
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:44            
الظهر.......    12:39  
الع�رص........   03:50   
املغرب.....   06:14  
الع�صاء......   07:29

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

حممد بن را�سد يرعى احتفال القوات امل�سلحة بتخريج دفعة 
جديدة من مر�سحي ال�سباط يف كلية زايد الثاين الع�سكرية بالعني 

•• العني-وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« احتفال القوات امل�شلحة بتخريج دفعة جديدة 

من مر�شحي ال�شباط يف كلية زايد الثاين الع�شكرية يف مدينة العني .
ح�شر االحتفال - الذي جرى يف ميدان الكلية �شباح ام�س- اإىل جانب �شموه .. 
و�شمو  العني  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  ال�شيخ طحنون بن حممد  �شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم وال�شيخ هزاع بن طحنون اآل 
اآل  ذي��اب بن طحنون  دي��وان ممثل احلاكم يف منطقة العني وال�شيخ  نهيان وكيل 
نهيان ومعايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع ومعايل الفريق 

الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�شلحة.
)التفا�شيل �س6(

مبعوث االأمم املتحدة يتحدث خالل االجتماع يف عمان )رويرتز(

البايا فرن�شي�س يحيي اجلماهري التي احت�شدت حل�شور القدا�س التاريخي يف اأر�س الت�شامح والتعاي�س اأبوظي   )وام(

بابا الكني�ضة الكاثوليكية والإمام الأكرب يك�ضفان عن قطع من مقتنيات اللوفر.. بح�ضور حممد بن زايد
البابا فرن�سي�س يحيي قدا�سا باباويا يف اأبوظبي موطن الت�سامح بح�سور 180 األفا

حتدثت عن ال�ضلطوية املتزايدة للقادة الأتراك
املخابرات الأمريكية حتذر 

من تدهور العالقة مع تركيا 
•• وا�شنطن-وكاالت:

ال�شادر  العامل،  م�شتوى  على  التهديدات  لتقييم  ال�شنوي  التقرير  حذر 
عن جمتمع املخابرات االأمريكية، من خماطر تزايد اخلالفات امل�شتمرة 
ال�شحفي  للكاتب  تقرير  يف  ج��اء  ح�شبما  وتركيا،  املتحدة  ال��والي��ات  بني 

.UPI االأمريكي، لوكا�س روبن�شون، لوكالة يونايتد بر�س انرتنا�شونال
ونقل موقع »اأحوال« الرتكي عن روبن�شون قوله اإن املخابرات االأمريكية 
»تدق جر�س االإنذار« حول عالقة وا�شنطن واأنقرة، الأن اخلالفات امل�شتمرة 

تعمق الفجوة بني البلدين.
واألقى التقرير ال�شنوي باللوم على »ال�شلطوية املتزايدة« للقادة يف تركيا، 
التي تنحرف بو�شلتها »كدولة بعيدا عن الواليات املتحدة«، مما جعلهم 

اأكرث ا�شتعدادا لتحدي حلفاء الواليات املتحدة.
وياأتي تقرير جمتمع املخابرات االأمريكية، وهي وكالة حكومية فيدرالية 
االأمريكية-الرتكية  العالقات  فيه  �شهدت  ع��ام  بعد  منف�شلة،  اأمريكية 
اأندرو  توترات ب�شبب احتجاز مواطنني اأمريكيني يف تركيا، بينهم الق�س 
يف  الكردية  امليلي�شيات  بدعم  املتحدة  ال��والي��ات  قيام  وكذلك  برون�شون. 
اأنقرة تهديدا لها. وعلى الرغم من اإطالق �شراح  �شوريا والذي اعتربته 
ت�شكل  مازالت  �شوريا  يف  الق�شايا  فاإن  اأكتوبراملا�شي،  يف  برون�شون  الق�س 

م�شدراً م�شتمراً للتوتر يوؤدى اإىل اإرباك اإ�شايف يف احلكومة االأمريكية.
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بح�شور حممد بن زايد.. بابا الكني�شة الكاثوليكية واالإمام االأكرب يك�شفان عن قطع من مقتنيات اللوفر   )وام(

•• اأبوظبي-وام:

االإمام  وف�شيلة  الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  ك�شف 
ال�شريف، ام�س عن جمموعة  اأحمد الطيب �شيخ االأزه��ر  االأكرب الدكتور 
الذي  اأبوظبي  اللوفر  متحف  من  م��رة  الأول  تعر�س  الفنية  القطع  من 
بح�شور  وذل���ك  ال��ع��امل..  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  ال��ث��ق��اف��ات  مبختلف  يحتفي 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.

البابا فرن�سي�س يحيي قدا�سا باباويا يف اأبوظبي موطن الت�سامح بح�سور 180 األفا
كما ح�شر ال�شرح التو�شيحي �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة.
املبارك رئي�س  واالإم��ام االكرب من معايل حممد خليفة  وا�شتمع قدا�شته 
دائرة الثقافة وال�شياحة اإىل �شرح حول اأهم هذه املقتنيات التي تعد جوهر 
الدينية  القطع  من  العديد  وتت�شمن  الفنية  اأبوظبي  اللوفر  جمموعة 

التي تعود اإىل خمتلف االأديان واملعتقدات لتغطي تاريخ الب�شرية.
من جهة اخرى ويف اأجواء من الت�شامح واملحبة وال�شالم تعرب عن مبادئ 
االأخوة االإن�شانية التي تتبناها دولة االإمارات، قام قدا�شة البابا فرن�شي�س، 

باإحياء  الدولة  اإىل  لزيارته  اخلتامي  اليوم  يف  الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا 
قدا�س بابوي مبدينة زايد الريا�شية يف اأبوظبي بح�شور 180 األفاً من 

املقيمني يف دولة االإمارات وخارجها.
العربية،  اجلزيرة  �شبه  يف  نوعه  من  االأول  التاريخي  القدا�س  هذا  ويعد 
احل�شاري  التنوع  يعك�س  اإذ  اجلن�شيات،  ع��دد  حيث  م��ن  تنوعاً  واالأك���رث 
 200 من  باحت�شانها مقيمني  االإم���ارات  دول��ة  به  تتميز  ال��ذي  والثقايف 

جن�شية.
 180 نحو  و�شول  �شهولة  لتاأمني  �شاملة  خطة  املنظمة  اجلهات  ونفذت 

بلغ  جمانية  حافالت  توفري  عرب  القدا�س،  انعقاد  مقر  اإىل  �شخ�س  األ��ف 
عددها نحو 2000 حافلة من نقاط جتمع حمددة، وذلك بالتعاون مع 

.AVOSA النيابة الر�شولية جلنوب �شبه اجلزيرة العربية
وعند و�شوله اإىل مقر القدا�س حر�س قدا�شة البابا فرن�شي�س على حتية 

احل�شود ال�شعيدة واملتحم�شة للقائه.
90 دقيقة  ومت بث القدا�س الذى بداأ يف العا�شرة والن�شف �شباحاً وملدة 
كي  االإنرتنت  �شبكة  وعلى  الريا�شية  زاي��د  مدينة  يف  كبرية  �شا�شات  على 
الذين مل يتمكنوا من احل�����ش��ور.      )التفا�شيل  الراغبني  ي�شاهده كل 

ا�ضتقبل الأمري بدر بن عبد املح�ضن

حممد بن زايد ي�ستقبل حاكم الفجرية وويل عهده
•• اأبوظبي -وام:

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف جمل�س ق�شر البحر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 

حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية.
وتبادل �شموهم االأحاديث الودية االأخوية اإ�شافة اإىل الق�شايا التي تهم الوطن واملواطنني 
وما ت�شهده الدولة من نه�شة �شاملة يف ظل القيادة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.
من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  البحر  ق�شر  جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

االأمري بدر بن عبداملح�شن بن عبدالعزيز اآل �شعود.
العالقات  تعك�س عمق  ال��ت��ي  ال��ودي��ة  االأح��ادي��ث  وت��ب��ادل معه  ب��در  ب��االأم��ري  �شموه  ورح���ب 
االأخوية التي تربط دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية و�شعبيهما 

ال�شقيقني.
)التفا�شيل �س6(

الإم��ارات   : فاطمة  ال�سيخة 
والت�سامح ال�سالم  عا�سمة 

•• اأبوظبي -وام:

بنت  ال�شيخة فاطمة  �شمو  اأك��دت 
الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى 
اأن دولة االمارات العربية املتحدة 
دول�������ة ت�������ش���ام���ح و�����ش����الم اأر�����ش����ى 
له  امل��غ��ف��ور  و�شيا�شتها  ق��واع��ده��ا 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه و�شارت على نهجه 
القيادة الر�شيدة التي ت�شعى اإىل 

ن�شر قيم الت�شامح بني ال�شعوب.
)التفا�شيل �س3(

يجب  التي  اخلطوات  حتدد  الرتبية 
املتغيبني الطلبة  ف�سل  قبل  اتباعها 

•• دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح����ددت 
اتباعها  ي���ج���ب  ال���ت���ي  اخل����ط����وات 
طلبة  ب�شاأن  اج��راء  اأي  اتخاذ  قبل 
املنقطعني عن  املدار�س احلكومية 
املتغيبني  اأو  ع��ذر  ب��دون  الدرا�شية 

ب�شكل متكرر.
�شوؤون  وح��دات  لروؤ�شاء  واأو�شحت 
ال��ط��ل��ب��ة ب���امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة يف 
ت��ع��م��ي��م ح�����ش��ل��ت »ال���ف���ج���ر« على 
ن�شخة منه اأنه البد من اتخاذ عدة 
خطوات حتى يتم اتخاذ االإجراءات 
التوا�شل  اأو  ف�شل  ب�شاأن  الالزمة 
الطلبة  ب�شاأن  املعنية  اجلهات  مع 
املدار�س  يف  ع���ذر  ب���دون  املتغيبني 

احلكومية.   )التفا�شيل �س7(

وزير خارجية اليمن: ميلي�ضيات احلوثي تتعمد منع و�ضول امل�ضاعدات
احلوثيون يعرقلون جمددًا جهود تبادل الأ�سرى

•• عوا�شم-وكاالت:

رف�شت احلكومة ال�شرعية اليمنية، 
م��ق��رتح��ا حوثيا  ال���ث���الث���اء،  ام�����س 
ال���ذي مت  االأ����ش���رى  ات��ف��اق  بتجزئة 
اإل��ي��ه يف ال�����ش��وي��د، لت�شع  ال��ت��و���ش��ل 
الإيران،  املوالية  امليلي�شيات  بذلك 
امل��زي��د م��ن ال��ع��راق��ي��ل اأم����ام جهود 

اإنهاء االأزمة.
العا�شمة  يف  ال��ث��الث��اء،  وانطلقت، 
االأردن���ي���ة ع��ّم��ان، اج��ت��م��اع��ات جلنة 
احلكومة  بني  واملعتقلني،  االأ�شرى 
وميلي�شيات  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال�����ش��رع��ي��ة 
االأمم  برعاية  االنقالبية،  احلوثي 

املتحدة.
واأفاد مرا�شل �شكاي نيوز عربية يف 
اقرتحوا  االنقالبيني  ب���اأن  ع��ّم��ان، 
االتفاق على 200 ا�شم يتم االإفراح 
عنهم من كل جانب، مبعنى 200 

مقابل 200.
ال�شرعية  احل��ك��وم��ة  وف���د  ورف�����س 
املقرتح، “جتزئة التفاق ال�شويد”، 
جميع  ع�����ن  ب�������االإف�������راج  م���ط���ال���ب���ا 
امل��ع��ت��ق��ل��ني، امل��ع��رتف ب��ه��م م��ن قبل 
قاعدة  ب��اع��ت��م��اد  االأط�����راف،  جميع 
اتفاق ال�شويد “الكل مقابل الكل«.

احلوثيني  احلكومة،  وف��د  وط��ال��ب 
اعرتف  التي  االأ�شماء  كل  ب��اإط��الق 
بها، وعددها 1300 معتقل، �شرط 
ال�شخ�شيات  بينهم  م��ن  ي��ك��ون  اأن 
ق��رار جمل�س  التي ت�شمنها  االأرب��ع 

االأمن الدويل 2216.
وفيما رف�س وفد امللي�شيات احلوثية 

منكرا  ال�شرعية،  احلكومة  عر�س 
وجود كل من في�شل رحب وحممد 
قحطان �شمن املعتقلني، ك�شف وفد 
احل��ك��وم��ة ال�����ش��رع��ي��ة وث��ي��ق��ة توؤكد 
وجود قحطان يف �شجون امللي�شيات 

داخل العا�شمة �شنعاء.
وكان بيان �شادر عن االأمم املتحدة، 
“اللجنة  اأن  ذك�����ر  ق����د  االث����ن����ني، 
تنفيذ  مبتابعة  املعنية  االإ���ش��راف��ي��ة 
عمان  �شتجتمع يف  االأ���ش��رى  ات��ف��اق 
“ت�شم  اأن��ه��ا  م�شيفا  الثالثاء”، 
مم��ث��ل��ني ع��ن ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن وعن 
من  م�شرتكة  برئا�شة  احل��وث��ي��ني، 
مكتب املبعوث اخلا�س لالأمني العام 
لالأمم املتحدة اإىل اليمن، واللجنة 

الدولية لل�شليب االأحمر«.
“خالل هذه  اأن����ه  ال��ب��ي��ان  واأو����ش���ح 
الفنية،  م��ن االج��ت��م��اع��ات  اجل��ول��ة 
املعنية  االإ���ش��راف��ي��ة  اللجنة  �شتقوم 

مب��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ ات���ف���اق االأ����ش���رى 
مب��ن��اق�����ش��ة اخل���ط���وات امل��ت��خ��ذة من 
لقوائم  ل��ل��و���ش��ول  االأط������راف  ق��ب��ل 
قدماً  للم�شي  النهائية  االأ����ش���رى 

لتنفيذ االتفاق«.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ذل�����ك،  اإىل 
ام�س  ال����ي����م����اين،  خ����ال����د  ال���ي���م���ن���ي 
احلوثي  ميلي�شيات  اإن  ال��ث��الث��اء، 
و�شول  منع  تتعمد  الإي��ران  املوالية 
اليمنيني،  املدنيني  اإىل  امل�شاعدات 
ب�”ت�شمية  الدويل  املجتمع  مطالبا 
و�شول  اأم����ام  ال��ع��راق��ي��ل  ي�شع  م��ن 

امل�شاعدات لليمنيني«.
خ����الل موؤمتر  ال��ي��م��اين  واأ�����ش����اف 
�شحفي على هام�س اجتماع املجل�س 
الوزاري العربي االأوروبي اخلام�س 
بروك�شل،  البلجيكية  العا�شمة  يف 
ت���ع���زي���ز ط�����رق تقدمي  ي���ج���ب  اأن������ه 

امل�شاعدات لل�شعب اليمني.

تتم مناق�ضته يف الدوائر الأمريكية:
فنزويال: التدخل اخلارجي قد يجعل من الي�سار �سحية

•• الفجر - فرغان ازياري - ترجمة خرية ال�شيباين

اأم��ري��ك��ا الالتينية  اأغ��ن��ى ال��ب��ل��دان يف  يف م��ا م�شى ك��ان��ت ف��ن��زوي��ال م��ن 
والعامل، وها هي اليوم يف حالة من االنحطاط التام. وح�شب �شندوق 
نفطية،  احتياطيات  اأك���رب  متتلك  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ف���اإن   ، ال���دويل  النقد 
�شهدت انخفا�س الناجت املحلي االإجمايل باأكرث من الن�شف يف ال�شنوات 
االأخرية، ودائما وفق نف�س املنظمة الدولية، قد يرتفع الت�شخم اإىل 10 

ماليني يف املائة عام 2019!
)التفا�شيل �س12(

ن�سمح  لن  ال�سوداين:  اجلي�س 
املجهول نحو  البالد  بانزلق 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شوداين،  ال����دف����اع  وزي�����ر  ق����ال 
ع��و���س حم��م��د اأح��م��د ب��ن عوف، 
ي�شمح  ل��ن  “اجلي�س  اإن  جم���دداً 
اأو  املجهول  نحو  البالد  ب��اإن��زالق 

الت�شظي اأو االختطاف«.
�شياغة  اإع��������ادة  �����ش����رورة  واأك�������د 
ال�شيا�شية  ال��ك��ي��ان��ات  وت�����ش��ك��ي��ل 
واحل��زب��ي��ة ف�����ش��اًل ع��ن احلركات 
ال�شيا�شي  ل��ل��م�����ش��ه��د  امل�����ش��ل��ح��ة 
�شبق،  ع���م���ا  خم��ت��ل��ف��ة  ب���ذه���ن���ي���ة 
البالد،  يف  اال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق 

وحقن الدماء.
واأ����ش���اف يف ب��ي��ان ���ش��ح��ايف �شادر 
لقاء  ب���ع���د  ال�����دف�����اع  وزارة  ع����ن 
امل�شلحة  ال����ق����وات  ����ش���ب���اط  م����ع 
اأم�س  ب���اخل���رط���وم  ال�������ش���ودان���ي���ة 
االأخرية  “االأحداث  اإن  االإث��ن��ني، 
االأجيال،  ب��ني  التوا�شل  تتطلب 
العاجلة مل�شاكل  وو�شع املعاجلات 

ال�شباب.

مو�سكو  ي�ستعل..  الت�سلح  �سباق 
تتحدث عن موعد �سواريخها اجلديدة

•• عوا�شم-وكاالت:

اأيام  يف خ��ط��وة ج��دي��دة ت��اأت��ي ب��ع��د 
ان�شحابها  م��و���ش��ك��و  اإع������الن  ع��ل��ى 
النووية  االأ���ش��ل��ح��ة  م���ع���اه���دة  م���ن 
امل���ت���و����ش���ط���ة، اأع����ل����ن وزي������ر ال���دف���اع 
اأم�س،  �شويغو،  �شريجي  ال��رو���ش��ي، 
اأن بالده يجب اأن تطور �شاروخني 

جديدين قبل 2021.
ون��ق��ل��ت وك����االت اأن���ب���اء رو���ش��ي��ة عن 
���ش��وي��غ��و ق����ول����ه، اإن������ه ي��ت��ع��ني على 
موجها  �شاروخا  تطور  اأن  مو�شكو 
اأر���ش��ي��ا ج���دي���دا، و���ش��اروخ��ا تفوق 
ال�����ش��وت بخم�س  ���ش��رع��ة  ���ش��رع��ت��ه 
 ،2021 اأك���رث ق��ب��ل ع���ام  اأو  م���رات 
وا�شنطن  اع���ت���زام  ع��ل��ى  ردا  وذل����ك 
االأ�شلحة  م��ع��اه��دة  م��ن  االن�����ش��ح��اب 
ال���ن���ووي���ة امل��ت��و���ش��ط��ة امل������دى، وفق 

»رويرتز«.
ووج���ه وزي���ر ال��دف��اع اأم���را للجي�س 
ع��ل��ى تطوير  ال��ع��م��ل  ب��ال�����ش��روع يف 
و�شمان  ����ش���اروخ���ي���ني،  ن���ظ���ام���ني 

غوايدو.. االعرتاف الدويل برئا�شته يف ازدياد
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قدا�سة البابا فرن�سي�س يحيي قدا�سا باباويا يف مدينة زايد الريا�سية بح�سور 180 األفا

•• اأبوظبي-وام:

واملحبة  ال��ت�����ش��ام��ح  م���ن  اأج������واء  يف 
م��ب��ادئ االأخوة  وال�����ش��الم تعرب ع��ن 
االإن�������ش���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا دول����ة 
البابا  ق����دا�����ش����ة  ق������ام  االإم��������������ارات، 
فرن�شي�س، بابا الكني�شة الكاثوليكية، 
اإىل  ل���زي���ارت���ه  ال���ي���وم اخل���ت���ام���ي  يف 
بابوي  ق����دا�����س  ب����اإح����ي����اء  ال�����دول�����ة 
اأبوظبي  مبدينة زايد الريا�شية يف 
بح�شور 180 األفاً من املقيمني يف 

دولة االإمارات وخارجها.
التاريخي  ال����ق����دا�����س  ه�����ذا  وي���ع���د 
اجلزيرة  �شبه  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
حيث  من  تنوعاً  واالأك���رث  العربية، 
التنوع  يعك�س  اإذ  اجلن�شيات،  ع��دد 
به  الذي تتميز  والثقايف  احل�شاري 
دولة االإمارات باحت�شانها مقيمني 

من 200 جن�شية.
ون����ف����ذت اجل����ه����ات امل��ن��ظ��م��ة خطة 
و�شول  ���ش��ه��ول��ة  ل���ت���اأم���ني  ���ش��ام��ل��ة 
اإىل  ����ش���خ�������س  األ��������ف   180 ن���ح���و 
ال��ق��دا���س، ع��رب توفري  ان��ع��ق��اد  مقر 
نحو  ع��دده��ا  بلغ  جمانية  ح��اف��الت 
جتمع  ن��ق��اط  م��ن  حافلة   2000
حمددة، وذلك بالتعاون مع النيابة 
اجلزيرة  �شبه  جل��ن��وب  ال��ر���ش��ول��ي��ة 

.AVOSA العربية
القدا�س  م��ق��ر  اإىل  و���ش��ول��ه  وع��ن��د 
حر�س قدا�شة البابا فرن�شي�س على 
واملتحم�شة  ال�شعيدة  احل�شود  حتية 
بدا  الذى  القدا�س  بث  للقائه. ومت 
وملدة  �شباحاً  والن�شف  العا�شرة  يف 
يف  كبرية  �شا�شات  على  دقيقة   90
�شبكة  الريا�شية وعلى  زايد  مدينة 

تزدهر يف بلد يعتنق التنوع الديني 
االأدي���ان  ب��ني  م��ا  التعاي�س  وي�شجع 
امل�شيحيون  وي���ت���م���ت���ع  امل���خ���ت���ل���ف���ة. 
االإم���ارات بحرية  دول��ة  املقيمون يف 
�شعائرهم  مم����ار�����ش����ة  يف  ك���ام���ل���ة 
ال��دي��ن��ي��ة، و���ش��ط ج��و م��ن الت�شامح 

والعي�س امل�شرتك وحرية العبادة.
خمتلف  االإم��������������ارات  يف  وت�����وج�����د 
منها  امل���������ش����ي����ح����ي����ة،  ال����ك����ن����ائ���������س 
والربوت�شتانتية،  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
كاالأرثوذك�شية  ال�شرقية  والكنائ�س 
وال���ق���ب���ط���ي���ة. وت����ق����ع ك���ات���درائ���ي���ة 
ال��ق��دي�����س ي��و���ش��ف ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، يف 
اأب��و ظبي، وقد بنيت يف عام  مدينة 
منحها  اأر���س  قطعة  على   1962
ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان حاكم اإمارة اأبو ظبي اآنذاك. 
بلغات  ف��ي��ه��ا  ال�������ش���ل���وات  وت���������وؤدى 
واالإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  خم��ت��ل��ف��ة: 
واملاالياالمية  والتغالوغ-الفلبينية 
والكونكانية  واالأوردي��ة  وال�شنهالية 

والتاميلية والفرن�شية.
جلنوب  الر�شولية  النيابة  ان  يذكر 
 AVOSA شبه اجلزيرة العربية�
للكني�شة  اإق���ل���ي���م���ي���ة  ن���ي���اب���ة  ه�����ي 
االإمارات  دول��ة  ت�شمل  الكاثوليكية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و���ش��ل��ط��ن��ة عمان 
الر�شويل احلايل  والنائب  واليمن. 
هو املطران بول هيندر، ومكتبه يف 
اأبو  يف  يو�شف  القدي�س  كاتدرائية 
الر�شولية  النيابة  يتبع  حيث  ظبي 
كاثوليكي  م��ل��ي��ون  م���ن  ي���ق���رب  م���ا 
و16 كني�شة اأبر�شية وت�شعة مدار�س 
كما يدعمها 67 كاهناً و50 راهبة 

و�شما�شاً واحداً.
االإنرتنت كي ي�شاهده كل الراغبني 
ح�شور  م���ن  ي��ت��م��ك��ن��وا  مل  ال���ذي���ن 

اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  كاثوليكي 
يعي�شون ويعملون فيها.

والأول مرة يف �شبه اجلزيرة العربية 
دالالت مهمة، اإذ يعك�س نهج الدولة 

ه���ذا احل���دث ال��ت��اري��خ��ي. وحتت�س 
مقيم  مليون  نحو  االإم�����ارات  دول���ة 

وحت����م����ل اإق������ام������ة ه�������ذا ال����ق����دا�����س 
ال���ت���اري���خ���ي ع��ل��ى اأر�������س االإم�������ارات 

للتاأكيد  الت�شامح  مببداأ  والتزامها 
اأن  ميكنها  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ع��ت��ق��دات  اأن 
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ال�سيخة فاطمة : الإمارات عا�سمة ال�سالم والت�سامح

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
االأع���ل���ى لالأمومة  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
االأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
اأن دولة االم��ارات العربية املتحدة دولة ت�شامح و�شالم 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  و�شيا�شتها  قواعدها  اأر���ش��ى 
نهجه  على  و���ش��ارت  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �شلطان 
القيادة الر�شيدة التي ت�شعى اإىل ن�شر قيم الت�شامح بني 

ال�شعوب.
وقالت �شمو ال�شيخة فاطمة اإن احت�شان دولة االإمارات 

بابا  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  العاملي  الت�شامح  لرمزي 
الدكتور  االأك��رب  االإم��ام  وف�شيلة  الكاثوليكية  الكني�شة 
احمد الطيب �شيخ االزهرال�شريف وعقد موؤمتر االخوة 
..يدل على  االإن�شانية  االإن�شانية وتوقيع وثيقة االخوة 
التعاي�س  ب���اأن  اإمي��ان��ا  والت�شامح  ال�شالم  عا�شمة  ان��ه��ا 
وال��ت��ع��اون وت��ق��ب��ل االخ���ت���الف ه��و اأ���ش��ا���س ت��ق��دم االأمم 

ورقيها وا�شتقرار االمن وال�شالم.
200 جن�شية  اأك��رث من  اأن  اأم االم��ارات  وا�شافت �شمو 
تعي�س على اأر�س اإمارات زايد اخلري يتمتعون باالحرتام 
ذلك  لهم  كفلت  الدولة  قوانني  وامل�شاواة الن  واحلرية 
ون�����ش��رت االم���ن وال�����ش��الم يف رب��وع��ه��ا ومل��ن يعي�س على 

اأر�شها .
املاليني من  ع�شرات  ت�شتقطب  االإم��ارات  اأن  واأو�شحت 
الب�شر كل عام ملا يعرفه النا�س عنها باأنها بلد الت�شامح 
اأو  للعمل  اأوق��ات��ا  يق�شون  فهم  للجميع  اخل��ري  وح��ب 
بذكريات  ويخرجون  وال��درا���ش��ة  للتجارة  او  لل�شياحة 
ط��ي��ب��ة ع���ن ه����ذا ال��ب��ل��د امل��ع��ط��اء ب��ل��د اخل����ري واالأم������ان 

واال�شتقرار.
اإىل  ال�شعوب  جميع  ت�شريحها  ختام  يف  �شموها  ودع��ت 
واحلوار  واملحبة  الت�شامح  قيم  ن�شر  يف  ال�شادق  العمل 
اأجل  م��ن  والتع�شب  والتطرف  العنف  ونبذ  املتح�شر 
حياة كرمية لكل طفل وامراأة ورجل على وجه االأر�س.

ملتقى ب�سرطة اأبوظبي يناق�س الرعاية الالحقة لدمج النزلء باملجتمع 
•• اأبوظبي -وام:

ناق�س ملتقى نظمته اإدارة املوؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية ب�شرطة اأبوظبي الرعاية الالحقة للنزالء خالل مرحلة 
ما قبل االإفراج باعتبارها مكملة للعملية االإ�شالحية للنزيل .

وا�شتعر�س امللتقى الذي نظمته االإدارة بالتعاون مع اإدارة الرعاية الالحقة واملتابعة ال�شرطية يف قطاع اأمن املجتمع 
جهود �شرطة اأبوظبي ورعايتها للنزالء.

الرعاية الالحقة لالإفراج مكملة للعملية  اأن مرحلة  الرعاية الالحقة  الفرج رئي�س ق�شم  املقدم يو�شف  اأو�شح  و 
االإ�شالحية بكاملها وهي عون للنزيل على تخطى خمتلف االأزمات وت�شهم يف دجمه باملجتمع و تعزيز ثقته بنف�شه. 
من جانبه قال الرائد عبد اجلليل اإ�شماعيل رئي�س ق�شم تن�شيق التاأهيل و االإ�شالح اإن الرعاية الالحقة للنزيل هي 
اخلطوة املكملة الإعادة تاأهيله وا�شالحه .. م�شريا اإىل جهود �شرطة اأبوظبي لالرتقاء مبنظومة تدريب وتاأهيل 

واإ�شالح النزالء وفق اأف�شل املمار�شات املتقدمة عامليا.

بابا الكني�سة الكاثوليكية والإمام الأكرب يك�سفان عن قطع من مقتنيات اللوفر.. بح�سور حممد بن زايد
•• اأبوظبي-وام:

االإمام  وف�شيلة  الكاثوليكية،  الكني�شة  بابا  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  ك�شف 
االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �شيخ االأزهر ال�شريف، ام�س عن جمموعة من 
القطع الفنية تعر�س الول مرة من متحف اللوفر اأبوظبي الذي يحتفي 
مبختلف الثقافات من جميع اأنحاء العامل.. وذلك بح�شور �شاحب ال�شمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��و ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 

للقوات امل�شلحة.
كما ح�شر ال�شرح التو�شيحي �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة .
رئي�س  املبارك  االك��رب من معايل حممد خليفة  واالإم��ام  قدا�شته  وا�شتمع 
دائرة الثقافة وال�شياحة اإىل �شرح حول اأهم هذه املقتنيات التي تعد جوهر 
جمموعة اللوفر اأبو ظبي الفنية وتت�شمن العديد من القطع الدينية التي 

تعود اإىل خمتلف االأديان واملعتقدات لتغطي تاريخ الب�شرية.
ال�شالم  عليه  امل�شيح  ت�شور  الو�شطى  ال��ق��رون  من  لوحة  القطع  و�شملت 
ال�شماوية مبا فيها  الكتب  20 م وجمموعة من  وتبني جراحه -1515 
ن�شخة من القراآن الكرمي تعود اإىل العهد اململوكي 1250 – 1300 م 
واأخرى من التوراة 1498 م واإجنيل قوطي -1250 1280 م .. بجانب 
اأربع �شفحات من » القراآن االأزرق« النادر 800 – 1000 م« من جمموعة 
متحف زايد الوطني، اإ�شافة اإىل �شرح حول حمتوى قاعة عر�س » االأديان 
العاملية » التي حتوي قطعا من ديانات خمتلفة معرو�شة اإىل جانب بع�شها 

البع�س بهدف تعزيز التبادل الثقايف.
ابتداء من  وال��زوار  امام اجلمهور  �شتعر�س  القطع االثرية  ان هذه  يذكر 

الثالثاء املقبل فى متحف اللوفر.

عوائل يف القدا�س التاريخي .. م�سرية عقود يف وطن الت�سامح تتوج بلقاء املحبة
•• اأبوظبي-وام:

هنا ملتقى املحبة يف وطن الت�شامح 
فح�شود متثل مئات اجلن�شيات من 
خمتلف اأنحاء العامل توافدت منذ 
ا�شتاد  على  االأوىل  ال�شباح  �شاعات 
اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي��د  مدينة 
الذي  التاريخي  القدا�س  حل�شور 
بابا  البابا فرن�شي�س  تراأ�شه قدا�شة 
دار  يف  ام�س  الكاثوليكية  الكني�شة 

الت�شامح »دار زايد«.
والتقت وكالة اأنباء االإمارات » وام » 
على هام�س القدا�س اليوم .. عوائل 
عا�شرت م�شرية االحتاد على مدار 
اأكرث من 25 عاما واأخرى مل تكن 
قليلة  اأ�شهر  منذ  اإقامتها  اأن  تعلم 
يف دولة االإمارات كفيلة مبعاي�شتها 
بح�شور  التاريخية  اللحظة  لهذه 
البابا  ق���دا����ش���ة  ي���رتاأ����ش���ه  ق����دا�����س 
فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية، 
ا�شتعر�شوا جميعا ملحات عن  حيث 
م�شريتهم يف وطن الت�شامح والتي 
ت��وج��ه��ت ال���ي���وم ب��ح�����ش��وره��م هذا 

القدا�س التاريخي.
وق���ال م����ارون اأب���ي ن���ادر م��ن لبنان 
زوجته  ب�����ش��ح��ب��ة  ت����واج����د  ال�������ذي 
اليوم  اإن�����ه  ال���ق���دا����س،  يف  واأب���ن���ائ���ه 
على  ع���ام���ا   26 مب������رور  ي��ح��ت��ف��ي 
اإق���ام���ت���ه يف دول����ة االإم��������ارات وطن 
ال��ت�����ش��ام��ح ال����ذي وج����ده ف��ي��ه كافة 
والعي�س  الكرمية  احلياة  مقومات 
الرغيد وتربى اأوالده يف كنفه منذ 
اخلري  قيم  على  اأظ��ف��اره��م  نعومة 

والعطاء االإن�شاين.
اليوم  اأج���م���ع  ال���ع���امل  اأن  واأ����ش���اف 
التاريخي  احل��دث  ه��ذا  اإىل  يتطلع 
معية  يف  جميعا  فيه  نلتقي  ال���ذي 
وط���ن ال��ت�����ش��ام��ح وب��ح�����ش��ور قدا�س 
الكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال���ب���اب���ا 
م�شريا  ال���دول���ة،  يف  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
هو  التاريخي  القدا�س  هذا  اأن  اإىل 
اأنه  توؤكد  اأجمع  العامل  من  ر�شالة 
على هذه االأر���س الطيبة تر�شخت 
ر�شالة الت�شامح واليوم اآن االأوان اأن 
االأر�س  بقاع  �شتى  تن�شر خريها يف 
اال�شتقرار  ي�������ش���ود  اأن  اأج������ل  م����ن 

ي�شار له بالبنان.
اأم����ا االأب���ن���ة ج��و���س اأب����ي ن����ادر التي 
تقيم يف دولة االإمارات منذ مولدها 
فاأعربت  ع��ام��ا،   16 االآن  وعمرها 
احلدث  ه��ذا  بح�شور  �شعادتها  عن 
بتواجدها  وف���خ���ره���ا  ال���ت���اري���خ���ي 
يف دول���ة االإم�����ارات ودرا���ش��ت��ه��ا بها، 
م�شرية اإىل اأن اأر�س االإمارات اأر�س 
ي��ن��ع��م ف��ي��ه��ا اجلميع  ال���ت���ي  اخل����ري 

باحلياة الكرمية.
وق��ال االب��ن ج��ون ن��ادر ال��ذي يقيم 
يف ال���دول���ة م��ن��ذ م��ول��ده اأي�����ش��ا اإن 
التواجد يف هذا القدا�س التاريخي 
ي�����ش��ك��ل عالمة  يف دول����ة االإم�������ارات 
اأن دولة  ف��ارق��ة يف ح��ي��ات��ه، م��وؤك��دا 

االإمارات وطن اخلري للجميع.
وعلى مقربة من هذه العائلة كانت 
ت��ت��واج��د م��ادل��ني ل��ني م��ن الفلبني 
ب�شحبة عائلتها حيث قالت : » مل 
اأكن اأعلم اأن اإقامتي يف الدولة منذ 
3 اأ�شهر فقط كفيلة بح�شويل على 
بح�شور  التاريخية  الفر�شة  ه��ذه 
البابا  ق���دا����ش���ة  ي���رتاأ����ش���ه  ق����دا�����س 
فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية، 
اإقامتها يف  ت�شتمر مدة  اأن  متمنية 
ال��زم��ن واأن  اإىل عقود م��ن  ال��دول��ة 
اأكرث  التاريخي  يتكرر هذا احلدث 

من مرة يف وطن الت�شامح.
القائمني  اإىل  ب��ال�����ش��ك��ر  وت��وج��ه��ت 
ح�شور  احل����دث  ه���ذا  تنظيم  ع��ل��ى 
دولة  يف  املقيمني  من  األفا   180
م�شيدة  وخ�����ارج�����ه�����ا،  االإم�������������ارات 
عملية  يف  ال��ك��ب��رية  ب��ال��ت�����ش��ه��ي��الت 
ال���دخ���ول وال���ت���واج���د داخ����ل ملعب 

مدينة زايد الريا�شية.
ال��ب��اب��ا فرن�شي�س  وق��د ق��ام ق��دا���ش��ة 
اليوم  يف  الكاثوليكية  الكني�شة  بابا 
ال���دول���ة  اإىل  ل���زي���ارت���ه  اخل���ت���ام���ي 
اليوم باإحياء قدا�س بابوي مبدينة 
زاي����د ال��ري��ا���ش��ي��ة يف اأب��وظ��ب��ي يعد 
اجلزيرة  �شبه  يف  ن��وع��ه  م��ن  االأول 
حيث  م��ن  تنوعا  واالأك���رث  العربية 
التنوع  يعك�س  اإذ  اجلن�شيات  ع���دد 
احل�شاري والثقايف الذي تتميز به 
دولة االإمارات باحت�شانها مقيمني 

من اأكرث من 200 جن�شية.

وال�شالم ربوع العامل.
وانتقل احلديث اإىل زوجته مارينا 
�شعادتها  ال�����ش��ار ح��ي��ث ع���ربت ع��ن 

اإن��ن��ا يف دول���ة االإم����ارات ال  م�شيفة 
الدولة  توفر  حيث  بالغربة  ن�شعر 
الكرمية  احل���ي���اة  م���ق���وم���ات  ك���اف���ة 

ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س  القائد 
» طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
دعائم  اأر�����ش����ى  ال�����ذي   « ث�����راه  اهلل 

جتاوزت  مل��دة  ال��دول��ة  يف  باإقامتها 
اأف�شل  خاللها  عا�شت  عاما   24
الت�شامح  وط���ن  ال��ع��م��ر يف  حل��ظ��ات 

والعي�س الرغيد للجميع.
واأ���ش��اف��ت » م��ا ن���راه ال��ي��وم يف هذا 
ال��ق��دا���س ال��ت��اري��خ��ي ه��و ن��ت��اج اإرث 

ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح يف دول����ة االإم�����ارات 
را�شخا  نهجا  ال��ي��وم  اأ���ش��ح��ت  ح��ت��ى 
واأ���ش��ب��ح��ت من��وذج��ا ع��امل��ي��ا متفردا 
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 ميدلب 2019  ي�سلط ال�سوء على دور اأمتتة املختربات يف حت�سن رعاية املر�سى 
•• دبي-وام:

يف  الطبية  امل��خ��ت��ربات  وم��وؤمت��ر  امل�����ش��ارك��ون يف معر�س  اخل���رباء  �شلط 
“ املقام   2019 “ ميدالب  اإفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
حاليا بدبي ال�شوء على الدور الرئي�شي الذي توؤديه اأمتتة املختربات يف 

تقليل االأخطاء الب�شرية وحت�شني رعاية املر�شى .
اأجهزة  مثل  تقنيات  ا���ش��ت��خ��دام  ت�شمل  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ربات  اأمت��ت��ة  وب���رزت 
على  ت�شخي�شية  اختبارات  اإج��راء  عند  اأك��رب  كفاءة  لتحقيق  الروبوتية 
يف  االأك����رب  احل���دث  ال���ذي   2019 م��ي��دالب  يف  رئي�شي  ك��اجت��اه  الب�شر 

املنطقة .
اأعماله  يختتم  “ ال��ذي  “ميدالب2018  وموؤمتر  معر�س  يتوا�شل  و 

 19 اأك��رث من  واملعار�س مب�شاركة  للموؤمترات  العاملي  دبي  غدا مبركز 
الطبية  امل��خ��ت��ربات  املتخ�ش�شني يف جم��ال  م��ن  زائ��ري��ن   610 و  األ��ف��ا 
و15 جناحا وطنيا  العامل  ح��ول  دول��ة   51 عار�شة من  �شركة  و678 

على مدار االأيام االأربعة للمعر�س.
يتخذها  ال��ت��ي  ال�شريرية  ال���ق���رارات  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70 اأن  اإىل  وبالنظر 
الطبيب تتاأثر بنتائج االختبارات املخربية فاإن االختبارات الت�شخي�شية 

ت�شكل حلقة اأ�شا�شية يف �شل�شلة الرعاية ال�شحية .
االأخطاء  تقليل  يف  رئي�شي  ب��دور  ال�شريرية  امل��خ��ت��ربات  اأمت��ت��ة  وت�شهم 
عالوة  جتنبها  ميكن  التي  الت�شخي�شات  يف  التاأخري  وح��االت  الب�شرية 
على تقلي�س وقت ت�شليم النتائج وزيادة االإنتاجية واال�شتغالل الفعال 

للموارد وتعزيز �شالمة املر�شى.

وتعليقا على دور االأمتتة يف املختربات الطبية قال الدكتور �شكور مالك 
ك��ان من  اأن  بعد  “ اإن��ه  “بيور هيلث  �شركة  العلمية يف  االأب��ح��اث  مدير 
اجليد تنفيذ االأمتتة يف املختربات املرجعية الكربى اأ�شبح ال غنى عن 
التي متثلها  التقنية  اأن  اإىل  �شريري الفتا  اأي خمترب  االآن يف  تنفيذها 
االأمتتة والروبوتات واأنظمة املعلومات املخربية تهيمن حاليا على هذا 
املجال ما يوؤدي بدوره اإىل اختبار العينات واإعداد تقاريرها ب�شكل �شريع 

وم�شتقل مع خف�س تكاليف الت�شغيل.
يف  التجارية  للعمليات  الرئي�س  نائب  اأن��دري��و  ديني�س  ذك��ر  جهته  م��ن 
بالغ  اأمر  الطبية  املختربات  يف  االأمتتة  تنفيذ  �شركة “بيومرييو” اأن 
املزايا  من  العديد  املتقدمة  التقنيات  اقتناء  يحقق  اأن  وميكن  االأهمية 
فنيي خمتربات  وجود  ندرة  مثل  احلالية  التحديات  مع  التعامل  منها 

تقدمي  و�شرورة  االأ�شبوع  اأي��ام  ط��وال  ال�شاعة  م��دار  على  مهرة عاملني 
نتائج عالية اجلودة من حيث اإمكانية التتبع والتوحيد القيا�شي للعمل 

واملوثوقية.
واإىل جانب املعر�س يقدم موؤمتر ميدالب 2019 من�شة مهمة للتبادل 
العلمي من خالل اجلمع بني اأكرث من 6 اآالف و 700 موفد واأكرث من 
20 دولة �شعيا اإىل توفري اأ�شاليب خمربية طبية  110 متحدثني من 

متطورة لتح�شني احلالة ال�شحية.
الذي  امل��ن��اع��ة  ع��ل��م  “ميدالب” م��وؤمت��ر  م���رة حت��ت مظلة  الأول  وع��ق��د 
باال�شتخدام  تتعلق  ال��ت��ي  املهمة  والق�شايا  االجت��اه��ات  اأح���دث  ناق�س 
التقدم يف الرعاية  اأجل حتقيق  املناعية من  الوا�شع النطاق لالأ�شاليب 

ال�شحية.

•• اأبوظبي-وام:

و�شفهم  ك��م��ا  االأوط�������ان  ���ش��رك��اء 
الدكتور  االأك����رب  االإم����ام  ف�شيلة 
اأح����م����د ال���ط���ي���ب ����ش���ي���خ االأزه���������ر 
حكماء  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ري��ف 
ام�س  املوعد  على  كانوا  امل�شلمني 
ا�شتاد  يف  ب��������االآالف  وت�����واج�����دوا 
حل�شور  الريا�شية  زاي���د  مدينة 
تراأ�شه  ال��ذي  التاريخي  القدا�س 
بابا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال���ب���اب���ا  ق���دا����ش���ة 
وحر�شوا  الكاثوليكية  الكني�شة 
توجيه عدد  ذات���ه على  ال��وق��ت  يف 
م��ن ال��ر���ش��ائ��ل اإىل ل��ق��اء االأخ����وة 
دولة  ا�شت�شافته  الذي  االإن�شانية 
االإم���ارات على م��دار 3 اأي��ام واإىل 

ف�شيلة االأمام الطيب.
وق���������ال ع�������دد م�����ن امل���ق���ي���م���ني يف 
الدولة من خمتلف اجلن�شيات يف 

اأنباء االإمارات  ت�شريحات لوكالة 
» وام » على هام�س م�شاركتهم يف 
ال��ق��دا���س ال��ب��اب��وي ال��ي��وم اإن لقاء 
االأخوة االإن�شانية الذي ا�شت�شافته 
دول��ة االإم���ارات على م��دار 3 اأيام 
اللذين  الدينيني  الرمزين  جمع 
قلوب  يف  خا�شة  مبكانة  يحظيان 
اجلميع، م�شريين اإىل اأن ف�شيلة 
االأم�����ام االأك����رب ���ش��ي��خ االأزه�����ر هو 
ويحظى  والت�شامح  املحبة  رج��ل 

مبكانة خا�شة يف قلوب اجلميع.
لقاء  اأن  األ���ب���ري  ج���وزي���ف  واأك������د 
االأخ����وة االن�����ش��ان��ي��ة ق���دم منوذجا 
ع���امل���ي���ا م���ت���ف���ردا يف احل�������وار بني 
الت�شامح  ق��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  االأدي�����ان 
ف�شيلة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  وال�����ش��الم، 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك�����رب  االإم������ام 
الطيب �شيخ االأزه��ر ال�شريف هو 
والو�شطية  للت�شامح  رائد  منوذج 

االأدي��ان ويجب علينا جميعا على 
نعمل على البناء على هذه الزيارة 
واال����ش���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا ل��ت��ع��زي��ز قيم 

الت�شامح وال�شالم يف العامل.
ال���زي���ارة  اإن  ال���ه���رب  وق���ال���ت ري���ت���ا 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ق��دا���ش��ة ال��ب��اب��ا رجل 
االأمام  وف�شيلة  واملحبة  ال�شالم 
االأكرب �شيخ االأزهر اإمام الو�شطية 
واالع���ت���دال على اأر����س االإم����ارات 
اأر�����س ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س بني 
خمتلف الديانات والثقافات يبعث 
ر�شائل هامة للعامل لن�شر خطاب 
والت�شامح  واالع�����ت�����دال  ال���وع���ي 
الديانات  خمتلف  بني  والتالقي 

والثقافات.
وقال اإيهاب حداد اإن لقاء االأخوة 
الت�شامح  قيم  يعك�س  االإن�شانية 
وامل��ح��ب��ة ال��را���ش��خ��ة يف االأدي������ان، 
االأزه������ر  ���ش��ي��خ  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 

واالعتدال ويعد لقاوؤه مع قدا�شة 
الكني�شة  ب��اب��ا  ف��رن�����ش��ي�����س  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة خ����ري دل���ي���ل على 
اأهمية تعزيز احل��وار بني االأديان 
لدى  االن�شانية  االأخ���وة  وتر�شيخ 
االأمن  يعم  اأن  اأج���ل  م��ن  اجلميع 

واالأمان العامل اأجمع.
وقال جورج مينا اإن دولة االإمارات 
احت�شنت  والت�شامح  اخلري  وطن 
تاريخيا  ل��ق��اء  اأي���ام   3 م���دار  على 
بهما  نعتز  دينيني  رم��زي��ني  جمع 
رمز  ه��و  ال��ب��اب��ا  ف��ق��دا���ش��ة  جميعا 
للمحبة وال�شالم وف�شيلة االأمام 
االأك����رب ���ش��ي��خ االأزه�����ر ه��و منوذج 

للخري والت�شامح للجميع.
واأ�شاف اأن لقاء االأخوة االإن�شانية 
االأخوة  م��ب��ادئ  تر�شيخ  اأن  اأك���دت 
اجلن�شيات  لدى جميع  االإن�شانية 
امل����رادف لتعزيز احل���وار بني  ه��ي 

ال�شريف عامل جليل يحر�س دائما 
والت�شامح  االخ��اء  قيم  ن�شر  على 
اجلميع،  ق����ل����وب  يف  وال����رح����م����ة 
يف  ف�شيلته  ذك��ره  م��ا  اإىل  م�شريا 
اأننا �شركاء  اأكد  اأم�س حني  كلمته 
يف االأوطان لذا يجب علينا جميعا 
اإىل معتقدات  اأن نتحد دون نظر 
اأو ديانات من اأجل خدمة اأوطاننا 
 « اأهمية  واأكد  وتقدمها.  ورفعتها 
وثيق�ة االأخ��وة االإن�ش��انية من اأجل 
ال�شالم العاملي والعي�س امل�شرتك« 
اأم�����س ع��ن املوؤمتر  ال��ت��ي ���ش��درت 
الذي  االإن�شانية  ل��الأخ��وة  العاملي 
ع��ق��د يف دول���ة االإم������ارات، م�شريا 
الوثيقة  ت�شمنته هذه  ما  اأن  اإىل 
�شعوب  من مبادئ كفيلة بتوحيد 
اأج��م��ع نحو حتقيق هدف  ال��ع��امل 
واحد وهو التنمية ال�شاملة وبناء 

االإن�شان.

» القدا�س التاريخي « .. ر�سائل حمبة و�سالم لالإمام الطيب

نهيان بن مبارك ي�سيد بجهود حممد بن زايد لتكون الإمارات وطنا لالإن�سانية

�سلطان اجلابر: الإمارات واحة للتعاي�س ال�سلمي تاأ�س�ست على مبادئ اإن�سانية �سامية 

•• اأبوظبي-وام:

وج�����ه م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
�شاحب  اإىل  واع��ت��زاز  حمبة  حتية 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ع��ل��ى ج��ه��ود ���ش��م��وه امل��ب��ارك��ة ، كي 
عا�شمة  دائ����م����اً  االإم��������ارات  ت���ك���ون 

للتعاي�س ، ووطنا لالإن�شانية.
ملعاليه  ت�������ش���ري���ح  يف  ذل������ك  ج������اء 
 ، راأينا جميعاً  فيمايلي ن�شه« لقد 
خالل االأيام القليلة املا�شية ، ويف 
اأثناء زيارة قدا�شة البابا فران�شي�س 
، وزي������ارة ف�����ش��ي��ل��ة االإم������ام االأك���رب 
ال��دك��ت��ور اأح���م���د ال��ط��ي��ب – كيف 
اأن دول���ة االإم����ارات ، ه��ي ع��ن حق، 
واالأخوة  للت�شامح  عاملية  عا�شمة 
باعتزاز  تابعنا  لقد   – االإن�شانية 
كبري ، كيف اأنهما بتوقيعهما على 

تاأكيد  ه��ي   ، التاريخية  ال���زي���ارات 
للدولة  املرموقة  العاملية  للمكانة 
يف جم���ال ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ، 
اإن��ن��ي اأرى اأن ه��ذه ال���زي���ارات ،  ب��ل 
الرائعة  الكلمات  يف  ا�شتمعنا  وكما 
االإم���ام  ولف�شيلة  ال��ب��اب��ا  لقدا�شة 
وثيقة  التوقيع على  اأثناء  االأك��رب، 
اأبوظبي لالأخوة االإن�شانية – اأرى 
ك��ان��ت جمااًل   ، ال���زي���ارات  ه���ذه  اأن 
�شالم  ر����ش���ال���ة  الإط�������الق   ، م���ه���م���اً 
وحم��ب��ة ل��ل��ع��امل ك��ل��ه ، م���ن اأر����س 
االإمارات الطيبة ، كما كانت كذلك 
، دعوة قوية ، من مناذج مرموقة ، 
لل�شالم والتعاي�س يف العامل، لن�شر 
من����وذج االإم�������ارات ال���رائ���د يف هذا 
امل��ج��ال، على اأو���ش��ع ن��ط��اق – هذه 
الزيارات كذلك ، �شوف تكون باإذن 
للفاتيكان،  م��وات��ي��ة  ف��ر���ش��ة  اهلل، 
واالأزهر ال�شريف، ودولة االإمارات، 
القيم  دع��م  اأج��ل  ، من  للعمل معاً 
ي�شرتك  التي  النبيلة،  االإن�شانية 

اأو متييز  ، دومن��ا تفرقة  حقوقهم 
بقيم  االح��ت��ف��اء  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،
املجتمع  وخدمة  والرتاحم  العدل 

واالإن�شان ، يف كل مكان .
زاي������د : على  ب����ن  ����ش���ك���راً حم���م���د 
االإن�شانية  االأخ����وة   « مفهوم  دع��م 
» ، وت��اأك��ي��د دوره���ا امل��ه��م ، يف ن�شر 
– اإننا  ال��ع��امل  ال�شالم وال��ع��دل يف 
ال�شاملة  ب��روؤي��ت��ك��م  ونفتخر  نعتز 
، ل����دور » االأخ�����وة االإن�����ش��ان��ي��ة » يف 
ن�شر  ويف   ، للب�شر  ال�شعادة  حتقيق 
القيم النبيلة ، وال�شلوك االإن�شاين 
ال����ق����ومي ، ب����ل ودوره���������ا ك���ذل���ك ، 
ال��ف��ق��ر واجلهل  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  يف 
– نحيي  العامل كله  ، يف  وامل��ر���س 
م��ا ت��ق��وم��ون ب��ه م��ن ج��ه��د ك��ب��ري ، 
يف ت��اأك��ي��د ال��ت��ق��ارب ب���ني ال��ب�����ش��ر ، 
االإمارات  نكون يف  اأن  اإىل  وال�شعي 
، دائماً ، م�شاهمني بثقة كاملة ، يف 
كافة اإجنازات التطور ، يف العامل .

�شكراً حممد بن زايد : فيما متثله 

االإن�شانية  لالأخوة  اأبوظبي  اإعالن 
على  ال�����ش��وء  بت�شليط  ق��ام��ا  ق��د   ،
اأهمية تعزيز مكانة القيم واملبادئ 
، يف  االإن�شانية  باالأخوة  املرتبطة   ،
ب��ن��اء ال��ع��الق��ات امل��ف��ي��دة وامل��ث��م��رة ، 
مل��ا فيه   ، ال��ع��امل  �شكان  ب��ني جميع 
حتقيق اخلري وال�شالم ، يف جميع 

ربوعه واأركانه .
اأب����ن����اء وب����ن����ات هذه  ن���ح���ن   ، اإن����ن����ا 
، ون���ح���ن نعرب  ال����رائ����دة  ال����دول����ة 
متثله  مبا   ، وفخرنا  اعتزازنا  عن 
زي��ارة البابا، وزي��ارة االإم��ام االأكرب 
�شيخ اجلامع االأزهر، من تاأكيد ملا 
اأن قيم االأخوة  نعرفه جميعاً، من 
والت�شامح واحلوار والرتاحم، هي 
 ، اأ�شيلة يف جمتمع االإم���ارات  قيم 
تراثنا  من  تنبع  التي  القيم  وه��ي 
ال���ع���رب���ي واالإ�����ش����الم����ي اخل����ال����د ، 
واملحبة  التاآلف  اإىل  يدعو  وال��ذي 
مكان  كل  يف  الب�شر  بني  والتعاون 
نعرب عن اعتزازنا باأن هذه  – اإننا 

، والتزام  اأ�شيل  متثلونه من وفاء 
ن��ب��ي��ل وق����وي ، ب��ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ ، 
التي اأر�شاها فينا ، موؤ�ش�س الدولة 
العظيم ، املغفور له الوالد ، ال�شيخ 
عليه   ، نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
رحمة اهلل ور�شوانه – �شكراً على 
ال��وف��اء واالل��ت��زام ، مب��ا ك��ان يوؤكد 
عليه القائد املوؤ�ش�س دائماً ، من اأننا 
االأديان  ك��ل  ، نحرتم  االإم����ارات  يف 
على  جد  بكل  ونعمل   ، واملعتقدات 
مع   ، االإيجابية  العالقات  تطوير 
والثقافات  احل�����ش��ارات  اأ���ش��ح��اب 
اإىل   ، با�شتمرار  ون�شعى   ، املختلفة 
حتقيق التوا�شل والتعارف واملحبة 
م�شتقبل  �شبيل  يف   ، ال��ن��ا���س  ب��ني 
، يف  وال��رخ��اء  ال�شالم  فيه  يتحقق 

كافة ربوع العامل .
���ش��ك��راً حم��م��د ب��ن زاي���د : ع��ل��ى ما 
والعمل  ب��ال��ق��ول  ع��ل��ي��ه  ت����وؤك����دون 
، م�����ن ������ش�����رورة ت����وف����ري احل���ي���اة 
، واحلفاظ على  للجميع  الكرمية 

، واأن  ك���ل م��ك��ان  ال��ب�����ش��ر يف  ف��ي��ه��ا 
ي��ك��ون��وا ���ش��وي��اً ، من���اذج وق���دوة ، يف 
االأخ������ذ مب����ب����ادرات وخ���ط���ط عمل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل������ك، على  م���الئ���م���ة، 

م�شتوى العامل كله .
ك��ل ه��ذا، وم��ا ك��ان ل�شيء م��ن هذا 
املخل�س،  العمل  ل��وال  يتحقق،  اأن 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال��ك��ب��ري  واجل���ه���د 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
االأعلى للقوات امل�شلحة، وهو الذي 
ب���ال���دع���وة اإىل ه����ذا احل���دث  ب�����ادر 
ال��ت��اري��خ��ي ، على اأر����س االإم����ارات 
 ، ، و���ش��ج��اع��ة  ب��ك��ل حكمة  ، ورع����اه 
وفكر م�شتنري – ال ي�شعنا يف هذه 
املنا�شبة ، ونحن نعرب عن اعتزازنا 
ببلدنا االإمارات ، �شوى اأن نعرب بكل 
اعتزازنا ب�شاحب  ، عن  عزم وق��وة 
 ، زاي��د  ب��ن  ال�شيخ حممد   ، ال�شمو 
ونقول له : �شكراً حممد بن زايد 
: �شكراً حممد بن زاي��د : على ما 

من  املتوالية،  الوطنية  مبادراتكم 
 – ب��االإم��ارات  اأ�شيل  اعتزاز وطني 
وطموحاتكم  اآمالكم  نحيي  نحن 
الكبرية ، بل وعملكم امل�شتمر ، من 
اأجل االإمارات ، ومن اأجل التطوير 
، لقدرات واإجن��ازات جميع  الدائم 

اأبنائها وبناتها .
�شكراً حممد بن زاي��د : ملا نتعلمه 
اأفكاركم  م��ن   ، دوم����اً  م��ن��ه  ون��ف��ي��د 
ك��اف��ة جماالت  ، يف  وت��وج��ي��ه��ات��ك��م 
م��ا توقظه  – نحن نحيي  احل��ي��اة 
وطنية  م�شاعر  م��ن   ، دائ��م��اً  فينا 
���ش��ادق��ة ، وم���ا ن��ح��م��ل��ه ل��ك��م ، من 

عرفان وتقدير واحرتام .
�شكراً حممد بن زايد : الأن اطالق 
االإن�شانية  لالأخوة  اأبوظبي  اإعالن 
القيادي  ب���دورك���م   ، ت��ذك��رة  ك���ان   ،
املرموق ، وتاأكيد قوي باأن امل�شرية 
 ، جن���اح  اإىل  جن���اح  م��ن   ، م�شتمرة 

بف�شل قيادتكم لها ، وباإذن اهلل .
حتية حمبة وفخر واعتزاز ، و�شكر 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
اأح���م���د اجل���اب���ر وزي����ر دول����ة رئي�س 
اأن  ل�����الإع�����الم  امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
لكل  امل�شرتكة  التاريخية  ال��زي��ارة 
بابا  فرن�شي�س،  البابا  قدا�شة  م��ن، 
وف�شيلة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة،  الكني�شة 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  االأك�������رب  االإم��������ام 
الطيب، �شيخ االأزهر ت�شكل انعكا�شاَ 
لالأخّوة ال�شادقة والعي�س امل�شرتك 
اأر�س  على  ب��و���ش��وح  تتجلى  وال��ت��ي 
حتت�شن  ال���ت���ي  االإم�����������ارات  دول������ة 
باأمٍن  ت��ع��ي�����س  خم��ت��ل��ف��ة  ج��ن�����ش��ي��ات 
مثااَل  لتج�شد  وا���ش��ت��ق��رار  و���ش��الم 
والتعاي�س  الت�شامح  يف  به  يحتذى 
املتعددة،  واالأجنا�س  الثقافات  بني 
وت��ع��ك�����س ري�������ادة ال����دول����ة ودوره������ا 
النبيلة  القيم  تر�شيخ  يف  امل��ح��وري 

وال�شامية«.
بهذه  ت�����ش��ري��ح  م��ع��ال��ي��ه يف  وق�����ال 

وال�شالم  واملحبة  االإن�شانية  ر�شالة 
جت�شدت  وال����ت����ي  اأج����م����ع،  ل���ل���ع���امل 
خالل زيارة �شموه اإىل الفاتيكان يف 

�شبتمرب 2016..
اأن نثمن عالياً اجلهود  »والب��د هنا 
اجلبارة التي بذلتها دولة االإمارات 
الإجن��������از واإجن����������اح ل����ق����اء االأخ��������ّوة 
امل�شاحبة له  االإن�شانية والفعاليات 
اأبوظبي، بدءاً بالدعوة الكرمية  يف 
التي وجهها �شيدي �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اإىل  »ح��ف��ظ��ه اهلل«  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
وكذلك  فرن�شي�س،  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ش��ة 
�شاحب  �شيدي  وم�����ش��ارك��ة  ح�شور 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شخ�شي  واالهتمام   ، اهلل«  »رع��اه 
وامل��ت��اب��ع��ة ال��دق��ي��ق��ة وال��دائ��م��ة من 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  قبل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 

مبادئ  وتر�شيخ  واملحبة،  الت�شامح 
االإن�شانية ومفاهيم احلوار  االأخوة 

واحرتام االآخر«.
الكني�شة  ب����اب����ا  زي��������ارة  اأن  واأك��������د 
نوعها  م���ن  االأوىل  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
ولقائه  العربية  اجلزيرة  �شبه  اإىل 
تعك�س  االأزه�����ر،  �شيخ  ف�شيلة  م��ع 
الروؤية ال�شديدة لقيادتنا الر�شيدة 
ال��ت�����ش��ام��ح بهذا  ع�����ام  ب��ا���ش��ت��ه��الل 
احل���دث ال���ذي ي��ر���ش��خ م��ك��ان��ة دولة 
ومنِبعاً  لالنفتاِح  م��ن��ارًة  االإم����ارات 
هذا  ير�شل  كما  االأ���ش��ي��ل��ة..  للقيم 
احلدث ر�شائل اإيجابية باأن االإمارات 
واحًة لال�شتقرار والتنمية، تتمحور 

جهودها حول العمل االإيجابي«.
واأ�شاف معاليه:«وت�شكل ثمار هذه 
ال���زي���ارة ا���ش��ت��م��راراً جل��ه��ود �شيدي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اإىل ن�شر  ، التي ي�شعى من خاللها 

اإطالق وثيقة االأخّوة   « اإن  املنا�شبة 
العاملية  امل��ك��ان��ة  ي���وؤك���د  االإن�����ش��ان��ي��ة 
للتعاي�س  ك��واح��ة  االإم����ارات  ل��دول��ة 
مبادئ  ع���ل���ى  ت���اأ����ش�������ش���ت  ال�����ش��ل��م��ي 
البذل  يف  تتمثل  �شامية  اإن�����ش��ان��ي��ة 
كما  الب�شر،  بني  وامل�شاواة  والعطاء 
اأنها تعك�س الدور الرائد للدولة يف 
تر�شيخ االنفتاح واحلوار االإيجابي، 
فيها،  ث��اب��ت  لنهٍج  جت�شيداً  وذل���ك 
املوؤ�ش�س  ال����وال����د  دع���ائ���م���ه  اأر�����ش����ى 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 

»طيب اهلل ثراه«.
االإم����������ارات،  »دول��������ة  اأن  واأ������ش�����اف 
املوؤ�ش�شني  االآب�������اء  اإرث  وب��ف�����ش��ل 
�شارت على  التي  الر�شيدة  وقيادتنا 
نهجهم، هي اليوم عنوان للت�شامح 
التعددية  يف  وم����ث����ال  واالن����ف����ت����اح 
ال�شلم  تر�شيخ  الثقافية ومنوذج يف 
وعا�شمة  امل�شرتك  والعي�س  العاملي 
الوثيقة  ف��ه��ذه  االإن�����ش��ان��ي��ة،  للقيم 
ه���ي رك���ي���زة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ن�����ش��ر قيم 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
نن�شى  وال   .. امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
التي بذلتها وزارة  الكثيفة  اجلهود 
�شوؤون الرئا�شة بقيادة �شمو ال�شيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون 
الدوؤوب  الن�شاط  وكذلك  الرئا�شة 
بقيادة  االإم���ارات���ي���ة  للدبلوما�شية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان 
دول���ة  اأن جن����اح  واأك������د   .« ال������دويل 
اإيجابي  ح���دٍث  �شنع  يف  االإم�����ارات 
كان  عالية  ومهنية  احرتافية  بكل 
م��ع��ه ا���ش��م ال��دول��ة يف ق��ل��ب و�شائل 
م��دى ثالثة  على  العاملية  االإع���الم 
مكانتها  م��ر���ش��خ��ًة  متوا�شلة  اأي����ام 
االإن�شانية..  ل��الأخ��ّوة  م�شعاً  مركزاً 
م����ا ك�����ان ل��ي��ت��ك��ل��ل ب���ال���ن���ج���اح لوال 
ت�شافر جهود اجلهات املعنية كافًة، 
مبا يف ذلك اجلهات االأمنية ومئات 
واملتطوعني  العمل  وف��رق  االأف����راد 

جزيل وعميق ، اإىل �شاحب ال�شمو 
 ، اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايد 
اأن   ، وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  واأدع����و 
ي��وف��ق��ه دائ���م���اً ، مل���ا ف��ي��ه خ���ري هذا 

الوطن العزيز .
، وحفظ اهلل  االإم���ارات  حفظ اهلل 
�شعب االإم���ارات ، وحفظ اهلل قادة 
االإمارات ، وعا�شت االإمارات دائماً ، 
وطناً للمحبة ، والت�شامح ، والعمل 
االلتحام  وك���ذل���ك  ب���ل   ، امل��خ��ل�����س 
ال����ق����وي ، ب����ني ال�������ش���ع���ب وق����ادت����ه 

املخل�شني .

الذين �شاهمت جهودهم اجلماعية 
يف �شمان �شري هذا احلدث ب�شال�شة 
و�شفافية،  ب�شاطة  وبكل  وان�شيابية 
اجلهود  بهذه  نفخر  اأن  لنا  فالبد 
وب���ك���ل م���ن ���ش��اه��م يف اإجن������اح هذا 
معاليه«يف  التاريخي.وقال  احلدث 
الوالد  له  املغفور  القريب،  املا�شي 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س 
اأطلق  ث��راه/  اهلل  /طيب  نهيان  اآل 
واالنفتاح  وال��ب��ن��اء  ال��ع��م��ل  م�����ش��رية 
وال���ت���اآخ���ي واحل�����وار وال���ت���ع���اون مع 

اإخوتنا يف االإن�شانية .

ادي�شاملي   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ب���ي���ك���ي���ل  ب���ي���ن���ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP2970519( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0557541074

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد �شهيل 
بنغالدي�س     ، ع��ب��دال��ع��ل��ي 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )0780372( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0544010745

فقدان جواز �سفر

زم������ريا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اوزبك�شتان     ، ب��ول��ت��اي��ي��ف��ا 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)3383980( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0507422323

فقدان جواز �سفر فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
فقدت �شهادة اال�شهم رقم 
�شعيد   / با�شم   50633
�شاحي  ����ش���ع���ي���د  حم���م���د 
الرميثي  �شادرة من �شركة 
االإت�����������ش�����االت    وع���دده���ا 
من  وع���ل���ى  ����ش���ه���م     15
بالرقم  االت�����ش��ال  يجدها 

 0504415324
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اأخبـار الإمـارات
انطالق م�سروع امل�سح ال�سحي يف دبي 

•• دبي - وام:

تبداأ هيئة ال�شحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي لالإح�شاء اعتبارا من 
اليوم » االأربعاء » تنفيذ م�شروع امل�شح ال�شحي الإمارة دبي بهدف التعرف 
على الواقع ال�شحي يف االإمارة والتغريات واالجتاهات التي طراأت عليه 
واأهدافها  وتوجهاتها  دبي  ا�شرتاتيجية  �شمن  وذل��ك   2014 عام  منذ 

الرامية اإىل توفري منوذج �شحي عاملي يحتذى.
اأ�شرة   3000 ح���وايل   - ي��وم��ا   40 ي�شتمر  ال���ذي   - امل�����ش��روع  ي�شتهدف 
مواطنة ومقيمة يف االمارة اإ�شافة اإىل التجمعات العمالية للتعرف اإىل 
واحلالة  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  ج��ودة  م��دى  تعك�س  التي  املوؤ�شرات 
انت�شار  م��دى  و  امل��زم��ن��ة  االأم��را���س  انت�شار  و  االم����ارة  ل�شكان  ال�شحية 
ال�شمنة بني االأطفال والبالغني وكبار ال�شن والتعرف اإىل بع�س املوؤ�شرات 

احلياة  اأمناط  وموؤ�شرات  النف�شية  باالأمرا�س  الوعي  تقي�س مدى  التي 
و تغطية التطعيمات و االأنفاق على ال�شحة وذلك للم�شاعدة يف اتخاذ 
يف  مبا�شر  ب�شكل  ت�شهم  التي  املنا�شبة  اال�شرتاتيجيات  بناء  و  ال��ق��رارات 

حتقيق االأمن ال�شحي و تعزيز التنمية ال�شاملة باإمارة دبي.
بدبي  ال�شحة  لهيئة  العام  املدير  القطامي  قال معايل حميد حممد  و 
التي  اال�شرتاتيجية  املبادرات  اأه��م  اأح��د  ال�شحي  امل�شح  تعترب  الهيئة  اإن 
تعتمد عليها يف بناء و�شياغة برامج وخطط التطوير، وقراءة امل�شتقبل 
املتنامية من اخلدمات الطبية مبا يعزز من  وتقييم متطلبات املجتمع 
واملوؤ�ش�شات  العاملية احلديثة  اأن االجتاهات  اأكد معاليه  و  جودة احلياة. 
ا�شرتاتيجيتها  واإع���داد  قراراتها  �شناعة  يف  تعتمد  الناجحة  ال�شحية 
هذه  واأن  لل�شكان  ال�شحية  احلالة  تعك�س  التي  امليدانية  امل�شوحات  على 
املنهجية العلمية هي املنطلق االأ�شا�س لهيئة ال�شحة بدبي لدعم االأمن 

ال�شحي وهي اجلزء الرئي�س من �شيا�شتها ومبادئها التي تعمل عليها و 
التي توؤكد من خاللها اأن املجتمع واأف��راده هو حمور التطوير وهدفه، 

و�شوال اإىل جمتمع اأكرث �شحة و�شعادة.
ال��ذي يقوم به مركز دبي لالإح�شاء الذي  ال��دور الكبري  و ثمن معاليه 
يف  امل��ب��ذول��ة  بجهوده  م�شيدا  للهيئة  وامل��ه��م  الرئي�س  بال�شريك  و�شفه 
التعرف اإىل اجتاهات ال�شكان واأمناط احلياة واأ�شاليب املعي�شة واالأو�شاع 
ال�شحية، وغري ذلك من املبادرات امل�شرتكة التي تنفذها الهيئة بالتعاون 
حملة  من  امل�شتهدفني  جميع  القطامي  معايل  ودع��ا  امل��رك��ز.  مع  املثمر 
دورهم  وتفهم  امل�شح  ب��اإج��راء  املتخ�ش�شني  مع  التجاوب  ال�شحي  امل�شح 
واأهمية ما يقومون به من جميع البيانات واملعلومات موؤكدا اأن املعلومات 
اإىل  ترمي  التي  التطوير،  م�شروعات  تبني  يف  االأ�شا�س  هي  ال�شحيحة 

توفري اأف�شل �شبل الرعاية ال�شحية للجميع.

وت�شتخدم هيئة ال�شحة بدبي بالتعاون مع مركز دبي لالإح�شاء ا�شتمارات 
الفنية  العمليات  خمتلف  لتطوير  ال�شحي  امل�شح  خالل  ذكية  اإح�شائية 
الذكي  التحول  ا�شرتاتيجية  مع  متما�شية  لتكون  واالإداري����ة  والتقنية 
حلكومة دبي . و �شيتم تنفيذ امل�شح ال�شحي من خالل اأجهزة وبرجميات 
ذكية مت تطويرها داخليا يف مركز دبي لالإح�شاء لتتدفق البيانات ب�شكل 
البيانات االإح�شائية  ا�شتيفائها وربطها بقواعد  امليدان فور  مبا�شر من 
ب�شكل  امل�شروع  يف  العمل  �شري  ومتابعة  عليها  والتدقيق  متابعتها  بعد 

م�شتمر يف خمتلف املناطق اجلغرافية من خالل املكتب الفني للم�شح.
الدم  �شغط  لقيا�س  ميدانية  طبية  فحو�شات  ال�شحي  امل�شح  ويت�شمن 
والطول والوزن اإ�شافة اىل �شحب عينات الدم لقيا�س م�شتوى ال�شكري 
يف الدم من خالل طاقم متري�شي متخ�ش�س وموؤهل من ممر�شي هيئة 

ال�شحة يف دبي.

بابا الكني�سة الكاثوليكية يغادر الدولة ويف وداعه حممد بن زايد

�سيخ الأزهر ال�سريف يغادر البالد ويف وداعه حممد بن زايد

•• اأبوظبي -وام:

غادر قدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية البالد ام�س يف ختام 
زيارة اإىل الدولة ا�شتغرقت ثالثة اأيام.

اأبوظبي �شاحب  العا�شمة  الرئا�شة يف  وداع��ه لدى مغادرته مطار  وكان يف 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

للقوات امل�شلحة.
الزيارة  واأعرب �شموه عن جزيل �شكره وتقديره للبابا فرن�شي�س على هذه 

اال�شتثنائية وم�شاركته املفعمة باملحبة يف خمتلف الفعاليات واملبادرات التي 
رافقت » لقاء االأخوة االإن�شانية » الذي ا�شت�شافته الدولة م�شيدا بدوره يف 
لدى  احل�شاري  االإن�شاين  والتوا�شل  العاملي  وال�شالم  الت�شامح  قيم  تعزيز 
ال�شعوب وال���ذي حت��ث عليه ك��ل االأدي����ان. واأ���ش��اد �شموه ب���دوره يف اإط���الق » 
وثيقة االأخوة االإن�شانية » التي وقعها قدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة 
االأزهر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  الدكتور  االأك���رب  االإم���ام  وف�شيلة  الكاثوليكية 
عليها  حت�س  والتي  و�شموها  االإن�شانية  العالقات  تعزيز  بهدف  ال�شريف 
كل االأديان واملعتقدات ومد ج�شور التوا�شل والتاآلف واملحبة بني ال�شعوب. 

ن�شخة  ام�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت�شلم  وق��د 
الكني�شة  بابا  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  من   « االإن�شانية  االأخ��وة  وثيقة   « من 

الكاثوليكية قبيل مغادرته البالد.
زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو   .. الكاثوليكية  الكني�شة  بابا  وداع  كان يف  كما 
اأم��ل عبداهلل  الدكتورة  الظفرة ومعايل  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل 
اآل  زايد  ال�شيخ هزاع بن  الوطني االحت��ادي و�شمو  املجل�س  القبي�شي رئي�شة 
ال�شيخ  �شمو  اأبوظبي والفريق  التنفيذي الإمارة  املجل�س  نائب رئي�س  نهيان 
ال��وزراء وزير الداخلية و�شمو  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن زايد 

ال��وزراء وزير �شوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ  و�شمو  الرئا�شة 
والتعاون  اآل نهيان وزير اخلارجية  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  اأبوظبي و�شمو 
اإدارة موؤ�ش�شة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخ خالد بن زايد  الدويل و�شمو 
ال�شيخ  ومعايل  اخلا�شة  االإحتياجات  وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد 
اآل  طحنون  بن  خليفة  وال�شيخ  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 

بجانب عدد من الوزراء وامل�شوؤولني.

•• اأبوظبي-وام:

غادر البالد ام�س ف�شيلة االإمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �شيخ االزهر 
ال�شريف بعد زيارة اإىل الدولة ا�شتغرقت ثالثة اأيام.

وكان يف وداعه لدى مغادرته مطار الرئا�شة باأبوظبي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�شلحة واأعرب �شموه عن �شكره وتقديره اإىل ف�شيلة االإمام االأكرب الدكتور 
من  خمل�شة  حثيثة  جهود  من  ف�شيلته  بذله  مبا  م�شيدا   .. الطيب  اأحمد 

والتعاون  التقارب  وحتقيق  واحل��وار  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  اأج��ل 
بني ال�شعوب من خمتلف الديانات والثقافات. وثمن �شموه دوره يف اجناز » 
وثيقة االأخوة االإن�شانية » التي وقعها ف�شيلته وقدا�شة البابا فرن�شي�س بابا 
اإىل تعزيز العالقات االإن�شانية وبناء ج�شور  الكاثوليكية والهادفة  الكني�شة 
ملرحلة  االأم��ل  اأب��واب  وفتح  العامل  �شعوب  بني  والتعاي�س  والتاآلف  التوا�شل 
جديدة جتتمع فيها قوى اخلري واملحبة خلدمة االإن�شانية جمعاء.. م�شريا 
على  وحر�شه  واالع��ت��دال  الو�شطية  تر�شيخ  يف  الثابتة  مواقفه  اإىل  �شموه 
بعيدا  والتعاون  التعاي�س  اإىل  تدعو  التي  لالأديان  امل�شرتكة  الر�شالة  تاأكيد 

اآل  عن الكراهية ونبذ االآخ��ر. وك��ان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
ف�شيلة  من   « االإن�شانية  االأخ��وة  وثيقة   « من  ن�شخة  ام�س  ت�شلم  قد  نهيان 
ال�شريف قبيل مغادرته  االأزه��ر  �شيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  االأك��رب  االإم��ام 
ار�س الدولة. كما كان يف وداع �شيخ االأزهر ال�شريف .. �شمو ال�شيخ حمدان 
اأمل  الدكتورة  الظفرة ومعايل  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زايد  بن 
ال�شيخ هزاع بن  الوطني االحت��ادي و�شمو  املجل�س  القبي�شي رئي�شة  عبداهلل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي والفريق �شمو 
ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية 

ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�شيخ من�شور بن  و�شمو 
�شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
والتعاون  اآل نهيان وزير اخلارجية  زايد  ال�شيخ عبداهلل بن  اأبوظبي و�شمو 
اإدارة موؤ�ش�شة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�شيخ خالد بن زايد  الدويل و�شمو 
ال�شيخ  ومعايل  اخلا�شة  االإحتياجات  وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد 
اآل  طحنون  بن  خليفة  وال�شيخ  الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 

بجانب عدد من الوزراء وامل�شوؤولني.

الإمارات واحة متفردة يف ثقافة الت�سامح وملتقى دروب ال�سالم
•• اأبوظبي-وام:

قبل اأن تدعو اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 1996 الدول االأع�شاء 
ظلت  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب   16 يف  للت�شامح  العاملي  باليوم  االح��ت��ف��ال  اإىل 
دولة االمارات منوذجا عامليا للت�شامح الذي بات واقعا يوميا تعي�شه الدولة 

ويتج�شد يف القيم املتاأ�شلة يف �شخ�شية املواطن االإماراتي.
ف�شرح الت�شامح يف االإمارات الذي و�شعت دعائمه ال�شيا�شة احلكيمة للموؤ�ش�س 
الراحل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« يعلو ويزداد ر�شوخا 
حتى بات كل مقيم وزائر للدولة يعود ويف ذاكرته م�شاهد ومواقف تربهن 
يف  االإم����ارات  تعي�شه  ال��ذي  املجتمعي  وال�شلم  واالأم���ن  الت�شامح  م��دى  على 
على  امل�شجعة  االأف��ك��ار  فيه  تتنامى  ع��امل  االإ���ش��الم يف ظل  ل�شماحة  ترجمة 
الغلو والتطرف. وهذا الت�شامح الذي مثلما هو عنوان لالإمارات بات اأي�شا 
�شمة من �شمات ال�شخ�شية االإماراتية وانعك�س اأي�شا على النهج االإماراتي يف 
التعامل مع االآخر حيث يرتكز هذا النهج على االإميان باأنه ال �شبيل للعي�س 
اإىل  الداعية  واالأع���راف  الر�شينة  باملبادئ  التم�شك  خ��الل  من  اإال  الكرمي 

الت�شامح وال�شالم واحلوار.
والتعاي�س  وال�شالم  الت�شامح  قيم  ن�شر  يف  جهدا  االإم���ارات  دول��ة  تاألو  ومل 
امل�شرتك بني خمتلف الثقافات ومل تتواين عن ابتكار الو�شائل واالآليات التي 
تدعم بها جهود االأمم املتحدة ومنظماتها يف تر�شيخ قيمة ال�شالم والت�شامح 
وا�شتيعاب االآخر والتوا�شل معه من خالل االتفاق على كل ما هو م�شرتك 

ونبذ ما هو خمتلف عليه.
ويف هذا ال�شياق تاتي الزيارة التاريخية امل�شرتكة للقطبني الكبريين البابا 
اأحمد  الدكتور  االأكرب  االإمام  الكاثوليكية و ف�شيلة  الكني�شة  بابا  فرن�شي�س 
ا�شم  االإم���ارات ولقائهما معا حتت  دول��ة  اإىل  ال�شريف  االأزه��ر  �شيخ  الطيب 
»لقاء االأخ��وة االإن�شانية« حيث وقع اختيارهما على دولة االإم��ارات العربية 
دعوتهما  منها  ليطلقان  بينهما  التاريخي  اللقاء  ه��ذا  ال�شت�شافة  املتحدة 
للت�شامح اأمام العامل اأجمع جت�شيدا للدور الرائد الذى تلعبه دولة االإمارات 
االإم��ارات منذ  دول��ة  وتفتخر  االإن�شانية.  واالأخ��وة  للت�شامح  عاملية  كعا�شمة 
تاأ�شي�شها بتعزيزها لقيم التعاي�س والت�شامح بني جميع املقيمني على اأر�شها 
من اجلن�شيات واالأديان واخللفيات العرقية املتعددة وي�شهد تنظيمها لهذه 

الزيارة على القيم االإماراتية املبنية على الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي يف اإطار 
تعزيز مكانتها كمن�شة عاملية للحوار والتاآخي والت�شامن االإن�شاين.

الذي  والتعاي�س  الت�شامح  لتعميق مفهوم  االإم��ارات بجهود ملمو�شة  وتقوم 
اأي وقت م�شى وال تقت�شر  اأك��رث من  اليه  اليوم يف حاجة ما�شة  بات عاملنا 
اىل  متتد  بل  فح�شب  الناجحة  االإماراتية  الدبلوما�شية  على  اجلهود  تلك 
الطرح الفكري املعمق لتج�شري الفجوات بني ال�شعوب والثقافات وبني اأتباع 

الديانات املختلفة لاللتقاء على اأر�شية ان�شانية م�شرتكة.
وقد حققت االمارات املرتبة االأوىل عامليا يف موؤ�شر الت�شامح جتاه االأجانب 
وهي  دولية  تقارير  ثالثة  يف  وذل��ك   2017 عام  االأممية  التقارير  بح�شب 

عن  ال�����ش��ادر  االزده����ار  موؤ�شر  وتقرير  العاملي  للتناف�شية  ال�شنوي  الكتاب 
اإن�شياد  ال�شادر عن معهد  العاملية  املواهب  تناف�شية  موؤ�شر  وتقرير  ليجامت 
بدرجة  املرتبط  الوطنية  الثقافة  موؤ�شر  يف  عامليا  الثالثة  االإم���ارات  ان  كما 
الت�شامح ومدى انفتاح الثقافة املحلية لتقبل االآخر اإذ �شعدت االإمارات من 
بح�شب  وذلك   2016 عام  الثالثة  املرتبة  اإىل   2015 عام  الثامنة  املرتبة 
تقرير الكتاب ال�شنوي للتناف�شية العاملية 2016 ال�شادر عن املعهد الدويل 

للتنمية العاملية يف �شوي�شرا.
وكر�شتها  امل��وق��ع  فر�شها  تاريخية  ق�ش�س  االإم����ارات  يف  للت�شامح  ان  كما 
هنا  االإماراتية..  ال�شخ�شية  من  جزءا  اأ�شبح  حتى  اأهلها  نفو�س  يف  القيادة 

تكون مرفو�شا..  ولن  تكون غريبا  لن  اأن ترى فرقا..  دون  يعي�س اجلميع 
هنا م�شاجد ودور للعبادة ت�شتقبل املقيمني من ا�شقاع الكرة االر�شية.. هنا 
الوعاء  هي  املواطنة  االأب���رز..  عنوانهم  هي  ا�شالتهم  اماراتيون  مواطنون 
االأبدي احلافظ ال�شتقرار هذا البلد الزاخر بكل �شنوف الت�شامح والتعاي�س 

واحلب.
�شنني من  االإم����ارات  ع�شت يف  لبنان:  م��ن  ن�شيف  ك��ارول��ني  املقيمة  وت��ق��ول 
عمري، واأ�شهد ل�شعبها اأنه �شعب طيب وخلوق، فلم اأ�شعر يوما اأين م�شيحية، 
اإال ح�شن اجل���رية وح�����ش��ن اخل��ل��ق وب�����ش��اط��ة احلياة  ومل اج���د م��ن اجل��م��ي��ع 
والتعامل.. كم اأحرتمك اأيها ال�شعب املت�شامح؛ يا اأجمل واأرقى �شعب ترك 
يف قلبي ب�شمة لن اأن�شاها ما حييت. عي�شوا ب�شالم واأمان واطمئنان حفظكم 

اهلل من كل �شر وحماكم.
اإليه  اأبوظبي الذي ينظر اجلميع  ومن باحة م�شجد ال�شيخ زايد الكبري يف 
الت�شامح  روؤي��ة  لن�شر  العامل« ويعترب مكانا  »وح��د  وبناءه  ان ت�شميمه  على 
والتعاي�س وال�شالم .. يقول املقيم دانييل جو من امريكا: اإن ما يثلج ال�شدر 
يف االإمارات هو ال�شلوك االأخالقي العام لل�شعب االإماراتي الكرمي، وتعامله 
االإن�شاين الرفيع، وتوا�شعه، ومعا�شرته احل�شنة، وتعاي�شه ال�شلمي مع بع�شه 
البع�س، ومع ال�شياح واملقيمني يف اأر�شه، وكذلك �شلوك االإن�شان االإماراتي 
النبيل خارج وطنه، فمن النادر اأن جتد يف االإمارات اإن�شانا تعرفه اأم ال تعرفه، 
ال يبت�شم لك يف وجهك ويحييك بتحية االإ�شالم، وي�شافحك، وي�شاألك عن 
حالك، وكانه يعرفك من �شنني، وهذا نتيجة �شلوك ورقي احلاكم العادل، 
ال��ذي ربى �شعبه على اخلري وفعل اخل��ري، وعلى التوا�شع واح��رتام بع�شه 

البع�س، واحرتام كل مقيم اأو �شائح يف اأر�شه.
وا�شاف انه مما يثلج ال�شدر اأي�شا هو روح الت�شامح العام، الديني و املذهبي، 
بني اأبناء االإمارات واجلاليات املقيمة، وانعدام التع�شب والعن�شرية، التي ال 
واالأحقاد واحلروب فدولة  والكراهية  والدمار  الويالت  اإال  لل�شعوب  جتلب 
والقبلي،  واملذهبي  الديني  والتعاي�س  للت�شامح  رائعا  مثاال  اليوم  االم��ارات 
ب��ه، ونحن  ال��ن��م��وذج العظيم م��ث��اال ومن��وذج��ا يحتذى  مم��ا يجعل م��ن ه��ذا 
يحذوا  اأن  اإىل  اجلميع  ندعو  ولذلك  اإليه،  احلاجة  اأم�س  يف  ودول  ك�شعوب 
حذو النموذج االإماراتي الفريد.« موؤكدا ان »االإمارات واحة متفردة يف ثقافة 

الت�شامح وملتقى دروب ال�شالم« .
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
احتفال  اهلل«  »رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة ب��ت��خ��ري��ج دفعة 
ال�شباط  م��ر���ش��ح��ي  م���ن  ج���دي���دة 
الع�شكرية يف  الثاين  زاي��د  كلية  يف 

مدينة العني .
ح�����ش��ر االح���ت���ف���ال - ال����ذي جرى 
ام�س-  ���ش��ب��اح  ال��ك��ل��ي��ة  م���ي���دان  يف 
ال�شيخ  �شمو   .. �شموه  ج��ان��ب  اإىل 
نهيان  اآل  حم���م���د  ب����ن  ط���ح���ن���ون 
مم��ث��ل احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة العني 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  و�شمو 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�شمو رئي�س الدولة و�شمو ال�شيخ 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  من�شور 
طحنون  بن  ه��زاع  وال�شيخ  مكتوم 
اآل نهيان وكيل ديوان ممثل احلاكم 
يف منطقة العني وال�شيخ ذياب بن 
ومعايل حممد  نهيان  اآل  طحنون 
ب���ن اأح���م���د ال����ب����واردي وزي����ر دولة 
الفريق  ال��دف��اع وم��ع��ايل  ل�����ش��وؤون 
الركن حمد حممد ثاين الرميثي 

رئي�س اأركان القوات امل�شلحة.
القوات  اأف�����رع  ق����ادة  ك��م��ا ح�����ش��ره 
امل�����ش��ل��ح��ة وع�������دد م����ن ال���ق���ي���ادات 
الدولة  يف  وال�شرطية  الع�شكرية 
الع�شكريني  امل���ل���ح���ق���ني  ب���ج���ان���ب 
ال�شقيقة  ال�������دول  ����ش���ف���ارات  م����ن 
وال�شديقة لدى الدولة اإىل جانب 
اأول���ي���اء اأم����ور وذوي اخل��ري��ج��ني . 
وق���د ب���داأ االح��ت��ف��ال ل���دى و�شول 
اإىل  احل��ف��ل  راع���ي  ال�شمو  �شاحب 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ح��ي��ث عزفت  امل��ن�����ش��ة 
امل�شلحة  ال��ق��وات  مو�شيقى  ف��رق��ة 
ال�شالم الوطني .. ثم قام �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الكلية  ق��ائ��د  ي��راف��ق��ه  م��ك��ت��وم  اآل 
اخلريجني  طابور  على  بالتفتي�س 
العفاري  �شامل  بعدها تال اخلريج 
اآي����ات م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م مر 
الطابور من اأمام املن�شة الرئي�شية 

وقع  ع���ل���ى  اخل���ري���ج���ون  اأدى  ث����م 
�شالم  امل�شلحة  ال��ق��وات  مو�شيقى 
ال��ع��ل��م ث���م ه��ت��ف��وا ب��ح��ي��اة �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ا���ش��ت��اأذن قائد  ث��الث م��رات بعدها 
راعي  ال�شمو  الطابور من �شاحب 
احلفل لالن�شراف وغادروا ميدان 
ا�شتعرا�س  هيئة  ع��ل��ى  االح��ت��ف��ال 
ال�شمو  �شاحب  مع  لهم  والتقطت 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 

ال�شور التذكارية.
للخريجني  ����ش���م���وه  ب������ارك  وق�����د 
يف  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  اإىل  انتقالهم 
ن��ح��و بلوغ  ال��ط��وي��ل��ة  م�����ش��ريت��ه��م 
ال��ه��دف وحت��ق��ي��ق اأم��ن��ي��ات��ه��م على 

امل�شتويني ال�شخ�شي والوطني .
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ودع�������ا 
اأبناءه  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
باالأخالق  التحلي  اإىل  اخلريجني 
يت�شلحوا  واأن  االأ�شيلة  وال��ع��ادات 
ب���ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة واالإب�����������داع يف 
�شفوف  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  م��واق��ع��ه��م 
ق��وات��ه��م امل�����ش��ل��ح��ة ل��ي��ك��ون��وا مثاال 
والت�شحية  ل��ل�����ش��ج��اع��ة  رائ����ع����ا 
وال���ف���داء م��ن اأج���ل وط��ن��ه��م الذي 
ال يعز عليه عزيز وترابه الذي ال 

يغلو عليه غال .
اأن���ت���م ذخ���ر وفخر  وق����ال ���ش��م��وه » 
ل���وط���ن���ك���م وق����ي����ادت����ك����م وذوي����ك����م 
اأميا  ع��م��وم��ا  وب�شبابنا  ب��ك��م  نعتز 
تت�شبثوا  اأن  منكم  نريد   .. اعتزاز 
واملحبة  النبيلة  االإن�شانية  بالقيم 
ثقافة  ت���ن���ب���ذوا  واأن  وال��ت�����ش��ام��ح 
نريد   .. وال��ت��ع�����ش��ب  ال���ك���راه���ي���ة 
دولتكم  م��ك��ان��ة  ت���ع���ززوا  اأن  م��ن��ك��م 
توؤمن  ح�شارية  كدولة  و�شمعتها 
والعدالة  وال��ت��ع��اي�����س  ب��ال�����ش��الم 
ب���ني ج��م��ي��ع ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى خمتلف 
اأو  متييز  دون  وم�شاربهم  األوانهم 
يعي�شون  ممن  خا�شة  الأح��د  اإلغاء 
اخلري  اأر���س  وعلى  ظهرانينا  بني 
 .. زاي����د«  »دار  ال�����ش��ع��ادة  واأي��ق��ون��ة 
وخري  خ��ريك��م  فيه  مل��ا  اهلل  وفقكم 

وطنكم واأهليكم ».

ع�شكري  ا���ش��ت��ع��را���س  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
العايل  اخلريجي  م�شتوى  عك�س 
جلهة االإن�شباط واللياقة البدنية 
واملهارات الع�شكرية التي اكت�شبوها 

خالل درا�شتهم يف الكلية.
الق�شم  اخل���ري���ج���ون  اأدى  ب��ع��ده��ا 
باأن يكونوا  العظيم  واأق�شموا باهلل 
االإمارات  لدولة  خمل�شني  جنودا 
�شاحب  ورئي�شها  املتحدة  العربية 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
مطيعني  اهلل«  »حفظه  نهيان  اآل 
عن  ت�شدر  ال��ت��ي  االأوام����ر  جلميع 
روؤ�شائهم يف الرب واجلو والبحر يف 

والع�شكرية  االأك��ادمي��ي��ة  وامل��ن��اه��ج 
امل��ق��ررة وه���م ق����ادرون ع��ل��ى حتمل 
�شمن  ال���ق���ي���ادي���ة  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��م 

�شفوف قواتنا امل�شلحة البا�شلة.
وت���وج���ه ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
����ش���اح���ب ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����دول����ة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه ورع��اي��ت��ه الكرمية 
لتخريج هذه االأفواج املتتالية من 
لكلية  �شموه  ودع��م  ال��وط��ن  �شباب 
زاي����د ال��ع��ري��ق��ة ال��ت��ي حت��م��ل ا�شم 
القائد املوؤ�ش�س » طيب اهلل ثراه ».

ك���م���ا رف������ع اأ����ش���م���ى اآي��������ات ال������والء 

اآل  ب������ن زاي���������د  ال���������ش����ي����خ حم����م����د 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
مل�شرية  ال�����دوؤوب�����ة  م��ت��اب��ع��ت��ه  ع��ل��ى 
جناحها  على  واالطمئنان  الكلية 

وم�شتواها العلمي والع�شكري .
اخلريجني  كلمته  ختام  يف  ووج��ه 
باأن يتحلوا باالإميان والعلم وتقوى 
اهلل عز وجل وبذل الغايل والنفي�س 
من اأجل الدفاع عن وطننا الغايل 

ومكت�شباته احل�شارية .
وكرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 

كل الظروف واالأوقات داخل البالد 
وخ��ارج��ه��ا ح��ام��ني ع��ل��م االإم�����ارات 
اأرا�شيها  و����ش���ي���ادة  وا���ش��ت��ق��الل��ه��ا 

حمافظني على �شرف ال�شالح.
ورح���ب ���ش��ع��ادة ال��ع��م��ي��د رك���ن علي 
�شيف علي النعيمي قائد كلية زايد 
الثاين الع�شكرية - يف كلمة له بهذه 
راعي  ال�شمو  ب�شاحب   - املنا�شبة 
احلفل وال�شيوف .. م�شريا اإىل اأن 
خريجي الدورة الثالثة واالأربعني 
الذين نحتفل بتخرجهم هذا العام 
» عام الت�شامح » قد اجتازوا بنجاح 
التدريب  م��راح��ل  ع��ال��ي��ة  وك���ف���اءة 

والعرفان اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
امل�شلحة »حفظه اهلل« على مايوليه 
ورع��اي��ة ودعم  اه��ت��م��ام  م��ن  �شموه 
لتمكينها  ال�شرح  للكلية  متوا�شل 
وتظل  الوطنية  ر�شالتها  اأداء  من 
رافدا اأ�شا�شيا لرفد قواتنا امل�شلحة 
على  القادرين  املوؤهلني  بالرجال 
والع�شكري  الوطني  واجبهم  اأداء 

بقدرة عالية وثقة بالنف�س.
بال�شكر  ال��ك��ل��ي��ة  ق��ائ��د  ت��وج��ه  ك��م��ا 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال���ع���رف���ان 

ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
املتفوقني  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
جناحهم  على  وهناأهم  ال���دورة  يف 
وخاطبهم  وت��ف��وق��ه��م  ومت���ي���زه���م 
�شموه : » الن�شر يبقى على مدى 
 .. التفوق يبقى لالأبد  اأم��ا  احلياة 

وفقكم اهلل يف خدمة وطنكم » .
مرا�شم  ج�����رت  ال���ت���ك���رمي  وع���ق���ب 
الدورة  م��ن  العلم  وت�شلم  ت�شليم 
تليها  ال��ت��ي  ال�����دورة  اإىل  احل��ال��ي��ة 
م�شحوبة بق�شم العلم حيث اأق�شم 
باأن  العلم  ت�شلموا  الذين  ال�شباب 

يحافظوا عليه مرفوعا عاليا .

حممد بن را�سد يرعى احتفال القوات امل�سلحة بتخريج دفعة جديدة من مر�سحي ال�سباط يف كلية زايد الثاين الع�سكرية بالعني 

مطر الطاير يلتقي وفدا �سنغافوريا
•• دبي -وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
ال��ع��ام رئ��ي�����س جمل�س امل��دي��ري��ن يف 
دبي  وامل��وا���ش��الت يف  ال��ط��رق  هيئة 
�شعادة  برئا�شة  �شنغافوري  وفد  مع 
ليم �شيم �شينغ رئي�س جمل�س اإدارة 
االأرا�شي  مللكية  الوطنية  ال�شلطة 
����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون وت����ب����ادل 
اخل����ربات ب��ني اجل��ان��ب��ني يف جمال 
الذكية  واخل��دم��ات  ال��ذك��ي  التنقل 
جانب  اإىل  اال���ش��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
القادمة  الطرق  م�شاريع  ا�شتطالع 

والبنية التحتية يف دبي.
وتطرق اجلانبان خالل اللقاء الذي 

جمعهما يف دبي اإىل امل�شاريع املتعلقة 
دبي  ا�شرتاتيجية  و  الذكي  بالتنقل 
التي  ال��ق��ي��ادة  ذات���ي  ال��ذك��ي  للتنقل 
من   25% حت���وي���ل  اإىل  ت���ه���دف 
اإىل  اإجمايل رحالت التنقل يف دبي 
رح����الت ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة م��ن خالل 
بحلول  املختلفة  املوا�شالت  و�شائل 
عام 2030 . واأطلع الطاير الوفد 
ال�شنغافوري على جتربة الهيئة يف 
جمال توظيف الذكاء اال�شطناعي 
يف م�شاريع الهيئة و اأهمها مرتو دبي 
الذي يعد اأطول مرتو دون �شائق يف 
اآلياً  بت�شغيله  التحكم  يتم  ال��ع��امل 
ومركز التحكم املوحد للتعامل مع 
املحاكاة  ونظام  ال�شخمة  البيانات 

واحل�شود  ال��ن��ق��ل  ب��ح��رك��ة  وال��ت��ن��ب��وؤ 
و�شاحة  ال���ذات���ي  ال��ت��ع��ل��م  وخ��ا���ش��ي��ة 
فح�س ال�شائقني الختبارات القيادة 

وال��ف��ح�����س ال��ف��ن��ي ل��ل��م��رك��ب��ات مثل 
الفح�س الفني با�شتخدام الروبوت 

وامل�شح الذكي للمواقف.

حممد بن زايد ي�ستقبل الأمري بدر بن عبد املح�سنحممد بن زايد ي�ستقبل حاكم الفجرية وويل عهده
•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
ق�شر البحر �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
الفجرية  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ي��راف��ق��ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 

الفجرية.
الودية  االأح��ادي��ث  �شموهم  وتبادل 
االأخوية اإ�شافة اإىل الق�شايا التي 
تهم الوطن واملواطنني وما ت�شهده 
ظل  يف  �شاملة  نه�شة  من  ال��دول��ة 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.
ح�����ش��ر جم��ل�����س ق�����ش��ر ال��ب��ح��ر .. 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ال��ظ��ف��رة و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
و�شمو  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد  رئي�س جمل�س 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
والفريق  واالإن�������ش���ان���ي���ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
خالد  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
العليا للرعاية  اإدارة موؤ�ش�شة زايد 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ق�شر  جم��ل�����س  يف  ام�������س  امل�����ش��ل��ح��ة 
االأمري  امللكي  ال�شمو  البحر �شاحب 
عبدالعزيز  بن  عبداملح�شن  بن  بدر 
باالأمري  ���ش��م��وه  ورح����ب  ���ش��ع��ود.  اآل 
ب��در وت��ب��ادل معه االأح��ادي��ث الودية 
التي تعك�س عمق العالقات االأخوية 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  التي تربط 
ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
ح�شر  ال�������ش���ق���ي���ق���ني.  و���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا 
ال�شيخ  .. �شمو  البحر  جمل�س ق�شر 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي����د اآل 
موؤ�ش�شة  اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان 
اآل نهيان لالأعمال  زايد بن �شلطان 
�شمو  والفريق  واالإن�شانية  اخلريية 

نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
رئي�س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�شت�شار 

االإحتياجات  وذوي  االإن�������ش���ان���ي���ة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  اخل��ا���ش��ة 

بن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  ال��دول��ة 
مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح.

اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د 
و�شمو  اخلا�شة  االإحتياجات  وذوي 
خليفة  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل 

نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�شيخ ح��ام��د بن  و���ش��م��و  ال��داخ��ل��ي��ة 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد 
اأبوظبي و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد 

ال�شيخ نهيان  رئي�س الدولة ومعايل 
الت�شامح  وزي��ر  نهيان  اآل  بن مبارك 
نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  و�شعادة 
اآل نهيان �شفري الدولة لدى اململكة 

العربية ال�شعودية.

ين�شوو  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، ي��غ��زاو  ليمينيح 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )5461509EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0569434503

فقدان جواز �سفر
ت��ق��دم ع��ب��دال��ع��زي��ز ���ش��ال��ح جار 
�شفر  ج��واز  يحمل   - نا�شر  اهلل 
 07300959 رق������م  مي���ن���ي 
 / الب��ن��ت��ه  االأول  اال���ش��م  بتغيري 
جار  �شالح  عبدالعزيز  ناجعه 
بعد  ا�شمها  لي�شبح  نا�شر  اهلل 
عبدالعزيز  وع�����د   / ال��ت��غ��ي��ري 

�شالح جار اهلل نا�شر

تغيري الإ�سم  
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي  - الفجر

ي�شم مهرجان اأبوظبي للعلوم 2019 
الذي يقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان ويل  ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى  ع��ه��د 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة وب��ت��ن��ظ��ي��م دائ����رة 
التعليم واملعرفة، العديد من املبادرات 
اأه��م��ه��ا م��ب��ادرة مبتكر يف  وامل�����ش��اري��ع، 
جمموعة  وي�شمل  اخل��ام�����ش��ة،  دورت���ه 
املبتكرة  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ب�����ادرات  م���ن 
اأبوظبي.   اإم��ارة  يف  اجلهات  من  لعدد 
عنا�شر  اأح����د   2019 مبتكر  وي��ع��دُّ 
اجلذب الرئي�شة يف مهرجان اأبوظبي 
الفر�شة  وي���ت���ي���ح   2019 ل��ل��ع��ل��وم 
اأبرز  ل��الط��الع على  امل��ه��رج��ان  ل���زوار 
االب��ت��ك��ارات واالإب���داع���ات ال��ت��ي تخدم 
ي�����ش��ت��م��ر يف منطقة  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع، 
العا�شمة  كورني�س  يف  البحر"  "َعلى 
اأبوظبي حتى 9 فرباير 2019. وقال 
ال�شيد �شامل ال�شام�شي رئي�س م�شروع 
املعرفة  اإدارة  ومدير  العلوم  مهرجان 
باالإنابة  للتعليم  التحليلية  والبيانات 
يف دائرة التعليم واملعرفة، اإن الدائرة 
و�شمن �شهر االإمارات لالبتكار تتوىل 
يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق 
مظلة  حتت  وجتمعها  اأبوظبي  اإم���ارة 
اأب��وظ��ب��ي للعلوم  واح���دة يف م��ه��رج��ان 
مبادرات  ل��ت��ق��دمي  وذل����ك   ،2019
جميع  يف  االبتكار  حتفيز  على  تعمل 
من  باملبتكرين  واالح��ت��ف��اء  امل��ج��االت 
من�شة  ت��وف��ري  م��ع  وموؤ�ش�شات  اأف����راد 

لعر�س االبتكارات على خمتلف اأفراد 
يف  امل��ب��ادرات  ه��ذه  و�شت�شهم  املجتمع. 
�شقل مهارات الطلبة وحتفيزهم نحو 
الطلبة  وت�شجيع  واالب��ت��ك��ار  االإب����داع 
املوهوبني للم�شاركة يف م�شاريع واأفكار 
وتطلعات  توجهات  ت��رتج��م  مبتكرة، 
اأبوظبي  حتويل  يف  الر�شيدة  القيادة 
اإىل وجهة رئي�شة لالبتكار ". واأ�شاف 
 2019 مبتكر  "يت�شمن  ال�شام�شي، 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  اأه���م  م�شاركة 
عدة  ت�شتعر�س  والتي  اأبوظبي  اإم��ارة 
جمموعة  وت��ق��دم  ابتكارية،  م��ب��ادرات 
م��ن االب��ت��ك��ارات واالإب���داع���ات املتميزة 
املجتمع،  اأف�������راد  ك���اف���ة  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
وتعمل على حتفيز االبتكار يف جميع 
امل�شاركة،  اجل��ه��ات  وم��ن  املجاالت".  
لالبتكار  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  م���رك���ز 
احلكومي، ودائرة الثقافة وال�شياحة، 
ودائرة الق�شاء، ودائرة النقل، ودائرة 
والبلديات،  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واملطابقة،  للجودة  اأبوظبي  وجمل�س 

الذكية،  واخل��دم��ات  االأن��ظ��م��ة  وهيئة 
اأبوظبي،  و�شرطة  اأب��وظ��ب��ي،  وم��وان��ئ 
ومركز  االأ���ش��ري��ة،  التنمية  وموؤ�ش�شة 
امل��ت��اب��ع��ة وال���ت���ح���ك���م، وغ���رف���ة جت���ارة 
اأبوظبي  و���ش��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي،  و�شناعة 
ومر�شد  ال�شحي،  ال�شرف  خلدمات 
وجامعة  امل��ت��ح��رك،  الفلكي  االإم����ارات 
العربية  االإم�����ارات  وج��ام��ع��ة  خليفة، 
والن�شر،  للطباعة  واملتحدة  املتحدة، 
ج���ي���وغ���راف���ي���ك. ومن  ون���ا����ش���ي���ون���ال 
جانبها تقدم دائرة الثقافة وال�شياحة 
الإمارة  االفرتا�شية  بالتقنية  جولة 
"ُمر�شد"  الروبوت  وتعر�س  اأبوظبي 
واأن��ظ��م��ة ذك��ي��ة اأخ����رى، وت��ق��دم دائرة 
الق�شاء تطبيق "بلغ النيابة" و�شيارة 
دائرة  وتعر�س  التنفيذ"،  "ماأموري 
ال���ن���ق���ل جم���م���وع���ة م����ن م���ب���ادرات���ه���ا 
طيار"  ب����ال  "طائرة  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
خدماتهم.  ح�����ول  اأخ�������رى  وب����رام����ج 
العمراين  التخطيط  دائ��رة  وتعر�س 
وال��ب��ل��دي��ات جم��م��وع��ة م��ن اخلدمات 

ت�شهل  وال����ت����ي  اجل�����دي�����دة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات وامل���ع���ام���الت اإ����ش���اف���ة اإىل 
روبوت "ن�شمي" وغريها من الربامج 
واالأن���ظ���م���ة ال��ذك��ي��ة. وي���ق���دم جمل�س 
اأنظمة   3 واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
واملتابعة  املياه  اإدارة  اأنظمة  هي  ذكية 
للتحقق  ت��ظ��ام  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ذك��ي��ة 
وتعر�س  وامل���ق���ا����ش���ات،  االأط�������وال  م���ن 
الذكية  واخل���دم���ات  االأن��ظ��م��ة  ه��ي��ئ��ة 
يهدف  ت��ط��ب��ي��ق  "مت" وه����و  م�����ش��روع 
احلكومية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت�����ش��ه��ي��ل  اإىل 
احلكومية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ل�����الأف�����راد 
وتعر�س  التقنيات.  اأحدث  با�شتخدام 
اأب��وظ��ب��ي االب��ت��ك��ار يف جمال  م���وان���ئ 
اإىل بع�س من  اإ�شافة  البحري  النقل 
منتجاتها وجم�شماتها، وتقدم �شرطة 
لل�شغار  االإ����ش���ع���اف  ���ش��ي��ارة  اأب��وظ��ب��ي 
جم�شمات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  واالأط�����ف�����ال 
تقدم  ح�����ني  يف  اأخ����������رى،  وع�����رو������س 
برناجمها  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
�شمو  "برنامج  ع��ن��وان  حت��ت  الرئي�س 

للتميز  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
والذكاء املجتمعي" اإ�شافة اإىل برامج 
اأخرى وور�س عمل لالأطفال. ويعر�س 
مركز املتابعة والتحكم اأول كتاب حول 
الذكاء اال�شطناعي يف العامل، واأنظمة 
ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى ال����وج����وه م����ن خالل 
ا�شتخدام تقنيات الذكاء اال�شطناعي 
واأن�����ظ�����م�����ة ت���ع���ت���م���د ع����ل����ى ال�����واق�����ع 
االفرتا�شي، ومن جانبها تقدم غرفة 
"رواد  اأبوظبي جائزة  جتارة و�شناعة 
حتت  وال�شباب،  للنا�شئني  امل�شتقبل" 
�شعار "نحو اإعداد جيل مبدع، مبتكر، 
�شركة  وتعر�س  وريادي"،  ا�شتثماري، 
اأب��وظ��ب��ي خل��دم��ات ال�����ش��رف ال�شحي 
اال�شرتاتيجي  النفق  تطوير  م�شروع 
االإمارات  مر�شد  ويقدم   .  STEP
لروؤية  م���ر����ش���داً  امل���ت���ح���رك  ال��ف��ل��ك��ي 
عر�س  اإىل  اإ�شافة  والكواكب  النجوم 
املناظري،   - والتيلي�شكوبات  لل�شخور 
وت���ع���ر����س ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة روب����وت����اً 
اإ���ش��اف��ة اإىل ت��ق��ن��ي��ات اأخ���رى،  زراع���ي���اً 

يف ح����ني ت����ق����دم ج���ام���ع���ة االإم����������ارات 
   google تطبيق  املتحدة  العربية 
اإ�شافة    ،innovation hub
اإىل عر�س م�شاريع طالبية خمتلفة، 
للطباعة  امل��ت��ح��دة  ت��ع��ر���س  وب���دوره���ا 
وال���ن�������ش���ر اآخ������ر امل���ن���ت���ج���ات وامل���ج���الت 
الطباعة  جم������ال  يف  واالب�����ت�����ك�����ارات 
والن�شر، وتقدم نا�شيونال جيوغرافيك 
اجلدير  وعرو�شها.    منتجاتها  اآخ��ر 
اأبوظبي  اأن فعاليات مهرجان  بالذكر 
لزيارات طلبة  للعلوم 2019 متاحة 
املدار�س من ال�شاعة 9 �شباحاً وحتى 
 4 ال�شاعة  من  وللجمهور  ظهراً،   1
اأيام  خ��الل  م�شاًء   10 وح��ت��ى  ع�شراً 
 10 2 حتى  ال�شاعة  وم��ن  االأ���ش��ب��وع، 
االأ�شبوع يف  نهاية  م�شاًء خالل عطلة 
كورني�س  يف  البحر"  "َعلى  منطقة 
فرباير   9 ح���ت���ى  اأب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة 
حديقة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة   ،2019
اجلاهلي يف مدينة العني و�شيتي مول 

يف منطقة الظفرة.

••  دبي - حم�شن را�شد

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ح�����ددت 
قبل  اتباعها  يجب  ال��ت��ي  اخل��ط��وات 
اتخاذ اأي اجراء ب�شاأن طلبة املدار�س 
الدرا�شية  عن  املنقطعني  احلكومية 
بدون عذر اأو املتغيبني ب�شكل متكرر. 
واأو���ش��ح��ت ل��روؤ���ش��اء وح���دات �شوؤون 
ال��ط��ل��ب��ة ب���امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة يف 
تعميم ح�شلت “الفجر” على ن�شخة 
منه اأنه البد من اتخاذ عدة خطوات 
حتى يتم اتخاذ االإج��راءات الالزمة 
ب�شاأن ف�شل اأو التوا�شل مع اجلهات 

املعنية ب�شاأن الطلبة املتغيبني بدون 
عذر يف املدار�س احلكومية. وت�شدرت 
ت���وف���ري حم�شر  ت���ل���ك االج����������راءات 
الرتبوية  ال�شلوكية  اللجنة  اجتماع 
الطالب،  ح��ال��ة  ب�����ش��اأن  امل��در���ش��ة  يف 
م��و���ش��ح ب��ه ال��ت��و���ش��ي��ات ال��ت��ي يجب 
تقرير  توفري  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اتباعها، 
به  مو�شح  احل��ال��ة  ب�����ش��اأن  تف�شيلي 
اأيام الغياب بدون عذر. ولفتت  عدد 
اإىل �شرورة تو�شيح االإجراءات التي 
املدر�شة  اإدارة  قبل  م��ن  اتباعها  مت 
تكون  اأن  �شريطة  احل��ال��ة،  ملعاجلة 
م���دع���وم���ة ب�����االأدل�����ة، م�������ش���ددة على 

�شرورة توقيع واإعتماد اإدارة املدر�شة 
وار�شالهما  والتقرير  املح�شر  على 
االلكرتوين  ال���ربي���د  ع���رب  ل���ل���وزارة 
اإدارة �شلوك  املعتمد. ووفقاً لالئحة 

العام،  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  الطلبة 
عن  الطلبة  غياب  ال����وزارة  اع��ت��ربت 
امل���در����ش���ة ب�����دون ع����ذر م��ق��ب��ول من 
�شديدة  الثانية  ال��درج��ة  خم��ال��ف��ات 

ت�����ش��ت��وج��ب ح�شم  ال���ت���ي  اخل����ط����ورة 
ال�شلوك  درج�����ات  م���ن  درج����ة   20
واعتمدت  ال��غ��ي��اب.  ت���ك���رار  ح���ال  يف 
امل���خ���ال���ف���ة يف حال  ل��ت��ل��ك  ال���������وزارة 

يف  ياأتي  متدرجة  عقوبات  ارتكابها 
اأول  خطي  تنبيه  ا���ش��دار  مقدمتها 
ل��ل��ط��ال��ب وال����زام����ه ب��ال��ت��وق��ي��ع علي 
اإ�شافة  ال��غ��ي��اب،  ت��ك��رار  ب��ع��دم  تعهد 

اإىل درا�شة حالة الطالب من جانب 
امل��ر���ش��د االك���ادمي���ي وا���ش��ت��دع��اء ويل 
تعديل  من��وذج  على  وتوقيعه  االأم��ر 
الغياب  ت��ك��رار  ح��ال��ة  ال�����ش��ل��وك. ويف 
الطالب  اإي��ق��اف  يتم  االأوىل  للمرة 
م��وؤق��ت��اً مب��ا ال يزيد ع��ن يومني مع 
ت��ك��ل��ي��ف��ه ب���واج���ب���ات درا����ش���ي���ة داخ���ل 
امل��در���ش��ة، ف�����ش��اًل ع��ن ال��ع��ر���س على 
جلنة اإدارة ال�شلوك باملدر�شة وا�شدار 
االإنذار اخلطي الثاين بحق الطالب 
ا�شرتاتيجيات  وتنفيذ  اأم���ره،  وويل 
وبح�شب  ال��ط��ال��ب.  �شلوك  تعديدل 
الالئحة يتم االنعقاد الفوري للجنة 

اإدارة ال�شلوك واإتخاذ القرار املنا�شب 
الثانية  للمرة  الغياب  تكرار  يف حال 
الدرا�شة  ع��ن  الطالب  اإي��ق��اف  ويتم 
اأي��ام مع تكليفه  مل��دة ي��وم اإىل ثالثة 
املدر�شة.   داخ����ل  درا���ش��ي��ة  ب��واج��ب��ات 
اال�شتعانة  االج��������راءات  وت�����ش��م��ن��ت 
بال�شلوك  خم��ت�����ش��ة  ج���ه���ة  ب���دع���م 
اإىل  اإ�شافة  الطالب،  حالة  لدرا�شة 
الطالب  بحق  نهائي  اإن���ذار  اإ���ش��دار 
وويل اأمره مع نقل الطالب تاأديبياً 
عدم  ح����ال  يف  اأخ�����رى  م��در���ش��ة  اإىل 
اعتدال �شلوكه مع اخ�شاعه لرقابة 

متوا�شلة. 

•• دبي-الفجر: 

حكومة  ق���ي���ادات  “برنامج  اأط���ل���ق 
من  “ممار�شات  االإمارات” مبادرة 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  االإمارات”، 
وتفعيل اأدوات التعلم امل�شتمر التي 
من  وخريجيه،  ملنت�شبيه  يوفرها 
التجارب  ع��ل��ى  اط��الع��ه��م  خ����الل 
امل���ت���م���ي���زة مل���وؤ����ش�������ش���ات رائ�������دة على 
وتعريفهم  ال����وط����ن����ي،  امل�������ش���ت���وى 
التي  الناجحة  املمار�شات  باأف�شل 
االبتكار  م�����ش��رية  ل��دع��م  تطبقها، 
وا����ش���ت�������ش���راف  االأداء  وت����ط����وي����ر 
الروؤى  حتقيق  ومواكبة  امل�شتقبل 

اال�شرتاتيجية لدولة االإمارات. 
�شل�شلة  م�����ن  امل������ب������ادرة  وت����ت����ك����ون 
تنظيمها  �شيتم  م��ع��رف��ي��ة  زي�����ارات 
و�شرتكز  احل�������ايل،  ال����ع����ام  خ�����الل 
ع���ل���ى اجل����ه����ات وال���ق���ط���اع���ات ذات 
امل��ت��م��ي��زة، مب��ا ي�شهم يف  ال��ت��ج��ارب 

امل�شاركني  ومهارات  خ��ربات  تعزيز 
حت�شني  يف  امل�شاهمة  من  وميكنهم 
يف  وال��ف��ع��ال��ي��ة  االأداء  م�����ش��ت��وي��ات 
جهاتهم، مبا يدعم حتقيق اأهداف 
وتهدف   .2071 االإم���ارات  مئوية 
ق���درات منت�شبي  ب��ن��اء  اإىل  امل��ب��ادرة 
وخ���ري���ج���ي ال���ربن���ام���ج م���ن خالل 
على  للتعرف  لهم  الفر�شة  اإت��اح��ة 
اأف�شل املمار�شات يف جماالت العمل 
اخلربات  ت��ب��ادل  وتعزيز  املختلفة، 
وم�����ش��ارك��ة امل���ع���رف���ة، وف��ت��ح اأب����واب 
ب��ني اجل��ه��ات االحتادية  ال��ت��وا���ش��ل 
اخلا�شة  وال�������ش���رك���ات  وامل���ح���ل���ي���ة 
اآليات  وتنويع  ال��دول��ة،  ال��رائ��دة يف 

التعّلم للمنت�شبني واخلريجني.

اإ�ضافة مهمة
النقبي  ي���ا����ش���ر  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
لقطاع  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر  م�������ش���اع���د 
احلكومية  وال����ق����درات  ال���ق���ي���ادات 

ال����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  يف 
ب�������وزارة �����ش����وؤون جم��ل�����س ال������وزراء 
م���ب���ادرة  اإط�������الق  اأن  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل 
مم���ار����ش���ات م����ن االإم����������ارات ميثل 
مل��ج��م��وع��ة متنوعة  م��ه��م��ة  اإ���ش��اف��ة 
حكومة  قيادات  برنامج  اأدوات  من 
االإم�����ارات الإع����داد ك��ف��اءات قيادية 
امل�شتويات.  باأعلى  موؤهلة  حكومية 
املبادرة  هذه  اأن  اإىل  النقبي  واأ�شار 
وخريجي  ملنت�شبي  تتيح  اجل��دي��دة 
التجارب  على  االط���الع  ال��ربن��ام��ج 
اأف�شل  تتبناها  ال��ت��ي  وامل��م��ار���ش��ات 
التي  الدولة  اجلهات على م�شتوى 
جن��ح��ت يف ت��ق��دمي من���اذج يحتذى 
اإجنازاتها  ت��واف��ق  خ���الل  م��ن  ب��ه��ا 
والروؤى  احلكومية  التوجهات  مع 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة؛ ويف 
 2021 االإم����ارات  روؤي���ة  مقدمتها 
ومئوية االإمارات 2071، ومواكبة 
العاملية  امل��ت��غ��ريات  الأب�����رز  ن��ه��ج��ه��ا 

ممار�شات  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  امل�����وؤث�����رة، 
ا�شت�شراف  جم�������االت  يف  رائ���������دة 
تطبيقات  وت����ب����ّن����ي  امل�������ش���ت���ق���ب���ل، 
واحلوكمة  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
االبتكار،  ثقافة  وتر�شيخ  الذكية، 
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  ع��ل��ى  واحل��ر���س 
معها والعاملني فيها«. وقال: “اإن 
دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  اختيار 
للمبادرة  االأوىل  امل��ح��ط��ة  ل��ت��ك��ون 
االإماراتية  اجل��ه��ود  الإب���راز  ي��ه��دف 
يف التجارة وريادة االأعمال، ونظراً 
للدور الريادي الذي لعبته الغرفة 
منذ اأكرث من ن�شف قرن يف حتويل 
لال�شتثمار،  عاملية  وجهة  اإىل  دب��ي 
وتعزيز  االأعمال  قطاع  يف  والتمّيز 
وامل�شتدام  امل��ت��ن��ّوع  االق��ت�����ش��اد  بنية 

والتناف�شي للدولة«.
التي  اجل����ه����ات  ق���ائ���م���ة  وت�����راع�����ي 
من  “ممار�شات  م���ب���ادرة  ت�شملها 
التخ�ش�شات  يف  التنّوع  االإمارات” 

خمتلف  وت�شمل  العمل  وجم���االت 
ي��زور عدد  بحيث  ال��دول��ة،  مناطق 
القيادات  ب���رن���ام���ج  اأع�������ش���اء  م����ن 
م��وؤ���ش�����ش��ة خم��ت��ل��ف��ة يف ك����ل م����رة، 
ممار�شات  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
وع��ن��ا���ش��ر متيزها؛  ف��ي��ه��ا،  ال��ع��م��ل 
����ش���واء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ت��وف��ري بيئة 
الكوادر  وت���دري���ب  امل��ح��ف��زة  ال��ع��م��ل 
توظيف  اأو  امل��وظ��ف��ني،  وت�����ش��ج��ي��ع 

لالرتقاء  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
باالأداء واخلدمات، اأو تر�شيخ ثقافة 
االإجناز  ملوا�شلة  واالبتكار  االإب��داع 
يف  ال��دول��ة  مكانة  وتعزيز  والتمّيز 
خمتلف املجاالت واملحافل العاملية. 

جيل موؤثر
وق����ال ع��ت��ي��ق ج��م��ع��ة ن�����ش��ي��ب نائب 
لقطاع  اأول  ت���ن���ف���ي���ذي  رئ����ي���������س 

اخل����دم����ات ال��ت��ج��اري��ة يف دب������ي   - 
غرفة دبي: “نحن فخورون بكوننا 
ممار�شات  مل��ب��ادرة  االأوىل  امل��ح��ط��ة 
باإعداد  تعنى  ال��ت��ي  االإم�����ارات  م��ن 
الذين  امل��وؤث��ري��ن  ال��ق��ادة  جيل م��ن 
ملمو�س  اإي��ج��اب��ي  ب���دور  ي�شاهمون 
م�شتقبل  و���ش��ن��اع��ة  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 
قيادات  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن  ال����دول����ة 
حكومة االإمارات الهادف اإىل اإعداد 

كفاءات قيادية واعية وموؤهلة قادرة 
فر�س  اإىل  التحديات  حتويل  على 
اال�شرتاتيجية  ال�����روؤى  وت��رج��م��ة 
اإىل واقع ملمو�س، مبا يعزز موقع 
العاملية  االقت�شادات  �شمن  الدولة 
موا�شلة  ع��ل��ى  احل��ري�����ش��ة  امل���رن���ة 
ويعك�س  واالب����ت����ك����ار«.   ال��ت��ج��دي��د 
من  “ممار�شات  م���ب���ادرة  اإط�����الق 
قيادات  برنامج  ال��ت��زام  االإمارات” 

•• دبي-الفجر: 

ت�شارك جمهورية ال�شني ال�شعبية بوفد رفيع امل�شتوى برئا�شة معايل 
واجن زيجاجن املبعوث اخلا�س للرئي�س ال�شيني وزير العلوم والتقنية، 
يف  تعقد  التي  للحكومات  العاملية  للقمة  ال�شابعة  ال���دورة  فعاليات  يف 

الفرتة من 10 اإىل 12 فرباير 2019.
وي�شم الوفد ال�شيني عددا من امل�شوؤولني و�شناع القرار وال�شخ�شيات 

الذي  الكبري  االهتمام  يعك�س  ما  واخل��ا���س،  احلكومي  القطاعني  من 
توليه احلكومة ال�شينية للم�شاركة يف فعاليات القمة التي متثل من�شة 
حياة  لتعزيز  الهادفة  املمار�شات  اأف�شل  وتطوير  امل�شتقبل،  ل�شناعة 
امتداداً  للحكومات  العاملية  القمة  ال�شني يف  االإن�شان. ومتثل م�شاركة 
للعالقات اال�شرتاتيجية بني دولة االإمارات وجمهورية ال�شني ال�شعبية، 
رئي�س  بينغ  ج��ني  �شي  لفخامة  التاريخية  ال��زي��ارة  يف  جت�شدت  ال��ت��ي 
تلبية   ،2018 يوليو  يف  االإم���ارات  لدولة  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  لدعوة �شاحب 
“حفظه اهلل”، والتي �شهدت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز 
للعمل  جديدة  اآف��اق  وفتح  الثنائي  والتعاون  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة 
ال�شينية  االإماراتية  العالقة  وتتميز  القطاعات.  خمتلف  يف  امل�شرتك 
االإمارات  دول��ة  تت�شدر  حيث  واالقت�شادية،  اال�شرتاتيجية  باأهميتها 
يف  اال�شتثمارات  حيث  م��ن  ال�شني  م��ع  التعاون  حجم  يف  املنطقة  دول 
امل�شاريع، حيث بلغت م�شاهمة اال�شتثمارات ال�شينية يف م�شاريع داخل 

الدولة 1.3 مليار دوالر، بينما بلغت قيمة امل�شاريع التي �شاركت ال�شني 
2017.  وتعد  2.5 مليار دوالر خ��الل ع��ام  يف تنفيذها يف االإم���ارات 
ال�شني من الدول ذات التجارب الرائدة يف جمال الذكاء اال�شطناعي 
عامني  قبل  ال�شيني  الدولة  جمل�س  قيام  مع  احلكومية،  وتطبيقاته 
الرائدة عاملياً يف جمال  بو�شع خطط طموحة لت�شبح ال�شني الدولة 
الذكاء اال�شطناعي، وح�شب اخلطة �شت�شل ا�شتثمارات البالد يف الذكاء 

اال�شطناعي اإىل 150 مليار دوالر اأمريكي بحلول عام 2030.

ي�ضتعر�ض جتارب رائدة يف الذكاء ال�ضطناعي واخلدمات احلكومية

وفد �سيني رفيع امل�ستوى ي�سارك بالدورة ال�سابعة للقمة العاملية للحكومات

الزمتهم بواجبات اإ�ضافية داخل املدر�ضة

الرتبية حتدد اخلطوات التي يجب اتباعها قبل ف�سل الطلبة املتغيبني
ح�ضم 20 درجة من ال�ضلوك يف حال تكرار الغياب
اإلزام الطلبة بالتوقيع على تعهد لعدم تكرار الغياب
ايقاف املتغيبني موؤقتًا والزامهم بواجبات مدر�ضية
الغياب من خمالفات الدرجة الثانية �ضديدة اخلطورة

تتيح ملنت�ضبي وخريجي برنامج قيادات حكومة الإمارات التعرف على جتارب نوعية

اإطالق »ممار�سات من الإمارات« لبناء قدرات الكوادر القيادية احلكومية
يا�ضر النقبي: »ممار�ضات من الإمارات« اإ�ضافة مهمة لآليات اإعداد كفاءات 

قيادية موؤهلة 

دائرة التعليم واملعرفة  ومهرجان اأبوظبي للعلوم 2019

ابتكارات واإبداعات متميزة تخدم كافة اأفراد املجتمع يف منطقة »َعلى البحر« بكورني�س اأبوظبي حتى 9 فرباير

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  6  فرب�ير 2019 �لعدد 12548 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
اأن دول���ة  االأع���ل���ى ح���اك���م ع��ج��م��ان 
ظل  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
ال��ر���ش��ي��دة حت��ر���س دائما  ال��ق��ي��ادة 
ع���ل���ى دع�����م ف������روع ال��ت��ع��ل��ي��م كافة 
وت�شعى  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ��ا���ش��ة 
واإتاحة  ال��ط��الب  ل��رع��اي��ة  ج��اه��دة 
فر�شة التدريب والتاأهيل بالداخل 
ال�شعوبات  ك��ل  وت��ذل��ي��ل  واخل�����ارج 
م�شتوى  اأعلى  لتحقيق  واملعوقات 

من التعليم العايل الأبنائها .
ام�س  افتتاح �شموه  جاء ذلك لدى 
يرافقه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان فعاليات 
معر�س  م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب 
» AETEX2019 » . وت�شارك 
يف فعاليات املعر�س - الذي تنظمه 
ثالثة  مل��دة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
لل�شيافة  االإم�������ارات  مب��رك��ز  اأي�����ام 
مب��ن��ط��ق��ة اجل������رف يف ع���ج���م���ان - 
حملية  م��وؤ���ش�����ش��ة   40 م���ن  اأك�����رث 
وكليات  وجامعات  تعليمية  ودولية 

اأكادميية ومدار�س .
وقال �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
جميع  يف  ن��ه�����ش��ت  االم���������ارات  اإن 
جماالتها  وخم��ت��ل��ف  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
خا�شة يف جمال التعليم والتدريب 
واحتلت ال�شفوف االأوىل مع اأرقى 
دول العامل يف هذا املجال .. م�شريا 
املتعلمون  ي�شنعه  امل�شتقبل  اأن  اإىل 
يف  لالنطالق  واملبدعون  املوؤهلون 
والرقي  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط��ور  رح����اب 
العلم  ب��ن��ور  ت��زده��ر  دول���ة  وت�شييد 

واملعرفة.

اأن  موؤكدا   .. االأكادميية  والربامج 
تطور القطاع التعليمي يف االإمارة 
عجمان  روؤي������ة  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ب 
2021 وزيادة م�شاهمة اال�شتثمار 

االخ�شر يف االقت�شاد ككل.
�شامل  �����ش����ع����ادة  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
غرفة  ع�������ام  م����دي����ر  ال���������ش����وي����دي 
ب�شكل  ي�شهم  امل��ع��ر���س  اإن  عجمان 
التعليم  ج������ودة  رف�����ع  يف  م��ب��ا���ش��ر 
الطلبة  وربط  وحت�شني خمرجاته 
درا�شتهم  ا�شتكمال  عن  والباحثني 
املعرفة من اجلامعات  مع جمتمع 
ومتكينهم  وامل���ع���اه���د  وال���ك���ل���ي���ات 
احلديثة  التكنولوجيا  اأدوات  م��ن 
التعليمية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  امل��رت��ب��ط��ة 
واجلهات  زواره  امل��ع��ر���س  ل��ي��خ��دم 

امل�شاركة ب�شكل عام.
والطلبة  االأم��������ور  اأول�����ي�����اء  ودع������ا 
وال��ع��ام��ل��ني ب��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م اإىل 
زيارة املعر�س واال�شتفادة من ور�س 
ال��ع��م��ل امل�����ش��اح��ب��ة وال��ت��ع��رف على 
اأحدث التخ�ش�شات املطروحة من 
اال�شتفادة  و  امل�شاركة  اجلهات  قبل 
من العرو�س التي متنحها اجلهات 

امل�شاركة لزوار املعر�س.
رئي�س  ال�شام�شي  اإمي��ان  واأو�شحت 
املعر�س  لفعاليات  املنظمة  اللجنة 
حتت  ت�شم  ال�شابعة  الن�شخة  اأن 
موؤ�ش�شة   40 م���ن  اأك����رث  مظلتها 
ت�شتعر�س  ودولية  تعليمية حملية 
والتخ�ش�شات  ال���ربام���ج  خم��ت��ل��ف 
لزوار املعر�س وكذلك اأحدث واأهم 
يف  امل�شتخدمة  والو�شائل  االأدوات 
العملية التعليمية .. م�شرية اإىل اأن 
ال�شراكة وتبادل  املعر�س يعزز من 
اخلربات بني اجلهات العار�شة مما 
التعليمية  العملية  جودة  يف  ي�شب 

وخمرجاتها.

التزود  على  ال�شباب  �شموه  وح��ث 
مب���ع���ارف ال��ع�����ش��ر وال���ت���ع���رف على 
واكت�شاب  االأخ����������رى  ال���ث���ق���اف���ات 
املهارات ال�شرورية واال�شتفادة من 
للتعلم  املتاحة  الراهنة  االإمكانات 
وتوظيفها  وال���ت���دري���ب  امل�����ش��ت��م��ر 
لتعليم اأنف�شهم ومواكبة م�شتجدات 
اإىل  والتطلع  الع�شر  ب��روح  احلياة 

م�شتقبل اأكرث اإ�شراقا وازدهارا.
ال�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  واأث����ن����ى    
املبذولة  اجل����ه����ود  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
م��ن ق��ب��ل ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى املعر�س 
واملميز  العايل  التنظيم  ومب�شتوى 
و�شناعة  غ��رف��ة جت����ارة  ق��ب��ل  م���ن 
املعر�س  اأن  اإىل  م�شريا   .. عجمان 
اأ�شبح من�شة تلتقي فيها املوؤ�ش�شات 
واملجتمع  وال����ط����الب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��غ��اي��ات  لتحقيق 
ت��ر���ش��م��ه��ا ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة من 
امتداد  على  مواطنينا  اإ�شعاد  اأج��ل 

الوطن .
امل��ع��ر���س قد  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  ول��ف��ت 

ال�شمو  �شاحب  بو�شول  ب���داأت  ق��د 
حاكم عجمان ملركز قاعة االإمارات 
لل�شيافة حيث قام بجولة تفقدية 
رافقه فيها عدد من ال�شيوخ و�شعادة 
جمل�س  رئي�س  املويجعي  ع��ب��داهلل 
اإدارة غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
املنظمة  واللجنة  املجل�س  واأع�شاء 
ا�شتمع  املعر�س  واأجنحة  اأرج��اء  يف 
خاللها �شموه ومرافقوه اإىل �شرح 
وامل�شوؤولني  امل�����ش��ارك��ني  م���ن  واف 
والربامج  املختلفة  االأج��ن��ح��ة  ع��ن 

التعليمية التي تقدمها.
���ش��م��وه ع��ل��ى م���ا حتتويه    واط���ل���ع 
االأج���ن���ح���ة امل�������ش���ارك���ة م���ن اأح����دث 
التقنيات التي ت�شاعد الطلبة على 
التعلم كما ا�شتمع اإىل اأهم الربامج 
التي  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تقدمها اجلامعات امل�شاركة للطلبة 
املعرفة  ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وم��واك��ب��ت��ه��ا 
م����ن خ�����الل ال����ربام����ج واالأج����ه����زة 

املخ�ش�شة للعملية التعليمية.
املعر�س  اف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  ح�����ش��ر    

وال��ت��ع��رف اإىل اآخ���ر ال��ت��ط��ورات يف 
ودوليا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي حم��ل��ي��ا  ال�����ش��اأن 
التعاون  ق��ن��وات  ف��ت��ح  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اجلامعات  ب��ني  اخل����ربات  وت���ب���ادل 

املحلية والعربية واالأجنبية.
���ش��ع��ادة عبداهلل  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��وي��ج��ع��ي 
يف  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة 
ت�����ش��ري��ح ل��ه ع��ل��ى اأه��م��ي��ة معر�س 
عجمان الدويل للتعليم والتدريب 
املنظومة  ت��ط��وي��ر  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه 
خا�شة  ع���ج���م���ان  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
توفري  م��ن  ع���ام  ب�شكل  واالم�����ارات 
ودولية  واق��ل��ي��م��ي��ة  م��ظ��ل��ة حم��ل��ي��ة 
التوا�شل بني خمتلف  تعزز فر�س 
اأحدث  وبحث  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
االأدوات وامل�شتجدات والتخ�ش�شات 

احلديثة .
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��ج��ه��ود  واأ����ش���اد 
وتوجيهاتها الدائمة باأهمية تنمية 
فيه  واال�شتثمار  الب�شري  العن�شر 
التعليم  ت��ع��زي��ز ج����ودة  م��ن خ���الل 

ح�شن  بف�شل  طيبة  �شمعة  اكت�شب 
املوؤ�ش�شات  ع���دد  وت��زاي��د  التنظيم 
امل�شاركة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية 
اأكادميية  تقدم خدمات  والتي  فيه 
التخ�ش�شات  يف  وفنية  وتدريبية 
كافة.. منوها اإىل اأن هذا التنظيم 
يف  ال���ك���ب���ري  ال����غ����رف����ة  دور  ي����وؤك����د 
املجتمعية  امل�شئولية  ثقافة  ن�شر 

واإهتمامها بق�شايا املجتمع.
املعر�س  ا�شتمرار  اأن  �شموه  واأك���د 
ل��ل��ع��ام ال�����ش��اب��ع ع��ل��ى ال��ت��وايل يعزز 
جن���اح ف��ك��رت��ه ال��ت��ي ا���ش��ت��ن��دت على 
اإتاحة الفر�شة لل�شباب املواطن من 
اجلامعات  على  للتعرف  اجلن�شني 
امل�شتوى  ذات  وامل��دار���س  والكليات 
والتدريب  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  وع���ل���ى 
ل����دى اجلهات  وامل���ت���وف���رة  امل��ت��اح��ة 
الدولة  يف  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
االنتقال  وع���ن���اء  اجل���ه���د  ل��ت��وف��ري 
التعليمية  ال��ف��ر���س  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 

والتدريبية.
املعر�س  اف��ت��ت��اح  م��را���ش��م  وك���ان���ت    

النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  ومعايل 
�شعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم 
ع��ج��م��ان و����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل اأم���ني 
احلاكم  ب��دي��وان  امل�شت�شار  ال�شرفا 
مدير  غليطه  ب��ن  ط���ارق  و���ش��ع��ادة 
احلاكم  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م��ك��ت��ب 
النعيمي  حم��م��د  ي��و���ش��ف  و���ش��ع��ادة 
وال�شيافة  الت�شريفات  ع��ام  مدير 
وروؤ�شاء ومدراء الدوائر احلكومية 

وكبار امل�شوؤولني .
جديدة  من�شة  امل��ع��ر���س  وي��ع��ت��رب    
العليا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
ال����راغ����ب����ة يف ل���ق���اء ط��ل��ب��ة اإم������ارة 
ع��ج��م��ان واالإم�������ارات امل���ج���اورة من 
للتعريف  وواف�����دي�����ن  م���واط���ن���ني 
وكذلك  واخت�شا�شاتها  برباجمها 
الطلبة  اإىل  امل��ق��دم��ة  الت�شهيالت 
بهذه  وااللتحاق  الت�شجيل  خ��الل 
درا�شتهم  الإك��م��ال  �شواء  املوؤ�ش�شات 
العليا  ال���درا����ش���ات  اأو  اجل��ام��ع��ي��ة 

متكاملة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وت����وف����ري 
باالإيجاب  ي��ن��ع��ك�����س  ال�����ذي  االأم�����ر 
على االجيال القادمة وتهيئة املناخ 
لدعم االأبداع واالبتكار لدى الطلبة 
االإح�شائيات  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   ..
اخلا�شة بالعام الدرا�شي » 2017 
اأع����داد  اأن  اإىل  ت�����ش��ري   »2018  -
ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ث���ان���وي���ة يف 
م�شتوى  على  احلكومية  امل��دار���س 
و696  األ����ف����ا   57 ب���ل���غ  ال�����دول�����ة 
اأعداد الطلبة  طالبا وطالبة بينما 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال���ث���ان���وي���ة يف امل���دار����س 
بلغ  الدولة  م�شتوى  على  اخلا�شة 

األفا و118 طالبا وطالبة.  99
�شاحب  رع������اي������ة  ع����ل����ى  واأث�������ن�������ى 
للمعر�س  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ال�����ش��م��و 
�شموه  واه���ت���م���ام  ان���ط���الق���ه  م���ن���ذ 
التعليم  موؤ�ش�شات  بتنوع  املتوا�شل 
اإم���ارة  لت�شبح  االم�����ارة  يف  ال��ع��ايل 
ع���ج���م���ان وج���ه���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة رائ�����دة 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال����دويل 
التخ�ش�شات  من  كبري  ع��دد  تقدم 

حميد النعيمي يفتتح فعاليات معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب 

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل وفد الحتاد العربي لرواد الك�سافة واملر�سدات 
•• الفجرية -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
يف ق�شر الرميلة ام�س وفد االإحتاد العربي لرواد الك�شافة واملر�شدات، الذي 

قدم لل�شالم على �شموه.
واطلع �شموه - خالل اللقاء - على برنامج »رحلة التوا�شل العربي« الذي 
ت�شت�شيفه جمعية رواد االإمارات يف الفرتة من 3 اإىل 12 فرباير احلايل.

ال��ذي يقوم به  ال��دور االإيجابي  اأهمية  واأك��د �شمو ويل عهد الفجرية على 
للم�شاريع  دع��م��ه  خ��الل  م��ن  وامل��ر���ش��دات  الك�شافة  ل���رواد  العربي  االإحت���اد 
اخلريية واالإن�شانية. واأثنى �شموه على ما يبذله االإحتاد من جهود يف ن�شر 
الوعي املجتمعي. وتقدم رئي�س الوفد الدكتور اأحمد ثاين الدو�شري ع�شو 
ك�شافة ومر�شدات  رواد  واأمني عام  العرب  ك�شافة  لرواد  التنفيذية  اللجنة 
االإمارات بال�شكر والتقدير ل�شمو ويل عهد الفجرية لدعمه الدائم للم�شاريع 
املجتمعية ودوره الإتاحة الفر�س يف اإبراز الوجه ال�شياحي الإمارة الفجرية 
االإم��ارات وال�شعودية والكويت والبحرين  ال��ذي ي�شم   - الوفد  . كما قدم 
التذكارية. ح�شر  الهدايا  ل�شموه جمموعة من   - ولبنان  واالأردن  وم�شر 

اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية.

نادي راأ�س اخليمة يطلق فريقًا للرحالت 
واملغامرات برئا�سة اأمل اآل علي 

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأطلق نادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف فريق ابن ماجد للرحالت واملغامرات 
برئا�شة  املدربة الدولية للتنمية الب�شرية، اأمل اآل علي ع�شو اللجنة الثقافية 

االجتماعي بالنادي ، حتت �شعار ”ع�س 
تنظيم  ي�����ش��ت��ه��دف   بطال“ ،  ح��ي��ات��ك 
تثقيفية  ت��ع��ري��ف��ي��ة  دوري�������ة  رح������الت 
املجاورة،على  وال��دول  بالدولة  ملناطق 
ال��ع��ام  وقالت ح�شة �شيف نائب  م��دار 
راأ�������س اخليمة  ن�����ادي  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
الريا�شي الثقايف، اأن فريق ابن ماجد 
ا�شم عامل  للرحالت واملغامرات، حمل 
م���اج���د، جتديًدا  اب����ن  اأح���م���د  ال��ب��ح��ار 
ل��ذك��ره وت��ع��ري��ف امل�����ش��ارك��ني برحالته 
وال�شعار  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  و���ش��ريت��ه  وكتبه 
ال�����ذي ح��م��ل��ه ال���ف���ري���ق ي���ج���دد روت���ني 
برحالته  للم�شاركني  بالن�شبة  احلياة 

ومغامراته، م�شرية اىل اأن اختيار اأمل اآل علي رئي�شة للفريق كونها مغامرة 
بالدرجة االأوىل ومهتمة الإحداث تغيري ايجابي يف نواحي  احلياة   واأ�شافت اأن 
الفريق بداأ اأول فعالياته لزيارة حتا ال�شياحية يف دبي، وينطلق اليوم اجلمعة 
الرحالت  حمبي  فيه  وي�شتهدف  ال�شقيقة،  عمان  �شلطنة  يف  خ�شب  ل��زي��ارة  
التثقيفية ، م�شرية اىل اأن رحلة خ�شب تت�شمن حمطات اأبرزها زيارة منطقة 
ثقافية  تراثية  اأ�شئلة  الرحلة  وتتخلل  ال��دالف��ني،  ومنطقة  وكمزار  خور�شم 
تقدمها �شيخة احلاي �شفرية الرتاث يف نادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف.   

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تنظم دورة القيادة الإدارية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شهدت موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي دورة تدريبية بعنوان 
القيادة االإداري��ة، وذلك بالتعاون والتن�شيق مع مركز فتيات راأ�س 
اخليمة، مب�شاركة 29 موظفا من اإدارة املراكز وال�شوؤون التعليمية 
املوظف  مهارات  لتنمية  وذلك  للموؤ�ش�شة،  التابعة  املراكز  واإدارات 
والتطوير الوظيفي، ودامت الدورة خم�س �شاعات يف م�شرح مركز 
العي�شى م�شت�شارة وخبرية  �شالم  د.  واألقتها  راأ�س اخليمة،  فتيات 
اأك��رث من جهة حكومية  م��وارد ب�شرية وت��دري��ب، وجمعت ال��دورة 
واف���ر من  ن�شيب  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����س  ملوؤ�ش�شة  وك���ان  وخ��ا���ش��ة، 
امل�شاركة يف  اأن  املوؤ�ش�شة  عام  ال�شحي مدير  اأحمد  وبني  احل�شور. 
واهتمامها  املوؤ�ش�شة  حر�س  من  تاأتي  التطويرية  ال���دورات  ه��ذه 
بالعمل  العاملة لديها، واالرتقاء  الب�شرية  املوارد  بتطوير قدرات 

اأداء املوظفني، �شواء مدراء وموظفي املوؤ�ش�شة  املوؤ�ش�شي، وتطوير 
اأو املراكز واحللقات التابعة لها املنت�شرة يف خمتلف اأنحاء االإمارة، 
بهذه  موظفيها  الإحلاق  با�شتمرار  ت�شعى  وهي  مهاراتهم،  وتنمية 
وطاقاتهم  كفاءاتهم  من  وترفع  جمالهم،  تنا�شب  التي  ال���دورات 
على  با�شتمرار  حتر�س  اأنها  كما  االأف�شل،  اإىل  واالرتقاء  للعطاء 
اإقامة الدورات وور�س العمل التطبيقية �شمن خططها التطويرية 
بالعمل  باالرتقاء  القيادة احلكيمة  روؤية  انطالقا من  والتنموية، 
املوؤ�ش�شي، ورفع كفاءة املوظفني، وتنمية املهارات االإدارية، وغر�س 

روح االإبداع واالبتكار وال�شعادة الوظيفية.
واأعرب ال�شحي عن �شكره ملركز فتيات راأ�س اخليمة على جهودها 
يف تنظيم الدورة، والتعاون الفعال مع املوؤ�ش�شة، موؤكدا اأهمية هذه 
بالنفع  يعود  مبا  اجلهود  فيها  تتكامل  التي  املوؤ�ش�شية  ال�شراكات 

العام على اجلميع.

بيئة تتبنى حلول احلو�سبة ال�سحابية لإدارة املوارد الب�سرية
•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت “بيئة - ال�شركة املتخ�ش�شة يف جمال اال�شتدامة نظاما الإدارة املوارد 
الب�شرية يهدف اإىل حتويلها اإىل منظمة اأكرث مرونة وان�شيابية وتركيزاً على 
العربية  االإم��ارات  اأول �شركة �شبه حكومية يف دولة  املوظفني لت�شبح بذلك 
املتحدة تبادر اإىل التحول الرقمي يف كافة عمليات االأداء والتوظيف والتاأهيل 
والتدريب. جاء االإطالق مبنا�شبة م�شاركة “بيئة” للعام التا�شع على التوايل 
يف املعر�س الوطني للتوظيف 2019 .  وقال �شعادة خالد احلرميل الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة “بيئة” ن�شعى يف “بيئة” اإىل حتقيق كافة اأهدافها ونلتزم 
بتح�شني جودة حياة اأفراد املجتمع حيث ننظر اإىل كوادرنا الب�شرية باعتبارهم 
االأمناء على هذه الروؤية . ويدعم حل التوظيفالذي اعتمدته �شركة “بيئة” 
مدراء التوظيف بواجهة ا�شتخدام مرنة ت�شاعد على اإن�شاء اإعالن الوظيفة 
ون�شره على من�شات التوا�شل املعتمدة واإجراء حتديث تلقائي مللف الوظيفة 
. وقال �شلطان ال�شابري رئي�س املوارد الب�شرية يف �شركة “بيئة”:ُي�شهم نظام 
اإدارة املوارد الب�شرية املتكامل يف زيادة كفاءة املوظفني وتعزيز اأداء اإدارة املوارد 

الب�شرية .
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•• ال�شارقة-وام:

ع���ق���د امل���ج���ل�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم������ارة 
ال�شارقة اجتماعه االأ�شبوعي برئا�شة 
بن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ونائب  ع��ه��د  ويل  القا�شمي  �شلطان 
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س وح�شور 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن ���ش��امل بن 
�شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة 

نائب رئي�س املجل�س.
ا�شتهلت اجلل�شة - التي عقدت ام�س يف 
مكتب �شمو احلاكم - بالت�شديق على 
ال�شابقة لي�شتعر�س  حم�شر اجلل�شة 
املجل�س بعدها املوا�شيع املدرجة على 
ب�شوؤون  تتعلق  والتي  االأعمال  جدول 
واأ����ش���در خاللها  امل��خ��ت��ل��ف��ة  االإم������ارة 
روؤية  التي حتقق  القرارات  عددا من 
املواطنني  خ��دم��ة  يف  ال�شارقة  اإم����ارة 

والقاطنني على اأر�شها.
املقدم  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 
من دائرة املالية املركزية، وا�شتعر�س 

�شعادة وليد ال�شايغ مدير عام دائرة 
امل���ال���ي���ة امل���رك���زي���ة ال��ت��ق��ري��ر وال����ذي 
املرتبطة  ال��ن��ق��اط  م��ن  ع���ددا  ت�شمن 
باالأن�شطة االقت�شادية واآثارها، حيث 
مالحظاتهم  املجل�س  اأع�����ش��اء  اأب���دى 

على التقرير خالل مناق�شته.
املركزية  املالية  دائ��رة  املجل�س  ووج��ه 

ب�����اإج�����راء درا�����ش����ة م�����ش��ت��ف��ي�����ش��ة على 
اأع�شاء  م����ن  امل���ق���دم���ة  امل����ق����رتح����ات 
الالزم  التخاذ  رفعها  واإع��ادة  املجل�س 

ب�شاأنها.
كما ناق�س املجل�س املذكرة املقدمة من 
هيئة مطار ال�شارقة الدويل واملتعلقة 

بال�شوؤون االإدارية واملالية يف الهيئة.

وق����دم ���ش��ع��ادة ع��ل��ي ب��ن ���ش��امل املدفع 
الدويل  ال�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س 
عر�شا مف�شال حول املذكرة، واعتمد 
املجل�س التو�شيات املقدمة يف املذكرة، 
بيئة  تطوير  يف  الهيئة  جهود  مثمنا 
العامة  امل�شلحة  ي�شمن  مب��ا  العمل 
العمليات  لكافة  اال�شتدامة  ويحقق 

التجارية يف املطار.
كما اطلع املجل�س على م�شروع قانون 
ال�شارقة،  جامعة  تنظيم  اإع��ادة  ب�شاأن 
وتنظيم  اإن�شاء  ب�شاأن  قانون  وم�شروع 
اأكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا 

الف�شاء والفلك.
م�شروعي  م������واد  امل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
العامة  اأم���ان���ت���ه  ووج�����ه  ال���ق���ان���ون���ني، 
ب���ت�������ش���م���ني امل�����الح�����ظ�����ات ال�����������واردة 
م�شروعي  وب���اإح���ال���ة  االأع�������ش���اء  م���ن 
اال�شت�شاري  املجل�س  اإىل  ال��ق��ان��ون��ني 

ال�شتكمال دروتهما الت�شريعية.
كما اطلع املجل�س على بع�س املرا�شيم 
االأمريية ال�شادرة عن �شاحب ال�شمو 
ا�شتجد  م��ا  و�شمن   . ال�شارقة  حاكم 
على جدول االأعمال .. اطلع املجل�س 
العا�شرة  اجلل�شة  اأعمال  ج��دول  على 
ل����دور االن��ع��ق��اد ال���ع���ادي ال���راب���ع من 
للمجل�س  التا�شع  الت�شريعي  الف�شل 
اال���ش��ت�����ش��اري الإم����ارة ال�����ش��ارق��ة والتي 

�شتعقد 11 فربايراجلاري.

•• القاهرة-وام:

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأع���رب 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 
اأح��د خريجي  يكون  ب��اأن  اع��ت��زازه  ع��ن  ال�شارقة 
مدته  اجلامعة  اأن  على  موؤكدا  القاهرة  جامعة 
بالفكر االأكادميي ال�شحيح و�شاهمت يف تكوين 
معارف  م��ن  نهل  وق��د  �شخ�شيته  ج��وان��ب  اأح���د 
اأ�شاتذته فيها ويكن لهم كل التقدير واالحرتام، 
وقال �شموه: اإن جامعة القاهرة علمتني الزراعة 
علي  م�شر  ف�شل  واأن  الثقافة،  علمتني  وم�شر 

كبري بل على العامل العربي باأكمله.
االثنني  ي��وم  األقاها  ل�شموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
خ���الل زي����ارة ���ش��م��وه جل��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة و�شمن 
ال�شخ�شية  درع  �شموه  اأقيم مبنا�شبة منح  حفل 
املتميزة لعام 2018، وذلك تقديًرا وعرفانا ملا 
قدمه جلامعة القاهرة من دعم كبري، وباعتباره 
اأحد اأبرز خريجيها، حيث اأقيم احلفل يف قاعة 

اأحمد لطفي ال�شيد، باملبنى الرئي�س للجامعة.
واحًدا  اعتربوين  بقوله:  كلمته  �شموه  وا�شتهل 

منكم الأنني انتمى لهذه اجلامعة التي اأ�ش�شتني 
التي  ه��ي  فم�شر  ال�شحيح،  االأك��ادمي��ي  بالفكر 
الكبري  االأث���ر  لها  ك��ان  ال��ت��ي  بالثقافة  اأم��دت��ن��ي 

بحياتي، والتي انعك�شت بدورها على بلدي.
اأن��ق��ذ م�شر وظلت  ال���ذي  اهلل  نحمد  واأ����ش���اف: 
الذي يرتنح وي�شقط  الوقت  واقفة �شاخمة، يف 
االآخرون حولها، ونحمد اهلل على ما و�شلت اإليه 
م�شر اليوم، ورغم كل املنجزات نحن مازلنا يف 
البداية، ويوًما ما �شتكون م�شر على قمة الدول 

العربية واالأفريقية .
واأ�شار �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف معر�س 
اإىل م�����ش��ر وهو  اأن����ه ع��ن��د ق��دوم��ه  اإىل  ح��دي��ث��ه 
العامة  الثانوية  يف  مرتفعاً  معدله  ك��ان  طالب 
لكنه  الهند�شة،  اأو  الطب  كلية  ل��دخ��ول  يوؤهله 
اإن م�شر منحتني  وق��ال:  ال��زراع��ة،  كلية  ف�شل 
كان  ول��ذا  م�شري،  لطالب  ك��ان  درا�شيا  مقعدا 
ب��اًرا بهذه اجلامعة التي  اأك��ون  اأن  ال��واج��ب  من 

اأعطتني كل �شيء.
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واختتم 
على  نحن  ق��ائ��اًل:  كلمته  القا�شمي  حممد  ب��ن 

ا�شتعداد لدعم م�شروع تطوير م�شت�شفى ق�شر 
العيني، وامل�شاهمة يف م�شروع اجلامعة الدولية 
املزمع اإقامته يف مدينة 6 اأكتوبر، والعمل على 
وفق  ال��زراع��ة  بكلية  الدرا�شية  املعامل  تطوير 

اأحدث امل�شتويات.
وكان يف ا�شتقبال �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
القاهرة  الرئي�س جلامعة  لدى و�شوله للمبنى 
مقر اإقامة احلفل كل من معايل الدكتور خالد 
عبد الغفار وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
جامعة  رئي�س  اخل�شت  عثمان  حممد  والدكتور 

القاهرة وال�شادة اأع�شاء جمل�س اجلامعة.
عثمان  حممد  للدكتور  بكلمة  احلفل  وا�شتهل 
اإن  فيها  ق��ال  ال��ق��اه��رة،  جامعة  رئي�س  اخل�شت 
م���ن دواع�����ي ���ش��ع��ادت��ن��ا وف��خ��رن��ا زي�����ارة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال��ق��اه��رة، وه��ي تعرب ع��ن م��دى احلب  جلامعة 
واالن��ت��م��اء امل��ت��ب��ادل ب��ني م�شر ودول���ة االم���ارات 
العربية املتحدة . م�شيًفا اأن �شموه حمب مل�شر 
ويحمل لها انتماًء ووالًء من نوع خا�س، وذلك 

الزراعة  يرجع حلياته مب�شر ودرا�شته يف كلية 
ال�شمو  �شاحب  ح��ي��اة  اأن  اإىل  الف��ًت��ا  باجلامعة، 
التعليم  على  تقت�شر  مل  مب�شر  ال�شارقة  حاكم 
ف��ق��ط، ب��ل ع��ا���س احل��ي��اة امل�����ش��ري��ة ب��ك��ل معاملها 
وتفا�شيلها وبالقرب من �شعبها بكل م�شتوياته 
وفئاته، وارتبط بج�شور عديدة وعميقة مب�شر 

ويتذكر �شوارعها واأ�شخا�شها.
واأ�شاف اخل�شت يف كلمته  يربط حاكم ال�شارقة 
بجامعة القاهرة تاريخ من العلم والعطاء املادي 
والعلمي والفكري والروحي، وهو خريج متميز 
م��ن ج��ام��ع��ة ال��ق��اه��رة ال��ت��ي ت��خ��رج م��ن��ه��ا حكام 
 ، العامل  ح��ول  عظيمة  واأ�شماء  وروؤ���ش��اء  ووزراء 
الفًتا اإىل اأن �شموه يقدم بني كل هوؤالء منوذًجا 

من اأعظم النماذج واأكرثها وفاء.
اأوجه  القاهرة، بع�س  وا�شتعر�س رئي�س جامعة 
م��ن��ذ زيارة  ع��ل��ى اجل��ام��ع��ة  ال���ذي ط���راأ  التغيري 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد القا�شمي للجامعة العام املا�شي، وتربعه 
اأن���ه مت  اإىل  ل�����الأورام، م�����ش��رًيا  ال��ق��وم��ي  للمعهد 
الدولية  القاهرة  جلامعة  االأ�شا�س  حجر  و�شع 

فكرة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  وال��ت��ي  اك��ت��وب��ر،  مب��دي��ن��ة 6 
ج��زء كبري  اجن��از  الكليات ومت  ولي�س  ال��ربام��ج 
ا�شم  اإط��الق  و�شيتم  االأوىل،  املرحلة  تنفيذ  من 
اأول جممع  على  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  �شاحب 

حما�شرات يف اجلامعة الدولية.
من جانبه قال معايل الدكتور خالد عبد الغفار 
بهذه  ال��ع��ل��م��ي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
هو  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإن  املنا�شبة 
حاكم عربي من نوع خا�س، ومعروف عنه تعلقه 
وارتباطه بالعلم والبحث العلمي والعلماء وراع 
فريدة،  تركيبة  وتلك  والفن،  والثقافة  ل��الأدب 
جامعة  رح��اب  يف  تعلمه  م��ا  جنباته  يف  ويحمل 
ال��ق��اه��رة ال��ت��ي ب��ل��غ ع��م��ره��ا االآن م��ا ي��ق��رب من 
األف  و12  طالب  األ��ف   155 وبها  �شنة   112

موظف.
واأ�شاف عبد الغفار نقول لك يا �شاحب ال�شمو 
بدرا�شتك  م�شري  لطالب  مكانا  تاأخذ  مل  اأب��دا 
يف م�شر، الأن اجلامعات امل�شرية كانت و�شتظل 
وال  وترعى  واالأم��ة حتت�شن  العرب،  لكل  مكانا 
حاكم  اأن  اإىل  الف��ًت��ا  وق��ت،  اأي  يف  مقابل  تنتظر 

ال�����ش��ارق��ة ال����ذي ت��خ��رج م���ن ك��ل��ي��ة ال����زراع����ة يف 
العلوم الهند�شية الزراعية عام 1971 وح�شل 
ع��ل��ى ع���دد م��ن درج����ات ال��دك��ت��وراه يف الفل�شفة 
واأو�شمة  دول  ع��دة  م��ن  ال�شيا�شية  واجلغرافيا 
اأكرث  اأك��رب جائزة وه��ي حب  ونيا�شني، قد ح��از 

من 100 مليون م�شري له.
ب��ع��ده��ا ب����داأت م��را���ش��م ت��ك��رمي ���ش��اح��ب ال�شمو 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة ومنحه درع 

ال�شخ�شية املتميزة لعام 2018.
ال�شارقة  ال�����ش��م��و ح��اك��م  ���ش��اح��ب  ت��ف�����ش��ل  ك��م��ا 
وموؤلفاته  اإ����ش���دارات���ه  م��ن  جم��م��وع��ة  ب��ت��ق��دمي 

االأدبية والتاريخية والفنية جلامعة القاهرة.
ح�شر حفل التكرمي كل من �شعادة جمعة مبارك 
م�شر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  اجلنيبي 
رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�شعادة  العربية 
بن  اأحمد  و�شعادة  وال�شيافة،  الت�شريفات  دائرة 
للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  رئي�س  العامري  ركا�س 
اأكادميية  مدير  احلميد  عبد  عمرو  وال��دك��ت��ور 

ال�شارقة للبحث العلمي.

•• القاهرة -وام:

الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  زار 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 
اأم�س  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
ال���زراع���ة  “ ك��ل��ي��ة  “ االإث����ن����ني  االول 
اإطار  �شمن  وذل���ك  ال��ق��اه��رة  بجامعة 
جلمهورية  ال��ر���ش��م��ي��ة  ���ش��م��وه  زي�����ارة 

م�شر العربية .
وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله 
اخلطيب  اأمين  الدكتور  الكلية  مبنى 
ل�شوؤون  القاهرة  جامعة  رئي�س  نائب 
والدكتور  والبحوث  العليا  الدرا�شات 
كلية  ع��م��ي��د  م�شطفى  اأح��م��د  ع��م��رو 
اأع�شاء  وع��دد من  باجلامعة  ال��زراع��ة 
والتدري�شية  االإداري�����������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 

بالكلية.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  و�شهد 
- خالل زيارته لكلية الزراعة بجامعة 
اأع�شاء  اجتماع  من  جانبا   - القاهرة 
والذي  للكلية  اال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س 

ي�����ش��م روؤ�����ش����اء االأق�������ش���ام وع������ددا من 
رج���ال اأع���م���ال ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ومت 
التطويرية  اخل��ط��ة  ا���ش��ت��ع��را���س  ف��ي��ه 

امل�شتقبلية للكلية.
ق�شري  ت�شجيلي  فيلم  عر�س  مت  كما 

ال�شمو  �شاحب  ا�شهامات  اأه��م  ت��ن��اول 
حاكم ال�شارقة يف دعم برامج واأن�شطة 
ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة ب�����ش��ك��ل ع����ام وكلية 

الزراعة على وجه اخل�شو�س.
اأقيم  ال��ذي  املعر�س  وجت��ول �شموه يف 

فيه  ومت  ال�����زي�����ارة  ل���ه���ذه  خ�����ش��ي�����ش��ا 
ع��ر���س اإجن������ازات ك��ل��ي��ة ال���زراع���ة من 
والزراعة  واالألبان  الدواجن  منتجات 
واأه�����م م�����ش��اري��ع ال��ت��خ��رج ال��ت��ي نالت 
ف�شال  اخ���رتاع  ب���راءات  الكلية  عليها 

خا�س  رك��ن  على  املعر�س  احتواء  عن 
ب�������ش���ه���ادات االع���������رتاف االأك����ادمي����ي����ة 

للعديد من براجمها واأن�شطتها.
�شاحب  ت��ف�����ش��ل   .. امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
كلمة  ب��اإل��ق��اء  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو 
اأم��ام احل�شور ذكريات  ا�شرتجع فيها 
التي  ال��زراع��ة  ف��رتة درا���ش��ت��ه يف كلية 
���ش��ن��وات عمره  م��راح��ل  ب��اأه��م  و�شفها 
املواقف  من  العديد  ���ش��ارداً  واأجملها، 
واحلكايا والطرائف التي ا�شتقى منها 
الدرو�س العلمية واحلياتية .. م�شيداً 
بالدور الكبري ملعلميه يف كلية الزراعة 
ناله  م��ا  على  اهلل  بعد  م��ن  وبف�شلهم 
م��ن م��ع��رف��ة وع��ل��م، واأك����د دع��م��ه الأي 
تطوير خمرجات  �شاأنها  م�شاريع من 

التعليم يف الكلية.
ال����دك����ت����ور عمرو  ق������ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
م�������ش���ط���ف���ى ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة ال�����زراع�����ة 
ال�شمو  اإن �شاحب   : القاهرة  بجامعة 
الزراعة  بار لكلية  ابن  ال�شارقة  حاكم 
اجلن�شية  يحمل  ال  القاهرة،  بجامعة 

امل�شرية يف جواز �شفره ولكن يحملها 
يف قلبه .

اأعطى  “ لقد   : ل��ه  كلمة  واأ���ش��اف يف 
اأياد  الكثري، وله  ال�شارقة مل�شر  حاكم 
�شتى  يف  واإ�شهامات  وم��ب��ادرات  بي�شاء 
بالكثري  اخت�س م�شر  االأر���س  اأرج��اء 
وكلية  ال��ق��اه��رة  جل��ام��ع��ة  وك���ان  منها 

الزراعة ن�شيب االأ�شد ».
“ لرمبا  وق��ال عميد كلية ال��زراع��ة : 
ما ال تعرفونه عن هذا الرجل اأنه قد 

�شاعد املئات من الطلبة على موا�شلة 
العقبات،  واج��ت��ي��از  بالكلية  ال��درا���ش��ة 
اأعبائه الكثرية فهو  وعلى الرغم من 
خطط  وي��دع��م  للكلية  دائ��م��ا  م��ت��اب��ع 

التحديث والتطوير ».
واأ�شاف : “ عر�شت اأمام �شموه با�شم 
يف  امل�شتقبلية  اخلطة  مالمح  الكلية 
ال��ت��ام يف  ا���ش��ت��ع��داده  واأب����دى  التطوير 
دعم اخلطة، فكلمات ال�شكر والعرفان 
قلوبنا  �شكن  ولكن حبه  تفيه حقه  ال 

حاكم  ال�شمو  �شاحب  راف��ق   . جميعا« 
الزراعة  لكلية  زيارته  خالل  ال�شارقة 
كل من �شعادة جمعة مبارك اجلنيبي 
م�شر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري 
العربية و�شعادة حممد عبيد الزعابي 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  رئي�س 
ب��ن رك��ا���س العامري  اأح��م��د  و���ش��ع��ادة 
رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب والدكتور 
اأكادميية  م��دي��ر  احلميد  عبد  ع��م��رو 

ال�شارقة للبحث العلمي.

•• القاهرة-وام:

ال�شي�شي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ا�شتقبل 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ام�����س �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة وذلك بق�شر 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  و رح���ب  ب��ال��ق��اه��رة.  االحت���ادي���ة 
موؤكدا  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  ب�شاحب  امل�����ش��ري 

يف  مل�شر  ���ش��م��وه  يحمله  ال���ذي  بالتقدير  اع���ت���زازه 
قلبه .. و اأ�شاد بجهوده الداعمة لكل ما من �شاأنه 
و  تعليميا  و  ثقافيا  امل�����ش��ري  ب��االإن�����ش��ان  االرت���ق���اء 
مبادرات  وث��م��ن  اجتماعيا..  و  تاريخيا  و  �شحيا 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة التي قدمها ملختلف 
املوؤ�ش�شات يف م�شر. من جانبه اأ�شاد �شاحب ال�شمو 
ينتهجها  التي  احلكيمة  بال�شيا�شة  ال�شارقة  حاكم 
تقدم  و  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  فخامة 

موؤكدا  اال�شتقبال  ح��ف��اوة  على  بال�شكر  لفخامته 
على دور الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي يف احلفاظ 

على دور م�شر املحوري و مكانتها بني االأمم.
ح�شر اللقاء كل من �شعادة جمعة مبارك اجلنيبي 
�شفري الدولة لدى جمهورية م�شر العربية و �شعادة 
الت�شريفات  دائ���رة  رئي�س  ال��زع��اب��ي  عبيد  حممد 
وال�شيافة باإمارة ال�شارقة و�شعادة اأحمد بن ركا�س 

العامري رئي�س هيئة ال�شارقة للكتاب.

ال�سي�سي ي�ستقبل حاكم ال�سارقة بق�سر 
الحتادية بالقاهرة

حاكم ال�سارقة يت�سلم درع ال�سخ�سية املتميزة لعام 2018 من جامعة القاهرة

•• ال�شارقة-وام: 

القا�شمي  ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان  قدم �شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن  ال�شارقة و�شمو  ويل عهد ونائب حاكم 
واجب  ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل 
املرحوم  زوج��ة  الهاملي  مر�شد  بنت  رفيعة  ب��وف��اة  ال��ع��زاء 
مر�شد  من  كل  وال��دة  بومهري  اآل  ال�شري  عبداهلل  حممد 
وعبداهلل  ال�شارقة  الإم���ارة  البلدي  املجل�س  ع�شو  ال�شري 
حممد ال�شري وخالة �شعادة را�شد اأحمد بن ال�شيخ رئي�س 
الديوان االأمريي بال�شارقة . واأعرب �شموهما عن خال�س 

تعازيهما وموا�شاتهما اإىل اأ�شرة الفقيدة و ذويها .. داعيني 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها  اهلل العلي القدير 
ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان. كما 
قدم واجب العزاء - يف جمل�س �شاحية اخلالدية يف منطقة 
اخلان بال�شارقة - ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن القا�شمي 
رئي�س مكتب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة و ال�شيخ خالد 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة امل���وان���ئ واجلمارك 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  ع�شام  ب��ن  خ��ال��د  وال�شيخ  بال�شارقة 
رئي�س هيئة الطريان املدين بال�شارقة و�شعادة �شلطان بن 

بطي املهريي امني عام املجل�س التنفيذي بال�شارقة.

حاكم ال�سارقة يزور كلية الزراعة بجامعة القاهرة

ويل عهد ال�سارقة وعبداهلل بن �سامل القا�سمي يعزيان 
بوفاة رفيعة بنت مر�سد الهاملي

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي 
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•• �شبوة-وام: 

50 طنا من  املا�شي  االأ�شبوع  االإماراتي خالل  االأحمر  الهالل  قدمت هيئة 
امل�شاعدات االن�شانية االإ�شافية لعدد من مديريات حمافظة �شبوة ا�شتفاد منها 
االحتياجات  �شملت  واملحتاجه  الفقريه  االأ���ش��ر  من  ف��ردا   8808 من  اك��رث 
الربنامج  ا�شتمرار  اإطار  وذلك يف  ال�شرورية  التموينية  املواد  االأ�شا�شية من 
االإن�شاين  الدعم  حمالت  من  �شل�شلة  �شمن  الهيئة  به  تقوم  الذي  االإن�شاين 
االإن�شانية  ال�شوؤون  مدير  اجلنيبي  �شامل  حممد  واأو�شح  �شبوة.  حمافظة  يف 
للهالل االأحمر االإماراتي باليمن اأن فريق الهئية املتواجد يف حمافظة �شبوة 
قام بتوزيع 1420 �شلة غذائية من امل�شاعدات االن�شانية حتتوي على املكونات 

الرئي�شية للغذاء على ذوي الدخل املحدود يف مديريات مرخة العليا ومناطق 
البدو الرحل مبديرية عتق وذوي الدخل املحدود مبديرية ن�شاب مبحافظة 
اإىل مناطق نائية مكتظة بال�شكان تعاين االأ�شر فيها  �شبوة وجنح بالو�شول 
يف  “الهالل”  م�شاعدات  ا�شهمت  حيث  �شعب  ومعي�شي  اإن�شاين  و�شع  م��ن 
تاأتي  امل�شاعدات  اأن  اجلنيبي  اأك��د  و  واالأه���ايل.  االأ���ش��ر  معاناة  من  التخفيف 
واالإغاثي  االإن�شان�ي  الفريق  يقدمها  االإم��ارات��ي  ال�شعب  من  حمبة  كر�شالة 
اإىل جميع �شرائح ال�شعب اليمني كجزء من الواجب االإن�شاين يف  االإماراتي 
اأن فريق االإغاثة ين�شق جهوده مع عدد  اإىل  ظل الظروف الراهنة.. م�شريا 
من اجلمعيات واملنظمات االإن�شانية الدولية واملحلية لتقدمي برامج ان�شانية 

واإغاثية تلبي احتياجات ال�شاحة اليمنية.

»الهالل الأحمر« يقدم 50 طنا من امل�ساعدات الإن�سانية الإ�سافية ملحافظة �سبوة

•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ن��دوق  وق����ع 
ام�����س م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع حكومة 
مبوجبها  ي����ق����دم  م���وري�������ش���ي���و����س 
دره�����م  م���ل���ي���ون   77 ال���������ش����ن����دوق 
دوالر”  م��ل��ي��ون   21“ ي���ع���ادل  م���ا 
ب��ه��دف دع���م ال��ق��ط��اع ال�����ش��ح��ي يف 
اإن�شاء  خ����الل  م���ن  م��وري�����ش��ي��و���س، 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت��خ�����ش�����ش��ي الأم���را����س 

العيون.
وي�شاهم م�شروع م�شت�شفى العيون 
يف  �شريراً   120 �شعته  تبلغ  ال��ذي 
اخلا�شة  الطبية  اخلدمات  توفري 
العيون  اأم���را����س  ب��ع��الج خم��ت��ل��ف 
يتمتع  حيث  موري�شيو�س  ل�شكان 

امل�شت�شفى بو�شائل العالج احلديثة 
وخدمات التقنية املتطورة.

ال�شندوق  امل��ذك��رة عن جانب  وق��ع 
�شعادة حممد �شيف ال�شويدي مدير 
عام �شندوق اأبوظبي للتنمية، وعن 
حكومة موري�شيو�س �شعادة حممد 
موري�شيو�س  �شفري  الت��ون��ا  اإق��ب��ال 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  ل��دى 
القبي�شي  خليفة  ���ش��ع��ادة  بح�شور 
اأبوظبي  �شندوق  ع��ام  مدير  نائب 
للتنمية و�شعادة �شوكت علي �شودن 
ع�شو  ال�شابق  االأول  ال��وزي��ر  نائب 
الربملان ورئي�س احلزب احلاكم يف 

موري�شيو�س.
وقال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي 
اإن مذكرة التفاهم التي مت التوقيع 

عليها اليوم مع حكومة موري�شيو�س 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اإط����ار  ت��اأت��ي يف 
ب��ني اجل��ان��ب��ني، وا���ش��ت��ك��م��ااًل لدور 
ال�شندوق التنموي يف موري�شيو�س، 
حيث ي�شعى ال�شندوق اإىل م�شاعدة 
احل�����ك�����وم�����ة ب���ت���ن���ف���ي���ذ ب���راجم���ه���ا 
ال���ت���ن���م���وي���ة وحت�������ش���ني اخل����دم����ات 
ال�شحية املقدمة لل�شكان، وذلك يف 
اإطار حر�س ال�شندوق على حتقيق 
اأهداف التنمية امل�شتدامة يف الدول 

النامية.
واأ�شاف �شعادته اأن اهتمام �شندوق 
اأبوظبي للتنمية بالقطاع ال�شحي 
اجلهود  دع��م  على  حر�شه  يعك�س 
االأهداف  لتحقيق  الرامية  العاملية 
اأطلقتها  التي  امل�شتدامة  االإمنائية 

جمال  يف  �شيما  ال  امل��ت��ح��دة  االأمم 
واالأمرا�س  االأوب��ئ��ة  على  الق�شاء 
احليوية  االإم��������������دادات  وت�����وف�����ري 
توفري  ج���ان���ب  اإىل  االأدوي��������ة،  م���ن 
االأ�شا�شية  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
النا�س  ترتقي بحياة  التي  املنا�شبة 

وتدعم ا�شتقرارهم االجتماعي.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ���ش��ع��ادة حممد 
وتقديره  �شكره  ع��ن  اإق��ب��ال الت��ون��ا 
اأبوظبي  لدولة االإمارات و�شندوق 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ع��ل��ى م���ا ي��ق��دم��ان��ه من 
 .. ملوري�شيو�س  تنموية  م�شاعدات 
م�شرياً اإىل اأن مذكرة التفاهم التي 
ال�شندوق  م��ع  عليها  التوقيع  مت 
�شوف ت�شاهم يف م�شاعدة احلكومة 
ال�شحية  اخل���دم���ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 

املتقدمة يف البالد.
ما�شة  ح��اج��ة  “هناك   : واأ����ش���اف 
تخ�ش�شي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  الإن���������ش����اء 
احتياجات  تلبي  العيون،  الأمرا�س 
ا�شتيعاب  ع��ل��ى  وق�������ادرة  امل���ر����ش���ى 
خدمات  وتوفري  املراجعني  اأع���داد 
دور  طبية متميزة لهم” .. موؤكداً 
�شندوق اأبوظبي للتنمية كموؤ�ش�شة 
الدول  م�شاعدة  يف  عاملية  تنموية 
النامية لتحقيق التنمية امل�شتدامة. 
اأر�س  اأنه مت تخ�شي�س  اإىل  وي�شار 
 42،200 ح���وايل  تبلغ  مب�شاحة 
م������رت م�����رب�����ع الإق������ام������ة م�������ش���روع 
العيون يف منطقة موكا  م�شت�شفى 
يتكون  ح���ي���ث  م���وري�������ش���ي���و����س،  يف 
طوابق،   4 م��ن  امل�شت�شفى  م��ب��ن��ى 

التخ�ش�شات،  خم��ت��ل��ف  ت��ت�����ش��م��ن 
ومزودة مبعدات طبية ذات تقنيات 
قام  ال�شندوق  اأن  ي��ذك��ر   . حديثة 
للطاقة  م�����ش��روًع  بتمويل  م��وؤخ��راً 

بقيمة  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية 
م��ل��ي��ون دره���م ب��ه��دف متكني   37
ال���ه���ي���ئ���ة امل����رك����زي����ة ل���ل���ك���ه���رب���اء يف 
اأنظمة  ت��رك��ي��ب  م��وري�����ش��ي��و���س م��ن 

الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  الطاقة 
على اأ�شطح 10 اآالف منزل وذلك 
ل��ت��اأم��ني اح��ت��ي��اج��ات ال�����ش��ك��ان من 

الطاقة النظيفة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

الرم�س  ف��رع  االجتماعية  للتنمية  االإم�����ارات  جمعية  نظمت 
 250 من  اأك��رث  املبتكر” بح�شور  الطفل  “خمترب  ت  فعالية 
واالأكادميية  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  مي��ث��ل��ون   وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب 
الرم�س  ف��رع  م�شئولة  امل��ذك��ور  منى  اأ.  و�شرحت  واملجتمعية. 
ن�شعى يف اجلمعية من خالل هذه الفعالية ت�شليط ال�شوء على 
فئة االطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني ال� -8 13 عاما فهم 
ميثلون نواة املجتمع و الرتكيز  على االب��داع والبحث العلمي 
لتحفيز �شغف االبتكار و تطوير مهارات االأطفال واليافعني من 

خالل ور�شات علمية وعملية متخ�ش�شة توظف فيها التجارب 
و  والتحليل  البحث  على  امل�شاركني  ق��درات  لتنمية  وامل�شاريع 
على  ق��ادر  والثقة،  واالإب���داع  بالنبوغ  يتميز  مبتكر  جيل  لبناء 
مواكبة م�شارات التطوير يف املجاالت كافة على م�شتوى جميع 
القطاعات داخلياً وخارجياً ، ويعمل خمترب الطفل املبتكر  على 
االبداعي  التفكري  لتنمية  والعملية  العلمية  امل�شاحة  توفري 
على  حتثهم  واأ�شئلة  ملواقف  تعري�شهم  خ��الل  من  واالبتكاري 
البحث عن حلول ومن ثم تقييم احللول واختيار االأن�شب منها 
وتطبيق هذه احللول بتجارب علمية يطبقونها بنف�شهم لينمى 
هذا االأ�شلوب حب اال�شتك�شاف والتجربه للح�شول على التميز 

موجزا  �شرحا  على  الفعالية  وا�شتملت  النهاية.  يف  واالبتكار 
ابتكاراتهم  عن   Nutty Scientists Dubai ل�شركة 
التي حتققت  والفائدة  بها  م��روا  التي  واملراحل  منها  والهدف 
من عرو�شهم العلمية، كما ت�شمنت الفعالية عرو�س يف جمال 
االطفال  ف�شول  لتحفيز  وفيزيائية  كيميائية  وجت��ارب  العلوم 
باإجراء  يقوموا  كي  الفر�شة  الطلبه  ومنح  العلوم  وا�شتك�شاف 
متخ�ش�س،  عمل  فريق  مب�شاعدة  باأنف�شهم  العلمية  التجارب 
ويو�شع  اأف�شل،  ب�شكل  والتجارب  العلوم  فهم  على  يعينهم  مما 
اإىل  الرامية  االإم����ارات،  دول��ة  ل��روؤي��ة  وذل��ك حتقيقا  مداركهم، 

تعريف الن�سء باملفاهيم العلمية يف جماالت العلوم املختلفة.

 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  ت��وا���ش��ل 
“�شمارت  ال��ذك��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  تفعيل 
ال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف  هب” يف 
، حيث  ال���ظ���ف���رة  م�����دن  خم���ت���ل���ف 
ق���ام ف��ري��ق م��ن ال��ب��ل��دي��ة بت�شجيل 
ع���دد ك��ب��ري م��ن م��وظ��ف��ي الدوائر 
ل����ال�����ش����ت����ف����ادة من  احل����ك����وم����ي����ة، 
التي تقدم من  الرقمية  اخلدمات 
وتتوا�شل  ال��ذك��ي��ة  امل��ن�����ش��ة  خ���الل 
ح��م��ل��ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل ل��ت�����ش��م��ل جميع 
12جهة  و   ال���ب���ل���دي���ة  م���وظ���ف���ي 

حكومية خارجية.  وقد بلغت ن�شبة 
معامالت البلدية التي مت اإجنازها 
ال�شهر  خ������الل   %  80 رق���م���ي���ا 
ال�����ش��اب��ق.  ووج����دت امل���ب���ادرة قبوال 
الدوائر  موظفي  قبل  م��ن  وا�شعا 
احل��ك��وم��ي��ة وذل�����ك ان���ط���الق���اً من 
نحو  الر�شيدة  حكومتنا  توجيهات 
اخلدمات  لكافة  الرقمي  التحول 

احلكومية يف الدولة
املتعاملني مراجعة  البلدية  ودعت 
احلكومية  اخل������دم������ات  م�����راك�����ز 
امل��ت��ك��ام��ل��ة مت ع��ل��ى م�����ش��ت��وى مدن 
ع��ل��ى من�شة  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل  امل��ن��ط��ق��ة 

الدخول الذكي “�شمارت با�س” يف 
حال مل يقوموا بالت�شجيل م�شبقاً 
املن�شة  خ���دم���ات  م���ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
ال��ذك��ي��ة. وحت��ر���س ال��ب��ل��دي��ة على 
تقدمي اأف�شل اخلدمات وبال�شرعة 
املجتمع  اإ�شعاد  اأج��ل  من  املطلوبة 

املحلي. 
  يف الوقت ذاته نظم قطاع خدمات 
ال�شلع  مبدينة  و�شواحيها  امل���دن 
باخلدمات  للتوعية  االأول  امللتقى 
منطقة  ب���ل���دي���ة  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 
الذكية  امل���ن�������ش���ة  ع����رب  ال����ظ����ف����رة 
2019، �شمن خطة  �شمارت هب 

ا�شتهدف  الذكية  باملن�شة  التوعية 
التعليمية  وال��ك��وادر  ال��ط��الب  فئة 
مببنى  اأقيم  ال��ذي  امللتقى  وح�شر 
 68 م��رك��ز مت يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ل��ع 
طالباً وطالبة من مدار�س املدينة، 
للقطاع، ومدير  التنفيذي  واملدير 
مركز مت، ومدير تخطيط املنطقة 
وعالقات ال�شكان.  ويهدف امللتقى 
امل��ج��ت��م��ع على  ف��ئ��ات  ت��ع��ري��ف  اإىل 
ع��ل��ى اخلدمات  احل�����ش��ول  ك��ي��ف��ي��ة 
الذكية  امل��ن�����ش��ة  ع���رب  احل��ك��وم��ي��ة 
بتوفر  املن�شة  وتتميز  �شمارت هب 
للمتعاملني،  واجل����ه����د  ال����وق����ت 

املعاملة  ���ش��اح��ب  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 
ب��ط��ري��ق��ة ذك���ي���ة ل��ل��ح�����ش��ول على 
للمتعامل  مي��ك��ن  ك��م��ا  ب���ي���ان���ات���ه، 
با�شتخدام  واح����دة  م���رة  ال���دخ���ول 

ملف م�شتخدم واحد.
اخل�����دم�����ات  ت���ط���ب���ي���ق  اأن  ي�����ذك�����ر 
الذكية  املن�شة  عرب  االإلكرتونية، 
تقليل  اإىل  ي�������وؤدي   ه���ب  ����ش���م���ارت 
للبلدية  امل��ت��ع��ام��ل��ني  زي�����ارات  ع���دد 
م���ن احل�������ش���ول على  ل��ت��م��ّك��ن��ه��م   ،
بالغة،  و�شهولة  ب�شرعة  خدماتهم 
اإذ اإن با�شتطاعة متعاملي البلدية، 
اأي  م��ن  خدماتهم  على  احل�����ش��ول 

يقلل  وب��ال��ت��ايل،  لهم،  يحلو  مكان 
ذل���ك م��ن االزدح������ام ع��ل��ى »منافذ 
االنتظار  فرتة  وخف�س  اخلدمة«، 

املتعاملني  خ����دم����ة  ������ش�����االت  يف 
ويقلل   ، اخل��دم��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  ا���ش��ت��ه��الك  م���ن 

ا�شتهالك  م���ن  ل��ل��ح��د  ب��االإ���ش��اف��ة 
اآمنة،  بيئة  على  للحفاظ  االأوراق 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة.

»اأبوظبي للتنمية« ميول م�سروع م�ست�سفى العيون 
يف موري�سيو�س بقيمة 77 مليون درهم 

•• الفجرية -الفجر:
اجن���ازاً  ال��ف��ج��رية  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  حققت 
جديداً يوؤكد ريادتها يف تطبيق اأعلى املعايري العاملية 
يف جمال احلوكمة املوؤ�ش�شية مع بداية عام 2019 
، حيث ح�شلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية عل 
 BS( شهادة املعيار الربيطاين يف احلوكمة الفعال�
13500:2013 ( لت�شبح بذلك اأول جهة �شرطية 
ال�شهادة من  العامل حت�شل على هذه  على م�شتوى 
اأ�شوران�س  ك��وال��ي��ت��ي  ريج�شرت  ل��وي��دز  هيئة  خ���الل 
املوؤ�ش�شية  احل��وك��م��ة  ن��ظ��ام  تطبيق  ع��م��ل  جم���ال  يف 
على العمليات و اج��راءات العمل و اخلدمات املالية 
و  املجتمعية  و  امل���روري���ة  و  اجل��ن��ائ��ي��ة  و  االم��ن��ي��ة  و 
 . الفجرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  االإجتماعية 
حيث ح�شلت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية على 
هذا االعتماد بعد عمليات تدقيق �شاملة مت تنفيذها 
اأ�شوران�س  كواليتي  ريج�شرت  لويدز  هيئة  قبل  من 

ل�����ش��م��ان ت��واف��ق ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
الفجرية مع معايري احلوكمة الفعالة. وياأتي ح�شول 
يف  لنجاحها  تتويجاً  ال�شهادة  على  الفجرية  �شرطة 
تطبيق اأف�شل ممار�شات احلوكمة الفعالة وفق اإطار 
متكامل ي�شمل جميع اأن�شطتها وعملياتها، باالعتماد 
على االأنظمة و الت�شريعات املعمول بها  واملوا�شفات 
 BS(للمعايري ال��ربي��ط��اين  امل��ع��ه��د  و���ش��ع��ه��ا  ال��ت��ي 
بالعمل  لالرتقاء  جهودها  �شمن  وذلك   )13500
ال�شرطية،  اخل��دم��ات  يف  التميز  وحتقيق  املوؤ�ش�شي 
واالإ�شهام يف حتقيق اأهداف روؤية االإمارات 2021، 
والتي   2021-2017 ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وخ��ط��ة 
االإدارية  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي  �شمان  اإىل  تهدف 
وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية ، و تر�شيخ 
ثقافة االبتكار يف بيئة العمل املوؤ�ش�شي.  واأ�شار �شعادة 
العام  القائد  الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد  اللواء 
ل�شرطة الفجرية اإىل اأن منوذج احلوكمة يف القيادة 
العامة ل�شرطة الفجرية يرتكز اإىل اأربع ركائز هي: 

وبارك  امل�شوؤولية.  و  امل�شائلة،  و  ال�شفافية،  العدالة، 
القائد العام ل�شرطة الفجرية جهود جميع  االإدارات 
و العاملني من ال�شباط و�شف ال�شباط واأفراد من 
الفعالة يف حتقيق  امل�شاهمة  ع�شكريني ومدنيني يف 
هذا االإجناز العاملي و اأ�شاف  الكعبي اأن هذا االإجناز 
ال��ع��امل��ي م��ا ك��ان ليتحقق ل��وال ال��دع��م ال��ال حمدود 
حمد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  والتوجيهات 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د  ب��ن 
حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية 
االإ�شتثنائية  القيادة  و  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي 
م��ن ق��ب��ل ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 
الداخلية.  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
واأ�شار الكعبي اإىل اأن هذا االإجناز الذي ُي�شاف اإىل 
ر���ش��ي��د اإجن�����ازات ���ش��رط��ة ال��ف��ج��رية و ي���ربز تفوقها 
وريادتها يف تطبيق اأعلى املعايري و املمار�شات العاملية 
التميز  و  اجل��ودة  م�شرية  ملوا�شلة  لها  حافزا  يعترب 

املوؤ�ش�شي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

بن  �شعود  ال�شيخ  موؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي و����ش���رط���ة راأ�����س 
لتعزيز  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  اخل��ي��م��ة 
قاعة  يف  املجتمعي  االأم��ن��ي  العمل 
بالقيادة  ال���ك���ربى  االج���ت���م���اع���ات 
ال���ع���ام���ة ،ب���ح�������ش���ور  ال����ل����واء علي 
العام  ال��ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن 
ناتا�شا  وال�����دك�����ت�����ورة  ل���ل�������ش���رط���ة 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ري����دج 
من  وع��دد  القا�شمي  �شعود  ال�شيخ 

ال�����ش��ب��اط . وت��ه��دف امل���ذك���رة اإىل 
خلدمة  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
واأمنية  اأهداف وطنية وجمتمعية 
وتدعم امل�شاركة يف تعزيز موؤ�شرات 
االأجندة الوطنية وحتقيق ال�شعادة 
نزالء  فئة  خا�شة  املجتمع  الأف���راد 
واالإ�شالحية  العقابية  املوؤ�ش�شة 
، وت��واك��ب تلك اجل��ه��ود يف تقدمي 
تلبي  متميزة  ج���ودة  ذات  خ��دم��ات 
التعاون  وحت���ق���ي���ق  ال���ط���م���وح���ات 
امل���������ش����رتك وت����ع����زي����ز ال�������ش���راك���ة 
االإ�شرتاتيجية فيما يتعلق بتقدمي 

خ���دم���ات اأم���ن���ي���ة جم��ت��م��ع��ي��ة على 
بالعمل  ل��ل��ن��ه��و���س  ع���ال  م�����ش��ت��وى 
امل�شتجدات  وتطويره ومواكبة كل 

.
وقال القائد العام باأن جهود �شرطة 
راأ�س اخليمة يف التوا�شل مع كافة 
ب���االإم���ارة تندرج  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
االنتقال  لتحقيق  �شعيها  اإط��ار  يف 
واالهتمام  ال��رع��اي��ة  م���ن  ال���واث���ق 
واحلر�س على ن�شر االأمن واالأمان 
، حيث  اأف�شل اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 
اأ�شا�س  م��ن  ال�شراكة  تلك  تنطلق 

الطموحات  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  ث���ق���ة 
القيادة الر�شيدة يف تكامل االأدوار 
ل��ت��ق��دمي االأف�����ش��ل الأب��ن��اء الوطن 
املعرفة  ت����ب����ادل  ع����رب  وامل���ق���ي���م���ني 
وامل�������ه�������ارات وت���ع���م���ي���م ال���ت���ج���ارب 
واخل������ربات وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل يف 
االإ�شرتاتيجية  ال�شراكة  ع��الق��ات 
الوقت  يخت�شر  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا 
واجل��ه��د ل��ل��و���ش��ول اإىل االأه����داف 
والنتائج املنتظرة من كل امل�شاريع 
امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأج�����ل حتقيق 

التنمية امل�شتدامة املثلى.

الإمارات للتنمية املجتمعية تنظم فعالية 
»خمترب الطفل املبتكر«  

ت�ضتهدف 16 جهة حكومية يف املنطقة

بلدية الظفرة تطلق مبادرة لت�سجيل موظفي 
الدوائر احلكومية يف املن�سة الذكية » �سمارات هب «

�سرطة الفجرية اأول جهة �سرطية يف العامل 
حت�سل على �سهادة احلوكمة الفعالة

موؤ�س�سة �سعود بن �سقر وال�سرطة 
تتفاهمان لتعزيز العمل الأمني املجتمعي 
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•• نيودلهي-وام:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  اك����د 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
العربية  االإم��������������ارات  دول��������ة  اإن 
لتح�شني  ج���ه���وداً  ت��ب��ذل  امل��ت��ح��دة 
املوؤ�ش�شات  وتطوير  التعليم  ج��ودة 
الت�شنيفات  يف  لت�شبح  التعليمية 

العاملية.
جاء ذلك خالل زيارة وفد الدولة 
معايل  برئا�شة  م��وؤخ��را  الهند  اىل 
ح�����ش��ني ب����ن اإب����راه����ي����م احل���م���ادي 
عبد  اأحمد  الدكتور  �شعادة  برفقة 
لدى  الدولة  �شفري  البنا  الرحمن 
الوفد  الهند حيث عقد  جمهورية 
تنمية  وزارة  م��ق��ر  يف  اج��ت��م��اع��ني 

املوارد الب�شرية بالهند.

لدولة  ميكن  ان��ه  معاليه  وا���ش��اف 
العمل  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
لت�شنيف  ن��ظ��ام  لو�شع  الهند  م��ع 
من�شات  وفتح  االإم��ارات��ي��ة  املعاهد 
االنرتنت  ع���رب  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التي �شتكون مفيدة لي�س للطالب 
ب����ل لطالب  ف���ق���ط  االإم����ارات����ي����ني 
واأفريقيا  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 

باأكملها .
وخالل لقاء الوفد مبعايل براكا�س 
ج���اف���ي���دك���ار وزي�����ر ت��ن��م��ي��ة امل�����وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة ال��ه��ن��دي حت���دث معايل 
عن  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�شني 
البلدين  ب���ني  ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ع���اون 
جولته  اىل  م��ت��ط��رق��ا  واأه���م���ي���ت���ه 
الواقعة  ال���ع���ام���ة  دل���ه���ي  مل���در����ش���ة 
العا�شمة  يف  ب��ورام  ر.ك.  مبنطقة 

الهندية نيودلهي، واملعهد الهندي 
قام  والتي  دلهي،  يف  للتكنولوجيا 
فيما  االجتماع  ه��ذا  عقد  قبل  بها 
تطرق اجلانبان اىل اإطالق برامج 
ت��ب��ادل ال��ط��الب اأي�����ش��اً حيث رحب 
جافيدكار  الهندي  ال��وزي��ر  معايل 
بالنقاط التي اأثارها معايل ح�شني 
اإبراهيم احلمادي م�شيدا بربنامج 
ال��دول��ة اخل��ا���س ب��اإ���ش��دار رخ�شة 
املعلم جلميع املعلمني املوظفني يف 
دولة االإمارات والتي �شُتجدد كل 5 

�شنوات.
وجرى خالل اللقاء اي�شا مناق�شة 
 Marking ال���ع���الم���ات  ن���ظ���ام 
واالعرتاف  الهند  يف   system
املتبادل لل�شهادات، و�شرورة اإر�شال 
اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة ق��ائ��م��ة ت�شم 

جميع املوؤ�ش�شات التعليمية املعرتف 
مع  اجتماعا  الوفد  عقد  كما  بها. 
التابعة   EdCil ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
الب�شرية  امل������وارد  ت��ن��م��ي��ة  ل������وزارة 
ت��ق��دم اخلدمات  وال���ت���ي  ال��ه��ن��دي��ة 
لتطوير  واال���ش��ت�����ش��اري��ة  االإداري������ة 
اجلديدة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  االأ����ش���ال���ي���ب 
الهندي  اجل����ان����ب  م����ن  ح�������ش���ره 
الرئي�س  دا�����س  دي��ف��ي��ت��م��ان  ال�����ش��ي��د 
 EdCil لهيئة  املنتدب  والع�شو 
العام  املدير  كومار  ب��اوان  وال�شيد 
هيئة  يف  ال��رق��م��ي  التعليم  ل��ن��ظ��ام 
EdCil، وال�شيد �شانديب جويل 
املدير العام لل�شوؤون املالية يف هيئة 
�شركائها  ج��ان��ب  اإىل   EdCil
“تاتا”  ����ش���رك���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي: 
و�شركة  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  ل��ل��خ��دم��ات 

.Byju’s “بايجو�س«  
وقدم �شيد ديفيتمان دا�س الرئي�س 
 EdCil لهيئة  املنتدب  والع�شو 
ع��رو���ش��اً ت��ف�����ش��ي��ل��ي��اً ب�����ش��اأن ال���دور 
الذي تلعبه الهيئة وكيفية تطلعها 
لتقدمي  املتعمدة  الهيئة  لت�شبح 
وتنفيذ  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  اخل���دم���ات 
التعليم واملوارد  امل�شاريع يف جمال 
خدمات  ان  اىل  م�شريا  الب�شرية 
االختبار  خ��دم��ات  ت�شمل  ال��ه��ي��ئ��ة 
والبنية  االإن��رتن��ت،  عرب  والتقييم 
وامل�شرتيات  التعليمية  التحتية 
التعليمية، ونظام التعليم الرقمي، 
والتعليم  اال�شت�شارية،  واخلدمات 
كما  ذل������ك.  اإىل  وم�����ا  اخل�������ارج  يف 
للخدمات  “تاتا”  ���ش��رك��ة  ق��دم��ت 
“بايجو�س«  و�شركة  اال�شت�شارية 

Byju’s ملعايل اإبراهيم احلمادي 
التي  ال�����ربجم�����ي�����ات  م�����ن  ه����دي����ة 
التعليمي  النظام  الإدارة  اأعدتهما 
التعلم.  يف  ال���ط���الب  وم�������ش���اع���دة 

ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع اأع���رب معايل 
بهذه  اإع����ج����اب����ه  ع�����ن  احل������م������ادي 
ال���ع���رو����س، وق�����ال اإن�����ه ي��ن��ب��غ��ي ان 
االإماراتي  التقني  الفريق  يجتمع 

و�شركائها   EdCil ه��ي��ئ��ة  م���ع 
الربجميات  ه��ذه  ج��دوى  لدرا�شة 
وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف دول�������ة االإم���������ارات 

العربية املتحدة.

•• دبي-وام:

زار �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
اليوم معر�س وموؤمتر طب االأ�شنان الذي ي�شت�شيفهما مركز دبي 
التجاري العاملي حتى م�شاء غدا “اخلمي�س” مب�شاركة خم�شني األف 
طبيب اأ�شنان يف املوؤمتر ونحو اأربعة اآالف �شركة وجهة متخ�ش�شة 
يف تقنيات طب االأ�شنان �شاركت يف املعر�س الذي افتتح �شباح ام�س. 
ب��ن حممد  يرافقه معايل حميد  دب��ي  �شمو ويل عهد  وق��د جت��ول 
القطامي رئي�س جمل�س االإدارة املدير التنفيذي لهيئة ال�شحة يف 
مركز  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �شعيد  هالل  و�شعادة  دبي 
دبي التجاري يف خمتلف اأرجاء املعر�س يف دورته الثالثة والع�شرين 

واالإقليمية  املحلية  امل�����ش��ارك��ات  ح��ول  ���ش��رح  اإىل  �شموه  وا�شتمع   ..
رئي�س  امل��دين  ال�شالم  وامل��ع��ر���س قدمه عبد  امل��وؤمت��ر  وال��دول��ي��ة يف 
�شركة اإندك�س املنظمة للحدثني حيث اأ�شار اإىل اأن الدورة احلالية 
�شهدت زيادة يف امل�شاركة واحل�شور بن�شبة %15 ما يعني زيادة يف 
عدد اجلهات امل�شاركة من خم�شني دولة مبا فيها االإمارات. واأ�شاف 
املدين يف معر�س �شرحه اأن عدد الزوار للمعر�س يوميا قد ي�شل 
اإىل �شبعة ع�شر األف زائر . ويعترب املعر�س “ اإيدك دبي “ من�شة 
وممار�شة  االأ�شنان  طب  �شناعة  قطاع  يف  العاملني  جلميع  مثالية 
هذه املهنة للتعرف على اأحدث البحوث واحللول املبتكرة واالأجهزة 
الطبية احلديثة وامل�شاركة يف املعلومات من اأجل تطوير بنية قطاع 
طب االأ�شنان . واأبدى �شمو ويل عهد دبي اإعجابه مبا �شاهده من 

تقنيات حديثة ومتطورة طراأت على قطاع طب االأ�شنان .. ورحب 
���ش��م��وه ب��ال��ع��ار���ش��ني وامل�����ش��ارك��ني يف امل��ع��ر���س وامل���وؤمت���ر .. واعترب 
هذين احلدثني املتالزمني واملتزامنني فر�شة ذهبية جلميع ذوي 
االإخت�شا�س من موؤ�ش�شات وطنية وم�شايف واأطباء اأ�شنان من �شباب 
التي  وال��درا���ش��ات  والبحوث  االبتكارات  اآخ��ر  على  للتعرف  الوطن 
بجميع  االإن�شان  �شحة  يالم�س  ال��ذي  القطاع  ه��ذا  بتطوير  تعنى 
اأبناء وبنات الوطن العاملني يف مهنة  مراحل العمر . ودعا �شموه 
هذا  ي�شتفيدوا من  اأن  واأط��ب��اء  ودار���ش��ني  فنيني  االأ�شنان من  طب 
احلدث وي�شاركوا فيه واالحتكاك مع اخلرباء والباحثني واأ�شحاب 
اأج���ل �شقل  االب��ت��ك��ارات لال�شتفادة م��ن جت��ارب��ه��م وخ��ربات��ه��م م��ن 

مواهبهم وقدراتهم العلمية. 

•• اأبوظبي -وام:

التي  االحت�����ادي يف جل�شته  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  اأك���د 
ع��ق��ده��ا ام�����س مب��ق��ره ب��اأب��وظ��ب��ي ب��رئ��ا���ش��ة معايل 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
اأ�شحاب  اإعالمية توعوية عن  اإع��داد برامج  اأهمية 
الهمم واإبراز دورهم االإيجابي يف املجتمع، والزامية 
املبكر  للك�شف  التطعيمات  اأثناء  طبي  م�شح  اإج��راء 
تاأمني  نظام  واإ���ش��دار  الهمم،  اأ�شحاب  ح��االت  ع��ن 
امل�شت�شفيات واملراكز اخلا�شة بحيث  �شحي لهم يف 
ي�شمل العالج والتاأهيل واالأجهزة الطبية امل�شاندة.

تنمية  وزارة  “ �شيا�شة  مناق�شته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الأ�شحاب  امل���ق���دم���ة  اخل����دم����ات  ����ش���اأن  يف  امل��ج��ت��م��ع 
االنعقاد  دور  م��ن  الثامنة  جل�شته  الهمم”�شمن 
العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر 
وزيرة  بو حميد  عي�شى  بنت  بح�شور معايل ح�شة 

تنمية املجتمع.
اأن  القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  واأك��دت 
اأ�شحاب الهمم من اأبناء �شعب االمارات يف مقدمة 
ال�شفوف ..وقالت”يف دولة اأ�ش�شها املغفور له ال�شيخ 
زايد، على مبادئ وقيم تعلى �شاأن االن�شان وتعتربه 
ال����رثوة االأ���ش��ا���ش��ي��ة، ويف ظ��ل ق��ي��ادة ر���ش��ي��دة توؤمن 
وت�شع  اأبنائها،  طاقات  على  وت��راه��ن  بالتحديات، 
لي�س  االه��ت��م��ام��ات..  ���ش��دارة  يف  مواطنيها  ���ش��ع��ادة 
اأب��ن��اء �شعب االم����ارات موقع  الهمم م��ن  الأ���ش��ح��اب 
�شوى يف مقدمة ال�شفوف، هكذا ت�شري كل �شيا�شات 
التي جنحت يف جعل  الر�شيدة،  قيادتنا  وتوجيهات 
يف �شون  ف��ري��داً  وعاملياً  اقليمياً  االم���ارات من��وذج��اً 
�شبل  ك��ل  وت��وف��ري  الهمم،  اأ�شحاب  حقوق  وحماية 

النجاح والتفوق لهم...«.

اأع��رب املجل�س عن اع��ت��زازه بزيارة  يف غ�شون ذل��ك 
االإن�شاين  وال��ت��ع��اي�����س  للت�شامح  ك��ب��ريي��ن  رم��زي��ن 
الكني�شة  بابا  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة  ال��دول��ة،  اإىل 
الدكتور  االأك����رب  االإم�����ام  وف�شيلة   ، ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
اأن هذه الزيارة  اأحمد الطيب �شيخ االأزه��ر، موؤكدا 
التاريخية ت�شّطر ف�شاًل جديداً يف م�شرية التعاي�س 
ا�شتمراًرا  وت��ع��د  ال���ت���اري���خ،  م����دار  ع��ل��ى  االإن�������ش���اين 
لتاريخ اإماراتي عريق ودور رائد يف احرتام االأديان 

واملعتقدات .
هذه  اإن  القبي�شي  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ق��ال��ت  و 
“ بكل ما ترمز  زاي��د  “قاعة  الر�شالة نوجهها من 
دعوات  م��ن  تاريخها  م��دى  على  حتمله  وم��ا  اإل��ي��ه 
وجهود وقيم ومبادئ لتكري�س الت�شامح والتعاي�س، 
بداأت على يد قائد م�شرية اخلري وال�شالم، املغفور 
اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
الر�شيدة  قيادتنا  يد  واأثمرت على  وتوا�شلت  ث��راه، 
.. فاأهاًل ومرحباً برموز ال�شالم على اأر�س ال�شالم 

عا�شمة الت�شامح وملتقى االأخيار.
دولة  خطت  لقد   “ املجل�س  رئي�شة  معايل  وق��ال��ت 
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ه���ذا االأ���ش��ب��وع، خطوة 
االن�شاين،  التاريخ  ذاك���رة  يف  ماثلة  �شتبقى  كبرية 
ل��ق��دا���ش��ة البابا  ت��اري��خ��ي��ة،  ب���ح���دث ك��ب��ري وزي������ارة 
فرن�شي�س، رمز املحبة وال�شالم والت�شامح اإىل اأر�س 
الع�شور  مر  على  نوعها  االأوىل من  االم���ارات، هي 
اخلليج  منطقة  اإىل  الكاثوليكية  الكن�شية  ل��ب��اب��ا 
العربي، وتاأتي بالتزامن مع زيارة رمز ديني كبري 
يحظى باحرتام وتقدير العامل االإ�شالمي، ف�شيلة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لدعوة  تلبية  االأزه���ر،  �شيخ 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ، الذي ي�شعى بكل جد 

واإخال�س من اأجل ن�شر ال�شالم واالأمن واال�شتقرار 
االمارات  مل��ب��ادئ  حتقيقاً  ال�شعوب،  ب��ني  والتعاي�س 
الرائد  االم���ارات  ل��دور  وتكري�شاً  االأ�شيلة،  وقيمها 
للت�شامح  عاملية  كعا�شمة  احل�����ش��اري��ة،  ور�شالتها 

واالأخوة االإن�شانية«.
� قيادة وحكومة و�شعباً�  التزام االم��ارات  اأن  واأك��دت 
بدعم حوار االأديان ون�شر القيم االإن�شانية امل�شرتكة، 
اأروع �شوره  ويف مقدمتها الت�شامح، اإمنا يتجلى يف 
اأحياه  الذي  الكبري،  القدا�س  خالل  من  ومظاهره 
الريا�شية،  زايد  مدينة  يف  فرن�شي�س  البابا  قدا�شة 
بح�شور  اجلل�شة  ه��ذه  مع  بالتزامن  ال��ي��وم،  �شباح 
اأك��رب ح�شد من املقيمني على هذه االأر���س الطيبة 
ومن خارجها، ليكون هذه القدا�س التاريخي، خري 
واإميانها  ومكانتها  االم����ارات  �شماحة  على  �شاهد 
االإن�شاين  للتعاي�س  كحا�شنة  ور�شالتها،  ب��دوره��ا 
العامل،  ارج��اء  الب�شر من خمتلف  واحل�شاري بني 

ومن�شة عاملية للحوار والتاآخي االإن�شاين.
االمارات،  اأر���س  على  العامل  �شاهده  ما  اإن  وقالت 
ميثل اإ�شافة نوعية هائلة للقوة الناعمة وال�شورة 
و�شعبنا،  دولتنا  بها  تتمتع  التي  الرائعة  الذهنية 
ح��ي��ث ب��ات��ت االم������ارات وال��ت�����ش��ام��ح وج��ه��ني لعملة 
ع��امل��ي��ة للت�شامح،  ق��ام��ات ورم����وز  ف��وج��ود  واح�����دة، 
حتظى بحب واحرتام وتقدير نحو مليارين ون�شف 
ق�شة  اأف�شل  يعد  ال��ع��امل،  ح��ول  الب�شر  م��ن  املليار 
اإىل  غالية  وهدية  الت�شامح،  ع��ام  م�شتهل  يف  جن��اح 
القائد  الت�شامح،  الت�شامح يف وطن  روح من غر�س 
املوؤ�ش�س املغفور لهال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
لن�شره  ت�شعى  الذي  والتعاي�س  الت�شامح  اأن  واأك��دت 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ودول��ت��ن��ا مي��ث��ل ح��ل��م��اً للب�شرية 

احلنيف،  االإ���ش��الم��ي  ديننا  لقيم  جت�شيداً  جمعاء، 
ولي�س ه��ن��اك م��ن داع���م ل��ه��ذه اجل��ه��ود اأف�����ش��ل من 
ق��دا���ش��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س، ال����ذي ي��وؤم��ن بال�شالم 
االأدي���ان  اختلفت  مهما  االإن�����ش��اين  للتاآخي  �شبياًل 
ر�شالة  كانت  وه��ذه  الب�شر،  واأل���وان  اأع��راق  وتنوعت 
املوؤمتر العاملي لالأخوة االإن�شانية، الذي كان مبنزلة 
والتعاي�س  للتاآخي  انطلقت  بديعة  ح�شارية  لوحة 
االإن�������ش���اين ُر���ش��م��ت ع��ل��ى اأر������س االم������ارات وحلقت 
الدين  رم���وز  كلمات  ج���اءت  وق��د  ال��ع��امل،  �شماء  يف 
اأف�شل  لتكون  املوؤمتر  هذا  يف  وامل�شيحي  االإ�شالمي 
جت�شيد وخري اإحياء للم�شرتكات االإن�شانية النبيلة 
والتطرف  االإره���اب  اأراد  التي  وامل��ب��ادئ،  القيم  م��ن 
�شفحة  اأب��وظ��ب��ي،  م��ن  انطالقاً  ولتكتب،  طم�شها، 
االإن�شاين  وال��ت��اآخ��ي  التنوير  �شفحات  م��ن  ج��دي��دة 

والتعاي�س الديني.
تكفي  ال  وال��ت��ط��رف  االإره�����اب  مكافحة  اإن  وق��ال��ت 
بع�س  اأ�شابت  التي  اللعينة،  االآف��ة  ال�شتئ�شال هذه 
بل  كبري،  بدمار  واالإ�شالمية  العربية  جمتمعاتنا 
لن�شر  مكثفة  ا�شتباقية  جلهود  ما�شة  حاجة  هناك 
والعقول  املجتمعات  وحت�شني  والتعاي�س  الت�شامح 
االإ�شالمي  الدين  ملبادئ  امل�شوهة  التف�شريات  �شد 

احلنيف .
الذي  االإن�شانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر  اإن  وقالت 
امل�����ش��ل��م��ني ، مي��ث��ل حدثاً  ن��ظ��م��ه جم��ل�����س ح��ك��م��اء 
تاريخياً وحتركاً نوعياً غري م�شبوق الإيجاد احللول 
والبدائل للتعامل مع االنعزالية والتحجر الفكري 
امل�شببات  وك���ل  وال��ت��ع�����ش��ب،  ال��ظ��الم��ي��ة  واالأف����ك����ار 
ح�شد  خ��الل  من   ، التطرف  تغذي  التي  والعوامل 
طاقات واأفكار قادة االأديان والعمل يف اإطار االأخوة 
االإن�شانية، والتاأكيد على اجلوهر االإن�شاين لالأديان 

، ودع���م ف��ك��رة امل�����ش��اواة وح���ق االخ��ت��الف يف الدين 
واملعتقد، انطالقاً من اأن التنوع م�شدر ثراء فكري 
ون�شر  االإن�شاين  للتكامل  اأ�شا�شية  وركيزة  وثقايف، 

الت�شامح والتعاي�س وال�شالم.
وقالت اإن احت�شان اأبو ظبي لهذه الكوكبة الكبرية 
من رموز وقادة الدين والفكر والثقافة يف العامل، 
ميثل حتالفاً غري م�شبوق الأخيار العامل يف مواجهة 
اأعداء االإن�شانية واحل�شارة واملتطرفني من جميع 
لالإن�شانية  متو�شع  واإع����ادة  وامل��ع��ت��ق��دات،  االأدي����ان 
جمعاء من اأجل بناء ج�شور ال�شالم وتكري�س احلوار 

واإعالء العقل واحلكمة ونبذ التع�شب والكراهية.
كبري،  وفخر  عظيم،  ل�شرف  اإن��ه  معاليها  واأ�شافت 
اأن حتت�شن دولتنا موؤمتراً يهدف لرت�شيخ االأخوة 
ون�شر  للتعاي�س  من�شة  اإىل  تتحول  واأن  االإن�شانية، 
امل��ح��ب��ة ب��ني ال��ب�����ش��ر، ح��ي��ث مت��ث��ل وث��ي��ق��ة “االأخوة 
االإن�شانية من اأجل ال�شالم العاملي والعي�س امل�شرتك 
..خارطة طريق لالأجيال احلا�شرة واملقبلة للم�شي 
املتبادل  واالح����رتام  االن�����ش��اين  التعاي�س  درب  على 
ملهم  تاريخي  ن�س  الوثيقة،  ه��ذه  اأن  اإىل  منوهة 
�شيكون له دور بارز يف �شياغة م�شتقبل الب�شرية، مبا 
ر�شمته  وما  للتحديات  وا�شحة  روؤي��ة  من  ت�شمنته 
ومبادئ  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  للتعاي�س  وا���ش��ح  ط��ري��ق  م��ن 
املبادئ واملواثيق  متثل قيمة نوعية م�شافة ملجمل 
العاملية يف املجال االإن�شاين، كونها مل تقت�شر على 
الت�شدي للتع�شب والتطرف واالإرهاب، بل ت�شمنت 
االأدي����ان،  ك��ل  االأدي�����ان،  ب��ني  رب��ط  الأي  نفياً مطلقاً 
التهاين  باأ�شمى  املجل�س  با�شم  واالإرهاب.وتقدمت 
والتربيكات اإىل القيادة الر�شيدة على اإطالق جائزة 
“جائزة االأخوة االإن�شانية - من دار زايد” كمحفز 
التقريب  يف  ال�شادقة  اجلهود  لت�شجيع  رائ��د  عاملي 

بني الب�شر، كما نثمن عالياً االختيار املوفق للدورة 
البابا  لقدا�شة  منحها  مت  وال��ت��ي  للجائزة،  االأوىل 
فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية، وف�شيلة االإمام 
االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �شيخ االأزهر ال�شريف 
فهو  العامل،  ال�شالم يف  ن�شر  املباركة يف  جلهودهما 
خ��ري اخ��ت��ي��ار، واأرف�����ع ت��د���ش��ني، ي��ر���ش��خ ق��ي��م��ة ودور 
املاأمول منها  والدور  العاملية،  ومكانة هذه اجلائزة 
�شعب  نهنئ  كما  ال�شلمي،  التعاي�س  مبادئ  ن�شر  يف 
االمارات واملقيمني كافة بو�شع حجر االأ�شا�س لبناء 
م�شجد ف�شيلة االإمام االأكرب اأحمد الطيب وكني�شة 
بالغة  رم��زي��ة  يف  اأب��وظ��ب��ي،  يف  فرن�شي�س  القدي�س 

تعك�س عمق وجتذر ال�شالم يف اأر�س ال�شالم.
ح�شر اجلل�شة نادي دبي الأ�شحاب الهمم، وجمعية 
االإمارات ملتالزمة داون فرع اأبو ظبي، وبلدية دبي، 
وذوي  االإن�����ش��ان��ي��ة  للرعاية  العليا  زاي���د  وموؤ�ش�شة 
الهمم  اأ�شحاب   ، م��ن  وع��دد  اخلا�شة  االحتياجات 
الذين  االأم��ور،  واأولياء  واجلامعات  املدار�س  طالب 
على  للمجل�س  و���ش��ك��ره��م  ت��ق��دي��ره��م  ع��ن  اأع���رب���وا 
يعترب  مو�شوع  مناق�شة  على  واطالعهم  ا�شراكهم 
اأولوية بالن�شبة لهم. وتبنى املجل�س ما يقارب من 
املو�شوع �شمن  اأن ناق�س هذا  بعد  تو�شية   ”20“
�شاأن  يف  املتعلقة  الت�شريعات  ه���ي:  حم���اور  ث��الث��ة 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق االأ���ش��خ��ا���س م��ن اأ���ش��ح��اب الهمم، 
اخلدمات  تقدمي  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  و�شيا�شة 
االجتماعية  االقت�شادية،  التعليمية،  /ال�شحية، 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، ودور ال������وزارة يف 
العمل  �شوق  يف  الهمم  اأ�شحاب  دور  وتعزيز  متكني 
اأعمال  . وب�����داأت  االحت������ادي، احل��ك��وم��ي واخل���ا����س 
الظاهري  �شبيب  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  ب��ت��الوة  اجل��ل�����ش��ة 

االأمني العام للمجل�س بنود جدول االأعمال.

حمدان بن حممد يزور معر�س وموؤمتر طب الأ�سنان

•• بروك�شل-وام:

املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االم����������ارات  دول�������ة  اع����رب����ت 
بالعالقات  واالرت����ق����اء  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ط��ل��ع��ه��ا  ع���ن 
التي  امل���ت���ع���ددة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال�������ش���راك���ات 
االأع�شاء  ودول����ه  االأوروب�����ي  ب��االحت��اد  تربطها 
امل�شرتكة.  للتحديات  م�شرتكة  روؤى  يخلق  مبا 
األقاها �شعادة خليفة  جاء ذلك فى الكلمة التي 
�شاهني املري، م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون 
الدولة  وفد  رئي�س  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  ال��دويل 
امل�شارك يف االجتماع الوزاري العربي االأوروبي 
االول.  اأم�س  بروك�شل  يف  عقد  ال��ذي  اخلام�س 
ان حتدي  الدولة اىل  كلمة  �شعادته فى  وا�شار 
التطرف واالإرهاب ال يزال ماثاًل، بالرغم من 
داع�س  تنظيم  �شد  حتققت  التي  االنت�شارات 

ب�شكل  اال�شتمرار يف مواجهته  وعلينا  االإرهابي، 
م�����ش��رتك، وع��ل��ى ك��اف��ة االأ����ش���ع���دة، مب��ا يف ذلك 
عن  واع��رب  متويله.  وم�شادر  م�شادره  جتفيف 
�شكره ملعايل ال�شيدة فيدريكا موغرييني، املمثل 
باالحتاد  واالأمنية  اخلارجية  لل�شيا�شة  االأعلى 
االأوروبي، ومعايل الدرديري حممد اأحمد، وزير 
ورئي�س  ال�شقيقة  ال�����ش��ودان  جمهورية  خارجية 
على  العربية  اجلامعة  ملجل�س  احلالية  ال���دورة 
الغيط،  اأب���و  اأح��م��د  وم��ع��ايل  ال�����وزاري،  امل�شتوى 
االأم�����ني ال���ع���ام جل��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة، على 
م�شرية  لتعزيز  يبذلونها  التي  املثمرة  اجلهود 
ف����رتة �شعبة  االأوروب���������ي يف  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ع���اون 
وحتديات متعددة. وقال “ اإ�شمحوا يل اأن اأنقل 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  اأر���س  لكم حتيًة من 
التي ت�شعد اليوم بزيارة قدا�شة البابا فرن�شي�س 

بابا الكني�شة الكاثوليكية وف�شيلة االإمام االأكرب 
الدكتور اأحمد الطيب �شيخ االأزه��ر ال�شريف يف 
حلظة تاريخية ولقاء اأخّوة اإن�شانية هدفه تعميق 
والتعاي�س  الديني  واحل��وار  والتفاهم  الت�شامح 
للب�شرية  اأف�شل  م�شتقبل  اأج��ل  من  احل�شاري، 
خاٍل من التطرف واالإره��اب والكراهية ورف�س 
االآخر املختلف. االإمارات تقدم اليوم، كما كانت 
احلياة  يحب  متفائل  مل�شتقبل  من��وذج��ا  دائ��م��اً، 
واالأم���ن واال���ش��ت��ق��رار وال��ت��ق��دم وال��ن��م��اء، ويت�شع 
“ نحن  وا���ش��اف  جميل«.  هو  ما  ولكل  للجميع 
االأع�شاء  االأوروب����ي ودول���ه  م��ع االحت���اد  نرتبط 
على  متعددة  و���ش��راك��ات  ا�شرتاتيجية  بعالقات 
لتطويرها  ونتطلع  واالأ�شعدة،  امل�شتويات  كافة 
واالرتقاء بها اإىل م�شتويات اأعلى مبا يخلق روؤى 
تواجهنا  ال��ت��ي  واالأزم�����ات  للتحديات  م�شرتكة 

التوتر  تغذي  التي  ال�شيا�شات  ان  واكد  جميعاً«. 
واالأزمات يف ال�شرق االأو�شط ت�شكل حتدياً وقلقاً 
اأ�شبحت  الفر�شة  ب��اأن  نعتقد  ونحن  متوا�شاًل، 
مواتية اليوم، اأكرث من اأي وقت م�شى، الإظهار 
موقف اأكرث حزماً جتاه اإيران لتغيري �شلوكها يف 
منطقتنا ويف �شبط تطويرها اأنظمة ال�شواريخ 
لربناجمها  اإ�شافية  كوابح  وو�شع  البالي�شتية 
غري  ال�شيا�شة  عن  بالكف  ومطالبتها  ال��ن��ووي، 
ال�شرق  يف  ل��ال���ش��ت��ق��رار  وامل���زع���زع���ة  امل�����ش��وؤول��ة 
على جزرنا  �شيادتنا  با�شتعادة  وطالب  االأو�شط. 
الكربى،  اإي��ران /طنب  املحتلة من قبل  الثالث 
النزاع  هذا  وحل  مو�شى/،  واأب��و  ال�شغرى  طنب 
مع اإيران بالطرق ال�شلمية من خالل املفاو�شات 
اأو االحتكام اإىل حمكمة العدل الدولية وفقاً ملا 
تق�شي به ال�شرعية الدولية. واعترب انه اأمامنا 

جّراء  اليمنية  االأزم�����ة  ا���ش��ت��م��رار  يف  اآخ���ر  حت��د 
االن��ت��ه��اك��ات احل��وث��ي��ة امل��ت��وا���ش��ل��ة ال��ت��ي تقو�س 
جهود التو�شل اإىل حل لهذه االأزمة مبني على 
واآلياتها  اخلليجية  املبادرة  الثالثة:  املرجعيات 
التنفيذية، وخمرجات احلوار الوطني ال�شامل، 
وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�شلة ويف مقدمتها 
يف  باأننا  هنا  التاأكيد  من  بد  وال   .2216 ق��رار 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�شعودية 
قد اأكدنا دائماً باأننا نوؤمن باأن املخرج من االأزمة 
اليمنية هو يف الو�شول اإىل حل �شيا�شي، ولذلك 
وامل��ب��ع��وث اخلا�س  امل��ت��ح��دة  ن��وؤي��د ج��ه��ود االأمم 
لالأمني العام، ال�شيد جريفيث، و�شّهلنا الو�شول 
وخا�شة  تنفيذها،  وندعم  ال�شويد  اتفاقات  اإىل 
النار يف احلديدة واإع��ادة االنت�شار  اإط��الق  وقف 
خ����ارج امل��دي��ن��ة وت�����ش��ل��ي��م امل���وان���ئ وف��ق��اً لالتفاق 

و2452.   2451 االأم���ن  جمل�س  ول��ق��رارات 
فر�شة  ي�شكل  ال�شويد  اتفاق  تنفيذ  اأن  واو�شح 
اإىل  الع�شكرية  امل��واج��ه��ة  م��ن  لالنتقال  ن���ادرة 
انتهاكات  ف���اإن  ول��ذل��ك  ال�شيا�شية  امل��ف��او���ش��ات 
تنفيذه  عرقلة  وموا�شلة  لالتفاق  احلوثيني 
يجب اأن يواجه بعواقب من املجتمع الدويل، الأن 
ا�شتمرارهم يف ذلك �شيوؤثر على جدوى حتقيق 
ال�شالم. وعليه، ندعو املجتمع الدويل اإىل اإقناع 
احلوثيني ومن ي�شاندهم باأنهم �شوف يتحملون 
يف  ا�شتمروا  اإذا  ال�شويد  اتفاق  انهيار  م�شوؤولية 
موؤكدا  القانونية  اللتزاماتهم  االمتثال  جتاهل 
م��ن مواقف  ال����وزراء  ب��ه معايل  م��ا تف�شل  على 
الو�شول  واأهمية  النظر  حم��ل  الق�شايا  ب�شاأن 
اإىل مواقف م�شرتكة بني جامعة الدول العربية 

واالحتاد االأوروبي.

»الوطني الحتادي« يناق�س �سيا�سة وزارة تنمية املجتمع ب�ساأن اأ�سحاب الهمم وي�سيد مبوؤمتر الأخوة الإن�سانية

�ضاركت يف الإجتماع الوزاري العربي الأوروبي اخلام�ض يف بروك�ضل

الإمارات توؤكد على �سرورة ال�ستمرار يف مواجهة التطرف والإرهاب ب�سكل م�سرتك وعلى كافة الأ�سعدة

الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون يف قطاع التعليم
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الواليات  خ��ارج��ي��ة  وزي����ر  اآدام������ز 
خارجية  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإّن  امل���ت���ح���دة، 
بحثا عن  ال��ذه��اب  تعني  فعالة ال 
اخلارج”،  يف  لتدمريها  “وحو�س 
اأن تقف  اأمريكا  واإمنا يتعني على 
ال�������ش���ع���وب بقوة  ك����داع����م حل���ري���ة 
النموذجي  وم���وق���ف���ه���ا  ���ش��وت��ه��ا 
واملثايل.  وهذا هو الربنامج الذي 
االنخراط  املنطقة  لبلدان  ميكن 
م��ن��خ��ف�����ش��ة. ولهذا  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ف��ي��ه 
فتح  ن�شيف  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��م�����ش��ي، 
احلدود للفارين من نظام �شافيز. 
البلدان  بني  من  كولومبيا  وتعّد 
القليلة التي فتحت اأبوابها لكثري 
االعرتاف  م��ع  الفنزويليني،  م��ن 

بحقهم يف العمل �شرعيا.
هذه التدابري، ال فقط تخّفف اآثار 
الذي  م����ادورو،  نيكوال�س  �شيا�شة 
اأزمة  اإنكار وجود  اأي�شا يف  ي�شتمر 
اإن�����ش��ان��ي��ة ، ب��ل ه��ي ت�����ش��اه��م ، من 
خالل عر�س اإفال�س ال�شافّية، يف 
ينبغي  نظام  �شد  املقاومة  حركة 
تدري�س حماكمته، والذي ي�شتحق 

اأن يتم االإ�شراع باإعالن �شقوطه.
*حملل ال�ضيا�ضات العامة، 

باحث يف معهد البحوث 
القت�ضادية وال�ضريبية.

البلد،  الذي يعاين منه  الفقر  اإن 
االأ���ش��ا���س نتيجة عقود من  ه��و يف 
جتمع  التي  الت�شاركية  ال�شيا�شات 
االأ�شعار  يف  للتحكم  ت��داب��ري  ب��ني 
ال�شناعة،  على  ال��دول��ة  و�شيطرة 
ر�شا�شة  ب���اإط���الق  ان��ت��ه��ت  وال��ت��ي 
االإنتاجي  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى  ال��رح��م��ة 
التجارة  ع����ن  وع���زل���ه���ا  ل���ل���ب���الد، 

الدولية.
كان هوغو �شافيز تباهى بابتكاره 
ا������ش�����رتاك�����ي�����ة ال������ق������رن ال�����واح�����د 
يفعل  النهاية مل  والع�شرين. ويف 
اإلقاء  ���ش��وى  ���ش��ي��ًئ��ا  وخليفته  ه��و 
اأتيحت  ال��ت��ي  ال��ه��اوي��ة  ب��ل��ده��م يف 
زيارتها  فر�شة  ال�شرقية  ل��ل��دول 
خالل احلرب الباردة. وتبدو اآفاق 
الت�شلط  الأن  م��ظ��ل��م��ة  ف��ن��زوي��ال 
باالنحراف  مي��ت��زج  االق��ت�����ش��ادي 
ال����ذي ع��ّل��ق العمل  اال���ش��ت��ب��دادي 
العدل  فمحكمة  القانون.  بدولة 
العليا، لي�شت �شوى جهازا �شيا�شيا 
يخ�شع الأوامر ال�شلطة ال�شافّية. 

اجل���م���ع���ي���ة  جت������ري������د  مت  ل�����ق�����د 
عليها  ت�شيطر  ال��ت��ي   - ال��وط��ن��ي��ة 
- من   2015 عام  املعار�شة منذ 
جمل�س  ب����اإح����داث  ���ش��الح��ي��ات��ه��ا 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ت�����ش��ّك��ل ب��ط��ري��ق��ة غري 

اخلارجي  ب��ال��ت��دخ��ل  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 
ل�����ش��رف ان��ت��ب��اه ال����راأي ال��ع��ام عن 
م�شوؤولية اأيديولوجيته املارك�شية 

الفّتاكة.
الي�شار  ه��ذا  نف�س  �شي�شتفيد  كما 
من هذه التدخالت، ليمنح اأن�شار 
�شافيز مرتبة ال�شهداء. و�شتن�شم 
كومونة  ج���ان���ب  اإىل  ف���ن���زوي���ال، 
�شلفادور  �شيلي  اأو  وكوبا،  باري�س، 
التجارب  ق��ائ��م��ة  اإىل  ال��ل��ي��ن��دي، 
اال�شرتاكية الرائعة التي حطمتها 

امل�شادة  اخل���ارج���ي���ة  امل�����وؤام�����رات 
للثورة.  

ال���������ش����روري����ة  ال�������ش���ي���ط���ن���ة  اإن 
ل��الأي��دي��ول��وج��ي��ة اال���ش��رتاك��ي��ة - 
م�شدر مئات املاليني من االأرواح 
املدمرة يف العقود االأخ��رية - من 
والنفور،  ال�شبهة  تثري  اأن  �شاأنها 
�شمعة  م�����ن  ال����ن����ي����ل  ف����������اإّن  ل�������ذا 
وراء  تكمن  ال��ت��ي  االإي��دي��ول��وج��ي��ة 
ال�ّشافية، ي�شتلزم ترك هذا النظام 
الاخالقيته،  وط��اأة  حتت  يتداعى 
الطريقة  ع��ل��ى  ك���ف���اءت���ه،  وع�����دم 

ال�شوفياتية.
 يجب اأن ينبثق البديل ال�شيا�شي 
تتم  حتى  الفنزويلي  ال�شعب  من 
اال�شتفادة من اأكرب �شرعية ممكنة 
واأو�شعها على ال�شاحة املحلية، كما 
ع��ل��ى امل�����ش��رح اخل���ارج���ي. وميكن 
دمج هذا املوقف الراف�س للتدخل 
الدعم  اأ�شكال  م��ن  اآخ��ر  �شكل  م��ع 
ل��ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ني ال����ذي����ن ي���ري���دون 

ا�شتعادة حريتهم. 
ق��ال ج��ون كوين�شي   ،1821 ع��ام 

ق���ان���ون���ي���ة، وي���ت���األ���ف ح�����ش��را من 
امل���وال���ني. وق���د ق���ام ه���ذا االأخ���ري 
الفعلية  االآل��ي��ات  جميع  بتحييد 
للتناوب القانوين من خالل منع 
من  الرئي�شية  امل��ع��ار���ش��ة  اأح����زاب 
الرئا�شية  التناف�س يف االنتخابات 
2018. وقد ك�شف هذا  يف مايو 
ال���ت���زوي���ر ع���ن م�����اأزق االإج�������راءات 
يتحّتم  ب��ات  م��ا  الإزاح���ة  الر�شمية 

و�شفهم باملغت�شبني.
ك��ل م��ا تبقى ه��و م�����ش��ار ال��ت��م��رد ، 
الليربالية  موؤ�ش�س  ير�شمه  الذي 
اأنه  ، على  ل��وك  ، ج��ون  ال�شيا�شية 
يف  طاغية  م��ن  للتحّرر  ���ش��روري 
اأن  ���ش��ع��ب��ه. وال ���ش��ك  ح����رب ���ش��ّد 
�شرعية  ت�شفي  احلالية  الظروف 
هذا  اأن  )رغ����م  “انقالب”  ع��ل��ى 
�شبق اأن حدث حتت حكم مادورو( 
نظام  ا����ش���ت���ع���ادة  يف  جن���ح  م���ا  اإذا 
املدنية  د�شتوري يحرتم احلريات 

واالقت�شادية. 
توازن  يف  تكمن  ال�شكوك  اأن  غري 
املدنيني  ب����ني  ال����ق����وى  ع����الق����ات 

ال����ع����زل ال����ذي����ن ي���ك���اف���ح���ون من 
مقاومة  يف  حقهم  ممار�شة  اأج���ل 
جنود  م��واج��ه��ة  يف  اال����ش���ط���ه���اد، 

يحتكرون قوة النار.
ملادورو،  خمل�شا  اجلي�س  ي��زال  ال 
الوقت  م���ن  ك���م  ي��ع��رف  اأح����د  وال 
ال�����والء.  ي�����ش��ت��م��ر ه����ذا  اأن  مي��ك��ن 
وحت�������اول امل���ع���ار����ش���ة اإق����ن����اع هذا 
الكثري  يخ�شر  ل��ن  ب��اأن��ه  االأخ����ري 
من  الد�شتوري  النظام  با�شتعادة 
بالعفو  ب���وع���د  ال���ت���ل���وي���ح  خ�����الل 

االنتقال  ���ش��ي�����ش��ّه��ل  م���ن  ك���ل  ع���ن 
ال�شلمي.

وا�����ش����ن����ط����ن،  يف   ، االأث��������ن��������اء  يف 
وال������وزارات اخل��ارج��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة ، 
ت��ت��وات��ر ال���دع���وات اإىل االع���رتاف 
ب��خ��وان غ��واي��دو. وع��ل��ى النقي�س 
مم��ا اأ���ش��ي��ع، ف���اإن ه���ذا االأخ����ري مل 
بالنيابة،  رئي�شا  نف�شه  ب”  “ين�شّ
واإمنا منح هذه الوظيفة من قبل 
اعتربت  التي  الوطنية،  اجلمعية 
عدم  ب�شبب  ���ش��اغ��رة  ال��رئ��ا���ش��ة  اأن 

�شرعية نيكوال�س مادورو.
ن�شط  االأب��ي�����س  البيت  اأن  وي��ب��دو 
امللف،  ه����ذا  ع��ل��ى  ب�����ش��ك��ل خ���ا����س 
�شبه  االع�����رتاف  م��ن  يت�شح  ك��م��ا 
ال��ف��وري بخوان غ��واي��دو، وفر�س 
موؤ�ش�شات  ���ش��د  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات 
النفط  ���ش��رك��ة  م��ث��ل  ف��ن��زوي��ل��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة. وداخ����ل 
وا�شنطن،  يف  احل��اك��م��ة  ال���دوائ���ر 
تتم حتى مناق�شة اإمكانية التدخل 

ف��اإن مثل   ، ذل��ك  الع�شكري. وم��ع 
ه���ذا اخل���ي���ار ���ش��ي��ك��ون غ���ري منتًج 
و�شيوؤدي  االإن�شانية،  الناحية  من 
ال�شعيد  على  عك�شية  نتائج  اإىل 

ال�شيا�شي. 
الأ�شباب تاريخية، ال تزال الواليات 
ب�شعبية  ن�شبياً  حتظى  ال  املتحدة 
يزال  وال  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  اأم��ري��ك��ا  يف 
�شبح عقيدة مونرو واالإمربيالية 
واحل���رب ال��ب��اردة، ي��ط��ارد اخليال 
اجلنوبية.  الأم����ري����ك����ا  اجل���م���ع���ي 
وم��ن ث��ّم ، ف���اإّن اأي ت��دخ��ل غربي 
م�شداقية  يعطي  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
لالإمربيالية  املناه�شة  للمواقف 
�شافيز،  ن����ظ����ام  ي���ت���ب���ن���اه���ا  ال����ت����ي 
تبقى  مما  القليل  على  وللحفاظ 

له من اعتبار ومكانة .
و����ش���ي���م���ن���ح ال����ت����دخ����ل االأج���ن���ب���ي 
جذرية  ف��ر���ش��ة  ال��ي�����ش��ار  اأي�������ش���ا 
املعتاد،  التحريفي  خطابه  لن�شر 
و�شيبادر اإىل اإل�شاق بوؤ�س ال�شعب 

م��ون��رو  ع��ق��ي��دة  �سبح  ي���زال  ل 
والإمربيالية واحلرب الباردة يطارد 
اجلنوبية لأمريكا  اجلمعي  اخليال 

مادورو.. التدخل اخلارجي يف خدمته

ك�شب �شرعية ال�شارع بو�شائل اخرى

غوايدو.. االعرتاف الدويل برئا�شته يف ازدياد

كولومبيا فتحت حدودها للفنزويليني

العداء لالمربيالية مازال حيا يف امريكا اجلنوبية والء اجلي�س ورقة احل�شم

  تتم مناق�ضته يف الدوائر الأمريكية:

فنزويال: التدخل اخلارجي قد يجعل من الي�سار �سحية...
•• الفجر - فرغان ازياري 

 ترجمة خرية ال�شيباين
يف  ال��ب��ل��دان  اأغ��ن��ى  م��ن  فنزويال  ك��ان��ت  م�ضى  م��ا  يف 
حالة  يف  اليوم  هي  وها  والعامل،  الالتينية  اأمريكا 
من النحطاط التام. وح�ضب �ضندوق النقد الدويل 

نفطية،  احتياطيات  اأكرب  متتلك  التي  الدولة  فاإن   ،
من  باأكرث  الإجمايل  املحلي  الناجت  انخفا�ض  �ضهدت 
نف�ض  وف��ق  ودائ��م��ا  الأخ���رية،  ال�ضنوات  يف  الن�ضف 
املنظمة الدولية، قد يرتفع الت�ضخم اإىل 10 ماليني 

يف املائة عام 2019!
حلمية  اخل�ضوع  على  النا�ض  ُيجرب  ال��غ��ذاء،  نق�ض 

غذائية ق�ضرية لإنقا�ض الوزن. ويف املتو�ضط ، فقدوا 
11 كيلوغراما عام 2017.

مفو�ض  مكتب  دفع  �ضقفا  القت�ضادي  الركود  وبلغ   
الأمم املتحدة ال�ضامي ل�ضوؤون الالجئني اإىل اإح�ضاء 
اأكرث من ثالثة ماليني من املنفيني يف نوفمرب 2018، 

اأي حوايل 10 باملائة من ال�ضكان. 

وعلى عك�ض ما تّدعي�����ه اآل��������ة الدعاية ال�ض����افية، 
�ضيء  ب��اأي  ُتدين  ل  الإن�ضانية  ال��ك��وارث  ه��ذه  ف��اإن 
دوًل  اأّن  اإذ  النفط،  و�ض�عر  الظ�����رف  ملالب�ض������ات 
من  الأ�ض����ود  الذهب  على  اعتماًدا  اأك��رث  اأخ���رى 
ماأ�ضاوية  مل�ضاهد  م�ضرًحا  تكون  اأن  دون  فنزويال 

م�ضابهة.

 اأي تدخل غربي �ضيعطي م�ضداقية للمواقف 
املناه�ضة لالإمربيالية التي يتبناها نظام �ضافيز

 التدخل الع�ضكري �ضيمنح الي�ضار فر�ضة اإل�ضاق 
بوؤ�ض ال�ض��عب الفنزوي��لي بالتدخ���ل اخلارج��ي

يجب اأن ينبثق البديل ال�سيا�سي من ال�سعب الفنزويلي لال�ستفادة من اأو�سع �سرعية ممكنة حمليا وخارجيا

اخليار الع�سكري �سيكون بال جدوى اإن�سانيا، 
و�سيوؤدي اإىل نتائج عك�سية على ال�سعيد ال�سيا�سي

دفع الركود القت�سادي ونق�س املواد 
الأ�سا�سية بحوايل 10 باملائة من ال�سكان اإىل املنفى
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عربي ودويل

اأن الواليات املتحدة جتازف  اأم�س من  اأمريكية  حذرت هيئة رقابية 
حيث  هوك  بالك  ط��راز  من  هليكوبرت  طائرات  اأفغان�شتان  بت�شليم 
الطائرات  هذه  لقيادة  طيارين  االأفغانية  اجلوية  القوات  متلك  ال 
اأ�شدره  ال��ذي  التحذير،  وياأتي  ل�شيانتها.  مهند�شني  وال  احلديثة 
يف  اأفغان�شتان،  اإعمار  باإعادة  اخلا�س  العام  االأمريكي  املفت�س  مكتب 
ظل خماوف وا�شعة النطاق من اأن يواجه اجلي�س االأفغاين �شعوبات 
بعد  ال��ب��الد  م��ن  االأجنبية  للقوات  و�شيك  ان�شحاب  م��ع  التعامل  يف 
املحادثات  ُت�شتاأنف  اأن  املقرر  17 عاما من احل��رب. ومن  اأك��رث من 
يوم  قطر  يف  طالبان  حركة  ومفاو�شي  االأمريكيني  املبعوثني  بني 
من  اآالف  ان�شحاب  على  تركز  اأن  املرجح  وم��ن  �شباط.  فرباير   25
القوات التابعة حللف �شمال االأطل�شي بقيادة الواليات املتحدة ووقف 
اإطالق نار الإنهاء اأطول حرب ت�شارك فيها وا�شنطن. و�شلم اجلي�س 
ه��وك )يو. ب��الك  159 طائرة  16 طائرة من بني  اأول  االأمريكي 
اإت�س-60( للقوات اجلوية االأفغانية وقواتها اخلا�شة يف خطوة قال 
على  اأفغان�شتان  قدرة  ب�شاأن  املخاوف  تزيد  اإنها  العام  املفت�س  مكتب 
ب��ذل جهود  اإىل  املكتب  ودع��ا   .2023 ع��ام  بحلول  البقية  ا�شتيعاب 
من اأجل حت�شني اجلداول الزمنية لتدريب الطيارين ومهارات اللغة 
االإجنليزية وكذلك و�شع برنامج تعليمي الأطقم ال�شيانة االأفغانية 

التي �شتحل حمل املتعاقدين االأجانب.

االأمريكي  الرئي�س  اأن  االأمريكية  بو�شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  راأت 
اأوروبا واآ�شيا،  للت�شلح النووي يف  دونالد ترامب تبنى �شباقا جديداً 
وذلك على خلفية تاأكيد اإدارته نيتها يف االن�شحاب من اتفاق نووي 
وزير  واأع��ل��ن  ال�شابق.  ال�شوفيتي  االحت���اد  م��ع  موقعاً  ك��ان  تاريخي 
م�شاركتها  �شتعلق  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  بومبيو،  مايك  اخلارجية 
والتي   ،1987 ل��ع��ام  امل���دى  متو�شطة  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��وى  معاهدة  يف 
واأ�شافت  اأ�شهر.  �شتة  بعد  ر�شمي  ان�شحاب  يتبعها  اأن  املحتمل  من 
ال�شحيفة اأن هذه االأخبار تتما�شى مع ميول ترامب لالن�شحاب من 
االتفاقات الدبلوما�شية. فقد ان�شحب اأي�شاً من اتفاق جتاري مهم يف 
اآ�شيا واملحيط الهادئ خالل االأ�شبوع االأول من توليه مهام من�شبه، 
االتفاقات  م��ن  للجدل  مثري  ب�شكل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  �شحب  كما 
ومنها  اأوباما،  ب��اراك  الرئي�س  �شلفه  عهد  يف  اأبرمتها  التي  الدولية 
اإي��ران. ونقلت ال�شحيفة  النووي مع  اتفاق باري�س للمناخ واالتفاق 
تطوير  يف  ق��دم��اً  �شنم�شي  “اإننا  ل���ه،  ب��ي��ان  يف  ق��ول��ه،  ت��رام��ب  ع��ن 
خياراتنا للرد الع�شكري، و�شنعمل مع حلف �شمال االأطل�شي وحلفائنا 
و�شركائنا االآخرين على حرمان رو�شيا من اأي ميزة ع�شكرية، ب�شبب 
القوى  اأن معاهدة  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت  القانوين«.  �شلوكها غري 
النووية متو�شطة املدى كانت األزمت رو�شيا والواليات املتحدة بعدم 
�شواريخ  اأو  االأر����س،  من  تطلق  �شواريخ  ن�شر  اأو  تطوير  اأو  حيازة 

بال�شتية يرتاوح مداها بني 500 و5500 كيلومرت. 

اأن  اأن على بالده  اأم�س  �شويغو  الرو�شي �شريغي  الدفاع  اأعلن وزير 
تقوم بتطوير نوعني جديدين من املنظومات ال�شاروخية يف ال�شنتني 
القادمتني بعد تخلي وا�شنطن ومو�شكو عن معاهدة رئي�شية للحد 
بانتهاك  رو�شيا  املتحدة  ال��والي��ات  اتهمت  ما  وكثريا  االأ�شلحة.  من 
واأعلن  )اآي.اإن.اإف(  امل��دى  متو�شطة  النووية  ال�شواريخ  معاهدة 
عملية  وا�شنطن  ب��دء  اجلمعة  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
االن�شحاب من املعاهدة يف غ�شون �شتة اأ�شهر. ويف موازاة ذلك، اأعلن 
من  مو�شكو  ان�شحاب  ال�شبت  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س 
املعاهدة وبدء العمل على تطوير اأنواع جديدة من االأ�شلحة، تنتهك 
ال��ب��اردة. وي��ق��ول ع��دد كبري  اإىل ف��رتة احل��رب  التي تعود  االتفاقية 
من املحللني اإن التخلي عن املعاهدة التي تعود لعام 1987 ميكن 
اجتماع مع م�شوؤولني  ت�شلح جديد. ويف  �شباق  ببدء  ي��وؤذن فعال  اأن 
منظومتني  بتطوير  تقوم  اأن  رو�شيا  على  اإن  �شويغو  ق��ال  الثالثاء 
“يتعني علينا  �شاروخيتني جديدتني يف ال�شنتني القادمتني. وقال 
كاليرب  ملنظومة  ب��را  يطلق  تطوير من��وذج   2020-2019 خ��الل 
التي تطلق من البحر مع �شاروخ بعيد املدى يفوق �شرعة ال�شوت«.

عوا�شم

كابول

وا�شنطن

مو�شكو

اإردوغان يتهم اأوروبا بال�سعي 
اإىل الإطاحة مبادورو  

 •• انقرة -اأ ف ب:

بال�شعي  االأوروب����ي  اإردوغ����ان االحت���اد  ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س  ات��ه��م 
ع��ل��ى ح�شاب  م������ادورو  ن��ي��ك��وال���س  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ب��ال��رئ��ي�����س  االإط����اح����ة  اإىل 
االحتاد  اىل  اإ�شارة  متلفز يف  اإردوغ���ان يف خطاب  وق��ال  “الدميوقراطية«. 
ذلك  وبعد  ودميوقراطية  انتخابات  ع��ن  تتحدثون  جهة  “من  االأوروب����ي 
دولة   19 واع��رتف��ت  والتحايل«.  العنف  عرب  بحكومة  لالإطاحة  ت�شعون 
اأوروبية باملعار�س خوان غوايدو رئي�شاً انتقالياً لفنزويال بعد اأن اأعلن نف�شه 
رئي�شاً بالوكالة يف 23 كانون الثاين يناير. ويعترب غوايدو مادورو مغت�شباً 
اأعيد انتخابه رئي�شاً خالل انتخابات طعنت بها املعار�شة  اأن  لل�شلطة بعد 
وق�شم كبري من املجتمع الدويل. ورّحبت وا�شنطن التي اعرتفت بغوايدو 
اأوروب��ي��ة به ودع��ت ال��دول االأخ��رى اإىل القيام  ف��وراً، باعرتاف دول  رئي�شاً 
باالأمر نف�شه. اإال اأن الرئي�س الرتكي يدعم مادورو بحزم. و�شاأل اإردوغان 
والياتكم؟”  اإح���دى  فنزويال  “هل  يبدو  م��ا  على  وا�شنطن  اإىل  متوجهاً 
م�شيفاً “كيف جتروؤون على الطلب من �شخ�س انُتخب اأن يرحل واأن ي�شلم 
راأ�س الدولة اإىل �شخ�س مل يكن حتى مر�شحاً لالنتخابات«. وكان اإردوغان 
الثاين/يناير تعبرياً عن  23 كانون  م��ادورو يف  اأج��رى مكاملة هاتفية مع 
وم���ادورو  اإردوغ����ان  ويقيم  ال���راأ����س«.  “مرفوع  يبقى  اأن  اإىل  ودع���اه  دع��م��ه 
العامل  ق��ادة  اأول  عالقات وثيقة منذ �شنوات ع��دة. وك��ان م��ادورو من بني 
الذين اأعربوا عن دعمهم الإردوغان بعد حماولة االنقالب �شده يف متوز/

يوليو 2016.

ارتفاع م�ضتوى املواجهات

�سوريا ميدان »حرب ظل« �سعبة بني اإ�سرائيل واإيران

طالبان تهيمن على حمادثات ال�سالم الأفغانية  
•• كابول-اأ ف ب:

وقت  يف  مهم�شا  غني  اأ���ش��رف  االأف��غ��اين  الرئي�س  يبدو 
ال�شالم  على  لالنفتاح  دعواته  طالبان  حركة  تتجاهل 
وت��ت��ف��او���س ب���دال م��ن ذل���ك م��ع حلفائه واأع���دائ���ه على 

م�شتقبل البالد.
دول  مبعوثي  من  متنوع  طيف  مع  املتمردون  ويجتمع 
تت�شارب م�شاحلها يف اأفغان�شتان، انطالقا من الواليات 
القادة  اإىل  و���ش��وال  ق��وات��ه��ا  ل�شحب  ال�شاعية  امل��ت��ح��دة 

ال�شيا�شيني يف كابول الذين يت�شارعون على ال�شلطة.
فيها  مب��ا   -- االإقليمية  ال��ق��وى  اأن  اإىل  خ��رباء  وي�شري 
ت�شعى   -- ورو���ش��ي��ا  اإي�����ران  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  خ�شما 
ال�شتمالة طالبان التي حددت منذ االآن روؤيتها للحكم 

فور مغادرة القوات االأجنبية.
جتاهلها  يتم  التي  الرئي�شية  امل�شكلة  اأ�شبح  غني  لكن 
اإىل  املتحدة  ال��والي��ات  املدعومة من  اإدارت���ه  ُت��دَع  اإذ مل 
الطاولة رغم ف�شل جهود ا�شتمرت على مدى عام لبدء 

حوار مع طالبان.
ويل�شون”  “مركز  م��ن  كوغلمان  مايكل  املحلل  وق���ال 
“املفارقة املحزنة  اإن  يف وا�شنطن لوكالة فران�س بر�س 
خارج  البقاء  خطر  تواجه  االأفغانية  احلكومة  اأن  هي 

�شيناريو عملية ال�شالم الذي و�شعته بنف�شها«.
وي�شر حلفاء غني يف وا�شنطن اأن االأفغان هم من يجب 

االإ�شرائيلية يف 21 يناير )كانون الثاين( بياناً �شحفياً، 
ا�شتهدافها  اإطار  اإنها نفذت هجمات جوية يف  قالت فيه 

ملواقع خا�شة ب�”فيلق القد�س” االإيرانية يف �شوريا.
ويبدو، ح�شب كاتب املقال، اأن اإ�شرائيل �شوف تواجه مهمة 
�شعبة يف �شعيها القتالع الوجود الع�شكري االإيراين من 
ما  باالن�شحاب،  اأم��ري��ك��ي  ق���رار  ظ��ل  وخا�شة يف  ���ش��وري��ا، 
دوره���ا يف  ع��ن  ي��ب��دو،  م��ا  وا�شنطن تخلت، على  اأن  يعني 

مواجهة طهران هناك. 

•• عوا�شم-وكاالت:

اإ�شرائيل عن معدل هجماتها اجلوية يف  ك�شف  مب��وازاة 
�شوريا، ترت�شم �شورة جديدة حلرب نفذت بهدوء خالل 
الدولة  بني  “حرب ظل”  االأخ��رية من خ��الل  ال�شنوات 
بق�شد  ال�شورية،  االأهلية  واإي��ران طوال احلرب  العربية 
طريقها  يف  �شوريا  ع��رب  مت��ر  اأ�شلحة  �شحنات  اع��رتا���س 

نحو ميلي�شيا حزب اهلل يف لبنان. 
االأو�شط  ال�����ش��رق  ل�”مركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  وب������راأي 
على  طغى  فقد  فرانتزمان،  �شيث  والتحليل”  للتحرير 
النظام  االإ�شرائيلي–االإيراين، قتال �شر�س بني  ال�شراع 
وق��وات م�شلحة معار�شة، ومن ثم بني حتالف  ال�شوري 

دويل بقيادة اأمريكية وتنظيم داع�س. 
بني  “نا�شيونال اإنرت�شت”،  وقارن فرانتزمان، يف موقع 
عدد الغارات اجلوية االإ�شرائيلية �شد اأهداف اإيرانية يف 
�شوريا، خالل العام املا�شي وحده، وبني غارات التحالف 
االأوليني حلربه يف  ال�شنتني  ال��دويل �شد داع�س، خالل 
العراق و�شوريا، حيث نفذ 14 األف �شربة جوية. وح�شب 
رئي�س اأركان اجلي�س االإ�شرائيلي ال�شابق غادي اإيزينكوت، 
وجهت اإ�شرائيل اآالفاً من ال�شربات اجلوية، واأ�شقطت يف 
عام 2018 وحده األفي قنبلة. وادعى اإيزينكوت، يف لقاء 
تنفيذ تل اأبيب �شربات  مع �شحيفة “نيويورك تاميز”، 

جوية يومية �شد مواقع اإيرانية يف �شوريا.
نهاية  ت��رتاف��ق  اأن  ���ش��دف��ة  لي�شت  امل��ق��ال،  ك��ات��ب  وب����راأي 
بني  املواجهات  م�شتوى  يف  ارت��ف��اع  مع  ال�شوري  ال�شراع 
اإ�شرائيل واإي��ران يف �شوريا. فقد ركزت طهران جهودها، 
خالل احلرب االأهلية ال�شورية، على دعم النظام، وجندت 

النظامية  ال�شورية  للقوات  امل�شورة  وقدمت  ميلي�شيات 
اإر�شالها وح��دات من احلر�س الثوري االإي��راين اإىل  عرب 
�شوريا. كما اأن�شاأت اإيران قواعد، وخزنت اأ�شلحة واأ�ش�شت 
الواليات  قالت  املا�شي،  ال��ع��ام  ويف  داع��م��ة.  حتتية  لبنى 
ترحل عن  اأن  يجب  اإي��ران��ي��اً  ق��وات مدعومة  اإن  املتحدة 
ال�شراع  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ت�شعى  اإي�����ران  ول��ك��ن  ���ش��وري��ا. 
ال�شوري عرب تعزيز وجودها، اأو، يف اأقله، املحافظة عليه 

م�شتفيدة من دفاعات القوات اجلوية ال�شورية. 
�شوريا  يف  االإي���راين  ال��وج��ود  ي�شكل  ال  الكاتب،  وبح�شب 
اأو�شع من التحالفات االإيرانية يف  �شوى جزء من �شبكة 
العراق و�شوريا. وعلى �شبيل املثال، هدد قائد يف “قوات 
احل�شد ال�شعبي” معني الكاظمي، يف 21 يناير )كانون 
ال��ث��اين( امل��ا���ش��ي، ب���اأن القتال ب��ني اإي���ران واإ���ش��رائ��ي��ل قد 
يتو�شع لي�شمل ميلي�شيا حزب اهلل يف لبنان، وميلي�شيات 
“ع�شائب  موالية الإيران يف العراق. وزار قائد ميلي�شيا 
احلق” قي�س اخلزعلي، لبنان يف دي�شمرب )كانون االأول( 
يتاأمل  اللبنانية  احل����دود  ع��ن��د  وق���ف  وه��ن��اك   .2017
تنظر  كيف  الإظهار  رمزية  اإ�شارة  يف  اإ�شرائيلية،  مناطق 
جمموعات موالية الإيران من العراق ولبنان اإىل ال�شراع 

مع اإ�شرائيل على اأنه اإقليمي ال ينح�شر بدول بعينها.
العراق و�شوريا  االإي��راين عرب  النفوذ  واأُطلق على قو�س 
يونيو  ويف  البحر”.  ن��ح��و  “الطريق  ت�شمية  ول��ب��ن��ان 
اإ�شرائيل  ال�شتهداف  تقارير  اأ�شارت   ،2018 )حزيران( 
عراقية  �شيعية  ميلي�شيا  وه��و  ال��ع��راق��ي،  اهلل”  “حزب 

اأخرى لها قاعدة يف �شوريا.
ومع خروج ال�شراع يف �شوريا اإىل العلن، اتخذت اإ�شرائيل 
القوات  ن�شرت  فقد  غاراتها.  حيال  �شراحة  اأك��رث  خطاً 

من املحادثات بني الواليات املتحدة وطالبان يف الدوحة 
املاراثونية  املفاو�شات  وانتهت  الثاين/يناير.  كانون  يف 
باإ�شادة الطرفني ب�”التقدم” الذي مت حتقيقه، ما اأثار 
اإب���رام ال��والي��ات املتحدة  خم��اوف االأف��غ��ان م��ن اإمكانية 

اأن يقود عملية ال�شالم فيما يبدو اأن ال�شغط االأمريكي 
هدفه  ك��ان  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  جللب  اأ���ش��ه��ر  منذ  امل�شتمر 

اإقناعها بالتفاو�س مع احلكومة يف كابول.
اأي��ام غري م�شبوقة  �شتة  ذروتها يف  وبلغت هذه اجلهود 

ن���ا����ش���ط���ان اإي����ران����ي����ان اآخ���������ران يف 
بالتخطيط  اأُت��ه��م��ا  حيث  األ��ب��ان��ي��ا، 
اآالف   3 ق��راب��ة  مقر  �شد  لهجوم 
“جماهدي  ج���م���اع���ة  يف  ع�������ش���و 
امل��ع��ار���ش��ة، وهي  االإي��ران��ي��ة  خلق” 
تنظيم يحمله م�شوؤولون اإيرانيون 
م�شوؤولية تنظيم احتجاجات هزت 

اإيران خالل العام املا�شي.
اأول  ك������ان  ال�������ذي  ري��������دج،  وي�������رى 
االأمريكي  الداخلي  ل��الأم��ن  وزي��ر 
تلك  اأن   ،2003-2001 م���ن 
ع��ن عمليات  ف�����ش��اًل  امل��خ��ط��ط��ات، 
اغتيال حديثة وحماوالت اغتيال، 
ن��ب��ه��ت ���ش��ل��ط��ات اأوروب�����ي�����ة خلطر 
م��ت�����ش��اع��د الإره�������اب م���دع���وم من 

اإيران. 
ولكن التحرك ال�شيا�شي االأوروبي 

كان اأبطاأ مما يلزم.
الفرن�شية  احلكومة  فر�شت  فقد 
اال�شتخبارات  وزارة  على  عقوبات 
عنا�شرها  م��ن  وبع�س  االإي��ران��ي��ة، 
املعروفني، فور اكتمال التحقيقات 
ت����ورط  ����ش���ك���اً يف  ت�����رتك  ال���ت���ي مل 
طهران بخطة التفجري يف باري�س. 
ول��ك��ن دول االحت����اد االأوروب������ي مل 
تطبق تلك العقوبات اإال يف ال�شهر 
منتقدو  ي��ع��ت��ق��د  ال  ك��م��ا  امل��ا���ش��ي. 

اأفغان�شتان،  يف  ح�شورها  تعميق 
وخ���ا����ش���ة جل���ه���ة ع���ق���د حم���ادث���ات 
امل�شتوى مع حركة طالبان  رفيعة 
مبعدات  ط����ه����ران  ت����زوده����ا  ال���ت���ي 
ع�شكرية. وللنظام الديني ال�شيعي 
ق�����دمي يف عقد  ���ش��ج��ل  االإي���������راين 
�شراكات غري متوقعة مع جماعات 
لعداوتهم  ا�شتناداً  متطرفة  �شنية 

امل�شرتكة �شد الغرب.
املخططات  اأن  املقال،  كاتب  ويرى 
وعمليات  االإي���ران���ي���ة،  االإره���اب���ي���ة 
التج�ش�س يف الغرب تذكر بالتاريخ 
اغتالت  ع��ن��دم��ا  الإي������ران  ال��ع��ن��ي��ف 
الثمانينات  االإيرانية يف  املخابرات 
والت�شعينات، ن�شطاء من املعار�شة 

يف جميع اأنحاء اأوروبا. 
تلك  اأن  اإىل  ال����ك����ات����ب  وي�������ش���ري 
االح���ت���ج���اج���ات ال���ت���ي خ���رج���ت يف 
ال���ع���ام امل���ا����ش���ي يف ج��م��ي��ع اأرج�����اء 
ب�شاأن  هواج�س  اأي�شاً  اإي��ران تطرح 
جديدة  اإج�����راءات  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 
ي��ائ�����ش��ة، ���ش��واء يف داخ���ل اإي����ران اأو 
االحتجاجات  ذات  ولكن  خارجها. 
ت�شري اأي�شاً لوجود فر�س الإحداث 
اأكرب  تغيري، وهي فر�س قد تكون 
اأوروبي  ف��ائ��دة م��ن خ��الل رد فعل 

حازم �شد تهديدات اإيرانية. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بن�شلفانيا  والي�����ة  ح���اك���م  حت����دث 
اأحداث  ري��دج، عن  ت��وم  االأمريكية 
اإيرانية  تهديدات  تعك�س  متتالية 
م���ت���زاي���دة الأوروب���������ا، م�������ش���رياً اإىل 
اعتقال ال�شلطات االأملانية يف يناير 
)ك��ان��ون ال��ث��اين( اأمل��ان��ي��اً م��ن اأ�شل 
ل�شالح  التج�ش�س  بتهمة  اأف��غ��اين 
وكالة ا�شتخبارات اإيرانية، بح�شب 
“نا�شيونال  جم��ل��ة  ن�شرته  م��ق��ال 

اإنرت�شت” االأمريكية.
واع��ت��رب امل�����ش��وؤول االأم��ريي��ك��ي اأن 
االأول من  ي��ك��ن احل����ادث  ذل���ك مل 
لتهديدات  االأنظار  بل لفت  نوعه. 
ال�شيف  يف  اعتقل  فقد  حمتملة، 
�شلة  على  اأ�شخا�س  اأربعة  املا�شي 
ل��و���ش��ع قنابل  اإي������راين  مب��خ��ط��ط 
نظمته  ك��ب��ري  ل��ت��ج��م��ع  م���وق���ع  يف 
باري�س.  ق��رب  االإي��ران��ي��ة  املعار�شة 
مدبر  اأملانيا  �شلطات  اعتقلت  كما 
اأ�شدي، وهو  اأ�شد اهلل  تلك اخلطة 
ديبلوما�شي اإيراين رفيع امل�شتوى، 
رح���ل الح��ق��اً ل��ي��واج��ه ات��ه��ام��ات يف 
ب��ل��ج��ي��ك��ا ب��ج��ان��ب ع���م���الء زوده����م 

باملتفجرات. 
اعُتقل  املا�شي،  )اآذار(  مار�س  ويف 

حل  اأي  اأن  امل���ق���ال  ك���ات���ب  وي�����رى 
اإيران  مواجهة  يت�شمن  اأن  يجب 
النظام  الأن  ع�����دة،  ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى 
التعامل  يف  االأ���ش��ل��وب  ذل��ك  يتخذ 
ال�شخ�س  فقد عمل  مع خ�شومه. 
اأمل��ان��ي��ا مع  اأخ����رياً يف  ال���ذي اعتقل 
اأنه  يحتمل  م��ا  االأمل�����اين،  اجل��ي�����س 

النظام االإيراين اأن تلك العقوبات 
طبقت بالكامل.

اإىل  واألبانيا  فرن�شا  ان�شمت  وق��د 
ديبلوما�شيني  ط����رد  يف  ه���ول���ن���دا 
ولكن   ،2018 خ���الل  اإي���ران���ي���ني 
ال��ك��ات��ب ي���رى اأن���ه���ا ل��ي�����ش��ت �شوى 
خطوة اأولية يف االجتاه ال�شحيح.

ف��ر���ش��ة لالطالع  ل���دي���ه  ت���وف���رت 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ح�����ش��ا���ش��ة، منها 
القوات يف  تفا�شيل حول حتركات 

اأفغان�شتان. 
م��ن اخلطورة  ال��ك��ات��ب،  وب��ح�����ش��ب 
و���ش��ول م��ث��ل ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات اإىل 
يف  ب��داأت  التي  االإيرانية  ال�شلطات 

القومي  االأمن  ورغم ذلك، عرب جون بولتون، م�شت�شار 
و�شواهما  اخلارجية،  وزي��ر  بومبيو،  ومايك  االأمريكي، 
اإ���ش��رائ��ي��ل يف  م��ن م�����ش��وؤويل االإدارة، ع��ن دع��م��ه��م ل���دور 

مواجهة اإيران يف �شوريا.
ولكن، براأي الكاتب، تلك الر�شالة من وا�شنطن اإىل تل 
يف  التحرك  يف  احلرية  مطلق  الإ�شرائيل  اأن  تعني  اأبيب 
على  �شر�شة  معركة  �شتواجه  اأنها  امل��وؤك��د  ولكن  �شوريا. 

االأرا�شي ال�شورية. 

اتفاقا مع املتمردين يق�شي ب�شحب قواتها قبل التو�شل 
اإىل �شالم دائم مع كابول. ويف هذا ال�شياق، قال الباحث 
الفرن�شي املتخ�ش�س بال�شاأن االأفغاين جيل دورون�شورو 
اأن  كابول  يف  للحكومة  ميكن  ال  اإذ  ك��ربى  اإهانة  “اإنها 
ت�شتمر دون االأمريكيني«. وبعد اأ�شبوع من ذلك، وافقت 
ن��ادر من نوعه يف رو�شيا مع  طالبان على عقد اجتماع 
بع�س اأبرز خ�شوم غني، يف اإطار منف�شل عن حمادثاتها 

مع اجلانب االأمريكي.
والتي  م��و���ش��ك��و  يف  امل���ح���ادث���ات  اأن  ط���ال���ب���ان  واأف��������ادت 
رو�شيا  يف  االأفغانية  اجلالية  من  جمموعة  ت�شت�شيفها 
االحتالل  “اإنهاء  اإىل  و���ش��ت��ت��ط��رق  ال��ث��الث��اء  ���ش��ت��ب��داأ 
وال�����ش��الم ال���دائ���م يف ال��وط��ن االأم واإق���ام���ة ن��ظ��ام حكم 

اإ�شالمي اأفغاين«.
بدوره، تعهد غني الذي مت جتاهله للمرة الثانية باأنه 
لن يقف متفرجا بينما جتري مناق�شة م�شتقبل بالده 
يف اخلارج. وقال يف خطاب االأحد تزامن مع الت�شريبات 
�شالم  الت��ف��اق  اأ�شت�شلم  “لن  مو�شكو  مب��وؤمت��ر  املتعلقة 

موؤقت حتى اآخر قطرة يف دمي«.
ويف كابول، ي�شود �شعور باالإحباط واخليانة. واتهم اأمر 
اهلل �شالح، وهو اأحد حلفاء غني، ال�شخ�شيات االأفغانية 
املتوجهة اإىل مو�شكو لعقد حمادثات مع طالبان - مبن 
ب�”ا�شتجداء   - ك���رزاي  ح��ام��د  ال�شابق  الرئي�س  فيهم 

االإرهابيني«.

لالأغذية  الدولية  ال�شوق  يف  الثالثاء  االإث��ن��ني  ليل  احلركة  وانطلقت 
من  �شخ�س  ثالثمئة  اإىل  مئتا  قام  حني  باري�س،  ب�شاحية  راجني�س  يف 
“ال�شرتات ال�شفاء” واملتظاهرين احلاملني اأعالم الكونفدرالية العامة 

للعمل بقطع اأحد املداخل اإىل هذه ال�شوق ال�شخمة للبيع باجلملة.
وبينهم  ال�شفراء”  “ال�شرتات  اإىل  انتماءهم  يعلنون  اأ�شخا�س  ون�شر 
اإري��ك دروي��ه اأح��د اأب��رز وج��وه املعار�شني، دع��وات يف االأي��ام املا�شية على 

تويرت لالن�شمام اإىل حترك النقابة.
غري اأنه ال ميكن التكهن حتى االآن بحجم امل�شاركة يف االإ�شراب الثالثاء، 
النادرة جدا وال �شيما يف تولوز  املبادرات امل�شرتكة  الأنه با�شتثناء بع�س 
تكن  امل�شرتكة مل  التحركات  ف��اإن  العا�شمة،  اأو يف  فرن�شا  بجنوب غرب 
وبع�س  “�شوليدير”  مثل  االإ���ش��راب،  اأخ���رى  نقابات  وت��دع��م  ناجحة. 
وكذلك منظمة “اأتاك” واأحزاب ي�شارية مثل  فروع “فور�س اأوفريار”، 

•• باري�س-اأ.ف.ب:

املعار�شني  مع  تيه(  جي  )�شي  للعمل”  العامة  “الكونفدرالية  تنظم 
“اإ�شرابا  فرن�شية  ي�شارية  واأح��زاب  ال�شفراء”  ب�”ال�شرتات  املعروفني 
والعدالة  االأج���ور  ب��زي��ادة  للمطالبة  وت��ظ��اه��رات  �شاعة”  ل�24  وطنيا 

ال�شريبية و”حرية التظاهر«.
“هناك ثالثني  مارتينيز  فيليب  العمالية  للنقابة  العام  االأمني  واأعلن 

مقاطعة �شتجري فيها م�شريات �شفراء وحمراء«.
وم���ن امل��ت��وق��ع ت�����ش��ي��ري اأك����رث م���ن 160 ت��ظ��اه��رة وُق���دم���ت اإخ���ط���ارات 
باالإ�شراب، وال �شيما يف القطاع العام وحتديدا يف دائرة مكافحة الغ�س، 
ويف النقل العام وال �شيما يف هيئة النقل يف باري�س )اإر اآ تي بي( وال�شبكة 

الوطنية لل�شكك احلديد )اإ�س اإن �شي اإف(.

اجلديد  و”احلزب  الفرن�شي”  ال�شيوعي  و”احلزب  املتمردة”  “فرن�شا 
املعادي للراأ�شمالية«.

للعمل”  الدميوقراطية  الفرن�شية  “الكونفدرالية  رف�شت  املقابل  يف 
اأكرب  للعمل  العامة  الكونفدرالية  مع  ت�شكل  التي  تيه(،  دي��ه  اإف  )�شي 
نقابتني يف فرن�شا، االن�شمام اإىل هذه التعبئة وقال اأمينها العام لوران 
بريجيه “مل يكن هذا هدفنا” مف�شال امل�شاركة يف النقا�س الكبري التي 

تقيمه احلكومة.
من جهتها ترف�س الكونفدرالية العامة للعمل و”�شوليدير” االن�شمام 

اإىل النقا�س معتربة اأنه “منحاز«.
“مكافحة  الت�شويت يف الربملان على قانون  االإ�شراب يف يوم  وي�شادف 
منع  اإم��ك��ان��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  االإدارات  م�����ش��وؤويل  يعطي  ال���ذي  امل�شاغبني” 

تظاهرات، وهو قانون يثري انتقادات حادة من قبل النقابات.

»ال�سرتات ال�سفراء« ينظمون اإ�سرابا يف فرن�سا 

املخططات الإرهابية الإيرانية تذكر بالتاريخ العنيف للجمهورية 

اأول وزير اأمن داخلي يف اأمريكا: اإيران تعبث بالأمن الأوروبي
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور �شندي للمقاوالت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1152000 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد حمد حممد �شاملني املنهايل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بالل عبود �شامل اجلابري 
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
للعناية  ون  ال�ش�����ادة/ا�شبي�شل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب بال�شيارات  رخ�شة رقم:2442080 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة متيم احمد عبداهلل التميمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد نا�شر �شامل بن �شحبل التميمي 
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
جود  وم�شاوي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيافة رخ�شة رقم:2087092 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة قي�س اخ�شري ر�شا م�شطفى %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة عي�شى �شعيد عبداهلل حمود الكعبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف لبنى اكرم طالل العزه

تعديل وكيل خدمات/حذف يو�شف جمعه عبيد �شعيد الرميثي 

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

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم دائم االخ�شرار النباتي 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1086676 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شينت امرت الل تانكي %17

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمدان �شامل حمد را�شد النعيمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اجاي كومار ارماتالل تانكي %16

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امرت الل ف�شرام تانكي %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شينت امرت الل ف�شرام تانكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي حممد مداويح
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امرت الل ف�شرام تانكي

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN باال�شم التجاري معر�س وورلد  رقم:1004000 
واعادة  الرخ�شة  الغاء  طلب  بالغاء  لل�شيارات  كال�س 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شكوب  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 
قد   CN رقم:1097326  رخ�شة  العامة   لل�شيانة 

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شحارى 

للتجهيزات الطبية والعلمية
 رخ�شة رقم:CN 2205811 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم الهور العرب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1198473 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فهد �شالح م�شاعد بن �شحبل التميمي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فهد �شالح م�شاعد بن �شحبل التميمي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مزمل ف�شل الرحمن %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالرزاق عبدالغفار %25

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 
تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم الهور العرب

LAHORE ALARAB RESTAURANT
اىل/مطعم كوميال العرب ذ.م.م

COMILLA ALARAB RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز وودن ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1916855 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/هدى م�شطفى حممد احلريري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ هدى م�شطفى حممد احلريري من 70% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زكريا م�شطفى عبدالرزاق

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 10*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ خمبز وودن ذ.م.م

WOODEN BAKERY LLC

اىل/خمبز ودون- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
WOODEN BAKERY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
�شركة  العامة-  للنقليات  الليل  ال�ش�����ادة/�شهاب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2042963 
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ �شهاب الليل للنقليات العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
SHEHAB ALLAYL TRANSPORTING CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�شهاب الليل العمال النجارة واحلدادة امل�شلحة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
SHEHAB ALLAYL CARPENTRY WORK AND STEEL SMITING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال حديد الت�شليح )4390005(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تذكار للمقاوالت وال�شيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2028789 
تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ تذكار للمقاوالت وال�شيانة العامة
TEDKAR CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/باور زون للمقاوالت عامة
POWER ZONE GENERAL CONTRACTING

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املحور العاملية الدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1115570 
تعديل مدير/ا�شافة ا�شماعيل ح�شن �شامل العولقي

تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ املحور العاملية الدارة العقارات
PIVOT INTERNATIONAL REAL ESTATE

اىل/ املحور العاملية الدارة العقارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
PIVOT INTERNATIONAL REAL ESTATE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
�شركة  كلني-  دراي  كال�س  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1203323 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد ا�شد احمد ح�شن %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي %51
تعديل ال�شراء تنازل وبيع/حذف عائ�شة يو�شف احمدح�شني البلو�شي

تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1
تعديل نوع الرخ�شة/من حرفية اىل جتارية

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ جولدن كال�س دراي كلني- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GOLDEN CLASS DRY CLEAN - SLOE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ جولدن كالر كني- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
PIVOT INTERNATIONAL REAL ESTATE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاهني 

اجلنوبي لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة
 رخ�شة رقم:CN 2135670 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ريجيد لالعمال 
رقم:1131046  رخ�شة  ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  املعدنية- 

  CN

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك علي حلي�س مطر النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حمد �شامل �شعيد الرا�شدي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

�سركة امليعاد لدارة العقارات ذ.م.م
د.حممد  احل�شابي  واخلبري  القانوين  املحا�شب  يعلن 
لل�شادة/�شركة  قانونيا  م�شفيا  ب�شفته  ماهر  عبداملنعم 
قرار  على  بناء  الت�شفية  يف  ذ.م.م  العقارات  الدارة  امليعاد 
لدى  واملوثق  بتاريخ:2019/1/30  العمومية  اجلمعية 
كاتب العدل حتت رقم )1955000962( فكل من له حقوق 
القانوين  بامل�شفي  االت�شال  عليه  املذكورة  ال�شركة  على 
 - فاك�س:026265422   - هاتف:026268223  االرقام  على 

�س.ب:4229 ابوظبي  - حممول:0506417108.
امل�ضفي القانوين/د.حممد عبداملنعم ماهر

اإع��������الن ت�سفي�����ة 

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة العميمي االقليمية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1036220 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هند حارب �شيف فرج الظاهري %3

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد خلفان خمي�س �شيف العميمي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد خلفان خمي�س �شيف العميمي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاحي خلفان خمي�س �شيف العميمي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف خلفان خمي�س �شيف العميمي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي خلفان خمي�س �شيف العميمي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد خلفان خمي�س �شيف العميمي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل خلفان خمي�س �شيف العميمي %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شالمة خلفان خمي�س �شيف العميمي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه عبيد عبداهلل امل�شغوين %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاحي حممد خلفان خمي�س العميمي %4

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حارب حممد خلفان خمي�س العميمي %4

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حا�شر حممد خلفان خمي�س العميمي %4

تعديل ورثة/ حذف خالد خلفان خمي�س �شيف العميمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خلفان خمي�س �شيف العميمي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.60*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة 

تعديل ا�شم جتاري من/ جمموعة العميمي االقليمية

AL AMEEMI REGIONAL GROUP

اىل/جمموعة العميمي االقليمية ذ.م.م

AL AMEEMI REGIONAL GROUP LLC

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  6  فرب�ير 2019 �لعدد 12548 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  6  فرب�ير 2019 �لعدد 12548 



األربعاء    6   فبراير    2019  م   -   العـدد  12548  
Wednesday  6   February   2019  -  Issue No   12548

19191915

عربي ودويل

االأ�����ش����ول ال���ت���اري���خ���ي���ة، م���ع وج���ود 
احلجاج  االآب���اء  ب��ني   مبا�شرة  �شلة 

وترامب. ماذا عن باراك اأوباما؟
- من خالل جناحه ، يج�شد اأوباما 
ج����زًء م��ن احل��ل��م االأم���ري���ك���ي: فقد 
على  االأع��ل��ى  للمن�شب  انتخابه  مت 
ال��رغ��م م��ن اأن��ه اأ���ش��ود.. اإن��ه يج�شد 
وال���ت���ق���دم، ورمب����ا يج�شد  ال��ت��ح��رر 
االأمريكيون  يرف�شها  عملية  اأي�شاً 
روؤيتها:  يف  يرغبون  ال  اأو  البي�س، 

بروز االأقليات.
احلركة موجودة ، لكن االنفجارات 
اأوباما هو  اأن  ا  اأي�شً قا�شية. واأعتقد 
ب��اخل�����ش��و���س ا���ش��ت��ث��ن��اء، وح����ادث يف 
 ، ال��ي��وم  بيننا  ك��ان��وا  واإذا   ، ال��ت��اري��خ 
وراء  �شيكونون  االآب��اء احلجاج،  فاإن 
اأي�������ش���ا، ل��ئ��ن كانوا  ت���رام���ب. وه��ن��ا 
يج�شدون  اأن���ه���م  ع��ل��ى  ل��ن��ا  ي���ب���دون 
اأي�شاً  فاإنهم  اإجن��ل��رتا،  من  التحرر 
اأطلقوا غزو البالد على  هم الذين 
اليوم،  اأم���ا  احل��م��ر.  ال��ه��ن��ود  ح�شاب 
وموؤيدين  االإج��ه��ا���س،  �شد  لكانوا 
الم��ت��الك ال�����ش��الح، وم��داف��ع��ني عن 
االإن�شان  ي�شنع  ح��ي��ث  ال����رواد  روح 
باأي  يدين  اأن  ودون  بنف�شه،  نف�شه 

�شيء الأي �شخ�س.
اإيجابية:  ن��ق��ط��ة  ه���ن���اك  ت��ب��ق��ى   *
اللغ����ة  م��ن  نخ����رج   ، ت��رام��ب  م��ع 

اخل�شبية ...
مملة  اأي�����ش��ا  ه��ي  اخل�شبية  اللغة   -
جدا للمرتجمة، وهي اأكرث �شيوعا، 
وعدم  املخاطرة،  بعدم  لك  وت�شمح 
اأكرث  اإن��ه��ا  م��و���ش��وع.  اأي  م��ن��اق�����ش��ة 
راحة للجميع ، لكن اأال يوؤدي ذلك 

يف النهاية اإىل انتخاب ترامب؟
عن ليبريا�ضيون

- اأح�ش�شت كمن يكون ثمال اإىل ما ال 
نهاية. ت�شكل هذه االنتخابات م�شكلة 
يف التمثيل، حيث مت انتخابه بفارق 
هيالري  عن  �شوت  ماليني  ثالثة 
اأنه،  ه��ي  اأخ���رى،  م�شكلة  كلينتون. 
اإىل جانب حزبه، كان مدعوما من 
قبل العديد من االأمريكيني الذين، 
اأنهم  حتى ذلك احلني، مل ي�شعروا 
ك���ان���وا مُم���ّث���ل���ني م���ن ق���ب���ل، وال����ذي 
�شي�شوتون ل�شاحله مرة اأخرى، اإال 

يف حالة االإقالة.
موجودة،  االنتخابية  القاعدة  هذه 
واأع����ت����ق����د اأن�����ه�����ا ل�����ن ت���خ���ت���ف���ي مع 
اإذن،  امل�����ش��ك��ل��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة  ت���رام���ب. 
 ، نف�شه  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  لي�شت 
اال�شتمرار  ميكننا  ال  ميثله.  ما  بل 
عن  فقط  رئا�شته  على  التعليق  يف 
طريق اال�شتياء من توزيعه الربغر 
يف ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س خ���الل حفالت 
الر�شمية. هذه مناورات  اال�شتقبال 
ال���ه���اء، وحت���وي���ل وج���ه���ة. ل��ق��د فتح 
ترامب �شماًما يف الواليات املتحدة 
���ا يف  ، ول��ك��ن ه����ذا ه���و احل����ال اأي�������شً

الربازيل اأو املجر.
بن  النف�شي  بالطبيب  *ا�شت�شهدت 
م��ي��خ��ائ��ي��ل ال����ذي الح���ظ ت��دن��ّي��ا يف 
م��ع مرور  ت��رام��ب  تعبري  م�����ش��ت��وى 
الوقت ... هل لك نف�س الت�شخي�س 

منذ بداية الرئا�شة؟
ان���ح���دار ك��ب��ري يف  - مل اأالح����ظ اأي 
امل���ا����ش���ي���ني. وه�����ذا يبدو  ال���ع���ام���ني 
لغته  كانت  فقد  ممكًنا:  بالكاد  يل 
مفككة متاًما منذ بداية رئا�شته: ال 
اإِْع��راب، ومعجم ومفردات حمدودة 
وهذا  مكتملة...  غري  وجمل  ج��دا، 
اأج����ربين ع��ل��ى ت��رج��م��ت��ه ك��م��ا اأفعل 

مع االأدب، بالتكّيف مع �شياق خا�س 
ال�شياق  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  ج�����دا، 
عادة  فيه  ن��رتج��م  ال���ذي  ال�شيا�شي 
ال  ال�شيا�شية.  ال�شخ�شيات  كلمات 
ي��وج��د ���ش��ي��اق ���ش��ي��ا���ش��ي ح��ق��ي��ق��ي يف 
مع  ال�شفر  من  نبداأ  معه،  خطابه، 

كل خطاب.
*هل يظهر هذا يف جميع مداخالته، 

�شواء كانت تلقائية اأو معّدة جيدا؟
- ن��ع��م ، اإن����ه دائ���ًم���ا يف ال�����ش��ف��وي ، 
ولي�س يف الكتابي مطلقا. ي�شتخدم 
يخاطب  وه��و  ���ش��واء  ال�شجل،  نف�س 

بو�شطن  ال�����ش��اي يف  ح���زب  اأع�����ش��اء 
ين�شب  حتى ُ حمر  كهنود  يتنكرون 
اإ�شارة  ف��اإن  وبالتايل  اإليهم.  اجل��رم 

ترامب بعيدة عن الرباءة. 
ب����ان لرتامب  ول��ك��ن ي��ج��ب ال���ق���ول 
جهل كبري بتاريخ بالده - والذي ال 
النا�س.  الكثري من  اأن��ه يزعج  يبدو 
م���رة اأخ����رى، ت��ب��دو ال��ع��ب��ارات التي 
ال�شاي  ت��ق��ّرب��ه م���ن ح���رك���ات ح��ف��ل 

انتهازية اأكرث منها اإيديولوجية.
*ن��ه��اي��ة ك��ت��اب��ك، ح���ادة ج���دا، ت�شرح 
ال��ف��اك��ه��ة منذ  ك��ان��ت يف  ال�����دودة  اأن 

يجب  الذين  الدميقراطيني  اأي�شا 
خطابه  مي����ّر  مل�����اذا  ي��ت�����ش��اءل��وا  اأن 
هناك  اأن  يبدو  ناخبيه؟  عند  جيدا 
املحللني  ب��ني  ات�شاعا  ت���زداد  ف��ج��وة 

وامل�شتمعني.
ت�شمح  ت��رام��ب  تعليقات  زال���ت  *م��ا 
ب��ت��ك��ري�����ش��ه ���ش��ي��ا���ش��ي��ا. ان���ه ي�����ش��ري يف 
بع�س االأحيان اإىل قربه من حركة 

حزب ال�شاي ...
ه��ي مرجع  ال�شاي  ح��رك��ات حفل   -
الثامن  ال��ق��رن  م��ه��ّم. يف  ت��اري��خ��ي 
ال�شرائب  م��ع��ار���ش��و  ق����ام   ، ع�����ش��ر 
ال�شاي  اأك��ي��ا���س  ب��رم��ي  الربيطانية 
االإجنليزي يف خليج بو�شطن. ولكن 
االأمر ال يتعلق مبجرد حركة حترر 
كان  فقد  اال�شتعمارية:  القوة  �شد 

طفال اأو رئي�س دولة. اأعتقد اأنه لو 
اجلميع  خلاطب  فرنكوفونيا،  ك��ان 
غري  اإن���ه  امل��ف��رد،  املخاطب  ب�شمري 
االجتماعي،  ال��ت��ع��اط��ف  ع��ل��ى  ق����ادر 
مكان  يف  نف�شه  ي�شع  اأن  ميكنه  وال 

حماوره.
*من الوا�شح اأن لديك حكًما قا�ًشا 
الفقرية  ت���رام���ب  ل��غ��ة  ع��ل��ى  ج�����ًدا 
تاأثري  ه��ن��اك  األ��ي�����س  ول��ك��ن  للغاية. 
الفرن�شيني  اأن  مب��ع��ن��ى  ل��ل�����ش��ي��اق، 

يتوقعون من �شا�شتهم لغة متقنة؟
اأكرث،  م��ه��ي��اأة  الفرن�شية  النخب   -
املدر�شة  خ���ري���ج  ت���ك���ون  اأن  ي���ج���ب 
وميرتان  ديغول  ل��الإدارة،  الوطنية 
وي�����ش��ت��خ��دم ماكرون  ال��ك��ت��ب،  ك��ت��ب��ا 
ت���ع���ب���ريات ع���ف���ا ع��ل��ي��ه��ا ال����زم����ن، و 

لغة �شاركوزي، جمرد  “�شوارعية” 
حادث عابر.

ق���د يكون  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات   يف 
يتلقى  ال�شيا�شي رجال ع�شاميا مل 
يظهر  ب��اأن  ومطالب  عاليا،  تعليما 
قريبا من النا�س، وخ�شو�شا ، يجب 
فرجوّيا.  ا  عر�شً ال�شيا�شة  تكون  اأن 
التلفزيونية  امل��ن��اظ��رة  ك��ان��ت  ل��ق��د 
كلينتون  ه����ي����الري  ب����ني  ل��ل��ح��م��ل��ة 

ودونالد ترامب مثااًل جيداً.
اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  امل��ر���ش��ح��ان  وق����ف 
وك����ان ترامب  ال��ب��ع�����س،  ب��ع�����ش��ه��م��ا 
ج�شديا  كلينتون  يهدد  وكاأنه  يبدو 
ب��ت��ق��دمي برامج  ت��ق��ري��ب��ا. وك��خ��ب��ري 
ت��ل��ف��زي��ون ال��واق��ع ، ف���از، رغ���م اأنها 
حتدثت ب�شكل اأف�شل منه، لكن ذلك 

مل يكن مهًما.. اخلطاب ثانوي.
ي��ت��م حت��ل��ي��ل خطابات  م���ا  *غ���ال���ًب���ا 
يبدو  ال�شكل.  م�شتوى  على  ترامب 

اأنك اأكرث قلقا ب�شاأن امل�شمون ...
فيه  مب��ا  ب��ال��ق��ل��ق  ن�شعر  ال  ن��ح��ن   -
الكفاية حول كل ما يتم اإطالقه يف 

كل عبارة، مثل العن�شرية املعرو�شة 
يف ال��ع��دي��د م��ن ك��ل��م��ات��ه. ي��ج��ب اأال 
تكون االأقليات املعنية هي الوحيدة 
العمل  التي ت�شعر باالنزعاج. وهذا 
عندما  ل��ذل��ك  م��ف��ق��ود.  التحليلي 
اأ�شابيع  ب�شعة  قبل  ترامب  ا�شتقبل 
االأبي�س  البيت  ق��دم يف  ك��رة  ف��ري��ق 
ب��ت��ق��دمي ال���ربغ���ر مت �����ش����راوؤه من 
انتقدت  ال�شريعة،  للوجبات  حم��ل 
ال�����ش��ح��اف��ة االأم��ريك��ي��ة ظ��اه��رة اأن 
ال�شريعة  ال��وج��ب��ات  ُي��دخ��ل  رئي�شا 
ال�شيئة اإىل البيت االأبي�س ! يف حني 
كان الظرف يتميز بحالة اإغالق تام 
رواتب  ت�شديد  يتم  ومل  للحكومة، 
املوظفني منذ �شتة وع�شرين يوًما، 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  وب��داأ 
يف  ال�شكوك  ت��زاي��د  ب�شبب  حتقيقا 
ال��ت��واط��وؤ م��ع رو���ش��ي��ا، ومل يكن من 
ال�شواب اأبدا اأن حتتل ق�شة الربغر 
ال��ع��ن��اوي��ن ال��رئ��ي�����ش��ي��ة خ���الل فرتة 

�شيا�شية مبثل ذاك اجلنون.
ان���ه خ��ط��اأ و���ش��ائ��ل االإع������الم، ولكن 

تبدو العبارات التي تقّربه من حركات 
حفل ال�ساي انتهازية اأكرث منها اإيديولوجية

ترامب غري قادر على التعاطف الجتماعي، 
ول ميكنه اأن ي�سع نف�سه يف مكان حماوره

•• الفجر - خرية ال�شيباين
الكابو�ض  فيينو  بريينجري  تروي  لل�ضحافة،  مرتجمة 
اإىل  ترامب  دونالد  انتخاب  منذ  تواجهه  الذي  املهني 
املقالت  من  العديد  ترجمة  تتوىل  الأبي�ض.  البيت 
واملواقع  لل�ضحف  الأمريكية  ال�ضيا�ضية  الأخبار  عن 
التغريدات  ذل��ك  يف  مب��ا  الفرن�ضية،  الإل��ك��رتون��ي��ة 

ليبريا�ضيون  ل�ضحيفة  ح��وار  يف  ال�ضهرية.  الرئا�ضية 
�ضاردير،  وثيبوت  كالفيت  كاثرين  اأجرته  الفرن�ضية 
ت�ضيء بريينجري بع�ض ما جاء يف “لغة ترامب،” وهو 

كتاب ترّبم وغ�ضب، واأي�ضا ظريف جدا. 
 *ماذا كان رد فعلك يف اأعقاب انتخاب دونالد ترامب 

يف 8 نوفمرب 2016؟

لغة ترامب حتت جمهر التحليل

باراك اوباما ا�شتثناء يف التاريخ االمريكي

حركة لتلهية النا�س عن اجلوهر

غالف كتاب لغة ترامب موؤلفة الكتاب

حتدثت اف�شل منه لكنه هزمها

لغته حتت جمهر التحليل:

ترامب: �سجل واحد، وهو يخاطب طفال اأو رئي�س دولة...
فاز باملناظرة اأمام هيالري رغم اأنها حتدثت ب�ضكل اأف�ضل منه، مما يوؤكد اأّن اخلطاب ثانوي

امل�سكلة احلقيقية لي�ست الرئي�س الأمريكي نف�سه، بل ما ميثله

كانت لغته مفككة منذ بداية رئا�ضته: معجم حمدود، وجمل غري مكتملة

ا�ضتباه مبحاولة اغتيال البابا بنديكتو�ض
هل يحّرك اأردوغان ميلي�سياته يف النتخابات املقبلة؟

القرن املا�شي ملحاربة مترد حزب العمال الكرد�شتاين يف �شرق تركيا. ارتكبت 
حقوق  انتهاكات  م��ن  يح�شى  ال  ع���دداً  عاملة  ت��زال  ال  التي  املجموعة  ه��ذه 
“هيومن رايت�س ووت�س”  املدنيني االأك��راد، وفقاً لتقرير �شادر عن منظمة 
“جرائم قتل، واغت�شاب، و�شرقات،  2006 تت�شمن هذه االنتهاكات،  �شنة 
اأن  من  اأوغلو  ويحذر  لالأرا�شي”.  قانوين  غري  واحتالل  منازل،  وتدمري 

هذه املجموعات قد تن�شط قريباً على امتداد البالد.
 2009 �شنة  و�ُشجلت   ،2005 �شنة  تاأ�ش�شت  م�شابهة،  اأخ��رى  جمعية  هي 
كجمعية. وُتتهم “املواقد العثمانية” مبهاجمة مقرات �شحيفة “حريات” 
املباين  اأنقرة، وع�شرات  ال�شعب اجلمهوري يف  ا�شطنبول، ومكتب حلزب  يف 
هو  للمجموعة  املعلن  ال��ه��دف  اإّن  ال��دمي��ق��راط��ي.  ال�شعوب  حل��زب  التابعة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

احلكومة  اأ���ش��درت  املقبل،  )اآذار(  مار�س  يف  املحلية  لالنتخابات  ا�شتعداداً 
عميقاً  قلقاً  تثري  ب��داأت  االنتخابات،  على  االإ���ش��راف  ب�شاأن  مذكرة  الرتكية 
“غايت�شتون  معهد  يف  ال��ب��ارزة  الباحثة  كتبته  م��ا  بح�شب  املعار�شني،  ب��ني 

اإن�شتيتيوت” االأمريكي اأوزاي بولوت.
اأر�شلت وزارة الداخلية هذه املذكرة اإىل حكام املحافظات، تذكر اأّنه -باالإ�شافة 
اإىل ال�شرطة وامل�شوؤولني االأمنيني الذين يراقبون مراكز االقرتاع ويتخذون 
االحتياطات الالزمة ل�شمان اأمن االنتخابات- �شيكون هنالك اأي�شاً “حرا�س 

اأمن متطوعون” منخرطون يف هذه العملية.
ي�شككون  اأنهم  واآخ��ري��ن يف  املعار�شة  قلق  االإع���الن  ه��ذا  اإث���ارة  �شبب  ويكمن 
�شبه  بروز جمموعات  مع  وحتديداً  “املتطوعني”،  ه��وؤالء  وتكوين  بطبيعة 
الرتكي  الرئي�س  يراأ�شه  ال��ذي  والتنمية  العدالة  بحزب  مرتبطة  ع�شكرية 
رجب طيب اأردوغان. ربط الكاتب املعار�س اإجني حكيم اأوغلو، تاأ�شي�س هذه 
وهي قوة �شبه ع�شكرية اأن�شاأت يف ثمانينات  املجموعات ب�”حرا�س القرى”، 

توجهات  م��ع  يتطابق  وه��و  العثمانية”،  واحل�����ش��ارة  ل�”الثقافة  ال��رتوي��ج 
“العثمانية اجلديدة” الأردوغان. اإّن مقرات اجلمعية مزينة برموز عثمانية، 

وب�شور الأردوغان الذي تعهدت املنظمة بتقدمي كامل والئها له.
اأحد �شروط الع�شوية هو “اأن يكون العن�شر جندياً مرتدياً كفن الدفن لدى 
اأردوغان  اإىل  اإ�شارة  هو  الكفن  املرتدي  والقائد  الدفن”.  كفن  مرتد  قائد 
ال�شيا�شية  م�شريته  ب��داأ  باأّنه  خطاباته  خ��الل  غالباً  جماهريه  ُيذّكر  ال��ذي 
اأجل  من  �شهيداً  ليكون  اأن��ه م�شتعد  اإىل  وهو يرتدي كفنه يف دالل��ة رمزية 
اإىل  اأنهم ي�شريون  الق�شم  ي��وؤدون  ق�شيته. ويظهر فيديو احتفايل الأع�شاء 

الرمز نف�شه.
اأّن  تقارير  ذك��رت  ا�شطنبول،  يف  والتنمية  العدالة  حلزب  انتخابي  فوز  بعد 

اأردوغان.  لتحية  االأكفان  ارت��دوا  العثمانية”  “املواقد  اأع�شاء  من  العديد 
)كانون  يناير   12 يف  اأردوغ�����ان  ج��ان��ب��والت،  ق���ادر  زع��ي��م اجلمعية  وو���ش��ف 

الثاين( املا�شي باأنه “�شرفنا املتبادل” واأن “الذين يخونونه يخونوننا«.
احتجز جانبوالت لفرتة وجيزة يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( 2006 كواحد 
من �شتة م�شتبه بتورطهم يف موؤامرة الغتيال البابا بنديكتو�س ال�شاد�س ع�شر 
خالل زيارته تركيا. وكان م�شطفى اأوزتورك، �شديق جانبوالت، م�شتبهاً به 
اأنه اأوقف خالل التحقيقات يف جرمية قتل ال�شحايف الرتكي- اأي�شاً، علماً 
الفروع  رئي�س  فرقان غوك،  غّرد   ،2015 عام  ويف  دينك.  االأرمني هرانت 
اأدت  بعملية انتحارية �شنها داع�س  ال�شبابية للجمعية يف ا�شطنبول، م�شيداً 
اإىل مقتل 33 �شخ�شاً يف �شروت�س. ويف 12 دي�شمرب )كانون االأول( تظاهر 
اأع�شاء من املواقد اأمام مكتب ل�شبكة “فوك�س نيوز” يف ا�شطنبول �شد واحد 
من اإعالمييها، هو فاحت بورتاكال الذي قال اإن االأتراك قد يرغبون باإطالق 
مظاهرات ت�شبه ال�شرتات ال�شفر احتجاجاً على ارتفاع االأ�شعار. وبعد حوايل 
اأ�شبوعني، فتح مّدٍع تركي حتقيقاً يف ما اأدىل به بورتاكال، ب�شبب “حتري�س 

االآخرين علناً على ارتكاب جرمية«.
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حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
�سادر من حمكمة �ل�سارقة �لإحتادية 

2018/7183 مدين )جزئي(          

املرفوعة من املدعي/عبدالعزيز ح�شن ال�شمري 
�شد املدعي عليها / رامز علي ا�شماعيل ح�شني 

نعلمك باأنه قد �شدر بحقك يف الدعوى امل�شار اليها القرار املبني اأدناه
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا 
وقدره ثمانون الف درهم ، والفائدة التاأخريية بواقع 5% من تاريخ قيد �شحيفة 
الدعوى وحتى متام ال�شداد ، على اال تزيد الفائدة على ا�شل املبلغ املق�شى به ، 

مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب حماماة. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �عـــــــالن 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات - خورفكان : ال�شيد/ 
حممد عبيد را�شد معيلي كندي - اجلن�شية : االإمارات وطلب الت�شديق على حمرر 
ل��ت��ج��ارة االج��ه��زة الكهربائية  ال��ت��ج��اري رك��ن اال���ش��ال��ة  يت�شمن )ت��ن��ازل( يف اال���ش��م 
 538315 رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س 
ال�شيد/  اىل  بخورفكان   االقت�شادية  التنمية  دائرة  2005/10/4 من  بتاريخ  ال�شادر 
بانيكافتيل حممد م�شطفى اجلن�شية : الهند وتغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 
فردية اىل وكيل خدمات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 14 يوم من 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
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  �عالن بالن�سر

املرجع : 174
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ قيا�س حممود حممد يو�شف - بنغالدي�س اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ را�شد ابراهيم حممد عبداهلل الزرعوين - اإماراتي اجلن�شية 
بن�شبة )51%( وال�شيد/ فايز اال�شالم ليت موكتري علي هوالدير - بنغالد�س اجلن�شية بن�شبة )29%( وال�شيد/ 
دوالل �شردار عبدول مالك �شاردار - بنغالدي�س اجلن�شية بن�شبة )10%( وال�شيد/ �شيف اال�شالم هرموز مياه - 
بنغالدي�س اجلن�شية بن�شبة )5%( وال�شيد/ حممد �شالح الدين ابو الكالم - بنغالدي�س اجلن�شية بن�شبة )%5( 
يف الرخ�شة امل�شماة / القبعة ملقاوالت اال�شباغ( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )755314( ال�شادرة 
من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية 
بوكيل خدمات( اىل )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( مت تغيري اال�شم التجاري من )القبعة ملقاوالت اال�شباغ( 
اىل )القبعة ملقاوالت اال�شباغ ذ م م(  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( 
ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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  �عالن بالن�سر
املرجع : 170

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ابراهيم علي عبدالرحمن - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف  )ب�شائر االمل لتجارة الهواتف 
املتحركة( مبوجب رخ�شة رقم )540927( اىل ال�شيد/ عبداملنري معروف كودايل - هندي 
القانوين  ال�شكل  تغيري  اخر  اىل  الرخ�شة  �شاحب  تنازل   : اخرى  تعديالت  اجلن�شية  

للرخ�شة من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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  �عالن بالن�سر
املرجع : 172

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ا�شفي احمد رايف احمد - هندي اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ را�شد نواز - ا�شرتايل 
اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة )بقالة هنت( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 
)116596( ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : ال يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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  �عالن بالن�سر
املرجع : 176

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد عبداهلل �شامل احمد الكثريي - اإماراتي 
اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
ال�شيد/ بدر احمد حممد �شامل احلمادي - اإماراتي اجلن�شية يف )كافترييا رمال 

النهدة( مبوجب رخ�شة رقم )602163(  تعديالت : 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 2018/1611 

اىل املحكوم عليهم/1- عائ�شة علي 2- اأمل �شوقي �شوقي عقيل العامري 3-حممد �شالح 
�شالح  5-ع��ب��داهلل  ال��ك��ث��ريي  منيباري  ع��ام��ر  �شالح  اأح���الم   -4 ال��ك��ث��ريي   منيباري  ع��ام��ر 
منيباري الكثريي 6-خلود �شالح عامر منيباري الكثريي 7- زايد �شالح منيباري الكثريي 
عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن  ال��ك��ث��ريي   منيباري  ع��ام��ر  �شالح  �شلطان   -8
الدعوى رقم )2017/113( مدين كلي.  اأ�شدرت بحقك حكما يف  االبتدائية قد  االحتادية 
يق�شى باإلزامكم بدفع مبلغ وقدره )658269( درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف ،  وحيث ان 
املحكوم له/ حممد حممد عبداهلل ح�شني اخلوري ، قد تقدمت بطلب تنفيذ احلكم و�شجلت 
يوما   )15( خالل  به  املحكوم  املبلغ  ب�شداد  مكلف  اأن��ت  لذا   2018/1611 رقم  حتت  التنفيذ 
من تاريخ ن�شر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ح�شب اال�شول. 
 قلم �لتنفيذ �ملدين  
بد�ر �لق�ساء عجمان 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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�إعالن بالن�سر بالدعوى 2018/2224 جتاري كلي دبي  

اىل املدعي عليهم/ بوليوود بارك�س - �س ذ م م
مبا ان املدعية /جون ريت�شاردز كومباين اإنك قد اقامت الدعوى املذكورة 
اأعاله ومبا ان املحكمة قد انتدابنا خبريا يف هذه الدعوى ، وباالإ�شارة 
اىل عدم ح�شوركم اجتماع اخلربة االأول يف 2019/2/4 ، فاإننا ندعوكم 
حل�شور اجتماع اخلربة الثاين او ح�شور ممثلكم القانوين ال�شاعة 11.00 
عود   - دبي  يف  الكائن  اخلبري  مبكتب  االربعاء 2019/2/13  يوم  �شباح 
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لتقدمي دفوعكم وم�شتنداتكم. 
�ملهند�س/ حممد ناظم �سالح �لدين ��سرب 
4167395 050 / �خلبري �لهند�سي �ملنتدب  

�إجتمـــــاع خبــــــرة
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للح�سور �أمـــــام �خلربة 

يف �لق�سية رقم 2018/332 جتاري كلي �لفجرية
يعلن اخلبري الهند�شي / حممود قا�شم ابو ح�شان واملنتدب من قبل مدير اإدارة اخلرباء الفنيني 
، ا�شتنادا اىل احلكم ال�شادر عن حمكمة الفجرية االحتادية االإبتدائية - الدائرة التجارية الكلية 
، واملرفوعة من املدعيني : 1- �شركة االإحتاد  اأعاله  بتاريخ 2018/12/17 يف الق�شية املذكورة 

التجارية - ذ م م 2- باحل�شا الإدارة املحاجر والك�شارات - ذ م م 
م  م  ذ   - �شولي�شني  كرا�شينغ  �شيا�س جلوبال  : جي  الثانية  املدعي عليها  فان  للمهمة  وتنفيذا 
)GCS GLOBAL CRUSHING( ، مدعوة فورا للتوا�شل مع اخلبري املنتدب  يف 
مو�شوع اخلربة ومن ثم حل�شور اجتماع خربة االنتقال الهند�شية ، ممثلة اأ�شوال او بوا�شطة 
وكيل معتمد عنها قانونا ، واملقرر عقده بعد ا�شبوع من تاريخ الن�شر يف مكان تواجد الوحدة 

الرئي�شية للك�شارة الهيدروليكية والتي حتمل الرقم الت�شل�شلي 38140008   
�إعالن

�خلبري �لهند�سي �ملنتدب 
�ملهند�س / حممود قا�سم �بو ح�سان - هاتف 0506504130

�إجتمـــــاع خبــــــرة

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
يف  �لدعوى 2018/3590 جتاري جزئي - دبي 

املدعي/موارد للتمويل - �س م خ 
بوكالة املحامي/عي�شى �شامل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 

املعلن اليه/املدعي عليه/فهد مرزوق حممد علي ال علي 
اعاله فقد  الدعوى  املوقرة العمال اخلربة يف  دبي  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
االجتماع  لعقد  ظهرا  الثانية  ال�شاعة  متام  يف   2019/2/11 املوافق  االثنني  يوم  حددنا 
االأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، 
مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق االأول مكتب 119.  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم 
قانونا حل�شور االجتماع املذكور  مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم 
مراجعة اخلبري اوال باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
�خلبري/ �سعيد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
�لجتماع �لأول للخربة

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2016/321  ��ستئناف عقاري    
والتطوير  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  اجل��دي��د  ���ش��ده/1-ال��ن��ج��م  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
املينتز  امل�شتاأنف /ف��اي��ف  امل��ح��دودة  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  م  م  ذ  �س   - العقاري  للتطوير 
وحددت   2016/6/5 بتاريخ  كلي  عقاري   2015/473 رقم  بالدعوى 
ال�شاعة 17.30 م�شاءا  املوافق 2019/2/13  لها جل�شه يوم االربعاء  
ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم  بالقاعة رقم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ حممد 
الت�شديق على حمرر  االإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�شية  النقبي  عبدالرحيم عبداهلل ح�شن 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري اأماكن للحفالت واملنا�شبات 
 ، بالوجبات اجلاهزة  ، تعهدات تزويد  الغذائية  باملواد  الرخ�شة خدمات متوين  ن�شاط   ،
رخ�شة  خورفكان  يف   االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ، مكتب   ، وجبات  اإع��داد 
مهنية رقم 730254 ال�شادر بتاريخ 2014/11/27 يف دائرة التنمية االإقت�شادية بخورفكان. 
اىل ال�شيد/ يو�شف حاجي تايوالتيل كوياندى مويدو ، اجلن�شية : الهند  ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2019/818(
املنذرة : �شركة ال�شفوة للعقارات - ذ م م 

م�شوؤولية  ذات  )�شركة  املعدنية  القواطع  ل�شناعة  املتحدة  �شركة   : اليها  امل��ن��ذر 
حمدودة(  ان املنذرة تنذر املنذر اليها مبوجب هذا االنذار العديل ب�شرورة �شداد 
قطعة  على  الواقع  املبنى  يف  عمال  �شكن  غرف  ا�شتئجار  عن  املتاأخر  االيجار  بدل 
 )30( مهلة  خ��الل   )2( لالإ�شتثمار  دب��ي  جممع  منطقة   )597-699( رق��م  االر���س 
كافة  ملبا�شرة  ت�شطر  �شوف  املنذرة  فان  واال  االإي��ج��ارات  قانون  حددها  التي  يوما 
العني  من  اليها  املنذر  واخ��الء  حقوقها  بتح�شيل  الكفيلة  القانونية  االج���راءات 
املوؤجرة وا�شتالمها خالية من اي �شاغل ، باالإ�شافة اىل حتميل املنذر اليها كافة 

الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  �لدعوى 2019/31  جتاري كلي 

امل�شاهمة  م 2-�شركة ميغا بروجيلر  م  ذ  الفنية - �س  باور للخدمات  املدعي عليه/1-تو  اىل 
لالن�شاءات وال�شباحة وال�شناعة والتجارة )�شركة اجنبية - تركيا( 3-�شركة ميغا بروجيلر 
امل�شاهمة لالن�شاءات وال�شباحة وال�شناعة والتجارة )فرع اجنبية - تركيا( جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �شركة دبي للكابالت اخل�شو�شية املحدودة وميثله / فهد احمد علي 
حممد بن متيم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن 
والت�شامم بان يوؤديا للمدعية اإجمايل )2.349.543.70 درهم(  زائدا الفائدة القانونية بواقع 
9% يف ال�شنة من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2019/2/13 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/186  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  اخلليوي  عبداهلل  بن  خالد  بن  عليه/1-لوؤي  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ عجيب لتاأجري ال�شيارات قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   2230( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  
�س   8.30 ال�شاعة    2019/3/5 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/3259  مدين جزئي 

املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  �شارما جمهول  1-افني�س   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال��ه��اوي  عبدالغفور  حممد  ح�شن 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )80.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ  اال�شتحقاق لل�شداد التام.   وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة    2019/2/14 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.19
بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
�عالن ب�سحيفة ��سكال بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2019/32 ��سكالت جتارية  
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 2781/2017 تنفيذ جتاري 

الت�شميم  تنفيذ  الع��م��ال  امب�شيبل  موؤ�ش�شة   : م�شت�شكل   : االإع����الن  ط��ال��ب 
الداخلي - وميثلها مالكها / علي جمعة عبداهلل حممد اأهلي - املطلوب اعاله 

: امل�شت�شكل �شده : 1- فرناز فريربز اطمنيان -  جمهول حمل االقامة
املوافق  االرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  حت����ددت  ق��د  ب��ان��ه  نعلنكم   : االإع�����الن  م��و���ش��وع 
للنظر يف اال�شكال   ch1.C.15 2019/2/13  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر 

قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س �لق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   

       مذكرة �إعادة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2737  جتاري  كلي             

اىل امل��دع��ي عليه / 1-وادي امل��ك�����ش��رات  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ مهتاب للخ�شار والفواكه - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
 854032.25( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م( 
اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء  املوافق  
2019/2/20  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/40  جتاري جزئي              
 اىل املدعي عليه / 1- طالب احلواي لالأعمال الكهربائية وامليكانيكية - �س ذ م م

جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ال�شراب للمقاوالت الكهروميكانيكية - 
�س ذ م م  وميثله / را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )84000 درهم( والر�شوم 
ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
التام.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2019/2/20  ال�شاعة 8.30 �س 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/4709  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-بالن بي لالعالنات - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ويكيد تينت�س - �س ذ م م وميثله / ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
والر�شوم  درهما  ومائتي  الفا  وت�شعون  وخم�س  ثالثمائة  دره��م(   395.200(
قيد  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2019/3/3  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/56  جتاري جزئي              
م( - فرع  م  االإم���ارات )ذ  ان��ك  امكو اجنينيريجن  �شركة  املدعي عليه /1-  اىل 
املكائن واملعدات  لتاأجري  العربية  املدعي/  ان  دبي  جمهول حمل االقامة مبا 
- �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  مببلغ وقدره )37.349 
ال��ت��ام.    وح��ددت لها جل�شة ي��وم االحد   9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
املوافق  2019/2/10  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف �لدعوى رقم 2019/133  تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- فندق �شن اند �شكاي الرقة - �س ذ م م  جمهول حمل 
ومتثلها  املالب�س  لكي  ياويلي  مغ�شله  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االقامة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - حممد  را�شد  �شليمان  و�شحه   /
درهم  وق��دره )75196(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/129  جتاري كلي               
حمل  جمهول  �شبايييف   كوزها  كوزها�شباييف  /1-���ش��اي��ان  عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ فندق ن�شيمة روي��ال وميثله / نا�شر مال اهلل حممد 
غامن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   3753518.97( وق��دره 
بالنفاذ  ال��ت��ام.  و �شمول احل��ك��م  ال�����ش��داد  ت��اري��خ  اال�شتحقاق وح��ت��ى  12% م��ن 
ال�شاعة 9.30  امل��واف��ق  2019/2/17   ي��وم االح��د   املعجل.  وح��ددت لها جل�شة 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12548 بتاريخ 2019/2/6   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/51  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شمارت لينك لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م  جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ اأرام��ك�����س االإم����ارات - ���س ذ م م  وميثله / اأمل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  ال�شبيعي    عمري 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   28167.35( وقدره  مببلغ  عليها 
التام.  وح��ددت لها جل�شة  ال�شداد  والفائدة  9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى 
 Ch1.C.12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق  2019/2/18   يوم االثنني  
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- الفجر:

بارتي  اآ���ش��ل��ي  االأوىل  اأ���ش��رتال��ي��ا  م�شنفة  ت�����ش��ارك 
ال��ت��ي تنطلق  للتن�س  دب���ي احل���رة  ���ش��وق  ب��ط��ول��ة  يف 
مناف�شاتها يف 17 فرباير اجلاري على �شتاد ال�شوق 
موا�شلة  اإىل  ���ش��ن��ة-   -22 ب��ارت��ي  وت�شعى  احل����رة. 
اأ�شرتاليا  بطولة  يف  قدمتها  التي  القوية  عرو�شها 
قبل  النهائي  رب��ع  اإىل  اأو�شلتها  وال��ت��ي  امل��ف��ت��وح��ة، 
ومل   كفيتوفا.  بيرتا  الت�شيكية  تقدمها  توقف  اأن 
تاألقها يف مواجهات  قامتها )1.66م( من  متنعها 
الفردي والزوجي، حيث تغلبت على ماريا �شارابوفا 
اإىل  وو�شلت  ا�شرتاليا،  نهائي  رب��ع  اإىل  طريقها  يف 
بالرومانية  الهزمية  واأنزلت  عاملياً،   14 الت�شنيف 
اإىل  �شيمونا هاليب، امل�شنفة االأوىل �شابقاً، لتتاأهل 
النهائي الثاين لها على التوايل يف بطولة �شيدين، 
كذلك  جم����دداً.   تقدمها  كفيتوفا  ت��وق��ف  اأن  قبل 
الزوجي،  بارتي جناحات هامة يف مناف�شات  حققت 
نهائي  وخا�شت  عاملياً،   5 ال�  الت�شنيف  اإىل  وقفزت 
بنهائي  وتوجت  ال��ك��ربى،  االأرب���ع  البطوالت  جميع 
2018. وت��ل��ق��ت يف  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
نهاية املو�شم املا�شي ميدالية نيوكوم الرفيعة، وهي 
الثانية  لل�شنة  اأ�شرتاليا، وذلك  اأعلى و�شام يف تن�س 
�شكان  لتن�س  الوطنية  ال�شفرية  وهي  التوايل،  على 
على  االإقبال  تعزيز  ومهمتها  االأ�شليني،  اأ�شرتاليا 
اإجنازاتها  وت��اأت��ي  اأو���ش��اط��ه��م.    يف  التن�س  ري��ا���ش��ة 
ب��ع��ي��داُ عن  ا���ش��رتاح��ة طويلة  اأخ��ذه��ا  احل��ال��ي��ة بعد 

املتحدة  ال��والي��ات  دورة  يف  م�شاركتها  اإث��ر  امل��الع��ب 
اإذ �شعرت ب�شرورة عي�س حياتها   ،2014 املفتوحة 
كمراهقة عادية. و�شهد مطلع 2016 عودتها اإىل 
للتن�س.  ال��دويل  االحت��اد  بطوالت  �شمن  املناف�شة، 
وقالت بارتي: “لدي دافع قوي للفوز يف كل مواجهة 
اأنه مبجرد تذوق طعم الن�شر،  اأعنيه  للفردي، وما 
اأ�شبح متلهفة للمزيد. واالأهم من ذلك بداأت اأتفهم 
واأن  املالعب،  عن  بعيداً  باأوقاتي  اأك��رث  اأمتتع  كيف 
مو�شمي  واأنهيتي  اإليها،  اأطمح  التي  النتائج  اأحقق 
وانطالقتي  ال�شينية،  زوه��اي  بطولة  لقب  باإحراز 
�شكوى.«   ب���دون   ،2019 م��و���ش��م  ك��ان��ت مم��ت��ازة يف 
لرئي�س  التنفيذي  النائب  ماكلوخلني،  كومل  وق��ال 
دبي  ل�����ش��وق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  االإدارة  جم��ل�����س 
اأثبتت  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  الع��ب��ة  ب��ارت��ي  “اأ�شلي  احل����رة: 
جدارتها خالل خو�شها مناف�شات الكريكت، ونحن 
�شعداء بقرارها ا�شتئناف م�شريتها يف عامل التن�س، 
اأن  اإيجابياً يف هذه اللعبة، ومن املمتع  اأث��راً  وتركها 
نتابع كيف �شتواجه التحديات الكبرية هنا يف دبي.«

بارتي  اأن  اإىل  البطولة  مدير  تهلك،  �شالح  واأ���ش��ار 
اأثبتت  وق��د  االأوىل،  للمرة  دب��ي  دول��ي��ة  يف  ت�����ش��ارك 
اأن���ه���ا م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة، وتتطور  ل�����ش��ن��وات ع���دي���دة 
اأ�شرتاليا  االأخ����ري يف  واأظ��ه��ر جن��اح��ه��ا  ب��ا���ش��ت��م��رار، 

قدرتها على اإنزال الهزمية باأكرب االأ�شماء.
وتواجه بارتي حتديات �شعبة تفر�شها قائمة ت�شم 
مبن  ال��ع��امل،  يف  االأُول  الع�شر  امل�شتفات  م��ن  ت�شعاً 
فيهن امل�شنفة االأوىل نعومي اأو�شاكا، بطلة اأ�شرتاليا 

املتحدة،  ال���والي���ات  دورة  ل��ق��ب  وح��ام��ل��ة  امل��ف��ت��وح��ة 
وبيرتا كفيتوفا، بطلة وميبلدون مرتني، وكارولني 
اأ���ش��رتال��ي��ا املفتوحة  ب��ب��ط��ول��ة  ال��ف��ائ��زة  ف��وزن��ي��اك��ي، 
2018، و�شمونا هاليب، بطلة دورة فرن�شا املفتوحة،  
واأجن��ل��ي��ك ك��ريب��ر، احل��ائ��زة على األ��ق��اب ث��الث من 
البطوالت االأربع الكربى واإلينا �شفيتولينا، حاملة 
لقب دبي مرتني، وكارولينا بلي�شكوفا، حاملة لقب 
التي  2019، وكارولينا بلي�شكوفا  بطولة بري�شنب 
اأ�شرتاليا، وبطلتي غراند �شالم  بلغت ن�شف نهائي 
اأو�شتابينكو.     وايلينا  موغوروزا  غاربني  ال�شابقتني، 
وي�شارك  ال��رج��ال،  اأ���ش��ب��وع  ال�شيدات،  بطولة  ويلي 
روجيه  ال�����ش��وي�����ش��ري  التن�س  اأ���ش��ط��ورة  بطولته  يف 
و�شتيفانو�س  م����رات،   7 دب���ي  ل��ق��ب  ح��ام��ل  ف���ي���درر، 
اأ�شرتاليا،  نهائي  ن�شف  قطبي  اأح��د  ت�شيت�شيبا�س، 
وروبريتو بواتي�شتا اآغوت، بطل تن�س دبي 2018، 
وحامل لقب دورة الدوحة اأخرياً، ومارين �شيليت�س، 
�شابقاً،  املفتوحة  املتحدة  ال��والي��ات  ببطولة  الفائز 
مرتني.  دب��ي  نهائي  بلغ  ال��ذي  بريديت�س،  وتوما�س 
تقام بطوالت �شوق دبي احلرة للتن�س، التي متلكها 
رع��اي��ة �شاحب  احل����رة، حت��ت  دب���ي  ���ش��وق  وتنظمها 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي.  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
تنطلق يف  التي  ال�شيدات  ببطولة  احل��دث  وي�شتهل 
17 فرباير وحتى 23 من ذات ال�شهر، تليها بطولة 
 2 25 فرباير وحتى  الرجال التي تنطلق اجلمعة 

مار�س املقبل. 

الأ�سرتالية اآ�سلي بارتي ت�سارك يف بطولة �سوق دبي احلرة للتن�س

احت����اد الإم����ارات للجوجيت�س����و يبح����ث اآف����اق التع����اون 
م����ع اللجن����ة الأوملبي����ة الأردني����ة

•• اأبوظبي- الفجر:

اللجنة  مع  امل�شتقبلي  التعاون  اآف��اق  للجوجيت�شو  االإم���ارات  احت��اد  بحث   
االأوملبية االأردنية واالحتاد االأردين للجوجيت�شو، وذلك على هام�س زيارة 
ال�شيد فهد  اأبوظبي. وا�شتقبل  وفد من كال اجلانبني يف مقر االحت��اد يف 

علي ال�شام�شي املدير التنفيذي الحتاد االإمارات للجوجيت�شو، ال�شيد نا�شر 
اأمين املجايل االأمني العام للجنة االأوملبية االأردنية، اإىل جانب ح�شور عدد 
االجتماع،  ال�شام�شي خالل  وا�شتعر�س  امل�شوؤولني من كال اجلانبني.  من 
االإم����ارات  احت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  الريا�شية  وامل��وا���ش��م  ال��ب��ط��والت  تفا�شيل 
يف  بتحقيقها  جن��ح  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  االإجن�����ازات  ج��ان��ب  اإىل  للجوجيت�شو، 

خمتلف البطوالت املحلية واالإقليمية والدولية، وامل�شاركات العاملية القوية 
وتطرق  التتويج.  من�شة  على  مكانها  بحجز  االإم���ارات  دول��ة  جنحت  التي 
اجلانبان اإىل �شرورة التعاون امل�شتقبلي عرب تبادل اخلربات واالطالع على 
بتحقيقها  االأردن  ب��داأت  التي  الكبرية  النجاحات  ظل  يف  املمار�شات  اأف�شل 
بتنظيم  املتعلقة  التطورات  بحثا  كما  العاملية،  اجلوجيت�شو  مناف�شات  يف 

بطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�شو 2019 التي �شتقام يف اأبريل 
املقبل، اإىل جانب جوالت ومناف�شات اأبوظبي جراند �شالم العاملية. واأثنى 
اململكة  به يف  ال��ذي يحظون  والدعم  االأردن��ي��ني،  الالعبني  ال�شام�شي على 
اإىل  بالنظر  بها، وذلك  التي يتمتع  باالإمكانات  الها�شمية، منوهاً  االأردنية 

النتائج القيا�شية التي جنحوا بتحقيقها يف خمتلف املحافل، واملناف�شات.

•• ال�شارقة- الفجر:

لالأ�شرة  ال�����ش��ارق��ة  ج���ائ���زة  ت�����ش��ت��ع��ّد 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
ال��ري��ا���ش��ي، حت���ت رعاية  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  م��ن  ك��رمي��ة 
حاكم ال�شارقة، ال�شيخة جواهر بنت 
املجل�س  رئي�شة  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
رئي�شة  االأ�����ش����رة،  ل�������ش���وؤون  االأع���ل���ى 
الريا�شية،  لالأ�شرة  ال�شارقة  جائزة 
من  الفائزين  اأ�شماء  عن  ل��الإع��الن 
الثانية،  دورت��ه��ا  يف  امل�شاركة  االأ���ش��ر 
ي�شت�شيفه  )االأربعاء(، يف حفل  غداً 
للمنا�شبات  اجل�������واه�������ر  م�����رك�����ز 

واملوؤمترات بال�شارقة. 
وا�شتقبلت اجلائزة التي تعّد االأوىل 
امل�����ش��ت��وى املحلي  م���ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى 
الثانية  دورت���ه���ا  خ���الل  واالإق��ل��ي��م��ي 
اأ�شر  من  م�شاركة  طلب   109 نحو 
اإماراتية ريا�شية من خمتلف اأنحاء 
االإع����الن عن  ال���دول���ة، ح��ي��ث �شيتم 
اإذ  اجل��ائ��زة،  فئات  �شمن  الفائزين 
لكل  النهائيني  املر�شحني  ع��دد  بلغ 

فئة )3 مر�شحني من كل فئة( وعن 
االإعاقة  فئة بطل / بطلة من ذوي 
ليتم  م�������ش���ارك���ان،  ���ح  ت���ر����شّ ف��ق��د مت 
االأ�شرة  االإع���الن خ��الل احلفل ع��ن 

الفائزة.
 

الفئات 
فئات  اأرب�������ع  اجل����ائ����زة  وخ�����ش�����ش��ت 
التي  الريا�شية،  االأ���ش��رة  فئة  ه��ي: 
ت�����ش��ت��ه��دف االأ�����ش����ر ال���ت���ي ت�����ش��ّم يف 
اأفراد  تكوينها ما ال يقل عن ثالثة 
ريا�شيني، اإىل جانب فئة اأ�شرة بطل 
ب��ط��ل��ة، وه���ي واح����دة م��ن الفئات   -
اجلائزة  خ�ش�شتها  التي  املجتمعية 
التي  االأ�شر  خاللها  من  وت�شتهدف 
بطلة  اأو  بطل  تاأ�شي�س  يف  �شاهمت 

من اأفراد االأ�شرة.
 اإىل جانب فئة اأ�شرة بطل ذو اإعاقة 
التي  ال��ف��ئ��ة  اإع����اق����ة،  ذات  ب��ط��ل��ة   -
ت��ع��د واح����دة م��ن اأه���م ال��ف��ئ��ات التي 
تخ�ش�شها اجلائزة، ومت ا�شتحداثها 
فئة  وه��ي  الثانية،  اجل��ائ��زة  دورة  يف 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����ش��ي يف مت��ك��ني ذوي 

بنف�شهم،  ثقتهم  وتعزيز  االإع��اق��ات 
التي  االأ���ش��ر  الفئة  ت�شتهدف  حيث 
�شاهمت يف تاأ�شي�س بطل اأو بطلة ذو 
االأ�شرة  اأف��راد  االإعاقة من  من ذوي 
والدعم  العلمي  التاأهيل  خالل  من 
املادي واملعنوي وامل�شاهمة يف حتدي 
االإعاقة بتوفري املعدات والت�شهيالت 
ل��ت��ط��وي��ر ق����درات����ه وان����دم����اج����ه يف 

املجتمع ليكون بطاَل ريا�شياً.
وت�شم اجلائزة فئة امل�شاركة االأ�شرية 
املجتمعية  ال���ري���ا����ش���ة  جم������ال  يف 
وال�شحية، وهي فئة مت ا�شتحداثها 
ُتعنى  ال���ث���ان���ي���ة،  اجل����ائ����زة  دورة  يف 
فاعلية  مدى  على  ال�شوء  بت�شليط 
اال����ش���ر واه��ت��م��ام��ه��ا ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
تقام على  التي  الريا�شية  االأح��داث 
ال�شعيد املحلي، حيث ت�شتهدف هذه 
الفئة االأ�شر التي قامت بامل�شاركة اأو 
املبادرة بفعاليات اأو اأن�شطة يف املجال 
ال��ري��ا���ش��ي وال�����ش��ح��ي وال��ت��ي جرى 
ب�شكل  الدولة  تنظيمها داخل نطاق 
ملختلف  وحم���ف���ز  واي���ج���اب���ي  ف���اع���ل 

االأ�شر املحلية على امل�شاركة.

جوائز مالية
الثانية  ال��دورة  اأمناء  جمل�س  وك��ان 
م�����ن ج�����ائ�����زة ال���������ش����ارق����ة ل���الأ����ش���رة 
الريا�شية قد خ�ش�س جوائز مالية 
اإماراتي  دره���م  األ���ف   600 قيمتها 
االأربعة  اجل��ائ��زة  فئات  �شمن  ت��وزع 
الريا�شية”  “االأ�شرة  ف��ئ��ة  وه����ي: 
“اأ�شرة  ف��ئ��ة  دره�����م(؛  األ���ف   300(
بطل - بطلة” )100 األف درهم(؛ 
ذات  -ب��ط��ل��ة  اإع���اق���ة  ذو  “بطل  ف��ئ��ة 
وفئة  دره���م(  األ���ف   100( اإعاقة” 
جمال  يف  االأ�����ش����ري����ة  “امل�شاركة 
وال�شحية”  املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ة 

)100 األف درهم(. 
ال��ت��ي انطلقت يف  وت��ه��دف اجل��ائ��زة 
عام 2014 حتت رعاية كرمية من 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
ورئي�شة  االأ����ش���رة  ل�����ش��وؤون  االأع���ل���ى 
الريا�شية،  لالأ�شرة  ال�شارقة  جائزة 
االإماراتية  ال��ع��ائ��الت  حت��ف��ي��ز  اإىل 

ال�شحية  احلياة  اأ�شلوب  تبني  على 
ال����والء  روح  وت��ن��م��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
وتكرمي  اأب���ن���ائ���ه���ا  ب����ني  واالن����ت����م����اء 
الريا�شية  االإجن����������ازات  اأ����ش���ح���اب 
اأو�شع يتمثل  اإطار هدف  املتميزة يف 
بالعلم  م���دّع���م  ق����وّي  ب��ن��اء ج��ي��ل  يف 

وال�شحة والكفاءة.

ال�ضور:
�شورة 1-2: تهدف جائزة ال�شارقة 
ت�شجيع  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل���الأ����ش���رة 
والريا�شية  ال�شحية  احلياة  اأ�شلوب 

لدى االأ�شر االإماراتية
ال�شارقة  ج��ائ��زة  ���ش��ع��ار   :3 ���ش��ورة 

لالأ�شرة الريا�شية 

ال�ضارقة  ج��ائ��زة  ح��ول  ن��ب��ذة 
لالأ�ضرة الريا�ضية:

لالأ�شرة  ال�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  انطلقت 
2014 وينظمها  الريا�شية يف عام 
جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي حتت 
ال�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  ك��رمي��ة  رع���اي���ة 
جواهر بنت حممد القا�شمي، قرينة 

ال�شارقة،  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ل�شوؤون  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ال�شارقة  ج���ائ���زة  ورئ��ي�����ش��ة  االأ����ش���رة 

لالأ�شرة الريا�شية. 
تهدف اجلائزة اإىل حتفيز العائالت 
اأ�شلوب احلياة  االإماراتية على تبني 
روح  وتنمية  والريا�شية  ال�شحية 
الوالء واالنتماء بني اأبنائها وتكرمي 
الريا�شية  االإجن����������ازات  اأ����ش���ح���اب 
امل���ت���م���ي���زة يف اإط��������ار ه������دف اأو�����ش����ع 
ق����وّي مدّعم  ب��ن��اء ج��ي��ل  ي��ت��م��ث��ل يف 
ب��ال��ع��ل��م وال�����ش��ح��ة وال���ك���ف���اءة. وقام 
اأم��ن��اء ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة من  جمل�س 
الريا�شية  لالأ�شرة  ال�شارقة  جائزة 

قيمتها  م��ال��ي��ة  ج��وائ��ز  بتخ�شي�س 
600 األف درهم اإماراتي توزع �شمن 
ف��ئ��ات اجل��ائ��زة االأرب���ع���ة وه���ي: فئة 
األف   300( الريا�شية”  “االأ�شرة 
-بطلة”  بطل  “اأ�شرة  فئة  دره���م(؛ 
“بطل ذو  )100 األف دره��م(؛ فئة 
اإعاقة” )100  ذات  بطلة   - اإعاقة 
األف درهم( وفئة “امل�شاركة االأ�شرية 
املجتمعية  ال���ري���ا����ش���ة  جم������ال  يف 

وال�شحية” )100 األف درهم(. 
والحقاً للنجاح الذي حققته اجلائزة 
ا�شتحداث  مت  االأوىل،  دورت���ه���ا  يف 
“بطل  فئة  وهما  جديدتني  فئتني 
اإعاقة”  ذات  ب��ط��ل��ة  اإع�����اق�����ة/  ذو 

جمال  يف  االأ�شرية  “امل�شاركة  وفئة 
وال�شحية”.  املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ة 
اأفراد  ي��ك��ون  اأن  وت�����ش��رتط اجل��ائ��زة 
دولة  مواطني  املتقدمة من  االأ�شرة 
حققوا  ق��د  ي��ك��ون��وا  واأن  االإم������ارات، 
اإجن��������ازات ري��ا���ش��ي��ة م��ت��م��ي��زة على 
ب�شفة  واخل��ارج��ي  املحلي  امل�شتوى 
طلب  يكون  واأن  جماعية،  اأو  فردية 
ووثائق  مب�شتندات  مرفقاً  امل�شاركة 
تثبت  خمت�شة  جهات  من  و�شهادات 
العمل  مم��ار���ش��ة  يف  اال���ش��ت��م��راري��ة 
االأن�شطة  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال��ري��ا���ش��ي 
انقطاع  دون  الريا�شية  والبطوالت 

خالل اخلم�س �شنوات املا�شية.

�ضمن اأربع فئات خا�ضة ومبجموع جوائز ي�ضل قيمتها اإىل 600 األف درهم 

جائزة ال�سارقة لالأ�سرة الريا�سية تعلن عن اأبطال 
دورتها الثانية اليوم  

•• دبي -الفجر: 

للريا�شات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  اأق����ام 
ال�شياحي  بامليناء  مقره  يف  البحرية 
ي����وم االث���ن���ني ح��ف��ل ت��ت��وي��ج 5 جنوم 
الثانية  اجل���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  الأب���ط���ال 
االأ�شماك  ل�����ش��ي��د  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن 
روزنامة  �شمن  النادي  نظمها  والتي 
واملجتمعية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

للمو�شم احلايل 2019-2018.
وح��ق��ق احل���دث ال��ك��ب��ري جن��اح��ا الفتا 
60 مت�شابقا من  اأك��رث من  مب�شاركة 
على  املقيمة  واجلاليات  الدولة  اأبناء 
ار����س االإم�����ارات ح��ي��ث ح��ظ��ي احلدث 
باهتمام كبري وملحوظ من املوؤ�ش�شات 
رعاية  على  ت�شابقت  وال��ت��ي  الوطنية 
احل�������دث وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ج��م��ع��ي��ة دبي 
التعاونية ل�شيادي االأ�شماك والناقلة 
الوطنية )طريان االإمارات( ومعر�س 
دبي العاملي للقوارب يف دورته ال�شابعة 

والع�شرين 2019 و�شركة )بي اأند اأو 
الكبرية  االحتفالية  و�شهد  ماريناز(  
ع��ل��ي ن��ا���ش��ر ب��احل��ب��ال��ة ن��ائ��ب رئي�س 
جمعية  رئي�س  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
االأ�شماك  ل�����ش��ي��ادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  دب���ي 
مدير  القمزي  حممد  ه��زمي  يرافقه 
ال�شام�شي  وحم��م��د  ال�����ش��ب��اق��ات  اإدارة 
املدير التنفيذي بالوكالة مدير الدعم 
امل��وؤ���ش�����ش��ي  وخ��ل��ي��ف��ة را���ش��د الفال�شي 
)بي  �شركة  يف  املرا�شي  عمليات  مدير 
النهاري  حم��م��د  و  م��اري��ن��از(  اأو  اأن����د 
ال�شركات  م��ب��ي��ع��ات  م��دي��ر  ال��ه��ا���ش��م��ي 
وح���م���د عي�شى  االإم���������ارات(  )ط�����ريان 
االأن�������ش���اري م��دي��ر دع����م االأع����م����ال يف 
نا�شر  علي  وحر�س  الوطنية  الناقلة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  باحلبالة 
التعاونية  دب��ي  جمعية  رئي�س  ال��ن��ادي 
جميع  تهنئة  على  االأ�شماك  ل�شيادي 
الفائزين يف امل�شابقة يف جولتها الثانية 
م�شيدا مب�شتوي امل�شاركة الذي ارتفع 

ومثمنا  املا�شية  بالفعاليات  مقارنة 
للموؤ�ش�شات  وال���رائ���د  ال��ك��ب��ري  ال����دور 
دبي  جمعية  مقدمتها  ويف  ال��داع��م��ة 
التعاونية ل�شيادي االأ�شماك والناقلة 
الوطنية )طريان االإمارات( ومعر�س 
دبي العاملي للقوارب يف دورته ال�شابعة 
والع�شرين 2019 و�شركة )بي اأند اأو 
را�شد  خليفة  اثني  وب��دوره  ماريناز(  
املرا�شي  ع��م��ل��ي��ات  م���دي���ر  ال��ف��ال���ش��ي 
م��اري��ن��از( على  اأو  اأن���د  )ب��ي  �شركة  يف 
ونادي  موؤ�ش�شته  بني  القائم  التعاون 
البحرية  يف  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
اإقامة وتنظيم مثل هذه االأحداث التي 
اإ�شراك  يف  امل�شرتكة  االأه���داف  تدعم 
باملمار�شات  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  وت��وع��ي��ة 
وفق  البحرية  ل��ل��ه��واي��ات  ال�شحيحة 

�شوابط و�شروط حمددة 
مدير  ال��ف��ال���ش��ي  را���ش��د  خليفة  ون���وه 
اأو  اأند  املرا�شي يف �شركة )بي  عمليات 
كامل  تقدم  ال�شركة  اأن  اإىل  ماريناز( 

جوالتها  يف  البطولة  الإجن���اح  دعمها 
قيمة  ج��وائ��ز  ث��الث  بتقدمي  الثالثة 
م��وق��ف جم����اين )لقارب  ع���ن  ع���ب���ارة 
بطول 15 مرتا( يف كل جولة اإ�شافة 
امل�شاركني  خلدمة  اإمكانيتها  فتح  اإىل 
�شواطئ  يف  امل��ن��ت�����ش��رة  م��را���ش��ي��ه��ا  يف 

االإمارة طوال اأيام املناف�شات
وم�����ن ج���ان���ب���ه ك�������ش���ف ه�����زمي حممد 
يف  ال�����ش��ب��اق��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
وبعد  االآن  ب��داأت من  اال�شتعدادات  اأن 
اجلولة  اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  ن��ه��اي��ة 
ال��ث��ال��ث��ة واخل��ت��ام��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة دبي 
 2019-2018 االأ����ش���م���اك  ل�����ش��ي��د 
اإع�����الن اجلائزة  ف��ي��ه��ا  ���ش��ي��ت��م  وال���ت���ي 
الكربى واملقدمة من اللجنة املنظمة 
مل��ع��ر���س دب���ي ال��ع��امل��ي ل��ل��ق��وارب وهي 
االأوىل  املراكز  الأ�شحاب  ثالث فر�س 
يف الرتتيب العام للبطولة  للم�شاركة 
يف بطولة العامل 2019 وذلك للمرة 

بدا  ال����ذي  احل����دث  ت���اري���خ  يف  االأوىل 
النادي يف تنظيمه منذ عام 1997.

اأعلنت  ق���د  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
م�شابقة  نتائج  املا�شي  -االثنني-  يوم 
اجلولة الثانية من بطولة دبي ل�شيد 
االأ���ش��م��اك وال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف دب���ي من 
ي��وم- االأحد-  ي��وم االأرب��ع��اء واختتمت 
على  تناف�شوا  مت�شابقا   60 مب�شاركة 
في�س(  )الكيينغ  الكنعد  فئتي  األ��ق��اب 
رقم  املت�شابق  وك��ان  )كوبيا(  وال�شكل 
احلو�شني  علي  ع��ب��داهلل  حممد   27
)كيينغ  ك��ن��ع��د  ف��ئ��ة  يف  االأول  امل���رك���ز 
وط���ول  ك��ل��غ   23.15 ب�����وزن  ف��ي�����س( 
146 �شم ونال املركز الثاين املت�شابق 
رق���م 36 اأح���م���د اإب���راه���ي���م ح�����ش��ن اآل 
وطول  ك��ل��غ    22.75 ب���وزن  مندو�س 
اإىل  الثالث  املركز  وذه��ب  �شم   138
�شامل  م�شبح  ���ش��امل   7 رق��م  املت�شابق 
وطول  كلغ   21.80 ب��وزن  الفال�شي 
الفئة  مناف�شات  و�شهدت  �شم    143

 3 الثانية )ال�شكل( فوز املت�شابق رقم 
باملركز  اإبراهيم  علي  عبداهلل حم�شن 
 119 وط���ول   16.70 ب���وزن  االأول 

املت�شابق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وج���اء  �شم 
املهريي  �شعيد حممد جابر   41 رقم 
ب��وزن 15.20 كلغ وط��ول 117 �شم 

5 �شامل غامن  فيما نال املت�شابق رقم 
املري املركز الثالث بوزن 14.40 كلغ 

وطول 109 �شم.

احلوافز اجلديدة ترفع م�ضتوى املناف�ضة

حف���ل 5 جن���وم لتتوي���ج اأبط���ال )دب���ي ل�سي���د الأ�سم���اك 2(
ثالث فر�ض للم�ضاركة يف بطولة العامل يف انتظار املت�ضابقني
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اللجنة  امل�شتقبلي مع  التعاون  اآف��اق  للجوجيت�شو  االإم��ارات  بحث احتاد 
هام�س  على  وذل��ك  للجوجيت�شو،  االأردين  واالحت���اد  االأردن��ي��ة  االأوملبية 

زيارة وفد من كال اجلانبني يف مقر االحتاد يف اأبوظبي.
االإمارات  الحتاد  التنفيذي  املدير  ال�شام�شي  علي  فهد  ال�شيد  وا�شتقبل 
االأوملبية  للجنة  العام  االأمني  املجايل  اأمين  نا�شر  ال�شيد  للجوجيت�شو، 

االأردنية، اإىل جانب ح�شور عدد من امل�شوؤولني من كال اجلانبني.
واملوا�شم  البطوالت  تفا�شيل  االجتماع،  خ��الل  ال�شام�شي  وا�شتعر�س 
جانب  اإىل  للجوجيت�شو،  االإم������ارات  احت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
االإجن��ازات الريادية التي جنح بتحقيقها يف خمتلف البطوالت املحلية 
دولة  جنحت  التي  القوية  العاملية  وامل�شاركات  وال��دول��ي��ة،  واالإقليمية 

االإمارات بحجز مكانها على من�شة التتويج.
اخلربات  تبادل  عرب  امل�شتقبلي  التعاون  �شرورة  اإىل  اجلانبان  وتطرق 
بداأت  التي  الكبرية  النجاحات  املمار�شات يف ظل  اأف�شل  واالط��الع على 
االأردن بتحقيقها يف مناف�شات اجلوجيت�شو العاملية، كما بحثا التطورات 
 2019 اجلوجيت�شو  ملحرتيف  العاملية  اأبوظبي  بطولة  بتنظيم  املتعلقة 
اأبوظبي  ومناف�شات  ج���والت  ج��ان��ب  اإىل  املقبل،  اأب��ري��ل  يف  �شتقام  ال��ت��ي 

جراند �شالم العاملية.
به  يحظون  ال��ذي  والدعم  االأردن��ي��ني،  الالعبني  على  ال�شام�شي  واأثنى 
يف اململكة االأردنية الها�شمية، منوهاً باالإمكانات التي يتمتع بها، وذلك 
بالنظر اإىل النتائج القيا�شية التي جنحوا بتحقيقها يف خمتلف املحافل، 

واملناف�شات.

لفت اإنتاج مربط دبي للخيول العربية 
انتباه جمتمع بطوالت اخلليج العربي 
املهرجان  ب��ط��ول��ة  م���ن  ك���ل  يف  ب���ق���وة، 
ومهرجان  العربية  للخيل  ال�شعودي 
العربي  ل���ل���ج���واد  ال�������دويل  ال���ك���وي���ت 
�شجلت  ح��ي��ث  ال��ث��ام��ن��ة،  ن�����ش��خ��ت��ه  يف 
جم��م��وع��ة خ��ي��ول م��ن م��اك��ي��ن��ة جمال 
واأ�شطورة  االأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل 
اإي���ه اإل  االإن���ت���اج ال��ع��امل��ي امل��ع��ا���ش��ر اإف 
مربط  الإنتاج  جديدة  ب�شمات  ر�شيم، 
دبي بنيل كل اأ�شناف املعادن النفي�شة 
�شمن  االأوىل  ب���امل���راك���ز  وال���ت���ت���وي���ج 
البطولتان  �شهدتها  قوية  مناف�شات 
بني اأجود اخليول التي دفعت بها اأبرز 

املرابط الدولية. 
وت���ق���ا����ش���م���ت اخل�����ي�����ول ال�����ف�����ائ�����زة يف 
البطولتني م�شدر اإنتاجها من مربط 
دبي، وحتديدا من �شاحب اأقوى �شجل 
اإف  الفحل  املعا�شر  العامل  اإنتاجي يف 

اإيه اإل ر�شيم منتج اأبطال العامل. ففي 
للخيول  ال�شعودي  امل��ه��رج��ان  بطولة 
ال��ع��رب��ي��ة م��ك��ن امل��ه��ر دي ج���الء وهو 
اإيه اإل ر�شيم والفر�س  من الفحل اإف 
دي دال���ي���ا م���ن ن��ي��ل ذه��ب��ي��ة االأم���ه���ار 
وتتويج مربط الهدد ملالكه علي هادي 

اليامي.
الدويل  الكويت  مهرجان  بطولة  ويف 
ل���ل���ج���واد ال���ع���رب���ي م��ك��ن��ت امل���ه���رة دي 
اإي����ه اإل  ���ش��وف وه���ي م���ن ال��ف��ح��ل اإف 
����ش���ح���اب���ة من  دي  وال����ف����ر�����س  ر����ش���ي���م 
والر�شمان  ال�شريعان  م��رب��ط  تتويج 
بذهبية  ال�شريعان  عبدالعزيز  ملالكه 
بطولة املهرات. ومكن املهر دي ع�شلي 
ر�شيم  اإل  اإي����ه  اإف  ال��ف��ح��ل  م���ن  وه���و 
تتويج  م��ن  فالمينكا   اإي��ل��ي  والفر�س 
املهور.  بف�شية  اأرابينز  البارق  مربط 
لل�شيد  ملكيته  ال��ع��ائ��دة  امل��ه��ر  وان��ت��زع 
اأح��م��د ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��ب��اب��ط��ني، املهر 

اإيه  اإف  ال��ف��ح��ل  م��ن  ك��ح��ي��ل وه���و  دي 
برونزية  م��ودة  والفر�س دي  ر�شيم  اإل 
وب��االإجن��ازات اجلديدة  املهور.  بطولة 
الإنتاج مربط دبي يف بطولة املهرجان 
العربية ومهرجان  ال�شعودي للخيول 
الكويت الدويل للجواد العربي، يتاأكد 
للمربط  ال��ق��ي��ادي  االإن��ت��اج��ي  ال����دور 
الفحل  الكربى  االإنتاجية  وماكينته 
يكون  كما  ر�شيم.  اإل  اإي���ه  اإف  العاملي 
م��رب��ط دب����ي ق���د ب��ل��غ م�����ش��ت��وى فعاال 
كم�شدر دويل يف اإنتاج اخليل العربية 
مكانته  وت��ع��زي��ز  اجل���ي���دة،  االأ���ش��ي��ل��ة 
امل���ح���وري���ة يف دع�����م وحت�������ش���ني ج����ودة 
املرابط  لدى  دمائها  ونوعية  اخليول 
ال��ع��امل��ي��ة ع��م��وم��ا واخل��ل��ي��ج��ي��ة بوجه 

خا�س. 
التوحيدي: اأهداف كربى

التوحيدي  حم���م���د  امل���ه���ن���د����س  ع����رب 
دبي  مربط  ع��ام  مدير  ال��ع��ام  امل�شرف 

ب��ت��األ��ق االإن����ت����اج املحلي  ع���ن ���ش��ع��ادت��ه 
للمربط خالل البطولتني الكبريتني 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  اأق��ي��م��ت��ا  ال��ل��ت��ني 
اأمر  وقال:” اإنه  والكويت.  ال�شعودية 
عندما  ال��ف��وز  بطعم  ت�شعر  اأن  رائ���ع 
اأ�شقائنا،  مع  اإجن���ازات  اإنتاجنا  يحقق 
م�شرتكة.  ق��ي��م��ة  ال���ن���ج���اح  وي�����ش��ب��ح 

ال���ع���رب والعامل  ف���ار����س  اأم����ر  ع��ن��دم��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
دبي  م��رب��ط  ب��اإن�����ش��اء  اآل مكتوم  را���ش��د 
اأعيننا  ن�����ش��ب  ن�����ش��ع  اأن  ���ش��م��وه  وج���ه 
تطوير م�شتوى جودة اخليل العربية 
موطنها  يف  وان���ت�������ش���اره���ا  االأ����ش���ي���ل���ة 
ب��اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة. ول���ذل���ك نعترب 

تاألق اإنتاجنا املحلي يف الدول ال�شقيقة 
اإجن��ازا ي�شب يف نف�س مرمى اأهدافنا 
البطولتان  ب��ره��ن��ت  وق����د  ال���ك���ربى. 
ال�شابقة عن  وال��ب��ط��والت  االأخ��ريت��ان 
ال���ذي حققه مربط  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ط��ور 
دبي يف تطوير اخليل العربية ومتكني 
اأف�شل  متلك  م��ن  اخلليجية  امل��راب��ط 
يف  التتويج  من�شات  واعتالء  اخليول 
البطوالت االإقليمية والعامل مبا فيها 
بطولة العامل”. واأ�شاف التوحيدي:” 
اأ���ش��ح��اب االإجن����ازات  اأ���ش��ق��اءن��ا  نهنىء 
باملهرجان  ال��ه��دد  م��رب��ط  اجل���دي���دة؛ 
ال�شعودي، وكال من مربط ال�شريعان 
وال��ر���ش��م��ان وم��رب��ط ال��ب��ارق ومربط 
اأب��ه��ى مب��ه��رج��ان ال��ك��وي��ت. ون��وؤك��د اأن 
الفعالة  بامل�شاهمة  �شعيد  دبي  مربط 
اخليل  اأ����ش���ال���ة  م�����ش��ت��وى  ت��ق��وي��ة  يف 
و�شتظل  العربية.  املرابط  يف  العربية 
اأبواب املربط مفتوحة لالإ�شتفادة من 

تر�شم  والتي  لدينا،  االإنتاج  اأه��رام��ات 
عالمات م�شيئة يف �شماء اجلودة على 

م�شتوى العامل«.

املرازيق: تهنئة ذهبية
من جهته اأعرب املدير التنفيذي ملربط 
دبي عن ارتياحه البالغ ملا حققه اإنتاج 
مربط دبي يف البطولتني. وعلق على 
توجت  ال��ت��ي  قائال:” اخل��ي��ول  ذل���ك 
اململكة  اأ���ش��ق��ائ��ن��ا يف  م��راب��ط  ب��اأ���ش��م��اء 
ع��ال��ي��ة ومن  ج����ودة  ذات  ال��ك��وي��ت  ويف 
اأن��ق��ى اإن��ت��اج ال��دم��اء واخل��ط��وط التي 
من  دب��ي  مربط  تطويرها  على  عمل 
احلالية.  الطفرة  اإىل  الو�شول  اأج��ل 
ال�شك اأن هذا احلدث جزء من الع�شر 
الذهبي للخيل العربية، ومربط دبي 
يقود منذ �شنوات قليلة وبقيمة كبرية 
تتزايد  اهلل  وب��ف�����ش��ل  ال��ت��م��ي��ز.  ه����ذا 
من  الإنتاجنا  اجليدة  الطيبة  النتائج 

املتميزة،  واالأف��را���س  االأفحل  عدد من 
اإف  االأ�شطوري  الفحل  مقدمتها  ويف 
اإيه اإل ر�شيم الذي اليتوقف عن اإنتاج 
وت�شريف  امل��رب��ط  وت�شريف  االأب��ط��ال 
االإقليمية  ال���ب���ط���والت  يف  اأ���ش��ق��ائ��ن��ا 
للمرابط  احل���ارة  وتهانينا  والعاملية. 
تاألقها  با�شتمرار  ومتنياتنا  البطلة 
اإىل  جديدة  عربية  مرابط  وان�شمام 
االإنتاج  ي���ق���وده  ال����ذي  ال��ت��م��ي��ز  ن����ادي 
املحلي ملربط دبي. كما اليفوتنا تهنئة 
املرابط الوطنية التي تاألقت باإنتاجنا 
املحلي املتميز واآخرها االإجناز املتميز 
مل���رب���ط راأ�������س اخل��ي��م��ة م���ع امل���ه���ر دي 
اآي  اإي  �شنغهاي  الفحل  اب��ن  م�شجي 
والفر�س دي جوان والذي نال الف�شة 
اخليل  جل���م���ال  ع���ج���م���ان  ب���ط���ول���ة  يف 
االأول  واملركز  الذهب  واأح��رز  العربي 
البطولة املحلية ببطولة االإمارات  يف 

الوطنية االأخرية«.

•• راأ�س اخليمة - الفجر

كّرم االحتاد الدويل الألعاب القوة البدنية القيادة 
لالهتمام  تقديرا  اخليمة،  راأ����س  ل�شرطة  العامة 
األعاب  العامة، يف دعم ريا�شة  القيادة  الذي بذلته 
البطوالت  جميع  يف  وم�شاركتها  البدنية،  ال��ق��وة 
األ����ع����اب القوة  ب��اأن�����ش��ط��ة  امل��رت��ب��ط��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

البدنية.
ومن جانبه، كّرم العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي 
منت�شبي  باالنابة،  اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد 
���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ري��ا���ش��ي��ني امل��ت��م��ي��زي��ن، يف 
امل�����ش��ارك��ات وحت��ق��ي��ق االإجن�����ازات ال��ري��ا���ش��ي��ة، وهم 

ك��ل م��ن م����الزم ن��اي��ف اأح��م��د ب��ن ج��م��ع��ة، ومالزم 
اأحمد  في�شل  اأول  رقيب  ال��زع��اب��ي،  يو�شف  نا�شر 
العامة  القيادة  مبنى  يف  مبكتبه  وذل��ك   ، الغي�س، 
ق��ائ��د ع���ام �شرطة  واأ����ش���اد  راأ�����س اخل��ي��م��ة.  ل�شرطة 
الريا�شية  االأبطال  بجهود  باالإنابة،  اخليمة  راأ���س 
نيل  يف  اال�شتمرار  لهم  متمنياً  واملبذولة،  امل��ق��درة 
م��وؤك��داً حر�شه على حتفيز  ال��دول��ي��ة،  ال��ب��ط��والت 
الريا�شية  ال����ق����درات  ذات  ال�����ش��رط��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
املتميزة، للم�شاركة يف خمتلف االأن�شطة الريا�شية 
ريا�شياً،  امل��ت��م��ي��زي��ن  وت��ك��رمي  وال��ع��امل��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
ودعمهم مادياً ومعنوياً لالرتقاء بهم اإىل ال�شدارة 
العميد عبد اهلل خمي�س  واأ�شاد  العاملية.  املراكز  يف 

�شرطة  حر�س  مبدى  التكرمي،  خالل  احلديدي، 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، ع��ل��ى دع���م ك��اف��ة اأن�����واع البطوالت 
ال�شرطية  العنا�شر  م��ن  مبجموعة  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
�شواء  العاملية،  البطوالت  يف  متثلها  التي  املتميزة 
باجلهود  ال���دول���ة، م�����ش��ي��داً  اأو خ����ارج  ك��ان��ت داخ����ل 
الريا�شي،  وال���ت���دري���ب  ال��ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى  امل���ب���ذول���ة 
مثمناً على دور الدعم الريا�شي يف �شقل املواهب 
م�شتوى  اإىل  بها  والنهو�س  ال�شرطية  الريا�شية 
اإىل  والتقدير  ال�شكر  موجهاً  العاملية،  البطوالت 
حتفل  الأن  دائ���م���اً  ت�شعى  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
اأجندتها بالكثري من االأن�شطة الفّعالة التي ت�شهم 

يف االرتقاء باأداء منت�شبيها بدنياً.

اإنت����اج مرب����ط دب����ي يتاأل����ق يف اأق����وى بط����ولت اخللي����ج 
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ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
�شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س 
، �شهد  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  االأع��ل��ى ح��اك��م 
ال�شيخ �شيف بن را�شد املعال رئي�س 
دائ�����رة ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ش��ادي��ة باأم 
العربية  ال��ه��ج��ن  ���ش��ب��اق  ال��ق��ي��وي��ن 
االأ�شيلة �شباح اأم�س االأول مبيدان 
�شمن   ، ال���ق���ي���وي���ن  ب������اأم  ال��ل��ب�����ش��ة 
ع�شر  ال��راب��ع  القيوين  اأم  مهرجان 

ل�شباق الهجن العربية االأ�شيلة .
ك��م��ا ���ش��ه��د ال�����ش��ب��اق ال����ذى ت�شمن 
لقايا للجماعة وبكار   - �شوطا   17
حمليات زمهجنات وجعدان مفتوح 
وج����ع����دان حم��ل��ي��ات وم��ه��ج��ن��ات - 
مل�شافة 5 كيلومرتات اأبناء القبائل 
من  املهرجان  و�شيوف  واملواطنون 
اخلليجى  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
العربية  ال��ري��ا���ش��ة  ه����ذه  وحم���ب���و 

االأ�شيلة .
واأ�شفرت النتائج عن فوز ....

لل�شيد   --- ن��وف   : االأول  ال�شوط 
را�شد علي العوادي.

ال�شوط الثاين : خزنة ---- لل�شيد 
عبداهلل �شامل املهري.

ال�����ش��وط ال��ث��ال��ث : حم��ر���س ---- 

ب����ن نو�شري  ع���ل���ي  را�����ش����د  ل��ل�����ش��ي��د 
املن�شوري.

لل�شيد  : هيبة ---  الرابع  ال�شوط 
علي حمد بن �شعيد املري.

ال�����ش��وط اخل��ام�����س : جن���وى ---- 
بالر�شيد  خليفة  ���ش��ل��ط��ان  لل�شيد 

ال�شويدي.
الن�شر   : ال���������ش����اد�����س  ال���������ش����وط 
�شيف  ح��م��د  حم��م��د  لل�شيد   ----

املزروعي.
 ----- م���داوى   : ال�شابع  ال�شوط 
لل�شيد مطر عبداهلل �شامل بال�شاوي 

الكتبي.
: دخ��ي��ل��ة ----  ال��ث��ام��ن  ال�����ش��وط 
م�شلح  ح����م����د  ����ش���ع���ي���د  ل���ل�������ش���ي���د 

االأحبابي.
ال�شوط التا�شع : جمدة ---- لل�شيد 

�شعود حممد عواد العطوي.
متباهي   : ال����ع����ا�����ش����ر  ال���������ش����وط 

�شعيد  را���ش��د  حممد  لل�شيد   ----
بن  �شيف  ال�شيخ  وق��ام  ال�شبو�شي. 

الفائزين  ب��ت��ت��وي��ج  امل���ع���ال  را�����ش����د 
�شوط  ك�����ل  م�����ن  االأول  ب����امل����رك����ز 

التي  ال�شيارات  مفاتيح  وت�شليمهم 
مت ر�شدها للفائزين .

مدريد  وري��ال  بر�شلونة  االإ�شبانية  الكرة  عمالقا  ي�شتهل 
مدى  ع��ل��ى  بينهما  ث��الث��ي��ة  م��واج��ه��ة  م��ن  االأول  اجل����زء 
االأ�شابيع الثالثة املقبلة عندما يلتقيان على ملعب االأول 
نهائي كاأ�س اإ�شبانيا  ن�شف  ذهاب  نو” االأربعاء يف  “كامب 
ل��ك��رة ال��ق��دم و���ش��ط ���ش��ك��وك ح���ول م�����ش��ارك��ة جن��م النادي 

الكاتالوين االأرجنتيني ليونيل مي�شي امل�شاب يف فخذه.
ال�شحف  بح�شب  ع�شلي  تقل�س  من  االأرجنتيني  ويعاين 
فالن�شيا  ���ش��د  ف��ري��ق��ه  م��ب��اراة  خ���الل  ل��ه  ت��ع��ر���س  املحلية 
امللعب  خ��ارج  طويلة  لفرتة  �شوهد  وق��د  ال�شبت،   )2-2(
فيها  �شجل  التي  امل��ب��اراة  اأكمل  لكنه  للعالج،  خ�شع  حيث 

هديف فريقه، اأحدهما من ركلة جزاء.
لفريقه  اجل��م��اع��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ات  ع��ن  مي�شي  وغ����اب 

فالفريدي  اإرن�����ش��ت��و  م��درب��ه  يك�شف  ومل  االث��ن��ني 
املباراة  بعد  بالقول  واكتفى  اال�شابة  حجم  عن 

يتعني  ب�شيط،  انزعاج  من  )مي�شي(  “يعاين 
االأطباء  �شيقوله  م��ا  ملعرفة  االن��ت��ظ��ار  علينا 

لنا«.
جمددا  االعتماد  ي�شتطيع  فالفريدي  لكن 
ال��ف��رن�����ش��ي عثمان  ع��ل��ى خ���دم���ات ج��ن��اح��ه 
م��ب��اري��ات فريقه  ع��ن  غ���اب  ال���ذي  دميبيلي 
تعافى  االأخ����رية الإ���ش��اب��ة يف كاحله  االأرب����ع 
م��ن��ه��ا مت���ام���ا وع������اود ال��ت��م��اري��ن يف االأي�����ام 

االأخرية.
امل�شابقة يف  اإيابا يف هذه  الفريقان  ويلتقي 

27 احلايل على ملعب “�شانتياغو برنابيو” 
اآذار   2 يف م��دري��د، ثم يف ال���دوري املحلي يف 

مار�س املقبل على امللعب ذاته.
وال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق��ان ذه��اب��ا يف ال����دوري على 
بفوز  بر�شلونة  وخ��رج  نو”  “كامب  ملعب 
�شاحق بنتيجة 5-1 يف غياب مي�شي الذي 

كان يعاين من ك�شر يف ذراعه.
-2013 مو�شم  نهائي  خ�شر  اأن  وب��ع��د 
بالذات  مدريد  ري��ال  يد  على   2014
بر�شلونة لقب م�شابقة  احتكر   ،)2-1(
لكنه  املا�شية  االأربعة  املوا�شم  يف  الكاأ�س 
امل�شابقة قبل دور  بدا يف طريقه لتوديع 

من  خ��روج��ه  منذ  االأوىل  للمرة  االأرب��ع��ة 
ثمن النهائي مو�شم 2009-2010 بعد 

خ�شارته يف ذهاب ربع النهائي خارج اأر�شيه 
اأمام اإ�شبيلية �شفر2-.

لكن النادي الكاتالوين ك�شر اأن اأنيابه يف االإياب 
ليحافظ   ،1-6 االأن��دل�����ش��ي  �شيفه  باكت�شاحه 
على اآماله يف احراز لقب هذه امل�شابقة للمو�شم 

اخلام�س تواليا.
اأما ريال مدريد فتخطى جريونا بفوزه عليه 

ذهابا وايابا 4-2 و1-3.
ويعاين ريال مدريد من غياب مدافعني 

الفرن�شي  هما  �شفوفه  يف  اأ�شا�شيني 
ك���ارب���اخ���ال  وداين  ف�������اران  راف����اي����ل 

اليقافهما.
ال��ع��ا���ش��م��ة يف فرتة  ف���ري���ق  ومي�����ر 
جيدة حيث حقق الفوز يف مبارياته 
خمتلف  يف  االأخ�������������رية  اخل����م���������س 

هدفا   16 خاللها  و�شجل  امل�شابقات 

اي مب��ع��دل 1ر3 اه����داف يف امل���ب���اراة ال���واح���دة، وب����رز يف 
فيني�شيو�س  ال�شاب  الربازيلي  االخرية  االونة  �شفوفه يف 

ع��ام��ا( امل��ر���ش��ح خل��و���س اأول جونيور )18 
�شيكو  له.كال

باأنه واأك���������������������د  فيني�شيو�س 
ج�����اه�����ز خل���و����س 
التحدي  ه����ذا 
“ال  ب�����ق�����ول�����ه 

العامل وهو  اأف�شل فريق يف  األعب يف  �شيء يخيفني. فاأنا 
ريال مدريد«.

فريقي،  ا���ش��اع��د  ل��ك��ي  ج��ه��دي  ق�����ش��ارى  “�شاأبذل  وت��اب��ع 
الو�شط  يف  اأو  اليمني  على  الي�شار،  على  اللعب  ا�شتطيع 
نعي�س  مدريد.  ري��ال  �شفوف  يف  للفوز  العمل  و�شاوا�شل 
اأف�شل فرتة لنا منذ مطلع املو�شم احلايل ونريد موا�شلة 

حتقيق النتائج االيجابية«.
واعترب مدرب ريال مدريد االأرجنتيني �شانتياغو �شوالري 
تامة”  “يف جاهزية  ب��اأن فريقه 
الكال�شيكو �شد  خلو�س 
التقليدي  غرميه 

ب��ر���ش��ل��ون��ة ث���الث م���رات يف اأق���ل م��ن ���ش��ه��ر، وق���ال يف هذا 
ال�شدد “�شنخو�س هذه املباريات يف جاهزية تامة. �شن�شل 
وخمتلف  حيويتنا،  ب��ك��ام��ل 
متاحون  ال��ف��ري��ق  اأف����راد 
فاليخو  ب���ا����ش���ت���ث���ن���اء 
)م�����������داف�����������ع( 
قاب  ل��ك��ن��ه 

قو�شني اأو اأدنى من العودة«.
ان��ن��ا مطمئنون مت��ام��ا. نحن  ه��و  ال��ع��ام  “اجلو  وا���ش��اف 

معتادون على خو�س هذا النوع من املباريات«.
وك����ان ����ش���والري ا���ش��ت��ل��م ت���دري���ب ال��ف��ري��ق خ��ل��ف��ا جلولني 
زيدان  الدين  زي��ن  للفرن�شي  بديال  حل  ال��ذي  لوبيتيغي 
اإ�شبانيا  م��ن��ت��خ��ب  م����درب  ل��ك��ن  امل���ا����ش���ي،  امل��و���ش��م  ن��ه��اي��ة 
ال�شابق مل يبق طويال يف من�شبه اثر �شل�شلة من النتائج 

ال�شلبية.
وجنح �شوالري يف قيادة الفريق اىل احراز كاأ�س العامل 
العني  على  ب��ف��وزه  املا�شي  ال��ع��ام  اأواخ���ر  لالأندية 

االإماراتي يف املباراة النهائية.
ويف ظل تخلفه عن بر�شلونة بفارق 8 نقاط 
م�شابقة  ت�����ش��ك��ل  ق���د  م��رح��ل��ة،   22 ب��ع��د 
للنادي  ال���وح���ي���دة  ال��ف��ر���ش��ة  ال���ك���اأ����س 
املحلي،  اإنقاذ مو�شمه  اأج��ل  امللكي من 
�شعبة  م��واج��ه��ة  تنتظره  اأن���ه  علما 
املحلي  ال����دوري  يف  ال�شبت  اأخ����رى 
حيث يحل �شيفا على جاره اللدود 
اأتلتيكو مدريد ثاين الرتتيب العام، 
�شيفا  املقبل  االأرب��ع��اء  يحل  اأن  قبل 
الهولندي يف  اأم�شرتدام  اأياك�س  على 
ذه���اب ال����دور ث��م��ن ال��ن��ه��ائ��ي لدوري 

اأبطال اأوروبا.
الثانية  املواجهة  ويلعب اخلمي�س يف 
اأن  على  فالن�شيا،  م��ع  بيتي�س  ري���ال 
�شباط/  27 االإي��اب يف  تقام مباراتا 

فرباير.

نتائج �سباق الهجن العربية الأ�سيلة �سمن مهرجان اأم القيوين

�ضكوك حول م�ضاركة مي�ضي 

الف�س���ل الأول م���ن كال�سيك���و الأر�س الي���وم



تكت�سف باأن خطيبها اأنقذ حياتها قبل 9 اأعوام
ق��راب��ة عقد من  األ��ي��م منذ  ح��ادث  بالغة يف  ب��ج��روح  اإ�شابتها  اإث��ر 
الزمن، احتاجت التايوانية لني �شياوفني "28 عاماً" لنقل كمية 
كبرية من الدم قبل اأن ت�شاب با�شطراب �شحي جنم عنه نوبات 
نزيف م�شتمرة.  وقبل 9 �شنوات كانت لني يف حاجة ما�شة لبع�س 
اأن  دون  بالدم  لها  للتربع  ال�شبان  اأح��د  وتقدم  احليوية،  ال�شوائل 
تعلم باأن عالقة حب �شتن�شاأ بينها وبني هذا ال�شخ�س بعد اأعوام 
طويلة.  وبعد 11 عاماً من احلادث، وقعت لني يف حب رجل يدعى 
اعتاد على  باأنه  وعلمت  اإىل خطبتها،  تقدم  ال��ذي  ت�شي�شينغ  ليان 

التربع بالدم بانتظام. 
ال��ذي تربع لها  ال�شخ�س  ب��اأن خطيبها كان  ب��اأن لني علمت  يذكر 
ب��اأن��ه ي��ت��ربع بالدم  ���ش��ن��وات، عندما م��ازح��ه��ا ق��ائ��اًل   9 ب��ال��دم منذ 
ال��ذي دفعها لالطالع  بانتظام واأن��ه رمب��ا ت��ربع بدمه لها، االأم��ر 
على رقم هوية املتربع يف امل�شت�شفى وتاأكدت باأنه خطيبها، وفق ما 

ورد يف موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 

دلفني ثكلى تفطر القلوب بلقطة موؤثرة 
اأنثى دلفني، حالة من االإع��ج��اب وال��ت��اأث��ر، م��وؤخ��را، بعدما  اأث���ارت 
وا�شلت حمل مولودها على الظهر، طيلة ثالثة اأيام، على الرغم 

من نفوقه يف �شواحل نيوزيلندا.
اأن��ث��ى م��ن احلوت  وتعيد ه��ذه احل��ادث��ة اإىل ال��ذاك��رة م��ا قامت ب��ه 
النافق  ابنها  حتمل  ظلت  حني  اأ�شهر  �شتة  "االأوركا" قبل  القاتل 
طيلة اأ�شابيع، وحظي الكائن البحري، وقتها، بتعاطف عاملي وا�شع. 
ورجحت الوزارة املكلفة بحماية الطبيعة والبيئة يف نيوزيلندا، اأن 
تكون اأنثى الدلفني هي االأم، بالنظر اإىل اإظهارها جانبا كبريا من 

�شلوك االأمومة وهذا االأمر ماألوف و�شط الثدييات البحرية.
وبح�شب الهيئة البيئية يف نيوزيلندا فاإن اأنثى الدلفني "الثكلى" 
بدالفني  يعرف  ن��وع  اإىل  تنتمي  ب�شرعة  ابنها  عن  تتخل  مل  التي 
االبتعاد  اإىل  القوارب  كافة  ال�شلطات  ودعت  القاروري".  "االأنف 
عن الدالفني يف ال�شاحل، واأو�شحت اأن اأنثى الدلفني تكابد حزنا 
مكان  اإىل  حاجة  يف  فاإنها  وبالتايل،  االب��ن،  خ�شارة  ب�شبب  كبريا 
ف�شيح لتتحرك فيه   ومبا اأن املولود الراحل ي�شقط من اأمه، بني 
الفينة واالأخرى، ت�شطر اأنثى الدلفني اإىل االإبطاء من حركتها، 

مما يوؤدي اإىل تخلفها عن املجموعات.
وت�شهد  احل��ايل،  الوقت  خالل  ال�شيف،  ف�شل  نيوزيلندا  وتعي�س 

هذه الفرتة من العام ميالد اأ�شماك الدالفني.

�سعقة حار�س اأمن ت�سعل النار ب�سخ�س مزعج
بن�شلفانيا  اأم��ن يف والي��ة  ح��ار���س  "فيديو" ���ش��ادم،  اأظ��ه��ر مقطع 
االأمريكية وهو ي�شوب مب�شد�س �شاعق نحو �شخ�س رف�س مغادرة 

اأحد املطاعم، مما اأدى اإىل ا�شتعال النار يف رجله.
ا�شتعلت لعدة ثوان ثم  النار  فاإن  "ديلي ميل"،  وبح�شب ما نقلت 
انطفاأت من تلقاء نف�شها، فيما كان ال�شخ�س املطرود من مطعم 

�شتيك" ي�شرخ باأعلى �شوته من جراء ال�شعقة املوؤملة. "جيم�س 
ويف ال��ب��داي��ة، دخ��ل ال��رج��ل امل��ط��رود م��ن املطعم يف م��واج��ه��ة مع 
حار�شي االأمن، وعقب تطور االأمور، قام اأحدهما باإطالق �شعقة 

�شوب الرجل، يوم ال�شبت، بجنوب مدينة فيالديلفيا.
ب�شاأن  تعليق  ب���اأي  فيالديلفيا  �شرطة  ت��دل  مل  ذل���ك،  غ�شون  يف 
احلادثة التي اأثارت تفاعال وا�شعا على املن�شات االجتماعية بالنظر 
اإىل فظاعة ال�شور. من ناحيته، قال مطعم "جيم�س �شتيك�س"، يف 
بيان، اإنه يقوم يف الوقت احلايل مبراجعة كامريا املراقبة ملعرفة 

مالب�شات احلادث الذي وقع يف اخلارج.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سيارة ت�سونامي.. ملواجهة موجات املد العاتية
اأطلقت تايالند �شيارة م�شممة للقيادة داخل املاء، بهدف ا�شتخدامها يف املناطق التي تتعر�س للكوارث الطبيعية، 

واأخطرها موجات املد العمالقة "ت�شونامي".
با�شتطاعتها  التي  الكهربائية  ال�شيارة  �شراء  تايالند  �شكان  باإمكان  بات  نيوز" االأمريكية،  "فوك�س  ل�شبكة  ووفقا 

ال�شباحة يف املاء، لتنا�شب املناطق املعر�شة لكوارث الت�شونامي.
و�شمم املهند�س الياباين هيديو ت�شوروماكي ال�شيارة التي اأطلق عليها ا�شم"ذا فوم وان"، علما اأنه بداأ بالتخطيط 

للفكرة يف 2011، عندما تعر�شت بالده لكارثة ت�شونامي مميتة.
ومبكنها  للماء،  متاما  م�شادان  وبطارية  حمركا  "�شمارت"،  �شيارة  لت�شميم  امل�شابهة  ال�شغرية  ال�شيارة  ومتتلك 

االنطالق ب�شرعة ق�شوى ال تتجاوز 80 كيلومرتا يف ال�شاعة.
وت�شتطيع ال�شيارة الطفو على �شطح املاء واحلركة ببطء و�شط التيارات، لكن ذلك قد يكون كافيا الإنقاذ راكبيها 

من موجات املد العاتية.
واأكد م�شممو ال�شيارة، اأنها خم�ش�شة حلاالت الطوارئ فقط، وال تنا�شب اال�شتخدام اليومي.

وتبلغ قيمة ال�شيارة نحو 20 األف دوالر، وهو مبلغ مرتفع مقارنة باأ�شعار ال�شيارات يف تايالند، فيما ياأمل امل�شممون 
بيعها ب�شعر خمف�س عند انت�شارها يف دول اآ�شيا.
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ال�سنجاب الرمادي.. طبق بيئي يدخل املطبخ الربيطاين
بالنظر  منازلهم،  ح��دائ��ق  اإىل  ال�شنجاب  دخ���ول  ال��ع��ادة  يف  ال��ن��ا���س  ميقت 
هذا  لكن  االأليفة،  حيواناتهم  واأغذية  باالأ�شجار  يلحقه  الذي  ال�شرر  اإىل 

احليوان القار�س �شار يحظى بالرتحيب موؤخرا، ل�شبب يبدو مقززا.
�شار  ال��رم��ادي  ال�شنجاب  ف��اإن  الربيطانية،  "تلغراف"  �شحيفة  وبح�شب 
اإط��ار تقدمي اأطباق  وجبة �شهية يعدها الطهاة خالل االآون��ة االأخ��رية، يف 
احليوانات  م��ن  ال��رم��ادي  ال�شنجاب  ويعد  للبيئة.  ومفيدة  تقليدية  غ��ري 
املوجودة بكرثة يف بع�س الدول مثل بريطانيا، بالنظر اإىل قلة احليوانات 

التي تبادر اإىل افرتا�شه يف الربية.
يهدد  �شار  بريطانيا حتى  ب�شكل الفت يف  زادت  احليوان  اأع��داد هذا  والأن 
ال�شناجب احلمراء، فاإن احلد من تكاثره �شار �شروريا ومفيدا من وجهة 

النظر البيئية، حتى لو كان اأكله هو ال�شبيل اإىل ذلك.
والكفتة،  الفطائر  مثل  اأطباق  ع��دة  يف  ال�شناجب  حلم  ا�شتخدام  ويجري 
وهو مدير مطعم  داون��ز،  اإيفان  ويقول  "الالزانيا".  ف�شال عن معكرونة 
ال�شهية من خ��الل طهي متاأن لفخذ  اأح��د االأط��ب��اق  اإن��ه يح�شر  يف لندن، 
حلم  م��ذاق  ي�شبه  الرمادي  ال�شنجاب  حلم  اإن  متذوقون  ويقول  احليوان. 
االأران��ب اإىل حد كبري، ويوؤكد املجربون اأنه ميتاز مبذاق طيب على غرار 
متزايدا  اهتماما  ي��ب��دون  ال��زب��ائ��ن  اأن  داون���ز  وي�شيف  البي�شاء.  ال��ل��ح��وم 
مت  التي  احليوانات  حل��وم  اأك��ل  يرف�شون  من  و�شط  �شيما  ال  بال�شناجب، 

تعري�شها للقتل دون اأن يكون ثمة داع اإىل ذلك.

التايالنديون يحرقون البخور رغم التلوث 
حرق  م��ن  للحد  بانكوك  دع���وات  �شيني  اأ���ش��ل  م��ن  التايالنديون  جتاهل 
البخور �شمن االحتفاالت براأ�س ال�شنة القمرية اإذ تكافح املدينة معدالت 
اأم�س  ي��ب��داأ  ال��ذي  اخلنزير  بعام  املحتفلني  اأغ��ل��ب  يعباأ  ومل  خانقة.  تلوث 
الثالثاء باالعتبارات ال�شحية فاأحرقوا البخور كقرابني الأرواح االأ�شالف، 

لكن الكثريين ارتدوا اأقنعة واقية من التلوث.
"من  "61 عاما" وه���ي ت��رت��دي ال��ق��ن��اع  وق��ال��ت روم��ن��ال��ني واجن��ت��ريان��ون 
االأحفاد ال  احتفال ونحن  اإن��ه  البخور...  الكف متاما عن حرق  امل�شتحيل 

ميكننا اال�شتغناء عنه".
وحتوم درجة جودة الهواء يف بانكوك حول م�شتويات غري �شحية اإذ تتجاوز 
كميات جزيئات الغبار اخلطرية املعروفة با�شم "بي.اإم 2.5" امل�شتوى االآمن 

يف العديد من املناطق ونفدت االأقنعة الواقية من اأغلب املتاجر.
وتتكون "بي.اإم 2.5" من ُقطريات �شائلة ومواد �شلبة منها الغبار وال�شخام 

والدخان، وتعد من املقايي�س الرئي�شية على موؤ�شر جودة الهواء.
و�شجل املوؤ�شر اأم�س االأول 110 نقاط وفقا ملوقع اإيرفيجوال االإلكرتوين 
�شمن  بانكوك  ي�شع  مما  العامل،  م��دن  يف  التلوث  م�شتويات  يقي�س  ال��ذي 

حتطم طائرة فوق منزل 
ومقتل العائلة والطيار

لطائرة  م���رع���ب  ح������ادث  ت�����ش��ب��ب 
حتطمت ف��وق م��ن��زل خ���ارج لو�س 
اأ�شخا�س   5 مب��ق��ت��ل  اأجن���ل���و����س، 
واإ�شابة 3 اآخرين، ح�شبما اأ�شارت 
االإخبارية  اإن"  اإن  "�شي  ���ش��ب��ك��ة 

االأمريكية.
عائلة  م�شرع  اإىل  احل���ادث  واأدى 
اأف��راد، كانت تقطن   4 مكونة من 
يف منزلها مبقاطعة اأورجن كاونتي 
مقتل  اإىل  اإ�شافة  كاليفورنيا،  يف 
على  ال�شيطرة  فقد  الذي  الطيار 

الطائرة ال�شغرية.
وحت���ط���م���ت ال����ط����ائ����رة م�����ن ن���وع 
املحرك  ذات  اأيه"   414 "�شي�شنا 
ال��ث��ن��ائ��ي يف ح��ي ي��ورب��ا ل��ي��ن��دا، يف 
ظهرا،   1:45 ال�����ش��اع��ة  ح�����وايل 
منذ  ك��م   20 م�شافة  قطعها  بعد 

االإقالع.
ومل يعرف حتى االآن �شبب حتطم 
انطلقت من مطار  التي  الطائرة 
امل���ج���اور، بينما  ب��ل��دي��ة ف��ول��رت��ون 

حتقق ال�شلطات يف احلادث.
واأظهرت اللقطات حرائق �شخمة 
وبقايا للمنزل الذي حتطمت فيه 
الطائرة، يف احلي ال�شكني القريب 

من لو�س اأجنيلو�س.
وق���ال اأح���د ال�����ش��ك��ان ل��وك��ال��ة "كي 
انفجرت  "الطائرة  اأيه":  اإل  ت��ي 
منزيل.  م��ن  ق��دم   100 بعد  على 
خرجت الأرى ال�شماء متطر قطع 

و�شظايا الطائرة".

م�ساعدة ل تقدر 
بثمن يف ليلة الزفاف

عري�س  م��ن  م��ق��رب��ان  �شخ�شان  ق���دم 
بثمن"،  ت��ق��در  "ال  م�شاعدة  م�شلول 
رجليه  ع���ل���ى  ال����وق����وف  ل��ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
زف��اف��ه، ح�شب ما  وال��رق�����س يف حفل 
اأظهر مقطع فيديو، ن�شرته �شحيفة 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
جرى  ال���ف���ي���دي���و  اإن  امل�������ش���در  وق������ال 
م�شيفا  ال������ربازي������ل،  يف  ت�������ش���وي���ره 
ان��ت�����ش��ارا ك��ب��ريا يف املواقع  اأن���ه الق���ى 
"امل�شاعدة  ب�������ش���ب���ب  االج���ت���م���اع���ي���ة 

االإن�شانية" التي تلقاها العري�س.
امل�شلول  العري�س  الفيديو  يف  ويظهر 
اللذين  واأخ�����ي�����ه،  اأب����ي����ه  ع���ل���ى  ي��ت��ك��ئ 
���ش��اع��داه ع��ل��ى ال���وق���وف ع��ل��ى رجليه 
اعتبار  على  عرو�شته،  م��ع  وال��رق�����س 
اأن "الرق�شة الرومان�شية" تعترب من 

مرا�شم حفل الزفاف.

ارتدت ف�ستان زفافها يف 33 بلدًا؟ 
ارتدت زوي اأو�شت ف�شتان زفافها يف ع�شرات البلدان اأثناء 
رحلة قامت بها برفقة زوجها نيك، بهدف التقاط �شور 

تذكارية تخلد زواجهما. 
الزوجان  ق��رر   ،2017 يف  زفافهما  حفل  اأق��ام��ا  اأن  بعد 
زوي ونيك الذهاب يف رحلة حول العامل �شمت 33 بلداً، 

لق�شاء �شهر ع�شل مطّول والتقاط ال�شور التذكارية.
ق�شرية  " احل��ي��اة  ع��ل��ى جت��رب��ت��ه��ا:  معلقة  زوي  وق��ال��ت 
اإال مرة واحدة  الزفاف  امل��راأة ف�شتان  للغاية، وال ترتدي 
يف العمر، لذا اأردت اأن اأ�شتمتع بهذه التجربة يف كل بلد 

اأزوره"
واأ�شافت: " ناأمل باأن ي�شعر االأ�شخا�س الذين ي�شاهدون 
ال�شور بالرغبة يف ا�شتك�شاف مكان جديد وجتربة جديدة 

وحتقيق اأحالمهم يف التعرف على املزيد من البلدان."
اأول حمطة فيها،  تايلند  التي كانت  الرحلة  وقد �شملت 
زيارة الكثري من املدن مبا يف ذلك بر�شلونة وروما ودبي 
وجبل اإفر�شت و�شور ال�شني العظيم، وانتهت بزيارة جزر 

�شي�شيل يف اأكتوبر 2018. 
ملوا�شلة  يخططان  وزوي  نيك  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
رحلتهما يف اكت�شاف العامل، ولكن هذه املرة بدون ف�شتان 

الزفاف، بح�شب ما نقل موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 

قنبلة من احلرب العاملية 
الأوىل و�سط �سحنة بطاطا

اأملانية  يدوية  قنبلة  على  كونغ  هونغ  يف  ال�شرطة  عرثت 
�شحنة  يف  االأوىل،  العاملية  احل��رب  خملفات  من  ال�شنع، 

بطاطا فرن�شية، اأر�شلت اإىل م�شنع الإنتاج الرقائق.
وذكرت ال�شرطة اأن "القنبلة عر�شها 3 بو�شات "8 �شم"، 
كان  اإذ  م�شتقر،  غ��ري  وب��و���ش��ع  ب��ال��ط��ني،  مغطاة  وك��ان��ت 

�شمام االأمان م�شحوبا فيها، لكنها مل تنفجر".
اكت�شفت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  "تلغراف"  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
القنبلة يف م�شنع "كالبى" لرقائق البطاطا يف مقاطعة 
�شاي كونغ ال�شرقية، ال�شبت، حيث اأبطل خرباء مفعولها 

بنزع فتيلها.
وقال مفت�س ال�شرطة ونغ هو هون اإن "جميع املعلومات 
البطاطا  م���ن  ���ش��ح��ن��ة  ك��ان��ت ���ش��م��ن  ال��ق��ن��ب��ل��ة  اأن  ت��رج��ح 

م�شدرها فرن�شا".
"تويرت"،  يف  ح�شابها  ع��ل��ى  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ���ش��رط��ة  وب��ث��ت 
مقطعا م�شورا يظهر عملية اإبطال مفعول القنبلة عرب 

ا�شتخدام تقنية اإطالق املياه بال�شغط العايل.
عن  االأر����س  باطن  م��ن  ا�شتخرجت  القنبلة  اأن  ويعتقد 
طريق اخلطاأ مع حم�شول البطاطا، الذي ُجمع من اأحد 

احلقول الزراعية يف فرن�شا، قبل ت�شديره.
الع�شكري يف  امل��وؤرخ  دايف ماكري،  ال�شحيفة عن  ونقلت 
جامعة هونغ كونغ، قوله: "من املحتمل اأن تكون القنبلة 

قد تركت هناك اأو �شقطت من اجلنود اأثناء احلرب".
لكن هذه هي املرة االأوىل التي يعرث فيها على قنبلة يف 

�شحنة بطاطا.
مهاجم باري�ض �ضان جريمان الربازيلي نيمار مع ابنه دايف لوكا ووالدته نادين �ضانتو�ض لدى و�ضولهم اإىل حفلة 

عيد ميالده يف باري�ض.    )ا ف ب(

اخلنازير ال�سالة.. 
م�سكلة هوجن كوجن 

ت���ع���اين ه����وجن ك�����وجن، اأح�����د اأك���رث 
بال�شكان،  ازدح���ام���ا  ال��ع��امل  م���دن 
التي  الربية  انت�شار اخلنازير  من 
متزايد  نحو  على  طريقها  ت�شل 

وت�شل اإىل املناطق احل�شرية.
الطالع  بح�شن  يتفاءل  والبع�س 
ع��ن��د روؤي�����ة اخل���ن���ازي���ر خ��ا���ش��ة يف 
القمري  ال��ع��ام  وه��و  ع��ام اخلنزير 
الثالثاء  اأم�س  ب��داأ  ال��ذي  اجلديد 
ح�����ش��ب ال���ت���ق���ومي ال�����ش��ي��ن��ي لكن 
تقارير هجمات  اأن  ي��رون  اآخ��ري��ن 
اأن  ت���ظ���ه���ر  ال�����ربي�����ة  اخل�����ن�����ازي�����ر 

الثدييات الكبرية �شارت خطرا.
كثريا  ك����وجن  ه����وجن  ت�����ش��ت��ه��ر  وال 
باملئة   40 ل��ك��ن  ب��ال��ت��ن��وع احل��ي��وي 
من م�شاحتها عبارة عن متنزهات 
وحم�����م�����ي�����ات ت���������ش����م ح����ي����وان����ات 
والقنفذ  واالأي�����������ل  ك����اخل����ن����زي����ر 
نوعا   530 م���ن  واأك�����رث  وغ���ريه���ا 
اأنواع الطيور بع�شها معر�س  من 

لالنقرا�س ب�شدة.
املدينة  يف  امل�شتمر  ال��ع��م��ران  لكن 
مليون   7.4 ف��ي��ه��ا  ي��ع��ي�����س  ال���ت���ي 
اخلنازير  جحافل  يجعل  �شخ�س 
الربية اأقرب اإىل م�شارف املدينة. 
خنازير  ب�������اأن  ت���ق���اري���ر  واأف����������ادت 
التجول  حم��ب��ي  ���ش��وب  ان��دف��ع��ت 
واأماكن  قمامة  مكبات  وهاجمت 
تخييم بل ودخلت مركزا للت�شوق 

ومدرج طائرات يف مطار.
وق���ال روين وون����غ، وه���و ع�شو يف 
اخلنازير  بحماية  تعنى  ج��م��اع��ة 
خنازير  معظم  ي��ع��د  "مل  ال��ربي��ة 
ه���وجن ك���وجن ال���ربي���ة ي��خ��اف من 

الب�شر".

الأردن ي�سلم العراق مئات القطع الأثرية امل�سروقة
الوطني  امل��ت��ح��ف  يف  اأث���ري���ة  ق��ط��ع��ة   1300 ا���ش��ت��ق��رت 
العراقي، بعد اأن تعر�شت لل�شرقة والتهريب يف اأعقاب 

الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام 2003.
زيارة  خ��الل  للعراق  االأث��ري��ة  املجموعة  االأردن  و�شلم 

رئي�س الوزراء العراقي ملعرب حدودي بني البلدين.
وقال وزير الثقافة وال�شياحة عبد االأمري احلمداين يف 
موؤمتر �شحفي باملتحف الوطني يف بغداد، اإن احلفاظ 

على تراث العراق مهمة عاملية.
ب��ق��رارات االأمم  "نحن حمميون  واأ���ش��اف احل��م��داين: 
امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س االأم����ن ال����دويل ال��ت��ي حت��اف��ظ على 
الرتاث العراقي، وحمميون اأي�شا بالتن�شيق والتعاون 
العايل بني هيئة االآثار وبني املراكز الثقافية يف العامل 
ا�شتعادة  �شبيل  االآث��ار ج��ادة، وحت��ث اخلطى يف  وهيئة 

هذا االأثر".
وي���ع���دُّ ع��ل��م��اء االآث�����ار ال���ع���راق م��ه��د احل�������ش���ارة، وكان 
اليونانيون القدماء ي�شفونه ببالد "ما بني النهرين" 

دجلة والفرات.
ل��ك��ن ال����رتاث ال��ع��راق��ي ت��ع��ر���س ل��ل��ت��دم��ري م��رت��ني يف 
القطع  اآالف  نهبت  عندما  اأوالهما  احلديث،  التاريخ 

قادته  ال��ذي  الغزو  اأعقبت  التي  الفو�شى  يف  االأث��ري��ة 
اأيدي  على  اأح��دث  وقت  والثانية يف  املتحدة،  الواليات 

م�شلحي تنظيم داع�س االإرهابي.
وانت�شرت لقطات فيديو ن�شرها داع�س على االإنرتنت 
وهم  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م�شلحو  ف��ي��ه��ا  ي��ظ��ه��ر   2014 ع���ام  يف 
اأخ�����رى، لتحطيم  ي�����ش��ت��خ��دم��ون اجل���راف���ات وم���ع���دات 
واإ���ش��ق��اط ل��وح��ات ج��داري��ة ومت��اث��ي��ل يف م��وق��ع منرود 
االآ�شوري الذي يعود اإىل 3000 عام قرب املو�شل، وما 

مل يدمروه هربوه وباعوه.
وقبل طرد التنظيم االإرهابي من العراق يف عام 2017، 

�شرقوا االآالف من القطع االأثرية القدمية.
ويف عامي 2014 و2015، خالل اجتياح تنظيم داع�س 
لكثري من اأنحاء البالد، اأغارت امل�شلحون على املواقع 
متويل  يف  ال��غ��ن��ائ��م  لت�شتخدم  ودم���روه���ا،  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال�شرق  اأن��ح��اء  يف  متتد  تهريب  �شبكة  ع��رب  عملياتها 

االأو�شط وخارجه.
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  �شي�شافر  اإن��ه  احل��م��داين  وق��ال 
كورنيل،  ج��ام��ع��ة  م���ن  ق��ط��ع��ة  اآالف   10 ال����ش���ت���ع���ادة 

وجمموعة اأخرى من جامعة بن�شلفانيا.

جينيفر لوبيز بر�سالة 
موؤثرة حلبيبها 

منا�شبة مرور عامني على بدء مواعدتها حلبيبها العب البي�شبول ال�شابق  األيك�س 
اأحد  على  ح�شابها  عرب  �شوراً  لوبيز   العاملية  جينيفر  النجمة  ن�شرت  رودريغز ، 

مواقع التوا�شل االجتماعي حلبيبها ولها.
حك، عامان من املرح، وعامان من  وعلقت لوبيز على ال�شور :"عامان من ال�شّ

داقة، والكثري من احُلب". املُغامرات واالإثارة والن�شوج والّتعّلم، عامان من ال�شّ
حياتنا  و�شط  ويف  وا�شتقراراً،  واأم��ان��اً  جمااًل  اأك��رث  عاملي  جتعل  "اإّنك  واأ�شافت: 
باأّنك  اأح�ّس  م��ّرة  ُك��ل  ففي  جديد،  من  ُمراهقة  وكاأنني  اأ�شعر  جتعلني  املُتغرّية، 
�شرتحل، ُتفاجئني باأكرث الُطرق روعة، وُتذّكرين كم اأنا حمظوظة باأين وجدتك 

االآن يف هذه اللحظة يف هذا التوقيت، يف توقيتنا نحن االثنني".


