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فرق الرقابة تر�صد ق�صور وعدم جاهزية
 الرتبية ت�شع خطة ت�شحيحية لتقييم �شامل 
حلالة كافة مدار�شها العام الدرا�شي اجلاري

 •• دبي - حم�شن را�شد
ت�صحيحية  خ��ط��ة  اع��ت��م��اده��ا  ع��ن  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ك�صفت 
تقييم�صامل  ت�صتهدف  اجل��اري  الدرا�صي  العام  احلكومية  للمدار�س 
زي��ارات ميدانية جتريها فرق  تكثيف  حلالة كل مدر�صة عن طريق 
الرقابة املدر�صية. ووفقاً لنماذج من التقارير الرقابية التي ح�صلت 
"الفجر" على ن�صخة منها ر�صدت الوزارة عدة مالحظات ملدار�س  يف 
املدار�س يف تفعيل  اإدارات تلك  ال�صمالية من بينها تراخي  الإم��ارات 
مراكز م�صادر التعلم. كما ر�صدت ال��وزارة نق�صاً ملحوظاً يف بع�س 

التخ�ص�صات التعليمية داخل تلك املدار�س .  )التفا�صيل �س5(

حكماء امل�شلمني لـ  »وام«: اإجراءات فورية 
لن�شر بنود وثيقة الأخوة الإن�شانية

•• اأبوظبي-وام:

حكماء  جمل�س  ع��ام  اأم��ن  الرميثي  في�صل  �صلطان  الدكتور  ك�صف 
امل�صلمن اأن املجل�س با�صر مرحلة ن�صر بنود وثيقة الأخوة الإن�صانية 
التوا�صل  ج�صور  وبناء  الإن�صانية  العالقات  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
والتاآلف واملحبة بن ال�صعوب اإىل جانب الت�صدي للتطرف و�صلبياته.

واأ�صار الدكتور الرميثي يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات "وام" اأن 
املرحلة املقبلة تت�صمن عقد لقاءات وندوات وتنظيم ور�س عمل مع 
على  الوثيقة  بنود  لتعميم  العامل  يف  الدينية  والقيادات  املوؤ�ص�صات 

اأو�صع نطاق.                                                     )التفا�صيل �س3(
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�صهد جانبا من ملتقى ال�صفراء وروؤ�صاء البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإريرتيا عالقات ال�شداقة والأو�شاع الإقليمية والدولية 
•• اأبوظبي -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ام�س يف اأبوظبي.. فخامة اأ�صيا�س اأفورقي رئي�س دولة 

اإريريا ال�صديقة الذي يزور الدولة.
اللقاء  خالل  اأفورقي  اأ�صيا�س  والرئي�س  �صموه  وبحث 
اإىل عدد  اإ�صافة  امل�صرك  والتعاون  ال�صداقة  عالقات 

من الق�صايا واملو�صوعات التي تهم البلدين.
القت�صادية  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  اجل��ان��ب��ان  وا���ص��ت��ع��ر���س 
وال���ص��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن والآف������اق 
م�صاحلهما  يخدم  مب��ا  تعاونهما  لتنمية  امل�صتقبلية 

املتبادلة ويحقق تطلعاتهما.
كما تناول اللقاء تطورات الق�صايا والأو�صاع الإقليمية 
والدولية ذات الهتمام امل�صرك وتبادل وجهات النظر 

ب�صاأنها.

من جهة اخرى �صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
القائد الأعلى  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات امل�صلحة ام�س جانبا من جل�صات امللتقى الثالث 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  تنظمه  الذي  ع�صر 
يف  للدولة  التمثيلية  البعثات  وروؤ�صاء  الدولة  ل�صفراء 
�صهر  الثاين من  يف  فعالياته  انطلقت  وال��ذي  اخل��ارج 

فرباير اجلاري وت�صتمر حتى اليوم اخلمي�س.
متكن  م��ب��ادرة  تناولت  ح��واري��ة  جل�صة  �صموه  وح�صر 

املراأة يف الدول النامية ومبادرة تعزيز منو ال�صتثمارات 
الدولة ومباردة مراكز  ال��واردة اىل  املبا�صرة  الأجنبية 
يف  البعثات  دور  وتعزيز  الت�صال  وم��رك��ز  التاأ�صريات 
حتقيق الأهداف ال�صراتيجية. بعدها �صافح �صاحب 
جانبه  واإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
�صمو ال�صيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
التمثيلية  البعثات  وروؤ�صاء  ال�صفراء  الدويل  والتعاون 

للدولة يف اخلارج.                       )التفا�صيل �س2(

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

حممد بن زايد خالل ح�صوره ملتقى ال�صفراء وروؤ�صاء البعثات التمثيلية )وام( حممد بن زايد خالل ا�صتقباله الرئي�س الأريري )وام( 

ا�صتمرار م�صل�صل الرهيب احلوثي �صد ال�صعب اليمني ال�صقيق 

حمامون ي�صعون النه�صة يف قف�س التهام

مادورو وبوتن.. �صراكة حتت التهديد

لقيامها بن�صر ف�صائح امليلي�صيات االنقالبية بحق ال�صعب اليمني 

احلوثيون يغلقون مكتب منظمة مكافحة الإجتار بالب�شر لإخفاء جرائمهم
القيام بجميع اإجراءات التقا�صي �صد امل�صروع:

حمامون �شد م�شروع التمكني الإخواين داخل تون�س

املانح الرئي�صي لكاراكا�س واحل�صن االأيديولوجي:
فنزويال: مل تعد رو�شيا وال�شني تخفيان انزعاجهما

فرن�شا تعلن 24 اأبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة اجلماعية لالأرمن 
•• باري�س-ا ف ب:

وطني  "يوم  عن  كبرية  اأرمنية  جالية  فيها  تعي�س  التي  فرن�صا  اأعلنت 
لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية" يف قرار �صارعت تركيا اىل التنديد به.

واملوعد الذي اختري لإحياء ذكرى ابادة 1915 هو 24 ني�صان ابريل، 
ال�صلطنة  ف��ي��ه  اأع��دم��ت  ارم��ي��ن��ي��ا ح��ن  ال���ذي حتييه  ال��ي��وم  نف�س  وه���و 

العثمانية جمموعة من املفكرين الأرمن يف الق�صطنطينية.
"ابادة" وتعترب اأن نحو ن�صف مليون اأرمني اىل  وترف�س تركيا و�صف 
جانب عدد مماثل من الت��راك قتلوا خالل حرب وجماعة ابان حقبة 
ال�صلطنة العثمانية. ويف كلمته التي األقاها يف الع�صاء ال�صنوي للمجل�س 
التن�صيقي للمنظمات الأرمنية يف فرن�صا، اأوفى ماكرون بوعد كان اأطلقه 
خالل حملته النتخابية باإدراج الإبادة الأرمنية �صمن اجلدول الر�صمي 

الفرن�صي. وكان اأرمن فرن�صا ينتظرون هذه اخلطوة بفارغ ال�صرب.
التاريخ  ت��واج��ه  كيف  تعرف  دول��ة  اأول  ه��ي  "فرن�صا،  اإن  م��اك��رون  وق��ال 
الذي بات  الأرمني  القاتلة لل�صعب  املنددين باملطاردة  اأوائل  وكانت من 
يطلق اعتبارا من العام 1915 على ما ح�صل معه ت�صمية اإبادة، جرمية 
معركة  بعد  القانون  يف   2001 �صد الن�صانية مت الع��راف بها عام 
ني�صان   24 املقبلة من  ال�صابيع  تعهدت، يف  كما  �صتكون  والتي  طويلة، 
ابريل يوما وطنيا لذكرى الإبادة الأرمنية".                       )التفا�صيل 

عن  يــتــحــدث  نتنياهو  مناف�س 
بال�شفة  م�شتوطنات  اإزالة  اإمكانية 

•• عوا�شم-وكاالت:

لرئي�س  انتخابي  اأكرب مناف�س  اأب��دى 
الوزراء الإ�صرائيلي بنيامن نتنياهو 
ام�����س الأرب���ع���اء ان��ف��ت��اح��ا ع��ل��ى اإزال����ة 
الغربية  ال�����ص��ف��ة  م���ن  م�����ص��ت��وط��ن��ات 
امل���ح���ت���ل���ة م�����ص��ت��ق��ب��ال وه�����و م����ا اأث�����ار 
مع  الدبلوما�صي  النهج  ب�صاأن  ج��دل 
يف  فيه  ت��ل��وح  وق��ت  يف  الفل�صطينين 
الأف����ق خ��ط��ة ���ص��الم اأم��ري��ك��ي��ة. ومن 
ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ك�����ص��ف النقاب  امل��ت��وق��ع 
بعد  ال�صرية  الأمريكية  اخلطة  ع��ن 
التا�صع  يف  الإ�صرائيلية  الن��ت��خ��اب��ات 
من اأبريل ني�صان. وميكن اأن توؤثر اأي 
تو�صيات قد تت�صمنها اخلطة لت�صليم 
فعل  ورد  للفل�صطينين  الأرا�����ص����ي 
احلكومة  ت�صكيل  على  الإ�صرائيلين 

الئتالفية الإ�صرائيلية املقبلة.

•• الفجر - تون�س - خا�س

30 حم��ام��ي��ا ت��ون�����ص��ي��ا عن  اأع���ل���ن 
ا�صم  ت��اأ���ص��ي�����س جم��م��وع��ة حت��م��ل 
قالوا  التمكن"  �صد  "حمامون 
بجميع  ال���ق���ي���ام  ����ص���ت���ت���وىل  اإن����ه����ا 
اأ�صموه  اإجراءات التقا�صي �صد ما 
"م�صروع التمكن الإخواين داخل 

تون�س".
التمكن  ���ص��د  "حمامون  وات���ه���م 
اإىل  ا"ل�صعي   ب���  ال��ن��ه�����ص��ة  ح��رك��ة 
اأجهزة الدولة وال�صيطرة  اخراق 
ع����ل����ى ج���م���ي���ع م���ف���ا����ص���ل���ه���ا عرب 
والرقيات  والتعيينات  الإنتدابات 
يف اخل��ط��ط ال��وظ��ي��ف��ي��ة الإداري�����ة 
م��ن��ه��ا وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة خ���ا����ص���ة من 
حكومة  ع��ل��ى  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا  خ����الل 

الرويكا".
"ولفر�س  النه�صة  اأن  واأ���ص��اف��وا 
ال��ت��م��ك��ن، عملت  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
املجتمعي  ال���ن���م���ط  ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

اإىل اأي مدى �صتذهب بكن ومو�صكو يف دعم نيكول�س مادورو؟ ان زعيم 
فنزويال، الذي اأ�صبحت �صرعيته حمل �صوؤال، يخ�صع ل�صغط مرتفع منذ 
ب خوان غوايدو، رئي�س اجلمعية الوطنية نف�صه "رئي�صا موؤقتا"،  اأن ن�صّ
يف 23 يناير املنق�صي. على الفور، فاز اخل�صم باعراف الوليات املتحدة 
ومعظم دول القارة. ويوم الثنن، حذت عدة دول اأوروبية، منها فرن�صا، 
حذوها من خالل العراف بالنائب املعار�س "رئي�صا" لفنزويال. وقبل 
الرئي�صية  الأوروب����ي  الحت���اد  دول  منحت   ، النقطة  ه��ذه  اإىل  الو�صول 
اأيام" ملادورو لتنظيم انتخابات رئا�صية. مت رف�س هذا الإنذار  "ثمانية 
من قبل الزعيم ال�صافيزي  ن�صبة لهوغو �صافيز ، �صلف مادورو ، مدعوما 
اأو كوبا ، التي اتهمت وا�صنطن بتدبري   ، من رو�صيا ، وال�صن ، وتركيا 

انقالب.                        )التفا�صيل �س13(

لتون�س واحتكار الف�صاء العام بكّل 
بتثبيت  وذل��ك  وهيئاته،  مكّوناته 
منت�صبيها واملوالن اإليها يف املواقع 
اأو  الإداري��ة  منها  �صواء  احل�صا�صة، 
الأمنية اأو الق�صائية اأو ال�ّصيا�صية، 
املنظمة  للقوانن  �صريح  خرق  يف 
اخلا�صة  الرتيبية  وال��ن�����ص��و���س 
اعتمدت  واأن���ه���ا  احل�����الت  ح�����ص��ب 

ت��ن��ف��ي��ذا ل�����ص��ي��ا���ص��ة ال��ت��م��ك��ن على 
�صيا�صية  الأح���زاب  بع�س  توظيف 
التي مت تغيريها با�صتمرار لتمرير 
الدولة  قلب  اإىل  ال��ول��وج  برنامج 
املوظفن  عقيدة  تغيري  ثمة  ومن 
العمومين من الولء للوطن اإىل 

الولء للتنظيم".
  )التفا�صيل �س15(

•• عوا�شم-وكاالت:

عقب قيامها بن�صر ف�صائح وجرائم 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احل�����وث�����ي امل���وال���ي���ة 
لإيران، بحق ال�صعب اليمني، اأقدم 
الن��ق��الب��ي��ون ع��ل��ى اإغ����الق مكتب 
الإجتار  ملكافحة  اليمنية  املنظمة 

بالب�صر يف العا�صمة �صنعاء.
تقارير  ن�صرت  قد  املنظمة  وكانت 
تك�صف قيام احلوثين ببيع و�صرقة 
الأع�������ص���اء ال��ب�����ص��ري��ة، ال��ت��ي يعود 

بع�صها لقتالهم يف اجلبهات.
اليمنية  امل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
ب��ال��ب�����ص��ر نبيل  مل��ك��اف��ح��ة الإجت������ار 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  اإن  ف��ا���ص��ل، 
العاملن  كافة  مبالحقة  �صرعت 
موؤخرا  اأثارته  ما  ب�صبب  باملنظمة 
م����ن ج����رائ����م ح���وث���ي���ة، واأك�������د اأن 
تلك  على  واأدل���ة  وث��ائ��ق  بحوزتهم 
اجلرائم، مبا يف ذلك بيع و�صرقة 

الأع�صاء الب�صرية.
الجتار  مكافجة  منظمة  وك��ان��ت 
بالب�صر قد اأ�صدرت تقريرا ت�صمن 

ممثلو  ي��ج��ت��م��ع  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
واملتمردين  ال�����ص��رع��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
احل��وث��ي��ن يف ل��ق��اء م�����ص��رك بن 
الطرفن،  ب����ن  اجل���ث���ث  جل��ن��ت��ي 
تبادل  تنفيذ  اآل��ي��ات  على  لالتفاق 

مئات اجلثث.
ال�صرعية،  وف���د  رئ��ي�����س  وب��ح�����ص��ب 
ه�����ادي ه���ي���ج، ف�����اإن جل��ن��ة اجلثث 
وبّينت  لح���ق.  وق���ت  يف  �صتجتمع 
م�صادر اأن ممثلي احلكومة رف�صوا 
احلوثين  من  م�صروطاً  مقرحاً 

باإطالق �صراح 200 اأ�صري.
واأو�صح اأن احلوثين ا�صرطوا اأن 
ال�200 ا�صم من احلوثين  يكون 

جمزئن من عدة جبهات قتالية.
كما ي�صهد اليوم الثاين من اجتماع 
احلكومة  ممثلي  ب��ن  لقاء  ع��ّم��ان 
والبعثة الأممية وال�صليب الأحمر 

على حدة.
مع  احلوثين  ممثلو  يجتمع  كما 
الأحمر  وال�صليب  املتحدة  الأمم 
تبادل  م���ل���ف  ل��ب��ح��ث  ح�����دة  ع���ل���ى 

الأ�صرى.

مل��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي ب�صبب  اإدان������ة 
وامل�صابن  للجرحى  ا�صتغاللها 
يف امل�صت�صفيات الواقعة يف املناطق 

اخلا�صعة ل�صيطرتها.

امللي�صيات  ت��ع��م��د  ال��ت��ق��ري��ر  واأك�����د 
انتزاع اأجزاء من اأع�صاء اجلرحى، 

وبيعها عرب �صبكة خارج اليمن.
ج�����اء ه�����ذا يف وق�����ت ت���ت���وا����ص���ل يف 

العا�صمة الأردنية عّمان، الأربعاء، 
اليمنية  الأط��������راف  اج���ت���م���اع���ات 
برعاية اأممية لبحث تنفيذ اتفاق 

تبادل الأ�صرى.

م�شلحان يفجران �شاحنة لنقل الغاز يف اإيران ومقتل �شرطي 
•• جنيف-رويرتز:

بعد  بالغة  بجروح  اآخ��ر  واأُ�صيب  ُقتل  اإيرانيا  �صرطيا  اإن  لالأنباء  مهر  وكالة  قالت 
اأن فجر م�صلحان �صاحنة �صهريج حمملة بالغاز امل�صال يف �صمال غرب اإيران ام�س 

الأربعاء.
داره  بلدة  للوقود يف  اقربت من رجلن يف حمطة  ال�صرطة  اأن  الوكالة  واأ�صافت 
جارم يف ال�صاعات الأوىل من �صباح ام�س الربعاء قبل اأن يبدءا يف اإطالق النار على 

ال�صاحنة
ونقلت عن الكولونيل �صيد علي مري عمادي نائب قائد ال�صرطة يف اإقليم لور�صتان 
مبان  يف  ن��واف��ذ  حتطم  اىل  مروع" اأدى  انفجار  "وقع  ق��ول��ه  اإي���ران  غ��رب  ب�صمال 

قريبة.
ومل يذكر التقرير اأي معلومات عن هوية املهاجمن، اأو ما حدث لهما.

اأف���راد ق���وات الأم���ن الإي��ران��ي��ة يف ا�صتباكات وق��ع��ت م��وؤخ��را مع  وُق��ت��ل العديد م��ن 
مت�صددين على احلدود ال�صرقية والغربية لإيران.

ويف �صبتمرب اأيلول، هاجم م�صلحون عر�صا ع�صكريا يف مدينة الأهواز، مما اأ�صفر عن 
املت�صدد وجماعة  الإ�صالمية  الدولة  واأعلن تنظيم  الأق��ل.  25 �صخ�صا على  مقتل 

انف�صالية من الأقلية العربية يف اإيران م�صوؤوليتهما عن الهجوم.

حمادثات �شرية لتاأجيل ان�شحاب 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
•• لندن-وكاالت:

ذك������������رت �����ص����ح����ي����ف����ة ت����ل����غ����راف 
الربيطانية اأن وزراء يف احلكومة 
ب�صاأن  ���ص��ري��ة  اأج������روا حم���ادث���ات 
خ��ط��ط ل��ت��اأج��ي��ل الن�����ص��ح��اب من 
ثمانية  مل���دة  الأوروب�������ي  الحت�����اد 

اأ�صابيع.
و���ص��ي��وؤج��ل ه���ذا ال��ت��اأخ��ري موعد 

الن�صحاب اإىل 24 مايو اأيار.
ويف ال��وق��ت ال��راه��ن، ف���اإن املوعد 
من  بريطانيا  لن�����ص��ح��اب  امل��ق��رر 

التكتل هو 29 مار�س اآذار.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
جل�صات  م��ن  جانبا  ام�����س  امل�صلحة 
تنظمه  ال��ذي  ع�صر  الثالث  امللتقى 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
البعثات  وروؤ���ص��اء  ال��دول��ة  ل�صفراء 
التمثيلية للدولة يف اخلارج والذي 
من  ال��ث��اين  يف  فعالياته  انطلقت 
�صهر فرباير اجلاري وت�صتمر حتى 

اليوم اخلمي�س.
وح�������ص���ر ����ص���م���وه ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة 
ت��ن��اول��ت م���ب���ادرة مت��ك��ن امل������راأة يف 
الدول النامية ومبادرة تعزيز منو 
املبا�صرة  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
الواردة اىل الدولة ومباردة مراكز 
التاأ�صريات ومركز الت�صال وتعزيز 
الأه���داف  حتقيق  يف  البعثات  دور 

ال�صراتيجية.
ال�صمو  ����ص���اح���ب  ����ص���اف���ح  ب���ع���ده���ا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
اهلل  عبد  ال�صيخ  �صمو  جانبه  واإىل 
نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  بن 
ال�صفراء وروؤ�صاء  الدويل  والتعاون 
ال���ب���ع���ث���ات ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���دول���ة يف 

اخلارج.
واأع������������رب �����ص����م����وه ع������ن ����ص���ع���ادت���ه 
مب�صاركته �صفراء الوطن ملتقاهم 
عمل  روح  وي����دع����م  ي��ح��ف��ز  ال������ذي 
ر�صالتهم  اأداء  يف  ال��واح��د  الفريق 
وم��ه��ام��ه��م ال��وط��ن��ي��ة ب��ت��م��ي��ز على 
بامللتقى  م�صيدا  ال�صعد..  خمتلف 
الوزارة  ب��ن  التوا�صل  يعزز  ال��ذي 
اأنحاء  خمتلف  يف  الدولة  وممثلي 

العامل.
وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأن��ت��م ج�صور   « ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
التوا�صل بيننا وبن و�صعوب العامل 
احل�صاري  ال���وج���ه  ل��ن��ق��ل  ودول������ه 
وقيمها  وهويتها  الإم���ارات  لدولة 
والتعريف  الأ���ص��ي��ل��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة 
مبنجزاتها احل�صارية ومكت�صباتها 
الفاعل  دورك��م  بجانب  الوطنية.. 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  ت���وؤدون���ه  ال����ذي 

اإقليميا وعامليا ».

ال�صرق  على  وتاأثريها  الإيرانية   -
�صعادة  ف��ي��ه��ا  وحت����دث   « الأو����ص���ط 
���ص��ي��ف ال��زع��اب��ي ���ص��ف��ري ال���دول���ة يف 
النعيمي  �صلطان  والدكتور  اإي���ران 
ال���������ص����وؤون  اأك������ادمي������ي وب����اح����ث يف 
الإي�����ران�����ي�����ة و�����ص����ع����ادة ال���دك���ت���ورة 
اإدارة  م��دي��رة  الأح��ب��اب��ي  ال�صغرية 

ال�صوؤون الأمريكية.
امللتقى  اأع��م��ال  ج��دول  ت�صمن  كما 
ال���ي���وم ج��ل�����ص��ة ح���واري���ة ب��ع��ن��وان » 
ال��ت��ح��ال��ف��ات : رم����ال م��ت��ح��رك��ة يف 
ال�صرق الأو�صط » عقدت مب�صاركة 
�صاهن  خ��ل��ي��ف��ة  ����ص���ع���ادة  م����ن  ك����ل 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�صاعد 
الدويل لل�صوؤون ال�صيا�صية و�صعادة 
ال�����ص��ي��خ ���ص��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
الدولة  ���ص��ف��ري  ن��ه��ي��ان  اآل  م���ب���ارك 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  ل���دى 
و�صعادة علي الأحمد �صفري الدولة 
اأمل��ان��ي��ا.. ك��م��ا ���ص��ه��دت اأعمال  ل���دى 
امل��ل��ت��ق��ى ع��رو���ص��ا ت��ق��دمي��ي��ة حول 
الدور الإعالمي ل�صفارات الدولة.

يتناول  ال�صتة  اأي��ام��ه  م��دى  وع��ل��ى 
الق�صايا  م����ن  ال���ع���دي���د  امل���ل���ت���ق���ى 
وال��ت��ط��ورات ال��راه��ن��ة يف ع���دد من 
ال���دول وال��ت��ي ق��د ت��وؤث��ر ب�صورة اأو 
ال�صيا�صة  م�صتقبل  ع��ل��ى  ب���اأخ���رى 
اخل����ارج����ي����ة ل���ل���دول���ة ف�����ص��ال عن 
املو�صوعات  م��ن  ال��ع��دي��د  مناق�صة 
القن�صلي  ب��ال��ق��ط��اع  ال�����ص��ل��ة  ذات 

واخلدمات التي تقدمها الوزارة.
وروؤ�صاء  ال�صفراء  ملتقى  اأن  يذكر 
ال���ب���ع���ث���ات ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل���ل���دول���ة يف 
وزارة  ت���ن���ظ���م���ه  ال���������ذي  اخل����������ارج 
الدولية  وال����ت����ع����اون  اخل����ارج����ي����ة 
�صنويا ميثل فر�صة مهمة للتفاعل 
والأفكار  الآراء  وت��ب��ادل  واحل����وار 
بن �صفراء الدولة على ال�صاحتن 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة مب���ا يعزز 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اأداء  م����ن 
الإماراتية وفاعليتها على خمتلف 
كما  وامل���������ص����ت����وي����ات..  الأ������ص�����ع�����دة 
اأبرز  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  امللتقى  ي�صلط 
املوا�صيع والأهداف ال�صراتيجية 
القت�صادية والثقافية وذلك �صمن 
اأج��ن��دة ال����وزارة ال��واج��ب حتقيقها 

وخدمة املواطن يف اخلارج.

واأك���د �صموه جن��اح دول���ة الإم���ارات 
بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
تكري�س مكانتها  » يف  » حفظه اهلل 
الدولية املرموقة واكت�صاب احرام 
�صيا�صتها  بف�صل  وتقديره  العامل 
الإن�صانية  وم���واق���ف���ه���ا  امل���ت���زن���ة 
على  وحر�صها  الثابتة  وم��ب��ادئ��ه��ا 
تقوم  را�صخة  عالقات  قاعدة  بناء 
ع��ل��ى اأ���ص�����س م��ن ال��ث��ق��ة والح����رام 
امل��ت��ب��ادل وال��ت��ف��اه��م وال��ت��ع��اون مع 

خمتلف البلدان.
التطورات  اأن  اإىل  ���ص��م��وه  واأ����ص���ار 
والتغريات املت�صارعة التي ت�صهدها 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��اح��ت��ان 

بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة 
ل�����ص��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل ومعايل 
اجلابر  اأحمد  بن  �صلطان  الدكتور 
وزير دولة ومعايل زكي اأنور ن�صيبة 
وزير دولة و معايل اأحمد بن علي 
و�صعادة  دولة  ال�صايغ وزير  حممد 
امل�����زروع�����ي وكيل  م����ب����ارك  حم���م���د 

ديوان ويل عهد ابوظبي.
من جانبه ثمن �صمو ال�صيخ عبداهلل 
نهيان وزير اخلارجية  اآل  زايد  بن 
ال����دويل زي����ارة �صاحب  وال��ت��ع��اون 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اخلارجية  وزارة  م��ق��ر  اإىل  ن��ه��ي��ان 
وم�صاركة  اليوم  ال��دويل  والتعاون 
امللتقى  جل�صات  م��ن  جانبا  �صموه 

والدبلوما�صية  ال��غ��ذائ��ي  والأم����ن 
بجانب  والإع��������������الم  وال����ث����ق����اف����ة 
ا�����ص����ت����ع����را�����س اآخ���������ر ال����ت����ط����ورات 
الإقليمية والدولية الراهنة ور�صد 

تاأثرياتها وتداعياتها املختلفة.
لتوا�صل  ف��ر���ص��ة  امل��ل��ت��ق��ى  ومي��ث��ل 
وجهات  وط������رح  ال����دول����ة  ����ص���ف���راء 
والتجارب  اخلربات  وتبادل  النظر 
ي�����ص��ه��م يف دع���م العمل  وذل����ك مب���ا 
وحت�صن  والقن�صلي  الدبلوما�صي 
للمواطنن  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات 
ال������دول������ة على  م����ك����ان����ة  وت����ع����زي����ز 

ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ور�صة  امللتقى  فعاليات  وت�صمنت 
ع���م���ل ح������ول ط���ب���ي���ع���ة اخل����دم����ات 

ت�������ص���ت���دع���ي ال����ت����ع����ام����ل م�����ع ه����ذه 
وفاعل  اإيجابي  ب�صكل  امل�صتجدات 
م�صالح  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ي�����ص��م��ن 

الدولة وي�صون مكت�صباتها.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ومت���ن���ى 
حممد بن زايد اآل نهيان لل�صفراء 
اأنحاء  خمتلف  يف  الدولة  وممثلي 
اأداء  يف  والتوفيق  النجاح  العامل.. 
واجباتهم ومهامهم الوطنية يف كل 
ما يخدم م�صالح الوطن واملواطن 
ب��ق��ي��ادة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 

زايد اآل نهيان.
ح�صر امللتقى.. معايل الدكتور اأنور 
ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر الدولة 
رمي  م��ع��ايل  و  اخل��ارج��ي��ة  لل�صوؤون 

الذي ي�صارك فيه وزراء خمت�صون 
والتنموي  الق��ت�����ص��ادي  ال�����ص��اأن  يف 
و���ص��ف��راء ال��دول��ة وروؤ���ص��اء البعثات 
ل���ل���دول���ة يف اخل�����ارج  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة 
والقت�صاد  ال�صيا�صة  يف  وخ����رباء 
والعالقات الدولية من اأجل تعزيز 

واإثراء خربات ومعارف ال�صفراء.
وال���ت���ق���ط���ت ال�������ص���ور ال���ت���ذك���اري���ة 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
جانبه  واإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
اآل  زاي��د  ب��ن  اهلل  عبد  ال�صيخ  �صمو 
وال�صفراء  الوزير  نهيان وم�صاعدو 

وموظفو الوزارة.
رئي�صية  حم���اور  امللتقى  وي��ت��ن��اول 
والقت�صادي  ال�صيا�صي  امل��ج��ال  يف 

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف  امل�������ص���ان���دة 
ال����دويل..اإ�����ص����اف����ة اإىل  وال���ت���ع���اون 
ور���ص��ة عمل اأخ���رى ح��ول » حتقيق 
 « الأهداف ال�صراتيجية للبعثات 
والدور الذي توؤديه �صفارات الدولة 
يف  اخل���ارج  يف  التمثيلية  وبعثاتها 
ا�صراتيجية  وحت���ق���ي���ق  ت���رج���م���ة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
 2021-2017 ل���������الأع���������وام 
الدولة  م��ك��ان��ة  ب��ت��ع��زي��ز  وامل��ت�����ص��ل��ة 
على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي 
ورع���اي���ة م��واط��ن��ي ال���دول���ة يف اأي 

مكان خارج الدولة.
ام�س جل�صة  فعاليات  ت�صمنت  كما 
حوارية بحثت العالقات الأمريكية 

�صهد جانبا من ملتقى ال�صفراء وروؤ�صاء البعثات التمثيلية للدولة يف اخلارج

حممد بن زايد يوؤكد جناح الإمارات يف تكري�س مكانتها الدولية املرموقة واكت�شاب احرتام العامل وتقديره

•• اأبوظبي-وام:

ا�صت�صاف جمل�س �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ام�س،  م�صاء  البطن،  بق�صر  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
الفخري  الرئي�س  األقاها مايك كورنيت  الغد«  »بناء مدن  حما�صرة بعنوان 

ملوؤمتر روؤ�صاء بلديات الوليات املتحدة الأمريكية.
�صهد املحا�صرة �صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي وعدد من الوزراء وكبار امل�صوؤولن وال�صخ�صيات العامة يف الدولة. 
مدن  يف  توافرها  يجب  التي  العاملية  املعايري  اأه��م  كورنيت  مايك  وخل�س 
بالعتزاز  ال�صعور  امل�صتقبل  م��دن  تراعي  اأن  �صرورة  اإىل  م�صرياً  امل�صتقبل، 
باملدينة اأو ما و�صفه بالتما�صك الجتماعي، والقوة القت�صادية، اإ�صافة اإىل 

مدى توافر املعايري ال�صحية ومعايري ال�صتدامة.
دون  امل�صتقبل  يف  مدننا  �صكل  نتخيل  اأن  اأن  ميكننا  ل   « ك��ورن��ي��ت  واأو���ص��ح 
املدن  تلك  �صكان  ب��ن  وال��ع��الق��ات  الج��ت��م��اع��ي  التما�صك  م��ب��داأ  ن��راع��ي  اأن 
والإح�صا�س بالعتزاز بالنتماء، اإ�صافة اإىل التنوع القت�صادي والقدرة على 

جذب ال�صتثمارات وخلق فر�س العمل ».
واأ�صاف باأن املدن امل�صتقبلية لبد اأن توفر اأعلى معايري ال�صتدامة وال�صحة، 

م�صرياً اإىل اأن ذلك ي�صمل توفري اأمناط حياة وتنقل وعالج خمتلفة ب�صكل 
كبري عن الأو�صاع التي ت�صهدها املدن التقليدية حول العامل اليوم. و�صدد 
اإىل اأن تلك  كورنيت على اأن التغيريات ل تتّم بن ع�صية و�صحاها، م�صرياً 
التغيريات بحاجة اإىل قرارات فارقة من القادة ذوي النوايا احل�صنة. ويرى 
كورنيت اأن القرن احلادي والع�صرين �صيكون قرن التغيري على عدة اأ�صعدة 
تلك  تاأثري  ب��اأن  م�صيفاً  الرقمي،  والتحّول  والعوملة،  التكنولوجيا،  ت�صمل 
هذه  تاأثري  تنامي  مع  خ�صو�صاً  كبري  ب�صكل  مدننا  �صكل  �صيغري  التحولت 
الجتاهات على حياتنا، اإل اأنه عاد ليوؤكد على اأن التغيري الأ�صعب والأهم 
يف امل�صتقبل هو ت�صارع وترية التمّدن يف الأ�صرة الب�صرية واإخالء القرى من 
اأغلب الب�صر �صيعي�صون يف حدود املدن يف  اأن  القوى الب�صرية وهو ما يعني 
التي  املتحدة  الأمم  بتقديرات  وا�صت�صهد  املقبلة.  القليلة  ال�صنوات  غ�صون 
اأكدت على اأن 70 فاملائة من ال�صكان �صيعي�صون يف املدن بحلول عام 2050، 
وهو ما يعني اأن 60 فاملائة من امل�صاحة احل�صرية امل�صتقبلية مل يتم بناوؤها 
بعد. و�صدد اأن تلك امل�صاحات غري القائمة اليوم تتطلب منا اإعادة التفكري يف 
الكيفية التي ينبغي علينا اأن ننظر بها نحو تلك املدن لأنها �صتحدد الطريقة 

التي �صتعي�س بها الأجيال املقبلة.
مدينة  بلدية  رئي�س  كونيت  مايك  ال�صيد  ا�صت�صهد  نظره،  وجهة  ولتقريب 

اأوكالهوما ال�صابق والرئي�س الفخري ملوؤمتر روؤ�صاء بلديات الوليات املتحدة 
الأمريكية بق�صة جناح مدينة اأوكالهوما الأمريكية، وقال اإن املدينة اعتمد 
بال�صيارات  التحرك  م��ب��داأ  على  ال��ع��امل  ح��ول  امل��دن  م��ن  كغريها  ت�صميمها 
لدى  باملدينة  العتزاز  و�صياع ح�س  الجتماعي  الن�صيج  اإىل �صعف  اأدى  ما 
�صكانها، قبل اأن يتبع ذلك نك�صة اقت�صادية اأطاحت ب�200 م�صرف ، وما نتج 
عنه ما ي�صبه الهجرة اجلماعية ل �صيما بن ال�صباب املهنين املنتجن من 
ذوي املواهب باعتبارهم القوة الأ�صا�صية وراء دفع عجلة التقدم يف املدينة اإىل 
الأمام. واأ�صاف باأنه ويف تلك الأوقات الع�صيبة اأدرك قادة مدينة اأوكالهوما 
اأهمية خلق اأماكن رائعة، فاجتمعوا �صوياً و�صمموا على جعل مدينتهم رائعة 
متاماً  خمتلفة  مدينة  اأوكالهوما  اأ�صبحت  عقود  ثالثة  وبعد  جديد،  من 
تتمتع باقت�صاد قوي ومتنوع، مدينة ي�صهل امل�صي فيها وتوفر م�صتوى عاٍل 
من ج��ودة احل��ي��اة، والأه���م من ذل��ك وج��ود جمموعة متزايدة من ال�صباب 

املوهوبن واملتعلمن املتحم�صن لريادة امل�صاريع.
وا�صتفاد رئي�س بلدية املدينة مايك كورنيت من الزخم الذي خّلفه اأ�صالفه 
ال��روؤي��ة .. وق��د متيزت  اإي��ج��اد ق��ي��ادات ق���ادرة على حتقيق ه��ذه  فعمل على 
يف  مب��ا  هائلة،  بنجاحات   /2018  -  2004/ املن�صب  يف   14 ال���  �صنواته 
ال�صلة  ال��دولرات، وبزوغ جنم فريق كرة  ا�صتثمارات جديدة مبليارات  ذلك 

جديدة،  مبتكرة  �صركات  وظهور  ال�صحية،  احلالة  وحت�ّصن  »ثندر«،  املحلي 
وولدة روح جمتمعية قادرة على النهو�س باملدينة لأجيال قادمة.

وعرج كورنيت على ق�ص�س التغيري الإيجابي الذي انعك�س على مدن اأمريكية 
متو�صطة احلجم مثل »كولومبو�س« و »تول�صا« و »دي موين« و »لويزفيل«. 
واللهث  املعرفة  م�صتوى  يف  العامل  �صهده  ال��ذي  الت�صارع  اأن  كورنيت  واأك��د 
اأنه  اإل  ال��ع��امل  ح��ول  للمالين  الأول  امل��ح��رك  ك��ان  الأف�صل  الفر�س  خلف 
يرى اأن املدن التي �صتوفر طبيعة حياة اأف�صل �صتحظى مب�صتقبل اأكرب من 
غريها خالل العقود املقبلة. واأكد اأن عملية ا�صتن�صاخ التجارب قد توؤدي اإىل 
النتيجة ذاتها اإذا ما كان احلديث عن املدن، م�صرياً اإىل اأن طبيعة املجتمعات 
تعد  ال�صكان  بها  يوؤمن  التي  القيم  جمموعة  تفر�صها  التي  واخل�صو�صية 
م�صاركة  اأهمية  على  للتاأكيد  دفعه  وهو  امل�صتقبل  لبناء مدن  الأول  املنطلق 
ال�صكان يف و�صع ت�صوراتهم ملدنهم امل�صتقبلية. ورداً على �صوؤال حول كيفية 
الت�صجيع  ال�صعبة والتي ي�صعب من خاللها  املناخية  الأج��واء  التعامل مع 
العظيمة ل ميكن  الأف��ك��ار  اأن  اأك��د كورنت  وال��دراج��ات،  بامل�صي  التنقل  على 
اإىل اأن التطورات  اإذا ما مت�صكنا بالنطباعات امل�صبقة، م�صرياً  الو�صول لها 
العلمية والتكنولوجية تتيح تغيري الكثري من الأمور من حولها واأن الرهان 

هنا على الإقدام والبدء بالتغيري.

جمل�س حممد بن زايد ي�شت�شيف حما�شرة »مدن امل�شتقبل«
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اأخبـار الإمـارات
عمدة »دندي« ي�شتقبل طالبات برنامج التعددية الثقافية بكلية اآل مكتوم يف ا�شكتلندا

•• دندي - ا�شكتلندا-وام: 

مدينة  عمدة  بورتويك  اإب���ان  بروفو�صت  ال��ل��ورد  ا�صتقبل 
للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  اإىل  املبتعثات  الطالبات  »دن��دي« 
من  وال��ع�����ص��ري��ن  ال�����ص��اب��ع��ة  ال�����دورة  يف  للم�صاركة  ال��ع��ايل 
برنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة وذلك خالل 
اأبوبكر  الدكتور  بح�صور  دن��دي  مدينة  ملجل�س  زيارتهن 

جابر مدير الكلية.
الإقامة  ل��ه��ن ط��ي��ب  ب��ال��ط��ال��ب��ات متمنيا  ال��ع��م��دة  ورح���ب 
والتاريخ  الثقافة  على  ق��رب  ع��ن  وال��ت��ع��رف  ا�صكتلندا  يف 
ال�صكتلندي وال�صتفادة املثلى من الربنامج .. م�صريا اإىل 

اأن  اآمال  اآل مكتوم حتظى ب�صعبية كبرية،  اأن برامج كلية 
امل�صتهدفة  اخل��ربة  امل�صاركات  من  املجموعة  هذه  تكت�صب 
اأب��و بكر جابر كلية عن  الدكتور  واأع���رب  ال��ربن��ام��ج.  م��ن 
للطالبات، م�صريا  ا�صتقباله  على   « دندي   « لعمدة  �صكره 
الذى تنظمه كلية  التدريبي  الأكادميي  اأن الربنامج  اإىل 
ال�صيخ حمدان  العايل بتوجيهات �صمو  اآل مكتوم للتعليم 
راعي  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الكلية وتعود بدايته اإىل عام 2003 يهدف اإىل م�صاعدة 
ال��ط��ال��ب��ات يف ت��و���ص��ي��ع اآف��اق��ه��ن الأك���ادمي���ي���ة واإع���داده���ن 
واك�صابهن  والقيادية  الإداري���ة  امل��واق��ع  يف  املهني  للمجال 
اأن الربنامج -  اإىل  اخل��ربات وال��ق��درات القيادية . ولفت 

�صلة  ذات  موا�صيع  يتناول   - اأ�صابيع  اأربعة  ي�صتمر  ال��ذي 
بالتعددية الثقافية والقيادة والعالقات الدولية والتاريخ 

ال�صكتلندي والثقافة ال�صكتلندية .
الإم����ارات  م��ن  وكلية  جامعة   13 م��ن  طالبة   63 ك��ان��ت 
واجلامعة  اأبوظبي  وجامعة  اأبوظبي  يف  ال�صرطة  وكلية 
الم��ري��ك��ي��ة ب��ال�����ص��ارق��ة واجل��ام��ع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف دبى 
وكلية  الفجرية  وجامعة  زايد  وجامعة  ال�صارقة  وجامعة 
وكلية  الوطنية  الإم���ارات  ب��رول  و�صركة  العليا  التقنية 
وجامعة  القاهرة  بجامعة  ال�صيا�صية  والعلوم  القت�صاد 
ماليا املاليزية قد بداأن اأم�س قبل الأول برنامج التعددية 

الثقافية ومهارات القيادة يف دورته ال� 27 .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
احلاكمة العامة لنيوزيلندا باليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

بات�صي  اإىل فخامة  اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  بعث �صاحب 
ريدي احلاكمة العامة لنيوزيلندا وذلك مبنا�صبة اليوم الوطني لبالدها.

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

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

تهنئة مماثلتن اإىل معايل جا�صيندا اأردرن رئي�صة وزراء نيوزيالندا.

�شيف بن زايد يلتقي النائب العام البلغاري ووزير الداخلية
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  التقى 
الوزراء وزير الداخلية اأم�س الول معايل �صوتري ت�صات�صاروف النائب العام 

بجمهورية بلغاريا ومعايل مالدين مارينوف وزير الداخلية البلغاري.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرك خا�صة يف 
املجالت الأمنية وال�صرطية، و�صبل تعزيز التعاون بن البلدين ال�صديقن 

يف هذه املجالت.
ح�صر اللقاء �صعادة بوجدان كولروف �صفري جمهورية بلغاريا لدى الدولة، 
املوؤ�ص�صي  التطوير  جمل�س  رئي�س  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  وال��ل��واء 
العام  ب��وزارة الداخلية، والعميد حممد حميد بن دملوج الظاهري الأم��ن 
�صعيد  والعميد  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  ملكتب 
عبداهلل بن توير ال�صويدي مدير عام مكافحة املخدرات الحتادية والعميد 
الداخلية  ب��وزارة  اجلنائية  ال�صرطة  عام  مدير  نائب  الأحمد  العزيز  عبد 

وعدد من ال�صباط.

اعتماد هوية الدورة العا�شرة من جائزة 
ال�شارقة للبحث النقدي الت�شكيلي

•• ال�شارقة -وام:

يف  الثقافة  دائ���رة  يف  الثقافية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  اعتمدت 
ال�صارقة  ج��ائ��زة  م��ن  العا�صرة  ال���دورة  هوية  ال�صارقة، 
للبحث النقدي الت�صكيلي للعام 2019، التي يتمحور 

مو�صوعها حول »مفهوم الفراغ يف الت�صكيل العربي«.
وت���اأت���ي اجل���ائ���زة حت��ت رع��اي��ة ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور 
اأهمية  يف  �صموه  روؤي���ة  لتمثل  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
وتعزيز  الت�صكيلية  الفنون  جم��الت  يف  النقدي  البحث 
وقال  بالفنون.  الوعي  تطوير  اإبداعي يف  دوره كجانب 
الثقافية يف  ال�����ص��وؤون  اإدارة  اأم���ن ع��ام اجل��ائ��زة، م��دي��ر 

دائرة الثقافة حممد اإبراهيم الق�صري اإن اجلائزة تقوم 
على دعم النقاد الت�صكيلين، و تاأتي �صمن �صياق م�صروع 
ال�����ص��ارق��ة ال��ث��ق��ايف، وك���ون اجل��ائ��زة ه��ي ال��وح��ي��دة على 
انطالقتها  منذ  عك�صت  فقد  العربي  ال��وط��ن  م�صتوى 
يعاين  ال����ذي  ال��ن��ق��دي  للن�صاط  احل�����ص��اري��ة  الأه��م��ي��ة 
قال  العنوان اجلديد،  وح��ول  الفني.  املنجز  ويبحث يف 
، اإن الفراغ باملعنى الب�صري الت�صكيلي يوازي المتالء، 
اإىل  ينتمي  ال�صبب كل ما  ف��راغ يف احلقيقة ولهذا  فال 

عامل الفراغ ينتمي �صمناً و�صياقاً اإىل عامل التجريد.
املقبل  اأغ�صط�س  اآخ��ر  الثقافية  ال�صوؤون  اإدارة  وح���ّددت 
بحوث  ل�صتقبال  ن��ه��ائ��ي��اً  م��وع��داً   ،2019/8/30

امل�صابقة.

»حكماء امل�شلمني« لـ »وام«: اإجراءات فورية لن�شر بنود وثيقة الأخوة الإن�شانية
•• اأبوظبي-وام:

امل�صلمن  حكماء  جمل�س  عام  اأمن  الرميثي  في�صل  �صلطان  الدكتور  ك�صف 
تهدف  التي  الإن�صانية  الأخ���وة  وثيقة  بنود  ن�صر  مرحلة  با�صر  املجل�س  اأن 
التوا�صل والتاآلف واملحبة بن  اإىل تعزيز العالقات الإن�صانية وبناء ج�صور 

ال�صعوب اإىل جانب الت�صدي للتطرف و�صلبياته.
واأ�صار الدكتور الرميثي يف ت�صريحات لوكالة اأنباء الإمارات »وام« اأن املرحلة 
املوؤ�ص�صات  م��ع  عمل  ور����س  وتنظيم  ون����دوات  ل��ق��اءات  عقد  تت�صمن  املقبلة 

والقيادات الدينية يف العامل لتعميم بنود الوثيقة على اأو�صع نطاق.

واأو�صح اأن الزخم الإعالمي والهتمام العاملي الذي �صاحب جميع فعاليات 
اإي�صال هذه  �صاعد يف  اأبوظبي  العا�صمة  اأر���س  الإن�صانية على  الأخ��وة  لقاء 
التفاقية التاريخية للعامل، مثمنا يف هذا ال�صدد دور و�صائل الإعالم املحلية 

والعاملية يف نقل املعاين ال�صامية التي حملتها الوثيقة للب�صرية جمعاء.
جميع  اأو�صى  قد  الكاثوليكية  الكني�صة  بابا  فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  وك��ان 
الأخوة  »وثيقة  اأجل جناح  بال�صالة من  العامل  الكاثوليكية حول  الكنائ�س 
الإن�صانية« التي وقعها مع ف�صيلة الإمام الأكرب الدكتور اأحمد الطيب �صيخ 

الأزهر ال�صريف، يف �صرح زايد املوؤ�ص�س بالعا�صمة الإماراتية اأبوظبي.
ون�صر الفاتيكان على موقعه الإلكروين الر�صمي الن�س الكامل لالتفاقية 

قيم  من  حتمله  وم��ا  للوثيقة  الإن�صانية  الأب��ع��اد  على  رك��ز  كما  لغات،  بعدة 
�صامية تدعو اإىل ال�صالم والت�صامح والتقارب بن جميع ال�صعوب.

وت�صمنت الوثيقة اإعالن كل من الأزهر ال�صريف - ومن حوله امل�صلمون يف 
م�صارق الأر�س ومغاربها - والكني�صة الكاثوليكية - ومن حولها الكاثوليك 
�صبيال،  امل�صرك  والتعاون  درب��ا،  احل��وار  ثقافة  تبني   - والغرب  ال�صرق  من 

والتعارف املتبادل نهجا وطريقا.
والقت�صاد  ال��دول��ي��ة  ال�صيا�صات  و�صانعي  ال��ع��امل،  ق���ادة  الوثيقة  وتطالب 
العاملي، بالعمل جديا على ن�صر ثقافة الت�صامح والتعاي�س وال�صالم، والتدخل 
فورا لإيقاف �صيل الدماء الربيئة، ووقف ما ي�صهده العامل حاليا من حروب 

و�صراعات وتراجع مناخي وانحدار ثقايف واأخالقي.
وتدعو الوثيقة املفكرين والفال�صفة ورجال الدين والفنانن والإعالمين 
وامل��ب��دع��ن يف ك��ل م��ك��ان ل��ي��ع��ي��دوا اك��ت�����ص��اف ق��ي��م ال�����ص��الم وال���ع���دل واخلري 
كطوق  اأهميتها  وليوؤكدوا  امل�صرك،  والعي�س  الإن�صانية  والأخ��وة  واجلمال 

جناة للجميع، ولي�صعوا يف ن�صر هذه القيم بن النا�س يف كل مكان.
مل�صاعر  باعثة  اأو  للحروب  بريدا  اأب��دا  تكن  مل  الأدي���ان  اأن  الوثيقة  واأك���دت 
الدماء، م�صرية على  واإراق��ة  للعنف  اأو مثرية  والتع�صب،  والعداء  الكراهية 
ا�صتغالل  ونتيجة  الدينية،  التعاليم  عن  النحراف  املاآ�صي ح�صيلة  هذه  اأن 

الأديان يف ال�صيا�صة.

القوات امل�شلحة ت�شارك يف توظيف ال�شارقة 2019
•• ال�شارقة -وام: 

ت�صارك القيادة العامة للقوات امل�صلحة يف فعاليات “املعر�س 
خالل  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��ق��ام  2019” ال���ذي  للتوظيف  ال��وط��ن��ي 
الفرة من 6 اىل 8 فرباير اجلاري، حتت مظلة مركز اإك�صبو 
امل�صرفية  للدرا�صات  الإم���ارات  معهد  مع  بالتعاون  ال�صارقة 

واملالية، وبدعم من غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة.
ال�صارقة  »اإك�����ص��ب��و«  يف  للمعر�س  ال���دورة  فعاليات  وانطلقت 
بح�صور �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�صارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
لمارة ال�صارقة الذي زار جناح القوات امل�صلحة واطلع �صموه 
وبرامج  وظيفية  فر�س  من  امل�صلحة  القوات  تقدمه  ما  على 

تدريبية ونظم تعليمية متطورة.
امل�صلحة  ال��ق��وات  ج��ن��اح  خ��الل  م��ن  بالتوقيع  �صموه  ق��ام  كما 
التي خ�ص�صت �صا�صة عر�س اإلكرونية وفتحت املجال لزوار 
املعر�س للتفاعل مع املبادرة، من خالل التوقيع الإلكروين 

على املبادرة بهدف جمع اأكرب عدد من التواقيع.
 50 را�صد على  ب�”�صكراً حممد بن  املن�صة اخلا�صة  و�صهدت 
عاماً من العطاء للوطن” اإقباًل من خمتلف ال�صرائح التي 
املهم  للدور  وامتنانهم  �صكرهم  عن  للتعبري  املعر�س،  ت��زور 
الذي قام به �صموه طوال 50 عاماً متيزت بالعطاء والتميز 
التاريخ بحروٍف من نور، وما زال  والريادة والتي �صي�صّجلها 

يف م�صريته ي�صجل الكثرَي من الإجن��ازات، نظراً لكونه قائداً 
لها اإىل كلمة واقع وممكن،  مل يقف عند كلمة امل�صتحيل وحَوّ
لفتن اإىل اأن �صموه مازال ي�صطر اأجماَد دولة وي�صلك دروباً 

م�صرقة لأجيال ترفع هاماتها �صموخاً وكربياء.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد وان��ط��الق��ا م��ن اإمي��ان��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة التدريب 
والتاأهيل العلمي التقني وفق قواعد علمية منهجية متعارف 
املواطنن  الطالب  كافة  امل�صلحة  القوات  دع��ت  دوليا،  عليها 
لالن�صمام اإىل برامج التدريب املتنوعة لديها خا�صة برنامج 
ملدة  �صيكون  وال��ذي   -2019  2018 لعامي  املهني  الدبلوم 
والهيئة  والتعليم  الربية  وزارة  قبل  م��ن  معتمد  وه��و  ع��ام 

الوطنية للموؤهالت.
التخ�ص�صات منها دبلوم علوم  العديد من  ويطرح الربنامج 
الطائرات  هياكل  ودبلوم  الطائرات  �صيانة  ودبلوم  الطريان 
الإلكروميكانيكية  الهند�صة  ودبلوم  اجلوية  التقنية  ودبلوم 
والتطور  الدورية  والرقيات  الوا�صعة  الن�صاطات  توافر  مع 

امل�صتمر على امل�صتوين العلمي والعملي.
ووفرت اإدارة اجلناح، طريقة اإلكرونية ذكية للتقدم للوظائف 
من خالل املعر�س حيث ت�صتخدم القارئ الذكي الذي يقوم 
التقدم للوظيفة  الراغب يف  الهوية لل�صخ�س  بقراءة بطاقة 
ومن خالل اجلهاز يتم جلب املعلومات عن ال�صخ�س املتقدم.

املعر�س  يف  م�صاركتها  خ��الل  من  امل�صلحة  ال��ق��وات  وحتر�س 
الراغبن  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ن  م��ن  ع���دد  ا�صتقطاب  ع��ل��ى 

وحدات  ت�صع  خ��الل  م��ن  امل�صلحة  ال��ق��وات  اإىل  الن��ت�����ص��اب  يف 
والدفاع  واجل��وي��ة  والبحرية  الربية  ال��ق��وات  منها  ع�صكرية 
وال�صواحل  املن�صاآت  حماية  وجهاز  الرئا�صة  وحر�س  اجل��وي 
الدفاع  وقيادة  امل�صرك  الإم��داد  وقيادة  امل�صرك  والطريان 
جميع  يف  وامل�صاركة  الإلكرونية  احل��رب  وق��ي��ادة  الكيميائي 

املنا�صبات الوطنية املختلفة.
املجتمعي من خ��الل ما توفره وحداتها  دوره��ا  واأك��دت على 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ف��ر���س ع��م��ل يف ت��خ�����ص�����ص��ات خم��ت��ل��ف��ة لأبناء 
– عرب  �صفوفها  اإىل  الن�صمام  يف  الراغبن  م��ن  الإم����ارات 
الن��خ��راط يف  اأن  – مو�صحة  التوظيف  ممثليها يف معر�س 
�صمات  على  ينطوي  �صرفا  يعد  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  �صفوف 
فريدة تنبع من قيم الإمارات الإن�صانية بحيث بات الن�صمام 
من  لكل  اأف�صل  مل�صتقبل  حيويا  مدخال  امل�صلحة  القوات  اإىل 

يلتحق بها.
حول  وافيا  �صرحا  للزوار  الع�صكرية  الوحدات  ممثلو  ويقدم 
بها والربامج  العمل  املتوافرة يف كل وحدة وطبيعة  الفر�س 
هذه  اإىل  املن�صمون  بها  يلتحق  التي  والدرا�صية  التدريبية 

الوحدات.
ح��واف��ز جمزية وجمالت  امل�صلحة  ال��ق��وات  يف  العمل  وي��وف��ر 
وا�صعة للرقي والرفيع وجمالت اإ�صافية ملوا�صلة الدرا�صة 
يف الكليات واملعاهد الع�صكرية اأو يف اجلامعات الوطنية ف�صال 

عن دورات منتظمة لتطوير املهارات العملية والعلمية.

انطالق الت�شفيات النهائية مل�شابقة ال�شيخة هند بنت مكتوم للقراآن الكرمي الأحد
•• دبي-وام:

امل��ن��ظ��م��ة جلائزة  ال��ل��ج��ن��ة  اأك��م��ل��ت 
الكرمي  ل���ل���ق���راآن  ال���دول���ي���ة  دب�����ي 
ا�صتعداداتها التنظيمية للت�صفيات 
النهائية مل�صابقة ال�صيخة هند بنت 
دورتها  يف  ال��ك��رمي  للقراآن  مكتوم 
ال���ع�������ص���ري���ن ال���ت���ي ���ص��ت��ق��ام خالل 
19 فرباير  اإىل   10 م��ن  ال��ف��رة 

اجلاري.
وق����ال امل�����ص��ت�����ص��ار اإب��راه��ي��م حممد 
ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار  بوملحه 
الثقافية  ل���ل�������ص���وؤون  دب�����ي  ح���اك���م 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  والإن�صانية 

ل��ل��ج��ائ��زة اإن امل�����ص��اب��ق��ة ���ص��ه��دت يف 
اأكرث  م�صاركة  املبدئية  ت�صفياتها 
الذكور  من  مت�صابقن   210 من 
املواطنن  الإن��اث من  و244 من 
واملقيمن من حفظة كتاب اهلل يف 

كافة فروعها .
الت�صفيات  اأن  ب��وم��ل��ح��ه  واأو����ص���ح 
�صهدت  الع�صرين  للدورة  املبدئية 
متميزة  وم�صتويات  كبريا  تناف�صا 
للم�صابقة  وت������اأه������ل  ل���ل���ح���ف���ظ���ة 
من  م���ت�������ص���اب���ق���ا   12 ال���ن���ه���ائ���ي���ة 
للفرع  الإن�����اث  م��ن  و12  ال���ذك���ور 
الكرمي  ال��ق��راآن  وه��و حفظ  الأول 
20 ج����زءا فقد  اأم����ا ف����رع  ك��ام��ال 

من   2 و  ال����ذك����ور  م����ن   2 ت����اأه����ل 
الإناث .

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
جلنة  ت�صكيل  من  انتهت  للجائزة 
الذكور  ب��ف��ئ��ة  ال��ت��ح��ك��ي��م اخل��ا���ص��ة 
من  ك���اًل  ع�صويتها  ف��ى  و�صت�صم 
ف�����ص��ي��ل��ة ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل حممد 
ال�صيخ  وف�������ص���ي���ل���ة  الأن�����������ص�����اري 
اإبراهيم جا�صم املن�صوري وف�صيلة 
عبدالرحيم  حم��م��د  ع��م��ر  ال�صيخ 
البنا وف�صيلة ال�صيخ مانع عبداهلل 
حممد  ال�صيخ  وف�صيلة  ال��ن��ه��دي 
���ص��ل��ي��م��ان الأه������دل، يف ح��ن ت�صم 
بالإناث  اخل��ا���ص��ة  التحكيم  جلنة 

13 م��ن ال��ذك��ور و14 من  ت��اأه��ل 
تاأهل  اأج����زاء  وف���رع ع�صرة  الإن����اث 
الإناث  من  و16  الذكور  من   14
للمواطنن  اأج����زاء  خم�صة  وف���رع 
ف��ق��د ت��اأه��ل 9 م��ن ال���ذك���ور و 15 
اأج����زاء  الإن�����اث وف����رع خم�صة  م��ن 
اأعمارهم  تزيد  ل  ممن  للمقيمن 
10 من  ت��اأه��ل  ���ص��ن��وات  ع��ن ع�صر 
اأم��ا فرع  الذكور و10 من الإن��اث 
الذين  للمواطنن  اأج����زاء  ث��الث��ة 
ل تزيد اأعمارهم عن ع�صر �صنوات 
فقد تاأهل 5 من الذكور و19 من 
ال�صابع جزء عم  اأما الفرع  الإن��اث 
بامل�صلمن اجل��دد فقد  وهو خا�س 

يف ع�صويتها كاًل من خولة ح�صن 
عبدالعزيز  وف���اط���م���ة  احل����م����ادي 
عو�س  ع��ا���ص��ور  وفهيمة  اإب��راه��ي��م 
وزي����ن����ب حم���م���د امل���خ���ت���ار الأم�����ن 

واإبت�صام هائل غيالن .
وذكر اأن امل�صابقة النهائية لالإناث 
النه�صة  ج��م��ع��ي��ة  مب��ق��ر  ���ص��ت��ق��ام 
الن�صائية بدبي بينما تقام م�صابقة 
اجل����ائ����زة منطقة  ال����ذك����ور مب��ق��ر 
امل��م��زر وت���ب���داأ امل�����ص��اب��ق��ة ي��وم��ي��ا يف 
ومت  ع�صرا  الرابعة  ال�صاعة  مت��ام 
للح�صور  ق��ي��م��ة  ج����وائ����ز  ر����ص���د 
اليومي لفعاليات امل�صابقة مبقري 

امل�صابقة.

حممد بن نهيان بن ركا�س : الإمارات موطن الت�شامح
•• العني-الفجر:

زي��اره كل  ان  ال�صيخ حممد بن نهيان بن ركا�س  قال 
من قدا�صه البابا فرن�صي�س، بابا الكني�صة الكاثوليكية 
، وف�صيله الم��ام الأك��رب الدكتور احمد الطيب �صيخ 
بعد  ذات  ر�صاله  ت�صكل  ابوظبي  اىل  ال�صريف  الزه��ر 
ان�صاين توؤكد مكانه المارات عا�صمه عامليه للت�صامح 
حوار  تعزيز  على  الر�صيدة  قيادتنا  ح��ر���س  وتعك�س 
ال�����ص��ع��وب والدي����ان  ب��ن خم��ت��ل��ف  ال�صلمي  ال��ت��ع��اي�����س 
ال�صيخ  الراحل،  املوؤ�ص�س  عهد  منذ  الإم���ارات،  وعملت 
بخطوات  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
ثابتة من اأجل تر�صيخ  قيم الت�صامح ، فاحت�صنت دور 
العبادة املتنوعة حتى تتيح لالأفراد ممار�صة �صعائرهم 
الدينية، واأقرت القوانن التي جتّرم الكراهية ونظمت 

املوؤمترات، واأعلنت وزارة متخ�ص�صة يف الت�صامح.
العامل  يف  يحتذى  مثال  الإم���ارات  اأ�صبحت  ول��ذل��ك، 
وجهة  وباتت  معه،  والتعاي�س  الآخ��ر  قبول  جم��ال  يف 
ان  الأر������س.  ب��ق��اع  �صتى  م��ن  الب�صر  مل��الي��ن  مف�صلة 
الإمارات وطن الت�صامح واخلري واملحبة وطن التالحم 
امل��ع��ط��اء، وب��اق��ي �صعوب  ال��ك��رمي  ب��ن �صعبها  وال��وئ��ام 
والإن�صانية  اخل��ري  اأر����س  على  معه  املتعاي�صة  ال��ع��امل 

والت�صامح.
وان ثقافة الت�صامح تنهل من تعاليم الإ�صالم احلنيف 

وهي جزء من ال�صخ�صية الإماراتية و تعبري عن قيم 
زايد  ال�صيخ  اإرث  وعن  الإماراتي  املجتمع  الأ�صالة يف 
والتعاي�س  الت�صامح  ثقافة  وت��دع��م   ، ث��راه  اهلل  طيب 
.ان  الإم����ارات   ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  م�صتهدفات 
را�صخ  الديني  والت�صامح  الأخ���رى  ال��دي��ان��ات  اح���رام 
ملبادئها  وفيه  الم��ارات  و�صتبقى  ار�صنا  على  الأ�صا�س 
وح��ري�����ص��ة ع��ل��ى قيمها امل��داف��ع��ة ع��ن ح��ق ال��ب�����ص��ر يف 

العي�س امل�صرك ب�صالم .

�شفارة الدولة لدى جنوب اأفريقيا 
تروج لالأوملبياد اخلا�س يف اأبوظبي

•• بريتوريا -وام:

 “ م�صرية  اأفريقيا  جنوب  ل��دى  ال��دول��ة  �صفارة  نظمت 
اخل��ا���س لالألعاب  ل��الأومل��ب��ي��اد  “ ل��ل��روي��ج  م��ع��ا  من�صي 
اأبوظبي  العا�صمة  ت�صت�صيفها  التي   2019 العاملية 

خالل �صهر مار�س املقبل . 
لدى  الدولة  �صفري  الهاملي  �صعيد  حم�س  �صعادة  وق��اد 

ج��م��ه��وري��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا امل�����ص��رية ال��ت��ي ���ص��ارك فيها 
اأع�صاء ال�صلك الدبلوما�صي يف ال�صفارة واأع�صاء امللحقية 
الريا�صين  م��ن  وع���دد  ال�صفارة  وم��وظ��ف��ي  الع�صكرية 
يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا واأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م ب��ج��ان��ب ممثلي 
كانطالقة  وذلك  الأفريقية  لالأوملبياد  اخلا�صة  الفرق 
الأوملبياد  الإمارات لألعاب  دولة  جماهريية ل�صت�صافة 

اخلا�صة 2019 .
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حاكم عجمان ي�شتقبل �شفري جنوب اأفريقيا   
•• عجمان -وام:

ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
�صعد  ���ص��ع��ادة  ال���دي���وان  ع��ج��م��ان مبكتبه يف  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
على  لل�صالم  قدم  ال��ذي  اأفريقيا  جنوب  جمهورية  �صفري  كات�صاليا 

�صموه مبنا�صبة ت�صلمه مهام عمله لدى الدولة.
 .. اأف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب  ب�صفري  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  ورح���ب 
متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح يف مهام عمله .. موؤكدا 

اأنه �صيجد من امل�صوؤولن كل تعاون يف اأداء مهامه .
القائمة  الثنائي  التعاون  ع��الق��ات  اللقاء  خ��الل  اجلانبان  وبحث 

بن البلدين و�صبل تطويرها وتوطيدها ملا فيه م�صلحة ال�صعبن 
ال�صديقن.

واأث��ن��ى ���ص��ع��ادة �صفري ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا على ال��ت��ع��اون امل�����ص��رك بن 
الذي  احل�صاري  بالتطور  م�صيدا   .. املختلفة  املجالت  يف  البلدين 

ت�صهده دولة الإمارات عامة وعجمان خا�صة يف امليادين كافة.
النعيمي  �صعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�صيخ  معايل   .. اللقاء  ح�صر 
را�صد  حمد  و���ص��ع��ادة  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  دي���وان  رئي�س 
مدير  غليطة  بن  اهلل  عبد  ط��ارق  و�صعادة  الديوان  مدير  النعيمي 
مكتب �صاحب ال�صمو احلاكم و�صعادة يو�صف حممد النعيمي مدير 

عام الت�صريفات وال�صيافة وعدد من كبار امل�صوؤولن.

حميد النعيمي وويل عهده يت�شلمان ن�شخة من كتاب »�شرطة عجمان بني الأم�س واليوم«
•• عجمان-وام:

ت�صلم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
عجمان و�صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
الأم�س  بن  عجمان  »�صرطة  كتاب  من  ن�صخة   - احلاكم  دي��وان  يف   - التنفيذي 
النعيمي قائد عام �صرطة  ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل  اللواء  واليوم« من �صعادة 

عجمان.
ويقع الكتاب يف اأكرث من 120 �صفحة من احلجم الكبري وير�صد تطور �صرطة 
عجمان منذ 50 عاما ويت�صمن مادة علمية عن ال�صرطة و�صورا ما بن الأم�س 
واليوم واملا�صي واحلا�صر ومراحل التطوير التي مرت بها �صرطة عجمان منذ 
اإ�صدار املر�صوم الأمريي من قبل املغفور له ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي يف 

مطلع يوليو عام 1967 لإن�صائها .
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  م��ن  ك��ل  الكتاب  م��ن  ن�صخة  ت�صلم  كما 
بن  وال�صيخ عبدالعزيز  واملالية  الإداري��ة  لل�صوؤون  ال�صمو حاكم عجمان  �صاحب 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�صياحية وال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 

رئي�س دائرة البلدية والتخطيط.
واأثني �صاحب ال�صمو حاكم عجمان وويل عهده وال�صيوخ على اجلهود الكبرية 
تكللت  والتي  عجمان  �صرطة  وتطور  وتوثيق  ر�صد  على  القائمون  بذلها  التي 
غاية  تاريخية يف  على مرحلة  ال�صوء  ي�صلط  ال��ذي  القيم  الكتاب  هذا  بطباعة 

الأهمية من تاريخ �صرطة عجمان .
كما اأ�صادوا بالأ�صلوب ال�صل�س واجلميل الذي اعتمد عليه القائمون على الكتاب 
يف �صرد تفا�صيل مراحل عملية التطوير ما ينم عن قدراتهم لي�صت فقط يف �صرد 
التفا�صيل التاريخية لل�صرطة وامل�صاهمة يف توثيق 50 عاما من العمل والتطور 

يف �صرطة عجمان بل على ما ت�صمنه من معلومات ووثائق وبيانات و�صور.
واعتربوا الكتاب اإ�صافة مهمة للمكتبة الأمنية الإماراتية ومراحل التطور التي 
�صهدتها الإمارة يف املجال الأمني واحلفاظ على ال�صتقرار والأمن .. مثنن على 
املجهود املتميزة جلمع املعلومات وال�صور والوثائق واإ�صدار الكتاب بطبعة فاخرة 

توثق تاريخ وتطور ال�صرطة يف اإمارة عجمان .
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأق��وال  من  بعبارات  �صفحاته  اأوىل  يف  الكتاب  وا�صر�صد 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« منها » اإن الأمن م�صئولية 
اجلميع ورجال ال�صرطة الذين تركوا اخلدمة على كل امل�صتويات والرتب قاموا 
اإىل  و�صل  ال��ذي  ال�صرطة  جهاز  دعائم  اإر���ص��اء  يف  واأ�صهموا  قيام  خري  بواجبهم 
التقدير والثناء  املا�صية وهم ي�صتحقون منا كل  املرحلة  اأف�صل م�صتوى خالل 
ملوا�صلة  بهم  الثقة  و�صعنا  ال��ذي��ن  الأك��ف��اء  اإخ��وان��ه��م  اإىل  الأم��ان��ة  �صلموا  وق��د 
الأمن  وحفظ  ال�صرطة  جهاز  وتعزيز  لدعم  التحديات  ومواجهة  البناء  العمل 
يف الدولة ». اأما �صاحب ال�صمو حاكم عجمان فقد قال » و�صعنا لإمارة عجمان 
ا�صراتيجية ترقى بالأداء ال�صرطي مبا يتنا�صب واملرحلة التي ت�صهدها الإمارة 
والتحولت التي تتطلبها والنه�صة التي تعمها التزاما منا يف الأخذ بيد رجال 
املزيد من اجلهد للحفاظ على المن وال�صتقرار لرفعة وعزة  ال�صرطة لبذل 

هذا الوطن » .
وقال �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي » اإن اأهم ما ت�صعى لتحقيقه هو توفري 
ندخر جهدا  ولن  الع�صرية  احلياة  ركائز  اأحد  نعتربه  الذي  الأمني  ال�صتقرار 
يف تقدمي املزيد من الدعم من اأجل احلفاظ على اأمن اإمارة عجمان وا�صتقرار 
اآلية  الإم��ارة يعك�س ما تو�صلت  الأمنية يف  الإجن��ازات  الدولة وما �صهدناه من 
ال�صرطة يف تقدمي وحداثة و�صنظل نبذل كل ما ميكن من اأجل اأمن وعزة هذا 

الوطن« .
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد  ال�صيخ �صيف بن  الفريق �صمو  واأكد 
وزير الداخلية - يف مقولة له يف ال�صفحات الأوىل للكتاب - » اإن اأهم م�صوؤوليات 
وال�صتقرار  الأم��ن  توفري  على  ق��ادرة  ع�صرية  �صرطة  بناء  هي  الداخلية  وزارة 
بف�صل  حتققت  التي  الكربى  واملنجزات  املكت�صبات  وحماية  واملجتمع  للدولة 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  نه�صتها  وب��اين  ال��دول��ة  ملوؤ�ص�س  احلكيمة  ال�صيا�صة 
�صلطان اآل نهيان والذي كان لتوجيهاته ال�صديدة ودعمه الكبري لوزارة الداخلية 

عظيم الأثر يف النهو�س بالعمل الأمني والرتقاء به يف خمتلف املجالت » .
وي�صتعر�س الكتاب ما�صي �صرطة عجمان التليد وحا�صرها الزاهر وم�صتقبلها 
ربوع  والأم���ان يف  الأم��ن  تعزيز م�صرية  دوره��ا يف  ح��ول  ال�صوء  وي�صلط  امل�صرق 
الوطن �صمن ا�صراتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل حماية اأر�س زايد اخلري 
.وتناول الكتاب بدايات ال�صرطة يف عجمان والتي كان قوامها �صبعة اأفراد فقط 
وتطورات حتى اأ�صبحت تقدم خدمات على اأحدث م�صتوى وازداد عدد موظفيها 

التحقيقات  اإىل  امل���رور  تنظيم  م��ن  امل��ه��ام  خمتلف  اإجن���از  على  يعملون  ال��ذي��ن 
اجلنائية وخدمات املجتمع و�صول لعلوم الطب ال�صرعي بجانب ت�صليط ال�صوء 
على اأهم معامل رحلة التطور املميزة والتاأكيد على الروا�صخ التاريخية ل�صرطة 
ليقدم  املف�صلة  الب�صرية  املعلومات  اأ�صلوب  با�صتخدام  الكتاب  ويتميز   . عجمان 
للقارئ ت�صورا ا�صتثنائيا لعمليات �صرطة عجمان بن املا�صي واحلا�صر و�صل�صلة 
وحتتفي  عجمان  �صرطة  لتاريخ  ب�صرية  ملحة  تقدم  التي  املف�صلة  ال�صور  من 

بالعمل اجلاد واللتزام الذي ا�صتمت به اأجيال من القيادات املحلية .
بن  �صلطان  ال�صيخ  اللواء  �صعادة  من  الن�صخة  ت�صلم  خالل   - �صموهما  وا�صتمع 
�صرطة  تناولت  التي  الكتاب  حمتويات  حول  واف  �صرح  اإىل   - النعيمي  عبداهلل 
عجمان قدميا وتر�صيخ الأمن يف الإمارة وحياة الأم�س واملعاهدة العامة لل�صالم 
وتاأ�صي�س  اإن�صاء  اإىل  اإ�صافة  عجمان  وح�صن  قدميا  عجمان  يف  الق�صاة  واأ�صهر 
القيادة  يف  املعينن  اأول  واأ�صماء  ال�صرطة  ونظام  الإم��ارة  يف  النظامية  ال�صرطة 
وو�صائل  واملعدات  والأ�صلحة  ال�صرطة  ومركبات  املرور  واأ�صبوع  لل�صرطة  العامة 

الت�صال وغريها.
كما ا�صتمعوا اإىل نبذة عن �صرطة عجمان اليوم وتطور املوارد الب�صرية وال�صالمة 
الذكية  التقنيات  وا�صتخدام  املجتمع  وخدمة  اجلرائم  معدل  وخف�س  املرورية 
والإلكرونية احلديثة وال�صرطة الن�صائية ..وتناول الكتاب امل�صاريع واملبادرات 
ومن بينها م�صروع “حلمايتكم” و�صرطة عجمان يف خم�صن عاما من العطاء 
ال�صرطي والقيادة والتميز وما ح�صلت عليه من  والريادة ويوم عجمان لتميز 
اإيجابية  ونظره  �صرطة عجمان  ملئوية  ال�صت�صرافية  اإىل اخلطة  اإ�صافة  جوائز 

للم�صتقبل.
واطلع �صموهما على ما ت�صمنه الكتاب من ر�صومات معلوماتية من بينها النظام 
العديل يف عجمان قدميا وقادة �صرطة عجمان منذ ن�صاأتها والهيكل التنظيمي 
ورحلة  الذكي  والتطبيق  ل�صياراتها  احلديث  والأ�صطول  ال�صرطة  زي  وتتطور 

املتعامل وعجمان دار الأمان و�صرطة عجمان بالأرقام .
ح�صر ت�صلم �صموهما الكتاب .. معايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي 
بديوان  امل�صت�صار  ال�صرفاء  اأم��ن  عبداهلل  و�صعادة  عجمان  حاكم  دي��وان  رئي�س 
غليطه  بن  حمد  و�صعادة  ال��دي��وان  مدير  النعيمي  را�صد  حمد  و�صعادة  احلاكم 
ال�صكرتري اخلا�س ل�صاحب ال�صمو حاكم عجمان و�صعادة �صامل �صيف املطرو�صي 

الت�صريفات  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  يو�صف  و���ص��ع��ادة  ال��دي��وان  مدير  نائب 
وال�صيافة وعدد من كبار امل�صوؤولن.

وقال �صعادة اللواء ال�صيخ �صلطان بن عبداهلل النعيمي - يف ت�صريح له - اإن روؤيتنا 
يف دولة الإمارات اأن تكون من اأف�صل دول العامل يف حتقيق الأمن وال�صالم لذلك 
من الطبيعي اأن ترتفع وترية احل�س الأمني بن جوانح كل رجل �صرطة متميز 
يف ظل التطورات احلديثة املتقدمة بالإمارة والدولة وما يقدمه لنا الوطن من 
ل�صعب  الأمنية  البيئة  بها  نوفر  بالتزامات  نقابله  اأن  لبد  كرمية  حياة  فر�س 
المارات ونعاهد قادتنا باأن نبذل كل طاقتنا لتبقى ال�صرطة درعا قويا حلماية 

امن وا�صتقرار الوطن .
اإ�صدار الكتاب توثيق الأح��داث وتطور عجمان وتقدمي  اأن الهدف من  واأو�صح 
اإطالع  اإىل احلا�صر وذلك بهدف  املا�صي  تاأ�صي�س �صرطة عجمان من  نبذة عن 
التي  والإح�صائيات  والبيانات  املعلومات  من  لال�صتفادة  والدار�صن  الباحثن 
ل�صرطة  النتقالية  امل��راح��ل  على  ال�صوء  ت�صلط  وال��ت��ي  الكتاب  عليها  ا�صتمل 

عجمان .
واأ�صار اإىل اأن الإدارة ت�صعى حاليا جلمع الوثائق وال�صور والتجهيزات ال�صرطية 
الإمارة  ال�صرطة يف  وتطور جهاز  ن�صاأة  تعك�س خمتلف مراحل  التي  واملقتنيات 
منذ تاأ�صي�صها عام 1967 بهدف اإقامة وتاأ�صي�س متحف خا�س ملراحل تطورها 
ي�صم جمموعة مقتنيات متنوعة من الأ�صلحة واأول �صيارات ا�صتخدمتها واأول 
زي ر�صمي لرجال ال�صرطة اإ�صافة اإىل حمتويات اأخرى ت�صاعد املتحف على تاأدية 
دوره كو�صيلة تثقيفية وتعريفية مبراحل تاأ�صي�س ون�صاأة وتطور جهاز ال�صرطة 

قدميا وحديثا .
واأ�صاد بالدعم الكبري واملتوا�صل من �صاحب ال�صمو حاكم عجمان وويل عهده 
�صرطة  وتاأ�صي�س  اإن�صاء  حول  ووثائق  مبعلومات  لهم  وتزويدهما  وم�صاندتهما 

عجمان ما كان له اأكرب الأثر يف اإعداد واإ�صدار الكتاب.
واأعرب عن تقديره لالهتمام الكبري الذي يوليه �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
وويل عهده باملوروث احل�صاري لالإمارة وحر�صهما على تناقل املعرفة التاريخية 
التاريخية  واملقتنيات  الآث��ار  وحماية  حفظ  خالل  من  الأجيال  بن  والراثية 
ال�صرطية  باملقتنيات  متخ�ص�س  متاحف  قامة  عرب  واإبرازها  القيمة  والراثية 

ور�صد وت�صجيل وتوثيق اأوجه التطور يف مراحلها املختلفة .

را�شد النعيمي: م�شاريع بلدية عجمان تدفع عجلة الزدهار يف الإمارة
•• عجمان - وام:

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  اأك��د 
�صتى  يف  مميزة  حيوية  م�صاريع  تد�صن  يف  جنحت  ال��دائ��رة  اأن  بعجمان 
الزدهار  عجلة  دفع  يف  املا�صية  الفرة  خالل  واأ�صهمت  احلياة  جم��الت 

بالإمارة والرتقاء بها لأعلى درجات التميز والريادة.
بالدائرة  امل�صاريع  اإدارة  موؤ�صرات  نتائج  على  اطالعه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
لل�صنوات املا�صية بح�صور �صعادة عبدالرحمن حممد النعيمي مدير عام 
الدائرة واملديرين التنفيذين ومديري مكاتب التدقيق الداخلي والتميز 

وال�صوؤون القانونية.
اأ�صبحت مركزاً  اإدارة امل�صاريع  اأن   وبن ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 

للتميز باتباعها اأعلى املعايري املحلية والدولية وحتقيقها لنتائج م�صرفة 
كثفت  التي  الب�صرية  بالكفاءات  م�صيداً  العاملية،  لل�صهادات  وح�صدها 
جهودها وحددت اأهدافاً �صامية لإجناز م�صاريع مميزة تعود بالنفع على 

اجلميع.
امل�صاريع احليوية  اإجناز جملة من  امل�صاريع عملت على  اإدارة  اأن  واأو�صح 
والبيئية  التحتية  البنية  م�صاريع  ت�صمنت  وال��ت��ي  املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل 
وامل�صاريع اخلدمية بالإ�صافة ل�صعيها احلثيث لإجناز امل�صاريع التطويرية 
للت�صهيل على املتعاملن وتقدمي اخلدمات املثالية لهم خالل وقت قيا�صي 

وبدقة متناهية.
امل�صاريع  اإدارة  اإجن��ازات  البلدية والتخطيط بعجمان  وثمن رئي�س دائرة 
احلافل  ل�صجلها  ي�صاف  جديد  جن��اح  اإ�صافة  من  ال��دائ��رة  مكنت  والتي 

الآيزو  موا�صفة  مطابقة  �صهادة  وب��ج��دارة  ا�صتحقت  حيث  ب��الإجن��ازات، 
عجمان  اإمارة  يف  حكومية  جهة  اأول  لتكون  امل�صاريع،  اإدارة  يف   21500

.ISO 21500:2012 حت�صل على �صهادة
اإدارة  واطلع على �صرح تف�صيلي قدمته املهند�صة حورية البلو�صي مدير 
امل�صاريع بالندب عن خريطة الطريق لالإدارة خالل الأعوام املقبلة، مبينًة 
والتعاون  الدائرة  الإدارات يف  كافة  لتكثيف جهود  يعود  الإدارة  اأن جناح 
اأ�صهم يف جمابهة  املتبادل والذي  امل�صرك بن اجلميع وتعزيز التن�صيق 

التحديات واإيجاد فر�س حت�صينية وحلول واقعية.
امل�صاريع يف  م��دراء  دوري��ة مع  اجتماعات  بعقد  الجتماع  ووج��ه يف ختام 
وتثمن جهودهم  التح�صينية  الفر�س  واإيجاد  التحديات  ملعرفة  الدائرة 

ودفعهم لتحقيق الأف�صل.
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فوز  حممد   / امل��دع��و  فقد 
�صريلنكا     ، ع��ب��دال��ر���ص��ي��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )6801088N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0527644491

فقدان جواز �شفر
فقد امل��دع��و / ه��زاع جالل 
الدين �صالح فرح ، ال�صودان   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )p03598278( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0501303510

فقدان جواز �شفر
����ص���ن���اء   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عكرا�س ، املغرب   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )H Z 1 4 6 9 8 1 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0529766950

فقدان جواز �شفر
خان  عمران   / املدعو  فقد 
باك�صتان     ، ب����ه����ادر  خ������ان 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )DH4126392( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0501631569

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل���دع���و/ع���ب���دال���رح���ي���م 
������ص�����وري�����ا   ، م��������در���������س  ع�����م�����ر 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����واز ���ص��ف��ره رقم 
 - )N 0 1 2 4 5 7 4 7 2 (
يرجى ممن يعرث عليه ت�صليمه 
اقرب  او  ال�����ص��وري��ة  ب��ال�����ص��ف��ارة 

مركز �صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإعادة اإعالن للح�ضور اأمام حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

يف الدعوى رقم 2018/3062 مدين )كلي( - بوا�ضطة الن�ضر 
بناء على طلب حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

اىل املدعي عليها / مازن بن معتوق - �صعودي اجلن�صية 
اقام املدعي / حممد �صيتاب ان�صاري 

الدعوى برقم 2018/3062 )مدين )كلي(( - عجمان 
ومو�صوعها : طلب ندب طبيب �صرعي 

او  �صخ�صيا  الإب��ت��دائ��ي��ة  الإحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ام���ام  باحل�صور  مكلف  ف��ان��ت 
م.  ل�صنة 2019   2 �صهر   19 يوم  ال�صاعة 11.00 من  وذل��ك يف  بوا�صطة وكيل معتمد 

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه 
حمرر الإعالن : فاروق جمعه

مكتب اإدارة  الدعوى 

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
 اإنذار عديل بالن�ضر 

رقم  2019/861 
املنذر : جممع �صوق التنن - �س ذ م م 

AL MAMLAKA L TOMOOR L.L.C - املنذر اليه : اململكة للتمور
حممود كمال حممد اأنور ح�صن د�صوقي )م�صئول بالت�صامن( 

MOHMOUD KAMAL MOHAMED ANWAR HASSAN DESOUKY
تكليف بالإخالء وبالوفاء لالجرة امل�صتحقة عن املحل رقم KII6 )كيه اأي 16( يف جممع �صوق التنن لف�صل 
امل�صتاأجر يف ال�صداد ، اذ اأن املنذرة اليه قد تر�صد يف ذمته مبلغ وقدره )76. 176.197 درهم( بالإ�صافة اىل %12 
فائدة تاأخريية �صنوية. لذلك تنذركم املنذرة ب�صرورة �صداد قيمة الجرة امل�صتحقة املذكورة اأعاله بالإ�صافة 
وحتى  والقانون  للعقد  طبقا  وملحقاتها  اج��رة  من  ي�صتجد  وما  وفواتري  خدمات  ر�صوم  من  ا�صتحق  ما  اىل 
ال�صداد التام والخالء وذلك يف خالل مهلة اق�صاه ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�صر هذا النذار. وال �صوف 
امل�صتاأجرة من  القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية لخالء  املنذرة لتخاذ الج��راءات  ت�صطر 
العن املوؤجرة مع الزامه ب�صداد كافة الجرة امل�صتحقة يف ذمته وملحقاتها طبقا لعقد اليجار ، مع حتميل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي ت�شت�شيف موؤمتر الف�شاء العاملي 19 مار�س

•• اأبوظبي -وام:

الثانية من  ال��دورة  الإم��ارات للف�صاء عن تنظيم فعاليات  اأعلنت وكالة 
“موؤمتر الف�صاء العاملي” خالل الفرة من 19 اإىل 21 مار�س املقبل، 
يف منتجع “�صانت ريجي�س جزيرة ال�صعديات” باأبوظبي، والتي �صت�صلط 
ال�صوء على مزايا اقت�صاد الف�صاء العاملي وفر�س تطوره ومنوه. ويعد 
ال�صرق  منطقة  ت�صت�صيفه  الف�صائي  القطاع  لقادة  جتمع  اأك��رب  املوؤمتر 
حول  الف�صاء  وك��الت  روؤ�صاء  ح�صور  وي�صهد  اإفريقيا،  و�صمال  الأو�صط 
العامل، اإىل جانب مدراء تنفيذين من �صركات رائدة يف جمال الف�صاء 
والطريان، ف�صال عن ممثلي الهيئات واملنظمات واملوؤ�ص�صات احلكومية، 
واأبرز الباحثن والأكادميين. و�صيناق�س املوؤمتر جمموعة من املوا�صيع 
واأبرز  وال�صراتيجيات  ال�صيا�صات  من  الف�صاء،  بقطاع  املرتبطة  املهمة 

ا�صتك�صاف  تكنولوجيا  اإليها  و�صلت  ما  اأح��دث  اإىل  الف�صائية  امل�صاريع 
اإىل  بالإ�صافة  القطاع،  لقيادة  املوؤهلة  ال��ك��وادر  تطوير  و�صبل  الف�صاء 
ا�صراتيجيات  وتطوير  وحتليل  الف�صاء،  تكنولوجيا  لتطوير  الرويج 
الف�صاء التجارية. واأكد �صعادة الدكتور املهند�س حممد نا�صر الأحبابي 
مدير عام وكالة الإمارات للف�صاء اأن موؤمتر الف�صاء العاملي هو من�صة 
توفر  كونها  وم��زده��ر،  مبتكر  ف�صائي  ق��ط��اع  تطوير  يف  ت�صهم  مهمة 
وتقدمي  للنجاح  م�صرك  ب�صكل  والعمل  للتعاون  القطاع  لقادة  فر�صة 
الفائدة للب�صرية وتعزيز الفر�س لل�صراكات وال�صتثمار التجاري، وميثل 
واخلربات  املعرفة  لتبادل  مثالية  فر�صة  العاملي”  الف�صاء  “موؤمتر 
تعزز  امل�صتوى  رفيعة  عاملية  فعالية  كونه  املمار�صات، ف�صال عن  واأف�صل 

من روؤيتنا باأهمية تطوير قطاع الف�صاء العاملي”.
وقال الأحبابي : “ نوا�صل الركيز على تعزيز �صبل التعاون والتن�صيق 

بالعمل  التزامنا  على  ون��وؤك��د  بالقطاع،  املعنية  الأط���راف  خمتلف  ب��ن 
امل�صتمر مع نظرائنا على م�صتوى العامل، باإيجاد �صيغة موحدة للتوا�صل 
اأهمية  ال�صوء على  ت�صليط  اأجل  واملحتملن من  ال�صركاء احلالين  مع 
الإمارات،  بدولة  القت�صادية  التنمية  لربنامج  بالن�صبة  الف�صاء  قطاع 

ورفع �صوية الوعي حيال الأن�صطة الف�صائية الإماراتية”.
من جهته قال نيكول�س ويب، املدير ال�صريك يف “جمموعة �صرميالين 
حققته  الذي  الكبري  النجاح  “اإن  للفعالية:  املنظمة  اجلهة  للت�صويق”، 
لقادة  العاملي، جعلته من�صة مثالية  الف�صاء  الأوىل من موؤمتر  ال��دورة 
الفكر يف قطاع الف�صاء حول العامل، ومع عودة املوؤمتر بدورته الثانية، 
نتطلع قدما للرحيب بقادة قطاع الف�صاء العاملي يف اأبوظبي مرة اأخرى 
ملناق�صة التطبيقات املتنامية لتقنيات الف�صاء، واإيجاد �صبل جديدة تلبي 
اإىل  الإ�صارة  ي�صهد منوا مت�صارعا”. جتدر  الذي  القطاع  متطلبات هذا 

اأن قيمة قطاع الف�صاء العاملي ت�صل اإىل نحو 350 مليار دولر، والذي 
القت�صاد  من   76% ن�صبة  فيه  التجارية  الف�صائية  الأن�صطة  ت�صكل 
التعاون  اإىل  العاملين  الالعبن  العديد من  ي�صعى  اإذ  العاملي،  الف�صائي 
ال�صرق  منطقة  بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  تقوم  حيث  ال�صراكات،  وت�صكيل 
التفاقيات  وتطوير  الف�صائية  بالن�صاطات  الدفع  ناحية  من  الأو���ص��ط 
الف�صائية العاملية. وتتبواأ دولة الإمارات مكانة رائدة يف منطقة ال�صرق 
الف�صائي  ال�صتك�صاف  لعجلة  دف��ع  م��ن  ب��ه  اأ�صهمت  مل��ا  ن��ظ��را  الأو���ص��ط 
والرتقاء مب�صتوى قطاع الف�صاء التجاري يف املنطقة. وجنحت الإمارات 
بتاأ�صي�س قطاع ف�صائي قوي ومتنوع، وتخطت ا�صتثمارات القطاع ال�22 
مليار درهم، وتعترب الدولة مقرا للعديد من املوؤ�ص�صات الرائدة يف جمال 
اأربعة  جانب  اإىل  الف�صائي،  والبث  ال�صناعية  الأق��م��ار  عرب  الت�صالت 

مراكز للبحث والتطوير متخ�ص�صة يف علوم وتكنولوجيا الف�صاء.

فرق الرقابة تر�صد ق�صور وعدم جاهزية

 الرتبية ت�شع خطة ت�شحيحية لتقييم �شامل حلالة كافة مدار�شها العام الدرا�شي اجلاري

مرافق املدر�صة.
افتقرت  الرقابية  النماذج  وبح�صب 
ال�صفوف  لنظافة  امل��دار���س  بع�س 
وكذلك  وامل����خ����ت����ربات،  وامل���ك���ات���ب 
تعاين  التي  التخزين  م�صتودعات 
م���ن ع����دم ال��ن��ظ��اف��ة و ال��ت��ن��ظ��ي��م ، 

�صفر. 
التي  امل���الح���ظ���ات  ت�����ص��م��ن��ت  ك���م���ا 
املدر�صية  ال��رق��اب��ة  ف���رق  �صجلتها 
الطلبة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع���دم���ت���وف���ري 
اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م، اإ���ص��اف��ة اإىل عدم 
ببع�س  اخل��ارج��ي��ة  امل��الع��ب  تفعيل 

اإ���ص��اف��ة اإىل وج���ود اأث����اث ت��ال��ف مل 
اخلارجية  ال�����ص��اح��ات  يف  ي�صتبدل 

للمدار�س.
عدم  اإىل  امل���الح���ظ���ات  وت���ط���رق���ت 
كقاعة  الأن�����ص��ط��ة،  ق��اع��ات  جاهزية 
وعدم  وامل�����ص��رح،  املو�صيقية  الفنون 

املدار�س.
بع�س  جتهيز  ع��دم  اأي�����ص��اً  و�صملت 
املباين املدر�صية بالأثاث والو�صائل 
والتقنيات  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�صبكات  �صعف  جانب  اإىل  املنا�صبة، 
ال��ف�����ص��ول وبقية  الن���رن���ت داخ����ل 

•• دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ك�����ص��ف��ت 
ت�صحيحية  خ��ط��ة  اع��ت��م��اده��ا  ع���ن 
للمدار�س احلكومية العام الدرا�صي 
تقييم�صامل  ت�����ص��ت��ه��دف  اجل������اري 
ك����ل م���در����ص���ة ع����ن طريق  حل���ال���ة 
جتريها  م��ي��دان��ي��ة  زي�����ارات  تكثيف 

فرق الرقابة املدر�صية.
ووفقاً لنماذج من التقارير الرقابية 
ن�صخة  على  »الفجر«  ح�صلت  التي 

وج���ود ل��وح��ات اإر���ص��ادي��ة يف جميع 
م��راف��ق امل��در���ص��ة، ف�����ص��اًل ع��ن عدم 
التي  للعاملن  املياه  دورات  كفاية 
الع�صوائي  ال��ت��خ��زي��ن  م���ن  ت���ع���اين 

لأدوات النظافة.
عدم  لت�صمل  امل��الح��ظ��ات  وام��ت��دت 
وجود برادات مياه �صاحلة لل�صرب 
باملدر�صة،  وال���ع���ام���ل���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
�صبورات ذكية  ع��دم وج��ود  وك��ذل��ك 
ببع�س ال�صفوف الدرا�صية، اإ�صافة 
اإىل اإغالق نوافذ ال�صفوف بالدور 

منها ر�صدت الوزارة عدة مالحظات 
ملدار�س  يف الإم��ارات ال�صمالية من 
بينها تراخي اإدارات تلك املدار�س يف 

تفعيل مراكز م�صادر التعلم.
كما ر�صدت الوزارة نق�صاً ملحوظاً 
التخ�ص�صاتالتعليمية  ب��ع�����س  يف 
امل����دار�����س، م���ن بينهم  ت��ل��ك  داخ�����ل 
م����ع����ل����م����ي ال������رب������ي������ة اخل����ا�����ص����ة 
اإ�صافة  واحل����ا�����ص����وب،  وال�����درام�����ا 
؛  النف�صين  الخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ن  اإىل 
بن�صاب  م��ع��ل��م��ن  اىل  ب��ال���ص��اف��ة 

الأر�صي ب�صكل كامل، مما ل ي�صمح 
بالتهوية املطلوبة.

حتديد  الرقابة  لفرق  يت�صنى  ومل 
باملدر�صة  التعلم  م�صادر  كانت  اإذا 
منا�صية لأعمار الطلبة نظرا لعدم 
مالحظة  ج��ان��ب  اإىل  ج��اه��زي��ت��ه��ا، 
العامية من جانب  اللغة  ا�صتخدام 
احل�ص�س  اث���ن���اء  امل��ع��ل��م��ن  ب��ع�����س 
ا�صتخدام  م����ن  ب�����دل  ال���درا����ص���ي���ة 
تدر�س  ال���ت���ي  امل�����واد  يف  ال��ف�����ص��ح��ى 

باللغة العربية.  

نق�س ملحوظ يف معلمي الرتبية اخلا�صة
عدم تفعيل مراكز م�صادر التعلم ببع�س املدار�س

•• اأبوظبي-الفجر:

من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  و�ّصعت 
خالل بلدية مركز املدينة خارطة 
لل�صواء  املخ�ص�صة  املواقع  انت�صار 
اأبوظبي،  ح���دائ���ق  يف  )����ص���واي���ات( 
التزامها  اإط��������ار  ����ص���م���ن  وذل�������ك 
املجتمع  اإ����ص���ع���اد  ن���ح���و  و���ص��ع��ي��ه��ا 
ترفيهية متكاملة  وتوفري مرافق 

وبخدمات ح�صارية.
وي��������اأت��������ي م�����������ص�����روع رف���������ع ع�����دد 
)ال�����ص��واي��ات( يف احل���دائ���ق �صمن 
مركز  بلدية  من  املبذولة  اجلهود 
الرفيه  ���ص��ب��ل  ل��ت��وف��ري  امل���دي���ن���ة 
ب���احل���دائ���ق وم����ن ���ص��م��ن��ه��ا توفري 
احلدائق،  ب��ت��ل��ك  ل��ل�����ص��واء  اأم���اك���ن 
املدينة  م��رك��ز  بلدية  ق��ام��ت  حيث 
بالعمل على زيادة اأعداد ال�صوايات 
ب���ك���ل م�����ن ح���دي���ق���ة ال���زع���ف���ران���ة 

وحديقة الدلفن.
حديقة  يف  ارت�����ف�����ع�����ت  وب������ذل������ك 
حيث  ال�صوايات،  اأع���داد  ال��دلف��ن 
اإ�صافية  �صوايات   )5( تركيب  مت 

، مو�صحة اأن هذه احلدائق ي�صمح 
املناطق  يف  ف��ق��ط  ف��ي��ه��ا  ال�������ص���واء 
)ال�صوايات  ل��ل�����ص��واء  امل��خ�����ص�����ص��ة 
املبنية  والإ���ص��م��ن��ت��ي��ة  احل���ج���ري���ة 
�صائر  يف  ولي�س  لل�صواء(  كاأماكن 

اأرجاء احلديقة.
اإىل  اأبوظبي  بلدية مدينة  ولفتت 
ا���ص��ت��م��راره��ا يف ت��ن��ف��ي��ذ اجل����ولت 
يف  خ�صو�صاً  وتكثيفها،  امليدانية 
اأوق�����ات ال��ع��ط��ل ال��ر���ص��م��ي��ة بهدف 
باملمار�صات  اجل���م���ه���ور  ت���وع���ي���ة 
ال�صلبية ال�صارة بالبيئة واملجتمع 
امل�صاهمة  على  وحثهم  عام،  ب�صكل 
وامل�صطحات  احل��دائ��ق  ح��م��اي��ة  يف 
املخالفات  ولتجنيبهم  اخل�صراء 

املرتبة على ذلك. 
ودع������ت ال���ب���ل���دي���ة اجل���م���ه���ور اإىل 
ال���ت���ع���اون م��ع��ه��ا، والل�����ت�����زام بكل 
التوجيهات والر�صادات يف خمتلف 
اإيجابي  ملا له من جانب  احلدائق 
الوجه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ي�����ص��ه��م 
احل�صاري للعا�صمة ب�صكل يتوافق 

مع املعايري العاملية.

ل��ي�����ص��ب��ح ال���ع���دد الإج���م���ايل بتلك 
بالإ�صافة  �صوايات،   10 احلديقة 
�صواية جديدة  تركيب )15(  اإىل 
ينتهي  حيث  الزعفرانة  بحديقة 
هذا امل�صروع بنهاية �صهر فرباير .

احلدائق  مب��رت��ادي  املدينة  مركز 
املواقع  تلك  يف  بال�صواء  لاللتزام 
م��ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة املكان 
ال�صواء  اأع��م��ال  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد 
واإل��ق��اء ن��واجت ال�����ص��واء يف ال�صالل 

الراحة والرفاهية لأفراد املجتمع، 
ال�صي�صة  ت��دخ��ن  منع  مت  ول��ذل��ك 
بع�س  يف  وال�صواء  الإط���الق،  على 
العديد  تخ�صي�س  ومت  احل��دائ��ق، 
من حدائق اأبوظبي لل�صواء وهي: 

واأكدت البلدية اأن العدد الإجمايل 
ي�صل  لل�صواء  املخ�ص�صة  للمواقع 
يف  م��ن��ت�����ص��راً  م��وق��ع��ا   )83( اإىل 

احلدائق العامة باأبوظبي.
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ت��ه��ي��ب بلدية 

املخ�ص�صة لذلك.
احل����دائ����ق  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  وب���ي���ن���ت 
وامل�������ص���ط���ح���ات اخل���������ص����راء م���الذ 
للجميع،  واآم����ن  �صحي  ت��رف��ي��ه��ي 
واأنها حري�صة على توفري كل �صبل 

حديقة   ، )اأ،ب(  ال��ع��ائ��ل��ة  ح��دي��ق��ة 
الر�صمية،  احل��دي��ق��ة  ال���رج���ي���ل، 
احل��دي��ق��ة ال��راث��ي��ة، م��ن��ت��زه رقم 
اخلليج  ����ص���ارع  ع��ل��ى   ،1،2،4،5

العربي، وحديقة الدلفن.

�صوايات جديدة يف حديقتي الزعفرانة والدالفني

بلدية مدينة اأبوظبي ُت�شعد املجتمع بـ 83 موقعًا لل�شواء يف حدائق اأبوظبي

ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف  تختتم  معر�س البتكار 2019  يف الظفرة  اليوم
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

لل�صوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��خ��ت��ت��م 
الإ�صالمية والأوقاف فرع الظفرة  
 2019 البتكار  معر�س  فعاليات 
اليوم بفندق وي�صرن مدينة زايد 
ف��ي��ه جميع مراكز  ���ص��ارك  وال����ذي 
الظفرة   م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ت��ح��ف��ي��ظ 
،و  ال���وق���ف  ق�����ص��م  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ق�صم الوعظ وق�صم امل�صاجد، �صهد 
املعر�س  خالل فرة الفعاليات لتي 
كبرياً  اإق��ب��اًل  يناير   3 يف  انطلقت 
من اجلمهور و اأهايل مدينة زايد 
وفعاليات من املجتمع املحلي  كما 
حر�صت العديد من من املوؤ�ص�صات 
احل��ك��وم��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات وامل���دار����س 
املعر�س بالإ�صافة على  على زيارة 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات الأخ���رى ومنها 
م���رك���ز ال���ظ���ف���رة  ل���ط���ب الأ�����ص����رة 
، م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ص���ري���ة ، 
العليا  زاي����د  م��وؤ���ص�����ص��ة   ، م��رك��ز مت 
، �صرطة  العليا  الإن�صانية  للرعاية 
 ، منطقة الظفرة ، مدر�صة طموح 
املعر�س  وتفقد احل�صور وال��زوار  
املبادرات البتكارية  والتعرف على 

اأكمل الآيات   ، بتقنية الهولوجرام 
، عجلة  ال�����ص��اك��ن��ة  امل���ي���م  اأح���ك���ام   ،
ال��ت�����ص��م��ي��ع ، ح���دي���ق���ة احل�������روف ، 
الواقع الفرا�صي ، بطاقة ال�صيخ 
القراآن  ب�صتان   ، الإلكرونية  زايد 
 ، التعليمية  ال��ق��م��ا���ص��ي��ة  ال��ك��ت��ب   ،
التحفيظ  م���راك���ز  ج��م��ي��ع  ومت��ث��ل 
زايد  مدينة  مركز  مثل  باملنطقة 
مركز   ، ليوا  مركز   ، بعيا  مركز   ،
املرفاأ ، مركز بن ع�صري ، مركز بدع 
مركز   ، بينونة  م��رك��ز   ، امل��ط��اوع��ة 

املقدمة من مراكز حتفيظ القراآن 
ال���ك���رمي ال���ت���ي ت�����ص��اع��د ال���دار����س 
لهم  وتب�صط  احلفظ  عملية  على 
املبادرات  م��ن  وال��ع��دي��د  امل��ع��ل��وم��ة 
على  وم��ن��ه��ا  التحفيزية  الخ����رى 
متجر   ، املناهج  اآيباد  املثال  �صبيل 
مت�صاحماً  ك���ن  ت��ط��ب��ي��ق   ، ال��ت��م��ي��ز 
، ���ص��راف امل��ن��ه��اج ، ام�����ص��ح وارب����ح ، 
والتنوين  ال�����ص��اك��ن��ة  ال��ن��ون  ل��وح��ة 
ا�صراتيجية   ، الناطقة  الأزرار   ،
العر�س  ج��ه��از   ، وامل��ف��ت��اح  ال��ق��ف��ل 

الروي�س  م��رك��ز   ، ال��ظ��ف��رة  م��راب��ع 
وم����رك����ز دمل�������ا. ك���م���ا ي����وج����د رك���ن 
تراثي باملعر�س فيه اأ�صغال يدوية 
مبتكرة من عمل وت�صميم دار�صات 
امل���راك���ز.واأب���دى احل�����ص��ور وال���زوار 
وباأق�صامه  ب��امل��ع��ر���س  اإع��ج��اب��ه��م 
على  امل��ع��ر���س  وي��ه��دف   ، املختلفة 
بالفرع  العاملن  جميع  ت�صجيع 
بيئة حمفزة  وخ��ل��ق  الب��ت��ك��ار  على 

على التفكري البتكاري.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأ����ص���اد حم��م��د اأحمد 

املزروعي مدير فرع الهيئة العامة 
يف  والأوق���اف  الإ�صالمية  لل�صوؤون 
املبذولة  باجلهود  الظفرة  منطقة 
من الدرا�صات للم�صاركة يف املعر�س 
ال��ذي يعك�س م��دى احل��ر���س على 
تنمية الإبداع  لدى الدرا�صات من 
ومبتكرة  ج��دي��دة  م�صاريع  خ��الل 

ومتميزة .
جلميع  بال�صكر  امل��زروع��ي  وت��وج��ه 
بذلوه  مل��ا  امل��ع��ر���س  على  القائمن 

من جهد ونتاج عمل متميز 

بنك امل�شرق »�س.م.ع«
دعوة اإىل امل�شاهمني حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية 

ي�صر جمل�س اإدارة بنك امل�صرق )�س.م.ع( دعوة ال�صادة امل�صاهمن حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية للبنك املقرر عقده يف مقر املركز 
2019، وذلك للنظر يف جدول  26 فرباير  الثانية ع�صرة من ظهر يوم الثالثاء املوافق  اإم��ارة دبي يف ال�صاعة  ، يف  الرئي�صي للبنك 

الأعمال التايل:
1- �صماع تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط البنك ومركزه املايل خالل ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م و الت�صديق عليه.  

2- �صماع تقرير مراجعي احل�صابات لل�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31 و الت�صديق عليه.
"3- مناق�صة ميزانية البنك وح�صاب الأرباح واخل�صائر عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م والت�صديق عليهما. 

%  من راأ�س املال.  4- النظر يف مقرح جمل�س الإدارة ب�صاأن توزيع اأرباح نقدية بواقع 40 
"5- حتديد واملوافقة على مكافئة اع�صاء جمل�س الدارة  

6- اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة من امل�صوؤولية عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م
"7-  اإبراء ذمة مدققي احل�صابات من امل�صوؤولية عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31م. 

8-  تعين مراجعي احل�صابات لل�صنة املالية 2019 م ، وحتديد بدل اأتعابهم.
قرارات خا�س : 

1- املوافقة على تعديل املادة )6( من النظام الأ�صا�صي للبنك، ب�صاأن ن�صبة متلك مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة بحيث ل تقل 
% من راأ�س املال ، لتتوافق مع اأحكام الفقرة الأوىل من املادة 76 من املر�صوم بقانون  ن�صبة م�صاركة مواطني الدولة يف اأي وقت عن 60 

اإحتادي رقم 14 ل�صنة 2018يف �صاأن امل�صرف املركزي وتنظيم املن�صاآت و الأن�صطة املالية.
"2- املوافقة على جتديد تفوي�س جمل�س الإدارة ب�صاأن �صالحيات املجل�س يف اإ�صدار ال�صندات 

مالحظات: 
 اأول: يجوز ملن له حق ح�صور اجلمعية اأن ينيب عنه من يختاره من غري اأع�صاء جمل�س الإدارة مبقت�صى توكيل خا�س ثابت بالكتابة 
%( خم�صة باملئة من راأ���س مال ال�صركة، وميثل  اأكرث من )5  األ يكون الوكيل لعدد من امل�صاهمن حائزاً بهذه ال�صفة على  ويجب 

ناق�صي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
ثانيا: لل�صخ�س العتباري اأن يفو�س اأحد ممثليه اأو القائمن على اإدارته مبوجب قرار من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله 

يف اجلمعية العمومية لل�صركة، ويكون لل�صخ�س املفو�س ال�صالحيات املقررة مبوجب قرار التفوي�س.
ثالثاً: يعترب مالكو اأ�صهم البنك امل�صجلن يف �صجالت م�صاهمي البنك كما يف يوم الإثنن املوافق 2019/02/25م هم اأ�صحاب احلق 
يف احل�صور والت�صويت يف اجلمعية العمومية، اأما مالكو اأ�صهم البنك امل�صجلون يف �صجالت البنك يوم الأحد املوافق 2019/03/10م 

هم الذين ي�صتحقون توزيعات الأرباح عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2018/12/31.
رابعاً: ميكن للم�صاهمن الطالع على البيانات املالية لل�صركة من خالل املوقع اللكروين ل�صوق دبي املايل و املوقع الإلكروين 

 WWW.mashreq.com للبنك على الرابط
خام�صاً: ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �صحيحاً اإل اإذا ح�صره م�صاهمون ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )50 %( من 
راأ�صمال ال�صركة، فاإذا مل يتوافر هذا الن�صاب يف الجتماع الأول فاإنه �صيتم عقد الجتماع الثاين يوم الثالثاء املوافق 2019/03/05 

يف نف�س املكان والتوقيت. 
اأرباع الأ�صهم املمثلة يف  اأ�صوات امل�صاهمن الذين ميلكون ما ل يقل عن ثالثة  �صاد�صاً: القرار اخلا�س: هو القرار ال�صادر باأغلبية 

اإجتماع اجلمعية العمومية لل�صركة امل�صاهمة العامة
على امل�صاهمن حتديث بيانات الت�صال اخلا�صة بهم وعناوينهم لدى �صوق دبي املايل للتاأكد من اإ�صتالم الأرباح على النحو الأن�صب 

حيث اأنه يف حال توزيع اأرباح فان ذلك �صيتم عن طريق �صوق دبي املايل.
�صابعا: يرجى العلم باأن الت�صجيل حل�صور الإجتماع �صيبداأ يف ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحا

راجن التكرم باحل�صور يف املوعد املحدد. 
رئي�س جمل�س االإدارة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

للعلوم  اأبوظبي  مهرجان  يوا�صل   
ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة �صاحب  ال�����ذي 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي،  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وبتنظيم من دائرة التعليم واملعرفة 
ت�صم  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  فعالياته 
وعرو�س  تفاعلية  عمل  ور�صة   70
البحر”  “َع  م���ن���ط���ق���ة  يف  ح����ي����ة 
 9 حتى  ت�صتمر  اأبوظبي  بكورني�س 

فرباير 2019.
للعلوم  اأب���وظ���ب���ي  م��ه��رج��ان  وي���ع���دُّ 
بالفعاليات  تزخر  تفاعلية  من�صة 
والعرو�س  التفاعلية  العمل  وور�س 
املبادرات  اأه���م  م��ن  ويعترب  احل��ي��ة، 
التعليم  ل����دائ����رة  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

وامل���ع���رف���ة ال���ت���ي ت�����ص��اه��م يف اإع�����داد 
على  الركيز  م��ع  امل�صتقبل  اأج��ي��ال 
احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ص��ت��خ��دام 
يف  والريا�صيات  والهند�صة  والعلوم 
الأجيال  وحتفيز  التعليم  تطوير 

النا�صئة وتقوية �صغفهم للعلوم.
وت�صمل الفعاليات جمموعة متنوعة 
من الور�س التي ت�صلط ال�صوء على 
جمالت ابتكارية خمتلفة من بينها 
الدينا�صور”  ع���ن  “نّقب  ور����ص���ة 
والتي تعد مبثابة مغامرة لالأطفال 
امل���ح���ب���ن ل���الك���ت�������ص���اف وامل���ع���رف���ة 
وم�صاركة العلماء الأدوات والتقنيات 
التي ي�صتخدمونها لكت�صاف عظام 
عا�صت  ال������ذي  ال��ع�����ص��ر  اإىل  ت���ع���ود 
ف��ي��ه ال��دي��ن��ا���ص��ورات ع��ل��ى الأر�����س، 
التي  ب�صهولة”  “تنف�س  وور����ص���ة 
تتيح الفر�صة للم�صاركن بالدخول 

لالإن�صان،  ال��ت��ن��ف�����ص��ي  اجل���ه���از  اإىل 
الأول  ال��دف��اع  وال��ت��ع��رف على خ��ط 
للج�صم واكت�صاف كيفية عمل الأنف 

يف مكافحة اجلراثيم.
ور�صة عمل  الفعاليات  تت�صمن  كما 
التي  الأدغال”  “�صفاري  ح����ول 
اإىل  امل�صتك�صفن  الأط��ف��ال  ت�صحب 
اإىل  ل��ال���ص��ت��م��اع  بورنيو”  “غابة 
اأ�صوات الطبيعة املميزة، اإىل جانب 
ت�صاهم  النجاة” التي  “�صبل  ور�صة 
يف اكت�صاف اأ�صرار بقاء الإن�صان على 
والبيئات  ال��ظ��روف  يف  احل��ي��اة  قيد 

القا�صية.
هناك  ال��ط��ب  حمبو  يخ�س  وفيما 
“خمترب الدم” التي ت�صاهم  ور�صة 
ي�����ص��اع��دن��ا علم  ك��ي��ف  اك��ت�����ص��اف  يف 
مع  الأمرا�س،  ت�صخي�س  على  الدم 
اإمكانية �صنع خرثة دموية والتعرف 

على كيفية ت�صكل الندبات، وطريقة 
لالأك�صجن،  اأج�����ص��ادن��ا  ا���ص��ت��خ��دام 

البيطرية”  “العيادة  ور����ص���ة  ويف 
الطبيب  دور  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  ي��ت��م 

وتنمية  امل��ح��اف��ظ��ة  يف  ال��ب��ي��ط��ري 
ال���������رثوة احل����ي����وان����ي����ة م�����ن خ���الل 

ال�صرح العملي با�صتخدام جم�صمات 
بوا�صطة  وت���رق���ي���م���ه���ا  حل���ي���وان���ات 
الزيارات  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  الأدوات 
البيطرين  ل���الأط���ب���اء  امل���ي���دان���ي���ة 
الدم  ع��ي��ن��ات  وح��ف��ظ  اأخ���ذ  وكيفية 
مع ا�صتالمها وحتليلها مع اللتزام 
باتباع اإجراءات الأمن وال�صالمة يف 

املختربات البيطرية.
الأطفال  “تطور  ور���ص��ة  متتاز  كما 
اأن  الأط�����ف�����ال  ب��ت��ع��ل��ي��م  باللعب” 
جنباً  ل���ل���ع���ب  م���رت���اح���ن  ي���ك���ون���وا 
اكت�صاف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  جنب  اإىل 
الأ�صياء  واب��ت��ك��ار  ال��ت��وا���ص��ل  كيفية 
م��ع��اً، وم���ن خ���الل ح�����ص��ان��ة “تيني 
املواقف  الطفل  ي�صتك�صف  درميز” 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وي��ك��ت�����ص��ب ال���ع���دي���د من 
و�صيلة  ي���وف���ر  ف��ال��ل��ع��ب  اخل������ربات، 
ور�صة  اأم��ا  للتعلم،  و�صهلة  مريحة 

فت�صاعد  الإن�صان”  ج�صم  “اكت�صف 
ع��ل��ى ف��ه��م اأع��م��ق مل��ا ي��وج��د بداخل 
املختلفة،  واأع�صائه  الإن�صان  ج�صم 
ووظ��ائ��ف��ه��ا ودوره����ا يف احل��ي��اة مما 
يعزز توجهاتهم للدرا�صات الطبية.

فعاليات  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر 
 2019 للعلوم  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان 
م��ت��اح��ة ل����زي����ارات ط��ل��ب��ة امل���دار����س 
م���ن ال�����ص��اع��ة 9 ���ص��ب��اح��اً وح��ت��ى 1 
 4 ال�صاعة  م��ن  وللجمهور  ظ��ه��راً، 
اأيام  10 م�صاًء خالل  ع�صراً وحتى 
الأ�صبوع، ومن ال�صاعة 2 حتى 10 
الأ�صبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  م�صاًء 
البحر” يف كورني�س  “َع  يف منطقة 
9 فرباير  ح��ت��ى  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
حديقة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،2019
و�صيتي  ال��ع��ن  مدينة  يف  اجل��اه��ل��ي 

مول يف منطقة الظفرة.

•• ال�شارقة-وام:

�صلطان بن حممد  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  اختتم �صاحب 
القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة ام�س زيارة 
الرئي�س  التقى خاللها  العربية  ر�صمية جلمهورية م�صر 
الثقافية  املوؤ�ص�صات  من  ع��ددا  وزار  ال�صي�صي،  عبدالفتاح 

والعلمية والأكادميية والنقابات املهنية.
واأجرى �صموه خالل فرة اإقامته يف القاهرة عدة لقاءات 

عدد  حول  النظر  وجهات  لتبادل  امل�صوؤولن  من  عدد  مع 
من الق�صايا ذات الهتمام امل�صرك.

وكان يف وداع �صموه �� يف ا�صراحة رئا�صة اجلمهورية مبطار 
اجلنيبي  مبارك  جمعة  �صعادة  من  كل   �� ال��دويل  القاهرة 
و�صعادة  ال��ع��رب��ي��ة،  م�صر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �صفري 
حممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة الت�صريفات وال�صيافة 
باإمارة ال�صارقة، و�صعادة اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س 

هيئة ال�صارقة للكتاب، وممثلن عن رئا�صة اجلمهورية.

•• القاهرة - وام:

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  زار 
���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
اأم�س  ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
الول معر�س القاهرة الدويل للكتاب 

ا�صتقبال  وك���ان يف   .50 ال���  دورت���ه  يف 
�صموه لدى و�صوله مركز املعار�س .. 
الدامي،  عبد  اإينا�س  الدكتورة  معايل 
والدكتور  امل�����ص��ري��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
هيثم احلاج علي، رئي�س الهيئة العامة 
امل�صرية للكتاب، وحممد ر�صاد رئي�س 

احت�����اد ال��ن��ا���ص��ري��ن ال����ع����رب. وجت���ول 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة يف 
القاعة الرئي�صية من املعر�س متفقداً 
للكتاب  امل�صرية  العامة  الهيئة  جناح 
وجناح وزارة الدفاع امل�صرية، كما زار 
العربية  ال���دول  جامعة  ج��ن��اح  �صموه 

ال����دورة احل��ال��ي��ة من  ���ص��رف  - �صيف 
، و���ص��اه��د اجل���زء اخلا�س  امل��ع��ر���س - 
واجلزء  زائر”  ل��ك��ل  “كتاب  مب��ب��ادرة 
التاريخية  ب���الأر����ص���ي���ف���ات  اخل����ا�����س 
للجامعة، اإ�صافة اإىل الكتاب الأر�صيفي 
اخلا�س باأخبار جامعة الدولة العربية 

�صاحب  ع��رج  كما   .1943 ع��ام  منذ 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
معهد  من�صات  على  القا�صمي  حممد 
اأبوظبي  ل��ل��راث وم��ع��ر���س  ال�����ص��ارق��ة 
هيئة  واأج����ن����ح����ة  ل���ل���ك���ت���اب  ال���������دويل 
النا�صرين  واحت����اد  للكتاب  ال�����ص��ارق��ة 

امل�صرية  ال���ث���ق���اف���ة  ووزارة  ال����ع����رب 
وقد  الإماراتين.  النا�صرين  وجمعية 
من  بعدد  جولته  خ��الل  �صموه  التقى 
العربية  الن�صر واملكتبات  اأ�صحاب دور 
الأح���ادي���ث ح���ول عدد  وت���ب���ادل معهم 
من الق�صايا امل�صركة يف عامل الن�صر 

زيارته  �صموه - خالل  رافق  والكتاب. 
مل��ع��ر���س ال��ق��اه��رة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف 
يوبيله الذهبي - �صعادة جمعة مبارك 
اجلنيبي �صفري الدولة لدى جمهورية 
و�صعادة حممد عبيد   ، العربية  م�صر 
الت�صريفات  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 

وال�صيافة، و�صعادة عبد العزيز امل�صلم 
رئي�س معهد ال�صارقة للراث، و�صعادة 
اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة 
ال�صارقة للكتاب، والدكتور عمرو عبد 
ال�صارقة  اأك���ادمي���ي���ة  م��دي��ر  احل��م��ي��د 

للبحث العلمي.

•• القاهرة- وام:

افتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة معهد 
بنقابة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ت���دري���ب 
القاهرة  يف  امل�����ص��ري��ة  ال�����ص��ح��ف��ي��ن 
قدرها  بتكلفة  �صموه  م��ن  مبكرمة 

م�صري. جنيه  مليون   50
�صموه  روي  الف��ت��ت��اح  حفل  وخ���الل 
بال�صحافة  ع���الق���ت���ه  م����ن  ج���ان���ب���ا 
فقال”  ال���ذات  �صرد  كتابه  ت�صمنها 
ك���ث���ري م���ن���ك���م ذك������ر ب����اأن����ن����ي حمب 
للثقافة وحمب للعلم وحمب مل�صر 
ولكن ما ل تعرفونه هو اأنني اليوم 
اإىل هنا لأ���ص��ع ي��دي يف  اآت��ي  عندما 
يدكم كوين واح��دا منكم، عملت يف 
ال�صحافة منذ زمن بعيد ويف فرة 

مبكرة من عمري ».
واأ����ص���ار ���ص��م��وه يف ه���ذا ال�����ص��دد اىل 
وكيف  الربيطاين  الح��ت��الل  ف��رة 

امل�صرين  ال�صحفين  باحد  التقى 
ورغب  اخر�صاعة  مبجلة  يعمل  كان 
عن  تقرير  كتابة  يف  ال�صحفي  ه��ذا 
الربيطانية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال��ق��اع��دة 
فريق  يف  ع�صوا  “كنت  �صموه  فقال 
كرة القدم التابع للمحطة اجلوية يف 
اإبان الحتالل الربيطاين  ال�صارقة 
جميل  ال�صحفي  ال��ك��ات��ب  والتقيت 
عارف من جملة اآخر �صاعة امل�صرية 
يف خم�صينيات القرن املن�صرم، وكان 
للقاعدة  الولوج  ال�صحفي  هذا  يود 
ومعرفة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
م��ا حت��وي��ه م��ن ت��ف��ا���ص��ي��ل، ولكوين 
ع�����ص��وا يف ف��ري��ق ك���رة ق���دم املحطة 
ولوج  مهمة  ت�صهيل  ب��اإم��ك��اين  ك���ان 

ال�صحفي اإىل القاعدة الع�صكرية«.
حاكم  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وت�����ط�����وع 
ال�����ص��ارق��ة ب��ال��ت��ق��اط جم��م��وع��ة من 
ال�صور للقاعدة الع�صكرية واإر�صالها 
يف  �صاهم  كما  بعد  فيما  م�صر  اإىل 
تقدمي معلومات جلية حول القاعدة 

ال�صحفي  خ��الل��ه��ا  م���ن  ا���ص��ت��ط��اع 
�صامل  حتقيق  اإع���داد  ع���ارف  جميل 
املنطقة  يف  الربيطاين  الوجود  عن 
جملة  م��ن   1196 ال��ع��دد  يف  ن�صر 
اآخ�����ر ���ص��اع��ة وال������ذي ����ص���در يف 25 

�صبتمرب 1957 .
وك��ان جميل ع��ارف ذك��ر يف حتقيقه 
اإىل  اإ�صارة  “ يف  “ املرافق لنا  عبارة 
�صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة الذي 
مكنه من دخول القاعدة الع�صكرية 

الربيطانية يف ذلك الوقت.
وقال �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
“ كنت املرا�صل اخلفي جلميل عارف 
يف كل ما كان يكتبه عن املحطة وعن 
يف  الربيطانية  الع�صكرية  القاعدة 
ال�صارقة، ويف اأحيان كان يطلب مني 
معن  �صاأن  ح��ول  ا�صتبيانات  اج��راء 
لتدعيم حتقيق �صحفي ما ول اأجد 
من يجيب على تلك الأ�صئلة فاأقوم 
ابن  ك���وين  بنف�صي  عنها  ب��الإج��اب��ة 
واأو�صاعها  باأحوالها  واأعلم  املنطقة 

.«
موجها  ك��ل��م��ت��ه  ����ص���م���وه  واخ����ت����ت����م 
ح���دي���ث���ه جل����م����وع ال�����ص��ح��ف��ي��ن يف 
 “ ق��ال  العربي حيث  والعامل  م�صر 
بالكلمة  اأكون معكم  اأن  ا�صمحوا يل 
اأن  يل  ا�صمحوا  والهادفة،  ال�صادقة 
اأج����ل م�صداقية  م���ن  م��ع��ك��م  اأع���م���ل 
ال�������ص���ح���اف���ة، واح����ر�����ص����وا ع���ل���ى ما 
عن  واب��ت��ع��دوا  تكتبون،  اأو  ت��ق��ول��ون 
الفتنة فهي اأ�صد من القتل، وعليكم 
املنفر،  امل��ق��رب ل  ال��ط��ي��ب  ب��ال��ك��الم 
والت�صحية،  ال��ت��ع��اون  على  ال��ب��اع��ث 
اأمانة  وال��ك��ل��م��ة  ك��ل��م��ة  ف��ال�����ص��ح��اف��ة 
عليها  فحافظوا  عندكم  اأمانة  ويل 
..اإن الكلمة ال�صادقة والهادفة تعزز 
من م�صداقية ال�صحافة، وعلى كل 
�صاحب قلم اأن يحر�س على تدوين 
الكلمة الطيبة ويبتعد عن كل كلمة 
كتابة  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  واأن  م��ن��ف��رة 
التعاون  ع��ل��ى  حت���ث  ال���ت���ي  ال��ك��ل��م��ة 
وال����راب����ط وي��ب��ت��ع��د ع���ن ك���ل كلمة 

ال�صف  �صقا يف  اأن حتدث  لها  ميكن 
اإن ال�صحافة كلمة والكلمة اأمانة.

التدريب  معهد  افتتاح  حفل  وك���ان 
�صاحب  بو�صول  ب��داأ  والتكنولوجيا 
اإىل مقر  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ال�����ص��م��و 
حيث  امل�صرين  ال�صحفين  نقابة 
الدكتور  وم��ع��ايل  ا�صتقباله  يف  ك��ان 
ال�صباب  وزي�������ر  ���ص��ب��ح��ي  اأ������ص�����رف 
�صالمة  املح�صن  وع��ب��د  وال��ري��ا���ص��ة 
رئي�س  امل�صرين  ال�صحفين  نقيب 
الأه������رام،  م��وؤ���ص�����ص��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
النقابة  اإدارة  جم��ل�����س  واأع�������ص���اء 
وجمع غفري من ال�صحفين اأع�صاء 

النقابة.
احلفل  م�صتهل  يف  ���ص��م��وه  وتف�صل 
التذكاري  اللوح  عن  ال�صتار  باإزاحة 
ل���ل���م���ع���ه���د، ك���م���ا ت����اب����ع واحل�������ص���ور 
اأبرز  ح��ول  ق�صريا  ت�صجيليا  فيلما 
م�صر  يف  ال�صحفين  نقابة  اأن�صطة 
وجهودها يف دعم اأعمال ال�صحفين 
جانبا  الفيلم  تناول  كما  امل�صرين، 

عن املعهد الذي يقدم تدريبا مهنيا 
فيه  امل�صارك  يح�صل  امل�صتوى  رفيع 
خالله  ومن  معتمدة،  �صهادات  على 
من  ال�صتثمار  على  النقابة  �صتعمل 
ت�صغيله  ق����وة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأج�����ل 
والقدرات  الطاقات  من  تنمي  وك��ي 

الب�صرية يف جمال ال�صحافة.
حمتويات  ����ص���م���وه  ت���ف���ق���د  ب���ع���ده���ا 
قاعات  على  ا�صتملت  وال��ت��ي  املعهد 
والإعالمين  لل�صحفين  ت��دري��ب 
التكنولوجيا  و�صائل  باأحدث  جهزت 
والتقنية الفنية احلديثة، وا�صتوديو 
تلفزيوين ملحق به وحدات مونتاج 
م�صتوى،  اأع�����ل�����ى  وع����ل����ى  خ���ا����ص���ة 
باأحدث  اإذاع������ي جم��ه��ز  وا���ص��ت��ودي��و 
الأج�����ه�����زة امل����ت����ط����ورة، ف�����ص��ال عن 
الفوتوغرايف  للت�صوير  ا���ص��ت��ودي��و 
روعي فيه توفري اأعلى م�صتوى من 

احلرفية.
�صحفيا  متحفا  املعهد  يت�صمن  كما 
لل�صحفين  اج���ت���م���اع���ي���ا  ون�����ادي�����ا 

واأخ���رى  داخ��ل��ي��ة مغلقة  مب�����ص��اح��ات 
ومكاتب  الطلق  ال��ه��واء  يف  خارجية 

اإدارية ومرافق تن�صيطية وخدمية.
ورح����ب ع��ب��د امل��ح�����ص��ن ���ص��الم��ة - يف 
ب�صاحب   - احل���ف���ل  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه 
نقابة  بيته  يف  ال�صارقة  ال�صموحاكم 
ال�صحفين و يف بلده م�صر .. وقال 
:” نود اأن نقول له اإذا كان هو يحب 
لأنه  يحبه،  م�صر  �صعب  فكل  م�صر 
القاطع  بالدليل  لنا  يثبت  ي��وم  ك��ل 

مدى حبه لهذه الأر�س ».
واأ�صاف “ اأن عطاء �صموه ل يتوقف 
على  ا���ص��ت��ط��اع��ت��ه  ق����در  ي��ب��خ��ل  ول 
اليوم  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  العطاء 
اأعرق  ال�صحفين  ب��ي��ت  يف  ي���زورن���ا 
الوطن  يف  �صحفين  ن��ق��اب��ة  واأه����م 
مهما  اإجن�����ازا  ل��ن��ا  ليفتتح  ال��ع��رب��ي 
بو�صائل  دع��م��ه  ف��ي��ه،  م��ا  ب��ك��ل  تكفل 
التطور والتقدم التكنولوجي، حتى 
حتدي  مواجهة  خالله  من  ميكننا 
تطور و�صائل الت�صال املت�صارع، واأن 

قيم  ون��ر���ص��خ  الآم��ن��ة  النقلة  ننتقل 
املهنية التي نبحث عنها ».

قدمت   .. الف��ت��ت��اح  حفل  خ��ت��ام  ويف 
ال�����ص��ح��ف��ي��ن يف م�����ص��ر درعا  ن��ق��اب��ة 
ال�����ص��م��و حاكم  ل�����ص��اح��ب  ت���ذك���اري���ة 
مكارم  على  منها  تقديرا  ال�صارقة 
���ص��م��وه امل���ت���وات���رة وت��ث��م��ي��ن��ا ل����دوره 
واأن�صطة  اأع����م����ال  دع����م  يف  ال��ك��ب��ري 

النقابة.
رافق �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
خالل مرا�صم افتتاح معهد التدريب 
ال�صحفين  نقابة  يف  والتكنولوجيا 
مبارك  جمعة  ���ص��ع��ادة   .. امل�صرين 
اجل���ن���ي���ب���ي ����ص���ف���ري ال������دول������ة ل���دى 
و�صعادة   ، العربية  م�صر  جمهورية 
دائرة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد 
و�صعادة  وال�����ص��ي��اف��ة،  ال��ت�����ص��ري��ف��ات 
اأح��م��د ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري رئي�س 
والدكتور  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
اأكادميية  عبد احلميد مدير  عمرو 

ال�صارقة للبحث العلمي.

حاكم ال�شارقة يختتم زيارة مل�شر 
ا�شتغرقت عدة اأيام

حاكـــم ال�شارقـــة يـــزور معـــر�س القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب

حاكم ال�شارقة يفتتح معهدا للتدريب يف نقابة ال�شحفيني امل�شرية بتكلفة 50 مليون جنيه

يزخر باالإبداع واالبتكار 

منطقة »َع البحر« بكورني�س اأبوظبي وقلعة اجلاهلي بالعني يف  للعلوم   اأبوظبي  مهرجان  �شمن  حية  وعرو�س  عمل  ور�شة   70
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ال�����ص��ي��خ عبداهلل  ���ص��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
وزي���ر اخلارجية  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
والتعاون الدويل، رئي�س جمل�س اإدارة 
فعاليات  تنطلق  الإم����ارات..  موؤ�ص�صة 
 “  2019 نفكر  بالعلوم  “معر�س 
بال�صراكة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي 
ودائرة  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  م��ع 
ال��ف��رة من  وامل��ع��رف��ة خ��الل  التعليم 
17 فرباير اجلاري وحتى 21 مار�س 
املقبل يف اإمارات الدولة ال�صبع تزامنا 
م���ع م���ب���ادرة الإم�������ارات ت��ب��ت��ك��ر والتي 

�صتعقد خالل �صهر البتكار.
ويت�صمن املعر�س يف ن�صخته ال�صابعة 
اأكرب  ، فعاليات متميزة لإ�صراك عدد 
اأعمارهم  ت��راوح  الذين  ال�صباب  من 
جميع  م�����ن  ����ص���ن���ة  و35   15 ب�����ن 
واإلهامهم  لت�صجيعهم  الدولة  اأنحاء 
واإ���ص��راك��ه��م يف م�����ص��رية ال��ت��ن��م��ي��ة عن 
ابتكارات  وت��ط��وي��ر  ت�����ص��م��ي��م  ط��ري��ق 
الأكرث  املجتمع  ت�صتجيب لحتياجات 
اإحلاحا، بجانب متكينهم من امل�صاركة 
وتوفري  الرقمية  ال��ث��ورة  يف  بفعالية 
ون�صر  ل���الب���ت���ك���ار  م���الئ���م���ة  م��ن�����ص��ة 
على  ال�صباب  لت�صجيع  التكنولوجيا 
اقتحام جمالت العلوم والتكنولوجيا 
والبتكار والطاقة والطريان وغريها 

من املجالت التكنولوجية.
نفكر”  بالعلوم  “م�صابقة  وا�صتقبلت 
م�صروع   2000 ال��ع��ام  ه��ذا  الوطنية 
و�صابة  �صاب   4000 بها  تقدم  علمي 

م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء الإم��������ارات ومتت 
اإ�����ص����اف����ة 3 ف����ئ����ات ع��ل��م��ي��ة ج���دي���دة 
تقدمي  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  امل�����ص��اب��ق��ة  يف 
التحديات  من  لعدد  العلمية  احللول 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����راه����ن����ة، وه�����ي الأم�����ن 
والأنظمة  امل��ي��اه،  وا�صتدامة  الغذائي 

املعلوماتية ال�صحية واحليوية.
فرباير   17 ي�����وم  امل���ع���ر����س  وي����ب����داأ 
اجلاري يف اإم��ارة دبي ثم يف العا�صمة 
ال�����ص��ه��ر ذاته  24 م���ن  ي���وم  اأب��وظ��ب��ي 
الثالث  يف  ال�صارقة  اإم��ارة  يف  وينطلق 
من مار�س املقبل ويف راأ�س اخليمة يوم 
10 مار�س ثم يف الفجرية 17 مار�س 
قبل اأن ينهي فعالياته لعام 2019 يف 
اإماراتي عجمان واأم القيوين يوم 21 

مار�س 2019.

واأعربت �صعادة ميثاء احلب�صي الرئي�س 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة الإمارات - املوؤ�ص�صة 
الوطنية الرائدة يف جمال رفع كفاءات 
ال�صباب و تر�صيخ امل�صوؤولية املجتمعية 
عن   - واخلا�س  العام  القطاعن  بن 
يحققه  ال��ذي  بالنجاح  املوؤ�ص�صة  فخر 
عاما  نفكر  بالعلوم  لربنامج  ال�صباب 
املعر�س  اأن  اإىل  .. م�صرية  الآخ��ر  تلو 
علمية  فعالية  اأك���رب  ب�صفته  ي�صاهم 
الذي  وال��وح��ي��د  امل��ن��ط��ق��ة  يف  �صبابية 
املدار�س واجلامعات  ي�صم طالب من 
ع��ل��ى ح���د ال�����ص��واء ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر يف 
الوطنية  ال����ص���رات���ي���ج���ي���ة  ت��ط��ب��ي��ق 
ل��الب��ت��ك��ار وذل����ك م��ن خ���الل ت�صجيع 
جمالت  يف  الن��خ��راط  على  ال�صباب 
ال����ع����ل����وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا دار�����ص����ن 

وعاملن، ومن ثم ربطهم باملوؤ�ص�صات 
لحت�صان  واخل����ا�����ص����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اأو�صع  نطاق  على  وتطبيقها  اأفكارهم 

لتخو�س غمار �صوق العمل.
اأن موؤ�ص�صة الإمارات حققت  واأ�صافت 
م���ن خ����الل ب���رن���ام���ج ب��ال��ع��ل��وم نفكر 
جناحات ا�صتثنائية على مدى ال�صنوات 
ال�صت املا�صية حيث �صاعد ال�صباب على 
حتويل اأفكارهم اإىل ابتكارات حقيقية 
تطبق على اأر�س الواقع .. لفتة اإىل 
�صهدت  نفكر”  بالعلوم  “م�صابقة  اأن 
م�صاركة حوايل 16 األف مت�صابق منذ 
اإطالقها عام 2013، ويقدر اأجمايل 
عدد امل�صتفيدين من الربنامج حوايل 

و�صابة. �صاب  األف   70
املوؤ�ص�صة  ال����ت����زام  احل��ب�����ص��ي  واأك�������دت 

بتعزيز جمالت العلوم والتكنولوجيا 
مع  يتما�صى  مبا  الدولة  يف  والبتكار 
 .. لالبتكار  الوطنية  ال�صراتيجية 
تو�صيع  ب��اإع��الن  �صعادتها  ع��ن  معربة 
من�صة بالعلوم نفكر هذا العام لت�صل 
لكت�صاف  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  اإىل 
امل���زي���د م���ن امل����واه����ب وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف 

الدولة.
نفكر  ب���ال���ع���ل���وم  “ م���ع���ر����س  وي���ت���ي���ح 
2019 “ الفر�صة مل�صركي املعر�س 
“من�صة  يف  م�������ص���روع���ات���ه���م  ل����ط����رح 
جمال  يف  ال���واع���دي���ن  الأع���م���ال  رواد 
د�صنتها  والتكنولوجيا” والتي  العلوم 
لل�صباب  لتتيح  املا�صي  العام  املوؤ�ص�صة 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  م��ع  ال��ت��وا���ص��ل 
ال�������ص���ري���ك���ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة ف�����ص��ال عن 
ال�صركات  مع  مبا�صر  ب�صكل  التعامل 
ال�صباب  بابتكارات  املهتمة  واملوؤ�ص�صات 

لحت�صان هذه امل�صروعات.
الأعمال  رواد  من�صة  ع��ل��ى  وتعليقا 
ال����ع����ل����وم  جم���������ال  يف  ال�������واع�������دي�������ن 
اإن  احلب�صي  ق��ال��ت   .. والتكنولوجيا 
خالل  م��ن  تعمل  الإم�����ارات  موؤ�ص�صة 
ب���رن���ام���ج ب���ال���ع���ل���وم ن��ف��ك��ر ع���ل���ى دعم 
وعلماء  الأع����م����ال  ورواد  امل��ب��ت��ك��ري��ن 
باأف�صل  وربطهم  ودعمهم  امل�صتقبل، 
ال�صركاء  من  مبعاونة  وذلك  الفر�س 
م���ن ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����س ما 
ورعاية  دع����م  م���ن  امل��وؤ���ص�����ص��ة  مي��ك��ن 
ط���م���وح���ه���م وت�������ص���ج���ي���ع امل�����زي�����د من 
ال�صباب على الدخول يف جمال العلوم 

والتكنولوجيا.

•• دبي-وام:

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن  بتوجيهات 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
القيادة  اهلل” اأط��ل��ق��ت  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
العامة ل�صرطة دبي مع بداية عام الت�صامح مبادرة 
املخالفات املرورية” تتيح لل�صائقن الذين  “ت�صوية 
مت حترير خمالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك 
واملرور  ال�صري  بقانون  الل��ت��زام  �صريطة  املخالفات 
وعدم ارتكابهم خمالفات مرورية طوال العام. اأعلن 
ذلك �صعادة اللواء عبداهلل خليفة املري القائد العام 
ال��ذي عقده  امل��وؤمت��ر ال�صحفي  دب��ي خ��الل  ل�صرطة 

املهند�س  ال��ل��واء  بح�صور  الأم��ن��ي  الع���الم  اإدارة  يف 
العام  القائد  الزفن م�صاعد  �صيف  امل�صت�صار حممد 
املزروعي  مهري  �صيف  والعميد  العمليات  ل�����ص��وؤون 
مدير الإدارة العامة للمرور والعقيد في�صل عي�صى 
القا�صم مدير اإدارة العالم الأمني يف الإدارة العامة 
ال�صباط  وع��دد من  دبي  �صرطة  املجتمع يف  لإ�صعاد 

والإعالمين.
امل��ب��ادرة م��ن �صلب  اأن  امل���ري  ال��ل��واء  واأو���ص��ح �صعادة 
النا�س  ال��ط��ري��ق وح��ي��اة  ب��اأم��ن  اه��ت��م��ام �صرطة دب��ي 
و�صعادتهم وهي نتاج تق�س ملا يحدث يف الواقع و�صرب 
لأعماقه ودرا�صة عن كثب لنب�س الطريق وجتليات 
عام  يف  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  توجهات  لتطبيق  نوعية 

الت�صامح الذي يعد ا�صتكمال ملبادرات عام زايد.
واأكد اأن للمبادرة ابعادا كثرية فهي فر�صة كي تعيد 
لح���رام  تطلعا  امل��و���ص��وع��ي��ة  ال��ق��وان��ن  اإىل  ذات����ك 
ح��ي��اة الآخ���ري���ن وح��ي��ات��ك وف��ر���ص��ة ك���ي ت����درك اأن 
ا�صا�صها  على  عاملية ح�صارية  ثقافة  الطريق  ثقافة 
والعمرانية  ال�صياحية  امل�صاريع  وتبنى  الأمم  تقيم 
ت���ب���داأ ح��ي��ات��ك العملية  واحل�����ص��اري��ة وف��ر���ص��ة ك���ي 
وعالقتك اليومية بثقافة واأمن الطريق من جديد 
عرب مبادرة /ت�صوية املخالفات املرورية التي ت�صمل 
اإم��ارة دبي وتتيح  اأن��واع املخالفات املرتكبة يف  جميع 
ال���ذي���ن مت حت��ري��ر خم��ال��ف��ات مرورية  ل��ل�����ص��ائ��ق��ن 
اللتزام  �صريطة  املخالفات  تلك  دف��ع  ع��دم  بحقهم 

بقانون ال�صري واملرور. واأعرب القائد العام ل�صرطة 
امل��ب��ادرة يف حفظ  اأن ت�صهم ه��ذه  اأم��ل��ه يف  دب��ي ع��ن 
وجعل  فئاتهم  مبختلف  الطريق  م�صتخدمي  اأرواح 
بالإ�صافة  احل����وادث  م��ن  خالية  دب��ي  يف  ال��ط��رق��ات 
ل��ل��ج��م��ه��ور كهدف  وال�����ص��ع��ادة  ال��ر���ص��ا  اإىل حت��ق��ي��ق 
تقليل  وكذلك  دب��ي  و�صرطة  حلكومة  ا�صراتيجي 
اأنها  اإىل  بالإ�صافة  املخالفن  على  املالية  الأع��ب��اء 
تعترب حتفيزا وت�صهيال حلل م�صكلة تراكم املخالفات 
على كثري من اأ�صحاب املركبات التي تراكمت عليهم 
مبالغ كبرية جراء املخالفات ومتكن مالك املركبات 
من تاأمينها وجتديد تراخي�صها، وكذلك ت�صاهم يف 
حتفيز ال�صائقن على اللتزام بقواعد وقانون ال�صري 

واملرور. من جانبه ا�صاد اللواء حممد �صيف الزفن 
الت�صامح  ع��ام  ت��واك��ب  ال��ت��ي  النوعية  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه 
وتعد  جديدة  ابعادا  وامل��رور  ال�صري  لقوانن  ومتنح 
يتبادل  ع��ام��ة  م��روري��ة  ثقافة  لن�صر  ذهبية  فر�صة 
وا�صحة  املبادرة  اأن  واأك��د  امل�صوؤوليات.  اجلميع  فيها 
ملن هو على ا�صتعداد ملراجعة اأخطائه والوقوف مع 
نف�صه فعلى ال�صائقن اللتزام بقانون ال�صري واملرور 
اأخ��رى ط��وال العام بحيث  ارت��ك��اب خمالفات  وع��دم 
حمددة  بن�صب  املرورية  املخالفات  قيمة  خ�صم  يتم 
للمخالفات  ارتكابه  وع��دم  ال�صائق  ال��ت��زام  وبح�صب 
قيمة  م��ن  ي�صقط  اأ�صهر   /3/ ل���  الل��ت��زام  اإن  حيث 
اأ�صهر   /6/ ل����  والل�����ت�����زام   /25%/ امل���خ���ال���ف���ات 

ل�  والل��ت��زام   /50%/ املخالفات  قيمة  من  ي�صقط 
 /75%/ املخالفات  قيمة  من  ي�صقط  اأ�صهر   /9/
املخالفات  ق��ي��م��ة  م����ن  ي�����ص��ق��ط  ل�����ص��ن��ة  والل�����ت�����زام 
اأن هذه املبادرة  /%100/. واأ�صاف اللواء الزفن 
مبدى  باأنف�صهم  م�صريهم  حتديد  لل�صائقن  تتيح 
عليهم  املالية  الأع��ب��اء  لتقليل  بالقوانن  التزامهم 
املبادرة  اأن  ..مو�صحا  ي��دي��ك  ب��ن  م�صريك  مب��ب��داأ 
ول  الأف���راد  باأ�صماء  امل�صجلة  املركبات  على  تقت�صر 
ت�صمل املركبات امل�صجلة باأ�صماء ال�صركات واملوؤ�ص�صات 
ومكاتب تاأجري ال�صيارات و�صركات النقليات وكذلك 
من  لأكرث  الدولة  خارج  يكونون  الذين  الأ�صخا�س 

ثالثة اأ�صهر متتالية.

•• دبي-الفجر:

ان�صطتها  �صمن  دب���ي  ج��ام��ع��ة  ب����داأت 
الت�صامح  ع��ام  مبنا�صبة  واحتفالتها 
ت���ن���ف���ي���ذ م������ب������ادرة ل���ن�������ص���ر ال�������ص���ع���ادة 
والإي��ج��اب��ي��ة وال��ت�����ص��ام��ح ب��ن الطلبة 
القطاع  يف  وال��ع��ام��ل��ن  والأ�����ص����ات����ذة 
م�صئولياتها  م���ن  ك���ج���زء  ال����رب����وي 
ال���رب���ي���ة  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف جم�������ايل 

والتعليم .
اإطار املبادرة بداأ جمل�س ال�صعادة  ويف 
تنظيم  اجل���ام���ع���ة  يف  والإي����ج����اب����ي����ة 

ع��دد من  وور����س عمل يف  حما�صرات 
واخلا�صة  احلكومية  الدولة  مدار�س 
امليدان  واأع�������ص���اء  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��وع��ي��ة 
الكتئاب  خم���اط���ر  ����ص���د  ال����رب����وي 
وال��ت��ن��م��ر واحل�����زن وحت��ف��ي��زه��م على 
ك���اأ����ص���ل���وب حياة  ال�������ص���ع���ادة  مم���ار����ص���ة 

والإيجابية كاأ�صلوب تفكري.
 واأكد الدكتور عي�صى الب�صتكي رئي�س 
جامعة دبي اأن اجلامعة حري�صة على 
تعزيز فعالية املبادرات الوطنية فيما 
يتعلق بال�صعادة وخا�صة مبادرة مكتب 

حكومة دبي الذكية.

ال���رب���وي  ال���ق���ط���اع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
املنا�صبة  البيئة  هي  املدار�س  وخا�صة 
املبادرات  هذه  مثل  لتطبيق  واملثالية 
اأن  ي���ج���ب  ال�������ص���اع���د  اجل����ي����ل  واأن 
اأهدافه  لتحقيق  بالإيجابية  يتحلى 
ال�صخ�صية واملهنية وي�صاعد احلكومة 

على حتقيق اأهداف التنمية.
اأن  ال��ب�����ص��ت��ك��ي  ال����دك����ت����ور  واأ�������ص������اف 
املبادرات  من  العديد  نفذت  اجلامعة 
ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة ���ص��اح��ب ال�صمو 
اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 

دب��ي والتي طرحها يف  ال���وزراء حاكم 
ال�صعادة  يف  “تاأمالت  ���ص��م��وه  ك��ت��اب 
وا�صتحدثت  و�صممت  والإيجابية” 
املوظفن  ل���ت���دري���ب  خ��ا���ص��ا  دب���ل���وم���ا 
خا�س  ب�صكل  واحل��ك��وم��ة  ع���ام  ب�صكل 
العمل  اأماكن  ال�صعادة يف  على مبادئ 
اأ�صعد  اىل  دب���ي  ب��و���ص��ول  للم�صاهمة 

مدينة يف العامل.
امل���ب���ادرات �صملت  ه��ذه  اأن  واأ���ص��ار اىل 
داخل  ال�����ص��ع��ادة  من�صات  ن�صر  اأي�����ص��ا 
موؤ�صرات  ل��ق��ي��ا���س  اجل���ام���ع���ة  ح�����رم 
الطلبة  ل���دى  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ص��ع��ادة 

�صملت  كما  اجلامعة  ا���ص��رة  واأع�����ص��اء 
ن�صف  اجلامعة  ا�صرة  اأع�صاء  اإعطاء 
���ص��اع��ة ي��وم��ي��ا ل��ل��م�����ص��ي داخ����ل اأروق����ة 
يف  ي�صاهم  ريا�صي  كن�صاط  اجلامعة 
اليجابية  ح���ول  امل��وظ��ف��ن  ت���دري���ب 
كنهج تفكري وال�صعادة كاأ�صلوب حياة.

الرئي�س  ال���ب���ع���ي���ن���ي  ح���ك���م���ت  وق�������ال 
التنفيذي ملجل�س ال�صعادة والإيجابية 
اإن��ه مت ت�صكيل جلنة من  يف اجلامعة 
جمموعة من املدربن للتن�صيق وتلبية 
الندوات  ل��ه��ذه  امل���دار����س  اح��ت��ي��اج��ات 
واملحا�صرات التي ت�صتمر حنى نهاية 

العام احلايل عام الت�صامح.
الأول  حمورين  على  اللجنة  وتركز   
اأ�صرار ال�صعادة والثاين علوم ال�صعادة 

الطلبة على  املدربون  ي�صجع خاللها 
العطاء والت�صامح واملحبة وال�صتقامة 
ال�صعادة  اأ���ص��رار  يف احل��ي��اة كجزء م��ن 

واكت�صاب  تاأمن  على  املكثف  والعمل 
ل��ت��اأم��ن احلياة  م��ع��ل��وم��ات وخ����ربات 

ب�صكل اأف�صل.

�شرطة دبي تطلق مبادرة لت�شوية املخالفات املرورية يف عام الت�شامح

�صمن اأن�صطتها يف عام الت�صامح

جامعة دبي تن�شر ال�شعادة والت�شامح يف املدار�س

•• دبي-وام:

م�صكلة  م��ع��اجل��ة  يف  دبي” ب��امل�����ص��اع��دة  “نور  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق��ام��ت 
العمى التي يوجهها لجئو “الروهينجا” يف بنغالدي�س وذلك 
اأجرته  الذي  ال�صحي  امل�صح  املقدرة من  ا�صتجابة لالإحتياجات 
موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  بنغالدي�س  جمهورية  يف  ال�صحة  وزارة 
“فريد هولوز” وهي منظمة اأ�صرالية تعمل يف جمال التنمية 
املتحدة  ال�صامية لالأمم  املفو�صية  تقديرات  الدولية. وبح�صب 
الأقلية  األف لجئ من   750 اأكرث من  فاإن  ل�صوؤون الالجئن 
امل�صلمة يف ميامنار فروا اإىل بنغالدي�س منذ اأغ�صط�س 2017 

بازار  كوك�س  30 خميما لالجئن يف مدينة  يف  وهم موزعن 
.. ووف��ق��ا ل��ن��ت��ائ��ج امل�����ص��ح ال�����ص��ح��ي ف����اإن 50 اآل��ف��ا م��ن لجئي 

. العيون  يف  جراحية  عمليات  اإىل  “الروهينجا” يحتاجون 
“نور  ملوؤ�ص�صة  التنفيذية  املديرة  ت��رمي  منال  الدكتورة  وقالت 
م�صاعدة  يف  حيويا  دورا  تلعب  ظلت  الإم����ارات  دول��ة  دبي” اإن 
كبرية  اإن�����ص��ان��ي��ة  م�����ص��اع��دات  ب��ت��ق��دمي  “الروهينجا”  لج��ئ��ي 
“فريد  اأن” نور دبي” قامت بالتعاون مع موؤ�ص�صة  ..مو�صحة 
هولوز” وممثلي وزارة ال�صحة يف بنغالدي�س لتوفري احتياجات 
 500 ال��الج��ئ��ن واإج����راء  2000 �صخ�س م��ن  ل��ع��دد  ال��ع��الج 
نهاية  وحتى  املا�صي  يناير  م��ن  اب��ت��داء  وذل��ك  جراحية  عملية 

تقومان  املوؤ�ص�صتن  ب��اأن  ..ونوهت  العام  هذا  من  فرباير  �صهر 
اإ�صافية  خدمات  لتوفري  التعاقد  نطاق  تو�صعة  بدرا�صة  حاليا 
الرئي�س  وي�صارت  اإي��ان  قال  “الروهينجا«. من جانبه  لالجئي 
الالجئن  و���ص��ع  “اإن   : هولوز”  “فريد  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
موؤمل للغاية وتخيل فرارهم مذعورين وهم مكفوفن .. لقد 
واجهنا العديد من ق�ص�س املعاناة وكنا بحاجة اإىل اأن ن�صل اإىل 
�صركائنا مل�صاعدتنا يف اأن نعيد اإليهم ب�صرهم واأملهم«. واأعرب 
اإيان وي�صارت عن �صكر وتقدير موؤ�ص�صة “فريد هولوز” ملوؤ�ص�صة 
“نور دبي” على تعاونها وجهودها يف تقدمي العون اإىل لجئي 

. الب�صر  نعمة  “الروهينجا” لإعادة 

»نور دبي« ت�شاهم يف عالج لجئي »الروهينجا« لإ�شتعادة ب�شرهم
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•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ن��ظ��م احت���اد ك��ت��اب واأدب�����اء الإم�����ارات ف���رع راأ�����س اخليمة 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف راأ������س اخليمة 
بها  ا�صت�صاف  ثقافية  ن���دوة  ا�صتيديو  ب���وك  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
الذي  الأخ�صر-  ال�صيخ   – النعيمي  عبدالعزيز  ال�صيخ 
األقى حما�صرة تفاعلية وملهمة عن اأ�ص�س ومفاتيح تقبل 
الديانات  والتوا�صل معه على رغم الختالف يف  الآخ��ر 
والأعراق واللغات حتت عنوان حلق مع ال�صيخ الأخ�صر. 
تخللت الندوة عر�س عدة مقاطع م�صورة منها ما تناول 
اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  م�صرية 
دولة  يف  الت�صامح  قيم  غ��ر���س  يف  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان 
لوحدة  خ��دم��ة  �صنوات  م���دار  على  وتكري�صها  الإم����ارات 

الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ن�صهد ث��م��اره��ا ال��ي��وم يف ل��ق��اء الأخ���وة 
للدولة،  فران�صي�س  البابا  زي��ارة  يف  املتج�صدة  الإن�صانية 
الت�صحية.  و  ال��ع��ط��اء  و  الإل���ه���ام  ي��ع��زز قيمة  م��ا  وم��ن��ه��ا 
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، اأق���ام���ت م��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��ت��ودي��و ب���وك على 
لل�صيخ  معي  حلق  لكتاب  م�صورا  معر�صا  الندوة  هام�س 
التي قام بها على  الت�صامح  النعيمي ورحلة  العزيز  عبد 
رئي�س اجلامعة  الندوة كل من  قمة جبل جي�س. ح�صر 
الأمريكية يف راأ�س اخليمة الأ�صتاذ ح�صن العلكيم وطاقم 
الهيئة التدري�صية وطالب من خمتلف اجلن�صيات، وهي 
تاأتي �صمن املبادرات التي تواكب توجيهات رئي�س الدولة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رعاه اهلل 
املقايي�س  باأعلى  للت�صامح  2019 عاماً  اأن يكون عام  يف 

الإن�صانية والتعليمية.

» تقبل الآخر «حما�شرة احتاد 
كتاب فرع راأ�س اخليمة 

انطالق »معر�س بالعلوم نفكر« 17 فرباير 
يف جميع اأنحاء الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر: 

التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ممثلي  اأ����ص���اد 
معر�س  ف����ع����ال����ي����ات  يف  امل���������ص����ارك����ة 
والتدريب  للتعليم  ال���دويل  عجمان 
ن�صخته  يف   »AETEX2019  «
ال�صابعة والذي ي�صارك فيه اأكرث من 
ودولية  حملية  وموؤ�ص�صة  جهة   40
بتنظيم غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
دعم  احل����ي����وي يف  امل���ع���ر����س  ب������دور   ،
فر�صة  وت��وف��ري  التعليمية  امل�����ص��رية 
تعزز  اخل��ا���س  التعليم  ق��ط��اع  ت��دع��م 
والتعاون  اخل��ربات  وتبادل  ال�صراكة 
امل�����ص��ارك��ة م���ن ناحية  ب���ن اجل���ه���ات 
واإل��ت��ق��اء ال��ط��ل��ب��ة وال��ب��اح��ث��ن ب�صكل 
مبا�صر خالل اأيام املعر�س من 5 اإىل 
المارات  7 فرباير اجلاري يف قاعة 
اإدارة  واأو�صحت  عجمان.   � لل�صيافة 
الإر����ص���اد الأك���ادمي���ي وامل��ه��ن��ي ب���وزارة 
الربية والتعليم اأن م�صاركة الوزارة 
الطلبة  وت��ع��ري��ف  توعية  اإىل  ت��ه��دف 
تقدمها  ال��ت��ي  ب���اخل���دم���ات  وال�������زوار 
الطلبة حول حتديد  واإر�صاد  ال��وزارة 
والتخ�ص�س  ميولهم  وحتديد  امل�صار 
مقيا�س  تطبيق  طريق  ع��ن  املنا�صب 
ت�صمل  كما  املهنية،  للميول  الم��ارات 
اخلارجية  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة  امل��ن�����ص��ة 
للتعريف باآليات التقدمي ومتطلبات 
التقدمي للجامعات العاملية املرموقة، 
ك���م���ا ت�����ص��ت��ع��ر���س م��ن�����ص��ة ال��������وزارة 
“وجهني”  ال����وط����ن����ي  ال����ربن����ام����ج 
الب�صرية  امل���وارد  وزارة  م��ع  بالتعاون 

اإىل  ي�����ه�����دف  وال����������ذي  وال�����ت�����وط�����ن 
واجلامعات  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  مت��ك��ن 
ال�صيفي  ب��ال��ت��دري��ب  الل��ت��ح��اق  م��ن 
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ب��ال���ص��اف��ة اإىل 
واملخت�س  امل�صتقبل  ���ص��ف��راء  م��ب��ادرة 
اإىل نخبة  املتميزين  الطلبة  بابتعاث 
امل��رم��وق��ة عامليا هذا  م��ن اجل��م��اع��ات 
ور�س  م���ن  ع����دد  ت��ن��ظ��ي��م  ج��ان��ب  اإىل 
العمل. واأكد الدكتور كرمي ال�صغري، 
اجلامعة  اأن  عجمان،  جامعة  م��دي��ر 
داأب�����ت ع��ل��ى رع���اي���ة م��ع��ر���س عجمان 
الدويل للتعليم والتدريب، وامل�صاركة 
فيه، منذ انطالق ن�صخته الأوىل قبل 
الأوىل  احلا�صنة  وكانت  �صنوات،   7
اجلامعة  م�صاركة  اأن  اإىل  له.م�صريا 
ياأتي  املهم  التعليمي  املعر�س  هذا  يف 

كاأول  املرموقة  من مكانتها  انطالقاً 
دولة  يف  خا�س  ع��ايل  تعليم  موؤ�ص�صة 
على  وحر�صها  وامل��ن��ط��ق��ة،  الإم�����ارات 
التواجد يف خمتلف املعار�س الدولية 
التعليمية  النظم  اأحدث  ل�صتعرا�س 
الأكادميية  والربامج  والتخ�ص�صات 
التي تطرحها مبا يتوافق واحتياجات 
والإقليمي  امل���ح���ل���ي  ال���ع���م���ل  ����ص���وق 
ال���دك���ت���ور كرمي  وال�����دويل.واأو������ص�����ح 
امل�صاركة  على  حري�صة  اجلامعة  اأن 
ُتتيحه  مل����ا  امل���ع���ار����س  ه�����ذه  م���ث���ل  يف 
م��ن ف��ر���ص��ة م��ت��م��ي��زة ل��ت��ع��زي��ز تبادل 
وال�صراكات  التعاون  وبحث  اخل��ربات 
وال�صركات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  بن 
كرمي  ال��دك��ت��ور  ف��ي��ه.واأث��ن��ى  امل�صاركة 
تبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود  على 

غرفة عجمان يف تنظيم هذا املعر�س 
ن�صخته  ال���ع���ام  ه����ذا  ي�����ص��ه��د  وال������ذي 
نقطة  امل��ع��ر���س  يعد  حيث  ال�صابعة، 
اجلهات  ممثلي  ب��ن  رئي�صية  التقاء 
والطلبة  الأم�����ور  واأول���ي���اء  امل�����ص��ارك��ة 
وتخ�ص�صات  ب��رام��ج  ع��ن  والباحثن 
التعليمية.  م�����ص��ريت��ه��م  ل���ص��ت��ك��م��ال 
م�صوؤول  الق�صاب  ب�صام  اأن�����س  واأ���ص��اد 
اجلامعية  امل��دي��ن��ة  بكلية  ال��ت�����ص��وي��ق 
القطاع  دع������م  يف  امل����ع����ر�����س  ب��������دور 
اإ�صتعرا�س  خ����الل  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
التي  خمتلف الربامج والتخ�ص�صات 
ت�صمها املوؤ�ص�صات التعليمية امل�صاركة 
م��وث��ق مع  ب�صكل  ارت��ب��اط��ه  وك��ذل��ك 
ووظائف  ال��ع��م��ل  ����ص���وق  م��ت��ط��ل��ب��ات 
امل�صتقبل، م�صريا اإىل الكلية حري�صة 

للمعر�س  وال���رع���اي���ة  ال���دع���م  ع��ل��ى 
والزوار  الطلبة  لتعريف  دائ��م  ب�صكل 
والتخ�ص�صات  ال���ربام���ج  مب��خ��ت��ل��ف 
املطروحة وكذلك املنح واخل�صومات 
املقدمة للمقبلن على الت�صجيل. من 
تنفيذي   � نبيل  امي���ان  ق��ال��ت  جانبها 
اأن  الطبية   اخلليج  بجامعة  ت�صويق 
ا�صتمراريته  ه���و  امل��ع��ر���س  مي��ي��ز  م���ا 
ل���ل���ع���ام ال�������ص���اب���ع ع���ل���ى ال����ت����وايل مما 
املوؤ�ص�صات  ت��ت��ن��ظ��ره  ح���دث���ا  ي��ج��ع��ل��ه 
يركز  ما  وع��ادة  والطلبة،  التعليمية 
من  امل��ع��ر���س  تنظيم  على  القائمون 
مناق�صة عددا من املوا�صيع املرتبطة 
من  التعليمي  بالقطاع  وثيق  ب�صكل 
وظائف وتخ�ص�صات مبتكرة و اأحدث 
واأكدت  وغريها،  التعليمية  الو�صائل 

بامل�صاركة  اجل���ام���ع���ة  ح���ر����س  ع���ل���ى 
باأهم  ل��ل��ت��ع��ري��ف  امل��ع��ر���س  ���ص��ن��وي��ا يف 
الربامج والتخ�ص�صات التي حتتويها 
الطبية  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  يف  اجل��ام��ع��ة 
مرمي  واأك���دت���ا  ال�صحية.  وال��رع��اي��ة 
جامعة   � النعيمي  واأ���ص��م��اء  ال��زي��ودي 
فرع  اأب����وظ����ب����ي   � اخل���ام�������س  حم���م���د 
عجمان، على ح�صن التنظيم والقبال 
امل��ت��زاي��د م��ن ال�����زوار وخ��ا���ص��ة طلبة 
املرحلة الثانوية، ليفتح املعر�س قناة 
توا�صل مبا�صرة بن الطلبة وممثلي 
موؤ�ص�صات التعليم العايل، وت�صتعر�س 
يف  واملتمثلة  تخ�ص�صاتها  اجل��ام��ع��ة 
اللغة العربية واآدابها والفقه واأ�صوله 
اللتحاق  مبتطلبات  الطلبة  وت���زود 
حممد  واأث��ن��ي  الت�صجيل.   و���ص��روط 

باجلامعة  الت�صجيل  م�صوؤول   � الفقي 
التنظيم  ح�صن  على  دب��ي،   � الكندية 
وال��ت��ن��وع ال����ذي ي�����ص��ه��ده امل��ع��ر���س يف 
التعرف  ي��ع��زز  مب��ا  ال�صابعة  ن�صخته 
الكادميي  القطاع  م�صتجدات  على 
ان  م��وؤك��داً  وتخ�ص�صات،  ب��رام��ج  م��ن 
للتوا�صل  ج���اءت  اجل��ام��ع��ة  م�����ص��ارك��ة 
وتعريفهم  مبا�صر  ب�صكل  الطلبة  مع 
ت�صمها  التي  التخ�ص�صات  مبختلف 
اجلامعة. وقال �صقر القا�صمي � نائب 
الأمريكية  باجلامعة  القبول  مدير 
راأ������س اخل��ي��م��ة، اجل��ام��ع��ة تتطلع  يف 
لإ���ص��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ة ج����دد م���ن خالل 
ان  مو�صحا  امل��ع��ر���س،  يف  م�صاركتها 
املعر�س هذا العام ي�صهد اإقبال كبري 
للتعرف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من 

التعليمي  املوؤ�ص�صات  من  جملة  على 
املعر�س  لي�صكل  املعر�س  مظلة  حتت 
فر�صة للتعاون وتبادل اخلربات بن 
املوؤ�ص�صات امل�صاركة. هذا وتناول اليوم 
عددا  امل��ع��ر���س  م���ن  وال���ث���اين  الأول 
ودوره  “ التعليم  ال��ع��م��ل  ور����س  م��ن 
والإيخاء،  الت�صامح  قيم  تر�صيخ  يف 
كيف   ،  2040 ال��وظ��ائ��ف  م�صتقبل 
فخر  ال��ت��م��ري�����س  م�صتقبلك،  حت���دد 
واب�������داع، م��ع��ل��م امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ، م���ا هو 
مل�����ص��ت��ق��ب��ل طفلك  اخل���ي���ار الأف�������ص���ل 
». هذا  ال��ف��ن��ي��ة  اأدن������وك  واأك���ادمي���ي���ة 
واكدن عدد طالبات املرحلة الثانوية 
“جود  اخلا�صة،  عجمان  مدر�صة  يف 
حم��م��د م��ط��اوع ورام����ا حم��م��د زهري 
واي������ه جم�����دي ال���رباه���م���ة واإي������الف 
اهمية  اأحمد” ع��ل��ى  وم��اي��ا  ج��ربي��ل 
الطلبة  ت��ع��ري��ف  يف  ودوره  امل��ع��ر���س 
ب��اه��م ال��ت��خ�����ص�����ص��ات امل��ت��اح��ة يف ظل 
ك��ب��ري م��ن اجلامعات  م�����ص��ارك��ة ع���دد 
والكليات، لي�صاهم املعر�س يف توفري 
روؤية وا�صحة حول اختيار التخ�ص�س 
الكادميي املنا�صب. من جانبها اأكدت 
جويدان �صيد حممود من�صقة اأن�صطة  
اإدارة  ان  اخل��ا���ص��ة،  عجمان  م��در���ص��ة 
املعر�س  زي��ارة  املدر�صة حري�صة على 
�صنويا كونه حلقة و�صل رئي�صية بن 
العايل،  التعليم  وموؤ�ص�صات  الطلبة 
العمل  ور����س  اهمية  على  اك���دت  كما 
التي تقام على هام�س املعر�س ل�صيما 
املرتبطة بوظائف امل�صتقبل واهميتها 

لطلبة املرحلة الثانوية.

•• ال�شارقة-الفجر:

مل�صرية  املنظمة  العليا  اللجنة  ك�صفت 
فر�صان القافلة الوردية، عن توفريها 
تقنية  ت��اري��خ��ه��ا  يف  الأوىل  ول��ل��م��رة 
الذين  لالأ�صخا�س  اجليني  الفح�س 
ب�صرطان  اإ���ص��اب��ت��ه��م  اك��ت�����ص��اف  ي��ت��م 
اأهمية  موؤكدًة  امل�صرية،  خالل  الثدي 
املنا�صب  ال��ع��الج  حت��دي��د  يف  الفح�س 
اأن  اأعلنت  كما  لكل حالة على ح��دى، 
عيادة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  تخ�ص�س  امل�����ص��رية 
ممت  �صُ ج���دي���دة،  ط��ب��ي��ة  ف��ح��و���ص��ات 
طوال  ال��ف��ر���ص��ان،  ل��ُراف��ق  خ�صي�صاً 
اأيام امل�صرية يف اإمارات الدولة ال�صبع. 
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحايف ُعقد 
ال���ي���وم )الأرب�����ع�����اء( يف فندق  ���ص��ب��اح 
خالله  ك�صفت  ال�صارقة،  بقلب  البيت 
اللجنة العليا املنظمة برنامج م�صرية 
الفر�صان التا�صعة، التي تنطلق خالل 
اجل����اري  ف���رباي���ر  ال���ف���رة م���ن 23 
املقبل،  م����ار�����س  م����ن  الأول  وح���ت���ى 
الطبي  وفريقها  بفر�صانها  لتجوب 
اإمارات الدولة ال�صبع على مدار �صبعة 
اأيام، ابتداًء من اإمارة ال�صارقة وختاماً 
يف العا�صمة اأبوظبي، حيث �صت�صتقبل 
يومياً  امل��راج��ع��ن  الطبية  ال��ع��ي��ادات 
وحتى  �صباحاً   10:00 ال�صاعة  من 

ال�صاعة  6:00 م�صاًء.
و�صارك يف املوؤمتر كل من �صعادة رمي 
بن كرم، رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
مل�����ص��رية ف��ر���ص��ان ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة، 
والدكتورة �صو�صن املا�صي، مدير عام 
ال�صرطان،  مر�صى  اأ���ص��دق��اء  جمعية 
والتوعوية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الوردية،  القافلة  فر�صان  م�صرية  يف 
م�صرية  م����دي����ر  اجل����ع����ي����دي،  وب�������در 
و�صعادة  ال����وردي����ة،  ال��ق��اف��ل��ة  ف��ر���ص��ان 
حم���م���د ح�������ص���ن خ����ل����ف، م����دي����ر ع���ام 
والتلفزيون،  لالإذاعة  ال�صارقة  هيئة 
رئي�س  ال��ب��ل��و���ص��ي،  ج��ا���ص��م  و����ص���ع���ادة 
ال�صارقة  م�صرف  يف  املوؤ�ص�صي  التمّيز 
ممثلي  من  عدد  بح�صور  الإ�صالمي، 
وال�صحفية  الإع���الم���ي���ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
املحلية والعربية. وا�صتعر�صت �صعادة 
باملوؤمتر  ك��رم، خ��الل كلمتها  رمي بن 
الفر�صان  مل�����ص��رية  الأوىل  ال���ب���داي���ات 

ودور املوؤ�ص�صات الإعالمية يف تطورها 
انطالقة  “قبل  وق���ال���ت:  وجن��اح��ه��ا 
كنا  الأوىل،  ال��وردي��ة  القافلة  م�صرية 
يف جمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان 
واملتطوعن  ال��ف��ر���ص��ان  اأع����داد  ن��ت��اب��ع 
ال��راغ��ب��ن يف الن�����ص��م��ام اإل��ي��ن��ا، ومع 
ب�صغف تفاعل  نتابع  بداأنا  النطالقة 
امل��ج��ت��م��ع والق����ب����ال ع��ل��ى اإج�������راءات 
الفح�س للك�صف عن �صرطان الثدي، 
وك������ان ل���دي���ن���ا ال���ط���م���وح والإ������ص�����رار 
للموا�صلة، ل �صيما مع الدعم الكبري 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ن 
ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة، وقرينة 
���ص��م��وه، ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج��واه��ر بنت 
املوؤ�ص�س  الرئي�س  القا�صمي،  حممد 
جلمعية اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان«. 
البدايات  “مع  ك�����رم:  ب���ن  وت���اب���ع���ت 
التخوف  ب��ع�����س  ل��دي��ن��ا  ك����ان  الأوىل 
املجتمع،  وت��ف��اع��ل  اإق���ب���ال  م���دى  م��ن 
خيول  على  وفر�صان  غريبة،  الفكرة 
عيادات  يف  واأط��ب��اء  املدينة،  �صوارع  يف 
وامل���و����ص���وع متعلق  وث���اب���ت���ة،  م��ت��ن��ق��ل��ة 
بتغيري مفاهيم مغلوطة حول مر�س 
العامل  يف  املجتمع  اأف��راد  بن  منت�صر 
ن�صاأل  اأن  على  حري�صون  وكنا  كافة، 
كيف  للفحو�صات،  املتقدمن  اأوائ���ل 
و�صلتم  وكيف  امل�صرية؟  على  تعرفتم 
اإجاباتهم  وك��ان��ت  ال��ع��ي��ادة؟  ه��ذه  اإىل 
ال�صحف  اإح�������دى  م����ن  اإم������ا  غ���ال���ب���اً، 
املحطات  اأو  امل���ح���ل���ي���ة،  وال�����وك�����الت 
الإذاع���ي���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ف��ف��ي تلك 
التوا�صل  الأي��ام مل تكن حتى و�صائل 
الجتماعي من�صرة بن اأفراد املجتمع 
وتابعت  ال��ي��وم«.  كما هو احل��ال عليه 
بن كرم: “هي الإجابة ذاتها التي كنا 
واملتطوعن،  الفر�صان  م��ن  ن�صمعها 
ف��ع��ام بعد ع��ام ���ص��ارت امل�����ص��رية حدثاً 
ي���رق���ب���ه امل��ج��ت��م��ع الإم�������ارات�������ي، ثم 
لنقل  ت��دع��ون��ا  ع��امل��ي��اً  ح��دث��اً  اأ�صبحت 
اأوروب�����ا واأمريكا  ب��ل��دان م��ن  جت��رب��ت��ه 
ال�صمالية، فالإعالميون وال�صحفيون 
�صاهموا ب�صكل كبري يف تو�صيل ر�صالة 
امل�صرية اإىل كل بيت يف دولة الإمارات، 
وج��ع��ل��وا م��ن ج��ه��ودن��ا ث��ق��اف��ة �صحية 
الن�صاء  قبل  الرجال  تطبيقها  ينتظر 

على  والتقدير  ال�صكر  ك��ل  منا  ولهم 
رئي�س  وت��وج��ه��ت  م��ع��ن��ا«.  ج��ه��وده��م 
املنظمة مل�صرية فر�صان  العليا  اللجنة 
ل�صاحب  بال�صكر  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�س  ع�����ص��و  ال���ق���ا����ص���م���ي  حم���م���د 
وقرينته  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م  الأع���ل���ى 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
وثقتهما  دع��م��ه��م��ا  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
ك��م��ا توجهت  وامل��ت��وا���ص��ل��ة،  ال��ك��ب��رية 
والداعمن  ال�صركاء  كل  اإىل  بال�صكر 
م��ن��ذ ان���ط���الق ال��ق��اف��ل��ة ال����وردي����ة يف 
العام 2011 وحتى الآن ومن بينهم 
وهيئة  الإ�صالمي،  ال�صارقة  م�صرف 
من  وال��ت��ل��ف��زي��ون.  ل��الإذاع��ة  ال�صارقة 
جانبه قال �صعادة حممد ح�صن خلف: 
يف  اجل��اري  التحّول  لتاريخ  “العائد 
القرن  خ��الل  العاملي  املجتمع  ذهنية 
الع�صرين، يجد نف�صه اأمام �صل�صلة من 
الكبرية وامللهمة،  الدرو�س والتجارب 
ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا الإع�����الم ب����دور املحرك 
اإىل  النظر  يكفي  اإذ  املحوري،  واملغري 
رائ���دة جنحت بف�صل  ب��ل��دان  جت���ارب 
خف�س  يف  الإع���الم���ي���ة  م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا 
م��ع��دلت الإ���ص��اب��ة ب��اأم��را���س عديدة، 
وجنحت يف رفع الوعي باأهمية احلياة 
ال�صحية، وحولت ثقافة ال�صالمة اإىل 
جمتمعية«.  ومم��ار���ص��ة  ي��وم��ي  من��ط 
دول����ة  يف  “نحن  خ����ل����ف:  واأ�������ص������اف 
وال�صارقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
موؤمنون وملتزمون بقوة واأثر ر�صالة 
اإح��داث تغيري جوهري  الإع��الم على 
الق�صايا  ال��ك��ث��ري م��ن  وج����ذري جت���اه 
والإن�صانية،  وامل��ج��ت��م��ع��ّي��ة  ال�����ص��ح��ّي��ة 
مهني  واج�����ب  ي���ك���ون  اأن  ق��ب��ل  ف���ه���ذا 
الإعالمي،  العمل  اأخالقيات  تفر�صه 
كر�صتها  التي  الثوابت  من  واح��د  هو 
الدولة منذ تاأ�صي�صها اإىل اليوم، وروؤية 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  بناها  ر�صينة 
ال�����ص��ارق��ة، ح��ن و���ص��ع ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة يف 
العمل املوؤ�ص�صي �صرطاً لنجاح م�صروع 
واأكد  والتنموي«.  احل�صاري  الإم��ارة 
لالإذاعة  ال�صارقة  هيئة  ال��ت��زام  خلف 
والتلفزيون، بواجب رعايتها ودعمها 
القافلة  ف���ر����ص���ان  مل�����ص��رية  ال��ر���ص��م��ي 
ت�صعه  م��ا  اأن  على  م�����ص��دداً  ال���وردي���ة، 

امل�صرية من اأهداف نبيلة، جتاه تعزيز 
والتاأكيد  ال���ث���دي،  ب�����ص��رط��ان  ال��وع��ي 
على اأهمية فح�صه املبكر، ين�صجم يف 
روؤيته الكبرية مع جهود الهيئة التي 
تخر�س على اأن ينعم املجتمع ب�صحة 
وعافية، ويظل كل فرد فيه طاقة بناءة 
الدولة  م�صرية  يف  وم�صاهمة  واع��ي��ة 
“ت�صعة  واأك���م���ل خ��ل��ف:  ال��ت��ن��م��وي��ة.  
فيها هيئة  امل�����ص��رية ظلت  م��ن  اأع����وام 
ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون م�صاندة 
لتوجهاتها، حيث خ�ص�صت لها فريق 
فعالياتها،  ل��ت��غ��ط��ي��ة  م��ت��ك��ام��ل  ع��م��ل 
اأبناء  وم�������ص���اع���دة  ر���ص��ال��ت��ه��ا،  ون�����ص��ر 
املجتمع املحلي يف الو�صول اإىل مراكز 
تكون  اأن  ون��اأم��ل  الطبية،  وع��ي��ادات��ه��ا 
واإ�صافة  ا�صتكماًل  التا�صعة  م�صريتها 
مل��ا ق��دم��ت��ه، وم���ا جن��ح��ت يف حتقيقه، 
معها  ن��ت��ق��ا���ص��م  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  ف��ن��ح��ن 
ه���ذه الإجن�����ازات ون��ف��خ��ر ب��ه��ا ونعمل 
لتت�صاعف عاماً تلو اآخر«. ومن جهته 
قال �صعادة جا�صم البلو�صي: “ي�صرفنا 
يف م�����ص��رف ال�����ص��ارق��ة الإ���ص��الم��ي اأن 
مل�صرية فر�صان  ال��داع��م��ن  م��ن  ن��ك��ون 
القافلة الوردية، هذه املبادرة ال�صحية 
توؤكد  التي  واملجتمعية،  والإن�صانية 
حر�س قيادتنا الر�صيدة على �صالمة 
الإن�صان، واهتمامها برعايته والعناية 
ب��ه، واإب��ع��اد الأم��را���س اخلطرية عنه، 
من  ذل�����ك  ع���ل���ى  اأدل  ه���ن���اك  ول���ي�������س 
و�صعتها  ال���ت���ي  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة 
ح��ك��وم��ة الإم��������ارات، ال��ت��ي ت��ه��دف يف 
اإىل نظام  ل��ل��و���ص��ول  اأح����د حم���اوره���ا 
���ص��ح��ي مب��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة، م���ن خالل 
وتخفي�س  الوقائي،  اجلانب  تر�صيخ 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بنمط  الأم�����را������س  م���ع���دل 
جاهزية  تطوير  ع��ن  ف�صاًل  احل��ي��اة، 
الأوبئة  مع  للتعامل  ال�صحي  النظام 
الإمارات  لتكون  ال�صحية  واملخاطر 
الرعاية  ج��ودة  ال���دول يف  اأف�صل  م��ن 

ال�صحية«.
كانت  “لقد  البلو�صي:  جا�صم  وت��اب��ع 
ال��ق��اف��ل��ة ال���وردي���ة ول زال����ت، اإح���دى 
هذه  اإىل  للو�صول  الأ�صا�صية  الركائز 
اله��داف، فقد اأحدثت فرقاً يف حياة 
توعيتهم  يف  دوره����ا  ع��رب  ال��ك��ث��ريي��ن 
ال��ث��دي، واحل��د م��ن عوامل  ب�صرطان 

اخلطورة التي قد توؤدي لالإ�صابة به، 
ولعل اأكرث ما يثلج �صدورنا، يتج�صد 
يف النتائج الإيجابية والكبرية للقافلة 
ال���وردي���ة، ال��ت��ي ت��زي��دن��ا اإ����ص���راراً على 
معها  ال�صراتيجية  �صراكتنا  تو�صيع 
كي ن�صل اإىل فئات اأكرب من املجتمع، 
�صوياً  اإليه  للو�صول  نطمح  ما  وه��ذا 
الفر�صان  م��ن  م��ع كوكبة  ال��ع��ام،  ه��ذا 
�صيجوبون  ال�����ذي�����ن  وامل����ت����ط����وع����ن 
يحملون  وه��م  ال�صبع  الدولة  اإم���ارات 
الثدي«.  ب�����ص��رط��ان  ال��ت��وع��ي��ة  ر���ص��ال��ة 
�صو�صن  ال����دك����ت����ورة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 
التا�صعة  ال������دورة  “حتفل  امل���ا����ص���ي: 
هذا  الوردية،  القافلة  فر�صان  مل�صرية 
ما هو  بكل  دائماً  وكما عودتكم  العام 
مكافحتها  حملة  يف  ومبتكر  ج��دي��د 
تنفيذاً  تاأتي  والتي  الثدي،  ل�صرطان 
ال�����ص��م��و حاكم  ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب 
ال�صيخة  ���ص��م��و  وق��ري��ن��ت��ه،  ال�����ص��ارق��ة، 
هذه  القا�صمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال���ت���ي حت��ث��ن��ا دائ����م����اً يف 
على  للم�صرية  املنظمة  العليا  اللجنة 
على  والتحديث  التطوير  من  مزيد 
�صعيد ا�صتدامة الفحو�صات الطبية، 
وت����وف����ري ال����ع����الج ل��ل��م�����ص��اب��ن وفق 
واأ�صافت  ال��ط��ب��ي��ة«.  امل��ع��اي��ري  اأح����دث 
امل��ا���ص��ي: “يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ك��ن��ا قد 
م�صروع  يف  العمل  تد�صن  ع��ن  اأعلنا 
الطبية  ال�����وردي�����ة  ال���ق���اف���ل���ة  ع����ي����ادة 
يف  نوعية  نقلة  مثلت  ال��ت��ي  املتنقلة، 
للتقنية  نظراً  الوردية،  القافلة  عمل 
يف  تتبعها  ال��ت��ي  وامل��ت��ط��ورة  املتقدمة 
تقدمي الفحو�صات، وموا�صلًة مل�صرية 
الإجن��ازات التي ظللنا نحققها يف كل 
هذا  ال���وردي���ة  ال��ق��اف��ل��ة  ف�صتبداأ  ع���ام، 
العام، يف توفري خدمة جديدة ت�صاف 
امل��ج��ان��ي��ة التي  اإىل ح��زم��ة اخل��دم��ات 
توفرها للمراجعن، تتمثل يف توفري 
لالأ�صخا�س  اجليني  الفح�س  تقنية 
ب�صرطان  اإ���ص��اب��ت��ه��م  ُتكت�صف  ال��ذي��ن 
الفح�س  لهذا  ادراجنا  وياأتي  الثدي، 
مزيد  نحو  العامل  توجه  مع  متا�صياً 
ما  وه��و  ال��ع��الج  يف  التخ�ص�صية  م��ن 

يعرف بالطب ال�صخ�صي الدقيق«.
الطبية  العيادات  م�صار  وفيما يخ�س 
فرقنا  “�صتوا�صل  امل���ا����ص���ي:  ق���ال���ت 

اأيام امل�صرية ال�صبع يف  الطبية وطيلة 
املجانية  الطبية  الفحو�صات  توفري 
ل�����ص��رط��ان ال���ث���دي م���ن خ����الل �صبع 
ب��واق��ع ع��ي��ادة يف  ع��ي��ادات طبية ثابتة 
القافلة  ع��ي��ادة  اإىل جانب  اإم����ارة،  ك��ل 
من  واأك��رث  املتنقلة،  الطبية  ال��وردي��ة 
بن  م��ا  تتنقل  متنقلة،  ع��ي��ادة   30
الإمارات ال�صبع تبعاً مل�صار الفر�صان«.

الطبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  واأ������ص�����ارت 
فر�صان  م�������ص���رية  يف  وال����ت����وع����وي����ة 
الطبية  العيادات  اأن  الوردية  القافلة 
���ص��ت�����ص��ت��ق��ب��ل امل���راج���ع���ن ي���وم���ي���اً من 
وحتى  ���ص��ب��اح��اً   10:00 ال�����ص��اع��ة 
اأن  اإىل  م�صاًء، لفتًة   6:00 ال�صاعة  
ت�صتهدف  والتوعوية  الطبية  اللجنة 
وت��زام��ن��اً م��ع م��رور ت�صعة اأع���وام على 
ال��ف��ر���ص��ان توفري  ان���ط���الق م�����ص��رية 
اآلف  ت�صعة  ل���  املجانية  الفحو�صات 
يف  واملقيمن  امل��واط��ن��ن  م��ن  �صخ�س 

الدولة رجاًل ون�صاًء.

جدول العيادات الطبية
اليوم الأول من امل�صرية املوافق ال�صبت 
العيادات  ���ص��ت��ك��ون  ف���رباي���ر(   23(
وتتوزع  ال�����ص��ارق��ة  اإم�����ارة  ال��ط��ب��ي��ة يف 
يف اأربعة مواقع هي: �صحارى �صنر، 
وميغا مول، ومنتزه ال�صارقة الوطني، 
للرجال(،  )خم�ص�صة  اجلبيل  و�صوق 
اأيام  طيلة  الثابتة  العيادة  و�صتتواجد 
ويف  املائية.  املجاز  واجهة  يف  امل�صرية 
اليوم الثاين من امل�صرية الأحد )24 
فرباير( �صتنتقل العيادات اإىل عجمان 
وت��ت��وزع يف ك��ل م��ن ج��ام��ع��ة عجمان، 
وم�صت�صفى عجمان التخ�ص�صي العام، 
ومركز  ال�صحي،  احلميدية  وم��رك��ز 
الرجال  )ت�صتقبل  ال�صحي  امل��دي��ن��ة 
العيادة  �صتتواجد  فيما  وال�صيدات(، 
ال��ث��اب��ت��ة يف ك��ورن��ي�����س ع��ج��م��ان. ويف 
فرباير(   )25 الإثنن  الثالث  اليوم 
اأربع  يف  امل��راج��ع��ن  امل�����ص��رية  ت�صتقبل 
عيادات متنقلة يف دبي تتوزع على عدد 
من الأماكن هي موؤ�ص�صة دبي لرعاية 
الهندية  واملدر�صة  والأطفال،  الن�صاء 
للت�صميم،  دب�����ي  وح�����ي  ال����دول����ي����ة، 
)ت�صتقبل  الإم����������ارات  وم����وا�����ص����الت 
العيادة  الرجال وال�صيدات(، و�صتكون 

و�صتكون  الإم�����ارات،  م��ول  يف  الثابتة 
امل��ت��ن��ق��ل��ة يف هذا  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ي���ادات 
�صلهوب  جمموعة  رعاية  حتت  اليوم 
اأم���ا   .Chalhoub Group
يوم الثالثاء 26( فرباير( ف�صي�صهد 
انتقال العيادات اإىل اأم القيوين حيث 
مركز  من  ك��ٍل  يف  املراجعن  ت�صتقبل 
املعال  فلج  وم��رك��ز  ال�صحي،  ال�صلمة 
ال�صحي، وم�صت�صفى القا�صمي للن�صاء 
وم�صت�صفى  والأط�����ف�����ال،  وال��������ولدة 
ال����رج����ال  )ت�����ص��ت��ق��ب��ل  ال���ق���ي���وي���ن  اأم 
العيادة  و���ص��ت��ت��واج��د  وال�������ص���ي���دات(، 
الثابتة يف مول اأم القيوين.  ويف اليوم 
اخل��ام�����س م��ن امل�����ص��رية ال����ذي يوافق 
الأربعاء )27 فرباير( تنتقل العيادات 
الفجرية  ودب��ا  الفجرية  م��ن  ك��ل  اإىل 
وخورفكان، وذلك على النحو التايل: 
واملوؤ�ص�صة  احل�صن،  دبا  �صيدات  ن��ادي 
بالفجرية،  والإ���ص��الح��ي��ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
�صيدات  ون��ادي  خورفكان،  وم�صت�صفى 
الفجرية  دب��ا  وم�صت�صفى  خ��ورف��ك��ان، 
فيما  وال�صيدات(،  الرجال  )ت�صتقبل 
اللولو  ال��ث��اب��ت��ة يف  ال��ع��ي��ادة  ت��ت��واج��د 
ال�صاد�س  ال��ي��وم  اأم��ا  بالفجرية.  م��ول 
امل��واف��ق اخلمي�س )28  امل�����ص��رية  م��ن 
املتنقلة  ال��ع��ي��ادات  �صتكون  ف��رباي��ر(، 
يف راأ�������س اخل��ي��م��ة ح��ي��ث ت��ت��واج��د يف 
وم�صت�صفى  �صعم،  م�صت�صفى  م��ن  ك��ٍل 
عمران،  بن  عبداهلل  وم�صت�صفى  راك، 
الرجال  )ت�صتقبل  �صقر  وم�صت�صفى 
وال�������ص���ي���دات(، وه��ي��ئ��ة م��ن��اط��ق راأ�����س 
اخليمة القت�صادية )راكز( )ت�صتقبل 
�صتكون  فيما  وال�����ص��ي��دات(،  ال���رج���ال 
العيادة الثابتة يف راك مول. ويف اليوم 
اجلمعة  امل��واف��ق  للم�صرية  اخل��ت��ام��ي 
املتنقلة  العيادات  تتوجه  )1 مار�س(، 
�صوب العا�صمة اأبو ظبي، و�صت�صتقبل 
اللوف�ر  متحف  من  ك��ٍل  يف  املراجعن 
لل�صيدات،  اأب��وظ��ب��ي  ون���ادي  اأب��وظ��ب��ي، 
وم���رك���ز ج��ام��ع ال�����ص��ي��خ زاي����د الكبري 
)ت�����ص��ت��ق��ب��ل ال����رج����ال وال�������ص���ي���دات(، 
مارينا  يف  الثابتة  العيادة  و�صتتواجد 
الطبية  ال���ع���ي���ادات  و���ص��ت��ك��ون  م�����ول، 
املتنقلة يف اأبوظبي يف هذا اليوم حتت 
رعاية �صركة فرج بن حمودة القاب�صة 
 Faraj Bin Hamoodah  -

ك�صف  ج��ه��ت��ه  وم����ن   .Holding
اأكرث  ع��ن م�صاركة  اجل��ع��ي��دي،  ب���دري 
من 150 فار�صاً وفار�صة من خمتلف 
اجلن�صيات، يف م�صرية فر�صان القافلة 
اأعدها  ب��خ��ي��ول  ال��ت��ا���ص��ع��ة،  ال����وردي����ة 
واأ�صار  بامل”،  ديزرت  ذا  “اأ�صطبالت 
اإىل اأن امل�صرية �صتنظم جمموعة من 
الفعاليات امل�صاحبة خالل اأربعة اأيام 
من اأيام امل�صرية تقام يف كٍل من دبي، 
اخليمة،  وراأ���س  وعجمان،  وال�صارقة، 
متنوعة،  ترفيهية  اأن�صطة  وتت�صمن 
برامج  جانب  اإىل  لالأطفال،  واأل��ع��اب 
اإلقاء  اإىل  ت��ه��دف  وت��وع��وي��ة  تثقيفية 
مزيد من ال�صوء على مر�س �صرطان 

الثدي.

م�صار م�صرية الفر�صان
قدم  الفر�صان  مب�صرية  يتعّلق  وفيما 
بدر اجلعيدي عر�صاً و�صح من خالله 
�صتنطلق  ح��ي��ث  ال��ف��ر���ص��ان،  م�����ص��ارات 
امل�صرية يف متام ال�صاعة 10:00 من 
ف��رباي��ر من   23 ال�صبت  ي���وم  ���ص��ب��اح 
وال�صباق،  للفرو�صية  ال�صارقة  ن��ادي 
لنادي  املقابل  املائي  باحلاجز  م��روراً 
ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق، ومنتجع 
اأن  كورال بيت�س، و�صوق اجلبيل، قبل 
5:15 يف  ال�صاعة  حتط رحالها عند 
م�صافة  قاطعًة  املائية،  املجاز  واجهة 
هذا  يف  امل�����ص��رية  وت��ُن��ظ��م  ك��ل��م،   39
اليوم �صل�صلة من الفعاليات امل�صاحبة 
بال�صارقة،  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��از  واج��ه��ة  يف 
وحتى  2:00ظهراً  ال�����ص��اع��ة   م���ن 
فا�صت  �صركة  برعاية  م�صاًء،   8:00

للمقاولت والبناء.
الثاين  ي��وم��ه��ا  امل�����ص��رية يف  و���ص��ت��ب��داأ 
الأحد 24( فرباير( يف متام ال�صاعة 
مروراً  ع��ج��م��ان،  بلدية  م��ن   9:30
املناطق  م��ن  وع���دد  عجمان،  مبر�صى 
ال�صاعة  ع��ن��د  رح��ال��ه��ا  اأن حت��ط  ق��ب��ل 
ال�صيخ  م�صت�صفى  يف  ظ��ه��راً   2:00
 15.9 م�صافة  قاطعًة  ال��ع��ام  خليفة 
اأي�صاً  ال���ي���وم  ه����ذا  و���ص��ت��ق��ام يف  ك��ل��م، 
امل�صاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
عجمان  كورني�س  �صيحت�صنها  ال��ت��ي 
وحتى  2:00ظهراً  ال�����ص��اع��ة   م���ن 

م�صاًء.  8:00

اجلهات امل�شاركة يف معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب ت�شيد بدوره يف دعم م�شرية التعليم

جتوب اإمارات الدولة خالل الفرتة من 23 فرباير وحتى االأول من مار�س املقبل

»القافلة الوردية التا�شعة« توفر للمرة الأوىل تقنية »الفح�س اجليني« لل�شرطان وت�شتحدث عيادة طبّية متنقلة 

•• دبي-وام:

ال�صحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القطامي  حممد  حميد  معايل  اأك��د 
�صيا�صات  �صوطا مهما على طريق تطوير  الهيئة قطعت  اأن  بدبي 
ولوائح ونظم القطاعي ال�صحي اخلا�س يف دبي الذي تعده �صريكا 
والتو�صع  النمو  م��ن  متكينه  على  دائ��م��ا  وتعمل  لها  ا�صراتيجيا 
ي��زي��د من  م��ث��ال��ي��ة مب��ا  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة  ت�صهيالت وحم���ف���زات  �صمن 
الطبية واخليارات  باقة من اخلدمات  ويوفر  التناف�صية  القدرات 
املتعددة اأمام اأفراد املجتمع وخا�صة املر�صى منهم. وذكر معاليه اأن 
الهيئة ل تدخر و�صعا يف �صبيل توفري املناخ الذي ي�صجع على جذب 

املزيد من امل�صت�صفيات واملراكز الطبية العاملية ومتعددة اجلن�صيات 
التي  الرائدة  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  �صل�صلة  اإىل  والن�صمام  دبي  اإىل 
الهيئة من  م��ع  بيد  ي��دا  وتعمل  لها  م��ق��راً  دب��ي  م��ن مدينة  تتخذ 
اأع�صاء  تكرمي معاليه  ذلك خالل  احلياة. جاء  تعزيز جودة  اأجل 
من  بالهيئة  ال�صحي  التنظيم  قطاع  يف  الطبية  املمار�صات  جلنة 
الدكتور مروان  الأطباء واملتخ�ص�صن والإداري��ن وذلك بح�صور 
التنفيذين  امل��دي��ري��ن  م��ن  وع���دد  للقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ال 
للم�صت�صفيات وامل�صوؤولن. ولفت معاليه اإىل اجلهود الكبرية التي 
معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  اأج��ل  م��ن  الطبية  املمار�صات  جلنة  تبذلها 
املتابعات  م��ن  اللجنة  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  خا�صة  احلوكمة  وا���ص��راط��ات 

امل�صت�صفيات  يف  املتبعة  واملهنية  الطبية  املمار�صات  ملجمل  امل�صتمرة 
على  اللجنة  حر�س  ..مثمنا  اخلا�صة  الطبية  والعيادات  واملراكز 
رفع معدلت الأمان ال�صحي للمر�صى يف القطاع اخلا�س ..موؤكداً 
اأن �صالمة املر�صى واحلفاظ على حياتهم ورعايتهم التامة متثل 
اإن  القطامي  معايل  وق��ال  بدبي.  ال�صحة  لهيئة  ق�صوى  اأول��وي��ة 
ق��درات��ه��ا وخربتها  تثق يف  واإداري����ة  ب��ك��ف��اءات طبية  ت��زخ��ر  الهيئة 
وحر�صها على خدمة النا�س واأنها تنظر اإىل كل العاملن ل�صيما 
اأداء م�صوؤولياتهم بكل تقدير وتعمل على  املخل�صن واملتفانن يف 
توفري الأج��واء املنا�صبة حلفزهم على البتكار والب��داع مبا يرفع 

م�صتوى الأداء ويدعم توجهاتها نحو م�صتقبل �صحة اأف�صل.

القطـــامي: »�شحـــة دبـــي« قطعـــت �شوطـــا مهمـــا لتطويـــر �شيا�شـــات 
واأنظمـــة القطـــاع ال�شحـــي اخلـــا�س



اخلميس    7   فبراير    2019  م   -   العـدد  12549  
Thursday  7   February   2019  -  Issue No   12549 اأخبـار الإمـارات

09

تدريب �شرطة راأ�س اخليمة يرفع كفاءة املنت�شبني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

قام اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام 
تدريب  ملعهد  تفقدية  بزيارة  اخليمة  راأ���س  �صرطة 
�صيف  بن  حممد  ط��ارق  العميد  يرافقه   ، ال�صرطة 
مدير مكتب القائد العام ، اخلبري �صيف ال�صفريي 
وال�صراتيجي  املوؤ�ص�صي  الأداء  وم�صت�صار  خبري 
بهدف   ، الأمني  التفتي�س  ، وفريق  العامة  بالقيادة 
الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى ���ص��ري اإج�����راءات ال��ع��م��ل والوقوف 
والتحديث  التطوير  ومتطلبات  الحتياجات  على 
وذلك   ، وال���دع���م  امل�����وارد  اإدارة  ل��ع��م��ل��ي��ة   وت��ع��زي��زا 
القائد  تفتي�س  لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقاً 

العام ال�صنوي وفق املعايري املعتمدة ، و�صمن مبادرة 
تعزيز التفتي�س للعمل ال�صرطي  .    كان يف ا�صتقباله 
، العقيد الدكتور نا�صر حممد  البكر مدير املعهد ، 
والعقيد حممد اإبراهيم الزعابي نائب مدير معهد 
تدريب ال�صرطة وروؤ�صاء الأق�صام والأفرع وعدد من 

ال�صباط باملعهد .
ال��ع��ام زي��ارت��ه بتفقد الطابور  ال��ق��ائ��د  ���ص��ع��ادة  وب���داأ 
، وحثهم على م�صاعفة اجلهد لالرتقاء  الع�صكري 
ما  على  احل��ف��اظ  يف  والإ���ص��ه��ام   ، ال�صرطي  بالعمل 
اخليمة من متيز وجناح  راأ���س  �صرطة  اإليه  و�صلت 
الكادر  تطوير  على  العامة  القيادة  حر�س  موؤكداً   ،
 ، املعرفية  وقدراتهم  مهاراتهم  وحت�صن  الب�صري 

وزارة  واأه����داف  ط��م��وح��ات  حتقق  خ��دم��ات  لتقدمي 
املركبات  خمتلف  �صعادته  تفقد  ث��م      . الداخلية 
جاهزيتها  م��ن  للتاأكد  للمعهد  التابعة  الع�صكرية 
اآلية  على  واط��ل��ع   ، لال�صتخدام  مالئمتها  وم���دى 
�صري العمل وفق اخلطة ال�صنوية ، وانتظام الدورات 
التدريبية ، وا�صتمع اإىل �صرح عن اخلطة التدريبية 
اطلع  كما   ، والتح�صن  التطوير  وفر�س  ل��ل��دورات 
العمل  يف  امل�صتخدمة  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ربام��ج  على 
ومنها مبادرة التحول الذكي للتدريب ، ومت عر�س 
وا�صتعرا�س  امل��ع��ه��د  وم���ه���ام  اإجن������ازات  ع���ن  ف��ي��دي��و 
مو�صيقى ال�صرطة وم�صاركتها يف خمتلف املنا�صبات 

والفعاليات داخل وخارج الإمارة .

مبنا�صبة ت�صكيل الدورة الثالثة ملجل�س اأم القيوين لل�صباب

را�شد بن �شعود املعال: ب�شواعد ال�شباب تتوا�شل الإجنازات وت�شتمر النجاحات
•• اأم القيوين-الفجر: 

ق�������ال ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ را������ص�����د بن 
���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ال ويل عهد 
بناة  ه���م  ���ص��ب��اب��ن��ا  اإن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
حيث  امل�صتقبل،  و�صناع  احلا�صر 
بقدراتهم تتوا�صل م�صرية التفوق 
وباأفكارهم  والإجن����ازات،  والتميز 
لت�صتمر  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  نتغلب 

النجاحات.
ال�صباب  »ط��اق��ات  �صموه:  واأ���ص��اف 
واإبداعاتهم هي ال�صمانة الرئي�صية 
ل����دف����ع ع���ج���ل���ة ال���ت���ق���دم وال����رق����ي 
الفّعالة  وم�����ص��ارك��ت��ه��م  ب��امل��ج��ت��م��ع، 
هي ال�صبيل التي حتقق من خالله 
طموحات قيادتنا الر�صيدة واآمالنا 
يف اأن تكون دولتنا يف املرتبة الأوىل 

عاملياً يف جميع املجالت.
»ن�����درك متاماً  ���ص��م��وه:  واأ�����ص����اف 

القيوين  اأم  جم��ل�����س  ع��ل��ى  ن��ع��ول 
لل�صباب لو�صع الأطر واملقرحات 
ال���ت���ي متكن  وال����ص���رات���ي���ج���ي���ات 
ال�صباب من اأن يكونوا م�صاهمن يف 
م�صرية التقدم و�صناعة امل�صتقبل. 
جاء ذلك مبنا�صبة اإعالن املوؤ�ص�صة 
واملجل�س  ل���ل�������ص���ب���اب  الحت������ادي������ة 
عن  القيوين  اأم  لإم��ارة  التنفيذي 
ال��ث��ال��ث��ة ملجل�س  ال������دورة  ت�����ص��ك��ي��ل 
وامل���ك���ّون  ل��ل�����ص��ب��اب،  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
م���ن خ��م�����ص��ة اأع�����ص��اء وق���ع عليهم 
موؤهالتهم  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  الخ���ت���ي���ار 

العلمية وخرباتهم العملية.
�صما  معايل  قالت  املنا�صبة  وبهذه 
بنت �صهيل فار�س املزروعي، وزيرة 
ال�����ص��ب��اب، رئي�س  ل�����ص��وؤون  ال���دول���ة 
الحتادية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 
جمال�س  ت�صكيل  ي��اأت��ي   « لل�صباب 
القيادة  ح���ر����س  ���ص��م��ن  ال�����ص��ب��اب 

وا���ص��ع��ة من  �صريحة  م��ه��ارات  م��ن 
ال�صباب يف حتقيق الروؤى الوطنية 
الرائدة  امل��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة 
ل��ل��دول��ة و���ص��م��ان ت��ق��دم��ه��ا لتكون 

الأف�صل عاملياً. 
نحن   « م���ع���ال���ي���ه���ا:  واأ������ص�����اف�����ت 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  ع���ل���ى  ح���ري�������ص���ون 
املنا�صبة وت�صخري جميع الإمكانات 
طاقات  اإط������الق  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي 
وت��ط��وي��ر ق�����درات ال�����ص��ب��اب، حيث 
املبادرات  اإط���الق  اإىل  دوم���اً  ن�صعى 
التي متكنهم من �صقل مهاراتهم 
الإبداعية  ق��درات��ه��م  وا�صتك�صاف 
خلدمة  اأف��ك��اره��م  م��ن  وال�صتفادة 
م�صرية الرتقاء باملجتمع والتقدم 

للوطن. 
وي�صم جمل�س اأم القيوين لل�صباب 

اجلديد يف ع�صويته كل من:
ا�صماعيل ا�صماعيل خلف  منى   .1

علي اآل  خليفة  �صعيد  خلود   .2
علي اآل  احلمر  را�صد  مرمي   .3

اآل  كافور  عبيد  كافور  مرمي   .4
علي

الغاوي �صعيد  را�صد  فاطمة   .5
لل�صباب  املحلية  املجال�س  وتهدف 
توجهات  م��ع  امل��واءم��ة  اإىل حتقيق 
و»جمل�س  الحت����ادي����ة،  احل��ك��وم��ة 
واإيجاد من�صة  لل�صباب«،  الإم��ارات 
واجلهات  ال�����ص��ب��اب  ب��ن  للتوا�صل 
الإم����ارة،  يف  واخل��ا���ص��ة  احلكومية 
ال�����ص��ب��اب للتعرف  وال��ت��وا���ص��ل م��ع 
التي  والتحديات  طموحاتهم  اإىل 
وتطوير  م�صتقبلهم،  ت��واج��ه  ق��د 
م����ب����ادرات وم�����ص��اري��ع ت���ه���دف اإىل 
حتقيق طموحاتهم واحتياجاتهم. 
كما تهدف املجال�س املحلية لل�صباب 
كل  يف  ال�صبابي  العمل  تعزيز  اإىل 
اإم��ارة، من خالل ترجمة الأجندة 

الوطنية لل�صباب اإىل مبادرات على 
اأر�س الواقع، بالتعاون مع املجال�س 
اإم��������ارة، حيث  ك���ل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
املحلية  املجال�س  اأع�����ص��اء  �صيعمل 

على  املبنية  ال�صيا�صات  و�صع  على 
لتمكن  العاملية  الدرا�صات  اأف�صل 
ال�صباب، فيما �صيتم اإ�صراك ال�صباب 

يف تنفيذ تلك املبادرات.

التي  القوة  هم  الوطن  �صباب  ب��اأن 
دولتنا،  منجزات  على  بها  نحافظ 
ونعمل على تذليل جميع العقبات 
ال���ت���ي حت����ول دون م�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
على  وحت��ف��زه��م  التنمية،  م�صرية 
لإب��داع��ات��ه��م يف  الأم��ث��ل  التوظيف 
خدمة املجتمع والنهو�س به، حيث 

ال��ر���ص��ي��دة ل���دول���ة الإم�������ارات على 
فيهم  وال�صتثمار  ال�صباب  رع��اي��ة 
وت���ن���م���ي���ة م���ع���ارف���ه���م وخ���ربات���ه���م 
امل�صتقبل،  قادة  ليكونوا  واإعدادهم 
ن��ه��ج حكومة  اأي�������ص���اً  ت��ع��ك�����س  ك��م��ا 
خالله  م��ن  ت�صعى  التي  الإم����ارات 
وال�صتفادة  خ���ربات  ت��وظ��ي��ف  اإىل 

مبنا�صبة زيارة البابا فرن�صي�س التاريخية

�شلطان بن اأحمد القا�شمي: الت�شال احلكومي بنى ج�شورًا مع العامل وعزز قيم اخلري يف جمتمعنا
املوؤ�ص�صات  اإ����ص���راك  ع��ل��ى  ال���دول���ة 
الإن�صانية  اجل���ه���ود  يف  والأف�������راد 
اأث��ر كبري على  الدولية ملا لها من 
والجتماعية  املوؤ�ص�صاتية  الثقافة 
ك�صمة  الت�صامح  فيها  يتجلى  التي 

ومبداأ اإن�صاين. 
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  و���ص��دد 
يبداأ  الت�صامح  اأن  على  القا�صمي 
من داخل املجتمع الواحد، بل ويف 
داخ��ل الأ���ص��رة ذات��ه��ا لأن��ه م��ب��داأ ل 
مت�صك  اإذا  ومنهج  جت��زاأت��ه،  يجوز 

•• ال�شارقة-الفجر:

اأحمد  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان  ال�����ص��ي��خ  اأك�����د 
ال�صارقة  جمل�س  رئي�س  القا�صمي، 
البابا  ق��دا���ص��ة  زي����ارة  اأن  ل��الإع��الم 
فرن�صي�س بابا الكني�صة الكاثوليكية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
املنطقة  ملجتمعات  من��وذج��اً  ت�صكل 
الختالف  وق���ب���ول  ال��ت�����ص��ام��ح  يف 
واع�����ت�����ب�����اره اأح��������د �����ص����ن احل����ي����اة 
�صلطان  ال�صيخ  واعترب  الرئي�صية. 

الوجهات العاملية تف�صياًل من قبل 
وال�صتقرار  العمل  ع��ن  الباحثن 

واحلياة الكرمية. 
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  واأ����ص���ار 
الدويل  املنتدى  اأن  اإىل  القا�صمي 
تبنى  احل�����ك�����وم�����ي  ل�����الت�����������ص�����ال 
خ��ط��اب��اً جريئاً  ان��ط��الق��ت��ه  وم��ن��ذ 
املتطرفة،  الأف����ك����ار  م���واج���ه���ة  يف 
�صبيل حتقيق غاياته  واحت�صن يف 
خمتلف  من  وموؤثرين  متحدثن 
ي�����ص��ك��ل��ون خليطاً  الأر������س  اأن���ح���اء 

جمهودات  بفعل  حتقق  للت�صامح 
ال�صاحة  �صملت  وم���ب���ادرات  وروؤى 
فاخلطاب  وال����ع����امل����ي����ة،  امل���ح���ل���ي���ة 
ال��ر���ص��م��ي يف ال���دول���ة ي��ح��ف��ز على 
العالقات  ع��ل��ى  وي��رك��ز  ال��ت��ع��اي�����س 
الأخ������وي������ة ب����ن ����ص���ع���وب الأر��������س 
الإيجابية  الأفكار  بحكمة  ويحول 
فالت�صامح  مم��ار���ص��ات،  اإىل  للنا�س 
ل��ي�����س جم���رد ���ص��ع��ور، ب��ل ممار�صة 
نواحي  كافة  يف  يتجليان  وموقف 
حياتنا التي نت�صاركها يف الإمارات 

هذه  اأن  ال���ق���ا����ص���م���ي،  اأح����م����د  ب����ن 
دولة  على  غريبة  لي�صت  اخل��ط��وة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
حت��ت�����ص��ن ع��ل��ى اأر���ص��ه��ا اأك����رث من 
قناعاتهم  حت��رم  جن�صية   200
وت���رع���ى م�����ص��احل��ه��م وت���وف���ر لهم 
بيئة عمل وحياة يف تناغم تام مع 

بع�صها البع�س . 
اأحمد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  واأ����ص���ار 
دول���ة  م��ك��ان��ة  اأن  اإىل  ال��ق��ا���ص��م��ي 
املتحدة كنموذج  العربية  الإم��ارات 

مع جن�صيات ومذاهب خمتلفة. 
وب����ّن ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
احلكومي  الت�����ص��ال  اأن  القا�صمي 
وقبول  الت�صامح  قيم  يتبنى  ال��ذي 
الختالف، ويقف يف وجه التطرف 
ويفقدها  وي��ف��ك��ك��ه��ا  وال���ك���راه���ي���ة 
التعاي�س  وي����رب����ط  م����ربرات����ه����ا، 
الآخر،  بقبول  والثقافة  بالتنمية، 
الإن�صانية،  ب��ال��ه��وي��ة  وال��ت��ح�����ص��ر 
تكون  اأن  يف  ك��ب��ري  ب�����ص��ك��ل  ���ص��اه��م 
دول���ة الإم�����ارات واح����دًة م��ن اأكرث 

روؤية  ويتبنون  وم��ذه��ب��ي��اً،  ثقافياً 
منحازاً  واح������داً  وم��وق��ف��اً  واح�����دة 
امل�صركة  ول��ل��م�����ص��ال��ح  ل��الإن�����ص��ان 

لل�صعوب. 
الهام  الإن�صاين  ال��دور  اأن  واأو���ص��ح 
ال������ذي مت���ار����ص���ه دول������ة الإم��������ارات 
ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي ���ص��اه��م يف 
والتقارب  ال��ت�����ص��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
الأوىل يف  الآخ���ر، حيث تعترب  مع 
قيا�صاً  الإن�صانية  امل�صاعدات  حجم 
ل��ن��اجت��ه��ا امل��ح��ل��ي، واأ����ص���اد بحر�س 

الفرد به ون�صاأ عليه �صيظل بو�صلًة 
اأن  اإىل  ون��وه  وم�صلكياته،  ملواقفه 
الثقافة العربية ثرية بقيم اخلري 
ظاهرة  ال��ك��راه��ي��ة  واأن  وال��ت��ع��اون 

دخيلة وزائلة ل حمالة. 

الإمارات للتنمية تنظم ور�شة 
»الأناقة اخل�شراء « 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اخ��ت��ت��م��ت ج��م��ع��ي��ة الإم�����ارات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة فرع 
الرم�س ور�صة عمل )الأناقة 
اخل���������ص����راء( ب��ح�����ص��ور 33 
الور�صة  ق���دم  وق���د  م�����ص��ارك��ة 
الأ�������ص������ت������اذة اجل����ام����ع����ي����ة يف 
براأ�س  العليا  التقنية  كليات 
ال�صويدي  م���ن���ى  اخل���ي���م���ة 
تعمل يف  م��واط��ن��ة  اأول  وه��ي 
اخلا�س  م�صتلها  وهو  م�صتل 
الداخلية  ال���ن���ب���ات���ات  ل��ب��ي��ع 

واخلارجية. 
للن�صاء  ال��ور���ص��ة  ًخ�ص�صت   
مملكة  املنزل  اأن  اعتبار  على 
الروؤية  �صاحبة  وه��ي  امل����راأة 
اجل��م��ال��ي��ة ف���ي���ه.  مت خالل 
امل�صاركات  ت��ع��ري��ف  ال��ور���ص��ة 
النباتات  وج�������ود  ب���اأه���م���ي���ة 
من  امل�����ن�����ازل  يف  ال���داخ���ل���ي���ة 
كديكور  اجل��م��ال��ي��ة  ال��ن��اح��ي��ة 
والناحية ال�صحية والنف�صية 
لالإيجابية  ب��اع��ث  ب��اع��ت��ب��اره 
وتنقية  وت���غ���ري  وال�������ص���ع���ادة 
ال���ه���واء يف امل����ن����ازل.  ك��م��ا مت 
النباتات  ب���اأن���واع  ت��ع��ري��ف��ه��م 
العتناء  وكيفية  ال��داخ��ل��ي��ة 
واملاء  ال�صوء  ناحية  من  بها 
و�صع  وم�����ك�����ان  وال����ت����ه����وي����ة 
امل�صتخدمة  وامل���واد  النباتات 
يف ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ن��ب��ات��ات.  اإىل 
اإع����ط����اء  ذل��������ك، مت  ج����ان����ب 
بع�س  الور�صة  يف  امل�صاركات 
رغبتهن  ح���ال  يف  ال��ن�����ص��ائ��ح 
من  زراعية  �صتالت  �صراء  يف 
حم���الت ال��ب��ي��ع ح��ت��ى ل يتم 
الباعة.   ق��ب��ل  م��ن  خ��داع��ه��ن 
ال����دورة تكرمي  ن��ه��اي��ة  مت يف 
�صكر  �صهادة  ومنحها  املدربة 

وتقدير.

راأ�س اخليمة تنظم »�شهر الإمارات لالبتكار«   

البتكار.  وقيم  ودللت  مفهوم  عن 
فعاليات  ب����ن  امل���ه���رج���ان  وي����ت����وزع 
فعاليات  وت��ت�����ص��م��ن  ع�����دة.  ف��رع��ي��ة 
الأ�صبوع اأي�صا العديد من الأن�صطة 
التي  الأخ���رى،  املتنوعة  والفعاليات 
تنا�صب ال�صرائح املجتمعية املختلفة، 
اخليمة  راأ���س  »كرنفال  اأبرزها  ومن 
وفر�صان  الب��ت��ك��ار،  ورح��ل��ة  البيئي«، 
احتفاء  الكثري،  وغ��ريه��ا  امل�صتقبل، 
باحلدث، وتعزيزا لأهدافه الوطنية 

التنموية والعلمية.
واأكد د. حممد عبد اللطيف خليفة، 
التنفيذي يف  العام للمجل�س  الأمن 
الإمارة  جلنة  رئي�س  اخليمة،  راأ����س 
للمبادرات الوطنية، خالل الجتماع، 
اأن راأ�س اخليمة اأطلقت ا�صتعداداتها 
ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل��ح��دث ال��وط��ن��ي، يف ظل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي�����ة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأكدت جلنة راأ�س اخليمة للمبادرات 
ا�صتكمال  ال�������ص���ن���وي���ة  ال����وط����ن����ي����ة 
لحت�صان  الإم����������ارة  ا�����ص����ت����ع����دادات 
لالبتكار(،  الإم��ارات  )�صهر  وتنظيم 
يف اإطار فعاليات ال�صهر على م�صتوى 
الدولة، خالل اجتماع عقدته اللجنة 
م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة، الحتادية 
واملحلية، وعدد من موؤ�ص�صات القطاع 
اخلا�س من �صركائها، بهدف متابعة 
لفعاليات  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال����ص���ت���ع���دادات 
اإمارة  ك��ل  ت�صت�صيفه  ال��ذي  ال�صهر، 
اأ���ص��ب��وع، ح��ي��ث ي��ح��ط الرحال  م���دة 
يف راأ����س اخليمة خ��الل ال��ف��رة من 
15 حتى 21 من فرباير من العام 

احلايل 2019.
ال�صوء  الج��ت��م��اع  اأج��ن��دة  و�صلطت 
على الفعاليات الرئي�صية للحدث يف 
راأ�س اخليمة، التي �صتقام هذا العام 
يف كورني�س القوا�صم، يف قلب مدينة 
راأ�س اخليمة، و�صددت اللجنة خالله 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط ع��م��ل اجلهات  ع��ل��ى 
وال�صتعداد  امل�����ص��ارك��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
ثقافة  ن�صر  ن��ح��و  ل��ل��ح��دث،  ال��ك��ام��ل 

البتكار بن العامة من اجلمهور.
راأ�س  فعاليات  ع��ن  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
البتكار،  اأ����ص���ب���وع  خ����الل  اخل��ي��م��ة 
الكورني�س  »م���ه���رج���ان  واأب������رزه������ا 
الفعالية  ومي����ث����ل  الب������ت������ك������اري«، 
بانوراما  عن  عبارة  وهو  الرئي�صية، 
وثريا  ومتنوعا  عاما  م�صهدا  حتمل 

القا�صمي،  �صقر  ب��ن  ���ص��ع��ود  ال�صيخ 
راأ�س  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�صو 
اخليمة، ومتابعة �صمو ال�صيخ حممد 
ويل  القا�صمي،  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن 
املجل�س  رئي�س  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  عهد 
التنفيذي لالإمارة، يف �صبيل تنظيم 
ونوعية  وم��ث��م��رة  متميزة  فعاليات 
عالية، وخروج  وذات ج��دوى وطنية 
لتنعك�صا  ح��ل��ة،  باأف�صل  املنا�صبتن 
الجتماعية  القطاعات  على  اإيجابا 
لوتتحول  والتنموية،  والقت�صادية 
للتطبيق  ق��اب��ل  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  اإىل 

ونتائج ملمو�صة وواقعية.
واأ�����ص����ار حم��م��د غ�����امن، م���دي���ر عام 
ه��ي��ئ��ة اإذاع�����ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، رئي�س 
اللجنة الإعالمية لفعاليات »اأ�صبوع 
البتكار«، اإىل اجلهود احلثيثة، التي 
امل�صاركة  واملوؤ�ص�صات  اجلهات  بذلتها 
يف احلدث �صمن اإمارة راأ�س اخليمة، 
املنظمة  اللجنة  حر�س  على  موؤكدا 
متميزة،  ف���ع���ال���ي���ات  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 
الوطنية  الأه����دف  خ��دم��ة  يف  ت�صب 
»�صهر  وراء  م����ن  الإ����ص���رات���ي���ج���ي���ة 

البتكار«.
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•• اأبوظبي-الفجر:

اأمل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ا�صتقبلت 
املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  اهلل  عبد 
ال�صيدة  معايل  الحت��ادي  الوطني 
�صكرتري  يخاليقوفا  غول�صارا عبد 
كازاخ�صتان  جل��م��ه��وري��ة  ال���دول���ة 
والوفد  باأبوظبي  املجل�س  مقر  يف 
بزيارة  ي���ق���وم  ال�����ذي  ل��ه��ا  امل���راف���ق 

ر�صمية اإىل الدولة.  
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �صبل 
القائمة  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز ع��الق��ات 
بن دولة الإمارات العربية املتحدة 
جميع  يف  كازاخ�صتان  وجمهورية 
اإىل  الرامية  واجل��ه��ود  القطاعات 
حتقيق ال�صالم والأمن يف املنطقة 
ال�صوؤون  التدخل يف  والعامل وعدم 
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول واح����رام ح�صن 

اجلوار وال�صرعية الدولية. 
رح��ب��ت معايل  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  ويف 
الحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�صة 
الدولة  �صكرتري  ال�صيدة  مب��ع��ايل 
والوفد  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  جل��م��ه��وري��ة 
املرافق ملعاليها ... واأكدت معاليها 
الت�صامح  نرحب بكم يف بداية عام 
ت����اأت����ي يف ظل  واأي���������ص����ا زي����ارت����ك����م 
الزيارة  وه���ي  ت��اري��خ��ي��ة  م��ن��ا���ص��ب��ة 
الكني�صة  ب��اب��ا  ل��ق��دا���ص��ة  امل�����ص��رك��ة 
الكاثوليكية وف�صيلة الإمام الأكرب 
اأي�����ص��ا مع  �صيخ الأزه����ر وت��زام��ن��ت 
الإن�صانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر 
ال������ذي ج���م���ع خم��ت��ل��ف ال���دي���ان���ات 
وال��ع��ق��ائ��د وال��ط��وائ��ف ع��ل��ى اأر�س 
الت�صامح”..  “عام  يف  الإم�������ارات 
بابا  قدا�صة  زي���ارة  اأن  اإىل  م�صرية 
وف�صيلة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  ال��ك��ن��ي�����ص��ة 
الإم��ام الأك��رب اإىل الإم��ارات ت�صهم 

وتر�صيخ  العاملي  ال�صالم  تعزيز  يف 
مبادئ احلوار احل�صاري الإن�صاين 
التع�صب  ل����دع����وات  وال���ت�������ص���دي 

والنعزال والكراهية. 
اأن الم��ارات باتت  واأك��دت معاليها 
متثل قدوة عاملية ملهمة يف جمال 
على  والتعاي�س  الت�صامح  تكري�س 
امل�����ص��ت��وى امل���وؤ����ص�������ص���ي، م���ن خالل 
وتطوير  ال��ت�����ص��ام��ح،  وزارة  ان�����ص��اء 
ت�صتهدف  وقانونية  ت�صريعية  بنية 
جترمي الكراهية وتر�صيخ التعاي�س، 
من خالل قانون مكافحة التمييز 
بتجرمي  يق�صي  ال��ذي  والكراهية 
الأديان  ب���ازدراء  املرتبطة  الأف��ع��ال 
ومقد�صاتها ومكافحة كافة اأ�صكال 
التمييز ونبذ خطاب الكراهية عرب 
خمتلف و�صائل وطرق التعبري، مبا 
لالحرام  الرا�صخة  الأ�ص�س  ي�صع 

املتبادل والتعاي�س الإن�صاين.
اللقاء مناق�صة عدد  كما مت خالل 
اأب���رزه���ا تعزيز  امل��و���ص��وع��ات،  م���ن 

امل�صاركة  خ��الل  الربملاين  التعاون 
وتفعيل  ال���دول���ي���ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ال��ت��ن�����ص��ي��ق ب���ن ال��ربمل��ان��ي��ن حيال 
الهتمام  ذات  ال��ق�����ص��اي��ا  خم��ت��ل��ف 

امل�صرك.
ال����دك����ت����ورة امل  وق����ال����ت م����ع����ايل 
الإم����������ارات  دول�������ة  ان  ال��ق��ب��ي�����ص��ي 
ال�صمو  وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن ���ص��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
 ” اهلل  ح��ف��ظ��ه  الدولة”  رئ���ي�������س 
ح��ري�����ص��ة ع���ل���ى ب�����ذل ك����ل م����ا من 
وت���ط���وي���ر خمتلف  ت��ن��م��ي��ة  ����ص���اأن���ه 
ال��ت��ع��اون م��ع جميع الدول  اأ���ص��ك��ال 
ج�صور  وم��د  وال�صديقة  ال�صقيقة 
والقت�صادي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
ت��ع��ود بالنفع  ال��ت��ي  وال���ص��ت��ث��م��اري 
واخلري على بلدنا وهذه البلدان .

واأ�صارت ايل اأهمية تكثيف اجلهود 
التعاون  عالقات  لتوثيق  الرامية 
وامل�صتثمرين  اخلا�س  القطاع  بن 
الدور  من اجلانبن نظرا لأهمية 

الذي يلعبه القطاع اخلا�س يف دفع 
امل�صركة  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
والرتقاء بها اإىل اأفاق اأكرث ات�صاعا 
دولة  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  وت���ن���وع���ا.. 
الإم�����ارات ت��رت��ب��ط ب��ع��الق��ات قوية 
كازاخ�صتان  جمهورية  مع  ومتينة 
املبادرات  خ��الل  م��ن  تتطور  وه��ي 
القت�صادي  وال��ت��ع��اون  ال��ت��ج��اري��ة 
وال�صتثماري.. م�صددة على اأهمية 
الرتقاء بهذه العالقات من خالل 
املتاحة  الوا�صعة  املجالت  ا�صتثمار 
الطبيعية  الم���ك���ان���ي���ات  ����ص���وء  يف 
وال�صناعية املتوفرة لدى البلدين 
وما يتميزان به من بيئة ا�صتثمارية 
ج��اذب��ة وم���واق���ع ج��غ��راف��ي��ة ت�صهل 
ق������ارات  خم���ت���ل���ف  اإىل  الن����ت����ق����ال 

العامل.
اأه���م���ي���ة  اإىل  ال�����ل�����ق�����اء  وت������ط������رق 
ت�صت�صيفه  ال���ذي  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
�صد  “الأديان  بعنوان  كازاخ�صتان 
يبذلها  ال��ت��ي  واجل��ه��ود  الإرهاب” 

البلدان ملكافحة الإرهاب والتطرف 
املجل�س  قبل  من  املهمة  وامل�صاركة 
ال���وط���ن���ي الحت��������ادي م��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال�صابقة  ال��دورة  رئي�صة املجل�س يف 
ل��ل��م��وؤمت��ر وال���ت���ي ك���ان ل��ه��ا عظيم 
وامل�صمون  الطرح  الأث��ر من حيث 

واأي�صا خمرجات املوؤمتر.
القبي�صي  الدكتورة  معايل  وثمنت 
اجلهود التي تقوم بها كازاخ�صتان 
لتبني احلوار وتعزيز ثقافة قبول 
الأخر.. موؤكدة اأهمية املوؤمتر التي 
جمال  يف  ك��ازاخ�����ص��ت��ان  ت�صت�صيفه 
مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز 

احلوار بن الأديان واحل�صارات
ال����دك����ت����ورة امل  وق����ال����ت م����ع����ايل 
القبي�صي اأن �صيا�صة دولة الإمارات 
العربية املتحدة منذ تاأ�صي�صها هي 
اللتزام بالقرارات الدولية واحلل 
ال�صلمي يف حالة النزاعات والعمل 

على اجتثاث الإرهاب.    
القبي�صي  الدكتورة  معايل  واأك��دت 

اجلوار  ح�صن  اح��رام  اأهمية  على 
وعدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 
للدولة وعدم اثارة الفتنة الطائفية 
واحرام ال�صرعية من اجل احالل 
اإىل  م�صرية  وال�صتقرار..  ال�صالم 
امل���ب���داأ مت تد�صن  اأن����ه وم����ن ه����ذا 
ب��ق��ي��ادة اململكة  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
العربية ال�صعودية ومب�صاركة دولة 
الإمارات لدعم ال�صرعية يف اليمن 
وال�صرق  املنطقة  اأمن  حفاظا على 

الأو�صط.
�صكرتري  معايل  اأك��دت  جهتها  من 
الدولة جلمهورية كازخ�صتان على 
عمق العالقات القائمة بن البلدين 
من  وتوجيه  ب��دع��م  حتظى  وال��ت��ي 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  قبل �صاحب 
الدولة”  نهيان رئي�س  اآل  زايد  بن 
نور  فخامة  ” واأخ��ي��ه  اهلل  حفظه 
�صلطان نازارييف رئي�س جمهورية 
�صكر  ع���ن  م��ع��رب��ة   .. ك��ازاخ�����ص��ت��ان 
وت��ق��دي��ر ب��الده��ا ل��دول��ة الإم����ارات 

القائم  وال����ت����ع����اون  ال����دع����م  ع���ل���ى 
خا�صة يف تنفيذ عدد من امل�صاريع 
التي من اأبرزها امل�صروع الإماراتي 
بالزا  اأبوظبي  ال�صخم”  العقاري 
” يف قلب العا�صمة الكازاخ�صتانية 
اأجمل  م��ن  �صيكون  وال���ذي  اأ�صتانا 
والذي  ا�صتانا  العا�صمة  يف  املعامل 
يعد معلما جديدا و�صاهدا على ما 
يربط البلدين من عالقات متينة 
بن  خليفة  ال�صيخ  مدر�صة  واي�صا 
ال�صيخ خليفة  م�صجد  واأي�صا  زايد 

بن زايد يف جمهورية كازاخ�صتان.
ك���م���ا ث��م��ن��ت م��ع��ال��ي��ه��ا رف�����ع دول����ة 
الم������ارات ن�����ص��ب��ة مت��ث��ي��ل امل������راأة يف 
اعتبارا  املائة  يف   50 ايل  ال��ربمل��ان 
م�صيدة  املقبلة..  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن 
بالتطور وبالدعم الذي حتظى به 
املراأة الإماراتية وما و�صلت له من 
جميع  يف  وفاعلة  حقيقة  م�صاركة 
جم��الت احل��ي��اة الأم���ر ال��ذي عزز 
من مكانة دولة الإمارات وريادتها 

على امل�صتوى العاملي
وتقديرها  �صكرها  ع��ن  واأع���رب���ت 
ودعمها  الإم�������ارات  دول����ة  مل���واق���ف 
م�صاريع  يف  خ���ا����ص���ة  ل����ب����الده����ا 
الإن�صانية..  وامل�صاعدات  التنمية 
يرتبطان  ال��ب��ل��دي��ن  اأن  م����وؤك����دة 
ث���ن���ائ���ي���ة تعد  ت����ع����اون  ب����ع����الق����ات 
منوذجا حقيقيا لطبيعة العالقات 
الثنائية م�صيفة اأن هناك زيارات 
وحر�صا  وت��ع��اون��ا  ر�صمية  ل��وف��ود 
وتقدمي  الج����راءات  تطوير  على 
بال�صتثمار  املتعلقة  الت�صهيالت 
الإماراتين  امل�صتثمرين  لت�صجيع 
اأ�������ص������واق  اإىل  ال�������دخ�������ول  ع����ل����ى 
م�صاركة  على  واأك��دت  كازاخ�صتان 
دبي  اإك�صبو  معر�س  كازاخ�صتان 
العقول  “توا�صل  بعنوان   2020
ايل  م�صرية  امل�صتقبل”..  و�صنع 
“�صوف  دب��ي   2020 “اك�صبو  ان 
ي������ربز جت����رب����ة دول�������ة الإم����������ارات 
مفهوم  ت���ر����ص���ي���خ  يف  ال�����ري�����ادي�����ة 
ال�صتدامة و�صي�صكل ر�صالة عاملية 
باأهمية ال�صتدامة بالن�صبة لدولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
كما قدمت معايل �صكرتري الدولة 
جلمهورية كازخ�صتان دعوة ملعايل 
الدكتورة امل القبي�صي للم�صاركة 
يف الدورة املقبلة للموؤمتر الدويل 
كازاخ�صتان  ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه  ال�����ذي 
بعنوان “الأديان �صد الإرهاب” يف 
�صعادة  اللقاء  ح�صر   2020 ع��ام 
وجمال  ال�صام�صي  ماجد  من  كل 
يوخه  ب��ن  وخلفان  احل��اي  حممد 
اأع�����ص��اء املجل�س  وع��ل��ي��اء اجل��ا���ص��م 
اأحمد  و�صعادة  الحت��ادي  الوطني 
العام  الأم�����ن  ال��ظ��اه��ري  ���ص��ب��ي��ب 

للمجل�س. 

اأمل القبي�شي تبحث تعزيز العالقات الثنائية مع �شكرتري الدولة جلمهورية كازاخ�شتان

•• دبي-وام:

والتوطن  الب�صرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  بن  نا�صر  معايل  التقى 
معايل �صيد ذو الفقار عبا�س بخاري امل�صاعد اخلا�س لرئي�س وزراء باك�صتان 

ل�صوؤون الباك�صتانين املغربن وتطوير املوارد الب�صرية .
وجرى خالل اللقاء - الذي عقد يف ديوان وزارة املوارد الب�صرية والتوطن 
على  واحل��ر���س  البلدين  بن  التاريخية  العالقات  على  التاأكيد   - بدبي 
. وا�صتعر�س  العمل  بالتعاون يف جمالت  تطويرها خ�صو�صا فيما يتعلق 
اللقاء اخلطط وال�صيا�صات ال�صراتيجية والروؤية التي تبنتها الدولة يف 
اإطار ا�صت�صراف م�صتقبل العمل وال�صعي نحو تطوير مهارات العاملن يف 

احتياجات  وتلبية  وامل�صتقبلية  الراهنة  املرحلة  يف  الدولة  يف  العمل  �صوق 
الدولة  اقت�صاد  حت��ول  م��ع  ين�صجم  مب��ا  امل��اه��ري��ن  العاملن  م��ن  ال�����ص��وق 
اأبوظبي  حوار  دور  اإىل  اللقاء  وتطرق  التناف�صي.  املعريف  القت�صادي  اىل 
الع�صاء  ال��دول  الط��راف بن  واملتعدد  الثنائي  التعاون  تعزيز  يف جمال 
لتطوير املهارات وتوثيقها والعراف املتبادل بها من قبل حكومات الدول 
الوطنية  ال�صيا�صات  مع  ين�صجم  مبا  وذل��ك  للعمالة  وامل�صتقبلة  املر�صلة 
ل��ل��دول الأع�����ص��اء يف جم���ال ال��ت��ع��ام��ل م��ع حت��دي��ات ال��ع��م��ل ال��ن��اج��م��ة عن 
التطورات التكنولوجية والتقنية واأثرها على وظائف ا�صواق العمل. ح�صر 
اللقاء �صعادة الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة املوارد الب�صرية والتوطن 

امل�صاعد لالت�صال والعالقات الدولية وعدد من امل�صوؤولن يف اجلانبن.

الإمارات وباك�شتان تبحثان التعاون يف جمالت العمل

•• اأبوظبي-وام:

ام�����س خالل  ال��وط��ن��ي الحت����ادي  واف���ق املجل�س 
برئا�صة  باأبوظبي  مقره  يف  عقدها  التي  جل�صته 
رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل 
املجل�س، على م�صروع قانون احتادي ب�صاأن تنظيم 
اأحكامه  ت�صري  الب�صري،  الطب  مهنة  م��زاول��ة 
على كل من يزاول اأو يطلب مزاولة املهنة داخل 
اجلل�صة  احلرة.ح�صر  املناطق  فيها  مبا  الدولة 
وزير  العوي�س  حممد  ب��ن  الرحمن  عبد  معايل 
ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة 

املجل�س الوطني الحتادي.
�صخ�س  لأي  يجوز  ل  القانون  م�صروع  وح�صب 

م���زاول���ة امل��ه��ن��ة م���امل ي��ك��ن م��رخ�����ص��اً ل���ه بذلك 
احل�صول  ي��ع��ف��ي  ول  ال�����ص��ح��ي��ة،  اجل���ه���ة  م����ن 
ال��ق��ان��ون من  ه��ذا  اأح��ك��ام  على الرخي�س وف��ق 
احل�صول على الراخي�س الأخرى التي تقررها 
يزاول  اأن  الطبيب  وعلى  ال��ن��اف��ذة،  الت�صريعات 
املهنة يف حدود نطاق كل من الرخي�س املمنوح 
من  يعمل  التي  ال�صحية  املن�صاأة  وترخي�س  ل��ه 
تنظيم  اإىل  ال��ق��ان��ون  م�صروع  وي��ه��دف  خاللها. 
املمار�صات  م��ن  املجتمع  وحماية  املهنة  م��زاول��ة 
الطبية غري القانونية، وو�صع الأ�ص�س القانونية 
بها ويحقق  الرت��ق��اء  ي��وؤم��ن  امل��ه��ن مب��ا  ملمار�صة 
اأف�����ص��ل اخل���دم���ات ال�����ص��ح��ي��ة ل����الأف����راد، وو�صع 
الأ���ص�����س وامل��ع��اي��ري امل��ه��ن��ي��ة ال���الزم���ة ل��ل��ح��د من 

القانونية  وغ���ري  اخل��اط��ئ��ة  الطبية  امل��م��ار���ص��ات 
واملخلة باآداب واأخالق املهنة. و�صدد املجل�س على 
اأهمية م�صروع القانون يف ظل التطور التنموي 
ال����دول����ة يف خمتلف  ت�����ص��ه��ده  ال�����ذي  امل���ت�������ص���ارع 
بات  ال��ذي  ال�صحي  القطاع  �صيما  ل  القطاعات 
الأجندة  وحتقيق  التنمية  ره��ان��ات  اأح���د  ميثل 
الوطنية لروؤية الإمارات التي من �صمن اأهدافها 
املعايري  اأرق���ى  اإىل  ي�صتند  �صحي  نظام  تطبيق 
جودة  واأنظمة  �صحية  خدمات  وتقدمي  العاملية 
وتطوير  الوقائي  اجلانب  وتر�صيخ  اأداء  وقيا�س 
الأوبئة  م��ع  للتعامل  ال�صحي  النظام  جاهزية 
واملخاطر ال�صحية لتكون دولة الإمارات الأف�صل 
يف جودة الرعاية ال�صحية بحلول عام 2021. 

بناء  تو�صية  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  وتبنى 
على رد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س 
 “ “ الأخ��ط��اء الطبية  ���ص��وؤال موجه ح��ول  على 
ال�صحة  وزارة  :” ا�صتحداث  يلي  ما  على  تن�س 
ت�صم  مركزية  بيانات  لقاعدة  املجتمع  ووق��اي��ة 
ج��م��ي��ع الأط���ب���اء امل��رخ�����ص��ن يف ال���دول���ة تو�صح 
احلا�صلن  املعتمدة  وال�����ص��ه��ادات  تخ�ص�صاتهم 
ليتمكن  بحقهم  ال�����ص��ادرة  وامل��خ��ال��ف��ات  عليها 
للطبيب  العملي  ال�صجل  معرفة  م��ن  امل��ري�����س 
 .« ال����وزارة  م��ن  املعتمدة  والتخ�ص�صات  امل��ع��ال��ج 
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ّث��م��ن امل��ج��ل�����س ج��ه��ود القيادة 
الر�صيدة .. يف احلفاظ على البيئة و�صون املوارد 
الوطني  ال��ب��ي��ئ��ة  ي���وم  مبنا�صبة  وذل����ك  البيئية 

ال���ث���اين وال��ع�����ص��ري��ن، ال�����ذي واف�����ق ال���راب���ع من 
فرباير اجلاري، والذي نظم حتت �صعار “الإنتاج 
على  الثالثة  لل�صنة  امل�صتدامان”  وال�صتهالك 
التوايل ملوا�صلة اجلهود املبذولة لتحويل اأمناط 
النتاج وال�صتهالك يف دولة الإمارات اإىل اأمناط 
م�صتدامة.واأكد موا�صلة جهوده من اأجل تنفيذ 
حكومتنا  و�صيا�صات  الر�صيدة،  القيادة  توجيهات 
ع���رب تطوير  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ال����ص���ت���دام���ة  يف جم����ال 
ن�صر  يف  اجل��اد  وال�صهام  والقوانن،  الت�صريعات 

الوعي املجتمعي وتر�صيخ الثقافة البيئية.
وقالت معايل الدكتورة القبي�صي اإن البيئة جزء 
الوطني،  وتراثنا  واإرث��ن��ا  تاريخنا  من  يتجزاأ  ل 
ريادة  يف  اأ�صهم  م��ا  عليه،  املحافظة  يجب  ال��ذي 

الم��ارات عاملياً على �صعيد جهود حماية البيئة 
ومعاجلة  ال���ص��ت��دام��ة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات  وتطبيق 
التحديات البيئة التي تواجه العامل اأجمع، حيث 
للطاقة  الدولية  الوكالة  مقر  دولتنا  ت�صت�صيف 
الأبرز  ال���دور  تلعب  ال��ت��ي  “اإيرينا”،  امل��ت��ج��ددة 
ف�صاًل  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  ح��ل��ول  ن�صر  يف  عاملياً 
امل�صادر  العتماد  يف  عاملياً  امل��ق��درة  اجل��ه��ود  ع��ن 
املتجددة يف توليد الطاقة، وبناء النماذج الرائدة 
وا�صت�صراف  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  جم����ال  يف 
التي  امل��دن  امل�صتقبل من خالل جيل جديد من 
“م�صدر”،  مدينة  مثل  مبتكرة  ح��ل��وًل  تعتمد 
للعامل  ملهماً  تكنولوجياً  من��وذج��اً  متثل  ال��ت��ي 

على هذا ال�صعيد.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اإدارة  النقبي مدير  ال�صم  اأحمد  العقيد  ح�صر 
املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�صرطة راأ�س 
اخليمة يرافقه املقدم ال�صيخ حممد بن �صلطان 
عدداً  وبح�صور  الإدارة  مدير  نائب  القا�صمي 
من روؤ�صاء الأق�صام والأفرع وال�صباط بالإدارة 
، احلملة التوعوية حول حقوق وواجبات امل�صاة 
والتي جاءت بعنوان “ اأعرب دائماً من الأماكن 
املخ�ص�صة لعبور امل�صاة بحذر وانتباه “ ، وذلك 

اإ�صراتيجية وزارة  التزامها يف حتقيق  اإطار  يف 
الطرق  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���ه���ادف���ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
وجعلها اأكرث اأمناً عرب اتخاذ كافة الحتياطات 
حلوادث  التعر�س  لتجنب  ال��الزم��ة  والتدابري 
اجلمهور  توعية  احلملة  وا�صتهدفت   ، الده�س 

واأفراد املجتمع بها .
احلميدي  �صعيد  حممد  الدكتور  العميد  وق��ال 
العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير 
ل�صرطة راأ�س اخليمة باأن احلملة تندرج �صمن 
املروري  املجل�س  م��ع  بالتن�صيق  ال����وزارة  ج��ه��ود 

الدولة وهي احلملة  اإم��ارات  الحت��ادي جلميع 
وت�صتهدف  ال��ع��ام  م��دار  على  ال��راب��ع��ة  الفرعية 
ج��م��ي��ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع مب��خ��ت��ل��ف اأع���م���اره���م 
وجن�صياتهم ولغاتهم ، �صواء من خالل الزيارات 
امليدانية للدوائر واملوؤ�ص�صات احلكومية وتوزيع 
الربو�صورات بعدة لغات ل�صمان اإي�صال الر�صالة 
ع��دد ممكن من اجلن�صيات يف  لأك��رب  التوعوية 

الإمارة .
اإدارة  مدير  النقبي  ال�صم  اأحمد  العقيد  وب��ن 
التوعية  ف����رع  ف��ري��ق  ب����اأن  امل�����رور وال����دوري����ات 

والإعالم املروري الذي يراأ�صه النقيب حممد 
عبيد �صل�صول مدير الفرع ، توجه للعديد من 
والإر�صاد  الن�صح  وت��ق��دمي  الإم���ارة  امل��دار���س يف 
الآمن  ال��ع��ب��ور  كيفية  على  العملي  وال��ت��دري��ب 
لركوب  الذهبية  القاعدة  وح��ول   ، الطريق  يف 
لرفع  اخلا�صة  وامل��رك��ب��ات  املدر�صية  احل��اف��الت 
ال��وع��ي امل�����روري ل��دي��ه��م م��ن خ���الل تعريفهم 
ب��ال��ط��رق ال�����ص��ح��ي��ح��ة ل��ل�����ص��ع��ود وال���ن���زول من 
احلافالت املدر�صية اأثناء ح�صورهم وان�صرافهم 
من املدر�صة للوقاية من وقوع حوادث الده�س 

عليهم  الهدايا  ت��وزي��ع  اإىل جانب   ، اهلل  ق��در  ل 
ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ح��ر���س ���ص��رط��ة راأ������س اخليمة 
ب���دوره���ا الأم���ن���ي والإي���ج���اب���ي يف الإم������ارة على 

�صالمة اأرواحهم وممتلكاتهم .
   واأو���ص��ح ب��اأن قانون ال�صري وامل���رور الحتادي 
واإج���راءات  ق��واع��د  ب�صاأن  ال��دول��ة  م�صتوى  على 
ب�صاأن   95 رق��م  م��ادت��ه  ن�صت  امل���روري  ال�صبط 
بغرامة  امل�صاة  ع��ب��ور  مم��ر  على  املركبة  اإي��ق��اف 
ال�صائقن  ال�����ص��م  دع���ا  ح��ي��ث   ، دره����م   500
اإىل اح���رام اأم��اك��ن ع��ب��ور امل�����ص��اة وع���دم جتاوز 

ن�صت  بينما   ، ذل���ك  يف  وح��ق��وق��ه��م  التعليمات 
املادة رقم 65 بغرامة 400 درهم ب�صاأن اإيقاف 
واإيقافها  للمارة  خطر  ت�صبب  بطريقة  مركبة 
جاءت  ح��ن  يف   ، امل�صاة  حركة  تعرقل  بطريقة 
500 دره��م و6 نقاط  69 بغرامة  امل��ادة رق��م 
م���روري���ة ل��ع��دم اإع���ط���اء الأول����وي����ة ل��ل��م�����ص��اة يف 
املادة  وفر�صت   ، لعبورها  املخ�ص�صة  الأم��اك��ن 
امل�صاة  ل��ع��ب��ور  دره����م   400 ب��غ��رام��ة   89 رق���م 
املخ�ص�س لعبورهم  الأماكن  للطريق من غري 

وعدم التزامهم بالإ�صارات ال�صوئية .

» الوطني الحتادي« يوافق على م�شروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب الب�شري

   مرور راأ�س اخليمة يحدد حقوق وواجبات امل�شاة 
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اإىل  الأملانية بعثت تطمينات  اأن احلكومة  ذكرت جملة دير �صبيجل 
حلف �صمال الأطل�صي باأنها ملتزمة بخططها ملوا�صلة زيادة الإنفاق 
الع�صكري لي�صل اإىل 1.5 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل بحلول 

عام 2024 على الرغم من انخفا�س اإيرادات ال�صرائب.
وكانت هذه اخلطط اأ�صبحت مو�صع �صك يوم الثنن بعد اأن اأظهرت 
وثيقة لوزارة املالية ح�صلت عليها رويرز اأن من املرجح اأن ترتفع 
اأقل  بن�صبة  لكن  القادمة  ال�صنوات  يف  احلكومية  ال�صرائب  ح�صيلة 

من املتوقع ب�صبب تباطوؤ القت�صاد.
فقط  ي���ورو  مليار   7.3 خ�ص�صت  ال����وزارة  اأن  الوثيقة  واأو���ص��ح��ت 
الدفاعية  امل�صاعدات  الإنفاق على  ملزيد من  “8.34 مليار دولر” 
والإمنائية حتى عام 2022، وهو مبلغ ُينظر اإليه على اأنه غري كاف 
لل�صماح لأملانيا بالو�صول اإىل الن�صبة امل�صتهدفة البالغة 1.5 يف املئة. 
اثنان باملئة  اأك��رب للحلف وهو  اأق��ل من هدف  الن�صبة بالفعل  وه��ذه 
من الناجت املحلي الإجمايل. وتتعر�س اأملانيا ل�صغوط من الوليات 
الع�صكري  الإنفاق  واأع�صاء يف حلف �صمال الأطل�صي لزيادة  املتحدة 
اإىل اثنن باملئة من الناجت املحلي الإجمايل، متا�صيا مع هدف اتفق 
املبعوث  اإن  �صبيجل  دي��ر  وق��ال��ت   .2014 يف  احللف  اأع�����ص��اء  عليه 
الأمل��اين لدى حلف �صمال الأطل�صي �صلم وثيقة من ثالث �صفحات 
اإىل الأمن العام للحلف ين�س �صتولتنربج اأم�س الول مع تعهد ملزم 
بزيادة الإنفاق اإىل 1.5 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل بحلول 

عام 2024 وموا�صلة الزيادة بعد ذلك.

اليوم  بروك�صل  اإىل  ماي  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء  رئي�س  تتوجه 
اخلمي�س لإبالغ زعماء الحتاد الأوروبي ب�صرورة قبولهم تغيريات 
ملزمة قانونا لرتيبات احلدود الأيرلندية الواردة يف اتفاق خروج 
ات��ف��اق ب�صكل  ب��الده��ا م��ن الحت���اد واإل واج��ه��وا �صبح اخل���روج دون 

ينطوي على ا�صطرابات.
ومن املقرر اأن تن�صحب اململكة املتحدة من الحتاد الأوروبي بعد 52 
يوما فقط، لكن لندن وبروك�صل تتجادلن ب�صاأن ما اإذا كان التفاق 
اإليه يف نوفمرب ت�صرين الثاين ميكن تغيريه،  الذي جرى التو�صل 
مما يثري احتمال تاأجيل عملية اخلروج اأو التو�صل لتفاق معدل يف 

اللحظات الأخرية اأو اخلروج دون اتفاق.
وم��ن��ذ رف�����س امل�����ص��روع��ون ال��ربي��ط��ان��ي��ون ات��ف��اق الن�����ص��ح��اب ال�صهر 
اإث���ارة للجدل وهو  ب��ن��وده  اأك��رث  ال��ربمل��ان م��اي بتغيري  اأب��ل��غ  املا�صي، 
الرتيبات املحتملة م�صتقبال للحدود بن اأيرلندا الع�صو بالحتاد 

الأوروبي واإقليم اأيرلندا ال�صمالية الربيطاين.
و�صتلتقي ماي برئي�س املفو�صية الأوروبية جان كلود يونكر ورئي�س 

املجل�س الأوروبي دونالد تو�صك يف بروك�صل اليوم اخلمي�س.
 

يلتقي قادة دول حلف �صمال الأطل�صي ال29 يف لندن يف كانون الأول- 
دي�صمرب املقبل لعقد لقاء خا�س مبنا�صبة الذكرى ال�صبعن لإن�صاء 
احللف، ح�صبما اأعلن الأمن العام للحلف ين�س �صتولتنربغ الأربعاء. 
املكان  “هي  الربيطانية  العا�صمة  اأن  �صتولتنربغ على توير  وكتب 
على  الع�صكري  التعاون  لبدء  ال�صبعن  بالذكرى  لالحتفال  املثايل 

جانبي الأطل�صي، لأنها كانت املقر الأول للحلف يف 1949«.
وي��اأم��ل ق���ادة احل��ل��ف يف جتنب ال��درام��ا ال��ت��ي ح��دث��ت يف قمة العام 
ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  �صن  عندما  بروك�صل  يف  املا�صي 
هجوما لذعا على احللفاء وخا�صة اأملانيا، لعدم اإنفاقها ب�صكل كاف 

على الدفاع.
وتردد اأن الجتماع ميكن اأن يعقد يف وا�صنطن حيث وقعت معاهدة 
اج��ت��م��اع وزراء  ذل��ك عقد  م��ن  ب��دل  ت��ق��رر  اأن���ه  اإل  تاأ�صي�س احل��ل��ف، 

خارجية احللف يف العا�صمة الأمريكية يف ني�صان/ابريل.
فر�صة  �صيكون  ل��ن��دن  يف  “الجتماع  اإن  ب��ي��ان  يف  �صتولتنربغ  وق���ال 
لزعماء دول وحكومات الدول الأع�صاء يف احللف ملعاجلة التحديات 
الأمنية التي نواجهها الآن ويف امل�صتقبل، ول�صمان اأن ي�صتمر احللف 
يف التاأقلم للحفاظ على �صالمة �صكانه الذين ي�صل عددهم اإىل نحو 

املليار«.

عوا�شم

برلني

لندن

بروك�سل

الربملان الفرن�شي يقر قانونا 
لكبح الحتجاجات العنيفة

•• باري�س-وكاالت:

اأقر الربملان الفرن�صي م�صروع قانون يهدف لتحجيم الحتجاجات العنيفة 
ردا على مظاهرات حركة ال�صرات ال�صفراء ال�صعبية املناه�صة للحكومة 

وامل�صتمرة منذ ثالثة اأ�صهر.
ورغ��م الن��ت��ق��ادات ب��اأن ه��ذا ال��ق��ان��ون رمب��ا يكبت احل��ري��ات امل��دن��ي��ة، اأقرته 
���ص��وت��ا، وذلك   92 م��ق��اب��ل  ���ص��وت��ا يف   387 ال��وط��ن��ي��ة مب��واف��ق��ة  اجلمعية 
اإميانويل ماكرون  الرئي�س  التي يتمتع بها حزب  املريحة  بف�صل الأغلبية 

)اجلمهورية اإىل الأمام( يف الربملان.
ومن املقرر الآن مناق�صة م�صروع القانون يف املجل�س الأعلى للربملان لكن 
من  املحتجن  القانون  ومينع  الف�صل.  القول  الوطنية  للجمعية  �صيكون 
تغطية وجوههم ومينح ال�صرطة �صلطات اأقوى لعتقال مثريي امل�صكالت 
اأنه يعطي ال�صلطات املحلية حق منع  املحتملن من داخل املظاهرات، كما 
احتجاجات الأفراد. وت�صكلت حركة ال�صرات ال�صفراء يف نوفمرب ت�صرين 
الثاين يف �صورة احتجاج على �صرائب الوقود ثم حتولت اإىل احتجاج اأو�صع 
من  ا�صمها  احلركة  واكت�صبت  للبالد.  ماكرون  ورئا�صة  امل�صاواة  عدم  على 
ال�صرات ال�صفراء العاك�صة التي يحملها قادة ال�صيارات داخل مركباتهم يف 
فرن�صا. ويف بداية الحتجاجات، عاث مثريو ال�صغب ف�صادا يف �صوارع باري�س 
حيث اأ�صرموا النار يف �صيارات وحطموا متاجر راقية و�صوهوا قو�س الن�صر 
انتفا�صة  منذ  الفرن�صية  العا�صمة  ت�صهدها  نوعها  م��ن  اأح���داث  اأ���ص��واأ  يف 

للطلبة عام 1968.

فرن�شا تعلن 24 اأبريل يوما لإحياء ذكرى الإبادة اجلماعية لالأرمن 

واأ�صاد الرئي�س الفرن�صي اأي�صا بذكرى امللحن مي�صال 
ال���ث���اين- يناير،  26 ك��ان��ون  ت���ويف يف  ال���ذي  ل���وغ���ران 

وكانت والدته اأرمنية الأ�صل.
ال��ت��ق��وا يف فندق  ال���ذي���ن   350 ال�����  امل���دع���وي���ن  وب����ن 
عمدة  مثل  وم�صاهري  �صيا�صية  �صخ�صيات  باري�صي، 
يف  ال��ق��دم  ك��رة  يف  ال��ع��امل  وبطل  هيدالغو،  اآن  باري�س 
ماكرون  على  وط��رح��ت  دجوركاييف.  ي��وري   1998
اإىل  الفرن�صية  الأ�صلحة  مبيعات  م�صاألة  حول  اأ�صئلة 
اأذربيجان والتي ميكن ا�صتخدامها يف النزاع مبنطقة 
اأغلبية  ت�صكنها  التي  النف�صالية  ب��اخ  ق��رة  ن��اغ��ورين 
التزاماتها  بدقة  حترم  “فرن�صا  اأن  واأج��اب  اأرمنية. 
نزود  ولن  ن��زود  ل  “اإننا  واأ�صاف  باحلظر”.  املتعلقة 
ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ع��م��ل��ي��ات م�صلحة يف  اأ���ص��ل��ح��ة مي��ك��ن 

••باري�س-ا ف ب:

كبرية  اأرمنية  جالية  فيها  تعي�س  التي  فرن�صا  اأعلنت 
الأرمنية” يف  الإب��ادة  “يوم وطني لإحياء ذك��رى  عن 

قرار �صارعت تركيا اإىل التنديد به.
5191 هو  اب��ادة  واملوعد الذي اختري لإحياء ذكرى 
الذي حتييه  نف�صه   اليوم  وهو  اإبريل،  ني�صان-   42
اأرمينيا حن اأعدمت فيه ال�صلطنة العثمانية جمموعة 

من املفكرين الأرمن يف الق�صطنطينية.
ن�صف  نحو  اأن  وتعدُّ  “اإبادة”  و�صف  تركيا  وترف�س 
مليون اأرمني اإىل جانب عدد مماثل من الأتراك قتلوا 

خالل حرب وجماعة اإبان حقبة ال�صلطنة العثمانية.
الثالثاء  الأول  اأم�����س  م�صاء  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ويف 
للمنظمات  التن�صيقي  للمجل�س  ال�صنوي  الع�صاء  يف 
اأطلقه  كان  بوعد  ماكرون  اأوف��ى  فرن�صا،  يف  الأرمنية 
الأرمنية  الإب�����ادة  ب�����اإدراج  الن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  خ���الل 
�صمن اجلدول الر�صمي الفرن�صي. وكان اأرمن فرن�صا 

ينتظرون هذه اخلطوة بفارغ ال�صرب.
اأول دولة تعرف كيف  “فرن�صا، هي  اإن  وقال ماكرون 
باملطاردة  املنددين  اأوائ���ل  من  وكانت  التاريخ  تواجه 
القاتلة لل�صعب الأرمني الذي بات يطلق اعتبارا من 
العام 1915 على ما ح�صل معه ت�صمية اإبادة، جرمية 
���ص��د الإن�����ص��ان��ي��ة مت الع�����راف ب��ه��ا ع���ام 2001 يف 
القانون بعد معركة طويلة، والتي �صتكون كما تعهدت، 
يف الأ�صابيع املقبلة من 24 ني�صان- اإبريل يوما وطنيا 

لذكرى الإبادة الأرمنية«.
تام  اإدراك  امل�صتقبل على  “يكون مواطنو  باأن  وطالب 
واأو�صح  الإنكار.  اأ�صكال  كل  راف�صا  املا�صي”  حلقائق 
الركي  الرئي�س  م�صبقا  اأبلغ  اأن��ه  الفرن�صي  الرئي�س 

رجب طيب اأردوغان بقراره.
الرئي�س  مع  متطلبا  “حوارا  جت��ري  فرن�صا  اإن  وق��ال 

الت�صدي  ح��ول  خ��الف��ات  “لدينا  م�صيفا  الركي” 
لتنظيم داع�����س الره���اب���ي، واحل���ري���ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 
تركيا.  يف  الإن�صان  وحقوق  واملا�صي،  والإب���ادة  تركيا، 
لدينا نقاط تقارب تربر احلوار، مثل �صرورة ح�صول 
انتقال �صيا�صي يف �صوريا. يف هذا ال�صدد، ل غنى عن 

احلوار مع تركيا. اأرف�س قطع احلوار«.
من جهته، قال الناطق با�صم الرئا�صة الركية اإبراهيم 
ون��رف�����س حم���اولت ماكرون  “ندين  ب��ي��ان  ك��ال��ن يف 
الذي يواجه م�صاكل �صيا�صية يف بالده، حتويل وقائع 

تاريخية اإىل ق�صية �صيا�صية لإنقاذ الو�صع«.
“اإبادة  ي�صمى  م��ا  ح��ول  “املزاعم  اأن  ك��ال��ن  واأ���ص��اف 
اأرمنية” هي كذبة �صيا�صية تخالف الوقائع التاريخية 
اأن  “ل ميكن لأح���د  ق��ائ��ال  اأ���ص��ا���س ق��ان��وين لها”  ول 

يلطخ تاريخنا«.
ب�صكل  قتلوا  اأرم��ن��ي  مليون   1،5 اأن  الأرم���ن  وي��وؤك��د 
منظم قبيل انهيار ال�صلطنة العثمانية فيما اأقر عدد 
اأكرث من ع�صرين دولة بينها فرن�صا  من املوؤرخن يف 

واإيطاليا ورو�صيا بوقوع اإبادة.
كانت فرن�صا يف كانون الثاين- يناير 2001 اأول بلد 
اأوروبي كبري يعرف بالإبادة الأرمنية، التي اعرفت 
بها اأي�صا حوايل ع�صرين دولة اأخرى. وترف�س تركيا 
القتلى �صقطوا  اأن هوؤلء  اإىل  م�صرية  “اإبادة”  و�صف 
خالل حرب اأهلية تزامنت مع جماعة واأدت اإىل مقتل 
ما بن 300 األف و500 األف اأرمني ف�صال عن عدد 
مم��اث��ل م��ن الأت�����راك ح��ن ك��ان��ت ال��ق��وات العثمانية 

ورو�صيا تتنازعان ال�صيطرة على الأنا�صول.
اأي�صا بعمالق  اأ�صاد الرئي�س ماكرون  اآخر،  من جانب 
اأ�صل  من  املتحدر  اأزن��اف��ور  �صارل  الفرن�صية  الأغنية 
الأول-  ت�����ص��ري��ن  م���ن  الأول  ت���ويف يف  وال�����ذي  اأرم���ن���ي 
وهو  دودوك  اأزن��اف��ور،  نيكول  ابنه،  له  وق��دم  اأكتوبر. 

مزمار اأرمني تقليدي م�صنوع من خ�صب امل�صم�س.

حكومة لبنان اجلديدة تناأى 
بنف�شها عن ال�شراع ال�شوري 

•• بريوت-رويرتز:

بالنف�س  الناأي  ب�صيا�صة  �صتلتزم  اأنها  اجلديدة  اللبنانية  احلكومة  ذك��رت 
لتحديد  حمادثات  بعد  ال�صورية،  احل��رب  مثل  الإقليمية،  ال�صراعات  عن 

ال�صيا�صات التي �صتتبعها يف الفرة املقبلة.
2012 لإبقاء الدولة املنق�صمة  عام  “الناأي بالنف�س”  واأعلن لبنان مبداأ 
الإقليمية  النزاعات  عن  الر�صمية  الناحية  من  بعيدة  نف�صها  على  ب�صدة 

املعقدة مثل احلرب الطويلة يف �صوريا.
اكت�صاب  بعد  ال�صيا�صة  بتلك  التم�صك  على  لبنان  حثت  وا�صنطن  وك��ان��ت 
اإيران مزيدا من النفوذ بح�صولها على  ملي�صيات حزب اهلل املدعومة من 
تلك،  بالنف�س  ال��ن��اأي  �صيا�صة  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  احل��ك��وم��ة.  اآخ��ر يف  مقعد 
يخو�س حزب اهلل امل�صلح منذ �صنوات احلرب يف �صوريا اإىل جانب الرئي�س 

ب�صار الأ�صد.
�صياغة  للجنة  اجتماع  بعد  اجل���راح  جمال  اللبناين  الإع���الم  وزي��ر  وق��ال 

ال�صيا�صات “اإننا كدولة ملتزمون الناأي بالنف�س عن الأحداث يف املنطقة«.
30 مقعدا يف  اهلل، مع ح�صوله على ثالثة من  ح��زب  دور  زي��ادة  وتعك�س 
احلكومة، النفوذ الأكرب الذي ح�صل عليه من م�صاركته يف احلرب ال�صورية 

ومكا�صب حلفائه يف انتخابات مايو اأيار الربملانية.
ووافقت الأحزاب املتناف�صة يف لبنان على ت�صكيل حكومة الوحدة اجلديدة 
بعد نحو ت�صعة اأ�صهر من امل�صاحنات يف اأعقاب القراع. ويراأ�س احلكومة، 
وت�صم  احل��ري��ري  �صعد  الغرب  من  امل��دع��وم  ال���وزراء  رئي�س  �صابقتها،  مثل 

معظم الكتل الرئي�صية.
وقال اجلراح اإن اللجنة املكلفة ب�صياغة البيان الوزاري “اأنهت اإقرار البيان 
ب�صكل نهائي كما وعد رئي�س احلكومة �صعد احلريري، �صيكون هناك جل�صة 
ال�صيغة  ل��ق��راءة  غ��د)الأرب��ع��اء(،  ي��وم  ظهر  بعد  م��ن  الثانية  ال�صاعة  عند 

النهائية واإقرارها” قبل عر�صها على الربملان.
ال�صورين  الالجئن  بوجود  متعلقة  ب�صيا�صات  كذلك  اللجنة  و�صتو�صي 

والإ�صالحات القت�صادية.
وحثت احلكومة الأمريكية حكومة لبنان احلديدة على �صمان األ ت�صاعد 

مواردها حزب اهلل، الذي تعتربه جماعة اإرهابية.

باإعالن  الأرم��ن��ي��ة  اجلالية  ورح��ب��ت  العليا«.  ب��اخ  ق��رة 
ال��رئ��ي�����س امل�صارك  ل��ل��ذك��رى. وق����ال  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
فرن�صا  يف  الأرم��ن��ي��ة  للمنظمات  التن�صيقي  للمجل�س 
بالتزامه، وهذه  الرئي�س  اإيفاء  “نثمن  بابازيان  مراد 
بواقع ل خالف  اإ�صايف  اع��راف  اإ�صافية نحو  خطوة 
واأ�صاف اأن “فرن�صا مثال يف العامل بخ�صو�س  عليه”. 
الإبادة الأرمنية«. وقال املو�صيقي اأندريه مانوكيان اإنه 
بالغة  حلظة  “هذه  واأ���ص��اف  كبري”.  ب”فرح  ي�صعر 
الأهمية للفرن�صين من اأ�صل اأرمني، لروؤية م�صاكلهم 

مطروحة يف اجلمهورية«.
وقد زار اإميانويل ماكرون اأرمينيا يف ت�صرين الأول- 
يريفان.  يف  الفرنكوفونية  قمة  يف  للم�صاركة  اأكتوبر 

وينوي العودة اإليها قريبا يف زيارة دولة.

“من  اأول«. وتابع  اأبدا عن و�صع م�صالح اأمريكا  اإدارت��ي، لن نعتذر  “خالل 
اأو  واآخ��ري��ن.  ال�صن  باإ�صافة  خمتلف  اتفاق  اأج��ل  من  نتفاو�س  اأن  املحتمل 
... ويف هذه احلالة �صنتفوق بالنفاق والتطوير على كل  رمبا لن ن�صتطيع 
الآخرين بفراق كبري«. وتراقب الوليات املتحدة تنامي قدرات ال�صن غري 
اإن  اأمريكيون  م�صوؤولون  ويقول  النووية،  ال�صواريخ  معاهدة  على  املوقعة 
%95 من �صواريخ ال�صن البال�صتية الأر�صية كانت �صتعد خمالفة ملعاهدة 
املعاهدة  هذه  ون�صت  فيها.  طرفاً  ال�صن  كانت  لو  فيما  النووية  ال�صواريخ 
500 و5500 كلم.  ي��راوح مداها بن  التي  ال�صواريخ  ا�صتخدام  على منع 
وقد و�صعت حدا لزمة يف الثمانينات ن�صاأت من ن�صر �صواريخ اإ�س اإ�س-20 
ال�صوفياتية ذات الروؤو�س النووية والقادرة على ا�صتهداف العوا�صم الغربية. 
ال�صوفياتي  والزعيم  ري��غ��ان  رون��ال��د  اآن���ذاك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وقعها  وق��د 
الرئي�س  اأع��ل��ن  الأم���ريك���ي،  الن�����ص��ح��اب  على  ورداً  غوربات�صيف.  ميخائيل 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

يف  رو���ص��ي��ا  على  ب���الده  تتفوق  اأن  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  تعهد 
الإنفاق على برامج ال�صواريخ يف غياب اتفاق دويّل جديد بعد اأن ان�صحب من 
معاهدة رئي�صة تنظم امل�صاألة تعود حلقبة احلرب الباردة. وجاءت ت�صريحات 
ان��دلع �صباق ت�صلح بن  ترامب يف خطاب ح��ال الحت��اد و�صط خم��اوف من 
الوليات املتحدة ورو�صيا، بعد �صاعات من تعهد مو�صكو تطوير منظومتن 
اجلمعة  ترامب  واأعلن  املقبلتن.  ال�صنتن  خالل  ال�صواريخ  من  جديدتن 
متو�صطة  النووية  ال�صواريخ  معاهدة  من  الن�صحاب  عملية  وا�صنطن  ب��دء 
اأ�صهر، متعللة  �صتة  1987 يف غ�صون  العام  املوقعة يف  “اآي.اإن.اإف”  املدى 
وجتاهل  جديد  �صواريخ  نظام  بن�صر  للمعاهدة  املتوا�صل  مو�صكو  بانتهاك 
ال�صيوخ  جمل�س  يف  الربملان  ن��واب  ترامب  واأبلغ  املتكررة.  وا�صنطن  �صكاوى 

الرو�صي فالدميري بوتن ال�صبت ان�صحاب مو�صكو من املعاهدة وبدء العمل 
اأعلن  والثالثاء،  التفاقية.  تنتهك  الأ�صلحة  اأن��واع جديدة من  على تطوير 
وزير دفاعه �صريغي �صويغو اأن بالده �صتقوم بتطوير منظومتن جديدتن 
عن  ومو�صكو  وا�صنطن  تخلي  بعد  املقبلتن  ال�صنتن  خ��الل  ال�صواريخ  من 
-2019 خ��الل  علينا  “يتعن  وق��ال  الأ�صلحة.  من  للحد  رئي�صية  معاهدة 
2020 تطوير منوذج يطلق برا من منظومة كاليرب التي تطلق من البحر 
تكون مزودة ب�صاروخ عابر بعيد املدى اأظهر نتائج جيدة يف �صوريا«. واأ�صاف 
“خالل نف�س الفرة علينا كذلك تطوير منظومة �صواريخ تطلق من الرب 
طويلة املدى اأ�صرع من ال�صوت«. ودعمت ليتوانيا ولتفيا اللتان تخ�صيان من 
اأعربت  الأمريكي. لكن لتفيا  العمالقة رو�صيا، الن�صحاب  تهديد جارتهما 
التو�صل لتفاق  اأخ��رى على  وا�صنطن ومو�صكو مع دول  اأن تعمل  اأملها  عن 
بر�س  فران�س  لوكالة  رينكفيت�س  اإدج��ارز  وزير خارجية لتفيا  وقال  جديد. 

“�صاأدافع ... حتى لو �صياأخذ الأمر فرة زمنية طويلة جدا، حتى ولو �صتكون 
اأحيانا معقدة وحمبطة جدا ... �صيكون جيدا اأن نحاول اإيجاد و�صيلة لتفاق 
جماعي للحد من الت�صلح يف هذا املجال«. واأ�صاف يف مقابلة يف وا�صنطن حيث 
يح�صر الربعاء اجتماعا ي�صم 79 دولة ملناق�صة احلرب على تنظيم داع�س 
اأن “الأمر يحتاج اأن ي�صم اأكرث من الوليات املتحدة ورو�صيا لأّن هناك دول 
اأكرث ميكنها اإنتاج هكذا اأ�صلحة عما كان الو�صع عليه قبل 30 عاما«. ورغم 
تتهم  التي  املتحدة  الوليات  الأطل�صي،  حلف  دول  من  كغريها  لتفيا،  دعم 
رو�صيا منذ عهد الرئي�س ال�صابق باراك اوباما بانتهاك املعاهدة بن�صر منظمة 
اإل اأّن رينكفيت�س قلل من الأثر الفوري  �صواريخها اجلديدة “9ام 729«. 
رو�صيا  اأّن  اإىل  م�صريا   ، املدى  متو�صطة  النووية  ال�صواريخ  معاهدة  لنهيار 
ت�صعد بالفعل من حتركاتها الع�صكرية منذ �صم مو�صكو ل�صبه جزيرة القرم 

يف العام 2014.

ترامب يتوعد بتجاوز رو�شيا يف الإنفاق على تطوير ال�شواريخ

وا�شنطن حتّذر »قافلة« مهاجرين جديدة من مغبة عبور احلدود 
••وا�شنطن-اأ ف ب:

اأّكدت الوليات املتحدة اأنها م�صتعدة 
مهاجري  من  جديدة  “قافلة”  ملنع 
البالد،  دخ��ول  من  الو�صطى  اأمريكا 
بعد اإعالن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب عرب توير اإر�صال مزيد من 

اجلنود اإىل احلدود.
وياأتي التحذير يف وقت ي�صتعد ترامب 
لإلقاء خطابه عن حال الحتاد اأمام 
الكونغر�س، ومن املوؤكد اأنه �صيتطّرق 
عند  ج��دار  لبناء  م�صروعه  اإىل  فيه 
احلدود مع املك�صيك، والذي يخو�س 
الدميوقراطين  ب�صاأنه مواجهة مع 

الراف�صن لتمويله.
وكتب ترامب على توير اأن “اأعدادا 
طريقهم  يف  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن  هائلة 
للو�صول عرب املك�صيك اآملن اإغراق 
حدودنا اجلنوبية. لقد اأر�صلنا مزيدا 
من اجلنود. �صنبني جدارا ب�صريا اإذا 
جدار  لدينا  ك��ان  لو  الأم���ر.  اقت�صى 

حقيقي ملا ح�صل اأي من هذا«.
واأ�صاف ترامب اأن على اجلمهورين 
اأن يكونوا م�صتعّدين “للقيام بكل ما 
اأمن احلدود  حلماية  يلزمه الأمر” 
بناء  الدميوقراطين  ملعار�صة  نظرا 

اجلدار.
وزيرة  اأعلنت  ت��رام��ب  تغريدة  وبعد 
نيل�صن يف  كري�صتن  الداخلي  الأمن 
و�صلوا  اأجنبي  “األفي  نحو  اأن  بيان 
+قافلة+  �صمن  املك�صيك  �صمال  اإىل 

�صعيا لعبور احلدود اإىل تك�صا�س«.
يتم  “لن  اأن����ه  ال����وزي����رة  واأو����ص���ح���ت 
غري  ب�صورة  ال��دخ��ول  م��ع  الت�صامح 

�صرعية ونحن م�صتعّدون ملنعه«.
مبلغ  بتخ�صي�س  ت��رام��ب  وي��ط��ال��ب 
بناء  ل��ت��م��وي��ل  دولر  م��ل��ي��ارات   5،7
ج������دار ع���ل���ى احل��������دود، وق�����د رف�س 
ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى ق����ان����ون م����وازن����ة ل 
حماولة  يف  امل���ب���ل���غ  ه�����ذا  ي��ت�����ص��ّم��ن 
الدميوقراطين  ع���ل���ى  ل��ل�����ص��غ��ط 
املعار�صن مل�صروعه، ما اأدى اإىل �صلل 

ف��ع��ل��ي��ا يف هذه  ال��ع��ام��ل��ن  ل��ل��ج��ن��ود 
قوافل  اأن  نيل�صن  واعتربت  املنطقة. 
“هي ن��ت��ي��ج��ة ل��ف�����ص��ل ل  امل��ه��اج��ري��ن 
اإيجاد  يف  للكونغر�س  ت��ربي��ره  ميكن 
مت���وي���ل ك���ام���ل حل���اج���ز م�����ادي نحن 
بحاجة اإليه، ولنعدام النية لإ�صالح 
قوانن عفا عليها الزمن ت�صكل عامل 

جذب للمهاجرين الأجانب«.
واأ���ص��اف��ت ان “هذه الأزم���ة ل��ن حتل 
حدودي  اأم���ن  ل��دي��ن��ا  ي�صبح  اأن  اإىل 

�صامل«.

اأ���ص��اب رب��ع الإدارات  ي��وم��ا   35 مل��دة 
الفدرالية.

وه���دد ت��رام��ب ب��اإع��الن ح��ال طوارئ 
خم�ص�صات  وا�����ص����ت����خ����دام  وط���ن���ي���ة 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون ل��ت��م��وي��ل ب���ن���اء اجل����دار 
رف�صه  ع��ل��ى  ال��ك��ون��غ��ر���س  ب��ق��ي  اإذا 

للم�صروع.
واأعلن البنتاغون الأحد اأّن الوليات 
جنديا   3750 ���ص��ر���ص��ل  امل��ت��ح��دة 
اإ�صافيا اإىل احلدود مع املك�صيك، ما 
الإجمايل  العدد   4330 اإىل  يرفع 

بنغالد�س حتتج لدى بورما اإثر و�شول مزيد من الالجئني من ولية راخني 
•• دكا-اأ.ف.ب:

احتجت بنغالد�س لدى بورما اإثر تدفق جديد لالجئن 
ف��اري��ن م��ن ولي���ة راخ���ن ب��ع��د م��واج��ه��ات ب��ن القوات 
م�صوؤول  اأع��ل��ن  ح�صبما  م��ت��م��ردة،  وجم��م��وع��ة  الأم��ن��ي��ة 
البنغالد�صية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وا���ص��ت��دع��ت  الأرب���ع���اء. 
�صفري بورما يف �صاعة متاأخرة الثالثاء لالحتجاج على 
و�صول لجئن من راخن، التي نفذ فيها اجلي�س حملة 
اآب/اغ�صط�س  يف  الروهينغا  امل�صلمن  �صد  ع�صكرية 
2017 اأجربت اأكرث من 700 الف �صخ�س على الفرار 
عرب احلدود. والالجئون اجلدد هم من بوذيي راخن 
م�صوؤول  اأعلن  ما  وف��ق  اأخ���رى،  قبلية  جمموعات  وم��ن 
كبري يف وزارة اخلارجية لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم 
يتزايد.  “العدد  وقال  العدد.  ودون حتديد  ا�صمه،  ذكر 
طلبنا  دخ��ل��وا.  ورمب���ا  احل���دود  على  ينتظرون  البع�س 
لوقف  وعاجلة  فاعلة  اج���راءات  ات��خ��اذ  )ب��ورم��ا(  منهم 
العنف«. وقال م�صوؤول يف حر�س احلدود البنغالد�صي اإن 
نائية يف مقاطعة بندربان يف  تلة  الالجئن دخلوا من 
جنوب �صرق البالد. وتاأوي بنغالد�س 740 الف لجئ 

من الروهينغا امل�صلمن الذين و�صلوا بعد اآب/اغ�صط�س 
2017 ي�صافون اإىل 300 األفا كانوا قد فروا يف وقت 

�صابق من اأعمال العنف يف راخن.
وي����دور ن���زاع ب��ن ال��ب��وذي��ن ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون الأكرثية 
طرد  على  �صاعدوه  ال��ذي  واجلي�س  راخ���ن،  يف  التنية 

الروهينغا قبل 18 �صهرا فقط.
يف 4 كانون الثاين/يناير قتل متمردو “جي�س اراكان” 
الذين يطالبون مبزيد من احلكم الذاتي يف راخن، 13 

�صخ�صا يف هجمات على مراكز لل�صرطة على احلدود.
هجمات  يف  ق��ت��ل��وا  م�����ص��ل��ح��ا   13 اإن  اجل��ي�����س  وي���ق���ول 
5200 �صخ�س  اأن  انتقامية فيما تقول المم املتحدة 
غري  وم��ن  العنف.  ب�صبب  للنزوح  ا�صطروا  الأق��ل  على 
املمكن معرفة عدد القتلى بالتحديد ب�صبب الجراءات 
الأمنية املحيطة باملنطقة. وجاء احتجاج بنغالد�س بعد 
اأن على  الثالثاء  اإعالن جنمة هوليود اجنيلينا جويل 
العنف  انهاء  نحو  “تبدي ت�صميما حقيقيا”  اأن  بورما 

الذي دفع بالروهينغا للفرار اإىل بنغالد�س.
وت�صعى المم املتحدة لطالق نداء دويل جلمع حواىل 

مليار دولر مل�صاعدة الروهينغا.
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اإعــــــــــالن
لتجارة  �صور�س  ال�ص�����ادة/ف�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

معدات البيئة والجهزة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2232369 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد غامن علي احلمادي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عمر فرج �صليمان فرج العليلي 

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/القدوة خلدمات 
CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:2407496 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة ح�صن عبداهلل ح�صن باجمبور ال�صيعري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد ها�صم عبدالقادر العيدرو�س 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صالون ماجيك �صتايل 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:1075258 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف حممد �صعيد ح�صن العامري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �صلطان بطي �صيف الكتبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامر حممد ديب حامد 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
للنجاره  ال�ص�����ادة/ابوالبخو�س  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اليدوية  رخ�صة رقم:1030599 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة كرام �صينغ اندير �صينغ %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
�صامل علي �صيف بن بريهيم النعيمي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
�صامل علي �صيف بن بريهيم النعيمي من 100% اىل %0 

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
قروب  كانتور  التجاري  بال�صم   CN رقم:1956696 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الدارية  لال�صت�صارات 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
بري  جولدن  التجاري  بال�صم   CN رقم:1709279 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  املالب�س  لتجارة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

ليربتي ابوظبي لل�صيارات ذ.م.م - فرع العن
رخ�صة رقم:CN 1005866-5 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

عباية القطان للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م - اأبوظبي
رخ�صة رقم:CN 2277314 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

ليربتي ابوظبي لل�صيارات ذ.م.م - فرع العن
رخ�صة رقم:CN 1005866-4 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صام المارات للعقارات وال�صيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:1169513 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمعه �صامل علي �صامل البي�س %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف علي نا�صر علي ح�صن
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ �صام المارات للعقارات وال�صيانة العامة
SAM EMIRATES REAL ESTATE & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ �صام لل�صيانة العامة
SAM GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/حذف �صراء وبيع الرا�صي والعقارات )6810001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارت اند كرافت فلج للهدايا ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1012664 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد �صامل عثمان مبارك الزعابي من �صريك اىل مالك
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ حممد �صامل عثمان مبارك الزعابي من 50% اىل %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صامل �صهيل فرج علي املن�صوري
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�صاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ ارت اند كرافت فلج للهدايا ذ.م.م

ART & CRAFT VILLAGE GIFTS LLC

اىل/ارت اند كرافت فلج للهدايا- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
ART & CRAFT VILLAGE GIFTS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/نا�صر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1190471:الهديفي لتجارة احللوى رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1394502 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صامل عبداهلل را�صد احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عتيق حممد �صامل م�صفر الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
العامة ذ.م.م  ال�ص�����ادة/غنون للمقاولت  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1139089 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صايف احمد �صايف ن�صر %24
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة فادي فوؤاد ال�صيد احمد %25

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة طارق حممد �صامل حايز املحريبي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ظبيه جمعه �صامل املحريبي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل غلوم علي جابر
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف طارق حممد �صامل حايز املحريبي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

العني للعقارات-م�شر  ذ م م
بناء على قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املوثق لدى الكاتب العدل 

بالرقم 1955000601 واخلا�س بت�صفية ال�صركة املذكورة اأعاله
العن للعقارات-م�صر  ذ م م

امل�صفي / كري�صتون مينون و�صركاه -حما�صبون قانونيون- بحل  يعلن 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�صركة  وت�صفية 
املوؤيدة  امل�صتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�صركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�صمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�صفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�صر هذا الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 

ي�صقط حقه باملطالبة.
للمراجعة: عنوان امل�صفي: ابوظبي- �صارع حمدان  بناية /ال�صيخ حامد 

بن خادم بن بطي  هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�صفي القانوين
كري�صتون مينون حما�صبون قانونيون

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

فيوت�شر لتلميع ال�شيارات-�شركة ال�شخ�س الواحد-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/02/04 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1903001263 يعلن 

امل�صفى زايد ت�صارترد اأكاونت لتدقيق احل�صابات، عن ت�صفية �صركة:
فيوت�صر لتلميع ال�صيارات-�صركة ال�صخ�س الواحد -ذ م م

فعلى من لديه اي اعرا�س مطالبة اأو حقوق على ال�صركة املذكورة 
اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�صتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�صفى، 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�صمي  الدوام  خالل  وذلك 
ي�صقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن، 
بريد  �صندوق   ،  02  /  6666828 امل�صفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه 
بناية    M9 امل�صفح  ابوظبى-   - info@zcaa.ae اإمييل:   )41145(

.)M12( مكتب رقم ) M( نايع �صعيد النيادي الطابق

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كراج اجلبل الخ�صر 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1180690 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة طرفه �صعيد حممد الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل علي البلو�صي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

فايف لعمال الديكور وال�صباغ
 رخ�صة رقم:CN 2256069 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

ون للمقاولت والنظافة العامة
 رخ�صة رقم:CN 1138214 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإلغاء اعالن �صابق
الرخ�صة  بخ�صو�س  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اخلما�صية  التجاري  بال�صم   CN رقم:1986622 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة  لل�صيانة 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

م�صاعداتها  من  تدريجيا  مو�صكو 
على  وواف��ق��ت  ال�صافيزي،  للنظام 
الفنزويلية  الديون  جدولة  اإع��ادة 
ع����دة م������رات. وي���الح���ظ اإي���ل���ودي 
ما  ب�صكل  رو���ص��ي��ا  “جاءت  ب����رون: 
مللء الفراغ الذي تركه دور ال�صن 
منذ عام 2016 من خالل تقدمي 
اإىل  م���ل���ي���ارات   6 ت���ف���وق  ق���رو����س 
ت�صديد  مت   ، الفنزويلية  احلكومة 

ا نفطا«. جزء منها اأي�صً
يف امل��ج��م��وع، ق��دم��ت م��و���ص��ك��و 17 
ح�صب  ال�����ص��اف��ي��زي،  للنظام  مليار 
رويرز، ل �صيما من خالل �صركة 
يديرها  ال���ت���ي  رو���ص��ن��ف��ت  ال��ن��ف��ط 
اإيغور �صيت�صن، املقرب من بوتن. 
ال�صركة  ا���ص��ت��ح��وذت   ، امل��ق��اب��ل  يف 
�صركة  م�����ص��اه��م��ة  ع��ل��ى  ال��رو���ص��ي��ة 
ال��ن��ف��ط ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة يف 
دين  اأن  كما  اأملانية.  م�صايف  اأربعة 
م�صمون  الوطنية  النفط  �صركة 
بح�صة تبلغ 49.9 باملائة م�صندة 
�صيتغو  راأ�صمال  من  رو�صنفت  اىل 
النفط  ل�صركة  الأمريكي  الفرع   ،

الفنزويلية.
زي������ارة  وخ��������������الل   ، دي�������ص���م���رب  يف 
ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو مل��و���ص��ك��و، وعد 
ال��ك��رم��ل��ن اأي�����ص��ا ب��ا���ص��ت��ث��م��ار �صتة 
النفط  قطاعي  يف  دولر  مليارات 

واملناجم. 
 ، م�����������������ادورو  �����ص����ق����ط  م�������ا  واإذا 
خ�صارة  خم��اط��ر  ج��دي��ا  “�صتزداد 
دميري  ح����ذر   ، ا�صتثماراتنا” 
، املتخ�ص�س يف فنزويال  روزينتال 

يف الأكادميية الرو�صية للعلوم.
و”بينما تهتم ال�صن ب�صكل خا�س 
ب���احل���ف���اظ ع��ل��ى اأ����ص���ول���ه���ا ، ف���اإن 
الرو�صي  للدعم  ال�صيا�صي  البعد 
يالحظ   ، وحزما”  جت��ل��ّي��ا  اأك����رث 
رو�صيا  ُتلقي  كما  اأوليفييه.  �صريج 
دعمها  م��دى  ح��ول  ال�صك  بظالل 
�صائعات  ت�صريب  ع��رب  الع�صكري، 

حول اإر�صال مرتزقة”. 
وقد حذر وزير اخلارجية الرو�صي 
مو�صكو  اأن  من  لف��روف،  �صريغي 
�صتفعل “كل ما يف و�صعها” لدعم 
الرئي�س مادورو. ومع ذلك اعرف 
م���ع قوى  ال��ت��ع��اون  اأن  ال��ك��رم��ل��ن 
�صرط   ، اأخ��رى يف فنزويال ممكن 
“�صرعًيا”،  ال�صلطة  نقل  يكون  اأن 
نيكول�س  اأّن  ����ص���ك  ل  ت��و���ص��ي��ح 

مادورو قد ثّمنه.
عن لك�صربي�س

النفط ، �صريان مهدد
يف  نفطية  احتياطيات  اأكرب  متلك 
الغرق.  ب�صدد  ف��ن��زوي��ال   ، ال��ع��امل 
 80 الت�صخم  م��ع��دل  جت���اوز  فقد 
األفا باملائة عام 2018 - وهو رقم 
قيا�صي يف اأمريكا الالتينية. واأدى 
نق�س  عن  ف�صاًل   ، الدخل  انهيار 
ال��غ��ذاء وال����دواء ، اإىل ن���زوح م��ا ل 
فنزويلي  م��ل��ي��ون   2.3 ع���ن  ي��ق��ل 
 10 ���ص��اك��ن م���ن ك���ل  اأي ح����وايل   ،

اأ�صخا�س.
الأ�صود  ال���ذه���ب  �����ص����ادرات  ت���وّف���ر 
الدولة،  اإي�����رادات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   96
اخلام  ال��ن��ف��ط  م��ن  ول��ك��ن معظمه 
اإنتاجه.  يف  التكلفة  ع��ايل  الثقيل 
“اإن ال�صلطة ال�صافيزية قد قطعت 
 ، الذي كانت جتل�س عليه  الغ�صن 
النفط  �صركة   ، م��ن  جعلت  بعدما 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ة، خ���ّزان���ا 
لت�صغيل مواطنيها، واقتطاع اأموال 
حدود  او  �صقف  دون  منها  �صخمة 
الجتماعي  ال�����ص��ل��م  ���ص��راء  ب��ه��دف 
�صالمة  بيري  يقول  معاقلها”،  يف 
يف  متخ�ص�س  اق��ت�����ص��ادي  خ��ب��ري   ،
اأمريكا الالتينية يف جامعة باري�س 

.13
اإّن �صوء الإدارة، وقلة ال�صتثمارات، 
 1.22 اإىل  ال��ن��ف��ط  اإن���ت���اج  ق��ّل�����ص��ا 
دي�صمرب  يف  يوميا  برميل  مليون 
امل��ا���ص��ي، اإن���ت���اج اأق���ل مب��رت��ن عّما 
كان عليه قبل ثالث �صنوات، وفقا 

لبلومربغ.

وا�صنطن تغلق احلنفية النفطية
ول �صك يف اأن الو�صع �صيزداد �صوًء 
مع �صل�صلة العقوبات التي اعتمدها 
البيت الأبي�س يف 28 يناي ، دعماً 
اأ�صول  غ���واي���دو: جت��م��ي��د  خل����وان 
ل�صركة  دولر  م��ل��ي��ارات   7 بقيمة 
التجارة  وحظر  الوطنية،  النفط 

مع الكيانات الأمريكية.
ال�����ص��رب��ة ق��ا���ص��ي��ة ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل 
وا�صنطن  ت��ظ��ل  ال��ت��ي   ، ك��اراك��ا���س 
مبعدل  منها،  للنفط  م�صر  اأك��رب 
اأي  ال��ي��وم -  األ��ف برميل يف   400
 - 2017 اأق��ل من الثلث عن عام 
تليها الهند )300 األف( وال�صن 
تاأتي   ، الآن  وحتى  األ���ف(.   240(
ال�������ص���ي���ول���ة من  م����ن  ب���امل���ائ���ة   80
من  الفنزويلية،  النفط  مبيعات 
الوليات  م��ع  ال��ت��ج��اري��ة  عالقتها 

املتحدة.

الأمريكية  العقوبات  ا�صتثنت  وقد 
�صركة  وه���ي   ، “�صيتغو”  ���ص��رك��ة 
الوطنية  ال��ن��ف��ط  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ت��اب��ع��ة 
املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  الفنزويلية، 
التي متلك العديد من امل�صايف يف 
واإنديانا. فهذه  تك�صا�س ولويزيانا 
ولكن   ، العمل  ت�صتمر يف  الأخ��رية 
ح�صاب  عرب  متر  املالية  املعامالت 

جمّمد.

�صرب ال�صن  ينفد
ترفيع  ف���ن���زوي���ال  ت�����ص��ت��ط��ي��ع  ه����ل 
لتعوي�س  ال�����ص��ن  م���ع  جت���ارت���ه���ا 
يقول  الأمريكية؟  ال�صوق  خ�صائر 
اخلبري القت�صادي اإيلودي برون ، 
الربوفي�صور يف كوليج دي مك�صيكو 
بذلك”.  ال�����ص��ن  ت��ق��ب��ل  “حتى   ،

بو�صت، اأكد اأنه �صيحرم التفاقات 
ب��ن ب��ك��ن وف��ن��زوي��ال، وان���ه ياأمل 
اأق��رب وق��ت ممكن  “يف  اأن يبداأ  يف 

عالقة بناءة مع ال�صن«.

وح�صن  اقت�صادي  �صريك  رو�صيا 
اأيديولوجي

لكاراكا�س  اآخ����ر  رئ��ي�����ص��ي  ���ص��ري��ك 
، ك��ان��ت رو���ص��ي��ا يف ال��ب��داي��ة م���زوًدا 
ا�صرت  فقد  الع�صكرية،  للمعدات 
اأ���ص��ل��ح��ة رو���ص��ي��ة بقيمة  ف��ن��زوي��ال 
11 مليار دولر منذ عام 2005 
، وفق ح�صابات العديد من و�صائل 
ال��رو���ص��ي��ة، مم��ا يجعلها  الإع�����الم 

اأكرب م�صدر اأ�صلحة لتلك البالد.
متويل  ق���رو����س  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
م�����ص��ري��ات ت��ل��ك الأ���ص��ل��ح��ة ، زادت 

م�����ن اإه�����م�����ال وت���ق�������ص���ري ال����ق����ادة 
ال�����ص��اف��ي��زي��ن. ب��ع��د اإع����الن خوان 
اأكد  “الرئا�صة”،  توليه  غ��واي��دو 
متحدث با�صم اخلارجية ال�صينية، 
مبداأ  دائ��م��ا  ط��ب��ق��ت  “ال�صن  اأّن 
عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 

لبلد اآخر«.
وبعد مرور اأ�صبوع، قال جنغ �صوانغ 
، وه���و م��ت��ح��دث اآخ���ر ب��ا���ص��م وزارة 
احلكومة  اإن   ، بكن  يف  اخلارجية 
جميع  م�����ع  ل���ل���ع���م���ل  “م�صتعدة 
بن  ال���ت���ع���اون  واأن  الأطراف”، 
بتطور  يتاأثر  األ  “يجب  البلدين 

الو�صع” يف فنزويال.
الفور  ع��ل��ى  غ���واي���دو  خ���وان  اأدرك 
املمدودة، وال�صبت، يف مقابلة  اليد 
مع �صحيفة �صاوث ت�صاينا مورنينغ 

ع��ل��ى امل�����دى ال��ق�����ص��ري ، ل���ن يحل 
ه����ذا م�����ص��ك��ل��ة ن��ق�����س ال�����ص��ي��ول��ة يف 
اإىل  اأن ال�صادرات  كاراكا�س ، حيث 
بكن ُت�صتخدم يف املقام الأول لدفع 

الديون.
»تعود العالقات مع ال�صن ورو�صيا 
موالة  اإىل  ال�صافيزية  حت��ول  اإىل 
كوبا، يذّكر املوؤرخ �صريج اأوليفييه ، 
الأ�صتاذ الباحث يف جامعة بانتيون 
بداأت  والتي   ، بباري�س  ال�صوربون 
ب�صراء اأ�صلحة رو�صية وقرو�س من 

البنك املركزي ال�صيني«.
تبقى الأرقام غام�صة جدا، اإّل انه 
“تورينو  ال�صتثماري  البنك  وفق 
تدين  ف��ن��زوي��ال  ف����اإن  كابيتال”، 
لبكن.  دولر  م���ل���ي���ار   13.5 ب����� 
كانت   ، الأخ�����رية  ال�����ص��ن��وات  و”يف 

احل��ك��وم��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة، م���ن خالل 
امل�صدر  ال��ع��ام��ة،  ال�صتثمار  بنوك 
العام  للقطاع  لالئتمان  الرئي�صي 
قرو�س  تراكمت  حيث  الفنزويلي، 
 ، دولر”  م��ل��ي��ار   62 م���ن  ب���اأك���رث 

يقول اإيلودي برون.
ال�صركات ال�صينية، موجودة اأي�صا 
العديد  ويف  امل���ن���اج���م،  ق���ط���اع  يف 
الثنائية:  ال��ت��ع��اون  م�����ص��اري��ع  م��ن 
ال����ه����وات����ف امل���ح���م���ول���ة، الأج����ه����زة 
“با�صتثناء  ول���ك���ن   ... امل���ن���زل���ي���ة 
مليارات   5 ب��ق��ي��م��ة  ق���ر����س  وع����د 
تعود   ، امل��ا���ص��ي  �صبتمرب  يف  دولر 
اإىل  ال�صينية  الع��ت��م��ادات  جميع 
2016. ومنذ ذل��ك احل��ن ،  ع��ام 
تقت�صر �صلطات العمالق الآ�صيوي 
املبالغ  اإع������ادة ج���دول���ة  م��ن��ح  ع��ل��ى 

يوؤكد اإيلودي برون. امل�صردة”، 
ب�صكل  م�����رددة  ب��ات��ت  ال�����ص��ن  ان 
يفي  ل  ����ص���ري���ك  جت������اه  م����ت����زاي����د 
ال���ق���رو����س  ان  ع���ل���م���ا  ب������وع������وده، 
وبكن  مو�صكو  قبل  من  املمنوحة 
يجب اأن يتم �صدادها نفطا، ولكن 
“قدمت كاراكا�س 40 باملائة فقط 
مم��ا ك��ان��ت ق��د وع����دت ب��ه رو�صيا، 
يالحظ  لل�صن”،  ب��امل��ائ��ة  و60 

�صريج اأوليفييه.
، ت��خ��ل��ت �صركة  اأي�����ام  ب�����ص��ع��ة  ق��ب��ل 
���ص��ي��ن��ا ع���ن م�����ص��روع �صراكة  ب���رو 
الفنزويلية  الوطنية  ال�صركة  مع 
وقالت  ال�صن.  لإقامة م�صفاة يف 
للقرار  ع���الق���ة  ل  اإن�����ه  ال�����ص��رك��ة 

بالعقوبات الأمريكية.
انزعاجها  ت��خ��ف��ي  ب��ك��ن  ت��ع��د  مل   

باتت ال�شني مرتددة ب�شكل
 متزايد جتاه �شريك ل يفي بوعوده

قبل اأن تكون مواجهة �صيا�صية، عملية يل الذراع 
احلالية بني الغرب وال�صرق يف معظمها اقت�صادية

اأخذت الأزمة الفنزويلية منعطفًا حلرب باردة جديدة بني، تقريبًا، الدول الغربية والكتلة ال�شرقية ال�شابقة
مو�شكو اأكرب م�شدر اأ�شلحة لفنزويال التي ا�شرتت اأ�شلحة رو�شية بقيمة 11 مليار دولر منذ عام 2005

املانح الرئي�صي لكاراكا�س واحل�صن االأيديولوجي:

فنزويال: مل تعد رو�شيا وال�شني تخفيان انزعاجهما..
•• الفجر - خرية ال�شيباين

دعم  يف  ومو�صكو  بكني  �صتذهب  مــدى  اأي  اإىل 
نيكوال�س مادورو؟ اأن زعيم فنزويال، الذي اأ�صبحت 
�صرعيته حمل �صوؤال، يخ�صع ل�صغط مرتفع منذ اأن 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  غوايدو،  خــوان  ب  ن�صّ

املنق�صي.  يناير   23 يف  موؤقتا”،  “رئي�صا  نف�صه 
على الفور، فاز اخل�صم باعرتاف الواليات املتحدة 
ومعظم دول القارة. ويوم االثنني، حذت عدة دول 
اأوروبية، منها فرن�صا، حذوها من خالل االعرتاف 

بالنائب املعار�س “رئي�صا” لفنزويال.
دول  منحت   ، النقطة  هــذه  اإىل  الو�صول  وقبل 

اأيام”  “ثمانية  الرئي�صية  االأوروبــــي  االحتـــاد 
هذا  رف�س  مت  رئا�صية.  انتخابات  لتنظيم  ملادورو 
لهوغو  ن�صبة  ال�صافيزي  الزعيم  قبل  من  االإنــذار 
�صافيز ، �صلف مادورو ، مدعوما من رو�صيا ، وال�صني 
وا�صنطن بتدبري  اتهمت  التي   ، اأو كوبا   ، ، وتركيا 

انقالب.

وهكــــذا اأخذت االأزمة الفنزويلية منعطفًا حلرب 
الغربية  الـــدول   ، تقريبًا   ، بــني  جــديــدة  بـــاردة 

والكتلة ال�صرقية ال�صابقة.
�صيا�صية،  املــواجــهــة  تــكــون  اأن  قبل  ذلـــك،  ــع  وم  
معظمها،  يف  هي  احلالية  الــذراع  يل  عملية  فــاإن 

اقت�صادية.

املعركة اقت�صادية نفطية بال�صا�س

مادورو وبوتن  �صراكة حتت التهديد

ال�صغط المريكي يوؤمل وي�صتفز ان�صار مادورو

قطع ال�صريان النفطي لفتزويال

غوايدو يلتقط اليد ال�صينية املمدودة

ال�صن: م�صاحلي اول.. مادورو لحقا

 بينما تهتم ال�صني ب�صكل خا�س باحلفاظ على اأ�صولها، فاإن البعد ال�صيا�صي للدعم الرو�صي اأكرث حزما

اإذا �شقط مادورو، �شتزداد 
خماطر خ�شارة رو�شيا ل�شتثماراتها 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 129868

با�ص��م: �صيجري �صي�س يف اليكريكلي جريي�صلري �صاناي انونيوم �صريكتي

�صاناي بوجلي�صي م�صطفى كاراير كاددي�صي  اورغانيزي  وعنوانه: دميريتا�س 

رقم: 22 ع�صمانغازي - بور�صا / تركيا

وامل�صجلة حتت رقم : )149135(  بتاريخ: 2011/08/23

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/06/01 وحتى تاريخ : 2029/06/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 129869

با�ص��م: �صيجري �صي�س يف اليكريكلي جريي�صلري �صاناي انونيوم �صريكتي

�صاناي بوجلي�صي م�صطفى كاراير كاددي�صي  اورغانيزي  وعنوانه: دميريتا�س 

رقم: 22 ع�صمانغازي - بور�صا / تركيا

وامل�صجلة حتت رقم : )149134(  بتاريخ: 2011/08/23

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/06/01 وحتى تاريخ : 2029/06/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131319

با�ص��م: لي�صمان جي ام بي ات�س

وعنوانه: لوكا�س - �صولت�س - �صرا�صه 2، دي - 86732، اويتنجن، املانيا

وامل�صجلة حتت رقم : )149026(  بتاريخ: 2011/08/22

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/07/05 وحتى تاريخ : 2029/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131320

با�ص��م: لي�صمان جي ام بي ات�س

وعنوانه: لوكا�س - �صولت�س - �صرا�صه 2، دي - 86732، اويتنجن، املانيا

وامل�صجلة حتت رقم : )149025(  بتاريخ: 2011/08/22

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/07/05 وحتى تاريخ : 2029/07/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 121799

با�ص��م: ال�صيد/ جاين دروري

وعنوانه: دبي، �س.ب: 38357 - الإمارات العربية املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )149544(  بتاريخ: 2011/09/06

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/11/03 وحتى تاريخ : 2028/11/03

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 126297

با�ص��م: اروماثريابي ا�صو�صيت�س ال تي دي

برنتفورد،  رود،  وي�صت  ج��ري��ت  ا�صتيت،  ت��ري��دجن  وي�صت  ج��ري��ت   ،6 وع��ن��وان��ه: 

ميديل�صك�س، تي دبليو 8  9دي ان، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )131330(  بتاريخ: 2011/02/03

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/02/24 وحتى تاريخ : 2029/02/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 126298

با�ص��م: اروماثريابي ا�صو�صيت�س ال تي دي

برنتفورد،  رود،  وي�صت  ج��ري��ت  ا�صتيت،  ت��ري��دجن  وي�صت  ج��ري��ت   ،6 وع��ن��وان��ه: 

ميديل�صك�س، تي دبليو 8  9دي ان، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )131331(  بتاريخ: 2011/02/03

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/02/24 وحتى تاريخ : 2029/02/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 126299

با�ص��م: اروماثريابي ا�صو�صيت�س ال تي دي

برنتفورد،  رود،  وي�صت  ج��ري��ت  ا�صتيت،  ت��ري��دجن  وي�صت  ج��ري��ت   ،6 وع��ن��وان��ه: 

ميديل�صك�س، تي دبليو 8  9دي ان، اململكة املتحدة

وامل�صجلة حتت رقم : )131332(  بتاريخ: 2011/02/03

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/02/24 وحتى تاريخ : 2029/02/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 301236:بتاريخ: 2018/11/08

باإ�صم : بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع
وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
ال�صوؤون واخلدمات امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية بالنرنت ، اخلدمات امل�صرفية بالهاتف ، اخلدمات امل�صرفية بالهواتف 
املتحركة ، الأعمال امل�صرفية ، اخلدمات امل�صرفية املنزلية ، معلومات الأعمال امل�صرفية ، خدمات ت�صفية الأعمال املالية ، 
ا�صتثمار روؤو�س الأموال ، التحقق من ال�صيكات ، املقا�صة املالية ، غرف املقا�صة املالية ، ال�صت�صارات املالية ،  مكاتب الئتمان ، 
خدمات بطاقات الئتمان ، اإ�صدار بطاقات الئتمان ، خدمات بطاقات الدين ، حفظ الأ�صياء الثمينة كوديعة ، التقييم املايل 
)التاأمن والأعمال امل�صرفية والعقارات( ، ال�صرافة ، املعلومات املالية ، الإدارة املالية ، الكفالت املالية ، اخلدمات التمويلية 
، ا�صتثمار الأموال ، حتويل الأموال الكرونياً ، ال�صمانات ، �صمان �صندات التاأمن ال�صحي ، متويل البيع بالتق�صيط ، اإ�صدار 
بطاقات �صراء ذات قيمة ، اإ�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، متويل ال�صراء والإيجار ، القرو�س ب�صمان ، اإبرام �صندات التاأمن على 

احلياة ، القرو�س املالية ، خدمات حفظ الودائع ، بنوك التوفري ، ال�صكوك ال�صرعية.
باللغة   FAB العربية بخط مميز حتتهم الأح��رف  باللغة  اأبوظبي الأول  و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات بنك 
الإجنليزية ثم كلمات First Abu Dhabi Bank باللغة الإجنليزية وعلى ميينهم الرقم واحد باللغة الإجنليزية بخط 

اأحمر وطريقة مميزة ثم كلمات PRIVATE BANKING باللغة الإجنليزية وجميع الكلمات باللون الأزرق.
  ال�صراطات: 

بالربيد  اإر�صاله  اأو  الإقت�صاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرا�س على  لديه  فعلى من 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

EAT 125359

    منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 301238:بتاريخ: 2018/11/08

باإ�صم : بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع
وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
 ، ، وك��الت التوظيف  ، تفعيل الن�صاط املكتبي  ، توجيه الأعمال  اإدارة الأعمال   ، خدمات الدعاية والإع��الن 
ا�صت�صارات التوظيف ، تقدمي امل�صورة يف التوظيف ، تعين املوظفن ، خدمات التوظيف اخلارجي ، خدمات 
اإدارة �صوؤون   ، ، خدمات الختبارات لتحديد مهارات املوظفن  املوؤقت  التوظيف  ، وكالت  التوظيف  مكاتب 

املوظفن وا�صت�صارات التوظيف.
حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  ري�صور�صنج  الأول  اأبوظبي  كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 
باللون الأزرق  الكلمات  وجميع  الإجنليزية  باللغة   FAB1 RESOURCING SERVICES
الأبعاد مّكون من مربعات �صغرية  الكلمات ر�صم هند�صي مميز ثالثي  باللون الأحمر وفوق  والرقم واحد 

بالألوان الأحمر والأزرق.
  ال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

EAT 125535

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 301224:بتاريخ: 2018/11/08

باإ�صم : ماينالب الكرونك�س بيه تي واي ليمتد
وعنوانه:  118 هايوارد اأفينيو ، تورين�صفيل 5031 ، جنوب اأ�صراليا ، اأ�صراليا.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
كوا�صف ملعاجلة املواد اإلكرونياً حتديداً كوا�صف معادن وكوا�صف معادن لغايات �صناعية اأو ع�صكرية وكوا�صف 
لغايات  معادن  وكوا�صف  ا�صتجمامية  ولغايات  للم�صتهلك  معادن  وكوا�صف  امل�صادة  الأل��غ��ام  لغايات  معادن 
مناجم الذهب وكوا�صف معادن لال�صتخدام بالتزامن مع الربجميات ، كوا�صف معادن مزودة بخرائط و/اأو 

وظائف اأنظمة حتديد املواقع العاملية ، ملفات كهرومغناطي�صية لكوا�صف املعادن.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات GOLD MONSTER  باللغة الإجنليزية فوقهم وح�س 

الذهب باللغة العربية بخط مميز.
ال�صراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  7  فرباير 2019 العدد 12549 

EAT 125599

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

 اإعـــالن �ضطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة اموند فورديرتكنيك 
�صطب  بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�صية:املانيا(  ات�س  بي  ام  جي 
اإمارة ابوظبي )العنوان: بردبي- مكتب  قيد فرع ال�صركة يف 
التجارية �س.ب: 72327-  دار كنده للو�صاطة  رقم 214 ملك 
�س.ب: 35291( واملقيدة حتت رقم )3474( يف �صجل ال�صركات 
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�صركات  �صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج 
احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرا�س ان يتقدموا باعرا�صهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�صر على  تاريخ  ل يتجاوز �صهر من 

القت�صاد اإدارة الت�صجيل التجاري �س.ب:)3625( دبي.
 ادارة الت�ضجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدر�صة العن الناطقة باللغة الجنليزية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1004538 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمد �صعيد �صلطان بن حرمل الظاهري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حمد �صعيد �صلطان بن حرمل الظاهري من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد ق�صي حممد الغ�صن %49

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية  اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

تعديل ا�صم جتاري من/ مدر�صة العن الناطقة باللغة الجنليزية
AL AIN ENGLISH SPEAKING SCGOOL

اىل/مدر�صة العن الناطقة باللغة الجنليزية ذ.م.م
AL AIN ENGLISH SPEAKING SCGOOL LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

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

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

جالك�صي لتجارة املعدات ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1236718 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

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

لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1016940 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
والنقليات  للمقاولت  العرب  ال�ص�����ادة/بادية  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:1526415 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/احمد مبارك يافور مزينه العامري من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ احمد مبارك يافور مزينه العامري من 50% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صلطان عبداهلل حم�صن بخيت ح�صن العامري

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ بادية العرب للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م

BADIY AL ARAB GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTTING LLC

اىل/بادية العرب للمقاولت والنقليات العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
BADIY AL ARAB GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ضوؤون التجارية م غ 

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7 

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ربوع  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1706664:زاخر للهواتف املتحركة  رخ�صة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
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عربي ودويل
 الحتالل الإ�شرائيلي يعتقل 12 فل�شطينيا 

•• غزة -وام: 

اعتقلت قوة ع�صكرية اإ�صرائيلية فجر اأم�س �صابن فل�صطينين على حدود قطاع غزة.
وبح�صب ناطق ع�صكري اإ�صرائيلي فاإن املعتقلن مل يكن بحوزتهما اي اأ�صلحة ومت نقلهما 

للتحقيق معهما من قبل جهاز الأمن الداخلي الإ�صرائيلي.
واأ�صار اإىل اأنه مت اعتقال ال�صابن لدى حماولتهما الت�صلل اإىل اإحدى البلدات الإ�صرائيلية 

املقامة قرب حدود �صمال قطاع غزة.
يف �صياق مت�صل اعتقلت �صلطات الحتالل فجر ام�س عددا من املواطنن يف حمافظات 
ال�صفة الغربية . وقالت م�صادر فل�صطينية ان الحتالل اعتقل ع�صرة فل�صطينين من 

بلدة طولكرم.
وخربت  طولكرم  �صمال  قفن  ببلدة  م��ن��ازل  يف  تفتي�س  حملة  الح��ت��الل  ق���وات  و�صنت 

حمتوياتها.

مادورو  ب���اأن  لعتقادهم  �صكوكا  امل��ع��ار���ص��ون 
وك�صب  الح��ت��ج��اج��ات  لإخ��م��اد  ذل��ك  ي�صتغل 

الوقت.
وقال البابا اإنه يجب اعتبار اأي و�صاطة ر�صمية 
الدبلوما�صية.  اجلهود  يف  الأخ��رية  اخلطوة 
واأع�صاء  الفاتيكان  ق��ي��ام  يجب  اأن  واأ���ص��اف 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل الآخ���ري���ن ب��ات��خ��اذ بع�س 

اخلطوات املبدئية.
“يف  ج��ه��ود  ب���ذل  �صيت�صمن  ه���ذا  اإن  وق����ال 
حماولة لتقريب كل طرف من الآخ��ر لبدء 

عملية احلوار«.

ولكنه مل يقراأها بعد.
تي.جي24”  “�صكاي  ملحطة  م���ادورو  وق��ال 
الإي��ط��ال��ي��ة اأم�������س الث���ن���ن اإن����ه ب��ع��ث بهذه 
يف  امل�صاعدة  اأج��ل  “من  البابا  اإىل  الر�صالة 

عملية ت�صهيل احلوار وتعزيزه«.
الفاتيكان  ق��ي��ام  ال��ب��اب��ا ع��ن اح��ت��م��ال  و���ص��ئ��ل 
الر�صالة  “�صاأقراأ  ف��ق��ال  مبا�صرة  بو�صاطة 
واأرى ما ميكن فعله ولكن ال�صرط املبدئي هو 
اأن يطلب اجلانبان ذلك. ونحن م�صتعدون«.

احلوار،  م��ن  �صابقة  ج��ولت  ف�صل  �صوء  ويف 
مبا يف ذلك حماولة قادها الفاتيكان، يبدي 

•• على منت الطائرة -رويرتز:

�صيكون  الفاتيكان  اإن  فرن�صي�س  البابا  ق��ال 
طلب  اإذا  ف��ن��زوي��ال  يف  ل��ل��ت��و���ص��ط  م�����ص��ت��ع��دا 
اأ�صاف  اجلانبان املتنازعان هناك ذلك، لكنه 
مبدئية  خ����ط����وات  ات����خ����اذ  اأول  ي���ج���ب  اأن������ه 

للتقريب بن الطرفن.
بها  اأدىل  ت�صريحات  يف  اأي�����ص��ا  ال��ب��اب��ا  واأك����د 
لل�صحفين على منت طائرته خالل عودته 
الرئي�س  اأن  الإم��������ارات  ل���دول���ة  زي������ارة  م���ن 
الفنزويلي نيكول�س مادورو بعث له بر�صالة 

البابا يبدى ا�شتعداد الفاتيكان للو�شاطة يف فنزويال اإذا طلب طرفا النزاع ذلك 

مواطنية تهدف اإيل توحيد جهود 
الوطنية  وال�صخ�صيات  املثقفن 
بهدف مواجهة  امل��دين  املجتمع  و 

هذا امل�صروع .

اإىل  ال��ّدم��اء. ويف وقت نعمل جنباً 
جنب مع حلفائنا لتدمري ما تبّقى 
م��ن تنظيم داع�����س الره��اب��ي حان 
باأولئك  ب��ح��رارة  ال��ّرح��ي��ب  وق���ت 

الذين قاتلوا ب�صجاعة يف �صوريا«.
ترامب  رب��ط  فنزويال،  بخ�صو�س 
الأمريكية  بال�صيا�صة  امل��ل��ف  ه���ذا 
معار�صيه  ت�����ص��ب��ي��ه  حم���اول���ت���ه  يف 
الفنزويلي  بالرئي�س  الليربالين 

نيكول�س مادورو.
القائمة  ل�����ص��ي��ا���ص��ت��ه  ت��ن��اق�����س  ويف 
على مبداأ عدم التدخل يف نزاعات 
خ��ارج��ي��ة، دخ��ل ت��رام��ب بقوة على 
واعرف  الفنزويلية  الزم��ة  خط 
خ����وان غوايدو  ال���ربمل���ان  ب��رئ��ي�����س 

“رئي�صا انتقاليا«.
اأحرارا  ولدنا  “لقد  ترامب  وق��ال 
و�صنبقى اأحراراً، وجندد ت�صميمنا 
على اأن اأمريكا لن ت�صبح اأبدا بلدا 

ا�صراكيا«.
اأع�صاء  م���ن  ي�������ص���اري���ون  ورف�������س 
املقارنات  ه���ذه  م��ث��ل  ال��ك��ون��غ��ر���س 
م�صاواة  اإىل  دع��وات��ه��م  اإن  وق��ال��وا 
اأكرب ل تقارن باأي �صكل اىل الف�صاد 

و�صوء الإدارة يف فنزويال.

واملع�صكرات  التنظيمات  واإق��ام��ة 
داخل تون�س .

املال  اإه����دار  ملفات  متابعة   -  3
العام ومراكمة الرثوات امل�صبوهة 

لقيادات حركة النه�صة وم�صريي 
اجلمعيات املرتبطة بها.

املر�صد  ل��ت��اأ���ص��ي�����س  ال���دع���وة   -  4
الوطني �صد التمكن وهي �صيغة 

••الفجر - تون�س - خا�س
عن  تون�صيا  حم��ام��ي��ا   30 اأع��ل��ن 
ت��اأ���ص��ي�����س جم��م��وع��ة حت��م��ل ا�صم 
قالوا  التمكن”  �صد  “حمامون 
بجميع  ال���ق���ي���ام  ���ص��ت��ت��وىل  اإن����ه����ا 
اإجراءات التقا�صي �صد ما اأ�صموه 
“م�صروع التمكن الإخواين داخل 

تون�س«.
التمكن  �صد  “حمامون  واتهم    
اإىل  ا”ل�صعي   ب���  النه�صة  ح��رك��ة 
اخراق اأجهزة الدولة وال�صيطرة 
ع����ل����ى ج���م���ي���ع م���ف���ا����ص���ل���ه���ا عرب 
الإنتدابات والتعيينات والرقيات 
يف اخل��ط��ط ال��وظ��ي��ف��ي��ة الإداري�����ة 
م��ن��ه��ا وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة خ��ا���ص��ة من 
ع��ل��ى حكومة  ���ص��ي��ط��رت��ه��ا  خ����الل 

الرويكا«.
“ولفر�س  النه�صة  اأن  واأ���ص��اف��وا 
ال��ت��م��ك��ن، عملت  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ات 
املجتمعي  ال���ن���م���ط  ت��غ��ي��ري  ع���ل���ى 
ل��ت��ون�����س واح��ت��ك��ار ال��ف�����ص��اء العام 
ب��ك��ّل م��ك��ّون��ات��ه وه��ي��ئ��ات��ه، وذلك 

اإليها  واملوالن  منت�صبيها  بتثبيت 
منها  ���ص��واء  احل�صا�صة،  امل��واق��ع  يف 
الق�صائية  اأو  الأمنية  اأو  الإداري���ة 
�صريح  خ���رق  يف  ال�����ّص��ي��ا���ص��ي��ة،  اأو 
والن�صو�س  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ق��وان��ن 
ح�صب  اخل����ا�����ص����ة  ال����رت����ي����ب����ي����ة 
احلالت” واأنها “اعتمدت تنفيذا 
توظيف  ع��ل��ى  ال��ت��م��ك��ن  ل�صيا�صة 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة التي  ب��ع�����س الأح�������زاب 
لتمرير  ب��ا���ص��ت��م��رار  ت��غ��ي��ريه��ا  مت 
الدولة  قلب  اإىل  ال��ول��وج  برنامج 
ومن ثمة تغيري عقيدة املوظفن 
العمومين من الولء للوطن اإىل 

الولء للتنظيم«.
واأ�صارت املجموعة اإىل اأن “حركة 
�صبكة  ب��ن��اء  اإىل  ع��م��دت  النه�صة 
واخلريية  املدنية  اجلمعيات  من 
القريبة  اأو  مبا�صرة  بها  املرتبطة 
منها يف اإطار ولئي مغلق يحتكم 
وامل�صاهرة”  القرابي  العامل  اإىل 
“تكفلت  اأن  هذه اجلمعّيات  واإىل 
اخلارجّية  ال���ت���م���وي���الت  ب��ت��ل��ق��ي 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل����ه����ام امل�������ص���اع���دة على 

تكري�س �صيا�صة التمكن ».
“عن ط��ري��ق هذه  اأن����ه  واع���ت���ربت 
اجل���م���ع���ّي���ات وم�����ا اأت����ي����ح ل���ه���ا من 
قدرات مالّية ومن اأن�صطة تعبوّية، 
بتنفيذ  ال��ن��ه�����ص��ة  ح��رك��ة  ت��ك��ف��ل��ت 
اأج���ن���دات دول��ي��ة داخ����ل ت��ون�����س يف 
والعودة  التوتر  بوؤر  اإىل  الت�صفري 
و�صيا�صي  م��ايل  دع��م  مقابل  منها 
اإىل  لف��ت��ة  خارجي”  واإع���الم���ي 
القرار  ارت���ه���ان  خ���الل  “من  اأن����ه 
اأجنبية  اأط���راف  لفائدة  الوطني 
حركة  ق�����ي�����ادات  ب���ع�������س  راك����م����ت 
اجلمعيات  وم�������ص���وؤويل  ال��ن��ه�����ص��ة 
القريبة منها ثروات مالية طائلة 
وطنيا  جتارية  اأن�صطة  واحتكرت 

ودوليا«.
التمكن”  �صد  “حمامون  و�صدد 
اخليط  اأن  “باعتبار  اأن�����ه  ع��ل��ى 
الأن�صطة  ج��م��ي��ع  ب����ن  ال����راب����ط 
والقت�صادية  واملدنية  ال�صيا�صية 
لقيادات حركة النه�صة وامل�صرفن 
ال��ق��ري��ب��ة منها  ع��ل��ى اجل��م��ع��ي��ات 
الفكر  لأدب��ي��ات  وفقا  التمكن  هو 

اأن  “يعتربون  فاإنهم  الإخواين” 
مواجهة هذا امل�صروع تندرج �صمن 
الر�صالة املواطنية ملهنة املحاماة«.
ت�صمل  امل��ج��م��وع��ة  ب��ي��ان  وح�����ص��ب 
مبواجهة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الإج���������راءات 
التمكن املجالت واملحاور التالية 
جزائية  ب��ق�����ص��اي��ا  ال���ق���ي���ام   -  1
واإداري��������ة ���ص��د امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من 
الإنتدابات والتعيينات والرقيات 
يف اخل��ط��ط ال��وظ��ي��ف��ي��ة الإداري�����ة 
لالإجراءات  املخالفة  وال�صيا�صية 
الرتيبية  والن�صو�س  القانونية 
املوؤ�ص�صات  ب��ج��م��ي��ع  مت����ت  ال���ت���ي 
العمومية والهيئات الر�صمية على 
كامل تراب اجلمهورية بداية من 

حكومة الرويكا .
2 - القيام بق�صايا جزائية واإدارية 
بوؤر  اإىل  الت�صفري  مبلف  متعلقة 
ومالحقة  منها  وال��ع��ودة  ال��ت��وت��ر 
ج���م���ي���ع الأ�����ص����خ����ا�����س وال���������ذوات 
من  والعمومية  اخلا�صة  املعنوية 
اأحزاب وجمعيات و�صركات جتارية 
ثبت  التي  وخارجها  تون�س  داخ��ل 

وم�صارات  ���ص��ب��ك��ات  يف  ت���ورط���ه���ا 
ومتويل العمليات الإرهابية �صواء 
اأو  ال��ع��راق  اأو  ���ص��وري��ا  اأو  ليبيا  يف 
غريها مع تتبع دورها يف تاأ�صي�س 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأ���ص��اد 
ت����رام����ب يف خ���ط���اب���ه ح������ول ح���ال 
باأ�صلوب  الكونغر�س  اأم��ام  الحت��اد 
يعتمده  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  يف  ج��دي��د 
ال���ن���زاع���ات  اإن�����ه�����اء  اإىل  وي����ه����دف 
يف  ثانية  قمة  عن  معلنا  الطويلة 
ال�صهر مع كوريا  وق��ت لح��ق ه��ذا 
ال�����ص��م��ال��ي��ة وم��ت��ح��دث��ا ع���ن تقدم 
ح��رك��ة طالبان  م��ع  امل��ح��ادث��ات  يف 

الأفغانية.
األقى ترامب خطابه ال�صنوي اأمام 
ال��ك��ون��غ��ر���س ب��ع��د اأزم�����ة الإغ����الق 
الفدرالية،  ل���������الإدارات  اجل���زئ���ي 
كوريا  على  انفتاحه  بثمار  واأ���ص��اد 
خطابه  فر�صة  م�صتغال  ال�صمالية 
الذي بث لالأمة للك�صف عن قمته 
كيم  الزعيم  م��ع  املرتقبة  الثانية 

جونغ اأون.
الزعيم  �صيلتقي  اإن��ه  ترامب  وق��ال 
و28   27 يف  ال�����ص��م��ايل  ال���ك���وري 

�صباط- فرباير يف فيتنام.
اأع�صاء  اأم�������ام  ت����رام����ب  واأ������ص�����اف 
دبلوما�صّيتنا  اإطار  “يف  الكونغر�س 

اجلريئة، ُنوا�صل جهدنا التاريخي 
�صبه اجلزيرة  ال�صالم يف  اأجل  من 

الكورّية«.
واأ�صاد ترامب بالتقّدم الذي حتّقق 
ب���داأ يف العام  ال���ذي  منذ الن��ف��راج 
ُينتَخب  اأّن��ه لو مل  املا�صي، م��وؤّك��داً 
املّتحدة يف  الوليات  رئي�صاً، لكانت 
حالة “حرب كربى الآن مع كوريا 

ال�صمالية«.
وقال ترامب “لقد عاد رهائننا اإىل 
الديار، وتوّقفت التجارب النووّية، 
ومل يتّم اإطالق �صواريخ منذ 15 

�صهًرا«.
كثري  عمل  ه��ن��اك  زال  “ما  وت��اب��ع 
ي��ج��ب ف��ع��ل��ه، ل��ك��ّن ع��الق��ت��ي بكيم 

جونغ اأون جّيدة«.
وك�������ان ت����رام����ب ق����د ال���ت���ق���ى كيم 
يف ح����زي����ران- ي��ون��ي��و امل���ا����ص���ي يف 
بن  ق���م���ة  اأول  يف  ����ص���ن���غ���اف���ورة، 
اأ�����ص����ه����ر على  ب����ع����د  ال�����دول�����ت�����ن، 
كوريا  الأم��ريك��ي  الرئي�س  تهديد 
النووية  جتاربها  ب�صبب  ال�صمالية 

وال�صاروخية.
اإنه وكيم  ومنذ القمة قال ترامب 
م�����ص��ت��ع��دان ل�����ص��ن��ع ال���ت���اري���خ، لكن 
كوريا  وع��ود  اإن  يقولون  منتقديه 

ال�صمالية ل تزال غام�صة.
و�صيكون على الزعيمن يف فيتنام 
كوريا  ال�����ت�����زام  م���ع���ن���ى  م��ن��اق�����ص��ة 
ب”نزع  ���ص��ن��غ��اف��ورة  يف  ال�����ص��م��ال��ي��ة 
ت�صور  و���ص��ط  النووي”،  ال�����ص��الح 

املفاو�صات،  هذه  تقّدم  “مع  وق��ال 
���ص��ن��ت��م��ّك��ن م���ن احل�����ّد م���ن وج���ود 
ق��ّوات��ن��ا، وال��رك��ي��ز ع��ل��ى مكافحة 
كّنا  اإذا  م���ا  ن���ع���رف  ل  الإره���������اب. 
لكننا  ل،  اأم  اّت��ف��اق  اإىل  ل  �صنتو�صّ
نعرف اأّنه بعد عقدين من احلرب، 
ف�����اإّن ال���وق���ت ح���ان مل��ح��اول��ة �صنع 

ال�صالم على الأقّل«.
اخلا�س  الأم��ريك��ي  املبعوث  وعقد 
الثاين-  كانون  يف  زاد  خليل  زمل��اي 
املفاو�صات  م���ن  اأي�����ام  ���ص��ت��ة  ي��ن��اي��ر 
ع��ن طالبان  م��ع ممثلن  امل��ط��ول��ة 

يف قطر.
قاتلت  “لقد  ت�����رام�����ب  وت�����اب�����ع 
“يف  لها  مثيل  ل  ب�صجاعة  قّواتنا 
�صجاعتها،  وبف�صل  اأفغان�صتان”. 
اإيجاد  على  ق��ادري��ن  الآن  اأ�صبحنا 
الدموي  النزاع  لهذا  �صيا�صي  ح��ّل 

الطويل«.
كما حتّدث ترامب اأمام الكونغر�س 
ع��ن ���ص��وري��ا، وع���ن ق����راره املفاجئ 
اأمريكي  جندي  األفي  زه��اء  �صحب 

منت�صرين هناك.
مهماتي  ت�صّلمت  “عندما  وق����ال 
داع�س  تنظيم  ك��ان  “الرئا�صية”، 
من  اأك���رث  على  ُي�صيطر  الإره��اب��ي 
50 األف كيلومر مرّبع يف العراق 

و�صوريا«.
اليوم  ح��ّررن��ا  “لقد  ترامب  وتابع 
كّل هذه الأر�س تقريباً من قب�صة 
ه������وؤلء ال��ق��ت��ل��ة امل��ت��ع��ّط�����ص��ن اإىل 

ك���ي���م ل���ن���زع جل��م��ي��ع ال����ص���ل���ح���ة يف 
عن  التخلي  ولي�س  اجل��زي��رة  �صبه 

تر�صانة ا�صتغرق بناءها عقودا.
كوريا  اإىل  املوفد اخلا�س  ويتوجه 
الأربعاء  بيغون  �صتيفن  ال�صمالية 
لإج����راء حم��ادث��ات يف ب��ي��ون��غ يانغ 

للتح�صري للقمة.
الأ�صبوع  اأع���ل���ن  ق���د  ب��ي��غ��ون  وك����ان 
امل��ا���ص��ي، اإن����ه ف��ي��م��ا ل��ن ي��ت��م اإلغاء 
التو�صل  ب���دون  ال��ع��ق��وب��ات  جميع 
اأن  اإل  ال�����ن�����ووي،  ال�������ص���الح  ل���ن���زع 

وا�����ص����ن����ط����ن م�������ص���ت���ع���دة لت����خ����اذ 
حتفيز  ن���ح���و  الأوىل  اخل����ط����وات 
النمو القت�صادي لهذا البلد الذي 

تخنقه العقوبات الدولية.
غراهام،  ليند�صي  ال�صناتور  وق��ال 
ل�صبكة  ل��رام��ب،  امل��ق��رب  احلليف 
كيم  اإن  اخلطاب  بعد  نيوز  فوك�س 
الأ�صلحة  اإىل  ���ص��ع��ى  اون  ج���ون���غ 
�صمانة”  “ك�صيا�صة  ال���ن���ووي���ة 
ترامب  ل���ه  ق���دم  اإذا  اأن����ه  م�صيفا 
بديال “حلياة خالية من الأ�صلحة 

اجلنود  ك��ل  �صحب  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري 
األف  الأمريكين من �صوريا و14 

عن�صر من اأفغان�صتان.
وع���رب ت��رام��ب ع��ن اأم���ل ح���ذر بان 
م����ع حركة  امل���ف���او����ص���ات  ت��ك��ث��ي��ف 
ط���ال���ب���ان ���ص��ي��ن��ه��ي اأط��������ول ح���رب 

خا�صتها اأمريكا.
جُتري  “اإدارتي  ت��رام��ب  واأ����ص���اف 
مع  اأفغان�صتان  يف  بّناءة  حمادثات 
الأفغانّية،  اجل��م��اع��ات  م���ن  ع���دد 

بينها طالبان«.

وم�صمونة،  اآم��ن��ة  ت��ك��ون  ال��ن��ووي��ة 
ف�صيتجاوب معه«.

يف خطابه الذي ركز ب�صكل اأ�صا�صي 
ي�صمل  املحلية مبا  الأولويات  على 
الهجرة،  ق�صية  يف  املت�صدد  نهجه 
نف�صه  ت�������ص���وي���ر  ت����رام����ب  ح�������اول 
ك�صيا�صي يعتمد الواقعية يف العامل، 
قائال اإنه ينتهج “�صيا�صة خارجية 
وقال  اأول«.  اأمريكا  م�صالح  ت�صع 
تقاتل  ل  العظمى  “الأمم  ترامب 
حروبا ل تنتهي” وذلك بعد قراره 

القيام بجميع اإجراءات التقا�صي �صد امل�صروع:

حمامون �شد م�شروع التمكني الإخواين داخل تون�س

دعا يف خطابه حول حال االحتاد اإىل الوحدة يف جو �صيا�صي مت�صنج

ترامب ي�شيد بدبلوما�شيته اخلارجية معلنا عن قمة جديدة مع كوريا ال�شمالية

حمامون ي�صعون النه�صة يف قف�س التهام

يف تقرير �صري اأر�صل اإىل جمل�س االأمن 

خرباء اأمميون: كوريا ال�شمالية تخبئ �شواريخ يف مطارات! 
دي مايو التقى م�شوؤولني يف »ال�شرتات ال�شفراء« يف فرن�شا 

•• االأمم املتحدة-اأ ف ب:

ال�صمالية  ك��وري��ا  برناجمي  اإن  املتحدة  ل���الأمم  تابعة  خ���رباء  جلنة  ق��ال��ت 
ت�صتخدم  يانغ  بيونغ  وب��اأن  حالهما  على  ي��زالن  ل  والبال�صتي  ال�صاروخي 

مطارات ومن�صاآت اأخرى حلماية اأ�صلحتها من �صربات اأمريكية حمتملة.
وقالت اللجنة يف تقرير اطلعت عليه وكالة فران�س بر�س اإن العقوبات �صد 
كوريا ال�صمالية “غري فعالة” وباأن بيونغ يانغ ل تزال قادرة على احل�صول 
املحظور  ال��ف��ح��م  وب��ي��ع  ال��ن��ف��ط  منتجات  م��ن  �صرعية  غ��ري  �صحنات  ع��ل��ى 
“برناجمي جمهورية  اأن  التقرير  وجاء يف  الأ�صلحة.  على  وانتهاك حظر 
كوريا ال�صعبية الدميوقراطية النووي والبال�صتي ل يزالن على حالهما«.

واأ�صاف “تو�صلت اللجنة اإىل اأن جمهورية كوريا ال�صعبية الدميوقراطية 
ت�صتخدم من�صاآت مدنية، بينها مطارات لتجميع �صواريخ بال�صتية واإجراء 

جتارب، لكي متنع ب�صكل فاعل �صربات قا�صية«.
الرئي�س  ي�صتعد  وق��ت  يف  الأم��ن  جمل�س  اإىل  ال�صري  التقرير  اإر���ص��ال  ومت 
كيم  ال�صمايل  الكوري  الزعيم  مع  ال�صهر  هذا  ثانية  لقمة  ترامب  دونالد 
جونغ اأون، تاأمل وا�صنطن منها اإحراز تقدم ملمو�س يف نزع ال�صالح النووي 

لبيونغ يانغ.
اقت�صادية  عقوبات  لفر�س  املتحدة  الأمم  يف  م�صاع  ت��رام��ب  اإدارة  وق���ادت 
النووية واإطالقها �صواريخ  ال�صمالية ردا على جتاربها  قا�صية على كوريا 

يف 2017.
والوقود  للنفط  �صرعية  غ��ري  نقل  بعمليات  قامت  ال�صمالية  ك��وري��ا  لكن 

•• روما-اأ ف ب:

اأع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء الإي���ط���ايل وزعيم 
ح��رك��ة ال��ن��ج��وم اخل��م�����س ل��وي��ج��ي دي م��اي��و اأنه 
من  م�صوؤولن  الثالثاء  الأول  اأم�س  ي��وم  التقى 

حركة “ال�صرات ال�صفراء” يف فرن�صا.
وقال دي مايو عرب مواقع التوا�صل الجتماعي 
والتقينا  ف��رن�����ص��ا  اإىل  وج���ي���زة  ب���زي���ارة  ق��م��ن��ا   “
�صالن�صون  كري�صتوف  ال�صفراء  ال�صرات  قائد 
لئحة  على  الأوروب��ي��ة  لالنتخابات  واملر�صحن 
اإنغريد  ب��رئ��ا���ص��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل����ب����ادرة  ا���ص��ت��ف��ت��اء 

ليفافا�صور«.
لق�اءات  يف  الأول  ج��م��ي��ل،  “لقاء  ع��ن  وحت����ّدث 
بلدينا  يف  ال��و���ص��ع  فيه  ناق�صنا  مقبلة،  ع��دي��دة 
واحل�����ق�����وق الج���ت���م���اع���ي���ة وال���دمي���وق���راط���ي���ة 

املبا�صرة«.
الألب.  جبال  ع��ربت  التغيي������ر  “رياح  واأ���ص��اف 

اأكرر: ري������اح التغيري عربت جبال الألب«.
واأكدت حركة النجوم اخلم�س اأن اللقاء جرى يف باري�س واأن موعداً جديداً 

قد حّدد “يف الأ�صابيع املقبلة” يف روما.
وقّدم دي مايو يف بداية كانون الثاين/يناير تاأييداً قوياً حلركة “ال�صرات 
تلك  اخلم�س،  للنجوم  مدونة  يف  ت�صعفوا”  “ل  لهم  وق��ال  ال�صفراء”، 

اإجراءات  البحر، لاللتفاف على  ال�صفن يف  �صبكة من  والفحم م�صتخدمة 
براجمها  لبناء  العائدات  يانغ من  بيونغ  املتحدة حلرمان  الأمم  تفر�صها 
الدولية  العقوبات  جتعل  النتهاكات  “تلك  اإن  التقرير  وق��ال  الت�صلحية. 
الأخرية غري فعالة، بتجاهلها القيود على ا�صترياد جمهورية كوريا ال�صعبية 
الدميوقراطية للمنتجات النفطية والنفط اخلام واحلظر املفرو�س على 

الفحم يف 2017«.
اأربعة  �صقفا قدره  ال�صمالية  الدولية على كوريا  العقوبات  ق��رارات  وحتدد 
مالين برميل من النفط اخلام �صنويا، و500 األف برميل من منتجات 

النفط املكرر.
وقال التقرير اإن “اللجنة تو�صلت اإىل اأن مرافئ ومطارات جمهورية كوريا 
للقرارات تراوح من  وا�صعة  ت�صتخدم لنتهاكات  الدميوقراطية  ال�صعبية 
عرب  اأم���وال  تهريب  اإىل  الفحم  وواردت  للنفط  ال�صرعية  غري  ال�صادرات 

مواطنن” كورين �صمالين.
واأ�صاف اإن كوريا ال�صمالية ل تزال تنهك حظرا على الأ�صلحة و�صعت اإىل 
وليبيا  اليمن  يف  احلوثين  واملتمردين  �صوريا  اإىل  خفيفة  اأ�صلحة  تزويد 

وال�صودان.
وتتفادى  تطبيقا  الأ�صواأ  تزال من  ل  املالية  “العقوبات  اإن  اللجنة  وقالت 

عمليا تدابري نظام العقوبات«.
ويتما�صى تقرير اللجنة مع تقديرات اأجهزة ا�صتخبارات اأمريكية قالت اإنه 
من غري املرجح اأن تتخلى كوريا ال�صمالية عن براجمها الت�صلحية، لكن قد 

تعر�س خف�س اأن�صطتها لتح�صل على تخفيف للعقوبات.

احلركة ال�صيا�صية غري العتيادية التي تاأ�ص�صت عام 2009 نتيجة رف�س 
جزء من اليطالين للطبقة ال�صيا�صية القدمية.

املن�صة  ع��رب  ال�صفراء”  “ال�صرات  م�صاعدة  اأي�����ص��ا  م��اي��و  دي  وع��ر���س 
على  “تنظيم حتركات  اأجل  من  “رو�صو”،  امل�صماة  الإلكرونية حلركته 

الأر�س” واأي�صاً “اختيار املر�صحن” و”حتديد الربنامج النتخابي«.
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الفجر الريا�ضي

التابعة  وال���ق���درة  للفرو�صية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  اأع��ل��ن��ت 
لنادي تراث الإم��ارات يف موؤمتر �صحفي عقد اأم�س  
الأربعاء يف القاعة الكربى مبركز �صلطان بن زايد 
الدورة  فعاليات  برنامج  تفا�صيل  عن  اأبوظبي،  يف 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  مل��ه��رج��ان  ع�����ص��رة  ال��ث��ال��ث��ة 
القدرة  رك��وب   - للفرو�صية  ال��دويل  نهيان  اآل  زاي��د 
والتحمل 2019 الذي يقام بتوجيهات ورعاية من 
�صموه، وحتت �صعار “ اجلانب الإن�صاين يف العالقة 
قرية  يف   فعالياته  وتنطلق  والفار�س”،  اخليل  بن 
بوذيب العاملية للقدرة مبدينة اخلتم يف الفرة ما 

بن 13 وحتى 16 من فرباير اجلاري.
ح�صر امل��وؤمت��ر ك��ل م��ن ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبيد علي 
را�صد املن�صوري، نائب �صمو مدير عام مركز �صلطان 
بن زايد ، و�صعادة عبد اهلل املحريبي املدير التنفيذي 
و�صعادة  الم���ارات  ت��راث  ب��ن��ادي  امل�صاندة  للخدمات 
للدرا�صات  التنفيذي  املدير  الرميثي،  عبداهلل  علي 
والإع��الم بنادي تراث الم��ارات ، ، واأع�صاء اللجنة 
وامل�صوؤولن يف  الإدارات  املنظمة، وعدد من مديري 
النادي واملركز ، وممثلو اجلهات الراعية والداعمة، 

وجمع من الإعالمين واملهتمن.
ا�صتهل املوؤمتر بكلمة ترحيبية األقاها حممد مهري 

نقل  للفرو�صية  بوذيب  قرية  اإدارة  مدير  املزروعي، 
فيها للح�صور حتيات �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد 
اأكد  ال��ذي  املهرجان  فعاليات  ع��ن  معلنا  نهيان،  اآل 
اأن��ه يتطور عاما بعد عام يف ظلِّ بروتوكول بوذيب 
واأ�صبح ياأخذ بعداً عاملياً وقبوًل يف كثري من الدول.

اإىل تطوير  يهدف  ال��ربت��وك��ول  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ريا�صة الفرو�صية من خالل بالرجوع بها اإىل �صابق 
ع��ه��ده��ا، ح��ي��ث ال���راب���ط وال�����ص��داق��ة ب��ن الفار�س 
اأخالق الفر�صان، مبا يحقق املحافظة  واخليل وفق 
ركوب  يف  ال�صريف  والتناف�س  والفار�س  اخليل  على 
قرية  تنظمها  التي  ال�صباقات  اأن  مو�صحا  ال��ق��درة، 
من  خمتلفة  �صباقات  ه��ي  ل��ل��ق��درة  العاملية  ب��وذي��ب 
من  كاملة  طبيعية  م�صارات  على  جت��ري  اإنها  حيث 

تالل وغابات واأ�صجار. 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  مهرجان  اأن  امل��زروع��ي،  واأك���د 
القدرة والتحّمل  اآل نهيان الدويل لركوب  بن زايد 
العاملية،  الفرو�صية  فعاليات  م��ن  غ��ريه  ع��ن  ينفرد 
كيلومراً   240 م�صافة  اإىل  ي�صل  �صباق  بتنظيم 
اأي��ام، وهذا بحد ذاته يعترب متيزاً  على مدار ثالثة 
القدرة.مو�صحاً  خ��ي��ول  حت��م��ل  ل���ق���درات  وحت���دي���اً 
وال���زّوار  املت�صابقن  ل�صتقبال  جم��ّه��زة  القرية  اأن 

و�صتوّفر لهم كافة اخلدمات.
من جانبه، عرب ال�صيد اأديب عبد الكرمي احلمادي 
املدير التنفيذي لحتاد الإمارات للفرو�صية وال�صباق، 
اآل نهيان،  زايد  ال�صيخ �صلطان بن  عن �صكره ل�صمو 
لريا�صات  املتوا�صل  ودعمه  واهتمامه  رعايته  على 
على  بغريب  لي�س  ذل��ك  اأن  اإىل  م�صرياً  الفرو�صية، 
راعي هذه الريا�صة، الذي قدم لنا منوذجاً خمتلفا 

يف �صباقات القدرة عرب بروتوكول بوذيب.
وقال: “نحن يف احتاد الإمارات للفرو�صية وال�صباق 
�صعداء للتعاون مع اللجنة املنظمة للمهرجان الذي 
يعترب احتفالية ريا�صية بكل املقايي�س، حيث يجمع 
نخبة من فر�صان العامل يف خم�صة �صباقات رئي�صية، 
ون�صخر كل اإمكانات الحتاد لهذا احلدث الريا�صي 

املهم، ولهم منا كل الدعم«.
احل�صرمي  حممد  ال�صيد  ال���دويل  احلكم  وحت��دث 
امل��ه��رج��ان مبينا  ب��ه��ا  �صيفتتح  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  م��دي��ر 
اأه��م��ي��ت��ه��ا ك��ون��ه��ا ت��رك��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب الإن�����ص��اين يف 
متحدثون  ويرثيها  والفار�س،  اخليل  بن  العالقة 
بتخ�ص�صات متنوعة تخدم ريا�صة الفرو�صية، منوها 
اإىل اأن خمرجات هذه الندوة �صتكون حمط اهتمام 
وال�صباق  للفرو�صية  الإم����ارات  احت��اد  م��ع  بالتعاون 

لت�صيف اإىل م�صرية التطور املتن�صارع الذي ت�صهده 
فرو�صية الإم��ارات التي غدت تتبواأ مراتب هامة يف 

راأ�س الهرم الدويل لهذه الريا�صة.
�صباقات  عن  وثائقي  لفيلم  عر�صاً  املوؤمتر  وت�صمن 
بوذيب،  قرية  تتبناها  التي  والتحمل  القدرة  ركوب 
وعن املهرجان الذي  ي�صت�صيف عدداً من ال�صيوف 
من  الفرو�صية  بريا�صة  ال�صلة  ذات  وال�صخ�صيات 
للعديد من  ال��دع��وات  ع��دي��دة، حيث وجهت  ب��ل��دان 
الدول يف العامل. ويفتتح املهرجان، يوم 13 اجلاري 
ب��امل��وؤمن��ر ال���دويل ال��راب��ع ل��رك��وب ال��ق��درة والتحمل 
ويت�صمن  املهرجان،  فعاليات  �صمن  �صينعقد  ال��ذي 
اخليل  ب��ن  “العالقة  بعنوان  علمية  فكرية  ن���دوة 
عمل  وور����ص���ة  الن�صاين” ،  – اجل��ان��ب  وال��ف��ار���س 
اليجابي  تاثريها  ومدى  ال�صباقات  “جدولة  حول 
املو�صم  خالل  للخيل  املدربن  توزيع  على  وال�صلبي 
كل  فيهما  وي�صلرك  الفرو�صية”،  بريا�صة  اخلا�س 
ال���دويل ع��زي��ر �صيخ حممد يا�صن من  م��ن احل��ك��م 
الهند ، واحلكم الدويل كري�صتيان لوزانو من فرن�صا 
لوي  ج��ان  ال��دك��ت��ور  ال���دويل  البيطري  والطبيب   ،
الدويل  البيطري  والطبيب   ، فرن�صا  لوكلريك من 
والطبيبة   ، �صومرا�س  هالفرد  الدكتور  ال�صويدي 

والباحث  �صعبان،  ح�صن  رول  الماراتية  البيطرية 
ال��ربي��ط��اين الدكتور  امل�����ص��اب��ق��ات  ���ص��وؤون ج���دول  يف 
والو�صة  الندوة  �صيدير  م��اري   فيما  ديفيد جوهن 
ال��دويل حممد علي احل�صرمي.  الم��ارات��ي  احلكم 
والت�صجيل  الفح�س  نف�صه  اليوم  ظهر  بعد  و�صيتم 
�صباق  ان��ط��الق  �صي�صهد  ال��ذي  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ل�صباق 
جنوم،  بثالث  دولياً  امل�صنف  كيلومر   242.15
املهرجان،  �صباقات  برنامج  ال�صباق  ه��ذا  يت�صدر  اإذ 
ويتوا�صل على مدى ثالثة اأيام، كما �صي�صهد كذلك 
 100.91 مل�صافة  الن�صائي  ال��ق��درة  �صباق  انطالق 
تتوا�صل  للمهرجان،  الثالث  ال��ي��وم  ويف  كيلومر. 
�صتتم  كما  كيلومر،   242.15 �صباق  مناف�صات 
مناف�صات كل من �صباق اخليول ذات امللكية اخلا�صة 
تقليداً  اأ�صبح  ال���ذي  كيلومر،   100.91 مل�صافة 
اإطار توجيهات  القدرة يف  برنامج موا�صم  �صنوياً يف 
ودعم واهتمام �صمو رئي�س النادي لت�صجيع الفر�صان 
مع  التوا�صل  على  اخلا�صة  امللكية  ذوي  والفار�صات 
ريا�صة ركوب القدرة والتحمل، واإتاحة الفر�صة لهم 
خيولهم،  لياقة  على  واملحافظة  ال��ق��درات  لختبار 
تاأهيليا  تعليميا  �صباقاً  نف�صه  ال��ي��وم  �صي�صهد  كما 
كل  كيلومراً،   20 مل�صافة  بوذيب  اأكادميية  لطلبة 

ت��ك��وي��ن ق��اع��دة م��ن فر�صان  ذل���ك بغية الإ���ص��ه��ام يف 
وفار�صات الإمارات املوؤهلن لرفد فرو�صية الإمارات 
الإمارات  واعدة وتعزيز حجم ونوع م�صاركة  بدماء 
بهذه  املتخ�ص�صة  وال��دول��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف 
ف�صوف  املهرجان  من  الأخ��ري  اليوم  اأم��ا  الريا�صة. 
الرئي�صي  ال�صباق  ملناف�صات  الأخ��رية  املرحلة  ي�صهد 
242.15 كيلومر، و�صي�صهد كذلك انطالق �صباق 
امل�صنف  والنا�صئن  لل�صباب  ال���دويل   120.27
بنجمتن، وانطالق ال�صباق الدويل التاأهيلي جنمة 
واحدة مل�صافة 80.47 كيلومر، كما �صي�صهد جولة 
 40 مل�صافة  اأكادميية بوذيب  اأخرى لطلبة  تعليمية 
كيلومرا.  ويف اجلانب الثقايف امل�صاحب للمهرجان 
الراثية  ال��ق��ري��ة  يت�صمن  ت��راث��ي  م��ه��رج��ان  ي��ق��ام 
ل�صدرات  ومعر�صا  ال�صعر،  وبيت  ال�صعبي  وال�صوق 
م��رك��ز زاي����د ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث ، ا���ص��ات��ف��ة اىل 
خدمات  الراثية  القرية  وت��ق��دم  لل�صور.  معر�س 
واأن�صطة جاذبة متنوعة للجمهور، و�صيعمل النادي 
تاأمن و�صائط نقل للزوار ولعائالتهم  كعادته على 
نادي  مقر  م��ن  وذل��ك  امل��ه��رج��ان،  فعاليات  حل�صور 
ت����راث الإم������ارات يف اأب��وظ��ب��ي وح��ت��ى ق��ري��ة بوذيب 

العاملية يف اخلتم.

ال�صمو  ���ص��اح��ب  دع����م  و  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
يف  تنطلق  اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
ال�صاعة الثانية والربع من ظهر اليوم 
اجلولة   2019 فرباير   7 اخلمي�س 
الثالثة  للن�صخة  واخلتامية  الثالثة 
الهوائية،  ل��ل��دراج��ات  ال�صلم  ل�صباق 
ال�صمو  �صاحب  مكتب  ينظمه  ال���ذي 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
برعاية  وال���ت���م���وي���ل،  امل�����ص��ري��ات   –
ويعد  القاب�صة”،  “دبي  و  “ِمرا�س” 
ال�صباق الأ�صخم من نوعه على �صعيد 
مالين   3 تبلغ  التي  املالية  اجلوائز 
درهم موزعة على ال�صباقات الثالثة، 

بواقع مليون درهم لكل �صباق.
اليوم  ال���ث���ال���ث  ال�������ص���ب���اق  و����ص���ي���ك���ون 
الهواة  ل��ف��ئ��ة  خم�����ص�����ص��اً  اخل��م��ي�����س، 

دع��وة جميع  الإم��ارات��ي��ن و�صتتم فيه 
امل�صاركن يف �صباقات ال�صلم بالن�صخة 
الثالثة الذين مت انتقاء 60 مت�صابقاً 
الفردي،  بنظام  �صيتناف�صون  منهم، 
الفرقي،  بنظام  التناف�س  جانب  اإىل 
حيث مت تق�صيمهم اإىل 8 فرق، وهي: 
�صرطة دبي، �صرطة اأبوظبي، اأ�س اأ�س، 
اإك�صبو 2020، تريك دبي توب لين، 

تورك، فريق الوثبة وربدان.
لل�صباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ام����ت 
برئا�صة �صعادة عمري جمعة الفال�صي 
مل��ك��ت��ب �صاحب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
والتمويل،  امل�������ص���ري���ات   – م���ك���ت���وم 
رئي�س  ال��ب�����ص��ت��ك��ي  م���اج���د  وع�����ص��وي��ة 
النابل�صي  رام���ي  الإع��الم��ي��ة،  اللجنة 
رئي�س اللجنة الفنية واملالية، و حممد 
اللوج�صتية،  اللجنة  رئ��ي�����س  امل��و���ص��ى 

باإجناز التح�صريات متهيداً لنطالق 
ال�صباق وفق اأعلى واأف�صل املعايري مبا 
يواكب الدعم الذي يحظى به ال�صباق 
ال�صمو  �صاحب  مبتابعة  ت�صرف  الذي 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
– رع�����اه اهلل-،  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي 
�صمو  وتف�صل  مناف�صاته،  م��ن  جانباً 
را�صد  ب��ن  حممد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ 
الدويل  دب��ي  ن���ادي  رئي�س  مكتوم،  اآل 
للريا�صات البحرية، بتتويج الفائزين 
الذي  ال�صباق  من  الثانية  اجلولة  يف 
�صهد م�صاركة دراجن من دول جمل�س 

التعاون اخلليجي للمرة الأوىل.
و����ص���ه���د ال�������ص���ب���اق ت���ن���اف�������ص���اً ون���دي���ة 
ك��ب��رية ه���ذا امل��و���ص��م، ح��ي��ث ���ص��ارك يف 
من  م��ت�����ص��اب��ق��اً   60 الأول  ال�����ص��ب��اق 
تناف�صوا  ال��ذي��ن  الإم��ارات��ي��ن  ال��ه��واة 

ع��ل��ى ج��وائ��ز امل��ل��ي��ون دره����م، فيما مت 
املحرفن  الثاين  ال�صباق  تخ�صي�س 
وال���ن���خ���ب���ة مب�������ص���ارك���ة الإم����ارات����ي����ن 
دول  ومت�صابقي  املقيمن  والأج��ان��ب 
مبجموع  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
املوعد  ليكون  مت�صابقاً،   80 جت���اوز 
املخ�ص�س  الثالث  ال�صباق  يف  الأخ���ري 
�صيعودون  الذين  الإم��ارات��ي��ن  للهواة 
مبناف�صة  توقعات  و�صط  اأخ���رى  م��رة 
قوية لل�صعود على من�صة التتويج يف 
�صوء الأرقام املميزة التي مت ت�صجيلها 
 124 �صابقاً. و�صيمتد ال�صباق مل�صافة 
مبحمية  ال�����ص��ل��م  منطقة  و���ص��ط  ك��ل��م 
نوعها  من  الأك��رب  الطبيعية  امل��رم��وم 
دبي،  م�صاحة  م��ن   10% متثل  وال��ت��ي 
الرويجية  جهوده  احل��دث  ليوا�صل 
اأ�صا�س  كموقع  املحمية  ه��ذه  اإب���راز  يف 
ومهم ملمار�صة خمتلف اأنواع الريا�صة، 

وت�صجيع كافة فئات املجتمع على جعل 
ال��ري��ا���ص��ة اأ���ص��ل��وب ح��ي��اة اأك���رث �صحة 
اللجنة  وخ�ص�صت  و�صعادة.  ون�صاطاً 
اإ�صعاف  املنظمة كوادر طبية و�صيارات 
متواجدة قريبا من امل�صاركن لتقدمي 
مع  احل��اج��ة،  عند  ال��ف��وري��ة  امل�صاعدة 
5 حمطات على م�صار ال�صباق  توفري 
اإنه مت  املياه للدّراجن، علماً  لتقدمي 
تخ�صي�س �صيارة للتنظيف ت�صري خلف 
اأج����ل القيام  امل��ت�����ص��اب��ق��ن م��ن  م��وك��ب 
بعملية تنظيف امل�صار ب�صورة مبا�صرة 
فور ختام املناف�صات وعلى طول م�صار 
ال�صباق، كما �صيتم تطبيق اآلية التتبع 
وتخ�صي�س  للمت�صابقن  الإلكروين 
لت�صوير  فين�س”  “الفوتو  ت��ق��ن��ي��ة 
خط النهاية واعتماد النتائج النهائية 
الدولية.   املعايري  اأدق  وفق  للفائزين 

القائمة الكاملة للم�صاركني

ي�صارك يف ال�صباق الثالث 60 مت�صابقاً 
8 فرق، �صيتناف�صون  اإماراتياً ميثلون 
وال���ف���رق���ي، وهم:  ال���ف���ردي  ف��ئ��ت��ي  يف 
ال��ب��ل��و���ص��ي، من�صور  ح�����ص��ن  ع���ب���داهلل 
علي ثاين، علي عبيد، اإبراهيم عبا�س، 
دبي”،  “�صرطة  ع��ل��ي  حم��م��د  را����ص���د 
ال�����ص��اب��ري، من�صور  ���ص��ل��م��ان  خ��ل��ف��ان 
�صلمان ال�صابري، يا�صر جمعة، جا�صم 
عبيد  جا�صم  ال�صابري،  حمد  حممد، 
طوق،  بن  خليل  جا�صم  اإ�س”،  “اإ�س 
الدهماين،  عامر  الباقي،  عبد  ع��ادل 
ف�����اروق حممود،  امل����رزوق����ي،  ع���ب���داهلل 

اأح��م��د ح�����ص��ن، اأح��م��د ع��ب��ي��د، عبداهلل 
“اإك�صبو  حم���م���د  وم����ب����ارك  ي���و����ص���ف 
حميد  ث����اين،  ع��ل��ي  ب���در   ،”2020
حمراب، خليفة عبداهلل، ماجد خلفان 
اأبوظبي”،  “�صرطة  عبداهلل  وحممد 
اإبراهيم،  ح��ارب  الرحمن،  عبد  اأحمد 
را�صد حممد، �صامل ال�صويدي وعو�س 
حممد “تريك دبي توب لين”، اأحمد 
�صعيد، اأحمد عبيد، بطي مهري، زعل 
حمد  “تورك”،  د�صمال  وعمر  خليفة 
ال��ع��ب��ي��ديل، ����ص���اري احل����م����ادي، نايف 
ح�صن، �صليمان �صامل، حممد احلمادي 

“فريق  احل����م����ادي  ���ص��ق��ر  وي���و����ص���ف 
خليفة،  علي  حممد،  جابر  الوثبة”، 
حم��م��د م���ب���ارك ال�����ص��ي��ع��ري، حممد 
م�صلم، نخرية اخليلي، في�صل حممد، 
حمد خليفة، �صلطان ماجد اجلهوري 

ومن�صور املزروعي “ربدان«.
ف��ي��م��ا ي�����ص��ارك يف ال���ف���ردي ف��ق��ط، كل 
�صعيد،  ���ص��امل  امل���ه���ريي،  م����ن: خ��ال��د 
عو�س،  علي  عمر،  علي  عبيد،  �صعيد 
ع���و����س خ��ل��ي��ف��ة، حم��م��د ف�����رج، وليد 
الفهيم  ال���ك���رمي  اأح���م���د ع��ب��د  ع��ب��ي��د، 

وحممد �صالح املرر.

مهرجان �صلطان بن زايد للفرو�صية 13 ينطلق االأربعاء القادم

نخبة فر�شان العامل يف خم�شة �شباقات لركوب القدرة والتحمل على مدى ثالثة اأيام 
ندوة علمية حول اجلانب االإن�صاين يف العالقة بني اخليل والفار�س

بتوجيهات ودعم حممد بن را�صد

�شباق ال�شلم للدراجات الهوائية يختتم الن�شخة الثالثة اليوم
االأكرب للحدث  اخلتامية  اجلولة  يف  فرق  و8  اإماراتيًا  مت�صابقًا   60

تنطلق اليوم اخلمي�س بطولة التحدي للجوجيت�صو 
بن�صختها اخلام�صة، والتي �صت�صتمر ملدة ثالثة اأيام 
يف  الريا�صية  زاي��د  مبدينة  اأرينا  مبادلة  �صالة  يف 
متام  يف  الأول  ال��ي��وم  مناف�صات  وت��ب��داأ  اأب��وظ��ب��ي.  
اليومن  تنطلق مناف�صات  بينما  6 م�صاًء،  ال�صاعة 
�صباحاً.   11 ال�����ص��اع��ة  مت���ام  يف  وال��ث��ال��ث  ال���ث���اين 
ب�صاطاً   13 على  البطولة  هذه  مناف�صات  وجت��ري 
يتناوب على حتكيمها 16 حكماً من احتاد الإمارات 
للجوجيت�صو، يف مناف�صات ت�صل جمموع جوائزها 
الأول  اليوم  األف درهم. ويخ�ص�س   237 النقدية 
يف  الأط��ف��ال  من  الالعبن  ملناف�صات  البطولة  من 
الأيام  ت�صهد  والرمادي، فيما  الأبي�س  فئة احلزام 
اإذ  والنا�صئن،  ال�صغار والأ�صبال  الباقية مناف�صات 
احلزام  فئة  من  الثاين  اليوم  يف  الفتيات  تتناف�س 
الأبي�س والرمادي والأ�صفر والربتقايل والأخ�صر 
الذكور  مناف�صات  الثالث  ال��ي��وم  لي�صهد  والأزرق، 
وال����رم����ادي والأ�صفر  الأب��ي�����س  ف��ئ��ة احل�����زام  م���ن 

�صعادة  وق����ال  والأزرق.  والأخ�������ص���ر  وال���ربت���ق���ايل 
عبداملنعم ال�صيد حممد الها�صمي رئي�س الحتادين 
الأول  النائب  للجوجيت�صو،  والإم��ارات��ي  الآ�صيوي 
“اإن بطولة  لرئي�س الحتاد الدويل للجوجيت�صو: 
اأهم  اأحد  اأ�صهمت يف تر�صيخ  التحدي للجوجيت�صو 
اأه�����داف الحت����اد ع��رب ت��ع��زي��ز م�����ص��ت��وى الالعبن 
لي�صبحوا  الدولة و�صقل مهاراتهم  الن�سء يف  من 
رفع  ت�صهم يف  نوعية  تناف�صية  ق��درات  ذوي  اأبطاًل 
العاملية  التتويج  الإم���ارات على من�صات  دول��ة  ا�صم 

ويف املحافل الدولية«.
واأ�صاف الها�صمي: “ما �صهدناه يف الن�صخ ال�صابقة 
من هذه البطولة، واأبرزها بطولة عام زايد لتحدي 
هذا  حتقيق  على  دليل  املا�صي،  العام  اجلوجيت�صو 
الهدف، وهو الأمر الذي ي�صعنا اليوم اأمام بطولة 
حملية ل يقل م�صتواها عن البطولت العاملية، ما 
ي�صهم يف جعل لعبينا على اأكمل ا�صتعداد خلو�س 
امليداليات  م��ن  امل��زي��د  وح�����ص��د  املقبلة  ال��ب��ط��ولت 

واأو�صح  امل�صرفة«.  الريا�صية  والإجن����ازات  امللونة 
الها�صمي: “يويل الحتاد اهتماماً كبرياً لالعبن 
فيهم  نرى  اأننا  اإذ  �صنة،   18 �صن  والالعبات حتت 
اأبطال امل�صتقبل ونعترب هذه البطولة من�صة مهمة 
لكت�صافهم وت�صليط ال�صوء على مواهبهم، وخري 
دليل على هذه املواهب النا�صئة التي جعلتنا نفتخر 
باإجنازاتها الريا�صية هي الالعبة بلقي�س عبداهلل 
عبد الكرمي التي فازت بجائزة حممد بن را�صد اآل 

مكتوم لالإبداع الريا�صي 2019«.

“ب�صاط  على  يتناف�صون  امل�صتقبل  اأبــطــال 
الت�صامح«

غمار  خو�س  بفر�صة  امل�صتقبل  اأب��ط��ال  و�صيحظى 
احتاد  وك���ان  الت�صامح”.  “ب�صاط  على  املناف�صات 
“ب�صاط  اأط���ل���ق م���ب���ادرة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  الإم�������ارات 
بعام  اح��ت��ف��اًء  ال��ع��ام اجل����اري،  ب��داي��ة  الت�صامح” يف 
الرابعة  ل��ل��م��رة  ال��ب�����ص��اط  �صيظهر  اإذ  ال��ت�����ص��ام��ح، 

2019 عاماً  ع��ام  الإع��الن عن  التوايل منذ  على 
ال��ف��ج��رية الدولية  ب��ط��ول��ة  م���ن  ب�����دءاً  ل��ل��ت�����ص��ام��ح، 
مل��ح��ريف اجل��وج��ي��ت�����ص��و، ث���م ب��ط��ول��ة اأم الإم������ارات 
نائب  ك��اأ���س  ببطولة  ليمر  ال�صيدات،  جلوجيت�صو 
التحدي  بطولة  ث��م  للجوجيت�صو،  ال��دول��ة  رئي�س 

للجوجيت�صو. 

ــيــة ملحرتيف  ــدول ــــس اخلــمــيــة ال بــطــولــة راأ�
اجلوجيت�صو

راأ�س  بطولة  للجوجيت�صو،  التحدي  بطولة  وتلي 
�صتقام  التي  الدولية ملحريف اجلوجيت�صو  اخليمة 
على  امل��ق��ب��ل  ف���رباي���ر  و23   22 يف  م��ن��اف�����ص��ات��ه��ا 
اخليمة  راأ���س  منطقة  يف  الريا�صية  ال�صالة  اأر���س 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت  التعليمية، 
و�صتكون  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�صمي  �صعود 
والأحزمة  اجل��ن�����ص��ي��ات  م��ت��اح��ة جل��م��ي��ع  ال��ب��ط��ول��ة 
والأ���ص��ات��ذة. ويف  وال��رج��ال،  النا�صئن،  فئات  �صمن 

رئي�س  ن��ائ��ب  ك��اأ���س  بطولة  نهائي  �صيقام  م��ار���س، 
لتليها  مار�س،  من  الثاين  يف  للجوجيت�صو  الدولة 
اجلولة الثالثة من بطولة اأم الإمارات للجوجيت�صو 
وم��ن ثم يختتم الحت��اد مناف�صات  29 مار�س،  يف 
كاأ�س  لبطولة  النهائية  باجلولة  الريا�صي  املو�صم 
 30 الدولة للجوجيت�صو يف  ال�صمو رئي�س  �صاحب 

مار�س.

ال�صركاء اال�صرتاتيجيون
تاأتي بطولة التحدي للجوجيت�صو برعاية جمموعة 
و�صائل  ودع�����م  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ن  ال�������ص���رك���اء  م���ن 
الإع��الم الذين لعبوا دوراً كبرياً يف اإجن��اح املوا�صم 
ال�صركاء  اأه���م  وم��ن  ال��ب��ط��ول��ة.  ه��ذه  م��ن  ال�صابقة 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و اجلديد  مل��و���ص��م  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ن 
– 2019، �صركة اأبوظبي لالإعالم وهي   2018
ال�صريك الإعالمي الر�صمي، وباملز الريا�صية وهي 
العقارية  اإع��م��ار  و�صركة  ال�صراتيجي،  ال�صريك 

جانب  اإىل  الع�صرية،  احلياة  اأ�صاليب  مطور  وهي 
ال�صيارات  ���ص��ري��ك��ا  روڤر  ولن����د  م���وت���ورز  ب��رمي��ري 
احل�����ص��ري��ن، وق���ن���وات اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي��ة وهي 
اأبوظبي  ال��ر���ص��م��ي��ة وم�����ص��رف  ال��ري��ا���ص��ي��ة  ال��ق��ن��اة 
برول  و�صركة  امل��ا���ص��ي،  ال�صريك  وه��و  الإ���ص��الم��ي 
وال�صريك  الطاقة،  �صريك  وهي  الوطنية  اأبوظبي 
احلكومي املتمثل بوزارة الداخلية، و�صركة اأبوظبي 
الرعاية  �صركة  “�صحة” وهي  ال�صحية  للخدمات 
ال�صحية، اإىل جانب ال�صركاء الذهبين واملتمثلن 
الإ���ص��الم��ي��ة للتمويل،  واآف����اق  ل��ل��ط��اق��ة،  ب��دول��ف��ن 
ال�صتثمارية  اأبوظبي  و�صركة  لل�صيارات،  وامل�صعود 
لالأملنيوم  العاملية  والإم�����ارات  ال��ذات��ي��ة،  لالأنظمة 
ودائرة الثقافة وال�صياحة، هذا اإىل جانب ال�صركاء 
الريا�صي  اأبوظبي  مبجل�س  واملتمثلن  الداعمن 
وهو  الف�صي  وال�صريك  واملعرفة،  التعليم  ودائ���رة 
وهي  الحت���اد  وج��ري��دة  املتحدة  ال�صقر  جمموعة 

اجلريدة العربية الر�صمية.

على الفائزين توزيعها  �صيتم  التي  اجلوائز  قيمة  اإجمايل  درهم  األف   237

بطولــة التحــدي للجوجيت�شــو تنطلــق اليــوم يف اأبوظبــي بن�شختهــا اخلام�شــة
الها�صمي: البطولة تر�صخ ح�صور اجلوجيت�صو بني خمتلف امل�صتويات وتعزز الن�سء 
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•• اأبوظبي-  الفجر:

 اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
قرية  ع��ودة  عن  الن�صائية  للريا�صة 
الفرو�صية اإىل الن�صخة ال�صاد�صة من 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  كاأ�س 
لتن�صر  احل����واج����ز،  ل��ق��ف��ز  ال���دول���ي���ة 
والرفيه  ال�صتمتاع  اأج���واء  بذلك 
حد  على  والأ�صدقاء  العائالت  بن 
�صواء، مع عودة اأن�صطة املرح العائلي 
امل�صلية  والألعاب  ال�صهية  والأطعمة 
الريا�صي  ال��ف��ر���ص��ان  م��ن��ت��ج��ع  اإىل 

9 فرباير   - 7 ال���دويل ب��ن ي��وم��ي 
.2019

و�صيحظى ع�ّصاق الفرو�صية بفر�صة 
املميزة  ال���ع���رو����س  مل��ت��اب��ع��ة  م��ذه��ل��ة 
خو�س  ج����ان����ب  اإىل  امل�������ص���م���ار  يف 
’قرية  يف  م�صوقة  تفاعلية  جت��رب��ة 
الرفيهية  والأج�������واء  ال��ف��رو���ص��ي��ة 
الطلق  ال��ه��واء  يف  املمتعة  العائلية 
ب�صكل جم��اين. وخ��الل كل يوم من 
اأيام البطولة بن ال�صاعة 9 �صباحاً 
�صيتمكن  م�����ص��اًء،   9 ال�صاعة  وح��ت��ى 
جمموعة  ت��������ذّوق  م����ن  ال�������ص���ي���وف 

التي  ال�صهية  الأط��ب��اق  من  متنوعة 
املتعددة  الأطعمة  �صاحنات  تقدمها 
التي تلبي كافة الأذواق، ف�صاًل عن 
ا�صتك�صاف من�صات الت�صّوق التي تقدم 
منتجات حملية متميزة وجمموعة 
العرو�س الفنية والألعاب التفاعلية 
والعرو�س املو�صيقية احلية. وعالوًة 
من  ال�صيوف  �صيتمكن  ذل���ك،  على 
عن  يزيد  مل��ا  املميز  الأداء  م�صاهدة 
كافة  م���ن  وف��ار���ص��ة  ف���ار����س   130
اأنحاء العامل اأثناء مناف�صات بطولة 

قفز احلواجز املرموقة!

البطولة  اأج�������واء  م���ن  وان���ط���الق���اً 
’قرية  حت������ر�������س  احل�����م�����ا������ص�����ي�����ة، 
اأج�������واٍء  ت���وف���ري  ع���ل���ى  الفرو�صية‘ 
مميزة للعائالت مع األعاب الأطفال 
احل��ي��وي��ة وامل�����ص��ت��وح��اة م���ن بطولة 
الفرو�صية. وعالوًة على ذلك، توفر 
القرية جمموعًة وا�صعًة من خيارات 
التنزه  منطقة  يف  الفنّية  الأن�صطة 
و���ص��اح��ن��ات الأط��ع��م��ة ب��ه��دف توفري 

اأجواء مميزة ومنا�صبة للكبار.
جتربة  الفرو�صية  ق��ري��ة  ت��ق��دم  كما 
ق�صاء  ع���ن  ل��ل��ب��اح��ث��ن  خم�����ص�����ص��ة 

اأج���������واء تبعث  ي�����وم م���ري���ح و����ص���ط 
ال��ه��دوء وال���ص��رخ��اء. وميكن  على 
من�صات  ب���ن  ال���ت���ج���ول  ل��ل�����ص��ي��وف 
املنتجات  وا����ص���ت���ك�������ص���اف  ال���ت�������ص���وق 
ال��ي��دوي��ة واحل��ل��ي امل��ع��رو���ص��ة للبيع 
من  جمموعة  باأيدي  �صنعت  والتي 
كما  املحلين.  وامل�صممن  الفنانن 
ت�صلط القرية ال�صوء على العازفن 
الذين  امل��ت��م��ي��زي��ن  وامل��و���ص��ي��ق��ي��ن 
اجلمهور  ترفيه  على  �صيحر�صون 
ع���ل���ى اأن�����غ�����ام م���زي���ج م����ن الأغ������اين 

واملقطوعات املو�صيقية الرائعة.

البطولة تقام حتت رعاية  اأن  يذكر 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  م��ن  ك��رمي��ة 
بنت مبارك، رئي�صة الحتاد الن�صائي 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال���ع���ام 
ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�س  امل��ت��ح��دة، 
املجل�س  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة،  التنمية 
الأع���ل���ى ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة، اأم 
حتظى  كما  اهلل.  حفظها  الإم����ارات 
ب��ت��وج��ي��ه واه���ت���م���ام م���ن ق��ب��ل �صمو 
زايد  ه��زاع بن  ال�صيخة فاطمة بنت 
فاطمة  اأكادميية  رئي�صة  نهيان،  اآل 
الن�صائية،  ل��ل��ري��ا���ص��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 

لل�صيدات  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ورئ��ي�����ص��ة 
ل��ل�����ص��ي��دات. وتتوىل  ال��ع��ن  ون�����ادي 
اأك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
بطولة  تنظيم  الن�صائية‘  للريا�صة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  ’كاأ�س 
من  بدعم  احلواج‘،  لقفز  ال��دول��ي��ة 
واحتاد  الريا�صي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
الإم��ارات للفرو�صية. وت�صمل قائمة 
اأبوظبي  م���ن  ك���ل  ال��ب��ط��ول��ة  رع�����اة 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  ووزارة  ل���الإع���الم 
ات�صالت  و�صركة  ل��وجن��ن  و�صركة 
جانب  اإىل  ال�������ص���راع  واإ����ص���ط���ب���الت 

العديد من اجلهات الداعمة. 
اأكادميية  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  وُت���ع���ت���رب 
لقفز  ال��دول��ي��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
احلواجز، والتي توفر من�صة رائدة 
واملتمر�صن  وال��ف��ر���ص��ان  للفار�صات 
الرجال  احلواجز من  قفز  بريا�صة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  والن�صاء يف 
جمانية  فعالية  وخارجها،  املتحدة 
البطولة  تبداأ  للجمهور.  ومفتوحة 
وحتى  ف����رباي����ر   7 اخل��م��ي�����س  ي�����وم 
ال�����ص��ب��ت 9 ف��رباي��ر م��ن ال�����ص��اع��ة 9 

�صباحاً ولغاية ال�صاعة 9 م�صاًء.

•• اأبوظبي-  الفجر: 

اأك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة بنت  اأع���ل���ن���ت 
م���ب���ارك ل��ل��ري��ا���ص��ة ال��ن�����ص��ائ��ي��ة عن 
لنطالق  ال���ص��ت��ع��دادات  ا�صتكمال 
من  ال�����ص��اد���ص��ة  الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات 
كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
اليوم  احل����واج����ز  ل��ق��ف��ز  ال���دول���ي���ة 
الفر�صان  منتجع  يف  )اخل��م��ي�����س( 
الريا�صي الدويل، حيث ي�صهد هذا 
واإقليمية  حملية  م�����ص��ارك��ة  ال��ع��ام 
وع��امل��ي��ة غ��ري م�صبوقة لأك���رث من 
اأملع  م���ن  وف��ار���ص��ة  ف���ار����س   130
الأ���ص��م��اء يف ع���امل ال��ف��رو���ص��ي��ة من 
دول��ة الإم���ارات وم��ا يزيد عن 25 
الأيام  م��دى  على  للتناف�س  دول���ة، 
الثالثة للبطولة �صمن �صبع فئات 
ب��ال��ل��ق��ب وجوائز  ل��ل��ف��وز  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
قيمتها  ت�������ص���ل  ال����ت����ي  ال���ب���ط���ول���ة 
الإجمالية اإىل650،500  درهم.

رعاية  حت����ت  ال���ب���ط���ول���ة  وُت���ع���ق���د 
فاطمة  ال�صيخة  �صمو  من  كرمية 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ص���ة الحت������اد 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ال��ع��ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
رئي�صة  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
امل����ج����ل���������س الأع�������ل�������ى ل����الأم����وم����ة 
حفظها  الإم������ارات،  اأم  وال��ط��ف��ول��ة 
اهلل، بتنظيم اأكادميية فاطمة بنت 
ووفقاً  الن�صائية  للريا�صة  مبارك 
بنت  فاطمة  ال�صيخة  لتوجيهات 
ن��ه��ي��ان، رئي�صة  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع 
جمل�س اإدارة اأكادميية فاطمة بنت 
مبارك للريا�صة الن�صائية ورئي�صة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ي��دات، ونادي  ن���ادي 

العن لل�صيدات.
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  ك��اأ���س  و�صي�صهد 
لقفز  ال�����دول�����ي�����ة  م������ب������ارك  ب����ن����ت 
اأم��ام اجلمهور  واملفتوح  احل��واج��ز، 
ب�����ص��ك��ل جم�����اين م����ن ال�������ص���اع���ة 9 
����ص���ب���اح���اً وح���ت���ى 9 م�������ص���اًء ع����ودة 

احلافلة  الفرو�صية”  “قرية 
الطابع  ذات  التفاعلية  بالأن�صطة 
للمرة  وال���رف���ي���ه���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
بعد  وذل���ك  ال��ت��وايل،  على  الثانية 
العام  حققته  الذي  املذهل  النجاح 
ممتعة  ف��ع��ال��ي��ة  ب�صفتها  امل��ا���ص��ي 
لكافة اأفراد العائلة؛ حيث �صت�صمل 
ال��ق��ري��ة ج����ولت لركوب  اأن�����ص��ط��ة 
املهور واألعاب ممتعة م�صتوحاة من 
عامل الفرو�صية من �صاأنها ت�صجيع 
الأط����ف����ال وال�������ص���ب���اب ع��ل��ى رك���وب 
اخليل مع التعرف على هذا العامل 
الأن�صطة  تت�صمن  كما  كثب.  ع��ن 
عرو�س املو�صيقى احلية والعرو�س 
الفنية واأك�صاك البيع، عالوة على 
�صتقدم  ال���ت���ي  ال���ط���ع���ام  ���ص��اح��ن��ات 
املاأكولت  خيارات  من  وا�صعة  باقة 
وامل�صروبات، والتي ت�صيف جميعها 
اإىل التجربة الرفيهية التفاعلية 
على  ال��ب��ط��ول��ة  زوار  تنتظر  ال��ت��ي 

م�����دار اأي�����ام ال��ب��ط��ول��ة ال���ث���الث يف 
م���ن���ت���ج���ع ال����ف����ر�����ص����ان ال���ري���ا����ص���ي 

الدويل.
وحت��ظ��ى ال��ب��ط��ول��ة، وال���ت���ي تعقد 
خ������الل ع���ط���ل���ة ن���ه���اي���ة الأ����ص���ب���وع 
احل��ال��ي��ة، ب��دع��م ك���اًل م��ن جمل�س 
واأبوظبي  ال���ري���ا����ص���ي،  اأب���وظ���ب���ي 
الرئا�صة  ���ص��وؤون  ووزارة  ل��الإع��الم 
للفرو�صية،  الإم�����������ارات  واحت�������اد 
وبرعاية ا�صطبالت ال�صراع و�صركة 
وم�صت�صفى  ول���وجن���ن  ات�������ص���الت 
’منتجع  يعد  بينما  يونيفري�صال، 
الدويل‘  ال���ري���ا����ص���ي  ال���ف���ر����ص���ان 
للبطولة،  امل�����ص��ت�����ص��ي��ف  ال�����ص��ري��ك 
ال���ف���ر����ص���ان،  ’ماريوت  وف�����ن�����دق 
الفندقي.  ال�������ص���ري���ك  اأبوظبي‘ 
م��ن�����ص��ة خا�صة  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ت��وف��ر 
ت��ت��ي��ح ل��ل��ف��ار���ص��ات وال��ف��ر���ص��ان من 
دولة الإمارات و�صتى اأنحاء العامل 

ا�صتعرا�س مهاراتهم وكفاءاتهم.

مناف�صات  الأول  ال��ي��وم  و�صي�صهد 
وف���ئ���ة   ،CSICH-A ف����ئ����ة 
وطنية  ف��ئ��ة  وه����ي   ،CSIJ-A
 .*CSIL2 فئة  واأخ���رياً  خا�صة، 
وت���ت�������ص���م���ن ق���ائ���م���ة رع�������اة ال���ي���وم 
فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ك���اًل  الأول 
الن�صائية،  للريا�صة  م��ب��ارك  بنت 
وجمل�س  ال���������ص����راع،  وا����ص���ط���ب���الت 
وم�صت�صفى  ال��ري��ا���ص��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
الفر�صان  ومنتجع  بوينت،  هيلث 

الريا�صي الدويل.

ال��ث��اين، فهو خم�ص�س  ال��ي��وم  اأم���ا 
و  ،CSIYH1 ال��ف��ئ��ات  ل��ب��ق��ي��ة 
و  CSICH-Aو  ،CSIY-A

وCSIJA، وتت�صمن   ،CSIL2
قائمة رع��اة ال��ي��وم ال��ث��اين ك��ل من 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  اأك����ادمي����ي����ة 
ل���ل���ري���ا����ص���ة ال���ن�������ص���ائ���ي���ة، الحت�����اد 
وا�صطبالت  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة،  ال����دويل 
ال�صراع، واأبوظبي لالإعالم، ووزارة 

�صوؤون الرئا�صة، وات�صالت.
�صيتناف�س  الأخ����ري  ال��ي��وم  وخ���الل 

فئة  وال��ف��ر���ص��ان �صمن  ال��ف��ار���ص��ات 
جنب  اإىل  ج��ن��ب��اً   ،CSIY-A
م�����ع ب���ق���ي���ة امل���ن���اف�������ص���ن م�����ن فئة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   ،*CSIYH1
ال��ف��ئ��ة اجل���دي���دة ك��ل��ي��اً حت���ت ا�صم 
بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  “مواهب 
رع���اي���ة  حت�����ت  وذل�������ك  مبارك”، 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  اأك����ادمي����ي����ة 
ولوجنن،  ال��ن�����ص��ائ��ي��ة،  ل��ل��ري��ا���ص��ة 
�صوؤون  ووزارة  لالإعالم،  واأبوظبي 
ويتمتع  وات���������ص����الت.  ال���رئ���ا����ص���ة، 

كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
باعراف  احلواجز  لقفز  الدولية 
اإقليمي ودويل وا�صع منذ انطالقه 
اأع���ق���اب  يف  وذل������ك   ،2013 ع�����ام 
ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى م�����ص��ادق��ة الحت���اد 
ال����دويل ل��ري��ا���ص��ة ال��ف��رو���ص��ي��ة عام 
قد  ال��ب��ط��ول��ة  وك���ان���ت   .2015
باعتبارها  ال���ب���داي���ة  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
وح�صب،  لل�صيدات  ريا�صية  فعالية 
للرجال  فئات  لت�صمل  تو�صعت  ثم 

والأطفال. 

الفرو�صية«  »قرية  مع  موعد  على  جمهور كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 2019 

القريـــة تقـــدم باقـــة متنوعـــة مـــن الفعاليـــات واأن�شطـــة 
الفرو�شـيـــة و�شاحنـــات الأطعمـــة وامل�شروبـــات 

حتت رعاية ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 

كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز 
احلواجز 2019 تنطلق اليوم يف اأبوظبي

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/186  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-لوؤي بن خالد بن عبداهلل اخلليوي جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  مبا ان املدعي /عجيب لتاأجري ال�صيارات قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2230( درهم والر�صوم وامل�صاريف  املطالبة 
يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة 
لذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�صاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/3/5  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/4846  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد ح�صن جوهر فرحان احلمادي 2- ليلى ابايفا 3- 
روما لتاأجري ال�صيارات ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هيزع 
بن علي بن �صامل ال�صريف وميثله:ابراهيم علي املو�صى احلمادي قد اأقام عليك 
املوؤرخ:2018/10/2  التاأ�صي�س  عقد  ملحق  ف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
واعادة احلال اىل كان عليه والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2019/2/13 
ال�صاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/34  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اأر ا�س ليميتيد 2- دبي اخلليج للعقارات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
حممد  وميثله:عبداهلل  ����س.ذ.م.م  امل��رك��زي  للتربيد  /النخلة  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
حاجي علي العو�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )10.922.351.99( وق��دره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن 
و�صمول  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق:2019/2/21 
اأو من ميثلك  ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2018/1678  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�صوجيت كرييييل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /البنك 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اخلظر  ربيع  عبيد  وميثله:موزة  املتحد  العربي 
والفائدة  للمدعي  درهم  وق��دره )809.240(  ب�صداد مبلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�����ص��داد ال��ت��ام وال���زام���ه الر�صوم 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة واعالنك بان املحكمة قد قررت باحالة الدعوى اىل 
الدائرة اجلزئية التجارية التا�صعة رقم 146 لنظرها.وحددت لها جل�صة يوم الثنن 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة ���س  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/2/18 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�ضر

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية       
يف التظلم رقم )2019/69( تظلم من اأمر علي عري�ضة رقم 2018/8615 ال�ضارقة

اىل املتظلم �صدهما :1- �صابر حممد �صعيد �صعيد - عراقي اجلن�صية 
2- حممد جمال �صادق �صادق - عراقي اجلن�صية

حيث ان املتظلمن /1- �صركة مزارع طيبة لالإنتاج والت�صويق الزراعي واحليواين
املذكور  التظلم  عليكم  اقام  قد   - اجلن�صية  عراقي   - حمادي  حمادي  �صالح  طالب   -/2
رقمه اعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالب فيها بالغاء القرار املتظلم والق�صاء جمددا مبنع 

املتظلم �صدهما من ال�صفر ، بالإ�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
ال�صاعة  متام  يف  امل�صتعجلة(  الأمول  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذلك 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك   2019/2/18 يوم  �صباح  من  والن�صف  الثامنة 
الوقت  عنكم يف  وكيل  ار�صال  او عدم  تخلفكم عن احل�صور  ، ويف حال  بيانات  لديكم من 

املحدد فاإن املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�ضر

�ضادرة من حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�ضية رقم 2017/7321 جتاري كلي - ال�ضارقة 

اىل املدعى عليه / 1- �صركة جبة للتجارة العامة - ذ م م 
2- �صركة جبة للمالحة والتخلي�س اجلمركي 3- عبد علي فارح )بريطاين اجلن�صية( 

املذكورة  الدعوى  عليكم  اقام  قد   - ع  م  �س   - الدويل  التجاري  البنك   : املدعي  ان  حيث 
اعاله لدى هذه املحكمة يطالبكم فيها بالت�صامن والتكافل والنفراد بان توؤدوا مبلغ 61. 
5.882.125 درهم من تاريخ رفع الدعوى وحتى اإمتام ال�صداد بالإ�صافة اىل الر�صوم وجميع 
)الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذلك  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  امل�صاريف 
الكلية الوىل( يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم 2019/3/5 لالإطالع على الدعوى 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

�صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابك. 
حرر بتاريخ : 2019/1/31م - حمرر الإعالن : حممد املال 

مكتب اإدارة الدعوى    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
ق�ضم التنفيذ - اخطار بالن�ضر 

اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 1250 ل�ضنة 2018 مدين جزئي
اىل املحكوم عليه / خالد احلاج ح�صن �صالح  

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية قد ا�صدرت بحقك يف 
الدعوى الق�صائية املقامة من املحكوم له/ حممد جنم الدين عمر فرج - باأن تدفع 
بواقع 5% من �صريورة احلكم  القانونية  الفائدة  وق��دره )54800( درهم مع  مبلغ 
لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث   - ال�صداد  مت��ام  وحتى   2017/7/11
القرار خالل  اليه اعاله، لذا يتوجب عليكما تنفيذ  امل�صار  بالرقم  احلكم و�صجلت 
خم�صة ع�صر يوما من تاريخ اليوم التايل للن�صر. ويف حال تخلفكما عن ذلك فان 

املحكمة �صتتخذ بحقكما الجراءات القانونية لتنفيذ ح�صب الأ�صول. 
رئي�س ق�ضم التنفيذ 
مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�ضر

�ضادر من حمكمة ال�ضارقة الإحتادية 
يف  الدعوى رقم  4150/2018 )جزئي(  

املرفوعة من املدعي/نزار عي�صى حممد �صرفا
�صد املدعي عليها/انور ا�صعد حممد 

نعلمك باأنه قد �صدر بحقك يف الدعوى امل�صار اليها القرار املبن اأدناه.
حكمت املحكمة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 22.664 درهم 
وفوائده التاأخريية بواقع 5% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
التام على ال تزيد الفائدة على اأ�صل الدين املق�صي به والزمته بامل�صاريف 

ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
�صعود بن را�صد املعال ع�صو املجل�س 
�صهد  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ را���ص��د ب��ن ���ص��ع��ود بن 
القيوين  اأم  عهد  ويل  املعال  را���ص��د 
الأ�صيلة  ال��ع��رب��ي��ة  للهجن  ���ص��ب��اق��ا 
 14 ال�  اأم القيوين  �صمن مهرجان 
الأ�صيلة  العربية  الهجن  ل�صباقات 

.
اأقيم  ال����ذى  ال�����ص��ب��اق -  ���ص��ه��د  ك��م��ا 
مبيدان  ام�����س  امل�صائية  ال��ف��رة  يف 
ال��ل��ب�����ص��ة ب����اأم ال��ق��ي��وي��ن - ع���دد من 
جانب  اإىل  القبائل  واأب��ن��اء  ال�صيوخ 
العربية  ال���ري���ا����ص���ة  ه�����ذه  حم���ب���ي 
دول  واأبناء  املواطنن  من  الأ�صيلة 

جمل�س التعاون اخلليجي.
�صوطا   11 على  ال�صباق  وا�صتمل 

اأب���ك���ار حمليات  ل��ل�����ص��ي��وخ  ل���الي���ذاع 
ومهجنات وجعدان مفتوح وجعدان 
حم��ل��ي��ات وم��ه��ج��ن��ات / ومل�����ص��اف��ة 6 

كيلومرات.
ال�صوط  يف  ال�صباق  نتائج  واأ�صفرت 
 “ اغ���ن���ا����ص���ة   “ ف������وز  ع�����ن  الأول 
�صلطان  ب��ن  خالد  الدكتور  لل�صيخ 
اأحمد  وامل�صمر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
خلفان بال�صايغ املزروعي بينما فاز 
بال�صوط الثاين “ �صمحة “ ل�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
بال�صايغ  خ��ل��ف��ان  اأح��م��د  وامل�����ص��م��ر 
امل�����زروع�����ي وب���ال�������ص���وط ال���ث���ال���ث “ 
�صنديد “ لهجن النايفات وامل�صمر 

فهيد حممد بلي�صان العجمي .
اأما ال�صوط الرابع فكان من ن�صيب 
ال�صيخ حممد  “ ملعايل  “ �صواهن 

اآل حامد وامل�صمر خمتار  بن بطى 
بال�صوط  ف����از  ح���ن  يف  اأح���م���د  ب���ن 
ال�صبا  ل��ن��د   “ ���ص��اه��ن  اخلام�س” 
وامل�صمر �صامل بن �صعيد بينما فاز 
بال�صوط ال�صاد�س “ الناوي “ ل�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حمدان 
ال�صويدي  اأحمد بالر�صيد  وامل�صمر 
وال�صوط ال�صابع “ الظبية “ ل�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
بال�صايغ  خ��ل��ف��ان  اأح��م��د  وامل�����ص��م��ر 
املزروعي ويف ال�صوط الثامن فازت 
“ لهبيبة “ للدكتور ال�صيخ هزاع بن 
�صلطان بن زايد اآل نهيان وامل�صمر 

احمد خلفان بال�صايغ املزروعي .
القيوين  اأم  ع��ه��د  ويل  �صمو  وق���ام 
الأوىل  ب��امل��راك��ز  الفائزين  بتتويج 
مفاتيح  وت�صليمهم  �صوط  ك��ل  م��ن 

ال�صيارات .
�صهت  قد  ال�صباحية  الفرة  كانت 
العربية  ل��ل��ه��ج��ن  ����ص���ب���اق  اإق����ام����ة 
ت�صمن  امل��ه��رج��ان  �صمن  الأ���ص��ي��ل��ة 
للجماعة  -ل���الي���ذاع  ���ص��وط��ا   17
-اأبكار حمليات ومهجنات، وجعدان 
مفتوح ، وجعدان حمليات ومهجنات 

-ومل�صافة 6 كيلومرات .
ال�صوط  يف  ال�صباق  نتائج  واأ�صفرت 
“ لل�صيد  “ ب�صاير  ف��وز  ع��ن  الأول 
بينما  اجل��ن��ي��ب��ي  م�����ص��ل��م  ع����ب����داهلل 
“ من�صورة  الثاين  بال�صوط  ف��ازت 
الرميثي  عبداهلل  اأحمد  لل�صيد   “
يف ح��ن ك���ان ال�����ص��وط ال��ث��ال��ث من 
“ لل�صيد حممد  “ نربا�س  ن�صيب 
�صهيل بن عوي�صان العامري بينما 
 “ “ ح�صيمة  ال��راب��ع  ال�صوط  نالت 

لل�صيد عمران حممد بن مرحومة 
ال���ع���ام���ري وال�������ص���وط اخل���ام�������س “ 
بن  �صامل  حممد  لل�صيد   “ الظبي 

كردو�س العامري.
اأم����ا ال�����ص��وط ال�����ص��اد���س ف��ك��ان من 
ن�صيب “ ال�صر�س “ لل�صيد مبارك 
بن منيف مطر املن�صوري وال�صوط 
ال�صابع ل� “ و�صاح “ لل�صيد مبخوت 
وال�صوط  امل��ن��ه��ايل  م��ب��خ��وت  ���ص��امل 
“ لل�صيد حمد  “ ال��ي��اف��ل  ال��ث��ام��ن 
بن حممد عمران الكتبي وال�صوط 
اأحمد  “ لل�صيد  “ لهايب  التا�صع 
وال�صوط  البلو�صي  �صيف  بن  را�صد 
خليفة  لل�صيد   “ ���ص��امي   “ العا�صر 

�صعيد الكتبي .
تتويج  مت  ال�������ص���ب���اق  ن���ه���اي���ة  ويف 
الفائزين باملركز الأول من ال�صوط 

وت�صليمهم  ال���ع���ا����ص���ر  اإىل  الأول 
اللجنة  م���ن  ال�������ص���ي���ارات  م��ف��ات��ي��ح 

امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ف��ي��م��ا ح�صل 
ال���ف���ائ���زون م���ن ال�������ص���وط احل����ادي 

ال�صابع ع�صر على جوائز  اإىل  ع�صر 
نقدية.

�صيتي  مان�ص�صر  م��درب  ج��واردي��ول  بيب  ن�صح 
ماركو  مدربه  على  بال�صرب  اإيفرتون  مناف�صه 
و�صول  لإن  لن��ت��ق��ادات  يتعر�س  ال���ذي  �صيلفا 
و�صع  حت�صن  ي�صمن  ل  ق��د  ج��دي��د  م���درب  اأي 

الفريق.
واأنفق ايفرتون ب�صخاء على التعاقد مع لعبن 
جاءت  النتائج  لكن  املو�صم  ان��ط��الق  قبل  ج��دد 
عك�س التوقعات حيث حقق الفريق حتت قيادة 
�صيلفا ثالثة انت�صارات فقط يف اآخر 12 مباراة 
بالدوري الجنليزي املمتاز لكرة القدم ليتعر�س 

املدرب الربتغايل ل�صغوط كبرية.
واأبلغ جوارديول ال�صحفين قبل مواجهة بن 
الأربعاء على ملعب جودي�صون  الفريقن ام�س 
يوؤمن  النادي  كان  اإذا   .. لهم  “ن�صيحتي  ب��ارك 
ف��ان��ه يتعن عليه  امل����درب  مب�����ص��روع��ه وق����درات 

التم�صك به.
»ل اأحد ي�صمن اأن ياأتي اأي مدرب جديد باأ�صياء 

اأف�صل«.
مان�ص�صر  يف  بالنجاح  جوارديول  ي�صتمتع  ومل 
بلقب  ف��از  عندما  ال��ث��اين  مو�صمه  حتى  �صيتي 

ال�����دوري وك���اأ����س ال��راب��ط��ة امل��و���ص��م املا�صي 
و�صدد على حاجة اأندية مثل اإيفرتون 

اإىل ال�صرب على مدربيهم.
“النا�س ل تعرف مدى  واأ�صاف 

النا�س  ف��ري��ق.  ب��ن��اء  ���ص��ع��وب��ة 
اأو  ث��الث��ة  ���ص��راء  اأن  تعتقد 

التعاقد  اأو  لعبن  اأربعة 
مع مدرب جديد �صيحل 
فريق  ب���ن���اء  امل�������ص���ك���ل���ة. 
يف  وق������ت  اإىل  ي���ح���ت���اج 

بع�س الأحيان«.
املركز  ���ص��ي��ت��ي  وي��ح��ت��ل 
ال��������دوري  يف  ال�����ث�����اين 
بر�صيد 59 نقطة من 
ويتفوق  م���ب���اراة   25
م����راك����ز على  ب�����ص��ب��ع��ة 

اإيفرتون.
ع���������ل���������ى ������ص�����ع�����ي�����د 
اخ������ر ق������ال م�����درب 
�صيتي  م��ان�����ص�����ص��ر 

ب�صاأن  النتقادات  اإن 
فريقه  فر�س  تقل�س 

بلقب  الح���ت���ف���اظ  يف 
ال���������دوري الإجن���ل���ي���زي 

كانت  القدم  لكرة  املمتاز 
حدوث  وت��وق��ع  مت�صرعة 

امل����زي����د م����ن ال��ت��ق��ل��ب��ات يف 
ال�صراع على اللقب.

وم���ن���ح ت���ع���ادل ل��ي��ف��رب��ول يف 
مناف�صه  متتاليتن  مباراتن 

�صاحب املركز الثاين الفر�صة 
للعودة لل�صدارة لأول مرة منذ 

دي�صمرب كانون الأول املا�صي يف 
حال فوزه على ايفرتون.

و�صدد جوارديول على �صرورة التحلي بالهدوء 
خالل ال�صراع على اللقب وتوقع حدوث نتائج 
ن���ظ���را لرتفاع  امل��و���ص��م  ن��ه��اي��ة  م��ف��اج��ئ��ة ح��ت��ى 

م�صتويات املناف�صن.
اأو  ثالثة  “قبل  لل�صحفين  ج��واردي��ول  وق��ال 
الفوز باللقب  ال�صباق على  اأيام كنا خارج  اأربعة 
باإمكاننا  ب��ات  الآن  البطل.  ه��و  ليفربول  وك��ان 

ا�صتعادة ال�صدارة.
�صتكون هناك  ال��ه��دوء.  احل��ف��اظ على  »ن��ح��اول 

م���������ف���������اج���������اآت يف 
ال��������ن��������ت��������ائ��������ج 

بة  �صعو و
ك�����ب�����رية 
خ���������الل 

البعيدة  الأندية  مباراة.  كل  يف  للفوز  املباريات 
كل  يف  امل�صاكل  �صنع  على  ق���ادرة  املناف�صة  ع��ن 

لقاء«.
هو  اأخ�صاه  ما  “اأكرث  الإ�صباين  امل��درب  واأ�صاف 
�صرورة األ نن�صى من نحن كفريق واأن نوؤدي ما 
يجب علينا القيام به. هذا ما اأرغب يف م�صاهدته 
بعدها �صننظر للنتائج ونتابع ترتيب اجلدول«.

نيوكا�صل  اأمام  اآثار اخل�صارة  �صيتي من  وتعافى 
ار�صنال  على  لينت�صر  املا�صي  الأ�صبوع  يونايتد 

املا�صي. الأحد  يوم   1-3
وردا على �صوؤال عما اإذا كانت هذه النتيجة اأثرت 
على احلالة املعنوية لالعبن قال جوارديول 
اأدربها  التي  الأندية  لعبي  اأرى  اأن  “اأريد 
�صعداء يف  امل�صتقبل غري  اأو يف  �صابقا  �صواء 

حال عدم الفوز.
بعد  ي�صحكون  الالعبن  اأرى  ان  اأري��د  »ل 
عندما  حتققت  �صتكون  مهمتي  اخل�����ص��ارة. 

ي�صحكون بعد الفوز«.
وقال اأي�صا اإن �صيتي ل ميلك الوقت لال�صتمتاع 
املزدحم  املباريات  ج��دول  ب�صبب  بالنت�صارات 

حيث يخو�س الفريق مباراة كل ثالثة اأيام.

توقع مزيدا من التقلبات يف ال�صراع على الدوري االإجنليزي 

جوارديول ين�شح اإيفرتون بال�شرب 
على املدرب �شيلفا 

ويل عهد اأم القيوين ي�شهد �شباقا للهجن العربية الأ�شيلة

بورو�صيا  م�����ص��ي��ف��ه  ب���رمي���ن  ف������ريدر  اأق�������ص���ى 
الأمل���اين  ال����دوري  ت��رت��ي��ب  دورمت���ون���د، مت�صدر 
اأملانيا بفوزه  كاأ�س  القدم، من ثمن نهائي  لكرة 
تعادلهما  بعد  الرجيح  بركالت  الثالثاء  عليه 

يف الوقت الأ�صلي 1-1 والإ�صايف 3-3.
ال��دق��ي��ق��ة اخلام�صة  ب��رمي��ن يف  ف����ريدر  وت��ق��دم 
وتابعها  ح��رة  رك��ل��ة  ك���روزه  ماك�س  نفذ  اأن  بعد 

الكو�صويف ميلوت را�صيكا بي�صراه يف املرمى.
وانتظر دورمتوند حتى الوقت بدل ال�صائع من 
ال�صوط الأول لإدراك التعادل عن طريق قائده 
ماركو روي�س الذي نفذ ركلة حرة وو�صع الكرة 

يف اأعلى الزاوية اليمنى “3-45«.
ال���ث���اين رغم  ال�����ص��وط  ال��و���ص��ع يف  ي��ت��ب��دل  ومل 

فخا�صا  ال��ت��ع��ادل،  لك�صر  ال��ف��ري��ق��ن  حم����اولت 
فريق  لكل  اآخرين  بهدفن  انتهى  اأ�صافيا  وقتا 
بولي�صيت�س  كري�صتيان  الم��ريك��ي  �صجل  حيث 
 ”113“ حكيمي  اأ���ص��رف  واملغربي   ”105“
بيتزارو  ك����الودي����و  وال����ب����ريويف  ل����دورمت����ون����د، 
 ”119“ هارنيك  مارتن  “108” والنم�صوي 

لربمين.
ويف ركالت الرجيح، جنح لعبو برمين يف اأربع 

حماولت مقابل اثنتن لالعبي دورمتوند.
اأي�صا  الثانية  الدرجة  من  هايدنهامي  واق�صى 
النهائي  الدور ثمن  باير ليفركوزن من  �صيفه 
بفوزه عليه 2-1، فيما تغلب هامبورغ “ثانية” 

على �صيفه نورمربغ -1�صفر.

نيكول  ال��ن��م�����ص��وي  ���ص��ج��ل  الأوىل،  امل����ب����اراة  يف 
 ”72“ مولتهاوب  “47” وماوري�س  دوفيدان 
ه���ديف ه��اي��دن��ه��امي، وي��ول��ي��ان ب���ران���دت “44” 

هدف باير ليفركوزن.
اأوزج����ان  ب��ريك��اي  ال��رك��ي  ال��ث��ان��ي��ة، �صجل  ويف 

هدف هامبورغ يف الدقيقة 54.
�صيفه  اأم��ام  ثانية”  “درجة  دوي�صبورغ  و�صقط 

بادربورن “ثانية” 3-1.
بلقاءات  ال���ن���ه���ائ���ي  ث���م���ن  م���ب���اري���ات  وت��خ��ت��ت��م 
اوغ�صبورغ،  م���ع  “ثانية”  ك��ي��ي��ل  ه��ول�����ص��ت��اي��ن 
ليبزيغ مع فولف�صبورغ، هرتا برلن مع بايرن 
م��ي��ون��ي��خ ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، و���ص��ال��ك��ه م��ع فورتونا 

دو�صلدورف.

كاأ�س اأملانيا: برمين يق�شي دورمتوند من 
ثمن النهائي بركالت الرتجيح 

اأوك�صليد- األيك�س  الو�صط  لع��ب  ليفربول  �صم 
املغلوب  خ��روج  مراحل  يف  لت�صكيلته  ت�صامربلن 
ل���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا ل��ك��رة ال��ق��دم فيما ي�صتعد 
غياب  بعد  للمباريات  للعودة  الإجنليزي  ال��دويل 

اأكرث من ت�صعة �صهور ب�صبب اإ�صابة يف الركبة.
عاما جلراحة   25 البالغ عمره  الالعب  وخ�صع 

لركبته  ال�صليبي  الرباط  يف  بتمزق  اإ�صابته  بعد 
ال��ي��م��ن��ى خ����الل م���واج���ه���ة روم�����ا يف ق��ب��ل نهائي 
دوري الأبطال املو�صم املا�صي ليغيب عن ت�صكيلة 

اإجنلرا يف كاأ�س العامل الأخرية يف رو�صيا.
ورغ���م امل��خ��اوف م��ن اح��ت��م��ال غ��ي��اب��ه ع��ن املو�صم 
مدرب  ك��ل��وب  ي���ورج���ن  اأن  اإل  ب��ال��ك��ام��ل  احل����ايل 

اأن  املا�صي  اأكد يف دي�صمرب كانون الأول  ليفربول 
اأح��رز تقدما يف برنامج تعافيه و�صيكون  الالعب 
حا�صرا مع الفريق يف الن�صف الثاين من املو�صم.

الن�صخة  ب��ط��ل  و���ص��ي��ف  ل��ي��ف��رب��ول،  وي�صت�صيف 
ال�صابقة، بايرن ميونيخ يف ذهاب دور ال�صتة ع�صر 

احلايل. �صباط  فرباير  لدوري الأبطال يف 19 

ليفربول ي�شم ت�شامربلني لت�شكيلته 
يف دوري اأبطال اأوروبا 



�شعرها ي�شل اإىل الأر�س ومل تغ�شله منذ 20 عاما
على  بريطانية  ام���راأة  اأق��دم��ت  بال�صعر  للعناية  جديد  مفهوم  يف 
ت�صرف غريب ك�صرت به كل قواعد ال�صلوك العام وتركت العنان 
 20 مل��دة  �صعرها  غ�صل  بعدم  تكتف  ومل  عناية!  اأي  دون  ل�صعرها 

عاما، بل مل تق�صه اأي�صا.
من  فنانة  وه��ي  عاما"،   32" ك��ل��وين  ف��ران��ك��ي  �صعر  ط��ول  ويبلغ 
ذكر  م��ا  وف��ق  م��ري��ن،  ح��وايل  بريطانيا،  �صرقي  ب��راي��ت��ون جنوب 
بتم�صيطه  تكتفي  اأنها  موؤكدا  الثالثاء،  �صنرال"،  "اأودتي  موقع 

للحفاظ عليه.
ال�صاد�صة من  التوقف عن ق�س �صعرها وهي يف  وب��داأت كلوين يف 
عمرها، وعندما بلغت 13 عاما، و�صل �صعرها اإىل خ�صرها، وقالت 
اإنها تكره ا�صتخدام ال�صامبو والبل�صم اللذين كانا �صببا يف جفافه 

قبل اأن تتوقف عن غ�صله متاما.
غ�صل  عن  التوقف  بعد  الأوىل  القليلة  الأ�صهر  يف  كلوين  وعانت 
�صعرها من احلكة يف فروة الراأ�س، وكان �صعرها دهنيا جدا، لكنها 

تخل�صت من كل هذه امل�صكالت مع الوقت.
وقالت كلوين اإن فكرة اإطالة �صعرها وعدم غ�صله طيلة هذه الفرة 
اأين  النا�س  "يعتقد  واأ�صافت:  والدتها،  اأ�صدقاء  اأحد  فكرة  كانت 
لقد  �صحيح.  غ��ري  ه��ذا  لكن  ت�صفيفه،  يف  ط��وي��ال  وق��ت��ا  اأ�صتغرق 

اعتدت على ذلك".
اأو  ت�صهيل  اأج��ل  من  منتجات  اأي  ت�صتخدم  ل  اأنها  كلوين  واأك���دت 
تقوية �صعرها، وقالت: " كل ما اأقوم به هو مت�صيطه فقط. اأفعل 

ذلك كل يوم".
وت�صهيل  تق�صريه  اأج���ل  م��ن  �صعرها  جت��دي��ل  اإىل  ك��ل��وين  وت��ل��ج��اأ 
حركتها، لكن هذا التجديل قد ي�صتغرق وقتا من ن�صف �صاعة اإىل 

�صاعة كاملة، ول بد اأن ي�صاعدها على اإمتامه اأحد الأ�صدقاء.

انفجار ال�شيجارة الإلكرتونية وموت املدخن.. خطر حقيقي!
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ن�����ص��ائ��ح ال��ت��ي او���ص��ى ب��ه��ا خ���رباء يف ال�صحة 
ل  الأم��ر  اأن  اإل  اإلكرونية  باأخرى  العادية  ال�صيجارة  با�صتبدال 
يخلو من  املخاطر خ�صو�صا اأن تقارير تتحدث بن احلن والآخر 

عن انفجاره وت�صببه باأ�صرار مل�صتخدميه.
ولكن اأن يقتل حامله اأو م�صتخدمه، فهذه من احلالت النادرة اإن 

مل تكن الوحيدة، بح�صب ما ك�صفت �صحيفة ميرو الربيطانية.
"املبخر  با�صم  امل��ع��روف  ال��ف��اي��ب،  انفجر  اأن  بعد  رج��ل  ت��ويف  فقد 
الرجل  حنجرة  اإىل  منه  قطعة  ودخلت  الإلكروين"،  ال�صخ�صي 

البالغ من العمر 24 عاما.
وبح�صب ال�صحيفة، فقد تويف وليام براون اإىل امل�صت�صفى يف فورت 
وورث بولية تك�صا�س، يف التا�صع والع�صرين من يناير املا�صي بعد 

انفجار ال�صيجارة الإلكرونية اأثناء تدخينها.
اإىل  اإىل اندفاع قطعة من ال�صيجارة الإلكرونية  واأدى النفجار 
الأمر  ال�صباتي  ال�صريان  اإىل منطقة  الو�صول  ثم  احلنجرة ومن 
الذي ت�صبب بتمزيق ال�صريان، بح�صب التقرير الطبي ال�صادر عن 

مقاطعة تارانت يف تك�صا�س.
ال�صجائر الإلكرونية، قبل يومن  ووقع النفجار يف حمل لبيع 
ال�صبب يف  اإن  ب��راون، جدة وليام،  األي�س  ب��راون. وقالت  على وف��اة 
اأي�صا  ت�صببت  التي  البطارية،  هو  الإلكرونية  ال�صيجارة  انفجار 
حنجرته  اإىل  �صغرية  قطع   3 اندفعت  حن  يف  �صفته،  متزيق  يف 
وعلقت فيها. واتهمت األي�س امل�صت�صفى والطاقم بعدم الإ�صراع اإىل 
اإجراء عملية جراحية حلفيدها، لكنها اأكدت اأي�صا اأنها لن تقا�صي 

امل�صت�صفى لأن ذلك لن يعيده اإىل احلياة.
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اإ�شكات خاليا الدماغ للق�شاء على الأمل املزمن
تو�صل علماء اإىل طريقة جديدة لعالج الأمل املزمن، تقدم اأمال يف اكت�صاف عالجات جديدة قد تق�صي على معاناة 

الكثري من املر�صى دون اإ�صعاف قدرتهم على الإح�صا�س بالإ�صابات.
وجنح العلماء يف "اإ�صكات" خاليا الدماغ امل�صوؤولة عن ال�صعور بالأمل لدى الفئران.

ووجد العلماء اأن تعري�س هذه القوار�س لدرجة حرارة مزعجة اأو وخزات جلدية، ين�صط منطقة يف الدماغ تعرف 
با�صم اللوزة املخية، التي تعالج العواطف.

وعندما مت حظر اخلاليا يف اللوزة املخية لأدمغة القوار�س، ظلت احليوانات تنتج اإ�صارات الأمل ولكن دون اأن يتم 
تف�صريها من قبل اأدمغتها.

وقال العلماء اإن هذا ت�صبب يف اأن تتحرك القوار�س بعيدا عن م�صدر الأمل، دون اأن تظهر عليها اأي عالمة على 
ال�صيق مثل لعق اجلروح.

واأجرت جامعة �صتانفورد هذه الدرا�صة بقيادة الأ�صتاذ امل�صاعد يف علم الأع�صاب والتخدير وعلم وظائف الأع�صاء 
اجلزيئية واخللوية، غريغوري �صريير.

اأ�صبابه ال�صائعة  اأ�صهر على الأقل، وت�صمل  اأو غالبية الأيام ملدة �صتة  ويعرف الأمل املزمن باأنه اأمل يحدث كل يوم 
ال�صداع وت�صنجات البطن والتهاب الع�صالت واملفا�صل.
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باحثون يطورون جهازًا يغني عن وخز الإبر
قاباًل لالرتداء، وهو عبارة عن  ذكياً  اأمريكيون جهازاً طبياً  طور باحثون 
ملراقبة  اجللد  على  ل�صقه  يتم  معدنية،  عملة  حجم  يف  ل�صق  م�صت�صعر 
احلالة ال�صحية من خالل "العرق"، وذلك لفح�س الدم الذي يعد املعيار 

الأ�صا�صي احلايل لت�صخي�س العديد من احلالت املر�صية. 
"امللبو�صة"  البدنية  اللياقة  اأجهزة  من  نظرائه  عن  اجلهاز  هذا  ويختلف 
املتوفرة حالياً، التي تقت�صر وظيفتها على جمع بيانات حمددة، مثل نب�صات 
القلب وعدد اخلطوات، بف�صل احتوائه على "خمترب قائم بذاته" لإجراء 
يف  "الالكتات"  م��ادة  وم�صتوى  للعرق،  الهيدروجيني"  "الرقم  اختبارات 
الدم، وم�صتوى ال�صكر يف الدم، وف�صحها، دون احلاجة للوخز بالإبر، ومن 
ثم اإر�صالها ل�صلكياً اإىل الهاتف الذكي، بح�صب ما ورد يف �صحيفة "الدايلي 

ميل" الربيطانية.
اجلهاز  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  و�صرن"  "نورث  جامعة  يف  ال��ب��اح��ث��ون  واأو���ص��ح 
الال�صق يت�صمن ثقوباً دقيقة ل�صريان العرق بداخلها، ومن ثم حتليلها، 
مقايي�س  تعدُّ  التي  الكيميائية  امل��واد  من  العديد  على  ي�صتمل  العرق  لأن 

هامة حلالت مثل "التليف الكي�صي" وال�صكري، والف�صل الكلوي.
كما يتيح اجلهاز اأي�صاً ملر�صى ال�صكري مراقبة م�صتوى ال�صكر يف الدم.

ما عالقة ال�شرطان بفريو�س الهرب�س؟
اآلية  لت�صابه  وال�����ص��رط��ان،  الهرب�س  ف��ريو���س  ب��ن  عالقة  العلماء  اكت�صف 

النت�صار يف ج�صم الإن�صان وتقوي�س �صحته.
اأثبتوا اأن  الباحثن  اأن  وت�صري �صحيفة "Neuroscience News" اإىل 
الوراثية  املواد  اأقدم  الإن�صان م�صتخدما  ينت�صر يف ج�صم  الهرب�س  فريو�س 
تغزو  التي  ال�صرطانية  اخلاليا  تفعله  ما  النووي،  احلم�س  يف  املحفوظة 

اخلاليا ال�صليمة.
ويقول الباحثون اإن "فريو�س الهرب�س يتعاون مع احلم�س النووي الريبي 
"satellite RNA "HSATII الذي ت�صكل قبل عدة مالين من ال�صنن. 
وعادة، ل يكون HSATII ن�صيطا لأنه ل ميكنه ترميز الربوتينات. ولكنه 
ين�صط عند دخول فريو�س الهرب�س اإىل اجل�صم.وللخاليا ال�صرطانية نف�س 

اخلا�صية".
كما ي�صري الباحثون اإىل اأنه من املحتمل اأن يكون الهرب�س وال�صرطان قد 
تعلما كيفية التفاعل مع احلم�س النووي الريبوزي القدمي على انفراد. 
التجذر  يف  يتعاونان  الهرب�س  وفريو�س  ال�صرطان  اأن  العتقاد  ميكن  كما 

داخل اجل�صم.
ووفقا للدكتور بنجامن غرينباوم، ي�صري اإىل هذا العتقاد "اإمكانية تقارب 

اآليات هذين املر�صن املختلفن اللذين ل ميكن املقارنة بينهما".
كما يعتقد العلماء اأن دخول فريو�س الهرب�س اإىل ج�صم الإن�صان قد يكون 

مرتبطا بتطور اأمرا�س اأخرى غري ال�صرطان، مثل الزهامير.

هيمنة ن�شائية على القائمة الق�شرية 
للجائزة العاملية للرواية العربية 

للرواية  ال��ع��امل��ي��ة  اأع��ل��ن��ت اجل��ائ��زة 
القائمة  الإم���������ارات  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ع�صرة  الثانية  لدورتها  الق�صرية 
ملوؤلفن  اأع��م��ال  �صتة  �صمت  والتي 
ولبنان  و�����ص����وري����ا  الأردن  م�����ن 
وال���ع���راق وم�����ص��ر وامل���غ���رب بينهم 

اأربع كاتبات.
"�صم�س  رواي�����ات  ال��ق��ائ��م��ة  ���ص��م��ت 
كفى  ل���الأردن���ي���ة  باردة"  ب��ي�����ص��اء 
العدو"  م���ع  و"�صيف  ال���زع���ب���ي، 
و"بريد  العجيلي،  �صهال  لل�صورية 
بركات،  ه����دى  ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة  الليل" 
كجه  اإن��ع��ام  للعراقية  و"النبيذة" 
جي، و"باأي ذنب رحلت" للمغربي 
و"الو�صايا"  امل�����ع�����زوز،  حم���م���د 

للم�صري عادل ع�صمت.
واخ��ت��ريت ه���ذه الأع���م���ال م��ن بن 
ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة ���ص��م��ت 16 رواي���ة 
يونيو  بن  العربية  باللغة  �صادرة 
2017 وي��ول��ي��و- متوز  - ح��زي��ران 
والناقد  ال��ب��اح��ث  وق����ال   .2018
ماجدولن  ال��دي��ن  �صرف  املغربي 
"الروايات  التحكيم  جلنة  رئي�س 
ب�صكل  امل���خ���ت���ارة خم��ت��ل��ف��ة  ال�����ص��ت 
كبري يف مو�صوعاتها ويف اأ�صاليبها 
واختياراتها اجلمالية، فهي جتمع 
ورواية  العائلية،  ال��رواي��ة  ب��ن  م��ا 
واملنفى  الأم�����ل  وخ��ي��ب��ة  ال����ذاك����رة، 
ف�صاءات  ت��ع��ك�����س  ك��م��ا  وال���ه���ج���رة، 
اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  حم���ل���ي���ة م���ت���ن���وع���ة 

انتمائها لبلدان عربية �صتى".
واأ�صاف "اإنها روايات تعك�س واقعا 
ونا�صجة  عميقة  وروؤى  متباينا 
ويف  العربي،  الراهن  من  وم��وؤث��رة 
�صردية  ���ص��ي��غ��ا  ت��ق��رح  ذات����ه  الآن 
بديعة ت�صتجيب لطبقات خمتلفة 

من املتلقن".

العثور على جموهرات م�شروقة 
من الأ�شرة املالكة ال�شويدية

اإنها  ام�����س  ال�صويدية  ال�صرطة  ق��ال��ت 
تكون قد عرثت على جموهرات  رمبا 
�ُصرقت العام املا�صي من الأ�صرة املالكة 
ا�صُتخدم  ج���ري���ئ���ة  ���ص��ط��و  ع��م��ل��ي��ة  يف 
ل�صو�س  و����ص���رق  ���ص��ري��ع.  زورق  ف��ي��ه��ا 
جموهرات ت�صمل تاجن تبلغ قيمتهما 
65 مليون كرونة �صويدية )7.1  نحو 
مليون دولر( من كاتدرائية على قمة 
جبل يف �صراجننا�س على م�صافة نحو 
يوم  �صتوكهومل  م��ن  م��ر  كيلو   96.5
ي���ف���روا عن  اأن  ق��ب��ل  ي��ول��ي��و مت���وز   31

طريق بحرية.
ما  على  ع��رثت  اإن��ه��ا  ال�صرطة  وق��ال��ت 
بامللك  خا�صة  جم��وه��رات  اأن��ه��ا  ُيعتقد 
كارل التا�صع يف �صندوق مبنطقة على 
م�صارف �صتوكهومل واإنها تعمل بكثافة 
املجوهرات  اأن���ه���ا  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  ع��ل��ى 

امل�صروقة.

حتتجز ابنها يف غرفة مظلمة ملدة 10 �شنوات!
بالأمومة  ال�صعور  فقدت  اأم  قلب  من  الرحمة  انعدمت 
ال�صاب  ابنها  احتجزت  حن  الإن�صانية  عنها  وتخلت  بل 
���ص��ن��وات ق�����ص��اه��ا حم��ت��ج��زا يف غرفة   10 مل���دة  امل�����ص��ري 
جريانه  ت��دخ��ل  اأن  بعد  اإن�صانية،  غ��ري  ب��ظ��روف  مظلمة 
ينبعث  اأنن  �صوت  �صماعهم  اإثر  ال�صلطات  اأبلغوا  الذين 
م��ن داخ����ل م��ن��زل ال�����ص��ح��ي��ة. وح�����ص��ب ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل التي 
ن�صرتها "بوابة الأهرام"، فاإن والدة ال�صاب، الذي يدعى 
حممد رجب الغرباوي "17 عاما"، احتجزته ل�"مدة 10 
�صنوات مبنزل مهجور بقرية �صجن التابعة ملركز �صرطة 
قطور". واأو�صح املوقع الإلكروين اأن املديرة التنفيذية 
ات�صال  تلقت  جنيب،  هند  ماأوى"،  بال  "اأطفال  مل�صروع 
اأم��ا حتتجز  ب��اأن هناك  اأه��ايل القرية،  اأح��د  "من  هاتفيا 
اأثر ذلك، توا�صل م�صروع  10 �صنوات". وعلى  ابنها منذ 
التابع  الطفل  جن��دة  "خط  م��ع  ماأوى"  ب��ال  "اأطفال 
للمجل�س القومي لالأمومة والطفولة، ومت التوا�صل مع 
باحلالة"،  واإخطارهم  الغربية  حمافظة  اأم��ن   مديرية 

وفق ما اأ�صافت "بوابة الأهرام".
اأخبار ذات �صلة 

بالتن�صيق م��ع جندة  ال��غ��رب��ي��ة،  اأم���ن  م��دي��ري��ة  وت��دخ��ل��ت 
اأر���ص��ل مركز  اأط��ف��ال ب��ال م����اأوى، فقد  الطفل وم�����ص��روع 
�صرطة قطور قوة اإىل منزل ال�صاب، وعملت على اإخراجه 
امل�صدر  واأ���ص��ار  املركزي".  قطور  م�صت�صفى  اإىل  و"نقله 
نف�صه اإىل اأنه قد مت "اإجراء حم�صر باحلالة يحمل رقم 
4 اأحوال نقطة م�صت�صفى قطور، وعمل تقرير طبي، ثم 
عر�س ال�صاب على النيابة العامة ل�صتكمال التحقيقات". 
"بوابة الأهرام" عن يا�صر الغرباوي، عم ال�صاب،  ونقلت 
دخول  العائلة  اأف���راد  باقي  م��ع  ك��ث��رًيا  "حاول  اإن��ه  قوله 

املنزل من اأجل اإخراجه، ولكن والدته.. كانت ترف�س".
واأكد اأن "ال�صاب كان يف طفولته �صخ�صا طبيعيا، يعمل يف 
البناء واملحارة، ولكن حب�صها للطفل جاء بعد وفاة والده 
اأي م�صاعدة من  اأي مربر، وحجبت عنه  وكان ذلك دون 

جانب الأهايل اأو اأقاربه".

وزير ياباين يتهم الن�شاء بالت�شبب يف �شيخوخة املجتمع
ات��ه��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ي��اب��اين ت���ارو اأ���ص��و الن�صاء 
البالد  يف  ال�صكان  ع��دد  ب��راج��ع  الت�صبب  يف  اليابانيات 
الولدات  انخفا�س معدل  ت�صبب يف  ذلك  اأن  اإىل  م�صريا 
غ�صبا  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر  املجتمع،  و�صيخوخة  الطبيعية 

وا�صعا يف اليابان، وفقا ل�صحيفة الغارديان الربيطانية.
واألقى تارو اأ�صو، الذي يتوىل كذلك من�صب وزير املالية، 
اللوم على الن�صاء اللواتي مل ينجنب اأطفال، يف حماولته 
و�صيخوخة  ال��ي��اب��ان  يف  ال��دمي��وغ��راف��ي��ة  الأزم����ة  تف�صري 
يف  النتخابية  ل��ل��دائ��رة  اج��ت��م��اع  خ��الل  وذل���ك  املجتمع، 

منطقة فوكوكا جنوب غربي اليابان.
وا���ص��ط��ر ت����ارو اآ����ص���و، ال����ذي ك���ان ي��ح��اول اأن ي��داف��ع عن 
اليابان  م�صكلة  من  ج��زءا  لي�صوا  باعتبارهم  ال�صن  كبار 
عن  ال��راج��ع  اإىل  الن��ت��ق��ادات،  واإث����ر  لح��ق��ا  ال�صكانية، 
ب�"انعدام  املعار�صة  اتهمه نواب  الت�صريحات بعدما  تلك 
الإح�صا�س" جتاه الأزواج الذين يريدون الإجناب، لكنهم 

غري قادرين على لأ�صباب مر�صية. الفنانة دوا ليبا خالل ح�صورها العر�س االأول لفيلم Alita Battle Angel  يف م�صرح وي�صتوود فيليج ريجن�صي بكاليفورنيا.  اأ ف ب

حفل الأو�شكار �شيكون دون 
مقدم لثاين مرة يف تاريخه 

قالت كاري بريك رئي�س الرفيه يف 
�صبكة "اإيه.بي.�صي" اإن حفل جوائز 
الأو�صكار لن يكون له مقدم ر�صمي 
هذا العام وذلك للمرة الثانية فقط 
يف تاريخ احلفل. واأ�صافت بريك، يف 
قبل  ت��اأت��ي  الأول  اأم�����س  ت�صريحات 
ف��ق��ط م���ن ت�صليم  اأ���ص��اب��ي��ع  ث��الث��ة 
اجلوائز التي تعد الأرفع يف �صناعة 
تنظم  ال��ت��ي  الفعالية  اإن  ال�صينما، 
�صتتخلى  �صباط  ف��رباي��ر-   24 ي��وم 
عن مقدم احلفل و"تكتفي مبقدمي 
و"اإيه.بي.�صي"  الأو�صكار".  جوائز 
وح�����دة ت��اب��ع��ة ل���وال���ت دي�����زين تبث 
بالتلفزيون  �صنويا  الأو���ص��ك��ار  حفل 

وت�صارك عن قرب يف تنظيم البث.
وكان املمثل الكوميدي كيفن هارت 
اعتذر يف دي�صمرب- كانون الأول عن 
بعد  املقبل  الأو���ص��ك��ار  حفل  ت��ق��دمي 
املثلين  ع��ن  ت��غ��ري��دات  ع����اودت  اأن 
على  بقوة  الظهور  كتبها  واأن  �صبق 
ينظم حفل جوائز  الإن��رن��ت. ومل 
الأو�صكار دون مقدم اإل مرة واحدة 
عاما،   91 م��ن��ذ  امل��م��ت��د  ت��اري��خ��ه  يف 
وكانت يف عام 1989. وقالت بريك 
اإن اتخاذ القرار جاء بعد ما و�صفته 
ان�صحاب  اأعقبت  "بالفو�صى" التي 
ه��������ارت وب����ع����د حم�����اول�����ة لإح����ي����اء 
واأ�صافت  احلفل.  تقدمي  يف  فر�صه 
اجتماع  يف  ال�����ص��ح��ف��ي��ن  خم��اط��ب��ة 
�صاحية  يف  التلفزيون  نقاد  جمعية 
اأن  ل���و����س اجن��ل��ي�����س،  ب��ا���ص��ادي��ن��ا يف 
اأكادميية فنون وعلوم ال�صينما التي 
متنح جوائز الأو�صكار وعدت �صبكة 
باأل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  "اإيه.بي.�صي" 
للحفل  التلفزيوين  ب��ث  م��دة  تزيد 
عن ثالث �صاعات، اأي اأقل بثالثن 
دقيقة عن الأعوام القليلة املا�صية.

اأجنلينا جويل: ماأ�شاة الروهينجا عار علينا جميعا 
للمفو�صية  اخل��ا���ص��ة  امل��ب��ع��وث��ة  ج���ويل  اأجن��ل��ي��ن��ا  زارت 
خميمات  الالجئن  ل�صوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�صامية 
ال��الج��ئ��ن ال��روه��ي��ن��ج��ا امل�����ص��ل��م��ن ال���ذي���ن ف����روا من 
عن  ال��ع��امل  بتقاع�س  ون���ددت  بنجالد�س  اإىل  ميامنار 
منع ح��دوث هذه الأزم��ة التي �صهدت ن��زوح 730 األفا 
من ديارهم . وحتدثت جنمة هوليوود اأمام ح�صد من 
الالجئن من فوق قمة تل يف خميم كوتابالوجن، وهو 
اأك���رب جت��م��ع ل��الج��ئ��ن يف ال��ع��امل، ال��واق��ع يف منطقة 

كوك�س بازار يف بنجالد�س.
بالوقوف معكم  بالتاأثر والفخر  "اأ�صعر  وقالت جويل 
اليوم". واأ�صافت "لكم كل احلق يف األ تكونوا بال وطن 

واأ�صلوب التعامل معكم عار علينا جميعا".
وتابعت قائلة "الأكرث ماأ�صاوية يف هذا الو�صع هو اأننا 

لي�س مبقدورنا القول باأننا مل نتلق حتذيرا ب�صاأنه".
اإنها  املتحدة  الأمم  قالت فيه  وق��ت  ال��زي��ارة يف  وت��اأت��ي 
ت�صتعد لتوجيه نداء جديد لتقدمي 920 مليون دولر 
لالجئن الذين فروا من القمع الع�صكري الوح�صي يف 

ولية راخن يف ميامنار اإىل بنجالد�س.
بارتكاب  ميامنار  جي�س  املتحدة  الأمم  حمققو  واتهم 

الإب������ادة  "بنية  ج��م��اع��ي��ة  واغ���ت�������ص���اب  ق��ت��ل  ع��م��ل��ي��ات 
على  ق�صت  ال��ت��ي  العنيفة  احلملة  اأث��ن��اء  اجلماعية" 

املئات من قرى الروهينجا يف غرب ولية راخن.
كانت  احلملة  اإن  وتقول  التهمة  ه��ذه  ميامنار  وتنفي 
امل��ت�����ص��ددي��ن وتعهدت  ت��ه��دي��د  ع��ل��ى  ���ص��رع��ي��ا  ف��ع��ل  رد 
بالرحيب بعودة الالجئن. لكن الأمم املتحدة تقول 
اإن الظروف لي�صت مواتية حتى الآن لعودة الالجئن. 
ل�صالمتهم  يريدون �صمانات  اإنهم  الروهينجا  ويقول 

والعراف بهم كمواطنن قبل عودتهم.
اإن��ه��ا التقت م��ع ام���راأة م��ن الروهينجا  وق��ال��ت ج��ويل 

قالت لها اإنها كانت "تعامل مثل املا�صية" يف ميامنار.
وقالت "قابلت امراأة اأم�س الأول، وهي اإحدى الناجيات 
’�صيكون  يل  وق��ال��ت  ميامنار،  يف  اغت�صاب  واق��ع��ة  م��ن 
اإىل  اأع���ود  اأن  قبل  مكاين  يف  بالر�صا�س  قتلي  عليك 

ميامنار’".
وقالت جويل "اأدعو �صلطات ميامنار اإىل اإبداء اللتزام 
ال��ع��ن��ف والتهجري  ال�����ص��ادق وال������الزم لإن���ه���اء دائ�����رة 
وحت�صن ظ��روف ك��ل النا�س يف ولي��ة راخ���ن، مب��ا يف 

ذلك الروهينجا".

خطبة جنيفر لورن�س ملدير معر�س لالأعمال الفنية 
اأو�صكار جنيفر  اإنه متت خطبة النجمة احلائزة على جائزة  اإعالم  قالت و�صائل 

لورن�س و�صديقها كوك ماروين وهو مدير معر�س لالأعمال الفنية.
وقالت جملة بيبول على موقعها الإلكروين اأم�س الأول الثالثاء اإن وكيال عن 
لورن�س، اإحدى اأ�صهر جنمات ال�صينما يف العامل، اأكد خطبتها وماروين البالغ من 

العمر 34 عاما.
وقال موقع "بيدج �صيك�س " الذي يتناول اأخبار امل�صاهري اإن لورن�س �صوهدت وهي 
ترتدي "خامتا كبريا" وت�صتمتع مبا يبدو اأنه حفل ع�صاء مع ماروين يف مطعم 

فرن�صي بنيويورك يف الآونة الأخرية.
وح�صلت لورن�س على جائزة اأو�صكار اأف�صل ممثلة عن دورها يف الفيلم الرومان�صي 
الكوميدي "املعاجلة بال�صعادة" "�صيلفر لينينجز باليبوك". وت�صتهر اأي�صا بدور 
"األعاب اجلوع" "هاجنر جيمز" كما ح�صلت  اأفالم  اإيفردين يف �صل�صلة  كاتني�س 

على ثالثة تر�صيحات اأخرى لالأو�صكار.
لالأعمال  معر�س  مدير  ه��و  م���اروين  اإن  توداي"  "يو.اإ�س.اإيه  �صحيفة  وق��ال��ت 

الفنية يف �صالة جليد�صتون بنيويورك.


