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حمدان بن زايد يوجه بتعزيز مبادرات الهالل 
الأحمر الإماراتي يف موريتانيا و�سرياليون

•• اأبوظبي -وام:

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
مبادرات  بتعزيز  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  ال��ظ��ف��رة 
الهال الأحمر الإماراتي يف موريتانيا و�شرياليون وتكثيف الربامج 
ودعم  املن�شودة  التنمية  باحتياجات  تفي  التي  التنموية  وامل�شاريع 

ا�شتقرار الأهايل هناك.
جاء ذلك خال ات�شال هاتفي اأجراه �شموه برئي�س وفد هيئة الهال 
التي  التنموية  امل�شاريع  من  عدد  افتتاح  ملنا�شبة  الإم��ارات��ي  الأحمر 
نفذتها الهيئة يف كل من موريتانيا و�شرياليون بناء على توجيهات 
ال�شرائح  كاهل  عن  املعاناة  ورف��ع  احلياة  لتح�شني  الر�شيدة  القيادة 

ال�شعيفة يف تلك الدول.                           )التفا�شيل �س9(

»�سناع الأمل« يناق�سون حتويل مبادراتهم اإىل 
م�ساريع تنموية م�ستدامة خالل »قمة احلكومات«

•• دبي-وام:

اليوم  خ��ال  جل�شاته  اأوىل  الإن�شاين  العمل  م�شتقبل  منتدى  عقد 
التي ت�شت�شيفها دبي يف  العاملية للحكومات  اأعمال القمة  الأول من 
دورتها ال�شابعة بح�شور م�شوؤولني ومفكرين ورواد العمل الإن�شاين 
الدولية، وذلك بعنوان »كيف  ال��دول واملنظمات  ووف��ود من خمتلف 
ناع الأمل يف  نحارب التطرف ب�شناعة الأمل؟« مب�شاركة نخبة من �شُ
الوطن العربي. وا�شتعر�شت اجلل�شة اأبرز التحديات الإن�شانية التي 
متر بها العديد من املجتمعات يف الوطن العربي، كاجلهل والتطرف، 

وم�شبباتها الرئي�شية امل�شرتكة كالفقر واجلوع. )التفا�شيل �س6(
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القوات امل�سلحة توا�سل ا�ستعداداتها للعر�ض 
الع�سكري »ح�سن الحتاد 5« يف عجمان

•• عجمان-وام:

توا�شل القوات امل�شلحة ا�شتعداداتها للعر�س الع�شكري »ح�شن الحتاد 5« املزمع 
اإقامته يف اأول مار�س املقبل مبنطقة الزوراء يف اإمارة عجمان حتت رعاية �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان .
وتنفذ »ح�شن الحتاد 5 « وحدات رئي�شة من القوات الربية والبحرية واجلوية 
وحر�س الرئا�شة لإظهار القوة الع�شكرية ال�شاربة ذات القدرة على القيام مبهام 
التدخل ال�شريع مبرونة وكفاءة عالية وكذلك القدرة على تنفيذ نطاق وا�شع من 
العمليات الع�شكرية للدفاع عن الوطن وحماية اأمنه بالتعاون الوثيق مع الأجهزة 

الأمنية الأخرى.
ويهدف العر�س الع�شكري يف ن�شخته اخلام�شة للوقوف على المكانيات والقدرات 
املتطورة لقواتنا امل�شلحة البا�شلة وما يتمتع به اأفرادها من �شجاعة واإقدام وتفان 
ومهارات وخربات ميدانية بالإ�شافة اإىل ما متتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما 

جعل منها �شداً منيعاً يف حماية الوطن ومكت�شباته..             )التفا�شيل �س9(

خليفة بن زايد ي�سدر قانونا 
ب�ساأن موؤ�س�سة اأبوظبي للطاقة 

•• اأبوظبي -وام:

ب�شفته  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
حاكما لإمارة اأبوظبي، القانون رقم 3 ل�شنة 2019، ب�شاأن موؤ�ش�شة اأبوظبي للطاقة »�شركة 

م�شاهمة عامة«.
ون�س القانون على اأن يعدل ال�شكل القانوين ل�شركة موؤ�ش�شة اأبوظبي للطاقة لي�شبح �شركة 
م�شاهمة عامة، وتكون لها ال�شخ�شية العتبارية امل�شتقلة وتتمتع بال�شتقال املايل والإداري، 
والأهلية القانونية الكاملة للت�شرف، ومبوجب القانون تنقل ملكية جميع احل�ش�س والأ�شهم 

يف ال�شركة اإىل �شركة اأبوظبي التنموية القاب�شة .
املاء  ق��ط��اع  يف  والن�شاطات  والأع��م��ال  امل�شاريع  دع��م  وت�شجيع  بامل�شاهمة  ال�شركة  و�شتقوم 

والكهرباء، والتي تعزز مركزها داخل الدولة ومواكبة تطلعات روؤية اأبوظبي امل�شتقبلية.
والعقارات  املنقولة  وغ��ري  املنقولة  الأم����وال  جميع  ال�شركة  اإىل  تنقل  ال��ق��ان��ون  ومب��وج��ب 
واحل�ش�س والأ�شهم يف ال�شركات اململوكة من قبل دائرة الطاقة مبا يف ذلك جميع �شاحيات 
الدائرة املرتبطة اأو املتعلقة بح�ش�س اأو اأ�شهم اأي من ال�شركات التابعة الواردة يف اأي ت�شريع اأو 
نظام اأو قرار، كما تنتقل اإىل ال�شركة جميع اأ�شول وموجودات واأموال دائرة الطاقة الأخرى 

والتي ي�شدر بتحديدها قرار من ال�شلطة املعنية.

نائب رئي�ص الدولة يوؤكد حر�ص الإمارات على اإلهام احلكومات حول العامل لتوظيف البتكار خلدمة الإن�سان 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�ستقبالن عددا من القادة وامل�سوؤولني امل�ساركني يف القمة العاملية للحكومات
•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
مدينة  يف  الن�شيم  ف��ن��دق  يف  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
جمريا �شباح ام�س عددا من روؤ�شاء الدول واحلكومات 
والقيادات ال�شيا�شية والقت�شادية امل�شاركني يف اأعمال 
القمة العاملية ال�شابعة للحكومات املنعقدة يف مدينة 

جمريا .

من جهة اخرى اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« اأن دول���ة الإم�����ارات 
اإلهام احلكومات حول العامل لتوظيف  حري�شة على 
البتكار يف اإيجاد حلول ترثي حياة الإن�شان وترتقي 

باملجتمعات.
»ابتكارات  ام�����س  ���ش��م��وه  اف��ت��ت��اح  خ����ال  ذل����ك،  ج����اء 
ال��ت��ي ينظمها م��رك��ز حممد  احل��ك��وم��ات اخل���اق���ة«، 
الدورة  فعاليات  �شمن  احلكومي  لابتكار  را�شد  بن 

حممد بن را�شد خال ا�شتقباله الرئي�س املوريتاين  )وام(

قوات �شوريا الدميقراطية تقاتل داع�س �شرقي �شوريا

ال�شابعة للقمة العاملية للحكومات، حيث ا�شتعر�س 
���ش��م��وه اأب����رز ال��ت��ج��ارب احل��ك��وم��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة حول 

العامل.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ام�����س ع����ددا م���ن ال���ق���ادة وكبار 
امل�شوؤولني امل�شاركني �شمن فعاليات القمة العاملية 

للحكومات التي تقام يف دبي.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اخ���رى  جهة  م��ن 

اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
دولة  دبي  ام�س يف  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س  خ���ان  ع���م���ران 

الإ�شامية ال�شديقة الذي يزور الباد حاليا.
وبحث  الباك�شتاين  ال��وزراء  برئي�س  �شموه  ورح��ب 
م��ع��ه ع���اق���ات ال�����ش��داق��ة وال���ت���ع���اون ال��ت��ي جتمع 
البلدين و�شبل دعمها وتطويرها من اأجل حتقيق 

امل�شالح امل�شرتكة.
)التفا�شيل �س 5-2(

حممد بن زايد خال ا�شتقباله رئي�س الوزراء اللبناين )وام(

التحالف ينفي مزاعم اإمداد جماعات متطرفة بال�سالح

ح�سي�ض للحوثيني بعبوات »اأغذية اأطفال«
معارك �سارية يف اآخر معاقل داع�ض ب�سوريا

اأع�ساء بالكونغر�ض الأمريكي: لن نتغا�سى عن دعم قطر لالإرهاب
•• وا�شنطن-وكاالت:

الإجراءات  دوام��ة من  الدوحة يف  فيما ينذر بدخول 
العقابية وحزم من قرارات احلظر الأمريكية، �شجب 
الكونغر�س الأمريكي جاك بريغمان وروجر  اأع�شاء 
تاأكد  التي  قطر،  حكومة  ديفيد�شون  ووارن  مار�شال 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  ل��اإره��اب  رئي�شي  كداعم  دوره��ا 

ح�شبما ن�شره موقع »WND« الإخباري الأمريكي.
ال�شرق  منتدى  نظمه  م��وؤمت��ر،  فعاليات  �شياق  ففي 
الأو�����ش����ط ال��ب��ح��ث��ي، حت���ت ع���ن���وان: »ق���ط���ر: �شريك 
اجلمهوري  ال��ن��ائ��ب  ق��ال  ا���ش��رتات��ي��ج��ي؟«،  تهديد  اأم 
»عبارات  ترديد  على  قطر  اإ�شرار  اإن  مار�شال  روج��ر 
ف�شفا�شة« لوا�شنطن ب�شاأن دعمها للتطرف والإرهاب 

»مل ولن يعد بالإمكان التغا�شي عنه«.
تدير الوليات املتحدة حالياً قاعدة جوية يف الأرا�شي 
القطرية، واأملح مار�شال اإىل اأن الرئي�س دونالد ترمب 
ووزير اخلارجية مايك بومبيو ميكن اأن يعيدا النظر 
ال��دوح��ة مع  تعامل  ا�شتمرار  الأم���ر يف �شوء  ه��ذا  يف 
اإيران واحت�شان جماعات الإرهاب الإقليمية الأخرى، 

مثل حما�س وحزب اهلل وطالبان.
تعقيد  م��دى  بومبيو  الوزير  »ي��درك  مار�شال:  وق��ال 

هذه الق�شية و�شيتخذ اخلطوات املنا�شبة«.
واأب�����دى ع�����ش��و ال��ك��ون��غ��ر���س ج���اك ب��ريغ��م��ان العديد 
اإعان  بني  التناق�س  ب�شاأن  املماثلة  املاحظات  من 
الدوحة نبذ الإرهاب وجهود مكافحته �شفوياً ودعمه 
قطر  اأن  الوا�شح  من  “اإنه  ق��ائ��ًا:  عملياً،  ومتويله 
املتحدة  الوليات  اإ�شكالية، ولكن مل تتخذ  تعد دولة 
اإجراءات كافية لو�شع حد لهذا الأمر )امل�شكات التي 

ت�شدرها قطر ملنطقة ال�شرق الأو�شط والعامل(«.
البحرية  ك��ج��رال يف  ال��ذي عمل  ب��ريغ��م��ان،  وانتقد 
قطر  بالكونغر�س،  ع�شوا  انتخابه  قبل  الأم��ريك��ي��ة 
ل�شلوعها يف طائفة من املمار�شات ال�شنيعة، بداية من 
ذات وجهني متناق�شني بني ما تدعيه  اأدوار  تقم�س 
اإح��ال ال�شام  ل��اإره��اب ودع��م جلهود  من مكافحة 
وامل�����ش��احل��ات م��ن ج��ان��ب، وع��ل��ى ال��وج��ه الآخ���ر تقوم 
بتدعيم عاقات التعاون الوثيقة مع اإيران وجماعات 
اإرهابية م�شلحة، بل واإقامة مزيد من ال�شراكات مع 
ينفذ  ولوبي  �شغط  حمات  �شن  اإىل  اإ�شافة  اإي���ران. 
اقرتاف  على  ا�شتملت  والتي  املتحدة،  ال��ولي��ات  اإىل 
جرائم القر�شنة الإلكرتونية و�شرقة ر�شائل الربيد 
الإلكرتونية  احل�����ش��اب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  الإل���ك���رتوين 

اخلا�شة ملواطنني اأمريكيني.

•• عوا�شم-وكاالت:

تخو�س قوات �شوريا الدميقراطية 
امل��دع��وم��ة م��ن وا���ش��ن��ط��ن، معارك 
تنظيم  م��ع��اق��ل  اآخ�����ر  يف  ����ش���اري���ة 
الباد،  ���ش��رق��ي  الإره���اب���ي  داع�����س 
ال�شوري  امل���ر����ش���د  اأف������اد  ح�����ش��ب��م��ا 

حلقوق الإن�شان ام�س.
وكانت قوات �شوريا الدميوقراطية، 
وه������ي حت����ال����ف ف�������ش���ائ���ل ك���ردي���ة 
وع���رب���ي���ة، اأع���ل���ن���ت، ال�����ش��ب��ت، بدء 
وجود  احلا�شمة” لإنهاء  “املعركة 
باتوا  ال���ذي���ن  ال��ت��ن��ظ��ي��م  م�����ش��ل��ح��ي 
بعد  معاقلهم،  اآخ��ر  يف  يتح�شنون 
توقف دام اأكرث من اأ�شبوع لل�شماح 

للمدنيني بالفرار.
ا�شتباكات  ب��وق��وع  امل��ر���ش��د  واأف�����اد 
عنيفة بني الطرفني، �شباح الأحد، 
يف وقت كان التحالف الدويل ي�شن 
مواقع  على  ومدفعيا  جويا  ق�شفا 

داع�س.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام����ي عبد 
م�شتمرة«  امل��ع��رك��ة  »اإن  ال��رح��م��ن 
عنيفة  »ا����ش���ت���ب���اك���ات  اإىل  م�����ش��ريا 
م�شحوبا  )الأح������د(  ام�����س  ���ش��ب��اح 

بانفجار األغام«.

التقدم  م��ن  ال��ق��وات  ه��ذه  ومتكنت 
للتنظيم  الأخ������ري  اجل���ي���ب  داخ�����ل 
وب�������ات�������ت حت������ا�������ش������ره �����ش����م����ن 4 
احلدود  ق��رب  مربعة  كيلومرتات 
ي����زال ه��ن��اك نحو  ال��ع��راق��ي��ة. ول 
من  غ���ال���ب���ي���ت���ه���م  م�������ش���ل���ح   600
الأجانب حما�شرين فيها، بح�شب 
�شوريا  ق�������وات  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث 

الدميقراطية، م�شطفى بايل.
وفق  الع�شكرية  العمليات  ودف��ع��ت 
املر�شد اأكرث من 37 األف �شخ�س 
مناطق  اآخ������ر  م����ن  اخل�������روج  اإىل 

م���ن���ذ مطلع  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���ي���ط���رة 
واأطفال  ن�شاء  غالبيتهم  دي�شمرب، 
م����ن ع����ائ����ات م�����ش��ل��ح��ي داع���������س، 
من  عن�شر   3400 نحو  وبينهم 

التنظيم، بح�شب املر�شد.
مركز  يف  ال�����ق�����وات  ه�����ذه  وت���ع���م���ل 
خم�ش�س للفرز قرب خط اجلبهة، 
على التدقيق يف هويات اخلارجني 
امل�شتبه  وينقل  ب�شماتهم،  واأخ���ذ 
مراكز  اإىل  للتنظيم  ب��ان��ت��م��ائ��ه��م 
مئات  تعتقل  وهي  خا�شة،  حتقيق 

من م�شلحي داع�س الأجانب.

•• اليمن-وكاالت:

ن��ف��ى امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف 
التي  املزاعم  ب�شدة  املالكي،  تركي  العقيد  اليمن، 
احلوثي  ميلي�شيات  التحالف  تزويد  عن  حتدثت 
باأ�شلحة  ال��ق��اع��دة  وتنظيم  اإي����ران  م��ن  امل��دع��وم��ة 
التحالف  دول  ال���ت���زام  امل��ال��ك��ي  واأك�����د  اأم���ريك���ي���ة. 
واإحلاق  اليمن،  يف  احلوثي  ميلي�شيات  مبواجهة 
ال��ه��زمي��ة ب��ه��ا وم��واج��ه��ة غ��ريه��ا م��ن اجلماعات 
الإرهابية مثل »داع�س« والقاعدة يف �شبه اجلزيرة 
تزويد  فكرة  وا�شفاً  اليمن،  يف  امل��وج��ودة  العربية 

تلك اجلماعات بالأ�شلحة بغري املنطقية.
اأما حقيقة ال�شور املتداولة للمركبات الع�شكرية، 
ال�شور  ت��ل��ك  م��ا ظ��ه��ر يف  اأن  اإىل  امل��ال��ك��ي  ف��اأ���ش��ار 
نقلها  وج���رى  امل��واج��ه��ات  اأث��ن��اء  اأعطبت  مركبات 
155 مركبة ع�شكرية قد نقلت  من مكانها، واأن 
من مكانها، فيما يجري الإعداد لنقل 55 مركبة 

احلوثي الإيرانية يف �شنعاء، وفق ما ذكرت و�شائل 
اإعام مينية حملية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الر�شمية )�شباأ نت( 
اإح��دى �شيارات  اإن��ه مت �شبط �شحنة احل�شي�س يف 
ال��ن��ق��ل ال�����ش��غ��رية، رغ����م حم���اول���ة امل���ت���ورط���ني يف 

تهريبها اإخفاءها بطريقة »احرتافية«.
ال��دوري��ات واأم��ن الطرق يف  واأو���ش��ح قائد �شرطة 
اإحدى  اأن  درك���م،  اأح��م��د  العقيد  م���اأرب،  حمافظة 
ملحافظة  امل���ج���اورة  ماهلية  مب��دي��ري��ة  ال���دوري���ات 
اأثناء  ال��ب��ي�����ش��اء مت��ك��ن��ت م���ن ���ش��ب��ط احل�����ش��ي�����س 

حماولة تهريبه يف �شيارة تاك�شي.
بطريقة  “خمفية  ك��ان��ت  ال�����ش��ي��ارة  اأن  واأ����ش���اف 
داخل  ك��ان��ت  ك��م��ي��ات احل�����ش��ي�����س  واأن  اح��رتاف��ي��ة، 

اأكيا�س حتمل عامات مواد غذائية لاأطفال«.
واأ�شار اإىل اأن املتورطني يف التهريب حاولوا متويه 
اأفراد المن من خال ا�شطحاب عائله يف ال�شيارة 

من اأجل ت�شهيل عبورها وعدم فح�شها.

اأخرى خارج اليمن.
كذلك، �شدد بيان التحالف على اأن قواته متكنت 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ال�������ش���رك���اء واحل���ل���ف���اء م���ن ر�شد 
عنا�شر  ب��ح��وزة  ك��ان��ت  فتاكة  اأ�شلحة  وا���ش��ت��ه��داف 
العمليات  تلك  بف�شل  واأن���ه  ال��ي��م��ن،  يف  ال��ق��اع��دة 
القاعدة« من  »تنظيم  ي�شمى  ما  اختفى  الناجحة 

الأرا�شي اليمنية.
امل�شرتكة  اللجنة  رئي�س  التقى  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
احلديدة،  حمافظة  يف  الن��ت�����ش��ار  تن�شيق  لإع����ادة 
التقى  لولي�شغارد،  مايكل  ال��دمن��ارك��ي  اجل���رال 
رئ��ي�����س اأرك����ان اجل��ي�����س اليمني ال��ف��ري��ق ع��ب��د اهلل 
النخعي لتدار�س اآليات تنفيذ اتفاق �شفينة فو�س 
اأبولو والتاأكيد على التزام ال�شرعية ببنود اتفاقية 

ال�شويد.
من جهة اأخرى، �شبطت اأجهزة الأمن اليمنية يف 
حمافظة ماأرب و�شط الباد، 23 كيلوغراما من 
ميلي�شيات  اإىل  تهريبها  حماولة  اأثناء  احل�شي�س 
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مظاهرات يف مدريد احتجاجا على �سيا�سة احلكومة اإزاء قطالونيا 
•• مدريد-رويرتز:

اأي  ل��اع��رتا���س على  الأح���د  ام�����س  م��دري��د  الآلف يف  ع�����ش��رات  تظاهر 
قطالونيا  يف  لا�شتقال  امل��وؤي��دة  ل��اأح��زاب  احلكومة  تقدمها  تنازلت 
والدعوة لنتخابات مبكرة. ولوح املتظاهرون باأعام اإ�شبانيا واحت�شدوا 
يف �شاحة بازا دي كولون بو�شط املدينة وهتفوا »اإ�شبانيا! اإ�شبانيا!« يف 
�شانت�شيث منذ  بيدرو  ال�شرتاكي  ال��وزراء  رئي�س  اأكرب احتجاج يواجهه 

توليه ال�شلطة قبل ثمانية اأ�شهر.

مطالبات اإ�سرائيلية باإعدام منفذي العمليات!
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

منفذي  على  العقوبات  �شقف  برفع  الإ�شرائيلية  املطالبات  ت�شاعدت 
اإىل  عائاتهم  واإب��ع��اد  اإعدامهم  اإىل  و���ش��وًل  الفل�شطينيني،  العمليات 

قطاع غزة. 
قتل  بتهمة  اخلليل  م��ن  فل�شطيني  اعتقال  اأع��ق��اب  يف  اخل��ط��وة  وت��اأت��ي 
جمندة اإ�شرائيلية جنوب القد�س نهاية الأ�شبوع املا�شي، رغم اأن ال�شرطة 

مل ت�شتبعد اخللفية اجلنائية.
وب��دوره، طالب رئي�س حزب الحتاد القومي بالإ�شافة لتطبيق عقوبة 
الإعدام على القاتل، باإعادة عامل الردع من خال الإبعاد الفوري لعائلة 

القاتل عن مكان �شكنها وهدم املنزل.
وقال اأحد املر�شحني �شمن قائمة البيت اليهودي اإن الوقت حان لتطبيق 
عقوبة الإعدام، واأ�شاف اأن ال�شجن يف ظل ظروف الرفاهية التي يتلقاها 
الأكادميية وح�شوله  درا�شته  الفل�شطيني وقدرته على مزاولة  الأ�شري 
ردع  عامل  ي�شكل  يعد  مل  الفل�شطينية،  ال�شلطة  م��ن  ع��ايل  رات��ب  على 

مينعه من العودة ملمار�شة الأعمال »الإرهابية« على حد تعبريه.

لل�سودان  دعمها  توؤكد  م�سر 
ل��رف��ع ا���س��م��ه م���ن ق��ائ��م��ة 
ال���دول ال��داع��م��ة ل��الإره��اب

•• القاهرة -وام:

الكامل  دع���م���ه���ا  م�������ش���ر  اأك��������دت 
لل�شودان،  و�شعبا  وبرملانا  حكومة 
لرفع  التحركات  اأن  اإىل  م�شرية 
اإ�شم ال�شودان ال�شقيق من قائمة 
ال��دول الراعية لارهاب مل تعد 
الدبولوما�شية  اخت�شا�س  م��ن 
ال�شودانية فقط ، بل اأي�شا للعديد 
من الهيئات واملوؤ�ش�شات الإقليمية 
التي باتت ترى اأن ال�شودان دولة 

حمورية يف حماربة الإرهاب.

ب���وت���ف���ل���ي���ق���ة ي���ر����س���ح 
خام�سة ل���ولي���ة  ر���س��م��ي��ا 

•• اجلزائر-وكاالت:

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س اجل����زائ����ري عبد 
ال��ع��زي��ز ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة، ام�����س الأح����د، 
عن الرت�شح لانتخابات الرئا�شية 
اأب���ري���ل   18 يف  خ��ام�����ش��ة  ل����ولي����ة 
املقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء 
وقالت  احل���ك���وم���ي���ة.  اجل���زائ���ري���ة 
الوكالة: »اأعلن رئي�س اجلمهورية 
عن  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شيد 
 2019 اأبريل  لرئا�شيات  تر�شحه 
�شتبثها  ل��اأم��ة  موجهة  ر�شالة  يف 
اجلزائرية«.  الأنباء  وكالة  الأح��د 
ال�شيد  »يعتزم  الوكالة:  واأ�شافت 
بدءا  املبادرة،  ر�شالته  يف  بوتفليقة 
من هذه ال�شنة، و يف حالة انتخابه، 
�شاملة  وط���ن���ي���ة  ن������دوة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
�شيا�شية  اأر�شية  اإع��داد  اإىل  تهدف 
واإمكانية  اجتماعية  و  واقت�شادية 

»اقرتاح اإثراء الد�شتور«.

اللف يتظاهرون يف مدريد �شد احلكومة )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل عددا من القادة وامل�سوؤولني امل�ساركني يف القمة العاملية للحكومات

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ض وزراء باك�ستان ونائب الأمني العام لالأمم املتحدة

حممد بن را�شد اآل مكتوم بح�شور 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
الرئي�س  دول���ة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 
وزراء  رئ���ي�������س  رات����ا�����س  ج����ورج����ي 
املرافق  والوفد  اإ�شتونيا  جمهوريا 
ال������ذي جت������اذب و����ش���م���وه اأط������راف 
اإم��ك��ان��ي��ة تطوير  احل���دي���ث ح���ول 
الإمارات  دول��ة  بني  التعاون  اآف��اق 
واإ�شتونيا يف �شتى امليادين، اإذ اأعرب 
رغبة  عن  ال�شيف  ال���وزراء  رئي�س 
ح��ك��وم��ة ب���اده يف ال���ش��ت��ف��ادة من 
وريادتها  الإم�����ارات  دول���ة  خ���ربات 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  م��و���ش��وع  يف 
على م�شتوى املنطقة، م�شريا اإىل 
ت�شهده دولة  الذي  الكبري  التقدم 
الإم����ارات عموما ودب��ي على وجه 

�شتى  يف  امل���ج���ت���م���ع���ات  وت����ط����وي����ر 
امليادين.

وا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي بح�شور ويل 
امل��ب��ع��وث اخل��ا���س لرئي�س  ع��ه��ده، 
ال�شعبية  ال�������ش���ني  ج���م���ه���وري���ة 
جيجاجن  واجن  م��ع��ايل  ال�شديقة 
الذي  والتكنولوجيا  العلوم  وزي��ر 
رئي�س  حت���ي���ات  ���ش��م��وه  اإىل  ن��ق��ل 
ورئي�س  ال�شيني  ال��دول��ة  جمل�س 
لدولة  ومت��ن��ي��ات��ه��م��ا  اجل��م��ه��وري��ة 
النجاح  وحكومة  ق��ي��ادة  الإم����ارات 
يف م�شاعدة بع�س الدول يف اإقليم 
العامل الثالث على التقدم يف قطاع 
التطوير احلكومي واللحاق بركب 

را�شد اآل مكتوم يفكرون ويبحثون 
عن موا�شيع وق�شايا يتم طرحها 
للنقا�س وتبادل الأفكار والتجارب 
اأروق����������ة  ويف  امل�����������ش�����ارك�����ني  ب������ني 

الجتماعات.
واأ���������ش��������اد ال�����ربوف�����������ش�����ري �����ش����واب 
ب���اجل���ه���ود ال��ع��ظ��ي��م��ة ال���ت���ي تقف 
الدويل  التجمع  ه��ذا  تنظيم  وراء 
اأق�شى  وتوفري  نوعه  من  الفريد 
من  للم�شاركني  ال��راح��ة  درج����ات 
واجلن�شيات  ال���ث���ق���اف���ات  ج��م��ي��ع 

والتخ�ش�شات .
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، بح�شور 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
الرئي�س  دول���ة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د 

امل���وري���ت���اين وت���ب���اح���ث م��ع��ه حول 
جم����م����ل ال�����ع�����اق�����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
العربية   - ال��ع��رب��ي��ة  وال���ع���اق���ات 
العربي  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 
يحقق  مب��ا  ال�شقيقة  ال����دول  ب��ني 
م�شالح ال�شعوب العربية القومية 

والوطنية.
وق�����د ���ش��ك��ر ال���رئ���ي�������س ول�����د عبد 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال��ع��زي��ز 
على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
دعوته الكرمية لفخامته حل�شور 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات التي 
الدويل  بامللتقى  فخامته  و�شفها 
ال����ذي ي��ب��ح��ث ف��ي��ه امل�����ش��ارك��ون يف 
اإيجاد اأف�شل ال�شبل وتبني الأفكار 
الإن�شان  �شعادة  اأج��ل  م��ن  ال��ب��ن��اءة 

التكنولوجيا  قطاع  يف  اخل�شو�س 
الإداري  وال����ت����ط����ور  والب����ت����ك����ار 

واحلكومي .
وا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
دب��ي، بح�شور ويل  ال���وزراء حاكم 
�شواب  عهده، الربوف�شري كاو�س 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����ش�������س 
العاملي  الق���ت�������ش���ادي  ل��ل��م��ن��ت��دى 
بتطور  اأ����ش���اد  ال����ذي   « داف���و����س   «
فعاليات القمة العاملية للحكومات 
اكت�شبتها  التي  الوا�شعة  وال�شهرة 
ما  خلت  اأع����وام  �شبعة  م��دى  على 
ج��ع��ل امل��ن��ظ��م��ني وال��ق��ائ��م��ني على 
ه������ذه ال���ق���م���ة وب���ت���وج���ي���ه���ات من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

توظيف  يف  �شبقتها  ال��ت��ي  ال����دول 
جمتمعاتها  اإ�شعاد  يف  املعلوماتية 
ال�شعيدة لأفرادها  وتوفري احلياة 
�شموه  رح����ب  ف��ق��د  ذل����ك  واإىل   .
حتياته  واأبلغه  ال�شيني  باملبعوث 
جمل�س  رئ��ي�����س  اإىل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ال���دول���ة ورئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة يف 
التي  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
ال�شديق،  بالبلد  �شموه  و�شفها 
القت�شاد  بعظمة  �شموه  م�شيدا 
الذي  ال��ه��ائ��ل  وال��ت��ط��ور  ال�شيني 
ح�شل يف جميع القطاعات خا�شة 
التقنية وو�شعت ال�شني يف املرتبة 
القت�شاد  جل��ه��ة  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ان��ي��ة 

القوي والتكنولوجيا املتقدمة.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
اأمينة  ال�شيدة  اآل مكتوم  را�شد  بن 
لاأمم  العام  الأم��ني  نائب  حممد 

املتحدة.

واخلربات  الأف��ك��ار  لتبادل  ال��ع��امل 
ب���������ش����اأن ال����ع����دي����د م�����ن امل����ج����الت 
مت�س  التي  والتطويرية  التنموية 
وال�شحة  كالتعليم  الن�شان  حياة 

وال�شيا�شات  ب���ال���ربام���ج  امل��ت��ح��دة 
على  الإم����ارات  دول��ة  تنفذها  التي 
الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  ���ش��ع��ي��د 
لذلك  املحتاجة  وال�شعوب  للدول 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ال��ت��ي تعترب 
الفر�شة  ت���ت���ي���ح  ع���امل���ي���ة  م��ن�����ش��ة 
ال���ق���رار وذوي  ل��ل��خ��رباء و���ش��ن��اع 
دول  خم���ت���ل���ف  يف  الإخ���ت�������ش���ا����س 

وق����د ت��ب��اح��ث م��ع��ه��ا ���ش��م��وه حول 
ال����ع����دي����د م�����ن ق�������ش���اي���ا ال����ع����امل 
اإذ  والتنمية  وال�����ش��ام  الإن�����ش��ان��ي��ة 
العام لاأمم  الأم��ني  نائب  اأ���ش��ادت 

مبختلف  امل�����ش��ت��دام��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
قطاعاتها.

كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بح�شور 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رع��اه اهلل« يف 
جمريا  م��دي��ن��ة  يف  الن�شيم  ف��ن��دق 
�شباح اأم�س عددا من روؤ�شاء الدول 
ال�شيا�شية  والقيادات  واحلكومات 
اأعمال  يف  امل�شاركني  والقت�شادية 
القمة العاملية ال�شابعة للحكومات 

املنعقدة يف مدينة جمريا .
ا�شتقبل �شموه بح�شور �شمو  فقد 
ال�����ش��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
م��ع��ايل ري��ك ب��ريي وزي���ر الطاقة 
الأم��ريك��ي وال��وف��د امل��راف��ق الذي 
نائب  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  ت����ب����ادل 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال���وزراء حاكم دب��ي احلديث حول 
ع����اق����ات ال�������ش���داق���ة وال���ت���ع���اون 
ب���ني دول�����ة الإم��������ارات وال���ولي���ات 
خمتلف  على  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 
امل�شتويات خا�شة يف جمال الطاقة 

وتقنياتها.
وق�����د اأ�����ش����اد ال����وزي����ر الأم����ريك����ي 
لهذا  الإم�����ارات  دول���ة  با�شت�شافة 
ال��ت��ج��م��ع ال���ع���امل���ي ال���ك���ب���ري ال����ذي 
يلتقي فيه نخبة من �شناع القرار 
واملفكرين  واخل�������رباء  ال��ع��امل��ي��ني 
دبي  مدينة  رح���اب  يف  والباحثني 
م��دي��ن��ة ال�����ش��ام وال��ت��ع��اي�����س من 
اأج�����ل ت���ب���ادل الأف����ك����ار واخل�����ربات 
اأداء  تطوير  يف  اإيجابا  توؤثر  التي 
ل�شيما  النا�س  واإ�شعاد  احلكومات 
يف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل ذلك 

التطوير والأفكار اخلاقة.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
ال�شيخ  �شمو  ع��ه��ده  ويل  بح�شور 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم، ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س حممد 
رئي�س جمهورية  العزيز  ولد عبد 
والوفد  الإ���ش��ام��ي��ة  م��وري��ت��ان��ي��ا 

املرافق.
بالرئي�س  ����ش���م���وه  رح������ب  وق������د 

وزراء  رئ���ي�������س  احل�����ري�����ري  ���ش��ع��د 
ال�شقيقة  اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة 
�شموه  �شكر  ال��ذي  املرافق  والوفد 
حل�شور  ال���ك���رمي���ة  دع���وت���ه  ع��ل��ى 
التي حتت�شنها دبي مدينة  القمة 

التاقي واحلب وال�شعادة .
واإىل ذلك فقد رحب �شموه برئي�س 
املرافق  وال��وف��د  اللبناين  ال���وزراء 
احلكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ل���ى  وه����ن����اأه 
�شموه  متمنيا  اجلديدة  اللبنانية 
ل��ه وحل��ك��وم��ت��ه ال��ن��ج��اح يف اإجن���از 
التي  التنموية  واخلطط  امل�شاريع 
وال�شتقرار  واملنفعة  باخلري  تعود 

على لبنان و�شعبه ال�شقيق.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وا�شتقبل 
حممد بن را�شد اآل مكتوم بح�شور 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ال�شيدة كري�شتني 
لغارد املدير العام ل�شندوق النقد 
بتما�شك  اأ�����ش����ادت  ال���ت���ي  ال������دويل 
القت�شاد الوطني لدولة الإمارات 
ال���ذي ي�شهده مع  امل��ط��رد  وال��ن��م��و 

قطاع املال والأعمال.
ك���م���ا اأ�������ش������ادت ال�������ش���ي���دة لغ������ارد 
املراأة  لتمكني  الناجحة  باخلطط 
وت�شجيعها  ودع��م��ه��ا  الإم���ارات���ي���ة 
ح��ت��ى ا���ش��ت��ط��اع��ت ب��ك��ف��اءت��ه��ا وثقة 
ء املنا�شب العليا يف  قيادتها بها تبوُّ
وباتت  واخلا�س  العام  القطاعني 
ر���ش��م وتنفيذ  ال��رج��ل يف  ت�����ش��ارك 
التي  التنموية  الربامج واخلطط 
الإم���ارات من  دول��ة  قيادة  ت�شعها 
اأجل تطوير حياة الإن�شان وتوفري 
اأرقى �شبل العي�س ملجتمعها بكافة 
����ش���رائ���ح���ه. ح�����ش��ر امل���ق���اب���ات .. 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س 
الإم������������ارات وم����ع����ايل حم���م���د بن 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون  ع��ب��داهلل 
رئي�س  وامل�شتقبل  ال��وزراء  جمل�س 
العاملية للحكومات ومعايل  القمة 
املن�شوري  ���ش��ع��ي��د  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
وزي����ر الق��ت�����ش��اد و���ش��ع��ادة خليفة 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي اإىل 
املرافقني  ال��وزراء  جانب عدد من 

لل�شيوف كروؤ�شاء بعثات �شرف.

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« على 
ال�شابعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ه��ام�����س 
للحكومات بعد ظهر ام�س بح�شور 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د 
وزراء  رئي�س  خ��ان  ع��م��ران  ال�شيد 

باك�شتان والوفد املرافق.
بال�شيف  �����ش����م����وه  رح�������ب  وق�������د 
وا�شتعر�س معه العاقات الثنائية 
ال���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة الإم����������ارات 
الإ�شامية  باك�شتان  وج��م��ه��وري��ة 
ع���ل���ى خمتلف  ت��و���ش��ي��ع��ه��ا  و����ش���ب���ل 

ال�شعد.
واأ�شاد ال�شيد خان بفكرة ا�شت�شافة 
للقمة  الإم��������ارات  دول�����ة  وت��ن��ظ��ي��م 

خا�شة يف مناطق اجلوع والكوارث 
والتعاون  الع�شكرية  وال��ن��زاع��ات 
الدولية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��ن��ظ��م��ات  م��ع 
امل��ت��ح��دة يف هذا  ل�����اأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
الإم����ارات  دول���ة  ال�����ش��اأن.. م�شنفة 
على راأ�س الدول املانحة عامليا من 
الر�شيدة  قيادتها  امي���ان  منطلق 
باأهمية احلياة التي وهبها اهلل عز 

وجل لاإن�شان.
ح�شر املقابلتني �شمو ال�شيخ اأحمد 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�شمو  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة 
ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د بن 
اآل م��ك��ت��وم وم��ع��ايل حممد  را���ش��د 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون 
الوزراء وامل�شتقبل و�شعادة  جمل�س 
عام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد  خليفة 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي 

وعدد من الوزراء وامل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�شهد �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 
جل�شة  اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
القمة  اأع�����م�����ال  ���ش��م��ن  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات حت���دث فيها 
وزراء  رئي�س  رات��ا���س  ي��وري  معايل 
جمهورية اإ�شتونيا عن ق�شة جناح 
التكنولوجية  امل���ج���الت  يف  ب���اده 

والرقمية.
�شموه  ج��ان��ب  اإىل  اجلل�شة  ح�شر 
ال��رئ��ي�����س امل���وري���ت���اين حم��م��د ولد 
احلريري  �شعد  ودول��ة  عبدالعزيز 
و�شمو  اللبنانية  احلكومة  رئي�س 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
و�شمو  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع 

لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
بن  عبداللطيف  الدكتور  ومعايل 
را�شد الزياين الأمني العام ملجل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  و�شمو 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س 
الإمارات و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ومعايل 
نهيان  اآل  نهيان بن مبارك  ال�شيخ 
الت�شامح ومعايل حممد بن  وزي��ر 
�شوؤون  وزي���ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��د اهلل 
واأكد  وامل�شتقبل.  ال���وزراء  جمل�س 
اجلل�شة  خ�����ال  رات�����ا������س  م���ع���ايل 
ا���ش��ت��ع��داد ب����اده ل��ل��ت��ع��اون م��ع كل 
دول العامل مل�شاركة ونقل جتربتها 
اإىل  الرقمي  التحول  يف  ال��ف��ري��دة 
جميع الدول الراغبة لبناء ج�شور 

رقمية معها. و�شلط رئي�س الوزراء 
التقدم  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  الأ����ش���ت���وين 
ال���ذي اأح���رزت���ه ب���اده يف جمالت 
الرقمية  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 

البيانات  ت��وح��ي��د  خ��ا���ش��ًة  ال��ذك��ي��ة 
من خال دمج تكنولوجيا البلوك 
ت�شني حيث تت�شل يف اإ�شتونيا اليوم 
حكومية  موؤ�ش�شة   650 من  اأكرث 

رق��م��ي مركزي  ب��ط��ري��ق  وخ��ا���ش��ة 
.»X-Road« ي�شمى

الرقمي  ال��ط��ري��ق  ف���ائ���دة  وت��ك��م��ن 
املوؤ�ش�شات  جميع  ول���وج  باإمكانية 

لأي  ال�شخ�شية  ال��ب��ي��ان��ات  لنف�س 
وموثوق،  اآم����ن  ب�����ش��ك��ل  م�����ش��ت��خ��دم 
بالقدرة  امل�شتخدم  يحتفظ  حيث 
قامت  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  معرفة  على 

بالطاع على بياناته يف اأي وقت، 
اأهمية  وه��و م��ا ���ش��دد ال��وزي��ر على 
ك��ون��ه ع��ام��ل اأ���ش��ا���ش��ي يف ب��ن��اء ثقة 
النظام  ه��ذا  ب��ك��ف��اءة  امل�شتخدمني 
من جهة، ويف تعزيز ثقة املواطنني 
احلكومة  وم�شداقية  �شفافية  يف 
من جهة اأخرى، ف�شًا عن توفري 
ه����ذا ال��ن��ظ��ام مل���اي���ني ال������دولرات 
اإنفاقها  يتم  التي  العمل  و�شاعات 
����ش���ن���وي���اً ع���ل���ى امت�������ام امل���ع���ام���ات 
اأنه يف ظل  واأك��د معاليه  املختلفة. 
النمو والنت�شار املت�شارع لاقت�شاد 
احلكومات  ع���ل���ى  ب�����ات  ال���رق���م���ي، 
اأف�شل  العمل ب�شكل حثيث وتبادل 
التجارب واملمار�شات خللق من�شات 
حتقيق  يف  ت�شهم  رقمية  واأن��ظ��م��ة 
ملواكبة  ال��ازم��ة  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة 

القرن احلادي والع�شرين.
جمهورية  وزراء  رئ��ي�����س  واأ�����ش����ار 
اخل���دم���ات  ب��ع�����س  اإىل  اإ����ش���ت���ون���ي���ا 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي جنحت 

واأمتتتها، مبا  رقمنتها  اإ�شتونيا يف 
ال���ولدة  ح��دي��ث��ي  ت�شجيل  ذل���ك  يف 
مللئ  ح��اج��ة  ودون  ت��ل��ق��ائ��ي  ب�����ش��ك��ل 
اإمكانية  ج���ان���ب  اإىل  ا����ش���ت���م���ارة، 
اأو طلب  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال��ت�����ش��وي��ت 
احل�شول  اأو حتى  الأج��رة  �شيارات 
زيارة  ب��دون  الطبية  الو�شفة  على 

امل�شت�شفى.
اأ�شار  ال��������وزاري،  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
اجلل�شات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه 
ال���وزاري���ة يف اإ���ش��ت��ون��ي��ا ب��ات��ت تعقد 
اعتماد  واإىل  الورق،  ا�شتخدام  دون 
للتوقيع  ال�����������وزراء  وا�����ش����ت����خ����دام 
الل������ك������رتوين مل���ع���ظ���م امل���ع���ام���ات 
الهاتف  ط��ري��ق  ع���ن  وامل���را����ش���ات 

املتحرك ومن اأي مكان يف العامل.
واأع����ل����ن م���ع���ايل رئ���ي�������س ال�������وزراء 
�شفارة  اف���ت���ت���اح  ع����ن  الأ�����ش����ت����وين 
ج��م��ه��وري��ة اإ���ش��ت��ون��ي��ا يف الإم�����ارات 
و����ش���ع���ادت���ه مب�������ش���ارك���ة ب�������اده يف 

معر�س اك�شبو 2020 دبي.

•• دبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
خان  عمران  دول��ة  دب��ي  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات 
الإ�شامية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة  وزراء  رئ��ي�����س 

ال�شديقة الذي يزور الباد حاليا.
ال��وزراء الباك�شتاين وبحث  ورحب �شموه برئي�س 
م��ع��ه ع��اق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون ال��ت��ي جتمع 
البلدين و�شبل دعمها وتطويرها من اأجل حتقيق 

امل�شالح امل�شرتكة.
ك��م��ا ج����رى خ����ال ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س جمالت 

اجلوانب  يف  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ت���ع���اون 
ال�شيا�شية والقت�شادية والتنموية و�شعي البلدين 

اىل تنميتها اىل اآفاق اأو�شع واأرحب.
واأعرب �شموه عن �شعادته بتطور ومنو العاقات 
بني البلدين بف�شل احلر�س امل�شرتك على تنويع 

وتو�شيع هذه العاقات لت�شمل املجالت كافة.

كما ج��رى خ��ال ال��ل��ق��اء..ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر 
وتطورات  والدولية  الإقليمية  امل�شتجدات  ح��ول 
الأحداث يف املنطقة اإ�شافة اىل عدد من املوا�شيع 

ذات الهتمام امل�شرتك.
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
ل��دى و�شوله يف  دول��ة عمران  ا�شتقبال  نهيان يف 

وق��ت �شابق ام�����س امل��ط��ار الم���ريي ب��دب��ي. ح�شر 
اللقاء وال�شتقبال .. معايل �شهيل بن حممد فرج 
الطاقة وال�شناعة ومعايل  املزروعي وزير  فار�س 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دولة  ب��ن  ال��دك��ت��ور �شلطان 
و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 
�شامل  ابراهيم  عبيد  حمد  و�شعادة  اأبوظبي  عهد 

باك�شتان  جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  الزعابي 
الإ�شامية . كما ح�شر من اجلانب الباك�شتاين.. 
م���ع���ايل خم������دوم ����ش���اه حم���م���ود ق��ري�����ش��ي وزي����ر 
اخلارجية ومعايل اأ�شد عمر وزير املالية ومعايل 
فوؤاد ت�شودري وزير الإعام والإذاعة ومعايل �شيد 

علي حيدر زيدي وزير �شوؤون البحرية.

•• دبي -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأم�س عددا من القادة وكبار امل�شوؤولني 
القمة  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن  امل�������ش���ارك���ني 

العاملية للحكومات التي تقام يف دبي.
����ش���م���وه دول�������ة �شعد  ا���ش��ت��ق��ب��ل  ف���ق���د 
احلريري رئي�س احلكومة اللبنانية..

العاقات  بحث  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
البلدين و�شبل تعزيزها  الأخوية بني 
م�شاحلهما  ي��خ��دم  مب���ا  وت��ط��وي��ره��ا 
امل�شرتكة اإ�شافة اىل عدد من الق�شايا 
التي تهم البلدين. ح�شر اللقاء معايل 
الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
ل��ل�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة و�شعادة  ال��دول��ة 
ديوان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد 

ويل عهد اأبوظبي و �شعادة حمد �شعيد 
�شلطان ال�شام�شي �شفري الدولة لدى 
�شهاب  و�شعادة  اللبنانية  اجلمهورية 
اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  ���ش��ف��ري  دن����دن 

ال��ت��ق��ى �شاحب  ك��م��ا   . ال���دول���ة  ل����دى 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ال�شيدة كري�شتني لغارد مدير 

عام �شندوق النقد الدويل.

وبحث �شموه وكر�شتني لغارد اإمكانات 
يف  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
دولة الإمارات و�شندوق النقد الدويل 
املالية  الق�شايا  من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة 

والقت�شادية العاملية.
حميد  بن  عبيد  معايل  اللقاء  ح�شر 
املالية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير 
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 

اجل���اب���ر وزي����ر دول����ة و���ش��ع��ادة حممد 
م���ب���ارك امل���زروع���ي وك��ي��ل دي�����وان ويل 
جيوم  �شموه  وا�شتقبل  اأبوظبي.  عهد 
ورئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ف����وري 

 “ “ اي��رب��ا���س  ���ش��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
وبحث معه عددا من املجالت املتعلقة 
تطوير  و����ش���ب���ل  ال����ط����ريان  ب�������ش���وؤون 
التعاون القائم بني ايربا�س و�شركات 

الطريان الإماراتية.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ال��ت��ق��ى ���ش��اح��ب  ك��م��ا 
ال�شيد   .. ن��ه��ي��ان  ال  زاي���د  ب��ن  حم��م��د 
الأغذية  برنامج  مدير  بي�شلي  ديفيد 

العاملي لاأمم املتحدة.
وتطرق اللقاء اإىل امل�شروعات التنموية 
العاملي  الأغذية  برنامج  ينفذها  التي 
يف املجالت ال�شحية والبنية التحتية 
الاجئني  وم�������ش���اع���دة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ح�شول  ل�����ش��م��ان  ال����دع����م  وت����ق����دمي 

املحتاجني على امل�شاعدات الغذائية.
وت����ب����ادل ����ش���م���وه وال�������ش���ي���وف خال 
اللقاءات .. وجهات النظر حول اأهمية 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات ودوره����ا 
واملبادرات  وامل�شاريع  الأف��ك��ار  ط��رح  يف 
النوعية التي ت�شاعد احلكومات حول 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  العامل 

والزدهار لل�شعوب.

حمم���د ب���ن زاي���د يبح���ث م���ع رئي����ض وزراء باك�ست���ان عالق���ات 
التع���اون وامل�ستج���دات الإقليمي���ة والدولي���ة 

حممد بن زايد ي�ستقبل عددا من القادة وامل�سوؤولني امل�ساركني يف القمة العاملية للحكومات بدبي 

حممد بن را�سد ي�سهد جل�سة لرئي�ض وزراء اإ�ستونيا خالل » قمة احلكومات «
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اأخبـار الإمـارات

افتتح ابتكارات احلكومات اخلالقة 

حممد بن را�سد يوؤكد حر�ض الإمارات على اإلهام احلكومات حول العامل لتوظيف البتكار خلدمة الإن�سان 

حممد بن را�سد يكرم فريوز الدين فريوز بجائزة اأف�سل وزير يف العامل خالل »قمة احلكومات«

منا�شبة،  عمل  فر�س  توفر  التي 
مبتكرة  خ���وارزم���ي���ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
تتنا�شب  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  لتحديد 
متطلبات العمل فيها مع مهارات 

الاجئني وخرباتهم.
الفنلندية  املالية  وزارة  وابتكرت 
لتمكني  »اأورورا«،  الرقمي  التواأم 
توجهات  حت���دي���د  م����ن  ���ش��ك��ان��ه��ا 
ح��ي��ات��ه��م ال���رق���م���ي���ة، م���ن خال 
للم�شتخدم،  ال��ن�����ش��ائ��ح  ت���ق���دمي 
وظيفته  مب�����ش��ت��ق��ب��ل  وال���ت���ن���ب���وؤ 
ملواكبة  خيارات  وتوفري  احلالية، 
امل�شتقبلية  امل��ه��ن��ي��ة  ال���ت���غ���ريات 
�شبل تطوير قدرات  اق��رتاح  عرب 
بح�شب  م�شتخدم  ك��ل  وم��وؤه��ات 
بياناته. ويف اإطار اجلهود العاملية 
حميطات  ت�����ل�����وث  م������ن  ل���ل���ح���د 
ال��ع��امل، اأت��اح��ت ث��اين اأك���رب املدن 
ل�شكانها  �شورابايا،  الإندوني�شية، 
ا�����ش����ت����خ����دام احل�����اف�����ات جم���ان���اً 
ب��ج��م��ع العلب  ال��ت��زام��ه��م  م��ق��اب��ل 
اإلقائها يف  البا�شتيكية بدًل من 
النفايات مبا ي�شهم يف تعزيز وعي 

م�����ن ال�����ث�����ورة ال���رق���م���ي���ة واأم������ن 
البيانات وغريها.

ومت اختيار البتكارات بعد عملية 
ب���ح���ث وت��ق��ي��ي��م ب���ال�������ش���راك���ة بني 
لابتكار  را�شد  بن  حممد  مركز 
التعاون  وم���ن���ظ���م���ة  احل���ك���وم���ي 
�شملت  وال��ت��ن��م��ي��ة  الق���ت�������ش���ادي 
اأكرث من 540 تر�شيحاً من 84 
»ابتكارات  �شمن  لتعر�س  دول���ة، 
القمة  يف  اخل���اق���ة«  احل��ك��وم��ات 

العاملية للحكومات.
وتو�شلت عملية البحث والتقييم 
التوجهات  م����ن  ع�����دد  ل��ت��ح��دي��د 
العاملية اجلديدة يف جمال البتكار 
���ش��م��ن��ه��ا تركيز  م���ن  احل���ك���وم���ي، 
اجلهود على جعل احلكومة اأكرث 
املجتمعية  الثقة  لتعزيز  �شفافية 
ك�شفت  ك��م��ا  الب���ت���ك���ار.  وحت��ف��ي��ز 
ع��م��ل��ي��ة ال���درا����ش���ة وال��ت��ق��ي��ي��م اأن 
اأب���رز التوجهات اجل��دي��دة يف  م��ن 
العامل  حت��ول  احلكومي  البتكار 
ل���ل���ق���راءة من  ق��اب��ل��ة  اإىل ���ش��ي��غ��ة 
العامل  ترجمة  جت��ري  اإذ  الآلت، 

ل���ل���ح���ك���وم���ات وم����ع����ايل ع���م���ر بن 
�شلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
الإ�شطناعي مدير موؤ�ش�شة القمة 
هدي  و�شعادة  للحكومات  العاملية 
امل��دي��ر العام  ال��ه��ا���ش��م��ي م�����ش��اع��د 
لا�شرتاتيجية والبتكار يف وزارة 

�شوؤون جمل�س الوزراء.
احلكومات  »اب���ت���ك���ارات  وجت�����ّش��د 
اخل���اق���ة« ال��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا مركز 
للعام  لابتكار  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال��ت��وايل حت��ت �شعار  ال��راب��ع على 
اأهداف  التغيري«،  ت�شنع  »اإرادت��ك 
القمة العاملية للحكومات يف تبني 
البتكار ركيزة لتطوير احلكومات 
ح�����ول ال����ع����امل وحت�������ش���ني ج����ودة 
ح��ي��اة الأف�����راد، وت��ق��دم 9 جتارب 
 9 م��ن  نوعية  حكومية  ابتكارية 
واأملانيا  دول هي: ال�شني وفنلندا 
و�شنغافورة  وك��ن��دا  واإن��دون��ي�����ش��ي��ا 
وهولندا،  و���ش��وي�����ش��را  وب��اك�����ش��ت��ان 
ومت��ث��ل ح��ل��وًل ل��ت��ح��دي��ات اإدم����اج 
وال�شحة  وال���زراع���ة  ال��اج��ئ��ني، 
ال�شتفادة  م��ن  الإن�����ش��ان  ومتكني 

بامل�شوؤولية  و���ش��ع��وره��م  ال�����ش��ك��ان 
هذه  اأ�شهمت  وق��د  البيئة،  جت��اه 
ال��ت��ج��رب��ة امل��ب��ت��ك��رة يف ج��م��ع ما 
معدله 7.5 طن من البا�شتيك 

�شهرياً لكل حافلة.
وجل�����اأت م��دي��ن��ة ���ش��ن��غ��اف��ورة اإىل 
مراقبة  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
����ش���ل���وك���ي���ات ����ش���ائ���ق���ي احل���اف���ات 
ت�شببهم  ب���اح���ت���م���ال  وال����ت����ن����ب����وؤ 
ا�شتخدمت  اإذ  م��روري��ة،  ب��ح��وادث 
على  باأدائهم  اخلا�شة  املعلومات 
خوارزمية  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ط���رق 
للتنبوؤ باحلوادث ثم البناء عليها 
ال�شائقني  وتاأهيل  تدريب  لإع��ادة 

ح�شب كل حالة.
تيلبورغ  م���دي���ن���ة  ط��������ّورت  ك���م���ا 
بهدف  ذك��ي��اً  تطبيقاً  الهولندية 
املناطق  يف  ال��ط��رق  اأم���ن  حت�شني 
احلكومات  جهود  ودعم  املزدحمة 
لتعزيز اأمن م�شتخدمي الطريق، 
ال�شكان  اح���ت���ي���اج���ات  وم���واك���ب���ة 
التطبيق  وي���ع���م���ل  امل���خ���ت���ل���ف���ة، 
امل��واق��ع اجلغرافية  ع��ل��ى حت��دي��د 

اإىل وحدتي »ِبت - bit« و«بايت - 
قراءتهما  مُيكن  اللتني   »byte
اآلياً واإدراجهما �شمن خوارزميات 
ت���دع���م ع��م��ل��ي��ات ات����خ����اذ ال���ق���رار 
وتطوير اخلدمات، ما يعد حمفزاً 
جليل جديد من البتكارات التي 

تتبنى التكنولوجيا النا�شئة.
الاجئني  اأزم����ة  ت��ف��اق��م  ويف ظ��ل 
مدينة  ق����دم����ت  ال�����ع�����امل،  ح������ول 
هامبورج الأملانية »م�شروع اإ�شكان 
التحدي  مل���واج���ه���ة  ال���اج���ئ���ني«، 
تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ع��امل��ي 
الذكاء ال�شطناعي وخوارزميات 
ال�شكان  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  امل��ح��اك��اة 
ل�شتقبال  اأماكن  اإيجاد  اأجل  من 
بنماذج  ب��ال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��اج��ئ��ني، 
الواقع الفرتا�شي املعزز لتحديد 

املواقع املتاحة لإ�شكانهم.
وب������ه������دف ت�������ش���غ���ي���ل ال���اج���ئ���ني 
املجتمع،  يف  اإدم��اج��ه��م  وت�����ش��ري��ع 
ال�شوي�شرية  ال���ه���ي���ئ���ة  ق����دّم����ت 
للهجرة ابتكاراً يوّظف تكنولوجيا 
املناطق  اأف�شل  لتحديد  البيانات 

اإ���ش��اف��ة اإىل ت��وظ��ي��ف الب��ت��ك��ار يف 
امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة التي  ت��ن��ف��ي��ذ 
ع��م��ل��وا ع��ل��ي��ه��ا وم����ا ك����ان ل��ه��ا من 
حياة  على  وم�شتدام  اإيجابي  اأث��ر 
ال�شعوب، اإىل جانب حجم متتعهم 
والناجح،  امل��وؤث��ر  ال��ق��ائ��د  ب�شمات 
القت�شادية  الإي��ج��اب��ي��ة  والآث�����ار 
لعمل  امل��ل��م��و���ش��ة  والج���ت���م���اع���ي���ة 
واملجتمع،  الإن�����ش��ان  ع��ل��ى  امل��ر���ش��ح 
القابلة  وال���ن���ت���ائ���ج  والإجن����������ازات 
للقيا�س التي حققها خال توليه 
مهامه، وم�شتوى البتكار والإبداع 
والربامج  امل���ب���ادرات  يف  وال���ري���ادة 

التي اأطلقها.
اأف�����ش��ل وزي���ر يف  وجت�شد )ج��ائ��زة 
العاملية  القمة  ت��وج��ه��ات  ال��ع��امل( 
ل���ل���ح���ك���وم���ات ال����ت����ي ت����ق����دم عرب 
التجارب  �شنويا خا�شة  من�شتها 
ملهمة  ومناذج  واملبتكرة  اخلاقة 
الفارق  �شنعت  حكومية  لقيادات 
يف جمتمعاتها واأ�شهمت يف تطوير 

دبليو  )بي  موؤ�ش�شة  مع  بال�شراكة 
ا�شتك�شاف  تولت مهمة  التي  �شي( 
ال�����ت�����ج�����ارب امل�����م�����ي�����زة وم���ت���اب���ع���ة 
اإجن������ازات ال������وزراء وت��ق��ي��ي��م مدى 
اأحدثوه  ال����ذي  الإي���ج���اب���ي  الأث�����ر 
احلكومي  ال��ع��م��ل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
واملجتمع، فيما تولت جلنة مكونة 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  روؤ�����ش����اء  م���ن 
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ع��امل��ي عملية 
تقييم الرت�شيحات واختيار اأف�شل 

املر�شحني.
الدين فريوز  ف��ريوز  وق��اد معايل 
9.5 مايني طفل  تلقيح  مبادرة 
�شد مر�س �شلل الأطفال، واإن�شاء 
قاعدة بيانات �شحية لأفغان�شتان، 
الوطنية  ال�شحة  و)ا�شرتاتيجية 
عمله  ف����رتة  وخ�����ال   ،)2020
توقعات  ح��ق��ق��ت  لل�شحة،  وزي�����راً 
م����ع����دل الأع������م������ار ع���ن���د ال�������ولدة 
����ش���ن���وات،   7 ارت����ف����اع����ا مب�����ق�����دار 
الأطفال  وفيات  معدل  وانخف�س 

و����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ه������زاع ب����ن زاي����د 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
و�شمو  اأبوظبي،  لإم��ارة  التنفيذي 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
الدكتور  ومعايل  الرئا�شة،  �شوؤون 
الزياين،  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف 
الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��ع��رب��ي��ة،  اخل��ل��ي��ج 
اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�شة 
الرئي�س  ل���ل���ط���ريان  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات، 
حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو 
بن را�شد اآل مكتوم ومعايل ال�شيخ 
وزير  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان 
عبد  بن  حممد  ومعايل  الت�شامح 
اهلل القرقاوي، وزير �شوؤون جمل�س 
الوزراء وامل�شتقبل. واختري معايل 
ف��ريوز ال��دي��ن ف���ريوز، م��ن ب��ني 6 
التي  للجائزة  نهائيني  مر�شحني 
تنظمها القمة العاملية للحكومات، 

���ش��ن��وات مبعدل  ���ش��ن خم�س  حت��ت 
وفيات  م��ع��دل  وت���راج���ع   ،44%

الأمهات بن�شبة 19 باملئة.
و�شبق الإعان عن الفائز، درا�شة 
النهائيني  امل���ر����ش���ح���ني  م���ل���ف���ات 
وفنلندا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  م��ن  ال�����ش��ت��ة 
اإىل  اإ�شافة  واإندوني�شيا  وناميبيا 
وزيرين من الهند، من قبل جلنة 
حتكيم موؤلفة من خرباء دوليني 
جهات  ميثلون  ب���ارزة  و�شخ�شيات 
ع��امل��ي��ة حم��اي��دة م��ن خ���ال بحث 
واختيار  اإجن����ازات����ه����م  يف  م��ع��م��ق 
بجائزة  ل��ل��ف��وز  مت���ي���زاً  اأك����رثه����م 
ال���وزي���ر الأف�����ش��ل ع��امل��ي��اً، ال��ت��ي ل 
من  ل�����وزراء  ت��ر���ش��ي��ح��ات  ت�شتقبل 
دول������ة الإم������������ارات، ح���ف���اظ���ا على 

ال�شتقالية واحليادية.
والتقييم  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ة  ومت���ت 
وف��ق��اً مل��ع��اي��ري دق��ي��ق��ة ت��رت��ك��ز على 
اأطلقها  التي  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
املر�شحون،  ال��������وزراء  ن��ف��ذه��ا  اأو 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  اأك�������د 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه اهلل« 
على  الإم����ارات حري�شة  دول��ة  اأن 
العامل  ح����ول  احل���ك���وم���ات  اإل���ه���ام 
لتوظيف البتكار يف اإيجاد حلول 
وترتقي  الإن�������ش���ان  ح���ي���اة  ت����رثي 

باملجتمعات.
ج���اء ذل����ك، خ���ال اف��ت��ت��اح �شموه 
ام���������س »اب�����ت�����ك�����ارات احل���ك���وم���ات 
مركز  ينظمها  ال��ت��ي  اخل���اق���ة«، 
حم����م����د ب������ن را�������ش������د ل���اب���ت���ك���ار 
احل�����ك�����وم�����ي �����ش����م����ن ف���ع���ال���ي���ات 
العاملية  للقمة  ال�شابعة  ال����دورة 
ا�شتعر�س  ح���ي���ث  ل���ل���ح���ك���وم���ات، 
احلكومية  ال��ت��ج��ارب  اأب���رز  �شموه 

املبتكرة حول العامل.
وق���ال ���ش��م��ّوه: »الب��ت��ك��ار حمرك 
الب�شرية وحمّفز لتطوير  مل�شرية 
عاملية  ولغة  احليوية  القطاعات 
ال�شغف  اأ����ش���ح���اب���ه���ا  ي���ت�������ش���ارك 
والأدوات  ال����ت����ج����ارب  ب���ت���ط���وي���ر 
واحل���ل���ول ل��ل��ت��ح��دي��ات.. ن���رى يف 
لتطوير  واأداة  عمل  اآلية  البتكار 
الإن�شان..  حم���وره  حكومي  نهج 
ال��ق��م��ة العاملية  ن��ري��د م��ن خ���ال 
للحكومات  ن��ق��دم  اأن  للحكومات 
خ���ا����ش���ة امل�����ع�����ارف وال����ت����ج����ارب 
لت�شتلهم منها يف تطوير جتاربها 
�شاحب  واأ�������ش������اف  اخل����ا�����ش����ة«. 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اخلّاقة  »احلكومات  مكتوم:  اآل 
التكنولوجيا  ت��وظ��ف  ال��ت��ي  ه���ي 
تخدم  اب���ت���ك���ارات  اإىل  وحت���ول���ه���ا 
اخلّاقة  احل���ك���وم���ات  ال���ن���ا����س.. 
منظورا  تتبنى  اأف���ك���ار  ح��ك��وم��ات 
املتاحة  الإمكانات  ي�شخر  واقعياً 
احلكومات  الإجن�����از..  حتقيق  يف 
البتكار  اأن  تثبت  اخلّاقة مناذج 

لي�س حكراً على اأحد«.
رافق �شمّوه خال الفتتاح معايل 
القرقاوي  ع���ب���داهلل  ب���ن  حم��م��د 
وزي������ر �����ش����وؤون جم��ل�����س ال�������وزراء 
العاملية  القمة  رئي�س  وامل�شتقبل 

•• دبي-وام:

كرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
معايل  اهلل(  )رع������اه  دب����ي  ح���اك���م 
الدكتور فريوز الدين فريوز وزير 
اأفغان�شتان  جمهورية  يف  ال�شحة 
وزير  )اأف�شل  بجائزة  الإ�شامية 
القمة  فعاليات  �شمن  العامل(،  يف 
دورتها  يف  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
التي تعقد يف دبي خال  ال�شابعة 
فرباير   12  -  10 م���ن  ال���ف���رتة 

احلايل.
ح�شر التكرمي الرئي�س املوريتاين 
حممد ولد عبدالعزيز، ودولة �شعد 
احلريري، رئي�س وزراء اجلمهورية 
اللبنانية، و�شمو ال�شيخ حمدان بن 
ويل  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شيخ عمار بن  و�شمو  دب��ي،  عهد 
حميد النعيمي، ويل عهد عجمان، 

قة هي التي توظف التكنولوجيا وحتولها اإىل ابتكارات تخدم النا�ص وت�سخر الإمكانات لتحقيق الإجناز احلكومات اخلالاّ
واإ���ش��ارات م��رور ذكية تعتمد على 
ال�شن  كبار  ملنح  ا�شت�شعار  اأج��ه��زة 
اإ�شافياً  وق��ت��اً  ال��ه��م��م  واأ���ش��ح��اب 

لعبور الطريق.
ال��ن��ا���س على  ���ش��ب��ي��ل حت��ف��ي��ز  ويف 
واتباع  ال���ب���دين  ن�����ش��اط��ه��م  زي�����ادة 
من��ط ح��ي��اة �شحي، ط���ّورت هيئة 
»كاروت  تطبيق  الكندية  ال�شحة 
ري��واردز« ال��ذي يعتمد على نظام 
الولء  نقاط  با�شتخدام  املكافاآت 
عن كل خطوة يخطونها، وجنحت 
زيادة  واح��د يف  الهيئة خال عام 
الذين  ل��اأف��راد  البدين  الن�شاط 
 ،34% ب��ن�����ش��ب��ة  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك���وا 
ورف������ع م�������ش���ت���وى وع�����ي الأف��������راد 
ب��امل��خ��اط��ر امل��رتت��ب��ة ع��ل��ى �شعف 
م�شتويات الن�شاط البدين بن�شبة 
من  اأك����رث  ج��ذب��ت  ك��م��ا   ،29%
اإحدى  مليون م�شتخدم. وقّدمت 
املتخ�ش�شة  ال�شينية  املوؤ�ش�شات 
ابتكاراً  البيئية  التكنولوجيا  يف 
يعتمد على ا�شتخدام الكهرباء يف 
تطوير الأ�شاليب الزراعية وزيادة 

ا�شتنزاف  دون  م��ن  ال��غ��ذاء  اإن��ت��اج 
امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وجن���ح���ت يف 
زي��������ادة حم�������ش���ول اخل���������ش����روات 
بن�شبة %30، وخف�س ا�شتخدام 
 ،100%-70 بن�شبة  امل��ب��ي��دات 
وتقليل ا�شتخدام الأ�شمدة بن�شبة 
تزيد عن %20. وتقدم ابتكارات 
م�شروع  اخل����اق����ة  احل����ك����وم����ات 
»النقل امل�شتدام يف كرات�شي« الذي 
طورته املدينة الباك�شتانية بهدف 
تعزيز ممار�شات حماية البيئة من 
خال حتويل املخلفات احليوانية 
وقودا  ي�شتخدم  ع�شوي  غ��از  اإىل 
تقليل  يف  ي�شهم  م��ا  ل��ل��ح��اف��ات، 
الوقود  ال�شلبية ل�شتخدام  الآثار 

على البيئة.
احلكومات  »اب����ت����ك����ارات  ومت���ث���ل 
ا�شتك�شافية  رح���ل���ة  اخل����اق����ة« 
ل���ل���ت���ج���ارب امل���ل���ه���م���ة م����ن خ���ال 
للحكومات  العاملية  القمة  من�شة 
مفتوح  خمترب  اأك���رب  متثل  ال��ت��ي 
قدرات  وب��ن��اء  ال��ت��ج��ارب  لتطوير 

احلكومات يف خدمة الإن�شان.

واجهتها  ال��ت��ي  للتحديات  ح��ل��ول 
العمل  م�شتقبل  ���ش��ي��اغ��ة  لتعيد 
احلكومي، حيث تبقى القدرة على 
التحفيز، وتبني البتكار يف تطوير 
الأداء، واإطاق مبادرات م�شتدامة 
اأف�شل  جل��ائ��زة  رئي�شية  م��ع��اي��ري 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال���ع���امل،  يف  وزي����ر 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات عام 
الذين  ال����وزراء  لتكرمي   2016

بهدف  دولهم  يف  التغيري  يقودون 
خ���دم���ة الإن�������ش���ان وت���ع���زي���ز ج���ودة 

احلياة.
وفاز باجلائزة على مدار ال�شنوات 
ثاث  م��ن  وزراء  املا�شية  ال��ث��اث 
موؤثرة  ب�شمة  ل��ه��م  ك��ان��ت  ق����ارات 
وم�شتقبلها،  جمتمعاتهم  واقع  يف 
من  الأوىل  الن�شخة  يف  ف��از  حيث 
معايل   2016 ع������ام  اجل�����ائ�����زة 

والقائم  البيئة  غريغ هانت، وزير 
والبيئة  امل�������دن  وزي�������ر  ب����اأع����م����ال 
وفازت  اأ���ش��رتال��ي��ا،  يف  ال��ع��م��ران��ي��ة 
اأوا  م���ع���ايل  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
ك��ول �شيك، وزي���رة ال�شحة  م��اري 
يف ج��م��ه��وري��ة ال�����ش��ن��غ��ال، اأم�����ا يف 
ففازت  للجائزة  ال�شابقة  الن�شخة 
وزيرة  اأندراواتي  مولياين  �شريي 

املالية يف اإندوني�شيا.

ا�شناك�س   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ه���وري�������ش���ا  ك���ب���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP3985314( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506237444

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و/ج�����وزف�����ني 
اجلن�شية  اوغ����ن����دا  ن���اب���ري 
ج�����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
)B1603456(- يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ف���ان���و����س 
اثيوبيا  ج����ي����ن����ا   ي����ا�����ش����ني 
اجلن�شية  جواز �شفره رقم 
يرجى   -  )4874985(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
بال�شفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
مدير برنامج الغذاء العاملي: الإمارات منوذج رائد يف العطاء الإن�ساين

•• دبي-وام:

ملنظمة  التابع  العاملي  ال��غ��ذاء  لربنامج  التنفيذي  املدير  بيزيل  ديفيد  اأك��د 
الأمم امل��ت��ح��دة اأن دول���ة الإم�����ارات من���وذج رائ���د يف ال��ع��ط��اء الإن�����ش��اين على 
“وام” على  اأنباء الإم��ارات  م�شتوى العامل. وقال يف حوار خا�س مع وكالة 
هام�س اأعمال القمة العاملية للحكومات التي انطلقت اليوم يف دبي ..اإن دولة 
الإمارات لديها وعي كبري واإدراك بالأزمات التي تعانيها املنطقة وتعمل على 
والرائد  الفاعل  بالدور  ..م�شيداً  ومبتكرة  ع�شرية  بطرق  لها  ال�شتجابة 

للدولة يف جمال الإغاثة الإن�شانية.
واأ�شاف اأن برنامج الغذاء العاملي لديه تعاون را�شخ و�شراكة مثمرة مع دولة 
الإمارات ..م�شرياً اإىل اأن الإمارات حتت�شن اأكرب مدينة لاإغاثة الإن�شانية 

التي  دبي  الإن�شانية يف  للخدمات  العاملية  املدينة  العامل وهي  على م�شتوى 
توفر ا�شتجابة عاجلة لأي متطلبات اإغاثية يف خمتلف اأنحاء العامل وتوؤمن 
للمحتاجني  الغذائية  امل��واد  جلميع  العاجل  النقل  وو�شائل  مبتكرة  طرقاً 
واملعوزين يف �شتى بقاع الأر�س. واأو�شح اأن دولة الإمارات ل يقت�شر دعمها 
لربنامج الأغذية العاملي على اجلانب الإغاثي وح�شب واإمنا اأي�شاً يت�شمن 
تعاوناً على �شعيد �شياغة برامج م�شتدامة ت�شاعد املنظمة الدولية على اأداء 
اأن الإم��ارات ت�شطلع بجهود رائ��دة من  دوره��ا على الوجه الأكمل ..موؤكداً 
املتاأثرة حول  املناطق  اأجل الت�شدي للجوع والفقر واملجاعة يف العديد من 
اأي�شاً  العاملي  الأغذية  برنامج  ت�شاعد  الإم��ارات  دولة  اأن  اإىل  واأ�شار  العامل. 
التعليم  وتوفري  والتكنولوجيا  البتكار  بجوانب  تتعلق  اأخ��رى  اأ�شعدة  على 
لاأطفال املحتاجني. واأكد اأن قيادة دولة الإمارات متتلك روؤية فريدة للعطاء 

الإن�شاين وتعمل ب�شكل م�شتمر على مد يد العون للمحتاجني واملعوزين يف 
اأن احلديث مع قيادة دولة الإم��ارات حول  اإىل  اأنحاء العامل ..م�شرياً  �شتى 
العمل الإن�شاين يكون من القلب للقلب ويهدف يف املقام الأول اإىل حتقيق 
للحكومات  العاملية  القمة  ان��ع��ق��اد  اأه��م��ي��ة  واأك���د  ج��م��ع��اء.  للب�شرية  اخل��ري 
اأن هذا احلدث العاملي تزداد اأهميته يف ظل ما ي�شهده العامل  اإىل  ..م�شرياً 
اأج��ل حت�شني  ت�شافر اجلهود من  تتطلب  وا�شطرابات  اليوم من متغريات 
حياة ال�شعوب وجندة املتاأثرين يف مناطق خمتلفة بالعامل. وعن طبيعة عمل 
م�شاعداته  يقدم  العاملي  الأغذية  برنامج  اإن  ..قال  العاملي  الأغذية  برنامج 
اإىل مايني الأ�شخا�س وهو ما يجعله املنظمة الإن�شانية الرائدة يف جمال 
يف  الغذائية  امل�شاعدات  يوفر  اأن��ه  اإىل  ..م�����ش��رياً  ال��ع��امل  يف  اجل��وع  مكافحة 
حالت الطوارئ ويعمل مع املجتمعات املحلية من اأجل حت�شني التغذية وبناء 

القدرة على ال�شمود. واأ�شار اإىل اأن اأهداف الربنامج تتمثل يف الق�شاء على 
اجلوع ونق�س الغذاء وت�شجيع ودعم املوؤ�ش�شات التعليمية وال�شحية وتوفري 
التنمية  وتعزيز  الطوارئ  ت�شمى فرتة  كما  اأو  احلاجة  وقت  الغذاء  وتاأمني 
اللوج�شتي للدول  الجتماعية و القت�شادية و الجتماعية وتقدمي الدعم 
الغذاء يف  الاجئني على  اإىل �شمان ح�شول  بالإ�شافة  احلا�شنة لاجئني 
متنوعة  �شرائح  العاملي  الأغذية  برنامج  وي�شمل  املنا�شبني.  املكان  و  الوقت 
الطبيعية  الكوارث  من  والناجني  العمل  عن  العاجزين  و  الفقراء  تت�شمن 
مثل الفي�شانات و الزلزل والأعا�شري والنازحني و الاجئني الذين اأجربوا 
والتي  النائية  املناطق  يف  يعي�شون  الذين  والأ�شخا�س  منازلهم  ت��رك  على 
ت�شهد �شراعات و نزاعات خمتلفة والدول التي ل يوجد لديها اكتفاء ذاتي و 

تعاين الفقر و اجلوع ال�شديدين.

قمة احلكومات ... البقاء لالإبداع والبتكار

بح�سور حممد بن را�سد.. احلريري : نريد لبنان مثل دبي منوذجا يتطلع اإليه العامل

الوجه  ع��ل��ى  دوره�����ا  اأداء  يف  ت��ن��ج��ح 
الأكمل لتحقيق التنمية ال�شاملة يف 

املجتمعات.
واأ�شاف �شعادته اأن الإبداع والبتكار 
جميعاً  ت�����ش��ك��ل  اأي���������ش����اً  واخل�����ي�����ال 
متطلبات اأ�شا�شية لأي عمل حكومي 
يف امل�شتقبل يف ظل الثورة ال�شناعية 
التكنولوجية  وال��ت��ط��ورات  ال��راب��ع��ة 

يف  اأ�شا�س  ركائز  واخل��ي��ال  والبتكار 
ظل  يف  اأن���ه  اإىل  ..م�����ش��ريي��ن  عملها 
وع�شر  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
هناك  اأ�شحت  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
هذا  م���واك���ب���ة  اإىل  م���ا����ش���ة  ح���اج���ة 
التطور التكنولوجي بالرتكيز على 
والبتكار لدى  الإب��داع  نهج  تر�شيخ 

الأجيال النا�شئة.

لتوفري  احل���ك���وم���ات  ب����ه  ت�����ش��ط��ل��ع 
احلياة الكرمية لاإن�شان يف خمتلف 

املجتمعات.
واأ�شاف اأن اجلل�شة الفتتاحية للقمة 
والبتكار  الإب���داع  دور  اأهمية  اأك��دت 
اإىل  ..م�شرياً  امل�شتقبل  يف  واخليال 
الأجيال  لطاقات  العنان  اإط��اق  اأن 
النا�شئة وحتفيزهم على طرح اأفكار 

الإبداع  ع�شر  اإىل  املعلومات  ع�شر 
واخليال ويجب اأن ن�شعى اإىل تن�شئة 

الأجيال على هذا النهج.
اأعمال  يف  م�شاركون  اأك���د  ذل��ك  اإىل 
ال���ق���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���ح���ك���وم���ات يف 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  خ��ا���ش��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 
حكومات  اأن  “وام”  الإم������������ارات 
الإب����داع  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  امل�شتقبل 

العامل  ي�����ش��ه��ده��ا  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
اأجمع.

من جانبه قال ديف توراخيا موؤ�ش�س 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ن���ت   . م��ي��دي��ا 
الأم��ري��ك��ي��ة اإن���ن���ا ال���ي���وم جن��ت��م��ع يف 
دولة الإم��ارات خال القمة العاملية 
التباحث  اأج������ل  م����ن  ل���ل���ح���ك���وم���ات 
اأن  ال���ذي يجب  ال���دور  اأهمية  ح��ول 

لوي�شليمو  ف��رن��ان��دو  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
جمهورية  ����ش���ف���ري  ����ش���اي���ق���ري���ج���ا 
الربازيل الحتادية لدى الدولة اأن 
دولة الإمارات من خال احت�شانها 
للحكومات  العاملية  القمة  لأع��م��ال 
دول  ملختلف  مثالية  من�شة  ت��وف��ر 
العامل من اأجل ا�شت�شراف امل�شتقبل 
وب���ح���ث م���ا حت��ت��اج��ه م���ن اأج�����ل اأن 

اللبنانيني  وك��ل  وال��ن��واب،  احلكومة 
الأوان  اآن  ق��د  اأن���ه  ال��ي��وم،  ي��درك��ون 
اإنقاذ  اأج��ل  م��ن  الإي��ج��اب��ي،  للتغيري 

لبنان.
تراكمات  يعاين من  لبنان  اإن  وق��ال 
واختالت، على م�شتويات خمتلفة، 
فمثا ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء، ي��ع��اين من 
اإذا  اأنه  اإ�شكاليات كثرية، م�شريا اإىل 
فابد  ال�شتثمارات،  باب  فتح  اأردن��ا 
ت�شمح  قانونية  تغيريات  اإج��راء  من 
قوانني  توجد  الأم���ر، حيث ل  بهذا 
لل�شراكات، والكل يعرف اأن امل�شتثمر 
واآمنة  �شيا�شيا،  م�شتقرة  بيئة  يريد 
قانونيا، مثلما اأن امل�شتثمر يريد اأن 
يربح من ا�شتثماراته، واأن يكون لها 

مردود.
ظروف  جملة  اإىل  احل��ري��ري  ولفت 
منذ  لبنان،  على  كبريا  اأث���را  تركت 
احلريري،  رفيق  الرئي�س  ا�شت�شهاد 
وان��ق�����ش��ام ل��ب��ن��ان ب��ع��د ذل����ك، وحالة 
وال�����ت�����دخ�����ات  الأوراق،  خ����ل����ط 
الربيع العربي،  الإقليمية، وظروف 
وتدخل قوى  �شوريا،  وما يجري يف 

ت���رف  مي���ل���ك  ل  ل���ب���ن���ان  اإن  وق�������ال 
ال�شراعات  يف  لإ����ش���اع���ت���ه  ال���وق���ت 
القت�شاد  اأن  خ�شو�شا،  ال�شيا�شية، 
ال��ل��ب��ن��اين م��ع��ر���س ل��ان��ه��ي��ار، واأن 
جتري  اأن  لب��د  اللبنانية  احلكومة 
ا�شتئ�شال  اأجل  من  جراحية  عملية 
الف�شاد من جهة، ومن اأجل اإ�شاح 
بع�شها  على  م�شى  التي  القوانني، 
اأي  ع���ام���ا دون  اأك�����رث م���ن خ��م�����ش��ني 
اإىل  ب��ات��ت بحاجة  واأن��ه��ا  ت��ع��دي��ات، 
تغيريات من اأجل ح�س امل�شتثمرين 
بيئة  لبنان يف ظل  اإىل  ال��ع��ودة  على 

اآمنة قانونيا و�شيا�شيا.
واأ�شاف احلريري اأن ما حققه لبنان 
ال��ف��رتة، يتعلق بت�شكيل  خ��ال ه��ذه 
وا�شح  ل���ربن���ام���ج  وف���ق���ا  احل���ك���وم���ة 
وحم�����دد، ح���ول الإ����ش���اح���ات التي 
اإ�شاحات  وه��ي  ب��ه��ا،  ال��ق��ي��ام  �شيتم 
اللبنانية،  احلكومة  عليها  توافقت 
واحلزبية،  ال�شيا�شية  تياراتها  بكل 
ال�شتثمارات،  ت�����ش��ج��ي��ع  اأج�����ل  م���ن 
م�شريا اإىل اأن تاأخر ت�شكيل احلكومة 
قبل  لكن  ع��وام��ل،  جملة  اإىل  ع��ائ��د 

وال��ن��ازح��ني يف ل��ب��ن��ان، وت��اأث��ري ذلك 
احلريري  اأ�شار  هناك،  الو�شع  على 
يعودون  ���ش��وف  ال��اج��ئ��ني  اأن  اإىل 
واأن  ب���اده���م،  اإىل  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة 
امل�شكلة الأ�شا�شية، تتعلق باللبنانيني 
اأنف�شهم، ولي�س بوجود ال�شوريني اأو 
م�����ش��ت��ذك��را موجة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني، 
الإعمار يف لبنان، نهاية الت�شعينات، 
مئات  بفعالية  فيها  ���ش��ارك  وال��ت��ي 
اآن�����ذاك،  ال�����ش��وري��ني،  ال��ع��م��ال  اآلف 
م��ع��ت��ربا اأن اإج����راء الإ���ش��اح��ات يف 
ل��ب��ن��ان ���ش��ي��ك��ون خ���ال ع��ام��ني، واأن 
بدء ا�شتقطاب ال�شتثمارات، �شيوؤدي 
تتم  ق��د  اإي��ج��اب��ي��ة،  بيئة  اإي��ج��اد  اإىل 
العمالة بني  ال�شتفادة منها بوجود 
الاجئني، حتى ياأتي توقيت العودة 
اأن���ه ل يجوز  م���وؤك���دا  ب���اده���م،  اإىل 
حتميل الآخرين م�شاكل لبنان، واأنه 
بطريقة  امل�شاكل  ت�شخي�س  يتوجب 

�شحيحة.
الفر�شة  اإن  احل������ري������ري  وق��������ال 
ل���ب���ن���ان، مهمة  ح��ال��ي��ا يف  ال��ق��ائ��م��ة 
اأجل  من  لها  التنبه  ويتوجب  ج��دا، 

�شوؤون  وزي����ر  ال���ق���رق���اوي،  اهلل  ع��ب��د 
جمل�س ال��وزراء وامل�شتقبل. اإىل اأين 
اجلاري،  ال��ع��ام  خ��ال  لبنان  يذهب 
بعد خما�س ت�شكيل احلكومة، التي 
اإىل حني  اأ�شهر،  ت�شعة  اإىل  احتاجت 
حتديات  ظ��ل  يف  ر���ش��م��ي��ا،  ت�شكيلها 
البلد،  ه�����ذا  ع���ل���ى  ت���ت���ن���زل  ك����ب����رية 
وحتديدا على ال�شعيد القت�شادي، 
ت��ه��دي��دات داخ��ل��ي��ة وخارجية  واأم����ام 
واحدا  ك��ان  تتوقف؟..  ول  تتوا�شل 
دولة  عليها  اأج���اب  ع��دة  اأ�شئلة  م��ن 
ال���رئ���ي�������س ���ش��ع��د احل����ري����ري خال 
اجل��ل�����ش��ة ال���ت���ي اأداره��������ا الإع���ام���ي 

امل�شري عماد الدين اأديب.
�شكره  احل���ري���ري  ال��رئ��ي�����س  ووج�����ه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
طموحه  اأن  موؤكدا  مكتوم  اآل  را�شد 
اأن ي�شبح لبنان مثل دبي التي باتت 
ما  بع�س  م�شتذكرا  عامليا،  منوذجا 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كتبه 
بن را�شد، يف كتابه حول لبنان، الذي 
اإليه  يتطلع  منوذجا  يعد  اأي�شا  كان 

العرب ذات زمن.

لبنانية فيما يجري يف �شوريا، لكن 
كل هذا ل يجب اأن يرتك اأثرا على 
ول  الداخلي.  ال�شعيد  على  لبنان، 
تطوير  عن  لبنان  يتوقف  اأن  يعقل 
حياته، وحم��اول��ة اخل��روج من هذه 
املمكنة،  ال����ط����رق  ب���ك���ل  ال�����ظ�����روف، 
لبنان،  يف  ال�����ش��ب��اب  اأن  خ�����ش��و���ش��ا 
ي���ع���ان���ون م���ن ظ�����روف ���ش��ع��ب��ة على 
���ش��ع��ي��د ال��ب��ط��ال��ة، وي��ت��ط��ل��ع��ون اإىل 
اأن  ي��درك  وال��ك��ل  خمتلف،  م�شتقبل 
ج��دا، وهي  ك��ف��اءات مهمة  لبنان  يف 
ك��ف��اءات ن��راه��ا يف ك��ل م��ك��ان يف هذا 

العامل، وقادرة على تطوير لبنان.
الناأي  �شيا�شية  تبنى  لبنان  اإن  وقال 
لبنان،  م�شلحة  اأج��ل  م��ن  بالنف�س، 
لبنان،  وزراء  ك��رئ��ي�����س  اأن����ه  م���وؤك���دا 
كل  خ����دم����ة  ه����و  دوره  اأن  ي����وؤم����ن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني، ول��ي�����س خ��دم��ة دي���ن اأو 
اأجل  م��ن  وذل���ك  م��ذه��ب،  اأو  طائفة 
التحديات  ومواجهة  لبنان،  نه�شة 
جدولتها  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

اليوم.
الاجئني  ح���ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 

ذلك تاأخرت النتخابات لعقد كامل 
يف لبنان.

ت�شغط  التي  التحديات  اإىل  واأ���ش��ار 
ملف  اأبرزها  من  والتي  لبنان،  على 
التي  امل�شاكل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف�����ش��اد، 
ت��واج��ه��ه��ا ب��ع�����س ال��ق��ط��اع��ات، مثل 
التي  القانونية  والبنية  ال��ك��ه��رب��اء، 
القوانني،  يف  م�����ش��اك��ل  اإىل  ت������وؤدي 
ال�شلبي  ال���ق���وان���ني  ه�����ذه  وت����اأث����ري 
اىل  اإ�شافة  ال�شتثمار،  حتفيز  على 
الدين  و���ش��رورة خف�س  امل��دي��ون��ي��ة، 
هذه  اأن  م����وؤك����دا  ل���ب���ن���ان،  يف  ال���ع���ام 
امللفات، مهمة جدا لل�شعب اللبناين، 

وينتظر حا ب�شاأنها.
واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��ل��ب��ن��اين ردا 
التي  ال�شمانات  ب�����ش��اأن  ���ش��وؤال  على 
يعملون  حكومته  وزراء  ك��ل  جت��ع��ل 
هذا  اأن  الربنامج،  ه��ذا  لتنفيذ  معا 
احلكومة  و�شعته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
ال���وزراء، رغم  ك��ان بالتوافق مع كل 
م���ن اجتاهات  ب��ع�����ش��ه��م  م���ا مي��ث��ل��ه 
تتم  اأن  م�شتبعدا  لبنان،  �شيا�شية يف 
اأن  خ�شو�شا  الربنامج،  هذا  عرقلة 

•• اأبوظبي-وام:

الإب����داع والب��ت��ك��ار واخل��ي��ال ..تلك 
تنتهجها  التي  امل�شتقبل  رك��ائ��ز  ه��ي 
دولة الإمارات طريقاً وت�شتند اإليها 
امل�شتدامة  التنمية  اأجل حتقيق  من 
واأ�شحت اليوم ت�شكل اأيقونة النجاح 
لغد  تتطلع  ح��ك��وم��ة  لأي  بالن�شبة 
طموحات  ي��ح��ق��ق  اإ�����ش����راق����اً  اأك������رث 

ال�شعوب.
العاملية  القمة  اأعمال  انطاق  ومع 
ل��ل��ح��ك��وم��ات اأم���������س.. اأك�����د احل���دث 
ق����درة احل��ك��وم��ات على  اأن  ال��ع��امل��ي 
املت�شارعة  امل��ت��غ��ريات  م��ع  ال��ت��ع��اط��ي 
والثورة وال�شناعية الرابعة تتطلب 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى الإب���������داع واخل���ي���ال 
تكون  اأن  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  والب���ت���ك���ار 
لأجيال  عمل  منهاج  ال��رك��ائ��ز  ه��ذه 

امل�شتقبل.
ب���ن عبداهلل  وق�����ال م���ع���ايل حم��م��د 
�����ش����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
ال������وزراء وامل�����ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س القمة 
حديثة  خ���ال  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة 
اإن  للقمة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ل�����ش��ة  يف 
احلكومات حتتاج اإىل التحفيز على 
الإب��داع والبتكار واخليال من اأجل 
الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  مواكبة 
املتاحقة  التكنولوجية  والتغريات 
من  الآن  ننتقل  اأن��ن��ا  اإىل  ..م�����ش��رياً 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
رئي�شية  ج��ل�����ش��ة  اهلل(  )رع������اه  دب����ي 
احلريري  ���ش��ع��د  ال��رئ��ي�����س  ل���دول���ة 
اللبنانية  اجلمهورية  وزراء  رئي�س 
القمة  اأي��ام  والتي عقدت يف م�شتهل 
العاملية للحكومات يف دورتها ال�شابعة 
واأجاب فيها احلريري عن ت�شاوؤلت 
حم����وري����ة ان���ط���اق���ا م����ن واق������ع اأن 
لبنان الدولة الأكرث تاأثرا بني دول 
الأحداث  جمريات  ما  بكل  املنطقة 
يف املنطقة العربية، والتي هي اأي�شا 
الفريد،  ال�����ش��ع��ب��ي  ت��ك��وي��ن��ه��ا  ب��ح��ك��م 
وبنيتها التاريخية وال�شيا�شية، توؤثر 

على خارطة الإقليم وحتولته.
كما ح�شر اجلل�شة اإىل جانب �شموه 
ال��رئ��ي�����س امل���وري���ت���اين حم��م��د ولد 
عبدالعزيز، و�شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد 
حميد  بن  عمار  ال�شيخ  و�شمو  دب��ي، 
و�شمو  عجمان،  عهد  ويل  النعيمي، 
ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي، 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س  زايد 
الرئا�شة،  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
بن  عبداللطيف  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 
العام ملجل�س  الأمني  الزياين،  را�شد 
العربية،  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  و���ش��م��و 
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�شة  مكتوم، 
طريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س 
الإم��ارات، و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، ومعايل 
نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
بن  حممد  وم��ع��ايل  الت�شامح  وزي���ر 

متطورة للم�شتقبل وخدمة م�شرية 
�شرورة  ت�����ش��ك��ل  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل 

ملحة يف الع�شر احلديث.
من جهته قال في�شنتي فوك�س رائد 
العاملية  ال��ق��م��ة  يف  م�����ش��ارك  اأع���م���ال 
للحكومات اإن حكومات العامل اليوم 
اأجل  م��ن  ك��ب��رية  م�شوؤولية  اأم��ام��ه��ا 
الذي  امل�شتقبل  ت��غ��ي��ريات  م��واك��ب��ة 
مت�شارعة  ب��وت��رية  تتم  ال��ي��وم  ب��ات��ت 
على  ال��ع��م��ل  اجل��م��ي��ع  م��ن  وتتطلب 
حت��ف��ي��ز الإب���������داع والب����ت����ك����ار لدى 
الأج���ي���ال ال��ن��ا���ش��ئ��ة وت��ب��ن��ي خطوات 

طموحة للم�شتقبل.
وان��ط��ل��ق��ت ال��ي��وم ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
للحكومات  العاملية  للقمة  ال�شابعة 
مب�شاركة اأكرث من 4000 �شخ�شية 
روؤ���ش��اء دول  140 دول��ة بينهم  من 
وم�شوؤولون  ووزراء  وح���ك���وم���ات 
منظمة   30 وق�����ي�����ادات  ع���امل���ي���ون، 
دولية، يجتمعون على من�شة القمة 
وت�شهد  ال��ع��امل.  م�شتقبل  ل�شياغة 
م�شاركة  للحكومات  العاملية  القمة 
م�شت�شريف  م����ن  م���ت���ح���دث   600
واملتخ�ش�شني  واخل���رباء  امل�شتقبل 
حوارية  جل�شة   200 م��ن  اأك���رث  يف 
رئي�شية وتفاعلية تتناول القطاعات 
جانب  اإىل  احل���ي���وي���ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
120 رئي�شاً وم�شوؤوًل يف  اأكرث من 

�شركات عاملية بارزة.

واثق  اأن����ه  م���وؤك���دا  ل��ب��ن��ان،  م�شلحة 
اللبنانيني،  ك��ل  ب��رغ��ب��ة  ال��ث��ق��ة،  ك��ل 
للبدء  الفر�شة،  ال�شتفادة من هذه 
يف الإ���ش��اح��ات وت��غ��ي��ري احل��ي��اة يف 
ال�شباب  يريده  ما  تتبع  عرب  لبنان، 
يف لبنان، على م�شتوى الإ�شاحات 
والتطوير  وامل��ع��رف��ة  والتكنولوجيا 
لبنان  يكون  لأن  �شعيا  والتحديث، 
ال��ن��م��وذج الأف�����ش��ل، جم���ددا حديثه 
عن الكفاءات اللبنانية التي هاجرت 
اأو تعي�س يف دول كثرية، وكان لديها 
اأثر عظيم يف هذه الدول، من حيث 
ب���ن���اء تلك  ال���ك���ف���اءة وامل�����ش��اه��م��ة يف 
اأم��ر يعرفه الكثريون  ال��دول، وه��ذا 

يف العامل.
ال�شباب  �شعد احلريري،  دول��ة  ودع��ا 
امل�����ش��رتك من  للعمل  ال��ع��امل  ح���ول 
اقت�شادي  م�شتقبل  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
اأن  واأك��د  اأف�شل يف املنطقة والعامل، 
ال�شيا�شية  احلياة  يف  امل��راأة  م�شاركة 
مهمة،  ل���ب���ن���ان  يف  والق���ت�������ش���ادي���ة 
اإيجابية  جت�������ارب  اإىل  م���ت���ط���رق���ا 
خمتلفة،  م���واق���ع  ت��ول��ني  ل�����ش��ي��دات 
ب�شخ�س  ال��ك��ب��رية  ثقته  ع��ن  م��ع��ربا 
التي  ل��ب��ن��ان،  ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزي�����رة 
احلكومة  يف  م����وؤخ����را  ت��ع��ي��ي��ن��ه��ا  مت 
باأهمية  ت��وؤم��ن  وك��ون��ه��ا  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
الإ���ش��اح��ات، م��وؤك��دا اأن امل���راأة تعد 
ج����زءا م���ن ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي للدول 
اإىل  ي������وؤدي  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  ع����دم  واأن 
الوزراء  رئي�س  وقال  خ�شائر كبرية. 
ذكرى  اإن  ح���واره،  ختام  يف  اللبناين 
اغ��ت��ي��ال وال����ده رف��ي��ق احل���ري���ري يف 
ال���راب���ع ع�����ش��ر م���ن ف���رباي���ر، جتعل 
اأن احلريري  ي�شتذكرون  اللبنانيني 
الأهلية،  احل���رب  م��ن  لبنان  انت�شل 
اإىل حتقيق  اليوم  يتطلع  لبنان  واأن 
كل تطلعاته، وا�شرتداد مكانته التي 

ي�شتحقها.

القمة العاملية للحكومات ت�سلط ال�سوء على م�ستقبل ال�سيا�سات الرقمية
•• دبي-وام:

البنى  يف  وال�شتثمار  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  تعاون 
الإنرتنت،  اإىل  النفاذ  معدلت  وتعزيز  الرقمية،  التحتية 
امل��ط��ل��وب بني  ال��ت��وازن  وت�شريعات حتقق  اإج�����راءات  وو���ش��ع 
وال�شتثمار  امل��ن��ظ��م��ة،  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  امل�شتخدمني  م�شالح 
لاأ�ش�س  رئي�شية  الذكية، معامل  الأنظمة  وتطوير  الب�شري 
ل�شياغة  وال�����ش��رك��ات  احل��ك��وم��ات  بها  تلتزم  اأن  يجب  ال��ت��ي 
امل��ط��ل��وب بني  الت�����ش��اق  ت��وف��ر  رق��م��ي��ة م�شتقبلية  ���ش��ي��ا���ش��ات 

متطلبات امل�شتخدمني وقوانني حماية تدفق البيانات.
حوارية  جل�شة  يف  م�شاركتهم  خ��ال  عامليون  خ���رباء  واأك���د 
ال��رق��م��ي��ة؟«، �شمن  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ه��و م�شتقبل  »م���ا  ب��ع��ن��وان 
العاملية  ل��ل��ق��م��ة  ال�����ش��اب��ع��ة  ل���ل���دورة  الأول  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات 
ل��ل��ح��ك��وم��ات، ع��ل��ى حم���وري���ة اب��ت��ك��ار اأط����ر ع��م��ل��ي��ة مبتكرة 
وت�شتبق  امل�شتقبل  متطلبات  توائم  رقمية  �شيا�شات  لت�شكيل 
عمرو  الدكتور  معايل  من  كل  اجلل�شة  يف  �شارك  حتدياته. 
طلعت وزير الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف جمهورية 
م�شر العربية، وكاران باتيا نائب الرئي�س لل�شيا�شات العامة 
ومارغريت  »غ���وغ���ل«،  احل��ك��وم��ي��ة يف  وال��ع��اق��ات  ال��ع��امل��ي��ة 

وال�شوؤون  اخلارجية  لل�شوؤون  الأول  الرئي�س  نائب  بيرتلني 
الدولية يف �شركة AT&T، واأدار نقا�شاتها اأرجون كاريال 

.CNBC من
اقت�شادية  اأزم���ة  م��ن  ال��ع��امل يخرج  اأن  باتيا  ك���اران  واأو���ش��ح 
النمو  لتح�شني  التكنولوجيا  ت�شخري  يف  التفكري  يحتم  ما 
املجالت  جميع  تقف  حيث  الأع��م��ال،  ومن���اذج  الق��ت�����ش��ادي 
ع��ل��ى ع��ت��ب��ة ح��ق��ب��ة ج���دي���دة م��ث��رية ل��اه��ت��م��ام ت��رت��ك��ز على 
ا�شتعمال احلو�شبة ال�شحابية وتكنولوجيا التوا�شل والذكاء 
قطاعات  خمتلف  عمل  تعزيز  يف  ي�شهم  مب��ا  ال�شطناعي 
القت�شاد. و�شدد كاران باتيا على اأن جناح احلكومات يعتمد 
وتطوير  الب�شري  العن�شر  يف  ال�شتثمار  على  كبري  ب�شكل 
املائمة  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ب�شح  والل���ت���زام  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
ومراعاة  التكنولوجيا  اإىل  املواطنني  نفاذ  وت��رية  لت�شريع 

متطلباتهم وخ�شو�شياتهم.
من جهتها، اأ�شارت مارغريت بيرتلني اإىل اأن البنى التحتية 
يف  احلكومات  تواجه  التي  التحديات  اأه��م  من  واح��دة  تعد 
اأن  على  م�شددة  ال��رق��م��ي،  امل�شتقبل  تعزيز  نحو  م�شريتها 
والتقنيات  التحتية  البنى  يف  احلكومي  ال�شتثمار  تفعيل 
على  اإيجاباً  ينعك�س  البيانات،  تدفقات  وت�شهيل  اجل��دي��دة، 

تعزيز القت�شاد وتوفري فر�س العمل.
من جهته، اأ�شار الدكتور عمور طلعت اإىل اأن التحدي الرئي�س 
بيئة  اإق��ام��ة  كيفية  يف  يتمثل  الرقمية  ال�شيا�شات  مل�شتقبل 
اأن تكون  �شيا�شات رقمية توفر احلماية للم�شتخدمني دون 
امل�شتخدمني  بيانات  خ�شو�شية  مو�شوع  وت��راع��ي  ُمقيدة، 

ومن يحق له ا�شتخدامها والآليات املنظمة لذلك.
وقال اإنه ل بد من توفري ال�شمول الرقمي للمواطنني مبا 
يت�شق مع حقهم يف الو�شول الآمن اإىل املعلومات والوظائف 
ب��ن��اء قدرات  احل��ك��وم��ات  يتوجب على  كما  الإن���رتن���ت،  ع��رب 
الأفراد لتواكب املتطلبات امل�شتقبلية. وردا على �شوؤال حول 
اأهمية الدفع باجتاه �شيا�شة رقيمة عاملية موحدة؟ اأ�شار كاران 
ال�شيا�شات  اأن  �شمنها  من  التحديات،  من  جملة  اإىل  باتيا 
والإج���راءات الرقمية التي تعد مائمة يف دول��ة م��ا، قد ل 
تكون بال�شرورة مائمة يف دولة اأخرى، داعياً اإىل موا�شلة 
التعاون وتعزيز مبادرات احلوار التي ت�شهم يف التفاق على 

اخلطوط العري�شة لل�شيا�شات الرقمية العاملية.
اإطار قانوين  اإىل حتدي و�شع  واأ�شار الدكتور عمرو طلعت 
وال�شركات  احلكومات  م�شالح  ُيراعي  الرقمية  لل�شيا�شات 
واأمن  الدقيق بني خ�شو�شية  التوازن  واملواطنني، وحتقيق 

لهذا  الرقمية  ال�شيا�شات  م��راع��اة  و���ش��رورة  امل�شتخدمني، 
وجود  ب�����ش��رورة  م��ارج��ري��ت  ال�شيدة  طالبت  فيما  ال��ت��وازن، 

وامل�شتخدمني  واحل���ك���وم���ات  ال�����ش��رك��ات  ب���ني  ���ش��ح��ي  ح����وار 
للخروج باإطار يوافق م�شالح خمتلف الأطراف.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

عقد منتدى م�شتقبل العمل الإن�شاين 
من  الأول  اليوم  خال  جل�شاته  اأوىل 
اأعمال القمة العاملية للحكومات التي 
ال�شابعة  دورت��ه��ا  يف  دب��ي  ت�شت�شيفها 
ورواد  ومفكرين  م�شوؤولني  بح�شور 
العمل الإن�����ش��اين ووف���ود م��ن خمتلف 
ال�����دول وامل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، وذلك 
التطرف  ن����ح����ارب  “كيف  ب���ع���ن���وان 
نخبة  مب�����ش��ارك��ة  الأمل؟”  ب�����ش��ن��اع��ة 
العربي.  الوطن  يف  الأم��ل  ناع  �شُ من 
التحديات  اأب��رز  اجلل�شة  وا�شتعر�شت 
العديد  ب��ه��ا  ال���ت���ي مت���ر  الإن�������ش���ان���ي���ة 
العربي،  ال���وط���ن  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات  م���ن 
وم�شبباتها  وال����ت����ط����رف،  ك���اجل���ه���ل 
واجلوع،  كالفقر  امل�شرتكة  الرئي�شية 
و�شبل حماربتها وبث الأمل يف نفو�س 
اأ���ش��ح��اب��ه��ا ع��رب اإب����راز جت���ارب فردية 
والتي  الإن�����ش��اين،  والعمل  العطاء  يف 
ا���ش��ت��ط��اع��ت ب��ج��ه��ود ت��ط��وع��ي��ة تغيري 
الواقع وانت�شال الآلف من الب�شر من 
املاأ�شاوي وامل�شاهمة يف توفري  واقعهم 
حالت الياأ�س اإىل الأمل بحياة �شعيدة 
جمتمعاتهم.  ب���ن���اء  يف  وامل�������ش���اه���م���ة 
نحارب  “كيف  ج��ل�����ش��ة  وا���ش��ت�����ش��اف��ت 
التي  الأمل؟”  ب�����ش��ن��اع��ة  ال��ت��ط��رف 
الأمني  العطر  �شعيد  ���ش��ع��ادة  اأداره����ا 
العام امل�شاعد ملبادرات حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، ورئي�س جمل�س دبي مل�شتقبل 
العمل الإن�شاين، خم�شة �شناع اأمل يف 
الوطن العربي، هم: الكويتية معايل 

من  هاجرت  اأمل  �شانعة  الع�شعو�شي، 
حياتها  ُمكر�شة  اليمن  اإىل  ال��ك��وي��ت 
مل�شاعدة الن�شاء والأطفال واملحتاجني 
وحتى   2007 ال����ع����ام  م���ن���ذ  ه���ن���اك 
الذهبي  ه�����ش��ام  وال���ع���راق���ي  ال����ي����وم.. 
لاإبداع”  ال��ع��راق��ي  “البيت  موؤ�ش�س 
ال����ذي ي����وؤوي الأط���ف���ال امل�����ش��ردي��ن يف 
الازمة  الرعاية  لهم  موفراً  العراق 
وال�شوداين  ك���رمي���ة..  ح���ي���اة  ل��ع��ي�����س 
اأع��اد مب�شاركة مئات  فار�س نور الذي 
األ��ف تلميذ   35 اأك��رث من  املتطوعني 
تاأمني  ب��ع��د  ال���درا����ش���ة  م��ق��اع��د  اإىل 
ُتعيق  كانت  التي  الغذائية  وجباتهم 
ذهابهم للمدر�شة.. وامل�شري حممود 
وح��ي��د ال����ذي ي��ج��وب ال�������ش���وارع بحثاً 
لإعادة  ال�شن  كبار  من  امل�شردين  عن 
دار  يف  واإي��وائ��ه��م  قلوبهم،  اإىل  الأم���ل 
وتوفري  ل��ل��م�����ش��ن��ني  اأ���ش�����ش��ه��ا  خ��ا���ش��ة 
ومل  لهم  والنف�شية  ال�شحية  العناية 
�شعيد  واأك��د  باأهاليهم.  بع�شهم  �شمل 
العطر اأن اجلهل والإق�شاء والرتويج 
ال�شعور  وغ���ي���اب  ال��ك��راه��ي��ة  ل��ث��ق��اف��ة 
التطرف  اأ�شباب  اأهم  تعد من  بالآخر 
الذي ل ميكن مواجهته اإل من خال 
الأمل  و�شناعة  ال��ع��ط��اء  ثقافة  ن�شر 
اأك����رث من  “اإن  ب��ني ال�����ش��ع��وب. وق����ال 
يرون  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��ب��اب  م��ن   55%
الأ�شواأ،  اإىل  تتجه  العربية  منطقتنا 
اأكرث  اأجريت يف  درا�شة  بح�شب  وذلك 
ح��ول م�شتقبل  دول��ة عربية   16 م��ن 
املنطقة العربية، م�شرياً اإىل اأن الياأ�س 
الأ�شباب  اأك����رث  ه��م��ا  الأم����ل  وف���ق���دان 

ل���ل���ت���ط���رف، ول����ذل����ك يجب  امل�����وؤدي�����ة 
العديد من  اأن  اإىل  واأ�شار  مواجهته«. 
ال��دول ان��ه��ارت ودول اأخ��رى تراجعت 
املتطرف،  الفكر  ب�شبب  ال�شنني  مئات 
م�شدداً على �شرورة املواجهة الفكرية 
وامل��ع��رف��ي��ة ل��ل��خ��ط��اب ال��دي��ن��ي الذي 
تتاأ�ش�س عليه وتتغذى منه اجلماعات 
خال  م��ن  “ ن�شعى  وق��ال  املتطرفة. 
ب�شناعة  التطرف  “مكافحة  جل�شة 
الأمل” اإىل طرح جتارب ومناذج عمل 
موؤ�ش�شي  ع��م��ل  اإىل  حت��ول��ت  ف���ردي���ة 
مايني  على  ب��ال��ف��ائ��دة  ع��اد  م�شتدام 
اإن�شانية  ق�ش�س  عر�س  واإىل  الب�شر، 
اإميانه  وت��ع��زز  ال��ف��رد  تلهم  حقيقية 
الآخرين”،  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه 
دورنا  من  تاأتي  اجلل�شة  اأن  اإىل  لفتاً 
يف الرتقاء بالعمل الإن�شاين وتطوير 
واآل���ي���ات���ه. ومت���ح���ورت جل�شة  اأدوات������ه 
ب�شناعة  ال��ت��ط��رف  ن���ح���ارب  “كيف 

الأمل؟” حول كيفية حتويل �شناعة 
الأم�����ل يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي م���ن عمل 
يت�شدى  ح��راك جمتمعي  اإىل  ف��ردي 
والتع�شب،  ال���ت���ط���رف  اأ����ش���ك���ال  ل��ك��ل 
�شناعة  وا���ش��ت��دام��ة  ماأ�ش�شة  واآل���ي���ات 
ا�شتعرا�س  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الأم������ل، 
جتارب حقيقية ناجحة ملجموعة من 
اأبرز �شانعي الأمل يف العامل العربي، 
“�شناع  م���ب���ادرة  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 

الأمل” يف دورتيها ال�شابقتني.
و�شلطت اجلل�شة ال�شوء على ال�شرارة 
الأوىل التي جعلتهم يكر�شون حياتهم 
التي  وال�شعوبات  الإن�����ش��اين،  للعمل 
واج��ه��وه��ا يف ال��ب��داي��ة، وك��ي��ف تطور 
حققوها،  ال��ت��ي  والإجن������ازات  عملهم 
والدعم الذي يتلقونه حاليا من خال 
جهود تطوعية اأو موؤ�ش�شة، ف�شًا عن 
مناق�شة ق�شايا حيوية كدور املراأة يف 

العمل الإن�شاين التطوعي.

الفائزين  اأح��د  الذهبي،  ه�شام  وق��ال 
بجائزة �شناع الأمل يف دورتها الأوىل 
اإليه  ي�شعى  م��ا  اأه��م  اإن   ،2017 ع��ام 
يف  الإن�����ش��اين  العمل  ه��و  م�شروعه  يف 
اكت�شف  اأن���ه  اإىل  لف��ت��اً  الأول،  امل��ق��ام 
خال  م��ن  لل�شعادة  احلقيقي  املعنى 
رعاية الأطفال امل�شردين، حيث اأواهم 
يف  و�شاهم  والأم���ل  احلنان  واأعطاهم 
دجمهم يف املجتمع فاأبدعوا. واأ�شاف 
اأ�شبح  باجلائزة  فوزه  وبعد  اليوم  اأنه 
ل��دي��ه ال��ك��ث��ري م��ن الأح���ف���اد يحملون 
الذهبي  ه�شام  ويفخر  “ه�شام«.  ا�شم 
�شنع  فقد  عمله  م��ن  �شنني  بعد  اأن���ه 
فاعلني يف  اأُنا�شاً  امل�شردين  من هوؤلء 
اأكمل عدد كبري منهم  املجتمع، حيث 
بوظائف  التحق  درا�شتهم ومنهم من 
اأُ�شراً،  وكّون  تزوج  وبع�شهم  حكومية، 
واآخرين �شكلوا فرقاً تطوعية واأ�ش�شوا 
ه�شام  لينتقل  وامل�شنني،  لاأيتام  دوراً 

من مرحلة الإعانة اإىل التمكني.
وعن مكافحة التطرف قال “مكافحة 
التطرف يبداأ من تغيري فكر ال�شباب 
نفو�شهم  الأم����ل يف  ب��زراع��ة  ال��ع��رب��ي، 

وحت�شني اأو�شاعهم املعي�شية«.
وبعد  للعراق  داع�س  “دخول  واأ�شاف 
التنظيم  ه��ذا  م��ع  امل��ع��ان��اة  م��ن  �شنني 
الوعي  ���ش��ك��ل ح���ال���ة م���ن  امل���ت���ط���رف، 
و�شاعف  ال�����ش��ب��اب،  ل����دى  الإن�������ش���اين 
واجلمعيات  وال��ف��رق  املتطوعني  ع��دد 
املحافظات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
التع�شب  عن  بعيداً  العراقية،  وامل��دن 
ال���ط���ائ���ف���ي«. وب������داأت ���ش��ان��ع��ة الأم����ل 
العمل  م���زاول���ة  ال��ع�����ش��ع��و���ش��ي  م��ع��ايل 
2007، حني  ال��ع��ام  الإن�����ش��اين م��ن��ذ 
اأعمال،  اأول مرة ك�شيدة  دخلت اليمن 
التوجه  وق��ررت  �شاهدته  مبا  فتاأثرت 
ن���ح���و ال���ع���م���ل اخل��������ريي، ال������ذي كان 
حينها حكراً على الرجال اأو املنظمات 
الدينية دون غريها، فبداأت مب�شاعدة 
املحتاجني  ب���دع���م  ق��ل��ي��ل��ة  جم��م��وع��ة 
يد  لتقدمي  منازلهم  اإىل  وال��و���ش��ول 
كما  احتياجاتهم..  يف  والنظر  العون 
لح��ظ��ت م��ع��ايل ع����زوف ال��ب��ن��ات عن 
منها  خمتلفة  لأ���ش��ب��اب  ال��ع��ل��م  ت��ل��ق��ي 
الفقر واجلوع وُبعد املدار�س والعادات 
املجتمعية املحافظة، ف�شعت اإىل تغيري 
العقبات،  ت��ل��ك  ك���ل  وت��ذل��ي��ل  ال���واق���ع 
املت�شددة  املنظمات  حفيظة  اأث���ار  مم��ا 
املحيطة بها وتهديدها بالت�شفية بعد 
تكفريها كونها “تف�شد بنات املجتمع” 

على حد و�شفهم.

•• دبي -وام:

اأكد اجتماع مائدة م�شتديرة عقد على 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ه��ام�����س 
اعتماد  �����ش����رورة  دب�����ي  يف   2019
على  للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
تداعيات  القريب خلف�س حدة  املدى 
التغري املناخي والتكيف معها، لتقليل 
والبيئة  الب�شر  �شحة  على  ت��اأث��ريه��ا 
امل�شتوى  رفيعة  النقا�شات  عام.  ب�شكل 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا 
�شناع  م��ن  نخبة  مب�����ش��ارك��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
باملجتمع  العامليني  واخل���رباء  ال��ق��رار 
التغري  منتدى  اأعمال  �شمن  ال��دويل 
امل���ق���ام ع��ل��ى ه��ام�����س القمة  امل���ن���اخ���ي 
 . دب��ي  يف   2019 للحكومات  العاملية 
وط��������رح الج�����ت�����م�����اع جم����م����وع����ة من 
�شرعة  ت�����ش��ت��دع��ي  ال���ت���ي  امل���ع���ط���ي���ات 
املبذولة  اجل��ه��ود  وت��ك��ث��ي��ف  ال��ت��ح��رك 
النازحني  اأع������داد  اأن  اأه��م��ه��ا  ع��امل��ي��ا، 
�شنويا تزيد عن 23.5 مليون �شخ�س 
ب�شبب الكوارث التي تخلفها تداعيات 
ت�����ش��ل تكلفة  ك��م��ا  امل���ن���اخ���ي،  ال��ت��غ��ري 
من  للمت�شررين  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
تريليونات   4 عاملياً  التداعيات  ه��ذه 
الناجت  من   7.1% يعادل  مبا  دولر 
  .2018 يف  العاملي  الإجمايل  املحلي 
ورك���ز احل��دي��ث خ��ال الج��ت��م��اع على 
اإبراز الآثار ال�شلبية لتغري املناخ على 
ب�شكل  والبيئة  للب�شر  العامة  ال�شحة 
ملواجهة  مبتكرة  حلول  لتحديد  ع��ام 
تاأثرياته على  التغري واحلد من  هذا 
يف املدى القريب، لطرحها خال قمة 
عقدها  امل��ق��رر  للمناخ  املتحدة  الأمم 
التزامات  ل��ت��ح��دي��د  امل��ق��ب��ل  �شبتمرب 
ال����دول ك��اف��ة. واأ�شار  ت��ن��ف��ذه��ا  دول��ي��ة 
اأن عدد  اإىل  الج��ت��م��اع  امل�����ش��ارك��ون يف 
التاأثريات  ذات  امل��ن��اخ��ي��ة  ال���ظ���واه���ر 
الكارثية ارتفع من 80 ظاهرة عامليا 
يف  ظ����اه����رة   400 اإىل   1970 يف 
يف  تت�شبب  ب��دوره��ا  وال��ت��ي   ،2017
23.5 مليون �شخ�س  ون��زوح  ت�شريد 
تلوث  م��ع��دلت  تت�شبب  ك��م��ا  ���ش��ن��وي��اً، 
بزيادة  وامل��رت��ب��ط��ة  امل��رت��ف��ع��ة  ال���ه���واء 
انبعاثات غازات الدفيئة يف ت�شجيل 7 
يف  �شارك  �شنوياً.  وف��اة  حالة  مايني 
امل�شوؤولني  كبار  م��ن  نخبة  الج��ت��م��اع 
والتغري  البيئة  جم���ال  يف  ال��دول��ي��ني 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  امل��ن��اخ��ي ومم��ث��ل��ي 
مقدمتهم  ويف  امل���ج���ال،  ب��ه��ذا  امل��ع��ن��ي��ة 
اأحمد  ب����ن  ث�����اين  ال����دك����ت����ور  م����ع����ايل 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 

رئي�شة  اإ���ش��ب��ي��ن��وزا  ف���رن���ان���دا  وم���اري���ا 
اجلمعية العامة لاأمم املتحدة واآخيم 
املتحدة  الأمم  برنامج  مدير  �شتير 
الإمن��ائ��ي وع��دن��ان اأم��ني امل��دي��ر العام 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
ال�شابق  العام  الأم��ني  م��ون،  وب��ان كي 
العاملي  املعهد  رئي�س  املتحدة  ل��اأمم 
للنمو الأخ�شر ولوران فابيو�س رئي�س 
اخلارجية  وزي���ر  ال��د���ش��ت��وري  املجل�س 
األبا  ول��وي�����س دي  ال�����ش��اب��ق  ال��ف��رن�����ش��ي 
املبعوث اخلا�س لاأمني العام لاأمم 
املتحدة ملوؤمتر قمة املناخ لعام 2019 
و�شعادة الدكتور ح�شني الرند الوكيل 
امل�������ش���اع���د ل��������وزارة ال�����ش��ح��ة ووق���اي���ة 
مكارثي  وج��ي��ن��ا  ب���ال���دول���ة  امل��ج��ت��م��ع 
بجامعة  ال���ع���ام���ة  ل��ل�����ش��ح��ة  م���در����ش���ة 
والدكتورة ماريا نريا مديرة  هارفرد 
ال�شحة  مب��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة 
العاملية. وخال كلمته اأمام املنتدى .. 
اأن دولة  اأكد معايل الدكتور الزيودي 
الإمارات تويل العمل من اأجل البيئة 
وامل�������ن�������اخ اإه�����ت�����م�����ام�����اً ك������ب������رياً وف����ق 
التنفيذية  وخططها  اإ�شرتاتيجيتها 
املحلي  امل�شتويني  ال�شاأن، على  يف هذا 
الدولة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. وال��ع��امل��ي 
الدخل  اإج��م��ايل  م��ن   1% تخ�ش�س 
مع  ت��ت��داخ��ل  ال��ت��ي  للم�شاريع  املحلي 
واجلهود  والإغ���اث���ة  ال�شحة  ق�شايا 
تغري  ب��ت��داع��ي��ات  املتعلقة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
انفتاح  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت   . امل���ن���اخ 
من  ال�شركاء  مع  العمل  على  ال��دول��ة 
التحديات  ملواجهة  الدولية  املنظمات 
والناجمة  الإن�شانية  تواجهها  ال��ت��ي 
ع��ن ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي واأث����ر ذل���ك على 
�شحة الإن�شان. وقال الزيودي : “ اإن 
دول���ة الإم�����ارات وع��ي��ت ل��ه��ذا التاأثري 
رائ���دة عامليا يف  وت��ب��ذل ج��ه��وداً  مبكراً 
اأج��ل املناخ ب�شكل ع��ام، ويف  العمل من 
املناخ  ت���غ���ري  ب����ني  ال���ع���اق���ة  ق�����ش��ي��ة 

التغري  وزارة  وعرب  العامة،  وال�شحة 
امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
الدولة  ك��اف��ة يف  اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
عملت على و�شع خطة وطنية للتكيف 
اآليات وتدابري  ت�شمل  التغري  مع هذا 
ال��ت��ك��ي��ف ع��ل��ى م�شتوى  ه����ذا  حت��ق��ي��ق 
ال���ق���ط���اع���ات ال���رئ���ي�������ش���ي���ة ك����اف����ة ويف 
مقدمتها القطاع ال�شحي« . واأ�شاف: 
اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة   - الإم��������ارات  اأن   “
مع  التكيف  لتحقيق  املحلية  جهودها 
التغري املناخي وخف�س حدة تداعياته 
- تعد �شريكا رئي�شا لدول نامية عدة 
اآثار  ملعاجلة  جهودها  يف  العامل  ح��ول 
والتكيف  املناخ  ت�شررها من تداعيات 
معها ». واأ�شار معاليه اإىل اأن منتدى 
ت��غ��ري امل��ن��اخ يف دورت����ه احل��ال��ي��ة يعمل 
كخطوة متهيديه ملناق�شة العديد من 
امللفات ذات ال�شلة، والبحث يف حتديد 
واملوؤ�ش�شات  احل���ك���وم���ات  ال���ت���زام���ات 
الدولية املعنية بالعمل من اأجل املناخ 
للمناخ  املتحدة  الأمم  لقمة  ا�شتعداداً 
نيويورك  يف  �شتعقد  والتي   2019
اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   .. امل��ق��ب��ل  ���ش��ب��ت��م��رب 
ال���ع���ا����ش���م���ة الإم������ارات������ي������ة اأب���وظ���ب���ي 
ت�شت�شيف الجتماع التح�شريي لهذه 
وتنطوي  امل���ق���ب���ل.  ي��ون��ي��و  يف  ال��ق��م��ة 
معادلة املناخ وال�شحة على جمموعة 
التاأثريات  م���ن  ب�����دءاً  امل��خ��اط��ر،  م���ن 
والت�شّحر،  ل���اأع���ا����ش���ري  امل���ب���ا����ش���رة 
احلامل  البعو�س  انت�شار  اإىل  و�شوًل 
املناخية،  التغريات  نتيجة  لاأمرا�س 
لغازات  انبعاثات  اأكرب م�شادر  اأن  كما 
الأكرب  امل�شادر  اأي�شاً  تعترب  الدفيئة 
 4 بوفاة  يت�شبب  ال��ذي  الهواء  لتلوث 
جانبه  وم��ن  �شنوياً.  �شخ�س  مايني 
ب�����ان ك����ي م������ون، الأم�������ني العام  ع�����رّب 
تقديره  ع��ن  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال�شابق 
للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات 
 .. املناخي  والتغري  البيئي  امل��ج��ال  يف 

اإىل تعاونه من خال رئا�شته  م�شرياً 
يف  الأخ�����ش��ر،  للنمو  ال��ع��امل��ي  للمعهد 
روؤى م�شرتكة حول مواجهة  �شياغة 
التغيري  ع���ن  ال��ن��اج��م��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
وتاأثريه  ال��ب��ي��ئ��ي  وال���ت���ل���وث  امل��ن��اخ��ي 
وت�شببه  الإن�شان،  �شحة  على  املبا�شر 
ب�شكل  العامل  يف هاك املايني حول 
�شنوي. كما �شدد على �شرورة تن�شيق 
املوؤ�ش�شات  م��ن خ��ال وج���ود  اجل��ه��ود 
اأهداف  حتقيق  على  للعمل  ال��دول��ي��ة 
وا���ش��ح��ة ت��ع��ني ال���ع���امل ع��ل��ى جتنيب 
الإن�شان خماطر التلوث، والعمل عن 
م�شاندة  على  احل��ك��وم��ات  حل��ث  كثب 
خ�����ال خطوات  م����ن  اجل����ه����ود  ت���ل���ك 
اإ�شرتاتيجية  تدعم  وا�شحة  تنفيذية 
م�شتوى  على  واملناخ  للبيئة  متكاملة 
العامل. من جهته اأكد لوران فابيو�س 
اأن  يجب  املناخي  التغري  خم��اط��ر  اأن 
ت��ن��اق�����س يف ن��ط��اق اأع����م واأ���ش��م��ل وهو 
يف  والأخ���ذ  العامليني،  وال�شلم  الأم���ن 
الإع���ت���ب���ار ت���راك���م ت��ل��ك امل�����ش��ك��ل��ة عرب 
تقديره  عن  معرباً  املا�شية،  ال�شنوات 
املنتدى  باإ�شت�شافة  الإم����ارات  ل��دول��ة 
وت�شليط ال�شوء على التحديات التي 
على  املبا�شر  وتاأثريها  العامل  تواجه 
اأهمية  اإىل  واأ����ش���ار  الإن�����ش��ان.   �شحة 
البيئة  جم���ال  يف  وال��ب��ح��وث  التعليم 
امل��ن��اخ��ي، و����ش���رورة توعية  وال��ت��غ��ري 
الأجيال احلالية من خال املوؤ�ش�شات 
التعليمية مبخاطر تلوث البيئة واأثر 
التغري املناخي على املجتمعات، وربط 
م��ل��ف��ي ال��ب��ي��ئ��ة ب��ال�����ش��ح��ة م���ن خال 
عليه  تعمل  م�شروع حكومي م�شرتك 
وفق  اإ�شرتاتيجيتها  وف��ق  احلكومات 
�شرورة  اإىل  لف���ت���اً   .. وم��ي��زان��ي��ات��ه��ا 
تكثيف احلمات الإعامية التوعوية 
التي  على اخلطوات  ال�شوء  وت�شليط 
تتخذها املنظمات الدولية واإ�شتعرا�س 
ال���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا يف هذا  ال���ن���ج���اح���ات 

ال�شدد. بدورها اأ�شارت ماريا فرناندا 
العامة  اجلمعية  رئي�شة  اإ���ش��ب��ي��ن��وزا، 
دولة  تنظيم  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
املناخي  ال��ت��غ��ري  مل��ن��ت��دى  الإم���������ارات 
قوية  ر�شالة  يبعث  العامة  وال�شحة 
وينم عن اإهتمامها الكبري بهذا امللف، 
ل �شيما اأن املنتدى ي�شت�شيف خمتلف 
العاملة  الدولية  والهيئات  املوؤ�ش�شات 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  البيئة  جم���ال  يف 
والتغري املناخي، وهو ما �شي�شهم من 
روؤى  اإىل  ال����و�����ش����ول  يف  ����ش���ك  دون 
م�شرتكة ويحفز على �شياغة اأهداف 
البيئية  ال���ق�������ش���اي���ا  ح�����ول  وا����ش���ح���ة 
اإن��ق��اذ امل��اي��ني الذين  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
ميوتون جراء الأمرا�س الناجمة عن 
امل�شوؤولة  ون���وه���ت  امل���ن���اخ���ي.  ال��ت��غ��ري 
الأممية اإىل اأن احلكومات تتكبد 4% 
القومي على ال�شحة وهو  من دخلها 
ت�شليط  ح����ال  يف  ت��ق��ل��ي��ل��ه  مي��ك��ن  م���ا 
وخماطر  البيئة  ق�شايا  على  ال�شوء 
..موؤكدة  الإن�شان  �شحة  على  التلوث 
اأكرث  للعمل  م��دع��وة  احل��ك��وم��ات  اأن 
يف  املتمثلة  املخاطر  تلك  اإحتواء  على 
بفعل  ب��ق��وة  انت�شرت  ال��ت��ي  الأم��را���س 
ع������دم اله����ت����م����ام ب���ال���ب���ي���ئ���ة اأب�����رزه�����ا 
عامله  التلوث  ي�شكل  الذي  ال�شرطان 
الذي  الهواء  تلوث  اإىل  اإ�شافة  الأول، 
ال����ع����دي����د من  يف  ك�����ذل�����ك  ي���ت�������ش���ب���ب 
الأمرا�س اخلطرية. ولفتت الدكتورة 
العامة،  ال�شحة  م��دي��رة  ن���ريا  م��اري��ا 
منظمة ال�شحة العاملية، اإىل امل�شوؤولية 
واملوؤ�ش�شات  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات  امل�����ش��رتك��ة 
املعنية بامللف البيئي و�شرورة ت�شافر 
اجلهود لتحقيق الأهداف وتفعيل دور 
امليزانيات  وت���وف���ري  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
ال��رام��ي��ة م��ن احلد  لتمويل اخل��ط��ط 
تواجه  ال��ت��ي  البيئية  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
العامل .. م�شرية اإىل اأن اجلهود التي 
تبذل حالياً غري كافية للحد من تلك 
التحديات، وهو ما يتطلب مزيدا من 
ال��ع��م��ل اجل����اد ع��ل��ى خم��ت��ل��ف املحاور 
و�شناع  والبلديات  احلكومات  ل�شيما 
القرار خللق منظومة قوية تعني على 
يف  املن�شودة  الأه���داف  وحتقيق  تنفيذ 
هذا املجال. و�شددت نريا على �شرورة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب���رام���ج الأمم 
ل�����ش��م��ان ت�شريع  واأن��ظ��م��ت��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
الأه���داف  حتقيق  على  العمل  وت���رية 
واخل���ط���ط ال��ب��ي��ئ��ي��ة، وال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
احل���ك���وم���ات ���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة عمل 
م�شرتكة للحد من الأمرا�س وتوعية 
اأفراد املجتمع حول العامل، ل �شيما يف 

ال����دول ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن اآث����ار التغري 
امل���ن���اخ���ي. وم����ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت جينا 
مكارثي : “ اإن التعامل مع تهديدات 
ت��غ��ري امل���ن���اخ ل��ل�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة كارثة 
كربى واي�شال هذه ال�شورة للجمهور 
ال���ع���ادي اأم�����ر خ���اط���ئ ل��ل��غ��اي��ة، فهذه 
التخبط  من  حالة  �شتخلق  الطريقة 
والهلع ولن ن�شل عربها اإىل حلول » . 
هي  هنا  املثلى  “ الطريقة  واأ�شافت: 
ب���اأن م�شتوى هذا  رف��ع وع��ي الأف����راد 
مب�شتوى  يرتبط  وخطورته  التهديد 
التغري  ب��ط��ب��ي��ع��ة  وث��ق��اف��ت��ه��م  وع��ي��ه��م 
و�شلوكياتهم  وم�������ش���ب���ب���ات���ه  امل�����ن�����اخ 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ك������اأف������راد وك����ج����زء من 
اتباع احللول  املجتمع، وقدرتهم على 
ال���ت���ي مي��ك��ن��ه��ا ت��ع��زي��ز ق��درت��ه��م على 
وتداعياته«.  التغري  ه��ذا  مع  التكيف 
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ع��دن��ان اأم���ني املدير 
للطاقة  ال����دول����ي����ة  ل���ل���وك���ال���ة  ال����ع����ام 
امل��ت��ج��ددة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اجل��ه��ود التي 
تبذلها الإم���ارات يف جم��ال احل��د من 
ب�شرورة  م��ن��وه��ا   .. امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
احلكومات  م��ع  العمل  دائ���رة  تو�شيع 
املتجددة  الطاقة  خ��ي��ارات  تبني  على 
اقت�شادية  ف���ر����س  م���ن  ت���وف���ره  مب���ا 
ال�شناعية  للدول  كبرية  واجتماعية 
وال��ن��ام��ي��ة ع��ل��ى ح���د ����ش���واء، وه����و ما 
ي�شب يف م�شلحة احلفاظ على البيئة 
و���ش��ح��ة الإن���������ش����ان، وت���وف���ري امل�����وارد 
ال��ازم��ة ل��دع��م ه��ذا ال��ت��وج��ه. واأتفق 
اأمني مع باقي املتحدثني على �شرورة 
وتفعيل  التن�شيق  ب��ج��ان��ب  الأه��ت��م��ام 
وتطوير  امل�شرتكة،  وال��روؤى  الربامج 
البيئي  للعمل  ال��داع��م��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
للحد م��ن الم��را���س ال��ت��ي ق��د تنجم 
ع���ن ال��ت��ل��وث والح��ت��ب��ا���س احل����راري 
وغ��ريه��ا م��ن امل���ج���الت ال��ت��ي تتطلب 
ت�شافر اجلهود. من جهته لفت اآخيم 
املتحدة  الأمم  برنامج  مدير  �شتير، 
ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  اأن  الإمن�����ائ�����ي،اإىل 
مادعت  تنفيذ  لالتفاف حول  مدعو 
اإليه اتفاقية باري�س للمناخ، والتوافق 
لتحدي  الت�شدي  م�شوؤولية  اأن  على 
م�شرتكة  م�شوؤولية  ه��ي  امل��ن��اخ  ت��غ��رّي 
املجتمعات للعمل  ال��دول، ودع��وة  بني 
معاً لتحقيق اأهدافها.. م�شريا اإىل اأن 
تتعار�س  ل  املناخي  التغري  مواجهة 
للنمو  ال������رام������ي������ة  اخل������ط������ط  م�������ع 
الق��ت�����ش��ادي ب��ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س تدعم 
م�شلحة  يف  وت�����ش��ب  اجل����ه����ود،  ت��ل��ك 
وتزيد  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ح��ة 

تقدمه.

•• دبي-وام:

ال��دورة الرابعة للقمة العاملية للحكومات حيث  ما بني 
�شخ�س  مليون  اإن��ق��اذ  يف  جتربتها  روان����دا  ا�شتعر�شت 
من الفقر.. وال��دورة ال�شابعة للقمة تلقي هذه الدولة 
الأفريقية ال�شغرية بكلمة ال�شر يف التحول من ال�شراع 
املدمر اإىل التنمية امل�شتدامة. رواندا التي كانت �شاهدا 
وراح  اجلماعية  الإب����ادة  ح���روب  اأب�شع  م��ن  واح���دة  على 
القرن  ت�شعينيات  يف  ن�شمة  املليون  يقارب  ما  �شحيتها 
لي�شلط  �شرف  القمة �شيف  اإىل  املرة  تاأتي هذه  املا�شي 
من  ال��ت��ع��ايف  يف  امللهمة  جتربتها  على  ال�����ش��وء  رئي�شها 
ال�����ش��راع��ات وال���ن���زاع���ات وال��ن��ه��و���س م���ن ج��دي��د نحو 
م�شتقبل اأف�شل. وبف�شل �شيا�شاتها التي قدمت م�شلحة 
الإن�شان وجودة حياته يف املقام الأول جنحت يف حتقيق 

جمموعة من اأ�شرع معدلت وموؤ�شرات التنمية يف القارة 
القت�شاد،  وتنويع  العمل،  ف��ر���س  وزي���ادة  الأف��ري��ق��ي��ة، 
نف�شها  لتقّدم  والقومي،  الفرد  الدخل  م�شادر  وتعزيز 
كمعجزة اقت�شادية اأفريقية ملهمة. كيف متكنت رواندا 
من تطويق اآثار احلرب الأهلية واإر�شاء حالة من التقدم 
القت�شادي وتعزيز التنمية امل�شتدامة بعد اأن كانت اإحدى 
الإعام  اإليها  ينظر  ك��ان  والتي  الأفريقية  القارة  دول 
الأهلية  واحل��روب  الأوبئة  �شوى  يعرف عنها  كدولة ل 
الدموية. الإجابة �شيطرحها رئي�س رواندا بول كاجامي 
اأم�س فى  انطلقت  التي  للحكومات  العاملية  القمة  اأم��ام 
 140 م��ن  �شخ�شية  اآلف   4 م��ن  اأك��رث  دب��ي مب�شاركة 

وم�شوؤولون  ووزراء  دول وحكومات  روؤ�شاء  بينهم  دول��ة، 
رواندا  يف  القت�شادي  النمو  معدل  اإن  الأرق���ام  تقول   .
بلغ العام املا�شي %7.2 وتقل�س الوقت الازم لإن�شاء 
اأي���ام فقط،   4 اإىل  ي��وم��اً   43 م��ن  فيها  ن�شاط جت���اري 
ا�شتقطاب  يف  الأفريقية  ال��دول   2016 عام  وت�شدرت 
رجال الأعمال . ويف جمال الثورة الرقمية وتكنولوجيا 
اإفريقيا  ال��ري��ادة  م��وق��ع  حتتل  والت�����ش��الت  املعلومات 
املوا�شات  داخ���ل منظومة  الإن��رتن��ت جم��ان��اً  ت��وف��ر  اإذ 
العامة و�شيارات الأجرة، ويف موؤ�ش�شات القطاع ال�شحي، 
اأنها  كما  واخل��دم��ي��ة،  التجارية  امل��ب��اين  معظم  و�شمن 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة يف املجال  ت��وظ��ي��ف  رائ�����دة يف 

منو  لتدعم  التحتية  البنية  بناء  واأع���ادت  القت�شادي 
وت�شّجع  الأعمال  ري��ادة  ثقافة  وتر�شخ  اخلا�س  القطاع 
من  وتعزز  النا�شئة  وامل�شاريع  املبتكرة  الأفكار  انطاق 
اأن ت�شل  امل��راأة. ويف القطاع ال�شياحي ا�شتطاعت  مكانة 
اأكرث من مليون �شائح  اإىل   2018 ال�شياح عام  باأعداد 
عاملية  وجهة  اإىل  وحولها  القت�شادية  الفر�س  عزز  ما 
جديدة ت�شتقطب الزوار وال�شّياح من اأنحاء العامل. مل 
حر�شت  ولكن  القت�شاد  م�شادر  بتنويع  روان��دا  تكتف 
على ا�شتدامته من خال ا�شت�شراف م�شتقبل القطاعات 
والفر�س القت�شادية النا�شئة، وتطوير اخلدمات املالية 
واملهنية والنهو�س ب�شناعات التعدين والزراعة. واليوم 

تكر�س نف�شها كمركز عاملي ل�شناعة اخلدمات، ومت�شي 
القت�شاد  لتعزيز  املالية  التقنيات  ا�شتخدام  نحو  قدماً 
ال��ذك��ي ال��ان��ق��دي، وجن��ح ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي لتنظيم 
اإج��راءات ت�شجيل الأرا�شي،  حيازة الأرا�شي يف حت�شني 
امللكية  وت�شجيع  الأرا���ش��ي  ���ش��وق  انتعا�س  عنه  نتج  م��ا 
والإن�شاءات  العقارات  قطاع  بالتايل  لي�شهد  اخلا�شة، 
طفرة كبرية عززت منو اإجمايل الناجت املحلي. النتائج 
التي حققها القت�شاد الكلي لرواندا جعل رئي�شة البنك 
الأفريقي  البلد  ت�شف  جورجيفا  كري�شتالينا  ال��دويل 
باأنه يتمتع بنمو هائل ولديه طموحات جريئة يف كثري 
املعهد  توقعات  املا�شي  العام  اأرق��ام  وتعزز  الأحيان.  من 
الوطني لاإح�شاءات ووزارة املالية بت�شجيل ن�شبة منو 
العام  خ���ال  و8.2%   ،2019 خ���ال   8% ت��ت��ج��اوز 

.2020

رواندا .. جتربة ملهمة يف التعايف من ال�سراعات الأهلية اإىل النهو�ض من جديد 

حلول مبتكرة للحد من تداعيات التغري املناخي خالل قمة احلكومات 

» �سناع الأمل « يناق�سون حتويل مبادراتهم اإىل م�ساريع تنموية م�ستدامة خالل » قمة احلكومات «

 

القمة العاملية للحكومات .. قيادة 
امل�ستقبل تنطلق من الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

التي  املت�شارعة،  للخطوات  املتتبع  اأن  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  ن�شرة  اأك��دت 
�شنوات  منذ  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  بها  وت��ق��وم  ق��ام��ت 
وا�شرتاتيجياتها،  �شيا�شاتها  وف��رادة  نوعية  اإدراك  ي�شتطيع  قليلة، 
خال  من  ومتيز؛  براعة  بكل  امل�شتقبل  اأغ��وار  ل�شرب  اأهلتها  التي 
الأجيال  وال��رف��اه  ال�شعادة  فيه  تعّم  م�شتدام،  مل�شتقبل  التخطيط 
احلالية والقادمة، للنهو�س باملجتمع والوطن نحو الأعلى؛ حيث 
مت التاأ�شي�س لكل تلك الطموحات من خال العديد من الأدوات، 
ركزت  التي  امل�شتقبل«  ل�شت�شراف  الإم��ارات  »ا�شرتاتيجية  واأهمها 
املال  راأ���س  واأهمها:  احليوية،  القطاعات  م�شتقبل  ا�شت�شراف  على 
وال�شتدامة  الذكية،  والأنظمة  والتكنولوجيا  وال�شباب،  الب�شري 
امل�شتدامة  والتنمية  والتعليم  وال�شحة  التحتية،  والبنية  والبيئة، 
العاقات  وم�شتقبل  خ��دم��ات��ه��ا،  احل��ك��وم��ة  وم�شتقبل  وال��ط��اق��ة 
الدولية وال�شيا�شية وم�شتقبل الأمن القت�شادي والغذائي واملائي 

والإلكرتوين.
العاملية  “ »ال��ق��م��ة  ع��ن��وان  اأم�����س حت��ت  افتتاحيتها  ف��ى  وا���ش��اف��ت 
النطاق  الإمارات” اأن  تنطلق من  امل�شتقبل  قيادة  للحكومات«.. 
الر�شمي لفعاليات »الدورة ال�شابعة للقمة العاملية للحكومات«، فى 
دبي يعرّب عن جناح دولة الإمارات وقدرتها على التحول اإىل من�شة 
عاملية ل�شياغة م�شتقبل العامل. وقالت “ اإن دور دولة الإمارات ل 
فيها،  واملقيمني  لأبنائها  الآم��ن  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  يقت�شر 
اإمنا امتدت روؤيتها نحو �شناعة م�شتقبل اآمن للعامل اأجمع؛ حيث 
ت�شري ا�شت�شافة القمة العاملية للحكومات، ملجموعة من املنتديات 
الدولية، التي انطلقت، يوم اجلمعة 8 فرباير، و�شتوا�شل اأعمالها 
على مدى اأيام انعقاد القمة، اإىل قدرة الدولة على �شناعة املن�شات 
العامل، لت�شمل تلك  العاملية ل�شت�شراف م�شتقبل احلكومات حول 
الق�شايا، كمنتدى احلوار  العديد من  وا�شت�شراف  املنتديات بحث 
ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  وح��وك��م��ة  احل��ي��اة،  وج���ودة  لل�شعادة  ال��ع��امل��ي 
والتغرّي  العاملية،  ال�شيا�شات  ومن�شة  ال��ع��رب��ي،  ال�شباب  ومنتدى 
ب��ني اجلن�شني،  وال���ت���وازن  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  واأه����داف  امل��ن��اخ��ي، 
وم�شتقبل  الوظائف،  وم�شتقبل  احلكومية،  واخلدمات  وال�شحة، 
املحاور  الإن�شاين، وعدد من  العمل  الت�شال احلكومي، وم�شتقبل 
القمة  بتنظيم  مهتمة  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  وخل�شت  امل��ه��م��ة«. 
امل�شتويات  على  واخل��ربة  املعرفة  ن�شر  بهدف  للحكومات،  العاملية 
ا�شت�شراف  اأدوات  ت��وظ��ي��ف  ع��رب  وال��ع��امل��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
والتوجهات  ال��ف��ر���س  ت��وق��ع  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ات  مل�����ش��اع��دة  امل�شتقبل، 
خال  م��ن  ل��ه��ا،  املبتكرة  احل��ل��ول  وو���ش��ع  امل�شتقبلية،  وال��ت��ح��دي��ات 
توجيه  يف  ب��دوره  ي�شهم  ال��ذي  ال�شليم،  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
و�شع  وي�شاعد على  الأمثل  بال�شكل  الأولويات  ال�شيا�شات وحتديد 
ال�شحية والتعليمية والجتماعية  امل�شتقبلية، للقطاعات  اخلطط 
والتنموية والبيئية، ومبا يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عاملية 
اأن  يف   »2071 الإم���ارات  »مئوية  ه��دف  مع  وين�شجم  للم�شتقبل، 
بق�شايا  الهتمام  اأن  على  م�شددة  عاملياً  الأف�شل  ال��دول��ة  ت�شبح 
ال�شاعة هو النهج الذي ت�شري عليه دولة الإم��ارات، بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 

على ال�شعد املحلية والإقليمية والدولية.
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التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء 
البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  اي��داع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خال ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد 
املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الثمن  بايداع كامل  ان يقوم  الثمن على  الزيادة  عن ع�شر  ب�شرط ال تقل هذه 

املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 

درهم   )  719،103  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   74.23  : امل�شاحة   -  904  : العقار  رقم   -  TOWER
 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 

درهم  )  728،113  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   75.16  : امل�شاحة   -  805  : العقار  رقم   -  TOWER
 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 

درهم  )  719،103  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   74.23  : امل�شاحة   -  1304  : العقار  رقم   -  TOWER
 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
TOWER - رقم العقار : 1506 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150،198 ( درهم

 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
درهم  )  359،392  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   140.38  : امل�شاحة   -  1103  : العقار  رقم   -  TOWER

 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
درهم  )  728،113  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   75.16  : امل�شاحة   -  1605  : العقار  رقم   -  TOWER

 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
درهم  )  933،294  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   96.34  : امل�شاحة   -  1306  : العقار  رقم   -  TOWER

 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
TOWER - رقم العقار : 1206 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150.198 ( درهم

 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
درهم  )  719،103  ( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   74.23  : امل�شاحة   -  1304  : العقار  رقم   -  TOWER

 MOON  : املبنى  ا�شم   -  46  : الر����س  رق��م   - التجاري  اخلليج   : املنطقة   - الإن�����ش��اء(  )حت��ت  �شكنية  �شقة 
درهم  )  1،150،198  ( ب���  املقدرة   - 118.73 مرت مربع   : امل�شاحة   -  706  : العقار  رقم   -  TOWER

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ب������ن حممد  �����ش����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
ورعاه”،  اهلل  “حفظه  ال�������ش���ارق���ة 
�شهدت جامعة ال�شارقة �شباح اأم�س 
ال���دويل  “املوؤمتر  اف��ت��ت��اح  الأح�����د، 
ال�شابع لطلبة طب الأ�شنان”  حتت 
اأطباء  “نتحد يدا بيد لإلهام  �شعار 
الغد” والذي تنظمه “ رابطة طلبة 
ال�شارقة،  جامعة  يف  الأ���ش��ن��ان  ط��ب 
اجلامعة   يف  الطبية  الكليات  مبقر 
جامعة   23 م��ن  طلبة  ومب�����ش��ارك��ة 
21دولة خمتلفة، ويختتم  ميثلون 

فعالياته اليوم الثنني .
�شعادة  امل����وؤمت����ر  ف���ع���ال���ي���ات  اف���ت���ت���ح 
الأ����ش���ت���اذ ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
ال�شارقة،  جامعة  م��دي��ر  النعيمي، 
ال��دك��ت��ور قتيبة  الأ����ش���ت���اذ  ي��راف��ق��ه 
حميد، نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون 
ال�شحية  والعلوم  الطبية  الكليات 
والدكتور  ال����ط����ب،  ك��ل��ي��ة  وع���م���ي���د 
���ش��اح ط��اه��ر احل����اج، ن��ائ��ب مدير 

وال�شيد  املجتمع،  ل�شوؤون  اجلامعة 
ماجد حممد اجلروان، نائب مدير 
العامة،  العاقات  ل�شوؤون  اجلامعة 
والأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور ه���ني ت�����ش��ي نو 
وح�شد  الأ���ش��ن��ان،  ط��ب  كلية  عميد 
واملخت�شني يف جمال  الأ�شاتذة  من 

طب الأ�شنان والطلبة.
اآيات  بتاوة  املوؤمتر  فعاليات  ب��داأت 
من الذكر احلكيم تبعها دخول اأعام 
رحب  ثم  باملوؤمتر،  امل�شاركة  ال��دول 
الفتتاحية  بكلمته  اجلامعة  مدير 
“بالأ�شالة عن  باحل�شور واأ�شاف: 
نف�شي وبالنيابة عنكم جميعا وبا�شم 
اأرفع  ال�شارقة  جامعة  اأ�شرة  اأع�شاء 
والتربيكات  التهنئة  معاين  اأ�شمى 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة -حفظه 
ال��ذي يتف�شل   ، اهلل تعاىل ورع���اه- 
ب��رع��اي��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر ك�����ش��اأن �شموه 
اأو عمل  اأو ن�شاط  يف رعاية اأي فعل 
مبختلف  ال�شارقة  تنمية  يف  ي�شهم 
وفكريا  علميا  احل�شارية  مكوناتها 
الوطنية  امل�شتويات  على  وثقافيا 

واحل�شارية  والج��ت��م��اع��ي��ة  م��ن��ه��ا 
قائا:  املدير  واأ�شاف  ع��ام.«  ب�شكل 
العاملي  ال�شنوي  المتداد  ي�شكل   “
ال�����ش��اب��ع ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر خ���ري دليل 
ال�شارقة  ت��ق��دم ج��ام��ع��ة  ت��ع��زز  ع��ل��ى 
يف الآفاق العاملية الأمر الذي يلبي 
والذي  ال��ت��ق��دم  ه��ذا  يف  متطلباتها 
ح��ق��ق��ت ف��ي��ه م���وؤخ���را ال��ع��دي��د من 
اأنها احتلت  املنجزات كان من بينها 
م�شتوى  ع���ل���ى   ”398“ امل����رك����ز 
ال����ع����امل �شمن  ج���ام���ع���ات  اأف�������ش���ل 
“جرين  ملنظمة  العاملي  الت�شنيف 
اأي�شا  بينها  م��ن  وك���ان  تريك”  م��ا 
ح�شول م�شت�شفى الأ�شنان اجلامعي 
بامل�شتوى  ال�����دويل  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
“كوينتم”  موؤ�ش�شة  من  “املا�شي” 
الدولية بكندا، هذا العتماد العاملي 
اأع��ل��ى درج���ات العتماد  ال���ذي ي��ع��دُّ 

العاملية.
الذي  ال�����ش��ع��ار  “ اإن  امل���دي���ر:  وق���ال 
امل���ب���ارك اليوم  ي��ط��رح��ه م��وؤمت��رك��م 
وال�����ذي ي��ن�����س ع��ل��ى: “ ن��ت��ح��د يدا 
بيد لإلهام اأطباء الغد”، يعرب خري 
العلمي  ال��ب��ن��اء  ويج�شد  ب��ل  تعبري 
واملعريف والأخاقي الذي تبنى عليه 

ال�شارقة  جامعة  لطالب  امل��ك��ون��ات 
ومبختلف كلياتها، ولعل هذا املوؤمتر 
ال���ذي ت��ت��وا���ش��ل دورات����ه ع��ل��ى مدى 
ال�شنوات ال�شبع املا�شية بقوة وجناح 
عاملية  ومب�شاركات  م�شتمر  وت��ق��دم 
على اأو���ش��ع ن��ط��اق، وامل��ن��ج��زات التي 
وم�شت�شفاها  الأ�شنان  كلية  حققتها 
الإقليمية  امل�شتويات  على  اجلامعي 
والعاملية، تعدُّ خري دليل لي�س على 
جناحكم فقط اأيها الأبناء يف اكتناز 
العلم الرا�شخ واملعرفة بل هو تاأكيد 
امل��ط��ل��ق��ة يف حتقيق  ق��درت��ك��م  ع��ل��ى 
رفعتموه  الذي  املهيب  ال�شعار  ذلك 
ال��دورة.« من جانبه  لفعاليات هذه 
حميد،  قتيبة  الدكتور  الأ�شتاذ  هناأ 
كلية طب الأ�شنان وطلبتها بح�شول 
اجلامعي  الأ�����ش����ن����ان  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
بامل�شتوى  ال�����دويل  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى 
التنظيم  ع��ل��ى  واأث���ن���ى  “املا�شي”، 
الناجح واملتميز للموؤمتر من خال 
الطلبة،  قبل  من  بالكامل  تنظيمه 
يج�شد  امل���وؤمت���ر  اأن جن���اح  واأ����ش���اف 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 

ورئ��ي�����س ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة -حفظه 
اهلل تعاىل ورعاه- يف اأن تكون روؤينا 
فر�شة  هو  املوؤمتر  اأن  واأك��د  عاملية، 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  للطلبة  عظيمة 
امل�شتجدات  اأح���دث  على  والط����اع 
يف جمال طب الأ�شنان. اأما الأ�شتاذ 
الدكتور هني ت�شي نو، فقدم ال�شكر 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�شارقة على رعايته للموؤمتر، كما 
ونائبه  اجلامعة  ملدير  ال�شكر  ق��دم 
والعلوم  الطبية  ال��ك��ل��ي��ات  ل�����ش��وؤون 
للكلية،  امل�شتمر  لدعمهما  ال�شحية 
الأ�شنان  ط����ب  ك��ل��ي��ة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
حققت العديد من الإجنازات خال 
العام الأكادميي احلايل، واأن املوؤمتر 
الدويل ال�شابع لطلبة طب الأ�شنان 
هو اأحد الإجنازات املمتدة منذ �شبع 
���ش��ن��وات، ح��ي��ث ب����داأ ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 8 
الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  م��ن  دول 
واليوم ي�شت�شيف 21 دولة ميثلون 
م�شتوى  على  مرموقة  جامعة   23
ال����ع����امل، ول����ذل����ك اأ����ش���ب���ح امل���وؤمت���ر 
ي�����ش��ك��ل ح�����دث م���ه���م يف الأج����ن����دة 
ثم  الأ���ش��ن��ان،  ط��ب  لكلية  ال�شنوية 
طلبة  لرابطة  ال�شكر  العميد  ق��دم 

الهيئة  واأع���������ش����اء  الأ�����ش����ن����ان  ط����ب 
والطلبة.  والإداري��������ة  ال��ت��دري�����ش��ي��ة 
األقى الطالب خلدون مارديني  كما 
الأ�شنان،  ط��ب  طلبة  راب��ط��ة  رئي�س 
بتنظيم  فخره  عن  فيها  عرب  كلمة 
املوؤمتر بهذا امل�شتوى الراقي، وقدم 
التنظيمية  اللجان  لأع�شاء  ال�شكر 
طلبة  اأن  واأك����د  ال��ك��ل��ي��ة،  طلبة  م��ن 
العزم  من  لديهم  ال�شارقة  جامعة 
وال��ت�����ش��م��ي��م ع��ل��ى حت��وي��ل الأح����ام 
البتكار  واق��ع فعلي يتج�شد يف  اإىل 
م�شاركة  امل���وؤمت���ر  ���ش��م  والب��������داع. 
طلبة  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   700

23جامعة  اأ���ش��ن��ان  وخ��ري��ج��ي ط��ب 
وه������م:  دول����������ة   21 م������ن  ع����امل����ي����ة 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
العربية  واململكة  املتحدة،  واململكة 
م�شر  وج���م���ه���وري���ة  ال�������ش���ع���ودي���ة، 
العربية، والكويت، وعمان، والأردن، 
ولبنان،  وال�����������ش�����ودان،  وال������ع������راق، 
واإندوني�شيا،  و���ش��وري��ا،  وفل�شطني، 
والوليات  واأفغان�شتان،  وباك�شتان، 
املتحدة الأمريكية، واأملانيا، وكوريا، 
وت��اي��ان��د، وال��ن��م�����ش��ا، وال���ربازي���ل. 
ويذكر اأن اللجنة العلمية للموؤمتر 
بحثا   170 م���ن  اأك�����رث  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 

نخبة  قبل  م��ن  انتقائها  مت  علميا 
والأ�شاتذة يف جامعة  الباحثني  من 
ال�����ش��ارق��ة وخ��ارج��ه��ا ل��ي��خ��ت��اروا 33 
فعاليات  ���ش��م��ن  ل���ل���ع���ر����س  ب��ح��ث��ا 
 11 امل��وؤمت��ر  �شيعقد  ك��م��ا  امل���وؤمت���ر، 
جانب  اإىل  تخ�ش�شية،  عمل  ور�شة 
للتحدث  دول����ي����ني  م��ت��ح��دث��ني   8
جمال  يف  خمتلفة  مو�شوعات  ع��ن 
الإدارة  م��ث��ل ط���رق  الأ����ش���ن���ان  ط���ب 
وح�شو  الأوب�����ئ�����ة،  وع���ل���م  ال��ط��ب��ي��ة، 
واأحدث  اللثة،  واأم��را���س  الأ���ش��ن��ان، 
جمال  يف  التكنولوجية  امل�شتجدات 

طب الأ�شنان.

•• عجمان ـ الفجر 

بجامعة  الأ�شنان  طب  كلية  �شاركت 
عجمان يف موؤمتر الإمارات الدويل 
“اإيديك”   2019 الأ���ش��ن��ان  لطب 
ال����ذي اأق���ي���م م���وؤخ���را يف دب����ي. وقد 
بو�شرتات  الكلية  ج��ن��اح  ا�شتعر�س 
الإكلينيكية  احل��الت  تو�شح  علمية 
برنامج  ط��ل��ب��ة  ق����ام  ال���ت���ي  امل���ع���ق���دة 
م��اج�����ش��ت��ري ع���ل���وم ط����ب الأ����ش���ن���ان 
ال��رتم��ي��م��ي، وه���و ال��ربن��ام��ج الذي 
بطرحه  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  ت���ن���ف���رد 
يف ال��دول��ة وال�����ش��رق الأو����ش���ط، ومت 
عاجها ب�شكل كامل من قبل طلبة 
الربنامج  طلبة  وق����ّدم  ال��ربن��ام��ج. 
اجلامعة  ج����ن����اح  يف  امل����ت����واج����دي����ن 
ع��ل��م��ي��ا مف�شا  ���ش��رح��ا  ب��امل��ع��ر���س 
املراحل  ل���زوار اجل��ن��اح ح��ول جميع 

العاجية.
اإقباًل  ���ش��ه��د ج��ن��اح اجل��ام��ع��ة  وق���د 
اأثنوا  ال��ذي  املعر�س  زوار  من  لفتا 
الذي  املتميز  العلمي  امل�شتوى  على 
يتمتع به طلبة الربنامج، م�شيدين 
مبدى اإملام الطلبة باأ�شا�شيات واآخر 
م���ا ت��و���ش��ل ل���ه ال��ع��ل��م احل���دي���ث يف 

جمال عاج الأ�شنان الرتميمي.
اأبو  �شامل  الدكتور  اأك��د  جانبه،  من 
الأ�شنان،  ط��ب  كلية  عميد  ف��ن��ا���س، 

مثل  الكلية يف  م�شاركة  اأهمية  على 
وعلى  عليها  يعود  ملا  املعار�س  ه��ذه 
مبا  العلمية،  بالفائدة  الكلية  طلبة 
يتيح الفر�شة لهم لتبادل اخلربات 
عاجاتهم  وم���ن���اق�������ش���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
اخلربات  خمتلف  م��ع  الإكلينيكية 

الدولية.
واأو�����ش����ح ال���دك���ت���ور اأب�����و ف��ن��ا���س اأن 
الرتميمي  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  ب��رن��ام��ج 
لعتمادهم  عليه  احلا�شلني  يوؤهل 
بدرجة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
اأن  كما  ترميمي،  اأ���ش��ن��ان  اأخ�شائي 
خريج الربنامج ي�شبح معتمدا من 
م�شريا  اإي��رل��ن��دا.  يف  امللكية  الكلية 

اإىل ان اأعدادا كبرية من الطلبة من 
لدرا�شة  ي��ت��واف��دون  ال���دول  خمتلف 
عجمان،  جامعة  يف  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
الدولة  يف  الوحيد  الربنامج  كونه 
يوؤهلهم  ال����ذي  الأو����ش���ط  وال�����ش��رق 
للح�شول على هذه الدرجة العلمية 

املتخ�ش�شة.
وقال الدكتور �شامل اأن برنامج طب 
الأ�شنان الرتميمي كان قد انطلق يف 
كلية طب الأ�شنان منذ ح�شوله على 
العتماد الأكادميي الأويل يف العام 
ومنذ   ،2011-2010 الأكادميي 
ذلك احلني تخّرج منه 18 اأخ�شائيا 
حيث  الرتميمية.  الأ�شنان  طب  يف 

 ”5-7“ �شنويا  الربنامج  ي�شتقبل 
طاب، ومتتد الدرا�شة يف الربنامج 
وي�شتقطب  ���ش��ن��وات.   3 م��دى  على 
ال���ربن���ام���ج الأط����ب����اء امل��م��ار���ش��ني يف 

املجال.
اأب�������و ف���ن���ا����س اأن  وب�������نّي ال����دك����ت����ور 
خ��ري��ج ب��رن��ام��ج امل��اج�����ش��ت��ري يف طب 
يقدم  اأن  الرتميمي ميكنه  الأ�شنان 
ح�شو  مثل:  املتخ�ش�شة  العاجات 
والتيجان،  واجل�������ش���ور  ال���ع�������ش���ب، 
وزراعة الأ�شنان. معربا عن �شعادته 
ال��غ��ام��رة ب��ح�����ش��ول ال��ربن��ام��ج على 
الع��ت��م��اد ال�����ش��ام��ل ل��ل��ربن��ام��ج من 

وزارة الرتبية والتعليم.

•• دبي –الفجر:

لإن�شاء  الهادفة  جلهودها  ا�شتكماًل 
ن���ظ���ام ل���اأر����ش���ف���ة الإل���ك���رتون���ي���ة؛ 
اأطلقت موا�شات الإمارات -ممثلة 
مبركز اإدارة املرافق- املرحلة الثالثة 
من م�شروعها لاأر�شفة، وذلك بعد 
والثانية  الأوىل  املرحلتني  اكتمال 

مع حلول العام احلايل 2019.
الكمايل  عبدالرحمن  وا�شتعر�س 
اإجنازه  مت  م��ا  امل��راف��ق؛  اإدارة  مدير 
احلالية  امل��رح��ل��ة  ع��ن��وان  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
يف  ت����اأت����ي  وه�����ي  “التنفيذ”،  ه����و 
من  الأوىل  املرحلة  اإط���اق  اأع��ق��اب 
املا�شي  العام  من  اأبريل  يف  امل�شروع 
2018 والتي جتلت حينها بح�شر 

ملعظم  وامل�شتندات  والوثائق  امللفات 
التابعة  وال��ف��روع  والإدارات  امل��راك��ز 
للموؤ�ش�شة، بغية تقدير حجم العمل 
وحتديد املتطلبات الزمنية والتقنية 

اأعقبها  ثم  ل��اإجن��از، وم��ن  الازمة 
الثانية  املرحلة  يف  العمل  موا�شلة 
من امل�شروع عرب الجتماع مع كافة 
التنظيمية  وال����وح����دات  الإدارات 
امل�شروع  ملناق�شة  للموؤ�ش�شة،  التابعة 

والتوعية به.
املرحلة  ت�شتمر  اأن  الكمايل  وت��وّق��ع 
مبيناً  اأ����ش���ه���ر،  ل��ث��م��ان��ي��ة  ال���ث���ال���ث���ة 
املرحلة  ه������ذه  اإط���������ار  يف  مت  اأن��������ه 
بغية  زي��روك�����س  �شركة  م��ع  التعاقد 
امل�شاعدة  الب�شرية  ال��ك��وادر  ت��وف��ري 
الازمة  امل���وارد  وح�شد  والأج���ه���زة، 
بعد  وذل���ك  امل�����ش��روع،  بتنفيذ  للبدء 
وامللفات،  ال��ب��ي��ان��ات  بتحليل  ال��ق��ي��ام 
م��ن خ���ال الج��ت��م��اع  باملعنيني يف 
الإدارات التي ت�شتحوذ على احلجم 

اإذ �شم الجتماع  الأكرب من العمل، 
م�شوؤولو اإدارة ال�شوؤون املالية، واإدارة 

الب�شرية،  امل��وارد  واإدارة  امل�شرتيات، 
اإدارة  م����رك����ز  م�������ش���وؤول���و  وك����ذل����ك 

اإ����ش���اف���ًة اإىل مم��ث��ل��ني من  امل���راف���ق، 
للمبا�شرة  وذل���ك  زي��روك�����س،  �شركة 

بالعمل مع هذه الإدارات التي ت�شكل 
اأع��م��ال��ه��ا اجل����زء الأك����رب م��ن حجم 
عملياتها  لكثافة  بالنظر  امل�����ش��روع 

واأعمالها الورقية.
مار�س  ���ش��ه��ر  اأن  ال��ك��م��ايل  واأ����ش���اف 
امل�شح  عمليات  يف  املبا�شرة  �شي�شهد 
الن�شخ  لتوليد  للملفات،  ال�شوئي 
اأن ي�شتمر العمل  الإلكرتونية، على 
ل���غ���اي���ة ي���ون���ي���و امل���ق���ب���ل، ح���ي���ث من 
املرتاكمة  امل��ل��ف��ات  اأر���ش��ف��ة  املخطط 
امل��ا���ش��ي��ة متاماً  ل��ل�����ش��ن��وات اخل��م�����س 
اأعمال  متابعة  ملرحلة  النتقال  قبل 
الأر�شفة اليومية اأوًل باأول، متوقعاً 
11 مليون وثيقة  اأر�شفة  اأن جتري 
وم�����ش��ت��ن��د ���ش��م��ن ه���ذه امل��رح��ل��ة من 
امل�شروع.  وعقب انتهاء هذه املرحلة 

م��ن امل�����ش��روع؛ اأو���ش��ح م��دي��ر املركز 
لت�شمل  �شتمتد  الرابعة  املرحلة  اأن 
ج��م��ي��ع ال�����وح�����دات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 
املوؤ�ش�شة، حيث �شتتوىل وحدة اإدارية 
اأعمال  ل��ل��م��رك��ز  ت��اب��ع��ة  متخ�ش�شة 
ب���اأول،  اأوًل  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأر���ش��ف��ة 
العليا من  الإدارة  مبا يلبي توقعات 
الأنظمة  تعزيز  حيث  م��ن  امل�����ش��روع 
املوؤ�ش�شية ملوا�شات الإمارات، ودعم 
والتنظيمية  الإداري��������ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
وجعلها اأكرث كفاءة، وت�شريع وترية 
عن  ف�شًا  لديها،  ال��ذك��ي  التحول 
ال�شادرة  ل��ل��ت��و���ش��ي��ات  ال���ش��ت��ج��اب��ة 
والرامية  ال��وط��ن��ي،  الأر���ش��ي��ف  ع��ن 
ال�شجات  كافة  على  املحافظة  اإىل 

وامللفات وامل�شتندات املختلفة.

م�ساركة متميزة جلامعة عجمان يف 
معر�ض اإيديك دبي

تت�سمن اأر�سفة 11 مليون وثيقة وم�ستند ورقي وت�ستمر لثمانية اأ�سهر

موا�سالت الإمارات تطلق املرحلة الثالثة من م�سروع الأر�سفة الإلكرونية 

•• دبي -وام:

26 فرباير اجلاري فعاليات الدورة  تنطلق يف دبي يوم 
الأوىل من “ موؤمتر حوافز العمل ومكافاآت التقاعد “ 
الذي ترعاه الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية 
ال�شت�شارات  ق��ط��اع  يف  العاملة  دب��ي  م��ون��دي��ال  وتنظمه 

املالية يف الدولة.
انرتكونتننتال  يف  ي���ق���ام  ال������ذي   - امل�����وؤمت�����ر  ومي���ه���د 
امل�شاركني من اخلرباء  اأم��ام  الطريق   - �شيتي  ف�شتيفال 
والإقليمية  ال���دول���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات  يف  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
املحلية والحتادية  الدوائر  واملحلية وامل�شرعني ومدراء 

للنقا�س  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  وم�������ش���وؤويل  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
يف  عامليا  بها  املعمول  املمار�شات  اأف�شل  ح��ول  والتباحث 
هذا ال�شاأن واإمكانيات تبنيها اأو ت�شميم منظومات خا�شة 
حلوافز العمل ومكافاآت نهاية اخلدمة قابلة للتطبيق يف 

ال�شوق املحلية.
وت�شتعر�س الدورة الأوىل من “موؤمتر ومعر�س حوافز 
كامل طبيعة  يوم  التقاعد” على مدى  ومكافاآت  العمل 
اأرباب  ب��ني  اخل��دم��ة  نهاية  مكافاآت  بخ�شو�س  العاقة 
املمار�شات  واأب����رز  الإم�����ارات  دول���ة  يف  وامل��وظ��ف��ني  العمل 
مناق�شتها  جانب  اإىل  وال��ع��امل  باملنطقة  ال�شدد  ه��ذا  يف 
ن��ه��اي��ة اخل���دم���ة مبا  امل��ب��ت��ك��رة لإدارة م��ك��اف��اآت  احل���ل���ول 

العمل  عاقة  ط��ريف  على  وعوائدها  فوائدها  من  يعزز 
الندوات  م��ن  ع��دد  تنظيم  امل��وؤمت��ر  وي�شهد  التعاقدية. 
وور�������س ال��ع��م��ل ل��ب��ح��ث م���و����ش���وع���ات م��ت��ن��وع��ة اأب���رزه���ا 
العمل  ظروف  على  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  انعكا�شات 
وطبيعة العاقة بني اأرباب العمل واملوظفني والتحديات 
التي تواجه خطط التقاعد على م�شتوى العامل وارتفاع 
معدلت اأعمار �شكان العامل وتاأثريه على خطط التقاعد 
والفجوة بني متويل مكافاآت نهاية اخلدمة والنتفاع بها 
والتغيريات املطلوب تبنيها ب�شاأن مكافاآت نهاية اخلدمة 
مبا يتوافق مع القوانني املنظمة لعاقات العمل يف دولة 

الإمارات.

دبي ت�ست�سيف موؤمتر حوافز العمل ومكافاآت التقاعد 26 فرباير

حتت رعاية �سلطان القا�سمي ومب�ساركة 23 جامعة من 21 دولة حول العامل:

انطالق املوؤمتر الدويل ال�سابع لطلبة طب الأ�سنان يف جامعة ال�سارقة

•• دبي - وام:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���ات ع��ن ب���دء املرحلة 
ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ل��ن��ظ��ام اإ�����ش����دار ت�����ش��اري��ح خ���دم���ات حرم 
حتويات  ت�شاريح  ت�شمل  والتي  الإلكرتوين  الطريق 
ال�����ش��وارع ال��رئ��ي�����ش��ة وال��ف��رع��ي��ة و���ش��غ��ل ج���زء م��ن حرم 
عن  ف�شًا  امل��راف��ق  خ��ط��وط  حماية  واأع��م��ال  الطريق 
واملركبات  الثقيلة  املركبات  بتنقل  اخلا�شة  الت�شاريح 
الإن�شائية الثقيل خال اأوقات احلظر. وقالت املهند�شة 

ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة املرور والطرق 
يف  نوعية  نقلة  يعترب  اجلديد  النظام  هذا  اإن  بالهيئة 
اخلدمات املقدمة للجمهور وقطاع الأعمال حيث يتيح 
جميع  وحتميل  الطلبات  تقدمي  اإمكانية  للمتعاملني 
طريق  ع��ن  املطلوبة  الهند�شية  واملخططات  الوثائق 
الن�شخ  اإىل  احل��اج��ة  ودون  للهيئة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
الورقية اأو زيارة مراكز تقدمي اخلدمة التابعة للهيئة 
مع اإمكانية حتديد موقع العمل على اخلريطة وذلك 

على مدار ال�شاعة.

»طرق دبي« تطلق مرحلة جتريبية للتعامل 
الإلكروين خلدمات حرم الطريق 

•• اأبوظبي-وام:

ك������رم جم���ل�������س امل������ط������ارات ال������دويل 
اأبوظبي من خ��ال مركز  م��ط��ارات 
التابع  ال��ط��ريان  ل��درا���ش��ات  اخلليج 
ل����دوره ك��ون��ه الأف�شل  ل��ه��ا ت��ق��دي��راً 
التابعة  ال��ت��دري��ب  م��راك��ز  ب��ني  اأداًء 
واملحيط  اآ�شيا  منطقة  يف  للمجل�س 
ب��ف�����ش��ل جناحه  وذل�������ك  ال�����ه�����ادي، 
الطلبة  م���ن  ع����دد  اأك�����رب  ب���ت���دري���ب 

خال العام املا�شي.
واأك���دت زم��زم احل��م��ادي، مدير عام 
الطريان  ل��در���ش��ات  اخل��ل��ي��ج  م��رك��ز 
التي ت�شلمت التكرمي من قبل كيفن 
كارون، مدير برامج بناء القدرات يف 
وذلك  ل��ل��م��ط��ارات،  ال���دويل  املجل�س 
اأق���ي���م يف مقّر  خ���ال ح��ف��ٍل خ��ا���س 

للطريان  ال��ب��ط��ني  مب���ط���ار  امل���رك���ز 
اخل����ا�����س ب��ال��ع��ا���ش��م��ة الإم����ارات����ي����ة 
اأبوظبي م�شاهمتهم يف رفع معايري 
العامل، وذلك  الطريان حول  قطاع 
القطاع عرب توفري  من خال دعم 

جمموعة �شاملة من ال��دورات التي 
ت��غ��ط��ي خم��ت��ل��ف امل���وا����ش���ي���ع، مثل 
والقت�شاد  والت�شهيات  ال�شامة 
والبيئة والإدارة والدورات التدريبية 

التقنية.

وت�������ش���اف اجل����ائ����زة اجل����دي����دة اإىل 
العتمادات وال�شراكات التي حققها 
املا�شية من  الأع����وام  امل��رك��ز خ��ال 
عدد من اجلهات املرموقة يف قطاع 

الطريان اإقليمياً وعاملياً.

جمل�ض املطارات الدويل يكرم مركز 
اخلليج لدرا�سات الطريان

ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ف����ي����ون����ا 
اوغ���������ن���������دا    ، ن����������اب����������ريى 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
)B1541453( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  اوغ���ن���دا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ حم��������راب 
باك�شتان   ، م�������الجن  ب����ل����وك 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)3766502(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

م����اري����و   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ديلينا  كورمينال 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A5239017P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0564846917

فقدان جواز �سفر
زي����ن علي  امل���دع���و /  ف��ق��د 
باك�شتان     ، حم���م���د  ي������ار 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )YP1791532( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0506122795

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل��������دع��������و/ب��������ال��������راج 
راجنارا�شو راجنارا�شو ، الهند 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )H6880641(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
فقدت �شهادة ال�شهم برقم امل�شاهم 
با�شم   ASMAK1730457
مبارك  ���ش��امل  �شلطان  م��ب��ارك   /
ال�شركة  م���ن  ����ش���ادرة  ال��رم��ي��ث��ي 
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اأخبـار الإمـارات
احلكومات يف ميدان التناف�سية وميزان العطاء.. امل�ستقبل ملن ي�سنعه

•• دبي-وام:

متثل دولة الإمارات منوذجاً رائداً، من حيث فهمها للم�شتقبل، وت�شدرها 
موؤ�شرات التناف�شية يف البتكار وخمتلف املجالت الأخرى، اإذ اإن خططها 
اخلدمات  لتح�شني  امل����دى،  ط��وي��ل��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  تبنى 
البتكار، من  على  قائمة  تطبيق مناذج حكومية  يتم  بحيث  احلكومية، 
اأجل موائمة احلا�شر مع متطلبات امل�شتقبل، يف اإطار ثقافة وطنية تقوم 

على ال�شعي الدائم لتحقيق املركز الأول عامليا.
ال�شمات حتدد �شخ�شية  ثاثية  وعمل” تركيبة  ودافع  خاقة  “ فكرة 
املبتكر الذي يعمل ل�شناعة م�شتقبل خمتلف، ويف احلكومات ل يختلف 

املفهوم كثرياً واإن اتخذ بعداً جامعاً يلتفت اإىل خدمة املجتمع والإبداع يف 
العطاء والتناف�س للو�شول اإىل م�شتقبل يحدد معامله املبتكرون. فحتى 
وقت قريب؛ كان من املنطقي اأن ي�شتغرق اإ�شدار جواز ال�شفر عدة اأيام اأو 
اأ�شابيع، هذا النموذج من اخلدمات احلكومية اأ�شبح جمرد ذكرى، اأمام 
ما ن�شهده اليوم من �شرعة هائلة يف اإ�شدار الوثائق، ال اأن امل�شتقبل يوؤكد 
ه  كثريون،  يعدُّ تتفوق حتى على ما  اأخ��رى،  �شيجلب حلوًل  البتكار  اأن 

نقلة نوعية يف هذه اخلدمة اأو غريها.
ويعد البتكار عن�شراً اأ�شا�شياً يف حماور روؤية الإمارات 2021 التي تندرج 
حتت عنوان “مّتحدون يف املعرفة”، وتهدف ملوا�شل م�شرية الدولة بكل 
ثقة لتحقيق اقت�شاد معريف متنوع ومرن تقوده كفاءات اإماراتية ماهرة، 

الطاقات  يف  لا�شتثمار  م�شتدامة  و�شيلة  الب��ت��ك��ار  تعزيز  مظلة  حت��ت 
عن  بعيداً  للدولة،  القت�شادي  الن�شاط  وحتفيز  الإم��ارات��ي��ة،  الب�شرية 
للدولة،  العاملية  التناف�شية  ال��ق��درات  يعزز  مب��ا  النفط،  على  الع��ت��م��اد 

ويجعل مفهوم البتكار نهج عمل وثقافة موؤ�ش�شية فّعالة وم�شتدامة.
اأداء البتكار يف الدول، وتقا�س مدخات  ويقي�س موؤ�شر البتكار العاملي 
التحتية، وتطور  العاملة، والبنية  املوؤ�ش�شات، والقوى  بناًء على  البتكار 
اأما خمرجات البتكار فتقا�س بناًء  الأ�شواق، وتطور الأعمال التجارية؛ 

على خمرجات املعرفة والتكنولوجيا والإبداع.
اأف�����ش��ل ط��ري��ق��ة ملعرفة  اإن  اآلن ك���اي:  ال��ع��امل��ي،  ي��ق��ول ع���امل احل��ا���ش��وب 
امل�شتقبل  امل�شتقبل م�شبقاً هي �شناعته، وميكن تلم�س مامح حكومات 

الإن�شانية والقت�شادية،  املوارد  امل�شكات، وتقدير قيمة  ا�شت�شراف  عرب 
وقراءة التحولت بعيون خبرية، على اأ�شا�س البتكار يف احللول، واملهمات، 
مع  متطابقة  لتكون  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات،  اخل��ط��ط  وترقية  واخل��دم��ات، 
ل�شناعة  حم��ّرك��اً  لابتكار  وتر�شيخاً  لاأف�شل  وحتقيقاً  الطموحات. 
ال�شناعي،  ب��ال��ذك��اء  تتعلق  اأ�شا�شية  معايري  و���ش��ع  م��ن  لب��د  امل�شتقبل، 
احلكومية،  اخلدمات  وم�شتوى  التناف�شية،  ورفع  الرقمية،  والتطورات 
لتكون  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  احلياة  وج��ودة  ال�شعادة  معايري  وتر�شيخ 
احلكومات قادرة على قيادة العامل، وتبّني اقت�شاد امل�شتقبل القائم على 
اإن  اأكرث،  اأن نحقق  الربجميات والتكنولوجيا والبيانات.. نعم ن�شتطيع 

انطلقنا من روؤية اأن امل�شتقبل ل ينتظر.

انطالق الأ�سبوع الت�سريعي  بدبي مب�ساركة 67 جهة حكومية
•• دبي -وام: 

فعاليات  اأم�������س  ب���دب���ي  ان��ط��ل��ق��ت 
ال���ذي  الت�شريعي”  “الأ�شبوع 
ال����ع����ل����ي����ا  “اللجنة  ت����ن����ظ����م����ه 
للت�شريعات يف اإمارة دبي” بافتتاح 
قدم  ال��ذي  الت�شريعي”  “املخترب 
ت��ف��اع��ل��ي��ة جت��م��ع ممثلني  م��ن�����ش��ة 
عن 67 جهة حكومية ل�شتعرا�س 
والنا�شئة  احل���ال���ي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
وا���ش��ت��ك�����ش��اف الآف����اق امل��ت��اح��ة اأمام 
لتطوير  احل����ك����وم����ي  ال����ق����ط����اع 
يتواءم  مب��ا  ال��داع��م��ة  الت�شريعات 
بناء  يف  ال��ط��م��وح��ة  وال��ت��ط��ل��ع��ات 

حكومة رائدة ومتميزة وموثوقة.
“املخترب  م���ن���اق�������ش���ات  وب������������داأت 

“الأ�شبوع  اأعمال  ج��دول  اأن  يذكر 
جانب  اإىل  ي�����ش��م��ل  الت�شريعي” 
جمموعة  الت�شريعي”  “املخترب 
من الربامج التوعوية والفعاليات 
التفاعلية  والن�شاطات  التثقيفية 
العامة  الأم�����ان�����ة  “من�شة  ع���ل���ى 
والتي  للت�شريعات”  العليا  للجنة 
القانونيني  م��ن  ك��وك��ب��ة  ت�شتقبل 
تقدمي  اإىل  ي���ت���ط���ل���ع���ون  ال����ذي����ن 
اأجوبة وافية حول اأ�شئلة اجلمهور 
وع��ر���س ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال�����ش��اري��ة يف 
ع��ل��ى هام�س  وت���ق���ام  دب����ي  اإم�������ارة 
اأبرزها  ه��ام��ة  ور����س عمل  احل���دث 
امل�شتقبل”  “ت�شريعات  ور�شة عمل 
مرتكزات  ح�����ول  ت��ت��م��ح��ور  ال���ت���ي 
واعد  ت�شريعي  م�شتقبل  �شياغة 

وتعزيز دور العملية الت�شريعية يف 
حتقيق �شيادة القانون يف اإمارة دبي 
“املبادئ  من  الثاين  باملبداأ  عما 
العدل  اإر���ش��اء  لدبي” يف  الثمانية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ع��ن��ه  ق����ال  ال�����ذي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل باأنه 
مل�شرية  و����ش���م���ان  وعزة”  “قوة 
ال���ش��ت��ق��رار والزده�������ار ون��ف��خ��ر ب� 
يعدُّ  ال��ذي  الت�شريعي”  “املخترب 
جت�شيدا حقيقيا للتزامنا امل�شتمر 
اجلهود  وتوحيد  وت�شافر  بتكامل 
ال��ق��ط��اع احلكومي  م��ع  امل�����ش��رتك��ة 
“وثيقة  اأه�������داف  دع����م  ���ش��ب��ي��ل  يف 
“مدينة  ب����ن����اء  يف  اخلم�شني” 

الت�شريعي” بدرا�شة اإمكانية طرح 
مداخات  و�شط  نوعية  م��ب��ادرات 
ال��راأي وتبادل  اإب��داء  قيمة تخللت 
مناق�شة  ع����ن  ف�����ش��ا  اخل�������ربات 
للتحديات  ناجعة  حلول  واق���رتاح 
ال�����ش��ائ��دة وف���ق حم����اور ث���اث هي 
الت�شريعات” و”الفتوى  “�شياغة 
و”الرقابة  القانوين”  وال�������راأي 
بن  اأح���م���د  وق�����ال  الت�شريعية”. 
ل�  ال��ع��ام  الأم����ني  امل��ه��ريي  م�شحار 
للت�شريعات”:  ال��ع��ل��ي��ا  “اللجنة 
ميثل “املخترب الت�شريعي” باكورة 
الت�شريعي”  “الأ�شبوع  اأع���م���ال 
ال�������ذي ن��ت��ط��ل��ع م����ن خ����ال����ه اإىل 
مت���ك���ني ال���ق���ط���اع احل���ك���وم���ي من 
�شمان التطبيق الأمثل للت�شريعات 

القانون  يحكمها  ك��ام��ل��ة  ف��ا���ش��ل��ة 
وتتميز احلياة فيها بالرخاء”.

يكت�شب  م�����ش��ح��ار:  ب���ن  واأ�����ش����اف 
اأهمية  الت�شريعي”  “املخترب 
نخبة  ممثلي  يجمع  كونه  خا�شة 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة حت���ت مظلة 
واح������دة ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ك��ث��ب على 
العليا  “اللجنة  يف  ع��م��ل��ن��ا  اآل���ي���ة 
للت�شريعات” فيما يتعلق ب��شياغة 
الت�شريعات واإبداء الراأي القانوين 
والتي  الت�شريعية  الرقابة  وعملية 
اأ�شا�شية  رك���ائ���ز  مب��ج��م��ل��ه��ا  مت��ث��ل 
ودعائم متينة لارتقاء باملنظومة 
امل�شرية  م��ع  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة مت��ا���ش��ي��ا 
تقودها  التي  الطموحة  التنموية 

دبي.

ت����ع����زي����ز فهم  ت�������ش���ت���ه���دف  ال�����ت�����ي 
للت�شريعات  احل���ك���وم���ي  ال���ق���ط���اع 
بال�شرتاتيجيات  ارتباطها  ومدى 

التطور  م�����ش��ار  خ���دم���ة  يف  ي�����ش��ب 
وال���ت���ق���دم وال���ن���م���اء وور����ش���ة عمل 
دبي”  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  “�شياغة 

وال�شيا�شات املتبعة لرتجمة غايات 
و”املبادئ   ”2021 دب��ي  “خطة 

الثمانية لدبي”.

�سهدت تفاعاًل كبريًا من اأفراد املجتمع

التثقيف ال�سحي تنظم م�سرية مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سرطان

امل�شاركة  اأن  معتربة  ذويهم،  ودعم 
تعك�س  الفعالية،  ب��ه��ذه  احل��ا���ش��دة 
م�شتوى الوعي املجتمعي والتكافل 
الإن�شاين من خال التعاون لدعم 
امل�����ب�����ادرات ح�����ول م����ا ي��خ�����س هذا 
اأ�شدقاء  جمعية  وتتقدم  امل��ر���س، 
ال�شكر  بجزيل  ال�شرطان  مر�شى 
على  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  اإىل 
جهودهم يف دعم مر�شى ال�شرطان 

واأ�شرهم.
اإىل  “املا�شي”  الدكتورة  واأ���ش��ارت 
اأم  ك��ان��ت  ك��ب��رية  م�����ش��اه��م��ة  اأي  اأن 
���ش��غ��رية، ه���ي م��ه��م��ة لأن���ه���ا تعزز 
ال��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة م�����ش��ان��دة مر�شى 
�شاهم  م��ن  ك��ل  �شاكرة  ال�����ش��رط��ان، 
بتخ�شي�س جزء من وقته للتعبري 
مع  الت�شامن  م�شاعر  عن  ب�شدق 

امل�شابني بال�شرطان.

الكرتونية  �شخ�شياتهم  و�شاحبت 
امل�شاركني خال امل�شرية.

زرع الأمل
را���ش��د �شيف  اإمي���ان  واأك���دت �شعادة 
ال�شحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م���دي���ر 
امل�شرية  ه������ذه  اأن  ب����ال���������ش����ارق����ة، 
العاملي  ال���ي���وم  ت��ت��زام��ن م���ع  ال��ت��ي 
الت�شامح،  ع���ام  وم���ع  ل��ل�����ش��رط��ان، 

ر�شالة  ن�شر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ر���س، 
جمتمعية هامة اأن امل�شاركة يف هذه 
فرقاً  يحدث  ان  ميكن  الفعاليات 
ال�شرطان،  مر�شى  حياة  يف  كبرياً 
فعلياً  ي�شهم  معهم  الت�شامن  واأن 
وت�شجيعهم  معاناتهم،  تخفيف  يف 

على جتاوز املر�س.
وعي جمتمعي وتكافل اإن�ساين

ب������دوره������ا، اأو�����ش����ح����ت ال����دك����ت����ورة 

دع���م  يف  امل�������ش���اه���م���ة  اإىل  ت����ه����دف 
م�شتوى  ورف��ع  ال�شرطان،  مر�شى 
ال���وع���ي امل��ج��ت��م��ع��ي ب���امل���ر����س، اإىل 
الدعم  اأ�شكال  كافة  تعزيز  جانب 
وذويهم  امل�����ش��اب��ني  م���ع  وامل��������وؤازرة 
مما ي�شهم يف زرع الأمل يف نفو�س 
م��ر���ش��ى ال�����ش��رط��ان وال��ت��ع��ب��ري عن 
يتمكنوا من  لكي  الت�شامن معهم 

التغلب على املر�س.

العام  امل����دي����ر  امل����ا�����ش����ي،  ����ش���و����ش���ن 
جل���م���ع���ي���ة اأ�������ش������دق������اء م���ر����ش���ى 
الرئي�شة  ال��ف��ك��رة  اأن  ال�����ش��رط��ان 
لدى  الأم���ل  تعزيز  ه��ي  للم�شرية 
م���ر����ش���ى ال�������ش���رط���ان، م����ن خال 
اإىل  ب��اأن هناك من يقف  اإ�شعارهم 
الإمكانات  ب��ك��ل  وي�����ش��ع��ى  ج��ان��ب��ه��م 
على  م�شاعدتهم  اإىل  وال��ط��اق��ات 
ودعمهم  الأمل،  م���راح���ل  ت��خ��ط��ي 

را�شد  اإمي�������ان  ����ش���ع���ادة  وت���وج���ه���ت 
جميع  اإىل  اجل�����زي�����ل  ب���ال�������ش���ك���ر 
امل���������ش����رية وك���اف���ة  امل���������ش����ارك����ني يف 
كان  وال��ت��ي  لها،  الداعمة  اجل��ه��ات 
بالغ  وت�شافر جهودهم  مل�شاركتهم 
وت�شليط  امل�����ش��رية  الث���ر يف جن���اح 
مبر�س  املجتمع  وت��وع��ي��ة  ال�����ش��وء 
ال�������ش���رط���ان ودع������م امل�������ش���اب���ني به 
جتاوز  ع��ل��ى  وت�شجيعهم  م��ع��ن��وي��اً 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شحي  التثقيف  اإدارة  اختتمت 
الأ�شرة  ل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  يف 
الأمل  “كرنفال  بال�شارقة، فعالية 
وذلك  ال�شرطان”  حماربي  لدعم 
لل�شرطان  العاملي  اليوم  مبنا�شبة 
مب�شرية نظمتها يف اإمارة ال�شارقة، 
����ش���ارك ف��ي��ه��ا امل���ئ���اآت م���ن الأف�����راد 
مر�شى  وم��ن��ا���ش��ري  وال���ع���ائ���ات 
جمموعات  ج��ان��ب  اىل  ال�����ش��رط��ان 
من اأ�شحاب الهمم واملتعافني من 
ح�شور  و�شهدت  ال�شرطان  مر�س 
ع����دد ك��ب��ري م���ن م�����ش��اه��ري مواقع 

التوا�شل الجتماعي.
وان��ط��ل��ق��ت امل�����ش��رية ال��ت��ي حظيت 
“القيادة  م���ن  وا���ش��ع��ة  مب�����ش��ارك��ة 
ال�شارقة”،  ل�������ش���رط���ة  ال����ع����ام����ة 
لل�شيارات  ال�������ش���ارق���ة  و”نادي 
ال�شارقة  و”مركز  القدمية”، 
باتينية  وب��رع��اي��ة  لات�شال”، 
ال�شعودي-الأملاين  امل�شت�شفى  من 
من م�شجد النور وانتهت مب�شجد 
ال�������ش���ارق���ة،  اإم����������ارة  ال����ت����ق����وى يف 
لل�شيارات  مب�����ش��رية  ال��ت��ق��ت  ح��ي��ث 
ال��ك��ا���ش��ي��ك��ي��ة ال����ق����دمي����ة، وق����دم 
ال�شعودي  امل�شت�شفى  عن  ممثلون 
كما  للم�شاركني،  اجلوائز  الأمل��اين 
للتعليم،  ال�شارقة  جمل�س  ���ش��ارك 

الحتاد الن�سائي يتابع �سري الربنامج التدريبي لبناء قدرات املراأة العربية ع�سكريا وعمليات حفظ ال�سالم
•• ابوظبي-وام:

الأمني  نائب  حممد  جاين  اأمينة  معايل  اطلعت 
يف  ال�شابقة  البيئة  ووزي���ر  املتحدة  ل���اأمم  ال��ع��ام 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  دع���م  ع��ل��ى  نيجرييا 
مبارك رئي�س الحتاد الن�شائي العام رئي�س املجل�س 
الأع���ل���ى ل��اأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ال��رئ��ي�����س الأعلى 
التدريبي  للربنامج  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
الع�شكري  القطاع  العربية يف  امل��راأة  ق��درات  لبناء 
مدر�شة  حتت�شنه  ال��ذى  ال�شام  حفظ  وعمليات 
خولة بنت الأزور الع�شكرية يف اأبو ظبي منذ 27 
يناير املا�شي. جاء ذلك خال اجتماعها ب�شعادة 
ن���ورة ال�����ش��وي��دي م��دي��ر الحت����اد ال��ن�����ش��ائ��ي العام 
والدكتورة موزة ال�شحي املديرة التنفيذية ملكتب 
اأبوظبي  يف  ل��ل��م��راأة  املتحدة  الأمم  هيئة  ات�شال 
ف��ع��ال��ي��ات الربنامج  ���ش��رح��ا ع���ن  ال��ل��ت��ان ق��دم��ت��ا 
على  الن�شاء  ق���درات  لتطوير  الكبرية  والأه��م��ي��ة 

حفظ الأمن وال�شام .

المارات  دول��ة  اإن  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ش��ي��دة و���ش��م��و اأم 
العربيات  الن�شاء  جمموعة  حتيطان  الم����ارات 
الت�شهيات  ك��اف��ة  لهن  وت��وف��ر  التامة  بالرعاية 
التي  التجربة  ه��ذه  يف  لهن  النجاح  حتقق  التي 

يعول عليها اجلميع .
ال���ع���ام ومكتب  ال��ن�����ش��ائ��ي  ان الحت�����اد  واأ����ش���اف���ت 
اأبوظبي  الت�شال لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف 
كل  ويوفر  ب��اأول  ول  ويتابعانه  الربنامج  يرعيان 

م�شتلزماته .
الإم��ارات��ي��ة هياأت مكانا  ال��دف��اع  اأن وزارة  وذك��رت 
الأزور  بنت  خولة  مدر�شة  وه��و  للتدريب  مثاليا 
الع�شكرية العريقة يف تدريب الن�شاء على الأمور 
و�شائل  اأف�شل  تقدمي  على  وحت��ر���س  الع�شكرية 
ال��ت��دري��ب احل��دي��ث��ة ل��ل��م��ت��درب��ات م���ن جمموعة 
ومدته  الربنامج  هذا  ليجتزن  العربيات  الن�شاء 
ث��اث��ة اأ���ش��ه��ر ون�����ش��ف ال�����ش��ه��ر ب��ن��ج��اح ح��ي��ث يتم 
خاله تدريبهن على عمليات حفظ ال�شام وعلى 

الأعمال املدنية الأخرى .
واأ�شارت اإىل اأن الحتاد الن�شائي العام وبتوجيهات 
هذا  رعت  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من 
الربنامج منذ بدايته وتعاونت مع مكتب الت�شال 
ووزارة  اأبوظبي  يف  للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة 
التفاهم  م��ذك��رة  تنفيذ  على  الإم��ارات��ي��ة  ال��دف��اع 
املتحدة  الأمم  ه��ي��ئ��ة  م��ع  ال���دول���ة  وق��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
 . امل��ا���ش��ي  �شبتمرب  �شهر  ن��ي��وي��ورك يف  ل��ل��م��راأة يف 
ووا�شل الحتاد ات�شالته مع كافة اجلهات حتى 
ا�شبح هذا الربنامج واقعا عمليا وينفذ الآن على 

اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
اإنها  ال�شحي  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
اأط��ل��ع��ت ن��ائ��ب امل���ني ال��ع��ام ل����اأمم امل��ت��ح��دة على 
ال�شيخة  ب��ه��ا �شمو  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك يف دع���م امل����راأة يف ك��ل مكان 
وكذلك الدعم الذي تلقاه الأمم املتحدة من دولة 

الإمارات يف جميع امليادين .
اأي�����ش��ا م��ع��ايل اأم��ي��ن��ة جاين  اأن��ه��ا اطلعت  وذك���رت 

حممد على التقدم الذي مت اإحرازه يف الربنامج 
القطاع  العربية يف  امل��راأة  ق��درات  لبناء  التدريبي 
يرعاه  ال��ذي  ال�شام  حفظ  وعمليات  الع�شكري 
لهيئة  الت�����ش��ال  ومكتب  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
مع  بالتعاون  اأب��وظ��ب��ي  يف  ل��ل��م��راأة  املتحدة  الأمم 

وزارة الدفاع بدولة الإمارات .
عدد  مع  التقت  الأمم��ي��ة  امل�شوؤولة  اأن  واأو�شحت 
من امل�شاركات يف برنامج تدريب جمموعة الن�شاء 
الإيجابية  اأفعالهن  ردود  على  واطلعت  العربيات 
ح���ول ال��ربن��ام��ج واأه��م��ي��ت��ه ل��ك��ل م��ن هيئة الأمم 
ال��ت��ي تقف اىل  ل��ل��م��راأة ودول���ة الإم����ارات  املتحدة 

جانب املراأة يف كل مكان .
وقالت اإن دعم �شمو “اأم المارات “ للم�شاركات يف 
الربنامج هو م�شدر اإلهام حقاً كما اأن هذا الدعم 
معايل  ِقبل  من  الربنامج  يف  للم�شاركات  املبا�شر 
ن��ائ��ب��ة الم���ني ال��ع��ام ل���اأمم امل��ت��ح��دة ه��و تقدير 

عظيم القيمة بالن�شبة لهن “.
ال��ت��دري��ب��ي لبناء  ال��ربن��ام��ج  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

الع�شكري  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��رب��ي��ة  امل������راأة  ق������درات 
اإنطلق يف مدر�شة خولة  ال�شام  وعمليات حفظ 
يناير   27 اأب��و ظبي يف  الع�شكرية يف  الأزور  بنت 
7 دول عربية  137 ام��راأة من  املا�شي مب�شاركة 

وي�شرف على هذا الربنامج الحتاد الن�شائي العام 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  لهيئة  الت�����ش��ال  ومكتب 
بدولة  ال��دف��اع  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي  يف 

الإمارات .
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للتنمية  الإم����ارات  جمعية  نظمت 
الج��ت��م��اع��ي��ة ف���رع ال��رم�����س ور�شة 
عمل ن�شائية بعنوان “جل�شة �شاي” 
مب�شاركة جمموعة من ال�شيدات و 
ن��ف��ذت اجل��ل�����ش��ة الأ����ش���ت���اذة: خلود 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  م����ن  ال����ر�����ش����ود 
ب�شرية  تنمية  “مدرب  ال�شعودية 
وتطوير الذات وتدريب املدربني«.

تعريف  اإىل  اجل���ل�������ش���ة  ه���دف���ت    
كل  يف  ال��ت��وازن  باأهمية  امل�شاركات 
جوانب احلياة واأن ل يطغى جانب 
على اأخر.  كما تطرقت اجلل�شة اإىل 
كيفية التعامل مع �شغوط احلياة 
وال�شخ�شي  العملي  ال�شعيد  على 
وما الأ�شاليب املتبعة لتفريغ هذه 
ال�شرتخاء  يعدُّ  وال��ذي  ال�شغوط 

اأه��م��ه��ا.   يف اجل��ان��ب العملي من 
حديقة  اإىل  الن��ت��ق��ال  مت  اجلل�شة 
املركز لتطبيق بع�س الألعاب التي 
للفكري  العقل  حتفيز  �شاأنها  م��ن 
خ������ارج ال�������ش���ن���دوق وال���ن���ظ���ر اإىل 

امل�شاكل ب�شكل اإيجابي دون احلاجة 
للتوتر وجلد النف�س مما له الأثر 
والنف�شية.   ال�شحة  على  ال�شلبي 
ا�شرتخاء  ج��ل�����ش��ة   ع��م��ل  مت  ك��م��ا 
ل��ت��ف��ري��غ ال�������ش���غ���وط وب���ع���ده���ا مت 

كنوع  للم�شاركة  ال�شيافة  تقدمي 
من تغري اجلو وخلق بيئة حمفزة 
ال�شغوطات.   دائ���رة  م��ن  ل��ل��خ��روج 
مت يف نهاية اجلل�شة تكرمي املدربة 

وامل�شاركات.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

النعيمي  علوان  بن  علي  اللواء  بحث 
اخليمة  راأ����س  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
القائد العام ل�شرطة راأ�س اخليمة يف 
�شركة  من  وف��د  مع  تن�شيقي  اجتماع 
العميد  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��وط��ن��ي  الإ���ش��ع��اف 
جلنة  رئي�س  امل��زروع��ي  عي�شة  ه��ال 
الإ�شراف لاإ�شعاف الوطني ، بح�شور 
احلديدي  خمي�س  اهلل  ع��ب��د  العميد 
اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب 
وت���ط���وي���ر خدمة  اجل���ه���ود  ت��ن�����ش��ي��ق   ،
الإ�شعاف الوطني .    وناق�س الجتماع 
امل�شرتك يف قاعة الجتماعات الكربى 
التطوير  ���ش��ب��ل   ، ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
امل���ت���م���ي���زة على  ل���ت���ق���دمي اخل�����دم�����ة 
م�شتوى اإمارة راأ�س اخليمة وتقدميها 
اأف�����ش��ل �شكل مم��ك��ن م��ن خال  ع��ل��ى 

قيا�س زمن �شرعة ال�شتجابة ، كما مت 
مناق�شة وا�شتعرا�س التقرير ال�شنوي 
لاإ�شعاف الوطني .    واأكد القائد العام  
على اأهمية التن�شيق بني كافة اجلهات 
املمكنة  احل����ل����ول  ل���و����ش���ع  امل��خ��ت�����ش��ة 

للو�شول اإىل الأهداف املرجوة تنفيذاً 
وحتقيقاً  الداخلية  وزارة  لتوجيهات 
ت��وف��ري الأمن  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ل��روؤي��ت��ه��ا 
واحلماية  ال�شامة  وتعزيز  والأم���ان 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  جلميع  امل��دن��ي��ة 

دائماً  التاأكيد  الدولة عرب  اأر�س  على 
والعمل  ال�شتجابة  �شرعة  على  واأب��داً 
التحديات  كافة  ومناق�شة  بحث  على 
التي قد تعرت�س  ال�شعوبات  وتذليل 

�شري العمل .

•• دبي -وام: 

اأك��د ج��اي راي��در املدير العام ملنظمة 
ال��ع��م��ل ال��دول��ي��ة اأن دول���ة الإم�����ارات 
جرائم  م��ك��اف��ح��ة  يف  م���ه���م  ����ش���ري���ك 
الجتار بالب�شر، م�شيدا بجهودها يف 
العمل  العمل ومكافحة  تنظيم �شوق 

الق�شري.

لوكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف  وق���ال 
هام�س  ع��ل��ى  )وام(  الإم������ارات  اأن��ب��اء 
العاملية  القمة  من  ال�شابعة  الن�شخة 
ام�����س يف  انطلقت  ال��ت��ي  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
دبي، اإن منظمة العمل الدولية تعمل 
ب�شكل وثيق مع حكومة دولة الإمارات 
على تعزيز عمليات التفتي�س العمايل، 
لن�شر  ت�شعى  املنظمة  اأن  اإىل  م�شريا 

النموذج الإماراتي الناجح يف حت�شني 
العمل وال��ت��وظ��ي��ف م��ع دول  ظ���روف 

العامل الأخرى.
الدولية  العمل  منظمة  اأن  واأ���ش��اف 
ل��دي��ه��ا ت��ق��ي��ي��م اإي���ج���اب���ي مل���ا ت��ق��وم به 
دولة الإمارات يف تنظيم �شوق العمل 
وتوفري فر�س مائمة للعدد الكبري 
للعمل  يق�شدونها  الذين  الب�شر  من 

والعي�س على اأر�شها.
اأهمية  اإىل  ال���دويل  امل�����ش��وؤول  واأ���ش��ار 
الدول  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ق��ن��وات  تعيزيز 
حتى  للعمالة  وامل�شتقبلة  امل�����ش��درة 
يت�شنى توفري بيئة عمل �شحية تلبي 
العمال  طبقات  خمتلف  اح��ت��ي��اج��ات 
.. م��ع��رب��ا ع���ن ث��ق��ت��ه ب����اأن الإم������ارات 

�شتوا�شل جهودها يف هذا ال�شاأن .

•• اأبوظبي -وام:

وجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل 
الهال  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الأح���م���ر الإم����ارات����ي ب��ت��ع��زي��ز م���ب���ادرات الهال 
و�شرياليون  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
تفي  التي  التنموية  وامل�شاريع  الربامج  وتكثيف 
ا�شتقرار  ودع���م  امل��ن�����ش��ودة  التنمية  ب��اح��ت��ي��اج��ات 

الأهايل هناك.
ج���اء ذل���ك خ���ال ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي اأج����راه �شموه 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  وف��د  برئي�س 

التي  التنموية  امل�شاريع  من  عدد  افتتاح  ملنا�شبة 
نفذتها الهيئة يف كل من موريتانيا و�شرياليون 
لتح�شني  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  على  بناء 
احلياة ورفع املعاناة عن كاهل ال�شرائح ال�شعيفة 

يف تلك الدول.
الإماراتي  الأح��م��ر  الهال  من  وف��دا  اأن  ويذكر 

يزور الدولتني حاليا .
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو  واط��ل��ع 
من فهد عبد الرحمن بن �شلطان نائب الأمني 
العام لقطاع التنمية والتعاون الدويل يف الهال 
ا�شتجابة  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  على  الأحمر 

الإن�شانية  ال��ق�����ش��اي��ا  جت���اه  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
على  �شموه  واط��م��اأن  هناك  ال�شكان  ت���وؤرق  التي 
التي  التنموية  امل�شاريع  العمل يف عدد من  �شري 
لتزال حتت الإن�شاء يف ال�شحة والتعليم وتوفري 

م�شادر املياه واخلدمات الأخرى.
اأن م�����ب�����ادرات دول������ة الإم���������ارات  ����ش���م���وه  واأك�������د 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  وبتوجيهات 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
القارة  يف  وال���ش��ت��ق��رار  التنمية  جم���الت  ت��ع��زز 
اآلت  الإم���ارات  اأن  اإىل  �شموه  م�شريا  الأفريقية، 
الأ�شقاء  ب��ج��ان��ب  ب��ت��ج��رد  ال��وق��وف  نف�شها  ع��ل��ى 

ال�شتثنائية  ال���ظ���روف  ل��ت��داع��ي��ات  وال��ت�����ش��دي 
الناجمة عن الكوارث والأزمات وذلك من خال 
تبني املبادرات الإن�شانية والتنموية التي حتدث 
ف��رق��ا يف م�����ش��ت��وى اخل���دم���ات ال�����ش��روري��ة التي 

يحتاجها الأ�شقاء.
توؤمل  و�شعبا  ق��ي��ادة  الإم�����ارات  اإن  ���ش��م��وه  وق���ال 
ك��ث��ريا ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ت�����ش��ط��ل��ع ب��ه��ا هيئة 
الهال الأحمر الإماراتي حاليا لتخفيف املعاناة 
القارة  يف  الراهنة  الأو�شاع  وحت�شني  الإن�شانية 
التحديات  م��ن  الكثري  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الأف��ري��ق��ي��ة 
القادمة  ال��ف��رتة  اأن  ���ش��م��وه  م��وؤك��دا  الإن�����ش��ان��ي��ة، 

يف  التنموية  امل�شاريع  من  املزيد  افتتاح  �شت�شهد 
عدد من الدول الأفريقية.

وكانت هيئة الهال الأحمر قد افتتحت موؤخرا 
التنموية يف موريتانيا والتي  امل�شاريع  عددا من 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من  مبكرمة  تنفيذها  مت 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد ال��ن�����ش��ائ��ي العام 
والطفولة  ل��اأم��وم��ة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
الأ�شرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
الرئي�شة الفخرية للهال الأحمر الإماراتي “اأم 
الإمارات” لتوفري م�شادر املياه يف خم�س وليات 

موريتانية.

بنت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة  م�����ش��اري��ع  ت�شمنت  ك��م��ا 
اإ���ش��اف��ي��ة يف  ب��ن��اء م��اح��ق  م��ب��ارك يف موريتانيا 
اللقاء  قرية  يف  الفقرية  الأ�شر  منازل  من  ع��دد 
التابعة لولية ترارزة اإىل جانب بناء مدر�شتني 
والأخرى  للبنني  اإحداهما  البتدائية  للمرحلة 
هذا  الدرا�شية  بامل�شتلزمات  وتزويدهما  للبنات 
امل�����ش��اري��ع الأخ������رى التي  اإىل ج��ان��ب ع����دد م���ن 

�شيكتمل العمل بها قريبا.
لفتتاح  حاليا  الرتتيبات  جتري  �شرياليون  ويف 
عدد من م�شاريع توفري م�شادر املياه يف عدد من 
املناطق التي تعاين �شحا يف هذا املرفق احليوي.

•• عجمان-وام:

للعر�س  ا�شتعداداتها  امل�شلحة  القوات  توا�شل 
اإقامته  املزمع   ”5 الحت��اد  “ح�شن  الع�شكري 
اإمارة  ال��زوراء يف  املقبل مبنطقة  اأول مار�س  يف 
ع��ج��م��ان حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم عجمان .
رئي�شة  “ وح����دات   5 الحت����اد  “ح�شن  وت��ن��ف��ذ 
من القوات الربية والبحرية واجلوية وحر�س 
ال�شاربة  الع�شكرية  ال��ق��وة  لإظ��ه��ار  ال��رئ��ا���ش��ة 
ذات القدرة على القيام مبهام التدخل ال�شريع 
مب��رون��ة وك���ف���اءة ع��ال��ي��ة وك��ذل��ك ال���ق���درة على 
الع�شكرية  العمليات  م��ن  وا���ش��ع  ن��ط��اق  تنفيذ 
اأم��ن��ه بالتعاون  ال��وط��ن وح��م��اي��ة  ل��ل��دف��اع ع��ن 

الوثيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
ويهدف العر�س الع�شكري يف ن�شخته اخلام�شة 
املتطورة  وال��ق��درات  المكانيات  على  للوقوف 
اأفرادها  لقواتنا امل�شلحة البا�شلة وما يتمتع به 
م��ن �شجاعة واإق���دام وت��ف��ان وم��ه��ارات وخربات 
معدات  من  متتلكه  ما  اإىل  بالإ�شافة  ميدانية 
يف  منيعاً  ���ش��داً  منها  جعل  م��ا  حديثة  وتقنيات 
اأمنه  حماية الوطن ومكت�شباته واحلفاظ على 
تع�شف  التي  التحديات  وا�شتقراره يف مواجهة 

باملنطقة والعامل.
ان�شجاماً  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ع��ر���س  تنظيم  وي���اأت���ي 
املتوا�شل  ودعمها  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  م��ع 
وتوفري الإمكانيات واملعدات الع�شكرية املتطورة 
واملطلوبة وقدرة منت�شبي كافة افراد الوحدات 
ا�شتخدامها  على  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف  املختلفة 

املهم  ال��دور  اإظهار  اىل  ا�شافة  معها  والتعامل 
البا�شلة  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ب��ه  ت�شطلع  ال����ذي 
يف ال��دف��اع ع��ن ح���دود ال��ب��اد وح��م��اي��ة ال�شعب 
وم�شاحله من التهديدات اخلارجية والداخلية 
واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات  مع  والتعاون  بالت�شامن 

احلكومية الأخرى.
من  الكامل  بالدعم  امل�شلحة  ال��ق��وات  وحتظى 
والتدريب  والت�شليح  التنظيم  طبيعة  ح��ي��ث 
التطور  ملواكبة  وتطويرها  قدراتها  زي��ادة  بغية 
قوة  غ��دت  حتى  العملي  وال��واق��ع  التكنولوجي 
الإقليمي  وال�شام  وال�شتقرار  لاأمن  داعمة 
والعاملي واأداوؤها خري ترجمة لقيمنا احل�شارية 

والإن�شانية واأ�شالة �شعبنا.
واأكدت اللجنة املنظمة للعر�س الع�شكري اأن ما 
حققته القوات امل�شلحة الإماراتية من تطورات 

يف  والح��رتام  بالإعجاب  حتظى  جعلتها  هائلة 
الوطن  درع  بحق  فكانت  ب��اأ���ش��ره  ال��ع��امل  اأع���ني 
و�شيفه البتار وح�شنه املنيع وهو ما مكنها على 

الدوام من رد كيد الكائدين واملرتب�شني.
روؤية  ن�شتذكر  الت�شامح  ع��ام  يف  “ اإن��ن��ا  وق��ال��ت 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
بناء  يف  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ت���اب���ع عملية  ج��ي�����س وط���ن���ي ع�����ش��ري وال������ذي 
اليوم الذي ت�شد  اإىل  بنائه بنف�شه حتى و�شلنا 
احتياجاتنا  من  جانباً  الوطنية  �شناعاتنا  فيه 
اهلل  طيب   “ ج��ه��وده  اإىل  بالإ�شافة  الع�شكرية 
ال��ك��وادر والقيادات الع�شكرية  اإع��داد  “ يف  ث��راه 
كفاءتها  يف  ق���وي���اً  من���وذج���ا  ف���غ���دت  ال��وط��ن��ي��ة 
للوطن  انتمائها  وعمق  ويقظتها  وجهوزيتها 

وولئها للقيادة«.

الع�شكري  للعر�س  املنظمة  اللجنة  ووج��ه��ت 
اإىل اجل��م��ه��ور الكرمي  دع���وة ع��ام��ة وم��ف��ت��وح��ة 
الفخر  م�شاعر  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  مل�شاركة 
البا�شل  ب��ج��ي�����ش��ه��م  والع����ت����زاز  ال���وح���دة  وروح 
مو�شحة اأنه ما كان للقوات امل�شلحة الإماراتية 
القيادة  دعم  لول  اإليه  و�شلت  ما  اإىل  ت�شل  اأن 
الر�شيدة والإطار املجتمعي الذي يوفر لها كل 
عنا�شر التفوق والقوة والذي ظهر يف التما�شك 
وم�شاعر  القيادة  وراء  وال�شطفاف  املجتمعي 
ال����ولء والن��ت��م��اء ال��ت��ي مت��ي��ز �شعبنا وك���ل من 

يعي�س على اأر�س الإمارات الطيبة.
 5 الحت����اد  “ح�شن  اأن  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  واأ����ش���ارت 
يف  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  �شي�شتمل   “
ملختلف  امل�شرتك  الع�شكري  العر�س  مقدمتها 
ت�شكيات القوات امل�شلحة بهدف اإبراز التكامل 

تنفيذ  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  بينها  فيما  والن�����ش��ج��ام 
التي  احل��ي��ة  امل��داه��م��ات  مثل  ميدانية  عمليات 
والإمكانات  ل��ل��ق��درات  واق��ع��ي��ة  ���ش��ورة  تعك�س 
عمليات  تنفيذ  يف  امل�شلحة  ل��ق��وات��ن��ا  القتالية 
اإىل  املنظمة  اللجنة  ولفتت  ال��داخ��ل��ي.  الأم���ن 
اأن اجلمهور الكرمي �شيحظى مبتابعة العر�س 
من قلب احلدث يف منطقة ال��زوراء يف عجمان 
“ ما يتيح   5 “ح�شن الحت��اد  التي �شتحت�شن 
“حماة  ق��درات  على  للتعرف  اأمامهم  الفر�شة 
الحتاد” عن قرب م�شرية اإىل �شهولة الو�شول 
اإىل منطقة الزوراء من خمتلف مناطق الدولة 
الازمة  التحتية  البنية  توفر  اإىل  بالإ�شافة 
للعر�س كما اأنه يوفر الظروف املواتية لتطبيق 
ومناورات  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ع��ر���س  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات 

القوات امل�شاركة ب�شورة فعالة.

•• ال�شارقة - وام:

اأعرب �شعادة د.ماجد بو�شليبي اأمني عام املنتدى الإ�شامي عن اعتزازه بالهوية 
الثقافية املميزة لإمارة ال�شارقة.وقال تتجلى اإمارة ال�شارقة بطابعها املميز يف 
وقبابها  امل�شاجد  م��ن��ارات  يف  �شواء   - خا�شة   – الإ�شامية  الثقافة  احت�شان 
املنت�شرة على م�شتوى ربوعها، اأوعلى م�شتوى التوجه الثقايف للدوائر والهئيات 
املختلفة  الثقافية  التوجهات  وتتلم�س  والعلوم  الفنون  يف  املتنوعة  الثقافية 

الثقايف  وال��ب��ذل  الإ���ش��ام��ي  للمنتدى  احل��اف��ل  ال�شجل  اإىل  واأ���ش��ار  للمجتمع. 
مقا�شدها  عمق  وتو�شيح  الر�شينة،  الإ�شامية  الثقافة  مفاهيم  تعزيز  يف 
ال�شرعية عرب �شل�شلة من املجال�س العلمية؛ والتي �شت�شهدها خمتلف م�شاجد 
الإمارة تفعيًا للدور العلمي والثقايف لهذه امل�شاجد، ولطالب العلوم ال�شرعية 
.وكان املنتدى نظم يف املجل�س العلمي الفقهي ندوة حول �شرح كتاب “ عمدة 
الفقه” خال يف الفرتة 26 يناير - 7 فرباير يف م�شجد اجلامعة القا�شمية ، 

وُعقد �شمن مبادرات املوؤ�ش�شة الثقافية يف تاأ�شيل العلوم ال�شرعية

املنت��دى الإ�سالم��ي يختت��م 
جمل���ض » عم��دة الفق��ه «

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز مبادرات الهالل الأحمر الإماراتي يف موريتانيا و�سرياليون

القوات امل�سلحة توا�سل ا�ستعداداتها للعر�ض الع�سكري » ح�سن الحتاد 5 « يف عجمان

» جل�س��ة �س��اي « تنظمه��ا الإم��ارات 
للتنمي��ة الجتماعي�ة ب�راأ�ض اخليم�ة 

�سرط��ة راأ�ض اخليم��ة تبح��ث تطوي��ر 
خدم��ة الإ�سع��اف الوطن��ي 

منظمة العمل الدولية: الإمارات �سريك مهم يف 
مكافحة جرائم الجتار بالب�سر
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عربي ودويل
حميد النعيمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا ب�ساأن اإعادة تنظيم جمل�ض اأولياء 

الأمور واملعلمني يف عجمان
•• عجمان-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان مر�شوما اأمرييا يق�شي بتعديل املر�شوم الأمريي رقم »«25« 
اإمارة  اأولياء الأم��ور واملعلمني يف  اإع��ادة تنظيم جمل�س  2017 ب�شاأن  ل�شنة 

عجمان وُيعمل به من تاريخ �شدوره.
ون�س املر�شوم على تعديل ن�شو�س املادتني »6« و »7« من املر�شوم الأمريي 
رقم »25 ل�شنة 2017 على النحو التايل: املادة »6«: ت�شكيل املجل�س. ُ�شكل 

املجل�س بقرار اأمريي من رئي�س وعدد من الأع�شاء ل يقل عن خم�شة اأع�شاء 
من �شمنهم نائب الرئي�س. يجب اأن يكون رئي�س املجل�س من مواطني الدولة 

امل�شهود لهم باخلربة والكفاءة.
املادة »7«: اجتماعات املجل�س: يجتمع املجل�س اأربع مرات على الأقل �شنوياً 
بدعوة من رئي�شه اأو نائبه يف حال غيابه وتكون اجتماعات املجل�س �شحيحة 
نائبه من بينهم. ت�شدر  اأو  الرئي�س  اأن يكون  اأع�شائه على  اأغلبية  بح�شور 
قرارات وتو�شيات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين يف الجتماع ويف حالة 
ت�شاوي الأ�شوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. يجوز للمجل�س 

يف حال تعذر عقد الجتماع لأي �شبب من الأ�شباب اتخاذ قراراته وتو�شياته 
بالتمرير على اأن يدون يف اأول حم�شر اجتماع تاٍل الأ�شباب التي دعت اإىل 

اللجوء اإىل هذا الإجراء.
اإعادة ت�شكيل جمل�س  2018 ب�شاأن  ٌيلغى القرار الأمريي رقم »15« ل�شنة 
اأو حكم يتعار�س  اأي ن�س  ُيلغى  باإمارة عجمان كما  اأولياء الأمور واملعلمني 

مع اأحكام هذا املر�شوم.
الر�شمية لاإمارة ويعمم على جميع اجلهات  املر�شوم باجلريدة  ين�شر هذا 

املعنية بتنفيذه كل فيما يخ�شها.

�سملت اإتالف املواد امل�سادرة خالل العام 2018 

بلدية مدينة اأبوظبي تعدم اأكرث من 8958 عبوة منتهية ال�سالحية   

من  وم�شاندة  اللوج�شتي  والدعم 
النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
ق���ام���وا مبهمة  ال���ذي���ن  »ت����دوي����ر« 
املواد امل�شادرة، وتقدر  اإتاف هذه 
»تدوير« يف حتقيق  البلدية جهود 
الأم�����ن ال�����ش��ح��ي و���ش��ام��ة اأف����راد 

امل���م���ار����ش���ات اخلطاأ  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ال�شتهاكية  امل���واد  ت���داول  ب�����ش��اأن 
ت�شافر  اأن  م��وؤك��داً  املرخ�شة،  غري 
بتحقيق  كفيل  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ج��ه��ود 
املجتمع  و�شامة  ال�شحي  الأم��ن 
امل�شروعة  ال��غ��ري  امل��م��ار���ش��ات  م���ن 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ق���ام���ت 
العامة  ال�شحة  اإدارة  خ���ال  م��ن 
اأبوظبي  م���رك���ز  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون 
باإعدام  »ت��دوي��ر«  النفايات  لإدارة 
منتهية  ع��ب��وة   8958 م��ن  اأك���رث 
ال�شاحية من املواد ال�شتهاكية 
املطابقة  غ���ري  و  ال��غ��ذائ��ي��ة  غ���ري 
ال�شحية  وامل��ع��اي��ري  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 

املعمول بها يف الدولة.
اأك����د ال���دك���ت���ور �شعيد  م���ن ج��ان��ب��ه 
حم��م��د ق���روا����س ال��رم��ي��ث��ي مدير 
بلدية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  اإدارة 
جميع  اأتلفت  البلدية  اأن  اأبوظبي 
امل����������واد ال����ت����ي �����ش����ادرت����ه����ا خ����ال 
العام  املتكررة على مدار  حماتها 
عن  عبارة  وه��ي   ،  2018 املا�شي 
املطابقة  وغ����ري  امل��خ��ال��ف��ة  امل������واد 
مت  وق��د  ال�شحية،  ل��ا���ش��رتاط��ات 
م�����ش��ادرة ه���ذه امل�����واد خ���ال عّدة 
حمات قام بها املفت�شون من اأجل 
ال��ع��ام��ة وحماية  ال�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز 
اأفراد املجتمع من خطر ا�شتخدام 
هذه املواد والتي لها تاأثري مبا�شر 

على �شحة الأفراد.

احلمات  ه����ذه  ت���اأت���ي  واأ������ش�����اف: 
حددها  �شنوية  خطة  اإط���ار  �شمن 
ال�شحية  الأن�����ش��ط��ة  رق���اب���ة  ق�����ش��م 
بالإ�شافة  العامة  ال�شحة  ب����اإدارة 
ح�شب  على  فجائية  ح��م��ات  اإىل 
والتعاميم  وال���ق���رارات  الأح�����داث 
ال��ت��ي ت�����ش��در م���ن ج��ه��ات �شحية 
املواد وخطر وجودها  بع�س  ب�شاأن 

يف الأ�شواق.
من  العديد  البلدية  �شبطت  وق��د 
للمعايري  املطابقة  غري  املنتجات، 
وال����ش���رتاط���ات ال�����ش��ح��ي��ة وامل����واد 
ال�شخ�شية  العناية  وم��واد  التالفة 
املجهولة  اأو  ال�شاحية  املنتهية 
ل�شروط  امل���خ���ال���ف���ة  اأو  امل�������ش���در 
البطاقة التعريفية، بالإ�شافة اإىل 
املواد املحظورة وغري املرخ�شة من 

اجلهات املعتمدة يف الدولة.
ال�شحة  اإدارة  م���دي���ر  واأو�����ش����ح   
العامة يف بلدية مدينة اأبوظبي اأن 
العدد الإجمايل للمواد امل�شبوطة 
الأخرية  احلملة  خال  وامل�شادرة 
والتي مت اتافها بلغ 8958 عبوة 
منتهية ال�شاحية وغري مطابقة 
ول�شروط  ال�شحية  لا�شرتاطات 
بالتن�شيق  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال��ب��ط��اق��ة 

ال�شتهاكية  امل���واد  ت���داول  ب�����ش��اأن 
غري املرخ�شة. 

ف��رق عمل  ت�شع  البلدية  اأن  واأك��د 
احلمات  مل���وا����ش���ل���ة  م��ت��خ�����ش�����ش��ا 
املواقع  ك��اف��ة  ل��ت�����ش��م��ل  وت��ك��ث��ي��ف��ه��ا 
داخ�����ل اأب���وظ���ب���ي و���ش��واح��ي��ه��ا  يف 
امل�شتهلكني  عن  اخلطر  درء  �شبيل 
و����ش���م���ان ح��م��اي��ت��ه��م، واحل�����د من 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى �شحة 
الإن�شان  . اجلدير بالذكر اأن اإدارة 
مدينة  بلدية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�شحة 
التفتي�س  ح��م��ات  تنفذ  اأب��وظ��ب��ي 
ومراكز  ال�شالونات  على  ال�شحي 
والن�شائية،  ال��رج��ال��ي��ة  التجميل 
وحم��ات بيع م��واد التجميل على 
حر�شها  من  انطاقا  العام  م��دار 
على  للمحافظة  و�شعيها  ال��دائ��م 
املجتمع،  اأف�����راد  و���ش��ح��ة  ���ش��ام��ة 
وتوا�شل حماتها التفتي�شية على 
الأ�شواق واملتاجر بهدف احلد من 
هذه الظواهر التي توؤثر �شلباً على 
الأ�شرار  اإىل  بالإ�شافة  القت�شاد 
تنتج  ال���ت���ي  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
ع��ن ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات غ��ري املطابقة 
ال�شحية  وامل��ع��اي��ري  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 

وال�شتهاكية املطلوبة.

انطالق املوؤمتر الدويل ال�سابع لطلبة طب الأ�سنان يف جامعة ال�سارقة
•• ال�شارقة -وام:

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن  ال�شمو  حتت رعاية �شاحب 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
رئي�س جامعة ال�شارقة .. انطلقت اأم�س بجامعة ال�شارقة 
الأ�شنان  طب  لطلبة  ال�شابع  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
جامعة  يف  الأ���ش��ن��ان  ط��ب  طلبة  راب��ط��ة  تنظمه  ال���ذي 
ال�شارقة حتت �شعار “ نتحد يدا بيد لإلهام اأطباء الغد 

جامعة ميثلون 21 دولة .  23 “ ومب�شاركة 
جمول  حميد  الدكتور  �شعادة  امل��وؤمت��ر  فعاليات  افتتح 
الدكتور قتيبة  ال�شارقة يرافقه  النعيمي مدير جامعة 
الطبية  الكليات  ل�����ش��وؤون  اجلامعة  مدير  نائب  حميد 
�شاح  والدكتور  الطب  كلية  وعميد  ال�شحية  والعلوم 
ط��اه��ر احل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون املجتمع 
ل�شوؤون  اجلامعة  مدير  نائب  اجل��روان  حممد  وماجد 

كلية  عميد  ن��و  ت�شي  ه��ني  وال��دك��ت��ور  العامة  العاقات 
طب الأ�شنان وح�شد من الأ�شاتذة واملخت�شني يف جمال 

طب الأ�شنان والطلبة.
واأع�����رب امل�����ش��ارك��ون يف امل���وؤمت���ر ع��ن ���ش��ك��ره��م ل�شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة على رعاية هذا املوؤمتر، موؤكدين 
اخلربات  ل��ت��ب��ادل  للطلبة  عظيمة  ف��ر���ش��ة  امل��وؤمت��ر  اأن 
والط�������اع ع��ل��ى اأح������دث امل�����ش��ت��ج��دات يف جم����ال طب 
ي�شتمر يومني م�شاركة  الذي  املوؤمتر  الأ�شنان. وي�شهد 
اأ�شنان  طب  وخريجي  طلبة  من  وطالبة  طالب   700
الإم����ارات  دول���ة  ه��م  دول���ة   21 م��ن  جامعة عاملية   23
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة العربية 
وعمان  والكويت  العربية  م�شر  وجمهورية  ال�شعودية 
و�شوريا  وفل�شطني  ولبنان  وال�شودان  والعراق  والأردن 
املتحدة  والوليات  واأفغان�شتان  وباك�شتان  واإندوني�شيا 
الأمريكية واأملانيا وكوريا وتاياند والنم�شا والربازيل.

ت�سهياًل للح�سول على الذبائح يف وقت قيا�سي

م�سالخ بلدية مدينة العني تطلق تطبيق »ذبيحتي«  الإلكروين

ال�شركة  ط��اق��م  وك��ذل��ك  ال��ب��ل��دي��ة 
بالإ�شافة  وف��ن��ي��ني،  بيطرين  م��ن 
خلدمات جتهيز وتقطيع الذبيحة 
ح�شب  اأجزائها  بع�س  اأو  بالكامل 
طلب املتعامل، عاوة على  تغليف 

ال�����ش��ن واأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م  مم��ن ل 
يوفر  و  امل�شالخ،  زيارة  ي�شتطيعون 
التطبيق  كذلك فر�شة احل�شول 
عملية  قبل  للما�شية  ���ش��ورة  على 
لعملية  مف�شل  وف��ي��دي��و  ذب��ح��ه��ا، 

واإر�شائهم  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  اإىل 
اخلدمات  ت��ف��ع��ي��ل  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
والتطبيقات الذكية للت�شهيل على 
العماء ، و التقليل   من خماطر 
الذبح الع�شوائي ، و�شمان  توفري 

املتعاملني  لراحة  الذكي  ذبيحتي 
و  ت�شهيل احل�شول  على اخلدمة 
، ح��ي��ث ميكن   لإ����ش���ع���اده���م  ���ش��ع��ي��اً 
لعدد   اخلدمة  هذه  من  ال�شتفادة 
وكبار  كالن�شاء  املجتمع  فئات  من  

وحفظها  م����ربدة  لنقلها  ال��ل��ح��وم 
ب�شكل �شليم لتبقى طازجة   لت�شل 
و  بوقت قيا�شي ل  للعميل جماناَ 

يزيد عن 3 �شاعات .
وتهدف م�شالخ بلدية مدينة العني 

ال�شفافية  ي���ح���ق���ق  مب�����ا  ال�����ذب�����ح 
وامل�شداقية اأمام العميل .

واأ�شتكمل الكعبي ، ي�شمن التطبيق 
توفري احليوانات اجليدة وال�شليمة 
�شحياً وباإ�شراف بيطري من اطباء 

•• العني - الفجر:

اأطلقت م�شالخ بلدية مدينة  العني  
الإل���ك���رتوين،  »ذب��ي��ح��ت��ي«  تطبيق 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����ش���رك���ة ال����واح����ة 
للموا�شي ، حيث ميكن  للم�شتهلك 
احل���������ش����ول ع���ل���ى ذب���ي���ح���ت���ه وف���ق 
باختيارها   يقوم  التي  املوا�شفات 
من خال التطبيق،  لي�شل طلبه  
ثاث  م�����ن   اأق������ل  يف  م���ن���زل���ه  اإىل 

�شاعات فقط . 
ق�شم  رئي�س  الكعبي  ح�شن  وق���ال 
ب��ب��ل��دي��ة مدينة  ال��ع��ام��ة  امل�����ش��ال��خ 
العني، ت�شعى  م�شالخ بلدية العني 
لتقدمي خدمات  متميزة من اأجل 
وال�شامة  ال�شحة  على  احل��ف��اظ 
حتقيق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال���ع���ام���ة  
اأعلى م�شتويات اإ�شعاد املتعاملني  ، 
روؤية حكومة  يتما�شى من  وب�شكل 
مفهوم  وتعزيز  الرقمية  اأبوظبي  
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة .  واأ����ش���اف ال��ك��ع��ب��ي ، 
خدمة  تقدمي  خ��ال  م��ن  ون�شعى 

حل��وم  خالية م��ن الأم��را���س وفق 
ال�شحة  اأعلى م�شتويات  ومعايري 

وال�شامة العاملية . 
 ح��ي��ث ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت م�����ش��ال��خ  بلدية 
م���دي���ن���ة ال���ع���ني اأك������رث م����ن 300 
 ، 2018 ال���ع���ام  األ�����ف  ذب��ي��ح��ة يف 
على  امل��وزع��ة  الت�شعة   مب�شاخلها 
ج��م��ي��ع ق��ط��اع��ات م��دي��ن��ة  ال��ع��ني ، 
اللحوم  رقابة  خمترب  وق��ام   فيما 
التابع لبلدية مدينة العني ب�شحب 
1409 عينة متنوعة من اللحوم 
للتاأكد  املتنوعة  امل�شحات  و  املياه  و 
من �شحة و �شامة اللحوم املنتجة 
و  الذبائح امل�شكوك يف �شاحيتها 
امل�شتخدمة  امل���ي���اه  م��ط��اب��ق��ة  و   ،
 ، املتبعة  املقايي�س  و  للموا�شفات 
عمليات  ج���ودة  و  فاعلية  م���دى  و 
و  ل����اأدوات  التطهري  و  التنظيف 
 ، امل�����ش��ال��خ  يف  امل�شتخدمة  امل��ع��دات 
بالإ�شافة ل�شمان  التزام العاملني 
بتطبيق جميع املمار�شات ال�شحية 

اجليدة يف العمل.

اختتام فعاليات اأيام وادي 
احللو لل�سلة ال�سعبية 

•• كلباء - وام:

اختتمت م�شاء اأم�س الول فعاليات اأيام وادي احللو لل�شلة ال�شعبية بدورتها 
الرابعة والتي ا�شتمرت على مدى يومني يف القرية الرتاثية مبنطقة وادي 
حاكم  �شمو  مكتب  رئي�س  نائب  القا�شمي  �شقر  بن  هيثم  ال�شيخ  بح�شور 

ال�شارقة مبدينة كلباء .
للفنان  ن��ور«  » ح��روف م��ن  ال��ث��اين مبعر�س فني  ال��ي��وم  ف��ق��رات  وا�شتهلت 
الت�شكيلي �شبري اأحمد مري املتخ�ش�س يف نحت فن اخلط والر�شم العربي 

من خال مزج املعدن الثقيل بفن اخلط اجلوهري .
وا�شتكملت الفقرات مع عر�س خمترب العلوم الذي قدمته اأكادميية تكامل 
خال  م��ن  �شخ�شيته  وتطوير  طفل  ك��ل  متيز  اكت�شاف  على  تعمل  ال��ت��ي 

مراعاة جميع اجلوانب اجل�شدية والعاطفية والروحية والجتماعية .
فن  وامل�����ش��رح  ال�شعبية  للفنون  كلباء  جمعية  م��ن  العيالة  ف��رق��ة  وق��دم��ت 

»العيالة« والتي تعد من الفنون ال�شعبية الإماراتية العربية الأ�شيلة .

»وام« توقع ميثاق وكالت الأنباء للت�سامح مع وكالة اأنباء عاملية
•• دبي-وام:

وق���ع���ت وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم�������ارات 
اأنباء  وك���ال���ة   25 م���ع  “وام” 
الأنباء  وك����الت  “ميثاق  ع��امل��ي��ة 
معايل  ب���ح�������ش���ور  للت�شامح” 
اأحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��������������ت��ور 
اجلابر وزير دولة رئي�س املجل�س 
ال���وط���ن���ي ل����اإع����ام وذل�����ك على 
من  الأول  اليوم  فعاليات  هام�س 
ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ات يف 

دبي.
�شلطان  ال���دك���ت���ور  م��ع��ايل  واأك�����د 
اجل����اب����ر اأن������ه م����ن خ�����ال روؤي�����ة 
وم�شاركة  وم��ت��اب��ع��ة  واإ������ش�����راف 
القيادة الر�شيدة، اأ�شبحت القمة 
من�شة  اليوم  للحكومات  العاملية 
امل�شتقبل،  ل���ش��ت�����ش��راف  ع��امل��ي��ة 
العمل  مب���ن���ظ���وم���ة  والرت������ق������اء 
اأ�شلوب  خ�����ال  م����ن  احل���ك���وم���ي 
اإي��ج��اد حلول  ع��ل��ى  ي��رك��ز  مبتكر 
م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  ت�شاعد  عملية 

م�شرق واإيجابي لاإن�شانية.
الن�شخة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو������ش�����ح 
العاملية  ال���ق���م���ة  م����ن  ال�����ش��اب��ع��ة 

القمة،  يف  ال��ف��ع��ال��ة  وامل�����ش��اه��م��ة 
الفكر  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
النفتاح  اأخ��ب��ار  ون�شر  الإي��ج��اب��ي 
خمتلف  يف  والت�شامح  وال��ت��ع��اون 

اأنحاء العامل.
�شعادة  ال��ت��وق��ي��ع  م��را���ش��م  ح�����ش��ر 
م��ن�����ش��ور امل��ن�����ش��وري م��دي��ر عام 
املجل�س الوطني لاإعام و�شعادة 
املدير  ال��ري�����ش��ي  ج����ال  حم��م��د 
الإمارات  اأنباء  لوكالة  التنفيذي 
وع���������دد م�����ن روؤ��������ش�������اء وم���������دراء 
والعاملية،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���وك���الت 
وكالة  م��ن  ك��ل  امليثاق  وق��ع  حيث 
الأنباء  وك��ال��ة  الإم�������ارات،  اأن���ب���اء 
ال�شعودية، وكالة اأنباء البحرين، 
وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ك��وي��ت��ي��ة، وكالة 
الأنباء  وك��ال��ة  العمانية،  الأن��ب��اء 
الوطنية  ال����وك����ال����ة  ال���ي���م���ن���ي���ة، 
لاإعام” لبنان” ، وكالة الأنباء 
ال�شودان،  اأن��ب��اء  الأردن��ي��ة، وك��ال��ة 
العربية،  الأن���ب���اء  وك����الت  احت���اد 
وك���ال���ة اأن���ب���اء ال�����ش��رق الأو����ش���ط، 
وكالة  القرب�شية،  الأن��ب��اء  وكالة 
ت���رن���د ل���اأن���ب���اء، وك���ال���ة الأن���ب���اء 
اأنباء  وك���ال���ة  ال��ق��ريغ�����ش��ت��ان��ي��ة، 

واأفكارها،  ومذاهبها  وطوائفها 
دوره���ا يف حتقيق  اإىل  اإىل جانب 
يف  وامل�شاهمة  امل�شتدامة  التنمية 
مت�ش�����احمة،  جمت�����معات  ب��ن��اء 
وغر�س  احل�������ش���ارات،  وت��������ط��وي��ر 
الثقايف  ال��ت�����ش��ام��ح  وم���ب���ادئ  ق��ي��م 

والديني فيها.
التفاق  اأي�����ش��ا  ال��ب��ن��ود  وتت�شمن 
املكتوبة،  الأخ����ب����ار  ت���ب���ادل  ع��ل��ى 
واأي  الفيديو،  ومقاطع  وال�شور، 
اأخ��رى، باختاف  مواد �شحافية 
مبو�شوع  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اأن�����واع�����ه�����ا، 

الت�شامح.
وك����ذل����ك الخ�����ب�����ار ال����ت����ي ت���ع���ّزز 
الثقافات  ب��ني  التعاي�س  م��ف��ه��وم 
اأخ���ب���ار  ج���ان���ب  اإىل  وال�������ش���ع���وب 
التي  وامل���������ش����روع����ات  امل������ب������ادرات 
ومبادئ  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
التي  واأخ��ب��ار احل���وارات  الت�شامح 
جُترى بني الثقافات واحل�شارات 
امل���خ���ت���ل���ف���ة واأخ�������ب�������ار ال����ربام����ج 
الثقافية واملجتمعية التي ت�شاهم 
يف بناء جمتمعات مت�شاحمة اىل 
ب�شياغة  تتعلق  التي  تلك  جانب 
ت�شاهم  و�شي�����ا�ش�����ات  ت�ش�������ريعات 

للحكومات تكت�شب اأهمية خا�شة، 
حيث تركز على توجهات حمورية 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، مبا  اأه��م��ي��ة  وذات 
يف  وت��اأث��ريه��ا  التكنولوجيا  فيها 
وال�شحة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ح��ك��وم��ات 
والتغري  والبيئة  احل��ي��اة،  وج��ودة 
والتعاون  وال���ت���ج���ارة  امل���ن���اخ���ي، 
وعاقته  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���������دويل، 
امل�شتقبل،  ومهارات  العمل  ب�شوق 
والإع�����������������ام والت���������������ش�������ال بني 
وم�شتقبل  وال�شعوب،  احلكومات 

الأفراد واملجتمعات وال�شيا�شات.
هذه  ع��ل��ى  تعقيبا  معاليه  وق���ال 
الت�شامح  ق���ي���م  اإن  الت���ف���اق���ي���ة 
ن��ه��ج اأ����ش���ي���ل ل���دول���ة الإم��������ارات، 
عرب  ذل���ك  لتج�شيد  �شعت  ح��ي��ث 
متوا�شل  وج��ه��د  موؤ�ش�شي  عمل 
اأه������داف  حت��ق��ي��ق  ل�����ش��������������������م��ان 
الت�شامح وقيمه النبيلة يف جميع 
ولتعزيزها  احل�����ي�����اة  جم�������الت 
الأفراد  ملمار�شات  حياة  كاأ�شلوب 

واملجتمعات.
امليثاق  توقيع  اأن  واأ�شاف معاليه 
املجل�س  ال��ت��زام  مع  متا�شياً  ياأتي 
بامل�شاركة  ل����اإع����ام  ال���وط���ن���ي 

الأنباء  وكالة  الاتينية،  اأمريكا 
الربتغال،  اأنباء  وكالة  البلغارية، 
الأ�شبانية  اإي  اإف  اإي  اأنباء  وكالة 
، وكالة الأنباء الوطنية املاليزية، 
وكالة �شبوتنيك، وكالة بي تي اأي 
الهندية، وكالة الأنباء الفلبينية، 
الباك�شتانية،  ال�شحافة  وك��ال��ة 
الأنباء  وك���ال���ة  اي��ن��ك�����س،  م��ن�����ش��ة 

ال�شلوفينية.
وت�شمل بنود ميثاق وكالت الأنباء 
الأهمية  على  التاأكيد  للت�شامح 
“القمة  متثلها  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��وى 
 ”2019 ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
ناق�شتها  التي  الرئي�شة  واملحاور 
ال���ع���امل  يف ����ش���ن���اع���ة م�����ش��ت��ق��ب��ل 
وال��������دور امل�����اأم�����ول م����ن الإع������ام 
ع���رب تقدمي  اأدوات�������ه  ت��ط��وي��ر  يف 
دعم  يف  ت�شهم  وابتكارات  تقنيات 
���ش��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى الع���ام���ي ملا 
اإىل  اإ�شافة  الب�شرية،  �شالح  فيه 
الت�شديد على اأن مبادئ الت�شامح 
ت�شتحق متابعة اإعامية م�شتمرة 
ت�����ش��ل��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى دوره������ا يف 
ال�شلمي  ال��ت��ع��اي�����س  ق��ي��م  حت��ق��ي��ق 
دياناتها  باختاف  ال�شعوب  بني 

الثقايف  ال���ت�������ش���ام���ح  غ����ر�����س  يف 
والديني.

تعزيز  ع����ل����ى  امل����ي����ث����اق  وي����ن���������س 
املرتبط  الإع�����ام�����ي  امل���ح���ت���وى 
الأدوات  وت���وظ���ي���ف  ب��ال��ت�����ش��ام��ح 
الإع��ام��ي��ة ل��رف��ع م�����ش��ت��وى هذا 
على  ال�����ش��وء  وت�شليط  امل��ح��ت��وى 
النجاحات العاملية يف تعزيز هذه 
القيمة خلدمة الب�شرية انطاقا 
للت�شامح  الإيجابي  التاأثري  من 
الن�شياق  ال�شعوب من  يف حماية 
والتع�شب  ال����ك����راه����ي����ة  خ����ل����ف 
ا�شت�شراف  ب��ج��ان��ب  وال��ط��ائ��ف��ي��ة 
تغر�س  التي  املمار�شات  م�شتقبل 
قيم ومبادئ الت�شامح يف ال�شعوب 
ق����ط����اع����ات ون����واح����ي  يف ج���م���ي���ع 
احلياة، ال�شخ�شية منها واملهنية، 
وت�شليط ال�شوء على دور ال�شباب 
مت�شاحمة،  جم��ت��م��ع��ات  ب��ن��اء  يف 
م�شاركتهم  تعزيز  نحو  وال��دف��ع 
يف ات���خ���اذ ال���ق���رار ور����ش���م خطط 
بلغة  وخم��اط��ب��ت��ه��م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
يتنا�شب  اإع�����ام�����ي  وحم����ت����وى 
م���ع ط��ب��ي��ع��ة ت��ط��ل��ع��ات��ه��م وط���رق 

تفكريهم.
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اإثنني من  اأم��ن الدولة الأردن��ي��ة ام�س الأح��د حماكمة  اأع��ادت حمكمة 
2016 ع�شرة  اأوق��ع نهاية عام  الذي  الكرك  املدانني يف ق�شية هجوم 
قتلى وتبناه تنظيم داع�س، وحكمت عليهما بالإعدام �شنقاً حتى املوت. 
وحكم رئي�س حمكمة اأمن الدولة يف جل�شة علنية على الأخوين خالد 
حمكمة  وكانت  امل��وت«.  حتى  �شنقاً  ب�”الإعدام  املجايل  وحمزة  املجايل 
التمييز، وهي اأعلى هيئة ق�شائية بالأردن، نق�شت حكم املحكمة ال�شابق 
وال�شادر يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( 2018 والقا�شي بال�شجن املوؤبد 
املتهمني  “اأفعال  اأن  اأك��د  اأردين  ق�شائي  وك��ان م�شدر  الأخ��وي��ن.  بحق 
اأف��راد املجتمع الأردين  اإث��ارة الفو�شى والفزع والرعب بني  �شاهمت يف 
اإىل  واأدت  وا�شتقراره،  الباد  اأم��ن  تهديد  اإىل  واأدت  الأجانب  وال�شياح 
من  العديد  واإ�شابة  اأجنبية  و�شائحة  ومواطنني  اأمن  رجال  ا�شت�شهاد 
رج��ال الأم���ن ال��ع��ام«. واأ���ش��درت حمكمة اأم��ن ال��دول��ة يف 13 نوفمرب 
)ت�شرين الثاين( املا�شي اأحكاماً تراوحت بني ال�شجن 3 اأعوام واملوؤبد 
عمان(  جنوب  كلم   118( الكرك  هجوم  ق�شية  يف  مدانني   10 بحق 
الذي اأوقع يف 19 دي�شمرب )كانون الأول( 2016 ع�شرة قتلى بينهم 
عنا�شر  15 من  هم  و34 جريحاً  كندية،  و�شائحة  اأم��ن  رج��ال  �شبعة 
الأمن و17 مدنيا واأجنبيان. وحت�شن حينها اربعة م�شلحني يف قلعة 
الكرك الثرية، بعدما هاجموا دوريات لل�شرطة ومركزاً اأمنياً، وا�شتبكوا 

مع الجهزة الأمنية نحو �شبع �شاعات قبل اأن تقتلهم قوات الأمن.

احلرائق  ال�شديدة  الرياح  توؤجج  اأن  املتوقع  من  اإن  م�شوؤولون  ق��ال 
امل�شتعرة يف الغابات منذ اأ�شبوع عرب منطقة �شاوث اأياند بنيوزيلندا 
هروب  توقع  مع  منازلهم  مغادرة  على  الأ�شخا�س  اآلف  اأج��رب  مما 
النيوزيلندية يف  امل��دين  ال��دف��اع  وك��ال��ة  وق��ال��ت  ال�شكان.  م��ن  امل��زي��د 
بيان على موقعها الإلكرتوين اإن حريق بيجن فايل ي�شمل 5700 
فدان . ومل ترد اأنباء عن �شقوط قتلى ومل يتعر�س للتدمري �شوى 
منزل واحد. واأ�شافت الوكالة “ هناك بع�س املخاوف ب�شاأن الرياح 
اأن تخترب خطوط  املتوقع  املتوقعة بعد الظهر والتي من  ال�شديدة 
احلريق  يكافحون  كانوا  اإط��ف��اء  رج��ل   155 اإن  وقالت  ال�شيطرة«. 
على الأر�س يف �شاعة مبكرة من �شباح اليوم الأحد بدعم جوي من 
23 طائرة هليكوبرت وثاث طائرات يف اأكرب عملية جوية ملكافحة 

احلرائق يف تاريخ نيوزيلندا.
وقال روجر بول امل�شوؤول يف وكالة الدفاع املدين يف موؤمتر �شحفي 
ملغادرة  ا�شطروا  �شخ�س  اآلف  ثاثة  اإىل  ي�شل  ما  اإن  ال�شبت  ي��وم 

منطقتي ووكيفيلد وبيجن فيلد.
ومن املحتمل اأن ي�شطر عدد اأكرب من النا�س ملغادرة منازلهم الأحد. 
ما  و�شرعان  والثاثاء  الثنني  يومي  ا�شتعلت  قد  احلرائق  وكانت 

انت�شرت. واأعلن ال�شلطات حالة الطوارئ يوم الأربعاء.
 

قال م�شوؤولون اإن مذيعا اإخباريا يف الإذاعة بولية تابا�شكو املك�شيكية 
قتل بالر�شا�س يف ثاين حادث من نوعه هذا العام فيما ت�شهد الباد 

اأعمال عنف قيا�شية اأودت بحياة العديد من ال�شحفيني.
وقال مكتب الدعاء يف تابا�شكو يف بيان اإن خي�شو�س اأوجينيو رامو�س 
باأعرية  اإ�شابته  ب�شبب  زاب��ات��ا  اإميليانو  مبدينة  م�شت�شفى  يف  ت��ويف 

نارية.
لفقد  بالأ�شف  ي�شعر  اإنه  تابا�شكو  لوبيز حاكم  اأوجو�شتو  ادان  وقال 
ال�شحفي املعروف با�شم “ت�شوت�شني” وقال اإن حتقيقا �شيجرى يف 

مقتله.
 33 اإىل ما يربو على  الثلث  املك�شيك مبقدار  القتلى يف  وقفز عدد 
بدء  بعد  �شنوات  ع�شر  يف  قيا�شيا  رقما  �شجل  اإذ  املا�شي،  العام  األفا 

حملة ع�شكرية ملكافحة الجتار باملخدرات.
و�شقط ال�شحفيون املحليون �شحية لأعمال العنف، مما دفع جلنة 
يف  بلد  اأخ��ط��ر  اأن��ه��ا  على  املك�شيك  ت�شنيف  اإىل  ال�شحفيني  حماية 
جمال  يف  للعاملني  بالن�شبة  الأر���ش��ي��ة  ال��ك��رة  م��ن  الغربي  الن�شف 

الإعام.

عوا�شم

عمان

�سيدين

مك�سيكو �سيتي

ليربمان: احتمال ت�سكيل 
نتانياهو للحكومة يراوح ال�سفر

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بيتينو”  “ي�شرائيل  حزب  رئي�س  ال�شابق،  الإ�شرائيلي  الدفاع  وزي��ر  توقع 
اأفيغدور ليربمان، اأنه يف حال تقرر توجيه لئحة اتهام �شد رئي�س احلكومة 
الإ�شرائيلية بنيامني نتانياهو، فاإنه �شيحاول التو�شل اإىل �شفقة ادعاء مع 

النيابة، ومبوجبها يتنحى عن العمل ال�شيا�شي مقابل عدم حماكمته.
ووفقاً ملوقع “يديعوت اأحرونوت” الإ�شرائيلي، قال ليربمان خال اجتماع 
انتخابي مغلق يف القد�س الغربية، اإن “حزب الليكود �شيفوز يف انتخابات 9 
اأبريل)ني�شان( املقبل، ولكن اإذا تقرر تقدمي لئحة اتهام �شد رئي�س الوزراء 
ي�شكل حكومة جديدة  اأن  احتمال  فاإن  النتخابات،  نتانياهو قبل  بنيامني 
يراوح ال�شفر، ولذلك فاإنه ل ي�شتبعد اإمكانية اأن يتو�شل اإىل �شفقة ادعاء 

قبل النتخابات«.
وتوقع اأن يخرج حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو من النتخابات كاأكرب 
حزب، لكن الأخري لن يتمكن من ت�شكيل ائتاف يف الوقت الذي تخيم فيه 

فوق راأ�شه لئحة اتهام.
واأ�شاف “ل اأ�شتبعد اإمكانية اأن يتجه نتانياهو يف النهاية اإىل �شفقة ادعاء 
كالتي اأبرمها رئي�س الدولة الأ�شبق عيزر وايزمان، واإذا جرى التوقيع على 
اتفاق كهذا، فاإن الليكود �شي�شطر اإىل انتخاب خلف قبل النتخابات، ويف 

هذه احلالة يتوقع حدوث هزة لي�س وا�شحاً كيف �شتنتهي«.
واأو�شح اأن “بع�س ال�شركاء املحتملني الآخرين يف تقديري، ينتظرون روؤية 
نتانياهو وراء الزاوية يف الق�شية القانونية، كانوا يحاولون جتنبها خال 
احلملة النتخابية و�شتبقى كذلك حتى موعد النتخابات، ولكن يف اليوم 
التايل، �شوف يقفزون ويقولون بفزع عظيم اأنه من امل�شتحيل على �شخ�س 

متهم بن�شاط اإجرامي ت�شكيل احلكومة«.

�سيا�سة متقلبة ل ميكن التنبوؤ بها 

هل عدل دونالد ترامب عن مغادرة �سوريا؟

ال�ستفتاء جمازفة خطرية للرئي�ض الفرن�سي   •• باري�س-اأ ف ب:

اإميانويل ماكرون احلري�س  الفرن�شي  الرئي�س  اقرتح 
ال�شفراء”  “ال�شرتات  حركة  احتجاجات  اإخماد  على 
غري امل�شبوقة احتمال اإجراء ا�شتفتاء للمرة الوىل يف 
الباد منذ 14 عاما، وهي جمازفة يعتربها اخلرباء 

حمفوفة باملخاطر.
وا�شتعاد الرئي�س، الذي يندد به متظاهرون يعار�شون 
اأ�شهر  ث��اث��ة  منذ  والجتماعية  ال�شريبية  �شيا�شته 
م�شاركته  خ��ال  م��ن  املفقودة  �شعبيته  بع�س  تقريبا، 
�شخ�شيا يف “النقا�س الوطني الكبري”، وهو �شل�شلة من 
لا�شتماع  فرن�شا  اأنحاء  جميع  يف  العامة  الجتماعات 

اىل �شكاوى ال�شكان.
لكن كيف ميكن ا�شتخا�س نتائج مئات ال�شاعات من 
على  وردت  م�شاهمة  ال��ف   700 من  واأك��رث  النقا�شات 

الإنرتنت؟
وكان ماكرون �شرح يف وقت �شابق من هذا الأ�شبوع ردا 
على �شوؤال “يف مرحلة ما، قد اأطلب من مواطنينا اأن 
انه يفكر يف  موؤكدا بذلك  اأو ذاك”،  يوافقوا على هذا 
اجراء ا�شتفتاء، من املحتمل ان يكون متزامنا مع يوم 

النتخابات الأوروبية يف 26 اأيار مايو.
اأدخل   1958 ع��ام  د�شتور  وا�شع  دي��غ��ول،  �شارل  وك��ان 
اإمكانية اإجراء مثل هذا القرتاع كنوع من التوازن يف 

مقابل ال�شلطات العديدة لدى رئي�س اجلمهورية.
اأظ��ه��ر دي��غ��ول ال��ت��زام��ه ال��ق��ول ب��ال��ف��ع��ل ون��ظ��م ثاثة 
ا�شتفتاءات اأكدت تاأييد قرارته قبل اأن يخ�شر يف الرابع 
ال�شيوخ  جمل�س  اإ�شاح  اقرتاحه  برف�س  انتهى  الذي 

عام 1969، ما ادى اىل ا�شتقالته.
ويقول جان فيليب ديروزييه اخلبري الد�شتوري واأ�شتاذ 
طريقة  خماطرة  “انها  ليل  جامعة  يف  العام  القانون 

ب�شن هجوم وا�شع النطاق ومعقد يف امل�شتقبل القريب. 
وعلى الرغم من ذلك، يتجاهل ترامب خماوف جمل�س 
الأربعاء  واأكد يوم  ال�شيوخ وحتذيرات اجلرال فوتيل، 
املا�شي يف حديثه اإىل ممثلني من 79 دولة يف التحالف 
دمر  قد  الإره��اب��ي  التنظيم  اأن  داع�س  ملحاربة  ال��دويل 
اإىل ع���ودة داع�س  ي���وؤدي  ل��ن  ب��ال��ك��ام��ل، واأن الن�����ش��ح��اب 

جمدداً. 

تغيري �سلوك اإيران
اخلارجية  ت��رام��ب  �شيا�شة  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��خ��ل�����س 
ات�شمت ب�شيء واحد ثابت طوال العاميني املا�شيني وهو 
و�شواء اأكان  اأنها �شيا�شة “متقلبة ل ميكن التنبوؤ بها”، 
الرو�شي  الرئي�س  مع  مغلقة  باجتماعات  يتعلق  الأم��ر 
للمناورات  اأح���ادي اجل��ان��ب  اإل��غ��اء  اأو  بوتني  ف��ادمي��ري 
اأو  البنتاغون  اإخبار  دون  اجلنوبية  كوريا  الع�شكرية يف 
فاإن  ل�شوريا،  بالن�شبة  املفاجئ  ق���راراه  حتى  اأو  �شيول، 
واحللفاء  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  موؤ�ش�شة  يجعل  ت��رام��ب 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ب�شحيفة  م��ق��ال  يف  غريفينغ،  األك�شندر  ال��ك��ات��ب  راأى 
للوليات  �شريعاً  ان�شحاباً  اأن  الإ�شرائيلية،  “هاآرت�س” 
املتحدة من �شوريا بات م�شكوكاً فيه بعد التوبيخ الذي 
اأ�شبوع  على مدى  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإليه  تعر�س 
اأع�����ش��اء احل���زب اجل��م��ه��وري وال���ق���ادة الع�شكريني  م��ن 

الأمريكيني والأمم املتحدة. 
وكان اإعان ترامب يف دي�شمرب)كانون الثاين( املا�شي 
�شوريا  م��ن  اأمريكي  جندي   2000 ق��راب��ة  �شحب  ع��ن 
وجمل�س  واإ�شرائيل  للبنتاغون  ك��ربى  مفاجاأة  مبثابة 
ال�����ش��ي��وخ الأم��ري��ك��ي ال���ذي ع���ادة م��ا ي��ت��م ال��ت�����ش��اور معه 
وقد  ال��ق��رارات.  ه��ذه  مثل  اتخاذ  قبل  اإحاطته  اأو حتى 
قرر  على  اح��ت��ج��اج��اً  الأم��ري��ك��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  ا�شتقال 

ترامب. 
مارغريت  للمذيعة  ترامب  ت�شريحات  الكاتب  وي�شف 
الأمة(  )واج���ه  ني�شن”  ذا  “في�س  ب��رن��ام��ج  يف  ب��ري��ن��ان 
على قناة “�شي بي اأ�س” يوم الأحد املا�شي باأنها كانت 

مفاجئة للغاية؛ اإذ قال:
 “�شنعود اإذا ا�شطررنا اإىل ذلك، لدينا طائرات �شريعة 
العودة  ج���داً، وح��ام��ات ط��ائ��رات جيدة ج���داً، وميكننا 
ب�شرعة كبرية، ولن اأغادر، لدينا قاعدة يف العراق وهي 

مبثابة �شرح ع�شكري رائع«. 
وبح�شب الكاتب، فاإن ت�شريحات ترامب يف هذه املقابلة 
كانت متناق�شة يف كثري من الأحيان، كما تعهد ترامب 
خالها بقاء القوات الأمريكية يف العراق ملراقبة اإيران، 
اإىل اأن ال��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري لي����زال خ���ي���اراً يف  م�����ش��رياً 

فنزويًا. 
واأقر جمل�س ال�شيوخ )بقيادة اجلمهوريني( يوم الثنني 
ت��رام��ب الن�شحاب واأي  ق���رار  ي��ع��ار���س  ق��ان��ون��اً  امل��ا���ش��ي 
خطط م�شتقبلية ل�شحب القوات الع�شكرية الأمريكية 

ب�شكل مفاجئ من �شوريا واأفغان�شتان، الأمر الذي ُيعد 
اأكرب انق�شام حتى الآن يف ال�شيا�شة اخلارجية بني قيادة 

اجلمهوريني يف جمل�س ال�شيوخ والرئي�س ترامب. 
يف  اجلمهوريني  اأغلبية  زعيم  ماكونيل  ميت�س  وداف���ع 
جمل�س ال�شيوخ عن الت�شريع اجلديد الذي مت متريره 
اإن  اأك��رب. ويقول كاتب املقال  كجزء من م�شروع قانون 
ماكونيل بدا غري را�ٍس عندما اأعلن ترامب يف خطابه 
ع��ن ح��ال��ة الحت����اد ي���وم ال��ث��اث��اء امل��ا���ش��ي اأن “الدول 
ال��ك��ربى ل ت��خ��و���س ح���روب���اً ل ن��ه��اي��ة ل��ه��ا، واأن����ه حان 
�شوريا ترحيبا حاراً  ال�شجعان يف  املحاربني  ملنح  الوقت 

يف وطنهم«. 

زعزعة ا�ستقرار املنطقة
ال��ي��وم نف�شه، ح��ذر اجل���رال ج���وزف فوتيل،  ول��ك��ن يف 
رئي�س القيادة املركزية الأمريكية، جلنة القوات امل�شلحة 
مبجل�س ال�شيوخ من خطر عودة تنظيم داع�س الإرهابي 
ع��ق��ب ت��ن��ف��ي��ذ ق����رار ت���رام���ب ب��الن�����ش��ح��اب، م����وؤك����داً اأن 
الن�شحاب املت�شرع �شيقود اإىل زعزعة ا�شتقرار املنطقة 
اأو رو�شيا مللء  اأكرب، كما �شيتيح الفر�شة لإي��ران  ب�شكل 

فراغ ال�شلطة الناجت عن الن�شحاب الأمريكي.
وك��ذل��ك ح��ذر الأم���ني ال��ع��ام ل���اأمم امل��ت��ح��دة اأنطونيو 
اأن تنظيم داع�س  املا�شي، من  غوتريي�س، يوم الثاثاء 
مل يقرتب من الهزمية، بل اأنه حتول اإىل �شبكة �شرية 
مهتمة مبهاجمة الطريان وا�شتخدام املواد الكيميائية 
تقرير  وبح�شب  والنووية.  والإ�شعاعية  والبيولوجية 
ل���دى داع�س  ال����دويل لي����زال  الأم����ن  اإىل جمل�س  ق���دم 
قرابة 300 مليون دولر حتت ت�شرفه، وي�شم التنظيم 
املت�شدد ما ي�شل اإىل 18 األف مقاتل يف العراق و�شوريا، 

من بينهم حوايل 3000 من املقاتلني الأجانب. 
اجلماعات  اأك���رث  ب��اأن��ه  داع�����س  تنظيم  التقرير  وي�شف 
الإره��اب��ي��ة ال��دول��ي��ة ط��م��وح��اً والأك����رث اح��ت��م��اًل للقيام 

كا�شحة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ال���ربي���ط���اين 
ال�شهر املا�شي.

وقال امل�شدر اإن ماي �شتلتزم باأن 
يعقد الربملان الربيطاين جل�شة 
اأخ����رى ب�����ش��اأن اخل����روج يف موعد 
على  �شباط  ف��رباي��ر   27 اأق�شاه 
للت�شويت  فر�شة  لديه  تكون  اأن 
ع���ل���ى خ�����ي�����ارات ب���دي���ل���ة يف ح���ال 
اتفاق  اإىل  بالفعل  التو�شل  ع��دم 
وال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ي��ه ب��ح��ل��ول ذلك 

املوعد.
وزير  ب��ارك��ل��ي  �شتيفن  و�شيلتقي 
����ش���وؤون الن�����ش��ح��اب م���ن الحت���اد 
الأوروبي مع مي�شيل بارنييه كبري 
حمادثات  يف  الحت����اد  م��ف��او���ش��ي 
غدا  التكتل  من  بريطانيا  خروج 
الثنني ملناق�شة تغيريات يف جزء 
متعلق  الن�������ش���ح���اب  ات���ف���اق  م���ن 
باأيرلندا وهو  بالرتتيب اخلا�س 
باتباع قواعد  بند يلزم بريطانيا 

جل�شة للربملان الأ�شبوع املقبل يف 
منع ماي من العودة اإليه باتفاق 
واإلزامها  الأخ�����رية  ال��ل��ح��ظ��ة  يف 
اتفاق جديد لينظر فيه  بتقدمي 
فرباير   26 ي��وم  قبل  الأع�����ش��اء 

�شباط.
ال�شركات يف  رابطة  رئي�س  وحذر 
احتاد ال�شناعات الربيطاين من 
تزايد فر�س خروج بريطانيا من 
الحتاد دون اتفاق ال�شهر املقبل، 
حاليا  دخ��ل  البلد  اأن  اإىل  م�شريا 

يف “منطقة طوارئ«.
ومن املقرر اأن ُتطلع ماي الربملان 
ب�شاأن  حتقق  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  على 
و�شتمنح  الأرب���ع���اء  ي���وم  الت���ف���اق 
ي���وم اخل��م��ي�����س فر�شة  اأع�����ش��اءه 

للتعبري عن اآرائهم.
اإن م��������اي �شتطلب   وقال امل�شدر 
دعمه�������م  تاأكي�����د  ال���ن���واب  م��ن 
ل�������ش���ع���ي���ه���ا ل���ل���ت���ف���او����س جم�����ددا 

غني يعر�ض على طالبان 
مكتبا باأفغان�ستان   

•• كابول-رويرتز:

اأ�شرف غني  الأفغاين  الرئي�س  عر�س 
ام�س على طالبان اإمكانية فتح مكتب 
لها يف اأفغان�شتان لكن احلركة �شارعت 
على  م�شممة  وب��دت  العر�س  برف�س 
حمادثات  ع��ن  بعيدا  احلكومة  اإب��ق��اء 
ال�شام. وحذر غني من اإ�شرار طالبان 
على اإبعاد حكومته عن املفاو�شات مع 
ح�شور  من  ومنعها  املتحدة  الوليات 
حم����ادث����ات يف الآون��������ة الأخ��������رية مع 
الأفغانية  امل��ع��ار���ش��ة  م���ن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ني 
الأفغاين  الرئي�س  وك��رر  مو�شكو.  يف 
مقرا  احل��رك��ة  مب��ن��ح  �شابقة  ع��رو���ش��ا 
ر�شميا اآمنا لدعم اأي جهود دبلوما�شية 
بني اجلانبني يف امل�شتقبل. وقال غني 
لدى زيارته لإقليم ننكرهار، اأحد بوؤر 
اأع��م��ال عنف من  ي�شهد  ال��ذي  التوتر 
جانب املتمردين والواقع على احلدود 
طالبان  اأرادت  “اإذا  ب��اك�����ش��ت��ان،  م���ع 
مكتبا، �شاأمنحهم اإياه غدا يف كابول اأو 

ننكرهار اأو قندهار«.

•• لندن-رويرتز:

رئي�شة  اإن  ح��ك��وم��ي  م�����ش��در  ق���ال 
ترييزا  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  ال���������وزراء 
وق�����ت لحق  ���ش��ت��ت��ع��ه��د يف  م�����اي 
اأع�شاء  ب���اأن متنح  الأ���ش��ب��وع  ه��ذا 
اأخ����رى بحلول  ال���ربمل���ان ف��ر���ش��ة 
فرباير  م��ن  والع�شرين  ال�شابع 
����ش���ب���اط اجل��������اري ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
اآرائهم ب�شاأن خروج بريطانيا من 
الحتاد الأوروب��ي، يف وقت ت�شعى 
فيه ماي لك�شب مزيد من الوقت 
اتفاق جديد مع  للتفاو�س حول 

الحتاد الأوروبي.
بريطانيا  ان�����ش��ح��اب  ق����رب  وم����ع 
حتاول  اآذار  مار�س   29 يف  املقرر 
م����اي اإق����ن����اع الحت������اد الأوروب�������ي 
تو�شلت  ال����ذي  الت���ف���اق  بتغيري 
اأواخر  ل��ن��دن وب��روك�����ش��ل يف  اإل��ي��ه 
العام املا�شي لكن رف�شه الربملان 

الحتاد الأوروبي التجارية حلني 
اأف�����ش��ل لتجنب  اإي���ج���اد ط��ري��ق��ة 
فر�س قيود حدودية �شارمة عرب 

جزيرة اأيرلندا.
م�شوؤول  ����ش���ت���ارم���ر  ك����ري  وق������ال 
العمال  حزب  يف  الن�شحاب  ملف 
�شنداي  ل�شحيفة  ال��ربي��ط��اين 
تاميز اإن حزبه �شي�شعى ل�شتغال 

اخلا�س  الرتتيب  م�شاألة  ب�شاأن 
باأيرلندا.

خ�شوم  ي��ق��دم  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ماي �شل�شلة من خيارات التعامل 
البديلة التي �شُتطرح للت�شويت. 
ولي�س معروفا بعد ما اإذا كان اأي 
من تلك اخليارات �شيحظى بدعم 
ك����اف ل��ت��م��ري��ره وم�����دى اإل���زام���ه 

للحكومة يف حال متريره.
و�شتكون خطة حزب العمال، التي 
تف�شيلية،  ب�شورة  بعد  تن�شر  مل 
����ش���م���ن اخل������ي������ارات امل���ع���رو����ش���ة 

للنقا�س يوم 14 فرباير �شباط.
راأي  ا�شتطاع  نتيجة  واأظ��ه��رت 
الإندبندنت  �شحيفة  يف  ُن�����ش��رت 
ال��ي��وم الأح���د ت��اأي��ي��د 53 يف املئة 
الربيطانيني  ال���ن���اخ���ب���ني  م����ن 
لتاأجيل الن�شحاب وتاأييد 33 يف 
اإذا  املئة للخروج دون اتفاق حتى 

كان لذلك تاأثري على القت�شاد.
 

ال��ي��ق��ظ��ة والرتقب  الأم��ري��ك��ي��ني يف ح��ال��ة دائ���م���ة م���ن 
وال�شتعداد حلدوث اأي �شيء غري متوقع.

وتعقد اإدارة ترامب الأربعاء واخلمي�س املقبلني موؤمتراً 
ال�شرق  يف  اإيران”  �شلوك  “تغيري  ي�شتهدف  وار�شو  يف 
مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  اأو�شح  كما  الأو���ش��ط، 
ب��وم��ب��ي��و، و���ش��ي��ت��م اف��ت��ت��اح ال��ق��م��ة م��ع امل��ب��ع��وث الأمم���ي 
يف  ال��و���ش��ع  لتلخي�س  بيدر�شن  غ��ري  ل�شوريا  اجل��دي��د 
�شوريا، و�شتتاألف القمة من �شت جلان يهدف كل منها 
ت�شكلها  ال��ت��ي  للتهديدات  خمتلفة  �شمة  حم��ارب��ة  اإىل 

اإيران. 
الإرهاب  على  �شرتكز  اللجان  ه��ذه  ب��اأن  املقال  ويختتم 
ال�شواريخ  وت��ط��وي��ر  الإل���ك���رتوين  والأم����ن  وال��ت��ط��رف 
الإن�شان،  البحرية وحقوق  املمرات  البالي�شتية وحماية 
اختبار  مبثابة  اأي�شاً  �شتكون  الكاتب،  بح�شب  ولكنها، 
رئي�شي لإدارة ترامب حيث يراقب املنتقدون ملعرفة اأي 
ا�شرتاتيجية طويلة الأجل �شتتبعها الوليات املتحدة يف 

ال�شرق الأو�شط. 

دخا يف تهدئة غ�شب املحتجني. وبعدها، وعد ماكرون 
اأن ذلك �شيتبعه  موؤكدا  “نقا�س وطني كبري”  باإجراء 

تغيريات حقيقية.
اأ���ش��ت��اذ ال��ت��اري��خ يف كلية  م��ن جهته، يقول ج��ان غ��اري��غ 
املوؤ�شرات  “اأحد  اإن  اأورليان  وجامعة  ال�شيا�شية  العلوم 
الرئي�شية حلركة ال�شرتات ال�شفراء هو النطباع باأن 
العديد من الفرن�شيني ل يتم اخذهم باحل�شبان ب�شكل 
كاف يف اجلدل العام، كما انهم ل يوؤخذون يف العتبار 

من قبل النخب ال�شيا�شية التي فقدت م�شداقيتها«.
من  العديد  لرغبات  تلبية  ا�شتفتاء  تنظيم  وبالمكان 
الفرن�شيني لا�شتماع اإليهم ب�شكل اأف�شل. لكن هذا لن 

يكون دون خماطر.
قلقهم  الرئا�شة  وم�شوؤولون يف حزب  وزراء  ابدى  وقد 
علنا ازاء ارتباك حمتمل اإذا مت تنظيم ا�شتفتاء يف نف�س 

الوقت مع النتخابات الأوروبية.
توازن  اإي��ج��اد  اإىل  م�شطرا  �شيكون  م��اك��رون  ان  وك��م��ا 
الق�شايا  اأك���رث  متجنباً  امل��ط��روح��ة،  الأ�شئلة  يف  دق��ي��ق 

ال�شائكة التي ميكن اأن توؤدي اإىل هزمية �شاحقة.
“النا�س، يف ا�شت�شارة حتمل مثل  اأن  وا�شاف ديروزييه 
هذا البعد ال�شخ�شي، ين�شون عادة الإجابة على ال�شوؤال 
املطروح لاإجابة على ال�شخ�س الذي ي�شاأل: هل ندعم 

اأم ل رئي�س اجلمهورية«.
ا�شئلة  ط��رح  �شيفكر يف  ال��دول��ة  رئي�س  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل، 
مثل  مب�شائل  ك��ب��رية  ب��درج��ة  وتتعلق  اج��م��اع��ا  ت��اق��ي 
ولياتهم  م���ن  احل����د  اأو  ال��ربمل��ان��ي��ني  ع����دد  ت��خ��ف��ي�����س 

املتعاقبة.
بدورها، فان املعار�شة اليمينية ب�شخ�س زعيمها لوران 
وتطالب  ذل��ك  م��ن  اأب��ع��د  اإىل  تذهب  اأن  تريد  فاكييه، 
الق��ت�����ش��ادي��ة لختبار  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه  ب��اخ�����ش��اع  م���اك���رون 

ال�شتفتاء.

توقع تر�سح كلوبو�سار ل�سباق النتخابات الأمريكية
 •• وا�شنطن-رويرتز:

عام  الأمريكية  الرئا�شة  لنتخابات  الرت�شح  �شباق  ام�س  كلوبو�شار  اإميي  الأمريكية  ال�شناتور  تدخل  اأن  املتوقع  من 
الرئي�س اجلمهوري  الذين ي�شعون ملناف�شة  اأول معتدلة و�شط جمموعة كبرية من الدميقراطيني  2020 لت�شبح 

دونالد ترامب.
وهذه هي ثالث ولية مدتها �شت �شنوات لكلوبو�شار كع�شو يف جمل�س ال�شيوخ عن ولية ميني�شوتا. و�شت�شعى كلوبو�شار 
ت�شرين  انتخابات نوفمرب  اأن يكون مر�شح احلزب اجلمهوري يف  املتوقع  اأنها نقي�س لرتامب،  نف�شها على  لت�شوير 

الثاين 2020، بالرتكيز على اخلافات ال�شيا�شية وكذلك الأ�شلوب واللباقة.
ونالت كلوبو�شار )58 عاما( الهتمام على م�شتوى الباد عام 2018 عندما اختلفت مع بريت كافانو خال جل�شات 
عملها  بف�شل  الدميقراطية  الدوائر  و�شط  �شهرة  ونالت  العليا.  للمحكمة  تر�شيحه  ب�شاأن  ال�شيوخ  مبجل�س  ا�شتماع 

لتاأييد حركة )مي تو( املناه�شة للتحر�س اجلن�شي والعتداء
لكنها بحاجة اإىل تعزيز �شورتها على امل�شتوى الوطني اإذ نادرا ما تظهر يف نتائج ا�شتطاعات الراأي املتعلقة باملر�شحني 

الدميقراطيني املحتملني.

“اليوم  دبي  يف  للحكومات  العاملية  القمة  خال  احلريري  وق��ال 
نحن يف لبنان لي�س لدينا الوقت للرتف يف ال�شيا�شة لأن اقت�شادنا 
ممكن اأن يتعر�س اإىل انهيار اإذا مل نقم بالعملية اجلراحية هذه 

ب�شكل �شريع وباإجماع )�شيا�شي(«.
ويريد املانحون الدوليون من املوؤ�ش�شات واحلكومات الأجنبية اأن 
تنفذ احلكومة اجلديدة اإ�شاحات قبل تقدمي م�شاعدات مالية 
يف  ُعقد  موؤمتر  خ��ال  بها  تعهدوا  كانوا  دولر  مليار   11 بنحو 

باري�س يف اأبريل ني�شان املا�شي.
واأ�شاف احلريري “يوجد هناك اإجماع �شيا�شي يف لبنان على كل 
�شيا�شي  اإج��م��اع  ويف  �شيدر،  )م��وؤمت��ر(  م��رت يف  التي  الإ�شاحات 

ملحاربة الف�شاد«.

 •• دبي-رويرتز:

قال رئي�س الوزراء اللبناين �شعد احلريري اإن اقت�شاد باده يحتاج 
لطماأنة  �شعى  لكنه  ينهار،  ل  كي  عاجلة  “عملية جراحية”  اإىل 
املانحني الأجانب باأن ال�شيا�شيني مازالوا يقفون �شفا واحدا وراء 

الإ�شاحات التي جرى التفاق عليها معهم العام املا�شي.
وب��ع��د ت�����ش��ع��ة اأ���ش��ه��ر م���ن اخل����اف ع��ل��ى احل��ق��ائ��ب ال����وزاري����ة يف 
احل��ك��وم��ة، مت��ك��ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون اأخ����ريا م��ن ت�شكيل 
حكومة قبل ع�شرة اأيام. كان البلد املثقل بالديون قال اإنه �شينفذ 
القت�شادية  الأو���ش��اع  ت��ده��ور  لتجنب  تاأجيلها  ط��ال  اإ���ش��اح��ات 

واملالية والجتماعية.

احلريري: اقت�ساد لبنان يحتاج »جراحة« عاجلة  

ماي تتعهد مبزيد من املناق�سات ب�ساأن بريك�ست 

اأك���رث الأزم����ات خ��ط��ورة منذ  ي��واج��ه �شعوبات لن��ه��اء 
توليه الرئا�شة قبل 20 �شهرا.

الف  يتحدى  نوفمرب،  الثاين  ت�شرين  منت�شف  منذ 
الفرن�شيني �شلطة الرئي�س البالغ من العمر 41 عاماً 
عرب قطع الطرق والتظاهر كل �شبت يف باري�س وغريها 

من املدن الكربى ما اأدى اإىل وقوع عدة حوادث.
الإع��ان عن تقدمي مبلغ ع�شرة مليارات يورو  وف�شل 
الدنى  واملوظفني  للمتقاعدين  ال�شرائية  القوة  لدعم 

اأزمة  الأزم��ة واملجازفة للغرق يف  ملحاولة اخل��روج من 
اأكرث خطورة«.

ال�شكان  ا�شت�شارة  ت��رددا حيال  الروؤ�شاء  يبدي  وم��ذاك، 
ب�شكل مبا�شر، مع خم�شة ا�شتفتاءات فقط نظمت منذ 
اإىل رف�س  2005 واأدى  اآخرها عام  1969 كان  عام 
�شاحقة  هزمية  �شكل  م��ا  الأوروب����ي،  الد�شتور  م�شودة 

للرئي�س اآنذاك جاك �شرياك.
الذي  ماكرون  بيد  كورقة  حاليا  يبدو  ال�شتفتاء  لكن 
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العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا برجر فيلد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2294485 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد خمي�س ربيع �شعيد اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شهيل مبارك �شالح احمد احلارثي 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم البحر ال�شعبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1111212 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ي�شلم كرامه عو�س الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/ي�شلم كرامة عو�س 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطبخ اليحر احلديث

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1106766 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ي�شلم كرامه عو�س الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/ي�شلم كرامة عو�س 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الفراح لبيع 

الدوات الكهربائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1104966 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ي�شلم كرامه عو�س الكثريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ورثة/ي�شلم كرامة عو�س 

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املبادلة للكمبيوتر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1058643 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمه عثمان �شعيد باجمبور %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ع�شام �شعيد �شامل م�شلم العرميي 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
املهاجرين  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للماب�س اجلاهزة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1044932 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شديق �شيد يعقوب �شيد ابراهيم ح�شيني املرزوقي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شيد م�شطفى �شيد ح�شن مرزوقي 

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 2543851  بال�شم التجاري ال�شوت للرحات 
ال�شياحية بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقا. 
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جمعة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرميثي للمقاولت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1090263 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتايرين للنقليات العامه
رخ�شة رقم:CN 1442953 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تيلي�ش�س 

 CN 1408604-2:فرع 2 رخ�شة رقم -
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/تكميل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2354563:لدارة املن�شاأت الطبية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جلف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1973620:تراك للدعاية والعان رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
لابعاد  العربية  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وا�شت�شارات الت�شاميم الداخلية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1185482 

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 4*6 اىل 1*1
الت�شاميم  وا�شت�شارات  لابعاد  العربية  ال�شركة  من/  جتاري  ا�شم  تعديل 

الداخلية ذ.م.م
ARABIAN COMPANY DIMENSIONS & INTERIOR DESIGNS CONSULTANCY

اىل/ اركو كون�شلتان�شى لا�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م
ARCO CONSULTANCY ENGINEERING CONSULTANT LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوين جيت للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2662826 
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة null*null 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/ كوين جيت للتجارة العامة

QUEEN GATE GENERAL TRADING

اىل/كوين جيت للتجارة العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 QUEEN GATE GENERAL TRADING- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امييك المارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1171887 
تعديل مدير/ا�شافة ايا�س ا احلموز

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/برتومال ذ.م.م PETROMAL LLC من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ برتومال ذ.م.م PETROMAL LLC من 51% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/امييك انرتنا�شيونال �س.م.ح
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ امييك المارات ذ.م.م

EMEC EMIRATES LLC

اىل/برتومال خلدمات حقول النفط- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 PETROMAL OIL FIELD SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
�شركة  كلني-  دراي  كا�س  ال�ش�����ادة/جولدن  بان  القت�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 العان/ 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 كا�س دراي كلني- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GOLDEN CLASS DRY CLEAN - SLOE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ جولدن كا�س دراي كلني ذ.م.م
GOLDEN CLASS DRY CLEAN LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تربل زون للمقاولت وال�شيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1194980 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 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/ تربل زون للمقاولت وال�شيانة العامة
TRIPLE ZONE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE

اىل/تربل زون للمقاولت وال�شيانة العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
TRIPLE ZONE GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطبخ ال�شرود

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2446659 
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطبخ ال�شرود
ALSAROOD KITCHEN

اىل/مطبخ ال�شرود الذهبي
ALSAROOD ALDHAHABI KITCHEN

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 
دي روز جاردن للزهور- �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ م م

قانونيون-  حما�شبون  ذ.م.م-  واملراجعة  للمحا�شبة  الحتاد  تعلن 

بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب  اأنه  اأبوظبي 

�شركة وت�شفية  بحل   2019/02/07
دي روز جاردن للزهور- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م

CN- بالرقم  اأبوظبي  القت�شادية-  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 

2421131 . فعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 

�س.ب   026349416 فاك�س    026349400 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى 

46765 ابوظبي �شارع ال�شتقال بناية موزه حممد فا�شل املزروعي 

الثبوتية  امل�شتندات  واإح�شار   )1( رقم  مكتب   )1 )ميزانني  الطابق 

وذلك خال مدة اق�شاها 45 يوم من تاريخ هذا الإعان.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

قبة ال�شخرة لعمال التكييف والتربيد
 رخ�شة رقم:CN 1124590 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

وقال رئي�س احلزب ال�شعبي بابلو 
“ان  التحرك  م�شتهل  يف  كا�شادو 

عهد حكومة �شان�شيز انتهى«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال����ربت ريفريا 
“نحن  امل���واط���ن���ة  ح�����زب  رئ���ي�������س 
ه��ن��ا ل��ن��ق��ول ل ل��ان��ف�����ش��ال ونعم 
رئي�س  ن���دد  ح��ني  يف  ل�شبانيا”، 
ابا�شكال  �شانتييغو  فوك�س  ح��زب 
�شرعية  غ��ري  حكومة  “خيانة  ب 
وك�����اذب�����ة م���دع���وم���ة م����ن اأع������داء 
اأن�شار  اىل  ا����ش���ارة  يف  ا�شبانيا” 

ا�شتقال كاتالونيا.
الثاثة  الح������زاب  ه����ذه  وت���اأخ���ذ 
التي توحدت موؤخرا يف الندل�س 
ا�شتطاعات  وت�����ش��ري  )ج���ن���وب( 
غالبية  ت�شكيل  بامكانها  اأن��ه  اىل 
�شان�شيز  ع���ل���ى  ال�����ب�����اد،  حل���ك���م 
النف�شاليني  ال��ق��ادة  م��ع  ح���واره 

الكاتالونيني.
ال���ث���اث���ة التي  ودع�����ت الح�������زاب 
ت����ت����ه����م ����ش���ان�������ش���ي���ز ب���اخل�������ش���وع 
الكاتالونيني،  ال��ق��ادة  “لبتزاز” 
بعد  ال�شارع  اىل  للنزول  اأن�شارها 
الغ�شب الذي اأثارته هذا ال�شبوع 
م��واف��ق��ة احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ح�شور 
“مقرر” م�شتقل لت�شهيل احلوار 
م�شتقبا بني الحزاب ال�شيا�شية 

الكاتالونية.
احلكومة  فان  التنازل  هذا  ورغم 
الذين  كاتالونيا  ا�شتقال  ودع��اة 
كانوا مكنوا �شان�شيز من الو�شول 
حزيران/يونيو  يف  ال�شلطة  اىل 
لق������رار  وي���ح���ت���اج���ه���م   2018
اتهامات  اجلمعة  تبادل  امل��وازن��ة، 

بقطع احلوار.
فان  امل�����وازن�����ة  رف�������س  ح�����ال  ويف 
جمربا  نف�شه  يجد  ق��د  �شان�شيز 
ع��ل��ى ال��دع��وة لن��ت��خ��اب��ات مبكرة 
الت�شريعية  ال���ف���رتة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 

احلالية عام 2020.

••مدريد-اأ ف ب:

من  ع�شر  اثني  حماكمة  �شت�شكل 
ال��ق��ادة ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني ال��ت��ي تبداأ 
العليا  امل��ح��ك��م��ة  ام�����ام  ال���ث���اث���اء 
ل���دوره���م يف حماولة  ال���ش��ب��ان��ي��ة 
معركة   ،2017 يف  الن��ف�����ش��ال 
ق�����ش��ائ��ي��ة واإع���ام���ي���ة اأي�����ش��ا بني 
مدريد والنف�شاليني على مراأى 

من العامل اأجمع.
الوطنية  رئي�شة اجلمعية  واأك��دت 
النفوذ،  ال��وا���ش��ع��ة  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، 
الفرتة  يف  ب����ال����وزي،  غ��ل��ي�����ش��ي��ن��دا 
الخرية، “يتعني علينا ان جنعل 
من هذه املحاكمة و�شيلة للتنديد، 
حتقيق  يف  لهدفنا  وا�شتخدامها 

ا�شتقال كاتالونيا«.
التي  امل���ح���اك���م���ة  ه�����ذه  وي���غ���ط���ي 
فر�شة  ل��ان��ف�����ش��ال��ي��ون  ت�����ش��ك��ل 
الدولية  املجموعة  مواتية لقناع 
“قمعا”  يعتربونه  مبا  والتنديد 
م���ن ا���ش��ب��ان��ي��ا، اك����رث م���ن 600 
و�شيلة   150 م������ن  �����ش����ح����ايف 
و�شيبثها  م���ع���ت���م���دة،  اع���ام���ي���ة 

التلفزيون مبا�شرة.
لكن احلكومة ال�شبانية ل تنوي 

هذه املرة متكينهم من ذلك.
اخلارجية  وزارة  اأن�������ش���اأت  وق����د 
“ا�شبانيا  ���ش��م��ت��ه��ا  دول�����ة  وزارة 
ا�شبانيا  �شورة  لتلميع  غلوبال” 
املحاكمة،  وق���ب���ي���ل  اخل��������ارج.  يف 
اع��ل��ن��ت ه����ذه ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن حملة 
ب�  و�شفته  مل��ا  الت�شدي  اج��ل  م��ن 
لها  ا���ش��ا���س  ل  ال��ت��ي  “الهجمات 

للتيار النف�شايل«.
بر�س  فران�س  لوكالة  واو���ش��ح��ت 
اأن ننق�س  “عملنا �شيتمثل يف  ان 
وبيانات  �شلبة  حجج  خ��ال  م��ن 
حم���ق���ق���ة، +الأخ������ب������ار امل���زي���ف���ة+ 
ال��ت��داول ح��ول هذه  املطروحة يف 

ا�شبانيا  طرحت  وق��د  املحاكمة«. 
التوا�شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  غ��ل��وب��ال 
الجتماعي �شريط فيديو عنوانه 
احلقيقية”،  ا�شبانيا  ه��ي  “هذه 
بالنكليزية  ف��رع��ي  ع���ن���وان  م���ع 
ي���ذك���ر ب���احل���ري���ات امل�����ش��م��ون��ة يف 
على   94 ون��ت��ي��ج��ت��ه��ا  ا����ش���ب���ان���ي���ا 
يف  “احلرية  م���وؤ����ش���ر  يف   100
هاو�س  ف��ري��دوم  ملنظمة  العامل” 

المريكية.
بنك  رئي�شة  ال�شريط  يف  وظهرت 
ب��وت��ن، واملخرجة  اآن���ا  ���ش��ان��ت��ان��در، 
اي������زاب������ل ك����واك���������ش����ت، والم�������ني 
التعاون  ملنظمة  املك�شيكي  ال��ع��ام 
وال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������ش���ادي���ة، اأجن���ل 
“يف  ا�شبانيا  ي�شع  ال���ذي  غ��وري��ا 
انفتاحا  الك��رث  البلدان  م�شتوى 

وتطورا يف العامل«.
ال������ش�����رتاك�����ي  و�������ش������ول  واأدى 
ب����ي����درو ���ش��ان�����ش��ي��ز يف ح����زي����ران/

احل����ك����م،  اىل   2018 ي����ون����ي����و 
املعار�س  ال���ك���ات���ال���وين  وت���ع���ي���ني 
بوريل،  ج�����وزف  ل��ان��ف�����ش��ال��ي��ني 
يف  تغيري  اىل  للخارجية،  وزي���را 

ا�شرتاتيجية مدريد.
املحافظ  ح��ك��وم��ة  ب��ق��ي��ت  وف��ي��م��ا 
م��اري��ان��و راخ�����وي ر���ش��ي��ن��ة حيال 
الكثيف  الإع������ام������ي  ال���ن�������ش���اط 
ي����دخ����ر  مل  ل����ان����ف���������ش����ال����ي����ني، 
اأي جهد  جو�شيب بوريل وفريقه 

ملواجهته.
غلوبال  ا���ش��ب��ان��ي��ا  ادارة  واك������دت 
متاما  خم��ت��ل��ف��ة  م��رح��ل��ة  “نبداأ 
التي  عن مرحلة حكومة راخ��وي 

“مراقبة  جم��م��وع��ة  و���ش��ت��ح��اول 
اأن�شاأتها  التي  املحاكمة الدولية” 
اإر�شال  كاتالونية،  جمعيات  �شت 
املحاكمة  ملتابعة  اأجانب  مراقبني 

و�شط اجلمهور العادي.
اآللف  ع�������ش���رات  وت���ظ���اه���ر  ه����ذا 
ب�����دع�����وة من  م�����دري�����د  ام���������س يف 
�شد  امل��ت��ط��رف،  وال��ي��م��ني  اليمني 
رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة ال����ش���رتاك���ي 
يتهمونه  ال���ذي  �شان�شيز  ب��ي��درو 
ب”خيانة” ا�شبانيا كونه يتحاور 

مع اأن�شار ا�شتقال كاتالونيا.
ورفع املتظاهرون اعاما ا�شبانية 
“�شان�شيز  عليها  ك��ت��ب  ولف���ت���ات 
كولون  ب�شاحة  وجت��م��ع��وا  كفى” 
ب���و����ش���ط ال��ع��ا���ش��م��ة وذل������ك قبل 
يومني من بدء حماكمة تاريخية 
امل�شوؤولني  م��ن   12 ل  ال��ث��اث��اء 
لدورهم  ال�شابقني  الكاتالونيني 
القليم  هذا  انف�شال  حماولة  يف 
الول/اك�������ت�������وب�������ر  ت���������ش����ري����ن  يف 

.2017
احل�����زب  ال����ت����ظ����اه����رة  اىل  ودع�������ا 
املواطنة  ال�شعبي )مي��ني( وح��زب 
اليهما  ان�شم  اللذين  )ليربايل( 
ف��وك�����س )مي���ني متطرف(  ح���زب 
وع�����دة ت�����ش��ك��ي��ات اخ������رى، حتت 
موحدة  ا�شبانيا  اجل  “من  �شعار 

والنتخابات الآن«.
رئي�س  ال���ت���ظ���اه���رة  يف  و������ش�����ارك 
ال�شبق  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
لرئا�شة  امل��ر���ش��ح  ف��ال�����س  م��ان��وي��ل 
حزب  من  بدعم  بر�شلونة  بلدية 

املواطنة.

 •• �شيول-اأ ف ب:

اأنها  اأم�س  اأعلنت كوريا اجلنوبية 
حواىل  بن�شبة  زي��ادة  على  وافقت 
نفقات  يف  مل�شاهمتها  ب��امل��ئ��ة   10
انت�شار ع�شرات الآلف من اجلنود 
الأم���ريك���ي���ني ع��ل��ى اأرا���ش��ي��ه��ا، يف 
ت�����ش��وي��ة خل�����اف م����ع ال����ولي����ات 
بني  الثانية  القمة  قبل  امل��ت��ح��دة 

وا�شنطن وبيونغ يانغ.
الرئا�شة  اأعلنت  اأخ��رى،  من جهة 
حمادثات  اأن  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة 
الوليات  ب��ني  ���ش��ت��ج��رى  ج��دي��دة 
اعتبارا  ال�شمالية  وكوريا  املتحدة 
م��ن 17 ���ش��ب��اط ف��رباي��ر لإع���داد 

لهذه القمة.
وكانت احلرب الكورية )1950-

ولي�س  ب��ه��دن��ة  ان��ت��ه��ت   )1953
الوليات  وتن�شر  ���ش��ام.  ب��ات��ف��اق 
امل���ت���ح���دة ح���ال���ي���ا اأك������رث م����ن 28 
ك��وري��ا اجلنوبية  األ���ف ج��ن��دي يف 

حلمايتها من كوريا ال�شمالية.
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  لكن 
ترامب ينتقذ با�شتمرار كلفة هذا 

الوجود الع�شكري.
اأن  الإع���������ام   وذك��������رت و����ش���ائ���ل 
�شيول  م�����ن  ت���ط���ل���ب  وا����ش���ن���ط���ن 
نفقات  يف  م�شاهمتها  م�شاعفة 

هذا النت�شار.
اأعلنته  ال����ذي  الت���ف���اق  وي��ق�����ش��ي 

•• زوريخ -رويرتز:

رف�س ناخبو �شوي�شرا ام�س مقرتحا يق�شي باحلد من 
مناطق  م�شاحة  جتميد  خ��ال  من  العمراين  التو�شع 
بالبيئة  املعنيني  ن���داء م��ن  ال��ب��ن��اء، وذل���ك يف م��واج��ه��ة 

باحلفاظ على املناطق املفتوحة دون البناء عليها.
وك�����ان م���ن ����ش���اأن ال����ش���ت���ف���ت���اء، امل���ل���زم مب���وج���ب نظام 
ال�شماح  �شوي�شرا،  يف  املطبق  املبا�شرة  الدميقراطية 
فقط بتخ�شي�س منطقة جديدة للبناء يف حالة انتزاع 
احلكومة منطقة اأخرى، بنف�س امل�شاحة على الأقل، من 

الأرا�شي املخ�ش�شة للبناء.
القوي  التاأييد  ت��راج��ع  ال���راأي  ا�شتطاعات  واأظ��ه��رت 
�شده  املعار�شون  تكتل  اإذ  املقرتح  لهذا  الأم��ر  ب��ادئ  يف 

الإ�شكان  تكاليف  زي���ادة  ع��ن  ي�شفر  رمب��ا  اأن���ه  ب��دع��وى 
اإن  ق��ال��وا  ل��اق��رتاح  امل��وؤي��دون  وك��ان  بالفعل.  املرتفعة 
البناء على مدى عقود اأ�شفر عن اإهدار اآلف الهكتارات 
من املناطق اخل�شراء، وهو اأمر م�شتمر مبعدل يقرتب 
م��ن م��رت م��رب��ع واح���د ك��ل ثانية اأو م��ا ي��ع��ادل م�شاحة 

ثمانية ماعب كرة قدم يوميا.
ورف�شت احلكومة والربملان هذه اخلطة، قائلة اإن القيد 
ال�شارم على البناء رمبا ي�شر بال�شكان وال�شركات، كما 
اأنه يتجاهل التباين بني املناطق ويت�شبب يف زيادة اأ�شعار 
الإ�شكان. واأظهرت درا�شة للوكالة الأوروبية للبيئة يف 
عام 2016، �شملت 32 دولة، اأن �شوي�شرا �شمن اأعلى 
ع�شر دول مت�شررة من املد العمراين واأن و�شعها اأ�شواأ 

من كل من هولندا وبلجيكا وليختن�شتاين ومالطا.

باللغة  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���ح���اك���م���ة 
“بعدا  لإع��ط��ائ��ه��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
الهيئات  دوليا«. من جانبها، تعد 
حمات  ب��ال���ش��ت��ق��ال  امل��ط��ال��ب��ة 
ا�شرطة  م��ع  ل��ل��خ��ارج،  خم�ش�شة 
واجتماعات يف  بلغات عدة  فيديو 

العوا�شم الأوروبية.
املتهمني  حمامي  بع�س  اأن  حتى 
دعوا اإىل ح�شور مراقبني دوليني 
رف�������ش���ت هذا  وق�����د  ال���ق���اع���ة،  يف 
موؤكدة  العليا،  املحكمة  الج���راء 
وتبث  علنية  �شتكون  اجلل�شة  اأن 

مبا�شرة على �شا�شة التلفزيون.

كلفتنا غاليا على �شعيد الت�شليل 
الع�����ام�����ي«. م���ن ج��ه��ة اخ����رى، 
واملحكمة  ال���ع���دل  وزارة  ن��ظ��م��ت 
العليا، قبيل املحاكمة، لقاءات مع 
الأجانب يف مدريد.  ال�شحافيني 
ال��وزارة ملفا كبريا  وقد �شلمتهم 

ي�شيد مبزايا العدالة الإ�شبانية.
اخلمي�س  �شان�شيز  بيدرو  وتوجه 
عن  ل���ل���دف���اع  ����ش���رتا����ش���ب���ورغ  اىل 
امام  ال�شباين  الق�شائي  النظام 
واملحكمة  الوروب�����������ي  امل���ج���ل�������س 
وهي  الن�شان،  حلقوق  الوروبية 
النف�شاليون  ينوي  التي  الهيئة 

التظلم لديها اذا ما ادينوا.
اإل  ت��وؤدي جهود مدريد هذه،  ول 
النف�شاليني  روؤي�����ة  ت��ع��زي��ز  اىل 
املقتنعني باأن قادتهم هم “�شجناء 
يح�شلوا  ل��ن  واأن��ه��م  �شيا�شيون” 
املحكمة  يف  ع��ادل��ة  حماكمة  على 

العليا.
ويف الفرتة الخرية، اأكد م�شوؤول 
ال�����ش��وؤون اخل��ارج��ي��ة يف احلكومة 
ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، األ��ف��ري��د ب��و���س، يف 
احلكومة  ت�شطر  “عندما  لندن، 
الإ�شبانية للقيام بحملة ت�شويقية 
وم��ع��ل��وم��ات خ��اط��ئ��ة، ف��ه��ذا يعني 

اأنهم لي�شوا واثقني من انف�شهم«.
واإذا كانت وزارته تنفي اأي “حرب 
بو�س  األ��ف��ري��د  ف����اإن  اإعامية”، 
العوا�شم  القيام بجولة يف  يعتزم 
“احلقيقة”  ليظهر  الأوروب����ي����ة 
بينما  امل����ح����اك����م����ة،  ه������ذه  ح������ول 
الكاتالونية  احل��ك��وم��ة  ���ش��ت��وف��ر 
مدريد  يف  الأج��ان��ب  لل�شحافيني 
“دون  للمتابعة  �شحافية  غرفة 

غربلة«.
�شيغطي  اخ�����������رى،  ج����ه����ة  م������ن 
التلفزيون العام الكاتالوين، الذي 
ال�شتقالية،  احل��ك��وم��ة  مت��ول��ه 

اآ�شيا خال الأ�شبوع  بلد ثالث يف 
�شباط   17 يف(  ي����ب����داأ  )ال�������ذي 

فرباير«.
وتو�شل كيم وترامب يف لقائهما 
الأول اإىل بيان غام�س جدا يوؤيد 
الكورية  اجل��زي��رة  �شبه  “اإخاء 
ل��ك��ن مل  النووي”.  ال�����ش��اح  م��ن 
يتحقق اأي تقدم منذ ذلك احلني 
على  الطرفني  اتفاق  عدم  ب�شبب 

املعنى الدقيق لهذا التعهد.

ال����ك����وري����ة  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة 
اجلنوبية الأحد، باأن تدفع �شيول 
 816( وون  مليار   1040 نحو 

مليون يورو( للعام 2019.
ويت�شمن هذا املبلغ زيادة ن�شبتها 
امل�شاهمة  يف  ب��امل��ئ��ة   8،2 ح���واىل 
كوريا  ت��دف��ع��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ش��ن��وي��ة 
خلم�س  اتفاق  مبوجب  اجلنوبية 

�شنوات انتهت يف اأواخر 2018.
الكورية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
تطالب  وا���ش��ن��ط��ن  اإن  اجل��ن��وب��ي��ة 
امل�شاهمة  يف  “هائلة”  ب���زي���ادة 
اأن  مو�شحة  اجلنوبية،  ال��ك��وري��ة 
اتفاق  اإب�����رام  ال��ب��ل��دي��ن جن��ح��ا يف 
�شبه  يف  الأم��ن��ي  “الو�شع  يعك�س 

اجلزيرة الكورية«.
اجلانبني  اأن  ال������وزارة  واأ���ش��اف��ت 
اأهمية   )...( جم�������ددا  “اأكدا 
حتالف متني بني كوريا اجلنوبية 
وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة واحل���اج���ة 
القوات  ان��ت�����ش��ار  يف  ا���ش��ت��ق��رار  اإىل 

الأمريكية«.
اأن  م��ن  م��راق��ب��ون يخ�شون  وك���ان 
ي�����ش��ت��غ��ل ت����رام����ب ه�����ذا اخل����اف 
القوات  ل�����ش��ح��ب  ال��ن��ف��ق��ات  ح���ول 

الأمريكية.
واأعلن الرئي�س الأمريكي اجلمعة 
وبني  ب��ي��ن��ه  ال��ث��ان��ي��ة  ال���ق���ّم���ة  اأّن 
كيم  ال�شمالية  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م 
العا�شمة  يف  �شتعقد  ج��ون��غ-اأون 

و28   27 يف  هانوي  الفيتنامية 
�شباط فرباير اجلاري.

الأمريكي  الرئي�س  م��وف��د  وك���ان 
اإىل كوريا ال�شمالية �شتيفن بيغون 
ا�شتمرت  زي�����ارة  اجل��م��ع��ة  اخ��ت��ت��م 
ال�شمالية  ك��وري��ا  اإىل  اأي���ام  ثاثة 

بهدف الإعداد لهذه القمة.
ل��وزي��رة اخلارجية  ب��ي��غ��ون  وق���ال 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ك��ان��غ كينغ-

زال  م����ا  “اأنه  زي����ارت����ه  ب���ع���د  ه����و 

ي��زال يتوجب  هناك عمل �شاق ل 
ال�شمالية،  كوريا  مع  به”  القيام 
“يف  موؤكدا يف الوقت نف�شه ثقته 
ملتزمني  ي��ب��ق��ي��ان  ال��ط��رف��ني  اأن 

وميكننا حتقيق تقدم حقيقي«.
الناطقة  ايو-كيوم  كيم  و�شرحت 
اجلنوبية  الكورية  الرئا�شة  با�شم 
“كوريا  اأن  الأح�����د  ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
املتحدة  وال�����ولي�����ات  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ق���ررت���ا م��وا���ش��ل��ة امل���ف���او����ش���ات يف 

تظاهرات ميينية �سد رئي�ص احلكومة الإ�سبانية

حماكمة النف�ساليني الكاتالونيني معركة ق�سائية واإعالمية  

�سيول تزيد م�ساهمتها يف كلفة انت�سار القوات الأمريكية 

ناخبو �سوي�سرا يرف�سون خطة للحد من التو�سع العمراين 

امل�سلحون ب�سوريا يف مرمى املدفعية الفرن�سية 
•• القائم-اأ ف ب:

غربا  فوهاتها  فرن�شية  مدافع  ثاثة  ت�شوب  العراقية  ال�شحراء  عمق  يف 
باجتاه احلدود مع �شوريا التي تبعد ثاثة كلم، وراء ذلك اجليب الخري 

مل�شلحي تنظيم داع�س الإرهابي يف �شوريا.
وتخرتق طائرات حربية فجاأة الجواء وبعد حلظات ي�شمع دوي انفجارات 

ويرتفع غبار رمادي يف اجلانب ال�شوري.
الفرن�شية  املدفعية  القوة  الكولونيل فرن�شوا ريجي�س ليغرييه قائد  وقال 
العراقي وقوات �شوريا الدميقراطية يف حربهما على  التي تدعم اجلي�س 
امل�شلحني املتطرفني وهو ي�شري اىل امتداد �شحراوي، “هنا نحن على اأقل 

من ع�شرة كلم من خط اجلبهة«.
و�شفت 180 قذيفة عيار 155 ملم جاهزة لا�شتخدام عند ثاثة مدافع 

يبلغ مداها 40 كلم.
حتالف  وه��ي  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  اأعلنت  اي��ام  لع�شرة  توقف  وبعد 
بقيادة  املتطرفني  �شد  ال���دويل  التحالف  يدعمه  واأك����راد  ع��رب  مقاتلني 
داع�س  تنظيم  ع��ل��ى  للق�شاء  الخ����رية  “املعركة  ���ش��ن  ال�شبت  وا���ش��ن��ط��ن، 

الرهابي” وا�شتعادة اآخر معقل للتنظيم يف بلدة الباغوز وما حولها.
واأكدت وزيرة اجليو�س الفرن�شية فلورن�س باريل التي و�شلت على طائرة 

ع�شكرية اأمريكية اأن “النهاية قريبة«.
وقالت خماطبة اربعني ع�شكريا فرن�شيا يعي�شون مع مئة جندي امريكي يف 
هذا املوقع املتقدم قرب مدينة القائم احلدودية العراقية اإن “الرهابيني 

باتوا با قائد ول ات�شالت ويف فو�شى واندحار. انهوا هذه املعركة«.
العراق  �شمال  املو�شل  �شاركت يف حترير  الذي كانت فرقته  واكد ليغرييه 
عام 2017 “اليوم مل يعد هناك ال ب�شع مئات من امل�شلحني لي�س اأكرث 

يف الباغوز«.
اآلف  ع�شرة  واحتجنا  اأ�شهر  ت�شعة  املعركة  ا�شتمرت  املو�شل  “يف  واأ���ش��اف 
قذيفة. يف هذه اجلبهة ام�شينا اربعة اأ�شهر وا�شتخدمنا 3500 قذيفة” 
م�شريا اىل ظروف مناخية �شعبة مع “عوا�شف رملية وامطار” كما انها 
املدافع  متنع  ل  لكنها  التحليق  عن  التوقف  على  الطائرات  احيانا  جترب 

من الق�شف.
وقال اللفتانت فالنتني )27 عاما( املتخرج حديثا من مدر�شة �شان �شري 
ال�شهرية لل�شباط “يف نهاية ال�شنة )2018( كان الن�شق مكثفا ومل نكن 

لتجربة  الع�شكريني  اآذان  تتعر�س  امل�شاعفة،  احلماية  ورغم  كثريا«.  ننام 
قا�شية. غري ان ال�شابط ال�شاب الذي يخو�س اأول مهامه قال مبت�شما “لقد 

خرب ا�شافنا ما هو اأ�شوء بكثري ابان حرب 1914” العاملية الوىل.
للمرة  ابدالهم  ليتم  املعركة  �شاحة  ال��ق��ادم  ال�شبوع  ورف��اق��ه  هو  و�شيغادر 

الخرية دون �شك.
وقالت الوزيرة الفرن�شية “ان اخلافة كم�شاحة على و�شك ال�شمحال. 
فيها  و�شاركت  و�شنوات  ل�شهر  لجلها  قاتلنا  الهمية  بالغة  حلظة  وه��ي 

قواتنا ب�شكل كامل«.
ومنذ بدء عمليتهم اطلق الفرن�شيون 18 الف قذيفة و�شنوا 1500 غارة 

جوية وعززوا قوات حليفة كانت م�شتبكة مع امل�شلحني املتطرفني.
تفاديه  “ما نريد  الوزيرة م�شيفة  بح�شب  ينته متاما”  “القتال مل  لكن 
ومي�س  املنطقة  �شيهدد  ما  �شرية  ا�شكال  يف  داع�س  ت�شكل  اع��ادة  هو  متاما 

ال�شتقرار كما يهدد بلداننا«.
جنودهم  �شحب  التحالف  يف  امل�شاهمني  اأك��رب  المريكيون  اأعلن  حني  ويف 
اي موعد  يعلنوا  يقاتلون ومل  الغربيون  �شوريا، لزال احللفاء  قريبا من 

لان�شحاب.

املجل�س الإقليمي، حممد نور رحماين وحاجي اأ�شد اهلل 
داني�س.

اأو�شع  اإطار خطة  “الهجوم جاء يف  اأن  واأ�شاف رحماين 
املناطق،  من  العديد  ت�شتهدف  هجمات  ل�شن  لطالبان 
ويف  والعا�شمة الإقليمية، ولكن مل يكتب لها النجاح”، 
رجال  من   8 ُقتل  اجلمعة،  اأم�س  اأول  ليلة  اآخ��ر  هجوم 
بالإقليم،  �شياد  مبنطقة  تفتي�س  نقطتي  يف  ال�شرطة 
“5 اآخرين اأ�شيبوا، عندما اجتاحت طالبان  وتابع باأن 

نقطتي التفتي�س«.
واأ����ش���ف���ر ه��ج��وم ���ش��ن��ت��ه ط��ال��ب��ان يف اإق��ل��ي��م ف����رح غربي 
ملا  طبقاً  ال�شرطة،  رج��ال  م��ن   7 مقتل  ع��ن  اأفغان�شتان 

�شاحلي  ال�شمد  عبد  الإقليمي،  املجل�س  ع�شوا  ذك��ره 
وداد اهلل قاين. وذكر قاين اأن طالبان احتجزت 12 رجل 
على  هجماتها  �شعدت  طالبان  وك��ان��ت  ره��ائ��ن،  �شرطة 
الأخرية،  الأ�شهر  يف  احلكومية  واملن�شاآت  الأم��ن  ق��وات 
كما عززت قوات اأفغانية واأمريكية عملياتها �شد القادة 

امليدانيني للم�شلحني.
وتقول م�شادر ع�شكرية اإن حوايل 35 ع�شواً من قوات 
وا�شتباكات،  يف هجمات  يومياً  ُيقتلون  الباد  يف  الأم��ن 
وكانت هجمات لطالبان يوم الثاثاء املا�شي يف اإقليمي 
 41 مقتل  عن  اأ�شفرت  الباد  �شمايل  وقندوز  باغان 

على الأقل، من قوات الأمن الأفغانية.

•• كابول-وكاالت:

جندياً   17 اأن  الأح���د،  ام�س  حمليون،  م�شوؤولون  ذك��ر 
على الأقل من قوات الأمن الأفغانية، ُقتلوا يف هجمات 
�شنتها حركة طالبان يف اإقليمي “�شار-اإي-بول” �شمايل 
ال�48  ال�����ش��اع��ات  خ���ال  اجل��ن��وب  يف  ال��ب��اد، و”فرح” 

املا�شية.
وُقتل 3 جنود على الأق��ل، من اجلي�س بعد اأن هاجمت 
حركة طالبان نقطة التفتي�س التابعة لهم، يف �شواحي 
مدينة �شار-اإي-بول، عا�شمة الإقليم الذي يحمل نف�س 
ع�شوا  قاله  ملا  طبقاً  ال�شبت،  الأول  اأم�س  م�شاء  ال�شم، 

مقتل 17 جنديًا خالل يومني يف اأفغان�ستان
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اإعــــــــــالن
للماب�س  ال�ش�����ادة/المتياز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اجلاهزة  رخ�شة رقم:1034546 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هزاع �شعبان طالب �شعبان املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نور الدين بريو حممد عبداملجيد
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد غامن را�شد �شاهني الق�شيلي املن�شوري 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ  

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميرتو قا�س لاملنيوم  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1179710 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حميد حمد ثامر املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شم�س الدين عاء النور علي
تعديل وكيل خدمات

حذف را�شد را�شد را�شد عمريه املن�شوري 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ  

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الريام  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2494054:لدارة الفنادق  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN 1846572:و�شبا اركيديا لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شوبر ماركت مكرمة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1285436 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيخه �شامل خمي�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف طالب علي �شامل حممد العي�شائي 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
الامع  الربق  ال�ش�����ادة/كراج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لت�شليح ال�شيارات رخ�شة رقم:1127628 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيخه �شامل خمي�س %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف طالب علي �شامل حممد العي�شائي 

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب ديزاين ملواد البناء 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1742051 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهيل عبدالرحمن احمد حممد النيادي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح ا�شماعيل حممد ا�شماعيل 
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
لبيع  الفا�شل  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN اخل�شار والفواكه رخ�شة رقم:1131826 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خلف م�شبح غريب عبداهلل البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شرحان قائد �شيف ال حمودي 

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 2530667 بال�شم التجاري مركز ال�شطورة 
الطبي بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة توب ديزاين للحديد امل�شغول

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1132078 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهيل عبدالرحمن احمد حممد النيادي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/بهاء حممود عيا�س من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ بهاء حممود عيا�س من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف �شالح ا�شماعيل حممد ا�شماعيل الطنيجي
تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*3.5 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ ور�شة توب ديزاين للحديد امل�شغول

TOP DESIGN STEEL WORKES

اىل/ور�شة توب ديزاين للحديد والملنيوم والزجاج ذ.م.م
TOP DESIGN WORKSHOP FOR STEEL ALUMINUM AND GLASS LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاولت  الغربية  ال�ش�����ادة/ظبي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1153932 

تعديل لوحة العان/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ظبي الغربية للمقاولت وال�شيانة العامة

DHABI ALGHARBIA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/ظبي الغربية للمقاولت

 DHABI ALGHARBIA CONTRACTING

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  11  فرباير 2019 العدد 12552 

العدد 12552 بتاريخ 2019/02/11

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

م�ساع اأ�سرالية لإحباط حماولة لتخفيف قوانني الهجرة 
ديفيد  الهجرة  ووزي���ر  باين  كري�شتوفر  ال��دف��اع  وزي��ر 

كوملان عن معار�شتهما مل�شروع القانون.
وقال باين اإن احلكومة �شتكون مرغمة على اإعادة فتح 
مركز احتجاز يف جزيرة كري�شما�س النائية بتكلفة 1.4 
مليار دولر ا�شرتايل )992.32 مليون دولر( اإذا مت 
مترير م�شروع القانون اإذ اأن كل طالبي اللجوء تقريبا 
اجلديدة  غينيا  ب��اب��وا  يف  �شخ�س  األ����ف  وجم��م��وع��ه��م 
وناورو �شيطلبون احل�شور ل�شرتاليا للتقييم الطبي.

اليوم  )اإي��ه.ب��ي.���ش��ي(  تلفزيون  مقابلة مع  واأ���ش��اف يف 
الأحد “�شياأتون اإىل ا�شرتاليا بطريقة اأو باأخرى على 

اأ�شا�س اأنهم بحاجة لذلك ب�شبب اعتال ال�شحة«.
وقال كوملان اإن التغيري �شيعيد الأيام التي كان اآلف من 
وهناك  اإندوني�شيا  اإىل  فيها  ي�شافرون  اللجوء  طالبي 
على  ا���ش��رتال��ي��ا  اإىل  لنقلهم  ال��ب�����ش��ر  مل��ه��رب��ي  ي��دف��ع��ون 
ق��وارب. وغرق كثريون عندما تعر�شت قواربهم  منت 
مل�شاكل. وقال يف مقابلة مع �شبكة �شكاي نيوز “نتحدث 
عن ف�شل كارثي يف ظل احلكومة ال�شابقة عندما غرق 
1200 �شخ�س يف البحر ومت و�شع 50 األف �شخ�س 

و�شلوا وثمانية اآلف يف مراكز احتجاز«.

•• �شيدين-رويرتز:

�شعى رئي�س الوزراء الأ�شرتايل �شكوت موري�شون واثنان 
من كبار الوزراء يف حكومته لإحباط حماولة لل�شماح 
بدخول  ال��ب��اد  خ���ارج  مع�شكرات  يف  الهجرة  لطالبي 
اأ�شرتاليا للح�شول على العاج قائا اإنه يتعني الإبقاء 
على قواعد الهجرة ال�شارمة. وتن�س �شيا�شة الهجرة 
الأ���ش��رتال��ي��ة على  ال��ت��ي تطبقها احل��ك��وم��ة  ال�����ش��ارم��ة 
اإر�شال طالبي اللجوء الذين يتم اعرتا�س طريقهم يف 
وناورو  اجلديدة  غينيا  بابوا  يف  مع�شكرات  اإىل  البحر 
اأ�شبحوا  اإذا  حتى  الباد  بدخول  لهم  ي�شمح  األ  على 
لج��ئ��ني. وق����دم م��ع��ار���ش��و ال�����ش��ي��ا���ش��ة م�����ش��روع قانون 
املهاجرين  نقل  يت�شنى  حتى  الهجرة  قوانني  لتعديل 
من بابوا غينيا اجلديدة اأو ناورو اإىل اأ�شرتاليا لتقييم 
حالتهم ال�شحية. واأبدت الرابطة الطبية ال�شرتالية 
دعمها مل�شروع القانون ولكن احلكومة تخ�شى اأن يفتح 
وقال  ال��ل��ج��وء.  طالبو  ي�شتغلها  اأن  ميكن  ث��غ��رة  ذل��ك 
“ل ميكننا  موري�شون يف موؤمتر �شحفي اأم�س ال�شبت 
اأن نرتك حدود اأ�شرتاليا يف اأيدي جلان طبية«. وعرب 

نفوذها.
الرئا�شة  ال�����ش��ي�����ش��ي  وي���ت�������ش���ل���م 
ال���دوري���ة ل��احت��اد الف��ري��ق��ي يف 
ت�شتمر  التي  القمة  افتتاح  جل�شة 

يومني يف ادي�س ابابا.
اأع��م��ال��ه��ا موا�شلة  وع��ل��ى ج���دول 
التي  املنظمة  موؤ�ش�شات  ا���ش��اح 
واقامة منطقة  55 ع�شوا  ت�شم 
تبادل حر افريقية والزمات التي 

ت�شهدها القارة.
جدا  ن�شطة  رئ��ا���ش��ة  ف���رتة  وب��ع��د 
ل��ك��ن��ه��ا ���ش��ه��دت ف�����ش��ا ك���ب���ريا يف 
الدميقراطية،  الكونغو  انتخابات 
عاد كاغاميه واطلق بادرة جديدة 
ال�شبت تتمثل يف ال�شعي لتح�شني 

اخلدمات ال�شحية يف افريقيا.
موا�شلة  ال�شي�شي  خلفه  وتعهد 

يتم  ال  ويف  الفريقية  ال��ق��ارة  يف 
اع��ت��ب��اره��ا دول���ة ت��رك��ز فقط على 

العامل العربي«.
ال�شي�شي  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��ون  اأن����ه  ب��ي��د 
وذل����ك  ���ش��ل��ف��ه  ع����ن  ي���ت���م���اي���ز  اأن 
رئا�شته  ف���رتة  خ���ال  ب��ال��رتك��ي��ز 
على الأم���ن واع���ادة الع��م��ار بعد 
ق�����ش��اي��ا ترتبط  ال���ن���زاع���ات وه���ي 
ب�شكل وثيق بال�شعار الذي اختاره 
 2019 ل  الف���ري���ق���ي  الحت�������اد 
وامل���رح���ل���ني  “الاجئني  ����ش���ن���ة 

والنازحني«.
واأ�������ش������اد الم�������ني ال�����ع�����ام ل���امم 
غوتريي�س  ان���ت���ون���ي���و  امل����ت����ح����دة 
ال�شبت  اب���اب���ا  ادي�������س  يف  امل���وج���ود 
كما  تهب  المل”  م��ن  “رياح  ب 
قال على افريقيا بعد �شل�شلة من 

اث����ر الطاحة  ت���ق���رر  ك����ان  ال�����ذي 
مر�شي  حممد  ال�شبق  بالرئي�س 

الذي كان انتخب يف 2012.
ويف جمال ال�شاحات املوؤ�ش�شاتية 
الذي كان من الق�شايا التي اهتم 
 2016 منذ  كاغاميه  كثريا  بها 
رئا�شة  ل��ن��ه��اي��ة  ي��ك��ون  ان  ي��ت��وق��ع 
م�شتوى  على  تاثري  الخ��ري  ه��ذا 

الرتكيز عليها.

•• ادي�س ابابا-اأ ف ب:

ي�����ش��ل��م ال��رئ��ي�����س ال����روان����دي بول 
ك��اغ��ام��ي��ه ال�����ذي ع����دد امل���ب���ادرات 
خ�����ال ف�����رتة رئ���ا����ش���ت���ه الحت�����اد 
الفريقي رئا�شة املنظمة للرئي�س 
امل�شري عبد الفتاح ال�شي�شي الذي 
ب�����اده وه����ي م���ن القوى  ت�����ش��ع��ى 
املوؤثرة يف القارة اىل تو�شيع مدى 

وا�سنطن حتذر اأوروبا.. ب�سبب اإيران
•• برلني-وكاالت:

ري��ت�����ش��ارد غرينيل، ل�شحيفة  اأمل��ان��ي��ا،  ل��دى  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  �شفري  ق��ال 
الرامية  الأوروب��ي  الحت��اد  “اآلية  اإن  ت�شايتونغ”  اأجلماينه  “فرانكفورتر 
العقوبات  ح��ول  واللتف�������اف  اإي���ران  مع  التجارة  ت�شهيل  يف  امل�شاعدة  اإىل 
مائم  غري  وم�شار  وا�شنطن  ل�ش���يا�شات  احت�����رام  ع������دم  هي  الأمريكية، 

للعمل«.
دونالد  الأمريكي  “الرئي�س  اأن  الأحد  اأم�س  ن�شرت  ت�شريحات  واأ�شاف يف 
ترامب ي�شتخدم العقوبات لإجبار اإيران على العودة اإىل طاولة املفاو�شات 

ومنعها من تطوير اأ�شلحة نووية ومن تطوير برناجمها ال�شاروخي«.
يف  “اإن�شتك�س”  با�شم  املعروفة  الآلية  وبريطانيا  وفرن�شا  اأملانيا  واأطلقت 
نهاية يناير)كانون الثاين( املا�شي، يف م�شعى للحفاظ على التفاق النووي 
مع اإيران املوقع يف 2015، والذي و�شع بالفعل قيوداً على قدرة طهران 

على تطوير اأ�شلحة نووية.
بالتجارة دون معامات مالية مبا�شرة، فعلى  “اإن�شتك�س”  اآلية  و�شت�شمح 
اأوروبا،  اإىل  اأخ��رى  منتجات  اأو  النفط  ت�شليم  لإي��ران  ميكن  املثال،  �شبيل 
وبدًل من دفع الأموال اإىل البنوك الإيرانية �شتذهب الأموال اإىل ال�شركات 

الأوروبية التي تبيع الدواء اأو الغذاء اإىل اإيران.

�شلفه  بذلها  التي  اجلهود  بع�س 
احد  احل��ر  ال��ت��ب��ادل  منطقة  مثل 
لاحتاد  ال����ش���ا����ش���ي���ة  امل�������ش���اري���ع 
الفريقي لتعزيز الندماج داخل 

القارة.
اآذار  يف  مت���ك���ن  ك���اغ���ام���ي���ه  وك������ان 
احل�شول  م���ن   2018 م���ار����س 
44 دول��ة على اتفاق  على توقيع 
لكن  التبادل احلر  اقامة منطقة 
الن  �شيحتاج  الكبري  اجلهد  هذا 
اىل موا�شلة من الرئي�س امل�شري 
على  �شادقت  دول��ة   19 ان  حيث 
التفاق حتى الن يف حني يحتاج 
على  دول��ة   22 مل�شادقة  تطبيقه 

القل.
وقال املحلل ليل لوي ف��ودران ان 
موقعها  تعزيز  يف  “ترغب  م�شر 

)الكونغو  ال�شلمية  الن��ت��خ��اب��ات 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة وم���دغ�������ش���ق���ر 
)جنوب  �شام  واتفاقات  وم��ايل( 
افريقيا  وج��م��ه��وري��ة  ال�������ش���ودان 
)اثيوبيا  وم�شاحل�����ات  الو�شطى( 

واريرتيا(.
ان  يتوقعون  ل  امل��راق��ب��ني  ان  ال 
بن�شاط  ال�شي�شي  الرئي�س  يكون 
الكربى  القوى  ان  باعتبار  �شلفه 
م�شر  غ�������رار  ع���ل���ى  الق���ل���ي���م���ي���ة 
ازاء جعل  ع��ادة ما تكون م��رتددة 
اأكرث  ق������وي  الفريق�������ي  الحت��اد 
م���ن ال�����ازم وي��ت��دخ��ل اأك����رث من 

ال�شروري.
وبح�شب دبلوما�شي افريقي، فان 
ع�شويتها  تعليق  تن�س  مل  م�شر 
 2013 يف  الفريقي  الحت��اد  يف 

م�سر تت�سلم رئا�سة الحتاد الأفريقي من رواندا  

اأن  الوا�شح  ومن  ورو�شيا.  الأ�شد 
اإي���ران يف الأي���ام الأخ���رية ت�شتعد 
ل��ن��ق��ل م�����ش��ت��ودع اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا اإىل 
الع�شكرية  “التيفور”  ق���اع���دة 
اجلوية  ال���ق���وات  هاجمتها  ال��ت��ي 
الأقل  على  م��رت��ني  الإ�شرائيلية 
م��ن ق��ب��ل خ���ال ���ش��ه��ري فرباير 
املا�شيني  )اأي��ار(  ومايو  )�شباط( 
اإيرانية  ع�شكرية  من�شاآت  ل�شرب 
اأثناء ت�شعيد العمليات الع�شكرية 

�شد اإيران يف �شوريا. 

••القد�س املحتلة-وكاالت:

املرا�شل الع�شكري ل�شحيفة  ك�شف 
عامو�س  الإ�شرائيلية  “هاآرت�س” 
على  �شتنقل  اإي����ران  اأن  ه��ارئ��ي��ل، 
من  اأ�شلحتها  م�����ش��ت��ودع  الأرج�����ح 
مطار دم�شق الدويل اإىل القاعدة 
التي  “تيفور”  ال�شورية  اجلوية 
العام  م��رت��ني  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شربتها 

املا�شي.
احلر�س  ق�����وات  اأن  اإىل  وي�����ش��ري 
ال���ث���وري الإي������راين ���ش��ت��دي��ر هذه 
الإيرانية  القاعدة  لنقل  العملية 
ال�����ش��وري��ة دم�شق  ال��ع��ا���ش��م��ة  م��ن 
الواقعة  “التيفور”  ق��اع��دة  اإىل 
يرتبط  اإذ  وت���دم���ر،  ح��م�����س  ب��ني 
ه���ذا ال���ق���رار ب���اأح���دث م��وج��ة من 
الهجمات الإ�شرائيلية على مطار 

دم�شق.
الهجمات  تلك  اأن  املقال  ويو�شح 
اأ���ش��ف��رت ع��ن ت��وت��رات ب��ني اإي���ران 
الأ�شد، ومو�شكو  ونظام  من جهة 
لأنها  وبخا�شة  اأخ��رى،  جهة  من 
ورو�شيا  �شوريا  حم��اول��ة  قو�شت 

لإح������ب������اط ت����ه����ري����ب الأ����ش���ل���ح���ة 
لرت�شيخ  اإي�����������ران  وحم�����������اولت 
�شوريا.  يف  ال��ع�����ش��ك��ري  وج���وده���ا 
الن�شاط  اأن  اإ�شرائيل  تعترب  كما 
الإيراين يف مطار دم�شق الدويل 
تهريب  ع��م��ل��ي��ة  ع���ل���ى  ي���ن���ط���وي 
الأمر  وا�شع،  لاأ�شلحة على نحو 
املدنيني  ال����رك����اب  ي���ه���دد  ال������ذي 
وح����رك����ة ال����ط����ريان ف�������ش���ًا عن 

ا�شتقرار نظام الأ�شد. 
وع�����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ف����اإن وجود 

ينتهك  دم�����ش��ق  م��ط��ار  اإي������ران يف 
ال���وع���د ال���رو����ش���ي ب���اإب���ع���اد اإي�����ران 
الأقل  على  كيلومرتاً   80 مل�شافة 
اأن  وال��واق��ع  اإ�شرائيل.  من ح��دود 
مطار دم�شق يقع على بعد حوايل 

50 كيلومرتاً من احلدود. 
�شل�شلة  اأن  اإىل  املرا�شل  ويخل�س 
ال��ه��ج��م��ات الأخ������رية ع��ل��ى مطار 
ب��ع�����ش��ه��ا يف و�شح  )ك�����ان  دم�����ش��ق 
ال�شحافة  ووث����ق����ت����ه  ال����ن����ه����ار، 
الدولية( قد ت�شببت باإحراج نظام 

ب����اأن ن��ظ��ام الأ�شد  خل��ل��ق ان��ط��ب��اع 
اأع���اد ال���ش��ت��ق��رار اإىل ال��ب��اد بعد 
حتقيق �شل�شلة من النت�شارات يف 

احلرب الأهلية ال�شورية.
اإي�����ران،  اأن  اإىل  ه��ارئ��ي��ل  وي��ل��ف��ت 
مبوافقة نظام الأ�شد، عمدت اإىل 
تعزيز وجودها الع�شكري يف مطار 
دم�����ش��ق م��ن��ذ ث��م��اين ���ش��ن��وات مع 
ال�شورية  الأه��ل��ي��ة  ب��داي��ة احل���رب 
ب�شورة تدريجية. وخال �شنوات 
دم�شق  م����ط����ار  حت������ول  احل��������رب 
ل�شتقبال  م���رك���ز  اإىل  ال������دويل 
الأ����ش���ل���ح���ة ال���ق���ادم���ة م���ن اإي�����ران 

وت�شنيفها وتخزينها واإمدادها. 
اأن  “هاآرت�س”  مرا�شل  وي�شيف 
للحر�س  ال��ت��اب��ع  ال��ق��د���س  ف��ي��ل��ق 
الإيراين بقيادة اجلرال  الثوري 
ل���دي���ه مركز  ���ش��ل��ي��م��اين  ق���ا����ش���م 
امل������ط������ار، على  داخ��������ل  م�������ش���ت���ق���ل 
ب��ع��د ع�����ش��رات الأم���ت���ار ف��ق��ط من 
ال���ت���ي يدخل  ال���دول���ي���ة  امل���ح���ط���ة 
وال�شائحون  امل�������ش���اف���رون  م��ن��ه��ا 
اأن  اإ�شرائيل  وت��زع��م  �شوريا.  اإىل 
يف  الإيرانية  الع�شكرية  العمليات 

املطار )التي تتجاهلها رو�شيا( قد 
تعر�س امل�شافرين للخطر ف�شًا 

عن تهديد اأمن النظام اأي�شاً. 

»بيت الزجاج” ...
 مقر فيلق القد�ص 

وُيعد مطار دم�شق الدويل املطار 
امل����دين ال��رئ��ي�����ش��ي ل�����ش��وري��ا، وقد 
باملطار  ال�شفر  ح��رك��ة  ت�����ش��اءل��ت 
خال احلرب الأهلية ب�شبب قطع 
الدبلوما�شية  للعاقات  النظام 
ال��ب��ل��دان، ف�شًا  م��ن  العديد  م��ع 
“بيت  ُيطلق عليه  م��ا  ع��ن وج��ود 
دخول  حمطة  بجانب  الزجاج” 
اإىل املطار، الذي تتخذه  املدنيني 
عملياتها  لإدارة  لها  مقراً  اإي��ران 
وي�شم  ����ش���وري���ا  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
م�شتودعات لتخزين الأ�شلحة مبا 
يف ذل��ك اث��ن��ني م��ن امل��خ��اب��ئ حتت 

الأر�س. 
ويك�شف املقال عن عملية تهريب 
اأ�����ش����ل����ح����ة احل���������رب )ال������ذخ������رية 
واملعدات  ج���و  اأر������س  و����ش���واري���خ 
دقة  لتح�شني  الازمة  الع�شكرية 

اإىل  �شواريخ حزب اهلل يف لبنان( 
منت  على  ال���دويل  دم�شق  م��ط��ار 
خا�شة  اإيرانية  ل�شركات  طائرات 
احلر�س  ق�����وات  م���ن  م�����ش��ت��اأج��رة 
ال��ث��وري الإي����راين، وي��ت��م تخزين 
تلك الأ�شلحة لفرتات ترتاوح ما 
بني �شاعات اإىل اأ�شابيع قبل نقلها 
بال�شاحنات اإىل حزب اهلل يف لبنان 
اأو اإىل القواعد الع�شكرية للجي�س 
الإيراين يف �شوريا اأو اإىل اجلي�س 

ال�شوري ذاته. 
اع�����رتاف  اإىل  امل���را����ش���ل  وي���ل���ف���ت 
هجومني  ب�شن  اأخ����رياً  اإ���ش��رائ��ي��ل 
على مطار دم�شق الدويل اأولهما 
يناير  �شهر  من  ع�شر  احل��ادي  يف 
)كانون الثاين( املا�شي، وثانيهما 
التا�شع  م��ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات  يف 
رداً  نف�شه،  ال�شهر  والع�شرين من 
ع��ل��ى اإط����اق ���ش��اروخ اإي����راين مت 
اع��رتا���ش��ه م��ن ق��ب��ل ن��ظ��ام القبة 
احلديدية الإ�شرائيلية يف حميط 
..   وكان  ال�����ش��ي��خ  م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل 
اإطاق هذا ال�شاروخ الإيراين رداً 
اإ�شرائيل  ت��وؤك��ده  مل  ه��ج��وم  على 

اأف��ادت و�شائل  يف اليوم ذات��ه. كما 
الإعام العربية عن غارات جوية 
الأ�شهر  خ��ال  اأخ��رى  اإ�شرائيلية 
اإحباط  ت�شتهدف  كانت  الأخ���رية 

�شحنات اأ�شلحة حمددة. 

تهريب الأ�سلحة 
دم�شق  م���ط���ار  م��ن��ط��ق��ة  وت��ت��م��ت��ع 
ال�شواريخ  ب���ط���اري���ات  ب��ح��م��اي��ة 
 »SAM« ال�����ش��وري��ة م���ن ط����راز 
 .»SA-22« ���ش��واري��خ  وك��ذل��ك 
وجرى تفعيل نظام الدفاع اجلوي 
خال  وا�شع  نطاق  على  ال�شوري 
الإ�شرائيلية  ال��ه��ج��م��ات  م��ع��ظ��م 
امل���ن���ط���ق���ة. وخ�������ال اجل���ول���ة  يف 
اأواخر  يف  الهجمات  من  الأخ���رية 
دم���ر �شاح  امل��ا���ش��ي،  ي��ن��اي��ر  �شهر 
اجلو الإ�شرائيلي عدداً كبرياً من 
التي  ال�شورية  ال�شواريخ  قاذفات 
الطائرات  على  النار  تطلق  كانت 

الإ�شرائيلية. 
اإىل  “هاآرت�س”  م��را���ش��ل  وي�شري 
اأنها  م����ن  اإ����ش���رائ���ي���ل  حت����ذي����رات 
���ش��ت��ت��خ��ذ الإج�����������راءات ال���ازم���ة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

كاليما�شي،  روك���م���ي���ن���ي  ك���ت���ب���ت 
“نيويورك  حمررة لدى �شحيفة 
وتنظيم  القاعدة  تغطي  تاميز”، 
الأ�شر  ع�شرات  خ��روج  عن  داع�س، 
اأو  واملقاتلني، ومعظمهم جائعون 
ج��رح��ى، م��ن اآخ���ر ج��ي��ب ي�شيطر 
اأنف�شهم  و���ش��ل��م��وا  داع�������س،  ع��ل��ي��ه 
و�شط منطقة �شحراوية يف جنوب 

�شرق �شوريا. 
من  تقريرها  كاليما�شي  واأر�شلت 
منطقة دير الزور ال�شورية، حيث 
ومقاتلني  اأمريكية  ق��وات  رافقت 
تلك  و�شول  عند  ق�شد  ق��وات  من 
دف���ع���ات م���ن ال��ن�����ش��اء والأط����ف����ال 

والرجال هاربني من داع�س. 
اأوامر  �شدرت  اإنه  املحررة  وتقول 
اإىل رجال بدا اأنهم كانوا يقاتلون 
مبحاذاة  ل���ل���وق���وف  داع���������س،  م���ع 
برتقايل  ب����ل����ون  ر����ش���م���ا  خ���ط���ني 
�شحراوي����ة،  م��ن��ط��ق��ة  و�����ش����ط 
والثاين  ب�شوريني  اأحدهما خا�س 

بعراقيني. 
�شغارهن  حملن  ن�شاء  وجتمعت 
يف منطقة خمتلفة، ومت توزيعهن 

اأي�شاً وفقاً جلن�شياتهن.
وت�������ش���ري امل����ح����ررة لإ����ش���اب���ة عدد 
بليغة  بجروح  الهاربني  من  كبري 
ومدفعية  ط����ريان  ن����ريان  ب�شبب 
فر�س  على  وحملوا  لها،  تعر�شوا 
قوات  اإىل  اأن��ف�����ش��ه��م  ي�شلموا  ك��ي 

متحالفة مع اأمريكا. 
خا�شة  ق��������وات  و������ش�����ول  وع����ن����د 
العربات  م��ن  ق��اف��ل��ة  اأم��ري��ك��ي��ة يف 
اأوام�����ر لرجال  امل���درع���ة، ���ش��درت 
لتنظيم  ت��اب��ع��ني  ب��ك��ون��ه��م  ا���ش��ت��ب��ه 

داع�������س ب���ال���وق���وف ج���ان���ب���اً، حيث 
فت�شهم جنود مع كاب بولي�شية. 
والتقطت  ب�شماتهم،  اأخ����ذت  ث��م 

لهم �شور ومت ا�شتجوابهم.
لنهيار  امل����ق����ال  ك���ات���ب���ة  وت�������ش���ري 
كان  بعدما  مت��ام��اً،  داع�س  تنظيم 
على  ي�شيطر  ���ش��ن��وات  ث��اث  قبل 
منطقة ت�شاوي م�شاحة بريطانيا، 
وبات قبل �شهر ي�شيطر على ثاث 
قرى ثم على قريتني، والآن على 
قرية واحدة فقط يف �شرق �شوريا، 
م�شاحة  ع��ن  م�شاحتها  ت��زي��د  ل 

حديقة عامة. 
اخلناق  ي�شيق  ال��ك��ات��ب��ة،  وح�شب 
على داع�س يف �شوريا، حيث حتيط 
�شورية  ق��وات  الغرب  به من جهة 
احلدود  اجل��ن��وب  وم��ن  حكومية، 

ال���ع���راق���ي���ة، ح��ي��ث ت���راق���ب ق���وات 
ال�شمال  وم���ن  امل��ن��ط��ق��ة.  ع��راق��ي��ة 
ق�شد  ميل�شيا  حت��ارب��ه  وال�����ش��رق، 

املدعومة اأمريكياً. 
اإن معظم  اأك��راد  م�شوؤولون  وق��ال 
م����ن ا����ش���ت���ط���اع���وا ال���و����ش���ول اإىل 
خال  ال�شحراوية  املنطقة  تلك 
اأ�شر  م����ن  ه����م  الأخ��������رية  الأي��������ام 
واأطفالهم،  زوج��ات��ه��م  ج��ه��ادي��ني، 
مع عدد �شغري من �شكان املنطقة 

املختلطة.
وق��ال��ت ت��ل��ك الأ���ش��ر اإن��ه��ا، ب�شبب 
لتناول  ا�شطرت  الأغ��ذي��ة،  نق�س 
اأع�����ش��اب ب���ري���ة. ك��م��ا ي��ن��ت��م��ي عدد 
دول  اإىل  ال����ه����ارب����ني  م����ن  ك���ب���ري 
عراقيون  منهم  وبخا�شة  اأخ��رى، 
عا�شوا يف ظل داع�س قبل اللجوء 

جنوب  م����ن  امل���ن���ط���ق���ة  ت���ل���ك  اإىل 
مدن  ح��ررت  عندما  �شوريا،  �شرق 
الهاربني  ب����ني  ول���ك���ن  ع���راق���ي���ة. 
الأ�����ش����ب����وع  ال�����ذي�����ن و�����ش����ل����وا يف 
وفرن�شيون  اأمل����ان  ه��ن��اك  الأخ����ري، 
ورو�س،  و�شويديون  وبريطانيون 
ما يثبت ا�شتقطاب التنظيم قرابة 
40 األف مقاتل جاوؤوا من 100 

بلد اإىل �شوريا والعراق. 
وتلفت الكاتبة اإىل احتجاز بع�س 
امل��ق��ات��ل��ني امل�����ش��ت��ب��ه ف��ي��ه��م داخ���ل 
�شجن، فيما نقلت الغالبية، وبينها 
مع�شكرات  اإىل  واأط����ف����ال،  ن�����ش��اء 

اعتقال تقع يف �شمال �شوريا. 
م�شطفى  ع���ن  ال��ك��ات��ب��ة  ون��ق��ل��ت 
ق��وات ق�شد،  با�شم  املتحدث  ب��ايل، 
طلبوا  داع���������س  ع����ن  مم��ث��ل��ني  اأن 

ت��اأم��ني مم��ر اآم����ن، ول��ك��ن طلبهم 
“�شنقاتل  وق��ال  بالرف�س.  قوبل 
لكن م�شوؤولني  حتى اآخر رجل”. 
اآمناً  مم����راً  اإن  ق��ال��وا  اأم��ري��ك��ي��ني 
قيد  زال  م��ا  اإدل���ب  نحو حمافظة 

البحث.
املفاو�شات  اإن  املقال  ولفتت كاتبة 
ك��ان��ت �شائكة،  ل��ط��امل��ا  م��ع داع�����س 
ول��ك��ن��ه��ا اأج���ري���ت يف م��ن��اط��ق عدة 
خ��ال م��ا ي��زي��د ع��ن اأرب���ع �شنوات 
من القتال للق�شاء على التنظيم 
م���ن مناطق  الإره����اب����ي، وط�����رده 
ا�شتوىل عليها يف العراق و�شوريا. 
حملية،  اأم���ن���ي���ة  ل����ق����وات  ووف����ق����اً 
���ش��اع��دت ���ش��ف��ق��ات، وم��ن��ه��ا تبادل 
وبنية  مدنيني  اإن��ق��اذ  يف  �شجناء، 

حتتية من حملة ق�شف مدمرة. 

توترات بني طهران والأ�سد 

اإيران ت�ستعد لنقل اأ�سلحتها بعيدًا عن مطار دم�سق 

هاربون من اآخر مناطق داع�ض يهيمون يف ال�سحراء

ترامب يحتفل »قبل الأوان« بهزمية داع�ض 
تبقى من دولة اخلافة التي اأعلنها اأبو بكر البغدادي، ي�شل اإىل قرية 

اأو قريتني حما�شرتني يف جنوب �شرق �شوريا.
واأو�شح التقرير اأن تنظيم داع�س هو فكرة خبيثة ومتع�شبة بالإ�شافة 
الدينية  الأ�شولية  املتجذرة يف  الفكرة  واأن هذه  �شريرة،  اإىل قوة قتال 
الإ�شامي  العامل  يف  املرتدة  لاأنظمة  العنيفة  للمعار�شة   - املتطرفة 

والقوى الغربية - هي اأبعد ما تكون عن الهزمية، وفقاً لل�شحيفة.
اأثارت امل�شت�شارة الأملانية اأجنيا مريكل هذه النقطة ب�شدة،  وبدورها، 
وقالت: “لقد مت طرد تنظيم داع�س خارج اأر�شه ولكن هذا لاأ�شف ل 
يعني اأنه اختفى، اإنه يتحول اإىل قوة حرب غري متكافئة، وهذا بالطبع 

ي�شكل تهديداً«.
واأ�شارت اإىل اأن داع�س وما ميثله، قادر على التاأثري وا�شتقطاب جمندين 

•• لندن-وكاالت:

من املحتمل اأن يعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الأ�شبوع املقبل، 
هزمية تنظيم داع�س الإرهابي وتدمري دولة اخلافة يف العراق و�شوريا، 

و�شتكون هذه املرة الثانية التي يعلن فيها ن�شره على الإرهابيني. 
اإعانه  اأكرث ح��ذراً من قبل، خا�شة بعدما لقى  الرئي�س الآن  واأ�شبح 
يف دي�شمرب)كانون الأول( املا�شي، بهزميته للتنظيم املتطرف، تناق�شاً 

�شديداً مع روؤ�شاء املخابرات اخلا�شة به ومع الوزراء الربيطانيني.
التي  الأرا���ش��ي  اأن  الربيطانية،  غارديان”  “ذا  ل�شحيفة  تقرير  وذك��ر 
احتلتها التنظيم عندما اجتاح العراق و�شوريا يف 2014، اأي ما يعادل 
حجم بريطانيا باأكملها، ت�شاءلت اإىل ل �شيء تقريباً، م�شرية اإىل اأن ما 

لاإرهاب حول العامل، بغ�س النظر عن فقدانه لقواعده املركزية، اإذ ل 
تزال فروع التنظيم متورطة يف عمليات التمرد من نيجرييا وال�شومال 
اإىل اأفغان�شتان والفلبني.، كما اأن لديها العديد من املتابعني يف اأوروبا 

اأي�شاً. 
من  اأك��رث  اإلهام  اأو  ب��اإج��راء  داع�س  اأتباع  ق��ام  التقديرات،  لبع�س  ووفقاً 
140 هجوماً اإرهابياً يف 29 دولة بخاف العراق و�شوريا منذ 2014، 

مما اأ�شفر عن مقتل 2000 �شخ�س على الأقل.
يذكر اأن داع�س، هو يف الأ�شل فرع عراقي للقاعدة، التي اأثارت هجماته 
“احلرب  با�شم  يعرف  اأ�شبح  ما   2001 يف  ووا�شنطن  نيويورك  على 
ومت ا�شتخدام العبارة لأول مرة من قبل جورج  العاملية على الإرهاب”، 
دبليو بو�س بعد فرتة وجيزة من اأحداث 11 �شبتمرب)اأيلول(، وجاءت 

والقوات  الأمريكية،  الع�شكرية  ال��ق��وات  من  وا�شعة  جمموعة  لت�شمل 
وعمليات  ال�شرية  الغتيال  وعمليات  امل�شادة  وال�شتخبارات  اخلا�شة، 
الت�شليم، وف�شًا عن كونه غري قابل للدعم اأخاقياً، فاإن الكثري من 

هذا الن�شاط كان غري قانوين مبوجب القانون الأمريكي والدويل.
واأعلن الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما نهاية ر�شمية للحرب على الإرهاب 
2013، لكنه ل يزال ي�شن يف م�شارح خمتلفة، وبدرجات متفاوتة،  يف 

و�شط الرتباك املتزايد حول ال�شرتاتيجية والأهداف. 
بينما  �شوريا،  تغادر  اأن  يجب  الأمريكية  القوات  اأن  على  ترامب  و�شدد 
يقول الكونغر�س اإن عليهم البقاء، كما اأنه يريد اخلروج من اأفغان�شتان، 
لكنه ل يقدم اأي معلومات عما يحدث، اإذا ما متكنت طالبان واحلكومة 

اإىل التو�شل حلل اأو اتفاق بني الطرفني.
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العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/6412 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/02/25 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده ور�سة ايه دي ا�ص للهند�سه �ص.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                          الو�سف                               �سعر التقييم  

 428,250                                     مكائن حديد   
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12552 بتاريخ 2019/02/11

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

العدد 12552 بتاريخ 2019/02/11

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

العدد 12552 بتاريخ 2019/02/11

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

العدد 12552 بتاريخ 2019/02/11

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

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/165 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ح�شن علي ح�شن املرزوقي )و�شي علي تركه املتويف( حممد 
علي احمد �شعيد ال�شحي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شرياز 
قا�شم عن نف�شه ونيابة عن برج �شيل�شي لل�شقق الفندقية وميثله:�شمري حليم 
كنعان   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ 
املتويف اىل طالب  اآل��ة تركة  املنفذ به وق��دره )7461210( دره��م  يف ح��دود ما 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- تثبيت احلجز التحفظي رق��م:33/2016 مدين 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/118 تنفيذ جتاري

القامة  �شامل  جمهول حمل  �شعيد حمد  املنفذ �شده/1- عبداهلل  اىل 
�����س.ذ.م.م  املتحركة  للهواتف  قلم�شاه  التنفيذ/�شباب  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13496210( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/128 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1-ليفيبلو�س ان�شوران�س بروكرز �س.ذ.م.م 2- جون 
التنفيذ/ ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  وي��ل��ي��ام م�شهيفريي  جم��ه��ول حم��ل 
زيوريخ ليف ان�شوران�س كومباين ليمتد وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم 
والزامكما  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن 
بالت�شامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )570221.31( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/127 تنفيذ جتاري

���س.م.ح 2- حممد ع��ادل الطرابي�شي  جمهول  ب��وي  اىل املنفذ ���ش��ده/1- نيو 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:علي 
املذكورة اعاه  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  ابراهيم اجلرمن قد  ا�شماعيل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35567017.50( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة 2- �شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:629/2017 جتاري 
املوقع على الرخ�شة التجارية لل�شركة املدعي عليها الوىل وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/160 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- علي حممد كادافان علي كويا كادافات  جمهول حمل 
)�شركة  للتجارة  ال�شعدي  التنفيذ/�شركة عو�س  ان طالب  القامة مبا 
قد  الهيثمي  نا�شر  علوي  وميثله:عبدالقادر  حم��دودة(  م�شوؤولية  ذات 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )186631.50( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2692  ا�شتئناف جتاري    

القامة  حمل  جمهول  جهانديده  م�شيح  بيزن   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
مبا ان امل�شتاأنف / لورد بايرون ذ.م.م �شابقا - بليزر ارتل للتجارة العامة 
������س.ذ.م.م ح��ال��ي��ا  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2018/324 جتاري كلي بتاريخ:2018/11/28     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/3/25 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1700  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة امالي للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها/
���ش��ان��دي��ب ج��ه��وجن��ه��ون��وال جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف / 
ن���ور ب��ن��ك م�����ش��اه��م��ة ع��ام��ة ومي��ث��ل��ه:ام��ن��ة خ��ل��ف��ان ���ش��ال��ح اجل�����اف  قد 
كلي  2017/2519 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف 

بتاريخ:2018/7/24     
وحددت لها جل�شه يوم الثاثاء  املوافق 2019/3/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2618  ا�شتئناف عمايل    

ان  امل�شتاأنف �شده/ 1- مدينا كريميوفا جمهول حمل القامة مبا  اىل 
لعقارية وميثله:فاطمه عبدالعزيز حممد  للو�شاطة  �شرمد   / امل�شتاأنف 
 2018/4342 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احلكم  ا�شتاأنف/  ق��د  �شاكر   م��راد 

عمايل جزئي بتاريخ:2018/10/7     
وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق 2019/3/7 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2615  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ج��واد ���س.م.ح 2- عبدالمري علي ح�شن حممد جواد ب�شفته ال�شخ�شية 
وب�شفته مدير ال�شركة واملوقع على ال�شيكات مو�شوع الدعوى احلا�شرة جمهول حمل القامة 
���س.ذ.م.م )�شابقا( وميثله:احمد  ���س.ذ.م.م )حاليا( مرينت  انترييرز  املدعي /مريينت  ان  مبا 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  ع��ب��داهلل  حممد  ح�شن 
عليهما مببلغ وقدره )850670( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
املوافق:2019/2/20  الربعاء  يوم  لها جل�شة  التام.وحددت  ال�شداد  الدعوى وحتى  اقامه  تاريخ 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل 
)علما بان مت احالة الدعوى اىل الدائرة التجارية العا�شرة لنظرها بجل�شة 2019/2/20 ال�شاعة 

الثامنه والن�شف �شباحا( .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2616  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عي�شى �شالح �شامل ال�شييعي 2- فالريي بوبوف جمهول 
ب��رازدا وميثله:ابراهيم علي كرم حممد  املدعي /ايفور  ان  حمل القامة مبا 
خوري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تعيني م�شفي ل�شركة ديزرت �شتار 
للتجارة العامة يتوىل ت�شفية ال�شركة و�شداد ديونها وق�شمة �شايف الناجت على 
ال�شاعة:09:30  امل��واف��ق:2019/2/18  الثنني  يوم  لها جل�شة  ال�شركاء.وحددت 
اأو من ميثلك قانونيا  �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/898  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-فري�شت جويالثي للو�شاطة العقارية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد حممد عبداحل�شن اللوز وميثله:�شعيد حممد عبداهلل �شامل 
ال�شايغ الغافري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ببطان عقد البيع 
املوؤرخ يف:2008/4/17 والزام املدعي عليهما برد الثمن املدفوع وقدره )308.952( 
درهم والتعوي�س مببلغ وقدره )1.203.570( درهم والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت 
  ch1.B.8:لها جل�شة يوم الحد املوافق:2019/2/17 ال�شاعة:11:00 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3452  مدين جزئي

القامة مبا  �شريي �شريي جمهول حمل  1-�شيبا مريتاج حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /�شركة الحتاد للتاأمني �س.م.ع وميثله:حمد عبداهلل عبدالرحمن حممد 
ال�شعيدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
من  9%�شنويا  بواقع  القانونية  للفائدة  ا�شافة  دره��م   )3000( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
ت��اري��خ رف��ع ال��دع��وى وح��ت��ى مت��ام ال�����ش��داد ا�شافة اىل ال��ر���ش��وم وامل�����ش��روف��ات ومقابل 
 08.30 ال�شاعة   2019/2/21 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم 2014/1441  تنفيذ جتاري   
                              طالب التنفيذ: ه�شام حممد عفيفي عبدالكرمي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مقابل �شيتي �شنرت - الطابق 6 - �شقة 602 
املنفذ �شده : طارق حممد ال�شيد ح�شني - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية ال�شيخ احمد بن �شعيد نف�س بناية بنك 

نور ال�شامي - جمموعة العربية لا�شتثمار املحدودة - الطابق 9 - �شقة رقم 910 ارابيان جروب 
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 904 - امل�شاحة : 74.23 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 719،103 ( درهم 
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 805 - امل�شاحة : 75.16 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 728،113 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1304 - امل�شاحة : 74.23 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 719،103 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1506 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150،198 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1103 - امل�شاحة : 140.38 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 359،392 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1605 - امل�شاحة : 75.16 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 728،113 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1306 - امل�شاحة : 96.34 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 933،294 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1206 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150.198 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1304 - امل�شاحة : 74.23 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 719،103 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 706 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150،198 ( درهم
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن بيع  عقار بالن�شر

فى الدعوى رقم 2014/1441  تنفيذ جتاري   
                              طالب التنفيذ: ه�شام حممد عفيفي عبدالكرمي - واآخرون 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �شارع بور�شعيد - بناية دبي الوطنية للتاأمني - مقابل �شيتي �شنرت - الطابق 6 - �شقة 602 
املنفذ �شده : طارق حممد ال�شيد ح�شني - عنوانه : اإمارة دبي - �شارع ال�شيخ زايد - بناية ال�شيخ احمد بن �شعيد نف�س بناية بنك 

نور ال�شامي - جمموعة العربية لا�شتثمار املحدودة - الطابق 9 - �شقة رقم 910 ارابيان جروب 
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 904 - امل�شاحة : 74.23 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 719،103 ( درهم 
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 805 - امل�شاحة : 75.16 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 728،113 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1304 - امل�شاحة : 74.23 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 719،103 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1506 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150،198 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1103 - امل�شاحة : 140.38 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 359،392 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1605 - امل�شاحة : 75.16 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 728،113 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1306 - امل�شاحة : 96.34 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 933،294 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1206 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150.198 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 1304 - امل�شاحة : 74.23 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 719،103 ( درهم
�شقة �شكنية )حتت الإن�شاء( - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 46 - ا�شم املبنى : MOON TOWER - رقم 

العقار : 706 - امل�شاحة : 118.73 مرت مربع - املقدرة ب��� ) 1،150،198 ( درهم
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

••  راأ�س اخليمة - الفجر

الريا�شي  راأ�����س اخل��ي��م��ة  ن���ادي  ن��ظ��م 
الثقايف  ن�����ش��اط��ه  ب���اك���ورة  يف  ال��ث��ق��ايف 
�شمن املو�شم الريا�شي الثقايف الثاين 
“الت�شامح  �شعار  حت��ت  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي 
ال���ري���ا����ش���ي ت��ن��اف�����س ح�������ش���اري ب���روح 
الت�شامح،   عام  مع  تزامًنا  ريا�شية” ، 
“ ثقافة  ب���ع���ن���وان  ت��دري��ب��ي��ة  ور����ش���ة 
املدرب  قدمها   “ الريا�شية  التغذية 
ال����ع����و�����ش����ي.  ح�شر  ال��������دويل ح���م���د 
م�شوؤول  خمي�س  اإب��راه��ي��م  ال��ور���ش��ة  
راأ���س اخليمة  ن��ادي  الفنية يف  اللجنة 
ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف و م��درب��و  النادي 
امل���ه���ت���م���ني م����ن خمتلف  وع�������دد م����ن 
املحا�شر  واأو����ش���ح  ال���دول���ة،  ام������ارات 
اأهمية  ت��ع��ادل  الريا�شية  التغذية  اأن 

ال��ري��ا���ش��ة م��ن ح��ي��ث م��ع��دل فائدتها 
على ج�شم الن�شان  عموًما، مو�شًحا 
اأن املجتمع لديه واع كاف على اأهمية 

ال  ي��زداد،  ممار�شيها  وع��دد  الريا�شة 
واعيني  غ��ري  منهم  ك��ب��رية  ن�شبة  اأن 
لرفع  ال�شحية  التغذية  ربط  باأهمية 

اخلايا  وب���ن���اء  ال���ري���ا����ش���ي،   الأداء 
ب�شكل �شليم بعيد عن تاأثري الوجبات 
ال�شحية  غ��ري  وال��وج��ب��ات  ال�����ش��ري��ع��ة 

ف��ي��ه��ا ن�شبة  ي������زداد  ع���م���وًم���ا، وال���ت���ي 
الألياف.   وقليلة  وال�����ش��ك��ر،  ال��ده��ون 
واأكدت ح�شة �شيف نائب رئي�س نادي 

راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف اأن 
ور�شة ثقافة التغذية الريا�شية، كانت 
الريا�شي  امل��و���ش��م  ل��ب��دء  ان��ط��اق��ت��ه��ا 

عدد  يت�شمن  وال��ذي  الثاين،  الثقايف 
من املنا�شط الريا�شية والثقافية منها 
توعوية  وحمات  وور���س  حما�شرات 

يف  ت�شهم  جماعية  ريا�شية  ومت��اري��ن 
رفع الوعي باأهمية ممار�شة الريا�شة 
وتدعو لها، م�شرية اىل اأن النادي و�شع 
�شمن اأهم اأهدافه يف عام 2019 اأن 
يلعب دوًرا بارًزا يف زيادة عدد ممار�شي 
الريا�شة من جميع الأعمار ويثقفهم 
يف جمالتها.  كما نظم النادي �شمن 
الريا�شي  ال��ت��م��ري��ن  امل��و���ش��م  اأن�����ش��ط��ة 
املدربة  ب��ق��ي��ادة  ل��ل�����ش��ي��دات  اجل��م��اع��ي 
الإماراتية منى الدبل، كل يوم اأحد يف 
�شهر فرباير، حتت �شعار “ مًعا نحفز 
يوم  اخت�س  اإذ  بالريا�شة”،  طاقتك 
�شيدة  وك��ل  ك��ل موظفة  لتبداأ  الأح���د 
التمارين  م��ع  بن�شاط  عملها  اأ���ش��ب��وع 
وال��ت��ي تقدمها  امل��ت��ن��وع��ة  اجل��م��اع��ي��ة 
ب�شكل تطوعي املدربة الإماراتية منى 

الدبل يف مقر النادي. 

ال�شارقة  ن�����ادي  لع���ب���ات  اأح������رزت 
ملوؤ�ش�شة  التابع  للمراأة،  الريا�شي 
امل�������راأة، �شبع  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة 
بطولة  ختام  يف  ملّونة  ميداليات 
الحت����اد ل��ل��م��ب��ارزة حت��ت ���ش��ّن 15 
وحتت 20 �شنة، التي ا�شت�شافتها 
اأكرث  مب�شاركة  موؤخراً  دبي  اإم��ارة 
�شمن  ولع���ب���ة  لع���ب���اً   240 م���ن 
الأ�شلحة  ع���ل���ى  امل��ن��اف�����ش��ة  ف���ئ���ات 
والفلوريه،  الي���ب���ي���ه،  ال���ث���اث���ة، 

وال�شابر. 
النادي،  م��ن لع��ب��ات  ك��ّل  وخطفت 
�شاح  ذهبية  �شنة،  حتت �شن 20 
لطيفة  الاعبة  ح�شدتها  الفويل 
اأح������رزت ذهبية  ف��ي��م��ا  احل��و���ش��ن��ي، 
�شاح اليبيه الاعبة رمي ال�شماع، 

اأم������ا زم���ي���ات���ه���ا ف���ج���ر امل����رزوق����ي، 
بالربونز  ف��اك��ت��ف��ني  ب���ال  و����ش���وق 

اليبيه،  ���ش��اح  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 
�شن  حت��ت  مناف�شات  �شعيد  وعلى 

15 �شنة، اأحرزت كّل من الاعبات 
�شاح  ف�����ش��ي��ة  دروي�����������س  م���و����ش���ي 

زميلتها  ح�����ش��دت  ف��ي��م��ا  الي���ب���ي���ه، 
اإ�شام ميداليتني ف�شيتني  حبيبة 
ال�شابر  ����ش���اح  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 

والفويل. 
55 لع��ب��ة على  ومي��ت��ل��ك ال���ن���ادي 
�شعيد فريق املبارزة حيث ي�شّم 26 
الفريق  و9  النا�شئة،  و20  براعم، 
من  ميتلكن  مب��ا  ا�شتطعن  الأول، 
اأرفع  يحققن  اأن  وق���درات  م��واه��ب 
والعاملية  والعربية  املحلية  الألقاب 
من خال م�شاركات متنوعة �شواء 
الر�شمي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
متثيل  او  الإم�����ارات�����ي،  للمنتخب 
النادي يف �شتى املنا�شبات الريا�شية 

التي تقام اإقليمياً وعاملياً. 
و�شارك يف البطولة كّل من اأندية: 

بني يا�س، الوحدة، الظفرة، مدر�شة 
املهارات، مركز دبي للمبارزة، مركز 
الرتبية  وزارة  ل��ل��م��ب��ارزة،  ال��ع��ني 
وال��ت��ع��ل��ي��م، امل���در����ش���ة الإم���ارات���ي���ة، 
دبي  واأكادميية  دبي،  الأهلي  �شباب 

للمبارزة.
انطلقت  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ول���ة  وُت����ع����ّد 
واح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا ���ش��ال��ة اأ����ش���م���اء بنت 
النعمان، مبنطقة الطّوار، يف اإمارة 
املهمة  البطولت  واح��دة من  دب��ي، 
وامل��و���ش��وع��ة ع��ل��ى رزن��ام��ة الحتاد 

التي ت�شمل اأكرث من ع�شرة بطولت 
حملية ودولية وم�شاركات خارجية 
15 و20  ���ش��ن��ة  ل���ل���م���ب���ارزة، حت���ت 
الأ�شلحة  مناف�شات  �شمن  ع��ام��اً، 
ال���ث���اث���ة الي����ب����ي����ه، وال���ف���ل���وري���ه، 

وال�شابر للذكور والإناث. 
ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
ل��ري��ا���ش��ة امل����راأة وم��ن��ذ اإن�����ش��ائ��ه��ا يف 
املر�شوم  ع��ل��ى  ب��ن��اء   2016 ال��ع��ام 
اأ����ش���دره �شاحب  ال����ذي  الأم�����ريي 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي،  حم��م��د 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة، حر�شت 
املوكلة  الأه����������داف  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
املراأة  دور  اإب���راز  يف  واملتمّثلة  اإليها 
�شّتى  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
والو�شول  ب��ه،  والرت��ق��اء  املحافل، 
والعاملية،  الإقليمية  املناف�شات  اإىل 
منظومة  ت���ر����ش���ي���خ  ج����ان����ب  اإىل 
حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة 
الإمارة  امل��راأة يف  الإداري���ة لريا�شة 

وفقاً لأف�شل املمار�شات العاملية. 

�شهد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي، رئي�س 
العاملية  الأل��ع��اب  ل���دورة  العليا  املنظمة  اللجنة 
ال�شارقة  وال���ب���رت-  احل��رك��ي��ة  الإع����اق����ة  ل����ذوي 
الإعاقة  “عاملية  ع��ل��م  رف���ع  م��را���ش��م   ،2019
الثقة  ن������ادي  يف  الأح��������د،  اأم���������س  احلركية”، 
املناف�شات  فعاليات  بانطاق  اإي��ذان��اً  للمعاقني، 
من  �شخ�شاً   1462 مب�شاركة  الث��ن��ني،  ال��ي��وم 
 555 بينهم  من  واملتطوعني  واحلكام  اللجان 
 7 50 دول���ة، يتناف�شون يف  لع��ب ولع��ب��ة م��ن 

األعاب، حتى 16 من فرباير اجلاري.
اأحمد القا�شمي، خال  واأكد ال�شيخ �شلطان بن 
ال�شارقة  اإم����ارة  مكانة  على  امل��را���ش��م،  ح�����ش��وره 
الإعاقة  الكبري يف منا�شرة ودع��م ذوي  ودوره��ا 
���ش��ت��ى جم����الت احل��ي��اة ل �شيما  ومت��ك��ي��ن��ه��م يف 
الريا�شية منها، م�شرياً اإىل اأن ا�شت�شافة الإمارة 
لبطولة الألعاب العاملية لذوي الإعاقة احلركية 
على  ي��وؤك��د  تاريخها  يف  الثانية  للمرة  وال��ب��رت 
الكبرية  التنظيمية  املكانة ويعك�س قدرتها  هذه 

لحت�شان مثل هكذا اأحداث نوعية.  
واأ�شاف رئي�س اللجنة املنظمة العليا للدورة:” 
ريا�شية  مناف�شات  البطولة  ت�شهد  اأن  “ناأمل 

املحليني  ال���اع���ب���ني  ت���ق���ود  وق����وي����ة،  ���ش��ري��ف��ة 
والعامليني اإىل حتقيق وحتطيم الأرقام القيا�شية 
الكبرية  اإجن��ازات��ه��م  �شجات  اإىل  ت�شاف  ال��ت��ي 
ب��اأب��ط��ال��ن��ا وبطاتنا  وامل��رم��وق��ة، وه���ذا ع��ه��دن��ا 
من ذوي الإعاقة احلركية الذي نثق بقدراتهم 
وامكاناتهم لإحراز مراكز متقدمة يف املناف�شات، 
الذين لطاملا رفعوا ا�شم بادهم عالياً يف جميع 

املنا�شبات الريا�شية التي خا�شوها«. 
على  القا�شمي،  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيخ  واأثنى 
لريا�شة  ال����دويل  الحت����اد  يلعبه  ال���ذي  ال����دور 
ت���وف���ري �شتى  امل��ت��ح��رك��ة وال���ب���رت يف  ال��ك��را���ش��ي 
الريا�شية  الفئة  الرعاية والدعم لهذه  اأ�شناف 
املهمة من املجتمع، حيث توّجه بال�شكر لرئي�س 
اأبيلي على جهوده  ال�شيد رود فان دين  الحت��اد 
ال���داع���م���ة، ك��م��ا ق����ّدم ال��ت��ح��ي��ة جل��م��ي��ع اجلهات 
الرتقاء  اأج��ل  من  اجلهود  خمتلف  بذلت  التي 

مب�شتوى البطولة. 
من جانبه قال رود فان دين اأبيلي، رئي�س الحتاد 
والبرت:”  احل��رك��ي��ة  الإع����اق����ة  ل����ذوي  ال�����دويل 
 500 من  اأك��رث  الآن  حتى  ال�شارقة  اإىل  و�شل 
ري��ا���ش��ي ق��ادم��ني م��ن 50 دول����ة، ه���ذا اخلليط 

الريا�شيني املحرتفني والريا�شيني اجلدد  من 
كونهم  امل��ن��اف�����ش��ات،  على  خا�شة  ج��م��اًل  ي�شفي 
البطولة،  يف  الفوز  وه��و  واح��داً  هدفاً  ميتلكون 
وبالن�شبة للكثري منهم �شتكون هذه امل�شاركة هي 
الأوىل من نوعها التي يخو�شونها على �شعيد 
امل��ن��اف�����ش��ات ال��دول��ي��ة، ك���ون مت��ّث��ل ه���ذه ال����دورة 
العام  يف  طوكيو  بطولة  خل��و���س  ع��ب��ور  حمطة 

 .»2020
وت��اب��ع رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل���ذوي الإعاقة 
والرعاية  اجل��ه��ود  “نثمن  وال���ب���رت:  احل��رك��ي��ة 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأوله����ا  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة 
ع�شو  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
على  للبطولة  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى،  املجل�س 
لل�شيخ  بال�شكر  ن��ت��ق��دم  ك��م��ا  ال�����ش��ع��د،  خم��ت��ل��ف 
���ش��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����س اللجنة 
الكبري،  ت��ع��اون��ه  على  للبطولة  العليا  املنظمة 
واإىل �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم نائب 
رئي�س اللجنة املنظمة العليا للبطولة، وجلميع 
وال�شركاء  املحلية  املنظمة  اللجنة  يف  العاملني 
وامل�شتويات  ال��رتح��ي��ب،  ح��ف��اوة  ع��ل��ى  وال���رع���اة 
�شهدناها  ال��ت��ي  ال��راق��ي��ة  والتنظيمية  ال��ف��ن��ي��ة 

�شنحمل  باأننا  ثقة  وكلنا  البطولة،  ل�شت�شافة 
ذكريات رائعة من ال�شارقة �شتدوم ل�شنوات عدة، 
الأمثل ل�شت�شافة هذه  املكان  الإم��ارة هي  كون 

البطولة الأهم على جدول الحتاد«. 
وبدوره قال �شعادة طارق �شلطان بن خادم، نائب 
رئي�س اللجنة العليا، ورئي�س اللجنة التنفيذية 
البطولة  علم  رف��ع  ال��ي��وم  �شهدنا  للبطولة:” 
الإقليمي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأه�����م 
مناف�شات  م���ع  م���وع���د  ع��ل��ى  ل��ن��ك��ون  وال���ع���امل���ي، 
الطموحات،  قدر  على  تكون  ب��اأن  ناأمل  ريا�شية 
جميع  ميتلكها  التي  الفنية  امل�شتويات  وتعك�س 
ال��اع��ب��ني ال���ذي���ن ج�����اءوا م���ن خم��ت��ل��ف اأنحاء 
العامل للم�شاركة اإىل جانب اأبطالنا الإماراتيني 
والعرب اأ�شحاب الإجنازات الكبرية على �شعيد 
عزميتهم  ترجموا  ممن  الإع��اق��ة،  ذوي  ريا�شة 
تنقل  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت  وا���ش��ح��ة،  ان��ت�����ش��ارات  اإىل 
العزمية  اأن ل هزمية مع  ر�شالة مهمة مفادها 

والنت�شار هو الإ�شرار«.
للبطولة”:  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وت��اب��ع 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة ودعم  ننعم يف 
ال�شمو  �شاحب  املعاقني  ن�شري  يوليه  متوا�شل 

القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
لهذه  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى،  املجل�س  ع�شو 
الفئة املهمة من املجتمع، فال�شارقة التي متتلك 
املدن  واحدة من  باتت  املتطورة  التحتية  البنية 
مثالياً  وم�شرحاً  للمعاقني،  ال�شديقة  العاملية 
خالها  م��ن  ن�شعى  ريا�شية  اأح���داث  هكذا  ملثل 
ذو  ريا�شة  ال�شارقة على خارطة  دور  تاأكيد  اإىل 
الإعاقة مبختلف اأ�شكالها وتنوعاتها، اإىل جانب 
حر�شنا على اخل��روج بالدورة مبا يليق مبكانة 

الإمارة و�شمعتها اإقليمياً وعاملياً«. 
وح�����ش��ر امل��را���ش��م ك���ّل م��ن ���ش��ع��ادة عي�شى هال 
احلزامي، اأمني عام جمل�س ال�شارقة الريا�شي، 
للبطولة،  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وروؤ�����ش����اء 
لذوي  ال����دويل  الحت����اد  اإىل ممثلي  ب��الإ���ش��اف��ة 
ريا�شية  و�شخ�شيات  والبرت،  املتحركة  الإعاقة 
م��ن روؤ����ش���اء ال���وف���ود، وم�����دراء ال��ل��ج��ان الفنية 
كما  البطولة،  امل�شاركة يف  للفرق  والتح�شريية 
كّل  قدمها  فنية  ع��رو���س  تقدمي  احلفل  تخلل 

من فرقة ال�شرطة الع�شكرية وفرقة الك�شافة. 
وت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم  الث���ن���ني، م��ن��اف�����ش��ات ك����ّل من 
للرماية  الذيد  ن��ادي  ي�شت�شيفها  التي  الرماية 

حتى 13 فرباير، واملبارزة التي يحت�شنها نادي 
اليوم وحتى  الثقة للمعاقني خال الفرتة من 
الطائرة،  الري�شة  مناف�شات  تليها  فرباير   16
وال�شباحة، وتن�س الطاولة، التي تقام يف �شالت 
ال�شارقة خال  الأمريكية يف  وم�شابح اجلامعة 
اجلاري،  ف��رباي��ر   16 وحتى   13 م��ن  ال��ف��رتة 
والعاب  وال�شهم،  القو�س  مناف�شات  تقام  فيما 
القوى، من الفرتة 16-13 فرباير اجلاري يف 

نادي الثقة للمعاقني.
ال�شركاء  م����ن  ك�����ّل  احل������دث  رع����اي����ة  وي����ت����وىل 
التجاري  الإمن���������اء  ه���ي���ئ���ة  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
الدويل،  ال�شارقة  ومطار  بال�شارقة،  وال�شياحي 
ال�شارقة  هيئة  الإع��ام��ي  ال�شريك  جانب  اإىل 
الر�شمي  وال���ن���اق���ل  وال���ت���ل���ف���زي���ون،  ل�����اإذاع�����ة 
هيئة  الذهبيون  وال��رع��اة  ال�شارقة،  موا�شات 
تال  و�شركة  ال�شارقة،  مبطار  احل��ّرة  املنطقة 
العقارية، وم�شرف ال�شارقة الإ�شامي، والرعاة 
امل�شاركون كّل من دائرة الأ�شغال العامة، ونادي 
ال�شارقة  ال��ري��ا���ش��ي، وم��ن��ط��ق��ة  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د 
بال�شارقة،  الأم���ري���ك���ي���ة  واجل���ام���ع���ة  ال��ط��ب��ي��ة، 

والقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة. 

الفجر الريا�ضي

بذهبيتني وثالث ف�سيات وبرونزيتني

» �سّيدات ال�سارقة « يحرزن ثالثة مراكز اأوىل
 يف بطولة الحتاد للمبارزة

بح�سور �سخ�سيات ريا�سية حملية وعاملية 

» عاملية الإعاقة احلركية « ترفع علمها و555 لعبًا ولعبة يتطلعون للمناف�سات

قدمها املدرب الدويل حمد العو�سي 

»اأهمي����ة التغذي����ة الريا�سي����ة«  �سم����ن اأن�سط����ة ن����ادي راأ�ض اخليم����ة
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•• دبي- الفجر:

اأكدت الأملانية اأجنليك كريبر، امل�شنفة ال�شاد�شة عاملياً، م�شاركتها يف بطولة 
وُت�شتهل  املقبل،  الأح���د  مناف�شاتها  تنطلق  ال��ت��ي  للتن�س  احل���رة  دب��ي  ���ش��وق 

ببطولة لل�شيدات،  مب�شاركة  ت�شع من امل�شنفات الع�شر الأُول يف العامل.
دب��ي بعد خروجها منه يف  النهائي يف  وت��اأم��ل كريبر يف جت��اوز عقدة ن�شف 
بطولتي 2017 و2018، على يد الأوكرانية اإلينا �شفيتولينا، التي توجت 

لحقاً باللقب لعامني متتاليني. 
البطولت  يف  ج��دارت��ه��ا  دوم���اً  اأثبتت  �شابقاً  عاملياً  الأوىل  امل�شنفة  اأن  غ��ري 
الهامة، وتبدو على اأهبة ال�شتعداد لبدء حملتها الأ�شبوع املقبل على ا�شتاد 

ال�شوق احلرة للتن�س لإ�شافة لقب جديد اإىل �شجلها احلافل.

حققت كريبر يف مو�شم 2018 العديد من الإجنازات، كان اأبرزها تتويجها 
ببطولتي �شيدين ووميبلدون، وا�شتهلت مو�شم 2019 ببلوغها ربع نهائي 
اأن تق�شيها الت�شيكية بيرتا كفيتوفا، التي �شقت طريقها بقوة  �شيدين قبل 
اإىل اللقب.  وقدمت كريبر يف اأ�شرتاليا املفتوحة عرو�شاً طيبة اأو�شلتها اإىل 

الدور الرابع، حيث �شقطت اأمام مفاجاأة البطولة دانييل كولينز. 
الأربع  البطولت  يف  لها  لقب  ثالث  انتزاع  يف  املا�شي  العام  كريبر  وجنحت 
نهائي  اإىل  اأي�شاً  خالها  و�شلت  �شنوات،  ث��اث  يف  �شام«  »غراند  الكربى 
اأخ��رى، وت�شجل هذا العام  ون�شف نهائي وربع نهائي بطولت غراند �شام 

م�شاركتها الثامنة يف بطولة �شوق دبي احلرة للتن�س.
وقالت كريبر التي ت�شتخدم بطبيعتها اليد اليمنى غري اأنها تلعب بالي�شرى: 
“اأحب اللعب يف دبي، واأحب الطق�س هناك، نعم اإنه م�شم�س، والفندق الذي 

اأقيم فيها يف موقع البطولة، واأنا اأ�شتمتع باإقامتي هنا كل عام.« 
توجت كريبر جناحها بح�شولها على جائزة اف�شل لعبة لعام 2016 من 
 ،2018 اللقب يف  التن�س، وتر�شحت لنيل ذات  الدولية ملحرتفات  الرابطة 
وجرى اختيارها كاأف�شل ريا�شية اأملانية يف عامي 2016 و2018، ونالت 
جائزة بطلة العامل من الحتاد الدويل للتن�س يف 2016، وجرى تر�شيحها 
يف ذات العام لنيل جائزة لوروي�س الريا�شية العاملية لأف�شل ريا�شية للعام، 
ريا�شية دخ��ًا وفق  اأعلى  الثاين من حيث  املركز  2017 يف  ع��ام  وحلت يف 
فورب�س. واأبدى كومل ماكلوخلني، النائب التنفيذي لرئي�س جمل�س الإدارة 
الرئي�س التنفيذي ل�شوق دبي احلرة، ا�شتغرابه من تغا�شي البع�س عن اعتبار 
اأجنليك كريبر من اأف�شل لعبات التن�س املحرتفات، رغم اإجنازاتها الكبرية 
اإذ  الكربى،  الأرب��ع  البطولت  يف  وخا�شة  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خ��ال 

بطولت  بجميع  فوزها  عقد  اكتمال  عن  واح��دة  بطولة  تف�شلها  اأ�شبحت 
غراند �شام )دورة فرن�شا املفتوحة( وهذا اإجناز كبري ونادر، ل تنجح به اإل 

نخبة الاعبات، ومتنى لها النجاح والتوفيق.  
اأجنليك  اأن  الوا�شح  “من  البطولة:  مدير  تهلك،  �شاح  ق��ال  جانبه  م��ن 
باألقاب ثاث من بطولت غراند  كريبر تتمتع مبواهب مميزة بعد فوزها 
كما  ومي��ب��ل��دون،  وبطولة  املفتوحتني  املتحدة  وال��ولي��ات  اأ�شرتاليا  ���ش��ام، 
الأمر  الطينية،  الأر���س  التن�س على  األقاب يف جولة حمرتفات  بعدة  ف��ازت 
الذي يوؤكد اأن ح�شولها على لقب بطولة فرن�شا املفتوحة هو اأمر يف متناول 
اليد، وكذلك هو الأمر بالن�شبة لبطولة �شوق دبي احلرة، التي قدمت فيها 
عرو�شاً طيبة خال العامني الأخريين، وي�شعدنا اأن نتابعها عن كثب عندما 

تنطلق البطولة يف وقت لحق من هذا ال�شهر.«

الأملاني���ة اأجنلي���ك كريب���ر ت�س���ارك يف بطول���ة دب���ي الدولي���ة للتن����ض

 22 56 لع���ب���ا ولع���ب���ة م���ن  ت���اأه���ل 
للدور  ال��ق��ارات  خمتلف  م��ن  جن�شية 
للمواي  الإم������ارات  لبطولة  ال��ن��ه��ائ��ي 
2019”،التي  ل���ع���ام  ال��ث��ان��ي��ة  ت����اي 
للمواي  الإم�����������ارات  احت�������اد  ن��ظ��م��ه��ا 
نادي  ب�شالة  بوك�شينج  والكيك  ت��اي 
اجلزيرة يف اأبوظبي تزامنا مع مبادرة 
عام الت�شامح ،والتي اختتمت يف �شاعة 
،بعدما  اأم�������س  م�����ش��اء  م���ن  م���ت���اأخ���رة 
لعبا   200 ح��وايل  م�شاركة  �شهدت 
 36 44 جن�شية ميثلون  ولعبة من 

الدولة  م��ن��اط��ق  م���ن خم��ت��ل��ف  ن���ادي���اً 
والتي �شملت خمتلف الأوزان والفئات 
،ويف مقدمتهم اأبطال الإمارات،والتي 
اجلوائز  املنظمة  اللجنة  لها  ر�شدت 
رئي�س  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ،ب��ن��اء  القيمة 
الحتاد �شعادة عبداهلل �شعيد النيادي.
من  الثانية  اجلولة  مباريات  و�شهدت 
ت�شفيات البطولة التي ا�شتمرت اأكرث 
42 لعبا للدور  تاأهل  �شاعات   8 من 
خمتلف  يف  لعبه  و14  النهائي  قبل 
ال�شيدات  ق��ائ��م��ة  و���ش��ك��ل��ت  الأوزان 

ح�����ش��ورا مم��ي��زا وت��ن��اف�����ش��ا ق��وي��ا بني 
مناف�شاتها  �شهدت  وال��ت��ي  ال��اع��ب��ات، 
ملاقاة  احل�����داد  رمي  ال��اع��ب��ة  ت���اأه���ل 
 57 م��و���ش��و���س يف وزن حت���ت  ���ش��ون��ي��ا 
كغم ،وتلعب هاجر تاج مع ريغوز جاد 
ر�شا  ،وت��ق��اب��ل  كغم   60 حت��ت  وزن  يف 
الهمزاوي  ه��اج��ر  ال��اع��ب��ة  ال�����ش��ال��ح 
رنا  ،وت��ل��ع��ب  ك��غ��م   71 حت���ت  وزن  يف 
يف  ���ش��امب��ان  ب��ات��ري��ك��ا  م��ع  الهجر�شلي 

وزن حتت فوق 75 كغم .
الرجال  م��ن��اف�����ش��ات  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ي 

�شهدت  ف��ق��د  )اأ(  الأول  ل��ل��م�����ش��ت��وى 
من�شور  تاأهل  املرحلة  تلك  ت�شفيات 
 ، 57 كغم  اده��م يف وزن حتت  حممد 
را�شد  ،والاعب  ال�شويا  ليقابل خالد 
يف  البلو�شي  حممد  ملاقاة  ال�شويدي 
،وال��اع��ب طالب  60 كغم  وزن حتت 
�شكر يف وزن  م��ي��وم  مل��اق��اة  اإب��راه��ي��م 
حتت 63 كغم ،واأم��ني زه��ران ملاقاة 
مروان ال�شو�شي يف وزن حتت 67 كغم 
وزن  يف  امل��ن�����ش��وري  حممد  ويتقابل   ،
حتت 71 كغم مع حممد ر�شول احمد 

يف نف�س الوزن ، ويلعب عبد الرحمن 
وزن  يف  ال�شبيني  �شيف  مع  الغمراوي 
حت��ت 81 ك��غ��م ،وي��و���ش��ف حم��م��د مع 
اأيوب بن زيدان يف وزن حتت 75 كغم 
يلعب  الثقيل  ال��وزن  مناف�شات  ويف   ..
وزن  يف  الياأ�س  ب��ال  م��ع  �شابي  يا�شر 
ال��ف��ئ��ة الأوىل  86 ك��غ��م ���ش��م��ن  حت��ت 
اأمني  م��ع  اإب��راه��ي��م  حممد  ويتقابل   ،
،ويف  ك��غ��م   91 حت���ت  وزن  يف  ب���ورخ���ا 
اأحمد  يلتقي  91 كغم  مناف�شات فوق 

مبارك مع م�شطفي ال�شاق .
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على  تيم  الفيكتوري  ف��ري��ق  ح��اف��ظ 
لبطولة  ال���ع���ام  ال���رتت���ي���ب  �����ش����دارة 
الإمارات للدراجات مع ختام اجلولة 
الرابعة على �شاطئ مريكاتو مبنطقة 

جمريا يف دبي اأم�س الأول.
ون���ظ���م اجل���ول���ة ن�����ادي دب����ي ال����دويل 
روزنامة  �شمن  البحرية  للريا�شات 
ال�شباقات البحرية يف املو�شم احلايل، 

مب�شاركة 60 مت�شابقاً.
هي  فئة   12 على  اجلولة  وا�شتملت 
واقف للمحرتفني جي بي 1، جال�س 
ج��ي ب��ي 3 )امل��واط��ن��ني(، واق���ف جي 
بي  جي  للمخ�شرمني  واق��ف   ،2 بي 
بي 2، واقف  �شتوك وجال�س جي   ،2
 15-13 للنا�شئني   )3(  3 بي  جي 
عام، واقف جي بي 3 )2( للنا�شئني 
10-12 عاماً، واقف جي بي 3 )1( 

للنا�شئني، جال�س جي بي 4 �شبارك، 
للمحرتفني   1 ب�����ي  ج�����ي  ج���ال�������س 
واحل����رك����ات ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة )ف���ري 

�شتايل( هايدرو فاي.

الفيكتوري  ف���ري���ق  ����ش���ائ���ق  وح���ق���ق 
كيفني  النم�شاوي  ال��ع��امل  بطل  تيم 
ال��ث��اين يف اجلولتني  امل��رك��ز  راي��ت��ري 
الأوىل والثانية خال رابع مناف�شات 

البطولة يوم اجلمعة املا�شي لي�شيف 
44 نقطة اإىل ر�شيده احلايل، خلف 
�شاحب املركز الأول الفرن�شي رافييل 
م����اورن ال���ذي ح��ق��ق امل��رك��ز الأول يف 

الرابع  ال�����ش��ب��اق  خ����ال  اجل���ول���ت���ني 
لي�شيف )50 نقطة( اإىل ر�شيده يف 
الثالث  املركز  احتل  بينما  البطولة، 
يف الرتتيب العام الربيطاين كري�س 

ويلكن�شون ليح�شل على  40 نقطة.
ثانياً  ح���ل���ول���ه  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
بطل  اأن  اإل  ال���راب���ع���ة،  اجل���ول���ة  يف 
ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ال��ن��م�����ش��اوي كيفني 

ب�شدارة  الحتفاظ  ا�شتطاع  رايتري 
الرتتيب العام لفئة املحرتفني واقف 

جي بي 1 بر�شيد 189 نقطة.
املت�شابق  ال����ث����اين  امل����رك����ز  واح����ت����ل 

بر�شيد  داوليت�س  �شتيفن  الفرن�شي 
املركز  اقت�شم  بينما  نقطة،   159
كري�شتوفر  ال���ربي���ط���اين  ال���ث���ال���ث 
ويلكن�شون ب� 152 نقطة، والفرن�شي 

رافاييل مورين بالر�شيد نف�شه.
 3.2 ويف فئة واقف نا�شئني جي بي 
الفيكتوري  ف��ري��ق  م��ت�����ش��اب��ق  اح��ت��ل 
�شهيل را�شد الطاير املركز الثاين يف 
ر�شيده  اإىل  لي�شيف  العام  الرتتيب 
ج����ولت  راب������ع  خ�����ال  ن��ق��ط��ة   44
البطولة لينهى رابع جولت البطولة 

ب 177 نقطة يف ر�شيده.
وي���ط���م���ح اأب����ط����ال ال���ف���ي���ك���ت���وري تيم 
ل����ل����رتب����ع ع����ل����ى ال�����������ش�����دراة خ����ال 
ا����ش���ت���ع���دادات���ه���م خل���ام�������س ج�����ولت 
املائية  ل��ل��دراج��ات  الإم�����ارات  بطولة 
التي �شتنظم من قبل نادي ال�شارقة 
ال�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يوم 
اجلمعة املوافق 22 فرباير اجلاري.

•• دبي - الفجر

ريا�شة  جن�����وم  اأب���ط���ال���ن���ا  وا�����ش����ل   :
بطولة  يف  تاألقهم  املائية  ال��دراج��ات 
املائية  للدراجات  الدولية  الإم���ارات 
امل���راك���ز  ع���ل���ى  و����ش���ي���ط���روا   2019
)اجل����ول����ة  دب������ي  ����ش���ب���اق  يف  الأوىل 
ال��راب��ع��ة( وال���ذي ج��رت اأح��داث��ه يوم 
قبالة  ج���م���ريا  ����ش���اط���ئ  يف  ال�����ش��ب��ت 
ال�شباق  وح���ق���ق  م���ريك���ات���و.  م���رك���ز 
كبريا  وتنظيميا  فنيا  جناحا  الكبري 
م�شاركة  �شهد  حيث  التوقعات  ف��اق 
األقاب  على  تناف�شوا  مت�شابقا   70
فر�شان  تقدمهم  خمتلفة  فئة   12
العامل  اأب��ط��ال  اإىل  اإ�شافة  الإم���ارات 
بريطانيا  ب��ل��دان  مي��ث��ل��ون  وال��ل��ذي��ن 
والدمنارك  واملجر  والنم�شا  وفرن�شا 
العربية  واململكة  والكويت  واليابان 
ال�شعودية ومملكة البحرين واململكة 

املغربية وجمهورية م�شر العربية.
علي  را���ش��د  العاملي  بطلنا  وا�شتطاع 
العامة  ح�شد  م��ن  وك��ال��ع��ادة  امل���ا 
ال���ك���ام���ل���ة يف م���ن���اف�������ش���ات احل���رك���ات 
الأول  امل��رك��ز  حمققا  ال�شتعرا�شية 

اأو�شلته  جديدة  نقطة   25 لي�شيف 
اإىل النقطة رقم 100 ليقرتب كثريا 
من املحافظة على لقبه للعام الرابع 
بطلنا  ثانيا  ح��ل  فيما  ال��ت��وايل  على 
املركز  العو�شي  وذه��ب  عبد اجلليل 
ف�شلي.  يا�شني  املغربي  اإىل  الثالث 
املرزوقي  حبيب  م��ان��ع  بطلنا  وك���ان 
على املوعد يف مناف�شات فئة هايدرو 
فاي )الألواح املائية الطائرة( التي 
ليحقق  دبي  �شباق  فئات  �شمن  تقام 
متفوقا  الثانية  للمرة  الأول  امل��رك��ز 
على �شقيقه ماجد الذي احتل املركز 
الثاين وبطلنا علي �شعيد بن ثالث. 
ال�����ش��اع��د يف خطف  ���ش��ب��اب��ن��ا  وجن����ح 
بطلنا  متكن  اإذ  الكبار  من  الأ���ش��واء 
من  احلمادي  عبدالرحمن  اهلل  عبد 
الفوز باملركز الأول يف فئة واقف جي 
�شامل  ال��ك��وي��ت��ي  ع��ل��ى  متفوقا   2 ب��ي 
املطوع )الثاين( واملجري تريي اتيا 
�شدارة  يف  وحيدا  لينفرد  )الثالث( 
بر�شيد  الفئة  لهذه  العام  الرتتيب 
الواعد  بطلنا  وغ��رد  نقطة.   182
���ش��ل��م��ان ي��ون�����س ال��ع��و���ش��ي وح��ي��دا يف 
حمققا   2 بي  جي  جال�س  مناف�شات 

�شدارته  ليعزز  بجدارة  الأول  املركز 
م�شيفا  الفئة  لهذه  العام  للرتتيب 
غلته  وراف���ع���ا  ج���دي���دة  ن��ق��ط��ة   47
فيما  نقطة   187 اإىل  النقاط  م��ن 
املري  نا�شر  ابوبكر  ثانيا بطلنا  جاء 
وح�شل البطل الوملبي املعروف علي 
ال��ل��ن��ج��اوي على امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. ويف 
3 واملخ�ش�شة  ب��ي  ف��ئ��ة ج��ال�����س ج��ي 
الإم��ارات وا�شل بطلنا عامر  لنجوم 
عبدالرزاق حوير عزفه املتميز ونال 
نقطة   47 م�����ش��ي��ف��ا  الأول  امل���رك���ز 
جديدة اإىل ر�شيده معززا موقفه يف 
�شدارة الرتتيب العام بر�شيد 181 
نقطة وذلك بعد مناف�شة �شر�شة مع 
بطلنا �شيف اليافعي )الثاين( بينما 
نال فهد البلو�شي املركز الثالث فيما 
جنح بطلنا �شعود يو�شف اآل خوري يف 
فئة  يف  الثالث  املركز  على  احل�شول 
الكويتيان  4 خ��ل��ف  ب��ي  ج��ال�����س ج��ي 
يو�شف بيان اخللفان )الأول( واحمد 

عبدالعزيز اخل�شاري )الثالث( 

اأبطال امل�ستقبل
عي�شى  اح��م��د  ال��واع��د  بطلنا  وجن���ح 

احل��م��ادي يف ان��ت��زاع امل��رك��ز الأول يف 
ف��ئ��ة واق�����ف ن��ا���ش��ئ��ني ج���ي ب���ي 3.3 
العام  ل��ل��رتت��ي��ب  ����ش���دارت���ه  ل���ي���ع���زز 
194 نقطة فيما حل ثانيا  بر�شيد 
ثالثا  �شاهني رم�شان وجاء  الكويتي 
وفاز  املطرو�شي.  خالد  حميد  بطلنا 
اإب���راه���ي���م رم�شان  ف���ار����س  ال��ك��وي��ت��ي 
نا�شئني  واق���ف  لفئة  الأول  ب��امل��رك��ز 
3.2 متفوقا على بطلنا �شهيل را�شد 
ال��ط��اي��ر )ال���ث���اين(  وال����ذي احتفظ 
بر�شيد  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  ب�������ش���دارة 
طاهر  �شامل  را�شد  ثم  نقطة   177
)الثالث(. وظفر بطلنا النا�شئ علي 
فئة  يف  الأول  باملركز  علي  اآل  عي�شى 
3.1 متفوقا  نا�شئني جي بي  واق��ف 
عي�شى  ع��م��ر  ال��وح��ي��د  مناف�شه  ع��ل��ى 
احل��م��ادي ال���ذي ح��ل ث��ان��ي��ا لي�شتمر 
يف �شدارة الرتتيب العام لهذه الفئة 
191 نقطة  4 بر�شيد  بعد اجلولة 
ن��ق��اط ع��ن مناف�شه عمر   9 وب��ف��ارق 

�شاحب املركز الثاين.

 املخ�سرمون
املخ�شرين  فئة  مناف�شات  واأظ��ه��رت 

واقف جي بي 2 �شتوك والتي جتمع 
30 عاما  ف���وق  ال��ق��دام��ى  الأب���ط���ال 
اأف�شى  امل�شاركني  �شاخنا بني  تناف�شا 
املري  م��ي��زر  حم��م��د  بطلنا  ف���وز  اإىل 
حريز  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا  الأول  ب��امل��رك��ز 
الإمارات  املر بن حريز رئي�س احت��اد 
ل���ل���ري���ا����ش���ات ال���ب���ح���ري���ة )ال����ث����اين( 
وبطلنا املعروف را�شد �شهيل الطاير 

)الثالث(.

املحرتفون
�شيطر  امل���ح���رتف���ني  ف����ئ����ات  ول�������دي 
اأبطال الكويت على مناف�شات جال�س 
ج��ي ب��ي 1 وف����ازوا ب��امل��راك��ز الثاثة 
)الأول(  ال��ب��از  حم��م��د  ع��رب  الأوىل 
ب��ورب��ي��ع )ال��ث��اين( ويو�شف  وحم��م��د 
ال��ع��ب��دال��رزاق )ال��ث��ال��ث( ون��ال بطلنا 
فيما  ال��راب��ع  املركز  بال�شاح  خليفة 
مورين  روف���ائ���ي���ل  ال��ف��رن�����ش��ي  ف�����از 
باملركز الأول يف فئة واقف جي بي 1 
ثانيا  رايتري  كيفني  النم�شاوي  وحل 
ويلك�شون  كري�شتوفر  وال��ربي��ط��اين 
جرت  املناف�شات  نهاية  وعقب  ثالثا. 
يف  دب��ي  �شباق  اأب��ط��ال  تتويج  مرا�شم 

الفئات املختلفة بح�شور علي نا�شر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية 
رئي�س  حريز  بن  حممد  امل��ر  وحريز 
البحرية  للريا�شات  الإم��ارات  احتاد 
رئي�س  النقبي  اهلل  عبد  علي  واملقدم 
ق�شم الإنقاذ البحري يف �شرطة دبي 
املدير  ال�شام�شي  اهلل  عبد  وحم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��وك��ال��ة وه����زمي حممد 

القمزي مدير اإدارة ال�شباقات.

يف  كبري  م�ساركة   : باحلبالة 
حدث دويل مهم

اأ���ش��اد ع��ل��ي ن��ا���ش��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال��������دويل 

دبي  ���ش��ب��اق  يف  امل�����ش��ارك��ة  مب�شتوي 
من   4 -اجل��ول��ة  املائية  للدراجات 
بطولة الإمارات الدولية -2019 
اأول من  يوم  النادي  وال��ذي نظمه 
جمريا  �شاطئ  يف  -ال�شبت-  اأم�س 
ومب�شاركة و�شلت اإىل 70 مت�شابقا 

ميثلون ما يزيد عن 10 بلدان.

يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�شباقات  اأن  وق���ال 
اهتمام  ت�����ش��ت��ق��ط��ب  دب����ي  ���ش��واط��ئ 
العامل  اأن��ح��اء  كافة  من  امل�شاركني 
الأن�شطة  ل��روزن��ام��ة  ذل��ك  ملائمة 
والفعاليات العاملية وعدم ت�شاربها 
اأن جتمع  م�����ش��ت��غ��رب  غ���ري  ل��ذل��ك 
الأبطال  نخبة  الدولية  البطولة 
م�شيدا  العامل  اأنحاء  خمتلف  من 

ب��اله��ت��م��ام ال�����ذي حت��ظ��ي ب���ه من 
كافة الدوائر احلكومية واملوؤ�ش�شات 

الوطنية يف اإمارة دبي.

اجلولة ال�ساد�سة
ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
للدراجات  دب����ي  ���ش��ب��اق  ال��ب��ح��ري��ة 
امل��ائ��ي��ة -اجل���ول���ة ال�����ش��اد���ش��ة وقبل 
اخل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة الإم�����ارات 
اجلمعة  ي���وم   2019- ال��دول��ي��ة 
مار�س  ���ش��ه��ر  م���ن  الأول  امل���واف���ق 
 27 ال��دورة رقم  املقبل تزامنا مع 
للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�س  من 
2019 وذلك يف منطقة ال�شاطئ 
قناة  يف  املعر�س  مقر  من  بالقرب 

دبي املائية.

تاأهل 56 لعبا ولعبة اإىل نهائي بطولة الإمارات )للمواي تاي(  

الفيكت���وري تي���م يف �س���دارة بطول���ة الإم���ارات للدراج���ات 
املائي���ة م���ع خت���ام اجلول���ة ال�� 4

مت�سابقا يتناف�سون على األقاب اجلولة الرابعة  70

اأبطالنا ي�سيطرون على من�سة )دبي للدراجات املائية( بجدارة
املال واحلمادي والعو�سي وحوير واآل علي والطاير يحلقون يف ال�سدارة
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حتت رعاية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
�شامل  ال�شيخ  �شهد  ال�شارقة،  حاكم 
رئي�س  القا�شمي  الرحمن  عبد  بن 
الأول  اأم�����س  احل��اك��م،  �شمو  مكتب 
اخلام�شة  اآ�شيا  غ��رب  بطولة  ختام 
وال�شيدات  ل���ل���رج���ال  ل���ل���ك���ارات���ي���ه 
التي  والنا�شئني،  لل�شباب  والثانية 
لريا�شات  ال�����ش��ارق��ة  ن���ادي  نظمها 
مع  بالتعاون  النف�س،  ع��ن  ال��دف��اع 
احتاد الإمارات للكاراتيه، يف �شالة 
نادي ال�شارقة الريا�شي باحلزانة.

وقام ال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن 
ال��ق��ا���ش��م��ي ب��ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن يف 
امل��ن��اف�����ش��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة م��ن خمتلف 
املجموع  توزيع  ج��اء  حيث  الفئات، 
الرجال  لفئتي  للميداليات  ال��ع��ام 
وال���ن�������ش���اء ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال����ت����ايل : 
دولة  ن��ال��ت   .. ال��ن�����ش��اء  ب��ط��ول��ة  يف 

الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة 5 
ميداليات ذهبية، وميدالية ف�شية 
ب��رون��زي��ة، ون��ال��ت اململكة  واأخ����رى 
الأردن���ي���ة م��ي��دال��ي��ة ذه��ب��ي��ة، بينما 
ف�شية،  ميداليات   4 �شوريا  نالت 
و3  ف�شية  ميدالية  العراق  ونالت 
ونالت كل من  برونزية،  ميداليات 
ميداليات  ث���اث  وال��ك��وي��ت  ل��ب��ن��ان 
ب����رون����زي����ة ل���ك���ل م���ن���ه���م���ا، ون���ال���ت 

فل�شطني ميدالية برونزية .
.. فقد كان  اأم��ا يف بطولة الرجال 
املناف�شات  خ����ال  ال���ع���ام  امل��ج��م��وع 
اململكة  نالت   : ال��ت��ايل  النحو  على 
ميداليات   5 ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ف�شيتني  وم���ي���دال���ي���ت���ني  ذه���ب���ي���ة، 
ونالت  ب��رون��زي��ت��ني،  وم��ي��دال��ي��ت��ني 
ذهبية،  م���ي���دال���ي���ات   4 ال���ك���وي���ت 
وميداليتني ف�شيتني، وميداليتني 
ب���رون���زي���ت���ني، ب��ي��ن��م��ا ن���ال���ت دول����ة 

ف�شيتني  م��ي��دال��ي��ت��ني  الإم���������ارات 
وث��������اث م����ي����دال����ي����ات ب����رون����زي����ة، 
وفل�شطني  اليمن   : من  كل  ونالت 
والبحرين ميدالية ف�شية واأخرى 
برونزية لكل منهما، ونالت العراق 
بينما نالت  برونزية،  ميداليات   4

�شوريا 3 ميداليات برونزية.
للبطولة  ال�����ع�����ام  امل����ج����م����وع  ويف 
النتائج  جاءت  وال�شباب،  للنا�شئني 
 : التايل  النحو  على  ال��ذك��ور  لفئة 
 7 ال�شعودية  العربية  اململكة  نالت 
ف�شية،  وواح��دة  ذهبية،  ميداليات 
الكويت  ون����ال����ت  ب����رون����زي����ة،  و4 
ف�شية،  و4  ذهبيتني،  ميداليتني 
�شوريا  ن��ال��ت  بينما  ب��رون��زي��ة،  و3 
ف�شية،  واأخ����رى  ذه��ب��ي��ة،  ميدالية 
فل�شطني  ونالت  برونزية،  وثالثة 
برونزية،  واأخ��رى  ميدالية ف�شية، 
ميداليتني  البحرين  ن�شيب  وكان 

برونزيتني،  وميداليتني  ف�شيتني، 
ب���ي���ن���م���ا ن�����ال�����ت دول���������ة الإم������������ارات 
ميداليات  و7  ف�����ش��ي��ة،  م��ي��دال��ي��ة 
برونزية، ونالت العراق ميداليتني 

برونزيتني.
ويف فئة النا�شئني وال�شباب لاإناث، 
التايل:  النحو  على  النتائج  ج��اءت 
ميداليتني  الإم������ارات  دول����ة  ن��ال��ت 
ف�شية،  م��ي��دال��ي��ات  و5  ذه��ب��ي��ت��ني، 
فل�شطني  نالت  بينما  وبرونزيتني، 
وميداليتني  ذهبيتني،  ميداليتني 
برونزيتني، ونالت الكويت ميدالية 
برونزيتني،  وم��ي��دال��ي��ت��ني  ذه��ب��ي��ة، 
بينما نالت �شوريا ميدالية ذهبية، 
ون��ال��ت ك��ل م��ن ال��ب��ح��ري��ن ولبنان 
م��ي��دال��ي��ة ب���رون���زي���ة واح������دة لكل 

منهما.
اخلتامي  احل���ف���ل  يف  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
العوي�س  الرحمن  عبد  اأحمد  ق��دم 

ال�شارقة  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
لريا�شات الدفاع عن النف�س، اأ�شمى 
اإىل �شاحب  ال�شكر والتقدير  اآي��ات 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة على دعم 
���ش��م��وه ل��ل��ري��ا���ش��ة، وح��ر���س �شموه 
للبطولت  ال�����ش��ارق��ة  تنظيم  ع��ل��ى 

الريا�شية وجناحها.
ك��م��ا ق����دم ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي ويل عهد  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
رعاية  على  ال�شارقة  حاكم  ونائب 
�شموه للبطولة ولفعاليات النادي، 
ال��دع��م يحث  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
وي�شجع امل�شوؤولني على بذل املزيد 

من اجلهود يف جمال الريا�شة.
�شكره  ع�����ن  ال����ع����وي���������س  واأع������������رب 
وتقديره اإىل ال�شيخ �شامل بن عبد 

مكتب  رئ��ي�����س  القا�شمي  ال��رح��م��ن 
حفل  ت�شريفه  ع��ل��ى  احل��اك��م  �شمو 
الفائزين،  وتكرمي  البطولة  ختام 
الريا�شية  الأ�شرة  اإىل �شعادة  لفتا 
ب�شهادة  البطولة  بنجاح  بال�شارقة 
ك���اف���ة امل�����ش��ارك��ني واحت������ادي غرب 
للكاراتيه، م�شريا  والإم��ارات  اآ�شيا، 
اإىل دعم جمل�س ال�شارقة الريا�شي 

وتوجيهاته يف اإجناح البطولة.
اإبراهيم  الدكتور  اأ�شار  جانبه  من 
اآ�شيا  غ��رب  احت���اد  رئي�س  القنا�س 
البطولة  ه���ذه  اأن  اإىل  ل��ل��ك��ارات��ي��ه 
هي اأف�شل بطولة اأقيمت يف تاريخ 
النواحي،  ج��م��ي��ع  م��ن  اآ���ش��ي��ا  غ���رب 
�شهدت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
العديد من املميزات كان من اأهمها 
حكام  من  نخبة  نهائياتها  اأدار  اأن 

الحتاد الدويل.
ودعا الدكتور اإبراهيم القنا�س اإىل 

�شنويا يف  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ت��ق��ام  اأن 
لن�شمي   ”: قائا  ال�شارقة،  اإم���ارة 
غرب  لبطولت  عا�شمة  ال�شارقة 
األقاب  من  حتمله  مبا  اإ���ش��وة  اآ�شيا، 
اإقليمية وعاملية كعا�شمة الثقافتني 

العربية والإ�شامية والكتاب » .
وق���دم رئي�س احت���اد غ��رب اآ���ش��ي��ا يف 
اإىل  وت��ق��دي��ره  ���ش��ك��ره  خ��ت��ام كلمته 
كافة امل�شوؤولني واجلهات الريا�شية 
يف ال�شارقة على جهودهم يف تنظيم 

وجناح البطولة بكل امتياز.
من  ن�شخة  اأك��رب  البطولة  ومثلت 
البطولت من حيث عدد الاعبني 
والدولة امل�شاركة، حيث �شارك فيها 
للم�شتويني  ولع��ب��ة  لعبا   230

اجلماعي والفردي من 10 دول.
كل  البطولة  ختام  فعاليات  ح�شر 
من : اللواء �شيف الزري ال�شام�شي 
قائد عام �شرطة ال�شارقة، وعي�شى 

العام  الأم��������ني  احل�����زام�����ي  ه�����ال 
ملجل�س ال�شارقة الريا�شية، واللواء 
الرزوقي  ال�����رزاق  ع��ب��د  ن��ا���ش��ر  »م« 
رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
ل��ل��ك��ارات��ي��ه ن���ائ���ب رئ��ي�����س الحت����اد 
الدويل، والدكتور اإبراهيم القنا�س 
اآ����ش���ي���ا ع�شو  رئ��ي�����س احت�����اد غ����رب 
الدويل،  التنفيذي لاحتاد  املكتب 
العوي�س  ال���رح���م���ن  ع��ب��د  واأح����م����د 
ال�شارقة  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
النف�س،  ع���ن  ال����دف����اع  ل���ري���ا����ش���ات 
اللجنة  رئ��ي�����س  اجل�����روان  واأح���م���د 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، وعدد 
امل�شاركة يف  روؤ���ش��اء الحت���ادات  من 
البطولة واأع�شاء جمل�س ال�شارقة 
ال����ري����ا�����ش����ي وج�����م�����ع غ����ف����ري من 
الريا�شية  الأن��دي��ة  يف  امل�����ش��وؤول��ني 
من  اجلاليات  واأبناء  والإعاميني 

جمهور املنتخبات امل�شاركة.

�سامل القا�سمي ي�سهد ختام بطولة غرب اآ�سيا للكاراتيه ويكرم الفائزين

اإدين�شون  الأوروغ������واي������اين  امل��ه��اج��م  ���ش��ي��غ��ي��ب 
كافاين عن مباراتي فريقه باري�س �شان جرمان 
الفرن�شي �شد مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي يف 
اأوروب����ا يف  اأب��ط��ال  ال���دور ثمن النهائي ل���دوري 
كرة القدم، لإ�شابته يف الفخذ الأمين، بح�شب 

تقارير �شحافية فرن�شية .
توما�س توخل  الأمل���اين  اأق���ر  بعدما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
اليوم  �شابق  وق��ت  يف  الفرن�شي،  الفريق  م��درب 
باأن م�شاركة كافاين يف مباراة الذهاب الثاثاء 

يف مان�ش�شرت، �شتكون “�شعبة جدا«.
وخرج الاعب م�شابا خال املباراة �شد بوردو 
من  والع�شرين  الرابعة  املرحلة  يف  )-1�شفر( 
غيابه  و�شي�شكل  ال�����ش��ب��ت،  ال��ف��رن�����ش��ي  ال�����دوري 
ن��ك�����ش��ة اإ���ش��اف��ي��ة ل��ل��ف��ري��ق ال����ذي ي��ف��ت��ق��د اأي�شا 
مهاجمه الربازيلي نيمار ب�شبب اإ�شابة تعر�س 
حتى  تبعده  اأن  وي��ت��وق��ع  ال��ق��دم،  يف  �شابقا  لها 

مطلع ني�شان اأبريل.
واأوردت �شحيفة “ليكيب” واإذاعة “اأر اأم �شي” 
اإن  العا�شمة،  نادي  الفرن�شيتان عن م�شادر يف 

كافاين �شيغيب ملدة �شهر عن املاعب.
ونقلت ال�شحيفة الوا�شعة الطاع عن م�شدر 
لها  خ�شع  التي  الفحو�س  اإن  قوله  ال��ن��ادي  يف 
يعاين  اأن��ه  اأظهرت  الأح��د  عاما(  كافاين )31 
الأمين”،  الفخذ  اأعلى  يف  ع�شلي  مت��زق  “من 

�شيبعده “لفرتة �شهر على الأقل«.
ويف حال تاأكيد ذلك، �شيغيب الهداف التاريخي 
النهائي  ث��م��ن  م���ب���ارات���ي  ع���ن  ل�����ش��ان ج���رم���ان 
املقررتني الثاثاء 13 �شباط فرباير )ذهابا( 
على ملعب اأولد ترافورد، ويف ال�شاد�س من اآذار/

مار�س اإيابا على ملعب بارك دي بران�س.
وك����ان ت��وخ��ل ق���د ق���ال ���ش��ب��اح ال���ي���وم لربنامج 
القدم،  بكرة  املتخ�ش�س  “تيليفوت” الفرن�شي 
ج��ي��دة ب�����ش��اأن +اإي�����دي+ هذا  اأن���ب���اء  ت��وج��د  “ل 

ال�شباح«.
من  لفحو�س  �شيخ�شع  الاعب  اأن  اىل  واأ�شار 
املقرر اأن يعلن النادي ر�شميا ما �شتظهره “لكن 

بالن�شبة اإيل الأنباء لي�شت جيدة«.
وتابع “ثمة اأمل �شئيل... يوجد دائما اأمل، لكن 
باأن  م�شيفا  جيدة”،  لي�شت  الأولية  الفحو�س 
الفرن�شي،  للفريق  التاريخي  الهداف  م�شاركة 

اأولد ترافورد يف  يف املباراة املقررة على ملعب 
�شمال اإنكلرتا، �شتكون “�شعبة جدا«.

وبدا اأن كافاين عانى من اإ�شابته اأثناء 
منها  ج��اء  التي  اجل��زاء  ركلة  ت�شديده 

هدف الفريق، قبل نهاية ال�شوط الأول 
ملباراة بوردو بثاث دقائق.

الذي  اأب���دى توخل  امل��ق��اب��ل،  يف 
ي�شعى للعبور بفريقه اىل 

النهائي  رب����ع  ال������دور 
بعد  الأوىل  ل��ل��م��رة 

مو�شمني خرج 
من  ف���ي���ه���م���ا 
نهائي  ث��م��ن 

بقة  مل�شا ا
الأوروب���ي���ة 

تفاوؤله  الأم، 
ب�������ش���اأن لع����ب خط 

ال���و����ش���ط الإي����ط����ايل 
الذي عاد  ماركو فرياتي 

�شد  ال��ف��ري��ق  ���ش��ف��وف  اىل 
ب��وردو بعد غياب لإ�شابة يف 

الكاحل الأي�شر.
على  ق�����ادر  “فرياتي  وق�����ال 
�شد  و�شيلعب”  ال����ل����ع����ب، 

مان�ش�شرت يونايتد.
واأب�����������دى ت����وخ����ل ق���ل���ق���ه من 
غري  ب�شفوف  امل��ب��اراة  خو�س 
الفريق  واأن  ل�شيما  مكتملة، 
لفتا  اأداء  ي��ق��دم  الإن��ك��ل��ي��زي 
وحقق  امل���ا����ش���ي���ة،  ال����ف����رتة  يف 

ع�شرة انت�شارات يف 11 مباراة 
خا�شها باإ�شراف مدربه الروجي 

اأويل غونار �شول�شكاير، الذي عنّي 
يف كانون الأول دي�شمرب املا�شي بدل 

ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو بعد  م��ن 
اإقالته على خلفية �شوء النتائج.

وقال توخل “اأنا قلق )...( يف املباريات 
اأوروب����ا، من  اأب��ط��ال  دوري  الفا�شلة يف 
الاعبني  كل  مع  نلعب  اأن  ال�شروري 

املفاتيح ذوي اخلربة«.

ك�شفت تقارير �شحافية اأن جنم باري�س �شان جريمان الفرن�شي، 
احرتافية  جتربة  خو�س  يف  يفكر  �شيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي 

جديدة، بعيداً عن العودة اإىل الدوري الإ�شباين.
يف  اإن��ه  الإل��ك��رتوين،  الفرن�شي   »le10sport« موقع  وق��ال 
حالة مغادرة نيمار ل�شان جريمان، فاإنه قد ي�شلك طريقاً اآخر، 
بعيداً عن فرن�شا واإ�شبانيا، بالنتقال اإىل الدوري الإجنليزي 

املمتاز.
بالعودة  نيمار  ربطت  التقارير  من  العديد  وكانت 
اأن  اإىل  اأخ���رى  اأ���ش��ارت  ح��ني  يف  بر�شلونة،  اإىل 
الاعب  اأن��ظ��اره �شوب  ي�شع  ري��ال مدريد 
ل�شان  م���غ���ادرت���ه  ح���ال���ة  يف  ال���ربازي���ل���ي 

جريمان.
اأن  الفرن�شي،  امل��وق��ع  واأو���ش��ح 
اأيام نيمار يف �شان جريمان 
واملريكاتو  معددة،  باتت 
املقبل  ال�������ش���ي���ف���ي 
يف  حا�شماً  �شيكون 
م�شتقبل  حت���دي���د 
اأغ��������ل��������ى لع����������ب يف 

العامل.
ال�شحف  واأ���������ش��������ارت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف الأي�����ام 
املا�شية اإىل وجود اهتمام 
يونايتد  مان�ش�شرت  من 
ب�����ش��م ن���ي���م���ار، وه����و ما 
الفرن�شي،  امل��وق��ع  اأك���ده 
النجم  اأن  على  م�����ش��دداً 
ي�شتبعد  ل  ال��ربازي��ل��ي 
خ�������و��������س م�����غ�����ام�����رة 
م�شريته  يف  ج���دي���دة 
“ال�شياطني  م������ع 

احلمر«.

اإ�سابة كافاين حترمه مباراتي يونايتد  الدوري الإجنليزي وجهة نيمار املقبلة!

ان�����ش��غ��ل��ت ال�����ش��ح��ف امل��دري��دي��ة ال�����ش��ادرة ام�����س الأح����د ب��ف��وز ري����ال مدريد 
واندا  ملعب  على   )1-3( اأتلتيكو  ج��اره  اأم��ام  “ديربي” العا�شمة  مبعركة 
مرتوبوليتانو، معتربة هذا النت�شار مبثابة عودة ل�”امللكي”، يف حني ركزت 
ال�شحف الكاتالونية على تاأهب بر�شلونة لتحقيق فوز حا�شم يف �شان مامي�س 

اأمام اأتلتيك بلباو، لتو�شيع الفارق مع فريقي العا�شمة.
املباراة  ب��اأول هدف للريال يف  وب�شورة لكا�شيمريو وهو يحتفل مع زمائه 
23 من الدوري الإ�شباين لكرة القدم،  التي كانت �شمن مناف�شات اجلولة 
اأن  اإىل  م�شرية  يعود”،  “الريال  ب��ع��ن��وان  ع��دده��ا  م��ارك��ا  �شحيفة  افتتحت 

بالدربي وي�شتعد للمناف�شة على كل الألقاب«. يفوز  “املريينغي 
ل�شفحتها  يحلق”  “الريال  ع��ن��وان  اآ�����س  �شحيفة  اخ���ت���ارت  ج��ان��ب��ه��ا،  م��ن 

اأكرث  اإ�شارة للجوء  ال�)VAR(« يف  ب�”ديربي  اأم�س  لقاء  الرئي�شية وا�شفة 
اأكرث  الريال  �شالح  يف  �شب  ب�شكل  امل�شاعد،  الفيديو  حكم  لتقنية  مرة  من 

من الأتلتي.
مدريد،  اأت��ل��ت��ي��ك��و  م����درب  ت�����ش��ري��ح��ات  ال�شحيفة  اأب�����رزت  ال�����ش��دد  ه���ذا  ويف 
ب�شبب  يخ�شر  مل  “فريقه  ب���اأن  اأق���ر  ال���ذي  �شيميوين  دي��ي��غ��و  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

اأف�شل«. كان  املدريد  لأن  بل   ،>VAR>�ال
ويف اأعلى ال�شفحة، اأ�شارت ال�شحيفة اإىل ا�شتعدادات بر�شلونة ملواجهة اأتلتيك 
بلباو �شمن مناف�شات نف�س اجلولة، مربزة اأن “البلوغرانا” يواجه الفريق 
لتحقيق  �شغط”،  وحتت  مي�شي  ليونيل(  )الأرجنتيني  وجود  “يف  البا�شكي 
فوز حا�شم على ملعب �شان مامي�س لتو�شيع الفارق مع غرميه الأزيل ريال 

مدريد الذي انق�س على و�شافة الليغا على ح�شاب “الروخيبانكو�س«.
اأن  اإىل  اأي�شاً  اأمل��ح��ت  التي  الكاتالونية،  ال�شحف  عليه  رك��زت  م��ا  ه��ذا  وك��ان 
كان  دي��رب��ي  للجدل” يف  امل��ث��رية  اللعبات  م��ن  الكثري  “اعرتاه  ال��ري��ال  ف��وز 

ال�«VAR« جنمه الأول، بح�شب �شحيفة موندو ديبورتيفو.
الفرن�شي  مع  مي�شي  ليونيل  الرب�شا  لنجم  �شورة  ال�شحيفة  هذه  واختارت 
عثمان دميبيلي على �شفحتها الرئي�شية، و�شلطت ال�شوء على اأهمية معركة 
�شان مامي�س مذكرة قرائها باأن بر�شلونة يحتل ال�شدارة ب�50 قبل خو�س 
مباراة اجلولة ال�23، خلفه ريال مدريد 45 نقطة ثم اأتلتيكو )44(، لتوؤكد 
نقاط  “امللكي” لثماين  الفارق مع  تو�شيع  املتمثل يف  التحدي،  اأهمية  على 

ومع الأتلتي لت�شع.

اأما �شحيفة �شبورت فذهبت اإىل اأبعد من ذلك، وافتتحت عددها ب�شورة ملدرب 
وعنونتها  املرفوعة  لعبيه  اأذرع  بني  يعرب  وه��و  فالفريدي  اإرن�شتو  الرب�شا 
“ممر لليغا”، م�شرية يف عنوان فرعي اإىل اأن “نتيجة الديربي متنح الرب�شا 
فر�شة اأكرب لتعزيز �شدارته بتوجيه �شربة حا�شمة يف البطولة على ملعب 
�شان مامي�س«. ولهذه املعركة، اأبرزت ال�شحيفة اأن فالفريدي ا�شتعاد دميبيلي 
اأي�شاً يف قائمة الفريق ملواجهة  عقب تعافيه من الإ�شابة وا�شتدعى مي�شي 
اأتلتيك بلباو، وذلك بعد اأن ت�شببت م�شكات يف الع�شلة ال�شامة يف اأن يكون 
“الربغوث” الأرجنتيني هو احلا�شر الغائب يف اأخر ن�شف �شاعة من مباراة 
ذهاب ن�شف نهائي كاأ�س ملك اإ�شبانيا التي انتهت بالتعادل اأمام ريال مدريد 

)1-1( على ملعب كامب نو. 

»ديربي مدريد« يت�سدر عناوين ال�سحافة الإ�سبانية



توقعوا وفاتها يف �سهر.. فعا�ست 8 �سنوات
حتدت �شيدة بريطانية كل توقعات الأطباء، وعا�شت لت�شهد حملها 
الأول، بعد ثماين �شنوات من توقع الأطباء وفاتها يف غ�شون �شهر 

فقط، اإثر اإ�شابتها ب�شرطان الدم. 
وقررت جو كيلي )33 عاماً( اأن تعقد قرانها على بيت اأمي�س، بعد 
واأف�شل  اآخر  ال��زواج  اأن هذا  اأ�شهر فقط، واعتربت  ب�شتة  لقائهما 
تكون يف  اأن  الأط��ب��اء  توقع  التي  وفاتها  قبل  عليها  هدية حت�شل 
�شرطان  م��ع  �شنوات   3 مل��دة  �شراعها  بعد  قليلة،  اأ�شابيع  غ�شون 
الدم. و�شارع العرو�شان للتخطيط حلفل الزفاف على عجل، واأقيم 
احلفل يف اأجواء عاطفية غامرة بح�شور الأهل والأ�شدقاء، الذين 

كانوا جميعاً يعتقدون اأن جو تعي�س اأيامها الخرية.
الذي كان  املر�س  التوقعات، متكنت جو من هزمية  وبخاف كل 
على  باحلفاظ  �شاهمت  التي  بالعقاقري  وا�شتعانت  بها،  يرتب�س 

حياتها، اإىل حني خ�شوعها لعملية زراعة للخايا اجلذعية.
حياتها،  اأن��ق��ذت  التي  العملية  اإج���راء  قبل  ط��وي��ًا  ج��و  وانتظرت 
ومنحتها فر�شة جديدة لتعي�س مع زوجها الذي اأحبته، و�شاندها 
طوال فرتة مر�شها، ومت العثور اأخرياً على املتربع املنا�شب اخلايا 

اجلذعية بعد عملية بحث م�شنية.
الرغم  الأوىل، على  �شنوات، تنتظر جو مولودتها   8 واليوم وبعد 
من اأن العاج الكيماوي كاد اأن يت�شبب باإ�شابتها بالعقم، لتكتمل 

فرحتها بال�شفاء، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

يح�سرون جنازة رجل مل يلتقوه من قبل
ح�شر حوايل 60 غريباً جنازة رجل مل يلتقوه قط يف بريطانيا، 

تلبية لدعوة اأطلقها كاهن قبل عملية الدفن.
اأن رج��ًا يدعى تريان�س  "بي بي �شي" الإل��ك��رتوين  وذك��ر موقع 
لديه  لي�س  اأن  تبني  ولكن  للعجزة،  دار  يف  ت��ويف  ع��ام��اً،   85 فيلر، 

اأقارب اأو اأ�شدقاء اأو حتى معارف.
القيمون  اأج���رى  العجزة،  دار  قبل  م��ن  ال��وف��اة  حالة  تاأكيد  وف��ور 
على الدار حملة للبحث عن الأ�شخا�س الذين �شبق لهم اأن التقوا 
الدفن،  مرا�شم  اإج���راء  وقبل  ج���دوى.   دون  م��ن  ولكن  بالفقيد، 
طالب اأحد الكهنة يف املنطقة من النا�س امل�شاركة وح�شور اجلنازة، 
اإل اأن ردود الفعل فاقت التوقعات.  وقال اأحد امل�شاركني يف مرا�شم 
اأق��ارب، ول نعرف  اأو  اأ�شدقاء  "هذا الرجل مل يكن لديه  العزاء: 
�شيئاً عن حياته.. �شعرنا جميعاً باحلزن جتاهه ولذلك بادرنا كي 
نعطي الرجل وداعاً لئقاً". واأو�شح �شخ�س اآخر من املعزين، اأنه 
اأولد، ولكن يظهر  اأن الفقيد مل يتزوج ومل يكن له  "على الرغم 
�شخ�شاً   60 ق��راب��ة  اأن  التقرير  ويتابع  اأحدهم".   حفيد  اأو  اب��ن 
الكني�شة  اإىل  بالفقيد ح�شروا  اأو معرفة  على �شداقة  يكونوا  مل 
بالتربع  املتاجر  اأح��د  وق��ام  وال�شاة،  ال���وداع  مرا�شم  يف  و�شاركوا 

بالطعام من اأجل مرا�شم ما بعد ال�شاة.

منرة تلقى حتفها يف معركة مع �سريكها املحتمل
ال�شومطريات  منراتها  اإح��دى  نفوق  لندن  حيوان  حديقة  اأعلنت 

والتي قتلت على يد �شريك حمتمل اأثناء اجلمع بني احليوانني.
حتفها  لقيت  اأع����وام(   10( مياتي  اأن  احل��ي��وان  حديقة  وذك���رت 

خال اأول لقاء لها مع اأ�شيم )7 اأعوام(.
اأي��ام حتى   10 مل��دة  النمرين يف حظريتني متجاورتني  اأبقي على 
الأول  تفاعلهما  ولكن  البع�س،  بع�شهم  على  التعود  من  يتمكنا 

تفاعل اأكرث عدوانية" اإىل  ب�شرعة  "ت�شاعد 
وق��ال��ت ح��دي��ق��ة احل���ي���وان اإن احل���را����س ت��دخ��ل��وا ب��اأ���ش��وات عالية 
وم�شاعل واأجهزة اإنذار ولكن كان ذلك متاأخرا عن اإنقاذ مياتى.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تروي موؤامرة حماتها لتغيري ا�سم احلفيد
قالت امراأة اأمريكية اإن حماتها ا�شتغلت و�شعها ال�شحي ال�شعب بعد الإجناب، ودبرت "موؤامرة" حتى متنح املولود 

ال�شم الذي تريده.
 )Finley( وبح�شب �شحيفة "مريور" الربيطانية، فاإن الأم حديثة الولدة اتفقت مع زوجها على اإطاق ا�شم فينلي

قبل اأن تخ�شع ل�عملية قي�شرية.
با�شم  الر�شمية  الوثائق  يف  البن  بت�شجيل  ابنها  حماُتها  اأقنعت  اجلراحية،  العملية  من  تتعافى  الأم  كانت  وفيما 

فيناي )Finlay( وهو ما كانت ترف�شه الوالدة. 
وتقول الأم اإنها مل تكت�شف حقيقة ال�شم اإل بعد م�شي �شهرين، اإذ فوجئت وهي متاأ اإحدى الوثائق باأنها تعر�شت 

خلدعة كربى.
وكتبت عن جتربتها املريرة يف اأحد املواقع، و�شكت ما تعر�شت له على يد حماتها وزوجها الذي يرى واأمه اأن ا�شم 

"فينلي". من  ذكورة  "فيناي" اأكرث 
واأبدى معلقون ت�شامنهم مع الأم، قائلني اإنه من املعيب األ تكون املراأة على دراية با�شم ابنها احلقيقي علما بعدما 

تكبدت م�شاقا كربى يف احلمل والولدة.
منذ  الزوجني  تتدخل يف حياة  ب��اأن  للحماة  ال�شماح  األ يجري  املفرت�س  ك��ان من  اإن��ه  وقالوا  الأم  اآخ��رون  وعاتب 

اللحظات الأوىل.
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وات�ساب حتذف مليوين ح�ساب وهمي �سهريًا 
قالت اإدارة تطبيق "وات�شاب" للرتا�شل الفوري، اإنها حتذف مليوين ح�شاب 
املفربكة، والتخفيف من  الأخبار  انت�شار  �شهرياً، يف حماولة منها ملحاربة 

تفاعل امل�شتخدمني مع املعلومات اخلاطئة. 
واأكد تقرير ملوقع �شحيفة "ذي غارديان" الربيطانية اأن التطبيق اململوك 
ل�شركة "في�شبوك"، ن�شر هذه املعلومات يف اإطار ورقة مطروحة للم�شاعدة 

يف "وقف الإ�شاءات" يف الهند.
وتعترب الهند من اأكرب الأ�شواق من حيث عدد م�شتخدمي التطبيق، حيث 
ي�شل عددهم اإىل اأكرث من 200 مليون م�شتخدم. وتاأتي تلك الأنباء مع 
انت�شار  ا�شتمرار تداول معلومات عن عمليات قتل واإع��دام متكررة، ب�شبب 

الإ�شاعات عرب تطبيق "وات�شاب". 
احل�شابات  التبليغ عن  على  امل�شتخدمني  ت�شجيعها  التطبيق  اإدارة  واأك��دت 
امل�شبوهة، اإما تلك التي ت�شتمر بن�شر الإ�شاعت، اأو تلك احل�شابات التي ل 

ت�شتخدم �شوى لن�شر الر�شائل املزعجة "�شبام".
واأفاد مدير فريق الهند�شة ملكافحة ر�شائل ال�"�شبام" يف ال�شركة مات غونز، 
لتتمكن من  اأجهزة  "مهاجمني" ي��زورون  على  اأمثلة  اكت�شفت  ال�شركة  اأن 
التحكم يف عدة ح�شابات يف وقت واحد، فيما ا�شتخدم اآخرون طرقاً لت�شغيل 

ح�شابات متعددة على جهاز واحد.
تنطلق  التاريخ،  يف  انتخابات  عملية  اأك��رب  لإج��راء  ت�شتعد  الهند  اأن  يذكر 
الرتا�شل  لتطبيق  ب��ارزاً  حتدياً  ي�شكل  ما  املقبل،  )ني�شان(  اأبريل  �شهر  يف 
ال�"�شبام" التي تعترب من  الإ�شاعات ور�شائل  انت�شار  الفوري يف احلد من 

اأبرز م�شكات التطبيق يف تلك املنطقة من العامل. 

كحولية �سامة  مب�سروبات  وفاة   57
ت�شاعفت ح�شيلة الوفيات الناجتة عن احت�شاء م�شروبات كحولية م�شنعة 
اإجراءات  حملة  ال�شلطات  اأطلقت  فيما  الهند  �شمايل  م�شروع  غري  ب�شكل 

�شارمة وجرى ف�شل رجال �شرطة وم�شوؤولني.
ي�شتبه  ال��ذي  امل�شمم،  ال�شراب  احت�شاء  بعد  الأق��ل  57 �شخ�شا على  وتوفى 
الوفيات  ح�شيلة  وك��ان��ت  امل��ن��ث��ول.  م��ن  �شغرية  كمية  عليه  م��و���ش��وع  اأن���ه 
مقاطعات  يف  قرويون  وكلهم  ال�شحايا،  وتناول  �شخ�شا.   28 اجلمعة  يوم 
الفا�شد.  ال�شراب  اخلمي�س،  واأوتاراخند  برادي�س  اأوت��ار  بوليتي  متجاورة 
الكحول رمبا جاء من نف�س  اأن  التي تعمل على فر�شية  ال�شرطة،  واألقت 
امل�شدر، القب�س على 30 �شخ�شا،الكثري منهم جتار خمور ،و�شبطت مئات 
اللرتات من ال�شراب الفا�شد. وف�شلت ال�شرطة اأكرث من 30 م�شوؤول من 
بينهم ع�شرة رجال �شرطة، بناء على اتهامات بالإهمال اأو بالتاآمر يف التجارة 
غري ال�شرعية. وقال م�شوؤول اإداري رفيع امل�شتوى يف مقاطعة �شاهارانبور 
لوكالة الأنباء الأملانية  اإن 20 �شخ�شا اآخر لقوا حتفهم يف املقاطعة الواقعة 

باأوتار برادي�س لرتتفع احل�شيلة هناك اإىل 36 �شخ�شا.

والدة كري�ستيانو رونالدو: 
اأقاتل من اأجل حياتي

والدة  اأف��ي��ريو  دول��وري�����س  ك�شفت 
كري�شتيانو  ال���ربت���غ���ايل  ال��ن��ج��م 
رون����ال����دو ع���ن اإ���ش��اب��ت��ه��ا جم����دداً 
اأح�شن  وال�����دة  ال���ث���دي.  ب�����ش��رط��ان 
لع����ب يف ال���ع���امل خ��م�����س م����رات، 
بداأت معركتها مع العاج من هذا 
املر�س اخلبيث، واأكدت اأنها تقاتل 

الآن من اأجل حياتها.
اأمامه،  الفر�شة  ت��ت��اح  م��رة  ك��ل  يف 
يوؤكد النجم الربتغايل كري�شتيانو 
رون���ال���دو دور وال���دت���ه ال��ك��ب��ري يف 
التاريخ  دخ�����ول  ع��ل��ى  م�����ش��اع��دت��ه 
الاعبني  اأح�������ش���ن  م����ن  ك����واح����د 
يف ع���امل ال�����ش��اح��رة امل�����ش��ت��دي��رة، اإذ 
كثرياً،  اأف��ي��ريو  دول��وري�����س  �شحت 
اب��ن��ه��ا يف ريا�شة  اأج����ل جن���اح  م���ن 

تت�شم مبناف�شة �شديدة للغاية.
وت���راف���ق دول��وري�����س اأف���ي���ريو )64 
رونالدو  كري�شتيانو  ابنها  ع��ام��اً( 
ح���ت���ى داخ������ل امل���ل���ع���ب وجت���ل�������س يف 
املدرج، بينما اأعتاد هو على توجيه 
ي��ه��ز �شباك  ل��ه��ا ع��ن��دم��ا  ال��ت��ح��ي��ة 
اخل�شوم، بالإ�شافة اإىل م�شاندتها 
له يف الكثري من التحديات واملحن 

التي مير بها.
دولوري�س  م���رت   2007 �شنة  ويف 
اأفيريو نف�شها من حمنتها الأوىل 
ال�شرطان  مبر�س  اأ�شيبت  بعدما 
الثدي، بيد اأنها جنحت يف التغلب 
رونالدو  كري�شتيانو  دفع  ما  عليه، 
 100000 مب���ب���ل���غ  ال����ت����ربع  اإىل 
اأج���رى  ال����ذي  للم�شت�شفى،  ي����ورو 
موقع  ذكر  ما  ح�شب  العملية،  لها 

�شحيفة "توتو �شبورت".

الأمري فيليب يتخلى 
عن رخ�سة القيادة 

ذكر ق�شر بكنجهام اأن الأمري فيليب 
تخلى  بريطانيا  ملكة  اإليزابيث  زوج 
ال�شيارة  ق���ي���ادة  رخ�����ش��ة  ع���ن  ط���وع���ا 
ال�شهر  بعد �شلوعه يف ح��ادث ت�شادم 
امل���ا����ش���ي. وك�����ان الأم�����ري ال��ب��ال��غ من 
97 عاما قد جنا من احلادث  العمر 
�شيارة  انقلبت  عندما  اإ���ش��اب��ات  دون 
من ن��وع لن��دروف��ر ك��ان يقودها على 
ب�شيارة  ا���ش��ط��دام��ه��ا  ع��ق��ب  ج��ان��ب��ه��ا 
الثاين  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر   17 يف  اأخ����رى 
�شرق  يف  �شاندرينجهام  �شيعة  ق��رب 
"بعد  اإجنلرتا. وجاء يف بيان الق�شر 
تفكري عميق قرر دوق اأدنربه التخلي 
اخلا�شة  ال��ق��ي��ادة  رخ�شة  ع��ن  ط��وع��ا 
اأُ�شيبت  الأخ���رى،  ال�شيارة  ويف  به". 
ال�شائقة )28 عاما( بجروح يف الركبة 
عاما(   45( مرافقتها  اأُ���ش��ي��ب��ت  كما 

بك�شر يف الر�شغ.

مت�ض  دم طفلها منذ 5 اأعوام
اأربع  باحلب�س  ام���راأة  م��وؤخ��را،  دمناركية،  حمكمة  اأدان���ت 
"دموي"  ب�شكل  ابنها  على  تعتدي  ظلت  بعدما  �شنوات، 
طيلة خم�شة اأعوام. وبح�شب موقع "اإن دي تي يف"، فاإن 
الأم التي تعمل ممر�شة، كانت ت�شحب ن�شف لرت من دم 
اأي راأفة، يف مقاطعة هرنينغ،  اأ�شبوعي دون  البن ب�شكل 
36 عاما،  و�شط الباد. وب��داأت امل��راأة البالغة من العمر 
اأمام  وقالت  احل��ادي ع�شر،  �شهره  الب��ن منذ  دم  ب�شحب 

املحكمة باأنها اأقدمت على فعلتها ال�شنيعة دون وعي.
واأ�شافت اأن كانت ت�شكب دم الطفل داخل احلمام ثم تقوم 
باإلقاء الإبر يف القمامة، واأ�شافت اأنها ل تعرف متى بداأت 

يف اإيذاء البن ال�شحية.
من  اأع���وام   7 ه��ذا  يومنا  يف  يبلغ  ال���ذي  الطفل  ويعي�س 
العمر اإىل جانب اأبيه، وتقول العائلة اإنه عانى م�شكلة يف 

الأمعاء بعد مياده مبا�شرة.
اإزاء الطفل،  اأبدى الأطباء حرية  ومع تقدمه يف العمر، 
داخ���ل ج�شمه، وحل��ل هذه  ال���دم  قلة  �شبب  ي��ع��رف��وا  ومل 
م��رات على   110 بالدم  الأطباء على حقنه  داأب  الأزم��ة، 

مدى �شنوات.
الأمر،  ال�شرطة حتقيقا يف  اأجرت  ال�شكوك،  وحني �شرت 
ومت  الأم،  �شوى  تكن  مل  التي  اجلانية  اإىل  التو�شل  ومت 
اعتقال "م�شا�شة الدماء" يف �شبتمرب 2017 وهي حتمل 

كي�شا من الدم.
ا�شتعانت بهم املحكمة، تعاين  وبح�شب خرباء نف�شانيني 
الأم من متازمة نادرة تنت�شر بني بع�س الأمهات الائي 
يحاولن اختاق مر�س اأحد الأقارب بغر�س دفعهم اإىل 

اخل�شوع للعاج.
ويقول اخلرباء اإن الأم تتمتع ب�شحة جيدة ولن تنفد من 

عقوبة احلب�س التي اأ�شدرتها املحكمة.

مكاملة تنقذ ما تبقى يف حظرية املوت بالتجويع
ق�شت حمكمة ا�شكتلندية مبنع �شيدة من امتاك وتربية 
بعدما وجدت  �شنوات   10 مل��دة  ال��ك��اب،  ع��دا  ح��ي��وان��ات، 

مذنبة بتجويع قطط وبط يف حظريتها حتى املوت.
مفت�شون  تلقى  الربيطانية  ال�شن  �شحيفة  وبح�شب 
خطهم  عرب  هاتفية،  مكاملة  باحليوان  بالعناية  معنيون 
تقتل  اإنها  ويقول  ال�شيدة،  ي�شتكي  �شخ�س  ال�شاخن، من 

حيواناتها جوعا.
واألقت ال�شرطة القب�س على مي�شيل �شميث )36 عاما(، 
مقاطعة  يف  للغاية  املت�شخة  حظريتها  يف  ع��رثت،  بعدما 
ثاث  ب��ه  اأران���ب  قف�س  على  ال�شكتلندية،  اأبردين�شاير 

قطط نافقة، و21 قطة اأخرى تكاد متوت جوعا.
ك��م��ا ع���رثت ع��ل��ى بطتني ن��اف��ق��ت��ني ت��ع��ر���ش��ا ل��ه��ج��وم من 
قبل كاب يف وقت �شابق من يوم القب�س عليها، بح�شب 
دجاجة، وخم�شة   11 اأي�شا  ال�شرطة  ووج��دت  اعرتافها. 

من البط، "الهزيل جدا" عندما فت�شوا مزرعتها.
وتقول "ال�شن" اإن �شميث ف�شلت يف توفري نظام غذائي 

وبيئة بيئية مائمة وطبيب بيطري للقطط والبط.
تتعلق  تهم  بخم�س  اع��رتف��ت  ال��ث��اث��اء،  املحكمة،  واأم���ام 
ب��الإه��م��ال احل��ي��واين ب��ني ي��ول��ي��و واأغ�����ش��ط�����س م��ن العام 
مل���دة ع�شر  ب��ف��ر���س ح��ظ��ر  امل��ا���ش��ي. وُح��ك��م ع��ل��ى �شميث 
�شنوات على امتاك احليوانات والحتفاظ بها، با�شتثناء 

الكاب، مع تاأجيل حكم اآخر ملدة �شتة اأ�شهر. توري كيلي خالل ح�سورها حفل ريكوردينج اأكادميي و كليف ديفي�ص يف بيفريل هيلز, كاليفورنيا.  ا ف ب

غوغل حتظر 
100 مليون ر�سالة 

جي ميل يوميًا
ت��ع��م��ل ���ش��رك��ة غ��وغ��ل ع��ل��ى تقنية 
الع�شوائي يف جي  الربيد  اكت�شاف 
ميل با�شتخدام الذكاء ال�شطناعي 
التعلم  تقنيات  من  جمموعة  عرب 
الآيل ML اجلديدة التي تدعمها 
لك�شف   ،TensorFlow ب��ن��ي��ة 
100 مليون ر�شالة بريد اإلكرتوين 

مزعجة يومياً. 
وي����ق���������ش����ي ال�������ش���خ�������س ال�����ع�����ادي 
فح�س  يف  اأ����ش���ب���وع���ي���اً  ���ش��اع��ة   11
ال��ع��م��ل، ور���ش��ائ��ل الربيد  ر���ش��ائ��ل 
التي  �شبام،  املزعجة  الإل��ك��رتوين 
تقريباً،  م��ل��ي��ون   14.5 اإىل  ت�شل 

والتي ُتر�شل اآلياً ب�شكل يومي. 
قبل  من  جيميل  بريد  وي�شتخدم 
���ش��ه��ري��اً، مع  ���ش��خ�����س  1.5 م��ل��ي��ار 
���ش��رك��ة مت��ث��ل اخلدمة  5 م��اي��ني 
 G مل��وظ��ف��ي��ه��ا ج�������زءاً م����ن ح���زم���ة
مزايا  اأه������م  ب����ني  وم�����ن   ،Suite
اخل������دم������ة، احل����م����اي����ة الأم����ن����ي����ة 
على  جم��ربًة  يجعلها  ما  امل�شمنة، 
ال��ك��ث��ري م��ن ر�شائل  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 

الربيد الإلكرتوين.
تقنيات  اأي�������ش���اً  غ���وغ���ل  وت��خ��ت��رب 
الأخرى  املجالت  يف  الآيل  التعلم 
الت�شيد  مثل  ب��الأم��ان  ال�شلة  ذات 
الربجميات  واكت�شاف  للتحتيل، 
ال�شارة، �شعياً منها ل�شمان الأمن 

على اإنرتنت. 

مئات الإ�سابات ب�سرطان نادر ب�سبب عملية جتميل
اأطباء  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  �شحيون  م�شوؤولون  حث 
الباد على توخي اليقظة اإزاء نوع نادر من ال�شرطان 
لدى  ال��ث��دي  زرع  بعمليات  مرتبطا  ي��ك��ون  اأن  ي��رج��ح 
التي  الأرق��ام الطبية، فاإن احل�شوات  الن�شاء. وبح�شب 
اإىل ظهور  ت��وؤدي  اأو تكبري الثدي  ت�شتخدم لأج��ل زرع 
ما يعرف ب�"ورم اخلايا الكبرية املتحولة اللمفاوي" 

وهو نوع من �شرطانات الدم.
ول يندرج هذا ال�شرطان �شمن �شرطان الثدي، ويقول 
خرباء ال�شحة اإنه يوؤثر على كريات الدم البي�شاء ف�شا 
خ�شعت  التي  امل��راأة  ل��دى  املناعي  اجلهاز  اإ�شعاف  عن 
للعملية. واأوردت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم 
ال�شحية،  اخل��دم��ات  مقدمي  اإىل  ر�شالة  يف  الأرب��ع��اء، 
الثدي،  زراع��ة  عمليات  ب�شاأن  الوعي  زي��ادة  تريد  اأنها 

وفق ما نقل موقع "ذا اإن�شايدر".
واأو�شحت الهيئة ال�شحية الأمريكية اأن عدد امل�شابات 
امراأة  اأي   3817 اإىل  و�شل  ال�شرطان  من  النوع  بهذا 
األ��ف ام���راأة خ�شعن للعملية   30 واح���دة م��ن ب��ني ك��ل 

اجلراحية املثرية للجدل.
لهذه  خ�شعن  الائي  الن�شاء  على  اإن  الأطباء  ويقول 

احل���دي���ث مع  اإىل  ي�����ش��ارع��ن  اأن  ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��راح��ي��ة 
اإذا ر�شدن اأي اأمر غري ماألوف على م�شتوى  الطبيب 
الثدي،  ج��راح��ة  يف  املخت�شة  الطبيبة  وتقر  ال�شدر. 
اأم��ورا كثرية  اإن الأطباء ما زالوا يجهلون  اأت��اي،  ديانا 
وهذا  اللمفاوي،  املتحولة  الكبرية  اخلايا  ورم  ب�شاأن 

الأمر يزيد من تعقيد مهمة العاج.
هذه  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  وانتبهت 
�شنة  ال��ن��ادر  وال�شرطان  ال��ث��دي  عمليات  ب��ني  العاقة 
الأكادميية  ال��ب��ح��وث  م���ن  ع���دد  اإج�����راء  ومت   ،2011

الإ�شافية..
ال�شحية  الإدارة  ت��ل��ق��ت   ،2018 �شبتمرب  وب��ح��ل��ول 
الثدي  عمليات  ب�شاأن  خا�شا  تقريرا   457 الأمريكية 
اأن تكون  ي��رج��ح  وف��ي��ات  ث��م��اين  وال�����ش��رط��ان، و�شجلت 

ناجمة بالأ�شا�س عن تبعات العملية.
ن�شبة  �شوى  ي�شكل  امل�شابات ل  ع��دد  اأن  وي��رى خ��رباء 
حمدودة من بني 1.5 مليون امراأة يف العامل يخ�شعن 
اأي�شا  ال��وارد  لعمليات زرع الثدي يف كل عام، لكن من 
األ تكون ن�شاء بع�س الدول على دراية مبا ح�شل من 

جراء العملية.

جولييت بينو�ض تك�سف 
عالقتها بواين�ستني

ح�شل  واين�شتني ،   املنتج  هاريف  اأن  بينو�س ،  الفرن�شية  جولييت  الفنانة  �شّرحت 
على "كّم هائل من ال�شجب الإعامي مبواجهة تهما جن�شية"، واأنه قد اآن الأوان 

الآن "للعدالة اأن تاأخذ جمراها".
ولفتت بينو�س اإىل اأنه: "مل اأواجه اأي م�شكلة معه اأثناء العمل، ولو اأنني راأيت اأنه 
�شخ�شيا يعاين من م�شاكل. ينبغي األ نن�شى اأنه كان منتجا رائعا، على الرغم من 
اأقول  اأن  امل�شاكل التي واجهها بع�س الزماء وخا�شة املمثات. وددت فقط  كل 

�شاما على عقله وقلبه، فقد عانى الكثري، ولندع العدالة تاأخذ جمراها".
اأط��ل��ق حركة  70 تهمة حت��ر���س، وه��و م��ا  اأك���رث م��ن  ي��واج��ه  اأن واين�شتني  ي��ذك��ر 

#MeToo التي طالت بعد ذلك خمرجني وفنانني.


