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بتوجيهات رئي�س الدولة 
»الهالل« يفتتح املرحلة الأخرية من 

مدينة ال�ضيخ خليفة ال�ضكنية يف ح�ضرموت
•• ح�رضموت-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« �فتتحت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
للمتاأثرين من  �ل�شكنية  �ل�شيخ خليفة  �لأخ��رة من مدينة  �ملرحلة 
�ل�شنو�ت  �لتي �جتاحت حمافظة ح�شرموت باليمن خالل  �ل�شيول 

�ملا�شية.
وتتكون �ملدينة من 607 وحد�ت �شكنية يف و�دي و�شاحل ح�شرموت 
ومياه  كهرباء  و�شبكة  طرق  من  �لتحتية  �لبنية  خدمات  جانب  �إىل 

تعمل بالطاقة �ل�شم�شية و�شرف �شحي.
وق����ام وف���د م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة ب��رئ��ا���ش��ة �ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ت��ي��ق �لفالحي 
�لأمني �لعام بح�شور�شعادة �شامل خليفة �لغفلي �شفر �لدولة لدى 
حمافظ  �لبح�شني  �شاملني  فرج  �لركن  و�للو�ء  �ليمنية  �جلمهورية 
�ليمنيني و�لأهايل بافتتاح �ملرحلة  �مل�شوؤولني  ح�شرموت وعدد من 

�لأخرة من مدينة �ل�شيخ خليفة يف �ملكال بح�شرموت.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �أن م�شروع مدينة �ل�شيخ خليفة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �هتمام  يج�شد  �ليمن  يف 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« بالأو�شاع �لإن�شانية على �ل�شاحة 
�ليمنية .. وقال �شموه : » �إن �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة ظل يتابع 
من  �نطالقا  �شديد  باهتمام  �ليمن  يف  �لإن�شاين  �لو�شع  تد�عيات 
عمق �لعالقات �لوطيدة بني �لإمار�ت و�ليمن و�لو�شائج �لقوية بني 

�ل�شعبني �ل�شقيقني«.
)�لتفا�شيل �س4(
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ت�ضريب يك�ضف »ممار�ضة رهيبة« يف �ضجن تركي
•• عوا�صم-وكاالت:

يف و�قعة جديدة ت�شاف �إىل �لنتهاكات �لتي يرتكبها �لنظام �لرتكي، �تهم نائب 
عن حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي، �ل�شلطات، بتعمد منع �ملاء عن نزلء �أحد �ل�شجون 

�لرتكية، ح�شب ت�شريبات �شرية لأحد �حلر��س.
ويف حديثه عن �لأو�شاع »�لرهيبة« د�خل �ل�شجون �لرتكية �ملكتظة بالنزلء، قال 
�لأق��ال��ي��م ذ�ت  ب��اأح��د  �إن حار�شا يف �شجن  �أوغ��ل��و  ف���اروق ج��رج��ريل  �لنائب عمر 
�ملوظفني بقطع  ياأمرون  �ل�شجن  �إد�رة  �مل�شرفني على  �أن  �أبلغه  �ملرتفعة،  �حل��ر�رة 

�ملياه عن �ل�شجناء، رغم عدم وجود م�شاكل يف �إمد�د�تها.
�لتي يقع فيها هذ�  �ملدينة  �لنائب  �شتوكهومل للحريات، مل يحدد  وح�شب مركز 
�ل�شجن، حلماية �حلار�س من تبعات هذ� �لت�شريب. وقال جرجريل �أوغلو �أي�شا 
�شجون  يف  �ل�شديد  �لزدح���ام  ب�شبب  �ملر�حي�س  �أم��ام  ينامون  كانو�  �ل�شجناء  �إن 
�ملوؤيد  للحزب  �ملنتمي  �ل��رتك��ي  �لنائب  و�أل��ق��ى  �ملا�شيني.  �لعامني  خ��الل  تركيا 
�لتي  �لقمع  حملة  �شاحبت  �لتي  �لإن�شان  حقوق  �نتهاكات  على  �ل�شوء  لالأكر�د، 
�أعقبت حماولة �لنقالب يف تركيا و��شتهدفت �ملعار�شني. وقال جرجيلي �أوغلو 
دون  �لطويلة  �لعتقالت  ب�شبب  �مل�شجونني  �آباءهم  ن�شيان  »ب��د�أو� يف  �لأطفال  �إن 

حماكمة«، و�أن »�لعديد منهم ير�شمون �ل�شجون يف ح�ش�س �لر�شم«.

ا�شتكمل جولته امليدانية على م�شاريع احلكومة االحتادية

حممد بن را�ضد يعتمد 11 مليار درهم مل�ضاريع 
الطـرق والبنـى التحتيـة يف املناطق ال�ضـمالية

•• دبي -وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتكمل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، جولته �مليد�نية على م�شاريع �لطرق 
من  �ل�شمالية  �ملناطق  يف  �لحتادية  �لتحتية  و�لبنى 
�لدولة، حيث �عتمد �شموه ميز�نية 11 مليار درهم 

تلك  يف  و�ل��ط��رق  �لتحتية  �لبنى  مل�شاريع  خم�ش�شة 
�ملناطق خالل �ل�شنو�ت �لقادمة.

و�أك����د ���ش��م��وه �أه��م��ي��ة م��و����ش��ل��ة �ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتديث 
وتطوير �لبنى �لتحتية مع مر�عاة �ل�شرعة و�لدقة يف 
تنفيذها وفق �أرقى �ملعاير �لعاملية مبا يخدم عمليات 

�لتنمية يف خمتلف ربوع �لدولة.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد خالل متابعته �لعمل يف م�شاريع �لطرق و�لنبى �لتحتية للحكومة �لحتادية )و�م(

قو�ت �شوريا �لدميقر�طية يف نقاط حت�شني مبدينة �لباغوز  )رويرتز(

زار الن�شب التذكاري يف �شيوؤول ومركز اأبحاث يف �شام�شوجن للإلكرتونيات

حممد بن زايد يزور اجلمعية الوطنية 
الكورية ويبحث مع رئي�ضها عالقات البلدين

•• �صيوؤول-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س مقر �جلمعية �لوطنية »�لربملان �لكوري«. وكان 
يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله �ملبنى �لتاريخي معايل 
من  وع���دد  �لوطنية  �جلمعية  رئي�س  �شانغ  ه��ي  م��ون 

�أع�شاء �جلمعية �لذين رحبو� بزيارة �شموه �إىل بالدهم 
تعرب عن  �ل��ت��ي  �ل��زي��ارة  ب��ه��ذه  �شعادتهم  ع��ن  معربني 
�ل�شديقني.   �لبلدين  بني  �ملتميزة  �لعالقات  م�شتوى 
وتبادل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�لودية  �لأح��ادي��ث  �لكورية  �لوطنية  �جلمعية  ورئي�س 
ح���ول ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�شديقني يف 

خمتلف �جلو�نب. )�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ز�يد خالل لقائه رئي�س �جلمعية �لوطنية يف كوريا  )و�م(

مقتل 20 عن�شرًا من النظام يف هجمات يف اإدلب

توا�ضل عمليات الإجالء من اآخر جيب لداع�ش يف الباغوز 
احلوثيون يجددون رف�شهم االن�شحاب من موانئ احلديدة

التحالف ينفذ عملية اإنزال اأ�ضلحة لقبائل حجور يف اليمن
•• اليمن-وكاالت:

قام �لتحالف �لعربي لدعم �ل�شرعية يف �ليمن بعملية 
لقبائل حجور يف  و�لذخائر  لالأ�شلحة  �إن��ز�ل جديدة 
مديرية ك�شر مبحافظة حجة غربي �لبلد، بح�شب ما 

ذكرت م�شادر ل�شكاي نيوز عربية.
�أك��رب هجوم  وك��ان��ت قبائل حجور ق��د �شدت م��وؤخ��ر� 
مليلي�شيات �حلوثي �لإير�نية على مناطقها يف مديرية 
�أ�شفر عن �شقوط عدد كبر من �لقتلى و  ُك�شر، مما 

�جلرحى، معظمهم من �لنقالبيني.
هجوما  �شنو�  �حلوثيني  �إن  ميد�نية،  م�شادر  وقالت 
ع��ل��ى م��و�ق��ع �ل��ق��ب��ائ��ل ج��ن��وب��ي و���ش��رق��ي ك�����ش��ر، حيث 
تدور معارك عنيفة و�شط ق�شف مدفعي و�شاروخي 
�لقرى  على  �لن��ق��الب��ي��ة  للميلي�شيات  م�شبوق  غ��ر 

�ل�شكنية. 
وذكرت �مل�شادر، �أن �ملعارك �أدت �إىل مقتل و�إ�شابة عدد 
كبر من �لأ�شخا�س، معظمهم من �حلوثيني، ونزوح 

ع�شر�ت �لأ�شر من قر�هم، كما د�رت معارك عنيفة يف 
�جلنوبية،  �جلهة  يف  وكذلك  ك�شر،  �شرقي  �لعبي�شة 

تخللها ق�شف مدفعي مكثف من �ملتمردين.
نيوز  »�شكاي  ملر��شل  م�شادر  �أك��دت  �خ��رى،  جهة  من 
�لنت�شار عدم حتديد  �إع��ادة  تن�شيق  عربية« يف جلنة 
موعد �آخر لتنفيذ �ملرحلة �لأوىل من �إعادة �لنت�شار، 
�إثر  �لث��ن��ني،  م��ق��رر�ً  ك��ان  �ل��ذي  �لتنفيذ  تاأجيل  بعد 

رف�س ميلي�شيات �حلوثي جمدد�ً.
وقالت �مل�شادر �إن رئي�س �للجنة ورئي�س بعثة �ملر�قبني 
�لفريق  �أب��ل��غ  لولي�شغارد  مايكل  �جل���ر�ل  �لدوليني 
من  مزيد�  يخو�س  ز�ل  ما  �أن��ه  �للجنة  يف  �حلكومي 
�لنت�شار  �إع��ادة  �تفاق  لإنقاذ  �ملتمردين،  مع  �لنقا�س 
�ملهدد بالنهيار جر�ء ت�شويف �حلوثيني منذ توقيع 

�تفاق �ل�شويد منت�شف دي�شمرب �ملا�شي.
وكان مقرر� �أن يبد�أ �حلوثيون بتنفيذ �خلطوة �لوىل 
�إعادة �لنت�شار بالن�شحاب من ميناءي �ل�شليف  من 

ور�أ�س عي�شى.

•• عوا�صم-وكاالت:

ن�شاء  بينهم  �لأ�شخا�س  خرج مئات 
بانتمائهم  ُي�شتبه  ورج��ال  و�أط��ف��ال 
�آخ���ر جيب  م��ن  د�ع�����س  تنظيم  �إىل 
ي��خ�����ش��ع ل�����ش��ي��ط��رة �مل��ت��ط��رف��ني يف 
�أم�س  �شاحنة،   11 �شوريا يف  �شرق 
�لثالثاء، ح�شب ما �أفادت �شحافية 

يف وكالة »فر�ن�س بر�س«.
�ل�شخمة  �ل�������ش���اح���ن���ات  وع�������ربت 
�لباغوز  م����ن  ق����ادم����ة  �ل�������ش���ح���ر�ء 
�لتابعة  �لفرز  نقطة  �إىل  وتوّجهت 

لقو�ت �شوريا �لدميقر�طية.
بر�س«  »ف���ر�ن�������س  ف���ري���ق  و����ش���اه���د 
�حلديدي  باجلانب  مم�شكات  ن�شاء 
مقاتلو  ك���ان  ح���ني  ل��ل�����ش��اح��ن��ات، يف 
ق���������و�ت �����ش����وري����ا �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
ي�شتعّدون للقيام بعمليات �لتدقيق 
لفرز  و�ل���ت���ف���ت���ي�������س  �ل����ه����وي����ات  يف 
وم�شتبه  م��دن��ي��ني  ب��ني  �ل��و����ش��ل��ني 
�ملتطرف  �لتنظيم  �إىل  بانتمائهم 

ـــوء ميني  تــرفــ�ــش جل قــطــر 
للحوثيني بت�ضليمه  وتــهــدد 

•• عوا�صم-وكاالت:

ر�يت�س  »ه���ي���وم���ن  م��ن��ظ��م��ة  ق���ال���ت 
ووت�س« �إن �ل�شلطات �لقطرية تهدد 
دون  ق�شر�ً  ميني  مو�طن  برتحيل 
�لنظر يف طلب �للجوء �لذي قدمه 
هربا من بط�س �مللي�شيات �حلوثية، 
ق��ط��ر مع  يقيم يف  �أن���ه  �إىل  لف��ت��ة 
زوجته وطفليه �ل�شغرين. وقالت 
مل  �لقطرية  �حلكومة  �إن  �ملنظمة 
�ل�شادر  �لقانون  �لآن  حتى  تطبق 
2018، و�ل��ذي يحدد  يف �شبتمرب 
وترف�س  �ل���ل���ج���وء.  م��ن��ح  م��ع��اي��ر 
�ليمني،  �ملو�طن  قطر طلب جلوء 
ع�شر�ت  �لبالد  ت�شت�شيف  وق��ت  يف 
�ملد�نني باأعمال �إرهابية يف بالدهم 
�لإخ����و�ن.  جماعة  م��ن  وخ�شو�شا 
�ل�شرق  ق�شم  مديرة  نائبة  وقالت 
ووت�س  ر�يت�س  هيومن  يف  �لأو�شط 
�ل�شلطات  �أن  »ي����ب����دو  ف���ق���ي���ه:  مل����ا 
�لقطرية تتخلى عن وعد �حلماية 

لطالبي �للجوء عام 2018.

�ملئات من �ل�شكان يف حمافظة �إدلب 
و�ملناطق �ملحاذية، بني �أ�شو�أ ت�شعيد 
يف �ملنطقة منذ توقيع رو�شيا وتركيا 
يف �أيلول �شبتمرب �تفاقاً ين�ّس على 
�إقامة منطقة منزوعة �ل�شالح على 

�أطر�ف �إدلب.
وق�����ال م���دي���ر �مل���ر����ش���د ر�م�����ي عبد 
ف��ر�ن�����س بر�س:  ل��وك��ال��ة  �ل��رح��م��ن 
ُقتل ع�شرون مقاتاًل  �لأحد،  “منذ 
نّفذتها  هجمات  يف  للنظام  مو�لياً 
وجمموعة  �ل�������ش���ام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة 
ج���ن���وب حلب  �ل����دي����ن يف  ح����ر������س 
و�شمال حماة و�شرق �إدلب«، م�شر�ً 
�ل��ذي وقع  �لأخ��ر  �لهجوم  �أن  �إىل 
�إىل  �أدى  �ل��ث��الث��اء  �لث���ن���ني-  ل��ي��ل 
�لقو�ت  م��ن  عنا�شر  خم�شة  مقتل 
ري�����ف حلب  ل���ل���ن���ظ���ام يف  �مل����و�ل����ي����ة 

�جلنوبي.
وخالل ثالثة �أيام، ُقتل �أي�شاً ت�شعة 
وعمليات  م���ع���ارك  يف  م��ت��ط��رف��ني 

ق�شف �شّنها �لنظام، وفق �ملر�شد.

�ل��ذي ل ي��ز�ل يتح�شن يف جيب ل 
كيلومرت  �لن�شف  م�شاحته  تتجاوز 

مربع.
قو�ت  م��ن  عن�شر�ً   20 وُق��ت��ل  ه��ذ� 
و�مل�شلحني  �ل�����������ش�����وري  �ل����ن����ظ����ام 

�مل��و�ل��ني ل��ه��ا خ���الل ث��الث��ة �أي����ام يف 
»ه���ي���ئ���ة حترير  ن��ف��ذت��ه��ا  ه���ج���م���ات 
�لدين«  حر��س  و»جمموعة  �ل�شام« 
�ملتحالفة معها بالقرب من �ملنطقة 
�لعازلة يف �شمال غرب �شوريا، وفق 

م��ا �أف����اد �مل��ر���ش��د �ل�����ش��وري حلقوق 
�لإن�شان، �لثالثاء.

وُيعّد هذ� �لهجوم �لذي تر�فق مع 
عن  و�أ���ش��ف��ر  للنظام  كثيف  ق�شف 
ونزوح  �ملتطرفني  م��ن  ع��دد  مقتل 
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نيودلهي تتحدث عن تدمري  مع�شكرات مت�شددين داخل باك�شتان

اإ�ضالم اأباد تتوعد الهند برد قوي ومفاجئ 
•• عوا�صم-وكاالت:

ج���دد �جل��ي�����س �ل��ب��اك�����ش��ت��اين م��وق��ف ب���الده ب��ال��رد على 
�ملكان  يف  بقوة  لباك�شتان  �جل��وي  للمجال  �لهند  خ��رق 
�جلي�س  با�شم  �ملتحدث  و�شرح  تختاره،  �لذي  و�لزمان 
�شحايف  �إي��ج��از  خ��الل  غفور  �آ�شف  �ل��ل��و�ء  �لباك�شتاين 
باأن �لدور بات �لآن على باك�شتان للرد، موؤكد� �أن ردها 

�شيكون قويا ومفاجئا.
�لباك�شتانية  �خل��ارج��ي��ة  ����ش��ت��دع��ت  ذل���ك  غ�����ش��ون  يف 
بالنتهاك  ب�شدة  للتنديد  �ل��ه��ن��دي  ب��الأع��م��ال  �ل��ق��ائ��م 
�شادر  بيان  وذك��ر  �أر��شيها،  ووح��دة  ل�شيادتها  �لهندي 
 2:54 �ل�شاعة  عند  و  �أن��ه  �لباك�شتانية  �خلارجية  عن 
ثماين  �ع��رت����س  مت  �ملحلي  بالتوقيت  �لثالثاء  �شباح 
ط���ائ���ر�ت ه��ن��دي��ة ب��ف��اع��ل��ي��ة م���ن ق��ب��ل م��ق��ات��الت �شالح 
�ألقت  حيث  �لرت�جع  على  و�إجبارها  �لباك�شتاين  �جلو 

حمولتها يف منطقة نائية غر ماأهولة.
وقال وزير يف �حلكومة �لهندية، �أم�س �إن مقاتالت من 
مت�شددين«  ل�»مع�شكر�ت  �شربات  وجهت  ب��الده  جي�س 

د�خل باك�شتان.
و�شنت �لهند �شباح �أم�س »�شربة وقائية« على مع�شكر 
تدريب جلماعة »جي�س حممد« �أدت �إىل مقتل عدد كبر 
جد� من �ملت�شددين �لذين نفذو� هجوما �نتحاريا قتل 

فيه نحو �أربعني من �أفر�د �لقو�ت �خلا�شة �لهندية.
فيجاي  �ل��ه��ن��دي��ة،  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وك��ي��ل  و�أو�����ش����ح 
من  �لأوىل  �ل�شاعات  يف  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  غ��وخ��ايل، 
ل�»جي�س  ت��دري��ب  �أك���رب مع�شكر  �ل��ه��ن��د  ���ش��رب��ت  �م�����س، 

حممد« يف بالكوت.
وقال غوخايل �إن �لعملية متكنت من ت�شفية عدد كبر 
وك��ب��ار قادتها  �إره��اب��ي��ي �جل��م��اع��ة ومدربيها  م��ن  ج��د� 

ومت�شددين مدربني على �لعمليات �لنتحارية«.

الف�شل ممنوع بالن�شبة للدينا�شورين:
ترامب - كيم جونغ: حتديات القمة الثانية

•• الفجر - خرية ال�صيباين

و�شل  �ل�شكة.  على  �أون  جونغ  وكيم  تر�مب  دونالد  بني  �لثانية  �لقمة 
�ملدرع،  قطاره  منت  على  هانوي  �ىل  �ل�شمايل  �ل��ك��وري  �لأع��ل��ى  �ملر�شد 
�ملا�شي،  يونيو  �شنغافورة،   �لدبلوما�شي يف  �لختبار  طاحما يف حتويل 
�إىل مكا�شب ملمو�شة هذه �ملرة من خالل تخفيف �لعقوبات �لتي تخنق 

�قت�شاده �له�س، وتعزيز مكانته كزعيم دويل غر »منبوذ«. 
رحلة  قطع  منه،  و�ملقربني  كيم  حمل  �ل��ذي  و�لفاخر  �لثقيل  �لقطار 
طولها 4500 كم عرب �ل�شني، قبل �أن يلتقي �لرئي�س �لأمريكي، �ليوم 
»�إخالء  بخ�شو�س  بنتائجه  �جلزم  يتعّذر  �نفر�د  على  لقاء  �لأربعاء، يف 
�شبه �جلزيرة �لكورية من �لأ�شلحة �لنووية«.         )�لتفا�شيل �س15(

اإذا قام االأمريكان بن�شر �شواريخ جديدة يف اأوروبا
حرب باردة جديدة: بوتني يحذر.. وانزلق يف الأفق؟

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�ل�شيا�شية  �جلغر�فيا  يف  دكتور  مونغرينييه،  �شيلف�شرت  ج��ان  �لباحث 
�لفرن�شي  �ملعهد  يف  وباحث   ، و�جلغر�فيا  �لتاريخ  يف  م�شارك  و�أ�شتاذ   ،

لل�شيا�شة �جلغر�فية )جامعة باري�س VIII فين�شان - �شان دوين(.
، حيث  �لعليا للدفاع �لوطني بباري�س  مدقق �شابق يف معهد �لدر��شات 
حت�شل على �جلائزة �لعلمية لعام 2007.            )�لتفا�شيل �س13(

من �ل�شو�ريخ �لرو�شية �جلديدة

زعيم يف رحلة �لقطار و�لمل
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اأخبـار الإمـارات

ا�شتكمل جولته امليدانية على م�شاريع احلكومة االحتادية

حممد بن را�ضد يعتمد 11 مليار درهم مل�ضاريع الطرق والبنى التحتية الحتادية يف املناطق ال�ضمالية

�لبنية �لتحتية. و�طلع �شموه خالل 
�جلولة على �شر �لعمل يف م�شاريع 
عليها  ت�شرف  �لتي  �لتحتية  �لبنى 
وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية، مبا يف 
ذلك جممع �ملنتزي �ل�شكني يف �إمارة 
�ل�شهد�ء  مدينة  وجممع  عجمان، 
�شدد  �ل��ق��ي��وي��ن، ح��ي��ث  �أم  �إم�����ارة  يف 
بخطة  �لل��ت��ز�م  �أهمية  على  �شموه 

�لإمار�ت �شتبقى منطلقة �قت�شادياً 
وتنموياً وجمتمعياً«.

ج��اء ذل��ك خ��الل �جل��ول��ة �ل��ت��ي قام 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بها 
يف  �م�س  �شباح  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�إمارتي عجمان و�أم �لقيوين، ور�فق 
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �شموه خاللها 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

بني �إم���ار�ت �ل��دول��ة. و�أ���ش��ار معايل 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
من  ت�شعى  �لدولة  �أن  �إىل  �لنعيمي 
�مل�����ش��اري��ع �حليوية  خ���الل ط��رح��ه��ا 
�لتجمعات  خم���ت���ل���ف  رب������ط  �إىل 
بع�شها  �ل��دول��ة  ومناطق  �ل�شكانية 
�شريانية  ط��رق  �شبكة  ع��رب  ببع�س 
وتدعم  �مل��روري��ة  �لن�شيابية  حتقق 

�لو�حد«، م�شيفاً �شموه: »منظومة 
�ملو��شالت يف �لإم��ار�ت حتتل جزء�ً 
�لتحتية  �لبنية  م�شاريع  يف  رئي�شياً 
وهي ترتجم روؤيتنا �مل�شتقبلية نحو 

حتقيق تنمية م�شتد�مة«.
»جولتنا  ق����ائ����اًل:  ����ش���م���وه  وخ���ت���م 
وم�شاريعنا  م�����ش��ت��م��رة..  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�ل���ت���ن���م���وي���ة ل����ن ت����ت����وق����ف.. ودول�����ة 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذ �مل���ح���ددة ل��ه��ا. ك��م��ا �أطلق 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم على م�شروع تطوير 
����ش���ارع �لحت�����اد �ل����ذي ي��ع��ت��رب �أق���دم 
���ش��ارع ���ش��ري��اين ي��رب��ط ب��ني �إم���ار�ت 
درهم،  مبليار  تقدر  بتكلفة  �لدولة 
�إط���ار �شمان تدفق  وي��اأت��ي ذل��ك يف 
ومرونة  بان�شيابية  �ل�����ش��ر  ح��رك��ة 

�لد�خلية  وزي����ر  �ل�������وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
ومعايل  �ل���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي������ر 
�لقرقاوي وزير  حممد بن عبد�هلل 
و�مل�شتقبل  �ل����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
ومعايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد 
تطوير  وزي������ر  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ك��م��ل 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����ش��د 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، جولته 
�لطرق  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى  �مل���ي���د�ن���ي���ة 
و�ل���ب���ن���ى �ل��ت��ح��ت��ي��ة �لحت�����ادي�����ة يف 
�ملناطق �ل�شمالية من �لدولة، حيث 
مليار   11 ميز�نية  �شموه  �عتمد 
�لبنى  مل�����ش��اري��ع  دره�����م خم�����ش�����ش��ة 
�ملناطق  تلك  يف  و�ل��ط��رق  �لتحتية 

خالل �ل�شنو�ت �لقادمة.
�لعمل  مو��شلة  �أهمية  �شموه  و�أك��د 
�لبنى  وت����ط����وي����ر  حت����دي����ث  ع����ل����ى 
�لتحتية مع مر�عاة �ل�شرعة و�لدقة 
�ملعاير  �أرق������ى  وف����ق  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  يف 
�لتنمية  عمليات  يخدم  مبا  �لعاملية 

يف خمتلف ربوع �لدولة.
�لبنى  »ت����ط����وي����ر  �����ش����م����وه:  وق�������ال 
للتنمية  ت���ط���وي���ر  ه����و  �ل���ت���ح���ت���ي���ة 
مناطق  ي���وج���د  ول  �مل�������ش���ت���د�م���ة.. 
خارج �لتغطية«. وحول �أهمية ربط 
�حتادية  ط��رق  �شبكة  �ملناطق  كافة 
متطورة، قال �شموه: »كافة م�شاريع 
خمتلف  يف  و�مل����و������ش����الت  �ل���ط���رق 
�إم�����ار�ت �ل��دول��ة ه��دف��ه��ا ب��ن��اء دولة 
ت��ق��دم خ���دم���ات ه���ي �لأرق�����ى عاملياً 
ملو�طنينا«، معترب�ً �أن »ربط مناطق 
�لدولة بالطرق �لحتادية هو تعزيز 
للج�شد  وت��ق��ري��ب  مل�����ش��رة �لحت����اد 

�لتي تن�شدها �لدولة  جودة �حلياة، 
�لعاملية،  �ل��ري��ادة  نحو  م�شرتها  يف 
�أه������د�ف مئوية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و����ش���ول 

�لإمار�ت 2071.
ك��م��ا �أك�����د م��ع��ال��ي��ه �أه��م��ي��ة حتقيق 
ت��ط��ل��ع��ات ح��ك��وم��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
�ل���ش��ت��ث��م��ار يف �حللول  م���ن خ���الل 
�ل�شطناعي  و�ل���ذك���اء  �لب��ت��ك��اري��ة 
�مل�شتقبل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت���ط���وي���ع 
ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ن��م��وي��ة مبا 
�ملبنية  �لدولة  ��شرت�تيجية  يعك�س 
و�ملحافظة  �ل�شتد�مة  حتقيق  على 
د�ئماً  �ل��دول��ة  ولتكون  �لبيئة،  على 
�إ�شعاد  يف  ع���امل���ي���اً  ي��ح��ت��ذى  م���ث���اًل 

�ملجتمع و��شتد�مة �حلياة.
وعر�س معايل وزير تطوير �لبنية 
�خلا�شة  �ملعلومات  كذلك  �لتحتية 
�إمارة  �لر�بط بني جنوب  بالطريق 
�إىل  و�شوًل  و�شمالها  �خليمة  ر�أ���س 
�شلطنة  �إىل  �مل������وؤدي  ���ش��ع��م  ط��ري��ق 
تنفيذه  مت  و�ل��ذي  »م�شندم«  عمان 
30 كم  ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني وب���ط���ول 
ومب��ي��ز�ن��ي��ة �إج��م��ال��ي��ة ب��ل��غ��ت 520 
م���ل���ي���ون دره�������م، و�ل�������ذي ُي���ع���د من 
�لتي  �حل��ي��وي��ة  �ل�شريانية  �ل��ط��رق 
ت�شكل �متد�د�ً ل�شارع �لإمار�ت �لذي 
مي��ر ع��رب �إم���ار�ت �ل��دول��ة وبالتايل 
600 كيلومرت  يربط بينها بطول 
ب���اأب���وظ���ب���ي حتى  م����ن �ل���غ���وي���ف���ات 
معرب ر�أ���س �ل��د�رة على حدود دولة 

�لإمار�ت مع �شلطنة عمان.

نائب رئي�س الدولة : دولة االإمارات �شتبقى منطلقة اقت�شاديًا وتنمويًا وجمتمعيًا 
جوالتنا امليدانية م�شتمرة.. وم�شاريعنا التنموية لن تتوقف 

حممد بن زايد يزور اجلمعية الوطنية الكورية ويبحث مع رئي�ضها عالقات البلدين
•• �صيوؤول-وام:

ظبي  �أب���و  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س مقر �جلمعية �لوطنية »�لربملان 
�لكوري«. وكان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله �ملبنى �لتاريخي معايل مون 
هي �شانغ رئي�س �جلمعية �لوطنية وعدد من �أع�شاء �جلمعية �لذين رحبو� 
بزيارة �شموه �إىل بالدهم معربني عن �شعادتهم بهذه �لزيارة �لتي تعرب عن 
م�شتوى �لعالقات �ملتميزة بني �لبلدين �ل�شديقني. وتبادل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ورئي�س �جلمعية �لوطنية �لكورية �لأحاديث 

�لودية حول عالقات �لتعاون بني �لبلدين �ل�شديقني يف خمتلف �جلو�نب.
�مل�شرتك وتبادل وجهات  �لق�شايا ذ�ت �لهتمام  وتناول �جلانبان عدد� من 
�لنظر ب�شاأنها منها تطوير �ل�شتفادة �ملتبادلة من �جليل �خلام�س و�لذكاء 

�ل�شطناعي.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شانغ يزيارة �شاحب  �للقاء رحب معايل مون هي  ويف بد�ية 

حممد بن ز�يد �آل نهيان .
و��شتذكر رئي�س �جلمعية زيار�ته �ملتعددة لدولة �لمار�ت وخا�شة �لخرة 
�لتي جرت يف دي�شمرب �ملا�شي و�لتي تركت لديه �نطباعا جميال عن دولة 
�لمار�ت ، م�شر� �ىل �ن �لمار�ت دولة مثالية تتمتع بال�شتقر�ر �ل�شيا�شي 

بابا  زي��ارة  �ن  �إىل  منوها  �ملنطقة  يف  و�ل�شتقر�ر  �ل�شالم  وتقود  و�لنفتاح 
�أر�شلت  بانها  و�شفها  و�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  �لفاتيكان 

ر�شالة �شالم من �لمار�ت �إىل �لعامل .
 و�أعرب عن متنياته باأن تكون زيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان �إىل كوريا فاحتة خر على منطقة �شبه �جلزيرة �لكورية �لتي ترتقب 

نتائج �لقمة بني �لرئي�س �لأمريكي ورئي�س كوريا �ل�شمالية.
�لتي  �ملتميزة  �ل�شرت�تيجية  �لعالقات  ت�شهد  �أن  متنياته  ع��ن  �أع���رب   كما 
جتمع �لبلدين �ل�شديقني تطور� وتقدما م�شتمرين م�شر� �إىل �أن �جلمعية 
�لتيار�ت  عن  �لنظر  بغ�س  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لعالقات  تدعم  �لوطنية 

�حلزبية يف �جلمعية.
ولفت �ىل �ن م�شروع بر�كة ميثل �أهم رموز �لتعاون بني �لبلدين منوها بان 

�مل�شروع ميثل جناحا مهما ل�شتخد�م �لطاقة �لنووية لالأغر��س �ل�شلمية.
�لألعاب  يف  كوريا  جمهورية  م�شاركة  �ىل  �لوطنية  �جلمعية  رئي�س  وتطرق 
�لأوملبية �خلا�شة �لتي ت�شت�شيفها عا�شمة دولة �لم��ار�ت �بوظبي يف �شهر 
12 لعبة .. وهي  150 لعبا ي�شاركون يف  مار�س �ملقبل بفريق يتكون من 
هذه  ت��دع��م  ك��وري��ا  �ن  م�شيفا  �ل��ب��ط��ول��ة،  ه��ذه  يف  ل��ك��وري��ا  م�شاركة  ��شخم 
�لأحز�ب  م��ن خمتلف  ن��و�ب �جلمعية  م��ن  ع��دد  �إي��ف��اد  م��ن خ��الل  �لبطوبة 

�لوطنية لت�شجيع �لفريق �لكوري �مل�شارك.

من جانبه �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على �ل�شر�كة 
�ل�شرت�تيجية  مع جمهورية كوريا و�أن زيارته �ىل �جلمعية �لوطنية تاأكيد� 
للطبيعة �ملوؤ�ش�شية �لتي جتمع عالقاتنا �لثنائية و�أن هناك �إعجاب بالثقافة 
�لكورية  ومنط �لعمل و�لبتكار و�لتقدم يف �مل�شهد �لكوري، معربا �شموه عن 
كما  قادمة.   لعقود  �ل�شديقني  �لبلدين  تطلعه  لعالقات خر متنامية بني 
�أعرب �شموه عن  متنياته  يف جناح �لقمة �لتي �شتعقد بني �لرئي�س �لأمريكي 
ورئي�س كوريا �ل�شمالية من �أجل �إحالل �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �شبه �جلزيرة 
�لكورية. ويف �شياق حديثه عن جهود �ل�شالم يف �ملنطقة و�لعامل قال �شموه 
�إيجابية �إىل  �ن دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة منذ تاأ�شي�شها تر�شل ر�شالة 
�لعامل باأن هناك �أمل وتفاوؤل يف �ر�شاء �ل�شالم و�ل�شتقر�ر و�لعي�س �مل�شرتك 
�لأزهر  ل�شيخ  تاريخية  بزيارة  ت�شرفنا  ولذلك  �لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة  يف 
�لأخوة  وثيقة  توقيع  ع��ن  متخ�شت  �لم����ار�ت  دول���ة  �ىل  �لفاتيكان  وب��اب��ا 

�لن�شانية �لتي تهدف �إىل حتقيق �ل�شالم بني �لأديان.
 وحتدث �شموه عن �لعالقات �لقائمة بني دولة �لإم��ار�ت وجمهورية كوريا 
حيث ذكر �شموه �ن ج�شور �لتعاون قوية ومتينة و�شلبة ونحن د�ئما نطمح 

�ىل �لف�شل يف هذه �لعالقات.
وقدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �شكره لرئي�س �جلمعية 
وتقديره  �شكره  مبديا  �ل�شتقبال  ح�شن  من  �ملر�فق  و�لوفد  لقيه  ما  على 

لدعمه بناء عالقات وثيقة بني �لبلدين.
مقر  ب��زي��ارة  �شعادته  ع��ن  فيها  �أع���رب  كلمة  �ل����زو�ر  �شجل  يف  �شموه  ودون 
�لوطنية  �جلمعية  بزيارة  كثر�  »�شعدت  وق��ال  �لكورية  �لوطنية  �جلمعية 
�ل��ك��وري��ة ول��ق��اء ق��ي��اد�ت��ه��ا..�ل��ع��الق��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة ج���زء م��ه��م م��ن عالقاتنا 
بلدينا  بني  �مل�شرتكة  �مل�شالح  لإث���ر�ء  �لأ�شا�شية  �ل��رو�ف��د  و�إح���دى  �لوثيقة 
ز�يد  �ل�شيخ خالد بن حممد بن  �للقاء �شمو  ». ح�شر  �ل�شديقني  و�شعبينا 
�آل نهيان رئي�س �للجنة �لتنفيذية ومعايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س 
وزي���ر �ل��دول��ة ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل �شهيل ب��ن حم��م��د ف���رج فار�س 
�ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة ومعايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير 
وتنمية  �لثقافة  وزي��رة  �لكعبي  بنت حممد  ن��ورة  و�لتعليم ومعايل  �لرتبية 
�ملعرفة ومعايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغر �ملناخي و�لبيئة 
ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة ومعايل خلدون خليفة 
�ل�شام�شي  حماد  بن  علي  ومعايل  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك 
نائب �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني و�شعادة حممد مبارك 
�ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شعادة عبد�هلل �شيف �لنعيمي �شفر 

�لدولة لدى جمهورية كوريا.
وكرميته  نهيان  �آل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �للقاء  ح�شر  كما 

ح�شة.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يزور الن�ضب التذكاري يف �ضيوؤول

�أب��وظ��ب��ي ���ش��ع��ادة ع���ب���د�هلل �شيف 
ع���ل���ي �ل��ن��ع��ي��م��ي ���ش��ف��ر �ل���دول���ة 
لدى كوريا. وكان �شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة قد و�شل 

وهذ� �ملعلم �لوطني �لبارز يخلد 
ت��رك��ت ب�شمات م��وؤث��رة يف  ���ش��ر� 

تاريخ كوريا وتطور �شعبها ».
ر�ف�����ق ���ش��م��وه خ����الل �ل����زي����ارة .. 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن حممد 
�للجنة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

�لق�شايا  م���ن  وع����دد  ت��ط��وي��ره��ا 
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرتك.
�شموه وفد ي�شم كال من  ير�فق 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ���ال���د ب���ن حممد 
�للجنة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن 

ودون �شموه يف كتاب �لزو�ر كلمة 
ذكرى  تخليد  �إن   «  : ف��ي��ه��ا  ق���ال 
�لذين �شحو� باأنف�شهم دفاعا عن 
�أوط��ان��ه��م، و�إب��ق��اء ه��ذه �لذكرى 
�لأجيال،  وق��ل��وب  ع��ق��ول  يف  حية 
هو �أقل ما ميكن تقدميه �إليهم؛ 

يف وقت �شابق �م�س �إىل �شيوؤول يف 
زيارة ر�شمية �إىل جمهورية كوريا 
خالل  �شموه  ويعقد  �ل�شديقة. 
ر�شمية  حمادثات  جل�شة  �ل��زي��ارة 
مع �لرئي�س �لكوري لبحث تعزيز 
و�شبل  �ل�شرت�تيجية  �لعالقات 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وم���ع���ايل ح�����ش��ني بن 
�لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم 
خليفة  خلدون  ومعايل  و�لتعليم 
�ل�شوؤون  ج���ه���از  رئ��ي�����س  �مل���ب���ارك 
�لتنفيذية و�شعادة حممد مبارك 
دي���و�ن ويل عهد  �مل��زروع��ي وكيل 

•• �صيوؤول-وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي 
�لن�شب  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�شيوؤول  يف«م����ق����ربة  �ل���ت���ذك���اري 
زيارته  م�����ش��ت��ه��ل  يف   « �ل��وط��ن��ي��ة 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  �إىل  �لر�شمية 

�ل�شديقة.
�ل���زي���ارة بتحية  وب�����د�أت م��ر����ش��م 
�ل��ع��ل��م ب��ع��ده��ا ت��وج��ه ���ش��م��وه �إىل 
�إكليال  وو�شع  �لتذكاري  �لن�شب 
�لذي  �لن�شب  �أم���ام  �ل��زه��ور  م��ن 
يرمز �إىل �شحايا �ل�شعب �لكوري 
�ل���ذي���ن ق���دم���و� �أرو�ح����ه����م لأجل 

بلدهم.
مر��شم  خ��الل  �شموه  و���ش��ع  كما 
�لتذكاري  ب��ال��ن�����ش��ب  �لح���ت���ف���اء 
تقدير�  �ل���ت���ق���ل���ي���دي  �ل����ب����خ����ور 
جتاه  �لكوري  �ل�شعب  لت�شحيات 

وطنه.

�أنور  �لدكتور  ومعايل  �لتنفيذية 
�لدولة  وزي��ر  قرقا�س  بن حممد 
ومعايل  �خل����ارج����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
ف����رج فار�س  ب���ن حم��م��د  ���ش��ه��ي��ل 
�ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة 
وم����ع����ايل ح�����ش��ني ب����ن �إب���ر�ه���ي���م 
�حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم 
ومعايل نورة بنت حممد �لكعبي 
�ملعرفة  وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
�أحمد  بن  ثاين  �لدكتور  ومعايل 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ر  وزي����ر  �ل���زي���ودي 
و�لبيئة ومعايل �لدكتور �شلطان 
ب���ن �أح���م���د �جل���اب���ر وزي�����ر دول���ة 
ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي 
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ن���ائ���ب 
ومعايل  �لوطني  لالأمن  �لأع��ل��ى 
رئي�س  �مل���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة  جهاز 
حم��م��د م���ب���ارك �مل���زروع���ي وكيل 
�شعادة  �أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن 
�لنعيمي  ع���ل���ي  ���ش��ي��ف  ع����ب����د�هلل 

�شفر �لدولة لدى كوريا. 

حممد بن زايد يزور مركز اأبحاث وتطوير اأ�ضباه املو�ضالت يف �ضركة �ضام�ضوجن لالإلكرتونيات
•• �صيوؤول-وام:

ز�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س مركز �أبحاث وتطوير �أ�شباه �ملو�شالت 
�لعا�شمة  يف  هو��شونغ  مدينة  يف   « لالإلكرتونيات  �شام�شوجن   « �شركة  يف 

�شيوؤول.
و�أ�شباه  �خلام�س  للجيل  �شام�شوجن  عر�س  �شالت  يف  بجولة  �شموه  وق��ام 

�ملو�شالت وخط �إنتاج �ل�شر�ئح �لإلكرتونية.
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان خالل �جلولة مع  وتبادل �شاحب 
نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �شام�شوجن لالإلكرتونيات » جاي يل » ..�حلديث 
و�ل�شركات  �شام�شوجن لالإلكرتونيات  �شركة  �لتعاون بني  تعزيز  �شبل  حول 
�لإمار�تية يف عدة جمالت مثل �ت�شالت �جليل �خلام�س و�أ�شباه �ملو�شالت 

و�لذكاء �ل�شطناعي.
ك��م��ا �شملت �جل��ول��ة ع��ر���ش��ا ح��ي��ا لأح����دث تقنيات �جل��ي��ل �خل��ام�����س م��ن » 
هو��شونغ  م�شنع  ف��وق  حتلق  ط��ي��ار  دون  ط��ائ��رة  ق��ام��ت  حيث   « �شام�شوجن 
�إىل جهاز  درج��ة   360 ب��ز�وي��ة  �لو�شوح �شور  ع��ايل  لفيديو  ح��ي  ب��اإر���ش��ال 
�لو�قع �لفرت��شي �لذي كان يرتديه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�جليل  �ت�شالت  و��شتقر�ر  �شرعة  يو�شح  �آخ��ر  عر�س  جانب  �إىل  نهيان  �آل 
فائقة  �لفيديو  حمتويات  من  للعديد  �ملتز�من  �لبث  خ��الل  من  �خلام�س 
تعد  و�لتي   «  8K بتقنية   QLED  « �لتلفزيونية  �ل�شا�شة  على  �لو�شوح 

�لأحدث يف هذ� �ملجال.
تقدمييا  عر�شا  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�شاهد 
كبار  �شموه مع  و�جتمع   2006 عام  كوريا خالل  �إىل  �شموه  زي��ارة  ل�شور 
�مل�شوؤولني يف �شركة » �شام�شوجن » حيث تناول �حلديث روؤية �ل�شركة لتطور 

�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�هتمام  �ل�شطناعي  �لذكاء  وبر�مج  �لتطبيقات 
�ملتحدة بالتقنيات و�لعلوم �ملتقدمة كافة.

�لتقني  و�أع��رب �شموه - خالل �لجتماع - عن �شعادته بزيارة هذ� �ل�شرح 
�أ�شباه  �ملركز من  �أح��دث ما ينتجه  �ملتقدم و�لتعرف عن قرب على  �لعلمي 
�مل��و���ش��الت م��ن �جل��ي��ل �خل��ام�����س.. م��ع��رب��ا ع��ن مت��ن��ي��ات��ه ل��ه��م م��زي��د� من 

�لنجاحات و�لبتكار�ت.
بعدها ز�ر �شموه » �لغرفة �لنظيفة » وهي معامل مبنية خ�شي�شا لأغر��س 
�لبحث �لعلمي �أو �ل�شناعات �لدقيقة جد� وخا�شة �ل�شناعات �لإلكرتونية 
��� ت�شمى بهذ� �ل�شم لأنها نظيفة �إىل حد �نعد�م �لغبار فيها ��� ويتم �لتحكم 

بنقاء �لهو�ء و�ل�شوء �مل�شموح مروره يف �لغرفة.
زيارته  ختام  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�شجل 
�إن ما �طلعت عليه يف مركز  كلمة يف �شجل كبار �ل�شخ�شيات قال فيها : » 

�أبحاث وتطوير �أ�شباه �ملو�شالت يف �شركة �شام�شوجن لالإلكرتونيات يبعث 
على �لإعجاب و�لتقدير .. �شناعات متطورة و�بتكار�ت ر�ئدة توفر حلول 
حلياة �أف�شل.. ونحن يف دولة �لإمار�ت نهتم مبو�كبة فنون �لبتكار وعلوم 

�لتقنيات �ملتقدمة وندعم �ل�شر�كات �لتي حتقق جودة �حلياة ملجتمعنا ».
�شام�شوجن  ���ش��رك��ة  م�����ش��وؤويل  م��ع  �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل�����ش��ور  ل�شموه  �لتقطت  ث��م 

وموظفيها وفرق عملها.
ر�فق �شموه خالل �لزيارة.. �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
نهيان  �آل  طحنون  بن  حمد  بن  حممد  و�ل�شيخ  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س 
وعدد من �أحفاد �شموه ومعايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 
�لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون  ومعايل  و�لتعليم 
و�شعادة  �أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  وكيل  �مل��زروع��ي  م��ب��ارك  حممد  و�شعادة 

عبد�هلل �شيف �لنعيمي �شفر �لدولة لدى جمهورية كوريا.

�ضفارة الدولة يف الأردن ت�ضرف على  حملة ال�ضتاء  لالجئني ال�ضوريني�ضفري الدولة يح�ضر افتتاح م�ضنع للن�ضيج يف �ضربيا بتمويل من خليفة الإن�ضانية
•• بلغراد-وام:

جمهورية  رئي�س  فوت�شيت�س  �ألك�شندر  فخامة  �فتتح 
بر�شيد  �أح��م��د  �شعيد  م��ب��ارك  ���ش��ع��ادة  بح�شور  �شربيا 
 “ �لن�شيج  بلغر�د م�شنع  لدى  �لدولة  �شفر  �لظاهري 
�أرمي�س لو�س بروتيكت “ يف منطقة ر��شكا و�لذي مولته 
�لإن�شانية.  �آل نهيان لالأعمال  موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
و�شكر فخامة �لرئي�س �ل�شربي دولة �لإمار�ت وموؤ�ش�شة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة على  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�مل�شاعدة و�لدعم �ملايل لبناء �مل�شنع �لذي �شيعود بالنفع 
�شعادة  �أك���د  جهته  م��ن   . و�شكانها  ر��شكة  منطقة  على 
�ملنا�شبة على �لعالقات �ملتميزة  �ل�شفر يف كلمته بهذه 
�إىل  م�شر�  �ملجالت،  �شتى  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني 
�أن �فتتاح م�شنع �لن�شيج يف منطقة ر��شكا �شيوفر فر�س 

عمل جديدة ويحفز �لنمو �لقت�شادي يف �ملنطقة.

•• عمان -وام:

�أ���ش��رف��ت ���ش��ف��ارة �ل��دول��ة يف عمان 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ “ ح��م��ل��ة �ل�����ش��ت��اء “ 
�مل��ق��دم��ة م��ن م��وؤ���ش�����ش��ة �أح��م��د بن 
�خلرية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�ل�شوريني  لالجئني  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
وذلك  �لها�شمية  �لأردنية  باململكة 

يف �إطار “ عام �لت�شامح “ .
�لدولة  ب�����ش��ف��ارة  �مل�����ش��ت�����ش��ار  وق����ام 
مالك  �آل  �أح���م���د  ف��ي�����ش��ل  ب��ع��م��ان 
ومالب�س  بطانيات  ب��ت��وزي��ع  �م�����س 
م�شتحقيها  ع��ل��ى  ���ش��ت��وي��ة  ول�����و�زم 
م��ن �ل��الج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني �شمن 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
�جلمعية  مب��ق��ر  وذل�����ك  ب��������الأردن 
�لأيتام  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  �لأردن��ي��ة 
�لعا�شمة  �����ش����رق����ي  و�ل�����ف�����ق�����ر�ء 
حر�س  م���ال���ك  �آل  و�أك������د  ع���م���ان. 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�ل�شوريني  �لأ�شقاء  م�شاعدة  على 
�أم��ك��ن للتخفيف  وت��ق��دمي ك��ل م��ا 
من �أعبائهم �ملعي�شية حتى يعودو� 
�شاملني غامنني �إىل بلدهم �ل�شقيق 

�شوريا .
�لإم����������ار�ت يف  ج���ه���ود  �إىل  ول���ف���ت 
من  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  �لأردن  م�����ش��ان��دة 
م�شر�  �ل�����ش����ت���������ش����اف����ة،  �أع������ب������اء 
�لأردين  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل��خ��ي��م  �إىل 
مبنطقة  �ل�������ش���وري���ني  ل���الج���ئ���ني 
���ش��رق مدينة  �ل��ف��ه��ود  م��ري��ج��ي��ب 
�مل�شت�شفى  وك�����ذل�����ك  �ل�������زرق�������اء 

مبحافظة  �لإم�����ار�ت�����ي  �مل����ي����د�ين 
عن  ف�شال  �ململكة  ���ش��م��ال  �مل��ف��رق 
و�حلمالت  و�ل����رب�م����ج  �مل����ب����ادر�ت 
�لهيئات  تنفذها  �ل��ت��ي  �ملتو��شلة 
�لإمار�تية  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات 
ب��ك��اف��ة حم���اف���ظ���ات �مل��م��ل��ك��ة ومن 
�ملبادر�ت و�لرب�مج �خلرية  بينها 
بن  �أح��م��د  موؤ�ش�شة  نفذتها  �ل��ت��ي 
�خلرية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حالياً  ت��ت��م��ث��ل  �ل��ت��ي  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لالجئني  ع��ل��ى  �ل�����ش��ت��اء  ب��ح��م��ل��ة 
�مل�شت�شار  حت��دث  كما  �ل�����ش��وري��ني. 
�مل���ك���ون  ع�����ن  م����ال����ك  �آل  ف���ي�������ش���ل 
�لأ�شا�شي  و�لأخ���الق���ي  �لإن�����ش��اين 
�لأ�شقاء  �لإم��ار�ت جتاه  �شيا�شة  يف 

�أن  ���ش��ي��م��ا  و�ل��ب�����ش��ري��ة ج��م��ع��اء ل 
�لإمار�ت �أعلنت �أن هذ� �لعام هو “ 

عام �لت�شامح “ بهدف ن�شر �ملحبة 
و�خلر و�لتعاون وقبول �لآخر . م�ضوؤولة �ضعودية ت�ضيد باإن�ضاء جمل�ش ا�ضت�ضاري لالأطفال فى الدولة

•• الريا�ض-وام:

�أ����ش���ادت �ل��دك��ت��ورة م�����ش��ت��وره ب��ن��ت ع��ب��ي��د �ل�����ش��م��ري رئ��ي�����ش��ة جل��ن��ة �ل�شوؤون 
جلنة  رئي�شة  �ل�شعودي  �ل�شورى  مبجل�س  و�ل�شباب  و�لأ���ش��رة  �لجتماعية 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ب��ق��ر�ر  �لعربي  ب��ال��ربمل��ان  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �ن�شاء جمل�س ��شت�شاري 

لالطفال بدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة .
وتو�لت  تعاقبت  �لتي  �لنجاحات  ليكمل م�شرة  �لقر�ر جاء  هذ�  �إن  وقالت 
�لقر�ر  ه��ذ�  يعد  حيث  و�لطفل؛  لالأ�شرة  �ملوجهة  �ل��رب�م��ج  منظومة  على 
ت�شتهدف  �لتي  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  بر�مج  يف  نوعية  نقلة 
�لأطفال. و�أعربت عن تهانيها ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك مبنا�شبة 

و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  تاأ�شي�س  على  عاماً  ع�شر  مرور خم�شة 
م�شرة �ىل �ن قر�ر �شموها باإن�شاء جمل�س ��شت�شاري لالأطفال ياأتي ل�شر�ك 
�أطفال �لمار�ت من ذوي �ملو�هب �ملتميزة ومن �أ�شحاب �لهمم يف هذ� �ملجل�س 
جت�شيًد� لهتمام دولة �لإمار�ت �لعربية �ل�شقيقة و�لتز�مها مببد�أ �مل�شاركة 
كحق لالأطفال على نحو ي�شهم يف م�شاعدة �شانعي �لقر�ر و�ملخططني على 
�إعد�د خطط عمل وبر�مج تنفيذية ت�شتهدف �لأطفال من خمتلف �لفئات 

�لعمرية.
وجددت �لتهنئة لأم �لإمار�ت و كل طفل �إمار�تي وعربي بهذ� �لقر�ر �ملبارك 
ر�جية من �ملوىل عز وجل �أن يحقق �ملجل�س �ل�شت�شاري لالطفال ما ي�شبو 
عن  و�ع��رب��ت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  و�شقيقاتنا  �أ�شقاوؤنا  �إليه 
��شتعد�دها للتعاون و�لعمل �مل�شرتك يف كل ما من �شاأنه �أن يخدم �لهد�ف 

�مل�شرتكة ويحقق تطلعات �أبنائنا وبناتنا �أجيال �مل�شتقبل �لو�عد.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق اأوىل حما�ضرات عام الت�ضامح بالإحتاد الن�ضائي لتجنب خطاب الكراهية والعن�ضرية

•• ابوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ك���دت 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
�لأ�شرية على �همية ��شتفادة �ملر�أة من ور�س �لعمل �لتي �شينظمها �لحتاد 
عنو�ن  حتت  »�ق���در«  للتمكني  خليفة  برنامج  مع  بالتعاون  �لعام  �لن�شائي 

»�لت�شامح يف �لعامل �لرقمي - �حلماية من �ملخاطر ».
وقالت �شموها يف ت�شريح لها مبنا�شبة �نطالقة �وىل �شل�شلة حما�شر�ت عام 
�لت�شامح �لتي �قيمت يف مقر �لحتاد �لن�شائي �لعام باأبوظبي بح�شور �شعادة 
م��ن ممثلي �جلهات  �ل��ع��ام وع��دد  �لن�شائي  م��دي��رة �لحت���اد  �ل�شويدي  ن��ورة 
وتقبل  و�حل���و�ر  �لت�شامح  قيم  نعمق  �ن  يجب  �ننا   « و�خلا�شة  �حلكومية 
�جلديدة  �لأجيال  لدى  خ�شو�شا  �ملختلفة  �لثقافات  على  و�لنفتاح  �لآخ��ر 

مبا تنعك�س �آثاره �لإيجابية على �ملجتمع ب�شورة عامة«.
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �ع��الن �شاحب  �نه من منطلق  على  �شموها  و�شددت 
دولة  » يف   2019 ع��ام  �ن  �هلل«  �ل��دول��ة »حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لنو�ة  باعتبارها  �لت�شامح  قيم  تعزيز  فينبغي  �لت�شامح  ع��ام  هو  �لإم���ار�ت 
ز�يد  دول��ة  يف  نعي�س  �ننا  �شموها  و��شافت   . مت�شاحماً  جمتمعاً  ُتنتج  �لتي 
�خلر و�لت�شامح فينبغي �ن يكون ��شتخد�منا للت�شامح فى �لف�شاء �لرقمي 
له �ولوية و�ن �يجاد �ل ليات �لفعالة ياتي كابرز �لتوجهات �ل�شرت�تيجية 
�ىل  �ملوجهة  �جل��ه��ود  جميع  توحيد  خ��الل  م��ن  حتقيقها  �ىل  ن�شعى  �ل��ت��ي 
و��شارت   . و�لطالبية  �ل�شبابية  وخا�شة  ��شكالها  بكافة  �ملجتمعية  �لفئات 
�شمو �م �لمار�ت �ىل �ن �شل�شلة �لور�س �لتوعوية �لتي �شتنطلق تعمل على 
�لت�شرف  و�أخالقيات  �آد�ب  وكذلك  �نو�عه  بكافة  �لت�شامح  مفهوم  تر�شيخ 
�لإ�شاءة  وجتنب  �لآخ��ر  �لطرف  و�ح���رت�م  �لإن��رتن��ت  ��شتخد�م  يف  �مل�شوؤول 

�لف�شاء �لرقمي.  ��شتخد�م  �ل�شلبية يف  �ل�شلوكيات  لالآخرين و�لبتعاد عن 
و�شلوكيات  �لكر�هية  خطاب  جتنب  هو  �لور�س  هذه  ��شا�شيات  �ن  و��شافت 
بقانون  و�للتز�م  و�لدينية  �لطائفية  �لنعر�ت  و�إث��ارة  و�لعن�شرية  �لتمييز 
و�أحكام �لدولة و�حرت�م خ�شو�شيات �لآخرين و�لت�شامح جتاه ما ي�شدر من 
�لآخرين و�ليجابية يف �لتعامل و�حلر�س على تقدمي �لأف�شل ومتثيل دولة 
�إيجابية.  �أك��ر  رقمي  حمتوى  لتطوير  و�ملنا�شدة  �شورة  باأح�شن  �لإم��ار�ت 
و�كدت �شموها �شرورة �ن يكون حمتوى هذه �لور�س موجه �ي�شا لالطفال 
و�ملر�هقني ليتيح لهم بيئة �آمنة للتعلم و�لإب��د�ع و�ل�شتمتاع مما ي�شهم يف 
م�شاعدتهم على تطوير روؤية �إيجابية عن ذ�تهم و�حرت�م هويتهم وتعزيز 
�ملعلومات  تقنية  �د�رة  �ملناعي مديرة  غالية  وقالت  �ملجتمع.  م�شاركتهم يف 
�لن�شائي  �شينظم �لحت��اد  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  بتوجيهات  �نه 
�لعام خالل عام �لت�شامح �كر من 20 حما�شرة ل�شالح 5000 �مرة من 

�ملوؤ�ش�شات �لقطاع �لعام و�خلا�س يلقيها خرب�ء وخمت�شون يف هذ� �ملجال .
و�و�شحت �ملناعي �ن تنظيم ور�شة �لعمل �لتوعوية حتت عنو�ن » �لت�شامح 
�د�ب  ي��ه��دف �ىل تر�شيخ   « �مل��خ��اط��ر  �ل��رق��م��ي _ �حل��م��اي��ة م��ن  �ل��ع��امل  يف 
و�خالقيات �لت�شرف �مل�شوؤول يف ��شتخد�م �لنرتنت و�حرت�م �لطرف �لآخر 
يف  و�لت�شامح  �ل�شلبية  �ل�شلوكيات  عن  و�لبتعاد  لالخرين  �ل�شاءة  وجتنب 
�ل�شتاذ  �لقاها  �لتي  �لور�شة  حم��اور  ورك��زت   . �لرقمي  �لف�شاء  ��شتخد�م 
خليفة  برنامج  م��ن  خ���رب�ء  �شلمان  ب��ن  حممد  و�ل���ش��ت��اذ  �لعمري  ع��ب��د�هلل 
للتمكني » �قدر » على ت�شجيع �لت�شامح يف �لعامل �لرقمي وحتديد �ملخاطر 
و�شائل  �ىل حتديد  بال�شافة  معها  �لتعامل  وكيفية  �ل�شرب�نية  و�لهجمات 
عن  ف�شال  �ل�شبكة  على  �حل��ي��اة  م��ب��ادئ  وتلخي�س  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
مناق�شة فهم قانون �جلر�ئم �للكرتونية يف دولة �لمار�ت وتو�شيح �شروط 

بيئة �لعمل �ل�شحية .

بتوجيهات رئي�ش الدولة .. » الهالل « تفتتح املرحلة الأخرية من مدينة ال�ضيخ خليفة ال�ضكنية يف ح�ضرموت

برعاية حممد بن را�شد انطلق الدورة 12 ملنتدى التعليم العاملي الذي تنظمه وزارة الرتبية 

وزراء الرتبية والتعليم العرب: الثورة ال�ضناعية حتتم علينا بلورة تعليم م�ضتدام قائم على التكنولوجيا احلديثة

•• اأبوظبي -وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
»حفظه �هلل« �فتتحت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �ملرحلة �لأخرة من مدينة 
�ل�شيخ خليفة �ل�شكنية للمتاأثرين من �ل�شيول �لتي �جتاحت حمافظة ح�شرموت 

باليمن خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية.
�إىل جانب  وتتكون �ملدينة من 607 وحد�ت �شكنية يف و�دي و�شاحل ح�شرموت 
خدمات �لبنية �لتحتية من طرق و�شبكة كهرباء ومياه تعمل بالطاقة �ل�شم�شية 

و�شرف �شحي.
وقام وفد من �لهيئة برئا�شة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام بح�شور 
�شعادة �شامل خليفة �لغفلي �شفر �لدولة لدى �جلمهورية �ليمنية و�للو�ء �لركن 
فرج �شاملني �لبح�شني حمافظ ح�شرموت وعدد من �مل�شوؤولني �ليمنيني و�لأهايل 

بافتتاح �ملرحلة �لأخرة من مدينة �ل�شيخ خليفة يف �ملكال بح�شرموت.
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
يج�شد  �ليمن  يف  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  م�شروع  �أن  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س 
�هتمام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
�ل�شمو  �إن �شاحب   «  : �شموه  وقال   .. �ليمنية  �ل�شاحة  �لإن�شانية على  بالأو�شاع 
�شديد  باهتمام  �ليمن  يف  �لإن�شاين  �لو�شع  تد�عيات  يتابع  ظل  �ل��دول��ة  رئي�س 
�نطالقا من عمق �لعالقات �لوطيدة بني �لإمار�ت و�ليمن و�لو�شائج �لقوية بني 

�ل�شعبني �ل�شقيقني » .
مل�شاندة  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت  تعددت  لقد   «  : �شموه  و�أ���ش��اف 
�ليمن و�لوقوف بجانبهم يف كل �لأح��و�ل و�لظروف �شر� على نهج  �لأ�شقاء يف 
�ملغفور له �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه » �لذي كان 

منا�شر� قويا لأو�شاع �ليمنيني وظروفهم �لإن�شانية.

�ختطه  �ل��ذي  �لنهج  ذ�ت  » على   : نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  وق��ال 
�ملغفور له و�لأثر �لذي تركه يف نفو�س �شعب �ليمن �ل�شقيق ي�شر �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  »رع��اه �هلل« و�شاحب 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف �لدفع بهذه �مل�شرة �لإن�شانية �إىل �لأمام 
�لتي ترتقي مب�شتوى  �لتنموية �حليوية  �مل�شاريع  ودعمها وتعزيزها باملزيد من 
و�لتعليم  و�ل�شحة  �لإ���ش��ك��ان  جم���الت  يف  �ل�شعيفة  للفئات  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
مدينة  �أن  على  �شموه  م�شدد�  �ل�شرورية،  �لأن�شطة  من  وغرها  �ملياه  وخدمات 
لتنمية  �لإم��ار�ت  به  �لذي ت�شطلع  للدور  تعترب ترجمة حقيقية  �ل�شيخ خليفة 

�ملجتمعات �ملحلية يف �ليمن �ل�شقيق.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �أن هيئة �لهالل �لأحمر ت�شطلع منذ 
مطلع �لت�شعينيات بدور �إن�شاين وتنموي على �ل�شاحة �ليمنية لتح�شني حياة �أ�شد 
�لفئات �شعفا و�لتخفيف من معاناتهم �لإن�شانية، و�أ�شاف �شموه : » تعززت جهود 
�لر�شيدة وتو�شعت بر�جمها  لقيادتنا  �لكرمية  �ملبادر�ت  �ليمن بف�شل  �لهيئة يف 
و�شملت  �لإن�شانية  �جل��و�ن��ب  �أه���م  مت�شمنة  خدماتها  وت��ن��وع��ت  ور�أ���ش��ي��ا  �أف��ق��ي��ا 
برعايتها وعنايتها �أ�شحاب �حلاجات وذوي �لدخل �ملحدود و�لأ�شر �ملتعففة و�أ�شد 

�لفئات �شعفا » .
من جانبه �أكد �لدكتور حممد عتيق �لفالحي يف كلمة له خالل �لحتفال �لذي 
رئي�س  تنفيذ توجيهات  �لأحمر عملت على  �لهالل  �أن هيئة  �ملنا�شبة  بهذه  �أقيم 
دعم  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  تطلعات  حتقق  �لتي  بال�شورة  �ملدينة  باإن�شاء  �لدولة 
�حتياجات حمافظة  وتلبي  �ل�شيول  ب�شبب  �لتي فقدت م�شاكنها  �لأ�شر  ��شتقر�ر 
ح�شرموت من �لتنمية و�لإعمار وذلك مبتابعة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان، م�شر� �إىل �أن �شموه ظل على تو��شل م�شتمر مبجريات �شر �لعمل يف 

�لتي  �لأ�شر  �ليوم، تنعم به مئات  �لنور و�أ�شبحت و�قعا معا�شا  ر�أت  �ملدينة حتى 
�شردتها كارثة �ل�شيول.

وقال �لفالحي : » �إن مثل هذه �ملبادر�ت �حليوية جت�شد قيم �لت�شامح �لتي تتحلى 
�لب�شرية،  �ملجتمعات  و�شط  وت�شعى لرت�شيخها  و�شعبا،  قيادة  �لإم��ار�ت  دولة  بها 
لتعزيز جمالت �ل�شالم و�لوئام ونبذ �لعنف و�لكر�هية » .. و�أ�شاف : » �أن مدينة 
�ملتاأثرون ووفرت  �لتي و�جهها  �ملعاناة  �ل�شيخة خليفة �شاهمت يف �لتخفيف من 
�ملحافظة،  �إعمار  تنمية  يف  �شاهمت  كما  �مل�شتفيدة،  لالأ�شر  �أف�شل  حياة  ظ��روف 
وعززت قدرتها يف جمال �لبنية �لتحتية و�خلدمات �لجتماعية، م�شر� �إىل �أن 
�مل�شاكن �شملت و�دي و�شاحل ح�شرموت، وتوزعت كمجموعات �شكنية يف مناطق 
ثبي 1 وثبي 2 وخباية وروغة وباعطر و�لقوز قاهر وموىل �لقويرة يف مديرية 

ترمي بو�دي ح�شرموت«.
�إىل ذلك �أكد �شعادة �شامل خليفة �لغفلي �شفر �لدولة لدى �جلمهورية �ليمنية �أن 
�لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة ت�شع �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق و�حتياجاته �لإن�شانية 
من  وظ��روف��ه  �أو�شاعه  ودع��م  مل�شاندة  وت�شعى  �أولوياتها،  مقدمة  يف  و�لتنموية 
خالل تبني �ملبادر�ت �لتي ترتك �أثر� مبا�شر� يف حت�شني حياته وتخفيف معاناته، 
وقال » �إن مدينة �ل�شيخ خليفة يف ح�شرموت جت�شد �لهتمام �لذي توليه قيادتنا 
وعلى  �حل��ي��وي��ة،  �مل��ج��الت  جميع  يف  �ليمنية  �ل�شاحة  ق���در�ت  لتعزيز  �لر�شيدة 
�لكو�رث  تد�عيات  من  عانت  �لتي  �ل�شعيفة  �ل�شر�ئح  ��شتقر�ر  �شبل  دعم  ر�أ�شها 

و�لأزمات«.
�لإن�شانية  �لإم���ار�ت  جهود  يف  نوعية  نقلة  تعترب  �ملدينة  �أن  على  �لغفلي  و�شدد 
و�لتنموية يف �ليمن، م�شر� �إىل �أنها جت�شد عمق �لرو�بط �لأزلية بني �ل�شعبني 
�ل�شقيقني �لإمار�تي و�ليمني، وت�شيف بعد� جديد� مل�شار �ملبادر�ت �حليوية �لتي 

ت�شطلع بها �لإمار�ت يف �ليمن.
من جهته �أكد �للو�ء �لركن فرج �شاملني �لبح�شني حمافظ ح�شرموت �أن مدينة 

�ل�شيخ خليفة تعترب عالمة فارقة يف م�شرة �لتنمية و�لإعمار يف �ليمن، وقال » 
�إن �ملدينة �لتي جرى تنفذيها مبو��شفات فنية عالية �جلودة من �شاأنها �أن حتدث 
ل�شحايا  �لإم����ار�ت  توفرها  �لتي  �لإن�شانية  �خل��دم��ات  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة 

�لكو�رث و�لأزمات » .
�لإم����ار�ت وق��ف��ت م��و�ق��ف م�شرفة مع  �أن دول���ة  �إىل  و�أ���ش��ار حم��اف��ظ ح�شرموت 
�ملتاأثرين من �ل�شيول �لتي �شربت حمافظتي ح�شرموت و�ملهرة خالل �ل�شنو�ت 
�ملا�شية، حيث بد�أت �لدولة جهودها بالعمليات �لإغاثية �لتي تز�منت مع بد�ية 
�لأزمة و�شرت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تية ج�شر� جويا من �أبوظبي مبا�شرة 
�إىل �ملكال وفرت من خالله كافة �لحتياجات �لإن�شانية من غذ�ء ودو�ء وو�شائل 
�إيو�ء متنوعة. وقال : » مل مي�س وقت طويل من �نتهاء �لعمليات �لإغاثية حتى 
وجاءت  �ملنكوبة  �ملناطق  وتاأهيل  و�لإع��م��ار  �لبناء  مرحلة  �لإم���ار�ت  دول��ة  ب��د�أت 
�لب�شارة لل�شعب �ليمني حتملها مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ببناء مدينة متكاملة من 607 منازل يف و�دي 

و�شاحل ح�شرموت �ل�شيء �لذي �أثلج �شدور �ملتاأثرين وخفف �آلمهم ».
و�أكد �أن �ليمن حكومة و�شعبا تثمن عاليا مو�قف �لإمار�ت �لنبيلة جتاهها وتقدر 
كثر� �لهتمام �لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة  مبادر�ت  �أن  على  م�شدد�  هنا،  �لإن�شانية  لالأو�شاع  �هلل«  »حفظه  �لدولة 
جتاه �ليمن لن تبد�أ مع �لكو�رث �لطبيعية ولن تتوقف عند م�شاندتها �لر�هنة 
ودعمها للمت�شررين من �لأح��د�ث �لر�هنة يف �ليمن، فهي م�شتمرة منذ �لقدم 
» د�ئما  ث��ر�ه  �آل نهيان » طيب �هلل  حيث كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 
بجانب �ل�شعب �ليمني يف كل �لأحو�ل و�لظروف ومن �أكرب �لد�عمني لأو�شاعه 
�لإن�شانية .. وقال �إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ي�شر على 
نف�س �لنهج �لذي �ختطه �لفقيد �لر�حل يف متتني ج�شور �لتو��شل مع �ل�شعب 

�ليمني« .

••  دبي - الفجر:

�أكد معايل وزر�ء �لرتبية و�لتعليم �لعرب �مل�شاركني يف منتدى �لتعليم �لعاملي 
�لثورة  �أن   ،GESS 2019 �لتعليم  وح��ل��ول  مل�شتلزمات  �ل��ع��امل��ي  و�مل��ع��ر���س 
�ل�شناعية �لر�بعة، �أ�شحت حمرك �لتنمية يف �لعامل، ومن �أهم �لتحديات �لتي 
تو�جه بلد�ننا �لعربية من ناحية خلق جيل مهاري ومتعلم قادر على �لتناف�شية 
�لتعليم  تطوير  دع��م جهود  يتطلب  ما  وه��و  �ل��ث��ورة،  ه��ذه  �حتياجات  ومو�كبة 

�مل�شتد�م، وتعزيز دور �لتكنولوجيا يف عمليتي �لتعليم و�لتعلم.  
جاء ذلك خالل حفل �فتتاح �أعمال �لدورة �لثانية ع�شر ملنتدى �لتعليم �لعاملي 
تنظمه  �ل��ذي   GESS 2019 �لتعليم  وحلول  مل�شتلزمات  �لعاملي  و�ملعر�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  ويقام  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، 
�لعاملي، بح�شور  �لتجاري  دب��ي  ف��رب�ي��ر يف مركز   28-26 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  يف 
�خلايل  عبد  وعلي  و�ل��ت��وط��ني،  �لب�شرية  �مل���و�رد  وزي��ر  �لهاملي  نا�شر  معايل 
�لقرين �ملدير �لعام ملكتب �لرتبية �لعربي، مب�شاركة نخبة من خرب�ء �لتعليم 
�لتعليم من د�خل وخ��ارج �لدولة حتت  و�مل�شوؤولني و�لرتبويني ورو�د وخ��رب�ء 

�شعار » نلهم، منكن، نزدهر« .
خمتلف  من  �ل�شتفادة  على  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  حر�س  �ملنتدى  ويعك�س 
�لتجارب �لتعليمية �لر�ئدة يف دول �لعامل، ف�شال عن جهودها �حلثيثة ملو�كبة 
قدما  �مل�شي  بغية   �لتعليم  جم��ال  يف  و�لتكنولوجية  �لتقنية  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر 
�لر�شيدة  �لقيادة  تطلعات  يو�كب  مبا  �ل��دول��ة  يف  �لتعليم  منظومة  تطوير  يف 

لالنتقال لع�شر �لقت�شاد �لقائم على �ملعرفة .
دورة   250 تقدمي  جانب  �إىل  دولة   40 من  عار�شا  ي�شارك يف �ملنتدى 550 
 100 م�شاركة  عن  ف�شال  بالتعليم  �ل�شلة  ذ�ت  �ملجالت  خمتلف  يف  معتمدة 
متحدث من خرة �ملخت�شني و�خلرب�ء �لرتبويني على م�شتوى �لعامل لإثر�ء 
�لتعليمي يف ظل  �ملجال  �مل�شتجد�ت يف  �آخ��ر  على  و�طالعهم  �مل�شاركني  جتربة 

�لتطور�ت �ملت�شارعة يف جمال تكنولوجيا �لتعليم.
�لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ل��ور���س  �ل��رب�م��ج   بالعديد من  �ملنتدى  �أج��ن��دة  وحتفل 
�لتكنولوجيا  و�نعكا�شات  �حلديث  �لتعليم  توجهات  �أبرز  تناق�س  و�لتي  �لرية 
ما  بها   �شي�شارك  و�لتي  �لرئي�شية  �جلل�شات  تزخر  حيث  �لتعليم،  و�ق��ع  على 
�لناجحة   �لرتبوية  �لتجارب  �أ�شحاب  من  �أ�شا�شيني   متحدثني   9 عن  يزيد 
من خمتلف دول �لعامل مبحتوى تربوي يخاطب خمتلف �جلو�نب �جلوهرية 

�ملرتبطة بالتعليم �حلديث.
وحتاكي �لدور�ت و�لور�س �ملقدمة يف �ملعر�س عدة حماور رئي�شية يندرج حتتها 
�مل�شتقبل و علم �لأع�شاب  �لتعليم يف  �ملحاور ومنها  عدة ور�س ذ�ت �شلة بتلك 
يف �لتعليم �إذ ي�شكّل �أد�ة �أ�شا�شية يف �لف�شول �لدر��شية �ليوم حيث �شت�شتعر�س 
ور�س هذ� �ملحور �خلطوط �لعري�شة لأحدث �لبحوث �لدولية مل�شاعدة �ملعلمني 
خالل  م��ن  �لأف�����ش��ل  لتحقيق  طلبتهم  و�إل��ه��ام  وحتفيز  دع��م  كيفية  ّتعلم  على 
�لتاأثر، وت�شتهدف ور�س حمور برنامج  �للغوية و�لع�شبية وقو�عد  �لربجمة 
�لتعليم  �إىل  �لأطفال  ريا�س  مرحلة  من  �لتعليم  قطاع  �شمن  �لقادة  �لقيادة  
�ملوؤ�ش�شات  قادة  يوجهها  �لتي  �لتحديات  على   يتعرفون من خاللها  �إذ  �لعايل 
�لتعليمية، و�ل�شفات �لتي يجب �أن يتحّلى بها �لقائد �ملبدع و�ملهار�ت �ملطلوبة 

للتقّدم يف �ملنا�شب �لعليا.
فيما تركز ور�س حمور جتربة �لو�قع �لفرت��شي  على ��شتعر��س �أبرز تقنيات 
�لو�قع �ملعزز �مل�شتخدمة يف �ملجالت �لتعليمية ، ويتناول  حمور«من�شة �لبتكار 
، فيما  �ملنتجات و�خلدمات �ن ملوجهة للمعلمني  �أح��دث �لبتكار�ت يف جمال   «
��شتحدثت �لوز�رة حمور »قادة �مل�شتقبل« وهو حمور جديد تنفرد به هذه �لدورة 
�إذ يتم من خالله تاأهيل �لكو�در �لرتبوية لقيادة �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية من خالل 
�كت�شاب �ملهار�ت �ملفيدة و�لروؤى �جلامعة يف �لتقنيات و�ملهار�ت �لأ�شا�شية للقادة 
�عتمدت  �إذ  و�مل�شاركة  بالت�شويق  �حلالية  ن�شخته  يف  �ملنتدى  فعاليات  وتت�شم   .

يف جمملها على تطوير مهار�ت رو�د �ملعر�س من معلمني وتروبني �إىل جانب 
�جلل�شات  يف  �ملد�ر�س  طلبة  يقدمها  ممتعة  ودر�مية  مو�شيقية  عرو�س  تنظيم 
�مل�شائية للمعر�س، كما �شيتم منح �شهاد�ت معتمدة حل�شور �جلل�شات �لرئي�شية 
.ويف م�شتهل �حلفل، �لقت معايل جميلة �ملهري وزيرة �لدولة ل�شوؤون �لتعليم 
�لعام �لكلمة �لفتتاحية، حيث قالت: يف وقتنا �حلايل، �أ�شبحت �لعقول �ل�شابة 
عبارة عن قوى حمركة للمجتمعات، حتتاجها �لدول حتى تزدهر وتعرب نحو 

�مل�شتقبل بت�شارٍع يتنا�شب مع قدر�ت هذه �لعقول �ل�شابة ومهار�تها وكفاء�تها.
وقالت �إنه مع هذه �لقوى �ملوؤثرة مل يعد �لتعليم يف حالة �شكون، بل هو يف حالة 
ن�شابق  �ملتحدة،  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  يف  ونحن  �خلطو�ت،  مت�شارعة  حركة 
�لزمن يف كل �شيء حتى ت�شنع من �مل�شتقبل حا�شر�ً حيوياً، حيث نريد منظومة 
يكونو�  حتى  وتلهمهم  عقولهم  وت�شتثر  طلبتنا،  خرب�ت  تري  ر��شخة  تعليم 

�لقوى �ملحركة �لتي �شتقود دولة �لمار�ت نحو م�شتقبل نناف�س به �جلميع.
و�أ�شارت معاليها �إىل �أنه مع تنوع �لجتاهات يف ��شتخد�م �لتكنولوجيا يف �لتعليم، 
و�لذكاء �ل�شطناعي، و�لبيانات �ل�شخمة و �ل�� Blockchain وغرها من 
�أن نو�كب جميع هذه �لتغر�ت و�أن  �أ�شبح من �ل�شروري  �لتطور�ت �حلديثة، 

نبادر يف در��شتها وكيف نوظفها لتطوير عمليات �لتعليم و�لتعلم.
و�أفادت �أن م�شوؤوليتنا ل تقع فقط يف تعليم �لطلبة تعليما ع�شريا، بل كذلك يف 
�عد�د �أجيال متعاطفة، مت�شاحمة، تكون على وعي تام مبا يحدث حولها، لفتة 
�إىل �أننا لن نتمكن من �لنجاح �إذ� مل نركز على �لن�شان ومنائه عاطفياً وعقلياً، 
ويختار  ق��ر�ر�ت��ه  يتخذ  كيف  يعرف  م�شوؤوًل  ف��رد�ً  �لطالب  يكون  يكون  بحيث 
�ل�شحيح منها و�لتي توؤثر �يجابياً عليه وعلى بيته وقريته وجمتمعه، وبالتايل 

على دولتنا �لغالية.
�شعار  2019 حتت  لعام  �لعاملي  �لتعليم  منتدى  �ليوم  �نطلق  لهذ�  و�أ�شافت: 
»نلهم، منكن، نزدهر«، نريد �أن نلهم طلبتنا و�أن منكنهم حتى نحقق �لزدهار 
�أر�س  �ملن�شود، ونحن يف دول��ة �لم��ار�ت ل ن�شعى لتحقيق �لزده��ار فقط على 
�لوطن، بل ن�شعى �أن نكون مثاًل لبقية دول �لعامل يف مد يد �لتعاون، وغر�س 
�إىل طلبة  �ل�شيء نحتاج  �لأم��ل، وحتقيق �لزده��ار للجميع. وحتى نحقق هذ� 

مت�شلحني مبهار�ت �مل�شتقبل، �ملهار�ت �لتي �شت�شاعدنا يف حتقيق روؤيتنا.
و�أو�شحت �أنه يف هذ� �ل�شدد، و�شعت دولة �لمار�ت �خلطط لتحقيق �لتكاملية 
بني �لتعليم و�ملهار�ت �مل�شتقبلية �ملطلوبة، حيث مت �إطالق ��شرت�تيجية �ملهار�ت 
�ملهار�ت  على  �أوًل،  تركز  �ملتقدمة  للمهار�ت  �ط��ار�ً  على  حتتوي  �لتي  �ملتقدمة 
�لتحديات  �لتعامل مع  �لكفاء�ت وكيفية  وثانياً  كالقر�ءة و�حل�شاب،  �لأ�شا�شية 

�ملعقدة، و�أخر�ً، �ل�شمات �ل�شخ�شية وكيفية �لتعامل مع �لبيئة �ملتغرة. 
يف  عليها  ن��رك��ز  �أن  يجب  �أول��وي��ة  �أ�شبحت  �مل��ه��ار�ت  �أن  على  معاليها  و���ش��ددت 
وحياتية  تعليمية  جت��ارب  خلو�س  م�شتعدين  مهرة  طلبة  نريد  لأننا  �لتعليم، 
خمتلفة، و�لنطالق يف �شوق �لعمل بكل حتدياته،  لذ� من �ل�شروري �أن نركز 

�شدها من خالل  على  و�لعمل  �لفجو�ت  �لطلبة، وحتديد  مهار�ت  قيا�س  على 
�أننا ن�شعى يف دولة �لمار�ت  �لرب�مج �لتعليمية و�لثر�ئية �ل�شرورية، موؤكدة 
�إىل �أن تلعب منظومة �ملهار�ت �ملتقدمة دور�ً كبر�ً يف تزويد �لطلبة �لإمار�تيني 
و�لقائم  ومتغر�ته  �لعمل  ل�شوق  �ملطلوبة  �مل�شتقبل  مبهار�ت  �لوطني  و�لكادر 
�أن  على  ونحر�س  �حل��ي��اة،  م��دى  �لتعلم  مبد�أ  تر�شيخ  طريق  عن  �ملعرفة  على 
يكون منتدى �لتعليم �لعاملي و�ملعر�س �لعاملي مل�شتلزمات وحلول �لتعليم �إحدى 
�لفر�س لاللتقاء باخلرب�ت حتى نتعرف �أكر على �جتاهات �لتعليم و�ملهار�ت. 
وقالت: نفخر يف دولة �لمار�ت �أن قيادتنا تعد نرب��شاً لنا يف مهمتنا �لوطنية، 
قول  يف  وتتمثل  م�شتد�م،  تعليم  لتحقيق  و�حلافزية  �لد�فعية  منها  ن�شتلهم 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شيدي 
�شباق  �لتعليم يف  على  ن��ر�ه��ن   « �هلل:  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
يعرف  ل  �ل��ذي  �لوحيد  �ل�شتثمار  هو  �لإن�شان  تنمية  يف  و�ل�شتثمار  �لأمم.. 

�خل�شارة .. وهدفنا �أن نكون �لأف�شل يف �لتعليم عاملًيا«.
من جانبه، �أ�شاد معايل �لدكتور ماجد �لنعيمي وزير �لتعليم يف مملكة �لبحرين 
�لالحمدود  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ب��دع��م  �ل��ع��امل��ي  �لتعليم  مبنتدى  كلمته  خ��الل 
للتظاهر�ت  كذلك   ورعايتها  �ملتو��شل  و�هتمامها  �لإم���ار�ت،  دول��ة  للتعليم يف 
�لرتبوية و�ملنتديات �لتعليمية �لتي توؤ�شل مل�شرة تعليمية ر�ئدة على �مل�شتوى 
�لعاملي وذلك بهدف �مل�شي قدما يف تطوير �ملورد �لب�شري لالنتقال �إىل ع�شر 

�لقت�شاد �لقائم على �ملعرفة .
تلقي  تو�جه حتديات ج�شام  �لعربي  عاملنا  �لتعليم يف  �إن م�شرة  معاليه  وقال 
يف  �مل��ط��رد  �لت�شارع  �إىل  ذل��ك  وم��رد  �ل��رتب��وي،  بال�شاأن  �ملعنيني  على  بظاللها 
�ملجالت �لتكنولوجية �لتي ت�شتوجب مو�كبتها عرب �لعمل على جتديد مفهوم 
و�أدو�ت �لتعلم ب�شكل متو��شل، لفتا �ىل �أن تغر مهار�ت �لعي�س وكذلك نوعية 
�شروط  ت�شتوجبها  �لتي  �لكفايات  وجمموعة  �مل�شتقبل  يتطلبها  �لتي  �ملهار�ت 

�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة تعترب �أبرز موجهات �لعمل �لرتبوي �لناجح.
�لنظم  يف  حماكتها  يجب  �لتي  و�مل��ه��ار�ت  �لكفايات  �أب���رز  �إىل  معاليه  وت��ط��رق 
�لثورة  �عتاب  على  ب��ات  �لعامل  و�أن  �شيما  ل  منها   �لطلبة  ومتكني  �لتعليمية 
�ل�شناعية �لر�بعة وتتمثل تلك �ملهار�ت يف �لتفكر �لناقد و�لقدرة على �لقيادة 
�للغوية  �ل�شرت�تيجيات  و  �مل�شتمر  و�لتعلم  �لتو��شل  ومهار�ت  �لقر�ر  و�شنع 

و�لتكنولوجية. 
و�أ�شار معاليه يف ختام كلمته  �إىل مفهومي �لتعليم �لإلهامي و�لتمكيني لدورهما 
�إىل  م�شر�  �ملعا�شرة،  �لتعليمية  �لنظم  يف  �ملن�شودة  �لنوعية  �لنقلة  �إح��د�ث  يف 
ذوو  عميق  تعليم  وت��وف��ر  �لعقول  ��شتثارة  على  �لعمل  وه��ي  دعائمهما،  �أب���رز 
معنى، ف�شال عن �شرورة تنويع بيئات �لتعلم و�إيجاد منظومة تقيمية حتفيزية 

للطلبة و�لهتمام بالتكنولوجيا و�لبتكار
بدوره ��شتعر�س معايل �لدكتور  طارق �شوقي وزير �لرتبية و�لتعليم �مل�شري 

�لتعليمية �حلديثة يف م�شر،  �ملنظومة  ��شرت�تيجيات  �ملنتدى  خالل كلمته يف 
وع�شرية  مو�كبة  جلعلها  �ملنظومة  تر�عيها  �لتي  �ملعاير  �أب���رز  �إىل  وت��ط��رق 

وت�شتجيب كذلك لالأولويات �لتنموية يف جمهورية م�شر �لعربية.
وقال معاليه: »عملنا يف م�شر على �إنتاج منظومة تعليمية جديدة كليا ولكافة 
ثورة  م��ن  ي�شاحبها  وم��ا  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  متطلبات  ظ��ل  يف  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل 
�شناعية متعددة �لأبعاد، م�شتلهمة �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف �ملجال �لرتبوي، 
وهو ما تطلب بذل جهود جبارة بغية رفد �لطلبة مبهار�ت مو�كبة لع�شرهم، 
لفتا �إىل �أنه يوجد يف م�شر ٢٢ مليون طالب وطالبة يف مرحلة �لتعليم �لعام، 

ف�شال  عن ٣ ماليني يف مرحلة �لتعليم �جلامعي .
و�أو�شح معاليه �أن �ملنظومة �لتعليمية يف م�شر �أفردت �هتماما بالغا مبو�شوع 
�لتعلم �لذكي ومتكني �لطلبة و�لكو�در �لرتبوية من �لتقنيات �حلديثة يف جمال 
�لتعليم �إذ عملنا على توفر قر�بة 700 �ألف جهاز لوحي للطلبة وعملنا على 

�إتاحة مناهجنا �لكرتونيا. 
»تزخر   : قائال  م�شر  يف  �لتعليمية  �ملناهج  �شمات  �ب��رز  ع��ن  معاليه  وحت��دث 
مناهجنا �لتعليمية بالقيم للحفاظ على �لهوية �مل�شرية، وتهتم كذلك باجلانب 
�ملهاري لدى �لطلبة من �أجل متكينهم من �ملناف�شة يف �أ�شو�ق �لعمل �مل�شتقبلية 
وذلك يف �شوء �لت�شارع �لهائل يف �ملجال �لتقني و�ملهار�ت ذ�ت �ل�شبغة �لعاملية 

�لتي يجب �أن يتقنها �لطلبة فكر� وممار�شة.
وقدم �شعادة �أوللي بيكا �ملدير �لعام للوكالة �لفنلندية للتعليم ورقة عمل بعنو�ن 
نظام �لتعليم كمن�شة �بتكار للتعلم مدى �حلياة، �شلط فيها �ل�شوء على �أهمية 
ل�شتد�مة  ود�فعا  حمركا  بو�شفها  �حلديثة  �لتعليمية  �لنظم  يف  �لتكنولوجيا 
مدى  للتعلم  للمجتمعات  حافز�  متثل  �لتكنولوجيا  �إن  �شعادته،  وقال  �لتعلم. 
�حلياة من خالل بث روح �لتجدد يف �لعلمية �لتعليمية و�أدو�تها وهو �أمر يجب 
�أن نحر�س عليه كمحرك رئي�شي لتحقيق نقلة نوعية يف جمال �لتعليم يف كافة 
�ملجتمعات. وحدد �شعادته ثالثة م�شتويات للمتعلمني، �مل�شتوى �لأول يتمثل يف 
�ملتعلم �لفرد و�لثاين يف �ملد�ر�س فيما ميتد �مل�شتوى �لثالث لي�شمل كافة عنا�شر 
�ملجتم،  د�عيا �إىل مر�عاة خ�شو�شية كل م�شتوى مبا يتو�فق مع �أهد�ف �لتعلم 

�خلا�شة به للو�شول تاليا �إىل تعليم نوعي للجميع  .
�لتعلم  جم��ال  يف  خا�شة  �لتعليم  يف  �لفنلندية  �لتجربة  �إىل  �شعادته  وت��ط��رق 
�لنا�شئة  �لتكنولوجية  بال�شركات  فنلند�  يف  �ملد�ر�س  ت�شتعني   «  : قائال  �لذكي 
وخرب�ء �لتعليم �حلديث من �أجل �إيجاد حلول لتدعم مهار�ت �لتعلم يف �لقرن 

�حلادي و�لع�شرين.«
�ملهامتا   - �ليون�شكو  مديرمعهد  دور�ي��اب��اه  كومار  �أنانثا  �لدكتور  تطرق  فيما 
غاندي للرتبية من �أجل �ل�شالم و�لتنمية �مل�شتد�مة يف ورقة عمله و�لتي جاءت 
بعنو�ن »�لتعليم من مفرت�شني �إىل مربني« �إىل �أهمية تطوير �لذكاء �لعاطفي 

لدى �ملتعلمني ك�شبيل لإحد�ث �لتغير�ت �ل�شلوكية �ملطلوبة.
للطلبة  �لعاطفي  �لذكاء  بناء  يف  تعتني  �أن  �لتعليمية  �لنظم  على  �أن��ه  و�أو�شح 
من  وذل���ك  فح�شب،  و�مل��ع��رف��ي��ة  و�لعملية  �لذهنية  ملكاتهم  ببناء  تكتف  ول 
�أ�شلوب تفكرهم  لتغير  �لتعاطف كمدخل   تبني قيمة  خالل حتفيزهم على 

و�إدر�كهم.
وختم د. �أنانثا كومار با�شتطالع عاملي �أجري يف عام 2015 م�شتهدفاً عدد� من 
�ل�شباب، �أظهر �أن �لتعليم من �أجل غايات �ل�شالم و�لتنمية �مل�شتد�مة وحقوق 
�لإن�����ش��ان ك��ان ل��ه ت��اأث��ر�ت حم���دودة عليهم، ولكن يف �ل��وق��ت ذ�ت��ه ك��ان لديهم 

تعاطف �إز�ء تلك �ملحاور وهو ما ميكن ��شتغالله لتطوير ملكاتهم.
من ناحيتها قالت �لدكتورة مي�شيل بوربا عاملة نف�س تربوية خالل م�شاركتها 
�لتطور�ت  ظ��ل  يف  متعاونة  �أج��ي��ال  لإن��ت��اج  مهم  �لتعاطف  �أن  عملها،  ورق��ة  يف 
�لتكنولوجية �لتي باتت تلقي بظاللها على �لعالقات �لإن�شانية، مبينة �أن ميزة 
ر�أ���س مال �جتماعي  ببناء  فاإنها كفيلة  �لطلبة  �إذ� مت تكري�شها لدى  �لتعاطف 
ع�شري ميزج ما بني �لقيم و�لتكنولوجيا وهو ما من �شانه جعل �ملد�ر�س �أكر 

�لهاما وقوة وفاعلية.



األربعاء    27   فبراير    2019  م   -   العـدد  12566  
Wednesday  27   February   2019  -  Issue No   12566

05

اأخبـار الإمـارات
نه�ضة املراأة براأ�ش اخليمة ت�ضيد مببادرات فاطمة بنت مبارك النوعية ب�ضاأن الأم والطفل

•• راأ�ض اخليمة -وام:

��شادت �ل�شيخة منى بنت �شقر �لقا�شمي نائبة رئي�س جمعية نه�شة 
و�لطفولة  ل��الم��وم��ة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �خليمة  ب��ر�أ���س  �مل����ر�أة 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �لتي تقوم بها �شمو  �لنوعية  باملبادر�ت 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية و�لتي ت�شتهدف 

�ملر�ة ب�شكل عام و�لم و�لطفل ب�شكل خا�س يف دولة �لمار�ت.
للمجل�س  تعريفي  ل��ق��اء  �ول  �ن��ع��ق��اد  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  وق��ال��ت 
لي�س  �ن هذ�  �لول  �م�س  �لذى عقد  بالدولة  �ل�شت�شاري لالطفال 
حياتها  كر�شت  �لتي  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  على  بغريب 

�ول  �مل��ر�أة  وكانت  �ملتقدمة  �ل��دول  للدولة على خارطة  خللق مكانة 
�هتماماتها لإميانها بدورها �لكبر يف دفع عجلة �لتطور و�لتنمية 
و�لتي �أظهرت نتائجها �إيجابيا على موؤ�شر�ت تناف�شية �لمار�ت مبا 
�لقا�شمي �ن  �ل�شيخة منى بنت �شقر  �مل��ر�أة و�لطفل. و�كدت  يخ�س 
دولة �لمار�ت �شهدت وب�شكل م�شتمر �إطالق مبادر�ت نوعية تعك�س 
مدى �لوعي �لفكري و�لقيادي للقيادة �لر�شيدة و�ليوم ونحن ن�شهد 
قيادتنا  وع��ي  متاما  ن��درك  لالأطفال  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  �نطالقة 
بهذه �ل�شريحة �لتي ت�شكل �مل�شتقبل �لقريب ورغبتها يف �لوقت ذ�ته 
منذ  و�ل�شيا�شية  �لجتماعية  للم�شاركة  �جلماعي  �لوعي  بت�شكيل 
�ل�شغر مبا ي�شمن فكر� نر� ور�شيد� يف �مل�شتقبل بعيد� عن �لتطرف 

و�لع�شبية ومبني على قيم �لت�شامح و�لإيجابية.

برعاية قرينة حاكم عجمان .. جمعية اأم املوؤمنني 
تنظم ملتقى ال�ضباب اليوم

•• عجمان-وام:

ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان  �آل  ز�يد بن �شقر  بنت  �ل�شيخة فاطمة  �لأعلى حاكم عجمان  �ملجل�س 
رئي�شة جمعية �أم �ملوؤمنني .. تنظم �جلمعية �ليوم- يف مقرها - ملتقى �ل�شباب 
حتت �شعار »حتديات �لو�قع.. ت�شنع �مل�شتقبل« بالتعاون مع جامعة عجمان 
�لعام  �لقائد  �لنعيمي  �هلل  عبد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وبح�شور 

ل�شرطة عجمان. وقالت �أ�شماء �شهد�د �ملدير �لتنفيذي جلمعية �أم �ملوؤمنني �إن 
�مللتقى يهدف �إىل تعزيز مفهوم �ملو�طنة و�لنتماء و�لهوية �لوطنية يف ظل 
و�شائل وتقنيات �لتو��شل �لثقافية و�لجتماعية �حلديثة �إ�شافة �إىل تعميق 
�لقدر�ت �ملهنية لتحقيق �لنتقال �ل�شليم �إىل ميد�ن �لعمل و�مل�شاهمة �لفاعلة 
فيه وتعزيز قدر�ت �ل�شباب يف جمال �لإبد�ع و�لبتكار.. م�شرة �إىل �أن �نعقاده 
ياأتي حتقيقا لالأهد�ف �ل�شرت�تيجية للجمعية يف تنمية �ملجتمع من خالل 

تعزيز �لقيم �ل�شليمة و�مل�شاهمة يف �لبناء �لفكري و�لثقايف و�ملهني لل�شباب.

برعاية حاكم عجمان.. تكرمي الفائزين بجائزة را�ضد بن حميد للثقافة والعلوم يف مار�ش املقبل

الحتادية للتناف�ضية  تطلق مبادرة  ال�ضباق اإىل امل�ضتقبل 

م�ضت�ضفى راأ�ش اخليمة ينظم فحو�ضا ت�ضخي�ضية جمانية ل�ضرطان الثدي 

�ضرطة راأ�ش اخليمة تعر�ش حمالت التوعية يف دور ال�ضينما 

••  عجمان-وام: 

يف  �مل����وؤم����ن����ني  �أم  ج��م��ع��ي��ة  ت���ن���ظ���م 
�ملقبل  �شبتمرب  �شهر  من  �ل�شاد�س 
�ل�  ب��ال��دورة  �لفائزين  تكرمي  حفل 
حميد  ب��ن  ر����ش��د  ج��ائ��زة  م��ن   35
�شاحب  برعاية  و�ل��ع��ل��وم  للثقافة 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 

حاكم عجمان .
�آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  �أ����ش���ادت  و 
ع�������ش���و جم���ل�������س �أم�����ن�����اء �جل����ائ����زة 
�ل�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  ب���ج���ه���ود 
ع��ج��م��ان يف دع���م م�����ش��رة �ل��ع��ل��م و 
�مل��ع��رف��ة م��ن خ���الل رع��اي��ة �شموه 
 35 مب��رور  حتتفل  �لتي  للجائزة 
من  مببادرة  �نطالقتها  على  عاما 
معاين  �أ�شمى  حتمل  ه��ي  و  �شموه 

�آمنة  �ل���دك���ت���ورة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت   كما 
خ���ل���ي���ف���ة م�������ش���رة �جل�����ائ�����زة منذ 
حيث  م   1983 ع�����ام  �إط���الق���ه���ا 
�لأوىل  �لحتفالية  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت 
�أ�شفرت  م   1984 ع���ام  ل��ل��ج��ائ��زة 
�لباحثني  م����ن  ع�������ش���رة  ف�����وز  ع����ن 
م���ن �إج����م����ايل ع����دد �مل�����ش��ارك��ني يف 
تلك �ل���دورة و�ل��ب��ال��غ ع��دده��م 82 
�أكدت مدى  م�شاركا و م�شاركة .. و 
�لتطور �لذي �شهدته �جلائزة على 
�ل��ي��وم يف  �م��ت��د�د م�شرتها وح��ت��ى 
عدة جو�نب حيث ت�شمل يف �ملجال 
،علوم  و�ل�����ش��ح��ة  �ل���ط���ب  �ل��ع��ل��م��ي 
�لبيئة و�لتغذية ،تقنية �ملعلومات.. 
�لإن�شانية  �ل��در����ش��ات  جم��ال  يف  و 
و�لقانونية  �ل�����ش��رع��ي��ة  �ل��در����ش��ات 
و�لنف�شية  �ل��رتب��وي��ة  و�ل��در����ش��ات 
و�لدر��شات �لجتماعية ،و�لدر��شات 

�أحمد  و  �ل�����ش��ع��ي��دي  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
ح��ب��ي��ب �ل��غ��ري��ب ع�����ش��وي جمل�س 
�شهد�د  و�أ����ش���م���اء  �جل���ائ���زة  �أم���ن���اء 
للجمعية  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  �مل������دي������ر 
�حتفالية  تفا�شيل  ع��ن  ل��الإع��الن 
35 للجائزة وتكرمي  ختام �لدورة 
 35 عددهم  و�لبالغ  بها  �لفائزين 
مكرما ومكرمة على م�شتوى دول 

�خلليج .
�إن  خليفة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة   وقالت 
�هتمام قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم 
ز�يد  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  عجمان 
جمعية  رئي�شة  نهيان  �آل  �شقر  بن 
رئي�شة  ع��ج��م��ان  يف  �مل���وؤم���ن���ني  �أم 
�جل���ائ���زة مبتابعة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 
�أع���م���ال �جلائزة  �مل���ر�ح���ل يف  ك��اف��ة 
ي����وؤك����د ح���ر����س ���ش��م��وه��ا ع���ل���ى �أن 
�أن  و  �لتطور  د�ئمة  �جلائزة  تكون 

ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  للو�لد  �لوفاء 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ 
باين نه�شة عجمان �حلديثة طيب 
�هلل ث���ر�ه.  و�أك���دت �ل��دك��ت��ورة �آمنة 
�شاحب  رعاية  �أهمية  على  خليفة 
يف  للجائزة  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
مو��شلة  ع��ل��ى  �ل��ب��اح��ث��ني  حت��ف��ي��ز 
�لفكري  �لن�����ت�����اج  يف  ج����ه����وده����م 
�ل����ذي ي�شيف  و�ل��ث��ق��ايف و�ل��ع��ل��م��ي 
�لكثر �إىل د�ئرة �ملعارف �لإن�شانية 
يف  و�ملعرفة  �لعلم  �أهمية  ويج�شد 
�لتطور  وحتقيق  �حل�����ش��ارة  �شنع 

و�لتقدم على مدى �لع�ش�ور.
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  ذلك خالل   جاء 
�ل�����ذي ع��ق��دت��ه �ل���ي���وم ج��م��ع��ي��ة �أم 
عجمان  يف  م��ق��ره��ا  يف  �مل���وؤم���ن���ني 
نائبة  �ل���ن���وم���ان  رج������اء  ب��ح�����ش��ور 
عبد�هلل  و�لدكتور  �جلمعية  رئي�س 

بال�شورة  �شنويا  �حتفاليتها  تخرج 
�مل�شرفة لإمارة عجمان �لتي تزهو 
وتقدمها  �لكبرة  بنه�شتها  �ليوم 

�لو��شع يف كافة �ملجالت.
 كما �أثنت على �مل�شاركني يف �جلائزة 
و�لدر��شات  �لبحوث  �أ�شحاب  من 
�لفائزين  �ختيار  مت  �لتي  �ملتميزة 
ومعاير  ق��و�ع��د  وف���ق  بينهم  م��ن 
�ل���ت���ي و���ش��ع��ه��ا جمل�س  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
�لأمناء .  وحول �لفعاليات �ملت�شلة 
�لفائزين  ت����ك����رمي  ب���اح���ت���ف���ال���ي���ة 
�ن  �آم��ن��ة خليفة  �ل��دك��ت��ورة  ذك���رت 
برعاية  ت���ق���ام  �ل���ت���ي  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
�ل�شمو ح��اك��م ع��ج��م��ان يف  ���ش��اح��ب 
�ملقبل  م��ار���س  �شهر  م��ن  �ل�����ش��اد���س 
�لق�شائد  م��ن  ف��ق��ر�ت  ع��دة  ت�شهد 
�ل�شعبية  و�لأه�����ازي�����ج  �ل�����ش��ع��ري��ة 

يتخللها تكرمي �لفائزين.

•• دبي-وام:

�لهيئة  يف  �لب���ت���ك���ار  ف���ري���ق  ن��ظ��م 
و�لإح�شاء  للتناف�شية  �لحت��ادي��ة 
ج��ل�����ش��ة م��ع��رف��ي��ة ح���ول م���ب���ادرة “ 
�ل�شباق �إىل �مل�شتقبل “ �لتي تهدف 
�إىل و�شع ت�شور حول كيف �شيكون 
�شكل و�آلية عمل و�إجر�ء�ت �لهيئة 
 6 بعد  �أي  �ملتو�شط  �مل�شتقبل  يف 

�إىل 10 �شنو�ت من �ليوم.

ب�  خا�س  م�شرعات  برنامج  �بتكار 
موؤ�شر�ت �لتناف�شية ذ�ت  من   50
حلول  و�إي��ج��اد  �لق�شوى  �لأهمية 
ي���وم ع��م��ل وذلك   50 ل��ه��ا خ���الل 
�إطار �شامل ي�شع �ملوؤ�شر�ت  �شمن 
و�لأهمية  �لعالية  �حل�شا�شية  ذ�ت 
و�ل����ت����ي مت�������س خمتلف  �ل���ب���ال���غ���ة 
بع�س  �أول��وي��ات  �شمن  �لقطاعات 
�جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة �لحت����ادي����ة 

و�ملحلية.

لالبتكار  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س 
�لذي �أد�ر �جلل�شة �إن هذ� �ل�شباق 
�ل�������ذي ي����ق����ام يف ����ش���ه���ر �لب���ت���ك���ار 
وي�شتمر ملدة خم�شة �أ�شابيع يهدف 
�لهيئة  م�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  �إىل 
�ملتو�شط  �مل��دى  يف  عملها  و�أ�شلوب 
 10 �إىل   6 �لفرتة من  �أي خ��الل 
�شنو�ت قادمة ومتثل هذه �لفرتة 
مئوية  حم��ط��ات  م��ن  حمطة  �أول 
من  وذل�������ك   2071 �لإم������������ار�ت 

ل���وت���اه  ع���ب���د �هلل  ����ش���ع���ادة  وق�������ال 
�لحتادية  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
هذ�  �إن  و�لإح�������ش���اء  ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
��شت�شر�ف  بني  ما  يجمع  �ل�شباق 
�لبتكار  ثقافة  وترجمة  �مل�شتقبل 
�إىل  ي��ه��دف  م�شتد�م  عمل  ك��اإط��ار 
�ملوؤ�ش�شي  �لعمل  منظومة  تطوير 

يف �لهيئة” .
من جهته قال مالك �ملدين مدير 
و�مل�شتقبل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �إد�رة 

�لد�خلية يف  �ل��ق��در�ت  بناء  خ��الل 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  جم��ال 
طريق  ع��ن  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف 
مع  للتعامل  مبتكرة  �أد�ة  �إي��ج��اد 
�جلاهزية  و����ش���م���ان  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 

لتحقيق �لريادة �لعاملية .
ولفت �إىل فكرة �ل�شباق تركز على 
يف  �لهيئة  �أطلقتها  �شابقة  مبادرة 
�لعام �ملا�شي با�شم �شباق �لتناف�شية 
�إىل  ي��ه��دف  و�ل����ذي   50 ×  50

•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

ر�أ������س �خليمة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أع���ل���ن   
»�لقافلة  ت��ع��اون��ه م��ع م��ب��ادرة  ع��ن 
لتنظيم  �لإم����ار�ت����ي����ة  �ل�����وردي�����ة« 
بفحو�شات  خ���ا����س  ط��ب��ي  خم��ي��م 
�شمن  �لثدي  �شرطان  و�خ��ت��ب��ار�ت 
�خلمي�س  ي��وم غد  �مل�شت�شفى  َح��َرم 
ف��رب�ي��ر، حيث ي��اأت��ي ذل��ك يف   28
�إطار �مل�شاعي �حلثيثة لن�شر �لوعي 
�لإمار�ت  يف  �لثدي  �شرطان  ح��ول 
�ملخيم  و�شيوفر  �ملتحدة.  �لعربية 
و��شت�شار�ت  ت�شخي�شية  فحو�شات 
طبية جمانية لل�شيد�ت، و�شتفتتح 
 10 �ل�شاعة  م��ن  �أب��و�ب��ه��ا  �ل��ع��ي��ادة 
م�شاًء،   5 �ل�شاعة  ولغاية  �شباحاً 
تدريب  �مل��خ��ي��م  خ���الل  �شيتم  ك��م��ا 
قريباتهن  ف��ح�����س  ع��ل��ى  �ل��ن�����ش��اء 

و�شديقاتهن يف �ملنزل.
��شتجابة  مب���ث���اب���ة  ه�����ذ�  وي�����اأت�����ي 
�ل�شحة  م��ن��ظ��م��ة  لإح�������ش���ائ���ي���ات 
ت�شّدر  �أظ����ه����رت  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل���ي���ة 
�مل�شاكل  لالئحة  �ل��ث��دي  ���ش��رط��ان 
يف  �ل�شائعة  �ل�شرطانية  �ل�شحية 

�لعربية �ملتحدة باأف�شل �ملمار�شات 
تبني  على  وم�شاعدتهم  �ل�شحية 
من�����ط ح����ي����اة ����ش���ح���ي وخ�������ال من 
�لأم���ر�����س و�ل��ع��ل��ل، ح��ي��ث �أج���رى 
�مل�������ش���ت�������ش���ف���ى ح�����م�����الت ت���وع���وي���ة 
�لعديد  ت��ت��ن��اول  �ل��ن��ط��اق  و����ش��ع��ة 
كاأمر��س  �ل�شحية،  �لق�شايا  من 
�لقلبية،  و�ل�������ش���ح���ة  �ل����ع����ظ����ام، 
�لتاأهيلية  و�ل���رع���اي���ة  و�ل�����ش��ك��ري 

�شديقي،  ر�����ش����ا  �ل����دك����ت����ور  ق�����ال 
ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
’�أربيان هيلث كر جروب‘ و�ملدير 
ر�أ�س �خليمة:  �لتنفيذي مل�شت�شفى 
»نظر�ً لكون �شرطان �لثدي و�حد�ً 
من �أكر �مل�شاكل �ل�شحية �مللحة يف 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، يتوجب 
علينا �لتكاتف و�لتعاون لل�شيطرة 
عليه،  و�لق�شاء  �مل��ر���س  ه��ذ�  على 

�أظهرت  حيث  �مل��ت��ح��دة،  �لإم�����ار�ت 
�لوكالة �لدولية لبحوث �ل�شرطان 
ملنظمة  �ل���ت���اب���ع���ة   )IARC(
 1،054 وج���ود  �لعاملية،  �ل�شحة 
ح��ال��ة ���ش��رط��ان ث���دي يف �لإم����ار�ت 
مما   ،2018 يف  �ملتحدة  �لعربية 
�إجمايل  م���ن   %  22.4 ي�����ش��ك��ل 

حالت �ل�شرطان �لكلية.
�حلملة،  على  تعليقه  معر�س  ويف 

من  ج����زء�ً  ن��ك��ون  �أن  ي�شرفنا  ل���ذ� 
حملة ’�لقافلة �لوردية‘ و�أن نقدم 
لهذ�  �لب�شرية  وكفاء�تنا  خدماتنا 

�ملخيم«.
�خليمة  ر�أ����س  م�شت�شفى  �أن  ُي��ذك��ر 
رف����ع م�شتوى  ع��ل��ى  د�ئ���م���اً  ي��ع��م��ل 
�مل�شاكل  م��ن  �لعديد  ح��ول  �ل��وع��ي 
عليها،  �ل�شوء  وت�شليط  �ل�شحية 
ب���ه���دف ت��ث��ق��ي��ف ���ش��ك��ان �لإم�������ار�ت 

••  راأ�ض اخليمة – الفجر:

د����ش���ن  �ل���ل���و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�شرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
ب��ح�����ش��ور �شباط  ر�أ������س �خل��ي��م��ة، 
�لإع��������الم  �إد�رة  ع����م����ل  وف�����ري�����ق 
ر�أ�س  ب�شرطة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات 
�خل��ي��م��ة، ح��م��الت �ل��ت��وع��وي��ة لعام 
2019 يف دور �ل�شينما ، بالتعاون 
 NOVO  -  مع » نوفو �شينما
دور  �إح�������دى   «  CINEMA

�لعر�س �ل�شينمائي يف �لإمارة .
فيديوهات  بعر�س  �حلملة  وتهتم 
�لإعالم  �إد�رة  �إع���د�د  م��ن  توعوية 
ر�أ�س  ب�شرطة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات 
�خل��ي��م��ة، م���ن خ����الل  ج��م��ي��ع دور 
عر�س �ل�شينما يف �لإمارة،  لتوعية 
�ملهدد�ت  ببع�س  �جل��م��ه��ور  �أف����ر�د 
�شلباً  ت���وؤث���ر  ق���د  �ل���ت���ي  و�مل���خ���اط���ر 
ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��م  كما 
تعزيز  �إىل  ك��ذل��ك  �حلملة  ت��ه��دف 
�لوعي لدى جميع �أفر�د �جلمهور 
مب���خ���اط���ر و����ش���ل���ب���ي���ات �جل����ر�ئ����م 

�ل��ت�����ش��ي��د �لإل����ك����رتوين �مل���ع���د من 
�لنفو�س  و���ش��ع��اف  �ملحتالني  قبل 
و�حل�شابات  �ل�شفحات  بع�س  عرب 
بالإ�شافة  �لوهمية،  �لإلكرتونية 
و�لأجهزة  �ل��ه��و�ت��ف  �خ����رت�ق  �إىل 
ما  و�شرقة  وك�شفها  �لإل��ك��رتون��ي��ة 

حتويه من معلومات.

�حلمالت  �إح�����دى   « �لإل����ك����رتوين 
�إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ت���وع���وي���ة 
�لإعالم و�لعالقات �لعامة ب�شرطة 
توعية  �إىل  وتهدف  �خليمة،  ر�أ���س 
�إىل  �لتعر�س  م��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د 
خطر �لب��ت��ز�ز �لإل��ك��رتوين �لذي 
وفقاً  وم�شمياته  �أوج���ه���ه  ت��ع��ددت 

�ملجتمع،  ع����ل����ى  �لإل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
و�ل��ت��ب��ع��ات �ل��ت��ي ق���د ت��رتت��ب على 
م��ث��ل ه���ذه �ل��ظ��و�ه��ر، �ل��ت��ي تعترب 
جمتمعنا  ع��ل��ى  ودخ���ي���ل���ة  غ��ري��ب��ة 

�ملحافظ. 
�إط���الق  مت   �حل��م��ل��ة  م�شتهل  ويف 
�لب�������ت�������ز�ز   « ب�����ع�����ن�����و�ن  ع������ر�������س 

�ملتبعة  �لإل���ت���ك���رون���ي���ة  ل��ل��و���ش��ي��ل��ة 
ك���الب���ت���ز�ز  ف���ي���ه  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �أو 
�لبتز�ز  �أو  �ل��رق��م��ي،  �أو  �لهاتفي، 
�لأر�شدة  على  بالحتيال  �لبنكي 
�لبتز�ر  �أو  �لبنكية،  و�حل�����ش��اب��ات 
ع���ن ط��ري��ق �ل���ربي���د �لإل���ك���رتوين 
�أن�����و�ع  ج��م��ي��ع  و   ) �لأمي����ي����ل   ( �أو 

�جلائزة �لنقد �لأدبي و �ل�شعر بكل 
�ألو�نه �لف�شيح �لعمودي و�حلديث 

�لإد�ري������ة و�لق��ت�����ش��ادي��ة .. �أم���ا يف 
جم��ال �لإب���د�ع �لأدب���ي فقد �شمت 

و�ل�شعر �ل�شعبي �إىل جانب �لق�شة 
�لق�شرة و�أدب �لأطفال .

اأحمد بن �ضقر ي�ضع حجر الأ�ضا�ش ملدر�ضة دلهي اخلا�ضة 

انطالق فعاليات املوؤمتر الدويل »تاأثري الإعالم على 
الدبلوما�ضية والأمن وبناء الدولة« بابوظبي

•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �شقر  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شهد   
�حلرة  �ملناطق  �أقامته  �ل��ذي  �حلفل  �أم�س  »ر�ك��ز«  �إد�رة 
دلهي  مل��در���ش��ة  �لأ���ش��ا���س  و���ش��ع حجر  » مبنا�شبة  »ر�ك���ز 

�خلا�شة  يف �إمارةر�أ�س �خليمة. 
ح�شر �حلفل علي حممد �خلّيال �لعلي رئي�س جمل�س 
�إد�رة جمموعة مد�ر�س دلهي �خلا�شة وديني�س كوثاري 

دلهي �خلا�شة مع عدد  �لعام  ملجموعة مد�ر�س  �ملدير 
من كبار �مل�شوؤولني من » ر�كز » .

�ل��ق��ط��اع �لتعليمي  وجم��م��وع��ة م���د�ر����س دل��ه��ي ���ش��م��ن 
خدماتها  مقابل  مادية  ر�شوما  تتقا�شى  حيث  �خلا�س 
�لهندي  �ملنهاج  تدري�س  م��ن  تنطلق  �ل��ت��ي  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لأكادميي  �هتمامها باجلانب  �لم��ار�ت و�ىل جانب  يف 
تهتم �ملدر�شة بالن�شاطات �ملجتمعية و�لثقافية و�لدر�ما 

و�مل�شرح و�أي�شا �لريا�شة خا�شة ريا�شة  �لكريكيت..

•• اأبوظبي : الفجر:

�أك�����د �ل���دك���ت���ور حم��م��د ك���ام���ل �مل��ع��ي��ن��ي رئ��ي�����س �ملعهد 
من�شة  ك��ون��ه  �مل��وؤمت��ر  �أه��م��ي��ة  �لثقافية  �لدبلوما�شية 
تناق�س ق�شايا �لإعالم بو�شائله �ملختلفة لبر�ز �ل�شورة 
�شبكات  ودور  �ل��دول��ة  �شمعة  على  وت��اأث��ره��ا  �جلمالية 
�لتو��شل �لجتماعي يف �ي�شال �ل�شورة �ملوؤثرة بعد �أن 
�أ�شبح �لإعالم �جلديد �شريكا فعال يلعب دور كبر يف 
�ل�شعوب  ثقافات  على  و�لتعرف  و�حل��دث  �ل�شورة  نقل 

و�حل�شار�ت �ملختلفة.

جاء ذلك خالل �نطالق فعاليات موؤمتر »تاأثر �لإعالم 
على �لدبلوما�شية و�لأمن وبناء �لأمة – �إبر�ز �ل�شورة 
ينظمة  و�لذي  �لأربعاء  �ليوم  �ل�شمعة«  و�ملحافظة على 
جر�ند  بفندق  �لثقافية  للدبلوما�شية  �ل���دويل  �ملعهد 

حياة باأبوظبي.
و�أفاد �ملعيني �أن �ملوؤمتر ي�شم نخبة من ثالثة وع�شرين 
و�لقت�شاد  �ل�شيا�شة  م��ن  خمتلفة  جم���الت  يف  خ��ب��ر� 
����ش��ات��ذة جامعات  ب��ال���ش��اف��ة �ىل  و�ل��ث��ق��اف��ة و�لع�����الم 
ملناق�شة ق�شايا  و�جنبية  دول عربية  و�شفر�ء من ع�شر 

�لعالم ودوره يف وقتنا �حلايل .
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العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قوة �لهبوب للنقليات 

و�ملقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2236823 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نور �حمد عي�شه مبارك �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ح�شن �شليمان عمر�ن �ملحرمي

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
لنقل  �لذهبي  �ل�ش�����ادة/�ل�شهم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1669926 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نور �حمد عي�شه مبارك �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ح�شن �شليمان عمر�ن �ملحرمي

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ل�شهم �لذهبي 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للنقليات  رخ�شة رقم:1125899 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نور �حمد عي�شه مبارك �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل ح�شن �شليمان عمر�ن �ملحرمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لولية لالقم�شة  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1029888 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نور �حمد عي�شه مبارك �لعامري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل ح�شن �شليمان عمر�ن �ملحرمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قمة �ل�شو�مخ للتطوير 

�لعقاري ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1143712 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف عبد�هلل عبد�لقادر �ليو�شفي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شمباخ �شاملني عبد�هلل �ل�شام�شي

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فاليو للتغليف و�لنقل

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1092524 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ف�شل كيز�كي فالبيل حممد كوتي كيز�كي فالبيل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�حمد حممد عبد�لكرمي �ل�شام�شي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد حممد عبد�لكرمي �ل�شام�شي من 100% �ىل %51
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 0.7*0.06 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ فاليو للتغليف و�لنقل

VALUE PACK & MOVERS
�ىل/فاليو للتغليف و�لنقل ذ.م.م

VALUE PACK & MOVERS LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ديفا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مل�شتح�شر�ت ولو�زم �لتجميل 
رخ�شة رقم:CN 1515087 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا 

�لنامو�س 
رخ�شة رقم:CN 2264958 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
ذ.م.م   ح�شن  �ل�شاطر  �ل�ش�����ادة/مكتبة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1912268 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عادل �شيف عامر ح�شن �جلابري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة زكي عبد�هلل عبد�هلل �يد�كاندي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف طارق �بر�هيم عبد�لرحمن �بر�هيم �لزرعوين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن �بوبكر ح�شني �لعكربي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مرزوق �يدفان كاتيل حممد كويا

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم فود كا�شتيل

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1140153 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شحيم علي عبد�هلل علي �لنقبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مطر عبد�هلل كليب عبد�هلل �لهاملي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ماجالن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمعد�ت �لبحرية 
رخ�شة رقم:CN 1016986 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بري�شونيل 

دي�شيجنز �نرتنا�شيونال يورب ليمتد - �بوظبي 
رخ�شة رقم:CN 1138346 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رد فلور� للزهور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2126381 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد مطر ر��شد بن م�شيعد �لنيادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد ��شماعيل د�ود حممد �لب�شر
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
للمقاولت  �ل�ش�����ادة/فانت�شي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1084498 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان عبد�حلميد حممد �شلطان �ل علي ٣0%

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شعود في�شل حممد عبد�جلبار �ل علي من 90% �ىل ٣0%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خزعل حممد عبد�جلبار �لعبيديل ٣0%

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شن كول لتاأجر �لدر�جات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لنارية رخ�شة رقم:2665215 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �شن كول لتاأجر �لدر�جات �لنارية
SUNCOOL MOTORCYCLE RENTAL

�ىل/�شن كول لتاأجر �لدر�جات �لنارية وجيت �شكاي
SUNCOOL MOTORCYCLE AND JETSKI RENTAL

تعديل ن�شاط/��شافة تاأجر �لدر�جات �ملائية )77٢1006(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ت�شاو ت�شاو 
رخ�شة رقم:CN 1707546 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�جلزيرة لل�شر�فة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1695449 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شالح عبد�هلل عبيد حم�شن �لعريفي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح عبد�هلل عبيد حم�شن �لعريفي من 100% �ىل %85

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لنا�شر كاروبام فيتيل %15
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة تو�شية
تعديل ��شم جتاري من/ �جلزيرة لل�شر�فة

AL JAZIRA EXCHANGE
�ىل/�جلزيرة لل�شر�فة

AL JAZIRA EXCHANGE
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شنع �لربق للمطابخ

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2642992 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

حذف م�شنع �لتجهيز�ت �ملعدنية �ملركبة �ملتقدمة
��شافة:م�شنع �لربق للمطابخ

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل فرع
تعديل ��شم جتاري من/ م�شنع �لربق للمطابخ

ALBARQ KITCHENS FACTORY

�ىل/م�شنع �لربق للمطابخ - منفذ بيع - فرع
ALBARQ KITCHENS FACTORY - RESALE OUTLET - BRANCH

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ر �لرمي لال�شت�شار�ت �لهند�شية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2670351 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شامر عبد�جلبار علي �غا %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ر��شد حممد ح�شن عبد�هلل من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ر��شد حممد ح�شن عبد�هلل من 100% �ىل %51

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ د�ر �لرمي لال�شت�شار�ت �لهند�شية
DAAR ALREEM ENGINEERING CONSULTANCY

�ىل/د�ر �لرمي لال�شت�شار�ت �لهند�شية ذ.م.م
DAAR ALREEM ENGINEERING CONSULTANCY LLC

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فود غالري جلف لد�رة �ملطاعم

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1513600 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ فود غالري جلف لد�رة �ملطاعم

FOOD GALLERY GULF RESTAURANT MANAGEMENT

�ىل/فود غالري جلف لد�رة �ملطاعم - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

FOOD GALLERY GULF RESTAURANT MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
بق�شر  �م�������س  �ل���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
�ل���ن���خ���ي���ل م���ع���ايل ج���ا����ش���م حممد 
ب��وع��ت��اب��ه �ل��زع��اب��ي رئ��ي�����س مكتب 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �ل����ذي �طلع 
����ش���م���وه ع���ل���ى ع����ر�����س م����ق����دم من 
م�شروعني  ح���ول  “مدن”  ���ش��رك��ة 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  م���ق���رتح���ني 
يهدفان لتحفيز �حلركة �ل�شياحية 

و�لرتفيهية يف �ملنطقة.
ويتميز �مل�شروعان مبوقعني ي�شهل 
�لو�شول �إليهما عرب �شبكة �لطرق 
�حلياة  وت��ن��وع  �حل��دي��ث��ة  �ل�شريعة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة �ل���ربي���ة و�ل��ب��ح��ري��ة يف 
�مل�شروع  وي��ق��ع  �ل��ظ��ف��رة.  منطقة 
�ل�شياحي �لأول يف و�حة ليو� على 
مدينة  م��ن  كيلومرت�   240 بعد 
�أب��وظ��ب��ي وه���و ع��ب��ارة ع��ن منتجع 
���ش��ي��اح��ي ع���امل���ي ع��ل��ى م�����ش��اح��ة 8 
منطقتني  م���ن  م���ك���ون  ه���ك���ت���ار�ت 
جمال  على  تعتمد�ن  متجاورتني 

كعنا�شر  ل��ي��و�  و�ح���ة  يف  �لطبيعة 
�أحدهما  لهما  �لرئي�شية  �جل���ذب 
م��ن��ط��ق��ة ����ش���ح���ر�وي���ة و�لأخ�������رى 
بالنباتات  تتميز  زر�ع��ي��ة  منطقة 

و�لو�حات و�ملما�شي.
وخ�ش�شت �ملنطقة �لأوىل لالإقامة 
و�لقيام بالأن�شطة �لرتفيهية على 
�لكثبان �لرملية فيما مت تخ�شي�س 
�لفندقية  للخيام  �لثانية  �ملنطقة 
�لرتفيهية  ب��الأن�����ش��ط��ة  و�ل���ق���ي���ام 

لالأطفال  ك����الأل����ع����اب  �ل���ع���ائ���ل���ي���ة 
و�شط  يف  �ل�������ش���ب���اح���ة  وح����م����ام����ات 
ذلك  غ��ر  �إىل  و�لنخيل  �لطبيعة 

من عنا�شر �جلذب �ل�شياحي.
�ل�����ش��ي��اح��ي �لثاين  �مل�����ش��روع  وي��ق��ع 
يف م��دي��ن��ة �مل��رف��اأ ع��ل��ى ب��ع��د 136 
كيلومرت� من مدينة �أبوظبي على 
و�جهة  ذ�ت  هكتار�   155 م�شاحة 
�خلليج  على  مطلة  كبرة  بحرية 
ب�شفاء  تتميز  منطقة  يف  �لعربي 

�ملتمثل  �لطبيعة  ونقاء  �لبحر  ماء 
يف جمال �حلياة �لربية و�لبحرية 
للمنطقة وفر�شة م�شاهدة قطعان 
تعي�س  �ل��ت��ي  �لعربية  �مل��ه��ا  غ���زلن 

ب�شكل طبيعي يف �ملنطقة.
�ملقرتح  �ل�شياحي  �مل�شروع  ويتكون 
خميما  ت�شمل  مناطق  ثالثة  م��ن 
وجمموعة  �لإق��ام��ة  يوفر  فندقيا 
�ملتنوعة  �لرتفيهية  �لأن�شطة  من 
كريا�شات  ع���امل���ي  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

بالقو�رب  و�لب����ح����ار  �ل��ت��ج��دي��ف 
�ل�شغرة و�لغط�س و�ل�شباحة.

و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�جل����اري  �مل�����ش��اري��ع  �أن  ن��ه��ي��ان  �آل 
يف  �لقطاعات  خمتلف  يف  تنفيذها 
للمحافظة  تهدف  �أبوظبي  �إم���ارة 
و�لنجاحات  �ل���ب���ارزة  �مل��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
يف  �لإم����ارة  حققتها  �ل��ت��ي  �لكثرة 
�لقطاع  وخا�شة  �ملجالت  خمتلف 
طفرة  ����ش���ه���د  �ل�������ذي  �ل�������ش���ي���اح���ي 

كبرة من خالل �مل�شاريع �لكبرة 
�جل�����اري ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ت��ط��وي��ر هذ� 

�لقطاع �حليوي �لهام.
كما �أكد �شموه �أهمية �جلهود �لتي 
تقوم بها �لفرق �حلكومية يف �إمارة 
منظومة  تطوير  ب��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي 
�لإم���������ارة  �ل���ع���م���ل �حل����ك����وم����ي يف 
�لتنمية  عجلة  دف��ع  يف  و�مل�شاهمة 
بكافة جمالتها وتطوير �خلدمات 
جميع  وت��وف��ر  للمجتمع  �ملقدمة 

�أ�شباب �حلياة �لكرمية لهم يف كافة 
مدن �إمارة �أبوظبي.

وثمن �شموه �ل��دور �ل��ذي تقوم به 
�شركة “مدن “ يف تنمية وتطوير 
و�ل�شياحية  �ل��ع��ق��اري��ة  �مل�����ش��اري��ع 
عجلة  ودف��ع  �لم���ارة  يف  و�ل�شكنية 
�ل���ن���م���و �لق���ت�������ش���ادي م����ن خالل 
للمجتمع  ت��ت��ي��ح  وج���ه���ات  ت��ط��وي��ر 
من ممار�شة �حلياة و�لأعمال على 
�أكمل وجه يف �أج��و�ء تلبي خمتلف 

�حلياة  و�ح���ت���ي���اج���ات  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�ملعاير  �أرق�������ى  وف�����ق  �ل��ع�����ش��ري��ة 

�ملحلية و�لعاملية.
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ومعايل 
فالح حممد �لأحبابي رئي�س د�ئرة 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط 
خلفان  �شلطان  و�شعادة  �أبوظبي   -
�لرميثي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم 
�أحمد  و�شعادة  �لظفرة  منطقة  يف 
مطر �لظاهري مدير مكتب �شمو 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
�لرئي�س  �ل�شاهي  �هلل  و�شعادة عبد 

�لتنفيذي ل�شركة “مدن«.
�إ���ش��ت��ق��ب��ل �شمو  م���ن ج���ان���ب �آخ�����ر 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان يف 
ق�شر �لنخيل �شعادة حممد جمعة 
لل�شالم على  ق��دم  �ل���ذي  �ل��ن��اب��ودة 
�للقاء �شعادة عي�شى  �شموه. ح�شر 
حمد بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
�لظاهري  م��ط��ر  �أح���م���د  و����ش���ع���ادة 
مدير مكتب �شمو ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لظفرة.

•• اأبوظبي-الفجر:

 ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي من 
خالل قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول 
�لبلدية خالل يناير �ملا�شي 2019 
�لبنية  ت���ط���وي���ر  �أع�����م�����ال  و����ش���م���ن 
�لتحتية �شيانة1621  عمود �إنارة 
908�آلف  م��ن   �أك��ر  بلغت  بتكلفة 
درهم يف �لطرق �لرئي�شية يف مناطق 
�ل��ف��الح �جل���دي���دة  �ل��ق��دمي��ة، وبني 

�لطرق  �إن����ارة  �شيانة  مت  كما  ي��ا���س، 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�لأح����ي����اء �ل�����ش��ك��ن��ي��ة يف 

�ل�شو�مخ.
وي���اأت���ي ه����ذ� �مل�������ش���روع ���ش��م��ن �إط����ار 
على  �أبوظبي  مدينة  بلدية  حر�س 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م���ك���ون���ات  ت��ع��زي��ز 
، ورف�����ع ك���ف���اءة �ل���ط���رق و�لإن��������ارة ، 
وت��ط��ب��ي��ق��ا ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإن������ارة 

�لعامة �مل�شتد�مة ملدينة �أبوظبي.
 وك�شفت �لبلدية �أنها �نتهت موؤخر� 

�أ�شفل  �لإن����ارة  ك�شافات  �شيانة  م��ن 
ج�����ش��ر م�����ش��ف��ح، و�أع���م���دة �لإن�����ارة يف 
مناطق متفرقة من جزيرة �أبوظبي، 
وهي �شمن �خلطة �ل�شنوية مل�شاريع 
مدينة  يف  �ل����ط����رق  �إن��������ارة  ���ش��ي��ان��ة 
�أب����وظ����ب����ي و�ل����ت����ي ت�����ش��ه��م يف رف���ع 
و�حلفاظ  �لإن��������ارة  ���ش��ب��ك��ات  ك���ف���اءة 
مل�شتخدمي  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��الم��ة  ع��ل��ى 
�لطرق، ومنها على �شبيل �ملثال نفق 
�ملدخل  �ل��رمي،  جزيرة  يف  �ل�شيار�ت 

�أ�شفل  �لإن�������ارة  وت���ب���دي���ل  و�مل����خ����رج، 
�جل�شور ، ومنها ج�شر �حلديريات.

م�شروعا  �ل����ب����ل����دي����ة  ن����ف����ذت  ك����م����ا 
��شتهدف تبديل �لإن��ارة يف عدد من 
�إىل  �لتقليدية  �لإن���ارة  م��ن  �لأن��ف��اق 
و�لذي   ،LED نظام �لإن��ارة بنظام
وخف�س  �لإن����ارة،  حت�شني  �شاأنه  م��ن 
 80%  -  69 ب��ني  م��ا  �ل�شتهالك 

�أثناء ت�شغيل �شبكة �لإنارة. 
�لبلدية  �أع����دت  ذ�ت���ه  �ل�شعيد  ع��ل��ى 

�مل�شتد�مة  �لإن������ارة  ����ش��رت�ت��ي��ي��ج��ي��ة 
ل�������ش���م���ان حت�������ش���ني ج�������ودة �لإن��������ارة 
وتعزيز  �ل��ط��اق��ة  ت��ك��ال��ي��ف  وخ��ف�����س 

�ل�شتد�مة �لطويلة �لأمد.
وت���ت�������ش���م���ن �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة رف���ع 
ل�شبكة  �لت�شغيلية  و�ل��ق��درة  �لكفاءة 
حتقق  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة   ، �لإن�����������ارة 
�لتنمية  �أب��وظ��ب��ي يف  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة 
�أن��ظ��م��ة �شبكة  ت��ط��وي��ر  �مل�����ش��ت��د�م��ة، 
�لإنارة �لتقليدية وحتويلها �إىل نظام 

�لإنارة �حلديث LED ، كما ترمي 
�إىل  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  م��ن ور�ء 
منها:  �لفو�ئد  م��ن  �لعديد  حتقيق 
�لطرق،  �إ����ش���اءة  م�����ش��ت��وي��ات  خف�س 
حت��ف��ي�����س �����ش���ت���ه���الك �ل���ك���ه���رب���اء، 
حت�����ش��ني ت�����ش��ام��ي��م ���ش��ب��ك��ة �لإن������ارة، 
حت�شني �ل��ل��ون وج����ودة �لإ����ش���اءة يف 
نظام  ، وحت�شني عمر  �لإن���ارة  �شبكة 
�ل�شيانة  متطلبات  وخف�س  �لإن���ارة 

يف �مل�شتقبل.

�شيانة 1621 عمود اإنارة

بلدية مدينة اأبوظبي تطبق معايري التنمية امل�ضتدامة يف  م�ضاريع تطوير اإنارة الأنفاق واجل�ضور

•• دبي -وام:

و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  نظمت 
مونا�س- جامعة  مع  بالتعاون  �ل�شحة”  يف  �لبتكار  موؤمتر”م�شرعات 

“�بتكر  �شعار  حت��ت   2019 �لب��ت��ك��ار  �شهر  فعاليات  �شمن  �أ���ش��رت�ل��ي��ا 
لل�شحة« .

ح�شر �لفعاليات �شقر �حلمري �ملدير �لتنفيذي لالبتكار ومدير مركز 
�لبتكار  جم��ال  يف  حما�شرين  بجانب  بال�شارقة  و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب 
�مل��ع��ل��وم��ات و�ل���ذك���اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي وفنيني  �ل��رق��م��ي��ة وتقنية  و�ل�����ش��ح��ة 
يف  ياأتي  �لبتكار  م�شرعات  موؤمتر  �أن  �شقر �حلمري  و�أو�شح  و�أطباء. 
�إطار ��شرت�تيجية �لوز�رة �لهادفة لرت�شيخ ثقافة �لبتكار يف بيئة �لعمل 

�لقدر�ت  وبناء  وتعزيز  �لبتكار  لإد�رة  �أنظمة حديثة  �ملوؤ�ش�شي وتطوير 
�لبتكار�ت  لعر�س  فر�شة  �مل��وؤمت��ر  معترب�  �ل�شحي  �لبتكار  جم��ال  يف 
�ل�شطناعي يف  �لذكاء  ودور  �ملتقدمة  �ملبتكرة  �لتكنولوجيا  يف جمالت 
�لبتكار  عنا�شر  ومناق�شة  �لفرت��شية  و�مل�شت�شفيات  �ل�شحية  �لرعاية 
�لتعليم  يف  �لتكنولوجيا  ومن�شات  �ملبتكرة  �لتقنيات  و�أح���دث  �لفعالة 

و�لرعاية �ل�شحية و�إدر�ج �ملهار�ت �مل�شتقبلية يف �لتعليم �ل�شحي.
دعم  �ل�شطناعي يف  و�ل��ذك��اء  �لتكنولوجيا  دور  �أن��ه مت عر�س  و�أ���ش��اف 
�ملبكر لالأمر��س  �لوقاية و�لك�شف  �ل�شحية وخا�شة يف  �لرعاية  وتقدم 
�مل��زم��ن��ة. وع���ر����س �خل�����رب�ء جت��رب��ة ج��ام��ع��ة م��ون��ا���س يف �أ���ش��رت�ل��ي��ا يف 
�مل�شت�شفيات �لفرت��شية لتقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية �ملرتكزة على 

�حتياجات �ملري�س عن بعد.

» ال�ضحة« تنظم »م�ضرعات البتكار«
•• ابوظبي-وام:

بحث �شعادة د جمال حممد �حلو�شني مدير عام �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث مبكتبه يف �أبوظبي �م�س مع �شعادة �شامويل تان ت�شي ت�شي 
�مل�شرتك  �لتعاون  عالقات  تعزيز  �شبل  �لدولة  لدى  �شنغافورة  جمهورية  �شفر 
وتبادل �خلرب�ت و�ل�شر�كة يف جمال �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث ، و�لعديد 
من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك . وتناول �للقاء �لذى ح�شره �شعادة �شيف 
حممد �رحمه �ل�شام�شي نائب مدير عام �لهيئة وعدد من �مل�شوؤولني �لإطالع على 
و�لأزمات  �لطو�رئ  و�آلية مو�جهة حالت  �لإم��ار�ت  دولة  �لطو�رئ يف  منظومة 
و�لكو�رث وفق م�شتويات �لطو�رئ �ملعتمدة و�لتعرف على �أهم �مل�شاريع و�لرب�مج 
و�ملبادر�ت �ملتعلقة برفع �جلاهزية و�ل�شتعد�د للتعامل مع �ملخاطر و�لتهديد�ت 

كافة . و�أكد �شعادة �ل�شفر على متيز وتنامي �لعالقات �لتي تربط دولة �لإمار�ت 
ب�شنغافورة و�لتي تت�شم بال�شتقر�ر و�لتعاون �لدويل ، ومبنية على روح �لتفاهم 
و�لرغبة �مل�شرتكة يف تطوير هذه �لعالقات و�لرتقاء بها مبا يعك�س طموحات 
وتوجيهات �لقيادة �لعليا يف كال �لبلدين. و�أ�شاد بالتطور وت�شارع وترة �لتنمية 
�لإم���ار�ت يف جميع  دول��ة  ت�شهدها  �لتي  و�ملتميزة  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شاملة و�لإجن���از�ت 
�لقطاعات �حليوية، مبا فيها قطاع �لأمن و�ل�شالمة و�لبنية �لتحتية �ملتطورة 
�ملنا�شبة  �خلطط  وو�شع  و�جلاهزية  �لإ�شتعد�د  رف��ع  يف  �مللمو�س  �لهيئة  وب��دور 
جلميع �شيناريوهات حالت �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث متطلعا �ىل �ملزيد من 
�مل�شوؤولني  كبار  �أح��د  م�شاركة  �للقاء  تناول  كما  و�ل�شفارة.  �لهيئة  بني  �لتعاون 
�لهيئة  �لذي تنظمه   2019 و�لزم��ات  �لطو�رئ  �ل�شنغافوريني يف موؤمتر�د�رة 

خالل �لفرتة من 11 �ىل 12 مار�س �لقادم بالعا�شمة �بوظبي .

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

تنفذ بلدية منطقة �لظفرة حملة لهدم �ملباين �لقدمية 
و�مل���ه���ج���ورة و�إز�ل������ة �مل�����ش��وه��ات ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ملنطقة 
من  و�لتخل�س  ب��امل��دن،  �ل��ع��ام  �ملظهر  على  للمحافظة 
و�جتماعياً  بيئياً  خ��ط��ر�ً  ت�شكل  �ل��ت��ي  �مل��ه��ج��ورة  �مل��ب��اين 
وما  �شقوطها  �حتمال  جانب  �إىل  �ملجتمع،  على  و�أمنياً 
�أ���ش��ر�ر.  وتت�شمن �حلملة ر�شد  يرتتب على ذلك من 
و�إز�ل������ة ك��اف��ة �مل��ب��اين �ل��ق��دمي��ة و�مل��ه��ج��ورة يف خمتلف 
�مل������دن ���ش��م��ن خم���ط���ط ل��ل��ت��خ��ل�����س م����ن ه�����ذه �ملباين 
تبد�أ  م��ر�ح��ل  ع��دة  على  وذل��ك  كامل  ب�شكل  و�مل�شوهات 
يف  ومتهالك  قدمي  مبنى   39 هدم  منا  �لأوىل  �ملرحلة 
،كما ت�شمنت  و�ل�شلع  ز�يد وغياثي  3 مدن هي مدينة 
�إز�لة كتل خر�شانية وهياكل معدنية وكرفانات  �حلملة 

وحر�شت  ع�شو�ئية.   ومباين  بناء،  وخملفات  متهالكة 
�تخاذ كافة �لرتتيبات و�لتجهيز�ت  بلدية �لظفرة على 
�ملظهر  على  و�حل��ف��ظ  �حلملة  جن��اح  ل�شمان  �ل��الزم��ة 
�لبدء يف  �إج��ر�ء�ت مبا�شرة  قبل  �لعام للمنطقة ومنها 
عمليات �لهدم حيث مت ر�شد �ملباين �ملهجورة و�مل�شوهة 
تلك  عن  �لالزمة  �لفنية  �لتقارير  ورفع  �لعام  للمظهر 
�ملباين وتقييمها عن طريق �لفرق �ملخت�شة، ثم �إ�شد�ر 
�أو�مر تنفيذ �أعمال �لهدم   وفق �ملعاير �لفنية �ملطلوبة 
ل�شمان �شرعة �لجناز و�من و�شالمة �ملناطق �ملحيطة 

باأعمال �لهدم 
على  و�لتفتي�شية  �لتوعوية  حمالتها  �لبلدية  وتو��شل 
مع  بالتعاون  �مل�شوهات  ك��اف��ة  لإز�ل���ة  �ملنطقة  م�شتوى 
�لعام  �ملظهر  على  للمحافظة  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 
ب��ه م���دن منطقة  �ل���ذي تتميز  �مل�����ش��رق  �ل��وج��ه  و�إب�����ر�ز 

هدم  �شملت   حملة  �أي�شا  �لبلدية  نفذت  كما  �لظفرة. 
�ملباين �مل�شوهة للمظهر �لعام يف منطقتي ر�أ�س غمي�س 
ملدينة  �لتابعة  �لإد�ري���ة  �حل��دود  �شمن  م�شرب  ور�أ����س 
�إز�لة �لرمال �ملرت�كمة وت�شوية منطقة  �ل�شلع، وكذلك 
به  �ملحيطة  و�ل��ط��رق  �لهجن  �شباقات  وم�شمار  �مل���ز�رع 
وطرق �لعزب يف �ملدينة، ومت �إز�لة كميات من �لنفايات 
كما  �ل��ن��ف��اي��ات.   �إد�رة  م��رك��ز  م��ع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون 
�ملدن و�شو�حيها  بقطاع خدمات  �لبلدية، ممثلة  قامت 
للخدمات  �أبوظبي  �شركة  مع  بالتعاون  �مل��رف��اأ  مبدينة 
باإز�لة م�شوهات �لطرق على جو�نب  �لعامة »م�شاندة«، 
منطقة  بلدية  وت�شعى  ز�ي���د.  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  طريق 
للمظهر �حل�شاري  و�مل�شوهات  �ملخلفات  لإز�لة  �لظفرة 
�لظفرة يف كل من مدينة ز�يد وغياثي و�ل�شلع  ملنطقة 
وجزيرة دملا وليو�، وذلك �نطالقاً من روؤيتها ور�شالتها 

عاملية يحقق  كفاءة  بلدي ذي  نظام  توفر  �إىل  �لر�مية 
�لتنمية �مل�شتد�مة �ملن�شودة ويعزز معاير جودة �حلياة 
يف �إمارة �أبوظبي.  وحتر�س على توفر �أف�شل �خلدمات 
ل�شكان �ملنطقة مبا يف ذلك �ملحافظة على �ملظهر �لعام 
و�شحة و�شالمة �لبيئة و�إز�لة كل ما ي�شوه مظهر �ملدن 
مبنطقة �ل��ظ��ف��رة، ح��ي��ث ت��ق��وم �ل��ب��ل��دي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني بتنظيم �لعديد من �حلمالت 
ت��وع��ي��ة جميع  �إىل  ت��ه��دف يف جمملها  �ل��ت��ي  �ل��ت��وع��وي��ة 
�أي  وم��ن��ع  �مل���دن  مظهر  على  باملحافظة  �ملجتمع  ف��ئ��ات 
بلدية  وتهيب  �لبيئة.  وت�شر  �لعام  �ملظهر  ت�شوه  �أعمال 
يف  و�ل�شكان  �مل��الك  وك��اف��ة  باجلمهور  �لظفرة  منطقة 
مدن �لظفرة �ل�شت و�ملناطق �لتابعة لها، بالتعاون ودعم 
جهودها يف مكافحة �لظو�هر �لتي توؤثر على �شالمتهم 

و�أمنهم وتوفر نوعية حياة جيدة لهم ولأ�شرهم.

»الطوارئ والأزمات« تبحث التعاون وتبادل اخلربات مع �ضفارة �ضنغافورة

تت�شمن 39 مبنى كمرحلة اأوىل

بلدية الظفرة تبداأ يف اإزالة املباين القدمية واملهجورة يف 3 مدن 

حمـدان بن زايد يطلع علـى م�ضروعني �ضياحـيني مبنطقـة الظفرة وي�ضتقبـل حممـد جمعـة النابودة

تخريج الدفعة االأوىل من  
الدبلوم املهني يف �شعوبات 

التعلم بجامعة ال�شارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

مدير  �لنعيمي  جم��ول  حميد  �لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  وبح�شور  رع��اي��ة  حت��ت 
جامعة �ل�شارقة نظم مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني باجلامعة، 
حفل تخريج دفعة من �لدبلوم �ملهني يف �شعوبات �لتعلم، وذلك بالتعاون 
�لدكتور  �لأ���ش��ت��اذ  �حلفل  ح�شر  �لتعلم،  ل�شعوبات  �ل�شارقة  مركز  م��ع 
ر��شي �لزبيدي مدير مركز �لتعليم �مل�شتمر و�لتطوير �ملهني، و�لأ�شتاذة 
هنادي عبيد �ل�شويدي مدير مركز �ل�شارقة ل�شعوبات �لتعلم. حيث بلغ 
عدد �خلريجني 12 خريج من خمتلف �لتخ�ش�شات لتاأهيلهم للعمل يف 

جمال �شعوبات �لتعلم ورفع كفاء�تهم وقدر�تهم �ملهنية.
�أهمية  على  موؤكد�ً  باحل�شور  �جلامعة  مدير  رحب  �لحتفال  بد�ية  يف 
حيوي  دور  من  لهم  ملا  �لتعلم،  �شعوبات  جم��ال  يف  �ملتخ�ش�شني  تاأهيل 
بالن�شبة للعملية �لتعليمية وتقدمي �مل�شاعدة للطلبة �لذين يعانون من 
�ل�شارقة  جامعة  �أن  حيث  �أمورهم.  لأولياء  و�لدعم  �لتعلم  يف  �شعوبات 
�ملتحدة من حيث  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  �لأوىل يف  �أنها �جلامعة  ومبا 
عدد �لرب�مج �لدر��شية �ملتخ�ش�شة �لتي تقدمها، وعدد �لطلبة �لد�ر�شني 

بها حتر�س د�ئماً على تقدمي �لتخ�ش�شات �لتي يحتاجها �شوق �لعمل.
كما �أ�شار �لدكتور ر��شي �لزبيدي �إىل �أن هذ� �لربنامج بلغت عدد �شاعاته 
�لرب�مج  تلك  ��شتمر�ر مثل  �أهمية  على  موؤكد�ً  �شاعة،   120 �لتدريبية 
�مل�شتمر  �لتعليم  مركز  �أن  كما  �ملحلي  �ملجتمع  تنمية  يف  ت�شاهم  �لتي 
حتت  تدريبي  برنامج  بو�شع  يهتم  �ل�شارقة  بجامعة  �ملهني  و�لتطوير 

�إ�شر�ف نخبة متميزة من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية �ملتخ�ش�شة. 
من جانبها قدمت �لأ�شتاذة هنادي عبيد �ل�شويدي �ل�شكر لإد�رة �جلامعة 
يف  �لد�ر�شني  لتاأهيل  �لالزمة  و�لمكانات  �لت�شهيالت  كافة  لتقدميها 
خدمة  يف  لأهميته  نظر�ً  وذل��ك  �لتعلم  �شعوبات  يف  �ملهني  �لدبلوم  ه��ذ� 
�لعملية �لتعليمية، وكيفية �لتعامل مع تلك �لفئة من �لطالب ودجمهم 
�لدبلوم  ه��ذ�  يف  �ملتدربون  �كت�شب  �لدر��شة  م��دة  وخ��الل  �أق��ر�ن��ه��م.  مع 
جمموعة من �ملهار�ت و�ملعارف �لعلمية كالقدرة على تقييم �لحتياجات 
تعلم،  �شعوبات  لديهم  �لذين  للتالميذ  و�ل�شلوكية  و�ملعرفية  �لرتبوية 
و�لعمل �شمن فرق �لعمل �ملتخ�ش�شة يف �إعد�د وتنفيذ ومر�جعة �لرب�مج 
�لرتبوية �لفردية و�خلا�شة، و�مل�شاهمة يف و�شع �ل�شرت�تيجيات �لفاعلة 
يف تدري�س �لتالميذ �لذين لديهم �شعوبات يف �لتعلم وفقاً لحتياجات 
لأولياء  �مل�شورة  تقدمي  وكذلك  �ملعلمني.  مع  بالتعاون  وذلك  تلميذ  كل 

�لأمور فيما يخ�س �أبنائهم. 

افتتاح املرحلة الأوىل من 
ت�ضجري �ضاطئ احلمرية

•• ال�صارقة -وام:

�لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  �شمحة  بن  خليفة  �شيف  حميد  �فتتح 
�حلمرية  مدينة  بلدية  مدير  �ل�شام�شي  ر��شد  ومبارك  �حلمرية  ملدينة 
�ملرحلة �لأوىل من ت�شجر �شاطئ �حلمرية. وجتول �ل�شام�شي و �حل�شور 
يف �أرجاء �مل�شاحة �لتي جرى ت�شجرها من �أ�شل �مل�شاحة �لجمالية �لتي 
تقدر بع�شرة �لآف مرت مربع وت�شم 100 �شجرة نخيل بجانب �مل�شطحات 
�خل�شر�ء ونباتات �لزينة �لتي تزينها. وتاأتي هذه �ملرحلة �لأوىل و�لتي 
�شتعقبها مر�حل �أخرى ل�شتكمال م�شروع �لت�شجر تز�مناً مع فعاليات 
�لبلدية مبنا�شبة �أ�شبوع �لت�شجر �لتا�شع و�لثالثني �لذي يقام لهذ� �لعام 
“... �إىل جانب عدد من �لفعاليات  “بيئة خ�شر�ء م�شتد�مة  حتت �شعار 
�لبلدية  ك��و�در  ينفذها  مبتكرة  وبر�مج  زر�عية  وفعاليات  �أن�شطة  ت�شمل 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  خمتلف  مع  بالتعاون  ونباتات  �أ�شتال  زر�ع��ة  �أب��رزه��ا 
�لد�لة على  �لغاف  �أ�شجار  زر�ع��ة  �ملد�ر�س يف  باحلمرية وم�شاركة طالب 
عام �لت�شامح 2019 وتوزيع �أ�شتال زر�عية على �أهايل �ملنطقة وموظفي 

�لبلدية.
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العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برج �لرحبة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1187395 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �بر�هيم رحمه ح�شني �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد دروي�س يحيى عثمان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 0.5*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ برج �لرحبة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
AL RAHBA TOWER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/برج �لرحبة للعقار�ت و�ل�شيانة �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL RAHBA TOWER PROPERTIES AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات تاأجر �لعقار�ت و�د�رتها )68٢0001(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )410000٢(

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
حما�شبون  ��س  �ر  �ل�ش�����ادة/بي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قانونيون فرع �أبوظبي 1
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2665215 

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ بي �ر ��س حما�شبون قانونيون فرع �أبوظبي 1
P R S CHARTERED ACCOUNTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/كودو�س بي �أر �أ�س حما�شبون قانونيون - فرع �أبوظبي 1
KUDOS P R S CHARTERED ACCOUNTANTS - BRANCH OF ABU DHABI 1

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�شاك للتربيد و�حلد�دة ذ.م.م 

IN 1001047:رقم رخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شركاء
�ل�شريك • خروج 

�ملهري �شيف  عمر  • حممد 
ودخول �ل�شريك

�حلمادي حممد  ح�شني  • ملك 
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية باأ�شماء �ل�شركاء:

%51 �حلمادي  حممد  ح�شني  • ملك 
%49 �شابا  جميل  • �ليا�س 

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعالن ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة رولتا مدل �ي�شت منطقة 
بطلب  تقدمت  قد  لالنرتنت(  دبي  مدينة  )�جلن�شية  ذ.م.م  حرة 
�لفالح  �شارع  )�لعنو�ن  �بوظبي  �إمارة  �ل�شركة يف  �شطب قيد فرع 
 - �بوظبي   - �لهالل  بناية   - �لفالح  �شارع   - �س.ب:1٣09٣9   -
�ل�شركات  �شجل  يف   )419٣( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:1٣09٣9( 
رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  �لوز�رة.  يف  �لجنبية 
�لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   ٢015 ل�شنة   )٢(
�جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  ٢010م  ل�شنة   )٣77( رقم  �لوز�ري 
و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س 
�لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى   . بالدولة  �حلرة 
�ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعمدة �ملتحدة لل�شقالت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1722340 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*٢0
تعديل ��شم جتاري من/ �لعمدة �ملتحدة لل�شقالت ذ.م.م

UNITED PILUARS SCALFOKTING LLC

�ىل/�لعمدة �ملتحدة لل�شقالت ذ.م.م
UNITED PILLARS SCAFFOLDING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا مولتان

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1126766 
تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ كافتريا مولتان
MOLTAN CAFETERIA

�ىل/مطعم حمفل دربار
MEHFIL DARBAR RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافيرتيا( )561000٣(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملدينة لعمال �لبال�شرت 
رخ�شة رقم:CN 1133415 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

��س �م من�شور لعمال �ل�شباغ 
رخ�شة رقم:CN 1144990 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/��شو�ق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهد�يا هايرب ماركت - فرع ٣ 
رخ�شة رقم:CN 1870399-3 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/�شوفت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لند لل�شيانة �لعامه 
رخ�شة رقم:CN 1133599 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روز �آرت للديكور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1469463 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل علي �شيف علي �ملزيني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف عبد�هلل حممد بخيت �لعرياين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لهامور �لربونزي لعمال تركيب 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �حلجر ذ.م.م  رخ�شة رقم:1898687 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ذياب علي عاي�س مطلق �ل�شمري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف منره �بر�هيم �رمقى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم عبد�هلل علي �حمد �حلمادي

تعديل لوحة �لعالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �شركة �لهامور �لربونزي لعمال تركيب �حلجر ذ.م.م
AL HAMOOR AL BRONZI STONE FIXING WORKS LLC

�ىل/�لهامور �لربونزي لعمال تركيب �حلجر - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL HAMOOR AL BRONZI STONE FIXING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

حكـــومــة دبـــــي- �شلطـة واحـة دبـي لل�شيليكـون
�إع��الن رق��م 2019/5

تعلن �شلطة و�حة دبي لل�شيلكون عن �إلغاء / تعديل بع�س بيانات �لرخ�س ح�شبما هو حمدد بكل 
�إعالن، فعلى كل �شخ�س �أو جهة �أي حق �أو �إعرت��س مر�جعة �ملحكمة �ملخت�شة خالل �أ�شبوعني 

من تاريخ �لإعالن دون حتمل �ل�شلطة  �أدنى م�شئولية جتاه حقوق �لغر.
اإلغــاء الرخ�شـة:

العنــــوان: دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة   
�شلطة واحـة دبــي لل�شيليكــون

تغيري االأ�شم التجاري /ال�شكل القانوين:

رقم �لرخ�شة
2035
3071
2545
858

�شاحب �لرخ�شة:    
 Tech Spaceship FZCO                     شفينة �لف�شاء للتكنولوجيا �س م ح�

SACHTECH - FZCO                                              شا�شتيك - �س م ح�
TRANGOLABS TECHNOLOGIES - FZCO تر�جنولب�س تكنولوجي�س - �س م ح

Telecom Solution ME FZE             تيليكوم �شوليو�شن �م �ي م م ح

رقم �لرخ�شة

1257

3331

To                        ل�شم �لتجاري �جلديد�
 SHREE ANANDHAAS

VEGETARIAN RESTAURANT FZE
مطعم �شري �ناندها�س �لنباتي م م ح

THE ARTIST GENTS SALON FZCO
�شالون ذ� �رتي�شت �لرجايل �س م ح

From                   ل�شم �لتجاري �لقدمي�
Southern Premier Restaurants

مطعم �شاوثرن برمير م م ح

THE ARTIST GENTS SALON FZE
�شالون ذ� �رتي�شت �لرجايل م م ح

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة فار�س �لغربية 

للبال�شتيك
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1139594 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شامل �شيف حممد �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه حمد غامن فريح �لقبي�شي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�ميوند 
رخ�شة رقم:CN 1009322 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

فقد �ملدعو / مارك �شتيفان 
�لفلبني     ، فلوري�س  ن��اف��ارو 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A3164916P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0552521003

فقدان جواز �ضفر
د�ن���ي���ي���ل   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، �ن��ام��و  �رف��ي��ت�����ش��و 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)4992539( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0505323354

فقدان جواز �ضفر
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•• دبي-الفجر:

ووق���اي���ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  ن��ظ��م��ت 
�ل����ت����دري����ب  م�����رك�����ز  �مل���ج���ت���م���ع يف 
موؤمتر”م�شرعات  و�ل���ت���ط���وي���ر 
بالتعاون  �ل�شحة”،  يف  �لب��ت��ك��ار 
مونا�س-�أ�شرت�ليا،  ج��ام��ع��ة  م���ع 
�شهر  ف����ع����ال����ي����ات  ����ش���م���ن  وذل��������ك 
�لبتكار 2019 حتت �شعار)�بتكر 
�شقر  �ل�شيد  بح�شور  لل�شحة(، 
�لتنفيذي  �مل������دي������ر  �حل������م������ري 
�لتدريب  مركز  ومدير  لالبتكار، 
وم�شاركة  ب��ال�����ش��ارق��ة،  و�ل��ت��ط��وي��ر 

خ��������رب�ء يف جم����ال  حم����ا�����ش����ري����ن 
�لبتكار، و�ل�شحة �لرقمية، وتقنية 
�ل�شطناعي،  و�ل��ذك��اء  �ملعلومات 

ونخبة من �لفنيني و�لأطباء. 

التعليم  يف  امل�شتقبلية  املهارات 
ال�شحي

و�أو�شح �شقر �حلمري �أن موؤمتر 
م�����ش��رع��ات �لب��ت��ك��ار ي��اأت��ي يف �إطار 
�لهادفة  �ل��������وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
بيئة  يف  �لب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  لرت�شيخ 
�أنظمة  وتطوير  �ملوؤ�ش�شي،  �لعمل 
وتعزيز  �لب��ت��ك��ار،  لإد�رة  ح��دي��ث��ة 

وب��ن��اء �ل��ق��در�ت يف جم��ال �لبتكار 
�ل�����ش��ح��ي. ومي��ث��ل �مل��وؤمت��ر فر�شة 
ل��ع��ر���س �لب����ت����ك����ار�ت يف جم���الت 
�ملتقدمة،  �مل��ب��ت��ك��رة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يف  �لإ����ش���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء  ودور 
و�مل�شت�شفيات  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
عنا�شر  ومناق�شة  �لف��رت����ش��ي��ة. 
�لبتكار �لفعالة، و�أحدث �لتقنيات 
يف  �لتكنولوجيا  ومن�شات  �ملبتكرة 
�لتعليم و�لرعاية �ل�شحية، و�إدر�ج 
�لتعليم  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �مل����ه����ار�ت 

�ل�شحي. 

ـــاعـــي  ـــطـــن ــــــذكــــــاء اال�ـــش ال
وامل�شت�شفيات امل�شتقبلية

دور  ع�����ر������س  مت   “ و�أ����������ش���������اف: 
�لتكنولوجيا و�لذكاء �ل�شطناعي 
�ل��رع��اي��ة �ل�شحية  يف دع��م وت��ق��دم 
وخا�شة يف �لوقاية و�لك�شف �ملبكر 
لالأمر��س �ملزمنة. وعر�س �خلرب�ء 
جتربة جامعة مونا�س يف �أ�شرت�ليا 
�لف���رت�����ش���ي���ة،  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
لتقدمي خدمات �لرعاية �ل�شحية 
�ملري�س  �حتياجات  على  �مل��رت��ك��زة 
�ملوؤمتر ور�شتي  عن بعد. و�شاحب 
�مل�شت�شفيات  يف  خمت�شتني  ع��م��ل 

�لف���رت�����ش���ي���ة وت��ط��ب��ي��ق �ل���ذك���اء 
�لإ�شطناعي يف �لرعاية �ل�شحية«. 
�لأن�شطة يف  �أج��ن��دة  �أن  �إىل  �إ���ش��ارة 
مركز  نظمها  �ل��ت��ي  �لب��ت��ك��ار  �شهر 
�لتدريب و�لتطوير، �شهدت �إطالق 
ع���دد م��ن �مل�����ش��اري��ع �مل��ب��ت��ك��رة، مثل 
وم�شروع   �لب��ت��ك��ار  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتخ�ش�شي  خ����ورف����ك����ان  م����رك����ز 
ل��ط��ب �لأ����ش���ن���ان، ب���الإ����ش���اف���ة �إىل 
ث����الث����ة م�������وؤمت�������ر�ت، �أول�����ه�����ا عن 
و�آخر  �لقلبي،  �لإنعا�س  �لبتكار يف 
ع����ن �ل���ت���م���ري�������س،  و�لأخ��������ر عن 
�ل�شحة.  يف  �لب���ت���ك���ار  م�����ش��رع��ات 

م�شابقة  �لأج����ن����دة  ت�����ش��م��ن��ت  ك��م��ا 
هاكثون للمربجمني، وحما�شر�ت 

تفاعلية وور�س �لعمل عن �لبحوث 
ومعر�س  �لطبية  �ملهن  وم�شتقبل 

�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  يف  �لب��ت��ك��ار�ت 
و�لتعليم �لطبي.

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  �أك���د 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل 
و�لعالجية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �خل���دم���ات  ج����ودة  ت��ع��زي��ز  �أن 
�ل�شحية  �مل�شتقبل  حتديات  ل�شتباق  بها  و�لرت��ق��اء 
�أول��وي��ة ل��الإم��ار�ت ودب��ي، ومب��ا يرتجم روؤية  ي�شكل 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” �لر�مية �إىل تعزيز مكانة دبي 
م�شدد�  �ل�شحية،  �لرعاية  خلدمات  عاملية  كوجهة 
�لبتكار  بيئة حمفزة على  �شموه على �شرورة خلق 
و�لبحث و�لتطوير، ومو��شلة �ل�شتثمار يف �لكفاء�ت، 
ل�شت�شر�ف م�شار�ت غر م�شبوقة و��شتنباط حلول 
مبتكرة مل�شتقبل �لرعاية �ل�شحية. جاء ذلك خالل 

زيارة �شموه، ظهر �م�س �إىل م�شت�شفى دبي، وكان يف 
��شتقباله معايل حميد حممد �لقطامي �ملدير �لعام 
م�شتوى  �شموه  تفقد  حيث  ب��دب��ي،  �ل�شحة  لهيئة 
دوليا  �ملعتمد  �مل�شت�شفى  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�لطبية  �مل��م��ار���ش��ات  �لعمل على  ف��ري��ق  م��ن  وت��ع��رف 
�لتي ينتهجها �مل�شت�شفى. وثمن �شمو ويل عهد دبي 
�لعاملة،  �لطبية  و�لكو�در  �مل�شت�شفى  م�شتوى كفاءة 
�لتي  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ب��ج��ودة  ���ش��م��وه  �أ����ش���اد  ك��م��ا 
يف  �لبتكار  مفهوم  تنتهج  و�لتي  �مل�شت�شفى  يقدمها 
�ملمار�شات،  و�أف�����ش��ل  �لعاملية  �ملعاير  �أرق���ى  تطبيق 
وروؤيتها  �لإم�����ارة  ج��ه��ود  جمملها  يف  ت��دف��ع  و�ل��ت��ي 
�ملجتمع  خلدمة  �ملعرفة  ت�شخر  يف  �ل�شت�شر�فية 
وحتقيق �ل�شعادة للمو�طنني و�ملقيمني. وقال �شموه 
: “ ي��وؤك��د �ل�����ش��دى �ل��ع��امل��ي �ل��و����ش��ع �ل���ذي حققته 
تقنية دبي لرتميم �ل�شمام �لتاجي، �أن خلق �لبيئة 

�شمان  �شاأنهما  م��ن  �لإم��ك��ان��ات  وت�شخر  �مل��و�ت��ي��ة 
�لع�شر،  تو�كب  و�لتي  �لعالجية  ��شتحد�ث �حللول 
�ل�شت�شر�فية  �ل���روؤي���ة  ث��م��رة  �ل��ن��ج��اح  ه���ذ�  وي�شكل 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�ملجالت  �لب��ت��ك��ار يف خم��ت��ل��ف  م��ف��اه��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف 
وحتقيق �إجناز�ت علمية متقدمة تركز على حتقيق 
�ل�شتد�مة ل�شعادة و�شحة �لإن�شان«. و�أ�شاف �شموه 
�شد�رة  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  ج���ودة  ت��ع��زي��ز  “ يحتل   :
�نطالقا  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �حلكومي  �لعمل  �أول��وي��ات 
م��ن �خل��ط��ط و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات �ل��ر�م��ي��ة �إىل خلق 
يف  �لإم���ارة  ري���ادة  وتر�شيخ  و�شعيد،  �شحي  جمتمع 
جمال ��شت�شر�ف م�شتقبل �لرعاية �ل�شحية �لذكية 
تعزيز  ل�شمان  �لتحديات  ت�شتبق  ح��ل��ول  وت��ط��وي��ر 
تناف�شية �لإمارة ودفع م�شرتها �لتنموية«. وخالل 
�شعادة  ير�فقه  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  �ط��ل��ع  �ل��زي��ارة، 

�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لب�شطي  عبد�هلل 
�ل�شمام  ل��رتم��ي��م  دب���ي  “تقنية  ع��ل��ى  دب���ي،  لإم�����ارة 
�أ�شاليب  �لتاجي”، �لتي �أحدثت حتول ��شتثنائيا يف 
�لتاجي  �ل�شمام  ب�شكل عام، وعالج  �لقلب  جر�حات 
ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د، ف��ك��ان ل��الب��ت��ك��ار �ل����ذي غر 
�ل�شاحة  على  ���ش��د�ه  �لعلمية،  �ملفاهيم  م��ن  �لكثر 
�لتطوير  مل�شتوى  �نعكا�شه  ول��ه  �ل��دول��ي��ة،  �لطبية 
وما  دبي،  �ل�شحي يف  �لقطاع  ي�شهده  �لذي  �لنوعي 
توليه هيئة �ل�شحة بدبي من �أولوية لهذ� �لقطاع، 
وما توفره يف م�شت�شفياتها ومن�شاآتها �لطبية ومن 
مذهلة  و�إمكانيات  �أج��و�ء  من  دب��ي  م�شت�شفى  بينها 
حمفزة على �لإبد�ع وحا�شنة لالبتكار، حيث فازت 
�ملا�شي  للعام  مبتكرة  تقنية  كاأف�شل  �لتقنية  ه��ذه 
ومن  �ملناظر.  جلر�حة  �لعاملي  �ملوؤمتر  يف   2018
خالل “تقنية دبي لرتميم �ل�شمام �لتاجي”، �لتي 

م�شت�شفى  �أ�شبح  �لعامل،  م�شتوى  على  �لأوىل  تعد 
�لناجحة،  و�لتجارب  �لعلمية  للمعرفة  دبي م�شدر� 
من  وع��دد  عاملية  مر�كز   8 ��شتخد�مها  تبنت  حيث 
�لقلب  جر�حات  يف  �ملرموقة  �لتخ�ش�شية  �لعياد�ت 
على م�شتوى �لعامل. كما تعرف �شموه �إىل جمريات 
�لعمل د�خل �ل�شيدلية �لذكية، �لتي وفرت بدورها 
�لكثر م��ن وق��ت وج��ه��د �مل��ري�����س و�خ��ت�����ش��رت وقت 
ح�شوله على �لدو�ء، حيث تتم عملية �شرف �لدو�ء 
عن طريق “ �لروبوت”، �لذي يت�شم بقدر�ت عالية 
متكنه من �شرف 12 و�شفة طبية يف �أقل من دقيقة 
و�ح��دة، فيما يتحمل “ �لروبوت “ وما ي�شمله من 
�أدو�ت �ل�شيدلية �لذكية تخزين �أكر من 35 �ألف 
علبة دو�ء من خالل “ باركود “ خا�س لكل �شنف 
منها، ويبد�أ “ �لروبوت “ ب�شرف �لأدوي��ة ب�شغطة 
 12 �أخطاء، عن طريق  زر من دون �حتمالت لأية 

�إىل منفذ ذكي  �إ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ي��دل��ي��ة،  د�خ���ل  م��ن��ف��ذ� 
�إ�شايف خلدمة �ملتعاملني من �أ�شحاب �لهمم.

و�ط��ل��ع ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب����ي، ع��ل��ى �مل��خ��ط��ط �لعام 
�لهيئة  تتبنى  �لتي  �مل�شتقبلية  �لتو�شعات  مل�شروعات 
تنفيذها يف م�شت�شفى دبي ل�شتيعاب �لطلب �ملتز�يد 
على خدمات �مل�شت�شفى من د�خل �لدولة وخارجها، 
�ل�شاحة  على  ل��الإم��ارة  �لتناف�شية  �ل��ق��در�ت  وتعزيز 
�لطبية �لدولية، ومبا يدعم ��شرت�تيجية �ل�شياحة 
�ل�شحية يف دبي. وت�شمل �أعمال �لتطوير و�لتو�شعات 
ي�شم  و�أف�شلها،  �مل�شتويات  �أحدث  على  مبنى  �إن�شاء 
�إجمالية  م�شاحة  ع��ل��ى  تخ�ش�شية  ع��ي��ادة   127
32100 مرت مربع، مبا يزيد على �شعفي  تعادل 
عدد �لعياد�ت �حلالية يف م�شت�شفى دبي، �إىل جانب 
و�لأ�شعة،  �مل��خ��ت��رب�ت  م��ن  �لت�شخي�شية  �خل��دم��ات 

وكذلك �خلدمات �ل�شيدلنية.

•• دبي-وام:

“بنك  م�شروع  بدبي  �خل��ري  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �أطلقت 
�ملالب�س” �لذي جنح حتى �لن يف جمع ماقيمته 105 ماليني درهم من 
مالب�س مباعة ��شتفاد منها 45 �ألف �شخ�س د�خل وخارج �لدولة معظمهم 
�أكر  من �لأطفال. يقوم �مل�شروع على توزيع 1700 �شندوق مالب�س على 
يعادل  م��ا  �أي  ط��ن  �أل���ف   26 ت�شتوعب  دب��ي  �إم����ارة  يف  م�شجد�   550 م��ن 
�خلارجة  �مل�شتعملة  �ملالب�س  جمع  �إىل  ويهدف   . طابقا  مبنى بارتفاع 21 
عن حاجة �لنا�س وبيعها لال�شتفادة من ريعها يف �إقامة �مل�شاريع �خلرية 
و�لإن�شانية �ملختلفة . وقال �أحمد دروي�س �ملهري �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�خلري  و�لعمل  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �إن  بالد�ئرة  �خل��ري  �لعمل 

حتر�س على تقدمي مبادر�ت وم�شاريع ملمو�شة ت�شهم مع �جلهات �ملعنية يف 
�ملجتمع يف �إعانة �ملحتاجني و�لأ�شر �ملتعففة ذ�ت �لدخل �ملحدود من خالل 
�أن مهام فريق �لد�ئرة  قنو�ت �لتربع �لتي ت�شرف عليها. و�أ�شاف �ملهري 
�ملكون من 30 ع�شو� ت�شمل �لإ�شر�ف و�ملتابعة �مليد�نية على فتح �شناديق 
�ملالب�س من حيث عملية �لتفريغ وكذلك نظافة �ل�شناديق ...م�شر� �إىل 
�أن تفريغ �حلاويات يتم مبعدل 3 مر�ت يف �ل�شهر من قبل �ملتابعني وذلك 
خارج �شاعات �لدو�م �لر�شمي للد�ئرة ويتم �أي�شا يف �إجاز�ت نهاية �لأ�شبوع.

وتهدف �ملبادرة �إىل دعم وتنمية �لعمل �خلري بدبي وم�شاعدة �ملحتاجني 
�لإمكان من  �لبيئة و�ل�شتفادة بقدر  �لدولة و�ملحافظة على  د�خل وخارج 
ت�شريفه  على  و�لعمل  �لأحذية  �أو  �ملالب�س  يرمى من  �أو  يهمل  قد  ما  كل 
�أبرز  . ومن  بطريقة ح�شارية و�لتي تعد مك�شباً حقيقيا للبيئة و�ملجتمع 

�إىل  25000 طفل  ك�شوة  �ملالب�س هي  بنك  �لتي حققتها مبادرة  �لنتائج 
�ملبادرة  ه��ذ�  وتعترب   . �لعامل  ح��ول  م�شتفيد   200000 م�شاعدة  جانب 
1000 طن من �ملالب�س  �إع��ادة تدوير  مبادرة خ�شر�ء و�لتي تعتمد على 
وتعد  �لبيئة  على  و�ملحافظة  �لنفايات  من  �لتقليل  �إىل  �أدى  مما  �لتالفة 
�لتجزئة  عامليا يف جتارة  �لثانية  دبي  تعترب  م�شتد�مة حيث  �ملبادرة  نتائج 
ومركز� عامليا يف جتارة �ملالب�س. وت�شتجيب �إد�رة �شوؤون �لزكاة و�ل�شدقات 
خالل  من  ويتم  �حل��اوي��ات  على  �ل���و�ردة  و�ل�شكاوى  �لبالغات  جميع  �إىل 
ونتائجه  بالعمل  �ملتعلقة  �لأ�شبوعية  �لتقارير  �إع���د�د  �ملعنيني  �ملر�قبني 
وت�شليمها لالإد�رة �لتي تن�شط يف توزيع �حلاويات على �مل�شاجد و��شتبد�ل 
�لعمل على مناطق منها ديرة  �لتالف منها ويتم تق�شيم فريق  �أو  �لقدمي 

وبر دبي وحتا و�للي�شيلي وجبل علي ومرغم و�للهباب.

»بنك املالب�ش« جتربة رائدة يف عامل الأعمال اخلريية

خلل زيارته م�شت�شفى دبي 

حمدان بن حممد : تقنية » دبي لرتميم ال�ضمام التاجي « هدية دبي للعامل 
النجاح العاملي للتقنية يرتجم روؤية حممد بن را�شد يف ت�شخري العلم خلدمة االإن�شان .. وتعزيز جودة اخلدمات ال�شحية والعلجية اأهم اأولوياتنا 

•• الظفرة -وام:

�ل��ظ��ف��رة يف مقره  �حل��اك��م يف منطقة  دي���و�ن ممثل  نظم 
مبدينة ز�يد �م�س “ فعالية �لإبتكار “ ت�شمنت باقة من 
�لفعاليات و�لأن�شطة و�ملبادر�ت تز�مناً مع �شهر �لإمار�ت 
ل��الب��ت��ك��ار �حل����دث �ل��وط��ن��ي �ل����ذي ي��ح��ت��ف��ل ب���ه يف جميع 
�إىل �شقل �لقدر�ت  �أنحاء �لدولة . ويهدف �شهر �لبتكار 
جانب  �إىل  �لإم�����ار�ت  يف  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  ون�شر  �لوطنية 
حتفيز �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س و�لأفر�د على 
وتنفيذ  �إطالق  وت�شجيعهم على  �بتكارية  تبني ممار�شات 
وتفقد   . �ل��دول��ة  م�شتوى  على  نوعية  و�أف��ك��ار  م��ب��ادر�ت 
�شعادة �شلطان خلفان �لرميثي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم 
عدد  جانب  �ىل  �لفعالية  �شهد  �ل��ذى  �لظفرة  منطقة  يف 
منطقة  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  بالدو�ئر  �مل�شوؤولني  من 
�ل��ظ��ف��رة �لأج��ن��ح��ة و�مل��ن�����ش��ات �خل��ا���ش��ة ب��امل�����ش��ارك��ني من 
من  و�ف  �شرح  �إىل  خاللها  �إ�شتمعو�  �حلكومية  �جلهات 
�لقائمني عليها لأهم �لبتكار�ت و�ملنجز�ت �ملبتكرة بهدف 
�شل�شة ومريحة ومبتكرة  �حل�شول على �خلدمات بطرق 
ول��ت��و�ك��ب يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه روؤي����ة ج��ه��ود �حل��ك��وم��ة جلعل 
و�كدت  �لإم����ار�ت.  دول��ة  يف  عمل  ومنهج  �أ�شلوباً  �لبتكار 

مرة �أحمد �ملزروعي من ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة فى كلمة لها على �شعي �لديو�ن لتحقيق �لهدف 
وبناء  �لبتكار  ثقافة  ودع��م  بن�شر  �خلا�س  �ل�شرت�تيجي 
�قت�شاد معريف تقوده كفاء�ت �مار�تية ماهرة عن تنظيم 
مثل هذه �لفعاليات. كما مت خالل �لفعالية تكرمي عدد من 
�جلهات �مل�شاركة يف �لفعالية وهي بلدية منطقة �لظفرة 
“ وم�شت�شفيات  “ تدوير  �أبوظبي لإد�رة �لنفايات  ومركز 
�لظفرة و وكليات �لتقنية �لعليا و مهد �أبوظبي للتعليم و 
�لتدريب �ملهني و�ملدر�شة �لثانوية �لفنية ومد�ر�س �أدنوك و 
رو�شة �ل�شذى. و�أكد �شعادة �شلطان خلفان �لرميثي وكيل 
ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة يف ختام �لفعالية 
�لتي  �ملتميزة  �ملبادر�ت  �إح��دى  �لبتكار” يعترب  “�شهر  �أن 
تنظم يف �لدولة بهدف �لإ�شهام يف حتقيق روؤية �لإمار�ت 
و�لقطاع  �حلكومة  قبل  م��ن  م��وح��دة  وبجهود   2021
�لبتكار يف  ثقافة  ن�شر  للم�شاعدة على  و�لأف��ر�د  �خلا�س 
�لدولة وتعزيز مكانتها كمركز عاملي لالبتكار م�شيد� مبا 
ت�شمنته فعالية �لإبتكار�لتي مت تنظيمها يف ديو�ن ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة من مبادر�ت و�أفكار و�إبد�عات 
�لقطاعات  خمتلف  خدمة  �شاأنها  م��ن  ومتنوعة  مبتكرة 

وتقدمي حلول مبتكرة للخدمات يف �مل�شتقبل.

•• اأبوظبي-وام: 

�أعمال  �ملقبل  مار�س   11 �أبوظبي  يف  تنطلق 
موؤمتر �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات �لذي تنظمه 
و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
و�لكو�رث حتت رعاية �شمو �ل�شيخ طحنون بن 

ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن �لوطني .
ويبحث �ملوؤمتر - �لذي يقام على مدى يومني 
�أبوظبي  يف  �ل�شعديات  ريجي�س  �شانت  بفندق 
�لتي حتدد  �لق�شايا و�ملو��شيع  �لعديد من   -
و�لأزم��ات من خالل  �لطو�رئ  �إد�رة  م�شتقبل 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��وظ��ي��ف 
خماطر  م��ن  حت��د  �ل��ت��ي  و�لأط����ر  و�ل�شيا�شات 
دول  جت��ارب  م��ن  �ل�شتفادة  وكيفية  �ل��ك��و�رث 

�لعامل يف �لتعايف من �لأزمات و�ملخاطر.
وقال �شعادة �لدكتور جمال حممد �حلو�شني 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  ع��ام  مدير 
و�لأزم������ات و�ل���ك���و�رث �إن �مل���وؤمت���ر ���ش��رك��ز يف 
دورت�����ه �ل�����ش��اد���ش��ه �ل��ت��ي ت��ق��ام حت���ت ���ش��ع��ار “ 
 : و�لأزم������ات  �ل���ط���و�رئ  م�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
قدر�ت وحتديات “ على ق�شية م�شتقبل �إد�رة 
من  �ل�شطناعي  �لذكاء  با�شتخد�م  �لطو�رئ 
�ل�شنغافورية يف  خالل �لتعرف على �لتجربة 
�لأزمات  من  �لوقاية  يف  �ل�شطناعي  �لذكاء 
ومفهوم �ملدن �لذكية وكيفية توظيف �لذكاء 
حلول  و�أف�شل  �لأزم��ات  ملو�جهة  �ل�شطناعي 
ملو�جهة  بالكارثة  للتنبوؤ  �ل�شطناعي  �لذكاء 
و�جلاهزية  �ل�شتعد�د  كيفية  وعلى  �لأزم���ات 
��شتعر��س  خ����الل  م���ن  �ل���ك���ربى  ل����الأح����د�ث 
جتارب عاملية مهمة ومنها �لتجربة �لإيطالية 
ملعر�س  ��شت�شافتها  من  �مل�شتفادة  و�ل��درو���س 
و�لتحديات   “  2015 م��ي��الن  �إك�����ش��ب��و   “
و�حل��ل��ول يف �إط����ار �ل���ش��ت��ع��د�د و�جل��اه��زي��ة ل� 

على  و�لتعرف  دب��ي  يف   “  2020 �إك�شبو   “
�ن�شيابية  يف  و�جل��اه��زي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د  كيفية 
�ملوؤمتر  �شركز  �حل�شود يف مو�شم �حلج. كما 
خماطر  م��ن  للحد  و�لأط����ر  �ل�شيا�شات  على 
�لكو�رث من خالل مناق�شة �حلد من �ملخاطر 
عر�س  م��ع  و�لأط����ر  �ل�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  ع��رب 
بحث  وكذلك  ذل��ك  على  كمثال  �شند�ي  �إط��ار 
�حلوكمة يف منظومة �لطو�رئ و�لأزمات و�إطار 
و�لكو�رث  �ل��ط��و�رئ  خم��اط��ر  �إد�رة  �شيا�شات 
�لطبيعبة وعلى �لدرو�س �مل�شتفادة من جتارب 
بع�س �لدول و�ملنظمات يف �لتعايف من �لأزمات 
رو�ند�  وجتربة  ه��اريف  �إع�شار  من  �لتعايف  يف 
�ملدمرة  �لأهلية  �حل��روب  �آث��ار  �لتعايف من  يف 
من  �لتعايف  يف  �لعمانية  �لو�قعية  و�لتجربة 
بعد  �ل�شتفادة  “ مكونو” و�ل��درو���س  �إع�شار 
�لتعايف . و�أو�شح مدير عام �لهيئة �أن �ملوؤمتر 
يت�شمن كذلك ع��دة ور���س على م��دى يومني 
حول ق�شايا ومو��شيع حيوية يف جمال �إد�رة 
�إذ �شيعقد يف  �ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات و�ل��ك��و�رث 
�لفرد يف  �ليوم �لأول ثالث ور�س تتناول دور 
�لتطوعي  �ل��ربن��ام��ج   - ل��ل��ط��و�رئ  �ل�شتجابة 
ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة ل���ل���ط���و�رئ وت���وق���ع م���ا ه���و غر 
م��ت��وق��ع يف ع��م��ل��ي��ات �ل���ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��ج��ه��ات يف 
بيئة تهديد�ت غر متوقعة و�إجن��از�ت �لدول 
و�لطو�رئ  �شند�ي  �إط���ار  تطبيق  يف  �لعربية 
�لكيميائية و�لبيولوجية و�لإ�شعاعية و�لنووية 
ثالث  للموؤمتر  �لثاين  �ليوم  يف  �شيعقد  فيما 
ور�س �أخرى مماثلة تتناول م�شائل هامة هي 
 2018 رو���ش��ي��ا   - �ل��ك��ربى  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة 
�ل�شيرب�نية  ل���الأزم���ات  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  وك��ي��ف��ي��ة 

�لوطنية و�ملنظومة �لوطنية لالإنذ�ر �ملبكر.
�ل��وط��ن��ي��ة لإد�رة  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أك������د م���دي���ر ع����ام 
مناق�شة  �أن  و�ل���ك���و�رث  و�لأزم������ات  �ل���ط���و�رئ 

مثل هذه �ملو��شيع و�لق�شايا يف موؤمتر دويل 
�لطو�رئ  �إد�رة  ب��و�ق��ع  �لرت���ق���اء  �إىل  ي��ه��دف 
و�لأزم���ات و�ل��ك��و�رث يف دول��ة �لإم���ار�ت ب�شكل 
�لأو�شط  خ��ا���س وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج و�ل�����ش��رق 
�مل�شاركني  ع���ام ع���رب مت��ك��ني  ب�����ش��ك��ل  و�ل���ع���امل 
ف��ي��ه م���ن �ل��ت��ع��رف �إىل �ل��ت��ج��ارب و�خل����رب�ت 
�لعاملية ب�شكل معمق ل�شيما ما يتعلق بتن�شيق 
�لأزمات  و�إد�رة  �لطو�رئ  وفق مظومة  �لعمل 
حول  و�ملعرفة  بالوعي  و�لرت��ق��اء  جانب  م��ن 
يرتبط  ما  لكل  متكامل  مفهوم  �إىل  �حلاجة 
باإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث من جانب 

�آخر.
�ملوؤمتر  ���ش��ان  م��ن  �أن  �إىل  �حل��و���ش��ن��ي  و�أ����ش���ار 
�إي����ج����اد خ����ط����و�ت ف���ع���ال���ه وب����ر�م����ج و�أه�������د�ف 
وم�شاريع وروؤية ت�شهم يف رفع م�شتوى �لوعي 
�لطو�رئ  ملو�جهة  ت�شتخدم  �لتي  ب��الإج��ر�ء�ت 
�لأ�شاليب  باأف�شل  �مل��ع��رف��ة  وزي����ادة  �ملحتملة 
�ملتعلقة  �خل��رب�ت  وتعميق  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  يف 

بالطو�رئ و�لأزمات على �مل�شتوى �لعاملي.
ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة من  “ �إن م�����ش��ارك��ة   : وق����ال 
�مل�شوؤولني و�خلرب�ء و�ملخت�شني و�لأكادمييني 
و�ملو��شيع  �ل��ق�����ش��اي��ا  مناق�شة  يف  و�مل��ه��ت��م��ني 
�لطو�رئ  م�����ش��ق��ب��ل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  يف  �حل��ي��وي��ة 
روؤى  ل��ب��ل��ورة  ف��ر���ش��ة مثالية  ت��ع��د  و�لأزم������ات 
ل�شت�شر�ف  �لطريق  ت�شيء  ج��دي��دة  و�أف��ك��ار 
�لكو�رث  ملو�جهة  ومتطورة  حديثة  �أ�شاليب 
و�لأزمات و�حلد من تد�عياتها و�آثارها خا�شة 
ما يتعلق باخل�شائر �ملادية و�لب�شرية على حد 

�شو�ء » .
م���ن خ���الل تنظيم  ت�����ش��ع��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أك�����د 
و�لأزمات  �لطو�رئ  لإد�رة  �لدولية  �ملوؤمتر�ت 
و�مكاناتها  ق��در�ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  �إىل  و�ل���ك���و�رث 
و�لكو�رث  و�لأزم������ات  �ل���ط���و�رئ  م��و�ج��ه��ة  يف 

�أف�شل  ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�لط����الع على  ع��رب 
�أن  �إىل  ولفت   . �لعاملية  و�لتقنيات  �ملمار�شات 
من  و�لزم���ات  �ل��ط��و�رئ  م�شتقبل  ��شت�شر�ف 
“�لهيئة”  مل��وؤمت��ر  �ل�����ش��اد���ش��ة  �ل�����دورة  خ���الل 
ياأتي �نطالقا من �لوعي �لتام باأهمية �لعمل 
�مل�شرتك من �أجل بناء م�شتقبل جديد لإد�رة 
�لأزمات و�لطو�رئ يف ظل �لتحديات �ملتز�يدة 
وحتقيق  �لجن��از�ت  على  للمحافظة  و�ل�شعى 
وعلى  و�ل���دول  للمجتمعات  م�شتد�مة  تنمية 
�شحيح  ب�شكل  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  �أه��م��ي��ة 
�ل��ق��در�ت و�ع���د�د �خلطط  و�ل���ش��ت��ع��د�د لبناء 
ملو�جهة  �ل���الزم���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  و�لإج���������ر�ء�ت 
�ملخاطر  ومنها  �ملختلفة  و�ملخاطر  �لتحديات 
�لتكنولوجية  و�ل���ت���ط���ور�ت  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ��ر 

�ملت�شارعة.
 « �ل��ط��و�رئ و�لأزم����ات  �إد�رة  �أن م��وؤمت��ر  يذكر 
CEMC » جنح منذ �نطالق ن�شخته �لأوىل 
يف �لعام 2008، يف تبووؤ مرتبة متقدمة من 
و�لدويل  �لإقليمي  �مل�شتويني  على  �لهتمام 
و�أ�شبح قادر� على ��شتقطاب جمموعات هامة 
من �خلرب�ء و�ل�شرت�تيجيني من كافة �أنحاء 
ل�شخ�شيات  ��شت�شافته  �إىل  بالإ�شافة  �لعامل 
ب������ارزة. وي���ع���د ه����ذ� �ملوؤمتر  ع��امل��ي��ة وع��رب��ي��ة 
�حلدث �لأول و�لأبرز من نوعه على م�شتوى 
وي�شكل  �لأو����ش���ط  و�ل�����ش��رق  �خل��ل��ي��ج  منطقة 
�خلرب�ء  م��ن  لنخبة  �ل����روؤى  ل��ت��ب��ادل  من�شة 
و�ملهتمني  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  جم��ال  يف  �لعامليني 
يف �ملنطقة عرب �شل�شلة من �ملحا�شر�ت وور�س 
�حللول  �أف�شل  �إىل  �لتو�شل  يف  �أم��ال  �لعمل 
�تخاذها يف مو�جهة  �لتي ميكن  و�لإج���ر�ء�ت 
�أج��ل تفادي وقوعها  �ل��ط��و�رئ و�لأزم���ات من 
�أو �لتخفيف من خ�شائرها و�لتعايف من �آثارها 

على خمتلف �مل�شتويات.

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تنظم موؤمتر »م�ضرعات البتكار« بالتعاون مع جامعة »مونا�ش« الأ�ضرتالية

ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
ينظم فعالية البتكار يف مدينة زايد

برعاية طحنون بن زايد .. موؤمتر اإدارة الطوارئ والأزمات ينطلق 11 مار�ش
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اأخبـار الإمـارات

•• االأق�رض -وام: 

�لقبي�شي  �أمل  �لدكتورة  �أكدت معايل 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  رئي�شة   �
�ل�شت�شارية  �مل���ج���م���وع���ة  رئ��ي�����ش��ة   �
�مل�شتوى  رفيعة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
و�لتطرف  �لإره��اب  مبكافحة  �ملعنية 
�أن دول����ة �لم������ار�ت ت��ع��م��ل ج����ادة من 
�أج���ل دع��م �جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة ملكافحة 
ب�����ش��ت��ى �لطرق  �لإره������اب و�ل��ت��ط��رف 
و�لقدوة  �ل���ن���م���وذج  ب��ن��اء  خ����الل  م���ن 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
و�لع���ت���د�ل وق��ب��ول �لآخ���ر.و�أ����ش���ارت 
�إع����الن �شاحب  �إىل  �ل�����ش��دد  ه���ذ�  يف 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
للت�شامح، كما �نطلقت  2019 عاماً 
من �أر�س �لمار�ت �إىل كافة �ل�شعوب 
لالأخوة  م�شبوقة  غر  عاملية  وثيقة 
�لمام  ف�شيلة  ب��ت��وق��ي��ع  �لإن�����ش��ان��ي��ة، 
�لبابا  وق��د����ش��ة  �لأزه����ر  �شيخ  �لأك���رب 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س 
غاية  �أبعاد  على  تنطوي  وثيقة  وهي 
�لأه��م��ي��ة ومت��ث��ل خ���ارط���ة طريق  يف 
�لإره����اب،  د�ء  م��ن  �ل��ع��امل  لتخلي�س 
�لإن�شانية  �مل�شرتكات  بناء  خالل  من 
وتفكيك  �لنبيلة،  و�ملبادئ  �لقيم  من 
�ل���ع���الق���ة �مل����زع����وم����ة ب����ني �لأدي��������ان 
ت����ام. ج���اء ذل���ك يف  و�لإره������اب ب�شكل 
�لرئي�شية  �جلل�شة  يف  معاليها  كلمة 
�لإقليمي  “للموؤمتر  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
�ل����دويل و�لأمم  �ل���ربمل���اين  ل��الحت��اد 
�مل���ت���ح���دة مل��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
و�شمال �أفريقيا”حول دور �لربملانيني 
�ملقاتلني  ل���ت���ه���دي���د  �ل���ت�������ش���دي  يف 
ذ�ت  و�لتحديات  �لأجانب  �لإرهابيني 
�ل�شلة “�لذي يعقد يف مدينة �لأق�شر 
بح�شور  �لعربية  م�شر  بجمهورية 
معايل �لدكتور علي عبد �لعال رئي�س 
ب��ج��م��ه��وري��ة م�شر  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س 
�شونغونغ  م��ارت��ن  ���ش��ع��ادة  و  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لأم�������ني �ل����ع����ام ل����الحت����اد �ل���ربمل���اين 
�مل�شت�شار  م��ي��دي��ك��و  وم�����اورو  �ل����دويل 
�خلا�س لالأمني �لعام �مل�شاعد لالأمم 
و�أنطونيو  �لإره���اب  ملكافحة  �ملتحدة 
�لربملانية  �جلمعية  رئي�س  �ول��وف��ر� 
�لعديد  و  �ملتو�شط  �لأب��ي�����س  للبحر 
من ممثلي �ملنظمات �لدولية و �أكر 
م��ن 120 ب��رمل��ان��ي��ا ع��رب��ي��ا ودول��ي��ا و 
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف����د  مب�����ش��ارك��ة 
يبحثون  معاليها  برئا�شة  �لإمار�تية 
�لت�شدي  �أي�����ام خ��ط��ر   3 م���دى  ع��ل��ى 
لالإرهابيني �لأجانب. و�أ�شارت معايل 
�لدكتورة �أمل �لقبي�شي �يل �أن هناك 
ت�شجيع  �أهمية  على  للت�شديد  حاجة 
�شحايا  ل���دع���م  �ل������دويل  �ل��ت�����ش��ام��ن 
�لإره�������اب، وت���وف���ر �ل�����ش��م��ان��ات لأن 
تتم معاملة �شحايا �لإره��اب بكر�مة 

��شرت�تيجية  ��شارت  حيث  و�ح���رت�م، 
ملكافحة  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�شبتمرب  يف  �عتمدت  �ل��ت��ي  �لإره����اب، 
�ل�شحايا  جت��ري��د  �أن  �إىل   ،2006
�ملوؤدية  �لأ�شباب  من  �إن�شانيتهم  من 
مكافحة  و�أن  �لإره�����اب،  �ن��ت�����ش��ار  �إىل 
ُتعنى  تد�بر  �تخاذ  ت�شتلزم  �لإره��اب 
من  وتعلي  �لإن�شان  كر�مة  ب��اح��رت�م 
و�أك������دت معاليها  �ل���ق���ان���ون.   ���ش��ي��ادة 
ن�شع  �أن  ك��ربمل��ان��ي��ني  علينا  “يجب 
�أ�شو�ت  و�أجند�تنا  بر�جمنا  يف  د�ئماً 
�ل�شحايا و�لناجني من �لإرهاب، و�أل 
نكتفي ب�شماع هذه �لأ�شو�ت، بل يجب 
علينا �أن ن�شغي �إليها بعناية و�هتمام، 
فن�شيان �آلم �ل�شحايا مبجرد تال�شي 
جرمية  لأي  �ل���ف���وري���ة  �لن���ف���ع���الت 
تالحق  ع��ار  و�شمة  �شيبقى  �إره��اب��ي��ة 
“يجب  معاليها  وقالت  �ملجتمعات«. 
�أن نرفع �أ�شو�ت �ل�شعوب �لتي تطالب 
�لإرهابيني  مب��ح��ا���ش��ب��ة  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�لإرهاب  ومموليهم و�ملحر�شني على 
و�إعالن  لهم،  من�شات  يوفرون  وم��ن 
نتائج ذلك. ويجب علينا مبو�ز�ة ذلك 
�لإن�شان  ح��ق��وق  �ح����رت�م  ن�شمن  �أن 
ل��ل�����ش��ح��اي��ا، ون���ق���دم ل��ه��م ك���ل �لدعم 
ل��ك��ي يكونو�  �إل���ي���ه  �ل����ذي ي��ح��ت��اج��ون 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 
و�ملعاناة و�لآلم. ويف هذ� �لإطار، فاإنه 
من �جليد �أن �لدورة �ل� 73 للجمعية 
�لعمومية لالأمم �ملتحدة �لتي عقدت 
يف دي�شمرب 2017، قد �أقرت حتديد 
�أغ�شط�س من كل عام، يوماً   21 يوم 
�لإرهاب  �شحايا  ذكرى  لإحياء  عاملياً 
و�إج��الل��ه��م، م��ن �أج���ل ت��ك��رمي ودعم 
���ش��ح��اي��ا �لإره���������اب و�ل���ن���اج���ني منه 
مبا  �لكامل  متتعهم  وحماية  وتعزيز 
وبحرياتهم  �لإن�شان  حقوق  من  لهم 
�أم���ام  �أن  �يل  و�����ش���ارت  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة«. 
�لربملانيني دور� �أ�شا�شيا مهما يف هذ� 
�ل�شعوب،  مي��ث��ل��ون  لأن��ه��م  �مل��و���ش��وع، 
وعليهم يقع جزء كبر من م�شوؤولية 
من  و�لناجني  �لإره���اب  �شحايا  دع��م 
�لعناية  تلقيهم  و���ش��م��ان  ج��ر�ئ��م��ه، 
ي���ت���غ���ل���ب���و� على  �ل���������ش����روري����ة ح���ت���ى 

ووجهت   . تو�جههم  �لتي  �لتحديات 
معايل  �إىل  �جل��زي��ل  �ل�شكر  معاليها 
�لدكتور علي عبد �لعال رئي�س جمل�س 
�لعربية  م�����ش��ر  ب��ج��م��ه��وري��ة  �ل���ن���و�ب 
ًو  �ل��ك��رمي��ة  لال�شت�شافة  �ل�شقيقة، 
�لد�ئمة  �ل��ق��وي��ة  وم�شاندته  لدعمه 
�ل�شت�شارية  �مل��ج��م��وع��ة  لأن�����ش��ط��ة 
�لإرهاب  ملكافحة  �لدولية  �لربملانية 
�ل�شهام  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه  و�ل��ت��ط��رف، 
�أهد�فها.كماوجهت  حتقيق  يف  �جل��اد 
لالحتاد  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  �إىل  �ل�����ش��ك��ر 
، وم��ك��ت��ب �لأمم  �ل�����دويل  �ل���ربمل���اين 
و�جلرمية،  باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة 
ملكافحة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  وم���ك���ت���ب 
�لكبرة  ج���ه���وده���م  ع��ل��ى  �لإره���������اب، 
�ملوؤمتر،  ه��ذ�  تنظيم  يف  و�ل��و����ش��ح��ة 
�لذي يعترب �لأول من نوعه، ويج�شد 
�لربملاين  �ملثمر بني �لحتاد  �لتعاون 
كماقدمت  �مل��ت��ح��دة.  و�لأمم  �ل���دويل 
�لذي  �لأوروب����ي،  �لحت���اد  �إىل  �ل�شكر 
قدم �لدعم �لكبر لعقد هذ� �ملوؤمتر، 
روح  تعك�س  مهمة  �إيجابية  ب���ادرة  يف 
�ل�شرت�تيجية  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
�لتي تربطنا جميعاً من �أجل حتقيق 
�أخطر  ب���اأح���د  ي��ت��ع��ل��ق  ه����دف ح���ي���وي 
�لعامل وتهدد  �لتي تو�جه  �لتحديات 
�أمنه و��شتقر�ره وجهود تنميته، وهو 
. وقالت  و�ل��ت��ط��رف«  �لإره����اب  خطر 
“ل  �لقبي�شي  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل 
�شك �أن �نعقاد هذ� �ملوؤمتر يف منطقة 
�أهمية  على  ينطوي  �لأو�شط  �ل�شرق 
خا�شة يف ظل معاناة �لكثر من دول 
و�شعوب هذه �ملنطقة من تف�شي وباء 
ت�شببت  �ل��ت��ي  وتنظيماته،  �لإره�����اب 
و�ل�شر�عات  �ل���ش��ط��ر�ب��ات  ن�شر  يف 
و�لكو�رث �لإن�شانية ومعاناة وت�شريد 
مناطق  يف  �لأم��ن  وتقوي�س  �ملاليني 
م�شوؤوليتنا  ي�شاعف  مما  عدة،  ودول 
ويزيد حما�شنا ود�فعيتنا كربملانيني، 
�لإرهاب  مكافحة  يف  �جل��اد  لالإ�شهام 
و�ل��ت��ط��رف �ل��ع��ن��ي��ف دف���اع���اً ع���ن حق 
�آمنة«.  م�����ش��ت��ق��رة  ح��ي��اة  يف  �ل�����ش��ع��وب 
“لهذ�  �أن  �إيل  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ������ش�����ارت 
�لج��ت��م��اع رم��زي��ة ك��ب��رة ت��وؤك��د دور 

م�شر �ملحوري، قيادة و�شعباً وحكومة 
وبرملاناً، يف �لت�شدي خلطر �لإرهاب، 
م�شادفة  ياأتي  �ليوم  هنا  فاجتماعنا 
�إرهابية  جر�ئم  من  قالئل  �أي��ام  بعد 
جمهورية  م���وؤخ���ر�ً  �شهدتها  ي��ائ�����ش��ة 
م�شر �لعربية �ل�شقيقة، �لتي تقف يف 
�لتي تت�شدى  �لدول  �شد�رة �شفوف 
ل����الإره����اب وت��ن��ظ��ي��م��ات��ه ب��ك��ل ج����ر�أة 
و�شجاعة، ويدفع �شعبها �ل�شقيق ثمناً 
و�لنت�شار  و�عتد�له  لو�شطيته  بالغاً 
حل�����ش��ارت��ه وق��ي��م��ه وم��ب��ادئ��ه م��ن��ذ �أن 
لأجندة  �خل�شوع  ر�ف�شاً  غا�شباً  ثار 
 “ معاليها  وقالت  �إرهابية”  جماعة 
ب��ا���ش��م��ك��م ج��م��ي��ع��اً زم���الئ���ي �لأع�����ز�ء، 
��شمحو� يل باأن �أتقدم بخال�س �لعز�ء 
و�أ�شر  �ل�شقيق  �مل�����ش��ري  �ل�شعب  �إىل 
وذوي �شحايا �لإرهاب وكل �لتمنيات 
�لعاجل للجرحي و�مل�شابني  بال�شفاء 

يف هذه �جلر�ئم �لرهابية �لآثمة« .
و�أو����ش���ح���ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
ت�شكيل  قر�ر  تبني  منذ  �أنه  �لقبي�شي 
�لربملانية  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
�ملعنية  �مل�������ش���ت���وى  رف���ي���ع���ة  �ل���دول���ي���ة 
مبكافحة �لإرهاب و�لتطرف �لعنيف، 
�لعامة  �أهد�فها يف �جلمعية  و�عتماد 
�أكتوبر  �ل��دويل يف  لالحتاد �لربملاين 
ثالثة  �ن����ع����ق����اد  وع����ق����ب   ،2017
فرب�ير  منذ  للمجموعة  �جتماعات 
عام  خ��الل  �أي  �لآن،  حتى   2018
�أحد  �ل���ي���وم  “نح�شد  ف��ق��ط،  و�ح����د 
�أهم ثمار عملها، ونعتقد �أنها مت�شي 
ب��ث��ب��ات يف �مل�����ش��ار �ل����ذي ن���رج���وه لها 
�ملجموعة  �أن  �يل  جميعا” ...م�شرة 
تعمل حتت �إ�شر�ف �للجنة �لتنفيذية 
�لربملاين  لالحتاد  �حلاكم  و�ملجل�س 
�أ�شا�شية  دع��ام��ة  باعتبارها  �ل����دويل، 
لالأن�شطة �لربملانية �لوطنية �ملتعلقة 
وبناء  و�لتطرف.  �لإره���اب  مبكافحة 
ع��ل��ى �ل����ق����ر�ر�ت �ل��ت��ي مت ت��ب��ن��ي��ه��ا يف 
�جتماعات �لحتاد �لربملاين �لدويل، 
فاإن �أع�شاء �ملجموعة جميعا يرغبون 
�لأمم  بناء تعاون قوي ووثيق مع  يف 
م�شرتك  برنامج  خ��الل  من  �ملتحدة 
�ل����ربمل����ان����ات  دور  دع������م  ي�������ش���ت���ه���دف 

�ل�شرورية  �لت�شريعية  و�لإج�����ر�ء�ت 
و�ل�شادرة  �ملوجودة  �لقر�ر�ت  لتنفيذ 
عن �لحتاد �لربملاين �لدويل و�لأمم 
�ملتعلقة  و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �مل��ت��ح��دة 
مبكافحة �لإرهاب و�لتطرف. و�أ�شارت 
هو  �مل����وؤمت����ر  ه����ذ�  �أن  �يل  م��ع��ال��ي��ه��ا 
لبناء  ت�شعى  �أن�شطة  �شل�شلة  �لأول يف 
�مل�شرتك  �ل��ربن��ام��ج  �شمن  �ل��ق��در�ت 
بني �لحتاد �لربملاين �لدويل و�لأمم 
ل�شوؤون  عمل  ور�شة  وتعقبه  �ملتحدة، 
منطقة �ل�شاحل �شتنظم يف جمهورية 
�ل��ن��ي��ج��ر. و�أك������دت م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ل��ي �أن 
�ختيار �لفكرة �لرئي�شية لهذ� �ملوؤمتر، 
ق��د ج��اء يف �ل��وق��ت �مل��الئ��م، ويعطينا 
�لذي  �لتهديد  نناق�س  لكي  �لفر�شة 
ي�شكله �ملقاتلون �لإرهابيون �لأجانب، 
�لنقا�س  ت��ز�ي��د  جميعاً  نلحظ  حيث 
ع���ل���ى خلفية  �مل����و�����ش����وع  ه�����ذ�  ح�����ول 
عدة  مناطق  يف  �لأج��ان��ب  �لإرهابيني 
عانت ل�شنو�ت جر�ء �نت�شار تنظيمات 
“د�ع�س” و”�لقاعدة”  �لإره��اب مثل 
عن  ك�شفت  نقا�شات  وه��ي  وغرهما، 
�لتعامل  يف  ك��ب��ر  ت�����ش��ري��ع��ي  ق�����ش��ور 
م���ع ه���ذه �ل��ت��ح��دي، مم���ا ي���وؤك���د �أننا 
جمالت  يف  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  بحاجة 
ت���ب���ادل �مل���ع���ل���وم���ات، و�أم������ن �حل�����دود، 
�لق�شائية  و�لإج��ر�ء�ت  و�لتحقيقات، 
وترحيل  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات،  و�ل��ق��و�ن��ني 
�إج���ر�ء�ت  وحت�شني  �ملقاتلني،  ه���وؤلء 
�ملوؤدية  �ل��ظ��روف  �ل��وق��اي��ة وم��ع��اجل��ة 
�إىل �نت�شار �لإرهاب و�لتطرف، ومنع 
�رتكاب  ع��ل��ى  �ل��ت��ح��ري�����س  وم��ك��اف��ح��ة 
�لتوجيهات  وم��ن��ع  �إره��اب��ي��ة،  �أع���م���ال 
و�لتحولت �لر�ديكالية نحو �لإرهاب، 
�لإرهابيني  �مل��ق��ات��ل��ني  جت��ن��ي��د  وم��ن��ع 
�لأج���ان���ب، و�ع���رت�����س وم��ن��ع �لدعم 
�ملايل للمقاتلني �لإرهابيني �لأجانب، 
تقييم  ع��م��ل��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  وت���ط���وي���ر 
�ملقاتلني  �ملرتتبة على عودة  �ملخاطر 
تغير  �أو  �لأج������ان������ب  �لإره�����اب�����ي�����ني 
وعائالتهم،  ه���م  جت��م��ع��ه��م  �أم����اك����ن 
تاأهيلهم،  و�إع����������ادة  وحم���اك���م���ت���ه���م، 
�إع���ادة  ن��ت��ائ��ج خ��ط��ط  وك��ذل��ك تقييم 
تكون  بحيث  �ملجتمعات،  يف  دجم��ه��م 

جميعها �جر�ء�ت تتما�شى مع �لقانون 
�لت�شريعات  م����ع  و�أي�������ش���ا  �ل�������دويل 
�ن  �يل  معاليها  و�أ���ش��ارت   . �لوطنية 
�م���ت���الك �لإره���اب���ي���ني ف��ر���ش��ة ن�شر 
�لفكر �ملتطرف يف �ملجتمعات �شتكون 
�ل��ت��ح��دي �لأك����رب �أم��ام��ن��ا ج��م��ي��ع��اً يف 
“د�ع�س” يف  هزمية  بعد  م��ا  مرحلة 
�شوريا و�لعر�ق، لذ� يجب �أن ندرك �أن 
تتطلب  و�لتطرف  �لإره���اب  مكافحة 
تبذل  م�شتمرة  وج��ه��ود�ً  دوؤوب���ا  عماًل 
يف م�����ش��ار�ت ع��دة م��ت��و�زي��ة، فاجلهود 
�لدويل  للتحالف  �لفاعلة  �لع�شكرية 
�شد �لإره��اب يف �شوريا، متثل �جناز�ً 
ب��ح��د ذ�ت������ه، ول���ك���ن حت�شني  ن���وع���ي���اً 
و�لتطرف  �لإره����اب  �شد  �ملجتمعات 
ي��ت��ط��ل��ب جهود�ً  �ل��ب��ع��ي��د  �مل����دى  ع��ل��ى 
وثقافية  وف��ك��ري��ة  وت���رب���وي���ة  دي��ن��ي��ة 
��شرت�تيجية  وخ���ط���ط���اً  م�����و�زي�����ة، 
ومنظومات ت�شريعية تر�شخ �لت�شامح 
و�لنفتاح  و�لع�����ت�����د�ل  و�ل��ت��ع��اي�����س 
وق�����ب�����ول �لآخ���������ر ون����ب����ذ �ل���ك���ر�ه���ي���ة 
و�ل��ت��ح��ري�����س و�ل���ع���ن���ف... لف��ت��ه �يل 
�أن ن��ك��ون م���درك���ني وو�ع����ني  �أه��م��ي��ة 
ل��ل��ع��الق��ات �مل��ت�����ش��اب��ك��ة و�مل��ع��ق��دة بني 
�لإره��اب و�أمن��اط �جلرمية �لأخرى، 
ي�شتفيدو�  �أن  مي��ك��ن  ف���الإره���اب���ي���ون 
م����ن �أن�������ش���ط���ة ع�������ش���اب���ات �جل���رمي���ة 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود يف بع�س 
�لأ�شلحة،  ت��ه��ري��ب  وم��ن��ه��ا  �مل��ن��اط��ق، 
و�لتجارة  و�مل���خ���در�ت،  و�لأ���ش��خ��ا���س، 
�لطبيعية،  ب���امل���و�رد  �مل�����ش��روع��ة  غ��ر 
�لنفطية  و�مل�شتقات  �ل��ن��ف��ط،  ومنها 
. وق����ال����ت م����ع����ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
وما  ماطرح،  كل  �شوء  “يف  �لقبي�شي 
وما  وتطلعات  �أه���د�ف  م��ن  يت�شمنه 
�لوطنية،  يتطلبه من دور للربملانات 
�ل�شت�شارية  �ملجموعة  دور  يت�شاعف 
�مل�شتوى  رفيعة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�لربملانات  دور  لتفعيل  مهمة  كاآلية 
و�لتطرف  �لإره����������اب  م���ك���اف���ح���ة  يف 
وكذلك دور �لحتاد �لربملاين �لدويل 
و�لأمم �ملتحدة ، وي�شجعني �حلما�س 
�أع�شاء  �ل��ذي وجدته لدى كثر من 
ممثلي  رئا�شتها  تويل  منذ  �ملجموعة 

�ل�����دويل وممثل  �ل���ربمل���اين  �لحت�����اد 
نتحرك  �أن  ع��ل��ى   ، �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
ووترة  ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  �أك���رب  بفاعلية 
�أ����ش���رع ن��ح��و حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف �لتي 
ي����وم ي�شقط  ف��ك��ل  ن��ت�����ش��ارك��ه��ا ���ش��وي��اً 
�ملئات من �شحايا �لإرهاب«. و�أ�شافت 
“نرى �أن �إطار �لتعاون بني �ملجموعة 
�ل�شت�شارية ممثلة لالحتاد �لربملاين 
�ملعني  �ملتحدة  �لأمم  �ل��دويل ومكتب 
�لأمم  ومكتب  و�جلرمية،  باملخدر�ت 
�أن  ميكن  �لإره����اب،  ملكافحة  �ملتحدة 
ب��ه يف ملفات  يقتدى  ي��ك��ون من��وذج��اً 
خم���ت���ل���ف���ة ل����ل����ت����ع����اون ب�����ني �لحت�������اد 
موؤ�ش�شات  وب��ق��ي��ة  �ل����دويل  �ل��ربمل��اين 
�أخ����رى  جم�����الت  يف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
لالأطر�ف  م�����ش��رتك��اً  �ه��ت��م��ام��اً  مت��ث��ل 
�أن  �يل  معاليها  و�أ����ش���ارت  جميعها«. 
�ملهم  �ملوؤمتر  ه��ذ�  يف  معاً  “وجودنا 
م�شرتكة  ق��وي��ة  �إر�دة  يعك�س  للغاية 
لإط��������الق ج���ه���د ب����رمل����اين م����وؤث����ر يف 
و�إنني  و�ل��ت��ط��رف،  �لإره���اب  مكافحة 
�أك���ون جزء�ً  �أ���ش��د �لفخر ب��اأن  ف��خ��ورة 
ي�شمل  دويل  ج���م���اع���ي  ج���ه���د  م�����ن 
�لربملانية  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  �مل��ج��م��وع��ة 
و�لتطرف  �لإره��اب  ملكافحة  �لدولية 
يف �لحت��اد �لربملاين �ل��دويل ومكتب 
�جلرمية  مل��ك��اف��ح��ة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�ملتحدة  �لأمم  وم��ك��ت��ب  و�مل����خ����در�ت، 
للجهود  دع����م����اً  �لإره���������اب  مل��ك��اف��ح��ة 
�ل���دول���ي���ة �ل���ر�م���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أم����ن 
و�لدفاع  و�ل�شعوب  �ل��دول  و��شتقر�ر 
�آم����ن����ة كرمية  ح���ي���اة  ح��ق��ه��ا يف  ع����ن 
�شعيدة، و�أنا على قناعة باأن �لنقا�شات 
خرب�تنا  �شتري  هنا  �شتجري  �لتي 
تقوية  يف  وت�شهم  �مل�شرتكة  ومعارفنا 
جهودنا  وتعزيز  �لربملانية  �ل��رو�ب��ط 
�مل�شرتكة«.  �أهد�فنا  حتقيق  �أجل  من 
لدينا  �أن  “ل�شك  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
�ليوم فر�شة ثمينة لتعزيز مدركاتنا 
مكافحة  يف  �جل��اد  و�ل�شهام  �لذ�تية 
�لإره�����اب و�ل��ت��ط��رف يف ���ش��وء وجود 
�لربملاين  ل��الحت��اد  �لطويلة  �خل��ربة 
�لربملانية  �ل��ق��در�ت  ب��ن��اء  �ل���دويل يف 
�ملعني  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب  وخ���ربة 

ب���امل���خ���در�ت و�جل����رمي����ة يف جم���الت 
�ل��ع��د�ل��ة �ل��ق��ان��ون��ي��ة و�جل��ن��ائ��ي��ة ملنع 
�لإرهاب ومكافحته، وت�شور�ت مكتب 
�لأمم �ملتحدة ملكافحة �لإرهاب ب�شاأن 
لالأمم  �لعاملية  �ل�شرت�تيجية  تنفيذ 
وكذلك   ، �لإره����اب  ملكافخة  �مل��ت��ح��دة 
�لربملانات  ومم��ث��ل��ي  روؤ����ش���اء  خ����رب�ت 
�لت�شريعي  �ل�شعيد  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي��ة 
وك����ذل����ك �خل�������رب�ت �ل���ط���وي���ل���ة لدى 
مبا  �لأفا�شل،  و�مل�شاركني  �ملتحدثني 
ي�شهم يف �ثر�ء �لنقا�س حول �لفر�س 
�لإرهاب  ملكافحة  �ملتاحة  و�لتحديات 
معاليها  و�أ�����ش����اف����ت  و�ل�����ت�����ط�����رف«. 
�ل���ربمل���اين  �لحت�������اد  �أن  “تدركون 
يتعلق  ق���ر�ر�ً   12 �عتمد  �ل��دويل قد 
وهناك   ،1996 ع��ام  منذ  ب��الإره��اب 
ق��������ر�ر�ت �أمم����ي����ة ح�����ول �أه���م���ي���ة دور 
�لدول  �م��ت��ث��ال  �شمان  يف  �ل��ربمل��ان��ات 
ب��ال��ت��ز�م��ات��ه��ا يف م��ك��اف��ح��ة �لإره�����اب، 
و�خلرب�ت  �ملعلومات  ت��ب��ادل  و�أه��م��ي��ة 
ف����اإن علينا �ن  �مل���ج���ال، ول����ذ�  يف ه���ذ� 
�أج��ل تعظيم م��ردود هذ�  نتكاتف من 
ببناء  �ملعنية  �لعمل  وور����س  �مل��وؤمت��ر 
�ملدخل  باعتبارها  �لربملانية  �لقدر�ت 
يف  �ل��ربمل��ان��ات  دور  لتفعيل  �لأ�شا�شي 
�لتعاون �لدويل على �شعيد مكافحة 
كان  “�إذ�  معاليها  وقالت  �لإره����اب«. 
�أن  يف  �ل����ر�أي  ي�شاركني  منا  �لبع�س 
�لتهديد  مع  يتعامل  ي��ز�ل  ل  �لعامل 
�لإره���اب���ي مب�����ش��ت��وى ي��ق��ل ع��ن خطر 
ه���ذ� �ل��ت��ه��دي��د وم���ا مي��ث��ل��ه م���ن حتد 
�لعقود  يف  و�حل�����ش��ار�ت  ل��الإن�����ش��ان��ي��ة 
�ملقبلة، و�أن هناك تفاوتا يف م�شتويات 
�ل��دويل مع جهود  و�لتفاعل  �لتعاون 
على  ل�شيما  �لظاهرة،  هذه  مكافحة 
ورعايته،  �لإره�������اب  مت���وي���ل  ���ش��ع��ي��د 
و�لتعامل  ل��ل��ح��زم  غ��ي��اب��ا  ه��ن��اك  و�أن 
�ل���دويل �ل�����ش��ارم م��ع �لأط����ر�ف �لتي 
و�حت�شان  �لإره������اب  ب��ت��م��وي��ل  ت��ق��وم 
رموزه وقادته..، فاإننا ناأمل �أن ت�شهم 
�لقمة  رف��د  يف  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  نقا�شات 
ملكافحة  �لأوىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
بخال�شات  و�ل����ت����ط����رف  �لإره�����������اب 
وتو�شيات  م�شتفادة  ودرو����س  جت���ارب 
ب��ل��ورة خارطة  ت�شهم يف  وم��ق��رتح��ات، 
�لقمة  ه�����ذه  ف���اع���ل���ي���ة  ت���ع���زز  ط���ري���ق 
�لأهد�ف  حتقيق  يف  �مل��اأم��ول  و�لنجاح 
�لربملانية  بها وح�شد �جلهود  �ملنوطة 
�ملدمرة،  �لآف��ة  ه��ذه  ملكافحة  �لدولية 
ل���ش��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ع��ام��ل مع 
�لت�شريعات  ونق�س  �لإره����اب  مت��وي��ل 
�ملتطرف  ل��ل��خ��ط��اب  ت��ت�����ش��دى  �ل���ت���ي 
وفد  �لإرهابية”.و�شم  و�لتنظيمات 
�شعادة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لربملانيه  �ل�شعبه 
كل من جا�شم �لنقبي و�لدكتور حممد 
و�ل�شيخ  �شليمان  ب��ن  وع���زه  �مل��ح��رزي 
كردو�س  بن  وحممد  �لنعيمي  حممد 

�أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي.

القبي�ضي :هناك حاجة للت�ضديد على اأهمية ت�ضجيع الت�ضامن الدويل لدعم �ضحايا الإرهاب 

ويل عهد عجمان يقيم ماأدبة 
غداء تكرميا ل�ضيف بن زايد

•• عجمان-وام:

�لنعيمي ويل عهد عجمان ماأدبة غد�ء  �ل�شيخ عمار بن حميد  �أق��ام �شمو 
على �شرف �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء وزير �لد�خلية وتكرمياً له.
�لتنمية  د�ئرة  �لنعيمي رئي�س  �لعزيز بن حميد  �ل�شيخ عبد  �ملاأدبة  ح�شر 
�ل�شياحية يف عجمان و�لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية 
�لعام  و�لأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  �لفريق �شاحي خلفان متيم  ومعايل 
بدبي وقيادة ونو�ب �ل�شرطة يف �لمار�ت ومدر�ء �لد�ر�ت وكبار �ل�شباط 

و�مل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ح�شر 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  �آل 
�ل�����دويل وم���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�آل نهيان وزير �لت�شامح حفل  مبارك 
فتح  �شديق  �أق��ام��ه  �ل��ذي  �ل�شتقبال 
ع��ل��ي ب��ن ع��ب��د�هلل �خل��اج��ة وحممود 
ف���ت���ح ع���ل���ي ب����ن ع����ب����د�هلل �خل����اج����ة يف 
قاعة نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة يف 
حممد  غيث  زفاف  مبنا�شبة  �أبوظبي 
حممد  ك��رمي��ة  على  �خل��اج��ة  �شديق 

فتح علي بن عبد�هلل �خلاجة.
حممد  �ل�شيخ  �لح��ت��ف��ال  ح�شر  كما 
بن نهيان بن مبارك �آل نهيان و�ل�شيخ 

و�ل�شيخ  نهيان  �آل  ح��م��د�ن  ب��ن  �أح��م��د 
�آل نهيان  ب��ن ح��م��د�ن  ب��ن حمد  ز�ي���د 

و�أبناء  �مل�����ش��وؤول��ني  م���ن  ك��ب��ر  وع����دد 
�لقبائل و�لأهل و�لأ�شدقاء.

�ضيف بن زايد يعزي اأبناء عبداهلل بن 
غليطه الغفلي يف وفاة والدتهم

•• عجمان-وام:

قّدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
ب��ن غليطه �لغفلي  �ل��ع��ز�ء �ىل ك��ل م��ن ح�شن ع��ب��د�هلل  وزي��ر �لد�خلية و�ج��ب 
�ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س  �ل�شكرتر  �لغفلي  غليطه  بن  عبد�هلل  حمد  و�شعادة 
ح��اك��م ع��ج��م��ان وع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي و���ش��ع��ادة ط����ارق عبد�هلل 
بن  ع��ب��د�هلل  ور����ش��د  وحممد  عجمان  حاكم  مكتب  مدير  �لغفلي  غليطه  ب��ن 
�لعز�ء  ب��اإذن �هلل و�لدتهم. كما قدم و�جب  �ملغفور لها  �لغفلي يف وفاة  غليطه 
�ىل جانب �شموه �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية ومعايل 
وكبار  بدبي  �لعام  و�لأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق 
�مل�شوؤولني . و�أعرب �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان و�ملعزين خالل 
زيارتهم جمل�س �لعز�ء مبنطقة �ل�شفيا يف عجمان عن خال�س تعازيهم و�شادق 
�أن يتغمدها بو��شع  �لقدير  �لعلي  �شائلني   .. �لفقيدة  و�أ�شرة  مو��شاتهم لأبناء 

رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم �هلها وذويها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �أك��د 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة �أن �لإم�����ار�ت 
�لطفل  �لر�شيدة على رعاية  روؤي��ة قيادتها  حتر�س وفق 
و�ل��ق��ي��م و�ل�شلوكيات  �لإي��ج��اب��ي��ة  �مل��و�ط��ن��ة  م��ب��ادئ  وف���ق 
و�حلماية  و�مل�شاو�ة  �لعد�لة  ت�شوده  جمتمع  يف  �ل�شيلة 
و�مل�����ش��ارك��ة وك���ان���ت م���ن �ل�����دول �ل�����ش��ب��اق��ة ع��امل��ي��اً بتبني 
يف  وتن�شئتهم  حمايتهم  جتعل  للطفولة  ��شرت�تيجيات 
مبنا�شبة  ت�شريح  يف  �شموه  و�أ���ش��ار  �لأول���وي���ات.  طليعة 
لالأطفال  �ل�شت�شاري  للمجل�س  �لتعريفي  �للقاء  �نعقاد 
�إىل �أن مبادر�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 

لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة 
حيوية  �أك��ر  ��شرت�تيجيات  تطوير  على  وتعمل  عملت 
�مل�شتقبل  نحو  وتطلعاتهم  �لأط��ف��ال  �أفكار  مع  وتفاعاًل 
و�أكد  وو�ج��ب��ات��ه.  بحقوقه  �لطفل  توعية  ج��ه��ود  وت��ع��زز 
مبادرة  بالأطفال  �ل�شت�شاري �خلا�س  �ملجل�س  �أن  �شموه 
�شياغة  يف  �لأط��ف��ال  فيها  ي�����ش��ارك  �شموها  م��ن  ري��ادي��ة 
م�شتقبلهم ويعربو� فيه عن ر�أيهم و�إبد�عاتهم وروؤيتهم 
�خلا�شة يف بيئة �إمار�تية حا�شنة توفر لهم كافة �لأدو�ت 
حقيقية  �شر�كة  وعمل  ذل��ك  على  قادرين  جتعلهم  �لتي 
مع �لطفل يف �لتخطيط مل�شتقبله وب�شورة تنمي مو�هبه 

و�أفكاره وتاأخذ بها نحو �لتطبيق.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير الداخلية الإيطايل
•• روما -وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
معايل ماتيو �شالفيني نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �لإيطايل على هام�س 
�لزيارة �لر�شمية �لتي يقوم بها �شموه �إىل �إيطاليا. وجرى خالل �للقاء بحث 
�لعالقات �لثنائية �مل�شرتكة بني �لبلدين و�شبل تعزيزها وتنمية �أوجه �لتعاون 
عدد�ً  �جلانبان  تناول  كما  و�لع�شكرية.  �لأمنية  منها  �ملجالت  من  �لعديد  يف 
�إىل �مل�شتجد�ت �لر�هنة وتطور�ت  �إ�شافة  من �لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د  و�لدولية.  �لإقليمية  �ل�شاحتني  على  �لأو���ش��اع 
ز�يد �آل نهيان على �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع بني دولة �لإمار�ت و�إيطاليا 
و�حلر�س �مل�شتمر على تطويرها وتعزيزها يف �شتى �ملجالت. من جانبه رحب 
موؤكد�ً  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  بزيارة  �شالفيني  ماتيو  معايل 
حر�س بالده على تعزيز عالقات �لتعاون �مل�شرتك مع دولة �لإمار�ت يف �شتى 
�ملجالت �إنطالقاً من �لعالقات �لوطيدة �لتي جتمع بني �لبلدين �ل�شديقني.

�ضيف بن زايد : الإمارات من الدول ال�ضباقة عامليا 
بتبني ا�ضرتاتيجيات حلماية الطفولة

عبداهلل بن زايد يح�ضر اأفراح اخلاجة
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قالت وزيرة �خلارجية �لكندية كري�شتيا فريالند �إن بالدها تتحدث 
�لرئي�س  حكومة  على  �لعقوبات  نطاق  تو�شيع  ب�شاأن  �شركائها  مع 
�لفنزويلي نيكول�س مادورو �لذي يو�جه �شغوطا متنامية للتنحي.

“لقد و�شعنا �لعديد من كبار �لقادة يف نظام  و�أ�شافت لل�شحفيني 
مادورو على قائمة �لعقوبات. نبحث مع �شركائنا �لآن �ل�شبل �لكفيلة 

بتو�شيع نطاق �لعقوبات لكي تكون �أكر تاأثر�«.
ومل تخ�س فريالند يف �لتفا�شيل يف تعليقاتها �لتي جاءت يف موؤمتر 
�لأزمة  لبحث  بوجوتا  يف  ليما  ملجموعة  �جتماع  بعد  �لهاتف  ع��رب 

�لفنزويلية.
زعيم  �إن  �لث��ن��ني  �أم�����س  ليما  ق��ال��ت جمموعة  �أخ���رى،  ناحية  وم��ن 
و�إن  بالقتل  ت��ه��دي��د�ت  و�ج���ه  ج��و�ي��دو  خ���و�ن  �لفنزويلية  �ملعار�شة 
م��ادورو م�شوؤول عن �شالمة  �أن  �أنها ج��ادة، م�شيفة  �ملجموعة ترى 
جو�يدو. وطالبت �ملجموعة يف بيان مادورو برتك من�شبه على �لفوز 
وقال  ح��رة.  �نتخابات  ي�شمل  دميقر�طي  لنتقال  �لفر�شة  لإت��اح��ة 
نيابة  متحدثا  تروخيو،  �أومل��ز  كارلو�س  �لكولومبي  �خلارجية  وزي��ر 
مادورو  يو�جهها  تهديد�ت  عن  معلومات  هناك  �إن  �ملجموعة،  عن 
“نريد  لل�شحفيني  و�أ�شاف  زعمه.  على  دليال  يقدم  ومل  وعائلته. 
حتميل مغت�شب �ل�شلطة مادورو �مل�شوؤولية عن �أي �إجر�ء عنيف �شد 

جو�يدو وزوجته و�أقاربهما«.

�أر�شلت �لوليات �ملتحدة �شفينتني بحريتني عرب م�شيق تايو�ن فيما 
يزيد �جلي�س �لأمريكي معدل �حلركة عرب �ملمر �ملائي �ل�شرت�تيجي 

برغم معار�شة �ل�شني.
�لتي  ت��اي��و�ن  لكن  �ل�شني  مع  �لتوتر  بت�شاعد  �لرحلة  ه��ذه  وتنذر 
�لدعم  على  م��وؤ���ش��ر�  �لأرج����ح  على  ���ش��رت�ه��ا  �ل��ذ�ت��ي  باحلكم  تتمتع 
تنامي �خلالف  دونالد تر�مب يف ظل  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  من 
�إن �لوليات  تاأتي هذه �خلطوة فيما قال تر�مب  بني تايبه وبكني. 
حرب  لإن��ه��اء  �تفاق  �إب���ر�م  من  ب�شدة”  “تقرتبان  و�ل�شني  �ملتحدة 
جتارية ممتدة منذ �شهور ت�شببت يف تباطوؤ �لنمو �لعاملي و��شطر�ب 
م�شيق  عرب  �لأمريكية  �لبحرية  �شفينتي  مرور  جاء  كما  �لأ�شو�ق. 
كيم  �ل�شمالية  كوريا  وزعيم  تر�مب  بني  قمة  من  �أي��ام  قبل  تايو�ن 
بيان  يف  �ل��ه��ادي  �ملحيط  يف  �لأمريكي  �لأ�شطول  وق��ال  �أون.  ج��وجن 
“مرور �ل�شفينتني عرب م�شيق تايو�ن يظهر �لتز�م �لوليات �ملتحدة 

مبنطقة “حرة ومفتوحة بني �ملحيطني �لهندي و�لهادي«.
و�أب����دت  ���ش��ب��ق  لكنها  �لآن  ح��ت��ى  �ل�����ش��ني  م��ن  ف��ع��ل  رد  �أي  ي���رد  ومل 
معار�شتها ملثل هذه �لتحركات. وقالت وز�رة �لدفاع يف تايو�ن �أم�س 
�لثالثاء �إن �ل�شفينتني �لأمريكيتني غادرتا �مل�شيق بالفعل و�جتهتا 
مرور  ر�قبت  �لتايو�نية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أن  و�أ�شافت  �ل�شمال.  نحو 
�ل�شفينتني عن كثب ومل تالحظ �أي �أمر خارج عن �ملاألوف لذلك ل 

يوجد �شبب للتاأهب.

 
�أعلنت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية تريز� ماي �أنها �شترتك �لربملان 
لفرتة  بريك�شت  �إرج���اء  ب�شاأن  م��ار���س  �آذ�ر   14 يف  �لت�شويت  خ��ي��ار 
ق�شرة، يف حال رف�س �لنو�ب �تفاقها و�حتمال �خلروج من �لحتاد 

�لأوروبي بدون �تفاق.
وقالت ماي �إنه يف حال رف�س �خليارين “�شتطرح �حلكومة يف 14 
�إذ� كان �لربملان يريد متديد� ق�شر�  �آذ�ر مار�س مذكرة ملعرفة ما 
حتى  فقط  �شيكون  �إرج���اء  �أي  �أن  م�شيفة   ”50 للمادة  وحم���دود� 
نهاية حزير�ن يونيو. و�أكدت باأنها ل تز�ل تريد خروجا من �لحتاد 
يف موعده �ملقرر يف 29 �آذ�ر مار�س وكررت وعدها �إجر�ء ت�شويت يف 
�لربملان على �لتفاق يف 12 �آذ�ر مار�س. ويف حال رف�س �لتفاق كما 
 13 يف  ت�شويتا  �حلكومة  جتري  �ملا�شي،  �ل�شهر  �لربملان  يف  ح�شل 
�آذ�ر مار�س حول ما �إذ� كان �لنو�ب يريدون خروجا من �لحتاد بدون 

�تفاق. و�لت�شويت على �إرجاء حمتمل �شيكون يف �ليوم �لتايل.
 .50 �أري��د متديد� للمادة  “لأكون و��شحة، ل  �أم��ام �لربملان  وقالت 
�تفاق  �إىل  للتو�شل  �لعمل  على  �ملطلق  تركيزنا  ين�شب  �أن  يجب 

و�خلروج يف 29 �آذ�ر مار�س«.

عوا�صم

اأوتاوا

وا�شنطن

لندن

 جمموعة ليما ت�ضتبعد 
ا�ضتخدام القوة �ضد مادورو

 •• بوغوتا-اأ ف ب:

طالبت جمموعة ليما �ملوؤّلفة من دول مناوئة للرئي�س نيكول�س مادورو بانتقال 
دميوقر�طي يف فنزويال ود�نت “�لو�شع �لإن�شاين �خلطر” يف هذ� �لبلد، لكنها 
خو�ن  �ملعار�شة  زعيم  حليفة  و��شنطن  تطرحه  �ل��ذي  �لقوة  ��شتخد�م  ��شتبعدت 

غو�يدو �لذي يريد �لعودة �إىل بلده.
ح�شره  �جتماع  ختام  يف  بيان  يف  دول��ة   14 من  تتاألف  �لتي  �ملجموعة  وطالبت 
للمرة �لأوىل غو�يدو للمرة �لأوىل، وكذلك نائب �لرئي�س �لأمركي مايك بن�س 
مطالبة  يف بوغوتا بانتقال دميوقر�طي يف فنزويال “من دون ��شتخد�م �لقوة”، 
“قّررت  �أن��ه��ا  �ملجموعة  و�أعلنت  �ل�شلطة.  ع��ن  “بالتنحي”  جديد  م��ن  م���ادورو 
�لإن�شاين  �لو�شع  �لعتبار  يف  تاأخذ  لكي  �لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �للجوء 
�خلطر يف فنزويال و�لعنف �لإجر�مي �لذي ميار�شه مادورو �شد �ل�شكان �ملدنيني 
وزير  تاله  �ل��ذي  �خلتامي  �لبيان  و�أ�شاف  �لدولّية«.  �مل�شاعد�ت  �إدخ��ال  ورف�شه 
“�أفعال  �ملمار�شات هي  �أّن هذه  كارلو�س هوملي�س تروخيلو  �لكولومبي  �خلارجية 
�لأمركي  �لرئي�س  نائب  �تفق  �لجتماع  وقبل  �لإن�شانية«.  �شّد  جرمية  ت�شّكل 
�لرئي�س  ح��ول  �ل��ط��وق  لإح��ك��ام  ��شرت�تيجية  على  �لفنزويلية  �ملعار�شة  وزع��ي��م 
مادورو. و�أعلن بن�س عن مزيد من �لعقوبات �شد فنزويال وم�شاعد�ت بقيمة 56 
مليون دولر للدول �ملجاورة لها ملو�جهة تدفق �لفارين من هذ� �لبلد �لذي يعاين 
من �أزمة �قت�شادية حادة. �أكد �ملعار�س �لذي توجه �إىل كولومبيا على �لرغم من 
�إىل  �لأ�شبوع”  “هذ�  �شيعود  �أنه  �لإثنني  �لبالد،  �أمر ق�شائي مينعه من مغادرة 

فنزويال، بينما يتحدث حلفاوؤه “تهديد�ت جدية وتتمتع بال�شدقية” �شده.

يحيط بهم جار الف�شل العن�شري

حياة ماأ�ضاوية ل�ضكان فل�ضطينيني قرب القد�ش املحتلة

وح�شب بلدية كفر عقب �لتابعة لل�شلطة �لفل�شطينية، 
فاإن غالبية �لقادمني لل�شكن يف �ملنطقة ياأتون من بلد�ت 

�شعفاط، و�شلو�ن، وجبل �ملكرب، ومن �شمال ��شر�ئيل.
�إحدى  يف  �شقة  ع��ام��ا(   63( ق��ا���ش��م  ي��و���ش��ف  و����ش��رتى 
فل�شطينية  هوية  يحمل  وه��و  عقب.  كفر  يف  �لبنايات 
كونه من �شكان �ل�شفة �لغربية، لكنه �شكن يف �ملنطقة 

حفاظا على هوية زوجته و�أبنائه �لأربعة �ملقد�شية.
وي���ق���ول ق��ا���ش��م ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س “يف ح���ال ثبت 
�لغربية،  �ل�شفة  يف  ت�شكن  زوج��ت��ي  �أن  لالإ�شر�ئيليني 
��شر�ئيل  �أن  نعرف  ونحن  �ملقد�شية،  �لهوية  �شتخ�شر 

تعمل على تفريغ مدينة �لقد�س من �لفل�شطينيني«.
من  ج���زء�  ����ش��ر�ئ��ي��ل  تعتربها  �ملنطقة  “هذه  و�أ���ش��اف 
�لقد�س، لكن ل  �لقد�س، وت�شري عليها قو�نني مدينة 

يتوفر فيها ما يتوفر د�خل �ملدينة من خدمات«.
م�شاحتها  �لبالغة  �شقته  ��شرتى  فاإنه  قا�شم،  وح�شب 
�ألف دولر، يف حني   100 240 مرت� مربعا، بحو�ىل 

 •• كفر عقب-اأ ف ب:

يوفرون  �إن��ه��م  و�لفل�شطينيون  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  ي��ق��ول 
�خلدمات �لكاملة ملنطقة كفر عقب �ملوجودة يف �جلزء 
�ملتبقي  و�جل��زء  �لإ�شر�ئيلية،  �لأر��شي  �لأك��رب منها يف 
�ل�شاكنني  �أن  غ��ر  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة  مناطق  يف 
معي�شي  و�شع  وم��ن  مرجعية،  �أي  غياب  ي�شكون  فيها 

“ماأ�شاوي«.
وفيما تعترب �إ�شر�ئيل �ملنطقة تابعة لإد�رة بلدية �لقد�س 
�لذي  �لفا�شل  بكفر عقب �جلد�ر  �لإ�شر�ئيلية، يحيط 
�لغربية، فيف�شلها برمتها  �إ�شر�ئيل من �جلهة  �أقامته 
�ل�شر�ئيلية  ل���الإد�رة  �لتابع  �لقدمي  قلنديا  مطار  عن 
وبالتايل عن �لقد�س. و�لنتيجة، يعي�س �شكان كفر عقب 
�أل���ف يف جيب م��ن خم�شة  �ل��ب��ال��غ ع��دده��م ح���و�ىل مئة 
ويحمل  �هلل.  ور�م  �ل��ق��د���س  ب��ني  م��رب��ع��ة  ك��ي��ل��وم��رت�ت 
و�لآخ���رون  �ملقد�شية  �لهوية  منهم  باملئة   85 ح���و�ىل 

�لهوية �لفل�شطينية.
�لنفايات  بجمع  �ل��ق��د���س  ب��ل��دي��ة  ت��ق��وم  ذل���ك،  مب�����و�ز�ة 
�شر�ئبهم  يدفعون  �إنهم  �ل�شكان  ويقول  �ملنطقة،  من 
لل�شلطات �لإ�شر�ئيلية، فيما تقدم �شركات خا�شة تعمل 
�ملياه  �إي�شال  خدمات  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  �أر��شي  يف 
و�لكهرباء، غر �أنه ل يوجد �أي وجود ظاهر لل�شرطة 

لرتتيب حركة �ملرور �أو ملالحقة ق�شايا �أمنية.
و��شحة،  و�شيا�شية  �إد�ري���ة  مرجعية  غياب  جانب  و�ىل 
تعاين كفر عقب من �لفقر ون�شبة عالية من �جلرمية.

وتنت�شر يف منطقة كفر عقب ع�شر�ت �لأبنية �ل�شاهقة 
�أط������ر�ف �لطرق  و�مل��ت��ال���ش��ق��ة، يف ح���ني ت��ن��ت�����ش��ر ع��ل��ى 

�ملزدحمة �أكو�م من �لنفايات يف �نتظار من يزيلها.
�ملنطقة  يف  مركز�  �لإ�شر�ئيلية  �لقد�س  بلدية  ومتلك 

تقول �إنه جهة �لت�شال بني �ل�شاكنني هناك و�لبلدية.
ويوؤكد م�شت�شار بلدية �لقد�س �ل�شر�ئيلية بن �بر�هامي 
من  ج��زء  �أن��ه��ا  على  عقب  كفر  م��ع  تتعامل  �لبلدية  �أن 
�لطرق  ر���ش��ف  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��دي��ة  تعمل  “لذلك  �ل��ق��د���س، 

و�لتخطيط و�لبناء«.
ويقول “موقف رئي�س �لبلدية ل لب�س فيه: كفر عقب 

جزء ل يتجز�أ من �لقد�س، ونت�شرف وفقا لذلك«.
و�جبها  ع��ل��ى  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ت��وؤك��د  ب��امل��ق��اب��ل، 
�لوجود  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ك  �ل��ع��م��ل يف  يف 
عقب  كفر  لبلدية  مبنى  ي��وج��د  ول��ذل��ك  �لفل�شطيني، 

�لتابعة لل�شلطة �لفل�شطينية.
ويقول مدير �لعالقات �لعامة يف بلدية كفر عقب �أ�شرف 
�لرموين “نحن نختلف عن بلدية �لقد�س �لإ�شر�ئيلية 
يف  �لفل�شطيني  �ل���وج���ود  لتكري�س  ه��ن��ا  نعمل  �أن��ن��ا  يف 
دولر  مليون  يقارب  ما  �شنويا  ن�شرف  لذلك  �ملنطقة، 

على م�شاريع �لبنى �لتحتية«.
ورغم ذلك، يوؤكد �لرموين �أن �لو�شع �ملعي�شي لل�شكان 

يف �ملنطقة “ماأ�شاوي«.
و�شجالت  بوثائق  �لزغر  منر  �لفل�شطيني  ويحتفظ 
�لإ�شر�ئيلية  �لقد�س  بلدية  �شد  برفعها  ق��ام  لق�شايا 
لتح�شني �ملنطقة، موؤكد� �أن هذه �ملنطقة ل تخ�شع لأي 

قو�نني فل�شطينية �أو �إ�شر�ئيلية.
ويقول �لزغر، وهو رئي�س جلان �لأحياء �ل�شكنية �شمال 
�لقد�س ويعي�س يف كفر عقب منذ �شنو�ت، “ل �أعرف �إن 
�جلديدة،  �شوي�شر�  مثال  �شتكون  �ملنطقة  ه��ذه  ك��ان��ت 
للفل�شطينيني  دمي���غ���ر�يف  ف��خ  �إن��ه��ا  �و  ق���و�ن���ني،  ب����دون 

لتفريغ مدينة �لقد�س من �أهلها«.
ويو�شح �أن عدد �لبنايات �ل�شاهقة يف �ملنطقة و�شل �ىل 
�أكر من 300 بناية ي�شل �رتفاعها �ىل �أكر من ع�شر 

طبقات، “وهذه �لبنايات تفتقر �ىل �أدنى �خلدمات«.
ول تخ�شع هذه �لأبنية لأي قو�نني �و تدقيق هند�شي، 
�ملال  ميتلك  �شخ�س  �أي  ب��اإم��ك��ان  �إذ  �ل��ب��ل��دي��ة،  ح�شب 

�ملبا�شرة يف �لبناء دون �أي ترخي�س.
 2001 �لعام  يف  �لنا�س  دف��ع  “حاولنا  �لزغر  ويقول 
بلدية  �ىل  توجهنا  حينما  لكن  بناياتهم،  ترخي�س  �ىل 
�ل��ق��د���س، ق��ال��و� ل��ن��ا ب��اإم��ك��ان��ن��ا �ل��ب��ن��اء كيفما ن�����ش��اء لأن 

�ملنطقة �أ�شال هي منطقة ع�شكرية«.
ويقول �لزغر “غالبية �شكان �ملنطقة من حملة �لهوية 
�لعي�س هنا هربا من تكاليف  �ملقد�شية، لكنهم �ختارو� 
ذ�ته،  �لوقت  �لقد�س. يف  د�خ��ل مدينة  و�حلياة  �ملعي�شة 

هم ملتزمون بدفع �شريبة �خلدمات لبلدية �لقد�س«.

كلفتها  تبلغ  �لقد�س  مدينة  د�خ��ل  �ل�شقة  هذه  مثل  �أن 
حو�ىل 800 �لف دولر.

�لهوية  �حل��ف��اظ على  �أج��ل  م��ن  “ن�شكن هناك  وي��ق��ول 
�مل��ق��د���ش��ي��ة، رغ���م �أن��ن��ا ن��ع��رف �أن����ه ل ي��وج��د ق��ان��ون ول 
�ن�شباط ول توجد جهة ت�شبط �لو�شع �لأمني ب�شكل 

يومي«.
باأ�شماء  لف��ت��ات  عّلقت  �ل�شيقة،  �ل��ط��رق  ج���در�ن  على 
�أهايل  وي��ق��ول  �أرق���ام.  م��ع  و�لعربية  �لعربية  باللغتني 
هذه  و�شعت  �لإ�شر�ئيلية  �لأمنية  �لأجهزة  �أن  �ملنطقة 
عندما  �لق��ت��ح��ام  عمليات  لت�شهيل  و�لأرق����ام  �لأ���ش��م��اء 

تريد تنفيذ �عتقالت.
ق��ّدم نف�شه  �ل��ذي  �أح��د �ملحال �لتجارية  ويقول �شاحب 
با�شم �أبو حممد و�لذي يقول �إنه يعي�س يف �ملنطقة منذ 
�لهارب من  �أ�شبحت ل تطاق.  “�حلياة هنا  25 عاما، 
�ىل  ياأتي  �ل�شلطة  و�لهارب من  هنا  �ىل  ياأتي  �إ�شر�ئيل 

هنا ول يوجد من ي�شبطهم«.

بغداد ت�شلمت 280 متطرفًا عراقيًا

»ق�ضد« حتقق مع اخلارجني من جيب داع�ش لتمييز الإرهابيني
•• قرب الباغوز-اأ ف ب:

���ش��وري��ا �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة ع��م��ل��ي��ات �لتفتي�س  ت��و����ش��ل ق���و�ت 
�لدولة  لتنظيم  جيب  �آخ���ر  م��ن  �خل��ارج��ني  م��ع  و�لتحقيق 
�لإ�شالمية يف �شرق �شوريا �شمن �لدفعة �لثالثة يف غ�شون 
�لتنظيم  يف  م��ق��ات��ل��ون  ب��اأن��ه��م  ي�شتبه  م��ن  لتمييز  �أ���ش��ب��وع، 
�مل��ت��ط��رف، يف ح��ني ت��رتق��ب خ���روج م��ن تبقى م��ن �ملدنيني 
لتوجيه �شربتها �لقا�شية للمتطرفني. ويف �لأيام �لأخرة، 
خرج �آلف �لرجال و�لن�شاء و�لأطفال بينهم عدد كبر من 
تنظيم  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �لأخ���رة  �ملنطقة  م��ن  �لأج��ان��ب 
بن�شف  م�ش��احتها  ت��ق��ّدر  و�ل��ت��ي  �ل��ب��اغ��وز  ب��ل��دة  يف  د�ع�������س  
�ملوؤلفة  كيلومرت مربع. وتقّدر قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
�ملدنيني  م��ن  �آلف  ب�شعة  �أّن  وك��ردي��ة  عربية  ف�شائل  م��ن 
ه���م ب�����ش��ك��ل �أ���ش��ا���ش��ي �أف�����ر�د ع���ائ���الت م��ق��ات��ل��ي �ل��ت��ن��ظ��ي��م، ل 
�لدميوقر�طية  �شوريا  قو�ت  وتنتظر  د�خل �جليب.  يز�لون 
�مل��دع��وم��ة م��ن �ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل ب��ق��ي��ادة و����ش��ن��ط��ن �إجالء 
يف  �ملتح�شنني  �ملتطرفني  على  هجومها  ل�شّن  �ملدنيني  �آخر 
�أنفاق ومو�قع حمددة مزروعة بالألغام. و�أفادت �شحافية يف 
وكالة فر�ن�س بر�س عن و�شول م�شاء �لثنني رجال ون�شاء 
و�أط��ف��ال ك��ان��و� ق��د خ��رج��و� يف �ل��ي��وم نف�شه م��ن �ل��ب��اغ��وز يف 
46 �شاحنة على �لأق��ل، �إىل نقطة فرز تابعة لقو�ت �شوريا 
�نهمك  �حل��ال��ك،  �لظالم  ويف  �لبلدة.  ق��رب  �لدميوقر�طية 
مقاتلو ومقاتالت قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية يف تفتي�شهم 
و�لتدقيق يف هوياتهم. وبعد �لنتهاء من تفتي�شهّن، جل�شت 
ن�شاء على �لأر�س ويف �أح�شانهّن �أطفال يبكون. وقالت ن�شاء 
للدفع  لديهّن  �لأم���و�ل  توفر  لعدم  ب��اخل��روج  ت��اأخ��رن  �إنهن 
��شمها  عن  �لك�شف  دون  من  �إح��د�ه��ّن  و�أ�شافت  للمهربني. 

�لدميوقر�طية  ���ش��وري��ا  ق���و�ت  و�عتقلت  �لإن�����ش��ان.  حل��ق��وق 
�ملئات  �ملتطرف،  �لتنظيم  �شد  خا�شتها  �لتي  �ملعارك  خالل 
م��ن �مل��ق��ات��ل��ني �لأج���ان���ب غ��ر �ل�����ش��وري��ني و�ل��ع��ر�ق��ي��ني من 
و�لأملانية.  و�لفرن�شية  �لربيطانية  �أب��رزه��ا  ع��دة  جن�شيات 

وطالبت �لدول �ملعنية با�شتعادة مو�طنيها.
بينما  �شماًل  �لهول  خميم  �إىل  و�لأطفال  �لن�شاء  نقل  ويتّم 
�إىل  �ملتطرف  للتنظيم  بانتمائهم  �مل�شتبه  �ل��رج��ال  ُير�شل 
كاهل  �لأ�شخا�س  م��ن  �مل��زي��د  تدفق  ويثقل  �عتقال.  م��ر�ك��ز 

و�لدته،  يبحث عن  وك��ان طفل  �لد�خل جوع”.  ما يف  “كل 
�أيديهما يف علبة مربى. و�شاهدت  �آخ��ر�ن  فيما غم�س �ثنان 
مر��شلة فر�ن�س بر�س �مر�أة رو�شية و�أخرى من كاز�خ�شتان 
مت�شيان و�شط �حل�شود وت�شاألن متى �شيتّم توزيع �لطعام. 
ومنذ كانون �لأول/دي�شمرب، خرج نحو خم�شني �ألف �شخ�س 
ن�شاء  غالبيتهم  �لتنظيم،  ل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع  �جل��ي��ب  م��ن 
و�أطفال من عائالت �ملتطرفني بينهم �أكر من خم�شة �آلف 
�ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب  �لتنظيم،  �إىل  بانتمائهم  م�شتبه 

م�شدر  و�أعلن  �لإغاثة.  ومنظمات  �لكردية  �لذ�تية  �لإد�رة 
حكومي عر�قي �لثنني �أن �لعر�ق ت�شّلم 14 مقاتل��اً متطرفاً 
�لرئي�س  وق��ال  �لدميوقر�طية.   �شوريا  ق��و�ت  من  فرن�شياً 
�لعر�قي برهم �شالح �لثنني من باري�س �أن �لعر�ق �شيحاكم 
لل�شلطات  ت�شليمهم  ي��ت��م  �ل��ذي��ن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني  �مل��ت��ط��رف��ني 
�لعر�قية بعد �عتقالهم يف �شوريا.  وقد حكم �لعر�ق �شابقاً 
�ملوؤبد.  بال�شجن  �أو  ب��الع��د�م  �لأج��ان��ب  �ملقاتلني  مئات  على 
منذ  ت�شلمت  �أنها  �لأح��د  �أعلنت  �لعر�قية  �ل�شلطات  وكانت 
قو�ت  من  د�ع�س  تنظيم  يف  عر�قيا  مقاتال   280 �خلمي�س 
�لعام  �أعلن يف  �لذي  �لتنظيم  وُمني  �لدميوقر�طية.  �شوريا 
2014 �إقامة ما ي�شمى “�خلالفة “ على م�شاحات و��شعة 
مب�شاحة  ت��ق��در  �مل��ج��اور  و�ل���ع���ر�ق  ���ش��وري��ا  يف  عليها  �شيطر 
بريطانيا، بخ�شائر ميد�نية كربى خالل �لعامني �لأخرين 
و�أ�شدر  �ملت�شددة،  ب��ق��و�ع��ده  �ل��رع��ب  فيها  �أث���ار  �شنو�ت  بعد 
من  �ل�شر�ئب  وجنى  �خلا�شة  وعملته  �لدر��شية  مناهجه 
�مل��و�ط��ن��ني. وب���ات �لتنظيم يف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن حم��ا���ش��ر�ً يف 
ن�شف كيلومرت مربع د�خل بلدة �لباغوز يف ريف دير �لزور 
�ل�شرقي حيث ت�شن قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية هجوماً �شده 
�ل�شورية  �لبادية  يف  ينت�شر  ي��ز�ل  ول  �أيلول/�شبتمرب.   منذ 
له  تابعة  نائمة”  “خاليا  تنفذ  بينما  �مل�شاحة،  �مل��رت�م��ي��ة 
هجمات د�مية يف �ملناطق �لتي مت طرده منها. وحّذر �جلي�س 
�لأمركي يف تقري�������ر من �أن �لتنظي�������م قد يكون قادر�ً خالل 
و”ي�شتعيد  جديد”  من  “يعود  �أن  على  ع��ام  �أو  �أ�شهر  �شتة 
يف حال توقف عملية مكافحة �لإرهاب.  مناطق حمدودة”، 
وقال �لرئي�س �لعر�قي �لثنني من باري�س �إن ثمة “�لكثر 
�شوريا، ما  �ملتطرفني يف  ل�شيطرة(  من �جليوب )�خلا�شعة 

ي�شكل تهديد�ً كبر�ً ل�شوريا و�لعر�ق و�لغرب«.

•• الفجر - تون�ض
    �أفادت وكالة �لدولة �لعامة لإد�رة �لق�شاء �لع�شكري، 
قبل  م��ن  �ل��غ��ن��دري  ع���ادل  �ملتهم  ��شتنطاق  �أث��ن��اء  ب��اأن��ه 
بتون�س،  �لد�ئمة  �لع�شكرية  �لبتد�ئية  �ملحكمة  رئي�س 
خالل جل�شة �نعقدت �أم�س �لثالثاء، للنظر يف �لق�شية 
بنب  �لع�شكرية  �لثكنة  على  �مل�شلح  بالهجوم  �ملتعلقة 
�ملحكمة  هيئة  من�شة  نحو  فجاأة  �ملتهم  �ندفع  ق���رد�ن، 
و�عتدى بو��شطة �ملطرقة �خل�شبية “مطرقة �لقا�شي” 

على رئي�س �ملحكمة على م�شتوى �لر�أ�س.
�مل��ت��ه��م��ني حاولو�  ب��ق��ي��ة  �أن  ل��ه��ا،  ب���الغ  و�أ����ش���اف���ت يف     
�ل�شرطة  �أع���و�ن  �أن  �إل  �ملن�شة،  على  �لهجوم  ب��دوره��م 
�ملعتدين  على  ف���ور�  �ل�شيطرة  م��ن  متكنو�  �لع�شكرية 
�أنه مت فتح بحث  و�قتيادهم �إىل غرف �لإيقاف، مبينة 

�لتحقيقية  �لأب��ح��اث  تف�س  ومل  �ل��و�ق��ع��ة،  يف  حتقيقي 
�لأولية �إىل وجود �أية �آلة حادة بحوزة �أي من �ملتهمني، 
خالفا ملا تد�ولته بع�س و�شائل �لإع��الم حول حماولة 
�لإرهابي �ملذكور �لعتد�ء باآلة حادة على رئي�س �ملحكمة 

�لبتد�ئية �لع�شكرية �لد�ئمة بتون�س.
   و�أكدت وكالة �لدولة �لعامة لإد�رة �لق�شاء �لع�شكري، 
�إن��ارة �ل��ر�أي �لعام حول هذه �لو�قعة عند  �أنها �شتتوىل 

�لنتهاء من �لتحقيق.
�لثكنة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ل��ح  �لإره����اب����ي  �ل��ه��ج��وم  �أن  ي��ذك��ر     
�لع�شكرية بنب قرد�ن حمافظة مدنني وقع يف 7 مار�س 
غاية  �إىل  �ملتقطعة  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  وت��و����ش��ل��ت   2016
و�أ���ش��ف��رت يف ح�شيلة نهائية ع��ن مقتل  9 م��ار���س،  ي��وم 
مقابل  �آخ��ري��ن،   7 على  و�لقب�س  �إرهابيا  عن�شر�   50

��شت�شهاد 13ع�شكريا و�أمنيا و7 مدنيني. 

ب��ن قرد�ن  �أ�شيل منطقة  �ل��غ��ن��دري ه���ذ�، ه��و    وع���ادل 
�جلنوبية. و�أحد �أفر�د �أذرع د�ع�س يف تون�س مت �لقب�س 
�أح���د�ث ب��ن ق���رد�ن، وت���ورط يف ق�شية خمازن  عليه يف 
ب���اردو،  متحف  عملية  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  وم��ت��ه��م  �ل�����ش��الح، 

�شالح،  تاجر  وه��و  �شكله،  لتغير  جتميل  بعملية  وق��ام 
ومليونر، و�إرهابي، حت�شل على �ملليار�ت بعد �نخر�طه 
�ملنيهلة غرب  �عتقاله يف عملية  وق��ع  وق��د  �لإره���اب  يف 

�لعا�شمة تون�س .

   وعرّبت عن “�ن�شغالها �لعميق للتعّر�ت �لكبرة �لتي 
�أّنها  �إىل  م�شرة  للموؤمتر”،  �لتح�شر  م�شار  يعي�شها 
“مل تتمكن �إىل حد هذه �ل�شاعة من �حل�شول على روؤية 

و��شحة حول �لتقّدم �مللمو�س لالإعد�د«.
   و�أ�شافت �لّلجنة، �لتي ير�أ�شها ر�شا �شرف �لدين، �أّنه 
�ملّتفق  �لطريق  خ��ارط��ة  ب��ن��ود  �ح���رت�م  ع��دم  لها  “تبنّي 
و�أّنها “عاينت عّدة عر�قيل و�شعت على  عليها �شابقا”، 
�لتعامل  وفقد�ن  �لت�شارك  غياب  منها  �أعمالها  طريق 
�لإيجابي من قبل قيادة �حلزب” �لتي قالت �إّنها ظّلت 
ها جمّرد  تعمل دوما على �إ�شعاف دورها “�للجنة” وعدِّ

جلنة تقنية، بح�شب ذ�ت �لبيان.

••الفجر - تون�ض - خا�ض
�لنتخاب�������ي  �ملوؤمتر  لإع�������د�د  �لوطنية  �للجنة  �أّك��دت    
مبهّمت�������ها  “مت�ّش������كها  تون�س  ند�ء  حركة  حلزب  �لأّول 
�ل��وط��ن��ي��ة و����ش�����������������ت��م��ات��ت��ه��ا يف �ل��دف�����������������������اع ع��ن��ه��ا رغم 

عوبات«. �ل�شّ
�لأطر�ف  “كّل  عنها،  �شادر  بيان  �لّلجنة، يف     وحّملت 
ل��ل��ّن��د�ء م�شوؤولية ك��ل ما  �ل��ق��ي��ادة �حل��ال��ي��ة  وب��الأ���ش��ا���س 
د�ع��ي��ة كل  �ملوؤمتر”،  لإع�����د�د  ن��و�ق�����س  م��ن  ���ش��ُي�����ش��ّج��ل 
�أج���ل  م���ن  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  “�لتعبئة  �إىل  �ل���ّن���د�ئ���ي���ني 

موؤمترهم وحزبهم ووطنهم«.

�إعد�د     وكان �لقيادي بحزب ند�ء تون�س وع�شو جلنة 
ت�شريح  يف  �أي���ام  قبل  ق��ال  �لرميلي،  بوجمعة  �مل��وؤمت��ر، 
للموؤمتر  �ل�شتعد�د�ت  �إّن  �لتون�شية،  �ليوميات  لإحدى 
تنظيم  �ملنتظر  “من  و�أّن���ه  �ل�شعوبات”  رغ��م  “تتقدم 
�أية تطور�ت  �أبريل �ملقبل، ما مل حت�شل   6 �ملوؤمتر يوم 

على �مل�شتوى �لوطني �أو على م�شتوى �حلزب«.
“م�شكلة حافظ قائد �ل�شب�شي     و�أقر �لرميلي بوجود 
، موؤكد� �أنه ل يوؤيد �ختز�ل �شعوبات بناء قيادة �حلزب 
م�شر  ح��ول  “غمو�س  وج��ود  �إىل  م�شر�  �شخ�شه،  يف 
�ن�����ش��ه��ار �لحت����اد �ل��وط��ن��ي �حل���ر ب��ع��د ����ش��ت��ق��ال��ة �شليم 

�لرياحي«.

نداء تون�ش: جلنة اإعداد املوؤمتر تّتهم قيادة احلزب وحتّذرها جلنة �ملوؤمتر حتتج

اأثناء حماكمته:

تون�ش: اإرهابي يعتدي على رئي�ش املحكمة الع�ضكرية 
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بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  1٢٣٢74 

با�ش��م:    �ومنيكني �نك

وعنو�نه: 808٣، بوليفارد دو �شانرت-هو�شبيتالييه، �شارين )كيبك(  جي6�إك�س ٣�ر4، كند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات    

�لو�ق�عة بالفئة:  41

بتاريخ:  ٢٣/٢010/05 و�مل�شجلة حتت رقم 10٣71٢ 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  14 

وحتى تاريخ: 14 /٢0٢8/1٢   ٢018/1٢/

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم: ٣04865 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
كتيبات �لتعليمات �مل�شتخدمة يف تنظيم ور�س �لعمل للتدريب؛ مو�د مرجعية للحا�شوب؛ �ملو�د �لتعليمية؛ 
كتيبات �لتعليمات؛ من�شور�ت متعلقة بالإد�رة؛ �أدلة يتم ��شتخد�مها مع بر�مج �لكمبيوتر ولغايات تعليمية؛ 
�لقرطا�شية؛  �ملطبوعات؛  �ملخاطر؛  و�إد�رة  �ملخاطر  وتقييم  بالأعمال  �ملتعلقة  �لدورية  �لإخبارية  �لن�شر�ت 
من�شور�ت مطبوعة؛ وثائق �لربنامج؛ �إر�شاد�ت؛ كتب تقنية؛ وثائق تقنية؛ مطبوعات تقنية؛ وثائق �مل�شتخدم؛ 

�أدلة �مل�شتخدم �ملتعلقة ب�شحة �حليو�ن ورعايته و�لروة �حليو�نية و�ملنتجات �حليو�نية و�للحوم.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

و�شف �لعالمة:  كلمة " ANIMARK" مكتوبة باأحرف لتينية. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
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بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣04866 

تاريخ �إيد�ع �لأولوية  
با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي

وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�مل�شورة �ملتعلقة باإد�رة �لأعمال؛ �خلدمات �ل�شت�شارية لإد�رة �لأعمال؛ �خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة باإد�رة 
خماطر �لأعمال؛ تقدمي دعم �لأعمال �أو �مل�شورة؛ �ملقارنة �ملرجعية؛ �ل�شت�شارة �لتجارية؛ تدقيق �لأعمال؛ 
خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال مبا يف ذلك �خلدمات �ملتعلقة بتوريد �أنظمة �إد�رة �جلودة؛ خدمات تقييم �لأعمال 
وم�شاريع خدمة  �لتطوعية  �لرب�مج  و�إد�رة  تنظيم  �لأعمال؛ �خلدمات �خلرية، وحتديد�ً  خدمات فح�س 
�ملجتمع؛ جتميع �لأدلة لن�شرها على �شبكة �لإنرتنت؛ تدقيق مدى �لكفاءة �أو �لعملية؛ خدمات �لت�شدير، 
�لتجارة �خلارجية؛ خدمات  ��شت�شارية يف  �ملز�رع )�إد�رة �لأعمال(؛ خدمات  �إد�رة  �لنقل؛  ول ت�شمل خدمات 
لالأعمال  �ملهنية  �ل�شت�شار�ت  بالأعمال؛  �ملتعلقة  �لتحقيق  خدمات  �لنقل؛  خدمات  ت�شمل  ول  �ل�شتر�د، 
�ملتعلقة ب�شحة �حليو�ن ورعايته و�لروة �حليو�نية و�ملنتجات �حليو�نية و�للحوم؛ جتميع بيانات �لأعمال، 
و�أدلة �لأعمال، ومعلومات �لأعمال، و�إح�شاء�ت �لأعمال �لتجارية، و�ملعلومات �لتجارية، و�ملعلومات �لعلمية 
�ملعلومات  �لأعمال؛  �إد�رة  �لدعاية و�لإع��الن؛  �لت�شويق؛  �لبيانات لالآخرين؛  �لقانونية؛ جتميع  و�ملعلومات 

٣5 و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة مبا ورد �أعاله.  �لو�ق�عة بالفئة:  
لتينية.  باأحرف  و�شف �لعالمة:  كلمة " ANIMARK" مكتوبة 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
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اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣04867 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حليو�نية  و�ل���روة  ورع��اي��ت��ه  �حل��ي��و�ن  �شحة  جم��ال  يف  و�لتهذيب  �لتعليم  خ��دم��ات  و�ل��ت��ه��ذي��ب؛  �لتعليم 
و�ملوؤمتر�ت و�ملحا�شر�ت  �لدر��شية  و�إد�رة �حللقات  �لتدريب تنظيم  و�ملنتجات �حليو�نية و�للحوم؛ خدمات 
�لدعاية و�لإع��الن(، مبا يف ذلك ن�شرها عرب �لإنرتنت؛  �لن�شو�س )بخالف ن�شو�س  �لعمل؛ ن�شر  وور���س 
و�ل�شحف  و�جل��ر�ئ��د  و�مل��ج��الت  و�لأدل���ة  �لتعليمية  و�مل���و�د  �لكتب  ن�شر  وتدريبية؛  تعليمية  معاير  و�شع 
�ملعلومات  �لب�شرية؛   / �ل�شمعية  �لعرو�س  �إن��ت��اج  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  و�ل��دوري��ات؛ 

و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة مبا ورد �أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�شف �لعالمة:  كلمة " ANIMARK" مكتوبة باأحرف لتينية. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣04868 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
و�ملنتجات  و�ل���روة �حليو�نية  ورعايته  ح��ي��و�ن  ذل��ك يف جم��ال �شحة  و�لع��ت��م��اد مب��ا يف  �مل�شادقة  خ��دم��ات 
�حليو�نية و�للحوم؛ خدمات �عتماد �جلودة؛ تقييم جودة �ملو��شي؛ خدمات �لختبار للح�شول على �شهادة 
�ملعاير  على  �لتدقيق  و�لع��ت��م��اد؛  �ملعاير  �شهادة  �جل���ودة؛  مر�قبة  خ��دم��ات  �مل��ع��اي��ر؛  ومطابقة  �جل���ودة 
�لبحوث  �لعلمي؛  �لبحث  و�ل��ب��ح��ث؛  �ل�شناعي  �لتحليل  خ��دم��ات  �جل����ودة؛  تدقيق  �لم��ت��ث��ال؛  و�إج�����ر�ء�ت 
�لعلمية  بالبحوث  �ملتعلقة  �لتقارير  �إع��د�د  لل�شناعة؛  �لفنية  و�ل�شت�شار�ت  �لهند�شية  �لبحوث  �لزر�عية؛ 
وخدمات  �ل�شناعي  �لتحليل  بها؛  �ملتعلق  و�لت�شميم  و�لبحوث  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �خلدمات  و�لفنية؛ 
�لبحث؛ ت�شميم وتطوير �أجهزة وبر�مج �حلا�شوب؛ �لربجميات كخدمة؛ ت�شميم قو�عد �لبيانات؛ �ملعلومات 

و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة مبا ورد �أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة:  4٢

و�شف �لعالمة:  كلمة " ANIMARK" مكتوبة باأحرف لتينية. 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ٢7 دي�شمرب ٢018 �ملودعة حتت رقم:  ٣04001 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  كلني بيوتي كولكتيف �نك. 
وعنو�نه: 45 وي�شت 45 �شرتيت، ٢ فلور، نيويورك، �ن و�ي 100٣6، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
عطور؛  �أ�شنان؛  منظفات  لل�شعر؛  )لو�شن(  غ�شول  جتميل؛  م�شتح�شر�ت  عطرية؛  زيوت  عطور؛  �شابون؛ 
م�شتح�شر�ت  و�ل��رو�ئ��ح؛  للعطور  زي��وت  �لتجميل؛  لأغر��س  زي��وت  �لتجميل؛  لأغر��س  (لو�شن)  غ�شولت 
جتميلية لال�شتحمام؛ م�شتح�شر�ت تعطر �جلو؛ مزيالت �لرو�ئح �لكريهة للب�شر �أو �حليو�نات؛ �شابون 
جتميلية  م�شتح�شر�ت  جتميلية؛  ك��رمي��ات  �ل��ت��و�ل��ي��ت؛  ل��غ��اي��ات  منظف  حليب  �ل��ك��ري��ه��ة؛  �ل��رو�ئ��ح  لإز�ل����ة 
لال�شتحمام؛ م�شتح�شر�ت جتميلية للعناية بالب�شرة؛ م�شتح�شر�ت جتميل؛ ماء �لكولونيا؛ زيوت �أثرية/

زيوت عطرية؛ زيوت للعطور و�لرو�ئح؛ زيوت لغايات �لتو�ليت؛ ماء �لتو�ليت.
�لو�ق�عة بالفئة:  ٣

" CLEAN RESERVE" باللغة �لجنليزية كما هو مبني يف منوذج  و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة 
�لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  1٢٣٢75 
با�ش��م:    �ومنيكني �نك

وعنو�نه: 808٣، بوليفارد دو �شانرت-هو�شبيتالييه، �شارين )كيبك(  جي6�إك�س ٣�ر4، كند� 
وذلك لتمييز �لب�شائع/�خلدمات     

�لو�ق�عة بالفئة:  ٢8
بتاريخ:  ٢٣/٢010/05 و�مل�شجلة حتت رقم 10٣704 

�أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية  و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت 
٢0٢8/1٢/ 14 وحتى تاريخ:  يف  14 /٢018/1٢  

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 فرب�ير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣06٣٢٢ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  مارك بريل هولدينجز ليمتد
وعنو�نه: ٢6-٢8 كونو�ي �شرتيت، لندن، �إجنلرت�، دبليو 1تي 6بي كيو 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
توفر ت�شهيالت �لرتفيه؛ خدمات �لنو�دي �لليلية؛ تنظيم �حلفالت و�ملنا�شبات؛ خدمات �لرتفيه؛ خدمات 
�لرتفيه؛  ن��و�دي  توفر خدمات  �لليلية؛  �لنو�دي  تقدميها يف  يتم  �لتي  �لرتفيه  �لرتفيه؛ خدمات  ن��و�دي 

توفر ت�شهيالت نو�دي �ل�شتجمام؛ خدمات �لنو�دي �لجتماعية لغايات �لرتفيه. 
�لو�ق�عة بالفئة:  41

لتينية.   و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " ANNABEL'S" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 فرب�ير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣06٣٣0 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  مارك بريل هولدينجز ليمتد
وعنو�نه: ٢6-٢8 كونو�ي �شرتيت، لندن، �إجنلرت�، دبليو 1تي 6بي كيو 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لطعام  �إع��د�د  خدمات  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  توفر  و�ل�����ش��ر�ب(؛  )بالطعام  و�لتموين  �ملطاعم  خدمات 

و�ل�شر�ب؛ �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات نو�دي �لطعام �خلا�شة �ملقت�شرة على �لأع�شاء. 
�لو�ق�عة بالفئة:  4٣

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " ANNABEL'S" باأحرف لتينية. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ٣ فرب�ير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣05615 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  دبي للعقار�ت �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �أبر�ج �لإمار�ت، �لطابق 49، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجر 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجر  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
فيما يتعلق بال�شقق و�لفيالت و�ملقاهي و�لنو�دي �ل�شحية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملر��شي و�لفنادق 
وفيالت  �شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وقرى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�لعقار�ت 
�ل�شتثمار�ت  �لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لإيجار�ت؛  حت�شيل  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لإيجار؛ 
�لر�أ�شمالية؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة �لأ�شول؛ خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات �إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات 
�إد�رة  �لتاأمني؛ خدمات �لتمويل �لعقاري؛ خدمات �لتقييم �لعقاري؛ خدمات  �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت  و���ش��ر�ء  و�ختيار  تثمني  �لأر����ش��ي؛  �شر�ء  خدمات  �لأر����ش��ي؛  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني 
للتطوير و�ل�شتثمار؛ �شر�ء �لأر��شي لتاأجرها؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 
ذلك توفر �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب 

�شبكة حا�شوب عاملية   �لو�ق�عة بالفئة:  ٣6
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  " BASATEEN " باأحرف لتينية.  

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ٣ فرب�ير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣05606 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  دبي للعقار�ت �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �أبر�ج �لإمار�ت، �لطابق 49، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجر 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجر  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
فيما يتعلق بال�شقق و�لفيالت و�ملقاهي و�لنو�دي �ل�شحية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملر��شي و�لفنادق 
وفيالت  �شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وقرى  �لت�شوق   ومر�كز  �ل�شناعية  و�لعقار�ت 
�ل�شتثمار�ت  �لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لإيجار�ت؛  حت�شيل  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لإيجار؛ 
�لر�أ�شمالية؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة �لأ�شول؛ خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات �إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات 
�إد�رة  �لتاأمني؛ خدمات �لتمويل �لعقاري؛ خدمات �لتقييم �لعقاري؛ خدمات  �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت  و���ش��ر�ء  و�ختيار  تثمني  �لأر����ش��ي؛  �شر�ء  خدمات  �لأر����ش��ي؛  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني 
للتطوير و�ل�شتثمار؛ �شر�ء �لأر��شي لتاأجرها؛ توفر �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 
ذلك توفر �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفر �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب 

�شبكة حا�شوب عاملية.      �لو�ق�عة بالفئة:  ٣6
و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة  "AL BASATEEN " باأحرف لتينية. 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

منوذج اإعلن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ٢964٢0            بتاريخ : ٢018/08/0٢ 
�مل�شجلة بالرقم : ٢964٢0            بتاريخ : ٢0٢8/08/0٢

باإ�شم �ملالك: بنك �أبوظبي �لتجاري  �س م ع
وعنو�نه : �س.ب 9٣9 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ : ٣1/٢018/10 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 19٣ 
�شورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تعديل �شكل �لعالمة من:  �إىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

EAT 122807

منوذج اإعلن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ٢964٢7            بتاريخ : ٢018/08/0٢ 
�مل�شجلة بالرقم : ٢964٢7            بتاريخ : ٢0٢8/08/0٢

باإ�شم �ملالك: بنك �أبوظبي �لتجاري  �س م ع
وعنو�نه : �س.ب 9٣9 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ : ٣1/٢018/10 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 19٣ 
�شورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 4٢
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تعديل �شكل �لعالمة من: �إىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

EAT 122811

منوذج اإعلن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ٢964٢1            بتاريخ : ٢018/08/0٢ 
�مل�شجلة بالرقم : ٢964٢1            بتاريخ : ٢0٢8/08/0٢

باإ�شم �ملالك: بنك �أبوظبي �لتجاري  �س م ع
وعنو�نه : �س.ب 9٣9 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ : ٣1/٢018/10 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 19٣ 
�شورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : ٣5
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تعديل �شكل �لعالمة من:  �إىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

EAT 122808

منوذج اإعلن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ٢964٢٣            بتاريخ : ٢018/08/0٢ 
�مل�شجلة بالرقم : ٢964٢٣            بتاريخ : ٢0٢8/08/0٢

باإ�شم �ملالك: بنك �أبوظبي �لتجاري  �س م ع
وعنو�نه : �س.ب 9٣9 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ : ٣1/٢018/10 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 19٣ 
�شورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : ٣6
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تعديل �شكل �لعالمة من:  �إىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

EAT 122809

منوذج اإعلن الن�شرعن التعديل بعد الت�شجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بن�شر �لتعديالت �ملو�شحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : ٢964٢4            بتاريخ : ٢018/08/0٢ 
�مل�شجلة بالرقم : ٢964٢4            بتاريخ : ٢0٢8/08/0٢

باإ�شم �ملالك: بنك �أبوظبي �لتجاري  �س م ع
وعنو�نه : �س.ب 9٣9 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ : ٣1/٢018/10 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 19٣ 
�شورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : ٣8
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:

تعديل �شكل �لعالمة من:  �إىل: 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

EAT 122810

�لعدد 12566 بتاريخ 2019/2/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12566 بتاريخ 2019/2/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

زي���ن���ب���ه   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، �ب�������او�رى  ق��دي��ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )ep4096076( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0557691913

فقدان جواز �ضفر
�شالح  حياه   / �ملدعو  فقد 
م�شر     ، �شيف  �ب���و  حم��م��د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A23107614( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507766451

فقدان جواز �ضفر

جرج�س   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
م�شر     ، متى  مو�شى  �شامح 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )15572380( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0569107700

فقدان جواز �ضفر
فقد �ملدعو / يا�شمني بنت 
عبد�ل�شتار �ل�شعنبي ، تون�س   
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )f778062(
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0566433358

فقدان جواز �ضفر

ل����ورن����ا   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني     ، ج��و���ش��ون  �ك��ون��ا 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)4905549( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0562869948

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د �مل����دع����و/ج����الدي����ويل 
رودريجو،  ب��رن��اردو  م���ارى 
�ل������ف������ل������ب������ني �جل����ن���������ش����ي����ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )A6525594P(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0525700462

فقدان جواز �ضفر
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عربي ودويل

�خل��ج��ول و�حل���ذر م��ن قبل رو�شيا 
�لنووية  �ل��ق��وى  م��ن  �حل��د  ملعاهدة 
جذريا  ُي��غ��ّر  ل  �مل����دى،  �ملتو�شطة 
�مل�شرح  يف  �لإ�شرت�تيجية  �مل��ع��ادل��ة 
�لأوروب������ي �لأط��ل�����ش��ي، مب��ع��ن��ى من 
�ملحيط �لأطل�شي �إىل جبال �لأور�ل: 
و�أع�شائه  �لأط��ل�����ش��ي  �حل���ل���ف  �إّن 
�لأوروب���ي���ني ي��و�ج��ه��ون م��ن قبلئذ 
�ل�شو�ريخ  م��ن  ج��دي��دة  جم��م��وع��ة 
ثنائية �لقدرة “نووية وتقليدية”، 
�أر���س - �أر���س، وبحر- �أر���س وجو- 
�لإ�شرت�تيجية  ف��امل�����ش��ك��ل��ة  �أر�������س، 

تخ�س بالأ�شا�س �آ�شيا.
   يف �مل��ق��اب��ل، �إذ� م���رت رو���ش��ي��ا من 
و��شع  �ن��ت��ه��اك  �إىل  ح����ذر  �ن��ت��ه��اك 
جمموعة  ن�شر  طريق  ع��ن  و�إر�دي 
من �شو�ريخ �أ�س �شي �شي- 8 على 
وحتويلها  �أطل�شي،  �لأورو-  �مل�شرح 
�إىل �شو�ريخ نووية ، �شنكون حينها 
جديدة.  �شو�ريخ”  “معركة  يف 
ويف هذه �حلالة ، يجب �إق��ر�ر ن�شر 
�أ�شلحة مماثلة يف �أوروبا، على غر�ر 
عام  �تخذ  �ل��ذي  �ملزدوج”  “�لقر�ر 
تركيز  م��ن  ع��ام��ني  ب��ع��د    ،1979

�أ�س �أ�س 20 �ل�شوفياتية.
�ل�شاروخي  �ل��دف��اع  ��ّم��م  ���شُ ل��ق��د     
“�لقوى  �شو�ريخ  �نت�شار  ملو�جهة 
تزد�د  وق��د  �إي���ر�ن،  مثل  �لفقرة”، 
����ا �ل����ق����در�ت  ق���وت���ه ل��ي�����ش��م��ل �أي���������شً
�لرو�شية. ويف كل �لأحو�ل ، �شيكون 
�لوجود  تعزيز  مع  متما�شياً  �لأم��ر 
�لأم��ري��ك��ي يف �أوروب����ا، مب��ا يناق�س 
و�ملخاوف  تر�مب،  دونالد  غمو�س 

ب�شاأن م�شتقبل �لناتو.
ينت�شب  �ل�����ش��وؤ�ل،  ه���ذ�  ور�ء  م��ا     
�ل�شوؤ�ل عن “تقا�شم �لأعباء” بني 
د�خل  و�لأم���ري���ك���ي���ني  �لأوروب����ي����ني 
حلف �لأطل�شي. ويبدو من �لو��شح 
مو��شلة  على  ق��ادري��ن  نعد  مل  �أننا 
�لباردة،  زخم ع�شر ما بعد �حلرب 
�لقدر�ت  يف  �لتدهور  ��شتمر�ر  مع 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف �أوروب���������ا. و�أخ������ر�، 
ل مي���ك���ن ل��ل��ح��ل��ف��اء �لأوروب�����ي�����ني 
�ل�شينية،  �مل�����ش��ال��ة  ي��ت��ج��اه��ل��و�  �أن 
�ل�شعبية  �جل��م��ه��وري��ة  ف��ط��م��وح��ات 
ح��ت��ى يف  �أي�����ش��ا،  ت��ه��دده��ا  �ل�شينية 
“�لقطب  �ل�شرت�تيجي  حميطها 
�لأطل�شي،  و�مل���ح���ي���ط  �ل�������ش���م���ايل، 
و�لبحر  لأوروب��ا،  �ملتاخمة  و�لبحار 

�لأبي�س �ملتو�شط«.
   �إل �أّن هذ� ل يجب �أن يكون ذريعة 
�أوروب��ي جديد،  لتحوير موؤ�ش�شاتي 
ناهيك عن “جي�س �أوروبي” �شبح. 
�شلطة  يتطلب  �ل��ه��دف  ه��ذ�  فمثل 
هرمها،  �أع��ل��ى  يف  م��وح��دة  �شيا�شية 
و�شل�شلة قيادية حقيقية، باخت�شار 
�شكل م��ن �أ���ش��ك��ال �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة. مل 
ولن  ب��ع��د،  �ل�����ش��روط  ��شتيفاء  يتم 
ي���ك���ون ذل�����ك ق���ري���ب���ا. و�لأح���������رى، 
�حلفاظ  ه����و  �ل����ه����دف  ي����ك����ون  �أن 
ع��ل��ى �ل��ك��وم��ن��ول��ث ل��ع��م��وم �أوروب�����ا 
وت���وط���ي���ده، ك��م��ا ه���و ق���ائ���م: �حتاد 
 ، ل  تف�شّ �لتي   ، للدول  كونفدر�يل 
يف �مل�شائل �ل�شيادية ، �أ�شلوب ما بني 
�حلكومات. وه��ذ� هو �حل��ال �لآن ، 
ولكن يجب تثبيت �ل�شيء يف وثيقة 

و�للتز�م بها.
�مل�شتوى  على  �لرئي�س  ويتمثل     
�مليز�نيات  زي������ادة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
و�ل�����ق�����در�ت �ل��ع�����ش��ك��ري��ة لأوروب�������ا 
 ، �ل��د�ئ��م  �ملهيكل  �ل��ت��ع��اون  “�نظر 
�ل���ذي �أن�����ش��ئ ن��ه��اي��ة ع���ام 2017 ، 
وكذلك �شندوق �لدفاع �لأوروبي” ، 
لتعزيز �لقدرة على �لعمل �مل�شرتك 
 ، �لأوروب���ي���ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ب��ني 
يف �إط��ار �لناتو وم��ن خ��الل مبادرة 
�لأوروب��ي��ة )خ��ارج �لحتاد  �لتدخل 

�لأوروبي وحلف �شمال �لأطل�شي(.
   باخت�شار، من �ملتوقع �أن ي�شتمر 
ب���ني ح��ل��ف �شمال  �ل��ع��م��ل  ت��ق�����ش��ي��م 
�لأطل�شي و�لحتاد �لأوروبي، وهذ� 
على  مركزته  �إع���ادة  يجب  �لأخ���ر 
وتن�شيق  �خلارجية،  �حل��دود  تعزيز 
�ل�شوق  وتعزيز  �لهجرة،  �شيا�شات 
�ل����و�ح����دة، و�لب���ت���ك���ار �ل��ت��ق��ن��ي، �أو 
على   ، �ل��ي��ورو  د�خ��ل منطقة  �أي�شا 

��شتكمال �لحتاد �مل�شريف. 
   بالتاأكيد، �نه يف �ملجال �لع�شكري، 
�ل�������ش���روري �متالك  م���ن  ���ش��ي��ك��ون 
ب���اأك���ر  ت����ق����وم  �أن  ع���ل���ى  �ل�����ق�����درة 
“�لطريقة  على  مبفردك،  �لأ�شياء 
�لأوروبية”، ولكن هذ� ل يعني بناء 
دفاع �أوروبي باملعنى �حلريف للكلمة. 
يف ر�أينا، من �شاأن مثل هذ� �لهدف 
ولكل  عك�شية.  نتائج  �إىل  ي��وؤدي  �أن 
�إع��ادة �لت�شلح: فمن  ه��ذ�، من �مللح 
و�لقدر�ت  �مل��ي��ز�ن��ي��ات  حجم  خ��الل 

�شنقي�س حجم �لإر�دة.
عن اأتلنتيكو

   - لنحذر من �لتماثالت �لكاذبة. 
�ل���غ���رب���ي���ة، مب���ا فيها  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
ح��ك��وم��ة ف��رن�����ش��ا، م��ع��ل��وم��ات تفيد 
�لتز�ماتها  حت��رتم  مل  رو���ش��ي��ا  ب���اأن 
�لنووية  �ل��ق��وى  مب��وج��ب م��ع��اه��دة 
 500 “من  �مل��������دى  م���ت���و����ش���ط���ة 
�ملوقعة  كيلومرت”،   5500 �إىل 
وجيزة  ف���رتة  فبعد   .1987 ع���ام 
م��ن �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى ه���ذه �ل��ف��ئ��ة من 
�ل�شو�ريخ ، يف عام 2002 ، تعهد 
�ملجمع �ل�شناعي �لع�شكري �لرو�شي 
�ل�شو�ريخ  نوع جديد من  بتطوير 
��س  “��س    728 �م   9 ك�������روز: 
�لناتو”.  لت�شنيف  وفقا   ، �شي-8 
�أعلى  مدى  �ل�شاروخ  هذ�  وميتلك 
�لتي  �لأر���ش��ي��ة  �لقيمة  م��ن  بكثر 
 500“  1987 معاهدة  حددتها 
وينت�شر ��س ��س �شي-8 على  كم”. 
ق��اع��دت��ني ع��ل��ى �لأق�����ل: و�ح�����دة يف 
�شرق �لأور�ل و�لأخ��رى يف منطقة 
بحر قزوين. وهناك �أ�شلحة �أخرى ، 
مثل ��س ��س- 6 “يزيد مد�ه قلياًل 
عن 500 كم” و�ر ��س- 26 “يقل 
5 كيلومرت” هي  مد�ه عن 500 

�أي�شا حمل ��شتفهام.
�جل���ان���ب  وع����ل����ى   ، �مل����ق����اب����ل  يف     
ت�شور  ه��ن��اك  يكن  ، مل  �لأم��ري��ك��ي 
لبناء ون�شر �شو�ريخ من هذ� �لنوع. 
وك��م��ا ك���ان �حل���ال ل�����ش��ن��و�ت عديدة 
�لدفاع  م��و���ش��وع  م��و���ش��ك��و  ت�����ش��ع   ،
�لذي  لل�شو�ريخ،  �مل�شاد  �لأمريكي 
�إط��ار منظمة حلف  تنفيذه يف  يتم 
�لأطل�شي يف �أوروبا ، على �لطاولة. 
هجومية،  �أ���ش��ل��ح��ة  ل��ي�����ش��ت  وه�����ذه 
لعرت��س  ُم�شّممة  دفاعية  و�إمن��ا 
طريق  “عن  �ل���ع���دوة  �ل�����ش��و�ري��خ 

�ل�شدمة �حلركية«.
�أن  رو�شيا  ، مل تدعي  �ل�شابق     يف 
�مل�����ش��ادة تنتهك  �ل�����ش��و�ري��خ  ه���ذه 
�لنووية  �لقوى  من  �حل��د  معاهدة 
�ملتو�شطة �ملدى: �إنها ذريعة بهدف 
�شاغتها  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ئ��ل��ة  على  �ل���رد 
ع���دم  ب���������ش����اأن  �ل����ن����ات����و  ح���ل���ف  دول 
 .1987 مل��ع��اه��دة  �م��ت��ث��ال رو���ش��ي��ا 
ي��ن��ب��غ��ي على   ، ل��ل��ك��رم��ل��ني  ووف����ق����اً 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ودول �أخ���رى يف 
حلف �لناتو، �أن حترتم، من جانب 
و�حد، معاهدة ل حترتمها رو�شيا. 
عليهم  ي��ج��ب   ، ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  يف 
 ، �ل�شاروخي  دفاعهم  عن  �لتخلي 
و�شعت  رو�شيا  �أن  من  �لرغم  على 
نظاًما منذ زمن بعيد ويتم حتديثه 

با�شتمر�ر.
ت�شلح،  ���ش��ب��اق  ي��وج��د     ح��ال��ي��ا، ل 
مبعنى حركة غر منطقية تثرها 
�لفعل.  ورد   - �لفعل  ن��وع  من  �آلية 
كل ما يف �لأمر، هناك �إعادة ت�شكيل 
ول  رو�شي.  وتهديد  ع�شكرية  لقوة 
�شك �أّن تكر�ر �لتهديد�ت �للفظية، 
على  ق��ادر  ع�شكري  جهاز  وتطوير 
حتقيقها، يك�شف عن نو�يا �ل�شلطة 
�لرو�شية. وهذ� يتو�فق مع تعريف 
نية  �لدولية:  �ل�شيا�شة  يف  �لعد�وة 
ع�شكرية  و���ش��ائ��ل  تدعمها  ع��د�ئ��ي��ة 

وغرها، لتحقيق غاياتها.
   من جانبهم ، لئن  ز�د �لأمريكيون 
م����ن �إن���ف���اق���ه���م �ل���ع�������ش���ك���ري، ف����اإن 
من  ج���زء  ه��ي  ه���ذه،  ديناميكيتهم 
منظور عاملي ��شمل ، يتمحور حول 
�جليو�شيا�شية  �لطموحات  جت�شيد 
على  رو�شيا  �إىل  وينظر  �ل�شينية، 
�أن  يجب  ل  �شغر”  “مقلق  �أن��ه��ا 
ُيلهي �لوليات �ملتحدة عن “�ملزعج 
جمهورية  ه����و  �ل������ذي  �لكبر”، 

�ل�شني �ل�شعبية.
   يف �لو�قع ، يبدو �أنه يف هذه �حلالة 
�ملدى”،  �ملتو�شطة  �ل�شو�ريخ  “�أي 
�أ�شا�شي  ب�����ش��ك��ل  و����ش��ن��ط��ن  ت��ه��ت��م 
�لرت�شانة  ع��ل��ى  �أج����وب����ة  ب��ت��ق��دمي 
�لبالي�شتية �ل�شينية، و�لتي يرت�وح 
ت�شع �أع�شارها بني 500 و 5500 
رو�شيا  ت��خ��و���س   ، ذل����ك  وم����ع  ك����م. 
و�لغرب حربا باردة جديدة ، كامنة 
منذ عام 2008 “�حلرب �لرو�شية 
عام  منذ  وو����ش��ح��ة   ، �جلورجية” 
2014 “�لهجوم على �أوكر�نيا يف 
�إذن،  �شبه جزيرة �لقرم ودونبا�س”. 

علينا �أل نعك�س �لأ�شباب و�لآثار.
الباردة  احلــرب  كانت  *لقد     
ترتكز ب�شكل منتظم على �شوء 
من  كــل  نــوايــا  حــول  التفاهم 
تقييم  ميكننا  كيف  الفاعلني، 

ال�شياق احلايل؟
�ل���ت���ف���اه���م بني  ����ش���وء  ي���رج���ع   -    
�ل���ف���رتة  �إىل  و�ل������غ������رب  �ل������رو�������س 
�لباردة  �حل���رب  ه���ذه  �شبقت  �ل��ت��ي 
�لزعماء  يت�شور  بينما  �جل��دي��دة. 
�لدو�م،  على  �ل��رو���س،  �ل�شيا�شيني 
�لغربي،  �له���ت���م���ام  م���رك���ز  �أن����ه����م 

�ل�شيطانية  م���ن���اور�ت���ه  وم��و���ش��وع 
، ف����اإن �لأم��ري��ك��ي��ني و�لأوروب����ي����ني 
رو�شيا  خ��ط��اب��ات  �أخ����ذ  يف  ت���اأخ���رو� 
�جليو�شيا�شية ومتّثالتها و�أعمالها 
على حممل �جل����د.      يف �ل�شابق، 
�شيا�شة  يّتبعون  �لأم��ري��ك��ي��ون  ك��ان 
“معتدلة”، مقتنعني باأن رو�شيا قد 
�إىل  فقط  وتطمح  نهائيا،  �شقطت 
�لأوروبية  �ملجموعة  �إىل  �لن�شمام 
�لأطل�شية. وهذ� �لن�شمام �شيكون 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ت��و���ش��ع �ل���ن���ات���و و�لحت�����اد 
و�شرق  و���ش��ط  دول  �إىل  �لأوروب������ي  
�أوكر�نيا يف نف�س  ، ثم دم��ج  �أوروب���ا 
�ملجموعة.      �أخذت بعني �لعتبار 
ت�شورت  رو���ش��ي��ا،  وخ�شائ�س  وزن 
�إد�رة كلينتون مهلة لرو�شيا مدتها 
، ركز  ق������رن. م����ن ج���ان���ب���ه  ن�����ش��ف 
�لحتاد �لأوروبي و�لدول �لأع�شاء 
ف��ي��ه، ع��ل��ى م�����ش��روع ���ش��ر�ك��ة كبر 
م��ع رو���ش��ي��ا حم���وره �ل��ط��اق��ة ونقل 
�ل�شرق.ويف  �إىل  و�لتقنيات  �لقيم 
“�لإ�شرت�تيجية  ك��ان��ت  �ل��ن��ه��اي��ة، 
�لكربى نف�شها  “ للتو�ّشع “ولي�س 

�لحتو�ء، ناهيك عن �لرت�جع«.
�ل���ت���ح���دث عن  ي����ج����وز  لأن�������ه ل     
�لغرب   �أن  �ل��و����ش��ح  فمن  ���ش��ذ�ج��ة، 
ُي�شقط ت�شنيفاته، مبعنى ت�شور�ته 
رو�شيا.  على  وروؤ�ه،  ن��ظ��ره  وط���رق 
ووفًقا لفل�شفة تاريخ مب�ّشطة جد�، 
متثل  �ل�شوق”  “دميقر�طية  كانت 
�لب�شر،  لكل  �لطبيعية  �لتطلعات 
“�شيا�شة �خلال�س”  تو�ّشعها  وُيعدُّ 
علمنة  مت���ّث���ل  �ل���ت���اري���خ  “فل�شفة 

لالهوت �لتاريخ«. 
   يف �لعقد �لأول من �لقرن �حلادي 
�لغرب  ق�����ادة  �أدرك   ، و�ل��ع�����ش��ري��ن 
تدريجًيا �أن رو�شيا مل تكن منخرطة 
و�قت�شادي  �شيا�شي  “�نتقال”  يف 
�ل��غ��رب��ي. وم���ع ذلك  �ل��ن��م��وذج  �إىل 
�أه���م���ل���و� ق����وة رو����ش���ي���ا على  ، ف��ق��د 
كنوع  يرونها  كانو�  �لتي   ، �لإزع���اج 
م��ن دول���ة �مل��اف��ي��ا، �ل��د�ف��ع �لوحيد 

قد دخلنا عهد� جديد� يطبعه جتدد 
�ملتجددة،  �لعظمى  �لقوى  تناف�س 
و�لرهان هو ما ي�شّميه كارل �شميت 
لالأر�س”:  �جل��دي��د  “�لنومو�س 
ح��ج��ر �لأ���ش��ا���س �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  ل� 
“�لنظام �لدويل �لليرب�يل “ - �أي 
�ملعاير  و�نت�شار  �لقوى،  ميز�ن  �أّن 
وقو�عد �ل�شلوك �لعادل �لتي يقوم 

عليها، تنهار �أمام �أعيننا. 
ومنّمق  ف�����ش��ف��ا���س  �����ش���م  حت���ت     
�ل�����دويل  “�لنظام  م�����ا،  ح����د  �إىل 
�لغرب  ه��ي��م��ن��ة  ه����و  �لليرب�يل” 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل���ع���امل���ي �ل���ت���ي هي 
�إد�ن���ة و���ش��وؤ�ل من قبل  �ليوم حمل 
و�إذ�  “�لتحريفية”.  ب�  قوى ت�شمى 
كانت �لوليات �ملتحدة هي �لو�شّية 
�لو��شح  فمن  �لهيمنة،  ه��ذه  على 
“�شغار  �لأوروب���ي���ني،  حلفاءها  �أن 
هذ�  يف  و�لأقلية”  �مل�������ش���اه���م���ني 
يبقو�  �أن  �ل��دويل، ل ميكن  �لنظام 

غر مبالني.
   ويف غ��ي��اب ع��و�م��ل ح��ّم��ال��ة، فاإن 
�لبديل لن يكون “�أوروبا �لكاملة” 
�لتي توؤكد ذ�تها كقوة ثالثة، ولكن 
من  �ل�شغر  “�لر�أ�س  هذ�  تال�شي 
�آ�شيا” يف �أور��شيا �لعظمى حمورها 
جمموعة  يف  �نحاللها  �أو  �ل�شني، 
�أفرو-متو�شطية.. باخت�شار، �أوروبا 
لي�شت على �شريو�س، و�شيكون من 
�شحية  نف�شها  ترى  �أن  �ل�شبيانية 
�لرو�شية-�لأمريكية،  �مل���و�ج���ه���ة 
ل  �ل���ذي  �ل�شينية-�لأمريكية،  �أو 
ت��ع��ن��ي��ه��ا: �أوروب������ا ه��ي رح���م �لغرب 
�حلديث، وم�شر �لدول �لأوروبية 
�ملتحدة  �لوليات  مب�شالح  مرتبط 
ونيوزيلند�،  و�أ����ش���رت�ل���ي���ا  وك���ن���د� 
بالوكالة  �لأع���������ش����اء  ومب��خ��ت��ل��ف 
�ل��غ��رب يف منطقة  و�ل�����ش��ر�ك��ة م��ع 

�ملحيطني �لهندي و�لهادئ.

  *يف اخلتام ، ما العمل؟
   - �لآن، يرى �خلرب�ء �أن �لنتهاك 

ب��ك��ني ل�����ش��رق �آ���ش��ي��ا وغ���رب �ملحيط 
�لت�شدي  ه���و  و�ل����ه����دف  �ل����ه����ادئ. 
للدخول  �ملناه�شة  لإ�شرت�تيجية 
هذه  وتهدف  بكني.  تعتمدها  �لتي 
�لإ�شرت�تيجية �إىل “�إحكام �إغالق” 
ف��ي��ه��ا لطرد  �مل����رغ����وب  �مل�������ش���اح���ات 
بتهديد قو�عدها  �ملتحدة  �لوليات 
�آ�شيا.  ���ش��رق  يف  ت��دخ��ل��ه��ا  وو���ش��ائ��ل 
و��شنطن  ت��ع��ت��زم  ذل���ك،  ولتج�شيد 
ن�شر �شو�ريخ متو�شطة �ملدى على 
على  �أي�شا  ولكن  بحرية،  من�شات 
�لأر������س، ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو. ل��ن تكون 
�شو�ريخ  و�إمن����ا  ن���ووي���ة،  ���ش��و�ري��خ 
تقليدية �شديدة �ل�شرعة، وهو �أمر 
�لعام  �ل���ر�أي  مهم م��ن وج��ه��ة نظر 
تتاأثر.  �أن  ُيحتمل  �ل��ت��ي  �ل���دول  يف 
ولهذه �ملخاوف، �لتي تتمحور حول 
ينبغي  �ل�شعبية،  �ل�شني  جمهورية 
معادية  ت��ر�م��ب  �إد�رة  �أّن  �إ���ش��اف��ة 
�أيديولوجيا للمعاهد�ت �لتي، على 
حتّد   ،1987 �شنة  معاهدة  غ��ر�ر 
من حرية حركة �لوليات �ملتحدة.

�لخ������ت������الف������ات يف  ه������ي  ه��������ذه      
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ب���ني  �ل��ت��ق��دي��ر 
وحلفائها �لأوروبيني، حيث يف�شل 
��شتخد�م فرتة  يتم  �أن  �لأوروبيون 
عليها  �مل��ن�����ش��و���س  �أ����ش���ه���ر  �ل�����ش��ت��ة 
�لإع����������الن عن  ب�����ني  �مل����ع����اه����دة  يف 
�لن�شحاب وتفعيله، وذلك من �أجل 
�إنقاذه، وخا�شة من خالل تو�شيعه 
�ل�شعبية.  �ل�������ش���ني  جل���م���ه���وري���ة 
وت��رف�����س بكني ه��ذ� �مل��ن��ظ��ور، ففي 
-15“ ميونيخ  يف  �لأم���ن  م��وؤمت��ر 

�مل�شوؤول  رف�������س  فرب�ير”،   17
�ل�شيني لل�شوؤون �لدولية يانغ جيه 
ت�شي، �قرت�حا بهذ� �ملعنى، تقدمت 
به �أجنيال مركل “ “نحن نعار�س 
�لقوى  م��ن  �حل��د  م��ع��اه��دة  تو�شيع 

�لنووية �ملتو�شطة �ملدى ».
   لذلك، رمبا يتعني على �حللفاء 
�أن يقيمو� �حلد�د على  �لأوروبيني 
�ملعاهدة. ومن �ملهم �أن يفهمو� �أننا 

�ل��ع��ائ��د�ت وعقلية  مل�����ش��وؤول��ي��ه��ا ه��و 
�إىل �خلطاب  ُي��ن��ظ��ر  وك���ان  �ل��رب��ح. 
“�شيغة  ب��ع��ّده  و�لتعديلي  �ل��ث��اأري 
�شيا�شية” تهدف �إىل حتويل �نتباه 
م��غ��ام��ر�ت قادتها.  �جل��م��اه��ر ع��ن 
ل��ق��د مت �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ����ش���اأن رغبة 
رو�شيا يف �لقوة، ومن روح �لنتقام، 
ومن �لفكرة �لقائلة باأن “�لنت�شار 
�شوى  ي���ك���ن  مل  ل���ل���غ���رب  �لبارد” 
�إن مل  يجب جت��اوزه��ا،   “حلظة” 

يتم جتاهلها.
    وي���ب���دو �أن���ن���ا خ��رج��ن��ا م���ن فرتة 
�لآن  وم���ن  ه����ذه.  �لفهم”  “�شوء 
�لتحريفية  ����ش���ُت���اأخ���ذ  ف�������ش���اع���د�ً، 
وتنفيذها  �لرو�شية  �جليو�شيا�شية 
يف �لدول �لتي كانت تدور يف فلكها 
�شابقا، على حو��شي �شرق �ملجموعة 
�شُتاأخذ   ، �لأط��ل�����ش��ي��ة  �لأوروب�����ي�����ة 
��شتعادة  ه��ن��ا  وم���ن  �جل����د.  م���اأخ���ذ 
و�عتماد  �ل�����ب�����اردة،  �حل�����رب  م���ن���اخ 
تد�بر “�إعادة �لتاأمني” يف �أوروبا 
 ،  2014 عام  و�ل�شرقية  �لو�شطى 
تبعها تعزيز و�شع �لدفاع و�لردع يف 

حلف �لناتو.
    باخت�شار، مت��ّزق �حلجاب ، ومت 
�لرو�شية  �ل��ن��و�ي��ا  و����ش��ت��ي��ع��اب  ف��ه��م 
بو�شوح: يعتقد فالدمير بوتني �أن 
وتدهور  �لأمريكية  �لهيمنة  نهاية 
عامل  يف  قائمة  حقائق  هي  �لغرب، 
تتحول مو�زين �لروة و�لقوة فيه 
مع  �لتحالف  �أن  وي��ع��دُّ  �آ���ش��ي��ا،  نحو 
�ل�شني بالإ�شافة �إىل �إير�ن وغرها 
ُي�شّرع  �شوف  �ملارقة”،  “�لدول  من 
�أور��شيا   - لرو�شيا  وي�شمح  �لعملية 
ب���ت���د�رك م��ا ���ش��اع يف �ل��غ��رب ، ويف 
نف�س �لوقت، �أن تلعب دور� حموريا 

على �مل�شتوى �لعاملي.
   يف �لو�قع ، هناك �شكوك وجمهول 
، �شتكون م�شادر حمتملة ل�شوء فهم 
�جلانب  على  �لآن  �أ�شبحت  �آخ���ر، 
للبقاء  �ملعلنة  �لرغبة  �لأم��ري��ك��ي: 
�لعامل،  م�شتوى  على  �ل�����ش��د�رة  يف 

 ، �لرئي�شة  �لأف��ك��ار  بع�س  وت��ردي��د 
�أمريكا  “لنجعل  �شعار  عن  ناهيك 
ت�شنع  ل   ، �أخرى”  م���رة  عظيمة 
وخالفا  كربى”.  “�إ�شرت�تيجية 
تر�مب  دون��ال��د  يعطي   ، يقوله  مل��ا 
�لن�شحاب  يف  بالرغبة  �لإح�شا�س 
من �للعبة: فبمر�جعتها يف جمملها 
، تفتقر �لقر�ر�ت �ملتخذة �إىل �ملعنى 
يكتفي   ، وب���ال���ت���ايل  و�لن�������ش���ج���ام. 
باملز�د  �إىل  و�مل��ح��ل��ل��ون  �مل���ر�ق���ب���ون 
حول �لنو�يا �لق�شوى لل�شخ�شية ، 
، و�ملر�هنة على  �أهمية  �أقل  وملا هو 
�شيتم  �لتاريخ”:  “مكر  م��ن  �شكل 
دونالد  و�رجت���ال  ت��غ��ري��د�ت  �عتبار 
ترجمة  �أن��ه��ا  على  �شمنيا،  ت��ر�م��ب 

ملنطق عميق.
    و�خلوف، �أن يكون منطقه �لوحيد 
على  �لقو�عد  وك�شب  �لنتخاب  هو 
�ملدى �لق�شر. ومع ذلك ، ميكن �أن 
يوؤدي ذلك �إىل ت�شليل قادة �لقوى 
�لعظمى �ملناف�شة، وحتري�شهم على 
�أن يتجروؤو� ، �إىل حد �رتكاب خطوة 

خاطئة.
هـــذه  هــــي عــــواقــــب     *مـــــا 
للأوروبيني؟  بالن�شبة  احلالة 
هذا  على  الـــرد  ميكنهم  كيف 

الت�شعيد؟
تقريع  ع����ن  �ل���ن���ظ���ر  ب���غ�������س   -    
�لقومية  �ل�����ش��ع��ب��وي��ة  �حل�����رك�����ات 
�لأوروب���ي���ة، ف��اإن �لحت���اد �لأوروب���ي 
عاملياً  ج��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��اً  ف���اع���اًل  ل��ي�����س 

ي��ت��م��ت��ع ب��ح��ك��وم��ة م���وح���دة: لذلك 
حول  �لتعميم  د�ئ��م��اً  �ل�شعب  م��ن 
�إّن  ل��ل��و���ش��ع.  �ل��ت�����ش��ور �لأوروب��������ي 
معظم دول �لحت���اد �لأوروب����ي هي 
�ل��ن��ات��و، �حللف  �أع�����ش��اء يف  �أي�����ش��ا 
�لذي يتم د�خله تنظيم �لدفاع عن 
�أوروبا “ت�شعة �أع�شار �شكان �لحتاد 
�لبلد�ن  �إىل  ي��ن��ت��م��ون  �لأوروب��������ي 
ولذلك فمن  �لأع�شاء يف �لناتو” ، 
�مل�شطنع �لنظر �إىل �أوروبا كطرف 
ثالث بني �لوليات �ملتحدة ورو�شيا 

و�أور��شيا.
�أع���ل���ن ح��ل��ف �شمال  �ل����و�ق����ع،     يف 
�شو�ء  �أع�شائه،  وجميع  �لأطل�شي 
�لأوروبيني  باحللفاء  �لأم���ر  تعلق 
�أو تركيا، دعمهم ل�شيا�شة �لوليات 
�ملجاملة،  ب��اب  من  ولي�س  �ملتحدة، 
و�إمنا ب�شبب �أّن �نتهاك معاهدة عام 
1987 م��ن قبل رو���ش��ي��ا  ق��د ثبت 
�لكربى  �لأوروبية  “للدول  لديهم 
 ، بها  خا�شة  ��شتخبار�تية  ق���در�ت 
كما  �لتهديد”.  وق��درة على تقييم 
�أّن لهذه �لدول مزيد من �ملخاوف 
تخ�شى  �إن��ه��ا  “�لقارية”:  �لأم��ن��ي��ة 
رو�شية  ����ش���و�ري���خ  ن�����ش��ر  �ح���ت���م���ال 
ج����دي����دة ت�����ش��ت��ه��دف��ه��ا ع���ل���ى وج���ه 
�إىل  �أوروب���ا  �شيدفع  مما  �لتحديد، 
“معركة �شو�ريخ” جديدة، كما يف 

�لثمانينات.
   ترّكز �إد�رة تر�مب على جمهورية 
�ل�������ش���ني �ل�������ش���ع���ب���ي���ة، وت���ه���دي���د�ت 

ينظر اإىل رو�شيا على اأنها »مقلق �شغري« ال يجب اأن 
ُيلهي الواليات املتحدة عن »املزعج الكبري« ال�شني 

ت�شارك رو�شيا والغرب يف حرب باردة جديدة ، 
كامنة منذ عام 2008 ، ووا�شحة منذ عام 2014

مت جتاهل رغبة رو�ضيا يف النتقام، وفكرة 
اأن انت�ضار الغرب البارد »حلظة« يجب جتاوزها 

 تركز اإدارة ترامب على ال�ضني وتهديدات 
بكني ل�ضرق اآ�ضيا وغرب املحيط الهادئ

اإذا قام االأمريكان بن�شر �شواريخ جديدة يف اأوروبا

حرب باردة جديدة: بوتني يحذر.. وانزلق يف الأفق...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

اجلغرافيا  يف  دكتور  مونغرينييه،  �شيلف�شرت  جــان  الباحث     
، وباحث يف  التاريخ واجلغرافيا  م�شارك يف  واأ�شتاذ   ، ال�شيا�شية 
 VIII باري�س  “جامعة  اجلغرافية  لل�شيا�شة  الفرن�شي  املعهد 
فين�شان - �شان دوين«.    مدقق �شابق يف معهد الدرا�شات العليا 

للدفاع الوطني بباري�س ، حيث حت�شل على اجلائزة العلمية لعام 
للم�شروع  اجليو�شيا�شية  الق�شايا  حول  اأطروحته  عن   2007
ا �شابط احتياطي يف البحرية  الفرن�شي للدفاع االأوروبي، وهو اأي�شً
املدر�شة  يف   ، للبحرية  العايل  التعليم  مبركز  ملحق  الفرن�شية، 
يف  بانتظام  مونغرينييه  �شيلف�شرت  جان  وي�شاهم  الع�شكرية.    
جملة هريودوت واأفريك ماغازين، كما �شارك مع فران�شواز توم،  

يف كتابة ، اجلغرافيا ال�شيا�شية لرو�شيا “2016”. وهو ع�شو يف 
معهد توما�س مور.    يف هذا احلوار مع موقع اتلنتكو االلكرتوين، 
يفكك الباحث الفرن�شي التطورات االأخرية يف العلقات الدولية 
القوى  من  احلد  ملعاهدة  والرو�شي  االأمريكي  اجلانب  اإلغاء  بعد 
اأوروبيا  القرار  هذا  تداعيات  وي�شرح  املدى،  املتو�شطة  النووية 
ودوليا:   *يف 20 فرباير، اأعلن فلدميري بوتني اأنه �شيتم توجيه 

ال�شواريخ الرو�شية اجلديدة نحو الواليات املتحدة يف حال قيام 
وا�شنطن مبد �شبكتها من ال�شواريخ يف اأوروبا “بولندا ورومانيا”. 
وفلدميري  ترامب  دونالد  بني  جديد  ت�شلح  �شباق  نواجه  هل 
متو�شطة  النووية  االأ�شلحة  ق�شية  تكون  اأن  يجب  هل  بوتني؟ 
هي  املدى”  املتو�شطة  النووية  القوى  من  احلد  “معاهدة  املدى 

�شبب هذا الت�شعيد؟

جتاهل �لغرب روح �لنتقام �لرو�شية

�لباحث جان �شيلف�شرت مونغرينييه

من �ل�شو�ريخ �لرو�شية �جلديدة �لطل�شي يت�شع �شرقا

�ل�شاروخ �لذي حّر �جو�ء �حلرب �لباردة

يعتقد بوتني اأن نهاية الهيمنة االأمريكية وتدهور الغرب حقيقة قائمة يف عامل تتحول موازين الرثوة والقوة فيه نحو اآ�شيا
انتهاك رو�شيا احلذر للمعاهدة النووية املتو�شطة املدى، ال ُيغريرّ جذريا املعادلة االإ�شرتاتيجية يف امل�شرح االأوروبي االأطل�شي

�زمة �شو�ريخ جديدة يف �وروبا



األربعاء    27   فبراير    2019  م   -   العـدد  12566  
Wednesday  27   February   2019  -  Issue No   1256614

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 



األربعاء    27   فبراير    2019  م   -   العـدد  12566  
Wednesday  27   February   2019  -  Issue No   12566

19191915

عربي ودويل

وقال عادل، وهو طالب، خالل زيارة لوكالة فر�ن�س بر�س �أم�س �ىل �جلامعة، 
بوتفليقة  ���ش��وى  �أع����رف  مل  �ل��ع�����ش��ري��ن،  ع��ام��ي  ويف   .1999 ع���ام  “ولدُت 

رئي�شاً«.
بوتفليقة  به  �نتخب  �ل��ذي  �لعام  يف  �أي�شاً  �ملولود  حنون  �أحمد  �شيد  ويقول 
رئي�شاً، “لو كان ل يز�ل قادر�ً على قيادة �لبالد، ي�شّوت كل �جلز�ئريني له«. 
ويتابع �لطالب يف �ملعلوماتية يف �ل�شنة �لثانية، �أن بوتفليقة “قام بالعديد 

من �لأ�شياء �جليدة للجز�ئر لكن �لوقت حان لكي يتنحى«.
�لحتجاجات  تكون  ب��اأن  �أحمد حنون  �شيد  ياأمل  �لعديد من زمالئه،  وكما 

نقطة �لبد�ية يف “تغير حقيقي«.
ويعرت�س عادل، �لطالب يف �ل�شنة �لثانية يف �لريا�شيات و�ملعلوماتية، على 
معادلة طرحها رئي�س �حلملة �لنتخابية لبوتفليقة عبد �ملالك �شالل تقول 

�إن “�ل�شتمر�رية” ت�شاوي “�ل�شتقر�ر«.

كما قال م�شوؤول  ي�شمح لأي �شحايف بالدخول �إىل حرم “�لكلية �ملركزية”، 
�أمني لوكالة فر�ن�س بر�س.

ون�شر عدد كبر من رجال �ل�شرطة يف و�شط �لعا�شمة، كما ركنت �لعديد من 
�شيار�ت �ل�شرطة يف �لطرق �ملجاورة للجامعة.

و�أحد �شعار�ت حتّرك �لثالثاء �لذي �أطلق على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، 
ر�بطة طالبية دعمها لرت�شح   11 �إع��الن  بعد  وياأتي  با�شمي”،  “لي�س  هو 

بوتفليقة.
وه��و طالب هند�شة مدنية يف  ع��ام��اً،   23 �لعمر  �لبالغ من  و�أو���ش��ح حكيم 
جامعة �لعلوم و�لتكنولوجيا يف باب �لزو�ر �لبعيدة م�شافة 15 كيلومرت� عن 
�لعا�شمة، لوكالة فر�ن�س بر�س “ننظم عر�شاً للقوة لنقول �إن تلك �لر�بطات 

�لإحدى ع�شرة ل تتحدث با�شمنا«.
وياأمل �لطالب �ملوؤيدون لالحتجاج �إحد�ث تغير بر�أ�س �ل�شلطة يف �لبالد. 

حرة  و”�جلز�ئر  �رحل”  و”بوتفليقة  �خلام�شة”  للعهدة  “ل  ع��ب��ار�ت 
�ل��ط��الب من  ملنع  بو�باتها  �جلامعة  �أم��ن  عنا�شر  و�أق��ف��ل  ودمي��وق��ر�ط��ي��ة«. 

�خلروج، بح�شب ما �شاهد �شحافيون من وكالة فر�ن�س بر�س.
عنا�شر  �إىل  متوجهني  �أخوة”،  و�ل��ط��الب  �ل�شرطة  “رجال  �لطالب  ورّدد 
�أثناء �نت�شار عدد كبر  حفظ �لأمن �لذين حملو� معد�ت مكافحة �ل�شغب 
منهم على �لطريق �ملقابل لبو�بة �حلرم �جلامعي. ولّوح �لعديد من �لطالب 

بعلم �جلز�ئر.
و�أكد روؤوف، وهو طالب ماج�شتر �شحافة مل يقل ��شمه �لكامل، لفر�ن�س 
يف  ع��دي��دة  كليات  ط��الب  ق���ّرر  �ل�شرطة،  م��ع  للمو�جهة  “تفادياً  �أن���ه  ب��ر���س 

�لعا�شمة �أن يتجّمعو� د�خل �حلرم �جلامعي«.
و�أو�شح �أن “رجال �ل�شرطة ل ميلكون �حلق بالدخول �إىل �جلامعة«.

�لبالد. ومل  �أن تعقد جتمعات مماثلة يف جامعات خمتلفة يف  �ملتوقع  ومن 

••  اجلزائر-اأ ف ب:

�شّد  �لعا�شمة �جلز�ئر  و�شط  د�خ��ل حرم جامعة يف  �لطالب  مئات  تظاهر 
رئي�س  دع���و�ت  متجاهلني  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  للرئي�س  خام�شة  ولي��ة 
�لق����رت�ع يف يوم  ر�أي��ه��م يف �شناديق  ع��ن  ي��ع��رّبو�  ب���اأن  �ل����وزر�ء للمحتجني 

�لنتخابات �لرئا�شية يف 18 ني�شان �أبريل.
وو�شع بوتفليقة �ملوجود يف �حلكم منذ عام 1999، حد�ً لأ�شهر طويلة من 
لولية خام�شة.  �ل�شعي  ق��ر�ره  �شباط فرب�ير   10 يف  �إعالنه  مع  �لتكهنات 
ل  �شنو�ت،  منذ  �جلز�ئر  مثلها  ت�شهد  مل  �حتجاجية  حركة  �لقر�ر  و�أطلق 
�لرئي�س  مبا�شرًة  ت�شتهدف  �لتي  و�شعار�تها  �نت�شارها  �ىل  بالن�شبة  �شيما 

وحميطه.
مرددين  �ملركزية”،  “�لكلية  د�خ��ل  �لثالثاء  �شباح  طالب   500 وجت��ّم��ع 

مئات الطالب يف اجلزائر يحتجون �ضد ولية بوتفليقة 

�ملرة  ه��ذه  ملمو�شة  مكا�شب  �إىل   
�لعقوبات  ت��خ��ف��ي��ف  خ�����الل  م����ن 
�له�س،  �ق���ت�������ش���اده  ت��خ��ن��ق  �ل���ت���ي 
غر  دويل  كزعيم  مكانته  وتعزيز 

“منبوذ«. 
�لذي  و�ل��ف��اخ��ر  �لثقيل  �لقطار     
ح��م��ل ك��ي��م و�مل��ق��رب��ني م��ن��ه، قطع 
عرب  ك���م   4500 ط��ول��ه��ا  رح���ل���ة 
�لرئي�س  يلتقي  �أن  ق��ب��ل  �ل�����ش��ني، 
لقاء  �لأربعاء، يف  �ليوم  �لأمريكي، 
بنتائجه  يتعّذر �جلزم  �نفر�د  على 
�جلزيرة  �شبه  “�إخالء  بخ�شو�س 

�لكورية من �لأ�شلحة �لنووية«.

رهانات للدعاية الداخلية
   �إن �ختيار �لقطار، و�لرحلة �لتي 
كو�شيلة  ���ش��اع��ة،  �شتني  ��شتغرقت 
�مل��وع��د �حلا�شم،  ب��ه��ذ�  ل��الل��ت��ح��اق 
يتنزل يف تقاليد �ل�شاللة �حلاكمة. 
خطا  على  ي�شر  �ل�شاب،  فالزعيم 
�لذي يكره  و�لده كيم جونغ-�يل، 
�ل��ط��ائ��رة، وج���اب رو���ش��ي��ا و�ل�شني 
ع��ل��ى م��نت ق��ط��اره �مل����درع، وو�شل 
�أن ميوت على  حتى �شنغهاي، قبل 

متنه عام 2011، وفقا للدعاية.
جونغ-�يل،  كيم  عربة  وُتعر�س     
خّلفه  �ل�����ذي  �لإرث  م���ن  ه���ا  ب���ع���دِّ
�ل�����ش��م�����س، ح��ي��ث �شريح  ق�����ش��ر  يف 
مت  �ل�������ذي  �لعزيز”،  “�لقائد 
مع  ج���ن���ب  �إىل  ج��ن��ب��ا  حت���ن���ي���ط���ه، 
�شونغ،  �ي��ل  كيم  �ل�شاللة  موؤ�ش�س 
�إىل  م��ك��ان مقد�س  و�ل���ذي حت��ول 
يحج �إليه 25 مليون كوري �شمايل 

�إ�شرت�تيجيته  ���س  ت��ع��رُّ �ح��ت��م��ال 
للتهديد”،  �لدبلوما�شي  لالنفتاح 
�لأ�شتاذة  ري��ت�����ش��ي،  مي�شون  ت��ق��ول 
للدر��شات  ه���ان���ك���وك  ج��ام��ع��ة  يف 

�لأجنبية يف �شيول.
   �إن �حلفاظ على �لعقوبات �لدولية 
ن���زع �ل�شالح  ن��ه��اي��ة ع��م��ل��ي��ة  ح��ت��ى 
بالن�شبة  �أح��م��ر  �ل��ن��ووي ه��و خ��ط 
ل��و����ش��ن��ط��ن، ي��غ��ّذي ح��ال��ة �جلمود 
�أ�شهر.  ثمانية  منذ  �ملفاو�شات  يف 
يبدو   ، �لأخ���رة  �لأ�شابيع  يف  لكن 
قد خففت خطها  تر�مب  �إد�رة  �أن 
�جلديد،  م��ف��او���ش��ه��ا  ي��ق��وم  بينما 
�شتيفن بيغون، مب�شاعفة جل�شات 
�حلو�ر مع نظر�ئه يف بيونغ يانغ، 

ويف نهاية �لأ�شبوع يف هانوي.

، يف �شو�حي بيونغ يانغ.
   هذ� �لقطار، هو جزء من �ملخيال 
�جلمعي �لوطني ، وي�شمح برت�شيخ 
ن�������ش���اأ يف  �ل������ذي   ، ك���ي���م  �آل  ث���ال���ث 
�شوي�شر� ، �أكر يف �شاللة �لأجد�د. 
��شتقاللية  �ل��ق��ط��ار  ُي��ظ��ه��ر  ك��م��ا 
�ل���زع���ي���م �ل����ك����وري �ل�����ش��م��ايل عن 
بينغ،  جني  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س 
�لبوينغ  ط����ائ����رة  �أق����ر�����س  �ل������ذي 
�إىل  لل�شفر  �مل��زع��ج  حلليفه   747
�ل��ق��ط��ار حّل  �أّن  ك��م��ا  ���ش��ن��غ��اف��ورة. 
لإكر�هات تقنية: لن تكون لطائرة 
�ل�شنع،  �ل��رو���ش��ي��ة  ك��ي��م �خل��ا���ش��ة، 
�ل���ق���درة �ل��ذ�ت��ي��ة �ل��ك��اف��ي��ة لقطع 
�إىل  �شاعات  خم�س  ت�شتغرق  رحلة 
هانوي، �إىل جانب �أّن �لقطار يوّفر 

، يقول  �أف�����ش��ل  �أم��ن��ي��ة  ���ش��م��ان��ات 
�خلرب�ء.

تر�مب  م����ع  �لج����ت����م����اع  ولأن     
�لدعاية  ل��ره��ان��ات  �أوًل  ي�شتجيب 
تبدو  يانغ،  بيونغ  ل�شيد  �لد�خلية 
ه���ذه �ل��ق��م��ة �جل���دي���دة م���ع �أق���وى 
�نت�شار  وك��اأن��ه��ا  �ل���ع���امل،  يف  رج���ل 
ل��ل��ن��ظ��ام �لأك�����ر ع���زل���ة ع��ل��ى هذ� 
�لقومية.  �لأج��ن��دة  على  �لكوكب، 
�جلنود  وج��ه  يف  �شمدت  �أن  فبعد 
�لأمريكيني خالل �حلرب �لكورية 
“1950-1953”، ثم �لعقوبات 
�ملنبوذة  �ل��دول��ة  ح�شلت  �لدولية، 
ع��ل��ى �ع����رت�ف ج��دي��د ب��اه��ر، حتت 
جميع  يف  �لإع��الم  و�شائل  عد�شات 

�أنحاء �لعامل.

بحثا عن تنازالت اقت�شادية
كيم �حل�شول  ي��اأم��ل  فيتنام،     يف 
نحو  �أوىل  ملمو�شة  خ��ط��وة  ع��ل��ى: 
�شكل  يف  �لدبلوما�شي،  �لع���رت�ف 
�إعالن ينهي رمزيا �حلرب �لكورية،  
�أو ما هو �أف�شل، فتح مكتب �ت�شال 
و�شتكون   . يانغ  بيونغ  يف  �أمريكي 
هذه �شروط م�شبقة ملعاهدة �شالم 
ر�شمية،  دبلوما�شية  تليها عالقات 
يف ح���ال ت���ط���ورت م��ف��او���ش��ات نزع 

�ل�شالح �لنووي.
�ل���رم���زي لنهاية     ه���ذ� �لإع�����الن 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل����ف����ارغ  �ل����ع����د�وة، 
ي�شمح  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن   ، �ل��ق��ان��وين 
معلنا  �لنت�شار،  باإ�شهار  لرت�مب 
�شبعة  م��ن  �أك���ر  بعد  “�ل�شالم”، 

عقود من �نتهاء �لأعمال �لعد�ئية. 
“رو�ية “ ما �نفك ميعن يف �شردها 
باإ�شر�ر  �لأبي�س  �لبيت  م�شتاأجر 
لو  كما  �ملا�شية،  �لقليلة  �لأي���ام  يف 
كان يريد �أن يخفي، ب�شكل �أف�شل، 
���ش��ع��ف �ل��ت��ق��دم �مل��ل��م��و���س يف �مللف 

�لنووي.
   لكن ، ور�ء �لت�شريحات �لكربى، 
تظل خطط �ملار�شال �أكر غمو�شا 
، فتحت �شغط �لنخب و�جلر�لت 
“ ت��ب��ح��ث كوريا  ي���ان���غ.  ب��ي��ون��غ  يف 
�قت�شادية  ت��ن��ازلت  عن  �ل�شمالية 
ف��د�خ��ل هذ�  ���ش��يء،  ك��ل  �أول وقبل 
�ل���ن���ظ���ام ، �جل���م���ي���ع ي���ري���د �مل�����ال. 
وعلى كيم �أن يعود ب�شيء ملمو�س 
مو�جهة  �أو  �جل���ي�������س،  ل���ُر����ش���ي 

�لتي  �ل��ع��ق��وب��ات  �شتظل  ول��ئ��ن      
قائمة،  �لأم�������ن  جم��ل�����س  ي���ق���ره���ا 
�لهام�س  ع���ل���ى  ت���ع���دي���الت  ف�������اإن 
�ل���ط���اول���ة ق�شد  م���ط���روح���ة ع��ل��ى 
�ل�شمايل  �لكوري  �لقت�شاد  حقن 
جرعة �أك�شجني ، �قت�شاد يف حالة 
للبنك  ، وف��ق��اً  �ملا�شي  �ل��ع��ام  رك��ود 
وهذه  �جلنوبي.  �ل��ك��وري  �مل��رك��زي 
و�شيول  ب��ك��ني  ت�����ش��ج��ع��ه��ا  م���رون���ة 
حيث تاأمل هذه �لأخرة يف �إحياء 
�حلدود  عرب  �لقت�شادي  �لتعاون 

مع �شقيقها �للدود.

نزع ال�شلح النووي
 يف طريق م�شدود

�لوليات  ت�����ش��رتط   ، �مل��ق��اب��ل     يف 

جائزة  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول  �مل���ت���ح���دة 
�لطاقة  ب���خ�������ش���و����س  م���ل���م���و����ش���ة 
�خ����رت�ق  �أي  غ���ي���اب  يف  �ل���ن���ووي���ة، 

حا�شم.
تر�مب خايل  يعود  �أن  “ل ميكن   
لأنه  ري��ت�����ش��ي،  ت��ق��ول  �لوفا�س” 
يف  للدميقر�طيني  ه��دف��ا  �شيكون 
ي�شفقو�  مل  �ل��ذي��ن   ، �لكونغر�س 
كثر� عندما �أعلن عن موعده مع 
حالة  حول  خطابه  مبنا�شبة  كيم، 

�لحتاد.
   �ن كل �شيء معلق، مبا �أن �ملو�قف 
فبيونغ  مت�شادة.  تظل  �لأ�شا�شية 
يانغ وو��شنطن، مل تتفقا بعد على 
�لنووي”  �ل�����ش��الح  “نزع  ت��ع��ري��ف 
وقد  �شنغافورة،  �إع���الن  يف  �ل���و�رد 
�ع�������رتف م����اي����ك ب���وم���ب���ي���و، وزي����ر 
�خل���ارج���ي���ة �لأم����ري����ك����ي، �ن����ه من 
�ملو�قع  ق��ائ��م��ة  �ن���ت���ز�ع  �مل�����ش��ت��ح��ي��ل 
�أو حتى  �ل��ن��ظ��ام،  م���ن  �حل�����ش��ا���ش��ة 
خ���ري���ط���ة ط����ري����ق ل���ت���وج���ي���ه ن���زع 
ثمانية  ب��ع��د  �ل���ن���ووي���ة،  �لأ���ش��ل��ح��ة 

�أ�شهر من قمة �شنغافورة. 
�ملعتاد  �أ���ش��ل��وب��ه  �ل�شمال  »ي��ّت��ب��ع      
�لعملية من خالل تبني  �إبطاء  يف 
تكتيك �ل�شالمي: قطع �ملفاو�شات 
جو  ي��ق��ول  متعددة”،  دو�ئ����ر  �إىل 
م��ي��ون��غ ه��ي��ون ، �خل��ب��ر يف معهد 
مو�جهة  ويف  ����ش���ي���ول.  يف  �أ�����ش����ان 
�لإد�رة  �أم��ام  لي�س  �لتقاع�س،  ه��ذ� 
�شوى خف�س  �لأمريكية من خيار 
ط��م��وح��ات��ه��ا حت��ت ط��ائ��ل��ة قطيعة 
���ش��ت��ب��دو وك���اأن���ه���ا ف�شل  م��ف��اج��ئ��ة، 

للرئي�س تر�مب.
�ل����ن����ووي  �مل�����وق�����ع  �إغ���������الق  �إن     
�ملفت�شني  ع������ودة  �أو  ي���ون���غ���ب���ي���ون، 
�لتجارب  م���وق���ع  �إىل  �ل���دول���ي���ني 
�لنووية يف بوغي-ري، �ملغلق �أ�شال، 
هي من بني �لتنازلت �مل�شتهدفة ، 
�أف�����ش��ل. وقالت  يف غ��ي��اب م���ا ه���و 
حاجة  هناك  �إن  قبلئذ،  و��شنطن 
مل��زي��د م��ن ل��ق��اء�ت �ل��ق��م��ة لإح���ر�ز 
تر�مب،  دونالد  وق��ال  �ك��رب.  تقدم 
�أمره”  م��ن  عجلة  يف  “لي�س  �إن���ه 
�أن كيم  لنزع �ل�شالح �لنووي طاملا 
ل ي�شتاأنف جتاربه �لنووية. وكاأنه 
توقيع على بيا�س للزعيم �لكوري 
على  �شيلتّفان  “�إنهما  �ل�شمايل. 
�أ���ش��ع��ب �مل��و����ش��ي��ع ل��ل��ح��ف��اظ على 
�لدبلوما�شية”،  �لعملية  ��شتمر�ر 
�للحظة  وح��ت��ى  ري��ت�����ش��ي.  ت��ت��وق��ع 
ور�ء  �ملفاو�شون  يحاول  �لأخ���رة، 
�تفاق  �إىل  ��ل  �ل��ت��و���شّ �ل��ك��و�ل��ي�����س، 

يكون �لأف�شل قدر �لإمكان. 
عن لوبوان

الف�شل ممنوع بالن�شبة للدينا�شورين:

دونالد ترامب - كيم جونغ اأون: حتديات القمة الثانية..
حتت �شغط النخب واجلرناالت، تبحث كوريا ال�شمالية بدرجة اأوىل عن تنازالت اقت�شادية

تر�مب   هانوي بحثا عن �لع�شفور �لنادر �لزعيم يف رحلة �لقطار و�لمل

الــثــانــيــة  ــة  ــم ــق ال    
ترامب  دونــالــد  بــني 
على  اأون  جونغ  وكيم 
املر�شد  و�شل  ال�شكة. 
ـــــى الــــكــــوري  االأعـــــل
هانوي  اإىل  ال�شمايل 
على منت قطاره املدرع، 
حتــويــل  يف  طـــاحمـــا 
االختبار الدبلوما�شي 
يونيو  �شنغافورة    يف 

املا�شي ..

•• الفجر - خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

�نعا�س �لقت�شاد هدف ��شا�شي

و�شول كيم �ىل فيتنام

�ملحطة �ل�شينية �شرورية

هل تتحقق �ملعجزة على �ر�س فيتنام

�شيلتف الزعيمان على اأ�شعب  املوا�شيع 
للحفاظ على ا�شتمرار العملية الدبلوما�شية

ال ميكن اأن يعود ترامب خايل الوفا�س الأنه 
�شيكون هدفا للدميقراطيني يف الكونغر�س

 اختيار القطار كو�شيلة لللتحاق بهذا 
املوعد احلا�شم يتنزل يف تقاليد ال�شللة 

يف فيتنام، ياأمل كيم احل�شول على: خطوة 
ملمو�شة اأوىل نحو االعرتاف الدبلوما�شي
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االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

فقد �ملدعو/�شرو�ر باند جول حممد باند ، باك�شتان 

�جلن�شية جو�ز �شفره رقم )3106532(.

يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة �لباك�شتانية 

�و �قرب مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �ضفر

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/529 تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: �شركة �يجيندوم �لإمار�ت - �يه بي ��س 
عنو�نه : خارج �لدولة - �لد�منارك ، عنو�نه �ملختار : مكتب �ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون - 

�إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج خليفة - مكاتب �ل�شاحة ب - جناح رقم 313 
�ملنفذ �شده : �شيدر� ليمتد  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - جبل علي - �ملنطقة �حلرة جلبل علي - مبنى جافز� رقم 

 114 رقم  مكتب   - �لأول  �لطابق   -  16
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/3/6 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
 - A1 406 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

�مل�شاحة : 109 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.173.265( درهم 
�شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار :   803  - 

�مل�شاحة : 107.17 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.153.567( درهم 
 - A 1405 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

�مل�شاحة : 70.06 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )754.118( درهم 
   A 1404 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

- �مل�شاحة : 107.75 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.157.872( درهم 
 A  1402 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

- �مل�شاحة : 70.06 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )754.118( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/529 تنفيذ عقاري 

طالب �لتنفيذ: �شركة �يجيندوم �لإمار�ت - �يه بي ��س 
عنو�نه : خارج �لدولة - �لد�منارك ، عنو�نه �ملختار : مكتب �ملجموعة �لقانونية حمامون وم�شت�شارون قانونيون - 

�إمارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج خليفة - مكاتب �ل�شاحة ب - جناح رقم 313 
�ملنفذ �شده : �شيدر� ليمتد  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - جبل علي - �ملنطقة �حلرة جلبل علي - مبنى جافز� رقم 

 114 رقم  مكتب   - �لأول  �لطابق   -  16
�نه يف يوم �لأربعاء �ملو�فق 2019/3/6 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�شر�ء من مو�طني �لدولة  �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% 
من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��شه معزز� مبا يربره من 
م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإج��ر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع. وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
 - A1 406 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

�مل�شاحة : 109 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.173.265( درهم 
�شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار :   803  - 

�مل�شاحة : 107.17 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.153.567( درهم 
 - A 1405 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

�مل�شاحة : 70.06 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )754.118( درهم 
   A 1404 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

- �مل�شاحة : 107.75 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )1.157.872( درهم 
 A  1402 : شقة �شكنية - �ملنطقة : �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س : 68 - ��شم �ملبنى : ذ� برمي تاور - رقم �لعقار�

- �مل�شاحة : 70.06 مرت مربع - �ملقدرة ب�� )754.118( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/539  جتاري جزئي

�ملدعي  �ن  ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-�لفقي للتجارة  �ىل 
وميثله:عبد�هلل  حم���دودة(  م�شوؤولية  ذ�ت  )�شركة  للتجارة  �ل�شعدي  عو�س  /�شركة 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  قد  �لهيثمي  نا�شر  عبد�لقادر علوي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م   )٣6700( وق���دره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي 
و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  ب��ت��اري��خ:٢017/٣/٢0 وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ  و�لفائدة 9% من 
�ملو�فق:5/٣/٢019  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�شاعة:08:٣0 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/315  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-زوزك لل�شحن �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�ير 
�شي لوجي�شتك �شي�شتيم - ��شل�س )تو�شية ب�شيطة( قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )140.000( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %1٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق:14/٣/٢019 
�ل�شاعة:08:٣0 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/365  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ملى لطفي م�شطفى �شو�ن جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  ���س.ذ.م.م قد  �ل�شيار�ت  �ملدعي /زين لتاأجر 
و�لر�شوم  دره���م   )18٢50( وق���دره  مبلغ  ب��دف��ع  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:٢019/٣/5 �ل�شاعة:٣0:08 
�س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1689  جتاري جزئي 

يديرها/ ذ.م.م  �لب�شائع  وتخلي�س  لل�شحن  �ل�شاج  �شركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  ك��وجن��ايل حممد جمهول حم��ل  بولكيل  ب��ن  �شاجل حممد 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢017/8/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�مل�شرف  �ىل  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �����س.م.ع  �ل��ه��الل  ل�شالح/م�شرف 
�ملدعي مبلغ )٢14.٢9٢.15( درهم و�لزمتها بر�شوم �لدعوى وم�شروفاتها ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1010 جتاري جزئي 
�لقامة  حمل  جمهول  م   م  ذ   - �لغذ�ئية  للخدمات  �ملتكاملة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  ٢018/9/٢4  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ ��س �ي فودز �ند �شيب�شاندلرز - �س ذ م م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ ٢89.850.56 درهم )مائتني وت�شعة وثمانني �لف وثمامنائة وخم�شني 
درهم و�شتة وخم�شني فل�س( و�لفائدة �لقانونية  9% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق يف 
خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  عليه  �ملدعي  و�لزمت  �ل�شد�د  متام  وحتى   ٢015/6/٣0
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  يوما �عتبار� من 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1768 جتاري كلي 
نيمر  جو�شيف  ٢-�شاربيل  م(  م  ذ  )���س  �شرفي�شز  ف��ود  ن��وت��ر�  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ   �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  ح��ك��م��ت  �مل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  �لق���ام���ة  حم���ل  جم��ه��ويل 
٢018/1٢/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة �خلليج لتجارة �لفو�كه - �س 
ذ م م  بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  4٢0.000  �لف 
درهم )�ربعمائة  وع�شرون �لف درهم( ، و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
�حلا�شل يف ٢018/8/11 وحتى متام �ل�شد�د ، و�لز�مهما بامل�شروفات ومبلغ 1000 درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12566 بتاريخ 2019/2/27   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2019/406  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-بريق �لذهب للتجارة �لعامة - �س ذ م م  ٢-م�شفر بن �شالح 
بن �شحمان جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مو�رد للتمويل - وميثله / 
عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٣٣1645.٢0 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

�لنيادي  �شعيد  عبد�هلل  �شعادة  �شهد 
تاي  للمو�ي  �لإم����ار�ت  �إحت���اد  رئي�س 
�أع�شاء  وك���اف���ه  ب��وك�����ش��ي��ن��ج  و�ل��ك��ي��ك 
�أم�س  م�����ش��اء  �لحت����اد  �إد�رة  جمل�س 
�لقو�ت  �شباط  ن���ادي  ب�شالة  �لأول 
مناف�شات   ، ظ��ب��ي  �أب����و  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
ب���ط���ول���ة �لإم������������ار�ت ل����ل����م����و�ي ت���اي 
�لتي  و�لنا�شئات،  و�ل�شباب  للنا�شئني 
تاي  للمو�ي  �لإم���ار�ت  نظمها �حت��اد 
عام  م��ع  ت��ز�م��ن��ا  بوك�شينج  و�ل��ك��ي��ك 
��شتمرت  و�ل��ت��ي   ، �لت�شامح2019 
ملده يومني مب�شاركة �أكر من 250 
�أندية  �أغ��ل��ب  ولع��ب��ه ميثلون  لع��ب��ا 
مفتوحة  م�����ش��ارك��ة  ،و����ش���ط  �ل���دول���ة 
�لعربية  �جل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
مقدمتهم  يف  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 
�أبطال �لإم��ار�ت من خمتلف �لفئات 
�ل��ع��م��ري��ة �ل���ذي���ن ق���دم���و� م���ه���ار�ت 
�جلماهري  �حل�شور  �أم��ام  متميزة 

�لكبر.

�شابات  6
و����ش���ه���دت �ل���ب���ط���ول���ة  ت���وزي���ع 147 
بينها40  م����ن  م���ل���ون���ة  م���ي���د�ل���ي���ة 
ملناف�شات  م�����ش��ك��ا  ذه��ب��ي��ة  م��ي��د�ل��ي��ة 
�لبطولة �لتي �شهدت بلوغ 16 لعبه 
 6 م��ق��دم��ت��ه��ن   ،يف  �ل��ت��ت��وي��ج  من�شة 

�مليد�ليات  �أح����رزن  و�ع����د�ت  لع��ب��ات 
�لذهبية، وهن ت�شنيم �أ�شامة يف وزن 
حت���ت 34 ك��ج��م مل��و�ل��ي��د حت���ت 11 
���ش��ارة حم��ب��وب��ي يف وزن  ك��ذل��ك  �شنة 
،وفازت  �لفئة  لنف�س  حتت 42 كجم 
�شنة   13 حت���ت  �حل�������ش���ري  �أم���ي���ن���ة 
كما   ، ك��ج��م   52 حت��ت  وزن  بذهبية 

�أح��م��د ذهبية  �ل��الع��ب��ة ج��ود  حققت 
مل��و�ل��ي��د حتت  ك��ج��م   36 وزن حت���ت 
رهف نا�شر ذهبية  ،ونالت  �شنة   17
وزن حتت 56 كجم ملو�ليد حتت15 
�شنة ،وفازت �شايل م�شمودي بذهبية 
وزن حتت 63 كجم ،لفئة حتت 15 

�شنة .

فئة النا�شئني 
�أم����ا ف��ئ��ة �لأ����ش���ب���ال ف��ق��د �أح�����رز ذهبية 
 ، ن���ائ���ل حم��م��د  ك��ج��م   30 وزن حت���ت 
34 كجم ،وحميد  �ملقرم لوزن  و�شعيد 
�إبر�هيم لوزن حتت 38 كجم ،وحممد 
،و��شتحق  ك��ج��م   42 حت��ت  �ل��ث��م��ري 

خلفان  ك��ج��م   50 حت���ت  وزن  ذه��ب��ي��ة 
�ل��زع��اب��ي ،و����ش��ت��ح��ق ذه��ب��ي��ة وزن حتت 
54 كجم لنف�س �لفئة �لعمرية حممد 
طارق �ملهري، وفاز بذهبية وزن حتت 
علي  �شنة   13 حتت  ملو�ليد  كجم   32
 38 وزن  يف  �شفيق  ،وحم��م��د  �ليعربي 
حتت  وزن  يف  �أمي������ن  ،وجن����ي����ب  ك���ج���م 

حتت 44  وزن  ذهبية  ،ونال  كجم   40
كجم ،�ح��م��د �ل��ظ��اه��ري وح��م��زة ح�شام 
يف  ك���ج���م،وز�����ش���ري   48 وزن حت���ت  يف 
عطية  وع���م���ر   ، ك��ج��م   52 حت���ت  وزن 
�ملقرم  ،و�شالح  56 كجم  وزن حتت  يف 
�لفئة  لنف�س  كجم   63 حت��ت  وزن  يف 
�ل��ع��م��ري��ة. و����ش���ه���دت م��ن��اف�����ش��ات حتت 

فوز غامن �لظاهري بذهبية  �شنة   15
44 كجم ،وحممد بن جنة  وزن حتت 
52 كجم ،و�إن���زو يف وزن  يف وزن حت��ت 
يف  ع���زي���ز  ،وحم���م���د  ك��ج��م  حت���ت 56 
ذهبية  ،ون�������ال  ك���ج���م   60 حت����ت  وزن 
�ل��الع��ب حممد  ك��ج��م   63 وزن حت��ت 
 67 �للطايفة ،وفاز بذهبية وزن حتت 

كجم فار�س هجات و��شتحق ذهبية وزن 
،وعمر  هجات  �حمد  كجم   71 حت��ت 
���ش��م��ح��ان �ل���ف���ائ���ز ب��ذه��ب��ي��ة حت���ت 15 
بذهبية  �ل��ف��ائ��ز  ح�شني  وحم��م��د  �شنة، 
كجم   54 ل���وزن حت��ت  �شنة   17 حت��ت 
،وط����الل �مل��ن��ذر ل���وزن حت��ت 57 كجم 
،و�شيف جول �لفائز بذهبية وزن حتت 
60 كجم ،و�إبر�هيم بالل يف وزن حتت 
63 كجم ،ويا�شني �أحمد يف وزن حتت 
 71 ل��وزن حت��ت  ،و�شرجى  كجم   67
كجم ،وحممد �شعيد يف وزن حتت 75 
ك��ج��م ،ور����ش���ارد ل����وزن حت��ت 91 كجم 
 17 �آخ��ر ميد�ليات فئة حت��ت  ،وك��ان��ت 
�أجادت  ..وق���د  دزهملدير  حممد  �شنة 
�ل��ت��ي ���ش��م��ت �لعديد  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
عمر  برئا�شة  و�ملحكمات  �ملحكني  م��ن 
�ملرزوقي يف قيادة �لبطولة لرب �لأمان 
. ويف ختام �لبطولة قام �شعادة عبد�هلل 
�لإمار�ت  �إحت���اد  رئي�س  �لنيادي  �شعيد 
بتتويج  بوك�شينج  و�لكيك  تاي  للمو�ي 
�ل��ف��ائ��زي��ن و�ل��ف��ائ��ز�ت �لأو�ئ�����ل ،مهنئا 
كتب  �لتي  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  كافه 
�ل���ن���ج���اح ب��ف�����ش��ل ت���ع���اون �جل��م��ي��ع من 
�لفئات  بتلك  �لحت���اد  �هتمام  منطلق 
مهار�ت  زي���ادة  يف  ي�شهم  مم��ا  �لعمرية 
�ل����الع����ب����ني �ل�������ش���اع���دي���ن �����ش���ت���ع���د�د� 
�آ���ش��ي��ا يف نوفمرب  ب��ط��ول��ة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 

بكاأ�شيها  �ل��ق��دم  لكرة  دو  �أب��ط��ال  من�شة  �ختتمت 
�ملجموعات  دور  ف��ع��ال��ي��ات  و�ل��ف��رج��ان  ل��ل��م��د�ر���س 
�إم��ارة دب��ي وذل��ك بح�شور ك�شايف لليغا وعدد  يف 
�لالعبني  لت�شجيع  و�لأ���ش��دق��اء  �لأه��ل  من  كبر 

�ل�شباب.
جنحت �ملدر�شة �لدولية �ل�شويفات يف �لتاأهل �إىل 
�لفئات  جلميع  فرقها  بجميع  �ملغلوب  خ��روج  دور 
وُمدرب  لليغا  ك�شاف  ذل��ك  على  وعلق  �لُعمرية 
�إغلي�شيا�س  ديفيد  �ل�شابق  لل�شباب  مدريد  ري��ال 
لنا مدر�شة  �شنو�ت قدمت   4 م��د�ر  قائاًل:” على 

وذلك  �لر�ئعني  �لالعبني  من  �لعديد  �ل�شويفات 
بف�شل �لعمل �لر�ئع ملعلميهم وُمدربيهم«.

مبار�ة   92 �ل���ي���وم  �مل���الع���ب  و�أ�شاف:”�شهدت 
�لعديد  عن  ك�شفت  �مل�شتوى  عالية  ُمباريات  ُكلها 
منهم  ع��دد  بدعوة  ُقمنا  �لر�ئعني،  �لالعبني  من 
�لكفاء�ت  م��رك��ز  يف  �لخ���ت���ب���ار�ت  �إىل  ل��ل��خ�����ش��وع 
�لعالية ونتمنى �لتوفيق للجميع لبدء م�شرتهم 

كالعبي كرة قدم حمرتفني«.
�ملُقبل  �لأ���ش��ب��وع  تنطلق  قائاًل:”  حديثه  و�أن��ه��ى 
�أول مرحلة من مر�حل �حل�شم هنا يف دبي ونثق 

كبًر�  حما�ًشا  �شت�شهد  �ملغلوب  خ��روج  مرحلة  �أن 
�لتاأهل  ت��ذك��رة  حجز  على  ��شتثنائية  وتناف�شية 

لن�شف �لنهائي«.
من  قيا�شي  ع��دد  �شفن�س  ذ�  م��الع��ب  ��شت�شافت 
�ملا�شي  �ل�����ش��ب��ت  ي���وم  �مل��ج��م��وع��ات  دور  م��ب��اري��ات 
دور  �لفئات من  ُمبار�ة يف جميع   92 ُلعبت  حيث 
ح�شوًر�  �جلولة  مباريات  �شهدت  كما  �ملجموعات 
ك��ب��ًر� م��ن �لأه����ل و�لأ����ش���دق���اء �ل��ذي��ن تو�فدو�  
�أف�شل حلظاتهم يف  وت�شجيل  �لالعبني  لن�شجيع 
�أوت�شديات  �أه��د�ف  �أو  مهار�ت  كانت  �شو�ء  �مللعب 

�لتو��شل  من�شة  يف  مل�شاركتها  وذل��ك  �أو�حتفالت 
للمو�هب  دو  �جل���دي���دة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي 
و�لتي �شجل فيها �ألف �لالعبني ملُ�شاعفة فر�س 
�كت�شافهم من قبل ك�شايف لليغا �لذين يتابعون دو 
للمو�هب ب�شكل دوري ل�شمهم �إىل مركز دو لليغا 

للكفاء�ت �لعالية.
كما عّلق وليد ع�شام �أحد حّكام �لبطولة قائاًل:” 
�لطالب و�ل�شباب من جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت 
عام  ُك��ل  �لبطولة  ه��ذه  ينتظرو�  �ملتحدة  �لعربية 
لك�شايف لليغا،  م��ه��ار�ت��ه��م  ي��ظ��ه��رو�  �أن  �أج���ل  م��ن 

لأنها  دو  �أبطال  �مل�شاركة يف من�شة  �جلميع يحب 
�ل�����ش��ب��اب من  ل��الع��ب��ني  ب��ط��ول��ة  �أف�����ش��ل  بب�شاطة 

�ملد�ر�س و�لفرجان«.
ه��ي موطن  دو  �أب��ط��ال  �أن من�شة  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�لدولة  يف  �ل�شباب  ق��دم  لكرة  �لر�شمية  �لكوؤو�س 
و�لتي ُتلعب يف �لإمار�ت �ل�شمالية، �أبوظبي و دبي 
و�لتي تفتح  �أبو�بها للبنني و�لبنات �لذين ترت�وح 
ممت  و�شُ ع���اًم���ا   18 و   10 ���ش��ن  ب���ني  �أع���م���اره���م 
�ملد�ر�س  م��ن  �ل��الع��ب��ني  �ألف  لتجمع  ا  خ�شي�شً
�أنحاء  جميع  من  خا�شة  �أو  حكومية  كانت  �شو�ء 

�لأطفال  ع��ن  ف�شاًل  �ملُ��ت��ح��دة  �لغربية  �لإم�����ار�ت 
�لذين ميلكون �شغًفا للعب ُكرة �لقدم مع فرقهم 
�ملن�شة لالعبني  ت��وف��ر  �مل��در���ش��ة.  �خل��ا���ش��ة خ���ارج 
�لثقافات  م��ع  للتفاعل  ف��ري��دة  ُف��ر���ش��ة  �ل�����ش��ب��اب 
على  فيه  تعمل  �ل���ذي  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  �ملُختلفة 
حت�شني وتنمية مهار�تهم يف ُكرة �لقدم كمت ُتقدم  
�ملتحدة- فر�شة  �لعربية  �لإم��ار�ت  ولأول مرة يف 
ل��ل��ُم�����ش��ارك��ني ملُ��م��ار���ش��ة ُك���رة �ل��ق��دم ع��ل��ى م�شتوى 
�حرت�يف من خالل �ملن�شة �لك�شفية �لدولية �لتي 

ُد�شنت بال�شر�كة مع ل ليغا.

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  هناأ 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي رئي�س  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لقيادة  �ل���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
�ل��ر���ش��ي��دة و���ش��ع��ب دول����ة �لإم������ار�ت 
وجميع �ملقيمني على �أر�س �لدولة، 
من  �لأوىل  �لن�شخة  �نطالقة  على 
للدر�جات  �لعاملي  �لإم���ار�ت  ط��و�ف 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة، �ل����ذي ي��وؤك��د ل��ل��ع��امل �أن 
د�ئما  ذر�عيها  تفتح  �لإم���ار�ت  دول��ة 
و�لأ�شدقاء  �لأ���ش��ق��اء  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 

�أو��شر  وتعزيز  و�لتناف�س  للتالقي 
�ل�شد�قة مع �جلميع.

“طو�ف �لإم���ار�ت هو  وق��ال �شموه: 
�لأو�شط  �ل�شرق  �لوحيد يف منطقة 
ل�شباقات  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ف���ئ���ة  ���ش��م��ن 
ياأتي  وه�����و  �ل���ه���و�ئ���ي���ة  �ل�����در�ج�����ات 
�ملنطقة  �ل���دول���ة يف  م��ك��ان��ة  ل��ي��وؤك��د 
و�لعامل و ريادتها يف جميع �ملجالت 
و�نطالقته   ، �لريا�شة  بينها  وم��ن 
من  ف��ري��ق��ا   20 مب�����ش��ارك��ة  �لأوىل 
قار�ت   5 م��ن  �لعاملية  �ل��ف��رق  نخبة 

يوؤكد  �لت�شامح  ع��ام  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
تكون  �أن  يف  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  نهج 
�لتي  للملتقيات  ح��ا���ش��ن��ة  �ل���دول���ة 
و�لتعاون  �ل�شعادة  ن�شر  يف  ت�شاهم 
تو��شل  و�أن  �جل��م��ي��ع،  ب��ني  و�مل��ح��ب��ة 
�لقيام بدورها �لر�ئد يف دعم تالقي 
�ل�����ش��ع��ادة، وكذلك  �ل�����ش��ع��وب ون�����ش��ر 
ممار�شة  على  �ملجتمع  فئات  حتفيز 

�لريا�شة كن�شاط حياتي يومي«.
و�أ�����ش����اف ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب�����ي: “ 
�لعاملي  �لإم����ار�ت  ط��و�ف  تنظيم  �ن 

�أ�شابيع  ب��ع��د  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات 
لكرة  �آ�شيا  ك��اأ���س  تنظيم  م��ن  قليلة 
�لقدم �لتي �أقيمت على �أر�س �لدولة 
مرة،  لأول  منتخبا   24 مب�شاركة 
يوؤكد دعم �لقيادة �لر�شيدة للريا�شة 
�أهم جمالت �حلياة،  باعتبارها من 
لأبناء  �لتنظيمية  �لقدر�ت  وكذلك 
�خلرب�ت  ميتلكون  �لذين  �لإم���ار�ت 
�لفعاليات  �أك���رب  لتنظيم  و�ل��ك��ف��اءة 
و�مل��ل��ت��ق��ي��ات �ل��دول��ي��ة ب��ج��ودة ومتيز 
يليق با�شم دولة �لإم��ار�ت ومكانتها 

يف جميع �مليادين«.
�أك�����د ���ش��م��و رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي  و 
�أهمية �لر�شالة �لتي  �لريا�شي على 
ل��ل��ع��امل، فقال:   �ل���ط���و�ف  ي��ر���ش��ل��ه��ا 
حمبة  ر�شالة  ميثل  �لطو�ف  “هذ� 
�لإم���ار�ت للعامل، ور�شالة  من دول��ة 
من �لعامل توؤكد تقديرهم و ثقتهم 
بدولة �لإمار�ت وقدرتها على تنظيم 
بكفاءة  �لكربى  �لريا�شية  �لأحد�ث 
ومتيز، كما �أن عد�شات �لتلفزيونات 
�لطو�ف  مناف�شات  �شتبث  �لعاملية 

�أي�����ام وت��ن��ق��ل للعامل   7 ع��ل��ى م����د�ر 
����ش���ور� ع���ن ج���م���ال وروع������ة وطننا 
ومن�شاآته  ومدنه  وجباله  ب�شحاريه 
بني  �لتي جتمع  �لفريدة  �ل�شياحية 
�ملعماري  �لت�شميم  وروع��ة  �حلد�ثة 
وتر�ثها  �ل��وط��ن��ي��ة  ه��وي��ت��ه��ا  وب����ني 
ل��ق��ط��ات حقيقية من  وه���ي  �ل��غ��ن��ي، 
و  �لتجميل  �لو�قع ل حتتمل  �أر���س 
روعتها  لت�شف  للكلمات  حت��ت��اج  ل 

ومدى تفردها«.
ف����رق �لعمل  ���ش��م��وه ج��ه��ود  ث��م��ن  و 

 “ بالقول:  �لطو�ف، وختم  لتنظيم 
�أهم  ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية من 
ل�شحة  ف��ائ��دة  و�أك��ره��ا  �لريا�شات 
�أفر�د �ملجتمع و�شعادتهم وحيويتهم، 
�لطو�ف  ه���ذ�  تنظيم  �أن  ���ش��ك  ول 
ي�شاهم يف ن�شر ثقافة ممار�شة هذه 
�ملجتمع  �أف����ر�د  وت�شجيع  �ل��ري��ا���ش��ة 
�لأجيال  ي�شجع  ما  ممار�شتها،  على 
�أ�شوة  مم��ار���ش��ت��ه��ا  ع��ل��ى  �جل����دي����دة 
بيننا  �ملتو�جدين  �لريا�شة  بنجوم 

للم�شاركة يف �لطو�ف«. 

كاأ�ش مدار�ش وفرجان الإمارات يختتم فعاليات دور املجموعات يف دبي

حمدان بن حممد : طواف الإمارات ر�ضالة حمبة من الدولة للعامل 
ور�ضالة تقدير من العامل للدولة

�شهدت 7 ميداليات ذهبية ن�شائية

النيــــادي ي�ضيـــد بنجــــاح بطولــــة الإمــــارات للمــــواي تــــاي 
للـفئـــات الـعمريـــة 

�ل��ع��ام للمر�حل �ل�شنية  �ل����دوري  �أب��وظ��ب��ي و�ل�����ش��ارق��ة ودب���ي  ت�����ش��درت ف��رق 
لل�شطرجن و�لتي ينظمه �حتاد �ل�شطرجن بني �أندية �للعبة حاليا و �أ�شفرت 
�لنتائج يف م�شابقة حتت 18 �شنة للفتيات، عن فوز دبي لل�شطرجن و�لثقافة 
على �لعني 4-2، حيث فازت لعبات دبي مرمي عي�شى ويا�شمني علي وتال 
نا�شر وعهود ز�يد على لعبات �لعني و�فية دروي�س و�أمل فا�شل �ل�شام�شي 
يف  �ل��ع��ني  ف��از  فيما  خ���وري  عبد�لرحمن  ون���ور�  �ل�شام�شي،  نا�شر  وعائ�شة 
�لرميثي  ومهرة  غالية حممد  على  دروي�س  زينب  تفوقت  بعدما  مبار�تني، 
�لفئة  ه��ذه  قمة  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  فريق  ويت�شدر  �هلل،  م��ال  م��رمي  على 
 5 6.5 نقطة، ودبي  �لعني  يليه  بر�شيد 9.5 نقطة بعدما لعب 6 جولت، 
للذكور، جنح فريق  �شنة   18 نقاط. ويف م�شابقة حتت  نقاط، و�ل�شارقة 3 
نقطة  �أبوظبي من حتقيق �لفوز على فريق �لعني 3.5 نقطة مقابل 2.5 

ب��ني خ��ال��د عبد�هلل  �ل��ت��ع��ادل حا�شر� على ط��اول��ة و�ح���دة جمعت  ك��ان  حيث 
�ملزروعي لعب �أبوظبي وفي�شال �شود�ري لعب �لعني، وتغلب �أبوظبي يف 3 
طاولت، حيث فاز عمر�ن �حلو�شني على عبد�هلل �لنيادي، و�شلطان �لدرمكي 
فاز  فيما  كري�شنان،  ه��اري  �أديتيا  على  �شلطان  وعامر  �لرميثي،  ز�ي��د  على 
كري�شنان  ه��اري  على  �ل�شام�شي  نا�شر  ح��ارب  فاز  حيث  مبار�تني،  يف  �لعني 
�لفئة  ه��ذه  قمة  ويت�شدر  �ل�شريفي،  ح��م��د�ن  علي  على  �حلو�شني  و�شعيد 
 5 �لعني  يليه  نقطة   6.5 بر�شيد  لل�شطرجن  �لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي  فريق 
نقاط و�أبوظبي 3.5 نقطة و�لفجرة 3 نقاط. ويف م�شابقة حتت 14 �شنة 
نقطة،   2.5 نقطة مقابل   3.5 �أبوظبي  فريق  دبي على  فاز فريق  للبنات، 
حيث كان �لتعادل حا�شر� على طاولة و�حدة جمعت بني �أحالم ر��شد لعبة 
وهي  مو�جهات   3 يف  دبي  فاز  فيما  �أبوظبي،  لعبة  �لدرمكي  ولطيفة  دبي 

�ملزروعي و�شمة حبيب  �شهد  �أري��ا وحال جمال على  فيا�س  �أحمد على  عنود 
�لبلو�شي على نورة �خلوري، وفاز �أبوظبي يف مبار�تني، هار�شافارديني على 
قمة  دب��ي  ويت�شدر  ك��ر�ر،  حبيبة  على  عامر  و�شم�شة  �إب��ر�ه��ي��م،  �أحمد  �شارة 
�ل�شارقة  2.5 نقطة، وفتيات  �أبوظبي  يليه  3.5 نقطة  بر�شيد  �لفئة  هذه 
بدون نقاط. ويف م�شابقة حتت 14 لالأولد، فاز فريق دبي على �لعني 2-4، 
ويت�شدر فريق �أبوظبي قمة هذه �لفئة بر�شيد 8 نقاط يليه دبي يف �ملركز 
�لثاين بر�شيد 6 نقاط و�لعني �لثالث 5.5 نقطة و�ل�شارقة �لأخر بر�شيد 
4.5 نقطة.  ويف م�شابقة حتت 10 �شنو�ت للفتيات، فاز �لعني على �ل�شارقة 
4.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة، ودبي على �أبوظبي 4-2، ويت�شدر هذه �لفئة 
فريق دبي بر�شيد 10 نقاط، ويليه �لعني بفارق ن�شف نقطة، ور�أ�س �خليمة 
 6 بر�شيد  �لر�بع  �ملركز  يف  و�أبوظبي  نقطة،   7.5 بر�شيد  �لثالث  للفتيات 

عبا�س  فوزية  و�أع��رب��ت  نقاط.   3 بر�شيد  �خلام�س  �ل�شارقة  وفتيات  نقاط 
رئي�س �للجنة �لفنية بالحتاد عن �شعادتها للم�شتويات �ملتميزة �لتي ت�شهدها 
م�شابقة دوري �ملر�حل �ل�شنية موؤكدة �أن هذه �مل�شتويات تك�شف قوة �لقاعدة 
ت�شتطيع  �ل��وط��ن��ي��ة،  للمنتخبات  متميزة  عنا�شر  ي��ف��رز  م��ا  وه��و  ب��الأن��دي��ة 
�لفوز  ع��ن  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �أ�شفر يف  م��ا  �ل��ب��ط��ولت، وه��و  �لإجن����از�ت يف  �شنع 
�مل�شابقات.  جناح  على  وتاأكيد  �لبطولت،  خمتلف  يف  ملونة  ميد�لية  ب�46 
و�أو�شحت �أن �لنجاحات مل تكن لتتحقق لول تعاون �لأندية و�ولياء �لأمور 
معنا، منوهة �إىل �أن م�شاركة �مل�شمولني يف �لقر�ر لها �لكثر من �لإيجابيات 
لالعبي  �لفنية  و�ل�شتفادة  للم�شابقات  �لفني  �مل�شتوى  �رتفاع  مقدمتها  يف 
�ملنتخبات �لوطنية من خالل �لحتكاك مبد�ر�س خمتلفة من خالل م�شاركة 

�لفئات �مل�شمولة بامل�شابقات �ملحلية.

اأبوظبـــي وال�ضارقـــة ودبـــي يف �ضـــدارة دوري املراحـــل لل�ضطرنـــج
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•• دبي- الفجر:  

�ل�شابع  �مل�شنف  بد�أ روجيه فيدرر، 
�نتز�ع  حملة  �أم�����س  م�����ش��اء  ع��امل��ي��اً، 
�شوق  ب���ط���ول���ة  يف  �ل���ث���ام���ن  ل��ق��ب��ه 
�أط��اح يف  دب��ي �حل��رة للتن�س، حيث 
 31 بامل�شنف  �لفتتاحية  مبار�ته 
كول�شر�يرب،  فيليب  �لأمل��اين  عاملياً، 

 .1-6  6-3  4-6
�إح�����ر�ز  ف���ي���درر يف  ويف ح����ال جن���ح 
�ل��ل��ق��ب ه����ذ� �لأ����ش���ب���وع، ي�����ش��ب��ح يف 
ر�شيده 100 لقب دويل، ويقرتب 
�لعاملي  �لقيا�شي  �ل��رق��م  م��ن  �أك���ر 

�لأمريكي  ���ش��ج��ل��ه  �ل����ذي   ،109
جيمي كونورز.

ل�  �لأوىل  �مل���و�ج���ه���ة  ه�����ذه  وت���ع���د 
�أمام �ليوناين  فيدرر منذ خ�شارته 
�لدور  يف  ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س 
�لر�بع لبطولة ��شرت�ليا �ملفتوحة، 
و�شكلت �لرياح �لتي هبت على �ملكان 

حتد �إ�شايف لكل من �لالعبني.  
مو�جهة  “�إنها  ف����ي����درر:  وق������ال 
م���ع �ل���ظ���روف �جل���وي���ة، �أك����ر من 
م��ن��اف�����ش��ة م��ع �خل�����ش��م، وه����ذ� �أمر 
خمتلف متاماً، �إذ ��شطررت �أحياناً 
��شتفاد  م��رت��ف��ع��ة  ك����ر�ت  ل��ع��ب  �إىل 

�لأوىل  �ملجموعة  �إيقاع  ك��ان  منها، 
�ل�شعوبة،  غاية  يف  �لثانية  ون�شف 
يف  �لأم����ور  لأ���ش��ع  عانيت  وبالفعل 
�أك��ون هجومياً  �أن  ن�شابها، حاولت 
يف مثل هذه �لأح��و�ل �لتي يح�شن 
كول�شر�يرب �لتعامل معها، وخا�شة 
�أوحترفها  �ل����ك����رة  ت������دور  ع���ن���دم���ا 
�ل���ري���اح ع��ن م�����ش��اره��ا، و�أن����ا �شعيد 
ل��ت��غ��ل��ب��ي ع��ل��ى �لأم������ر، �أع��ت��ق��د �أين 
�ملجموعة  يف  طيباً  ع��ر���ش��اً  ق��دم��ت 
�ل��ث��ال��ث��ة.«   و�إذ� متكن ف��ي��درر من 
�لأ�شبوع  ه����ذ�  دب����ي  ب��ل��ق��ب  �ل���ف���وز 
 ،2002 منذ  �لأوىل  �مل��رة  �شتكون 

ذ�ت  م��ن  لعبني  فيها  ينجح  �لتي 
يف  �لبطولة  لقب  �إح����ر�ز  يف  �لبلد 
ذ�ت �لعام، بعد �لفرن�شيني فابري�س 
�شانتورو و�أميلي موري�شمو، وياأمل 
�أن يلحق مبو�طنته بيليند�  فيدرر 
ل��ق��ب دبي  �إح�������ر�ز  ب��ي��ن��ت�����ش��ي�����س يف 
�أ�شاف:”ب�شر�حة  حيث   ،2019
�إذ  كبر،  باإجناز  قامت  �أنها  �أعتقد 
من  لعبات  باأربع  �لهزمية  �أنزلت 
�لعامل،  يف  �لأُول  �لع�شر  �مل�شنفات 
لفرتة  قابلتها  ق��وي��ة،  م��و�ج��ه��ة  يف 
وج���ي���زة،  وك��ن��ت �أر�ه�����ا يف �ملالعب 
و�أه��ن��ئ��ه��ا ي��وم��ي��اً ع��ل��ى �ل���ف���وز، و�أنا 

)بعد  �ملناف�شة   �إىل  بعودتها  �شعيد 
معاناتها من �لإ�شابة(.«

�لتالية،  مبار�ته  يف  فيدرر  ويلتقي 
�لإ�شباين  ع���امل���ي���اً،   32 �مل�����ش��ن��ف 
و�شيف  ف���رد�����ش���ك���و،  ف���رن���ان���دو 
بلغ  �ل����ذي   ،2017 دب����ي  ب��ط��ول��ة 
�ل���دور �ل��ث��اين ي��وم �أم�����س �إث��ر فوزه 
توما�س  �مل���ت���اأه���ل  �لإي����ط����ايل  ع��ل��ى 

فابيانو، 6-3 3-6 2-6. 
وم���ن �أب����رز �ل��ن��ت��ائ��ج �لأخ����رى �لتي 
للبطولة  �لأول  �ل���ي���وم  ���ش��ه��ده��ا 
�شقوط �لرو�شي كارين خا�شناتوف 
�أم���������������ام �جل���������ورج���������ي ن����ي����ك����ول����وز 

وفوز   ،1-6  4-6 بازيال�شفيلي 
�شرتوف على  لينارد  ج��ان  �لأمل���اين 
�ل��ك��ن��دي م��ي��ل��وز ر�ون��ي��ت�����س، 4-6 

كذلك     .4-6  7-5
كذلك عرب �إىل �لدور �لثاين حامل 
�للقب �لإ�شباين، روبرتو باوتي�شتا 
�لهندي  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه  �إث����ر  �آغ������وت، 
ر�مكومار ر�مانثان )بطاقة دعوة( 
مارتون  و�ل��ه��ن��غ��اري   ،3-6  4-6
عاملياً،   35 �مل�شنف  فوك�شوفيك�س، 
عقب تغلبه على د�مر زومهور من 

�لبو�شنة، 1-6 6-7.  
�لنائب  م��اك��ل��وخ��ل��ني،  ك���ومل  وق����ال 

�لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  �لتنفيذي 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��وق دبي 
“ ت��اب��ع��ن��ا خ�����ش��ارة �ثنني  �حل�����رة: 
�ليوم  �ل��ب��ط��ول��ة يف  م�����ش��ن��ف��ي  م���ن 
ينذر  �ل���ذي  �لأم���ر  للحدث،  �لأول 
طو�ل  �شن�شهدها  قوية  مبو�جهات 
�إذ�  ل����رى  �لأ�����ش����ب����وع، و���ش��ن��ن��ت��ظ��ر 
باللقب  �ل��ف��وز  ف��ي��درر  باإمكان  ك��ان 
يف  قيا�شي  رق���م  وت�شجيل  جم����دد�ً 
رقم  �للقب  �إىل  بو�شوله  م�شرته 

 ».100
ق����ال ����ش���الح تهلك،  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
مزيد�ً  “نتوقع  �ل��ب��ط��ول��ة:  م��دي��ر 

من �ملو�جهات �لقوية هذ� �لأ�شبوع، 
مب�شاركة لعبني فازو� هذ� �ملو�شم 
�لأل��ق��اب، مب��ن فيهم  م��ن  بالعديد 
د�ن�����ي�����ل م���ي���دف���ي���دي���ف �ل�������ذي ف���از 
ب��ب��ط��ول��ة ���ش��وف��ي��ا، وغ��ي��ل مونفيل 
و�شتيفانو�س  روت����������رد�م،  ب�������دورة 

ت�شيت�شيبا�س ببطولة مر�شيليا.«
ت���ق���ام ب���ط���ولت ����ش���وق دب����ي �حل���رة 
للتن�س، �لتي متلكها وتنظمها �شوق 
دب���ي �حل����رة، حت��ت رع��اي��ة �شاحب 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.

•• دبي - الفجر:

 ت�����ش��ه��د ���ش��و�ط��ئ د�ن����ة �ل��دن��ي��ا دبي 
�عتبار� من �ليوم -�لأربعاء- وحتى 
يوم �ل�شبت �ملقبل تظاهر�ت ريا�شية 
�لدورة  بالتز�من مع  بحرية كبرة 
�ل�����ش��اب��ع��ة و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن معر�س 
و�لتي  دبي �لعاملي للقو�رب 2019 
ب�������د�أت ي�����وم �أم���������س-�ل����ث����الث����اء- يف 
قناة  م��ن  بالقرب  بجمر�   موقعه 

دبي �ملائية.
وينظم نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ل����ب����ح����ري����ة ف����ع����ال����ي����ات ري���ا����ش���ي���ة 
�ليوم  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  متنوعة  بحرية 
م���وع���د ختام  -�لأرب������ع������اء- وح���ت���ى 
مع  بالتعاون  �ل�شبت  ي��وم  �مل��ع��ر���س 
�جلهة  �لتجاري  �لعاملي  دب��ي  مركز 
�ملنظمة للحدث وعدد من �ملوؤ�ش�شات 
ودولية  �لوطنية ومب�شاركة حملية 
�لأ�شماك  �شيد  م�شابقات  يف  كبرة 
�لدر�جات  وريا�شة  و�شكل(  )كنعد 

�ملائية.
وتبد�أ �أوىل �لفعاليات �لتي ينظمها 
�ل��ن��ادي �ل��ي��وم م��ع �أول �أي���ام �جلولة 
دبي  بطولة  من  و�خلتامية  �لثالثة 
 2019-2018 �لأ�شماك  ل�شيد 
و�لتي ت�شتقطب هو�ة هذه �لريا�شة 
من �أبناء �لدولة و�جلاليات �ملقيمة 
�للجنة  ت��ت�����ش��ل��م  ح��ي��ث  �ل����دول����ة  يف 

يف  �مل�شاركني  �شيد  يوميا  �ملنظمة 
دبي  قناة  �ملعر�س عند مدخل  مقر 

�ملائية يف جمر�.
وكان مقرر� �أن تنطلق هذه �مل�شابقة 
بالتز�من مع حفل �لفتتاح �لبارحة 
�جل  وم��ن  �ملنظمة  �للجنة  �أن  غر 
���ش��م��ان ���ش��الم��ة �مل�����ش��ارك��ني �أرج���ات 
�لبحر  ح��ال��ة  ب�شبب  ي��وم��ا  �ل��ب��د�ي��ة 
�مل�����ش��ارك��ني يف  و�ل��ت��ي ق��د ل ت�شاعد 
�أن  �أمل  �حل�شول على هدفهم على 
�ل�شاعات  يف  �لبحر  ح��ال��ة  تتح�شن 
و��شعة  م�شاركات  �جل  من  �لقادمة 
يف �ل�شباق ح�شبما �و�شح ذلك هزمي 
�ل�شباقات   �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ق���م���زي 
�خلا�س  �ل��ت��ن��وي��ري  �لج���ت���م���اع  يف 

�مليناء  �ل��ن��ادي يف  مقر  ب��احل��دث يف 
�ل�شياحي 

�مل�شابقة  ه��ذه  ه��ذ�  �ل��ن��ادي  وينظم 
بالتعاون  �ملو�شم  �لثالثة هذ�  للمرة 
و�ل�شر�كة مع جمعية دبي �لتعاونية 
ل�شيادي �لأ�شماك و�لناقلة �لوطنية 
)ط���ر�ن �لإم�����ار�ت( و)ب���ي �أن���د �أو( 
�لعاملي  دب����ي  وم��ع��ر���س  م��اري��ن��ا���س 

للقو�رب 2019.
ويقدم نادي دبي �لدويل للريا�شات 
م���ال���ي���ة كبرة  ح����و�ف����ز  �ل���ب���ح���ري���ة 
حيث  �مل�شابقة  ه��ذه  يف  للم�شاركني 
بالنادي  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ر���ش��دت 
منها   135 �ألف درهم   165 مبلغ 
�شتوزع على �لع�شرة �لأو�ئل يف  فئة 

م�شابقة �لكنعد و30 �ألفا للفائزين 
م�شابقة  يف  �لأوىل  �لثالثة  باملر�كز 

فئة )�ل�شكل(
وي�شتعد نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�ل��ب��ح��ري��ة ك���ذل���ك وب���ال���ت���ز�م���ن مع 
مناف�شات  لتنظيم  �لعاملي  �ملعر�س 
�شباق دبي للدر�جات �ملائية -�جلولة 
�ل�شاد�شة وقبل �خلتامية من بطولة 
وذلك   2019- �لدولية  �لإم���ار�ت 
)�جلمعة  �ثنني  يومني  م��د�ر  على 
و�ل�شبت( �شيكونان مليئني بالإثارة 

و�لت�شويق
�أيام  ت��ق��ام خ���الل  �أن  �مل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
�مل��ع��ر���س وحت��دي��د� �جل��م��ع��ة �ملقبل 
للدر�جات  �ل��ل��ي��ل��ي  �ل����ش���ت���ع���ر�����س 

ه����اي����درو فالي  ف��ئ��ت��ني  �مل���ائ���ي���ة يف 
�ل���ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة �شمن  و�حل���رك���ات 
�لدولية  �لإم���ار�ت  بطولة  فعاليات 
�مل�شاركون  يتناف�س  حيث   2019
�ملالية  و�جل�����و�ئ�����ز  �لأل�����ق�����اب  ع���ل���ى 
�مل���ق���دم���ة م����ن ن������ادي دب�����ي �ل�����دويل 

للريا�شات �لبحرية.
�ل�شبت ويف موقع جديد  ويقام يوم 
ب��ال��ق��رب م���ن م��وق��ع �ل�����ش��ب��اق على 
باقي  م��ن��اف�����ش��ات  ����ش���اط���ئ ج���م���ر� 
و�ق��ف حمرتفني جي  �لفئات وه��ي 
بي 1 وجال�س جي بي 3 )مو�طنني( 
وو�قف جي بي 2 وو�قف خم�شرمني 
�شتوك وجال�س ج��ي بي   2 ب��ي  ج��ي 
3 )3( نا�شئني  بي  جي  وو�ق��ف   2

 3 بي  جي  وو�ق��ف  �شنة   15-13
10-12 �شنة وو�قف  )2( نا�شئني 
وجال�س  ن��ا���ش��ئ��ني   )1(  3 ب���ي  ج���ي 
بي  وجال�س جي  �شبارك   4 بي  جي 

حمرتفني   1
���ش��ب��اق دبي  �مل��ن��اف�����ش��ات يف  وجت��م��ع 
للدر�جات �ملائية -�جلولة �ل�شاد�شة 
و�خل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت 
�لعامل  �أب���ط���ال   2019- �ل��دول��ي��ة 
م��ن خمتلف قار�ت  -�ل�����ش��ب��ت-  ي��وم 
بريطانيا  ب���ل���د�ن  مي��ث��ل��ون  �ل���ع���امل 
وف���رن�������ش���ا و�ل�������ش���وي���د و�ل����دمن����ارك 
و�لكويت  و�ليابان  و�ملجر  و�لنم�شا 
�أبطال  �إىل  �إ�شافة  و�مل��غ��رب  وم�شر 

�لإمار�ت.

�لقمزي مدير  ه��زمي حممد  وق��ال 
دبي  ن�������ادي  يف  �ل�������ش���ب���اق���ات  �إد�رة 
�ل�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �أن  
�شو�طئ دبي على موعد مع �لإثارة  
دبي  �أي��ام معر�س  ط��و�ل  و�لت�شويق 
�لعاملي للقو�رب 2019 من خالل 
�لأن�شطة �ملتنوعة �لتي �شوف تنظم 
�لنادي خالل هذه �لأيام �عتبار� من 

�ليوم وحتى �ل�شبت �ملقبل
�ملنظمة  �للجنة  �أن  �ل��ق��م��زي  وق���ال 
�أل�����ف دره���م   165 ر����ش���دت م��ب��ل��غ 
�ملالية  �جل����و�ئ����ز  ق��ي��م��ة  ك���اإج���م���ايل 
�لأ�شماك  ���ش��ي��د  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
موؤكد� �أن �حلو�فز �لعينية من قبل 
�لتناف�س  رعاة �حلدث ترفع حر�رة 

�لوطنية  �ل��ن��اق��ل��ة  ���ش��ت��ق��دم  ح��ي��ث 
تذ�كر  خم�شة  �لإم�����ار�ت(  )ط���ر�ن 
�شفر لأ�شحاب �لوزن �لعلي يف كل 
�شيح�شل  كما  )�ل�شكل(  وبطل  يوم 
بطل )�لكنعد( على موقف جماين 
�أند  ملدة عام مقدم من موؤ�ش�شة بي 

�أو مارينا�س.
وك�شف �لقمزي �لنقاب عن �جلائزة 
�ل���ك���ربى ل��ل��م�����ش��ارك��ني يف �حل���دث 
و�ملقدمة من �للجنة �ملنظمة ملعر�س 
وهي   2019 للقو�رب  �لعاملي  دبي 
م��ن��ح ث����الث ف���ر����س ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�لعاملي  �لأ���ش��م��اك  �شيد  م��ون��دي��ال 
�لثالثة  �ملر�كز  لأ�شحاب   2020
�لنقاط جلولت  �لوىل يف جمموع 
 2019-2018 دب���ب���ي  ب���ط���ول���ة 

و�لتي �شملت 3 حمطات

من�شة
وي�����������ش�����ارك ن���������ادي دب�������ي �ل�������دويل 
للريا�شات �لبحرية مبن�شة عر�س 
دبي  ق���ن���اة  يف  �مل���ع���ر����س  م���وق���ع  يف 
�مل�شاركون  يقدمه  ما  لإب��ر�ز  �ملائية 
و�أي�شا  �لأ�شماك  �شيد  م�شابقة  يف 
�ل��ت��ي ينظمها  �لأخ����رى  �مل�����ش��اب��ق��ات 
ب��ال��ق��رب م���ن �مل���وق���ع �لأم������ر �ل���ذي 
يجتذب عدد كبر من زو�ر �ملعر�س 
�لتو�يل  على  �لثانية  للمرة  وذل��ك 
بعد �مل�شاركة �لوىل �لعامل �ملا�شي.

فيدرر يطيح باالأملاين كول�شرايرب وي�شعد اإىل الدور الثاين لدولية دبي للتن�س

تاأهـــل �ضعـــب لالإ�ضبانـــي فيـردا�ضكـــو اإلـــى الـــدور الثانـــي  

�شيد االأ�شماك اليوم والدراجات املائية اجلمعة وال�شبت

كرنفـال ريا�ضـي بحـري يف �ضواطـئ دبـي مـن اليـوم وحتـى ال�ضبـت
القمزي: فعاليات متنوعة للنادي بالتزامن مع معر�س القوارب

فريــق املغامــرات 
ي�ضـل قمـة »حفيـت«

 
�أبوظبي قمة جبل حفيت مبدينة  ب�شرطة  و�شل فريق من 24 منت�شباً 
�لقمة،  �إىل  �لوعرة �شعود�ً  �مل�شار�ت  5 كيلومر�ت من  �لعني، بعد قطع 

بلياقة بدنية عالية و�أ�شر�ر و�شول �إىل �لهدف بنجاح.
و�أو�شح مالزم �أول �شامل �ل�شنيدي مدير فرع �ملغامر�ت، مبركز �لرتبية 
تهدف  �لفعالية  �أن  �لب�شرية،   �مل���و�رد  قطاع  يف  �ل�شرطية،  �لريا�شية 
�إىل تنمية روح �لتحدي و�ملغامرة وروح �لعمل �جلماعي ومتثل فر�شة 
و�حلياة  �لعمل  �شغوطات  من  و�لتخل�س  �ل��روت��ني  لك�شر  للم�شاركني  
�لقوة  وتنمية  �لإجن��از  حتقيق  على  �لقدرة  يف  �لثقة   وغر�س   �ليومية 

�لبدنية  للمنت�شبني.

عمار النعيمي ي�ضيد بنتائج »نادي م�ضفوت للرماية« يف مهرجان الوحدات امل�ضاندة
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �أ���ش��اد 
�ملجل�س �لتنفيذي بالإجناز�ت �ملتميزة لفرق �لرماية يف نادي م�شفوت 
“�إ�شقاط  مناف�شات  يف  �لأول  �مل��رك��ز  وحتقيقه  و�لفرو�شية  للرماية 
�أقيمت  �مل�شاندة” �لتي  �لوحد�ت  “بطولة مهرجان  �ل�شحون” �شمن 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. معترب� �شموه �أن �لإر�دة 
و�ملثابرة و�لإ�شر�ر عو�مل رئي�شية يف حتقيق �لنجاح و�لفوز و�لو�شول 
�إىل �لهدف. جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه يف مكتبه بديو�ن �حلاكم .. 
حمد �شعيد �أ�شحي �لكعبي رئي�س جمل�س �إد�رة نادي م�شفوت للرماية 
و�ل��ذي ي�شم كال من خمي�س بن  �لرماية  و�أع�شاء فريق  و�لفرو�شية 
خليف �لكعبي وعلي بن خليف �لكعبي ور��شد بن ما�شي �لكعبي و�شيف 

بن خليف �لكعبي وحمد بن خليف �لكعبي ونا�شر خليفة �لكعبي مدرب 
�لفريق . ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب 
و�شعادة حمد عبد�هلل  و�ملالية  �لإد�ري��ة  لل�شوؤون  �ل�شمو حاكم عجمان 
�ل�شمو حاكم عجمان  ل�شاحب  �خلا�س  �ل�شكرتر  �لغفلي  بن غليطه 
و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار يف ديو�ن �حلاكم و�شعادة يو�شف 
�مل�شوؤولني  �ل�شيافة وعدد من  �لت�شريفات  �لنعيمي مدير عام  حممد 
لنادي م�شفوت  �لإجن���از  بهذ�  و�ع��ت��ز�زه  �شعادته  �شموه عن  و�أع���رب   .
�لألقاب  حل�شد  و�ل��ت��دري��ب  �ل���ش��ت��ع��د�د  مبو��شلة  �ل��ف��رق  مطالبا   ..
و�لإجناز�ت يف �لبطولت �ملحلية و�خلارجية .. مثنيا على �إد�رة �لنادي 
�لنادي  �إد�رة  �شموه  ودع��ا  ل��ه.  و�ملنت�شبني  �أن�شطته  متابعة  يف  وعملها 
يف  للم�شاركة  وتدريبهن  وتاأهيلهن  �ل�شيد�ت  من  رماة  فريق  لت�شكيل 

�لبطولت �ملحلية و�لدولية .. م�شدد� على �شرورة �لهتمام مبمار�شة 
�لأن�شطة  من  باعتبارها  �لهامة  �لريا�شات  من  تعترب  و�لتي  �لرماية 
�لقتالية �لفنية �لتي تقوي �ل�شخ�شية وتزرع �لولء وميار�شها �جلميع 
يف خمتلف �لأعمار. وهناأ �شموه �إد�رة �لنادي و�أع�شاء �لفريق وجميع 
�مل�شاركني يف م�شابقات �لرماية من �أع�شاء �لنادي على هذ� �لإجناز .. 
م�شر� �إىل �أنه مل�س �هتمام منت�شبي �لنادي بهذه �لأن�شطة منذ �ليوم 
�لأول لفتتاحه يف منطقة م�شفوت وحما�شهم وت�شميمهم على حتقيق 
�لهدف �لذي �أن�شئ من �أجله. و�أكد �شموه �أن �ملناف�شة يجب �أن تقرتن 
بالتفكر �ل�شليم وح�شن �لإد�رة و�لقيادة و�ل�شرب وجودة �لأد�ء فكلها 
جمتمعة توؤدي �إىل �لفوز يف �أي ميد�ن من ميادين �لريا�شة. و�أ�شاف 
�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي �أن مثل هذه �لإجناز�ت ما كانت 

وفنيني ومدربني ولعبني  �إد�ري��ني  تكاتف �جلميع من  لول  لتتحقق 
حققها  �لتي  و�لطيبة  �مل�شرفة  �لنتيجة  لهذه  �لو�شول  يف  �شاهم  مما 
�لنادي ما يوؤكد رقي م�شتوى �لريا�شة يف �لنادي ب�شكل خا�س خالل 
فرتة ق�شرة من �فتتاحه. من جهته تقدم حمد �لكعبي بجزيل �ل�شكر 
على  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لمتنان  و�لتقدير 
خا�شة  �لأن�شطة  هذه  ملثل  �ملتو��شل  ودعمه  للنادي  �حلثيثة  متابعته 
�لرماية وتقدميه كل م�شاندة وت�شجيع ملو��شلة تقدمي �أن�شطة متميزة 
لأع�شاء �لنادي. وقال �إنه لول دعم �شموه ملا و�شلنا �إىل هذ� �مل�شتوى 
�لنادي  �إد�رة  .. موؤكد� حر�شه وجمل�س  و�لنتائج �جليدة  و�لإجن��از�ت 
و�لعمل  وتنفيذها  �شموه  توجيهات  ترجمة  على  �ملنت�شبني  و�لأع�شاء 

على مو��شلة �جلهود لتطوير �لعمل يف �لنادي .
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الفجر الريا�ضي

�لأملاين  ليفربول  م���درب  على  يتعني 
ه���م���ة لعبيه  ���ش��ح��ذ  ك���ل���وب  ي����ورغ����ن 
�ل���ذي���ن ت���ر�ج���ع م�����ش��ت��و�ه��م يف �لآون����ة 
�لأخرة عندما ي�شتقبل و�تفورد �ليوم 
ب���د�أت كتيبته تعاين  �لرب��ع��اء يف وق��ت 
�لأمتار  يف  �لنف�شية  �ل�شغوطات  م��ن 
�لأخرة من �ل�شباق نحو �للقب �ملحلي 
�لذي يلهث ور�ءه �لفريق �لحمر منذ 
يف  ل��ي��ف��رب��ول  و���ش��ق��ط   .1990 ع����ام 
�أربع  �آخ��ر  فخ �لتعادل ث��الث م��ر�ت يف 
مباريات مع لي�شرت �شيتي وو�شت هام 
عالمة  ر�شم  م��ا  يونايتد  ومان�ش�شرت 
�أف��ر�د �لفريق يف  ��شتفهام ح��ول ق��درة 
باأن  �شيما  ل  �ل�شغوطات  مع  �لتعامل 
معظم لعبيه مل يعي�شو� هذه �لتجربة 
فريقهم مل  لأن  �لأخ��رة  �ل�شنو�ت  يف 
�للقب.  ع��ل��ى  �ملناف�شة  �شلب  يف  ي��ك��ن 
�ل�شكتلندي  �لأي�شر  �لظهر  �ن  بيد 
فريقه  ق��درة  يوؤكد  روبرت�شون  �أن���درو 
بقوله  �ل�شغوطات  م��ع  �لتعامل  على 

“�إنها جزء من �للعبة. بطبيعة �حلال، 
�لنقاط  ف���ارق  لأن  �أك���رب  �ل�شغوطات 
لكن  متقارب  �شيتي  ومان�ش�شرت  بيننا 
�لأمر.  ه��ذ�  مع  �لتعامل  علينا  يتعني 

�ملحلي  �ل���دوري  لقب  �إح���ر�ز  �أردت  �إذ� 
يجب عليك �ن تتفوق على �لآخرين«. 
ويت�شدر ليفربول بفارق نقطة و�حدة 
�ملو�شم  ب��ط��ل  ���ش��ي��ت��ي  ع���ن م��ان�����ش�����ش��رت 

�لغرمي  م����ع  �ل���ت���ع���ادل  ب���ع���د  �مل���ا����ش���ي 
�شلبا  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  �ل��ت��ق��ل��ي��دي 
على ملعب �أول��دت��ر�ف��ورد �لأح��د، لكن 
�لأحمر  �لفريق  بان  �عتربو�  كثرين 

فقد نقطتني ثمينتني ل �شيما يف ظل 
مناف�شه  منها  عانى  �لتي  �ل�شعوبات 
بنهاية  ث���الث���ة لع���ب���ني  �ل�����ذي خ�����ش��ر 
ب��د�ع��ي �ل���ش��اب��ة وهم  �ل�����ش��وط �لأول 
�لإ�شبانيان �أندير هرير� وخو�ن ماتا 
وجي�شي لينغارد. وبدل من �ن ي�شغط 
ليفربول على مناف�شه م�شتغال �حلالة 
�مل��ع��ن��وي��ة �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي مي���ر ب��ه��ا مل 
ي��ه��دد مرمى  ب��ال��ه��ج��وم ومل  ي��ج��ازف 
د�ف���ي���د دي خيا  �لإ����ش���ب���اين  �حل���ار����س 
�إط��الق��ا يف �ل�����ش��وط �ل��ث��اين. وحافظ 
روب��رت�����ش��ون ع��ل��ى ت��ف��اوؤل��ه ب��ق��ول��ه “لو 
قدمتم �ىل كل من له عالقة بليفربول 
�ن نكون متقدمني يف �ل�شد�رة بفارق 
و�فقنا على ذلك«.  لكنا  و�ح��دة  نقطة 
فريقه  م�شتوى  �عرتف برت�جع  لكنه 
“�ملبار�تان  بقوله  �لأخ���رة  �لآون���ة  يف 
�لأخرتان لنا �نتهتا بالتعادل �ل�شلبي 
�أبطال  دوري  يف  ميونيخ  بايرن  )�شد 
�لقول  �ل�شهل  م��ن  وب��ال��ت��ايل  �أوروب�����ا( 

�ل�شر�رة.  �ىل  ي��ف��ت��ق��د  �ل���ف���ري���ق  ب����ان 
ل��ق��د �ف��ت��ق��دن��ا �ىل ه����ذه �ل�������ش���ر�رة يف 
يف  لكن  يونايتد،  مان�ش�شرت  مو�جهة 
هذه  �ىل  بالور�ء  تعود  �لأحيان  بع�س 
�ملباريات وتقول +مل نلعب جيد� لكننا 
جنحنا يف �نتز�ع نتيجة جيدة �شمحت 
لنا بالفوز بلقب �لدوري«. وختم “على 
�لعموم يتعني علينا �ن نلعب بطريقة 
�أف�شل«.  ب��ط��ري��ق��ة  ون��ه��اج��م  �أف�����ش��ل 
روبرتو  �لرب�زيلي  �ملهاجم  يغيب  وقد 
فرمينو عن �للقاء �شد و�تفورد بعد 
�شد  لها  تعر�س  �لكاحل  يف  �ل���ش��اب��ة 
�للقاء.  يكمل  ومل  يوناتيد  مان�ش�شرت 
باإحر�زه  �ملنت�شي  �شيتي  مان�ش�شرت  �أما 
�لإنكليزية  �لأندية  ر�بطة  كاأ�س  لقب 
�ملحرتفة بفوزه على ت�شل�شي بركالت 
جديد  تعر  �أي  فيرتقب  �ل��رتج��ي��ح، 
�ل�شد�رة  ع��ل��ى  ل��ي��ن��ق�����س  ل��ل��ي��ف��رب��ول 
و�شت  ي�شتقبل  عندما  وذل���ك  جم���دد� 

هام على ملعب �لحتاد.

يف  بر�شلونة  وغرميه  مدريد  ري��ال  بني  �لكال�شيكو  مبارتا  ت�شكل 
حلظات  �ل��ق��دم  لكرة  �إ�شبانيا  وبطولة  ك��اأ���س  �شمن  و�ح��د  �أ���ش��ب��وع 
كليمنت  �لفرن�شي  بر�شلونة  م��د�ف��ع  ق���ال  م��ا  بح�شب  مف�شلية، 

لينغليه، معرب�ً عن �إعجابه بالنت�شار �لعاملي لهذه �ملو�جهة.
وقال �لالعب �لفرن�شي: “هي مبار�ة خمتلفة من حيث قوتها على 
�ل�شعيد �لعاملي، هناك عدد كبر من �لكامر�ت �لناقلة للمبار�ة، 
�أر���س �مللعب من  يف عدد كبر من �ل��دول.. جميع �لالعبني على 
نفوز  عندما  �ل��وق��ت..  جتمد  م��ب��ار�ة  هي  �إذ�  ��شتثنائي..  م�شتوى 
�مللعب،  باأجو�ء  �لأخ��رة،  بالدقائق  ت�شتمتع  �أك��ر..  ن�شتفيد  فيها 
تكون �شاحرة«. وتابع لينغليه: “هذ� �ل�شهر مف�شلي.. هناك دوري 

تو�شيع  ثم  �لنهائي  �إىل  تاأهل  ري��ال:  ومبارتان �شد  �أوروب��ا  �أبطال 
مهمان  و�شهر  �أ�شبوع  ه��ذ�  ري���ال..  �شد  �لنقاط  خ�شارة  �أو  �ل��ف��ارق 
ج��د�ً.. يجب �أن نعرف كيف ندير �لأم��ور لأنها قد تكون مف�شلية 
لبقية �ملو�شم«. وعن تاأثر جمريات �لكال�شيكو �لأول على نتيجة 
“ل، ل �أعتقد ذلك.. غالباً ما تكون  �لثاين، قال لعب بر�شلونة: 
�لفوز  يف  �آم���ل  خمتلفتني..  و�ح����دة  �أ���ش��ب��وع  يف  م��ب��ار�ت��ني  نتيجتا 
ريال  �أي م�شكلة«. وحول تطور  باملبار�تني وهكذ� لن يكون هناك 
“مل  �شولري:  �شانتياغو  �لأرجنتيني  �مل��درب  و�شول  منذ  مدريد 
يتغر �لالعبون، لكن �لدينامية خمتلفة متاماً.. حت�شنت �لنتائج 
وبات لديهم ثقة �أكرب، وبات �لعمل �أكر طبيعية.. هذ� فريق �أحرز 

دوري �أبطال �أوروبا ثالث مر�ت تو�لياً، جميعهم �أبطال ويتو�شلون 
�أن نكون حذرين دوماً من  دوماً للخروج من ماآزق �شعبة.. يجب 
�ملهاجم  �إي��ق��اف  م��دى �شعوبة  ع��ن  لينغليه  وق���ال  م��دري��د«.  ري���ال 
�لفرن�شي كرمي بنزميا: “هو لعب يخرج من �ملنطقة كثر�ً، جيد 
وي�شدد  �ملنطقة  د�خ��ل  �خلطورة  وبالغ  �لتقنية  �لناحية  من  ج��د�ً 
�لهدف«.  لت�شجيل  ثانية  تكفيه  كثر�ً،  نحذر  �أن  يجب  ب�شرعة.. 
وعن مدى تاأثر �لأرجنتيني ليونيل مي�شي �أف�شل هد�ف يف تاريخ 
�أحد  م�شاعدة  دون  �لت�شجيل  “ميكنه  ق��ال:  �لكال�شيكو،  مباريات 
�لكروية..  خلربته  نظر�ً  �أي�شاً  قائد  هو  و�ملباريات..  �لتمارين  يف 
ي�شاهد �ملباريات كثر�ً، يعرف كل �أنو�ع �للعب وي�شيطر على �لكرة 

لينغليه: الكال�ضيكو املزدوج �ضيكون مف�ضليًا

مو�جهتي  م����ن  �لأول  �ل��ف�����ش��ل  ي��ح��م��ل 
ريال  وم�شيفه  بر�شلونة  بني  �لكال�شيكو 
مدريد �ليوم �لربعاء يف �إياب ن�شف نهائي 
�أكرب من  �أهمية  �لقدم  �إ�شبانيا لكرة  كاأ�س 
�ل���دوري، نظر�  �أي��ام يف  �لثاين بعد ثالثة 
كاأ�س  بلقب  �لتتويج  من  �ملتاأهل  لق��رت�ب 

�مللك وحتليق بر�شلونة يف �شد�رة �لليغا.
ي��ت�����ش��در ب��ر���ش��ل��ون��ة ت��رت��ي��ب �ل�����دوري 

مدريد  �أتلتيكو  عن  نقاط   7 بفارق 
�لثاين و9 نقاط عن ريال، ما يعني 
�نه حتى بحال خ�شارته �أمام غرميه 

مدريد،  يف  �مل��ق��ب��ل  �ل�شبت  �مل��ل��ك��ي 
نقاط  ب�شت  عنه  بعيد�  �شيبقى 

ق��ب��ل �مل����ر�ح����ل �لأخ�������رة من 
�لدوري.

�لكاأ�س  ج��ب��ه��ة  ع���ل���ى  ل���ك���ن 
تبدو �لأمور �أكر حماوة، 

فانتهت �ملو�جهة �لأوىل 

مل�شلحة ريال �لذي �نتزع تعادل ثمينا من 
ملعب  على  ذهابا   1-1 بر�شلونة  م�شيفه 
بينهما  �لأول  �لكال�شيكو  وك��ان  نو.  كامب 
�مل��و���ش��م يف ذهاب  ه���ذ� 
بفوز  �نتهى  �ل����دوري 
لرب�شلونة  ����ش���اح���ق 
5-1، يف غياب جنمه 
�لأرجنتيني  �خلارق 
ل�����ي�����ون�����ي�����ل 
مي�شي 

�لذي كان يعاين من ك�شر يف ذر�عه.
لريال  �للهجة  �شديد  �ن���ذ�ر�  مي�شي  وج��ه 
ن���ه���اي���ة �لأ�����ش����ب����وع �مل���ا����ش���ي، ع���ن���دم���ا قاد 
�أمام  ت���اأخ���ره م��رت��ني  ق��ل��ب  �إىل  ب��ر���ش��ل��ون��ة 
يف  �خلم�شني  ثالثيته  ف�شجل  �إ�شبيلية، 
م�شرته مع متريرة حا�شمة لينهي �ملبار�ة 

فائز� 2-4.
ف��وز� �شعبا  ري��ال مدريد  �ملقابل، حقق  يف 
2-1 بركلتي جز�ء  على م�شيفة ليفانتي 
و�لويلزي غاريث  بنزمية  للفرن�شي كرمي 
ب�شبب  بايل  بها  و�لثانية مل يحتفل  بايل، 
ب��ق��ائ��ه �ل���د�ئ���م ع��ل��ى م��ق��اع��د �ل���ب���دلء مع 
�شانتياغو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �جل��دي��د  �مل����درب 
���ش��ولري، فتعر�س لن��ت��ق��اد�ت لذع���ة من 

�ل�شحف �ملحلية.
مل  ب��اي��ل  �أن  “ماركا”  �شحيفة  و�����ش���ارت 
روؤية  بعد  �لح��م��اء  عملية  باكمال  يرغب 
�ل�شاب  �لأوروغ������وي������اين  �ل���و����ش���ط  لع����ب 
ليكون  ي�����ش��ت��ع��د  ف���ال���ف���ردي  ف��ي��دي��ري��ك��و 
�مل��ب��ار�ة. وعلق مدربه  ب��دلء ري��ال يف  �أول 
�شولري على هذ� �لأم��ر “ل �كرتث كيف 

يحتفل. �أحب �شلوكه«.
وي��ل��ت��ق��ي �مل���ت���اأه���ل م���ع �ل��ف��ائ��ز م���ن ن�شف 
�لنهائي �لثاين �خلمي�س بني ريال بيتي�س 
ذه���اب���ا(، حيث   2-2( ف��ال��ن�����ش��ي��ا  و���ش��ي��ف��ه 
تو�ليا  خام�س  لقب  ع��ن  بر�شلونة  يبحث 
ت���اري���خ���ه، فيما  و�ل���ث���الث���ني يف  و�حل������ادي 
�لع�شرين  ل��ل��م��رة  ب��ال��ت��ت��وي��ج  ري���ال  ي��رغ��ب 

و�لأوىل بعد 2014.
�شمن  �ل�����ش��ر�ع  يف  �لفريقان  ي�شتمر  كما 
فتعادل  �أوروب�������ا،  �أب���ط���ال  دوري  م�����ش��اب��ق��ة 
�شلبا  �لفرن�شي  ليون  �أر���س  على  بر�شلونة 
يف ذهاب دور �ل�16، وعاد ريال مدريد بفوز 
�أم�شرتد�م  �أياك�س  �أر���س  من  و�شعب  ه��ام 

�لهولندي 1-2.
وكان بر�شلونة يف طريقه لتوديع �مل�شابقة 
ليفانتي  �أم�����ام  ب���ت���اأخ���ره  �لوىل  م���رت���ني، 

ثم  -3�شفر،  �إي��اب��ا  تعوي�شه  قبل   2-1
 1-6 �شحقه  قبل  �شفر2-  �إ�شبيلية  �أم��ام 
�أم��ا ري��ال، فتخطى  �إي��اب رب��ع �لنهائي.  يف 
�ل�16  دور  يف  ب�شهولة  وجرونا  ليغاني�س 
وي��ق��دم بر�شلونة  ت��و�ل��ي��ا.  �ل��ن��ه��ائ��ي  ورب���ع 
م�شتويات م�شتقرة ر�هنا مع مي�شي �ملبهر 
زي����ارة مللعب   19 15 ه��دف��ا يف  و���ش��اح��ب 
ل��ك��ن م���ن دون هزه  ب��رن��اب��ي��و  ���ش��ان��ت��ي��اغ��و 
�شباك �مل�شيف ريال يف �لكاأ�س، وقد ح�شد 
تو�زنا فنيا مع متديد عقد مدربه �رن�شتو 
�لذي  ري��ال مدريد  غ��ر�ر  فالفردي، على 
��شتعاد تو�زنه بعد حلول �شولري بدل من 
�شيئة.  بد�ية  بعد  �ملقال  لوبيتيغي  جولن 
وق����ال م��ي�����ش��ي )31 ع���ام���ا( ���ش��اح��ب 26 
هدفا يف 39 مبار�ة �شد ريال مدريد، بعد 
“ل ميكنك  ��شبيلية  �لخ��ر �شد  �جن��ازه 
�ف�شل م�شتوياتك دوما، ولأكون  �أن تقدم 
فيها  ن��ق��دم  مل  ب�شل�شلة  م��ررن��ا  ���ش��ري��ح��ا 
�إىل طبيعتنا  �أف�شل كرة. لكن �ليوم عدنا 
�شارك  ب��ان��ه  ع��ل��م��ا  ر�ئعا”،  �د�ء  وق��دم��ن��ا 
مو�جهة  م��ن  �شاعة  ن�شف  �آخ��ر  يف  بديال 
�ل��ذه��اب ب��ع��د �ب��الل��ه م��ن ����ش��اب��ة. مي�شي 
�لذي �أعلن مطلع �ملو�شم �ن م�شابقة دوري 
�بطال �وروبا هي �أولوية بر�شلونة، �أ�شاف 
�أية م�شابقة. �شنحاول �لفوز  ن�شتبعد  “ل 
بكل �شيء. �أول ما نفكر فيه �لن �أننا على 

بعد خطوة من نهائي �لكاأ�س«.
�لهجومي  �لثالثي  على  بر�شلونة  ويعول 
�ملو�شم  ه����ذ�  ه��دف��ا   33 ���ش��اح��ب  م��ي�����ش��ي 
و�لفرن�شي  �شو�ريز  لوي�س  و�لوروغوياين 
�لرب�زيلي  ك��ان  ح��ني  يف  دميبيلي،  عثمان 
عاما(   18( جونيور  فيني�شيو�س  �ليافع 
م��ا بعد  ري��ال يف حقبة  ل��دى  �لثقل  نقطة 
رونالدو  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و  �ل��ربت��غ��ايل  رح��ي��ل 
�شولري  وق��دوم  �لإيطايل،  يوفنوت�س  �إىل 
�لرديف  �لفريق  م��ع  جيد�  �خ��ت��ربه  �ل��ذي 
دفاعه  ق��ائ��د  ري���ال  وي�شتقبل  “كا�شتيا«. 

�شرخيو ر�مو�س بعد �نتهاء �يقافه يف 
�لدوري، وذلك بعد ظهور ثغر�ت 

�لأحد.  ليفانتي  �شد  دف��اع��ي��ة 
و�لثالثني  �لثانية  �ب��ن  لكن 
ع���ن نهائي  ���ش��ي��غ��ي��ب جم����دد� 
�نذ�ر  �ي  تلقيه  بحال  �لكاأ�س 

�شد بر�شلونة. و�أ�شارت �شحيفة 
�أن تذ�كر �ملبار�ة  “�أ�س” �ملحلية 
نفدت قبل يومني من �ملو�جهة 
ب���رغ���م �رت���ف���اع �أ����ش���ع���اره���ا، وقد 
�مل��و�ق��ع غر  بع�س  على  و�شلت 

يورو   1500 �إىل  �لر�شمية 
للبطاقة �لو�حدة.

مي�ضــي يتحــدى ريــال مدريــد علــى تاأ�ضيــرة نهائــي الكــاأ�ش

كلوب يبحث عن اأجوبة لرتاجع م�ضتوى ليفربول 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   ٢0 يونيو ٢018 �ملودعة حتت رقم:  ٢94066 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  لل�س �نرتنا�شيونال بي يف �آي �إنك
وعنو�نه: ميدو�س هاو�س، �س ب 116 رود تاون، تورتول، جزر �لعذر�ء �لربيطانية 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مو�د بناء )غر معدنية(؛ �أنابيب قا�شية غر معدنية للمباين؛ �أ�شفلت وزفت وقار؛ مباين غر معدنية قابلة 
للنقل؛ جم�شمات غر معدنية؛ مباين مبا يف ذلك مباين �لتجزئة و�ملباين �لتجارية يف هذه �لفئة؛ مباين 

غر معدنية؛ مباين غر معدنية قابلة لالنتقال. 
�لو�ق�عة بالفئة:  19

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �شكل ن�شف د�ئرة ي�شم �أربعة �أ�شطر مف�شولة بثالثة دو�ئر، على ي�شاره 
كلمتي " �أر�بيان " و " �شنرت " مكتوبتني باللغة �لعربية بخط كبر فوق عبارة " عامل لأجلي "  �ملكتوبة 

باأحرف عربية بخط �أ�شغر. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣04870 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
كتيبات �لتعليمات �مل�شتخدمة يف تنظيم ور�س �لعمل للتدريب؛ مو�د مرجعية للحا�شوب؛ �ملو�د �لتعليمية؛ 
كتيبات �لتعليمات؛ من�شور�ت متعلقة بالإد�رة؛ �أدلة يتم ��شتخد�مها مع بر�مج �لكمبيوتر ولغايات تعليمية؛ 
�لقرطا�شية؛  �ملطبوعات؛  �ملخاطر؛  و�إد�رة  �ملخاطر  وتقييم  بالأعمال  �ملتعلقة  �لدورية  �لإخبارية  �لن�شر�ت 
من�شور�ت مطبوعة؛ وثائق �لربنامج؛ �إر�شاد�ت؛ كتب تقنية؛ وثائق تقنية؛ مطبوعات تقنية؛ وثائق �مل�شتخدم؛ 

�أدلة �مل�شتخدم �ملتعلقة ب�شحة �حليو�ن ورعايته و�لروة �حليو�نية و�ملنتجات �حليو�نية و�للحوم.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

باللغة �لجنليزية فوق �شكل م�شلع  " مكتوبة   AniMark "  و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة
غر منتظم. 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣0487٣ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي 
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�مل�شورة �ملتعلقة باإد�رة �لأعمال؛ �خلدمات �ل�شت�شارية لإد�رة �لأعمال؛ �خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة باإد�رة خماطر �لأعمال؛ 
تقدمي دعم �لأعمال �أو �مل�شورة؛ �ملقارنة �ملرجعية؛ �ل�شت�شارة �لتجارية؛ تدقيق �لأعمال؛ خدمات ��شت�شار�ت �لأعمال مبا يف 
�إد�رة �جلودة؛ خدمات تقييم �لأعمال خدمات فح�س �لأعمال؛ �خلدمات �خلرية،  �أنظمة  ذلك �خلدمات �ملتعلقة بتوريد 
وحتديد�ً تنظيم و�إد�رة �لرب�مج �لتطوعية وم�شاريع خدمة �ملجتمع؛ جتميع �لأدلة لن�شرها على �شبكة �لإنرتنت؛ تدقيق 
مدى �لكفاءة �أو �لعملية؛ خدمات �لت�شدير، ول ت�شمل خدمات �لنقل؛ �إد�رة �ملز�رع )�إد�رة �لأعمال(؛ خدمات ��شت�شارية يف 
�لتجارة �خلارجية؛ خدمات �ل�شتر�د، ول ت�شمل خدمات �لنقل؛ خدمات �لتحقيق �ملتعلقة بالأعمال؛ �ل�شت�شار�ت �ملهنية 
لالأعمال �ملتعلقة ب�شحة �حليو�ن ورعايته و�لروة �حليو�نية و�ملنتجات �حليو�نية و�للحوم؛ جتميع بيانات �لأعمال، و�أدلة 
�لأعمال، ومعلومات �لأعمال، و�إح�شاء�ت �لأعمال �لتجارية، و�ملعلومات �لتجارية، و�ملعلومات �لعلمية و�ملعلومات �لقانونية؛ 
جتميع �لبيانات لالآخرين؛ �لت�شويق؛ �لدعاية و�لإعالن؛ �إد�رة �لأعمال؛ �ملعلومات و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة مبا ورد 

٣5 �أعاله.     �لو�ق�عة بالفئة:  
تتكون �لعالمة من كلمة  " AniMark " مكتوبة باللغة �لجنليزية فوق �شكل م�شلع غر منتظم.  و�شف �لعالمة:  

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣04879 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي 
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا   

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حليو�نية  و�ل���روة  ورع��اي��ت��ه  �حل��ي��و�ن  �شحة  جم��ال  يف  و�لتهذيب  �لتعليم  خ��دم��ات  و�ل��ت��ه��ذي��ب؛  �لتعليم 
و�ملوؤمتر�ت و�ملحا�شر�ت  �لدر��شية  و�إد�رة �حللقات  �لتدريب تنظيم  و�ملنتجات �حليو�نية و�للحوم؛ خدمات 
�لدعاية و�لإع��الن(، مبا يف ذلك ن�شرها عرب �لإنرتنت؛  �لن�شو�س )بخالف ن�شو�س  �لعمل؛ ن�شر  وور���س 
و�ل�شحف  و�جل��ر�ئ��د  و�مل��ج��الت  و�لأدل���ة  �لتعليمية  و�مل���و�د  �لكتب  ن�شر  وتدريبية؛  تعليمية  معاير  و�شع 
�ملعلومات  �لب�شرية؛   / �ل�شمعية  �لعرو�س  �إن��ت��اج  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  و�ل��دوري��ات؛ 

و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة مبا ورد �أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة:  41

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من كلمة  " AniMark " مكتوبة باللغة �لجنليزية فوق �شكل م�شلع 
غر منتظم. 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:   17 يناير ٢019 �ملودعة حتت رقم:  ٣0488٣ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية  

با�ش��م:  �أ�شرت�ليان ليف�شتوك �ك�شبورت كوربوري�شن �ل تي دي
وعنو�نه: �ل1 40 ماونت �شرتيت، نورث �شيدين، �ن �إ�س دبليو، ٢060، �أ�شرت�ليا  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �مل�شادقة و�لعتماد مبا يف ذلك يف جمال �شحة حيو�ن ورعايته و�ل��روة �حليو�نية و�ملنتجات �حليو�نية 
و�للحوم؛ خدمات �عتماد �جلودة؛ تقييم جودة �ملو��شي؛ خدمات �لختبار للح�شول على �شهادة �جلودة ومطابقة 
تدقيق  �لمتثال؛  و�إج���ر�ء�ت  �ملعاير  على  �لتدقيق  و�لعتماد؛  �ملعاير  �شهادة  �جل��ودة؛  مر�قبة  خدمات  �ملعاير؛ 
�جلودة؛ خدمات �لتحليل �ل�شناعي و�لبحث؛ �لبحث �لعلمي؛ �لبحوث �لزر�عية؛ �لبحوث �لهند�شية و�ل�شت�شار�ت 
و�لبحوث  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �خلدمات  و�لفنية؛  �لعلمية  بالبحوث  �ملتعلقة  �لتقارير  �إعد�د  لل�شناعة؛  �لفنية 
و�لت�شميم �ملتعلق بها؛ �لتحليل �ل�شناعي وخدمات �لبحث؛ ت�شميم وتطوير �أجهزة وبر�مج �حلا�شوب؛ �لربجميات 

كخدمة؛ ت�شميم قو�عد �لبيانات؛ �ملعلومات و�خلدمات �ل�شت�شارية �ملتعلقة مبا ورد �أعاله.
4٢ �لو�ق�عة بالفئة:  

غر  م�شلع  �شكل  فوق  �لجنليزية  باللغة  مكتوبة    AniMark تتكون �لعالمة من كلمة    و�شف �لعالمة:  
منتظم. 

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد 

�مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل ٣0 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  27  فرباير 2019 العدد 12566 



معجزة اأم تنقذ ابنها من حتت �ضاحنة
ت�شرف �أ�شرع من �لربق وغريزة �أمومة قوية �شاهما يف �إنقاذ طفل 

من حتت عجالت �شاحنة على طريق �شريع يف فيتنام.
�شريع يف منطقة غوي مبقاطعة  �شارع  كانت على  �حلكاية  ب��د�أت 
نام دينه يف فيتنام عندما كانت �لأم حتمل �بنها على در�جة نارية 

يقودها �لزوج، بح�شب موقع "ميل �أونالين" �لربيطاين.
طريق  على  �شيارة  م��ن  �أح��ده��م  �شجلها  فيديو  لقطات  وبح�شب 
�لأمر  �لنارية،  بالدرجة  �شيارة  �شائق  ��شطدم  غ��وي،  يف  �شريعة 
بينما  �لنارية  �لدر�جة  و�لطفل عن  �مل��ر�أة  �شقوط  �إىل  �أدى  �ل��ذي 

جنح �لزوج �أخر� مبو�زنة �ملركبة دون �أن ينقلب.
منت�شف  نحو  �لطفل  �ن��دف��ع  �لطفل،  م��ع  �مل���ر�أة  �شقطت  وعندما 
�جلانب  على  �ملعاك�س  �لجت��اه  �شاحنة م�شرعة يف  باجتاه  �ل�شارع، 
�لآخر من �لطريق. ولول غريزة �لأم و�شرعة بديهتها وت�شرفها 

لكاد �لطفل ين�شحق حتت عجالت �ل�شاحنة، ورمبا هي �أي�شا.
�لطفل قبل حلظة فقط من مرور  �لتقاط  �لأم من  فقد متكنت 
مو�قع  على  ن�شر  �ل��ذي  �لفيديو  بح�شب  فوقه،  �ل�شاحنة  عجالت 
كثرة  وتعليقات  هائلة  مب�شاهد�ت  وحظي  �لجتماعي،  �لتو��شل 
ذر�ع  بو��شطة  �لأم طفلها  و�نتزعت  بديهتها.  و�شرعة  �لأم  متتدح 
نحو  ظهرها  ت��دي��ر  �أن  قبل  و�حت�شته،  �أم�شكته  ث��م  �أول،  رد�ئ���ه 

�ل�شاحنة بعد �أن تاأكدت من �إنقاذ وليدها.
لي�س هذ� فح�شب، بل �إنها متكنت من �إنقاذ نف�شها خالل �لندفاع 

و�لإم�شاك بالطفل بعد �ل�شقوط عن �لدر�جة �لنارية.
�شقوط  �إىل  ينتبه  ي��ب��دو مل  م��ا  على  �ل���زوج  �أن  �لأم���ر  �لغريب يف 
�أن جنح  بعد  بقيادتها  �لدر�جة، فظل م�شتمر�  �مل��ر�أة وطفلها عن 
يف �إعادة تو�زنها، قبل �أن ينتبه �إىل �شقوطهما ويعود �أدر�جه �إليهما 

وي�شحبهما �إىل جانب �لطريق.

ت�ضعيني يلتهم دلو الطالء
حل�شن حظ رجل يف �لت�شعني من عمره �أنه يتمتع مبعدة حديدية، 
و�إل لرمبا فقد حياته بعد "�للنب �لعجيب" �لذي تناوله دون حتى 

�أن يدرك طعمه �ملختلف.
تناوله  "ن�شف" م��ا  عمره  ن�شف  يف  حتى  �شخ�س  �أي  ت��ن��اول  ول��و 
�جلد �لت�شعيني بوبي من "لنب غريب عجيب" ل�شقط على �لأر�س 

مري�شا يتلوى، وفقا ملا ذكرته �شحيفة مرتو �لربيطانية.
�أليك�س �شتاين، حفيدة بوبي، على ح�شابها يف تويرت،  فقد ن�شرت 
�لأخ�شر،  �إىل  �ملائل  تناول ربع دلو من �لطالء  �أن  �شورة له بعد 
ملا  �لغريب  �لطعم  �لنزعاج من  �أي موؤ�شر�ت  �أن تظهر عليه  دون 
�لذي يعي�س  "تويرت" بوبي،  �ل�شورة على  و�أظهرت  �عتقده لنب. 
يف مدينة نيويورك �لأمركية، وعلى �شفتيه دهان �أبي�س خم�شر، 
دلو  �إن��ه  قالت  مل��ا  �أخ���رى  ���ش��ورة  ن�شرت  ث��م  �أليك�س.  قالت  ح�شبما 
�لذي  �ل��ف��احت،  �لزيتوين  �ل��ل��ون  ذ�ت  �أو  �ل��ف��احت،  �لأخ�شر  �ل��ط��الء 

تناول بوبي حو�يل ربعه، غر مدرك �أنه لي�س لبنا.
وقالت �أليك�س، �جلمعة "لقد تناول جدي ربع دلو �لطالء �ليوم، 

معتقد� �أنه ي�شرب �للنب".
وقالت يف ت�شريح ملوقع "ميل �أونالين" �إنه عندما "�أقول �إنه يحب 
�للنب.. �أعني �أنه يعي�س من �أجل �للنب.. �إن و�لدتي ت�شرتي ما ل 

يقل عن 7 علب من لنب د�نون بطعم �لفانيال كل �أ�شبوع".
ونالت تغريدتها على تويرت �نت�شار� و��شعا فيما يحاول �ملتابعون 
وت��ر�وح��ت بني  ب��وب��ي،  �عتقده �جل��د  �للنب" �ل��ذي  "طعم  معرفة 

طعم �لف�شتق �حللبي و�ل�شوكولتة بالنعنع.
وير�شم  �لآخ��ري��ن  ميتع  �أن  يحب  جدها  �أن  �أو�شحت  �أليك�س  لكن 
�لنا�س  �إذ� كان  ملا  �أنه ل يهتم  �إىل  �لبهجة على وجوههم، م�شرة 

ي�شحكون عليه �أو من �أجله.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فئران ذكية ُيتحكم بها بالتفكري الب�ضري
طور جمموعة من �لعلماء يف �ل�شني فئر�ناً ذكية، ميكن �ل�شيطرة عليها خالل �شرها عرب متاهة با�شتخد�م قوة 

�لتفكر �لب�شري. 
وزرع باحثون من جامعة ت�شجيانغ �أقطاباً كهربائية على �أدمغة �جلرذ�ن، وو�شلوها �إىل �أدمغة ب�شرية، ومت جتهيز 

�ملتطوعني من �لب�شر بو�شالت دماغية، مما يخلق م�شار �ت�شاًل مبا�شر�ً بينهم وبني �لفئر�ن.
باأن  �لفئر  �ليمنى، يوجه  �أو  �لي�شرى  �أحد �لفئر�ن يف حتريك ذر�عه  �ل�شخ�س �ملو�شول دماغياً مع  وعندما يفكر 

يتحرك يف �جتاه مطابق، وعندما يرم�س بعينه، فهذ� يعني �أن على �لفاأر �أن يتحرك �إىل �لأمام عرب �ملتاهة.
وبد�أت �لتجربة مبتاهة ب�شيطة، وما لبثت �أن �أ�شبحت �أكر تعقيد�ً، مع �إ�شافة �ملزيد من �ملنحنيات و�ملنعطفات مع 

�لتقدم يف �لتجربة، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
و�أو�شح �لباحثون �أن �لكمبيوتر يقوم برتجمة �لإ�شار�ت �إىل تعليمات حتكم، يتم بعد ذلك تو�شيلها ل�شلكياً باملحفز 

على ظهر �لفاأر ثم �إىل دماغه عرب �لأقطاب �لكهربائية.
�إن  �ملمار�شة، وقيل  �لتحكم مع  �لتجارب، وح�ّشنت وقتها يف  �أظهرت �جل��رذ�ن حت�ّشناً ملحوظاً خالل  وب�شكل عام، 

�ثنني منها �أديا مهتهما دون �أي خطاأ.
بالعقل  بها  �لتحكم  خ��الل  من  و�شال�شة،  بنجاح  ت�شر  �أن  ميكن  �لذكية  �لفئر�ن  ه��ذه  �أن  �إىل  �لباحثون  وخل�س 

�لب�شري، لتتمكن من �إكمال مهمتها يف عبور �ملتاهة �ملعقدة.
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يكّون �ضداقات حميمة مع الذئاب 
�ملفرت�شة  للحيو�نات  كاأخ�شائي  عاماً"   43" �شوما  �أن��دري��ه  فر�نك  يعمل 
منذ 21 عاماً يف حممية لنغيدر�غ �لتي تبعد ثالث �شاعات بال�شيارة عن 

�لعا�شمة �لروجية �أو�شلو.
ودر��شة  و�إط��ع��ام��ه��ا  �حل��ي��و�ن��ات  رع��اي��ة  ع��ل��ى  ف��ر�ن��ك  ع��م��ل  يقت�شر  ومل 
على  و�عتاد  �ملفرت�شة،  �لذئاب  مع  حميمة  �شد�قات  �أن�شاأ  بل  �شلوكياتها، 

�للعب معها و�لتجو�ل برفقتها لدرجة �أنه ُلّقب بالرجل �لذئب. 
وبد�أ فر�نك �شد�قته مع �لذئاب �لربية �ملفرت�شة، منذ �شنو�ت طويلة عندما 
ن�شاأت بينه وبني ذئبني �شغرين عالقة ودية بينما كان يقدم لهما �لطعام. 
ومنذ ذلك �حلني، �كت�شف فر�نك باأنه قادر على �لتعامل مع �لذئاب وجذب 

�هتمامها ومالعبة �شغارها، و�لتجو�ل يف �لرب�ري برفقتها.
وحتدث �أحد �ل�شياح �لذين ز�رو� �ملحمية عن جتربته برفقة فر�نك قائاًل 
��شطحبني  ل��وج��ه.  وج��ه��اً  ف��ر�ن��ك  على  وتعرفت  �ملحمية  ب��زي��ارة  "قمت 
زمن  منذ  يعرفانه  وكاأنهما  �شاهد�ه  حاملا  �إليه  هرعها  ذئبني  حظرة  �إىل 
طويل. �أخربين لحقاً باأنه كان يرعى �لذئبني منذ �أن ولد�، و�أنه كان ينام 

بجو�رهما ليمنحهما �لدفء يف �أيام �ل�شتاء �لقار�شة".
و�أ�شاف �ل�شائح "ل �أعتقد باأن فر�نك يخ�شى �لذئاب، فهو يتعامل معها كما 

لو كان و�حد�ً منها. بات يعرف جيد�ً كيف يتعامل ويتعاي�س معها".
باأنه ي�شعر بال�شعادة  من جهته عرّب فر�نك عن فخره مبا يقوم به، وقال 
عندما يكون بني �لذئاب �ملفرت�شة، و�أنه �شيظل متحم�شاً للعمل مع �لذئاب 

مهما تقدم �شنه، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

اأقارب رامي مالك يف م�ضر يحتفلون بفوزه بالأو�ضكار 
لو  �لتلفزيون يف م�شر كما  �شا�شات  ر�م��ي مالك حول  �ملمثل  �أق��ارب  �لتف 
باأول  �لقدم، لكنهم كانو� يحتفلون  �لوطني لكرة  �ملنتخب  كانو� ي�شجعون 
"�مللحمة  فيلم  دوره يف  ع��ن  �أح�شن ممثل  وه��ي  بها  ي��ف��وز  �أو���ش��ك��ار  ج��ائ��زة 

�لبوهيمية" "بوهيميان ر�ب�شودي".
وقال قريبه فادي �لبالغ من �لعمر 24 عاما �إن �أعمامه وعماته و�أبنائهم 
وبناتهم جتمعو� يف منزل �لعائلة بقرية فلتاوؤو�س مبحافظة �ملنيا �لو�قعة 
265 كيلومرت� جنوبي �لقاهرة مل�شاهدة حفل �لأو�شكار مبا�شرة  على بعد 

من لو�س �جنلي�س.
�لعائلة  �أف��ر�د  �نفجر  �أف�شل ممثل  فائز� بجائزة  ر�مي  ��شم  �أعلن  وعندما 

فرحا و�أخذو� يرق�شون ويتعانقون.
وقال فادي لرويرتز عرب �لهاتف من فلتاوؤو�س "كاأننا ن�شاهد م�شر ت�شجل 

هدفا لتفوز بالكاأ�س... هذ� لي�س فوز� للعائلة بل مل�شر".
�بنها  بفوز  لتهنئتها  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  ر�م��ي  ب��و�ل��دة  �لأق����ارب  و�ت�شل 
ودعوته لزيارة م�شر. وقال قريب �آخر يدعى ر�مي �إن و�لدة ر�مي مالك 

�أكدت �أنها تتوق لزيارة م�شر هي و�بنها.

هاري وميجان يختتمان 
زيارة للمغرب 

هاري  �ل��ربي��ط��اين  �لأم���ر  �ختتم 
وزوجته ميجان زيارتهما للمغرب 
ب��ح��ف��ل ���ش��اي �أق���ام���ه �مل��ل��ك حممد 
�شال  يف  �مل��ل��ك��ي  بالق�شر  �ل�����ش��اد���س 

قرب �لرباط.
و�شلم �لأمر هاري �لعاهل �ملغربي 
�إليز�بيث  �مللكة  جدته  من  ر�شالة 
ق���ب���ل �حل���ف���ل �ل������ذي ظ���ه���رت فيه 
مولودها  ت��ن��ت��ظ��ر  �ل��ت��ي  م��ي��ج��ان، 
�أزرق  ب��ف�����ش��ت��ان  �ل��رب��ي��ع،  يف  �لأول 

ف�شفا�س.
ويف وقت �شابق من �ليوم، ��شتبدل 
�لزوجان مالب�س �حلفالت باأخرى 
من �لقطن و�جلينز لزيارة مركز 

للفرو�شية وفعالية للطهو.
ميجان  ب��ي��د  مم�شكا  ه����اري  وك����ان 
مي��زح��ان وه��م��ا ي��ق��ف��ان م��ع �شبان 
بع�س  ويتذوقان  �ل�شور  للتقاط 
ب�شطيلة  ف��ط��ائ��ر  م��ث��ل  �مل����اأك����ولت 

�ل�شهرة باملغرب.
�لليلة  م��ي��ج��ان �حل�����ش��ود  و�أب���ه���رت 
�أن����ي����ق خالل  �مل���ا����ش���ي���ة ب��ف�����ش��ت��ان 
�ل�شفر  �أق����ام����ه  ����ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل 

�لربيطاين.
وخ���رج���ت م��ي��ج��ان ب��رف��ق��ة ه���اري 
�جلينز  من  �أزرق  �شرو�ل  مرتدية 
باللون  و����ش���رتة  م��ق��ل��م��ا  وق��م��ي�����ش��ا 

�لكاكي.
�مللكي  "�لنادي  يف  �لثنان  وجت��ول 
�ملجاور  �ل�شالم"  د�ر  للفرو�شية 
�لدولة  تدير  حيث  �مللكي،  للق�شر 
�لذين  �لأطفال  مل�شاعدة  برناجما 

يعانون �لتوحد وحالت �أخرى.

اإثباتات جديدة توؤكد تهمة 
دينيز �ضاكر بالعن�ضرية

�أ���ش��اب��ي��ع ع��ل��ى ق����ر�ر �ملحكمة  ب��ع��د 
�شاكر  �ملمثلة �لرتكية دينيز  بر�ءة 
و�حلث  �حلجاب،  �إهانة  تهمة  من 
و�إهانة  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة  �ل���ع���د�وة  ع��ل��ى 
�ملر�كز  �أح����د  يف  حم��ج��ب��ات  ن�����ش��اء 
�لتجارية، قبلت �ملحكمة �عرت��س 
وتر�جعت  �مل���ح���ج���ب���ات  �ل���ف���ت���ي���ات 
دينيز  حماكمة  بعدم  ق��ر�ره��ا  ع��ن 
�شاكر من تهمة �لتحري�س بعدما 
تقّدم �ثنان من �لعاملني يف مكان 

�حلادثة وكذبا ت�شريحات دينيز.
�شوتية  ت�����ش��ج��ي��الت  ظ���ه���رت  ك��م��ا 
تبنّي منها  باحلادثة  تتعّلق  و�شور 
مع  لتتطابق  دينيز  ت�شرفات  �أن 

ت�شريحاتها.

يجني 35 األف دولر من اإزالة الثلوج 
متكن �شاب من ولية �أيد�هو �لأمريكية من جمع حو�يل 
35 �ألف دولر، عرب �إز�لة �لثلوج من �أمام منازل �جلر�ن، 
وقت  يف  �ل��ب��الد  �شربت  �لتي  �لثلجية  �لعو��شف  خ��الل 

�شابق من هذ� �ل�شهر. 
وميلك ديفيد هول�شتون "18 عاماً" �شركة لإز�لة �لثلوح 
�أي��د�ه��و، وبناء على ن�شيحة �شديق،  �أل��ني بولية  يف دي 
و�لدته يف  �إىل منزل  زيارته  حمل جتهيز�ته معه خالل 

�شياتل لالحتفال بعيد ميالدها.
هاتفه  ب���د�أ  �لإن���رتن���ت،  على  �إع��الن��اً  ديفيد  ن�شر  وح��امل��اً 
يرغبون  �أ�شخا�س  من  �لطلبات  عليه  و�نهالت  بالرنني، 
�إن�شايد  موقع  بح�شب  منازلهم،  �أم��ام  من  �لثلوج  ب��اإز�ل��ة 
 750 يتقا�شى  كان  ديفيد  �أن  من  �لرغم  وعلى  �إيد�شن. 
�لزبائن مل يعرت�شو�  �أن  �إل  �شاعة عمل،  كل  عن  دولر�ً 
�لعمر  ه��ذ�  ���ش��ي��وؤدي  �آخ��ر  �شخ�شاً  �أن  ط��امل��اً  �ل�شعر،  على 
�أيام   4 خ��الل  جمعه  م��ا  جمموعة  لي�شل  عنهم،  �ل�شاق 

فقط �إىل نحو 35 �ألف دولر.
يذكر �أن �ملو�قع �لأخرى �ملخت�شة باإز�لة �لثلوج، تتقا�شى 

ما بني 30 و400 درهم عن كل �شاعة.

حتمل غطاء ال�ضرف ال�ضحي بعدما علق حذاوؤها بداخله
نف�شها يف موقف ل حت�شد عليه،  بريطانية  فتاة  وجدت 
�لعايل يف غطاء �ل�شرف  �لكعب  عندما علق حذ�وؤها ذو 
�ل�شحي، مما ��شطرها �إىل حمل �لغطاء معها �إىل �ملنزل. 
"20 عاماً" يف �شهرة خارج �ملنزل عندما  وكانت تيا ر�ي 
وقعت �لكارثة، فبعد �أن نزلت من �شيارة �لأجرة، ��شتقرت 
مبا�شرة فوق غطاء �ل�شرف �ل�شحي، فعلق كعبا حذ�ئها 

بني فتحاته، ومل تعد قادرة على �ل�شر به.
تتمكن  مل  لكنها  �لقدمني،  حافية  لل�شر  تيا  و��شطرت 
�ل��وق��ت، عجزت عن  نف�س  ويف  ت��رك حذ�ئها خلفها،  من 
�إىل  �إخر�جه من غطاء �ل�شرف �ل�شحي، فما كان منها 
بو�لدتها  لت�شتعني  �مل��ن��زل،  �إىل  معها  �لغطاء  حملت  �أن 

مل�شاعدتها على �إخر�ج �حلذ�ء.
ون�شرت تيا �شور�ً على تويرت، يظهر فيها �حلذ�ء عالقاً 
يف غطاء �ل�شرف �ل�شحي، ويف حتديث �آخر على �ملوقع، 
�إن���ق���اذ �حل�����ذ�ء، بح�شب  �إن��ه��ا مل تتمكن م��ن  ت��ي��ا  ق��ال��ت 

�شحيفة مرور �لربيطانية.
وحظيت تيا بتعاطف كبر بني م�شتخد�ت تويرت، خا�شة 

و�أن �لعديد منهن مررن بتجارب مماثلة يف �ملا�شي.

حوت الغابة  يحري العلماء .. كيف جاء اإىل هنا؟
11 مرت�  �أح���دب ط��ول��ه ح���و�يل  ع��ر على �شغر ح��وت 
ب���الأم���ازون، على  وع��ر���ش��ه نحو م��رتي��ن، نافقا يف غ��اب��ة 
بعد عدة كيلومرت�ت عن �أماكن تو�جده �ملعتادة، بح�شب 

تقارير �شحفية.
و�أ�شاب �لعثور على عجل �حلوت يف �لغابة حرة خرب�ء 
 15 م�شافة  بعد  على  و�شوله  كيفية  ب�شاأن  �ل��رب�زي��ل  يف 
مرت� على �لأقل عن �شاطئ �لبحر، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل �لربيطانية.
�كت�شفو� �شغر �حلوت،  �لبحرية  �لثدييات  وكان خرب�ء 
منطقة  و�شط  �ملا�شية  �جلمعة  �أط��ن��ان،   10 وزن��ه  �لبالغ 
�أر�رونا  �شاطئ  من  �لقريبة  م��ار�خ��و  جزيرة  يف  حرجية 

عند م�شب نهر �لأمازون �شمايل �لرب�زيل. جنمة تلفزيون الواقع كيلي كيلورين بين�شيمون حت�شر العر�س اخلا�س يف نيويورك لـ »جنازة عائلة ماديل«   ا ف ب

در�ش بلياردو 
لترييزا ماي 

رئي�س  ف����ي����دي����و،  م���ق���ط���ع  �أظ����ه����ر 
ماي،  تريز�  �لربيطانية  �ل��وزر�ء 
يف  "�لبلياردو"  ل��ع��ب  تتعلم  وه���ي 
ج���و م���ن �مل�����رح، ع��ل��ى ي���د نظرها 
وذلك  كونتي،  جوزيبي  �لإي��ط��ايل 
�شرم  مدينة  يف  تو�جدهما  خ��الل 
�مل�����ش��ري��ة حل�����ش��ور �لقمة  �ل�����ش��ي��خ 

�لعربية �لأوروبية.
�ل��ف��ي��دي��و �لذي  وظ���ه���رت م���اي يف 
ن�����ش��ره �مل�������ش���وؤول �لإي����ط����ايل على 
ح�شابه �لر�شمي يف "تويرت"، وهي 
بينما  "�لبلياردو"،  ل��ع��ب  حت���اول 
�لأم����ر  "�شيتطلب  ت���ق���ول:  ك��ان��ت 
دعما كبر�، �إل �أن حالتي ميوؤو�س 

منها".
يريها  �أن  كونتي  من  ماي  وطلبت 
كيفية �شرب �لكرة، ليقوم �لأخر 
لرئي�س  �ل���دور  ت��ارك��ا  ذل���ك،  بفعل 
�لوزر�ء �لربيطانية �لتي ��شتعانت 

برئي�س موظفيها غافن بارويل.
�شرم  يف  �ل���ق���م���ة  م������اي  وحت�������ش���ر 
روؤ�شاء  بح�شور  �مل�شرية،  �ل�شيخ 
دول����ة   50 م����ن  وح����ك����وم����ات  دول 
عربية و�أوروب��ي��ة، لبحث ع��دد من 
�لق�شايا �ل�شرت�تيجية �لتي توؤثر 
من  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  ��شتقر�ر  يف 
بينها مكافحة �لإره��اب وتدخالت 
�ل�شرعية  غ���ر  و�ل��ه��ج��رة  �إي������ر�ن 

و�لأزمات يف �لعامل �لعربي.
وو���ش��ع��ت ج���دول �أع��م��ال �ل��ق��م��ة 3 
�أطر�ف، هي جامعة �لدول �لعربية 
و�لحت����������اد �لأوروب������������ي و�ل����دول����ة 
�مل�شيفة م�شر، ويتوقع كثرون �أن 
�لدول  بني  ملرحلة جديدة  توؤ�ش�س 

�لعربية و�لحتاد �لأوروبي.

العنو�ضة على الطريقة العراقية.. احلقيقة املفزعة
يعد �رتفاع معدلت �لعنو�شة يف �لعر�ق ظاهرة خطرة، 
بح�شب  �ملئة،  يف  �ل�70  يقارب  ما  ن�شبتها  بلغت  �أن  بعد 

�إح�شائيات غر ر�شمية ملنظمات تعنى ب�شوؤون �ملر�أة.
18مليون  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملجتمع  يف  �لإن����اث  ع���دد  وي��ت��ج��اوز 
�ملر�أة  هي  �لعان�س  �إن  �لدولية  �ملنظمات  وتقول  ن�شمة، 

�لتي جتاوز عمرها 35 عاما، ومل تتزوج بعد.
وت��ع��ود �أ���ش��ب��اب �ل��ع��ن��و���ش��ة �إىل �ل��و���ش��ع �لق��ت�����ش��ادي يف 
�لبالد، وتف�شي �لبطالة و�لهجرة و�حلرب و�ل�شر�عات 

�لد�خلية، و�لفارق �لتعليمي.
�لعنو�شة  م��ن  عالية  درج���ة  �ل��ع��ر�ق��ي  �ملجتمع  وي�شهد 

وتاأخر �شن �لزو�ج بني �أعمار 18 �إىل 45 �شنة.
و�أ�شبحت فئة كبرة من �لفتيات �لعر�قيات ي�شعرن �أنه 
�شخ�س  �إليهن  ياأتي  حتى  ينتظرن  �أن  مقبول  يعد  مل 
�ل��زو�ج لأنهن قد ينتظرن طويال،  �أو  يتقدم للخطوبة 
مما يجعلهن يقبلن باأول �شاب يتقدم لهن دون �لتفكر 

و�ل�شوؤ�ل عنه، و�لنتيجة غالبا ما تكون �شيئة. 

�إىل  �ل���زو�ج حت��ول  �أن حلم  وي��رى مر�قبون خمت�شون 
�إىل  �أدى  �لذي  �لقت�شادي،  �لتدهور  ب�شبب  و�أرق  عبء 
�نت�شار �لبطالة، وتلك بدورها جعلت �ل�شاب عاجز� عن 

�لتوفر و�لدخار و�لتهيئة للزو�ج. 
فرح  �لدكتورة  �لجتماعية،  �لباحثة  تقول  جهتها،  من 
�ل��زو�ج من  �إن بع�س �لأ�شر متنع بناتها من  �لقري�شي، 
�أنها  على  �مل��ادي��ة  مقدرتهم  ت�شنف  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س 

�شعيفة، ويف �ملقابل ل تر�عي م�شاألة �لأخالق و�لقيم.
�لبنت،  على  قيود  فر�س  نتيجة  حتدث  عنو�شة  وهناك 
حيث يتم منعها من �خلروج للتعلم �أو �لعمل، مما يقلل 

حظوظها يف �لعثور على �لزوج �ملنا�شب.
�لجتماعية  و�ل�����ش��وؤون  �لعمل  وز�رة  �مل��ر�ق��ب��ون  ويحث 
�ل�شباب على  وز�رة  �مل��دين وحتى  �ملجتمع  مع منظمات 
�لعمل كمنظومة و�حدة لتقدمي �لدعم �ملعنوي و�ملادي 
لتحقيق  عمل  فر�س  خلق  �أج��ل  من  �ل�شباب  ل�شريحة 

�أحالمهم �مل�شروعة، مثل �لزو�ج.

باري�ش هيلتون تواعد 
�ضابًا ي�ضغرها بـ10 �ضنوات

عاًما، على   38 �لعمر  �لبالغة من  باري�س هيلتون،  �أن  �أجنبية  تقارير  و�أف��ادت 
�أع���و�م، حيث  ب�10  �ل��ذي ي�شغرها  �ل��ر�ب ما�شني غ��ان كيلي  عالقة مع مغني 
TINGS يف لو�س  �لثاين ملجلة  �أقيم لالحتفال بالعدد  �لتقيا يف حفل ع�شاء 
خطيبها  ع��ن  نهائياً  �نف�شالها  بعد  وذل���ك  �ملا�شية.  �جلمعة  ليلة  �أجن��ل��و���س 

�لأ�شرت�يل كري�س زيلكا.
وقد ن�شرت وريثة فنادق هيلتون �لعديد من مقاطع �لفيديو و�ل�شور جتمعها 

ب�"كيلي" عرب ح�شاباتها �خلا�شة على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.


