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خط دويل لنقل الركاب 
باحلافالت بني دبي وم�سقط

•• دبي-وام: 

دوليا  خطا  عمان  وموا�صالت  دب��ي  يف  وامل��وا���ص��الت  الطرق  هيئة  اأطلقت 
الربي  النقل  تعزيز  اإىل  تهدف  خطوة  يف  وم�صقط  دب��ي  ب��ن  للحافالت 
اتفاقية  عقب  ذل��ك  ج��اء  ال�صقيقن.  البلدين  بن  الركاب  تنقل  وت�صهيل 
بدبي وموا�صالت  واملوا�صالت  الطرق  للركاب بن هيئة  النقل اجلماعي 
عمان التي وقعها موؤخرا يف دبي عن الهيئة اأحمد بهروزيان املدير التنفيذي 
ملوؤ�ص�صة املوا�صالت العامة وعن موا�صالت عمان اأحمد بن علي البلو�صي 
رئي�صها التنفيذي . واأعرب اأحمد بهروزيان عن �صروره بتوقيع االتفاقية 
التي اعتربها خطوة مهمة يف طريق تو�صيع وتعزيز �صبكة النقل الدويل 
بن البلدين ال�صقيقن، م�صريا اإىل حر�ص هيئة الطرق واملوا�صالت على 
�صواء  رواد احلافالت  املجتمع ومنهم  �صرائح  اإ�صعاد متعامليها من جميع 
داخل اإم��ارة دبي اأو بن االإم��ارات االأخ��رى اأو الركاب املتنقلن بن مدينة 
دبي ومدينة م�صقط يف �صلطنة عمان ال�صقيقة«.           )التفا�صيل �ص4(

» الهالل الأحمر« ي�ستكمل حفر و جتهيز 6 اآبار 
ارتوازية يف مديريات �سحراء ح�سرموت

•• ح�رضموت-وام: 

انتهت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي من حفر �صت اآبار ارتوازية و ربطها 
بخط �صخ املياه الرئي�صي اإىل جانب تركيب وحدات �صخ و تنفيذ متديدات 
املديريات  يف  امل�صتفيدة  والقرى  املناطق  يف  امل�صتهدفة  املواقع  اإىل  لت�صل 
تنفذه  ال��ذي  االآب���ار  حفر  م�صروع  �صمن  وذل��ك  بح�صرموت  ال�صحراوية 
الهيئة لتوفري املياه النقية لليمنين يف اإطار الدور االإن�صاين الذي تقوم 
به دولة االإمارات لتخفيف معاناة املواطنن اليمنين جراء الو�صع الراهن 

الذي تعي�صه بالدهم.                                    )التفا�صيل �ص7(

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان 
عددا من ق�سايا و�سوؤون الوطن واملواطن

•• اأبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
�صمو  بح�صور  واملواطن  الوطن  تهم  التي  ال�صوؤون  و  الق�صايا  ع��ددا من 

ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
)التفا�صيل �ص3(

االأمم املتحدة متّدد اجلداول الزمنية التفاق ال�سويد

اجلي�ش اليمني ي�سيطر على �سال�سل جبلية ا�سرتاتيجية يف �سعدة

البحرين: تاأييد احلكم باملوؤبد 
�سد علي �سلمان لتخابره مع قطر

•• املنامة-وكاالت:

رف�صت حمكمة التمييز البحرينية، 
ام�������ص االإث�����ن�����ن، ط���ع���ن اأم������ن عام 
»ج��م��ع��ي��ة ال�����وف�����اق« امل���ن���ح���ل���ة، علي 
املوؤبد،  بال�صجن  حكم  �صد  �صلمان، 

الإدانته بالتخابر مع قطر.
وقالت وكالة االأنباء البحرينية)بنا(: 
العويف  اأ����ص���ام���ة  امل�����ص��ت�����ص��ار  “�صرح 
التمييز  باأن حمكمة  العام،  املحامي 
يناير،   28 ام�����ص  بجل�صتها  ق�صت 
املحكوم  م��ن  امل��ق��دم  الطعن  برف�ص 
ال�صادر  �صلمان يف احلكم  عليه علي 
العليا،  اال���ص��ت��ئ��ن��اف  حم��ك��م��ة  ع���ن 
مبعاقبته واآخرين هاربن، بال�صجن 
اإليهم من  اأ�صند  عما  وذل��ك  امل��وؤب��د، 

التخابر مع دولة اأجنبية«.
وات���ه���م ال��ن��ي��اب��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة علي 
عدائية  اأع���م���ال  “بارتكاب  ���ص��ل��م��ان 
مبركزها  ل��الإ���ص��رار  البحرين  �صد 
ال�صيا�صي واالقت�صادي ومب�صاحلها 
احلكم  نظام  اإ�صقاط  بغية  القومية 
اأ�صرار  واإف�����ص��اء  وت�صليم  ال��ب��الد،  يف 
دفاع اإىل دولة اأجنبية وقبول مبالغ 
مقابل  االأجنبية  الدولة  من  مالية 

ذلك.

ال�صي�صي تبادلنا حديثا معمقا ب�صاأن 
اأن لدينا  واأعتقد  االإقليمية  االأزم��ات 
روؤى موحدة يف العديد من الق�صايا، 
االإقليمية  ال��ق�����ص��اي��ا  ي��خ�����ص  وف��ي��م��ا 
فنحن نعمل منذ اأ�صهر ب�صاأن الو�صع 
يف  ك��ب��ريا  دورا  تلعب  ال��ت��ي  ليبيا،  يف 

ا�صتقرار البلدين«.
“و�صعنا روؤية واحدة للتحرك  وقال 
)يف ليبيا(، حيث لدينا هدفن هناك: 
الالعبن  ودع���م  االإره�����اب  مكافحة 
بفعالية  يكافحون  ال��ذي��ن  الليبين 
الثاين،  االإره��اب يف بلدهم، والهدف 
امل�صاحلة الوطنية التي ت�صمح باإعادة 

اال�صتقرار اإىل ليبيا«.
بالده  اإن  الفرن�صي  ال��رئ��ي�����ص  وق���ال 
من  م�صر  اإىل  دوالر  مليار  �صتقدم 

اأجل دعم م�صروعات التنمية.
عدد  على  التوقيع  الرئي�صان  و�صهد 
التفاهم  وم���ذك���رات  االت��ف��اق��ات  م��ن 
يف  للتعاون  ال��دول��ت��ن،  ب��ن  الثنائية 
جماالت متعددة مثل النقل وال�صحة 
واالت�صاالت  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال���ث���ق���اف���ة 

والتجارة والطاقة.

تطرق باب الذين اعتقدوا اأنهم دفنوها ب�سكل دائم:
ال�سرتات ال�سفراء: هجوم 

م�ساد للديغولية-ال�سيوعية ؟
•• الفجر - غائيل برو�شتييه - ترجمة خرية ال�شيباين

الديغولية - ال�صيوعية تعود ، وهذا ال ي�صعده. رمبا هكذا تعي�ص بع�ص نخب 
ال�صلطة االأكرث اأدجلة، جتربة اأزمة الدوارات املرورية.

اإّن التيار ال�صيا�صي ، الذي يجب اأن نقول، للمرة االأخرية واإىل االأبد، اإذا ما 
اأنهم دفنوه ب�صكل  اأو حقيقًة، يطرق فعال باب الذين اعتقدوا  كان خيالياً 

دائم  مع ت�صفية الديغولية ال�صيا�صية، وانهيار ال�صيوعية.
فاإنها  الزومبي”،  “االأيديولوجية-  مفهوم  م��رّوج  ت��ود،  اميانويل  ووف��ق 
اأبواب ال�صلطة،  حتاول حاليا - كما يف فيلم رعب- اأن تقتحم بقوة وبعناد 
على الرغم من الر�صا�ص املطاطي، والطفيلين، وكّتاب افتتاحيات االأحكام 

املت�صرعة.
االت�صال  الثانية من  العاملية  ال�صيوعية خالل احلرب   - الديغولية  ُولدت 
الذي مت بن ممثل احلزب ال�صيوعي الفرن�صي ، فرناند غرينييه ، النائب 
الحقا ملنطقة �صان دوين ، وال�صلطات الديغولية يف لندن. اأيقونة املقاومة 
هم، يف بع�ص االأحيان، بالتعاطف  الديغولية ، فاإن جان مولن نف�صه، قد اتُّ
ال�صيوعي ، اأو حتى باالنتماء لل�صيوعية ال�صوفياتية.   )التفا�صيل �ص15(

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�صري،  الرئي�صان  قال 
الفرن�صي،  ون����ظ����ريه  ال�������ص���ي�������ص���ي، 
اإمي��ان��ي��ول م��اك��رون، االث��ن��ن، اإنهما 
ات��ف��ق��ا ع��ل��ى ال����روؤى ب�����ص��اأن مكافحة 
اأع��ل��ن م��اك��رون عن  االإره�����اب، فيما 
لدعم  دوالر  م��ل��ي��ار  ب�����الده  ت���ق���دمي 

م�صروعات التنمية يف م�صر.
وجاءت ت�صريحات الرئي�صن، خالل 
العا�صمة  يف  عقداه  �صحفي  موؤمتر 
يزورها  ال��ت��ي  ال���ق���اه���رة،  امل�����ص��ري��ة، 

ماكرون حاليا.
�صهدت  “لقد  ال�����ص��ي�����ص��ي  و�����ص����رح 
ال����روؤى ب�صاأن  حم��ادث��ات��ن��ا ات��ف��اق��ا يف 
اأهمية اال�صتمرار يف موا�صلة العمل 
البغي�ص  االإره����اب  ظ��اه��رة  ملكافحة 
الدولتن  اأم������ن  ي�����ص��ت��ه��دف  ال������ذي 

وم�صاحلهما على حد �صواء«.
تهديدا  “ميثل  االإره�����اب  اأن  واأك����د 
مبا�صرا جلهدنا يف حتقيق متطلبات 
التنمية امل�صتدامة، والتحدي االأكرب 

على درب حتقيق رخاء �صعوبنا«.

•• عوا�شم-وكاالت:

���ص��ي��ط��رت ق���وات اجل��ي�����ص ال��ي��م��ن��ي ، 
ال�صرعية  دع��م  حتالف  من  باإ�صناد 
ع��ل��ى مواقع  االث���ن���ن،  ال��ي��م��ن،  يف 
كتاف  مب����دي����ري����ة  ا����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
الرئي�ص  املعقل  �صعدة  مبحافظة 

مليلي�صيا احلوثي االنقالبية.
اليمنية  االأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ع�صكري،  م�����ص��در  ع���ن  ال��ر���ص��م��ي��ة، 
م�صنودة  الوطني  اجلي�ص  ق��وات  اأن 
هجوماً  �صنت  التحالف  مبروحيات 
من  االأوىل  ال�����ص��اع��ات  يف  م��ب��اغ��ت��اً 
ومتار�ص  مواقع  على  ام�ص،  �صباح 
مديرية  يف  احل���وث���ي���ة  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ا 

كتاف.
بح�صب  اجل���ي�������ص  ق������وات  ومت���ك���ن���ت 
جبال  �صل�صلة  حترير  من  امل�صدر، 
�صحامة ومرتفعات العاديات وجبال 

الوقار والهيج وال�صودة.
واأ�صار اإىل اأن املواجهات اأ�صفرت عن 
�صفوف  يف  وج��رح��ى  قتلى  �صقوط 
اأرب�����ع عربات  وت���دم���ري  احل��وث��ي��ن 
ع�صكرية تابعة لهم وقتل جميع من 

يف  مينين  م�صوؤولن  التقيا  حيث 
ربه  عبد  اليمني  الرئي�ص  مقدمهم 

من�صور هادي.
امل���ت���ح���دة يف  االأمم  م��ب��ع��وث  وق�����ال 
املقابلة ال�صحفية اإن “حالة الزخم 
واإن  ح��ت��ى  م���وج���ودة  ت����زال  ال   )..(
ا�صتغرق اجلدول الزمني املزيد من 
الوقت يف ما يخ�ص اتفاق احلديدة 

وكذلك اتفاق تبادل االأ�صرى«.
التغيريات  ه��ذه  “مثل  اأن  واأو���ص��ح 
الزمنية كانت متوقعة  يف اجل��داول 
اأوال،  ال��ت��ال��ي��ة:  ���ص��وء احل��ق��ائ��ق  يف 
كانت  ال���زم���ن���ي���ة  اجل����������داول  ه������ذه 
طموحة بدرجة كبرية، ثانيا، نحن 
نتعامل مع و�صع بالغ التعقيد على 

االأر�ص«.
اليمنية  احل����ك����وم����ة  وت����و�����ص����ل����ت 
االإيرانية،  احل���وث���ي  وم��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
ال�صهر  ال�صويد  يف  حمادثات  خالل 
اإطالق  ل��وق��ف  ات��ف��اق  اإىل  امل��ا���ص��ي، 
ال��ن��ار يف حم��اف��ظ��ة احل���دي���دة التي 
ت�����ص��م م��ي��ن��اء رئ��ي�����ص��ي��ا مت���ر عربه 
اإىل  املوجهة  التجارية  املواد  غالبية 

مالين ال�صكان.

واأ������ص�����اف ال���رئ���ي�������ص امل�������ص���ري اأن����ه 
الفرن�صي  ن���ظ���ريه  م���ع  ا���ص��ت��ع��ر���ص 
م��ل��ف��ات ال�������ص���رق االأو�����ص����ط ال���ب���ارزة 
والق�صية  ول��ي��ب��ي��ا  ���ص��وري��ا  ال���ص��ي��م��ا 

الفل�صطينية. 
وت���اب���ع: اأك������دت م���ن ج��ان��ب��ي وق���وف 
م�صر وم�صاندتها للجهود ال�صيا�صية 
الرامية لت�صوية النزاعات االإقليمية 
الوطنية  ال����دول����ة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
ال�صماح  اأو  تفككها،  دون  واحليلولة 

كانوا بداخلها ووقوع اأ�صري واحد.
اإىل ذلك، اأكد مبعوث االأمم املتحدة 
اأن  غ��ري��ف��ي��ث،  م���ارت���ن  ال��ي��م��ن  اإىل 
اتفاق  لتنفيذ  ال��زم��ن��ي��ة  اجل�����داول 
احلديدة  م��دي��ن��ة  ب�����ص��اأن  ال�����ص��وي��د 
غ���رب���ي ال��ي��م��ن وت����ب����ادل االأ�����ص����رى، 

زعزعة  على  بالعمل  خارجية  لقوى 
حتقيقا  وا���ص��ت��ق��راره��ا  املنطقة  اأم���ن 

الأهداف اأيديولوجية«.
»تطرقنا  م����اك����رون  ق����ال  وب��������دوره، 
املتعلقة  الق�صايا  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
وهذه  الثنائية،  والعالقات  باالإقليم 
ال���زي���ارة م��ه��م��ة ج����دا، وه���ي فر�صة 
ل��ت��ع��زي��ز ال���رواب���ط م��ع ���ص��ري��ك مهم 
تاريخ  لدينا  �صريك  كلها.  للمنطقة 
الرئي�ص  »م����ع  وت���اب���ع  م���ع���ه«.  ق����وي 

ب�����ص��ب��ب »����ص���ع���وب���ات على  م��������ّددت 
االأر�ص«.

واأكد غريفيث يف حديثه ل�صحيفة 
اأن  ال�صعودية،  االأو�صط”  “ال�صرق 
اجلرنال الهولندي باتريك كمارت، 
كبري املراقبن االأممين يف اليمن، 

�صيغادر من�صبه.
العا�صمة  اإىل  غ��ري��ف��ي��ث  وو����ص���ل 
ل�صيطرة  اخل���ا����ص���ع���ة  ال���ي���م���ن���ي���ة 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي االإي���ران���ي���ة، 
االث���ن���ن، ب��ع��د اأي����ام م��ن زي����ارة قام 
كمارت،  رف���ق���ة  ال���ري���ا����ص  اإىل  ب��ه��ا 

مواقــيت ال�صالة
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الرتبية تر�سد املربرات وتبحث احللول لعدم تكرارها 
ت�سرر 1831 طالبا من عدم ر�سد 
درجاتهم لمتحانات الف�سل الأول

•• دبي – حم�شن را�شد

، على ح�صر الطالب الذين مل ُتر�صد درجاتهم  تعكف وزارة الربية والتعليم حالياً 
لنتائج امتحانات الف�صل الدرا�صي االول حتى اليوم، وبالتايل مل يتم اإعتماد نتائجهم 
واإدخالها على نظام »املنهل« ، رغم مرور اأكرث من ا�صبوعن على اعالن النتائج وبدء 
بوزارة  م�صوؤول  م�صدر  عليه  اأك��د  ما  وف��ق  تبن  اإذ  الثاين،  الدرا�صي  للف�صل  الدرا�صة 
 « عليها  ح�صلت  ق��وائ��م  وف��ق  وطالبة  طالباً   1831 م��ن  يقرب  م��ا  هناك  اأن  الربية 
الثاين  وحتى  االأول  من  الدرا�صية  املراحل  بكافة  املت�صررين،  الطلبة  با�صماء  الفجر« 
اأكرث  اأو  اأية منطقة تعليمية من مدر�صة  ت�صلم  اإذ مل  التعليمية  املناطق  ع�صر، وبكافة 
مل ت�صتكمل ر�صد درجات طالبها حتى اليوم ، وبناء عليه وجهت وزارة الربية اإدارات 
املدار�ص بر�صد املربرات التي حالت دون ر�صد درجات هوؤالء الطالب.             )التفا�صيل 

اأ�ساد مب�ستوى االإجناز مب�سروع مدينة دبي للطريان 
حممد بن را�سد: الإمارات 

مركز جذب لل�سركات العاملية 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو  اأكد �صاحب 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن البيئة الداعمة التي توفرها 
دولة االإمارات لال�صتثمار وامل�صتثمرين من جميع اأنحاء العامل ت�صهد تطورا 
نوعيا يعزز من جاذبيتها كخيار مف�صل لل�صركات العاملية ال�صاعية للدخول 
بن  ميثل  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  اإن  وق��ال  تتو�صطها  التي  املنطقة  اأ���ص��واق  اإىل 
طيف كبري من املميزات االأخرى م�صدر دعم كبريا الأعمال هذه ال�صركات 
اإىل نطاق جغرايف وا�صع ي�صم  اإذ ميكنها من النفاذ مبنتجاتها وخدماتها 

العديد من االأ�صواق النا�صئة والواعدة ويقطنه ما يقارب ملياري ن�صمة.
جاء ذلك خالل زيارة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ام�ص 

الأحدث مراكز خدمات ال�صحن التابعة ملوقع �صوق دوت كوم.
من جهة اأخرى �صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، ام�ص االإعالن 

عن م�صروع »حممد بن را�صد للطريان«.                  )التفا�صيل �ص2(

ا�ستقبل وفد دائرة تنمية املجتمع 
حممد بن زايد: الإمارات اأ�سبحت منوذجا 

يف تاأهيل الكوادر الوطنية املبدعة
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ام�ص يف جمل�ص ق�صر البحر وفد دائرة 

تنمية املجتمع.                              )التفا�صيل �ص3(

جندى تابع لل�صرعية يحمي احد امل�صتودعات الغذائية يف احلديدة  )ا ف ب(

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يف حديث حول الق�صايا التي تهم الوطن واملواطنن  )وام(

هل هي جمرد حركة احتجاجية �صد �صريبة مالية?

ال�صي�صي وماكرون خالل موؤمترهما ال�صحفي بالقاهرة )ا ف ب(

اجلي�ش الليبي »ي�سطاد« قائدا كبريا من القاعدة يف �سبها

الأردين  ال���ن���واب  جم��ل�����ش 
ي��ق��ر ق��ان��ون ال��ع��ف��و ال��ع��ام

•• عمان-وكاالت:

ام�ص  االأردين،  النواب  اأقر جمل�ص 
الذي  العام  العفو  قانون  االثنن، 
اأثار جدال يف البالد، وذلك بعد اأن 
وافق على التعديالت التي اأدخلها 
م�صروع  ع���ل���ى  االأع�����ي�����ان  جم��ل�����ص 

القانون.
وك�������ان جم���ل�������ص االأع������ي������ان، ال����ذي 
غرفتي  ال��ن��واب  جمل�ص  مع  ي�صكل 
اأعاد االأحد  االأردن، قد  الربملان يف 
بعد  ال��ث��اين،  اإىل  القانون  م�صروع 
اجلرائم  اإدراج  ع��ل��ى  اع��ر���ص  اأن 
العامة،  ال�����ص��ل��ط��ة  حت���ت  ال��واق��ع��ة 

وخمالفات املاء والكهرباء.
قرار  على  ال��ن��واب  جمل�ص  وواف���ق 
املخالفن  اأو�صاع  االأعيان ت�صويب 
االأجانب  و���ص��وؤون  االإق��ام��ة  لقانون 
نفاذ  م�����ن  ي����وم����ا   180 خ�������الل 
وكالة  اأوردت  م���ا  وف����ق  ال���ق���ان���ون، 

“برا” الر�صمية.
وبعد اإقرار جمل�ص النواب للقانون، 
لكنه  للنفاذ،  ج��اه��زا  ي�صبح  ف��اإن��ه 
يحتاج اإىل ت�صديق من ملك االأردن 

حتى تبداأ ال�صلطات بتطبيقه.
وي�صتثني القانون، عدة جرائم مثل 
اأمن الدولة، واالإرهاب، والتج�ص�ص، 
وجرائم  االق��ت�����ص��ادي��ة،  واجل���رائ���م 

االعتداء وغريها.
ال��ق��ان��ون عفوا  امل��ق��اب��ل، مي��ن��ح  ويف 
عاما على املدانن، اأو الذين تنظر 
املحاكم يف ق�صاياهم املتعلقة بجنح 
ال�صري،  م��ث��ل خم��ال��ف��ات  وج���رائ���م 
وخمالفات  امل����خ����درات،  وت���ع���اط���ي 

ال�صرائب، وغريها.

ال�سي�سي وماكرون و�سعا روؤية واحدة للتحرك ب�ساأن ليبيا

اتفاق م�سري فرن�سي ملكافحة الإرهاب.. ومليار دولر للقاهرة

•• طرابل�س-وكاالت:

اأعلن اجلي�ص الوطني الليبي عن مقتل قائد كبري من 
البالد، �صمن  �صبها جنوبي  القاعدة يف مدينة  تنظيم 
اأ�صبوعن  نحو  قبل  اجلي�ص  اأطلقها  ع�صكرية  عملية 
والع�صابات  واالإجرامية  االإرهابية  “اجلماعات  لدحر 

العابرة للحدود«.
واأفاد بيان �صادر عن غرفة عمليات الكرامة يف اجلي�ص 
»اأبو  ب���  امل��ل��ق��ب  ال��ع��ب��ديل،  اأح��م��د  ع���ادل  الليبي مبقتل 
التنظيم  اأحد معاقل  «، خالل مداهمة  الليبي  الزبري 

يف حي حجارة مبدينة �صبها.
ب��اأن��ه من  ب��ي��ان��ه ال��ع��ب��ديل  وو���ص��ف اجل��ي�����ص الليبي يف 
العنا�صر االإرهابية اخلطرة جدا، و�صبق له االن�صمام 
اإىل تنظيم جبهة الن�صرة يف �صوريا، بعد خروجه من 

ال�صجن يف العام 2011.
العنا�صر  كان من  العبديل  اأن  الليبي  اجلي�ص  واأو�صح 
الن�صطة يف جتنيد ونقل املت�صددين بن �صوريا وليبيا، 

وكانت له عالقة مع جبهة الن�صرة يف �صوريا.
مع  اأي�صا  عالقة  على  ك��ان  العبديل  اإن  اجلي�ص  وق��ال 
عبد املنعم احل�صناوي، امللقب ب� »اأبو طلحة«، الذي قتل 
يف  املا�صي  االأ�صبوع  امل�صلحة  للقوات  نوعية  عملية  يف 

جنوبي البالد.
اجل��اري عن  يناير   18 يف  اأعلن  الليبي  اجلي�ص  وك��ان 
مقتل احل�صناوي، الذي يعد اأهم قادة تنظيم القاعدة يف 
ليبيا، �صمن عملياته الع�صكرية �صد معاقل املت�صددين 

جنوبي البالد.
اأحمد  العميد  ال��ل��ي��ب��ي،  ب��ا���ص��م اجل��ي�����ص  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
ميثل  احل�صناوي  مقتل  اإن  �صابق،  وق��ت  يف  امل�صماري، 
ب��اأن��ه��م يف مرمى  ل��الإره��اب��ي��ن  ق��وي��ة  »���ص��رب��ة معنوية 

اجلي�ص الوطني الليبي باأي مكان«.
ني��وز  »���ص��ك��اي  ل�قناة  ت�صريح  يف  امل�ص����ماري  واأو����ص���ح 
بن  االت�����ص��ال  �صيقطع  احل�����ص��ن��اوي  مقتل  اإن  ع��رب��ي��ة« 
على  املوجودي���ن  واأول��ئ��ك  امل��غ��رب  دول  يف  املت�ص��ددين 

االأرا�صي الليبية.

الثالثاء   29   يناير   2019  م  - 23 جمادى األولى  1440  العدد  12541    
Tuesday  29   January   2019  -  Issue No   12541



الثالثاء  29   يناير    2019  م   -   العـدد  12541  
Tuesday  29   January   2019  -  Issue No   12541

02

اأخبـار الإمـارات

اأكد التزام دبي ب�سيا�سات ال�سوق املفتوح 

حممد بن را�سد: الإمارات مركز جذب لل�سركات العاملية مبا توفره من اأوجه دعم وت�سجيع متنوعة لال�ستثمار
�سموه يوؤكد اأن انطالق �سركات من املحلية اإىل العاملية �ساهد على ال�سراكة الناجحة بني دبي وجمتمع اال�ستثمار 

اأ�ساد مب�ستوى االإجناز مب�سروع مدينة دبي للطريان 

حممد بن را�سد يوؤكد على دور �سناعة الطريان يف تعزيز القت�ساد الوطني ودفع عجلة التنمية

واالأكرث  املف�صلة  ال�صركة  ت�صبح 
ال���ع���م���الء على  ل������دى  م���وث���وق���ي���ة 
ح��ي��ث ميكنهم  ال����ع����امل،  م�����ص��ت��وى 
ال��و���ص��ول م��ن خ��الل��ه��ا اإىل ك��ل ما 
قد يرغبون ب�صرائه عرب االإنرنت 

وا�صتالمه بكل �صهولة وراحة.
وا����ص���ت���م���ع ����ص���م���وه خ�����الل ال����زي����ارة 
ل�������ص���رح ت��و���ص��ي��ح��ي ح�����ول اأح�����دث 
اأمازون   « الن�صخ املطورة من جهاز 
الكتب  ب��ع��ر���ص  ك��ي��ن��دل« اخل���ا����ص 
�صادرة  كتب  بينها  وم��ن  الرقمية 
يدعمها  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي���ة  ب��ال��ل��غ��ة 
املطورة  للن�صخة  الت�صغيلي  النظام 
م��ن اجل��ه��از وال����ذي ي��ت��ي��ح للقراء 
م��ط��ال��ع��ة جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الكتب العربية من خالله، وهو ما 
يتواكب مع توجهات دبي وقيادتها 
ال��ر���ص��ي��دة يف ت��ع��زي��ز ال���ق���درة على 
العربي  امل���ح���ت���وى  اإىل  ال���و����ص���ول 
املفيد والنافع على �صبكة االإنرنت 
ت�صكل م�صدرا  التي  الكتب  ال�صيما 

رئي�صا للمعرفة.

الأهداف  املواكب  اال�صتثمار  اأمناط 
�صيا�صة  اإط���ار  يف  ال�صيما  التنمية، 
وت�صجيع  ال��دخ��ل  م�����ص��ادر  ت��ن��وي��ع 
اجلديدة  االقت�صادية  القطاعات 
ربط  كنقطة  دب���ي  م��وق��ع  وت��اأك��ي��د 
ال��ع��امل م��ع توجهها  اأط�����راف  ب��ن 
لبناء طريق حرير جديد بالتعاون 
مع االأ�صقاء واالأ�صدقاء يف املنطقة 

والعامل.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اأع�����رب  و 
حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل م��ك��ت��وم عن 
التي  لل�صركات  وت��ق��دي��ره  اإع��ج��اب��ه 
دب��ي وجنحت  م��ن  ب���داأت م�صوارها 
من  مكنها  الف��ت  جن��اح  حتقيق  يف 

اخلروج اإىل العاملية.
�صركات  »ان���ط���الق  ���ص��م��وه:  وق����ال 
�صاهد  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة  م���ن 
دبي  ب��ن  الناجحة  ال�����ص��راك��ة  على 
وجم��ت��م��ع اال���ص��ت��ث��م��ار ع��ل��ى تباين 
نرى  اأن  وي�صعدنا  اأعماله...  حجم 
����ص���رك���ات م��ت��م��ي��زة ت��ت��ح��ول خالل 
وق���ت ق�����ص��ري م��ن ال��ن��ط��اق املحلي 

املدرجن  ال��ب��ائ��ع��ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة ع��ن 
لديه ليمكنهم الركيز على تنمية 
اأع��م��ال��ه��م ب���دال م��ن ال��رك��ي��ز على 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة، يف حن  اجل����وان����ب 
يف  عالية  مبرونة  البائعون  يتمتع 
الراغبن  امل��ن��ت��ج��ات  ع���دد  حت��دي��د 
�صوق،  قبل  تنفيذ طلبياتها من  يف 
مع  يتنا�صب  مب��ا  نطاقها  وتو�صيع 

متطلبات اأعمالهم.
�صعادة خليفة  قال  املنا�صبة،  وبهذه 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال�����زف�����ن، 
للطريان  دب��ي  مدينة  ل�«موؤ�ص�صة 
ودب�����ي اجل����ن����وب«: »ن��ف��خ��ر بجذب 
»�صوق«  م��ث��ل  ال����رائ����دة  ال�����ص��رك��ات 
اإح�������دى ����ص���رك���ات »اأم�����������ازون« اإىل 
دب��ي اجل��ن��وب م��ا ي��دل على اأهمية 
التي  االإم��ك��ان��ي��ات واال���ص��ت��ث��م��ارات 
ال�صركات  لدعم  االإم����ارة  و�صعتها 
ال����ت����ي ت����رك����ز ب�����ص��ك��ل ك����ام����ل على 
اأع���م���ال���ه���ا.. ونحن  ت��ط��وي��ر ومن����و 
نوؤكد التزامنا ببذل اأق�صى اجلهود 
مكانة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  امل�����ص��ت��م��رة 

ل�صركات  وامل�����ص��ج��ع  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
اختالف  على  االأعمال  وموؤ�ص�صات 
احجامها وتنوع قطاعاتها... ودعم 
ال�صركات  ب��ن  ال�صحية  املناف�صة 

املحلية والعاملية.
التقاء  �صموه: »نحر�ص على  وقال 
واال�صتثمارات  ال�صركات  اأ�صحاب 
واآرائهم  اأف���ك���اره���م  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
تطوير  معها  ميكننا  التي  وال�صبل 
ب��ه��م نحو  ال��ت��ي جتمعنا  ال�����ص��راك��ة 

االأف�صل ».
و اأ�صاد �صموه باالإجنازات املتحققة 
يف جم������ال ج������ذب اال����ص���ت���ث���م���ارات 
العاملية الكربى يف دبي  وال�صركات 
وم���ا اأث��م��رت��ه م��ن جن��اح��ات كبرية 
يف هذا ال�صاأن م�صريا اإىل اأن حجم 
امل�صتثمرون  يحملها  ال��ت��ي  ال��ث��ق��ة 
االإماراتية  االقت�صادية  البيئة  يف 
ي��ب�����ص��ر مب�صتقبل  م���ا  وه����و  ك���ب���ري، 
اأك����رث ازده������ارا ل��ل�����ص��راك��ة م���ع اأهم 
واأك������رب ال�������ص���رك���ات يف ال����ع����امل، يف 
اأف�صل  اختيار  على  احلر�ص  �صوء 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وت���ع���رف 
خالل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
الزيارة على املميزات التي يوفرها 
ال�������ص���ح���ن اجل�����دي�����د حيث  م����رك����ز 
ال���الزم���ة ملخزون  امل�����ص��اح��ة  ي��وف��ر 
كما  �صوق  ملوقع  التابعة  ال�صركات 
البائعن  الآالف  خ��دم��ات��ه  ي���ق���دم 
املعروفة  اخلدمة  من  امل�صتفيدين 
» يف  �صوق  ت�صحن من قبل   « با�صم 
تخزين وا�صتالم وتغليف وتو�صيل 
اخلدمة  ه��ذه  متكن  و  منتجاتهم. 
و�صحن  ت���خ���زي���ن  م����ن  ال���ب���ائ���ع���ن 
للعمالء  مبا�صر  ب�صكل  منتجاتهم 
�صمان  اأج�������ل  م����ن  »������ص�����وق«  ع����رب 
ت�����ص��ل��ي��م��ه��ا يف ال���وق���ت امل���ح���دد، مع 
متنوعة  وح���ل���ول  خ���دم���ات  ت��وف��ري 
الت�صليم  عند  النقدي  الدفع  مثل 
التايل  ال���ي���وم  وال��ت��و���ص��ي��ل خ����الل 

والتو�صيل خالل اأيام اجلمعة.
يوفرها  التي  اخلدمات  تت�صمن  و 
امل��رك��ز اأي�����ص��ا خ��دم��ة ال��ع��م��الء اإىل 
املرجتعة  امل��ن��ت��ج��ات  اإدارة  ج���ان���ب 

لنا  جناح  فنجاحها  العاملية...  اإىل 
وازدهار اأعمالها خري ناأمله جلميع 
اأحالمه،  من يق�صدنا حامال معه 
اإع����داد البيئة  ن��ت��اأخ��ر يف  ون��ح��ن ال 
طموحات  لبلوغ  للجميع  الداعمة 

اأعر�ص وجناحات اأكرب«.
واط��ل��ع �صموه خ��الل ال��زي��ارة التي 
راف���ق���ه ف��ي��ه��ا ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأحمد 
هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ص  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�صمو  االإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة 
را�صد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
حممد  موؤ�ص�صة  رئي�ص  مكتوم  اآل 
بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة و�صمو 
ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور ب����ن حم���م���د بن 
، على �صري العمل  اآل مكتوم  را�صد 
تنفيذ  واأ�صاليب  واآل��ي��ات  امل��رك��ز  يف 
يف  العمل  واآل��ي��ات  العمالء  طلبات 
تاأكيدا  افتتاحه  يعد  ال��ذي  امل��رك��ز 
لتو�صيع  امل�صتمرة  ال�صركة  جلهود 
ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف دول����ة االإم������ارات 
اأن  اإىل  ال��رام��ي��ة  ر�صالتها  وت��ع��زي��ز 

مبنى  داخ���������ل  �����ص����م����وه  وجت���������ول 
�صموه  تفقد  اإذ  اخلا�ص  ال��ط��ريان 
مل�صتخدمي  اال���ص��ت��ق��ب��ال  ����ص���االت 
امل�صافرين  اخل��ا���ص��ة  ال���ط���ائ���رات 
عرب مطار اآل مكتوم الدويل .. ثم 
احلرة  ال�����ص��وق  عند  �صموه  ت��وق��ف 
ال���ت���ي ت�����ص��م ���ص��ل��ع��ا م����ن خمتلف 
العاملية  ال���ت���ج���اري���ة  ال����ع����الم����ات 
واطلع على الت�صميم الداخلي ذي 
�صركة  ل�صالة  العاملية  املوا�صفات 
ال�صركات  اإح��دى  وه��ي  فالكون«   «
املبنى  ت�����ص��ت��خ��دم  ال���ت���ي  ال����ث����الث 
جيتيك�ص   « و���ص��رك��ت��ا  ل��ط��ائ��رات��ه��ا 
د�صنه  وال�����ذي   « اأف��ي��ي�����ص��ن  وج��ي��ت 
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم 
طريان  ملجموعة  االأعلى  الرئي�ص 
رئي�ص موؤ�ص�صة مطارات  االإم��ارات 
دبي يف دي�صمرب من العام 2016 
وال��ذي ت�صل م�صاحته اإىل حوايل 
�صتة اآالف مر مربع بتكلفة بلغت 

مائة مليون درهم .
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  واأب������دى 
حممد بن را�صد اآل مكتوم اإعجابه 

ب��ن��م��و قطاع  ال��ت��وق��ع��ات  ظ���ل  ويف 
دول  يف  االإل���ك���رون���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
وم�صر  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
 24 اإىل  دوالر  م���ل���ي���ارات   7 م���ن 
مليار دوالر بحلول العام 2022، 
ت�صعى »اإي. زي. دبي« اإىل امل�صاهمة 
ال��ق��ط��اع من  ه���ذا  ق���وي يف  ب�صكل 
اإم��داد فعالة  خالل توفري �صل�صلة 
ر�صن  تنظيمي  اإط��ار  على  ترتكز 
ومفهوم  م��ت��ك��ام��ل��ة  وم���ن���ظ���وم���ة 

املخزن املزدوج.
وي�صم مركز التجارة االإلكرونية 
م��ن��اط��ق خم�ص�صة  ���ص��ت  اجل��دي��د 
اإج��م��ال��ي��ة قدرها  م�����ص��اح��ة  ت��وف��ر 
قابلة  م��رب��ع  م���ر   550.000
ل����ل����ت����اأج����ري ل���������ص����رك����ات ال����ت����ج����ارة 
املماثلة  وال�����ص��رك��ات  االإل��ك��رون��ي��ة 
اإن�صاء مراكز نقل  اإىل  التي ت�صعى 
النهائية  ال��وج��ه��ة  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات 
ومراكز  املنتجات  تغليف  وم��راك��ز 
االإ�������ص������الح واالإرج�������������اع وم���ب���اين 
اأعمال  ومباين  امل�صركة  االأعمال 
املقرات االإقليمية.   واأثنى �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 

اجلنوب«.
�صاحب  اأزاح  اأخ�����رى  ن��اح��ي��ة  م���ن 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
لوحتي  ع��ن  ال�صتار  ام�����ص  مكتوم 
اللتن  اخل��م�����ص جن����وم  ت�����ص��ن��ي��ف 
�صركة  م����رك����زا  ع��ل��ي��ه��م��ا  ح�����ص��ل 
»ج��ي��ت��ك�����ص« خل����دم����ات ال���ط���ريان 
اخل���ا����ص يف ك���ل م���ن م��دي��ن��ة دبي 
وم����ط����ار ب���اري�������ص – الب���ورج���ي���ه 
اأك���رب م��ط��ارات ال��ط��ريان اخلا�ص 
ح�صب  تقييمهما  اإث����ر  اأوروب������ا  يف 
لت�صنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام 
حكومة  اأطلقته  ال���ذي  اخل��دم��ات 
ثمانية  وف������ق  االإم������������ارات  دول�������ة 
حماور هي: الربط اال�صراتيجي 
ورحلة  واخل���دم���ات  وامل��ت��ع��ام��ل��ون 
اخلدمة  تقدمي  وق��ن��وات  املتعامل 
وكفاءة اخلدمات واالإبداع واملوارد 
حن  يف  والتكنولوجيا  الب�صرية 
�صوؤاال   127 املعايري  تلك  ت�صمل 
والكفاءة  امل���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى  ت���رك���ز 

الت�صغيلية.
»جيتك�ص«  م��رك��ز  ح�����ص��ول  وي��ع��د 
خل���دم���ات ال����ط����ريان اخل���ا����ص يف 

واملعار�ص«،  للفعاليات  اجل��ن��وب 
متخ�ص�صة  معار�ص  منطقة  وهو 
وم��ك��ان دائ��م الإق��ام��ة معر�ص دبي 
للطريان؛ باالإ�صافة اإىل اأكادميية 
الطيارين.    ل���ت���دري���ب  االإم��������ارات 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلق  كما 
اأي�صاً  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
االإلكرونية  ال���ت���ج���ارة  م��ن��ط��ق��ة 
»اإي. زي. دبي«، البالغة م�صاحتها 
920.000 مر مربع والواقعة 
������ص�����م�����ن م����ن����ط����ق����ة اخل�������دم�������ات 

اللوج�صتية يف دبي اجلنوب.
اإمكانات  دب��ي«  زي.  »اإي.  و�صتتيح 
ال�����ت�����ج�����ارة  جم����������ال  يف  ك������ب������رية 
�صتوفر  ح���ي���ث  االإل�����ك�����رون�����ي�����ة، 
املنطقة  خ���دم���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
احل��رة وح��ل��ول االأع��م��ال امل�صممة 
وال�صركات  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ل��ل�����ص��رك��ات 
وخمتربات  واملتو�صطة  ال�صغرية 
االبتكار وحا�صنات االأعمال لدعم 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�������ص���رك���ات 
ال���ت���ي تخدم  ل���ل���ق���ارات  وال���ع���اب���رة 
االأعمال على م�صتوى ال�صركات اأو 

امل�صتهلكن النهائين.

االأول  يعد  ال��ذي  احلديث  باملبنى 
م���ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����ص��ت��وى العامل 
الراحة  و�صائل  بكل  جتهيزه  ومت 
على  ل���ل���م�������ص���اف���ري���ن  وال����رف����ي����ه 
ت�صتخدم  التي  الطائرات اخلا�صة 
خ�صو�صية  ي���وف���ر  ال�����ذي  امل��ب��ن��ى 
كاملة للم�صافرين وجتربة ت�صوق 

ا�صتثنائية.
�صمو  �صموه خ��الل اجل��ول��ة  راف���ق 
مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ 
رئي�ص هيئة دبي للطريان الرئي�ص 
االإمارات  االأعلى ملجموعة طريان 
و�صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن 
موؤ�ص�صة  رئي�ص  مكتوم  اآل  را���ص��د 
مكتوم  اآل  را������ص�����د  ب�����ن  حم����م����د 
من�صور  ال�صيخ  و���ص��م��و  للمعرفة 
اآل مكتوم  را����ص���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
�صليمان  ���ص��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ص��ع��ادة 
الت�صريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
وال�صيافة يف دبي و�صعادة املهند�ص 
التنفيذي  الرئي�ص  الزفن  خليفة 
للطريان  دب����ي  م��دي��ن��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة 
ودبي اجلنوب اإىل جانب عدد من 
وامل��ه��ن��د���ص��ن يف »دبي  امل�����ص��وؤول��ن 

بامل�صروع  ل��ه  ج��ول��ة  خ��الل  مكتوم 
ع���ل���ى ج����ه����ود ف����ري����ق ع���م���ل »دب����ي 
هذا  وتنفذ  ت�صرف  التي  اجلنوب« 
امل�صروع احل�صاري العاملي العمالق 
عري�صة  لقاعدة  �صيوؤ�ص�ص  ال��ذي 
ل�صناعة الطريان املدين االإقليمي 
وال�����دويل وي�����ص��ع دول���ة االإم�����ارات 
التي  العاملية  ال��دول  قائمة  �صمن 
احليوية  ال�صناعة  ب��ه��ذه  ت�صتهر 

ذات التقنيات العالية.
وه����ن����اأ ����ص���م���وه ف���ري���ق ع���م���ل دبي 
ال�صيخ  �صمو  يقوده  الذي  اجلنوب 
رئي�ص  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد 
الرئي�ص  ل���ل���ط���ريان  دب�����ي  ه��ي��ئ��ة 
االإمارات  االأعلى ملجموعة طريان 
دبي على  رئي�ص موؤ�ص�صة مطارات 
جهوده املخل�صة املتميزة يف االأداء 

واملتابعة والتنفيذ واالإبداع .
�صناعة  دور  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  واأك������د 
تعزيز  يف  اجل����������وي  ال�������ط�������ريان 
االق����ت���������ص����اد ال����وط����ن����ي واع����ت����رب 
ال�����ص��ن��اع��ة حمركا  ه�����ذه  ����ص���م���وه 
واالزدهار  االإمن��اء  لعجلة  رئي�صيا 

االقت�صادي .

•• دبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�ص  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« اأن البيئة الداعمة 
ال����ت����ي ت���وف���ره���ا دول�������ة االإم���������ارات 
ل��ال���ص��ت��ث��م��ار وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن من 
تطورا  ت�صهد  العامل  اأنحاء  جميع 
كخيار  جاذبيتها  م��ن  ي��ع��زز  نوعيا 
ال�صاعية  العاملية  لل�صركات  مف�صل 
التي  املنطقة  اأ���ص��واق  اإىل  للدخول 
تتو�صطها وقال اإن املوقع اجلغرايف 
ميثل بن طيف كبري من املميزات 
االأخرى م�صدر دعم كبريا الأعمال 
هذه ال�صركات اإذ ميكنها من النفاذ 
نطاق  اإىل  وخ��دم��ات��ه��ا  مبنتجاتها 
ال��ع��دي��د من  ج��غ��رايف وا���ص��ع ي�صم 
االأ�صواق النا�صئة والواعدة ويقطنه 

ما يقارب ملياري ن�صمة.
زي������ارة �صاحب  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را�صد 
مراكز  الأح�����دث  اأم�������ص  م��ك��ت��وم  اآل 
خدمات ال�صحن التابعة ملوقع �صوق 
»اأمازون«  �صركات  اإح��دى  كوم  دوت 
 40 م�صاحة  على  وامل��ق��ام  دب���ي،  يف 
»دبي  م��رب��ع يف منطقة  م��ر  األ���ف 
ال���ذي يتم  االأول  وي��ع��د  اجل��ن��وب«، 
»اأم����ازون«  ا���ص��ت��ح��واذ  بعد  افتتاحه 
ب����داأت ت�صغيله  ع��ل��ى »���ص��وق« ح��ي��ث 
تلبية  ب��ه��دف  امل��ا���ص��ي  �صبتمرب  يف 
الطلب املتنامي لعمالء ال�صركة يف 

دولة االإمارات.
مع  التعاون  اأن  اإىل  �صموه  اأ���ص��ار  و 
و�صركات  ال��ع��امل��ي��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
الكربى  االأع�����م�����ال  وم���وؤ����ص�������ص���ات 
عملية ال تنقطع موؤكدا التزام دبي 
ب�صيا�صات ال�صوق املفتوح وم�صاعيها 
الت�صهيالت  كل  لتقدمي  املتوا�صلة 
الداعم  امل���ن���اخ  ل��ت��ه��ي��ئ��ة  ال����الزم����ة 

اإ�صافة  امل��ن��ط��ق��ة،  ال���رائ���دة يف  دب���ي 
يف  كم�صاهم  الرئي�صي  دورن����ا  اإىل 
العاملة  ال��ق��وى  م���ه���ارات  حت�����ص��ن 
م���ن جانبه،  االإم��������ارات.«  دول����ة  يف 
الرئي�ص  م�����ص��ح��ور،  رون���ال���دو  ق���ال 
دوت  �����ص����وق   « مل����وق����ع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ك��وم«: » نثمن عاليا زي��ارة �صاحب 
اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
مكتوم فهي �صرف كبري لنا ومتثل 
يف  اأع��م��ال��ن��ا  لت�صجيع  مهمة  قيمة 
فريادة  واملنطقة..  االإم���ارات  دول��ة 
االأعمال تعد مبثابة القوة الدافعة 
ال�صعيد  ع��ل��ى  االق��ت�����ص��ادي  للنمو 
ال��ع��امل��ي، ل��ذا نحن ف��خ��ورون حيال 
الدور الذي نلعبه يف متكن العديد 
من ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
تبيع منتجاتها عرب موقعنا،  التي 
عمالئنا  ت���زوي���د  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
مالين  اإىل  ال��و���ص��ول  ب��اإم��ك��ان��ي��ة 
املنتجات.. وعالوة على ذلك، �صيتم 
توفري اأكرث من 600 فر�صة عمل 
جديدة خالل العام االأول لت�صغيل 
اإ�صافة  اجل���دي���د  ال�����ص��ح��ن  م���رك���ز 
للعمالء  نوفرها  التي  امليزات  اإىل 
���ص��واء.. و  البيع على ح��د  وج��ه��ات 
نحن فخورون مب�صاهمتنا يف تعزيز 
لالأعمال  عاملي  كمركز  دبي  مكانة 
وتعزيز تناف�صية دولة االإم��ارات يف 

هذا املجال على ال�صعيد العاملي ».
دوت  �صوق   « ويتمتع جميع عمالء 
كوم«وم�صتخدمي التطبيق اخلا�ص 
باملوقع باإمكانية الو�صول ب�صهولة 
مليون   9،4 م���ن  الأك�����رث  وراح������ة 
خمتلفة..  ف��ئ��ة   31 ع���رب  م��ن��ت��ج 
ويختربون جتربة اآمنة عند اإجراء 
الطلبات، ف�صال عن اال�صتفادة من 
حلول الدفع االإلكرونية املريحة، 
وخ����دم����ات ال����دف����ع ال���ن���ق���دي عند 
العمالء  دع���م  ال��ت�����ص��ل��ي��م، وخ��دم��ة 

التي يقدمها املوقع.

•• دبي-وام:

�صهد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
ام�ص  اهلل«،  »رع�������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
م�������ص���روع »حممد  ع����ن  االإع��������الن 
املعروفة  ل���ل���ط���ريان«،  را����ص���د  ب���ن 
للطريان«،  دب��ي  »مدينة  ب���  �صابقا 
ومنطقة »اإي. زي. دبي« اجلديدة 
�صمن  االإل����ك����رون����ي����ة  ل���ل���ت���ج���ارة 
اللوج�صتية  اخل���دم���ات  م��ن��ط��ق��ة 
هذه  وتعك�ص  اجل���ن���وب«.  »دب���ي  يف 
املت�صارعة  النمو  وت���رية  امل�صاريع 
التطوير  م�����ص��روع  ي�صهدها  ال��ت��ي 
 145 البالغة م�صاحته  احل�صري 

كيلومرا مربعا.
بن  »حممد  م�صروع  ت�صميم  ومت 
�صيبلغ  ال����ذي  ل���ل���ط���ريان«،  را����ص���د 
القطاعن  ا���ص��ت��ث��م��ارات  اإج���م���ايل 
احلكومي واخلا�ص فيه 17 مليار 
درهم، من اأجل اإن�صاء �صل�صلة قّيمة 
ف��ع��ال��ة ل��ق��ط��اع ال���ط���ريان وزي����ادة 
املحلي  ال��ن��اجت  اإج��م��ايل  م�صاهمة 
النمو  يف  امل��ت��ق��دم��ة  ل��ل�����ص��ن��اع��ات 
ويتاألف  ل����الإم����ارة.  االق��ت�����ص��ادي 
»حم���م���د ب����ن را�����ص����د ل���ل���ط���ريان«، 
املمتد على م�صاحة 6.7 كيلومر 
مربع من منطقة جتارية واأق�صام 
وال�صيانة  الفني  الدعم  خلدمات 
والتعليم  ال���ت���ج���اري  وال����ط����ريان 

والبحوث والتطوير.
ك���م���ا ي�������ص���م »حم����م����د ب����ن را����ص���د 
للطريان« ق�صماً خم�ص�صاً للتعليم 
اإن�صاء  والبحوث والتطوير بهدف 
جم��م��ع ���ص��ام��ل ل���ل���ط���ريان ميكن 
توفري  ف���ي���ه  ال�����ط�����ريان  مل���ع���اه���د 
ع��ل��ى برامج  وت�����ص��ه��ي��ل احل�����ص��ول 
جمال  يف  امل�����ص��ت��وى  ع��ال��ي��ة  تعليم 

الطريان.
وي�����������ص�����م »حم������م������د ب�������ن را������ص�����د 
للطريان« اأي�صاً »مركز اإي 2 دبي 

5 جنوم  ت�����ص��ن��ي��ف  ب���اري�������ص ع��ل��ى 
نوعها  م���ن  االأوىل  ه���ي  ���ص��اب��ق��ة 
العاملي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
مراكز  ع��ل��ى  اخل��دم��ات  لت�صنيف 
خ������دم������ات خ����������ارج ح����������دود دول������ة 
�صاأنها  م���ن  خ��ط��وة  يف  االإم��������ارات 
تعميم تبني النظام دولياً وتو�صيع 
�صركات  لي�صمل  ان��ت�����ص��اره  دائ�����رة 
ري���ادي���ة ب��ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص داخل 
وخ�����ارج ال���دول���ة مب���ا ي���وؤك���د متّيز 
االإم����ارات وحتول  جت��ارب حكومة 
تطبقها  التي  الناجحة  املمار�صات 
تتبناها  قيا�صية  م��وا���ص��ف��ات  اإىل 

موؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص.
على  احلا�صالن  امل��رك��زان  ويتميز 
عمل  مبنهجية  جن��وم   5 ت�صنيف 
تقدمي  و  امل���ت���ع���ام���ل  ع���ل���ى  ت���رك���ز 
خ���دم���ات ع��ل��ى درج�����ة ع��ال��ي��ة من 
واأن  ���ص��ب��ق  اإذ  واالإب��������داع  ال���ك���ف���اءة 
اأف�صل  ج��ائ��زة  على  امل��رك��ز  ح�صل 
مركز خدمات طريان خا�ص لعام 
ر�صمياً  م��رك��زاً  واخ��ت��ري   2017
العام  ل��ل��ط��ريان يف  دب����ي  مل��ع��ر���ص 

ذاته.
خلدمات  »جيتك�ص«  م��رك��زا  ويعد 
الطريان اخلا�ص يف دبي وباري�ص 
حيث  من  لل�صركة  مركزين  اأك��رب 
احلجم وعدد املتعاملن ويقدمان 
جم���م���وع���ة م����ن اخل�����دم�����ات مثل 
ال�صيافة واملالحة اجلوية والدعم 
االأر�������ص������ي وت�����زوي�����د ال����ط����ائ����رات 
ومتابعة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ب���ال���وق���ود 
الرحالت اإ�صافة اإىل خدمات كبار 

ال�صخ�صيات.
»جيتك�ص«  �����ص����رك����ة  اأن  ي����ذك����ر 
تعمل  اخلا�ص  الطريان  خلدمات 
يف 30 دولة واأكرث من 53 مركزا 
خلدمات الطريان اخلا�ص وت�صم 
وتوفر  م��وظ��ف   400 م���ن  اأك����رث 
م��وق��ع لتزويد   1500 م��ن  اأك���رث 
وقود الطائرات وتقدمي اخلدمات 

االأر�صية.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يبحثان عددا من ق�سايا و �سوؤون الوطن و املواطن
•• اأبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
عددا من الق�صايا و ال�صوؤون التي 
بح�صور  وامل���واط���ن  ال���وط���ن  ت��ه��م 
�صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن 

را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
 - اللقاء  خ��الل  �صموهما  وت��ن��اول 
الذي جرى ام�ص يف جمل�ص ق�صر 
بتعزيز  الكفيلة  ال�صبل   - البحر 
القيادة  ظ���ل  يف  ال����دول����ة  م��ك��ان��ة 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  احلكيمة 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة »حفظه اهلل« .

اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حمدان  و�صمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
الظفرة و�صمو ال�صيخ طحنون بن 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة العن و�صمو ال�صيخ �صيف 
بن حممد اآل نهيان و�صمو ال�صيخ 
و�صمو  نهيان  اآل  �صرور بن حممد 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ ه���زاع 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
اأب��وظ��ب��ي و ال��ف��ري��ق �صمو  الإم����ارة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �صيف  ال�صيخ 
نائب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير 
بن  حامد  ال�صيخ  و�صمو  الداخلية 
دي���وان ويل  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
خالد  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  عهد 
جمل�ص  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اإدارة موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية 
االإحتياجات  وذوي  االإن�����ص��ان��ي��ة 
اخلا�صة ومعايل ال�صيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح.
القيادة  ح��ر���ص  ���ص��م��وه��م��ا  واأك�����د 
احل���ك���ي���م���ة ع����ل����ى حت���ق���ي���ق رف�����اه 

وتنميتها.
�صمو  البحر  ق�صر  جمل�ص  ح�صر 

اأب��ن��اء ال��وط��ن.. �صائلن امل��وىل عز 
وج���ل اأن ي��ح��ف��ظ دول����ة االإم�����ارات 

العي�ص  ���ص��ب��ل  وت���وف���ري  امل��ج��ت��م��ع 
جلميع  امل�صتقرة  واحلياة  الكرمي 

�صعود بن �صقر  ال�صيخ حممد بن 
اخليمة  راأ���ص  عهد  ويل  القا�صمي 

وي��������دمي اأم����ن����ه����ا وا�����ص����ت����ق����راره����ا 
ورخاءها لتوا�صل م�صرية تقدمها 

�سيف بن زايد يرتاأ�ش اجتماعا ملجل�ش  
»ال�سعادة و الإيجابية« بوزارة الداخلية

•• اأبوظبي - وام: 

تراأ�ص الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 
االجتماع  ام�ص  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
االأول ملجل�ص ال�صعادة واالإيجابية لوزارة الداخلية لعام 

الوزارة. مبقر  عقد  الذي   2019
مت خ����الل االج���ت���م���اع ا���ص��ت��ع��را���ص ع����دد م���ن امل���ب���ادرات 
ال��ع��م��ل ال�صرطي  ت�����ص��ت��ه��دف ت��ط��وي��ر  ال��ت��ي  وامل�����ص��اري��ع 
ال�صعادة  ثقافة  ون�صر  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  وتعزيز 

واالإيجابية بن اأفراد املجتمع يف نطاق عمل الوزارة.
متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  م��ع��ايل  االج��ت��م��اع  ح�صر 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال�����ص��رط��ة واالأم����ن ال��ع��ام يف دب���ي ومعايل 

ال���ل���واء ف��ار���ص خ��ل��ف امل���زروع���ي ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�صرطة 
رئي�ص  اخلييلي  ح��ارب  خليفة  الركن  وال��ل��واء  اأبوظبي 
جم��ل�����ص ال��ت��ط��وي��ر امل��وؤ���ص�����ص��ي ب���ال���وزارة وال���ل���واء �صامل 
مبارك ال�صام�صي وكيل وزارة الداخلية امل�صاعد للموارد 
واخل���دم���ات امل�����ص��ان��دة و ال��ل��واء ال��دك��ت��ور اأح��م��د نا�صر 
حممد  ال��ل��واء  و  الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�ص  الري�صي 
الوزير  �صمو  م�صت�صاري  مكتب  م��ن  املنهايل  العو�صي 
االأمن  عام  مدير  ال�صريفي  مكتوم  عبدالعزيز  واللواء 
والعميد  ب��ال��دول��ة  ال��ع��ام��ون  ال�صرطة  وق���ادة  ال��وق��ائ��ي 
ال��ع��ام ملكتب  االأم���ن  الظاهري  دمل��وج  ب��ن  حممد حميد 
�صمو نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية وعدد 

من املدراء العامن ومديري االإدارات بالوزارة .

من�سور بن زايد يثمن التعاون الإماراتي ال�سعودي يف جمال الأر�سفة والتوثيق
•• اأبوظبي-وام:

اأع�����رب ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ م��ن�����ص��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
ال������وزراء وزي����ر ����ص���وؤون ال��رئ��ا���ص��ة ، 
رئ��ي�����ص االأر����ص���ي���ف ال���وط���ن���ي، عن 
ع��ظ��ي��م ت���ق���دي���ره مل��ج��ل�����ص ال������وزراء 
اجتماعه  اأ�صدر يف  الذي  ال�صعودي 
ب��رئ��ا���ص��ة خ����ادم احلرمن  االأخ�����ري 
عبد  ب��ن  �صلمان  امل��ل��ك  ال�����ص��ري��ف��ن 
العزيز قراراً باملوافقة على مذكرة 
التعاون املوقعة بن “دارة امللك عبد 
الوطني”  و”االأر�صيف  العزيز” 
تعميق  اإىل  ال��رام��ي��ة  االإم�����ارات�����ي، 
ال��ت��ك��ام��ل ال��ث��ق��ايف ب��ن ال��ب��ل��دي��ن يف 
وحفظ  والتوثيق  االأر���ص��ف��ة  جم��ال 

وال�صراكة  التاريخية  الو�صائج  من 
اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط بن 

البلدين وال�صعبن ال�صقيقن.
توؤديه  ال��ذي  ب��ال��دور  �صموه  واأ���ص��اد 
“دارة امللك عبد العزيز” يف توثيق 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ت��اري��خ 

ومنطقة اخلليج.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ع��ايل ح��م��د بن 
عبد الرحمن املدفع رئي�ص جمل�ص 
اإدارة االأر�صيف الوطني اإن عالقات 
الوطني”  “االأر�صيف  بن  التعاون 
و”دارة امللك عبد العزيز” وطيدة، 
التعاون  م��ذك��رة  ر���ص��وخ��اً  ت��زي��ده��ا 
اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  بينهما  امل��وق��ع��ة 
الوطني  االأر�صيف  مقتنيات  اإث���راء 
ت�صلط  التي  التاريخية  بال�صجالت 

التاريخ والراث امل�صرك.
وقال �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد 
ال�صعودية  االإماراتية  العالقات  اإن 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قيادة  حتت 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخ���ي���ه  اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة 
خ����ادم احل��رم��ن ال�����ص��ري��ف��ن امللك 
�صعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �صلمان 
اإىل  وت�صتند  واملتانة،  بالقوة  تتميز 
والروؤى  االأخ��وة  من  را�صخة  اأ�ص�ص 
وامل������واق������ف وال���ت���ن�������ص���ي���ق وال����وع����ي 
ب��امل�����ص��ري امل�����ص��رك ، و���ص��م��ن هذا 
االإط����ار ج���اء ت��وق��ي��ع امل���ذك���رة، التي 
التعاون  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  متهد 
تباداًل للمعارف واخلربات يف جمال 
يعزز  مبا  امل�صرك،  التاريخ  حفظ 

ال�صوء على التاريخ امل�صرك.
امللك  “دارة  ب��ال��دور  معاليه  واأ���ص��اد 
تاريخ  ت��وث��ي��ق  يف  العزيز”  ع��ب��د 
اململكة العربية ال�صعودية ومنطقة 
اخل��ل��ي��ج .. م��ع��رب��ا ع���ن اأم���ل���ه ب���اأن 
�صراكة  ال���ت���ع���اون  م����ذك����رة  ت���ك���ون 
خمرجاتها  يف  ت��ن�����ص��ج��م  م���ث���م���رة 
الوطني  االأر����ص���ي���ف  م�����ص��اع��ي  م���ع 
الوطن،  ذاك��رة  حفظ  اإىل  الرامية 
واأر�صفتها  وحفظها  الوثائق  وجمع 
وتبادل  ال��ع��ل��م��ي��ة،  االأ�����ص����ول  وف����ق 
التي تر�صد  التاريخية  االإ�صدارات 
البلدين  تاريخ  يف  حمورية  ق�صايا 

ال�صقيقن.
االأر�صيف  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 
مار�ص  يف  وقع  قد  للدولة  الوطني 

املا�صي مذكرة تعاون مع دارة امللك 
لتعزيز  ال��ري��ا���ص  ال��ع��زي��ز يف  ع��ب��د 
لال�صتفادة  ال���ط���رف���ن  م�����ص��اع��ي 
واحل�صاري  ال��ت��اري��خ��ي  االإرث  م��ن 
مقتنيات  ����ص���ك���ل  ع����ل����ى  امل����ت����وف����ر 
تعاون  عالقات  وتطوير  اأر�صيفية، 
ث���ن���ائ���ي ت�������ص���م���ل ت�����ب�����ادل اخل������رباء 
املعلومات،  وم�����ص��ارك��ة  واخل�����ربات، 
االأر�صيفية  امل������وارد  ع���ن  وال��ب��ح��ث 
ال���ت���اري���خ���ي���ة، وت���ن���ظ���ي���م ال���ربام���ج 
واملوؤمترات،  وال��ن��دوات  التدريبية، 
الن�صرات  وت���ب���ادل  ال��ع��م��ل،  وور�����ص 
والعمل  وال��ت��اري��خ��ي��ة،  االأر���ص��ي��ف��ي��ة 
الوثائق  ُن�����ص��ِخ  ل��رق��م��ن��ه  امل�����ص��رك 
وتبادلها وفقاً للقوانن الناظمة يف 

البلدين ال�صقيقن.

من�سور بن زايد ي�ستقبل 
نا�سر ال�سباح

•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
وزير �صوؤون الرئا�صة ام�ص مبطار الرئا�صة يف اأبوظبي ال�صيخ نا�صر �صباح 
االأحمد ال�صباح، النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الدفاع يف دولة 

الكويت ال�صقيقة.
ورحب �صموه بال�صيف يف قاعة كبار الزوار يف مطار الرئا�صة ، وجرى خالل 
اللقاء بحث العالقات االأخوية املتميزة بن دولة االإم��ارات ودولة الكويت 
املجاالت  البلدين يف خمتلف  امل�صرك بن  التعاون  وا�صتعرا�ص  ال�صقيقة، 

و�صبل تطويرها وتنميتها مبا يعود بالنفع على ال�صعبن ال�صقيقن.

ا�ستقبل وفد دائرة تنمية املجتمع 

حممد بن زايد: »الإمارات اأ�سبحت منوذجا يف تاأهيل الكوادر الوطنية املبدعة«
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة ام�ص يف جمل�ص ق�صر البحر وفد دائرة 

تنمية املجتمع.
وتبادل �صموه والوفد خالل اللقاء احلديث حول الربامج واملبادرات التي 
تنفذها الدائرة وروؤيتها يف تنفيذ نهج الدولة بتوفري حياة كرمية الأفراد 

املجتمع.
�صعي  اللقاء  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  واأك��د �صاحب 
املجتمع  االإجتماعي ل�صرائح  الرفاه  �صبل  اإىل حتقيق  االإم��ارات  قيادة دولة 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الدولة  روؤي��ة  وجت�صيد  كافة 
التنمية  جوهر  االإن�صان  تعد  والتي  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل 
اأن اال�صتثمار االأمثل  اإىل  واملحرك االأ�صا�صي مل�صرية اخلري ..م�صريا �صموه 
وامل�صتدام يكمن يف ا�صتثمار العن�صر الب�صري. واأعرب �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان عن فخره بالكوادر الوطنية التي تعمل على تعزيز 
اإىل  و�صلت  االم���ارات  دول��ة  اأن  �صموه  ..م��وؤك��دا  ب��الده��ا  وم�صداقية  �صمعة 
مراحل متقدمة من التطور يف كافة املجاالت احليوية واأ�صبحت منوذجا 
وقدوة لالآخرين بتجاربها التنموية و�صيا�صاتها يف تاأهيل الكوادر الوطنية 

املبدعة.
واأ�صار �صموه يف حديثه اإىل اأن اأبناء الوطن املخل�صن هم االأقدر على فهم 
الوطنية مبا  اأهدافهم  الو�صول اىل  متطلبات وظروف جمتمعهم وكيفية 

يلبي الطموحات والتطلعات التنموية يف خمتلف القطاعات.
وعلى  القيادة  توليه  ال��ذي  واالهتمام  الدعم  الدائرة  وفد  ثمن  من جانبه 
راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه 
اأعلى  وف��ق  ال��دول��ة  يف  احل��ي��اة  ج��ودة  لتعزز  املجتمع  �صرائح  مبختلف  اهلل« 
املعايري العاملية ..م�صيدا مبتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان املبا�صرة واهتمامه باالرتقاء مبختلف اجلوانب التي مت�ص حياة اأفراد 

املجتمع ب�صرائحه كافة وحتقيق تطلعاتهم.
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اأخبـار الإمـارات
خط دويل لنقل الركاب باحلافالت بني دبي وم�سقط

•• دبي-وام: 

اأطلقت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي وموا�صالت عمان 
تهدف  خطوة  يف  وم�صقط  دب��ي  بن  للحافالت  دوليا  خطا 
اإىل تعزيز النقل الربي وت�صهيل تنقل الركاب بن البلدين 
ال�صقيقن. جاء ذلك عقب اتفاقية النقل اجلماعي للركاب 
بن هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي وموا�صالت عمان التي 
املدير  ب��ه��روزي��ان  اأح��م��د  الهيئة  دب��ي ع��ن  م��وؤخ��را يف  وقعها 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صالت العامة وعن موا�صالت عمان 

اأحمد بن علي البلو�صي رئي�صها التنفيذي .

التي  اأحمد بهروزيان عن �صروره بتوقيع االتفاقية  واأع��رب 
اعتربها خطوة مهمة يف طريق تو�صيع وتعزيز �صبكة النقل 

الدويل بن البلدين ال�صقيقن.
اإ�صعاد  على  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة  ح��ر���ص  اإىل  م�صريا 
متعامليها من جميع �صرائح املجتمع ومنهم رواد احلافالت 
�صواء داخ��ل اإم��ارة دبي اأو بن االإم���ارات االأخ��رى اأو الركاب 
�صلطنة عمان  دبي ومدينة م�صقط يف  املتنقلن بن مدينة 

ال�صقيقة » .
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  البلو�صي  ع��ل��ي  ب��ن  اأح��م��د  ع��رب  ب����دوره 
ملوا�صالت عمان عن �صعادته وارتياحه لتوقيع هذه االتفاقية 

مع جهة رائدة يف جمال النقل اجلماعي مثل هيئة الطرق 
واملوا�صالت يف دبي التي اأ�صبحت اإجنازاتها يف االإمارة ي�صار 

لها بالبنان ال �صيما واأنها قد حتققت يف زمن قيا�صي.
كل  نحر�ص  ع��م��ان  م��وا���ص��الت  نحن يف   «  : البلو�صي  وق���ال 
�صلطنة  بن  املتنقلن  الركاب  وراح��ة  �صالمة  على  احلر�ص 
واآمنة  ح��اف��الت متطورة  م��ن  االإم����ارات على  ودول���ة  عمان 
م�صافات  على  ال��رك��اب  لنقل  خ�صي�صا  وم��ع��دة  وم�����ريحة 

طويلة .
. م�صريا اإىل اأن هذه اخلطوة متثل بداية مل�صروع تكامل يف 

�صبكة النقل بن البلدين ال�صقيقن » .

اإناء مروح .. قطعة اأثرية من اخلليج 
العربي عنوان جل�سة حوارية بلوفر اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

ي�صت�صيف متحف اللوفر اأبوظبي جل�صة حوارية مع الدكتور مارك بيت�ص رئي�ص االآثار يف الظفرة و 
العا�صمة اأبوظبي يف اإدارة البيئة التاريخية التابعة لهيئة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي حتت عنوان 

مروح: قطعة اأثرية من اخلليج العربي” وذلك يوم غدا بقاعة حما�صرات املتحف. “اإناء 
تتناول اجلل�صة التي تتزامن - مع معر�ص “طرق التجارة يف اجلزيرة العربية: روائع اآثار اململكة 
العربية ال�صعودية عرب الع�صور- .. تاريخ “اإناء مروح” الذي مت اكت�صافه يف اإحدى اأقدم القرى 
“العراق  الرافدين  ب��الد  ال��ذي �صنع يف جنوب  االإن��اء  تاريخ  “ عن  “بريت�ص  . ويتحدث  بالدولة 
حاليا” ثم تنقل يف اأنحاء اخلليج العربي قبل 8 اآالف �صنة، ويناق�ص ا�صلوب احلياة يف املنطقة اآنذاك 

واال�صتخدامات القدمية لالإناء وق�صة و�صوله اإىل املنطقة .

حاكم ال�سارقة ي�ستقبل وفد املجل�ش الأ�سرتايل لالأبحاث الرتبوية
•• ال�شارقة-وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ص���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
الدكتورة  ام�����ص  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
باولن تايلري مدير معهد حت�صن 
التطوير  و  امل����دار�����ص  خم���رج���ات 
االأ�صرايل  للمجل�ص  التابع  املهني 
ل����الأب����ح����اث ال����رب����وي����ة وال����وف����د 
الدكتور  دارة  وذل��ك يف  لها  املرافق 
�صموه  رح��ب  و  القا�صمي.  �صلطان 
يف م�صتهل اللقاء بالوفد ال�صيف و 
حول  الودية  االأحاديث  معه  تبادل 
بال�صاأن  املتعلقة  الق�صايا  من  عدد 
وا�صتعر�ص  وال���رب���وي  التعليمي 
جم���االت ال��ت��ع��اون ال��ت��ي ميكن لها 
اجلانبن  ب��ن  التكامل  حتقق  اأن 
اأو���ص��ح �صاحب  امل��ج��ال. و  يف ه���ذا 
وجود  اأن  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ال�صمو 
لي�ص  ال�����ص��ارق��ة  ال���ي���وم يف  ال���وف���د 

ت��ق��ي��ي��م م�صتوى  اأج�����ل  م���ن  ف��ق��ط 
املدار�ص بل يجب اأن يكون لهم دور 
املدار�ص  فاعل يف حت�صن وتطوير 
اخلا�صة من حيث املناهج واأ�صاليب 
ال���ت���دري�������ص وق����������درات امل���در����ص���ن 

ورفعة  التنمية  اأ�صا�ص  تعترب  التي 
املجتمعات وقدمت ل�صاحب ال�صمو 
ال�صكر و  ال�����ص��ارق��ة خ��ال�����ص  ح��اك��م 
بها من  يقوم  ما  كل  التقدير على 

دعم للتعليم والثقافة وغريها.

االإداري��������ة ل��ل��م��دار���ص اخل��ا���ص��ة يف 
العا�صر من فرباير القادم.

ح�����ص��ر ال��ل��ق��اء ال���دك���ت���ورة حمدثة 
رئ���ي�������ص هيئة  ال���ه���ا����ص���م���ي  ي��ح��ي��ى 
ال���������ص����ارق����ة ل���ل���ت���ع���ل���ي���م اخل�����ا������ص، 

اأثنت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن  واالإداري�����������ن. 
باجلهود  تايلري  باولن  الدكتورة 
خدمة  يف  ال�صارقة  بها  تقوم  التي 
التعليم مبختلف مراحله و �صعيها 
الدائم لتطوير املنظومة التعليمية 

االإم�����ارة ل��الط��الع ع��ن ق���رب على 
احتياجاتها  وم��ع��رف��ة  ممار�صاتها 
على �صعيد تطوير املناهج وتدريب 
املعلمن.. كما تقرر عقد اأوىل ور�ص 
الهيئات  التدريبية الأع�صاء  العمل 

ك����ان وف����د “ امل��ج��ل�����ص االأ����ص���رايل 
ل��الأب��ح��اث ال��رب��وي��ة “ ق��د ق��ام يف 
وق���ت ���ص��اب��ق وب���اإ����ص���راف م��ن هيئة 
بزيارة  اخل��ا���ص  للتعليم  ال�صارقة 
ع�����دد م����ن امل�����دار������ص اخل���ا����ص���ة يف 

احلميد  ع���ب���د  ع���م���رو  وال����دك����ت����ور 
للبحوث  ال�صارقة  اأكادميية  مدير 
املجل�ص  واألن اجربت مدير مكتب 
الربوية  ل��الأب��ح��اث  االأ�����ص����رايل 

لل�صرق االأو�صط.

»القدا�ش التاريخي« .. املحبة والت�سامح يف »درة املالعب«

اإعالميون عرب: زيارة البابا لالإمارات حمطة مهمة من حمطات تر�سيخ الت�سامح قيمة عاملية
•• لندن -وام:

زيارة  اأن  املتحدة  اململكة  اأكد كتاب وباحثون عرب مقيمون يف 
لالإمارات  الكاثوليكية  الكني�صة  بابا  فرن�صي�ص،  البابا  قدا�صة 
تعد حمطة مهمة من حمطات تر�صيخ الت�صامح كقيمة عاملية 
والتي كان لدولة االمارات ال�صبق فيها باعتبارها اأول دولة يف 
العامل تد�صن وزارة للت�صامح وتخ�ص�ص عاما للت�صامح كمبادرة 

فريدة.
املجتمعي  التعاي�ص  /وام/ب��ب��ي��ئ��ة  م��ع  ل��ق��اءات  يف  الكتاب  ون���وه 
وعدم التمييز التي ت�صعر بها وتعاي�صها واقعا ملمو�صا ..اأكرث 

من 200 جن�صية على اأر�ص االإمارات .
التنموية  للدرا�صات  العاملي  املركز  الركابي مدير  وقال �صادق 
الكاثوليكية  الكني�صة  الزيارة لرمز  اإن هذه  املتحدة  اململكة  يف 

االأدي����ان ح��ول االخوة  ب��ن  العاملي  »ملتقى احل���وار  وح�����ص��وره 
ال�صالم  قيم  تر�صيخ  الرائد يف  االإم��ارات  دور  االن�صانية« يربز 
يف املنطقة و العامل..كما �صت�صاهم خمرجات امللتقى ومبادراته 
يف تر�صيخ ه��ذه القيم بن االأدي���ان و حتقيق االم��ن و الرخاء 
لل�صعوب. وقال اأحمد امل�صري �صاحب موقع يورابيا االلكروين 
اإن دولة االمارات تقدم منوذجا فريدا يف الت�صامح و احلوار بن 
االحرام  قوامها  اأ�ص�ص  على  والثقافات واحل�صارات  الديانات 
املتبادل وقبول االخر معتربا زيارة البابا فرن�صي�ص اأحد رموز 

الت�صامح والتعاي�ص بن االأديان ..ت�صب يف هذا االجتاه .
وراأى املحلل ال�صيا�صي والع�صكري زياد ال�صيخلي رئي�ص حترير 
حتمل  البابا  زي��ارة  »اأن  لندن  يف  االأ�صبوعية  احل��دث  �صحيفة 
ثقل  من  يحمله  ما  مغزى..اأبرزها  ذات  ودالالت  ر�صائل  ع��دة 
روحي وديني كما اأن لقاءه ف�صيلة االمام االكرب الدكتوراأحمد 

التاريخي  الرابط  عمق  ميثل  ال�صريف  االأزه��ر  �صيخ  الطيب 
لهما  رم��زي��ن  كونهما  ال��ع��امل  يف  وامل�����ص��ل��م��ن  امل�صيحين  ب��ن 
العامل.واأ�صاف  يف  وال�صيا�صي  الديني  امل�صتوين  على  ثقلهما 
:املدلول االآخر الأهمية هذه الزيارة وهي اختيار دولة االإمارات 
العربية املتحدة..التي ا�صتطاعت اأن تر�صل عدة ر�صائل اإيجابية 
للعامل اأجمع على اأنها الدولة االأوىل يف العامل التي تعك�ص روح 
اإىل  ت�صعى  والتي  الت�صامح بن اجلميع  وقيم  والتاآخي  املحبة 
وال�صيا�صية  العدالة االجتماعية واالقت�صادية  تثبيت وحتقيق 

ومبادئ حقوق االإن�صان.
اإن زيارة  وقال حممد العطيفي رئي�ص حترير ال�صرق تربيون 
البابا فرن�صي�ص لها خ�صو�صية كربى فهو رمز من رموز املحبة 
وال�صالم والتعاون بن ال�صعوب وتوؤكد ما تنتهجه االمارات من 

�صالم وت�صامح.

•• اأبوظبي-وام:

هنا يف قلب اأبوظبي يقف ا�صتاد مدينة زايد الريا�صية - ال�صرح الريا�صي 
التاريخي العريق - �صاهدا على اإجنازات م�صرية االحتاد وعلى رحلة بناء 
مل�صرية متيز  عنوانا  اليوم  اأ�صحى  اأبنائه حتى  ب�صواعد  املجد  �صاغ  وطن 

واإجناز وريادة يف املجاالت كافة.
ويف الثاين من دي�صمرب من كل عام يحت�صن ا�صتاد مدينة زايد الريا�صية 
قيادة  فيه  حتتفي  التي  لالإمارات  الوطني  باليوم  الرئي�صية  االحتفاالت 
و�صعبا برحلة اجناز م�صت وم�صرية تتجدد من الطموح والتطلع مل�صتقبل 

وطن ال ير�صى اإال باملركز االأول.
و يف اخلام�ص من �صهر فرباير من هذا العام .. يعانق » درة املالعب« ا�صتاد 
مدينة زايد الريا�صية يف اأبوظبي التاريخ من جديد ليحت�صن اأول قدا�ص 
بابوي يف املنطقة يحييه قدا�صة البابا فرن�صي�ص بابا الكني�صة الكاثوليكية 

ومب�صاركة 135 األف �صخ�ص من خمتلف اأنحاء العامل.
اأنباء االإمارات »وام« خالل هذا التقرير ملحة تاريخية  وت�صتعر�ص وكالة 

عن ا�صتاد مدينة زايد الريا�صية الذي يحت�صن هذا احلدث التاريخي.
ومع بزوغ فجر االحتاد يف الثاين من دي�صمرب من عام 1971 علت �صروح 
االإجناز �صاخمة و�صملت خمتلف القطاعات ومنها القطاع الريا�صي حيث 
وجه املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - عام 
وبالفعل بداأ و�صعت  اأبوظبي  يف  حديثة  ريا�صية  مدينة  باإن�صاء   1974
خطط تنفيذ ومت تق�صيمه على ثالث مراحل ت�صمن يف مرحلته االأوىل 

ان�صاء ملعب رئي�صي يت�صع لنحو 60 األف متفرج.
بطولة  وا�صت�صاف  و افتتح ا�صتاد مدينة زايد الريا�صية يف يناير 1980 
ك��اأ���ص اخل��ل��ي��ج ع���ام 1982 وت��وال��ت ب��ع��د ذل���ك االأح�����داث ال��ك��ب��رية التي 
العامل  كاأ�ص  وقبلها   »2019 »االإم���ارات  اآ�صيا  كاأ�ص  واأخ��ره��ا  ا�صت�صافها 

لالأندية عامي 2018 و2017.
و كان هذا ال�صرح الريا�صي العريق �صاهدا على اإجنازات اإماراتية �صطرها 
التاريخ باأحرف من نور ففي عام 2007 كتب منتخب االإمارات التاريخ 
ومتكن من ح�صد لقب كاأ�ص اخلليج بعد الفوز على عمان بهدف اأحرزه 
الالعب اإ�صماعيل مطر الذي توج اأي�صا يف اال�صتاد نف�صه بلقب اأف�صل لعب 
يف كاأ�ص العامل لل�صباب التي ا�صت�صافتها دولة االإمارات عام 2003 كما 
متكن منتخب االإم��ارات يف امللعب ذاته من الو�صول اإىل املباراة النهائية 

لكاأ�ص اآ�صيا يف عام 1996.

يف  الكروية  النه�صة  ع�صر  بداية  الريا�صية  زاي��د  مدينة  ا�صتاد  يج�صد  و 
الدولة حيث اأ�صبح عند افتتاحه اأحد اأكرب مالعب كرة القدم يف املنطقة 
ب�صكل  اال�صتاد  و�صمم  االإم����ارات  دول��ة  يف  االإط���الق  على  االأك���رب  وامللعب 
يحتوي  اأن���ه  كما  امل��م��ي��زة  اخل��ارج��ي��ة  ب��اأق��وا���ص��ه  وي�صتهر  مفتوح  تقليدي 
للن�صاطات  ت�صتخدم  كبرية  خارجية  �صاحة  وي�صمل  وا�صعة  اأر�صية  على 
دائري  اإىل طريق  اإ�صافة  النوافري  ووج��ود جمموعة من  االأح��داث  قبل 
مرافق  من  والعديد  للتدريب  ومالعب  لل�صيارات  ومواقف  امللعب  حول 

اال�صتاد.
على  لي�ص  اإجن���از  م�صرية  على  �صاهدا  الريا�صي  ال�صرح  ه��ذا  ي�صتمر  و 
اأهم  الإق��ام��ة  االأوىل  املق�صد  كونه  اأي�صا  ب��ل  وح�صب  الريا�صي  امل�صتوى 
حدث �صنوي يف دولة االإمارات وهو االحتفاالت الرئي�صية باليوم الوطني 

للدولة.
و اأعرب عدد من اأبناء اجلالية امل�صيحية املقيمة يف الدولة الذين التقتهم 
زايد  مدينة  باإ�صتاد  اآ�صيا  ك��اأ���ص  م��ب��اري��ات  ح�صورهم  هام�ص  على  »وام« 
الريا�صية – عن فخرهم و�صعادتهم باإقامة هذا القدا�ص التاريخي للبابا 
فران�صي�ص يف اأبوظبي .. موؤكدين اأن هذه الزيارة التاريخية لقدا�صة البابا 
ال��رائ��د يف  ل��دوره��ا  ل��الإم��ارات وتقديرا  ال��ع��امل  مبثابة ر�صالة حمبة م��ن 

تعزيز احلوار بن االأديان ون�صر الت�صامح وال�صالم يف ربوع العامل.
و قال األربت بي�صوي - مقيم يف اأبوظبي - اإن دولة االإمارات موطن اخلري 
ويعد  اجلن�صيات  خمتلف  ب��ن  التعاي�ص  يف  رائ���دا  من��وذج��ا  ال��ي��وم  وت�صكل 
باأبوظبي  الريا�صية  زاي��د  مدينة  ا�صتاد  يف  التاريخي  احل��دث  هذا  اإقامة 

مبثابة �صهادة عاملية على نهج الدولة املتفرد يف الت�صامح.
القدا�ص  ه��ذا  اأن��ه يرقب   - اأبوظبي  - مقيم يف  ج��وزي��ف  �صاجنو  ذك��ر  و 
التاريخي الذي يحييه قدا�صة البابا فرن�صي�ص بابا الكني�صة الكاثوليكية 
م�صريا اإىل اأن زيارة البابا اإىل دولة االإمارات هي مبثابة ر�صالة حمبة من 
العامل لالإمارات وتقدير لنهجها الرائد يف التعاي�ص بن خمتلف ال�صعوب 

وال�صالم والت�صامح.
بابا  فرن�صي�ص  البابا  قدا�صة  يقوم  اأن  املقرر  من  اأن��ه  اإىل  االإ���ص��ارة  جت��در 
الكني�صة الكاثوليكية باإحياء قدا�ص يف مدينة زايد الريا�صية يف العا�صرة 
 135 اأكرث من  والن�صف من �صباح يوم اخلام�ص من فرباير مب�صاركة 
األ��ف �صخ�ص من املقيمن يف دول��ة االإم���ارات وم��ن خارجها وم��ن املتوقع 
اأن يكون هذا القدا�ص اأحد اأكرب التجمعات يف تاريخ دولة االإم��ارات حتى 

الوقت الراهن.

و�سفوا زيارة البابا و�سيخ االأزهر بالتاريخية

رجال دين بالكني�سة القبطية الأرثوذك�سية ل�»وام « : الإمارات منارة ال�سالم و الت�سامح يف العامل

دار الرب  تطلق م�سابقة القراآن الكرمي وال�سنة ل�لمهتدين اجلدد
•• دبي -وام:

االإ�صالمي  املعلومات  م��رك��ز  اأط��ل��ق 
ال��ت��اب��ع جل��م��ع��ي��ة دار ال���رب ال����دورة 
الثالثة من م�صابقة القراآن الكرمي 
“امل�صلمن  لفئة  املخ�ص�صة  وال�صنة 
الوحيدة  امل�صابقة  وت�صكل  اجلدد” 
من نوعها على م�صتوى الدولة التي 

تخت�ص بفئة “املهتدين اجلدد”.
مركز  مدير  اجلنيبي  را�صد  واأ���ص��ار 
املعلومات االإ�صالمي يف “دار الرب” 
جديدا  م�صلما   249 م�صاركة  اإىل 
يف الن�صخة احلالية من امل�صابقة من 
بينهم 18 طفال وينتمي امل�صاركون 
اإج��م��اال اإىل 23 دول��ة ح��ول العامل 

للت�صفيات  املتاأهلن  عدد  بلغ  فيما 
النهائية 210 مو�صحا اأن امل�صابقة 

تنق�صم اإىل 6 م�صتويات متفاوتة.
وقال اجلنيبي اإن امل�صابقة القراآنية 
ن�صختها  يف  جديدة  فئة  ا�صتحدثت 

امل�صلمن  “اأبناء  فئة  ه��ي  احل��ال��ي��ة 
احل����دث  اأن  ...م������وؤك������دا  اجلدد” 
اإط����ار فعاليات  ي��ن��درج يف  ال���ق���راآين 
اجلمعية واملركز التابع لها يف “عام 

الت�صامح” .

•• اأبوظبي-وام:

اأكد عدد من رجال الدين بالكني�صة القبطية االأرثوذك�صية يف الدولة اأن 
باأجواء  م�صيدين   .. العامل  يف  الت�صامح  و  لل�صالم  منارة  باتت  االم��ارات 
التي  االإن�صانية  االأخ���وة  و  ال�صلمي  التعاي�ص  و  االآخ���ر  تقبل  و  الت�صامح 
بابا  فرن�صي�ص  البابا  لقدا�صة  املرتقبة  الزيارة  وو�صفوا   .. الدولة  ت�صود 
الكني�صة الكاثوليكية وف�صيلة االأمام االأكرب الدكتور اأحمد الطيب �صيخ 
االأزه��ر لدولة االإم��ارات يوم الثالث من فرباير املقبل باأنها تاريخية. و 
باأبوظبي يف  اأنطونيو�ص  االأنبا  ف��اروق كاهن كاتدرائية  اإب��راأم  الق�ص  قال 
ت�صريحات لوكالة اأنباء االإمارات » وام » : » عندما نتحدث عن الت�صامح و 
االإخاء و املودة و االأخوة يتبادر اإىل الذهن على الفور ا�صم دولة االإمارات 
وقيادتها الر�صيدة و�صعبها امل�صياف » .. وحيا مبادرتها ا�صت�صافة رموز 
الديانات يف العامل وا�صتقبالها على اأر�صها الطيبة هذا اللقاء التاريخي 
غري امل�صبوق الذي يجمع البابا فران�صي�ص و�صيخ االأزهر ال�صريف. و حول 
االإمام  يح�صره  و  الزيارة  خالل  عقده  املقرر  االإن�صانية  االأخ��وة  اجتماع 

اإب��راأم هذا احلدث املهم الذي من �صاأنه  االأك��رب �صيخ االأزه��ر ثمن الق�ص 
ت�صليط ال�صوء على قيم الت�صامح و التعاي�ص ال�صلمي التي ت�صود االإمارات 

بتوجيهات قيادتها الر�صيدة.
و اأكد الق�ص اأنطونيو�ص كاهن كاتدرائية االأنبا اأنطونيو�ص باأبوظبي اأن 
قرار �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه 
اهلل« اعالن عام 2019 عاما للت�صامح يعرب عن روح اخلري و العطاء و 
اإن  اأنطونيو�ص  الق�ص  الدولة. و قال  التي تقوم عليها  االآخ��ر  قيمة حب 
بالتزامن مع  التاريخية لالإمارات  البابا فرن�صي�ص  توقيت زيارة قدا�صة 
زي��ارة االإم��ام االأك��رب �صيخ االزه��ر �صيكون له تاأثري كبري على املجتمعات 
معا  يجتمعون  وه��م  االأدي�����ان  ق��ادة  االأف���راد  ي��رى  عندما  وعامليا  حمليا 

وكيف اأن دولة االإمارات هي الرائدة يف طرح مثل هذه املبادرة الفريدة.
من ناحيته قال الق�ص بي�صوي فخري كاهن كاتدرائية االأنبا اأنطونيو�ص 
باأبوظبي اإن الزيارة تع�����رب ع�����ن روح ال������ت�صامح وحب اخل������ري التي ت�����ميز 
و�صالم  بناء  ر�صالة  فران�صي�ص  البابا  زي���ارة  اأن  اأك��د  و   .. االإم����ارات  دول��ة 

للعامل.

جوزفن   / امل����دع����و  ف���ق���د 
نيجرييا     ، فيكتور  ال���ورى 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A08613675( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0526293158

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / امل��ع��ت��ز باهلل 
ابراهيم علي ابراهيم ، م�صر   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )18885352A( رق��م 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  االت���������ص����ال 

0561055025

فقدان جواز �سفر
املدعو / غظنفر علي  فقد 
باك�صتان     ، حم��م��ود  ازه����ر 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )ul1808531( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0557578853

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / �صلمان ا�صحق 
باك�صتان     ، ا���ص��ح��ق  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )1848821JJ( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0563149730

فقدان جواز �سفر
ه��������زاع   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع������ب������داحل������ك������ي������م ح�����اج�����ي 
باك�صتان     ، حم���م���د  دي������ن 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
من   )6909941FW(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0508630086

فقدان جواز �سفر
روجمينى  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ناير  ن���اي���ر  رام����ا�����ص����ان����دران 
اجلن�صية  ال���ه���ن���د   ، ن����اي����ر 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )M7623819(
يجده عليه االت�صال بتليفون 

رقم  0589749589

فقدان جواز �سفر
ف�صيله  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
اثيوبيا    ، ري����ب����ات����و  ا����ص���م���و 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)5227355(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق�����رب  او  االث���ي���وب���ي���ة 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و/ �����ص����اراه دي���از 
ال���ف���ل���ب���ن   ، ك�������ون�������دول�������ون 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
)0931771(يرجى ممن 
يعرث عليه ت�صليمه بال�صفارة 
مركز  اق����رب  او  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 

�صرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد للمعرفة تنظم الن�سخة اخلام�سة من  متحف نوبل

•• دبي -وام: 

تنظم موؤ�ص�صة حممد بن را�صد للمعرفة الن�صخة اخلام�صة 
من “متحف نوبل” لعام 2019 حتت �صعار “جائزة نوبل 
يف االأدب – عوامل م�صركة” خالل الفرة من 3 فرباير 
“المري” بدبي  منطقة  يف  املقبل  م��ار���ص   2 وحتى  املقبل 
�صة نوبل العاملية. وي�صلط “متحف نوبل  بال�صراكة مع موؤ�صَّ
2019” ال�صوء على اأحد اأهم جماالت جائزة نوبل وهو 
اأهم حائزي اجلائزة  جمال االأدب حيث ي�صتعر�ص م�صرية 
اأث���رت يف  يف ه��ذا امل��ج��ال واأب���رز اإجن��ازات��ه��م واأعمالهم التي 
ح��ي��اة الب�صر يف ك��ل م��ك��ان. ك��م��ا ي��رك��ز امل��ت��ح��ف م��ن خالل 
مبا  االأخ���رى  االأدب  ف��ن��ون  خمتلف  على  امل��ت��ع��ددة  اأق�صامه 

على  نوبل  جائزة  �صمن  حققته  وم��ا  وامل�صرح  ال�صعر  فيها 
مر ال�صنوات. و يتناول يف اأق�صامه م�صرية الروائي امل�صري 
ن��وب��ل يف االأدب .  اأول ع��رب��ي ح��از ج��ائ��زة  جنيب حم��ف��وظ 
التنفيذي للموؤ�ص�صة  املدير  �صعادة جمال بن حويرب  واأكد 
اأن “متحف نوبل” يف عامه اخلام�ص يوا�صل تعزيز الدور 
املعريف الرائد ملوؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم للمعرفة 
اإبداعات  اأه���م  ت���ربز  مكثفة  معرفية  ج��رع��ة  ت��ق��دمي  ع��رب 
التاريخ االإن�صاين يف خمتلف جماالت االأدب ب�صكل ي�صهم يف 
اإنتاج ون�صر املعرفة وبناء جمتمعات قائمة عليها وبالتايل 
امل�صي قدماً يف م�صرية التنمية امل�صتدامة ملجتمعاتنا. واأ�صار 
مدار  على  دب��ي  اإم����ارة  يف  نوبل”  “متحف  تنظيم  اأن  اإىل 
العاملية  نوبل  موؤ�ص�صة  ثقة  حجم  يوؤكد  املا�صية  ال�صنوات 

�صة على ا�صت�صافة وتنظيم حدث  بقدرات اإمارة دبي واملوؤ�صَّ
عاملي مرموق مثل “متحف نوبل” وو�صع اأجندة فعاليات 
وتواكب  اجل��م��ه��ور  اه��ت��م��ام  ت�صتقطب  خ��الل��ه  م��ن  مهمة 
�صغف املهتمن مبجاالت املعرفة. ومن جانبه قال الدكتور 
ن�صعى  “اأننا  ال�صويد  نوبل يف  اأملن مدير متحف  اأول��وف 
جميع  من  ال�صباب  جمهور  اإىل  للو�صول  نوبل  متحف  يف 
النا�ص للم�صاركة يف جماالت اجلائزة  اأنحاء العامل واإلهام 
املختلفة والفوز بها انطالقا من الهدف االأ�صا�صي للجائزة 
التي اأطلقها األفرد نوبل وهو تكرمي املبدعن ممن حققوا 
اإجن��ازات رائعة ل�صالح الب�صرية حيث ي�صكل حائزو جائزة 
نوبل مثل جنيب حمفوظ واآخرين مناذج مميزة وملهمة 

لنا جميعا من خالل كتاباتهم واإبداعاتهم .

الرتبية تر�سد املربرات وتبحث احللول لعدم تكرارها 

ت�سرر 1831 طالبا من عدم ر�سد درجاتهم لمتحانات الف�سل الأول
•• دبي – حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ت��ع��ك��ف 
الطالب  ح�����ص��ر  ع���ل���ى   ، ح���ال���ي���اً 
الذين مل ُتر�صد درجاتهم لنتائج 
امتحانات الف�صل الدرا�صي االأول 
وب���ال���ت���ايل مل يتم   ، ال���ي���وم  ح��ت��ى 
على  واإدخ��ال��ه��ا  نتائجهم  اع��ت��م��اد 
نظام » املنهل » ، رغم م��رور اأكرث 
من ا�صبوعن على اعالن النتائج 
الدرا�صي  للف�صل  الدرا�صة  وب��دء 
الثاين ، اإذ تبن وفق ما اأكد عليه 
الربية  ب����وزارة  م�����ص��وؤول  م�صدر 
اأن ه��ن��اك م��ا ي��ق��رب م��ن 1831 
طالباً وطالبة وفق قوائم ح�صلت 
الطلبة  با�صماء   « الفجر   « عليها 
امل����راح����ل  ب���ك���اف���ة   ، امل���ت�������ص���رري���ن 
الدرا�صية من االول وحتى الثاين 
التعليمية  املناطق  وبكافة   ، ع�صر 
تعليمية  منطقة  اأي��ة  ت�صلم  مل  اإذ 
ت�صتكمل  مل  اأك��رث  اأو  مدر�صة  من 
اليوم  درج��ات طالبها حتى  ر�صد 

الربية البدنية وال�صحية، علوم 
االبداعي  الت�صميم  الكمبيوتر، 
االأع������م������ال،  اإدارة  واالب������ت������ك������ار، 
م�صرياً   ، ال���ف���ي���زي���اء  االأح������ي������اء، 
معنية  ال�����درج�����ات  ت���ل���ك  ان  اىل 
وامتحانات  اخل��ت��ام��ي  بالتقييم 
الثاين  ال��درا���ص��ي  الف�صل  ن��ه��اي��ة 
ال�صلوك  درج�����ات  اإىل  اإ����ص���اف���ة   ،
ال��������وزارة على  ح���ر����ص  م����وؤك����داً   ،
امل�صكلة  لتلك  ���ص��ري��ع  ح��ل  اإي��ج��اد 
حر�صا منها على عدم �صياع حق 
الطالب يف احل�صول على الدرجة 
ا���ص��ت��ح��ق��ه��ا . واأو����ص���ح���ت  ال����ت����ي 
التي  املدار�ص  من  مدار�ص  اإدارات 

، وبناء عليه وجهت وزارة الربية 
املربرات  بر�صد  امل��دار���ص  اإدارات 
ال���ت���ي ح���ال���ت دون ر����ص���د درج����ات 

هوؤالء الطالب .
واأ���ص��ار ذات امل�����ص��در امل�����ص��وؤول اىل 
ان الدرجات التي مل يتم ر�صدها 
، منها  م�����ادة  م���ن  اأك�����رث  ���ص��م��ل��ت 
االجنليزية  ال��ل��غ��ة   ، ال��ري��ا���ص��ي��ات 
 ، االج����ت����م����اع����ي����ة  ال������درا�������ص������ات   ،
اال�صالمية  وال��رب��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء 
، وال��ت�����ص��م��ي��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ، 
 ، والعلوم   ، التخ�ص�صية  واملهارات 
باال�صافة اىل مادة امل�صرح، الفنون 
املو�صيقية،  ال��ف��ن��ون  ال��ب�����ص��ري��ة، 

اأخرى وبالتايل غري م�صموح لهم 
باإدراج درجات طالبهم ، باال�صافة 
امل���ع���ل���م���ن يف  ب���ع�������ص  ت����اأخ����ر  اىل 
املوقع  امل���واد على  اإدخ����ال درج���ات 
وزارة  م���ن  امل��ع��ت��م��د  االل����ك����روين 
االلتزام  وع��دم   ، »املنهل«  الربية 
وان  �صبق  التي  امل��ح��ددة  باملواعيد 
اعلنتها الوزارة قبل اإغالق النظام 
امتحانات  ان��ت��ه��اء  ع��ق��ب  وذل����ك   ،

الف�صل الدرا�صي االأول.

ك��ب��ري م���ن طالبها  ت�����ص��رر ع����دد 
ان   ، درجاتهم  ر�صد  ت�صتكمل  مل 
امل�����ص��اك��ل ال��ت��ي ح��ال��ت دون اإمت���ام 
يف  ب��ع�����ص طلبتها  درج�����ات  ر���ص��د 
امتحانات الف�صل الدرا�صي االأول 
، تعود اىل عدم ربط معلمن ملواد 
االلكروين  امل��وق��ع  على  درا���ص��ي��ة 
لنظام » املنهل » ، لكونهم معلمن 
بنظام  يعملون  اأي  اأ�صا�صين  غري 
اأق�صام  اأوم��ن��ت��دب��ن م��ن   ، امل��ك��اف��اأة 

حاكم الفجرية ي�ستقبل عددا من ال�سفراء و القنا�سل املعتمدين يف الدولة
•• الفجرية -وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد 
املجل�ص  ع�صو  ال�صرقي  حممد  ب��ن 
ام�ص  �صباح  الفجرية  حاكم  االأعلى 
�صعادة  ب��ال��رم��ي��ل��ة  ���ص��م��وه  ق�����ص��ر  يف 
باتريك مودي �صفري اململكة املتحدة 
لدى الدولة الذي قدم لل�صالم على 
عمله  مهام  ت�صلمه  مبنا�صبة  �صموه 

�صفريا لبالده لدى الدولة .
حاكم  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  رح������ب  و 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ب�����ص��ف��ري  ال��ف��ج��رية 
والتوفيق  االإقامة  طيب  له  متمنيا 
التعاون  اأوا���ص��ر  تعزيز  يف  والنجاح 
ال�صديقن  البلدين  ب��ن  امل�صرك 

على خمتلف امل�صتويات.
حاكم  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل  كما 
“ �صعادة  “ كال على حده  الفجرية 
جمهورية  �صفري  خان  اأحمد  معظم 
باك�صتان االإ�صالمية و �صعادة كاثرين 
اليونانية  اجل��م��ه��وري��ة  �صفري  ب���ورا 

اللذين قدما لل�صالم على �صموه. و 
رحب �صاحب ال�صمو حاكم الفجرية 
التوفيق  لهما  ومت��ن��ى  بال�صفريين 
و  لتعزيز  عملهما  مهام  يف  والنجاح 
اأوا�صر ال�صداقة التي تربط  تقوية 

وتوديعه  �صموه  على  لل�صالم  ق��دم 
�صفريا  عمله  مهام  انتهاء  مبنا�صبة 
�صموه  اأ�صاد  و  الدولة.  لدى  لبالده 
خالل اللقاء بدور �صفري كازاخ�صتان 
ال�����ص��داق��ة التي  اأوا����ص���ر  ت��ع��زي��ز  يف 

ال��ع��ام ال��ك��ن��دي، و���ص��ع��ادة رج��اء رابيا 
اللذين  الفرن�صي،  ال��ع��ام  القن�صل 

قدما لل�صالم على �صموه.
متمنيا  بالقن�صلن  �صموه  رح��ب  و 
ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف تعزيز  ل��ه��م��ا 

بلديهما مع دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة.

حاكم  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل  كما 
الفجرية �صعادة خريات الما �صريف 
الذي  كازاخ�صتان  جمهورية  �صفري 

ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي على 
ال�صيافة.  وك��رم  اال�صتقبال  حفاوة 
ال�����ص��م��و حاكم  وا���ص��ت��ق��ب��ل ���ص��اح��ب 
“ اأي�صا  “ كال على ح��ده  الفجرية 
القن�صل  جرو�صمن  مار�صي  �صعادة 

ت���رب���ط ب�����الده م���ع دول�����ة االإم������ارات 
اأداء  التوفيق والنجاح يف  متمنيا له 
م�صتقبال.  اإليه  �صتوكل  التي  املهام 
كازاخ�صتان  �صفري  اأعرب  من جانبه 
عن �صكره وتقديره ل�صاحب ال�صمو 

اأوا������ص�����ر ال����ت����ع����اون امل�������ص���رك بن 
ح�صر  االإم�������ارات.  ودول����ة  بلديهما 
�صعيد  حم��م��د  ����ص���ع���ادة  ال����ل����ق����اءات، 
ال�صنحاين مدير الديوان االأمريي 

يف الفجرية، وعدد من امل�صوؤولن.

جلنة �سوؤون املحامني بق�ساء اأبوظبي تقبل قيد 22 مندوبا 
•• اأبوظبي-وام:

مكاتب  مندوبي  بجدول  مندوبا   22 قيد  قبول  على  اأبوظبي  يف  الق�صاء  دائ��رة  يف  املحامن  �صوؤون  جلنة  وافقت 
املحاماة واطلعت على الطلبات اجلديدة للقيد بجدول املحامن امل�صتغلن لعدد اأربعة حمامن وجتديد قيد 11 

حمامياً انتهى قيدهم ملدة تزيد عن �صهرين.
كما اطلعت اللجنة - خالل اجتماعها ل�صهر يناير اجلاري - على 7 �صكاوى �صد حمامن واتخذت ب�صاأنها القرارات 
املنا�صبة. وعقدت جلنة �صوؤون املحامن اجتماعها باملبنى الرئي�ص لدائرة الق�صاء اأبوظبي برئا�صة �صعادة امل�صت�صار 
القا�صي عبدالكرمي حممد فرعون من  اأبوظبي وع�صوية كل من  الق�صاء يف  دائ��رة  العربي وكيل  �صعيد  يو�صف 
حمكمة النق�ص والقا�صي �صعد عبدالباري من حمكمة ا�صتئناف اأبوظبي والقا�صي بو�صعيب هجامي من حمكمة 
ا�صتئناف العن وامل�صت�صار حممد �صويهر الكثريي من النيابة العامة وامل�صت�صار علي الفريحات واملحامي عبداهلل 

ف�صل احلمادي وخمي�ص مبارك القبي�صي مدير اإدارة �صوؤون املحاماة واخلرباء مقرراً للجنة.

ك�سف تف�سيلي باأ�سماء الطلبة املت�سررين

املدار�س ترفع تقارير تف�سيلية 
باأ�سباب امل�سكلة

طالب الإمارات مب�ساركة اأ�سحاب الهمم ي�سنعون امل�ستقبل بالذكاء ال�سطناعي
•• اأبوظبي -وام: 

طالب   1500 م�������ص���ارك���ة  مت���ث���ل 
اأ�صحاب الهمم  اإماراتي من بينهم 
م�����ن خم���ت���ل���ف م�����دار������ص ال����دول����ة 
ال����ذك����اء  ���ص��ل�����ص��ل��ة م�������ص���اب���ق���ات  يف 
 2019 اال���ص��ط��ن��اع��ي وال���روب���وت 
اأم�ص  اأب��وظ��ب��ي  ان��ط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي 
اإجن�������ازا ك���ب���ريا م���ن ����ص���اأن���ه �صقل 
للم�صاركة  االإم��ارات  طلبة  مهارات 
يتواكب  مب��ا  امل�صتقبل  �صناعة  يف 
التي  وال��ت��ط��ورات  امل�صتجدات  م��ع 
خمتلف  يف  ال������دول������ة  ت���ط���رح���ه���ا 
ع��ل��ى قيادة  ال��ق��ط��اع��ات وق��درت��ه��ا 
االإن�صانية  الإث���راء  العاملية  اجلهود 

جمعاء.
اإىل  االإم��������������ارات  دول��������ة  وت�������ص���ع���ى 
العقول يف قطاع  اأف�صل  ا�صتقطاب 
ال����ذك����اء ال�����ص��ن��اع��ي وال���روب���وت���ات 
والذي من �صاأنه اأن يقود التحوالت 
املقبلن  العقدين  خالل  امل�صتقبلة 
يف ال���ق���ط���اع���ات ك���اف���ة خ���ا����ص���ة يف 

التعليم وال�صحة.
وجاء تنظيم وزارة الربية والتعليم 
اال�صطناعي  ال����ذك����اء  مل�����ص��اب��ق��ات 
تعد  ال��ت��ي  للم�صابقات  وال���روب���وت 
نوعها  من  فريدة  علمية  تظاهرة 
االإم���ارات انطالقا من  اأر���ص  على 
اأطلقتها  التي  ال��روب��وت  خمتربات 
وطنية  ق��درات  بناء  بهدف  الدولة 
قادرة على مواكبة امل�صتجدات على 
متطلبات  لتلبية  ال��ع��امل  م�صتوى 

�صناعة  يف  للم�صاركة  يوؤهلها  مب��ا 
م�صتقبل وطنها االإمارات.

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع���ب���داهلل جا�صم 
طالب يف ال�صف العا�صر اإنه ي�صارك 
 “ VEX ”م�صابقة روبوت فيك�ص
حققه  ال����ذي  ال���ف���وز  اإىل  الف��ت��ا   ..
خالل م�صاركته يف م�صابقة مهارات 
اأب��وظ��ب��ي واإح�����رازه املركز  اآ���ص��ي��ا يف 
خم�ص  امل�صاركة  اإىل  اإ�صافة  االأول 

مرات يف م�صابقات عاملية .
التي  وائ���ل  ن��اي��ا  الطالبة  واأ����ص���ارت 
اإىل  ال����ث����ام����ن  ب���ال�������ص���ف  ت�����در������ص 
مب�صروع  امل�صابقات  يف  م�صاركتها 
امل�صتدامة  ال���ط���اق���ة  ا����ص���ت���خ���دام 
ع���رب اخلاليا  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��ول��ي��د 
تخزين  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال�����ص��م�����ص��ي��ة 
بطاريات  يف  ال��ف��ائ�����ص��ة  ال���ط���اق���ة 
م��روره��ا من  التحكم يف  ث��م  وم���ن 
خالل ح�صا�صات وفقا للحاجة مبا 
اإيجابي على خف�ص  ينعك�ص ب�صكل 
عن  الناجتة  الكربونية  االنبعاثات 
توليد الطاقة الكهربائية بالطرق 
على  احل��ف��اظ  ب��ج��ان��ب  التقليدية 

البيئة وا�صتدامة قطاع الطاقة.
الرئي�صي  جابر  ن��دى  ت�صارك  كما 
مب�صروع  الثامن  ال�صف  يف  طالبة 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ف�����ص��ائ��ي��ة  حم��ط��ة 
املريخ  على  كامل  ب�صكل  ال�صم�صية 
على  الطق�ص  مع  التكيف  وميكنها 
هذا الكوكب.. فيما ت�صارك �صيخة 
الثامن  ال�����ص��ف  يف  ط��ال��ب��ة  امل��ع��ال 
مب�����ص��روع ����ص���اروخ ف�����ص��ائ��ي يعمل 

لالبتكار  الوطنية  اال�صراتيجية 
حيث عملت “الوزارة” على تنفيذ 
الوطنية  امل�����ص��اب��ق��ات  م���ن  ح���زم���ة 
العاملية لتفعيل خمتربات الروبوت 
وتعزيز التناف�ص يف جمال الروبوت 
باالإ�صافة  اال���ص��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
امل�صاركة  وحجم  م�صتوى  رف��ع  اإىل 
العاملية يف جمال املهارات املتقدمة 

والتناف�صية الدولية.
خ���ل���ف���ان جمعة  امل���ه���ن���د����ص  وق�������ال 
تطوير  اإدارة  م���دي���ر  امل����را�����ص����ده 
الربية  وزارة  يف  الطلبة  م��ه��ارات 
من  ت�صعى  ال������وزارة  اإن  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الذكاء  م�����ص��اب��ق��ات  �صل�صلة  خ���الل 
اال�صطناعي والروبوت اإىل حتقيق 
لت�صبح   2071 االإم����ارات  مئوية 
اأف�صل  ج����ذب  يف  رائ������دة  ال����دول����ة 
اإ�صافة  ال��ع��ق��ول م��ن ح���ول ال��ع��امل 
اإىل دع��م امل��واه��ب االإم��ارات��ي��ة نحو 
االبتكار وري��ادة االأع��م��ال يف جمال 

التكنولوجيا .
والتقت وكالة اأنباء االإمارات “وام” 
يف  امل�صاركن  والطالبات  ال��ط��الب 
امل�صابقات حيث عربت اأ�صماء بهروز 
ع�صر  ال����ث����اين  ال�������ص���ف  يف  ط���ال���ب���ة 
�صل�صلة  يف  بامل�صاركة  فخرها  ع��ن 
اال�صطناعي  ال����ذك����اء  م�����ص��اب��ق��ات 
اأن  اإىل  م�������ص���رية   .. وال������روب������وت 
العلمي  احل��دث  ه��ذا  يف  م�صاركتها 
اإط��ار �صغفها بحب املعرفة  تاأتي يف 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا خ��ا���ص��ة يف جمال 
ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وال���روب���وت 

بالطاقة ال�صم�صية .
الدباحي  �صلطان  الطالب  وحتدث 
ع���ن م�����ص��ارك��ت��ه ال���ع���ام امل���ا����ص���ي يف 
اال�صطناعي  ال����ذك����اء  م�����ص��اب��ق��ات 
وال���روب���وت وح�����ص��ول��ه ع��ل��ى املركز 
االأول وتاأهله اإىل الواليات املتحدة 
االإمارات  لدولة  ممثال  االأمريكية 
يعمل  روب����وت  ت�صميم  خ���الل  م��ن 
وف����ق م��ع��اي��ري امل�����ص��اب��ق��ة ق���ائ���ال .. 
اأطمح يف درا�صة هند�صة الربجميات 
االأوىل  املراكز  لتحقيق  وال��روب��وت 

على م�صتوى العامل .
ال�صنحاين  ن�����ورة  امل��ع��ل��م��ة  ول���ف���ت 
ال��ف��ج��رية لرعاية  م���ن م��رك��ز دب���ا 
اإىل  ال���ه���م���م  اأ�����ص����ح����اب  وت����اأه����ي����ل 
م�����ص��ارك��ة ال��ط��ال��ب��ن حم��م��د عبيد 
اأ�صحاب  م���ن  خ��م��ي�����ص  اهلل  وع��ب��د 
الروبوت  توظيف  مب�صروع  الهمم 
الكهرباء  ا�صتخدام  التقليل من  يف 
تركيب  خ�����الل  م����ن  امل�������ص���اج���د  يف 
زيارة  مع  بعد  عن  تعمل  ح�صا�صات 

تدريجيا  امل�صجد  اإن��ارة  يف  امل�صلن 
خروج  وم��ع  املتواجد  العدد  ح�صب 
وذلك  الكهرباء  تنغلق  م�صل  اآخ��ر 
الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  ب��ه��دف 

الكهربائية.
عمر  حممود  الطالب  ي�صارك  كما 
روبوت  ب�صيارة  الهمم  اأ�صحاب  من 
حت��م��ل ع��ل��م االإم�������ارات ع��ل��ى �صكل 
بربامج  مت�صلة  ف�����ص��ائ��ي  م��ك��وك 
التحكم  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ومي��ك��ن  ع��ل��ى 

فيها عن بعد .
التي  امل�����ص��اب��ق��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�صارك  ال��دول��ة  م�صتوى  على  تقام 
طالب  اآالف   3 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه��ا 
 1500 تاأهل منهم  وطالبة حيث 
لدورة  النهائية  للمرحلة  ط��ال��ب 
يف العام  امل�صابقة  و�صهدت   2019
طالبا   1437 م�صاركة   2017
طالباً   2595 مب�صاركة  م��ق��ارن��ة 
%80 يف  2018 بزيادة  يف العام 

عدد امل�صاركن.

وزير الثقافة املوريتاين ي�سيد بعمق العالقات مع االإمارات
وفد جمعية ال�سحفيني ي�سارك يف اجتماع جلنة 

احلريات لل�سحفيني العرب بنواك�سوط
•• دبي -الفجر:

بنواك�صوط  “موري�صانر”  ف��ن��دق  يف  اأم�����ص  انطلقت 
للحريات  الدائمة  اللجنة  اجتماعات  اأ�صغال  العا�صمة 
باالحتاد العام لل�صحفين العرب؛بح�صور معايل وزير 
الربملان،  مع  والعالقات  التقليدية  وال�صناعة  الثقافة 
اال�صتاذ  املوريتانية  احلكومة  با�صم  الر�صمي  الناطق 
ا�صاد خ��الل لقائه وفد  ال��ذي  �صيدي حممد ول��د حمم 
االم��ارات وموريتانيا يف  العالقات بن  بعمق  االم��ارات 

ظل القيادة الر�صيدة للبلدين ال�صقيقن
وي�صارك وفد جمعية ال�صحفين االإماراتية يف االجتماع 
املوريتانين،  ال�صحفين  راب��ط��ة  م��ن  ك��رمي��ة  ب��دع��وة 
نائب  املعينة  ف�صيلة  ال��زم��ي��ل��ة  اجلمعية  وف���د  ومي��ث��ل 
رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية وعبد الرحمن نقي االأمن 

العام للجمعية.
وقالت املعينى، ان م�صاركة اجلمعية تاأتى يف اإطار توطيد 
واجلمعيات  والنقابات  االحت���ادات  م��ع  التعاون  اأوا���ص��ر 
العربية،  ال����دول  م��ن  امل�����ص��ارك��ة  ال�صحفية  وال���رواب���ط 
واأي�صا مناق�صة و�صع احلريات ال�صحفية العربية ب�صكل 

عام.
اأننا  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ن��ائ��ب��ة  واأ����ص���اف���ت 
حري�صون على التفاعل يف كافة االأن�صطة التي ينظمها 

احتاد ال�صحفين العرب. 
ومن جانبه اأ�صار عبد الرحمن نقي، ان الوفد �صي�صارك 
اأي�صا على هام�ص االجتماع يف اعمال الدورة التدريبية 
مع  بالتعاون  ال��ع��رب  ال�صحفين  احت��اد  ينظمها  التي 
اخالقيات   “ بعنوان  املوريتانين  ال�صحفين  راب��ط��ة 

العمل ال�صحفي، طوق جناة “.
ويهدف االجتماع الذى ي�صارك فيه عدد من ال�صحفين 
وتقييم  ومتابعة  لر�صد  العربية،  البلدان  خمتلف  من 
�صيقوم  حيث  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  ال�صحفية  احل��ري��ات 
بحرية  اخل��ا���ص  ال�صنوي  التقرير  ب��اإع��داد  امل�����ص��ارك��ون 

التعبري وال�صحافة يف العامل العربي.
اأن احت�صان موريتانيا  اأك��د ول��د حم��م؛ يف كلمته،  وق��د 
الظرف،  ه��ذا  يف  املميز،  العربي  االعالمي  اللقاء  لهذا 
يكت�صي اأهمية بالغة؛ مربزا اإن الع�صرية االأخرية �صهدت 

ت�صدر موريتانيا حلرية االعالم يف الدول العربية .
واأ�����ص����اف ال���وزي���ر ال��ن��اط��ق ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م احلكومة 
ال�صمعي  االع���الم  ف�صاء  حت��ري��ر  يف  املتبع  “النهج  اأن 
فخامة  من  بتوجيهات  ثابتة  بخطوات  ي�صري  الب�صري 
رئي�ص اجلمهورية ال�صيد حممد ولد عبد العزيز، مما 
والذود  و�صونها  واجلماعية  الفردية  احل��ري��ات  كر�ص 
بالغاء  املوريتانية  احلكومة  “قرار  اأن  م��ربزا  عنها”؛ 
وا�صدار  الن�صر،  وخمالفات  جرائم  يف  احلب�ص  عقوبة 
تر�صانة قانونية تنظم جماالت حرية االعالم ال�صمعي 
الب�صري وال�صحافة املكتوبة وااللكرونية، ف�صال عن 
تقدمي الدعم امل�صتمر لل�صحافة، يج�صد هذا التوجه”.
“فر�صة  ي�صكل  نواك�صوط  اجتماع  اأن  حمم  ول��د  واأك��د 

التجربة  مع  حرية  بكل  والتفاعل  ق��رب  عن  للمعاينة 
الرائدة يف جمال حرية ال�صحافة والتطلع  املوريتانية 
م��ي��دان��ي��ا ع��ل��ى ج���وان���ب م�صيئة م���ن م�����ص��رية االع���الم 
الإ�صدار  اجل���اد  العمل  اىل  اجلميع  داع��ي��ا  امل��وري��ت��اين، 
االع�������الم يف وطننا  وت����وط����د ح���ري���ة  ت���ع���زز  ت���و����ص���ي���ات 

العربي”.
واعرب رئي�ص جلنة احلريات باالحتاد العام لل�صحفين 
يف  كلمته  م�صتهل  يف  الزغيالت؛  ال��وه��اب  عبد  ال��ع��رب، 
القاء؛  ه��ذا  حل�صور  التام  ارتياحه  عن  ال���دورة،  افتتاح 
جمال  يف  املوريتانين  ال�صحفين  رابطة  جهود  مثمنا 
النهو�ص بالعمل ال�صحايف وتدعيم مناخ حرية االإعالم 

التي متتاز بها موريتانيا.
باجلميل  وعرفانه  ت�صكراته  كامل  الزغيالت  واأ���ص��دى 
االجتماع؛  لهذا  احت�صانها  على  املوريتانية  لل�صلطات 
موؤكدا اأن القطاع احلكومي الو�صي ورابطة ال�صحفين 
املوريتانين وفرا كافة الظروف الكفيلة باإجناح اأعمال 

اجتماعات نواك�صوط..
املوريتانينب،  ال�صحفين  راب��ط��ة  رئي�ص  األ��ق��ى  ب���دوره 
مو�صى ولد بهلي، كلمة مبنا�صبة افتتاح اجتماعات جلنة 
احلريات باالحتاد العام لل�صحفين العرب؛ قال فيها: 
اأت�صرف با�صمي رئي�صا لرابطة ال�صحفين املوريتانين 
اأن ا�صت�صيف علي اأدمي عا�صمتنا الفتية اأعمال اللجنة 
الدائمة للحريات باالحتاد العام لل�صحفين يف دورتها 
االأويل ل�صنة 2019 باعتبار اأن هذه اللجنة هي اجلهاز 
املكلف بر�صد ومتابعة وتقييم حالة احلريات ال�صحفية 
عن  ال�صنوي  التقرير  ب��اإع��داد  وتقوم  العربي  العامل  يف 
العربي،  ال��ع��امل  يف  وال�����ص��ح��اف��ة  التعبري  ح��ري��ة  و���ص��ع 
دولية  ن��دوة  التظاهرة  ه��ذه  هام�ص  علي  تنظم  و�صوف 
حول واقع حرية ال�صحافة يف العامل العربي موريتانيا 
منوذجا ودورة تدريبية عن اأخالقيات املهنة لل�صحفين 
املوريتانين  ال�صحفين  رابطة  مع  بال�صراكة  ال�صباب 
واالحتاد العام لل�صحفين العرب نرحب مبعايل وزير 
حممد  �صيدي  االأ�صتاذ  الربملان  مع  والعالقات  الثقافة 
ول حمم الذي �صرفنا بح�صور ورعاية واحت�صان هذه 

التظاهرة.
للمرة  ال���دويل  الت�صنيف  يف  موريتانيا  ت�����ص��درت  لقد 
ال�����ص��اد���ص��ة امل�����ص��ه��د ال��ع��رب��ي يف ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري بف�صل 
االأفق  فتحت  احلكومة  و�صيا�صة  ال�صحفين  ن�صاالت 

وا�صعا اأمام حرية ال�صحافة واالإعالم
وحمت حرية التعبري بر�صانة قوانن مهدت الطريق 
لفتح املجال اأمام املقاوالت ال�صحفية احلرة ويف غ�صون 
ال�صنوات الع�صرة االأخرية حتقق امل�صتحيل وتغلبنا علي 
ال�صعاب وفتحت خم�ص قنواة تلفزيونية خا�صة وخم�ص 
واأقيمت  ال��ب�����ص��ري  ال�صمعي  ال��ف�����ص��اء  وحت���رر  اذاع�����ات 

منتديات عامة واأيام ت�صاورية لل�صحافة.
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى هذه  امل��زي��د ون��ط��ال��ب  وال زل��ن��ا ننتظر 
االأحرار  ويف  اوال،  اهلل  يف  واأملنا  وتعزيزها،  املكت�صبات 

واخلريين ثانيا.

فقد�ن �سهادة�أ�سهم
فقد املدعو/  خالد حممد �صالح بو عالمه القبي�صي �صهادة ا�صهم 

 �صادرة من " اإعمار العقارية �صركة م�صاهمة عامة" 
وفقد املدعو / حمد حممد �صالح بو عالمة القبي�صي �صهادة ا�صهم 

 �صادرة من " اإعمار العقارية �صركة م�صاهمة عامة" 
وفقدت املدعوة / مرمي ح�صن حممد جعفر �صهادة ا�صهم 
 �صادرة من " اإعمار العقارية �صركة م�صاهمة عامة"  

وعلى من يجدها ت�صليمها ب�صركة اإعمار العقارية �صركة م�صاهمة عامة او 
االت�صال بالرقم 0504100110 
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اأخبـار الإمـارات
تطبيق رقمي ملراقبة املري�ش عن بعد »قبل اجلراحة وبعدها«

•• دبي - وام:

ك�صفت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن تطبيق »ميدو باد« الرقمي ملراقبة 
املوؤ�صرات احليوية للج�صم واملراقبة عن بعد وفق تقنيات الذكاء اال�صطناعي 
لتحليل املعلومات و احل�صول على روؤى تنبوؤية مُتِكن من الك�صف املبكر عن 
امل�صاعفات والظروف ال�صحية املهددة حلياة املر�صى وذلك �صمن م�صاركتها 
2019 » الذي انطلق  اآراب هيلث  هفي معر�ص وموؤمتر ال�صحة العربي« 

ام�ص مبركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�ص .
من  جمموعة  ك��ل  الح��ت��ي��اج��ات  وف��ق��اً  ت�صميمه  مت  ال���ذي  التطبيق  وي��ق��وم 
جمموعات املر�صى بجمع البيانات عن طريق اأجهزة مت�صلة باملن�صة ويدعم 
 iOS نظامي«  على  متوفرة  حتليالت  لوحة  طريق  ع��ن  ال��ذات��ي��ة  االإدارة 

للعناية  بالن�صبة  واأهمية  االأك��رث حيوية  املقايي�ص  تعقب  »و«اأن��دروي��د« على 
تقدمي  م��ن  الطبية  العناية  ف��رق  تتمكن  حتى  اخلا�صة.  املر�صى  ب��ح��االت 
حتليل  خ��الل  من  �صخ�ص  كل  احتياجات  مع  مواءمة  واأك��رث  اأف�صل  رعاية 
واإظهار البيانات اخلا�صة بكل مري�ص والقدرة على توثيق بيانات املر�صى 

عن ُبعد ومراجعة املالحظات.
كما ي�صتمل التطبيق على جمموعة �صاملة من املحتوى التعليمي والتوعوي 
النادرة واملعقدة  وا�صعاً من االأمرا�ص  اأجل دعم املر�صى و ت�صمل طيفاً  من 
واملزمنة مثل ال�صرطان و الت�صلب املتعدد و اأمرا�ص الكلى و القلب و الداء 
الرئوي املزمن و داء باركين�صون و الرعاية الطبية قبل العمليات اجلراحية 

وبعدها و غريها من االأمرا�ص.
امل�صت�صفيات  امل�صاعد لقطاع  ال�صركال الوكيل  اأكد الدكتور يو�صف حممد  و 

على اأهمية اعتماد هذه التقنية يف اإطار التحول النوعي للوزارة اإىل تقنيات 
ال�صحة الرقمية و اإمكانية تطبيق فكرة م�صت�صفى امل�صتقبل يف املنزل لتعزيز 
حر�ص الوزارة على ا�صت�صراف م�صتقبل الرعاية ال�صحية بتوظيف التقنيات 
اإىل  ال���وزارة  م�صت�صفيات  يف  ال�صحية  اخل��دم��ات  لتعزيز  والذكية  املبتكرة 
بالذكاء  مرتبطة  جديدة  تقنيات  با�صتخدام  مرموقة  تناف�صية  م�صتويات 
نحو  ال��وزارة  ا�صراتيجية  اإط��ار  املر�صى يف  احتياجات  وتلبية  اال�صطناعي 
تقدمي رعاية �صحية و بناء اأنظمة اجلودة وال�صالمة العالجية وال�صحية 
وفق املعايري العاملية لتح�صن نتائج املوؤ�صرات الوطنية املتعلقة بجودة احلياة 

ال�صحية وفق اأهداف االأجندة الوطنية 2021.
و لفت اإىل اأن الوزارة �صّباقة عاملياً يف تطبيق هذه التقنية املبتكرة يف اإطار 
ا�صراتيجية االإمارات للذكاء اال�صطناعي و التحليل التنبوؤي للبيانات ما 

ي�صهم يف دعم القرارات الطبية يف امل�صتقبل بدرجة اأكرب واملتابعة اال�صتباقية 
اإىل  حلالة املر�صى عن بعد و تقدمي الرعاية ال�صحية الوقائية باالإ�صافة 

خف�ص تكاليف الرعاية ال�صحية.
من ناحيتها اأو�صحت الدكتورة كلثوم البلو�صي مديرة اإدارة امل�صت�صفيات اأن 
تتيح  و  املر�صى  رعاية  خدمات  ج��ودة  بتح�صن  ت�صهم  املبتكرة  التقنية  هذا 
يف  وذل��ك  وخارجها؛  امل�صت�صفيات  داخ��ل  بعد  عن  املر�صى  متابعة  لالأطباء 
اإطار �صعي ال��وزارة اإىل اإحداث حتول يف جمال الرعاية ال�صحية للمر�صى 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ت�صتفيد من 
البيانات الطبية لتطوير مناذج مبتكرة لرعاية املر�صى عن بعد حيث مي�صي 
امل�صابون باأمرا�ص مزمنة اأو نادرة 95 % من وقتهم خارج امل�صت�صفى مما 

يحجب البيانات الطبية احليوية للمر�صى عن فرق الرعاية الطبية.

حمدان بن را�سد يفتتح معر�ش وموؤمتر اآراب هيلث 2019 
•• دبي-وام:

اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية  افتتح �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد 
ام�ص  واملعار�ص  للموؤمترات  العاملي  دبي  مبركز  بدبي  ال�صحة  هيئة  رئي�ص 
معر�ص وموؤمتر ال�صحة العربي “اآراب هيلث 2019 “ الذي ي�صتمر اأربعة 
ال�صرق  ال�صحية يف منطقة  الرعاية  بقطاع  املخت�ص  االأ�صخم  اأي��ام احلدث 
االأو�صط والذي ي�صارك فيه اأكرث من 84500 متخ�ص�ص ومهني يف جمال 

الطب والرعاية ال�صحية من 160 دولة من املنطقة والعامل .
و قام �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم يرافقه عدد من كبار امل�صوؤولن 
وروؤ�صاء الوفود امل�صاركة بجولة تفقدية يف اأرجاء املعر�ص امل�صاحب للموؤمتر 

الذي ت�صارك فيه 4150 �صركة من ال�صركات العاملية واملتخ�ص�صة تعر�ص 
اأحدث االأجهزة والتقنيات الطبية من 66 دولة حول العامل .

وقال رو�ص ويليامز مدير معر�ص “اآراب هيلث “ اإنه يف ظل التوقعات التي 
العربي  اخلليج  دول  يف  ال�صحية  الرعاية  على  االإنفاق  حجم  اأن  اإىل  ت�صري 
�صي�صل اإىل 104.6 مليار دوالر اأمريكي بحلول عام 2022 وزيادة م�صاركة 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص وال��ت��ي ���ص��ت��وؤددي ب��دوره��ا اإىل تعزيز من��و جم��ال الرعاية 
الأو�صاط  مهمة  “من�صة  هيلث  “اآراب  يقدم  الطويل  امل��دى  على  ال�صحية 
الرعاية ال�صحية يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا لعقد عالقات 
التجارية  االأع��م��ال  فر�ص  ا�صتك�صاف  وتي�صري  املعنية  االأط���راف  م��ع  ت��ع��اون 

اجلديدة على �صعيد الرعاية ال�صحية عامليا .

واأ�صار اإىل اأن معر�ص هذا العام �صهد م�صاركة اأكرث من 36 م�صت�صفى وعيادة 
ال��ع��ام واخل��ا���ص الإل��ق��اء ال�صوء على  وم��رف��ق رع��اي��ة �صحية م��ن القطاعن 
اأحدث التقنيات واالأجهزة امل�صتخدمة يف عالج خمتلف االأمرا�ص وحت�صن 
الرعاية الطبية للمر�صى الفتا اإىل الدعم امل�صتمر الذي يحظى به “ اآراب 
هيلث” من هيئات القطاع العام يف دولة االإمارات ومن بينها وزارة ال�صحة 
ووقاية املجتمع ودائرة ال�صحة باأبوظبي وهيئة ال�صحة بدبي و�صلطة مدينة 
اآالن بو�صطن الرئي�ص التنفيذي للم�صت�صفى االأمريكي  دبي الطبية . وقال 
بدبي “باإعتباره من�صة متكينية الأ�صحاب االبتكارات وقادة الفكر وامل�صرين 
الرئي�صين واملمار�صن ووا�صعي ال�صيا�صات يف جمال الرعاية ال�صحية عزز 
ال�صحية واالبتكار..  للرعاية  بيئة م�صرعة  اآراب هيلث مكانة دبي بو�صفها 

وال�صياحة  ال�صحية  للرعاية  رئي�صيا  م��رك��زا  دب��ي  ن��رى  اأن  االآن  وميكننا 
العالجية واالبتكار التقني”.

واأ�صاف اأن امل�صت�صفى االأمريكي بدبي اأ�صبح جزءا ال يتجزاأ من رحلة الرعاية 
ال�صحية يف دولة االإمارات منذ البداية ما يجعل من “اآراب هيلث” فر�صة 

فريدة الإ�صتعرا�ص خدماته على نطاق اإقليمي.
“اإنفورما  تنظمه  ال���ذي   -  “  2019 هيلث  “اآراب  معر�ص  و�صي�صتقبل 
�صتى  م��ن  موفد   4500  - االأرب��ع��ة  اأي��ام��ه  كري” خ��الل  هيلث  اإكزيبي�صنز 
اأنحاء املنطقة لالإ�صتفادة من 11 موؤمترا طبيا متخ�ص�صا ومعتمدا للتعليم 
العظام  وجراحة  العامة  ال�صحة  منها  تخ�ص�صات  ع��دة  يف  امل�صتمر  الطبي 

والتخدير وطب الطوارئ وطب الن�صاء والتوليد .

حمدان بن را�سد يطلق نظام توريد الذكي AI ل�سحة دبي خالل  اآراب هيلث 2019 

الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة يطلق برنامج حياتي هادفة  لتمكني الطالب الإماراتيني وتعزيز وعيهم

•• دبي-وام:

اأط���ل���ق ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
ال�صحة  هيئة  رئي�ص  املالية  وزي��ر 
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  ن��ظ��ام  ب��دب��ي 
 ”AI للعقود وامل�صريات “توريد
م�صتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  االأول 

حكومة دبي.
ياأتي ذلك يف اإطار التحوالت التي 
الهيئة لتوثيق خدماتها  ت�صهدها 
و معامالتها بالذكاء اال�صطناعي 
م���واك���ب���ة ل��ل��ت��وج��ه��ات ال���ع���ام���ة يف 
االإم����ارات  وا�صراتيجية  ال��دول��ة 
وما   2031 اال�صطناعي  للذكاء 
اإليه مدينة دبي واأهدافها  تتطلع 
ال��رام��ي��ة اإىل حت��ق��ي��ق ال�����ص��ب��ق يف 
الذكية  واحللول  التقنيات  جمال 

عامليا.
جاء ذلك خالل زيارة �صمو ال�صيخ 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم ملن�صة 
ب��دب��ي يف معر�ص  ال�����ص��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
هيلث  اآراب   “ ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ح��ة 
يف  ام�ص  انطلق  “ الذي   2019
للموؤمترات  ال��ع��امل��ي  دب���ي  م��رك��ز 

حتقيق  اإىل  اأه���داف���ه���ا  وت��ن��ط��ل��ق 
لداء  دقيق  وب�صكل  املبكر  الك�صف 
معدالت  اإىل  وال��ت��ع��رف  ال�صكري 
�صخ�ص  لكل  امل�صتقبلية  االإ�صابة 
معر�ص لهذا الداء ومن ثم و�صع 
املعر�صن لالإ�صابة �صمن برنامج 
���ص��ح��ي وق���ائ���ي ي��ق��وم ع��ل��ى اتباع 
ال�صحية  احل��ي��اة  اأمن����اط  اأف�����ص��ل 
وذلك باإ�صراف نخبة من االأطباء 
اأحدث  خالل  ومن  واملتخ�ص�صن 
وو�صائل  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ت���ج���ه���ي���زات 
الت�صخي�ص ومن املقرر اأن تتو�صع 
– يف  – �صمن خمططها  الهيئة 
ه����ذه ال���ع���ي���ادات ال��ن��وع��ي��ة خالل 
الفرة القادمة لتعميم اال�صتفادة 

من خدماتها .
حممد  ح���م���ي���د  م����ع����ايل  ق������دم  و 
القطامي ال�صكر واالمتنان ل�صمو 
ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم 
ال��ه��ي��ئ��ة يف  ���ص��م��وه من�صة  ل���زي���ارة 
وتف�صل  العربي  ال�صحة  معر�ص 
“توريد  ن���ظ���ام  ب����اإط����الق  ���ص��م��وه 
اأهمية  م�����وؤك�����داً   ”AI ال����ذك����ي 
الدعم الذي حتظى به الهيئة من 
حكومة دبي وحر�ص هيئة ال�صحة 

االأف�صل  اال�صتثمار  على  النظام 
الذكية  وال���و����ص���ائ���ل  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
وواقعية  حقيقية  ت��رج��م��ة  وي��ع��د 
توفره  ال���ذي  ب��ع��د  ع��ن  للتطبيب 
وي�صتفيد  ل��ل��م��واط��ن��ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
مواطن   1000 م��ن  اأك����رث  م��ن��ه 

ومواطنة كمرحلة اأوىل.
ال�����ص��ي��خ حمدان  ���ص��م��و  ا���ص��ت��م��ع  و 
مف�صل  �����ص����رح  اإىل  را������ص�����د  ب�����ن 
الرعاية  خ���دم���ات  “نظام  ح����ول 
توفرها  “التي  ال��ذك��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة 
خاللها  م��ن  بدبي  ال�صحة  هيئة 
�صاملة  ومتري�صية  طبية  رع��اي��ة 
وم���ت���ك���ام���ل���ة ل����ك����ب����ار امل����واط����ن����ن 
الهمم واالأرام����ل ممن  واأ���ص��ح��اب 
حت����ول ظ��روف��ه��م ال�����ص��ح��ي��ة دون 
الهيئة  م��ن�����ص��اآت  اإىل  ال���و����ص���ول 
تعمل  ال��ذي  النظام  وه��و  الطبية 
ف��ي��ه خالل  ال��ت��و���ص��ع  ع��ل��ى  الهيئة 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ل��ت��و���ص��ي��ع نطاق 

امل�صتفيدين منه.
و اطلع �صموه على برنامج رعاية 
دنتورال”   “ واالأ�����ص����ن����ان  ال���ف���م 
الربامج  اأه�����م  اأح�����د  ي��ع��د  ال�����ذي 
تتبنى  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة  ال�صحية 

حميد  معايل  بح�صور  واملعار�ص 
العام  امل���دي���ر  ال��ق��ط��ام��ي  حم��م��د 
من  ع��دد  و  ب��دب��ي  ال�صحة  لهيئة 
امل�صوؤولن واملخت�صن حيث اطلع 
املبادرات  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 
الهيئة  تنفذها  التي  وامل�صروعات 
من اأج��ل تعزيز ج��ودة احلياة ويف 

�صبيل م�صتقبل �صحة اأف�صل.
اجلهة  بدبي  ال�صحة  هيئة  وتعد 
ب����ادرت  ال���ت���ي  االأوىل  احل��ك��وم��ي��ة 
بتنفيذ هذا النظام االأكرث تقدما 
يف ال���ع���امل وي��ع��د مب��ث��اب��ة روب���وت 
وطوال  ال�صاعة  م��دار  على  يعمل 
معامالت  لتخلي�ص  االأ�صبوع  اأيام 
متهيدا  وامل���������ص����ري����ات  ال����ع����ق����ود 
الهيئة  اإدارات  �صائر  يف  لتوظيفه 

خالل املرحلة املقبلة .
باملائة   40 ال�����روب�����وت  ي���وف���ر  و 
العقود  اإدارة  موظفي  طاقة  م��ن 
�صاعة   60 ويختزل  وامل�����ص��ري��ات 
لتخلي�ص  واح���دة  �صاعة  يف  عمل 
متناهية  وب�����دق�����ة  امل�����ع�����ام�����الت 
الوقت  يف  ال����روب����وت  وي�����ص��ت��ط��ي��ع 
يف  معاملة  اآالف   4 اإجن���از  نف�صه 
هذا  ف��ك��رة  ترتكز  فيما   .. ال�صنة 

املجتمع  حلماية  تنفيذها  الهيئة 
م���ن االأم����را�����ص ال�����ص��اري��ة وغري 
واالأ�صنان  بالفم  املت�صلة  ال�صارية 
امل��دار���ص ف�صال عن  خا�صة طلبة 
امل�صابن  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  ت��رك��ي��ز 
ب����داء  ل���الإ����ص���اب���ة  امل���ع���ر����ص���ن  اأو 
ذات  املزمنة  واالأم��را���ص  ال�صكري 
ال�صن  ك��ب��ار  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ع��الق��ة 
وال���ن�������ص���اء احل����وام����ل واالأط����ف����ال 
الر�صع واملراجعن ملراكز الرعاية 
وخا�صة  ك��اف��ة  االأول���ي���ة  ال�صحية 

اأ�صحاب الهمم منهم.
مبادرات  اأرب���ع  ال��ربن��ام��ج  ي�صم  و 
رئي�صة هي تطوير برامج التوعية 
واالأ�صنان  ال��ف��م  فح�ص  وب���رام���ج 
بروتوكوالت  واإط�����الق  وت��ط��وي��ر 
طب االأ�صنان يف دبي واإيجاد حلول 
عالية  خ��دم��ات  ل��ت��ق��دمي  مبتكرة 
امل�صتوى يف االأق�صام املعنية ب�صحة 

الفم واالأ�صنان.
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وت��ع��رف 
اإىل تفا�صيل  الزيارة  را�صد خالل 
التي تنفذها هيئة  املبادرة املميزة 
ال�صحة بدبي واملتمثلة يف “عيادة 
اأمناط احلياة” التي تقوم فكرتها 

•• دبي -وام:

“ الربنامج الوطني لل�صعادة  اأطلق 
وج���ودة احل��ي��اة “ ب��رن��ام��ج “حياتي 
من  ع����دد  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  هادفة” 
لتمكن  ال����وط����ن����ي����ة،  اجل����ام����ع����ات 
الطالب االإماراتين وتعزيز وعيهم، 
اأهدافهم مبكرا  ودعمهم يف حتديد 
وم�صوؤولة  اإيجابية  ح��ي��اة  ليعي�صوا 

وهادفة خلدمة الوطن.
اإطار  يف  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ي��اأت��ي 
االأجندة  لتنفيذ  الداعمة  امل��ب��ادرات 
الوطنية جلودة احلياة التي اأطلقت 
ال�صنوية  االجتماعات  اأعمال  �صمن 
حلكومة دول��ة االإم���ارات يف نوفمرب 
املا�صي، وقد تلقى الربنامج الوطني 
طلبا   750 احل��ي��اة  وج��ود  لل�صعادة 
ل��الن��ت�����ص��اب، مت اخ��ت��ي��ار اأك�����رث من 

منها.  200
هادفة”  “حياتي  ب��رن��ام��ج  وي�صكل 
حمفزة  بيئة  ت��وف��ر  مكثفة  جت��رب��ة 
مرحلتن،  خ���الل  م��ن  للم�صاركن 
االأوىل عبارة عن ور�صة عمل يقدمها 
واأن�صطة  م��ت��خ�����ص�����ص��ون  خ�������رباء 
حوارية  وجل�صات  متنوعة  تفاعلية 
وحتفيزية مع �صخ�صيات ملهمة ذات 
االإم����ارات،  دول���ة  جمتمع  يف  ب�صمة 
االإم�����ارات،  ج��ام��ع��ة  يف  تنظيمها  مت 
الثانية  املرحلة  اأم��ا  زاي���د،  وجامعة 
وتت�صمن  الغاية”،  “م�صروع  فهي 
عملي  م�����ص��روع  على  ال��ط��الب  عمل 

هادف خلدمة املجتمع والوطن.
واأك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
الرومي وزيرة دولة لل�صعادة وجودة 
رئا�صة  م��ك��ت��ب  ع����ام  م���دي���ر  احل���ي���اة 
دولة  ح��ك��وم��ة  اأن  ال������وزراء  جم��ل�����ص 
االإم�����ارات ت��رك��ز ع��ل��ى ب��ن��اء مهارات 
ال�صباب  ل����دى  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  احل���ي���اة 
من  لتمكينهم  اجل��ام��ع��ات،  وط��الب 
حت���دي���د اأه���داف���ه���م وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 

خدمة الوطن.
برنامج  “اإن  ال��روم��ي  عهود  وقالت 
ن�صعى  ج��ه��د  ي�صكل  ه��ادف��ة  ح��ي��ات��ي 
م���ن خ��الل��ه ل��ت��ع��زي��ز ج����ودة احلياة 
م�صتوى  ورف��ع  اجلامعية،  البيئة  يف 
وع������ي ال����ط����الب ب���اأه���م���ي���ة احل���ي���اة 
الهادفة يف تطور االأفراد واملجتمعات 

والدول”.

والذين  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة 
ال�صخ�صية  جت��ارب��ه��م  ع��ن  حت��دث��وا 
وقدموا ن�صائح للطالب حول �صبل 
احلياة  يف  ال�صامية  االأه���داف  و�صع 
التي تنعك�ص اإيجابا على جمتمعهم 

ووطنهم.
امل�صاركون يف برنامج  واأكد الطالب 
“حياتي هادفة” اأن الربنامج �صكل 
ومعارفهم،  ملهاراتهم  نوعية  اإ�صافة 
واأ�صهم بتعزيز فهمهم الأهمية تبني 
اأه����داف وا���ص��ح��ة يف احلياة،  ور���ص��م 
وانعكا�ص ذلك على �صعادتهم وجودة 

حياتهم.
الرا�صدي طالب  و قال علي حممد 
جامعة  يف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة 
“نحن  املتحدة:  العربية  االإم����ارات 
هذه  ع��ل��ى  بح�صولنا  حم��ظ��وظ��ون 
برنامج  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال��ف��ر���ص��ة 
اأننا  اكت�صفنا  ف��ق��د  ه��ادف��ة،  ح��ي��ات��ي 
اأن علينا  ن�صتطيع ر�صم م�صتقبلنا و 
اإليه  ن��ت��ط��ل��ع  ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ا  ال�����ص��ع��ي 

ونوؤمن به”.
واأ������ص�����اف اإن�������ه ت����ع����رف م����ن خ���الل 
امل�صافة  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  ال���ربن���ام���ج 
ل���ت���ح���دي���د االأه�����������داف يف احل����ي����اة، 
التمتع  م���ن  ذل���ك  �صيمكنه  وك��ي��ف 
حتقيق  على  واالإ���ص��رار  باالإيجابية 
االإجناز وامل�صاركة يف م�صرية التطور 

والتنمية بدولة االإمارات.

واأ���ص��اف��ت اإن ب��ن��اء ق����درات االأف����راد 
لعمل حكومة  اأ�صا�صية  ركيزة  ي�صكل 
تطوير  تتبنى  التي  االإم���ارات  دول��ة 
والعلمية  ال���ث���ق���اف���ي���ة  اجل�����وان�����ب 
ليتمكنوا  ل���ل���ط���الب  وال���ع���م���ل���ي���ة 
م���ن حت���دي���د م�����ص��اره��م واالأه������داف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا خلدمة  ال���ت���ي ي�����ص��ع��ون 

االإمارات”.
“حياتي  ب��رن��ام��ج  اإط�����الق  مي��ث��ل  و 
الوطنية،  اجل���ام���ع���ات  يف  هادفة” 
الربنامج  جل���ه���ود  داع���م���ة  خ���ط���وة 
ل��ل�����ص��ع��ادة وج�����ودة احلياة  ال��وط��ن��ي 
يف  احل��ي��اة  ج��ودة  م�صتويات  لتعزيز 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 
اجل���ه���ات االأك���ادمي���ي���ة، ح��ي��ث متثل 
لتطوير  خ�����ص��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  اجل���ام���ع���ات 
�صخ�صيات  وبناء  واملهارات  املفاهيم 

االأفراد.
االنتماء  عنا�صر  الربنامج  وينمي 
ل��ل��وط��ن ل���دى ال���ط���الب م���ن خالل 
بالدوافع  تعريفهم  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
�صلوكهم  حت��ك��م  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
وك��ي��ف��ي��ة ت��وج��ي��ه��ه��ا ل��ي��ع��ي�����ص��وا حياة 
ه���ادف���ة ول���ب���دء رح���ل���ة ال��ب��ح��ث عن 
وت����زوي����ده����م  ال����غ����اي����ة يف احل�����ي�����اة 
ب�������االأدوات وف���ر����ص اال���ص��ت��ف��ادة من 
تبني  م��ن  وميكنهم  ملهمة  جت���ارب 
منظور يقوم على مواءمة االأهداف 
ال�صخ�صية مع التوجهات امل�صتقبلية 

لدولة االإمارات.
جمموعة  على  الربنامج  ا�صتمل  و 
التحفيزية  احلوارية  اجلل�صات  من 
مفتوحة  ج���ل�������ص���ة  ����ص���م���ن���ه���ا  م�����ن 
ا�صت�صافت معايل ال�صيخة لبنى بنت 
خالد القا�صمي التي �صاركت الطالب 
التي  بع�صا من جتاربها و خرباتها 
مراحل  خم��ت��ل��ف  خ���الل  اكت�صبتها 
والعملية،  االأك����ادمي����ي����ة  ح��ي��ات��ه��ا 
وكيف  جامعية،  كطالبة  وجتربتها 
ال��ت��ج��رب��ة يف �صقل  ه����ذه  اأ���ص��ه��م��ت 

�صخ�صيتها وخرباتها العملية.
االإن�������ص���ان  و�����ص����ع  اأن  اأو�����ص����ح����ت  و 
على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ص  حلياته  ه��دف��ا 
م�صرية  وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ه،  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه 
وتبادل  امل���ع���ارف  م�����ص��ارك��ة  اأن  اإىل 
اأحد نقاط القوة  اخلربات ي�صكالن 

احلياة،  يف  االأ����ص���ا����ص���ي���ة  وال���غ���اي���ات 
على  التميز  حتقيق  اأهمية  م��وؤك��دة 
بحب  والتحلي  االأكادميي،  امل�صتوى 
اإليه لتمثيل دولة  الوطن واالنتماء 

االإمارات يف اأح�صن �صورة.
وا�صت�صاف برنامج “حياتي هادفة” 
�صاركت  التي  ال�صخ�صيات  عددا من 
م��ل��ه��م��ة، و�صمت  ال���ط���الب جت����ارب 
ك���ال م���ن ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ماجد 
اإدارة  م��دي��ر  القا�صمي  �صلطان  ب��ن 
بوزارة  احليوانية  والتنمية  ال�صحة 
وعايدة  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
يف  االت�صال  اأول  مدير  البو�صعيدي 
يف  واالت�صال  االإعالمية  العالقات 
التجاري  والت�صويق  ال�صياحة  دائرة 
يف دبي، وعائ�صة �صعيد حارب رئي�ص 
ق�����ص��م امل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 

اإىل اأعلى م�صتويات جودة احلياة.
اإىل  ال���ق���ط���ام���ي  م���ع���ايل  اأ�����ص����ار  و 
مبادرات  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  حققته  م��ا 
وم�����ص��روع��ات ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا على 
اأر������ص ال���واق���ع خ��ا���ص��ة يف جمال 
تتو�صع  الذي  اال�صطناعي  الذكاء 
بعد  ي��وم��ا  ا�صتخدامه  يف  الهيئة 
ا�صت�صفاء  جت��رب��ة  لتوفري  االآخ���ر 
املجتمع  الأف������راد  ���ص��ح��ي��ة مم��ي��زة 
املديدة  احل��ي��اة  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ن  و 
وال�صعادة .. مو�صحا املجاالت التي 
حققت فيها الهيئة جتارب خا�صة 

التحوالت  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى  ب���دب���ي 
املتالحقة  اال�صتثنائية والطفرات 
التي حتققها الدولة ومدينة دبي 

يف خمتلف املجاالت.
ال�صحة  هيئة  اأن  معاليه  ذك���ر  و 
ب���دب���ي مت�����ص��ي ب��خ��ط��ى ووت�����رية 
�صريعة لال�صتحواذ على التقنيات 
عاملياً  االأف�����ص��ل  الذكية  واحل��ل��ول 
الطبية  من�صاآتها  يف  وتوظيفها 
من  واإدارات��ه��ا  قطاعاتها  وجميع 
اإىل  النا�ص والو�صول  اأجل خدمة 
م�صتقبل اأف�صل لل�صحة واالرتقاء 

اال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدام  يف 
وم������ن������ه������ا جم�����������ال ال���������ص����ي����دل����ة 
واالأ�صعة  ال���دوائ���ي���ة  واخل����دم����ات 
وغريها  والعالجية  الت�صخي�صية 

من التخ�ص�صات الطبية.
ال��ن��ا���ص و توفري  اأن خ��دم��ة  واأك���د 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ���ص��ب��ل  اأف�����ص��ل 
لهم هو حمور جميع اجلهود التي 
وهو  بدبي  ال�صحة  هيئة  تبذلها 
الهدف الرئي�ص الأعمال التطوير 
التي ي�صهدها القطاع ال�صحي يف 

دبي.

وفد برملاين م�سري يطلع على جتربة العمل احلكومي يف الإمارات
•• دبي-وام:

ا���ص��ت��ق��ب��ل م��ك��ت��ب رئ��ا���ص��ة جم��ل�����ص ال������وزراء ب�����وزارة �صوؤون 
الربملانية  ال�صداقة  وامل�صتقبل وفد جلنة  ال��وزراء  جمل�ص 
االإم��ارات��ي��ة – امل�����ص��ري��ة يف اإط����ار زي����ارة ه��دف��ت لالطالع 
على  والتعرف  االإم���ارات  يف  احلكومي  العمل  جتربة  على 
املبادرات واأف�صل املمار�صات والربامج احلكومية يف خمتلف 

القطاعات احليوية.
للقيادات  العام  املدير  النقبي م�صاعد  يا�صر  الدكتور  وكان 
ال����وزراء  رئ��ا���ص��ة جمل�ص  احل��ك��وم��ي��ة يف مكتب  وال���ق���درات 
الوفد  ا�صتقبل  وامل�صتقبل،  ال���وزراء  جمل�ص  �صوؤون  ب��وزارة 
عابد  اإبراهيم  ال�صعيد  عالء  �صعادة  تراأ�صه  ال��ذي  ال�صيف 
امل�صرية،   - االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�صداقة  جلنة  رئي�ص 
ورافقهم يف جولة �صمن امل�صرعات احلكومية، حيث تعرفوا 
على اآلية عمل امل�صرعات ودورها يف ت�صريع وترية االإجناز 
واإي���ج���اد ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه العمل 

احلكومي لتحقيق م�صتهدفات روؤية االإمارات 2021.
يف  ال���وزراء  جمل�ص  رئا�صة  مكتب  عمل  فريق  وا�صتعر�ص 
وزارة �صوؤون جمل�ص الوزراء وامل�صتقبل عددا من املبادرات 
يف قطاعات العمل املتنوعة، خ�صو�صاً يف جمال التخطيط 
اال�صراتيجي وتقييم االأداء احلكومي، وا�صتمع الوفد اإىل 
احلكومية،  ال��ق��درات  وب��ن��اء  ال��ق��ي��ادات  برنامج  ح��ول  �صرح 
والربامج واالآليات املبتكرة يف ا�صت�صراف امل�صتقبل وتطوير 
خدمات حكومية ت�صهم يف تعزيز جودة حياة اأفراد املجتمع. 
 – االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�صداقة  جلنة  وف��د  اط��ل��ع  كما 
 ،2021 االإم��ارات  لروؤية  الوطنية  االأجندة  امل�صرية على 
وم���راح���ل ت��ط��وره��ا واآل���ي���ة ع��م��ل م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�صد 
لالبتكار احلكومي، واأنظمة التطوير احلكومي مثل نظام 
“اأداء”، وتعرفوا على اأهداف وطبيعة عمل برنامج ال�صيخ 
لت�صنيف  العاملي  النجوم  ونظام  احلكومي،  للتميز  خليفة 

اخلدمات، وجتربة مركز “خدمات 1”.

التاريخية بن  بالعالقات  امل�صري  الربملاين  الوفد  واأ�صاد 
قيادتي  برعاية كرمية من  التي حتظى  وم�صر  االإم���ارات 
يف  الناجحة  االإم��ارات��ي��ة  وبالتجربة  ال�صقيقن،  البلدين 
تبادل  اأهمية  م��وؤك��دا  احلكومي،  العمل  جم��االت  خمتلف 
يخدم  مبا  التعاون  جم��االت  وتعزيز  والتجارب  اخل��ربات 

م�صلحة ال�صعبن.
ورافق الوفد خالل الزيارة �صعادة خالد بن زايد الفال�صي 
ع�صو املجل�ص الوطني االحتادي رئي�ص جلنة ال�صداقة مع 
رئي�ص  نائب  �صمنوه  بن  وعائ�صة  العربية،  ال��دول  برملانات 
جل��ن��ة ال�����ص��داق��ة م��ع ب��رمل��ان��ات ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، واأع�صاء 
املجل�ص الوطني االحتادي اأحمد حممد احلمودي، و�صامل 
عبداهلل حمد ال�صام�صي، وناعمة ال�صرهان، واأحمد يو�صف 
اإبراهيم  ال�صعيد  ع��الء  امل�����ص��ري  ال��وف��د  و���ص��م  النعيمي. 
عابد رئي�ص جلنة ال�صداقة الربملانية امل�صرية االإماراتية، 
وامل�صت�صار خالد اأحمد حمداهلل، واالأع�صاء مارغريت عازر 
في�ص  و�صريف  ���ص��واح،  علي  عبدالوني�ص  وعلي  اإب��راه��ي��م، 
وغادة  ���ص��امل،  حممد  �صيد  وم�صطفى  حم��م��د،  ال����ورداين 
غريب حممود عجمي، و�صوالف ح�صن م�صطفى دروي�ص، 
اأبوبكر  علي  واأب��وب��ك��ر  ال���دايل،  و�صبحي حم��م��ود حم��م��ود 
غ��ري��ب، واأح��م��د اأح��م��د ي��و���ص��ف ع��ب��دال��دامي، وخ��ال��د علي 
الدين دروي�ص، و�صعيد  �صميح جالل  واأحمد  عراقي علي، 
م�صطفى  ع��ب��ده  واأح��م��د  ���ص��ب��اي��ك،  حم��م��د  ال�صيد  حنفي 
اإبراهيم، وحامد جالل حامد جهجه، وريا�ص عبدال�صتار 
اإبراهيم، وعلي علي حممد بدر، و�صيد عبدالوهاب  ح�صن 
اهلل، وجمدي عبدالعزيز  ال�صيد جاب  عبدالهادي، وعالء 
حممد �صيف. يذكر اأن جمعية ال�صداقة الربملانية امل�صرية 
امل�صري  الربملان  قيادات  من  مببادرة  تاأ�ص�صت  االإماراتية 
وامل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت�����ادي االإم����ارات����ي، ب��ه��دف تعزيز 
احل���وار ال��ربمل��اين ب��ن ال��دول��ت��ن وتن�صيق ال��ت��ع��اون ودعم 
والنمو  واال���ص��ت��ق��رار  ال��ت��ط��ور  لتحقيق  امل�صركة  اجل��ه��ود 

لل�صعبن ال�صقيقن. 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

افتتح معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�صامح ام�ص فعاليات 
13 من معر�ص التوطن  ال���  ال��دورة 
اأبوظبي  “ توظيف  الدولة  الرائد يف 
2019 “ بح�صور عدد من امل�صوؤولن 
وموؤ�ص�صات  ه��ي��ئ��ات   107 وم�����ص��ارك��ة 

و�صركات حكومية وخا�صة.
للمعر�ص  اجل���دي���دة  ال�����دورة  وت���رك���ز 
 “ “ اإن��ف��ورم��ا  �صركة  تنظمه  ال���ذي   -
اأي��ام، يف  للمعار�ص، على مدى ثالثة 
للمعار�ص  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
املهني  التطوير   “ حمورين  على   –
فعالياته  تهدف  فيما   ،“ والتوظيف 
العاملة  ال��ق��وى  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ت��ن��وع��ة 

امل��واط��ن��ة ب��ال��دول��ة م��ن خ���الل العمل 
خمتلف  يف  التوطن  ن�صب  رف��ع  على 
احلكومي  بالقطاعن  التخ�ص�صات 
واخل��ا���ص، وت��ط��وي��ر م��ه��ارات الكوادر 
تعزيز  ي�صهم يف  ال�صابة، مبا  الب�صرية 
التوظيف،  جم�����ال  يف  اال����ص���ت���دام���ة 

وحتقيق روؤية االإمارات 2021.
و�صجل اليوم االأول للمعر�ص ح�صورا 

الفتا و�صل اإىل 8 اآالف من املواطنن 
ال�����ص��ب��اب ال��ب��اح��ث��ن ع��ن ف��ر���ص عمل، 
التي  ال��وظ��ائ��ف  ن��ي��ل  ع��ل��ى  للمناف�صة 
وال�صركات  امل���وؤ����ص�������ص���ات  ت���ط���رح���ه���ا 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ص���ة امل�������ص���ارك���ة يف 
مهارات  اكت�صاب  ج��ان��ب  اإىل  املعر�ص 
من  الوظيفية  خلياراتهم  التخطيط 
وطموحاتهم  اأه��داف��ه��م  حتقيق  اأج���ل 

ل  اأف�صَ ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل�صوق  ال���ربام���ج ال��درا���ص��ي��ة 
االأكادميي  اجل��ن��اح  خ��الل  م��ن  العمل 

املقام على هام�ص املعر�ص.
مت  التي  التوظيف  طلبات  ع��دد  وبلغ 
اليوم  خ����الل  اإل���ك���رون���ي���ا  ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا 
االأول، 25 األفا و 600 طلب توظيف، 
التي  الطلبات  متو�صط  بلغ  ح��ن  يف 

قدمت لل�صركات وفقا ملمثلي من�صات 
توظيف  ط��ل��ب   2000 ت��وظ��ي��ف��ي��ة، 
لي�صل اإجمايل عدد الطلبات يف اليوم 

االأول اإىل 27 األف طلب توظيف.
االفتتاحي  ال��ي��وم  هام�ص  على  واأق��ي��م 
تناولت  ع���م���ل  ور�������ص   7 ل��ل��م��ع��ر���ص 
االأوىل خطط موؤ�ص�صة “براي�ص ووتر 
التوظيف  جم���ال  يف  كوبرز”  ه��او���ص 

الوطني  الربنامج  �صمن  والتوطن، 
�صركة  ف��ي��م��ا خ�����ص�����ص��ت  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، 
االإم��������ارات ل��الت�����ص��االت امل��ت��ك��ام��ل��ة “ 
عن  للحديث  الثانية  ال��ور���ص��ة   ،“ دو 
كما  االت�صاالت”،  جم��ال  يف  “املراأة 
للطاقة  االإم�������ارات  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق��دم��ت 
ن�صاط  ع��ن  تعريفيا  عر�صا  ال��ن��ووي��ة 
املتاحة،  الوظيفية  والفر�ص  املوؤ�ص�صة 

وت�صمنت الفعاليات التدريبية كذلك 
اأبوظبي،  نيويورك  حما�صرة جلامعة 
ال�صيرباين”،  االأم����ن  “بحوث  ح���ول 
بينما كانت الفعالية اخلام�صة لكليات 
التقنية العليا، التي قدمت ور�صة عمل 
اإىل  – ال��ط��ري��ق  “�صند  ع��ن��وان  حت��ت 
االأمام نحو بناء املهن”، باالإ�صافة اإىل 

ور�صتي البناء والتغيري الوظيفي.

•• دبي -وام:

ك�����رم م���ع���ايل ال�������ص���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�صامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
رئي�ص جمعية االإمارات لالأمرا�ص 
“اجلائزة  ب����  ال��ف��ائ��زي��ن  اجل��ي��ن��ي��ة 
 “  2019 ال�صحة  ل��رواد  العاملية 
اأطلقها  ال��ت��ي  االأوىل  ن�صختها  يف 
العربي  ال�صحة  وم��وؤمت��ر  معر�ص 
مع  ب���ال���ت���ع���اون  هيلث”  “اآراب 
“ ج���ي اإ�ص  اجل��م��ع��ي��ة وجم��م��وع��ة 
دي” - ال�����ص��ري��ك ال��ب��الت��ي��ن��ي ل��� “ 
 - احل���ف���ل  ح�����ص��ر  هيلث”.  اآراب 
االول يف متحف  اأم�ص  اأقيم  ال��ذي 
االحت���اد يف دب��ي - ع��دد م��ن وزراء 

وال�صفراء  ال����ع����امل  يف  ال�������ص���ح���ة 
من  جمموعة  بجانب  والقنا�صل، 
ال��ع��ل��م��اء واالأط���ب���اء وال��ب��اح��ث��ن يف 
ال�����ص��ح��ة، ح��ي��ث مت تكرمي  جم���ال 
عربية  دول  ع����دة  م���ن  ال��ف��ائ��زي��ن 
تكرمي  اإىل  اإ����ص���اف���ة  واأج���ن���ب���ي���ة، 
اأبرزها  وعاملية  حملية  موؤ�ص�صات 
واأبوظبي،  دب��ي  يف  ال�صحة  هيئتا 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة  ووزارة 
امل�صابن  االأط������ف������ال  وج���م���ع���ي���ة 
باأمرا�ص القلب يف العامل، وجامعة 
اخلليج العربي، واأطباء بال حدود 
- فرن�صا، و�صركاء ديفتا - الواليات 
معايل  وق���ال  االأم��ري��ك��ي��ة.  املتحدة 
ال�صيخ نهيان بن مبارك - يف كلمته 

اإن اجل��ائ��زة متنح  خ��الل احلفل - 
جمال  يف  ال��ري��ادي��ة  لل�صخ�صيات 
املحلي  امل�����ص��ت��وي��ن  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ة 
الفائزين  حتلي  وتعك�ص  والعاملي، 
�صيكون  حيث  قيادية،  ب�صخ�صيات 
لها عظيم االأثر يف املجال ال�صحي 
اأن  م���وؤك���داً   .. االإم�������ارات  دول����ة  يف 
�صبقاً  يحقق  اأن  ا�صتطاع  فائز  ك��ل 
ب�����ص��ك��ل كبري  واأ����ص���ه���م  يف جم���ال���ه 
جانبه  م���ن  ال�����ص��ح��ي.  امل���ج���ال  يف 
رئي�ص  الغريبي  كمال  �صعادة  وج��ه 
جمموعة “ جي اإ �ص دي “ العاملية 
ال�صكر والتقدير اإىل معايل ال�صيخ 
ولل�صركاء  م����ب����ارك  ب����ن  ن���ه���ي���ان 
تنظيم  يف  اال�����ص����رات����ي����ج����ي����ن 

اجلائزة. من جهتها اأعربت �صعادة 
موؤ�ص�ص  م��ط��ر  م����رمي  ال���دك���ت���ورة 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ص  ورئ���ي�������ص 
عن  اجلينية  لالأمرا�ص  االإم���ارات 
بتكرمي  و�صركائها  اجلمعية  فخر 
والعلماء  املوؤ�ص�صات  من  جمموعة 
ت��رك��وا ب�صمًة  ال��ذي��ن  وال��ب��اح��ث��ن 
يف  كبري  ب�صكل  واأ�صهموا  وا�صحة 
وذلك   ، ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال 

تزامناً مع “عام الت�صامح » .
م�����ن ن���اح���ي���ت���ه ت����وج����ه ال����دك����ت����ور 
ت��وف��ي��ق اخل��وج��ة اأم���ن ع���ام احتاد 
احلائز   - ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 
الريادية  ال�صخ�صية  ج��ائ��زة  على 
متيزاً  االأك��رث  االإ�صهامات  �صاحبة 

والرعاية  ال�صحية  الرعاية  نحو 
ال�صحية الوقائية لالأطفال واالأ�صر 
اال�صطرابات  م����ع  ت��ع��ي�����ص  ال���ت���ي 
والتقدير  ب��ال�����ص��ك��ر   - ال�����ص��ح��ي��ة 
احتفائها  ع��ل��ى  االإم�������ارات  ل���دول���ة 
 .. للمتميزين  ال���دائ���م  وت��ك��رمي��ه 
تبذله  ال��ذي  الكبري  ال���دور  مثمنا 
اجلهات املنظمة للحدث يف جمال 
اأن  ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة، م����وؤك����داً 
عاتقه  ع��ل��ى  يلقي  ال��ي��وم  ت��ك��رمي��ه 
رحلة  مبوا�صلة  كبرية  م�صوؤولية 
جانبها  م���ن  وال�����ري�����ادة.  ال���ع���ط���اء 
م��رمي اجلالهمة  ال��دك��ت��ورة  قالت 
تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
امل���ه���ن واخل�����دم�����ات ال�����ص��ح��ي��ة يف 

على  احل��ائ��زة   - البحرين  مملكة 
الرعاية  ت��ط��وي��ر  رائ������دة  ج���ائ���زة 
ال�صحية - اإن اجلائزة جاءت لتعزز 
ومبادراتها يف  املتوا�صلة  م�صريتها 
املزمنة  االأم��را���ص  مكافحة  جمال 

ومكافحة التدخن واحلفاظ على 
واملراهقن  امل���راأة  و�صحة  املجتمع 
ل���ك���ل من  ب��ال�����ص��ك��ر  م���ت���وج���ه���ة   ..
هذا  على  للح�صول  الثقة  منحها 
“اجلائزة  اأن  ي���ذك���ر  ال���ت���ك���رمي. 

ال��ع��امل��ي��ة ل�����رواد ال�����ص��ح��ة 2019 
“معر�ص  فعاليات  اإح��دى  هي   “
التي  العربي”  ال�صحة  وم��وؤمت��ر 
اأيام  اأرب��ع��ة  وت�صتمر  ال��ي��وم  تنطلق 
للموؤمترات  العاملي  دب��ي  مركز  يف 

نهيان بن مبارك يفتتح الدورة ال� 13 من معر�ش »توظيف اأبوظبي«

نهي��ان ب��ن مب��ارك يك��رم الفائزي��ن 
باجلائ��زة العاملي��ة ل��رواد ال�سح��ة

•• ح�رضموت-وام: 

انتهت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي من حفر 
���ص��ت اآب����ار ارت���وازي���ة و رب��ط��ه��ا ب��خ��ط ���ص��خ املياه 
الرئي�صي اإىل جانب تركيب وحدات �صخ و تنفيذ 
متديدات لت�صل اإىل املواقع امل�صتهدفة يف املناطق 
ال�صحراوية  امل��دي��ري��ات  يف  امل�صتفيدة  وال��ق��رى 

االآب���ار  حفر  م�����ص��روع  �صمن  وذل���ك  بح�صرموت 
الذي تنفذه الهيئة لتوفري املياه النقية لليمنين 
يف اإط����ار ال����دور االإن�����ص��اين ال���ذي ت��ق��وم ب��ه دولة 
اليمنين  امل��واط��ن��ن  معاناة  لتخفيف  االإم����ارات 
ب��الده��م. و  ال��ذي تعي�صه  ال��راه��ن  ج��راء الو�صع 
ت��وا���ص��ل “ هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي “ 
م�صاريع  تنفيذ  م��راح��ل  على  املبا�صر  اإ���ص��راف��ه��ا 

حفر االآبار و تكثف جهودها الإجناز18 م�صروعا 
لتوفري  ح�صرموت  ب�صحراء  عميقة  اآب��ار  حلفر 
املديريات  خمتلف  يف  لل�صرب  ال�����ص��احل��ة  امل��ي��اه 
تعاين  التي  ح�صرموت  مبحافظة  ال�صحراوية 
�صحا يف املياه نظرا ملوجة اجلفاف القا�صية التي 

�صربتها خالل ال�صنوات املا�صية.
االإن�صانية  ال�صوؤون  و قال حممد اجلنيبي مدير 

اإن  اليمن  االإم���ارات���ي يف  االأح��م��ر  ال��ه��الل  بهيئة 
ا�صتكمال وجتهيز م�صروع االآبار احليوي �صيزيد 
من الكميات املنتجة من املياه بهذه املناطق التي 
تنعدم فيها م�صاريع املياه وذلك �صمن اهتمامات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  مب�������ص���اري���ع  االإم����������ارات  دول������ة 
اليمنين  املواطنن  ملعاناة  بح�صرموت وتخفيفا 

.

و اأو�صح اأن هذا امل�صروع احليوي �صتكون له نتائجه 
امللمو�صة يف جمال حت�صن اإمدادات املياه مبناطق 
اجلفاف خا�صة يف املناطق ال�صحراوية موؤكدا يف 
االماراتي  االأحمر  الهالل  حر�ص  نف�صه  الوقت 

على موا�صلة اإجناز امل�صاريع يف اليمن.
و القى م�صروع حفر االآبار ترحيبا وا�صعا من قبل 
الذين  ال�صحراوية يف ح�صرموت  املناطق  اأهايل 

�صح  م��ن  يعانون  وه��م  ال��زم��ن  م��ن  حقبة  عا�صوا 
املياه اإىل اأن اأطلقت الهيئة هذه امل�صروع احليوي 
و   .. ال�صحراوي  ال�صريط  يف  ينفذ  ال��ذي  ال��ه��ام 
لدولة  ت��ق��دي��ره��م  و  �صكرهم  بخال�ص  ت��وج��ه��وا 
الهالل  هيئة  و  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��ا  و  االإم�����ارات 
االأحمر االإماراتي على مواقفها التي الميكن اأن 

ين�صاها اأبناء ح�صرموت خا�صة و اليمن عامة.

» الهالل الأحمر« ت�ستكمل حفر وجتهيز 6 اآبار ارتوازية يف مديريات �سحراء ح�سرموت

•• �شنغافورة-وام:

�صنغافورة  الدولة لدى  �صفارة  نظمت 
اخلا�ص  ل��الأومل��ب��ي��اد  للرويج  فعالية 
التي   2019 ال���ع���امل���ي���ة  ل����الأل����ع����اب 
خالل  اأبوظبي  العا�صمة  ت�صت�صيفها 

حوايل  مب�صاركة  ال��ق��ادم  مار�ص  �صهر 
الفعالية  وت�صمنت  ريا�صي.   7500
حفل غداء ح�صره مندوبي 33 دولة 
من جنوب �صرق اآ�صيا والبا�صفيك على 
حول  م��وؤمت��ر  يف  م�صاركتهم  ه��ام�����ص 
حيث  �صنغافورة  يف  اخلا�ص  االأوملبياد 

مع  بالتن�صيق  احلفل  ال�صفارة  نظمت 
 »Singapore Olympics  «
االأوملبياد  ع��ل��ى  امل�����ص��رف��ة  اجل��ه��ة   -  «
تعاونت  كما   - �صنغافورة  يف  اخل��ا���ص 
املدير  ل���ي���م  م����ع ج���ي���ف���ري  ال�������ص���ف���ارة 
الذي قدم  االإقليمي لطريان االحتاد 

مواد اإعالمية عن اأبوظبي مت عر�صها 
ل��ل��ت��ع��ري��ف مبعامل  امل�������ص���ارك���ن  ع��ل��ى 
االإمارة واحلياة فيها. وتاأتي الفعالية 
الدولة  ���ص��ف��ارة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  �صمن 
ال��رام��ي��ة اىل ال��روي��ج ل��ه��ذا احلدث 
ال�����ص��ف��ارة خالل  ، حيث نظمت  ال��ه��ام 

مع  وبالتعاون  املا�صي  نوفمرب  �صهر 
 ،»Singapore Olympics«
فعالية تعريفية بالتظاهرة حيث دعت 
واملثقفن  االأع��م��ال  رج���ال  م��ن  نخبة 
الدبلوما�صي  ال�صلك  اأع�صاء  وبع�ص 

املعتمد يف �صنغافورة.

�سفارة الدولة لدى �سنغافورة تروج لالأوملبياد اخلا�ش يف اأبوظبي

•• العني-وام:

ديوان  وكيل  نهيان  اآل  بن طحنون  ه��زاع  ال�صيخ  قدم 
واجب  ام�ص،  �صباح  العن،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
 “ اإىل عبداهلل علوي حممد اجلنيبي يف وفاة  العزاء 
“ وذلك لدى زيارته جمل�ص العزاء يف منطقة  ابنته 

الطوية مبدينة العن.

واجب  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  ه��زاع  ال�صيخ  ق��دم  كما 
العزاء اإىل اإخوان الفقيدة .. اأحمد عبداهلل اجلنيبي 
وم���ع���ايل حم��م��د ع���ب���داهلل اجل��ن��ي��ب��ي رئ��ي�����ص املرا�صم 
عبداهلل  وح��م��ود  الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزارة  يف  الرئا�صية 
اأ�صرة وذوي الفقيدة �صائاًل املوىل عز  اجلنيبي، واإىل 
ف�صيح  ي�صكنها  واأن  رحمته  بوا�صع  يتغمدها  اأن  وجل 

جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�صرب وال�صلوان.

هزاع بن طحنون يعزي عبداهلل علوي 
اجلنيبي يف وفاة ابنته
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة-الفجر:

يف اإطار �صعي بلدية منطقة الظفرة 
ال�صامية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ل��رج��م��ة 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ل�����ص��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة وم��ت��اب��ع��ة �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�صيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
لدعم ال�صلع الغذائية للمواطنن، 
وتوزيع  ب��ت��وف��ري  ال��ب��ل��دي��ة  ت���ق���وم 
ب�����اأ���ص��ع��ار مناف�صة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
ومدعومة على مدار العام وتو�صيع 
الغذائية على  امل���واد  ت��وزي��ع  ن��ط��اق 
م�������ص���ت���وى م������دن امل���ن���ط���ق���ة وذل����ك 
اال�صتقرار  حتقيق  يف  للم�صاهمة 

املعي�صي للمواطنن. 
القيادة  توجيهات  م��ن  وان��ط��الق��اً 
تو�صيل  خ��دم��ة  بتوفري  ال��ر���ص��ي��دة 
املواطنن  ل��ك��ب��ار  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 
وحملة  واالأرام���ل  الهمم  واأ�صحاب 
لت�صهيل  ال����وط����ن  ح���م���اة  ب���ط���اق���ة 

االإجراءات وا�صعادهم. 
االأ�صر  ع����دد  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 

توزيع  م���ن  امل�����ص��ت��ف��ي��دة  امل���واط���ن���ة 
اأ�صرة   5،460 بلغ  الغذائية  امل��واد 
املواطنن  ع��دد  بلغ  بينما  مواطنة 
م�صتوى  على  مواطناً   27،944
املا�صي  ال��ع��ام  خ��الل  ومت  املنطقة. 
2018 توزيع 73،223كي�صاً من 
االأرز املدعوم على املواطنن وذلك 
الظفرة  بلدية منطقة  من  حر�صاً 
ع���ل���ى ت���ق���دمي اأف�������ص���ل اخل���دم���ات 
اإىل  الرامية  روؤيتها  من  انطالقاً 

توفري نظام بلدي ذو كفاءة عاملية 
املن�صودة  امل�صتدامة  التنمية  يحقق 
وي���ع���زز م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف 

اإمارة ابوظبي.
وو�صعت م�صتودعات البلدية خطة 
اخلدمات  اأف�����ص��ل  لتقدمي  �صنوية 
للمواطنن وذلك من خالل جتهيز 
التعامل مع  الب�صرية على  الكوادر 
خدمات البيئة وال�صحة وال�صالمة 
واإع���������ادة ت���اأه���ي���ل امل�������ص���ت���ودع���ات يف 

وتطوير  ب��امل��ن��ط��ق��ة.  ال�����ص��ت  امل����دن 
اأغذية  �صركة  ممثلي  مع  ال�صراكة 
وموردي ال�صلع واالأعالف لتطوير 
اإ�صافة  اإىل جانب  ه��ذا  اخل��دم��ات. 
اأ�صا�صية  ج���دي���دة  غ���ذائ���ي���ة  م�����واد 
واأ���ص��ع��ار خمف�صة،  ع��ال��ي��ة  ب��ج��ودة 
بالتعاون مع �صركات وطنية رائدة 
يف جتارة املواد الغذائية.  وتد�صن 
الغذائية  ال�����ص��ل��ع  ���ص��رف  ب��رن��ام��ج 
ال�صلع  م��ع��ار���ص  وزي������ارة  امل���وح���د، 

اأح����دث  اإىل  ل��ل��ت��و���ص��ل  ال���غ���ذائ���ي���ة 
االأ�صواق الغذائية.

الغذائية  امل���������واد  ت�����وزي�����ع  وي����ت����م 
للبلدية  التابعة  امل��راك��ز  بوا�صطة 
يف ك��ل م��ن )م��دي��ن��ة زاي����د، مدينة 
املرفاأ، مدينة غياثي،  ليوا، مدينة 
ح�صب  دمل��ا(  مدينة  ال�صلع،  مدينة 
طريق  وع��ن  ال�صهرية،  احل�ص�ص 
برنامج CRM حيث يتم اإ�صدار 
ن�صختن من الفواتري منها للعميل 
ح���الت  ويف  ل���ل���ب���ل���دي���ة.  واأخ����������رى 
الطوارئ واالأزمات يتم توزيع املواد 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن واأف����راد 
واللوائح  القوانن  ح�صب  املجتمع 
امل��ن��ظ��م��ة وذل����ك ب�صكل  واالأ�����ص����ول 
يومي اأو اأ�صبوعي اأو �صهري ح�صب 
مركز  م��ع  وبالتن�صيق  التعليمات 

االأمن الغذائي يف اأبوظبي.
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  وك���ان���ت 
م��ن��ظ��وم��ة ج��دي��دة الإدارة  اأط��ل��ق��ت 
االي�����������رادات وال��ت��ح�����ص��ي��ل امل�����ايل، 
نظام  على  املنظومة  ت�صتمل  حيث 
التح�صيل العام املوحد والذي يتيح 
الرقابة على كافة اأنواع االإيرادات، 
وخدمة الدفع عن طريق البطاقات 
االئتمانية يف جميع مراكز اخلدمة 

التابعة للبلدية.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  مركز  بجهود  باحليوان  للرفق  ال���دويل  ال�صندوق  اأ���ص��اد 

ال�صائبة  باحليوانات  الرفق  جمال  يف  “تدوير”  النفايات  الإدارة 
ورعايتها والعناية بها واإيجاد ماأوى لها. جاء ذلك خالل زيارة قام 
بها وفد من ال�صندوق .. اإىل مقر “تدوير” يف اأبوظبي لالإطالع 
ال�صائبة  احل��ي��وان��ات  حجز  جم��ال  يف  تقدمها  التي  اخل��دم��ات  على 
املجال بح�صور  العامة يف هذا  ال�صحة  اف��ات  اإدارة مكافحة  ومهام 
وال��ب��ل��دي��ات وجمعية  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  م��ن  م�����ص��وؤول��ن 
االإمارات للرفق باحليوان. ويذكر اأن ال�صندوق يعد منظمة عاملية 

خالل  ومت   . ومواطنها  احليوانات  حماية  اإىل  تهدف  ربحية  غري 
باأعداد احليوانات  بالبيانات اخلا�صة  الوفد  اأع�صاء  الزيارة تزويد 
املعنية  االإدارة  باآلية عمل  ال�صابقة وتعريفهم  االأع��وام  املحجوزة يف 
وترحيل  نقل  يف  امل�صتخدمة  واملركبات  ال�صائبة  احليوانات  بحجز 
ع��ب��داهلل غريب  ال��دك��ت��ور  اآم��ن��ة. وق��ال �صعادة  احل��ي��وان��ات بطريقة 
“نحن  والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة  م�صت�صار  البلو�صي 
بجهود  ب��احل��ي��وان  للرفق  ال���دويل  ال�صندوق  وف��د  ب��اإ���ص��ادة  �صعداء 
على مراعاة  ال���دوام  على  امل��ج��ال حيث نحر�ص  ه��ذا  يف  “تدوير” 
مع  متا�صياً  ال�صائبة  احل��ي��وان��ات  م��ع  التعامل  يف  االإن�����ص��اين  البعد 
ب�صكل عام من  املتحدة باحليوانات  العربية  االم��ارات  دولة  اهتمام 
خالل �صن القوانن والت�صريعات التي حترم العنف بها وا�صتغاللها 

املرزوقي  حممد  املهند�ص  اأو���ص��ح  وب���دوره  املخالفن.”  ومعاقبة 
على  مدير اإدارة مكافحة افات ال�صحة العامة: اأن “تدوير” تعمل 
التعامل  يف  ع��امل��ي��اً  واملتبعة  املعتمدة  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ا���ص��ت��خ��دام 
للحيوانات  جمهزة  مرافق  بتوفري  وتقوم  ال�صائبة  احليوانات  مع 
تنفيذ  عن  ف�صاًل  ومنا�صبة  اآمنة  حياة  لها  ت�صمن  والتي  ال�صائبة 
واملحافظة  احليوي  التنوع  احلفاظ  على  تركز  م�صتمرة  م��ب��ادرات 
مع  “تدوير” بالتوازي  وتقوم  االإم���ارة.  يف  امل�صتدامة  البيئة  على 
بتنفيذ  ال�صائبة  احل��ي��وان��ات  رع��اي��ة  حت�صن  اإىل  الهادفة  جهودها 
حمالت دورية لتوعية خمتلف فئات املجتمع حول اأ�ص�ص الوقاية من 
االأخطار التي قد يتعر�صون لها لدى احتكاكهم املبا�صر باحليوانات 
ال�صائبة اأو اإيوائها ف�صاًل عن تثقيفهم حول اأهمية وطرق الوقاية 

»الدول���ي للرف���ق باحلي���وان« ي�سي���د ب�»تدوي���ر«

•• اأبوظبي –الفجر:

ك�����ص��ف��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي ع���ن اإجن���ازه���ا 
والعا�صمة  الزعفرانة،  حديقتي  حتويل  م�صروع 
يف اأبوظبي من حديقتن مغلقتن اإىل حديقتن 
مفتوحتن اأمام جميع الزوار ، حيث اأزالت جميع 
االأ�صوار ، ونفذت عمليات لتاأهيل و�صيانة مكونات 

احلديقتن .
وتاأتي هذه اخلطوة حر�صا من دائرة التخطيط 
العمراين والبلديات على توفري خيارات ترفيهية 
خمتلفة ومتاحة على مدار ال�صاعة،  حيث ت�صكل 
ملوقعهما  نظرا  للزوار  احلديقتان خيارا مف�صال 

املميز وقربهما من اأماكن التجمع ال�صكاين .
اإىل  اأن حت��وي��ل احل��دي��ق��ت��ن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����ص����ارت 

ي�صاهم يف توفري م�صاحات  حديقتن مفتوحتن 
التوا�صل  ودع���م  واالأط��ف��ال  للعائالت  ترفيهية  
جزءا  احلديقتان  فاأ�صبحت  املجتمع،  اأف��راد  بن 
اأبوظبي،  داخل جزيرة  املفتوحة يف  من احلدائق 
وي���ن���درج ه���ذا ال��ت��وج��ه �صمن م�����ص��روع ���ص��ي��ان��ة و 
كما   ، اأبوظبي  جزيرة  يف  العامة  احلدائق  تاأهيل 
الراحة  ت��وف��ر  بيئة  اإي���ج���اد  اإىل  امل�����ص��روع  ي��ه��دف 

وتطوير  �صيانة  خالل  من  للجمهور  والرفاهية 
تعزيز وحت�صن  ي�صاهم يف  احل��دائ��ق مب��ا  اأ���ص��ول 
وهي  اأبوظبي  باإمارة  الرفيهية  املرافق  م�صتوى 
من املتطلبات واالأهداف التي ت�صعى بلدية مدينة 
متطلبات  مع  يتنا�صب  ومب��ا  لتحقيقها  اأبوظبي 

عا�صمة حديثة وواعدة . 
و  االأ���ص��وار اخلارجية،  اإزال��ة  االأعمال  �صملت  وقد 

مفتوحتن  جعلهما  و  احلديقتن  اأ�صول  �صيانة 
وذلك  اإليهما،  العائالت  و  ال��زوار  دخ��ول  وي�صهل 
مبا يتوافق مع معايري االأمن و ال�صالمة جلميع 
داخل  القاطنن يف  احلدائق من  زوار  و  مرتادي 
اأبوظبي وخارجها، و متثل هذه احلدائق مناطق 
ملمار�صة  ال�����ص��ت��اء  ف����رة  خ����الل  ل����ل����زوار  ج���اذب���ة 

هواياتهم واال�صتمتاع مبرافقها.

اجلدير بالذكر اأن حديقة الزعفرانة ت�صكل معلما 
ك�صارع  الرئي�صية  ال��ط��رق  ب��ن  ملوقعها  جماليا 
زايد  بن  �صلطان  �صارع  و  �صعيد  بن  را�صد  ال�صيخ 
منت�صف  العا�صمة  حديقة  تتو�صط  بينما  االأول 
املدينة و يف قلبها التجاري الناب�ص حيث يحيط 
باحلديقة كل من �صارع خليفة و �صارع �صلطان بن 

زايد االأول و تطل على كورني�ص اأبوظبي. 

اأزالت االأ�سوار واأعادت تاأهيلهما وفقًا ملعايري ال�سالمة 

بلدية مدينة اأبوظبي حتول حديقتي الزعفرانة والعا�سمة اإىل حديقتني مفتوحتني

•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  ت�صارك 
اأبوظبي  “ ت��وظ��ي��ف  13 م��ن م��ع��ر���ص  ال����  ال�����دورة 
حتى 30  وت�صتمر  ام�ص  انطلقت  “ التي   2019
يناير اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.

من  انطالقا  التوظيف  معر�ص  يف  امل�صاركة  وتاأتي 
اإميان القوات امل�صلحة العميق بدورها وم�صوؤوليتها 
الوطنية الإطالع اأبناء الوطن على الفر�ص الوظيفية 
املتوفرة باعتبارهم الركيزة االأ�صا�صية لعملية البناء 

والتقدم وا�صتقطاب اأكرب عدد ممكن من املتقدمن 
ل��ل��وظ��ائ��ف م��ن م��واط��ن��ي وم��واط��ن��ات ال��دول��ة ممن 

تنطبق عليهم �صروط االلتحاق بالوظيفة.
باأهمية  اإمي���ان���ه���ا  م���ن  وان���ط���الق���ا  ال�����ص��دد  ه����ذا  يف 
ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ال��ع��ل��م��ي ال��ت��ق��ن��ي وف���ق قواعد 
القوات  دعت  دوليا،  عليها  متعارف  منهجية  علمية 
اإىل  لالن�صمام  امل��واط��ن��ن  ال��ط��الب  ك��اف��ة  امل�صلحة 
برنامج  وخ��ا���ص��ة  لديها  املتنوعة  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج 
والذي   -2019  2018 ل��ع��ام��ي  امل��ه��ن��ي  ال��دب��ل��وم 
�صيكون ملدة عام وهو معتمد من قبل وزارة الربية 

والتعليم والهيئة الوطنية للموؤهالت.
منها  التخ�ص�صات  م��ن  العديد  ال��ربن��ام��ج  وي��ط��رح 
ال���ط���ريان ودب���ل���وم ���ص��ي��ان��ة الطائرات  دب��ل��وم ع��ل��وم 
الهند�صية  التقنية  ودبلوم  الطائرات  هياكل  ودبلوم 
اإدارة  ودبلوم  االإلكرونيات  ودبلوم  امليكانيكا  ودبلوم 
احلركة اجلوية ودبلوم الهند�صة االإلكروميكانيكية 
الدورية  والرقيات  الوا�صعة  الن�صاطات  توافر  مع 

والتطور امل�صتمر على امل�صتوين العلمي والعملي .
ووفرت اإدارة اجلناح، طريقة اإلكرونية ذكية للتقدم 
للوظائف من خالل املعر�ص حيث ت�صتخدم القارئ 

لل�صخ�ص  الهوية  بطاقة  بقراءة  يقوم  ال��ذي  الذكي 
الراغب يف التقدم للوظيفة ومن خالل اجلهاز يتم 

جلب املعلومات عن ال�صخ�ص املتقدم.
م�صاركتها  خ���الل  م��ن  امل�صلحة  ال���ق���وات  وحت��ر���ص 
املواطنن  م���ن  ع����دد  ا���ص��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ص  يف 
القوات  اإىل  االن��ت�����ص��اب  يف  ال��راغ��ب��ن  وامل���واط���ن���ات 
منها  ع�صكرية  وح����دات  ت�����ص��ع  خ���الل  م��ن  امل�صلحة 
والدفاع اجلوي  واجلوية  والبحرية  الربية  القوات 
وال�صواحل  املن�صاآت  حماية  وجهاز  الرئا�صة  وحر�ص 
والطريان امل�صرك وقيادة االإمداد امل�صرك وقيادة 

االإلكرونية  احل����رب  وق���ي���ادة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  ال���دف���اع 
وامل�صاركة يف جميع املنا�صبات الوطنية املختلفة.

املجتمعي من خ��الل ما توفره  واأك���دت على دوره��ا 
تخ�ص�صات  يف  عمل  ف��ر���ص  م��ن  املختلفة  وح��دات��ه��ا 
االن�صمام  الراغبة يف  االإم��ارات من  الأبناء  خمتلفة 
– عرب ممثليها يف معر�ص التوظيف  اإىل �صفوفها 
املوؤ�ص�صة  �صفوف  ب��ن  االن��خ��راط  اأن  م�صيفة   –
الع�صكرية يعد �صرفا ينطوي على �صمات فريدة تنبع 
االن�صمام  ب��ات  بحيث  االإن�صانية  االإم���ارات  قيم  من 
اأف�صل  مل�صتقبل  حيويا  مدخال  امل�صلحة  القوات  اإىل 

لكل من يلتحق بها.
�صرحا  ل��ل��زوار  الع�صكرية  ال��وح��دات  ممثلو  وي��ق��دم 
املتوافرة يف كل وح��دة وطبيعة  الفر�ص  وافيا حول 
التي  وال��درا���ص��ي��ة  التدريبية  وال��ربام��ج  بها  العمل 

يلتحق بها املن�صمون اإىل هذه الوحدات.
جمزية  ح��واف��ز  امل�صلحة  ال��ق��وات  يف  العمل  وي��وف��ر 
وجم�����االت وا���ص��ع��ة ل��ل��رق��ي وال���رف���ي���ع وجم����االت 
واملعاهد  ال��ك��ل��ي��ات  ال��درا���ص��ة يف  مل��وا���ص��ل��ة  اإ���ص��اف��ي��ة 
الع�صكرية اأو يف اجلامعات الوطنية ف�صال عن دورات 

منتظمة لتطوير املهارات العملية والعلمية.

•• عجمان- الفجر: 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  ت��راأ���ص 
التي  النقا�صية  احللقة  عجمان،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
نظمتها غرفة عجمان حول الذكاء اال�صطناعي وذلك 
الغرفة  تنظمها  التي  النقا�صية  احللقات  �صل�صلة  �صمن 

ملوظفيها بح�صور �صامل ال�صويدي املدير العام.
���ص��ع��ادة عبداهلل  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة رح���ب  ب���داي���ة احل��ل��ق��ة  ويف 
املويجعي باحل�صور، واأكد على اأهمية احللقات النقا�صية 
ملناق�صة جملة من املوا�صيع تواكب عمل الغرفة وتعزز 
االإهتمام  توؤكد  املوظفن �صمن خطة  خربات ومعارف 
ب��ت��ط��وي��ر ال���ك���ادر ال��ب�����ص��ري ب��غ��رف��ة ع��ج��م��ان، واخل����روج 
العمل  وخمرجات  اآداء  على  تنعك�ص  وتو�صيات  بنتائج 

وتطويره.
قدم احللقة النقا�صية عدي احليايل املتخ�ص�ص يف جمال 

الذكاء اال�صطناعي، حيث اأو�صح ان الذكاء اال�صطناعي 
يعد اأحد اأهم نتاج الثورة ال�صناعية الرابعة والذي جاء 
ليعزز برجمة احلا�صوب بحيث ميكنه من القدرة على 
ال��ت��ف��ك��ري وات���خ���اذ ال���ق���رارات وح���ل امل�����ص��ك��الت بطريقة 

حتاكي قدرات االن�صان من خالل التعلم.
 م�صريا اإىل تعدد اأهداف الذكاء اال�صطناعي وت�صخريه 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االه������داف امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة وع���ل���ى راأ����ص���ه���ا خدمة 
جماالت  خمتلف  يف  منه  اال�صتفادة  وكذلك  املتعاملن 
احل��ي��اة املهنية واحل��رف��ي��ة واالك��ادمي��ي��ة وغ��ريه��ا، كما 
العمليات  للذكاء اال�صطناعي يف  الهام  ال��دور  اأكد على 
املوؤ�ص�صات  ت��ط��ور  ي��خ��دم  ب�صكل  للموؤ�ص�صات  الداخلية 

وحوكمتها.
ور�ص  من  ع��دد  نفذت  عجمان  غرفة  اأن  بالذكر  جدير 
بهدف  ملوظفيها  اال�صطناعي  بالذكاء  اخلا�صة  العمل 

تنمية معارفهم لتكنولوجيا اجليل الرابع.

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية حول 
الذكاء ال�سطناعي

بلدية منطقة الظفرة توفر خدمة تو�سيل املواد 
الغذائية لكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم

الق����وات امل�سلح����ة ت�س����ارك يف » توظي����ف اأبوظب����ي 2019 «
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راأ�س اخليمة -الفجر:

يف ���ص��ي��اق ال���ت���زام اق��ت�����ص��ادي��ة راأ�����ص 
بتنفيذ حمالت رقابية على  اخليمة 
اأ����ص���واق اإم�����ارة راأ�����ص اخل��ي��م��ة �صمن 
خالل  م��ن  اال�صراتيجية  خططها 
اجل�����والت ال��رق��اب��ي��ة ال���دوري���ة ومن 
اأجنز  فقد  العامة،  احلمالت  خ��الل 
واحلماية  ال��رق��اب��ة  اإدارة  م��وظ��ف��و 
عامة  رق��اب��ي��ة  حملة   32 ال��ت��ج��اري��ة 
خالل عام 2018، انق�صمت اإىل 20 
حملة جماعية على خمتلف مناطق 
االإم��ارة، و10 حمالت فردية، و12 

حملة توعوية.
اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي��ون،  في�صل  واأ����ص���ار 
ال����رق����اب����ة واحل����م����اي����ة ال���ت���ج���اري���ة-
ال���دائ���رة  ق���ي���ام  اأن  اإىل  ب���ال���وك���ال���ة،  
ب��ح��م��الت رق��اب��ي��ة وج����والت تفقدية 

على املن�صاآت االقت�صادية طيلة العام 
حماية  على  حر�صها  �صياق  يف  ياأتي 
ب�صالمة  واه��ت��م��ام��ه��ا  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ن 
باأن  عليون  وك�صف  االإم����ارة،  اأ���ص��واق 
ال����زي����ارات ال��رق��اب��ي��ة التي  ���ص��ل�����ص��ل��ة 
بن  تتوزع   االإدارة،  مراقبو  ينفذها 
ع�����دة م���ه���ام خم��ت��ل��ف��ة، ح���ي���ث يقوم 
باأداء دورهم املعتاد للتاأكد  املراقبون 
من �صري عمل االأ�صواق ح�صب املعايري 
االأنظمة  يف  امل��ط��ل��وب��ة  وامل��وا���ص��ف��ات 
ولك�صف  ال�������ص���اري���ة،  وال���ت���ع���ل���ي���م���ات 
وغريها  مغ�صو�صة  منتجات  وج���ود 

م��ن امل��ج��االت االأخ����رى ال��ت��ي تهدف 
معاً،  والتاجر  امل�صتهلك  حماية  اإىل 
 10 الدائرة نظمت  اأن  وب��ّن عليون 
العالمات  ب�صكاوى  تتعلق  ح��م��الت 
حمالت   4 و  امل���ع���روف���ة،  ال��ت��ج��اري��ة 
اإىل  االقت�صادية،  باالأن�صطة  تتعلق 
بهيئة  م��ت��ع��ل��ق��ة  ح���م���الت   6 ج���ان���ب 

املوا�صفات واملقايي�ص.  
الرقابة  اإدارة  ب�����اأن  ق���ائ���ال  واأردف 
واحل���م���اي���ة ال��ت��ج��اري��ة ت��ق��وم كذلك 
ب���دور ت��وع��وي ف��ع��ال ع��رب احلمالت 
االأ�����ص����واق  االإم���������ارة يف  امل��ت��ن��ق��ل��ة يف 

ال�صعبية، واملراكز التجارية، واملراكز 
وقد  وغ��ريه��ا،  وامل��دار���ص  ال�صبابية، 
بلغت احلمالت التوعوية 12 حملة. 
للتعاون  املجتمع  اأف��راد  ودع��ا عليون 
مع االإدارة لالإبالغ عن اأّية ممار�صات 
اأو منتجات مقّلدة  يف ال�صوق، ملا لهذا 
م���ن ح�����ص وط��ن��ي و�صعور  ال���ت���ع���اون 
والوطن،  املجتمع  جت��اه  بامل�صوؤولية 
التوا�صل  ن��رج��و م��ن اجل��م��ي��ع  ول���ذا 
االلكروين،  املوقع  عرب  االإدارة  مع 
مالحظات  و  ا�صتف�صارات  تقدمي  اأو 

عرب خدمة الوات�ص اأب.

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

عن  اخليمة  راأ����ص  م�صت�صفى  اأع��ل��ن 
الفقري  ال��ع��م��ود  ع��م��ل��ي��ات  اإدخ������ال 
�صمن  الهجينة  اجلراحية  العنقّي 
ق��ائ��م��ة ال��ع��م��ل��ي��ات اجل��راح��ي��ة التي 
�صعيه  ���ص��ي��اق  يف  وذل�����ك  ي��ج��ري��ه��ا، 
يف  ومبتكرة  ف��ّع��ال��ة  ب��دائ��ل  لتقدمي 
للعمود  اجلراحية  العمليات  جمال 
الفقري، اإذ تتيح هذه العملية املجال 
الفقرية  االأق��را���ص  اأم��را���ص  لعالج 
العنقية التي ت�صمل اأقرا�صاً متعددة 
ا�صتبدال  ت���ق���ن���ي���ات  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 
دمج  وعمليات  الفقرية  االأق��را���ص 
وتعّد  ذات������ه.  ال���وق���ت  يف  ال���ف���ق���رات 
خا�ص  ب�صكل  مفيدًة  العملية  ه��ذه 
ل���ل���م���ر����ص���ى ال����ذي����ن ُي����ع����ان����ون من 
القر�ص  وداء  الغ�صرويف  االن���زالق 
التنّك�صي معاً، فهي ت�ّصرع من عملية 
الناجم  االأمل  كمية  وتقلل  ال�صفاء 

عن العمل اجلراحي.
املعّقدة  العملية  ه���ذه  اإج����راء  وم���ع 

على  احل����ف����اظ  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 
الطبيعية  وحركتها  العنق  وظيفة 
مع حتقيق الثبات الفقري يف الوقت 
ذاته، حازت م�صت�صفى راأ�ص اخليمة 
ع��ل��ى ث��ق��ة امل��ر���ص��ى ال��ك��ام��ل��ة، لتعزز 
�صهدت  ال��ت��ي  م�صريتها  م��ن  ب��ذل��ك 
جن���اح ع����ّدة ع��م��ل��ي��ات مم��اث��ل��ة. كما 
يخّف�ص هذا االإجراء الذي يت�صمن 
تدخاًل جراحياً ب�صيطاً اجلهد على 
املجاورة،  ال�صليمة  ال��ع��ن��ق  ف��ق��رات 

االأمر الذي يوؤّدي اإىل تخفيف اأذّية 
الفقرات واملفا�صل االأخرى. 

نتيجًة  ال��رق��ب��ي��ة  ال��ف��ق��ار  داء  ُي���ع���ّد 
وميكن  ال�صن،  يف  للتقّدم  طبيعيًة 
اأن  ل���ل���ع���الج���ات غ����ري اجل����راح����ي����ة 
يف  عنه  الناجمة  العنق  اآالم  تخفف 
اأن���ه، وحن  اإال  كثري م��ن االأح��ي��ان. 
جراحياً،  اإج�������راًء  االأم������ر  ي��ت��ط��ّل��ب 
القر�ص  ا�صتئ�صال  عمليات  تعترب 
العنقي االأمامي مع الدمج الفقري 
ا�صتبدال  وع��م��ل��ي��ات   )ACDF(
من   ))ADR ال�صناعي  القر�ص 
التي يتم  العمليات اجلراحية  اأكرث 
اإج����راوؤه����ا. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأنها 
اأن  اإاّل  االأمل،  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ت�����ص��اه��م 
اإجراء  ع��ّدة حت��ّد من  هناك عوامل 
ا�صتئ�صال  فعملية  العمليات:  ه��ذه 
القر�ص العنقي االأمامي مع الدمج 
ال���ف���ق���ري حت����ّد م���ن احل���رك���ة على 
املُعالج،  الفقري  القر�ص  م�صتوى 
ا�صتبدال  ع��م��ل��ي��ة  ت��ع��ت��رب  ال  ب��ي��ن��م��ا 
القر�ص ال�صناعي مالئمًة للمر�صى 

اإ�صابٍة  اأك��رث من  يعانون من  ال��ذي 
ه�صا�صة  اأو من  الفقري  القر�ص  يف 
ال���ع���ظ���ام، رغ����م اأّن���ه���ا حت���اف���ظ على 

حركة الفقرات اإىل حّد ما.
الدكتور  ق��ال  ذل���ك،  على  وتعليقاً   
كوري�صينكال،  ج�����وزي�����ه  ت���ي���ن���ك���و 
واالأع�صاب  امل��خ  ج��راح��ة  ا�صت�صاري 
راأ�����������ص اخل���ي���م���ة:  م�������ص���ت�������ص���ف���ى  يف 
الفقري  ال��ع��م��ود  ع��م��ل��ي��ة  “جتمع 
االإجراءين  ك��ال  الهجينة  ال��ع��ن��ق��ّي 

راأ�ص  م�صت�صفى  تكون  ولرمّبا  معاً، 
املوؤ�ص�صة ال�صحّية الوحيدة  اخليمة 
التي  املتحدة  العربية  االإم����ارات  يف 
لعالج  العملية  ه��ذه  ب��اإج��راء  ت��ق��وم 
التنّك�صية  الفقري  القر�ص  اأمرا�ص 
التي ت�صمل ثالثة اأو اأربعة اأقرا�ص 
اأجريت  ال����ذي  ال���وق���ت  يف  ف��ق��ري��ة، 
االأخرى  امل�صت�صفيات  من  ع��دد  فيه 
الفقري  ال��ق��ر���ص  اأم���را����ص  ل��ع��الج 
اثنن  اأو  فقرياً  قر�صاً  ت�صمل  التي 
العملية  ه��ذه  تت�صّمن  حيث  فقط. 
ا�صتبدال االأقرا�ص امل�صابة باأقرا�ص 
���ص��ن��اع��ي��ة ث����ّم دع��م��ه��ا ع���رب اإج�����راء 
الثبات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ف��ق��ري  ال���دم���ج 

�صمن العنق«. 
كوري�صينكال  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����اف 
عالج  يف  خربتنا  “اأظهرت  ق��ائ��اًل: 
مر�صى داء الفقار الرقبية عرب هذه 
اخليمة  راأ���ص  م�صت�صفى  يف  التقنية 
اأبدى  فقد  للغاية،  م�صّجعة  نتائج 
جميع املر�صى الذين خ�صعوا لهذه 
ج��راح��ي��ة ممتازة،  ن��ت��ائ��ج  ال��ع��م��ل��ي��ة 

وكانت كمية االأمل التايل للجراحة 
على درج��ة اأق��ل، كما متكن املر�صى 
عّدة  بعد  خفيفة  ن�صاطاٍت  اأداء  من 
قدٍر  على  ليح�صلوا  فقط،  �صاعات 
اأك��رب من احلرية يف حتريك العنق 
يف  امل��ل��ح��وظ  التح�ّصن  اإىل  اإ���ص��اف��ًة 

منط حياتهم«.
ال��دك��ت��ور ر���ص��ا �صديقي،  ق���ال  ك��م��ا 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
جروب‘ واملدير  كري  هيلث  ’اربيان 
اخليمة،  راأ���ص  مل�صت�صفى  التنفيذي 
فعاليات  خ���الل  ذل���ك  ع��ل��ى  تعليقاً 
 :2019 العربي  ال�صحة  معر�ص 
العربية  االإم�����ارات  ���ص��ّك��ان  “ُيعاين 

املتحدة كما معظم �صكان العامل مّما 
ية،  الن�صّ ال��ع��ن��ق  مب��ت��الزم��ة  ُي��ع��رف 
كبري  ج��ه��د  بتطبيق  تت�صّبب  ال��ت��ي 
نعمل  وبينما  الفقري.  العمود  على 
يف م�صت�صفى راأ�ص اخليمة على ن�صر 
ال��وع��ي ح��ول ه��ذه احل��ال��ة للوقاية 
با�صتمرار  ن�صعى  بها،  االإ�صابة  من 
خياراٍت  ال�صتك�صاف  ذات��ه  الوقت  يف 
لدى  االأمل  لعالج  مبتكرة  عالجية 
ولي�ص  منها.  ُيعانون  الذين  ه��وؤالء 
الفقري  ال���ع���م���ود  ع��م��ل��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق 
اآخر  م��ث��اٍل  �صوى  الهجينة  العنقّي 
اإتقان  اإىل  امل�صت�صفى  �صعي  ي��وؤّك��د 
التقنيات احلديثة واكت�صاب اخلربة 

ال�صريرية الوا�صعة«. 
م�صت�صفى  اأّن  اإىل  االإ���ص��ارة  وجت���در 
راأ�ص اخليمة يعّد اأّول موؤ�ص�صة رعاية 
التو�صيع  ع��ل��م��ي��ات  اأج�����رت  ���ص��ّح��ي��ة 
بالبالون غري اجلراحية التي اأنقذت 
اأرواح الكثريين يف االإمارات العربية 
املّتحدة، كما يعترب امل�صت�صفى االأول 
اإدخ��ال مفهوم التقنيات املعتمدة  يف 
ت�صمن  والتي  اجلريو�صكوب،  على 
اإج����راًء دق��ي��ق��اً وم��ث��ال��ي��اً، اإىل جمال 
الركبة،  مف�صل  ا�صتبدال  عمليات 
امل�صت�صفى  مكانة  ع��ّزز  ال��ذي  االأم���ر 
العمليات  اإجراء  رائدة يف  كموؤ�ص�صة 

اجلراحية املبتكرة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

راأ���ص اخليمة  دائ��رة حماكم  اأعلنت 
عقد   1146 ل�����  ت�����ص��ج��ي��ل��ه��ا  ع����ن 
لكافة  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  خ����الل  زواج 
اجل��ن�����ص��ي��ات يف االإم������ارة، ج���اء ذلك 
عقدته  ال���ذي  االأول  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
ال���دائ���رة م��ع م�����اأذوين اإم�����ارة راأ����ص 
اخليمة، يف مقرها، بح�صور �صعادة 
عام  مدير  الزعابي  اأحمد  اإبراهيم 
دائرة حماكم، بهدف مناق�صة اآليات 
االإلكروين  امل���اأذون  خدمة  تطبيق 
املقرر تطبيقها خالل الفرة املقبلة. 
واأكد اإبراهيم اأحمد الزعابي مدير 
اأن  عام دائرة حماكم راأ�ص اخليمة، 
ا�صراتيجية  �صمن  ياأتي  االجتماع 

جل�صات  ل��ع��ق��د  ال����دائ����رة  واأه�������داف 
اأف�صل  اإىل  للو�صول  ذهني  ع�صف 
الدائرة  خدمات  تطبيق  يف  النتائج 
الدائرة  م��وظ��ف��ي  ���ص��ع��ادة  لتحقيق 
واملتعاملن، من خالل اال�صتماع اإىل 
مقرحاتهم التي ت�صاهم يف تقدمي 
ومتطورة  مم��ي��زة  �صاملة  خ��دم��ات 
واأ�صار  ورغباتهم.  تطلعاتهم  حتقق 
مناق�صة  ا���ص��ت��ه��دف  ال��ل��ق��اء  اأن  اإىل 
املاأذونن  وم��ق��رح��ات  م��الح��ظ��ات 
االإلكروين  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  ع��ل��ى 
معهم  االآراء  وت����ب����ادل  اجل����دي����د، 
الزواج  عقد  وثيقة  خ��ط��وات  ح��ول 
منظومة  ���ص��م��ن  االإل����ك����رون����ي����ة، 
ال����ت����ح����ول االإل������ك������روين وال����ذك����ي 
بهدف  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  يف حم���اك���م 

اإج��������راءات ت��وق��ي��ع عقود  اخ��ت�����ص��ار 
ال����زواج. واأو���ص��ح ال��زع��اب��ي، اأن��ه قام 
املاأذونن  بتدريب  فريق متخ�ص�ص 
الذكي  اجل����ه����از  ا����ص���ت���خ���دام  ع���ل���ى 
االإلكروين،  العقد  م��ع  والتعامل 
واإي�صاح كافة اخلطوات يف ت�صجيل 
ت�صاوؤالتهم،  على  واالإج��اب��ة  العقد، 
عملية  يف  خ���ط���وات  اأي�����ة  واإ����ص���اف���ة 

الت�صجيل بحاجه لها. واأ�صار اإىل اأن 
ق�صم املاأذونن يف دائرة حماكم راأ�ص 
املا�صي  العام  خ��الل  �صجل  اخليمة 
جلهود  نتيجة  زواج،  عقد   1146
موؤ�ص�صات الدولة يف دعم توجيهات 
بت�صجيع  ال��ر���ص��ي��دة  قيادتنا  وروؤى 
ال�صباب على الزواج وتوفري امل�صكن 
الع�صري املالئم والربامج املوجهة 

للعائالت بحثهم على الت�صهيل على 
وامل�صاركة يف  املهور  وتقليل  ال�صباب 
االأع���را����ص اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ي �صهدت 
ارت����ف����اع����اً ك����ب����رياً خ�����الل االأع�������وام 
املا�صية نتيجة الرتفاع درجة الوعي 
حتث  التي  الثقافة  بتلك  املجتمعي 
على التعاون وت�صجيع ال�صباب على 

بناء بداية حياة �صعيدة وم�صتقرة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

ق���دم ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ص��ع��ود بن 
اخليمة  راأ�����ص  ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���ص��م��ي  �صقر 
�صيفان  بن  عائلة  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ام�ص 
ال�صام�صي يف وفاة املغفور له �صيف اإبراهيم 
 - �صموه  واأع����رب   . ال�صام�صي  �صيفان  ب��ن 
خالل زيارته جمل�ص العزاء الذي اأقيم يف 

جمل�ص جا�صم حممد بن دروي�ص مبنطقة 
براأ�ص اخليمة - عن خال�ص تعازيه  ده��ان 
وموا�صاته اإىل والد الفقيد اإبراهيم عي�صى 
وذوي  اأ���ص��رة  واإىل  ال�صام�صي  �صيفان  ب��ن 
اأن يتغمده  املوىل عز وجل  الفقيد، �صائال 
بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته ويلهم 
قدم  كما   . وال�صلوان  ال�صرب  وذوي���ه  اأه��ل��ه 
ال�صيخ   .. �صموه  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب 

القا�صمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ب��ن حميد  ع��ب��داهلل 
راأ�ص  حاكم  ال�صمو  �صاحب  مكتب  رئي�ص 
اخليمة وال�صيخ �صلطان بن جمال بن �صقر 
يف  املواطنن  �صوؤون  اإدارة  مدير  القا�صمي 
وال�صيخ  اخليمة  براأ�ص  االأم��ريي  ال��دي��وان 
اأرحمة بن �صعود بن خالد القا�صمي مدير 
عهد  ويل  �صمو  مبكتب  االإع��الم��ي  الق�صم 

راأ�ص اخليمة.

ويل عهد راأ�ش اخليمة يعزي يف وفاة 
�سيف اإبراهيم بن �سيفان

عالج مهم لداء الفقار الرقبية 

م�ست�سف����ى راأ�ش اخليم����ة يطب����ق جراح����ة 
العم����ود الفق���ري العنق����ي الهجين���ة 

•• عجمان : الفجر

اأطلق �صعادة املهند�ص عمر اأحمد بن عمري مدير 
عجمان  اأج��رة  العامة  املوا�صالت  موؤ�ص�صة  عام 
ووفقا  املوؤ�ص�صة  تقدمها  التى  اخلدمات  �صمن 
روؤية  مع  تتما�صى  التى  اال�صراتيجية  للخطة 
الرامية  اجل��ه��وده  اط��ار  ، ويف   2021 عجمان 
اإىل توفري خدمات نقل متكاملة تلبي احتياجات 
اإم�����ارة عجمان،حيث  م��ك��ان��ة  وت��ع��زز  اجل��م��ه��ور 
مركبة    350 ت�صغيل  ع��ج��م��ان   اأج���رة  ت�صمل 
اأجرة متميزة باال�صافة اإىل مركبتن الأ�صحاب 

املوؤ�ص�صة على التو�صع يف  الهمم، موؤكدا حر�ص 
خدماتها املقدمة للجمهور.   

اأن  اإىل  عمري  ب��ن  اأح��م��د  عمر  املهند�ص  واأ���ص��ار 
اإط���الق ه��ذه اخل��دم��ة ج��اء بناء على االهتمام 
امل��وؤ���ص�����ص��ة يف االرت���ق���اء مب�صتوى  ت��ول��ي��ه  ال����ذي 
العام  ال���ت���وج���ه  امل���ق���دم���ة، و���ص��م��ن  اخل����دم����ات 
ن��ح��و ت��ط��وي��ر خ���دم���ات ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي من 
نقل  توفري  وه��ي  املوؤ�ص�صة  روؤي���ة  تنفيذ  خ��الل 
اأج�����رة عجمان  اأن  م��و���ص��ح��ا  وم�����ص��ت��دام،  اأم����ن 
تلبية  وذل��ك  وم��زي��رع  م�صفوت  منطقة  تغطى 
الحتياجات املواطنن واملقيمن، كما اأن خدمة 

احلجز عن طريق التطبيق متوفرة، وقد راعت 
املوؤ�ص�صة اأن يكون ا�صطول مركبات اأجرة عجمان 
اأنه من املركبات الهجينة  �صديقا للبيئة حيث 
وامل��زودة باأجهزة ت�صمح بتتبعها من قبل مركز 

التتبع والتحكم التابع ملوؤ�ص�صة.
اأج��رة عجمان يقوده فريق  اأ�صطول  ب��اأن  واأف��اد 
مت  الذين  املتميزين  وال�صائقات  ال�صائقن  من 
وال�صروط   امل��ع��اي��ري  ح�صب  بعناية  اخ��ت��ي��اره��م 
تدريبهم  مت  حيث  املوؤ�ص�صة،  قبل  م��ن  امل��ح��ددة 
تعزز  مكثفة  عمل  ور���ص  خ��الل  م��ن  وتاأهيلهم 

من اأدائهم يف معاملة اجلمهور.

املا�سي العام  زواج  عقد   1146

حماكم راأ�ش اخليمة تناق�ش خدمة املاأذون الذكي 

اقت�سادية راأ�ش اخليمة تنفذ 32 
حملة رقابية يف عام 2018

موا�سالت عجمان تد�سن اأجرة عجمان 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

جديد  تدريبي  برنامج  اإط��الق  عن  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  اأعلنت 
واملوؤ�ص�صات  ال���دوائ���ر  م��وظ��ف��ي  ك��ف��اءات  وت��ط��وي��ر  رف���ع  عملية  لت�صريع 

احلكومية حتت ا�صم “ قائد اليوم ».
جديد  جيل  بتجهيز  ال��ر���ص��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  تنفيذا  ذل��ك  ي��اأت��ي 
تطلعاتها  نحو  احل��ك��وم��ة  ل��ق��ي��ادة  املتميزة  االإم��ك��ان��ات  ذات  ال��ك��وادر  م��ن 
اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة وحت��ق��ي��ق روؤي����ة اأب��وظ��ب��ي ل��ب��ن��اء اق��ت�����ص��اد م��ع��ريف عايل 

التناف�صية وا�صتكمال م�صرية االزدهار والتطور لالإمارة.
وانطلقت حما�صرات الربنامج االأ�صبوع املا�صي مب�صاركة 25 موظفا مت 

تر�صيحهم بعد عملية اختيار دقيقة ومدرو�صة.

ال��ذي ميتد على مدى  اإط��الق الربنامج  االأكادميية من خالل  وتهدف 
24 �صهرا اإىل توفري من�صة تدريبية ت�صجع على التفوق املهني والتميز 
ممن  املتميزين  املوظفن  وق��درات  مهارات  تنمية  يف  وت�صاعد  الوظيفي 
يتمتعون باإمكانات واعدة. ويعد هذا الربنامج مكمال للدورات التدريبية 
الرئي�صية التي توفرها االأكادميية وقد مت ت�صميمه خ�صي�صا للموظفن 
يف  امل�����ص��ارك��ون  ويتمكن  اال�صتثنائية.  امل��واه��ب  اأ���ص��ح��اب  م��ن  امل��واط��ن��ن 
الربنامج من اكت�صاب خربات جديدة عرب حماكاة مهام وظيفية متعددة 
من  ي�صرع  مب��ا  ال��ع��امل��ي  امل�صتوى  م��ن  جتريبية  تعلم  اأدوات  وا���ص��ت��خ��دام 
جناحهم ويوؤهلهم للتميز يف منا�صبهم امل�صتقبلية واالرتقاء مب�صريتهم 

املهنية نحو اآفاق جديدة.
وي�صمل الربنامج تدريبات �صفية بجانب التدرب على املهارات اال�صت�صارية 

وحتليل البيانات وامل�صاركة يف موؤمترات وفعاليات حملية وعاملية وح�صور 
لقاءات مع قيادات حكومية وتقدمي م�صاريع فردية وجماعية، كما �صتتاح 
لهم فر�ص تطويرية عملية كالتناوب الوظيفي وامل�صاركة املهنية يف عدة 

موؤ�ص�صات ذات �صلة بعملهم.
اأبوظبي  مكتب  ع��ام  مدير  الهاملي  را�صد  حممد  الدكتور  �صعادة  وق��ال 
“ تاأتي  اليوم  “ قائد  اإط��الق الربنامج التدريبي اجلديد  اإن  التنفيذي 
اأف�صل  لتوفري  امل�صتمرة  احلكومية  اأبوظبي  اأكادميية  جلهود  ا�صتكماال 
املهارات  املتميزين م��ن ح��ي��ث  امل��وظ��ف��ن  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  ت��دري��ب��ي��ة  ب��رام��ج 
للم�صتقبل  ق���ادة  �صنع  يف  ري���ادي  دور  لعب  م��ن  ميكنها  مب��ا  التنفيذية 

قادرين على التعامل مع التغريات بكفاءة وفعالية .
املر�صحن املوهوبن  “ نحن فخورون بكل واح��د من ه��وؤالء   : واأ���ص��اف 

للتميز  موؤهلن  جتعلهم  التي  واالإم��ك��ان��ات  املقومات  كافة  فيهم  ون��رى 
وحتقيق اإجنازات وطنية على اأعلى امل�صتويات يف احلكومة خالل ال�صنوات 

القادمة » .
يذكر اأن اأكادميية اأبوظبي احلكومية تاأ�ص�صت يف العام 2017 كموؤ�ص�صة 
وخطط  ���ص��ي��ا���ص��ات  و���ص��ع  يف  م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا  ت��ت��م��ث��ل  م�صتقلة  ح��ك��وم��ي��ة 
ا�صراتيجية لتطوير املهارات االإدارية والقيادية ملوظفي حكومة اأبوظبي 
عالية  تعليمية وتطويرية  برامج  وذل��ك من خالل طرح  بها  واالرت��ق��اء 
تتميز  التي  احلكومية  ال��ك��وادر  تنمية  اإىل  االأكادميية  وتهدف  اجل��ودة. 
بكفاءة عالية ومهارات ا�صتثنائية عرب توفري اأن�صطة تدريب مبنية على 
متطلبات  االعتبار  بعن  االأخ��ذ  مع  املعتمدة  الدولية  املمار�صات  اأف�صل 

واأولويات اإمارة اأبوظبي.

ب��رع��اي��ة ودع�����م وت��وج��ي��ه��ات �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ 
رئي�ص  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  مم���ث���ل 
توا�صلت  ال���ن���ادي  رئ��ي�����ص  ال���دول���ة 
ام�������ص االإث����ن����ن ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة 
�صلطان  مل��ه��رج��ان  ع�����ص��رة  ال��ث��ال��ث��ة 
الذي   ،2019 ال��راث��ي  زاي���د  ب��ن 
ينظمه نادي تراث االإمارات ومركز 
�صلطان بن زايد يف ميدان �صويحان 
باأ�صواط  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ت��وي��ج  ومت   ،
وباأ�صواط  االإبل”اللقايا”،  مزاينة 
ت�صهد  ف��ي��م��ا  امل���ح���ال���ب،  م�����ص��اب��ق��ة 
الفعاليات  املهرجان  اأركان  خمتلف 
والرفيهية  والثقافية  ال��راث��ي��ة 
وامل�صابقات التي غدت جزءا مكمال 
من  ع����ددا  ت�صتقطب  ل��ل��م��ه��رج��ان 
امل�صوؤولن واملهتمن، وجتذب املئات 
من الزوار وال�صياح وطلبة املدار�ص 
حتى  املمتدة  امل��ه��رج��ان  اأي���ام  طيلة 

م�صاء ال�صبت املقبل.

���س��ع��ي��د ب����ن ط���ح���ن���ون ي����زور 
املهرجان

زار معايل ال�صيخ الدكتور �صعيد بن 
وقام  املهرجان،  نهيان  اآل  طحنون 
�صعيد  �صعادة حميد  برفقة  معالية 
بوالحج الرميثي، املدير التنفيذي 
رئي�ص  وال���ف���ع���ال���ي���ات،  ل��الأن�����ص��ط��ة 
للمهرجان،  املنظمة  العليا  اللجنة 
را�صد  علي  عبيد  الدكتور  و�صعادة 
مركز  ع��ام  مدير  نائب  املن�صوري، 
�صلطان بن زايد، نائب رئي�ص اللجنة 
العليا، رئي�ص اللجنة االإعالمية يف 
املهرجان بجولة يف ال�صوق ال�صعبي 
اأه��م حمتوياته  على  اطلع خاللها 
التقليدية  وامل�����ص��غ��والت  ال��راث��ي��ة 
االإم��ارات��ي��ة. اليدوية  وال�صناحات 
ك��م��ا ت��وق��ف يف ج��ول��ت��ه ع��ن��د خميم 
ا�صتمع  ح��ي��ث  ���ص��وي��ح��ان،  م��ك�����ص��ات 
اىل عدد من الق�صائد التي متجد 

الوطن وقيادته احلكيمة.
يف  املبذولة  اجلهود  معاليه  وثمن 
مهرجان �صلطان بن زايد الراثي، 
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ان  وق���ال 
زايد ال نهيان ممثل �صاحب ال�صمو 
تراث  ن���ادي  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص 
االمارات عودنا دائما على اجلديد 
التنظيم..  وح�����ص��ن  امل���ه���رج���ان  يف 
واجهة  ب���ان���ه  امل���ه���رج���ان  وا����ص���ف���ا 
للمجتمع  ح�صارية  ثقافية  تراثية 
ولل�صياح تعرقهم على ما�صي االباء 

وعراقته.
هذا وقد ت�صمنت مناف�صات مزاينة 
بكار” اأ�صواط؛  “لقايا  لفئة  االإب��ل 
اأبناء  م���ن  ي���رغ���ب  وم����ن  ال�����ص��ي��وخ 
الف�صي،  القبائل  واأب��ن��اء  القبائل، 
والتالد،  الذهبي،  القبائل  واأب��ن��اء 
ل�صوطي  امل����ح����ال����ب،  وم�������ص���اب���ق���ة 
واحلزامي  احل����زام����ي،  اخل����واوي����ر 
احلالل  ا�صتالم  مت  فيما  العرابي، 
امل���ف���ت���وح.  ال���������ص����وط  امل���������ص����ارك يف 
وت�صمنت فعاليات القرية الراثية 
وال�صوق ال�صعبي عددا من الندوات 
الراثية  وال����ع����رو�����ص  وال�����ور������ص 
وامل�����ص��اب��ق��ات امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي تفاعل 
وا  اأمُّ ال��ذي��ن  ال���زوار  خمتلف  معها 
الطلبة  م��ئ��ات  وك���ذل���ك  امل��ه��رج��ان 
خا�صة  ب����ربام����ج  ح����ظ����وا  ال����ذي����ن 

املهرجان،  انطالق  منذ  لزياراتهم 
ك���م���ا ه����و احل������ال م����ع ال��������زوار من 
مت  الذين  الت�صامح  خيمة  �صيوف 

تخ�صي�ص برامج خا�صة لهم.

مزاينة  يف  الفائزين  تتويج 
بكار« “لقايا 

ب���ن ركا�ص  ال�����ص��ي��خ حم��م��د  وت�����وج 
العامري، وال�صيخ عبيد بن �صاملن 
�صعيد  حميد  و���ص��ع��ادة  امل��ن�����ص��وري، 
بوالحج الرميثي، املدير التنفيذي 
رئي�ص  وال���ف���ع���ال���ي���ات،  ل��الأن�����ص��ط��ة 
للمهرجان،  املنظمة  العليا  اللجنة 
را�صد  علي  عبيد  الدكتور  و�صعادة 
مركز  ع��ام  مدير  نائب  املن�صوري، 
ن���ائ���ب رئي�ص  زاي������د،  ب���ن  ���ص��ل��ط��ان 
اللجنة  رئ���ي�������ص  ال���ع���ل���ي���ا،  ال��ل��ج��ن��ة 
الفائزين  املهرجان،  يف  االإعالمية 
اأ�صواط  يف  االأوىل  الع�صرة  باملراكز 
االأ�صايل  امل��ح��ل��ي��ات  االإب����ل  م��زاي��ن��ة 
لفئة “لقايا بكار” يف اليوم التا�صع 
م���ن م���ه���رج���ان ���ص��ل��ط��ان ب���ن زاي���د 
الراثي 2019، التي ر�صدت لها 
الفائز  يح�صل  حيث  قيمة  جوائز 
يح�صل  بينما  ���ص��ي��ارة،  على  االأول 
الفائزون من الثاين وحتى العا�صر 
ع��ل��ى م��ب��ال��غ ن��ق��دي��ة ت������راوح بن 
درهم.  10.000 اإىل   45.000

ل�صوط  وال�صيارة  النامو�ص  وحازت 
اأبناء  م��ن  ي��رغ��ب  وم��ن  “ال�صيوخ 
“الظبي” ملالكها  القبائل” املطية 
�صندية  ب���ن  ���ص��امل  ح��م��د  ع��ب��د اهلل 
املركز  يف  ج���اءت  فيما  امل��ن�����ص��وري، 
ال�صيخ  مل��ال��ك��ه��ا  “عزامي”  ال���ث���اين 
���ص��ي��ف ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ب����ن ���ص��ي��ف بن 
حممد اآل نهيان، ويف املركز الثالث 
حممد  ح��م��د  مل��ال��ك��ه��ا  “ذخرية” 
وجاءت  االأح��ب��اب��ي،  �صعيد  م��ب��ارك 
“هملولة” ملالكها  يف املركز الرابع 
ب����ن حممد  اهلل  ع���ب���د  ب����ن  ح��م��ي��د 
القريني، وحلت يف املركز اخلام�ص 
ال�صيخ  ���ص��م��و  مل��ال��ك��ه��ا  “الظبي” 
���ص��ل��ط��ان ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويف 
ملالكها  “اأ�صواق”  ال�صاد�ص  امل��رك��ز 

�صلطان  ب��ن  ه���زاع  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
املركز  وح���ازت  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن 
�صامل  مل��ال��ك��ه��ا  “نوادر”  ال�����ص��اب��ع 
حم���م���د �����ص����امل حم���م���د ال����درع����ي، 
ملالكها  “كنوز”  الثامن  املركز  ويف 
املن�صوري،  حرم�ص  حممد  �صعيد 
“الظبي”  التا�صع  املركز  يف  وحلت 
�صامل  بن  علي  بن  اهلل  عبد  ملالكها 
احلو�صني، فيما ح�صلت على املركز 
بن  �صعيد  ملالكها  “وعر”  العا�صر 

�صالح بن معيوف الدرعي.
القبائل  “اأبناء  ����ص���وط  يف  اأم������ا 
الف�صي” فجاءت املطية “مذهلة” 
ب����ن هياي  مل��ال��ك��ه��ا ���ص��ل��ط��ان ع���ل���ي 
وحازت  االأول  امل��رك��ز  يف  املن�صوري 
النامو�ص وال�صيارة، واحتلت املركز 
مبارك  ملالكها  “املدينة”  ال��ث��اين 
ويف  املن�صوري،  �صاملن  �صعيد  عبيد 
ملالكها  “الرهيبة”  الثالث  امل��رك��ز 
�صهيل حمد �صامل عنودة العامري، 
وجاءت يف املركز الرابع “احلذرة” 
بالقمدة  ج����اب����ر  ����ص���ال���ح  مل���ال���ك���ه���ا 
العامري، وحلت يف املركز اخلام�ص 
“�صما” ملالكها نا�صر �صامل معي�صد 
املركز  ك��ان  فيما  املن�صوري،  �صامل 
“م�صهورة”  ن�صيب  م��ن  ال�صاد�ص 
النوفلي،  خ��م��ي�����ص  حم��م��د  مل��ال��ك��ه��ا 
“نهب”  ال�������ص���اب���ع  امل����رك����ز  ون����ال����ت 
مل��ال��ك��ه��ا م���ع���ايل ع��ل��ي ����ص���امل عبيد 
جاءت  الثامن  امل��رك��ز  ويف  الكعبي، 
كن�ص  ب��ن  ���ص��امل  ملالكها  “وطن” 
ب��ن ع��ب��د اهلل احل��ر���ص��و���ص��ي، وحلت 
“�صقراء” ملالكها  التا�صع  املركز  يف 
فيما  املن�صوري،  عامر  �صويد  زاي��د 
“�صواهن”  العا�صر  املركز  حلت يف 
�صنية  ب��ن  م��ب��خ��وت  عي�صة  ملالكها 

املنهايل. 
ويف �صوط “اأبناء القبائل الذهبي” 
�صامل  ملالكها  “نو”  املطية  ج���اءت 
املركز  يف  امل���ن�������ص���وري  ���ص��ق��ر  ب����ن 
ال�صوط  ن���ام���و����ص  وح������ازت  االأول 
املركز  يف  ح��ل��ت  ف��ي��م��ا  وال�������ص���ي���ارة، 
“م�صندم” ملالكها عبيد بن  الثاين 
خمي�ص بن علي البادي، ويف املركز 

الثالث “جو” ملالكها حميد �صعيد 
ب��ن ال�����ص��رف امل��ح��رم��ي، وج���اءت يف 
ملالكها  “فزعة”  ال���راب���ع  امل���رك���ز 
املنهايل،  احل�����ص��ن  حم��م��د  ح��م��د 
اخلام�ص  امل����رك����ز  يف  ح���ل���ت  ف��ي��م��ا 
مهدي  م�صعود  “هملولة” ملالكها 
امل���رك���ز  ويف  االأح�����ب�����اب�����ي،  ه���ط���ي���ل 
حممد  ملالكها  “دولة”  ال�����ص��اد���ص 
العامري،  ع���ن���ودة  حم��م��د  ����ص���امل 
“العا�صفة”  ال�صابع  املركز  ونالت 
ح�صن  �صالح  �صعيد  كرامة  ملالكها 
الثامن  امل����رك����ز  ويف  ال����ع����ام����ري، 
بن  بخيت  �صليم  ملالكها  “وزن” 
املركز  امل��ن��ه��ايل، وح��ل��ت يف  ال��ن��وه 
عمر  ملالكها  “ال�صعبة”  ال��ت��ا���ص��ع 
يف  فيما حلت  العامري،  قا�صم  بن 
ملالكها  “املعجزة”  العا�صر  امل��رك��ز 
علي ح�صن �صامل �صعيد املحرمي.

“التالد” فح�صدت  �صوط  اأم��ا يف 
�صالح  مل��ال��ك��ه��ا  “دمعة”  امل��ط��ي��ة 
ال��ع��ام��ري املركز  ب��ال��ق��م��دة  ج��اب��ر 
ال�صوط  ن��ام��و���ص  وح�����ازت  االأول 
املركز  يف  ج���اءت  فيما  وال�����ص��ي��ارة، 
�صعيد  مل��ال��ك��ه��ا  “�صمحة”  ال��ث��اين 
الرا�صدي،  ���ص��ح��ي��وة  ب���ن  حم��م��د 
“رمية”  ال����ث����ال����ث  امل�����رك�����ز  ويف 
�صهيل  بخيت  م�صلم  �صعيد  ملالكها 
الرا�صدي، وجاءت يف املركز الرابع 
“مزنة” ملالكها قران مبارك يافور 
املركز  ح��ل��ت يف  ف��ي��م��ا  ال���ع���ام���ري، 
اخلام�ص “�صواهن” ملالكها غالب 
�صلطان غالب را�صد املن�صوري، ويف 
ملالكها  “�صمحة”  ال�صاد�ص  املركز 
�صامل �صعيد علي رو�صة املن�صوري، 
“مزيونة”  ال�صابع  امل��رك��ز  ون��ال��ت 
عبد  حممد  ���ص��امل  حممد  ملالكها 
الثامن  املركز  ويف  املن�صوري،  اهلل 
�صامل  �صعيد  مل��ال��ك��ه��ا  “اجلازي” 
يف  وحلت  املن�صوري،  �صايع  غ��امن 
ملالكها  “�صاهينية”  التا�صع  املركز 
العامري،  م��ب��ارك  ���ص��وي��د  ال����دودة 
العا�صر  امل����رك����ز  يف  ح���ل���ت  ف���ي���م���ا 
“الواحة” ملالكها حممد بن �صامل 

بن �صعد احلر�صو�صي.

ب�سوطي  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ت��وي��ج 
املحالب

ركا�ص  ب����ن  ال�����ص��ي��خ حم���م���د  ت�����وج 
العامري، وال�صيخ عبيد بن �صاملن 
�صعيد  حميد  و���ص��ع��ادة  امل��ن�����ص��وري، 
بوالحج الرميثي، و�صعادة الدكتور 
ع���ب���ي���د ع���ل���ي را������ص�����د امل���ن�������ص���وري، 
االأوىل  الع�صرة  باملراكز  الفائزين 
يف ���ص��وط��ي اخل����واوي����ر احل���زام���ي، 
واحلزامي العرابي، �صمن م�صابقة 

املحالب يف املهرجان.
ويف �صوط اخلواوير احلزامي، جاء 
م�صلم  ب��ن  ���ص��امل  االأول  امل��رك��ز  يف 
على  وح�صل  ال�صع�صعي  حممد  بن 
نامو�ص ال�صوط وال�صيارة باإجمايل 
كيلوجرام،   68.46 ب��ل��غ  ح��ل��ي��ب 
فيما جاء يف املركز الثاين �صامل بن 
باإجمايل  العامري  �صعيد  بن  زاي��د 
على  وح�صل  كيلوجرام،   62.68
املركز الثالث �صعيد عبد اهلل املنهايل 
ويف  كيلوجرام،   59.88 باإجمايل 
ب��ن �صعيد بن  ال���راب���ع ع��ل��ي  امل��رك��ز 
 58.04 ب��اإج��م��ايل  الكثريي  علي 
املركز  يف  ج����اء  ف��ي��م��ا  ك���ي���ل���وج���رام، 
اخل��ام�����ص م��ب��ارك ب��ن م����ربوك بن 
اأحمد ال�صع�صعي باإجمايل 55.88 
ال�صاد�ص  امل���رك���ز  ويف  ك��ي��ل��وج��رام، 
جداد  اأح��م��د  ب��ن  بخيت  ب��ن  �صهيل 
كيلوجرام،   52.44 ب���اإج���م���ايل 
ال�صابع  امل���رك���ز  ع��ل��ى  ف��ي��م��ا ح�����ص��ل 
اأ�صامة بن مانع بن م�صلم زعبنوت 
ويف  كيلوجرام،   51.70 باإجمايل 
البخيت  ب��ن  ح�صن  الثامن  امل��رك��ز 
باإجمايل  ال���ع���ام���ري  ع��ي�����ص��ة  ب����ن 
حليب بلغ 51.50 كيلوجرام، ويف 
املركز التا�صع حممود الدكم �صالح 
 51.12 ب��اإج��م��ايل  املنهايل  �صامل 
كيلوجرام، ويف املركز العا�صر مانع 
ك��رف��ي�����ص زعبنوت  ب���ن  م�����ص��ل��م  ب���ن 

باإجمايل 49.72 كيلوجرام.
العرابي،  احل��زام��ي  ���ص��وط  يف  اأم���ا 
وال�صيارة  ال�صوط  بنامو�ص  فذهب 
���ص��امل م�صن  ب��ن  �صهيل  ب��ن  ���ص��امل 

 68.10 ب���ل���غ  ح��ل��ي��ب  ب����اإج����م����ايل 
الثاين  امل��رك��ز  يف  وج��اء  كيلوجرام، 
ال�صيعري  ع��ج��ي��م  م���رع���ي  ي�����ص��ل��م 
كيلوجرام،   58.55 ب���اإج���م���ايل 
ال��ث��ال��ث م�صلم  امل��رك��ز  فيما ح��ل يف 
بن علي بن جنازل م�صن باإجمايل 
املركز  ويف  ك��ي��ل��وج��رام،   58.15
م�صلم  �صعيد  ح��امت  م�صلم  ال��راب��ع 
 57.55 ب��ل��غ  ب��اإج��م��ايل  امل��ح��رم��ي 
اخلام�ص  امل���رك���ز  ويف  ك��ي��ل��وج��رام، 
م�صن  �صالح  بن  حممد  بن  م�صلم 
كيلوجرام،   56.35 ب���اإج���م���ايل 
�صاد�صاً خويدم بن م�صلم  فيما حل 
امل�صهلي  ����ص���م���ح���ان  خ�����وي�����دم  ب�����ن 
ويف  كيلوجرام،   56.30 باإجمايل 
ب��ن مربوك  م��ب��ارك  ال�صابع  امل��رك��ز 
باإجمايل  ال�����ص��ع�����ص��ع��ي  اأح���م���د  ب���ن 
ح��ل يف  فيما  ك��ي��ل��وج��رام،   56.00
املركز الثامن حمدان �صعيد ح�صن 
 55.55 باإجمايل  الرا�صدي  ك��دح 
التا�صع  امل����رك����ز  ويف  ك���ي���ل���وج���رام، 
حم��م��د ���ص��امل ع��ل��ي ���ص��امل املهري 
ويف  كيلوجرام،   54.79 باإجمايل 
بن  علي  ب��ن  حميد  العا�صر  امل��رك��ز 
باإجمايل  امل���ه���ري  ���ص��م��ودة  حم��م��د 

كيلوجرام.  54.35
وعرب عدد من مالك االإبل احللوب 
وامل�صاركن يف م�صابقة املحالب عن 
ر���ص��اه��م ال���ت���ام ع���ن ك���ل م���ا توفره 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م��ه��رج��ان من 
اإمكانيات ت�صب يف ان�صياب عمليات 
ال��ف��رز واحل��ل��ب وال��ت��ح��ك��ي��م. وقال 
�صامل بن زايد العامري من �صلطنة 
ويحظى  مميز  “املهرجان  ع��م��ان: 
احلالل،  م��الك  بن  طيبة  ب�صمعة 
وي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة ل��ع��دد م��ق��در من 
للم�صاركة  احل��ل��وب  االإب����ل  م���الك 
وح�������ص���د ال���ن���ت���ائ���ج م����ا ي�����ص��اه��م يف 

اهتمامنا بهذا املوروث التليد«.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ���ص��ع��ي��د ع��ب��د اهلل 
“م�صابقة  امل���ن���ه���ايل:  ال��ظ��ب��ي��ع��ي 
امل���ح���ال���ب مب���ه���رج���ان ���ص��ل��ط��ان بن 
امل�صابقات  زايد الراثي تعترب من 
الرئي�صية اأ�صوًة باملزاينة واملركا�ص، 

املالك  العديد من  �صجع  ما  وه��ذا 
ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون يف ت��رب��ي��ة االإب����ل 
احللوب على احلفاظ عليها وزيادة 
الناقة  ب�صحة  وااله��ت��م��ام  االإن��ت��اج 
ونتاجها من احلليب. الإميانهم باأن 
�صمو  جهودهم مقدرة يف مهرجان 
ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب��ن زاي����د، حار�ص 
الراث واالأمن على موروث االإبل 

واأهلها«

مك�سات �سويحان
�صويحان«،  مك�صات  »خميم  ي�صهد 
ال�صباب  م����ن  م���ل���ح���وظ���اً  اإق�����ب�����ااًل 
وهو  وال�صيوف،  وال��زوار  والنا�صئة 
من الفعاليات امل�صاحبة التي تقام 
للمرة االأوىل يف املهرجان، مب�صاركة 
االإماراتين  ال�����ص��ب��اب  م���ن  ن��خ��ب��ة 
التوا�صل  وم�صاهري  وال�صعودين، 
ويربز  ال��ب��ل��دي��ن،  يف  االج��ت��م��اع��ي 
جوانب من املوروث ال�صعبي املتعلقة 
الربية  واحلياة  ال�صحراء،  بثقافة 
اكت�صاف  ق��ب��ل  االإم��������ارات  مل��ج��ت��م��ع 
النفط، كما يكّر�ص مفاهيم عديدة 
ومتطلباتها  املجال�ص،  اآداب  ح��ول 

وما يدور فيها.
 

ال�سوق ال�سعبي.. ندوات وور�س 
تراثية 

ندوة  ام�����ص  ال�صعبي  ال�����ص��وق  �صهد 
ت���راث���ي���ة م��ف��ت��وح��ة ح����ول ال���ع���ادات 
االأ�صيلة  االم���ارات���ي���ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
ل���ل�������ص���اع���ر حم����م����د ب������ن ي����ع����روف 
املن�صوري، ح�صرها عدد كبري من 
املدار�ص  وطلبة  املهرجان  جمهور 
وامل��ه��ت��م��ن ب��ث��ق��اف��ة ال������راث، كما 
األ��ق��ى ال��ط��وا���ص واخل��ب��ري الراثي 
يف ن��ادي ت��راث االم��ارات حثبور بن 
ال��رم��ي��ث��ي ق�����ص��ي��دة نبطية  ك��دا���ص 
اهتمام  اإىل  تطرقت  زاي��د،  بعنوان 
ال���ق���ائ���د امل���وؤ����ص�������ص – رح���م���ه اهلل 
وتقاليدها  واالب����ل  ب��امل��زاي��ن��ات   –
ممار�صة  على  املواطنن  وت�صجيع 
مت  فيما  ب��ه��ا.  املت�صلة  ال��ري��ا���ص��ات 
تدريبية  وور�������ص  ف���ق���رات  ت��ن��ظ��ي��م 

اليدوية،  احل���رف  ح��ول  للح�صور 
باإ�صراف  مثل ور�صة �صف اخلو�ص، 
وور�صة  ال���واح���دي،  ع��و���ص  �صعيدة 
فن التلي باإ�صراف عائ�صة النعيمي، 
النعيمي  ل��ط��ي��ف��ة  ق���دم���ت  ف��ي��م��ا 
وب����رام����ج مركز  ن�����ص��اط��ات  ���ص��م��ن 
زاي���د ل��ل��درا���ص��ات وال��ب��ح��وث التابع 
الن�صائي  للنادي، ور�صة حول الزي 
االماراتي، وانطلقت يف ركن مركز 
اأب���وظ���ب���ي ال��ن�����ص��ائ��ي ور����ص���ة الطب 
البديل، كما توا�صلت ور�صة الر�صم 
احل��ر يف رك��ن جلنة ال��ت��وا���ص��ل مع 

املدار�ص.

املدار�س  لطلبة  خا�سة  برامج 
يوميًا  الطالب  مئات  جتتذب 

للمهرجان
مبختلف  ال��دول��ة  م��دار���ص  توا�صل 
مراحلها التعليمية زيارة املهرجان 
اخلا�صة  ال��ربام��ج  م��ن  لال�صتفادة 
املعدة لهم ب�صكل تعليمي وترفيهي 
وتراثي، وقد زار فعاليات املهرجان 
600 طالب  ف��ق��ط ح���وايل  ال��ي��وم 
�صا�ص  م���دار����ص  وط��ال��ب��ة مي��ث��ل��ون 
النخيل للتعليم االأ�صا�صي ومدر�صة 
ورو�صة  والتقدم  اخلا�صة  املناهل 
ال�����وط�����ن وب�����روالي�����������ص اخل���ا����ص���ة 
واال����ص���راء وم��در���ص��ة زاي���د الثاين. 
التفوق  مدر�صة  زي���ارة  اإىل  اإ�صافة 
للتعليم االأ�صا�صي الأ�صحاب الهمم.

 
امل��ه��رج��ان ي��ج��ذب م��زي��دًا من 

ال�سياح يف يومه التا�سع
االأجانب  ال�����ص��ي��اح  ت���واف���د  ا���ص��ت��م��ر 
باملئات على اأر�ص مهرجان �صلطان 
التا�صع،  زايد الراثي يف يومه  بن 
مب��دي��ن��ة ���ص��وي��ح��ان ح��ا���ص��رة تراث 
للمهرجان  اأ���ص��ب��ح  ح��ي��ث  االإب������ل. 
موقعا ثابتا يف اخلريطة ال�صياحية 
الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي، وال��ن��ق��ط��ة التي 
باالأ�صالة.  احلداثة  عندها  تلتقي 
املهرجان  زوار  من  ال�صياح  واأع��رب 
الذي  الدولة  اإعجابهم براث  عن 
يعي�صون مفرداته وكاأنها قطعة من 
تاريخ غابر عا�صه االآباء واالأجداد. 
كما يحر�صون على التقاط ال�صور 
ت�صافر  ����ص���وف  ال���ت���ي  ال���ت���ذك���اري���ة 
االإمارات  اإن�صان  عن  لتحكي  معهم 
وي�صت�صرف  مبا�صيه  مي�صك  ال��ذي 

م�صتقبله الواعد.
 

فعاليات اليوم العا�سر
فعاليات  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ت��ت��وا���ص��ل 
ت�صمل  ال���ت���ي  ال��رئ��ي�����ص��ة  امل���ه���رج���ان 
لفئة  م�����زاي�����ن�����ةاالإب�����ل  م���ن���اف�������ص���ات 
ومن  ال�صيوخ  باأ�صواط؛  “الثنايا” 
ال��ق��ب��ائ��ل، واأبناء  اأب���ن���اء  ي��رغ��ب م��ن 
القبائل  واأب���ن���اء  ال��ف�����ص��ي،  ال��ق��ب��ائ��ل 
ال����ذه����ب����ي، وال������ت������الد، ف���ي���م���ا ت���ربز 
االأن�صطة الثقافية يف ال�صوق ال�صعبي 
ال�صوق  ب����ه  ي���زخ���ر  م����ا  ج���ان���ب  اإىل 
زايد  م��رك��ز  ينظم  اإذ  فعاليات،  م��ن 
للدرا�صات والبحوث التابع للنادي يف 
العا�صرة �صباحا على م�صرح ال�صوق 
زايد وريا�صة  بعنوان” ال�صيخ  ندوة 
�صباقات الهجن... من االأ�صالة اإىل 
من  نخبة  فيها  ي�صارك  املعا�صرة”، 

الباحثن واملخت�صن.

»قائد اليوم« برنامج تدريبي باأكادميية اأبوظبي احلكومية

يف ختام يومه التا�سع

مهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي 2019 يتوج الفائزين مبزاينة اللقايا وحمالب احلزامي

طحنون يزور املهرجان     •  ندوات وور�س تراثية ملئات من احل�سور يف ال�سوق ال�سعبي بن  • �سعيد 
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للتعرف على م�ستجدات واإجنازات القطاع الف�سائي الوطني

وفد املجل�ش الوطني الحتادي برئا�سة اأمل القبي�سي يزور وكالة الإمارات للف�ساء
اأمل القبي�سي: هذه القالع وال�سروح العلمية والتكنولوجية توؤكد اأنه ال م�ستحيل على اأر�س االمارات 

اأحمد بالهول الفال�سي: االإمارات بف�سل الدعم والرعاية الالحمدودين من القيادة الر�سيدة تقود الطموح�ات الف�سائية للمنطق�ة 
 •• اأبوظبي-الفجر: 

زار وفد املجل�ص الوطني االحتادي 
ب��رئ��ا���ص��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�ص  رئي�صة  القبي�صي  عبداهلل 
ام�ص االأثنن 28 يناير 2019م، 
االإم����ارات  ل��وك��ال��ة  الرئي�صي  امل��ق��ر 
م�صدر،  مدينة  يف  الواقع  للف�صاء 
لال�صراتيجية  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل������ك 
ال���ربمل���ان���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����ص ل����الأع����وام 
وال�����ت�����ي  2016-2021م، 
م���ن ���ص��م��ن اأه���داف���ه���ا ت��ع��زي��ز دور 
الدولة  روؤي����ة  امل��ج��ل�����ص يف حت��ق��ي��ق 
وتعزيز  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ا���ص��ت�����ص��راف  يف 
الركائز االأ�صا�صية مل�صروع النه�صة 
احلكيمة  القيادة  له  تتطلع  ال��ذي 
ب��ت��وج��ي��ه��ات م���ن �صاحب  وت��ت��ب��ن��اه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ص الدولة » حفظه اهلل«، 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�صمو  واأ�صحاب  امل�صلحة،  للقوات 

حكام االإمارات.
القبي�صي«  الدكتورة  معايل  وقالت 
االحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  با�صم 
الفخر  ع��ظ��ي��م  ع����ن  ال����ي����وم  ن���ع���رب 
ل���ربن���ام���ج  ه�������ذا  واالع��������ت��������زاز يف 
ن�صارك  ال�����ذي  ال����رائ����د  ال���وط���ن���ي 
لي�ص  م�صتقبل  ا�صت�صراف  يف  فيه 
ولكن  الوطني  امل�صتوى  على  فقط 
الب�صرية،  اآم������ال  ا���ص��ت�����ص��راف  يف 
ك��ان هذا  م��ا  الوطني  العمل  وه��ذا 
وتوجيهات  روؤي�����ة  ل����وال  ل��ي��ت��ح��ق��ق 
وتطلعات القيادة الر�صيدة والعمل 
ال��ف��ري��ق الوطني  اجل����اد م��ن ه���ذا 
ال��ذي نعتز به ويعمل على حتقيق 
واأن  ال���ط���م���وح���ة،  ال�����روؤي�����ة  ه�����ذه 
بتد�صن  ج��م��ي��ع��ا  ���ص��ن��ح��ت��ف��ل  ����ص���اء 
�صابقا  اح��ت��ف��ل��ن��ا  ك��م��ا  اجن���ازات���ه���م 
ال�صناعية،  االأق��م��ار  ه��ذه  ب��اإط��الق 

ت��وظ��ي��ف��ه��ا ب�����ص��ك��ل م����درو�����ص اإىل 
االأفكار،  وابتكار  الطاقات  تفجري 
واأن االإن�صان اأف�صل طاقة متجددة 

غري قابلة للنفاذ،.
واأ�صارت ايل ان يف هذا املكان تتجلى 
اأر�����ص الواقع،  ال���روؤي���ة ع��ل��ى  ه���ذه 
واأيد  بروؤية  هنا  ي�صنع  فامل�صتقبل 
اإماراتية نفخر ونعتز بها، وت�صعرنا 
بان روؤو�صنا يف ال�صماء ولي�ص فقط 
ان  ايل  واأحالمنا...الفته  خططنا 
الدول  اإىل نخبة  انتقلت  االم��ارات 
الف�صاء،  ق��ط��اع  يف  ت�صتثمر  ال��ت��ي 
حتتية  وبنية  �صخمة  با�صتثمارات 
الدولة  ارتقاء  اأ�صهمت يف  متقدمة 
الف�صائي  الت�صنيع  م��رح��ل��ة  اإىل 
ال���ك���ام���ل، وك�������وادر م���واط���ن���ة على 
م�صارف كتابة اأ�صمائهم يف �صجالت 
ت�صريعية  الف�صاء، ومنظومة  رواد 

متطورة. 
واأك��������دت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
القبي�صي ان هذه القالع وال�صروح 
العلمية والتكنولوجية توؤكد اأنه ال 

م�صتحيل على اأر�ص االمارات.
وت��ق��دم��ت م��ع��ال��ي��ه��ا ب��ال�����ص��ك��ر ايل 
راأ�صها  ...وع��ل��ى  الر�صيدة  قيادتنا 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص ال���دول���ة � 
� واأخيه �صاحب ال�صمو  حفظه اهلل 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  و�صاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�����ص��ل��ح��ة، ع��ل��ى جت�����ص��ي��د ال���روؤي���ة 
منظومة  ع��رب  امللهمة  التاريخية 
الف�صاء،  ل�������ص���ن���اع���ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
االماراتي  امل��واط��ن  يف  واال�صتثمار 
وت�������ص���ل���ي���ح���ه ب���ال���ع���ل���م وامل����ع����رف����ة 
اأهل للتحدي  واالإرادة التي جعلته 

والتناف�صية العاملية.
وقيادتنا  ب��دول��ت��ن��ا  ن��ف��خ��ر  وق���ال���ت 
ومواطنة  م��واط��ن  وك���ل  و���ص��ب��اب��ن��ا 
مدينة  يف  ه��ن��ا  ال��ت��اري��خ  ي�صنعون 

ال����ف����رة ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���ا����ص���ي���ة، اإىل 
احلالية  م�صاريعه  تطورات  جانب 
ال��ط��م��وح��ة م��ث��ل »م�����ص��ب��ار االأم����ل« 
ال�صتك�صاف كوكب املريخ، وم�صروع 
املريخ  و«مدينة   ،»2117 »املريخ 
ال��ع��ل��م��ي��ة« وغ���ريه���ا، اإ����ص���اف���ة اإىل 
ال��ق��درات احل��ال��ي��ة ال��ت��ي تتمتع يف 
واال�صت�صعار  االت�����ص��االت  جم���االت 
االأقمار  جمموعة  بف�صل  بعد  عن 
وت�صغليها  متلكها  التي  ال�صناعية 
دول  معظم  اإىل  خدماتها  وت��وف��ر 
ال�����ع�����امل، ف�������ص���اًل ع����ن ال����ق����درات 

البحثية والعلمية الف�صائية. 
تعرف  ذل�������ك،  اإىل  وب����االإ�����ص����اف����ة 
العاملة  ال�صركات  اأبرز  الوفد على 
مركز  بينها  من  للقطاع،  واملُ�صغلة 
حم��م��د ب��ن را���ص��د ل��ل��ف�����ص��اء الذي 
حقق العديد من االإجنازات خالل 
تطوير  بينها  من  املا�صية  الفرة 
ال�صناعي »خليفة  »القمر  واإطالق 
ُي��ع��د االأك����رث تقدماً  ���ص��ات«، ال���ذي 
اإىل  االإم�����ارات  دول���ة  تر�صله  ال���ذي 
بالكامل  تطويره  وجرى  الف�صاء، 
باأيدي مهند�صن اإماراتين، اإ�صافة 
لالت�صاالت  »ال����ي����اه«  ���ص��رك��ة  اإىل 
حلواًل  ت���ق���دم  ال���ت���ي  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
للقطاعات  االأغ�����را������ص  م���ت���ع���ددة 
التجارية واحلكومية عرب االأقمار 
ال�������ص���ن���اع���ي���ة، وت�������ص���م���ل خ���دم���ات 
التلفزيوين  وال����ب����ث  االإن�����رن�����ت 
ال�صرق  اأن����ح����اء  يف  واالت���������ص����االت 
وجنوب  وو�صط  واإفريقيا  االأو�صط 
غ�����رب اآ����ص���ي���ا، و����ص���رك���ة »ال����رثي����ا« 
اأول  ت���ع���ت���رب  ال����ت����ي  ل���الت�������ص���االت 
االت�صاالت  خلدمات  مزودة  �صركة 
املتنقلة عرب االأقمار ال�صناعية »اإم 

اإ�ص اإ�ص«. 
اأم��ل عبد  الدكتورة  واأك��دت معايل 
املجل�ص  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ب��ي�����ص��ي  اهلل 
الوطني االحتادي   اأن »ابن االإمارات 
القيادة  روؤي�����ة  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  ق����ادر 
وتطلعات املواطنن.. وروؤيتنا التي 
لتطوير  ع��ام��ا   12 م��ن��ذ  ب��داأن��اه��ا 
قطاع الف�صاء الوطني بداأت توؤتي 

الوطني  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ف��ري��ق  وه����ذا 
امل�صتقبل  علماء  وم��ن  خ���رباء  م��ن 
وجدناهم  ال��ذي��ن  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا 
فعال يف منظومة متكاملة �صتحقق 
اإن �صاء اهلل الريادة لدولة االإمارات 
ال��ف�����ص��اء«، معربة عن  ب��رن��ام��ج  يف 
للف�صاء  االإم���ارات  لوكالة  �صكرها 
االأخوة  وجميع  عليها  وللقائمن 
القائمن على هذه الوكالة الهامة 
وعلى كل التوجهات وما مت اإجنازه 
وال����ت����ع����اون ال���ك���ب���ري وال�������ص���راك���ات 
التي  ال���وك���ال���ة  ه����ذه  امل����وج����ودة يف 

جميعنا نفتخر يف ريادتها.
املجل�ص  وف����د  ا���ص��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
بالهول  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل 
ل�صوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال��ف��ال���ص��ي 
املتقدمة  واملهارات  العايل  التعليم 
رئي�ص جمل�ص اإدارة وكالة االإمارات 
للف�صاء، و�صعادة الدكتور املهند�ص 
االأح���ب���اب���ي مدير  ن��ا���ص��ر  حم��م��د 
ع��ام ال��وك��ال��ة، اإىل جانب ع��دد من 
االإدارات  وم����دي����ري  امل�������ص���وؤول���ن 

واملهند�صن. 
على  امل����ج����ل���������ص  وف���������د  وت�������ع�������رف 
م�صوؤوليات وكالة االإمارات للف�صاء 
ورعاية  ودع���م  تنظيم  يف  املتمثلة 
ق��ط��اع ال��ف�����ص��اء ال��وط��ن��ي يف دولة 
االإ�صراف  ت�صمل  والتي  االإم����ارات، 
للدولة  الف�صائية  امل�����ص��اري��ع  على 
ومتويلها، اإىل جانب م�صتهدفاتها 
اأول  ب��و���ص��ف��ه��ا  اال����ص���رات���ي���ج���ي���ة 
وكال�ة ف�ص�اء وطني�ة على م�صتوى 
م�ص�اهمة  ت���ق���دي�������م  يف  امل��ن��ط��ق�����ة 
ف�ي  االق��ت�����ص��ادي  للتنوي�ع  ب�������ارزة 
الوع��ي  م�ص��توى  ورف��������ع  ال��دول�����ة، 
واإ�ص��دار  الف�ص��اء،  عل��وم  باأهمي��ة 
الناظمة  والقواني��ن  الت�ص��ريعات 
الدول�ة  مكان��ة  وتعزي��ز  للقطاع، 
ال��ف�����ص��ائ��ي�����ة عل�ى  امل����ج����االت  ف�������ي 

م�ص�توى العال�م.
الف�صائي  ال��ق��ط��اع  �صعيد  وع��ل��ى 
�صرح  اإىل  ال��وف��د  ا�صتمع  ال��وط��ن��ي، 
القطاع  م�����ص��ت��ج��دات  ع���ن  م��ف�����ص��ل 
واأب�������رز اإجن�����ازات�����ه خ��ا���ص��ة خالل 

ثمارها«، هكذا جدّد �صاحب ال�صمو 
مكتوم  اآل  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ثقته 
ال�����ذي جنحوا  ���ص��ب��اب��ن��ا  ك���ف���اءة  يف 
حقيقة  اإىل  اأح��الم��ن��ا  حت��وي��ل  يف 
و«ي�صطرون  باأيديهم  ي�صنعونها 
التحدي  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  بها 
ال�صمو  �صاحب  ق��ال  كما  العلمي«، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

االأعلى للقوات امل�صلحة، 
يّطلع  ال����ي����وم  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
الفخر  بكل  االحت���اد  �صعب  ممثلو 
ع��ل��ى خم��ت��ربات �صناعة  ال��وط��ن��ي 
امل�صتقبل،  وا���ص��ت�����ص��راف  االأح�����الم 
املغفور  املوؤ�ص�ص  القائد  اأراده  كما 
له باإذن اهلل تعاىل ال�صيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �صلطان 
»نا�صا«  وك��ال��ة  وف��د  التقى  عندما 
ال�صبعينيات  منت�صف  االأم��ري��ك��ي��ة 
على  ليطلع  الع�صرين،  القرن  من 
للقمر،  »اأب����ول����و«  رح��ل��ة  ت��ف��ا���ص��ي��ل 
تزال  ال  دولتنا  فيه  كانت  وق��ت  يف 
تخطو خطواتها االأوىل يف م�صرية 
اللقاء  ذل����ك  واحل�������ص���ارة،  ال��ب��ن��اء 
ك���ان مي��ث��ل ح��دث��اً الف��ت��اً وقتذاك، 
ب����ات در����ص���اً م��ه��م��اً يف  ول��ك��ن��ه االآن 
والتخطيط  اال�صراتيجية  علوم 
والقيادة، فالقادة العظام ميتلكون 
الزمان  يتجاوز  ا�صراتيجياً  فكراً 
دائماً  امل�صتقبل  وي�صعون  وامل��ك��ان، 
له،  وي��خ��ط��ط��ون  ح�����ص��اب��ات��ه��م  يف 
مب�صارات  التحكم  على  ويعملون 
وح���رك���ة ال���ت���اري���خ ك���ي مي�����ص��ي يف 
ال�صعوب  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ح��ق��ق  اجت�����اه 
فالقائد  ال��ت��ن��م��وي��ة،  وط��م��وح��ات��ه��ا 
من  ه��و  ث���راه،  اهلل  طيب  املوؤ�ص�ص، 
من  اأهم  واإ�صرار  االإرادة  اأن  علمنا 
القدرة واملوارد واالمكانيات املادية، 
وهو من غر�ص يف اأبناء �صعبنا كيف 
اال�صراتيجية  ال����روؤي����ة  ت��ت��ح��ول 
االن�صان  واأن  ح��ق��ي��ق��ي،  واق����ع  اإىل 
يقود  ال��ت��ي  احلقيقية  ال����رثوة  ه��و 

بزيارة  ف��خ��وري��ن  ن��ح��ن  ال���وك���ال���ة 
امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ملقر 
املجل�ص  مناق�صة  اإط��ار  يف  الوكالة 
مل�صروع قانون تنظيم قطاع الف�صاء 
ب��ع��د غ��د االأرب����ع����اء، وال����ذي �صيتم 
اإ�صداره لت�صبح دولة االإمارات من 
قوانن  لديها  التي  القليلة  الدول 
متكاملة  ف�����ص��ائ��ي��ة  وت�������ص���ري���ع���ات 
ف�������ص���اء طموح  ب���رن���ام���ج  ول���دي���ه���ا 
ال�صرق  منطقة  يف  االأك����رب  يعترب 
االأو����ص���ط م��ن ح��ي��ث ع���دد االأقمار 
ع�صرة  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  لدينا  حيث 
ولدينا  الف�صاء  يف  �صناعية  اأقمار 
ع�صرة اأقمار �صناعية ت�صنع حاليا 
مبا فيها م�صبار االأمل هذا امل�صروع 
الذي  الطموح  االإ�صالمي  العربي 

�صوف يت�صرف املريخ.
���ص��ع��ادة الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
االأحبابي:  نا�صر  حممد  املهند�ص 
الوطني  الف�صائي  القطاع  »ي�صهد 
هذا العام تطورات مت�صارعة خا�صة 
الت�صريعي  التنظيم  �صعيد  ع��ل��ى 
وال��ق��ان��وين، وذل���ك بعد ع��ام كبري 
وال�صركات  ال��وك��ال��ة  ف��ي��ه  ح��ق��ق��ت 
ال��ع��ام��ل��ة واملُ�����ص��غ��ل��ة ال���ع���دي���د من 
امل�صاريع  تطوير  االإجن��ازات خالل 
م�صاريع  وه��ي  للدولة،  الف�صائية 
ور�صخت  ال���ع���امل  اأن����ظ����ار  ج���ذب���ت 
اخلارطة  ع��ل��ى  االإم��������ارات  م��ك��ان��ة 

الف�صائية العاملية«. 
االإم������ارات  وك���ال���ة  اأن  اإىل  وي�����ص��ار 
و�صع  م�����ص��وؤول��ي��ة  ت��ت��وىل  للف�صاء 
الف�صاء  لقطاع  التنظيمي  االإط��ار 
ُي�صهم يف  االإم������ارات، مب��ا  دول���ة  يف 
طموحاتها  اإىل  ال���دول���ة  و����ص���ول 
ال�صيا�صة  الف�صائية، والذي ي�صمل 
واال�صراتيجية الوطنيتن لقطاع 

وجامعة  الف�صاء  ووك��ال��ة  م�صدر 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
وج���م���ي���ع ال���������ص����روح االأك����ادمي����ي����ة 
م���وق���ع عمل  ك���ل  وال��ب��ح��ث��ي��ة، ويف 
ي���خ���دم���ون ف���ي���ه االم���������ارات داخ����ل 
ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا، وي�����ص��ه��م��ون يف 
للقرن  االم���ارات���ي  احل��ل��م  �صناعة 

احلادي والع�صرين.
الدكتور  م��ع��ايل  ق��ال   وم��ن جهته 
»تن�صجم  الفال�صي:  بالهول  اأحمد 
الزيارة مع م�صاعي وكالة االإمارات 
للف�صاء لتعريف خمتلف االأطراف 
واملجتمعية  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة 
الف�صائي  ال��ق��ط��اع  مب�����ص��ت��ج��دات 
ال����وط����ن����ي، وال��������ذي ُي����ع����د االأك�����رب 
م�صتوى  ع��ل��ى  ط��م��وح��اً  واالأك������رث 
حجم  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  امل����ن����ط����ق����ة، 
امل�صاريع  وط��ب��ي��ع��ة  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
البحثية  وامل����ق����درات  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
»تقود  واأ���ص��اف:  بها«.  تزخر  التي 
الدعم  ب��ف�����ص��ل  االإم����������ارات  دول������ة 
وال����رع����اي����ة ال����الحم����دودي����ن من 
الطموح�ات  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
لتعزيز  ل��ل��م��ن��ط��ق�����ة  ال��ف�����ص��ائ��ي��ة 
العلمية  اجل���ه���ود  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا 
اأجماد  واإع��ادة  العاملية  والف�صائية 
االأج��داد العرب بهذا املجال، حيث 
تتمتع بكافة املقومات التي توؤهلها 
الف�صائي  ال��ق��ط��اع  ري���ادة  ملوا�صلة 
من  ���ص��واء  املنطقة،  م�صتوى  على 
وال�صعبي،  احلكومي  الدعم  حيث 
اأو املوارد والبيئة التحتية العلمية، 
يت�صلح  ال��ذي  الطموح  ال�صباب  اأو 
باملعارف العلمية �صعياً نحو العمل 

يف القطاع وقيادته يف امل�صتقبل«. 
بدوره قال �صعادة الدكتور مهند�ص 
عام  االحبابي مدير  نا�صر  حممد 

الف�صاء، اإىل جانب قانون الف�صاء 
اعتماده من  ج��رى  ال��ذي  الوطني 
�صهر  اأواخ���ر  ال����وزراء  قبل جمل�ص 

�صبتمرب املا�صي.
الوطني  ال��ف�����ص��اء  ق��ان��ون  وي��ع��ت��رب 
م�صتوى  ع��ل��ى  ن���وع���ه  م���ن  االأول 
اأف�صل  اإىل  وي�����ص��ت��ن��د  امل���ن���ط���ق���ة، 
امل����م����ار�����ص����ات ال�����دول�����ي�����ة، ومي���ت���از 
امل�صتقبلية،  وال��ن��ظ��رة  بال�صمولية 
االإم���ارات  »روؤي���ة  م��ع  يتما�صى  كما 
االإم��������ارات  و«م���ئ���وي���ة   ،»2021
الثورة  و«ا�صراتيجية   ،»2071
وال�صيا�صة  ال��راب��ع��ة«،  ال�صناعية 
والتكنولوجيا  ل���ل���ع���ل���وم  ال���ع���ل���ي���ا 
الوطنية  وال�����ص��ي��ا���ص��ة  واالب���ت���ك���ار، 
ل���ق���ط���اع ال����ف���������ص����اء، ف�������ص���اًل عن 
االت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي وقعت 

عليها الدولة. 
وا�صعة  جمموعة  القانون  ويغطي 
م�صاريع  بينها  من  االأن�صطة،  من 
الدولة  يف  ال��ف�����ص��اء  ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
م���ن ح��ي��ث ال��ت��ن��ظ��ي��م واالأه�������داف، 
ال�صلمي  اال�صتك�صاف  ذل��ك  يف  مب��ا 
ال�صلمية  واال�صتخدامات  للف�صاء 
يتناول  كما  الف�صاء،  لتكنولوجيا 
م��ف��اه��ي��م م��ت��ق��دم��ة وج���دي���دة مثل 
حق امتالك املوارد الطبيعية التي 
الف�صاء،  يف  عليها  العثور  ي��ج��ري 
واالأن�صطة  امل��اأه��ول��ة،  وال���رح���الت 

التجارية مثل عمليات التعدين.
�����ص����م وف��������د امل����ج����ل���������ص ال����وط����ن����ي 
االحت������ادي ���ص��ع��ادة ك���ل م���ن جمال 
املطوع  ���ص��ع��ي��د  وال���دك���ت���ور  احل����اي 
�صليمان  بن  وع��زة  اليتيم  وعائ�صة 
وعلياء اجلا�صم وعائ�صة بن �صمنوه 
الظاهري  �صبيب  اح��م��د  و���ص��ع��ادة 

االأمن العام للمجل�ص 

ويل عهد اأم القيوين ي�سدر قرارا ب�ساأن الالئحة 
التنفيذية لقانون املوارد الب�سرية رقم   1   لعام 2016

•• اأم القيوين-وام:

 »2« القرار رقم  التنفيذي  املجل�ص  القيوين رئي�ص  اأم  املعال ويل عهد  را�صد  را�صد بن �صعود بن  ال�صيخ  اأ�صدر �صمو 
ل�صنة 2019 ب�صاأن اإ�صدار الالئحة التنفيذية لقانون املوارد الب�صرية يف حكومة اأم القيوين رقم »1« ل�صنة 2016 
.حدد القرار نطاق تطبيق اأحكامه على جميع موظفي حكومة اأم القيوين يف اجلهات املحلية وتتوىل اإدارة راأ�ص املال 
الب�صري يف االأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي الإمارة اأم القيوين تنفيذ االأهداف اال�صراتيجية واملبادرات املتعلقة 
هذا  يف  عليها  املن�صو�ص  االأحكام  وتطبيق  القيوين،  اأم  حلكومة  اال�صراتيجية  اخلطة  �صمن  الب�صري  املال  براأ�ص 
القرار، على اأن تلتزم الوحدات التنظيمية املعنية يف اجلهات املحلية بالرجوع اإىل تلك االإدارة يف جميع االأمور الفنية 
ذات ال�صلة براأ�ص املال الب�صري . ون�ص القرار على اأن يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية ويلغى اأي قرار اأو ن�ص يخالف 

ما ورد بها من اأحكام واأن ين�صر القرار يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

»املربمج املواطن« ت�ستقطب عددا كبريا من املواهب
•• دبي -وام:

رئي�ص  ن��ائ��ب  ال��ف��ري��ق �صاحي خلفان مت��ي��م،  م��ع��ايل  اأك���د 
االإمارات  جمعية  رئي�ص  دب��ي،  يف  العام  واالأم��ن  ال�صرطة 
ل��رع��اي��ة امل��وه��وب��ن، اأن م��ب��ادرة »امل��ربم��ج امل��واط��ن« التي 
2016م،  ال���ع���ام  دي�����ص��م��رب م���ن  اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة يف 
املوهوبن«  ل��رع��اي��ة  االإم������ارات  »جمعية  ب��ن  ب��ال�����ص��راك��ة 
و«مايكرو�صوفت«،  الذكية،  حممد  بن  حمدان  وجامعة 
ق���د ح��ق��ق��ت جن���اح���اً ك��ب��ريا يف اك��ت�����ص��اف ع����دد ك��ب��ري من 
الطلبة والطالبات الذين يتمتعون بقدرات ذهنية عالية 

وميتلكون مهارات كبرية يف االبتكار.
واأ�صاف معاليه: اأن هذا النجاح يعك�ص مدى ما ت�صعى اإليه 
الروؤى  جت�صيد  يف  املوهوبن«  لرعاية  االإم��ارات  »جمعية 
وفق  امل��واط��ن��ة  الب�صرية  ب��امل��واه��ب  باال�صتثمار  املتعلقة 
منهجية قائمة على غر�ص ثقافة االبتكار واالإب��داع، مبا 
لالبتكار«  الوطنية  »اال�صراتيجية  اأه��داف  مع  يتما�صى 
و�صواًل بدولة االإمارات اإىل م�صاف الدول الع�صر االأكرث 

ابتكاراً يف العامل بحلول العام 2021م.
ج���اء ذل���ك خ���الل االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د مب��ق��ر جمعية 
برئا�صة  االأول،  اأم�ص  م�صاء  املوهوبن  لرعاية  االإم���ارات 

معايل الفريق �صاحي خلفان متيم، نائب رئي�ص ال�صرطة 
واالأمن العام يف دبي، رئي�ص اجلمعية، ومت خالله مناق�صة 

عدد من املوا�صيع املدرجة على جدول اأعمالها.
ال��ع��ور، نائب  ح�صر االج��ت��م��اع ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور من�صور 
اأمن  امل���ري،  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  والعميد  اجلمعية،  رئي�ص 
والدكتور  ال��ع��ام،  ال�صر  اأم���ن  �صفر  وم��ن��رية  ال�����ص��ن��دوق، 
ال��ن��ي��ادي، وامل��ق��دم زيد  �صيف اجل��اب��ري، وال��دك��ت��ور �صافع 
والدكتورة  للجمعية،  االإع��الم��ي  امل�صت�صار  ال�����ص��اب��وين، 
مناهل ثابت، امل�صت�صارة العلمية جلمعية االإمارات لرعاية 

املوهوبن. 

الحتاد الن�سائي العام ينظم حفال حول الرتاث الإماراتي - الهندي
•• اأبوظبي-وام:

ال�صويدي  ن������ورة  ����ص���ع���ادة  اأك�������دت 
اأن  العام  الن�صائي  االإحت��اد  مديرة 

»حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
تعزيز  ع��ل��ى  دوم�����ا  حت���ر����ص  اهلل« 
خالل  م��ن  القوية  العالقات  تلك 
التن�صيق والتفاهم بن البلدين يف 

الهندية   - االإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
وقالت  ال�����ص��ن��ن  م��ئ��ات  اإىل  ت��ع��ود 
�صاحب  بقيادة  االإم���ارات  دول��ة  اإن 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

املجاالت كافة.
جاء ذلك يف ت�صريح لها مبنا�صبة 
جوانب  ا�صتعرا�ص  حفل  ان��ط��الق 
الهندي  االإم����ارات����ي  ال�����راث  م���ن 

التقليدي  القما�ص  عمل  وطريقة 
قبل  ال��ل��ي��ل��ة  ال����ه����ن����دي«ال����ك����ادي« 
االإحت���اد  ينظمه  ال���ذي  و  امل��ا���ص��ي��ة 
اأبوظبي  يف  مبقره  العام  الن�صائي 
الهندية  ال�����ص��ف��ارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وجمموعة االأعمال املهنية الهندية 
بح�صور عدد من قرينات ال�صفراء 

لدى الدولة وامل�صوؤولن.
املغفور  اإن  ال�صويدي  ن��ورة  و قالت 
ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
ث��راه ك��ان له دور  نهيان طيب اهلل 
بارز يف تر�صيخ العالقات االماراتية 
اأهم  اأن  اإىل  م�����ص��رية   .. ال��ه��ن��دي��ة 
اأبعادها  ال��ع��الق��ات  ت��ل��ك  م��ا مي��ي��ز 
واحل�صارية  والثقافية  ال�صعبية 
العالقات  ع����ن  ف�����ص��ال  امل���ت���م���ي���زة 

ال�صيا�صية واالقت�صادية.
اأن االإحت��اد الن�صائي العام  و ذكرت 
املا�صين  العقدين  خ��الل  حر�ص 
على طرح برامج ومبادرات تعاون 
م�صركة تعترب عن�صرا اأ�صا�صيا يف 
اإطار ثقافة الت�صامح .. منوهة اإىل 

والذي  للبيئة  ال�����ص��دي��ق  ال��ق��ط��ن 
اكت�صفه املهامتا غاندي عن طريق 
املغزل منذ 150 �صنة حيث قامت 
التلي  بدمج  االإم��ارات��ي��ة  امل�صممة 
الراثي االإماراتي بقما�ص الكادي 

الهندي.
ا�صتعرا�ص  احل��ف��ل  خ��الل  وج���رى 
ال�صعبية  ال�������ص���ن���اع���ات  م�������ص���رية 
وال�صدو  ال��ت��ل��ي  وه���ي  االم���ارات���ي���ة 

اأن تنظيم هذا احلفل بن االإحتاد 
جاء  الهندية  وال�����ص��ف��ارة  الن�صائي 
ت��ب��ادل اخل����ربات وت�صجيع  ب��ه��دف 
واالجتماعية  الثقافية  امل���ب���ادرات 

واالقت�صادية.
و مت خالل احلفل اختيار م�صممة 
االأزياء االإماراتية فريال الب�صتكي 
للقيام مبهمة دمج الراث والفن 
االإماراتي بالقما�ص » الكادي » وهو 

اإىل جانب تقدمي فقرة  واخلو�ص 
فولكلورية بعنوان » كا�صاك » .

رئي�ص  نائب  بانت  �صميتا  األ��ق��ت  و 
الهند  جمهورية  �صفارة  يف  البعثة 
ل���دى ال���دول���ة ك��ل��م��ة رح��ب��ت فيها 
مع  بالتعاون  احلفل  ه��ذا  بتنظيم 
.. فيما  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي  االإحت�����اد 
الهندية  االأزي����اء  م�صممة  ق��دم��ت 

�صونينا�صونيجا �صرحا عن قما�ص

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/5242

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد مزاد علني على 
موقع االمارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ساعة 6:00 م�ساء يوم االثنني 
للمنفذ �سدها ادفيت مببهانى هاري�س ان مببهانى - م�ست�سفى  ملكيتها  العائدة  لبيع املحجوزات   2019/02/4

اليف الين �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف      �سعر التقييم  

                                      اأجهزه و معدات م�ست�سفى       1,157,675 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل بزيارة املوقع 
االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا 

يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �اليجارية
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ال�صيا�صية  الفعل  ردود  عمق  اإىل  م�صرية  خائف”،  ع�صفور  “بح�صا�صية 
علم  ك��ان��وا على  اأن��ه��م  ه��ي  “احلقيقة  وق��ال  م��اك��ال��وم.  ت�صريحات  على 
كانوا خائفن  لكنهم  البداية،  للق�صية منذ  اجليو�صيا�صية  “باالأبعاد” 

من االإ�صارة اإليها«.
وكتبت “غلوبال تاميز” “كما يقول املثل ال�صعبي ال�صيني “ال ميكنك 
متهمة كندا  عي�ص حياة الباغية وتوقع اأن يقام ن�صب لتكرمي عفتك”، 

بازدواجية املعايري.
ومت توقيف مينغ يف كانون االأول- دي�صمرب بطلب من الواليات املتحدة 
التي تتهمها بانتهاك العقوبات املفرو�صة على اإيران. وتنوي ال�صلطات 
للقيام  املهلة  انق�صاء  قبل  لت�صليمها  ر�صمي  طلب  تقدمي  االأم��ريك��ي��ة 

بذلك يف 30 كانون الثاين- يناير.

وخالل العام املا�صي، منعت عدة دول غربية مقربة من الواليات املتحدة 
اإثر  االت�صاالت  جم��ال  يف  التحتية  بناها  يف  ه��واوي  منتجات  ا�صتخدام 
بكل  كان  “ماكالوم  اأن  دايلي”  “ت�صاينا  وراأت �صحيفة  اأمنية.  خماوف 
ب�صاطة يقول احلقيقة عندما راأى اأن لدى مينغ ملفا قويا �صد ت�صليمها 

وكان على حق عندما  عّد اأن دوافعه �صيا�صية«.
ورف�صت وزارة اخلارجية ال�صينية االثنن التعليق على ا�صتقالة ماكالوم 

التي عّدتها “�صاأنا كنديا داخليا«.
وقال الناطق با�صم وزارة اخلارجية ال�صينية غينغ �صوانغ لل�صحافين 
“ما اأريد االإ�صارة اإليه يف هذا ال�صدد هو اأن ق�صية مينغ وانزهو لي�صت 
�صيا�صية قوية وتالعب خلفها”،  دوافع  ب�صيطة. هناك  ق�صية ق�صائية 

مكررا الدعوة لالإفراج عنها.

•• بكني,-اأ ف ب:

بكن  ل��دى  �صفريها  كندا  باإقالة  ر�صمية  �صينية  اإع���الم  و�صائل  ن��ددت 
“هواوي”  يف  كبرية  م�صوؤولة  �صراح  اأوت���اوا  اإط��الق  اأن  اإىل  اأ�صار  بعدما 

�صيكون اأمرا “جيدا جدا«.
املرتبطة  بت�صريحاته  الكثريين  ماكالوم  جون  ال�صابق  ال�صفري  وفاجاأ 
التي  وان��زه��و  مينغ  ال�صينية  ه���واوي  ملجموعة  املالية  امل��دي��رة  بق�صية 

ت�صبب توقيفها بخالف دبلوما�صي بن بكن واأوتاوا.
بناء  ال�صفري  ا�صتقالة  اإن  مقال  يف  تاميز”  “غلوبال  �صحيفة  وق��ال��ت 
وجود  “يك�صف  ت���رودو  جا�صن  الكندي  ال���وزراء  رئي�ص  م��ن  طلب  على 
االآن  اأوت����اوا  اأن  ال�صحيفة  واأف����ادت  مينغ.  ق�صية  يف  �صيا�صي”  ت��دخ��ل 

وردت بكن بغ�صب على توقيف مينغ. ويف خطوة انتقامية على ما يبدو، 
ق�صت  بينما  القومي  ب��االأم��ن  تتعلق  بتهم  كندين  مواطنن  اعتقلت 
و�صائل  اأمام  وقال ماكالوم  املخدرات.  بتهريب  اإدانته  بعد  ثالث  باإعدام 
اإعالم ناطقة بال�صينية يف اأونتاريو االأ�صبوع املا�صي اأنه يعتقد اأن طلب 
تراجع  ت�صريحات  يف  خطرية،  �صوائب  يحمل  ه��واوي  م�صوؤولة  ت�صليم 
�صيكون  اأن��ه  فانكوفر”  “�صتار  ل�صحيفة  ق��ال  واجلمعة،  الح��ق��ا.  عنها 
“جيد جدا لكندا” اإن تخلت الواليات املتحدة عن طلبها ت�صليم مينغ، 

ما دفع ترودو للطلب من ماكالوم تقدمي ا�صتقالته.
نظامها  واأن  للق�صية  �صيا�صية  دواف��ع  ال  اأن  على  م��رارا  اأوت���اوا  و�صددت 
اأن توقيف مينغ  الق�صائي من�صف لكن و�صائل االإع��الم ال�صينية عّدت 

ي�صب يف اإطار الهجوم على قطاع �صناعة التكنولوجيا يف البالد.

الإعالم ال�سيني ينتقد اإقالة كندا �سفريها يف بكني 

“ايل  ����ص���ح���ي���ف���ة  ك����ت����ب����ت  ف����ق����د 
“�صالفيني  اأن  مثال  مي�صاجريو” 
على  م�������ص���م���م���ان  م�����اي�����و  ودي 
ا�صتعدادا  ال���ع���دو  ب���اري�������ص  ج��ع��ل 
التي  االأوروب������ي������ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 

�صتجرى يف 26 اأيار- مايو«.
وترى اأو�صاط فرن�صية يف اإيطاليا 
ال�صغرية،  االن��ت��ق��ادات  تتقبل  ال 
على  �صتتوا�صل  احلملة  ه��ذه  اأن 
االأرج�����ح ق��ب��ل ه���ذا امل���وع���د. وقال 
اأحد هوؤالء الفرن�صين يف روما اإن 
“الكلمات ميكن اأن توؤذي، ميكنها 
م�صريا  باإحباط”،  الت�صبب  اأي�صا 

اإىل خطر اأن تواجه روما عزلة.
م��ن ج��ه��ت��ه، ح���ذر رئ��ي�����ص ال����وزراء 
االي������ط������ايل ال���������ص����اب����ق امل���ف���و����ص 
االأوروبي حاليا ماريو مونتي من 
اأنه “على املوجودين يف احلكومة 
الت�صحية  ع������دم  جت���ن���ب  االآن 
اخلارج  يف  وامل�صداقية  باخليارات 
من اأجل ق�صايا خالفية داخلية«.

جيوف  ال���الت���ي���ن���ي���ة  الأم����ري����ك����ا 
اأمريكا  ���ص��ت��ق��دم  “هل  رام�����ص��ي: 
ال����الت����ي����ن����ي����ة ك���ل���ه���ا ع����ل����ى ط����رد 
الفنزويلين  ال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ن 
بديبلوما�صين  وا���ص��ت��ب��دال��ه��م 

ي�صميهم غوايدو؟ 
بالن�صبة  ذل������ك  ي���ع���ن���ي  وم���������اذا 
القن�صلية  ال�������������ص������وؤون  اإىل 
وال��دي��ب��ل��وم��ا���ص��ي��ة، ن��اه��ي��ك عن 

العالقات التجارية؟ 
ال اأعتقد اأنه �صيتوفر دعم طويل 
ان  قبل  م��وازي��ة  حلكومة  االأم���د 
تبداأ هذه الدول ت�صت�صلم للواقع 
وحتافظ على ات�صاالت مع �صلطة 

االأمر الواقع، اأعني مادورو«. 

ال�سركة النفط الوطنية
اعتقادهما  عن  الكاتبان  واع��رب 
االحتفاظ  على  ق��ادر  م���ادورو  اأن 
اأنه  طاملا  امل�صلحة،  القوات  ب��والء 
�صركة  يف  ح�ص�صاً  ق��ادت��ه��ا  مينح 
النفط الوطنية، ويغ�ص الطرف 
غري  ن�صاطات  يف  تدخالتهم  عن 
م�صروعة، بينها جتارة املخدرات، 
وم��ن��اج��م ال���ذه���ب. وت��ت��ع��زز هذه 
باإيديولوجية مناه�صة  املقاي�صة 
الأمريكا، االأمر الذي غذاه ب�صكل 
الرئي�ص  ب����ي����ان  م���ق�������ص���ود  غ����ري 
االأم�����ري�����ك�����ي دون������ال������د ت����رام����ب 

االأربعاء.   

•• عوا�شم-وكاالت:

املعار�صة  زع���ي���م  وق�����ف  ع���ن���دم���ا 
اأمام  غ��واي��دو،  خ��وان  الفنزويلية 
يف  املوؤيدين  من  االآالف  ع�صرات 
كراكا�ص، حاماًل الد�صتور يف يده 
وموؤدياً اليمن القانونية كرئي�ص 
من  الكثري  عقد  للبالد،  م��وؤق��ت 
قرب  ع��ل��ى  االآم����ال  الفنزويلين 
نهاية الرئي�ص نيكوال�ص مادورو، 
اجلي�ص  ج������رناالت  ت���اأي���ي���د  ل��ك��ن 
االآم���ال تخبو،  مل���ادورو جعل تلك 

ولو موؤقتاً.
بالكاد  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة،  جت���م���ع  يف 
كبت  احل������ا�������ص������رون  ا�����ص����ت����ط����اع 
الزعيم  راأوا  ع��ن��دم��ا  ����ص���روره���م 
يتحدث،  ل��ل��م��ع��ار���ص��ة،  ال�������ص���اب 
وعانقوا  بالبكاء  بع�صهم  وغ��رق 
“لت�صقط  واأن�������ص���دوا  اأح���ب���اءه���م، 
ي�صدح  ك���ان  ب��ي��ن��م��ا  ال�صال�صل” 

الن�صيد الوطني. 

البيت االأبي�ص
وبعد دقائق، اأعلن البيت االأبي�ص 
تعرف  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  اأن 
للبالد،  �صرعياً  رئي�صاً  ب��غ��واي��دو 
اإجراء انتخابات  على االأقل حتى 
حرة ونزيهة. وتال ذلك اإعالنات 
مم��اث��ل��ة م��ن 12 دول���ة م��ن دول 
با�صتثناء  ال��الت��ي��ن��ي��ة،  اأم���ري���ك���ا 

وخ���الل م��ب��اري��ات ك��اأ���ص ال��ع��ام يف 
العثور  ال�صعب  من  ك��ان  ال�صيف 
يف اإيطاليا على م�صجعن ملنتخب 
بقوة  االإي��ط��ال��ي��ون  ودع��م  فرن�صا. 
االنرنت  على  وت��داول��وا  كرواتيا 
البلد  اأن  اإىل  ي�صري  بيانيا  ر�صما 
ال����ذي يدعم  ال���ع���امل  ال��وح��ي��د يف 

فرن�صا... هو فرن�صا.
اأو����ص���اط االأع���م���ال ت�صعر  وب�����داأت 
ب��ال��ق��ل��ق م���ن ه����ذا ال��و���ص��ع بينما 
ال��ث��ان��ي��ة يف  امل��رت��ب��ة  حت��ت��ل فرن�صا 
واإن  االإي��ط��ال��ي��ة،  ال�����ص��ادرات  �صوق 
الوقت  يف  ح��ال��ي��ا  ت����رى  ال  ك���ان���ت 

احلايل، عواقب اقت�صادية.
وقالت لي�صيا ماتيويل نائبة رئي�ص 
االإيطالين  العمل  اأرب��اب  منظمة 
على  ردا  “كونفيندو�صريا” 
�صوؤال لفران�ص بر�ص “داخل عامل 
االأعمال لي�صت هناك م�صكلة “بن 
هناك  ولي�صت  واإيطاليا”  فرن�صا 

م�صاعر عداء حيال فرن�صا«.
يراجع  اأن  “ناأمل  واأ�����ص����اف����ت 
موا�صلة  م��ن  نتمكن  واأن  التوتر 

العمل معا كما يحدث االآن«.
تكمن  ال�صعوبة  اأن  دارني�ص  واأك��د 
بحملة  “تقوم  احل��ك��وم��ة  اأن  يف 
راأي  وه�����و  دائمة”،  ان��ت��خ��اب��ي��ة 
يف  املعلقن  من  العديد  عنه  عرب 

اإيطاليا.

للتنديد  ال��ر���ص��م��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
ليغذوا  ب��االن��ق��الب،  و�صفوه  مب��ا 
الوقت  االأق���ل يف  على  ال�����ص��ك��وك، 
م���ادورو  قب�صة  ب���اأن  احلا�ص�����ر، 
امل�����ص��ل��ح��ة ال تزال  ال���ق���وات  ع��ل��ى 

قوية. 

العالقات الديبلوما�سية
 ون���ت���ي���ج���ة اع��������راف ال����والي����ات 
املتحدة بغوايدو، عمد مادورو اإىل 
قطع العالقات الديبلوما�صية مع 

وا�صنطن.
ب���اأن  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  وردت   
ال�صرعية  اإىل  ي��ف��ت��ق��ر  م�������ادورو 
ل���ي���ق���دم ع���ل���ى خ����ط����وة م����ن ه���ذا 
ال��ن��وع. وم��ع ارت��ف��اع ح��دة التوتر 
االأح���د ملغادرة  اق���راب مهلة  م��ع 
الديبلوما�صين االأمريكين، فاإن 
دول املنطقة التي �صبق اأن دعمت 

غوايدو تواجه قراراً �صعباً: 
دول  ت���دع���م  ال��رئ��ي�����ص��ن  م���ن  اأي 
عملياً؟  ال���الت���ي���ن���ي���ة  اأم����ري����ك����ا 
ال�صوؤون  مدير  م�صاعد  ويت�صاءل 
وا�صنطن  مكتب  يف  الفنزويلية 

•• روما-اأ ف ب:

 1881 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و   20 يف 
ح��������اول ع���������ص����رات امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
روما  يف  فرن�صا  ���ص��ف��ارة  مهاجمة 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع م��ع��اه��دة ب����اردو التي 
على  الفرن�صية  باحلماية  تعرف 

تون�ص.
بيار دارين اخلبري يف  وق��ال ج��ان 
االإيطالية  الفرن�صية  ال��ع��الق��ات 
ب���ن ج��ام��ع��ت��ي روم����ا ون��ي�����ص “مل 

ن�صل اإىل هذه املرحلة بعد”.
يت�صاعد  اأ����ص���اب���ي���ع  م���ن���ذ  ل���ك���ن   
ال��ت��وت��ر م��ن ت�����ص��ري��ح��ات �صغرية 
درجة  اإىل  و���ص��وال  ات��ه��ام��ات  اإىل 
البلدين  ال�صيا�صي بن  اأن احلوار 
ت������وق������ف، ب�������اع�������راف ال������وزي������رة 
ال��ف��رن�����ص��ي��ة ل��ل�����ص��وؤون االأوروب���ي���ة 

ناتايل لوازو.
واإيطاليا  فرن�صا  بن  والعالقات 
ك���ان���ت دائ����م����ة م�����ص��ط��رب��ة، لكن 

خطري  ب�صكل  ت��ده��ورت  االأج�����واء 
�صعبوية  حكومة  اأول  و�صول  منذ 
ال����دول  اأح������دى  يف  ال�����ص��ل��ط��ة  اإىل 
امل��وؤ���ص�����ص��ة ل���الحت���اد االأوروب�������ي يف 

حزيران- يونيو املا�صي.
وملرتن ا�صتدعت وزارة اخلارجية 
الفرن�صي  ال�����ص��ف��ري  االإي���ط���ال���ي���ة 
ويف  م��ا���ص��ي��ه،  كري�صتيان  روم���ا  يف 
امل����رت����ن م����ن اأج������ل امل���ل���ف ال����ذي 
بالن�صبة  ك��ربة  ح�صا�صية  ي��رت��دي 

لالإيطالين: م�صاألة الهجرة.
“التي  فرن�صا  على  روم���ا  وت��اأخ��ذ 
الدول  م��ن  اأك���رث  درو�صا”  تلقي 
االأوروب��ي��ة االأخ��رى، باأنها تركتها 
ت��دي��ر وح��ده��ا ول�����ص��ن��وات و�صول 
ع�صرات االآالف من املهاجرين اإىل 

�صواحلها.
وال ي��ك��ف ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال������وزراء 
الرجل  �صالفيني  ماتيو  االإيطايل 
القوي يف هذه احلكومة اجلديدة 
“الرابطة”  ح���������زب  وزع�������ي�������م 
ال��ي��م��ي��ن��ي ال����ق����وم����ي، ع����ن اإدان������ة 
م����اك����رون  اإمي����ان����وي����ل  “نفاق” 
يجب  “رئي�ص �صيء”  اأنه  معتربا 
عنه  التخل�ص  الفرن�صين  ع��ل��ى 

ب�صرعة.
نائب  مايو  دي  ليويجي  وم��وق��ف 
رئي�ص الوزراء اأي�صا وزعيم حركة 
للنظام  امل���ع���ادي���ة  جن�����وم  خ��م�����ص 

وكذلك  املك�صيك،  ك��ان من  الف��ت 
م��ن ك��ن��دا. ويف ���ص��ي��اق االأح����داث، 
حتالفاً  تقيم  التي  ال���دول  اأك���دت 
رو�صيا؛  مثل  فنزويال  مع  وثيقاً 
وبوليفيا،  وك�����وب�����ا،  وال���������ص����ن، 
اأن  مل����ادورو، رغ��م  وت��رك��ي��ا، دعمها 
ج���و ال���ف���رح ك����ان ي��ب��ل��غ ذروت�����ه يف 
بدا  التفاوؤل،  كراكا�ص. لكن ذلك 
-حتى االآن- وكاأنه �صابق الأوانه. 

القوات امل�صلحة
واأ�صار غو باركن دانيال وماريانا 
“فورين  جم����ل����ة  يف  زون�����ي�����غ�����ا 
اأن  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة،  بولي�صي” 
ال���ت���ي تعترب  امل�����ص��ل��ح��ة،  ال���ق���وات 
فنزويال،  يف  ال�صيا�صات  �صانعة 
وهذه  جماعي.  ب�صكل  تن�صق  مل 
م���ن نوعها  االأك�����رب  امل���واج���ه���ات، 
على االأقل يف العامن االأخريين 
وال��ت��ي ُن��ظ��م��ت يف وق���ت واح���د يف 
مناطق موالية للحكومة، قوبلت 
بالقمع، ومل تقدم م�صاهمة لدفع 
وليل  اال���ص��ت��ق��ال��ة.  اإىل  م������ادورو 
االأرب��ع��اء، ق��ال م���ادورو يف خطاب 

واأ�صافت اأن “االأوروبين ينظرون 
اأننا  على  االإيطالين  نحن  اإلينا 
واملافيا  وال��ق��ي��ث��ارة  البيتزا  منثل 
وفقط بهذا ال�صكل، اإنهم يعتقدون 

اأننا �صطحيون«.
الفرن�صين  اأن  “نعتقد  وت��اب��ع��ت 
وقحن قليال. هذا يظهر بو�صوح 

يف كرة القدم«.

ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ل��ي�����ص اأف�������ص���ل. فهو 
“اال�صتعمارية”  فرن�صا  اأن  ي��رى 
اإىل  االأف��ارق��ة  ت�صلل  ع��ن  م�صوؤول 

اأوروبا.
االأحد  الفرن�صي  الرئي�ص  ورف�ص 
ال��رد على ه��ذه االن��ت��ق��ادات. وقال 
يف موؤمتر �صحايف يف اليوم االأول 
هذا  اأرد.  “لن  م�صر  زي��ارت��ه  م��ن 

م�صيفا  كل ما يريدانه “اأن اأرد”، 
واأكد  “االأمر برّمته ال قيمة له”. 
لنا  االإيطايل �صديق  “ال�صعب  اأن 
م�صتوى  ع��ل��ى  زع���م���اء  وي�����ص��ت��ح��ق 

تاريخه«.
وقال دومينيك مويزي اخلبري يف 
ن�صر  مقال  يف  الدولية  العالقات 
االأ�صبوع املا�صي اإن “فرن�صا ينظر 

ومتهم  انفعالية  بطريقة  اإل��ي��ه��ا 
اإي��ط��ال��ي��ا وحتى  ب��اأن��ه��ا اح���رق���ت 

تخلت عنها«.
فاريال  روزاري����������ا  م����اري����ا  ع�����ربت 
“54 عاما” التي تبيع �صحفا يف 
ميالنو، لوكالة فران�ص بر�ص عن 
اأ�صفها الأن “الفرن�صين هم الذين 

بداأوا يف عدم حب االإيطالين«.

مدى  ح��ول  تكهنات  و�صط  �صاعة 
وثماني����ة  لكن���ه  مل������ادورو،  والئ��ه 
م����ن اجل����������رناالت ظ����ه����روا على 

مريافلو�ص  ق�����ص��ر  ���ص��رف��ة  ع���ن 
“نحن  موؤيدين:  اأم��ام  الرئا�صي 
ندافع عن حق وجود جمهوريتنا 

تريديون  ه���ل  ال���ب���ول���ي���ف���اري���ة.. 
عليها  ت�����ص��ي��ط��ر  دم�����ى  ح���ك���وم���ة 

وا�صنطن؟«.

تكهنات
 و����ص���ب���اح ال�������ص���ب���ت، ك�����ص��ر وزي����ر 
الدفاع الفنزويلي �صمتاً دام 24 

روما وباري�ش تربطهما عالقات م�سطربة والتوتر يت�ساعد  

مادورو قادر على االحتفاظ بوالء القوات امل�سلحة 

ال�سراع يف فنزيال بني اآمال ال�سارع و�سيطرة اجلرنالت

دفاع اأردوغان عن مادورو.. الأبعاد والدوافع
بناء  فيها  مب��ا  االقت�صادية  العالقات  لتعزيز  االت��ف��اق��ات  م��ن 
م�صجد يف كاراكا�ص وافتتاح قاعدة للخطوط اجلوية الركية 
دفعت  البلدين  املتنامية بن  الذهب  لكّن جتارة  فنزويال.  يف 
يف  اأردوغ���ان  �صجل  اإىل  بالنظر  ال�صكوك  اإث���ارة  اإىل  الكثريين 
التي فر�صتها وا�صنطن على طهران،  العقوبات  التحايل على 
خ�صو�صاً عرب خمطط “الغاز مقابل الذهب” عامي 2012 

و2013. 

900 مليون دوالر يف فرتة قيا�سية
اأّن م�صرفها  ك���اراك���ا����ص  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���ص��ي،  )مت�����وز(  ي��ول��ي��و  يف 
املركزي بداأ تكرير الذهب يف تركيا عقب موجة من العقوبات 
الفنزويلي  التعدين  وزي��ر  و���ص��رح  فنزويال.  على  االأمريكية 
فيكتور كانو خيار اأنقرة بتكرير الذهب عرب القول: “اإّنه يتم 
اأر�صلنا  اإذا  �صيح�صل”  “ما  تخيلوا  الأّن��ه  حليفة  دول  يد  على 
هناك  البقاء  عليه  يجب  اإّن��ه  لنا  وقيل  �صوي�صرا  اإىل  الذهب 

ب�صبب العقوبات”.
 ي�صيف اإردمري اأّنه على الرغم من عدم وجود �صجل لتجارة 
الذهب بن كاراكا�ص واأنقرة �صنة 2017، اأ�صبحت تركيا اأكرب 
م�صتورد للذهب غري النقدي، اإذ ح�صلت على ما ي�صاوي 900 
�صنة  من  االأوىل  الت�صعة  االأ�صهر  يف  الذهب  من  دوالر  مليون 

.2018

مالمح �سفقة مع اإيران
وزير  م�صاعد  اأع����رب  امل��ا���ص��ي،  االأول”  “ت�صرين  اأك��ت��وب��ر  يف 
مار�صال  االإره��اب  متويل  مكافحة  ل�صوؤون  االأمريكي  اخلزانة 

•• عوا�شم-وكاالت:

رئي�ص  ح�صول  اإردم���ري،  اأيكان  ال�صابق  الركي  النائب  تناول 
دويل  دع��م  على  غ��واي��دو  خ���وان  الفنزويلي  الوطني  ال��ربمل��ان 
وا���ص��ع ح��ن اأع��ل��ن نف�صه رئ��ي�����ص��اً م��وؤق��ت��اً ل��ل��ب��الد، م�����ص��رياً اإىل 
م�صارعة الرئي�ص الركي رجب طيب اأردوغان اإىل اإعالن دعمه 
للرئي�ص نيكوال�ص مادورو، بطريقة ت�صع اأنقرة ووا�صنطن يف 

م�صار ت�صادمي على جبهة اإ�صافية اأخرى.
املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  �صريع  اع���راف  على  غ��واي��دو  وح�صل 
من  دول��ة  ع�صرة  واإح���دى  االأمريكية،  ال��دول  ومنظمة  وكندا 
مادورو  حظي  االآخ��ر  اجلانب  يف  اإىل  لكن  الالتينية.  اأمريكا 

بدعم زعماء رو�صيا وال�صن واإيران وكوبا،.
عن  ال��دف��اع  “موؤ�ص�صة  ن�صرته  ال��ذي  مقاله  يف  اإردم���ري  ي�صري 
الدميوقراطيات” اإىل االت�صال الهاتفي بن مادورو واإردوغان 
حيث قال االأخري وفقاً لتقارير: “اأخي مادورو! قف ب�صجاعة، 
نحن نقف اإىل جانبك!” وغرد الناطق با�صم الرئا�صة الركية 
تعليقات اإردوغان م�صتخدماً ها�صتاغ “نحن مع مادورو” الذي 
انت�صر على و�صائل التوا�صل االجتماعي يف تركيا. لكّن النائب 
مع  ت�صامنه  اأردوغ���ان  اإع��الن  اأّن  على  ي�صدد  ال�صابق  الركي 

مادورو يجب اأال يفاجئ اأحداً.

نادي املت�سلطني
نادي  ازداد تن�صيق تركيا لتحركاتها مع  اأردوغ��ان،  حتت حكم 
ورو�صيا،  واإي����ران  ف��ن��زوي��ال  ت�صمل  ت�صلطية  اأن��ظ��م��ة  ذات  دول 
عدداً  وكاراكا�ص  اأنقرة  وقعت  نف�صها.  تركيا  يت�صمن  ناٍد  وهو 

“باالعراف بقيادة البالد«.
وقال خوان غوايدو “�صنحتفل “ال�صبت “ بهذا الدعم 
العامل لق�صيتنا، وكذلك  اأنحاء  امل�صبوق يف جميع  غري 
النتهاء  وال��و���ص��ي��ك  امل��وع��د  �صيكون  اأن���ه  اإىل  باال�صتناد 
اإنهاء  اإىل  التو�صل  اأج���ل  م��ن  االأوروب����ي  االحت���اد  مهلة 
والدعوة  انتقالية  حكومة  وت�صكيل  ال�صلطة  اغت�صاب 

اإىل انتخابات حرة«.
اأي  م�������ادورو  ي���ب���دي  ال  االآن  وح���ت���ى 
مرونة يف موقفه. وقد �صرح ل�صبكة 
اأح���د  “ال  اأن  ان-ترك”  ان  “�صي 

ي�صتطيع توجيه اإنذار لنا«.
اإ�صعاف  اإىل  غ���واي���دو  خ���وان  ي�صعى 
لبقاء  االأ�����ص����ا�����ص����ي  اجل���ي�������ص  والء 
ن��ي��ك��وال���ص م�������ادورو يف احل���ك���م منذ 
الدويل  ب��ال��دع��م  مت�صجعا   ،2013

الذي ح�صل عليه.
املوظفن  ع���ن  ال��ع��ف��و  ع���ر����ص  وق����د 
على  ي��واف��ق��ون  ال��ذي��ن  والع�صكرين 
دعمه، يف قانون قام اأن�صاره بتوزيعه 
االأحد على مراكز ال�صرطة واجلي�ص 

يف البالد.
اإىل اجلندي  وتوجه  يدنا”.  لنمد  ذهبنا  “اليوم  وق��ال 
الفنزويلي بالقول “ن�صع اأملنا فيك ويف التزامك حيال 
لل�صعور  املنا�صب  الوقت  “لي�ص  اأن��ه  موؤكدا   ،“ د�صتورنا 

باخلوف«.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

دع���ا رئ��ي�����ص ال��ربمل��ان ال��ف��ن��زوي��ل��ي خ���وان غ��واي��دو الذي 
جديدة  ت��ظ��اه��رات  اإىل  ب��ال��وك��ال��ة  رئ��ي�����ص��ا  نف�صه  اأع��ل��ن 
لدفع  نيكوال�ص مادورو  الرئي�ص  وال�صبت �صد  االأربعاء 
حددها  التي  املهل  ومواكبة  موقفه  تغيري  اإىل  اجلي�ص 

االأوروبيون الإجراء انتخابات جديدة.
النائب  ال��ربمل��ان  رئي�ص  ق��ال  واالح���د 
ال��ي��م��ي��ن��ي ال���ب���ال���غ م����ن ال���ع���م���ر 35 
من   14،00 ال�����ص��اع��ة  “عند  ع��ام��ا 
فنزويال  م��ك��ان يف  ك��ل  االأرب���ع���اء ويف 
ملطالبة   ”...“ ال�����ص��وارع  اإىل  �صننزل 
اإىل جانب  بالوقوف  امل�صلحة  القوات 

ال�صعب«.
جميع  يف  ك���ربى  “تعبئة  اإىل  ودع����ا 
اأنحاء فنزويال والعامل ال�صبت ملواكبة 

دعم االحتاد االأوروبي واالإنذار«.
“اإ�صبانيا  اأوروب��ي��ة  دول  �صت  واأمهلت 
وفرن�صا واأملانيا وبريطانيا والربتغال 
ثمانية  م���ادورو  الرئي�ص  وهولندا” 

بغوايدو  �صتعرف  واإال  ان��ت��خ��اب��ات،  اإىل  ل��ل��دع��وة  اأي����ام 
رئي�صاً. وتنتهي هذه املهلمة االأحد.

ل��وح بتهديد غري وا�صح،  اأم��ام االحت��اد االأوروب���ي فقد 
اإذا مل تتم الدعوة اإىل  “�صيتخذ اإجراءات”  اأنه  موؤكدا 
مبا يف ذلك يف ما يتعلق  انتخابات “يف االأي��ام املقبلة”، 

اإىل تركيا  اأّن فنزويال �صحنت ذهباً  بيلينغ�صلي عن قلقه من 
“من دون موافقة من اجلمعية الوطنية التي ت�صيطر عليها 
واأ�صاف اأّن الذهب “ُيزال من البالد من دون اأي  املعار�صة”. 
من االإجراءات الوقائّية املّتبعة التي من �صاأنها �صمان ح�صابات 
اإىل ال�صعب  اأنها تعود  االأم��وال وت�صنيفها ب�صكل منا�صب على 

الفنزويلي”. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم وج���ود �صجل الأي م��ن ال��ذه��ب املكرر 
اإىل  اإىل فنزويال، هنالك تقارير ت�صري  العودة  وهو يف طريق 
العائالت  م��الي��ن  عليه  تعتمد  م��دع��وم  غ���ذاء  “�صناديق  اأّن 
منتجات  مع  تاأتي  ب��داأت  احلياة،  قيد  على  للبقاء  الفنزويلية 
تركية ال�صنع”. وحذر م�صوؤول اأمريكي من اأّن “بع�ص الذهب 
اإي����ران يف خ���رق للعقوبات على  اإىل  ط��ري��ق��ه  ���ص��اق��اً  ي��ك��ون  ق��د 

اجلمهورية االإ�صالمية«.

الرتاخي االأمريكي ترخي�س له
لقد اأمنت اإدارة ترامب اإعفاء خا�صاً يف اخلام�ص من نوفمرب 
“ت�صرين الثاين” املا�صي لل�صماح لها مبوا�صلة �صراء النفط 
من اإيران ب�صرف النظر عن اإعادة فر�ص العقوبات. اأتى هذا 
االإعفاء بالرغم من تعهد اأردوغان جمدداً بخرق العقوبات. اإّن 
دعم الرئي�ص الركي ملادورو هو موؤ�صر اآخر اإىل اأنه �صيقو�ص 
و���ص��غ��وط على خ�صوم  ع��ق��وب��ات  االأم��ري��ك��ي��ة لفر�ص  اجل��ه��ود 
التي  وا�صنطن  اأّن  وطاملا  العامل.  حول  الت�صلطين  وا�صنطن 
“اأيار”  مايو  انتهائه يف  بعد  الركي  االإعفاء  لتمديد  ت�صتعد 
بروؤية  �صي�صتمر  اأردوغ����ان،  حت��دي  ع��ن  ال��ط��رف  تغ�ّص  املقبل 

الراخي كرخي�ص للمزيد من التجاوزات.

غوايدو يدعو اإىل تظاهرات جديدة يف فنزويال 
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عربي ودويل

 اآبي يتعهد باإحالل الثقة مع كوريا ال�سمالية  
•• طوكيو-اأ ف ب:

تعهد رئي�ص الوزراء الياباين �صينزو اآبي باإحالل الثقة مع كوريا ال�صمالية 
ع��رب ع��ق��د ل��ق��اء م��ب��ا���ص��ر م��ع زع��ي��م��ه��ا ك��ي��م ج���ون���غ-اأون واإع�����ادة العالقات 

الدبلوما�صية بن البلدين اخل�صمن تاريخيا.
تعهد  ال��ربمل��ان،  اأع��م��ال  انطالق  مبنا�صبة  �صيا�صته  ب�صاأن  مهم  خطاب  ويف 
ومبيزانية  “مرحلة جديدة”  اإىل  اليابانية  ال�صينية  العالقات  بدفع  اآبي 
يف  اقت�صادية  قوة  اأك��رب  ثالث  يف  املتداعية  التحتية  النية  لتح�صن  قيا�صية 

العامل.
ا�صتغالل كل فر�صة ممكنة  اأخفق يف  اأن  دون  “�صاأت�صرف بحزم  اآبي  وقال 
لك�صر جدار عدم الثقة املتبادل و�صاأواجه اأنا �صخ�صيا الزعيم كيم جونغ اأون 
وملف  وال�صاروخية،  النووية  ال�صمالية  كوريا  م�صائل  حلل  مبا�صر  ب�صكل 

عمليات اخلطف«.
ومل يحدد اآبي جدوال زمنيا للقائه املحتمل بالزعيم الكوري ال�صمايل لكن 
ت�صريحاته تاأتي يف وقت اأمر كيم بالتح�صري لقمة ثانية جتمعه بالرئي�ص 

االأمريكي دونالد ترامب، �صتجري على 
االأرجح بحلول نهاية ال�صهر املقبل.

التطبيع  اإىل  “�صاأ�صعى  اآب����ي  وق����ال 
املا�صي  ت�����ص��وي��ة  ع���رب  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي 
الدبلوما�صي  ال��ت��ع��ب��ري  املوؤ�صف”، 
عند  ع���ادة  ي�صتخدم  ال���ذي  ال��ي��اب��اين 
به  ت�صببت  ال��ذي  االأذى  اإىل  االإ���ص��ارة 
الوح�صي  ا�صتعمارها  خ��الل  ال��ي��اب��ان 
وخالل  قبل  الكورية  اجلزيرة  ل�صبه 

احلرب العاملية الثانية.
ويتناق�ص خطاب اآبي الت�صاحلي مع 
ذاك الذي األقاه قبل عام عندما حدد 
نهجا م�صددا متعهدا ب�”اإجبار كوريا 
�صيا�صاتها”  ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى  ال�����ص��م��ال��ي��ة 

“تهديدا  ت�صكل  باأنها  وال�صاروخية  النووية  يانغ  بيونغ  برامج  ووا�صفا 
طارئا وخطريا بدرجة غري م�صبوقة«.

كوريا  من  عمالء  بخطف  املرتبط  اخل��الف  حل  اإىل  با�صتمرار  اآب��ي  ودع��ا 
جوا�صي�ص  لتدريب  ال��ب��اردة  احل��رب  خ��الل  يابانين  مواطنن  ال�صمالية 
من بيونغ يانغ. واأفرجت بيونغ يانغ عن من قالت اإنهم خم�صة ناجن يف 

2002 لكنها اأ�صارت اإىل وفاة ثمانية اآخرين اأقّرت خطفهم.
اأي  وج��ود  ب�صاأن  علنية  اإ���ص��ارة  اأي  ال�صمالية  الكورية  ال�صلطات  تقدم  ومل 
اآب���ي، يف وق��ت تنتقد و���ص��ائ��ل اإع���الم بيونغ  نية ل��دي كيم اإج����راء ل��ق��اء م��ع 
نفقات بالده  لزيادة  اآبي  اليابان وحتركات  تاريخ  با�صتمرار  الر�صمية  يانغ 
الدفاعية. وو�صف مقال ن�صر على وكالة االأنباء الكورية ال�صمالية الر�صمية 
�صد  �صنيع  ب�صكل  جمرمة  “دولة  باأنها  اليابان  ال�صهر  هذا  �صابق  وقت  يف 

االإن�صانية” و”بلد وقح وعدمي االأخالق«.
م�صار  اإىل  “عادت  ال��ع��الق��ات  اإن  اآب���ي  ق��ال  ال�صيني،  بال�صاأن  يتعلق  م��ا  يف 
الرئي�ص  التقى  حيث  بكن  اإىل  اأجراها  التي  الزيارة  بعد  متاما”  طبيعي 
اإىل  ر�صمية  زي��ارة  ب��اأول  �صي  يقوم  اأن  ويتوقع  املا�صي.  العام  جينبينغ  �صي 
اليابان يف 2019. وقال اآبي “�صاأوا�صل بقوة الدبلوما�صية مع دول اجلوار 
من اأجل حقبة جديدة “...” جلعل �صمال �صرق اآ�صيا اأر�ص ال�صالم الدائم 

واالزدهار«.
جزرا  طوكيو  “اأممت”  عندما   2012 يف  الثنائية  العالقات  وت�صررت 

متنازع عليها يف بحر ال�صن ال�صرقي تطالب بها بكن.

اأع��ل��ن��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء اجل��زائ��ري��ة ال��ر���ص��م��ي��ة وف���اة رئ��ي�����ص املجل�ص 
الد�صتوري مراد مدل�صي عن 76 عاما بعد �صراع طويل مع املر�ص.
وجاءت وفاة مدل�صي الذي ي�صغل هذا املن�صب منذ 2013، قبل اأقل 
ني�صان-   18 يف  املقررة  الرئا�صية  االنتخابات  من  ا�صهر  ثالثة  من 
ابريل، علما ان املجل�ص الد�صتوري هو من يوافق على الر�صيحات 

ويعلن النتائج النهائية.
وقبل تعيينه على راأ�ص اأعلى هيئة ق�صائية �صغل مدل�صي من�صب وزير 

اخلارجية ملدة �صت �صنوات ابتداء من حزيران- يونيو 2007.
ويتاألف املجل�ص الد�صتوري من 12 ع�صوا هم اأربعة -- بينهم رئي�ص 
وع�صوان  اجلمهورية،  رئي�ص  يعينهم   -- الرئي�ص  ون��ائ��ب  املجل�ص 
ينتخبهما جمل�ص النواب وع�صوان يختارهما جمل�ص االأمة واآخراأن 

من املحكمة العليا واثنان من جمل�ص الدولة، ح�صب الد�صتور.
الد�صتوري  املجل�ص  رئي�ص  وف��اة  “يف حالة  اأن��ه  على  القانون  وين�ص 
اأو ا�صتقالته، يجتمع املجل�ص الد�صتوري برئا�صة نائب رئي�ص املجل�ص 

وي�صّجل ا�صهادا ذلك، وُيبِلّغ رئي�ص اجلمهورية فورا«.
ني�صان-ابريل   18 النتخابات  املحتملن  املر�صحن  اأم���ام  وم���ازال 
اإىل  ملفاتهم  لتقدمي  مار�ص  اآذار-  من  الثالث  ليل  منت�صف  حتى 
اأي��ام. وبينما يلح  اأج��ل ع�صرة  الد�صتوري حتى يبت فيها يف  املجل�ص 
عليه اأن�صاره بالر�صح لوالية خام�صة، مل يعلن الرئي�ص عبد العزيز 

بوتفليقة “81 عاما” الذي يحكم البالد منذ 1999 قراره بعد.
وكان اللواء املتقاعد علي غديري “64 �صنة” اأّول من اأعلن تر�ّصحه 

بعد حتديد تاريخ االنتخابات.

قال اأحد معاوين الرئي�ص الفرن�صي ال�صابق فران�صوا اأولوند ام�ص اإن 
اغتيال �صحفي  اإط��ار حتقيق يف  اأولوند ك�صاهد يف  ا�صتجوب  قا�صيا 

و�صحفية يف مايل عام 2013.
اإذاعة  يف  يعمالن  وكانا  دوب��ون  وجي�صالن  فريلون  كلود  واختطف 
مايل  ب�صمال  كيدال  مدينة  يف  وقتال  “اآر.اأف.اإي”  الدولية  فرن�صا 
يوم الثاين من نوفمرب- ت�صرين الثاين 2013 على يد من ي�صتبه 
يف اأنهم مت�صددون اإ�صالميون. وعرث على جثتيهما قرب �صيارة دفع 

رباعي ا�صتخدمها اخلاطفون.
وخ�صع اأولوند وبرنار باجوليه املدير ال�صابق للمخابرات اخلارجية 
بخ�صو�ص  االأول  ك��ان��ون   - دي�صمرب  ويف  ال�صهر  ه��ذا  لال�صتجواب 
ت�صريحات اأدىل بها اأولوند لل�صحفين يف اأحاديث خا�صة يبدو اأنها 

تتنافى مع التحقيق.
2013 لطرد  وقادت فرن�صا حملة ع�صكرية يف يناير كانون الثاين 
مبهاجمة  ه���ددوا  اأن  بعد  م��ايل  �صمال  م��ن  اإ���ص��الم��ي��ن  مت�صددين 

العا�صمة باماكو يف تدخل و�صفته فرن�صا باأنه جنح اإىل حد كبري.
قبل  الطوارق  من  انف�صالين  مع  مقابلة  يجريان  ال�صحفيان  كان 

اختطافهما.
 

ونادر  عنيف  اإع�صار  يف  اآخ���رون   172 وج��رح  اأ�صخا�ص  ثالثة  قتل 
ميغيل  الكوبي  الرئي�ص  اأع��ل��ن  ح�صبما  االث��ن��ن،  ليل  هافانا  �صرب 

دياز-كانيل.
“نقوم بتفقد املناطق  وكتب الرئي�ص الكوبي يف تغريدة على توير 
التي �صربتها هذه الظاهرة اجلوية الكثيفة يف ريغاال” اأحد االأحياء 

الواقعة يف جنوب �صرق هافانا.
واأ�صاف الرئي�ص الكوبي “هناك اأ�صرار ج�صيمة، وحاليا ناأ�صف ملقتل 
االإنقاذ  فرق  اأن  موؤكدا  جريحا”،   172 واأح�صينا  اأ�صخا�ص  ثالثة 

تعمل يف املناطق املنكوبة.
وت�صبب االإع�صار يف انقالب �صيارات ظهرا على عقب واقتالع اأ�صجار 

و�صقوط اأعمدة كهرباء وترك جزءا من املدينة يف العتمة.
ويف حي لويانو بالعا�صمة تناثر الركام و�صاهد م�صورو فران�ص بر�ص 
اأجزاء من �صرفة يف مبنى قدمي وقد اقتلعتها العا�صفة فيما �صدت 

االأنقا�ص الطرق.
ه��رع��ت طواقم  امل��دي��ن��ة، فيما  اأن��ح��اء  االإ���ص��ع��اف يف  ���ص��ف��ارات  ودوت 

االإطفاء وامل�صعفن للقيام بعمليات اإنقاذ يف االأحياء املظلمة.

عوا�شم

اجلزائر

باري�س

هافانا

حمكمة �سينية تق�سي ب�سجن حمام حقوقي
 •• بكني-رويرتز:

ت�صوان  البارز وانغ  املحامي احلقوقي  اأم�ص ب�صجن  ق�صت حمكمة �صينية 
ت�صانغ الأربع �صنوات ون�صف ال�صنة بتهمة تقوي�ص �صلطة الدولة، يف حكم 
اأدانته منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص وو�صفته باأنه “ا�صتهزاء” بقول بكن 

اإنها تدافع عن �صيادة القانون.
اتهامات  مثل  ح�صا�صة  ال�صلطات  تعتربها  ق�صايا  ت��وىل  ال��ذي  وان���غ،  ك��ان 
الروحية  ق��ون��غ  ف��ال��ون  ح��رك��ة  اأع�����ص��اء  ع��ن  داف���ع  كما  بالتعذيب  لل�صرطة 
ن�صطاء  2015 خالل حملة قمع على  اآب  اأغ�صط�ص  املحظورة، اختفى يف 

حقوقين وحمامن.
ويف بيان ق�صري على موقعها االإلكروين، قالت حمكمة مبدينة تياجنن 

ال�صاحلية ال�صمالية اإنها خل�صت اإىل اأن وانغ مذنب.
وي�صتحيل االت�صال بوانغ للح�صول على تعليق منه.

وقالت وانغ يات�صو الباحثة يف هيومن رايت�ص ووت�ص واملقيمة يف هوجن كوجن 
يف بيان اإن احلكم يعد ا�صتهزاء بقول الرئي�ص �صي جن بينغ اإنه يدافع عن 

�صيادة القانون.
واأ�صافت اأن القانون اجلنائي ال�صيني يق�صي باقتطاع مدة احلجز ال�صابقة 
ال�صجن قبل مرور  وان��غ قد يخرج من  اأن  اإىل  ي�صري  ل�صدور احلكم، مما 

اأربع �صنوات ون�صف.
ومل ترد وزارة العدل على طلب اأر�صل اإليها بالفاك�ص للح�صول على تعليق 

ب�صاأن الق�صية.
االإن�صان،  حقوق  يف  ل�صجلها  اخل��ارج��ي  االنتقاد  ال�صن  ترف�ص  ما  وع��ادة 
يحق  ال  واإن��ه  للقانون  وفقا  باملثل  جميعا  يعاملون  ال�صينين  اإن  وتقول 

للدول االأجنبية التدخل.
 

احلكومة الفل�سطينية ت�سع نف�سها بت�سرف عبا�ش

تظاهرات يف ذكرى انتخاب رئي�ش هندورا�ش 

وفد من احلكومة الليبية املوؤقتة يزور �سبها 

يف هندورا�ص اأفقر بلد يف اأمريكا الو�صطى يعي�ص اأكرث 
من �صتن باملئة من �صكانه البالغ عددهم 8،7 مالين 

ن�صمة، يف الفقر.

•• تيغو�شيغالبا,-اأ ف ب:

هندورا�ص  يف  احتجاجات  يف  املتظاهرين  اآالف  ���ص��ارك 
اأحرقوا  ح��ي��ث  تيغو�صيغالبا  العا�صمة  يف  وخ�صو�صا 
اإعادة  اإط��ارات واأغلقوا طرقا، يف ذكرى مرور عام على 
اقراع  يف  رئي�صا،  ايرنانديز  اورالن����دو  خ��وان  انتخاب 

مثري للجدل.
لتفريق  ل��ل��دم��وع  امل�صيل  ال��غ��از  ال�صرطة  وا�صتخدمت 
من  القريبن  ايرنانديز  الرئي�ص  معار�صي  جتمعات 
والذين  الي�صاري  التاأ�صي�ص”  واإع���ادة  “احلرية  ح��زب 

ارتدى بع�صهم �صرات حمراء.
�صيارات  اإط�������ارات  ال��ن��ريان  امل��ت��ظ��اه��رون  اأ�ص�������عل  وق���د 
اأق��ال��ي��م البالد  12 م���ن  واأغ���ل���ق���وا ط��رق��������������ا يف ح����واىل 

ال18.
بع�ص  يف  ال�����ص��رط��ة  ط��وق��ت  “ارحل!”،  ه��ت��اف  وو���ص��ط 
م�صتخدة  بتفريقهم  ق��ام��ت  ث��م  املتظاهرين  االأم��اك��ن 

الغاز امل�صيل للدموع.
زياليا  مانويل  االأ�صبق  الرئي�ص  املعار�صة  من�صق  وقال 
ل�صحافين يف حافلة تقل موؤيدين له بالقرب من بلدة 

يحتاج  “ال�صعب  اإّن  البالد  ب�صرق  ميغيل  �صان  كولونيا 
داعيا  اإىل حكومة عادلة ولي�ص اإىل حكم ديكتاتوري”، 

اإىل اإ�صراب عام.
املت�صاعدة  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ن  م��وج��ة  “اأطلقنا  واأ���ص��اف 
���ص��ت��ن��ت��ه��ي ب�����اإ������ص�����راب وط����ن����ي ح���ت���ى اإ�����ص����ق����اط ه���ذه 

الديكتاتورية«.
ويف العا�صمة، امتد اإغالق الطرق اإىل املدخل ال�صمايل 
�صان بيدرو �صوال ثاين مدن  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  للمدينة 
البالد، واإىل الطريق ال�صريع اجلنوبي الذي يوؤدي اإىل 

ال�صلفادور ونيكاراغوا.
لتفريق  ل��ل��دم��وع  امل�صيل  ال��غ��از  ال�صرطة  وا�صتخدمت 

املتظاهرين.
واإع������ادة  “احلرية  ح����زب  ي���ق���ود  ال�����ذي  زي���الي���ا  وق�����ال 
“هناك  اإن  يف”  “اأوين-تي  ل��ت��ل��ف��زي��ون  التاأ�صي�ص”، 
وال�صرب”  للدموع  امل�صيل  للغاز  تعر�صوا  متظاهرين 

على يد ال�صرطة.
وتوىل هرينانديز الرئا�صة يف 27 كانون الثاين- يناير 
2018 بعد اأن اأعيد انتخابه يف اقراع اعتربه “حتالف 
املعار�صة �صد الديكتاتورية” الذي يقوده زياليا مزورا، 

وت���ق���ود امل��ع��ار���ص��ة ت��ظ��اه��رات ت��ط��ال��ب ب���اإع���الن مر�صح 
رئي�صا  ن�صراهلل  �صلفادور  التلفزيوين  املذيع  التحالف 

للبالد.

دقيقاً  فح�صاً  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت  ال�صلمية«.   الف�صائية  “االأن�صطة 
لربنامج الف�صاء االإيراين يقدم نتائج متفاوتة. فرغم بع�ص التقدم، ال 
تزال طهران ذات قاعدة �صناعية ف�صائية �صعيفة ن�صبياً. واأثبتت القدرة 
التغلب  عليها  يزال  لكن ال  وت�صغيلها،  االإ�صطناعية  االأقمار  اإطالق  على 
على العديد من العقبات االأخرى، قبل اإدماج برناجمها الف�صائي بالكامل 

يف قواتها امل�صلحة. 
الف�صائي  ال��ربن��ام��ج  يف  �صكوك  اأخ���رى  ودول  املتحدة  ال��والي��ات  وت�����ص��اور 

االإيراين، ولديها اأ�صباب معقولة لهذه ال�صكوك. 
ركزت  وال��ف�����ص��اء،  ال�����ص��واري��خ  برنامج  ب��دء  منذ  اأن���ه  اإىل  الكاتب  وخل�ص 
اأ�صا�صاً على تقييد االإم��دادات الإي��ران. وبعبارة  القوى االإقليمية والعاملية 
ال�صاروخية  القدرات  وتطوير  اكت�صاب  على  ت�صميم طهران  فاإن  اأخ��رى، 
وال  فيه.  التدقيق  لها، يجب  باهظ  ثمن  لدفع  وا�صتعدادها  والف�صائية، 
ميكن معاجلته ب�صكل كاٍف اإال يف اإطار مناق�صة وا�صعة النطاق مل�صهد االأمن 

االإقليمي. 

وبعد االإطالق، �صرح وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو باأن برنامج 
حمل  على  ق��ادر  ���ص��اروخ  تطوير  يف  ي�صاعدها  اأن  ميكن  الف�صائي  اإي���ران 

اأ�صلحة نووية اإىل الرب الرئي�صي للواليات املتحدة. 
وردد رئي�ص الوزراء االإ�صرائيلي بنيامن نتانياهو، االتهامات نف�صها، وزعم 

اأن اإطالق القمر االإ�صطناعي حماولة لتطوير �صواريخ بعيدة املدى. 
الذي  التكنولوجي  التقدم  من  الكبري  بالقدر  تفتخر  اإي��ران  اأن  واأ�صاف 
يوماً  اإي���ران  خ�ص�صت   ،2009 ومنذ   الف�صائي.  برناجمها  يف  اأح��رزت��ه 
وقطعت  العلمية.  ب��اإجن��ازات��ه��ا  واالح��ت��ف��ال  الف�صاء  لتكنولوجيا  وطنياً 
بنجاح  ا�صتخدمت  عندما   2009 )�صباط(  فرباير  يف  تاريخية  خطوة 

مركبة االإطالق الف�صائية “�صفري”  الإطالق القمر “اأوميد«.
منخف�ص.  اأر�صي  م��دار  اإىل  خفيفة  حمولة  لنقل  ال�صاروخ  هذا  مم  و�صُ  

•• وا�شنطن-وكاالت:

يف  اأن���ه  االأم��ري��ك��ي��ة  اإنر�صت”  “نا�صيونال  جملة  يف  بهجت  ج���ودت  كتب 
ا�صطناعياً  اإي��ران قمراً  اأطلقت  اجل��اري،  الثاين”  يناير”كانون  منت�صف 
اإىل املدار، من مركز االإمام اخلميني للف�صاء، بعد ت�صميم واإنتاج القمر 
كيلوغرام،   100 ي��زن  ال���ذي  بالفار�صية  ر���ص��ال��ة  “بايام”  اال�صطناعي 

بجامعة اأمريكبري للتكنولوجيا يف طهران. 
وح�صب وزير االت�صاالت حممد جواد عازري جهرومي، فاإن ال�صاروخ الذي 
يحمل القمر االإ�صطناعي اأخفق يف الو�صول اإىل “ال�صرعة الالزمة” يف 

املرحلة الثالثة من اإطالقه.
اأخرى.  مرة  و�صيحاولون  الفا�صلة  املحاولة  االإيرانيون  العلماء  و�صيحلل 
 ،2019 يف  ا�صطناعين  قمرين  الإط��الق  طهران  تخطط  ال��واق��ع،  ويف 
جمع  اإىل  يهدف  وكالهما  بالفار�صية،  و�صداقة  ر�صالة  ودو���ص��ت��ي،  ب��اي��ام 

املعلومات حول التغريات البيئية يف اإيران. 

مم �صاروخ “�صيمورغ” طائر الفينيق بالفار�صية، وهو اأقوى من ذلك،  و�صُ
لنقل حمولة ثقيلة اإىل املدار. ومنذ 2009، تطورت االأن�صطة الف�صائية 

لطهران ببطء، واأطلقت اأقمار اإ�صطناعية اأخرى اإىل املدار. 
اأواخر  اإىل  يعود  اخلارجي  بالف�صاء  اإي��ران  اهتمام  اأن  اإىل  الكاتب،  واأ�صار 
اخلم�صينيات عندما اأن�صاأت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة جلنة ا�صتخدام 

الف�صاء اخلارجي لالأغرا�ص ال�صلمية.
وكانت اإيران، اإىل جانب العديد من الدول االأخرى، ع�صواً موؤ�ص�صاً يف هذه 
ا�صتك�صاف  وت�صجيع  ال��دويل  التعاون  تعزيز  اإىل  اللجنة  وت�صعى  اللجنة. 

الف�صاء وا�صتخدامه من اأجل ال�صالم العاملي، واالأمن، والتنمية. 
حتت  االإي��ران��ي��ة،  الف�صاء  وكالة  االإيرانية  احلكومة  اأن�صاأت   2003 ويف 
جميع  تن�صيق  ومهمتها  املعلومات.  وتكنولوجيا  االت�صاالت  وزارة  مظلة 

ت�سكيك اأمريكي ودويل يف الربنامج الف�سائي لإيران 

الرئي�ش الأفغاين يدعو طالبان اإىل »حمادثات جدية«  

�صهور”،  ���ص��ت��ة  خ����الل  ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
هذا  “تنفيذ  �صيلتزم  اأن���ه  م��وؤك��داً 

القرار فورا«.
حّل  عبا�ص  ق��رار  حما�ص  ورف�صت 

املجل�ص الت�صريعي.

 •• رام اهلل-اأ ف ب:

اأنها  الفل�صطينية  احلكومة  اأعلنت 
الرئي�ص  بت�صرف  نف�صها  و�صعت 
غداة  عبا�ص،  حممود  الفل�صطيني 

كل  ب�����ن  ت�����واف�����ق  ب����ع����د   2014
الف�صائل الفل�صطينية ويف مقدمها 
�صمت  وق��د  وحما�ص.  فتح  حركتا 

خ�صو�صا وزراء من التكنوقراط.
وت�����ص��ي��ط��ر ح����رك����ة ح���م���ا����ص على 
امل���ج���ل�������ص ال���ت�������ص���ري���ع���ي ال�������ذي مّت 
لكن،   .2006 ال��ع��ام  يف  ان��ت��خ��اب��ه 
حركتي  ب����ن  اخل����الف����ات  ب�����ص��ب��ب 
منذ  اأعماله  تعّطلت  وحما�ص  فتح 

.2007
واأعلن عبا�ص يف 22 كانون االأول- 
“املحكمة  اأن  امل���ا����ص���ي  دي�����ص��م��رب 
هذا  بحل”  ق�����ص��ت  ال��د���ص��ت��وري��ة 
انتخابات  اإىل  “والدعوة  املجل�ص 

التحرير الفل�صطينية«.
وح���رك���ة ف��ت��ح ه���ي ك���ربى ف�صائل 

منظمة التحرير الفل�صطينية.
الوزراء  “رئي�ص  اإن  املحمود  وق��ال 
الوطني  ال��وف��اق  حكومة  واأع�صاء 
ب��ن��ج��اح جهود  ثقتهم  ع��ن  اأع���رب���وا 
ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة حتمل 
اأب���ن���اء �صعبنا  ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا ه��م��وم 
وتكمل ال�صري على طريق ا�صتعادة 
االنق�صام  واإنهاء  الوطنية  الوحدة 
احلرية  ن��ي��ل  ���ص��ب��ي��ل  يف  وامل�������ص���ي 

واال�صتقالل«.
و���ص��ك��ل��ت احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة التي 
ي���راأ����ص���ه���ا رام������ي احل���م���د اهلل يف 

حلركة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  اج��ت��م��اع 
حكومة  بت�صكيل  اأو�صت  التي  فتح 
منظمة  ف�����ص��ائ��ل  ت�����ص��م  ج���دي���دة 

التحرير و�صخ�صيات م�صتقلة.
با�صم  ال��ر���ص��م��ي  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
يو�صف  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
رامي  ال��وزراء  “رئي�ص  اإن  املحمود 
احل��م��د اهلل ي�����ص��ع ح��ك��وم��ت��ه حتت 

ت�صرف الرئي�ص حممود عبا�ص«.
ر�صمي  ب���ي���ان  يف  امل���ت���ح���دث  ون���ق���ل 
بر�ص  ف���ران�������ص  وك����ال����ة  ت�����ص��ل��م��ت 
رئي�ص  “ترحيب  م���ن���ه  ن�����ص��خ��ة 
ال�������������وزراء واأع�����������ص�����اء احل���ك���وم���ة 
املركزية حلركة  اللجنة  بتو�صيات 

حكومة  بت�صكيل  ال��ق��ا���ص��ي��ة  ف��ت��ح 
جديدة«.

وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة حلركة 
فتح اأو�صت خالل اجتماع برئا�صة 
يف  الرئا�صة  مقر  يف  االأح��د  عبا�ص 
حكومة  “بت�صكيل  اهلل،  رام  مدينة 
ف�صائل  م���ن  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ف�����ص��ائ��ل��ي��ة 
و�صخ�صيات  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة 
ما يعني ا�صتبعاد حركة  م�صتقلة”، 

حما�ص.
اأنه  بيانها  يف  اللجنة  واأو���ص��ح��ت 
اأع�صاء  م��ن  جلنة  ت�صكيل  “تقرر 
ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة ل���ب���دء احل����وار 
وامل�������ص���اورات م��ع ف�����ص��ائ��ل منظمة 

موؤكدا باأن املحادثات م�صتمرة.
زاد  خ��ل��ي��ل  اإن  ال���رئ���ا����ص���ة  وق���ال���ت 
اأك���د ع���دم ال��ت��و���ص��ل الت��ف��اق ب�صاأن 
ان�������ص���ح���اب ال�����ق�����وات االأج���ن���ب���ي���ة، 
م�����ص��ي��ف��ة ب����اأن ق����رار ك��ه��ذا يتعن 
مع  بالتف�صيل  ومناق�صته  تن�صيقه 

احلكومة االأفغانية.
وت�صر حركة طالبان على ان�صحاب 

القوات االأجنبية اأوال.
وال�صبت قال املتحدث با�صم طالبان 
ذبيح اهلل جماهد يف ختام حمادثات 
الدوحة اأنه “طاملا مل يتم التو�صل 
ان�صحاب  م�صاألة  ح��ول  ات��ف��اق  اإىل 
امل�صتحيل  فمن  االأجنبية،  القوات 

التقدم يف جماالت اأخرى«.
باأن  االأفغانية  الرئا�صة  بيان  واأك��د 
ت�صكيل  يف  البحث  نفى  زاد  خليل 
اإن هذه  ق��ائ��ال  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
ومل  “بالكامل خاطئة”  التكهنات 
اأي  جتر نقا�صات مع طالبان حول 

حكومة م�صتقبلية يف كابول.

الوطني  اجل��ي�����ص  واأّم�������ن  ل��ي��ب��ي��ا. 
ال���ل���ي���ب���ي م����ط����ار ���ص��ب��ه��ا وم����واق����ع 
املنطقة  يف  اأخ�����رى  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
بعد  املا�صية  القليلة  االأي��ام  خ��الل 
دون  حملية  جماعات  �صلمتها  اأن 

قتال.
اإن  الليبي  ويقول اجلي�ص الوطني 
اجلماعات  ملحاربة  تهدف  حملته 
امل�صلحة وتاأمن من�صاآت النفط يف 
اجلنوب مبا يف ذلك حقل ال�صرارة 

اأكرب حقول ليبيا.

جاء خطاب غني بعد �صاعات على 
باأنه تلقى تطمينات  اإعالن مكتبه 
م���ن وا���ص��ن��ط��ن ب����اأن امل���ح���ادث���ات يف 
اإح�صار  على  ت��رك��ز  ت���زال  ال  قطر 
التفاو�ص  ط��اول��ة  اإىل  امل��ت��م��ردي��ن 

مع كابول.
وو���ص��ل امل��وف��د االأم��ريك��ي اخلا�ص 
يقود  ال�����ذي   -- زاد  خ��ل��ي��ل  زمل�����اي 
يف  اأفغان�صتان  اإىل   -- امل��ف��او���ص��ات 
���ص��اع��ة م���ت���اأخ���رة االأح������د الإط����الع 
امل�����ص��وؤول��ن وع��ل��ى راأ����ص���ه���م غني، 

بالتقدم املحرز.
واأو�صح خليل زاد للرئي�ص غني اأن 
خالل  اأ���ص��رت  املتحدة  “الواليات 
حم��ادث��ات��ه��ا م��ع ط��ال��ب��ان ع��ل��ى اأن 
احل�����ل ال���وح���ي���د ل�������ص���الم دائ������م يف 
اأفغان�صتان هو حوار بن االأفغان”، 

وفق الرئا�صة االأفغانية.
هو  “دوري  اأن  زاد  خليل  واأ���ص��اف 
املحادثات بن  مثل هذه  ت�صهيل” 
غني،  بح�صب  وك��اب��ول،  املتمردين 

واأظهرت �صور اأر�صلها اإىل رويرز 
يقوم  ال������ذي  ال����وف����د  يف  اأع�������ص���اء 
الداخلية  وزي�����ر  ل���ق���اء  ب���ال���زي���ارة 
ووكيلي وزارتي ال�صحة والعدل يف 
من  تتخذ  التي  املوؤقتة،  احلكومة 
بنغازي مقرا، وم�صوؤولن حملين 

يف بلدية �صبها.
طرابل�ص  م��ن  تعليق  ي�����ص��در  ومل 
على الزيارة التي توؤكد من جديد 
ا�صتمرار افتقار احلكومة املعرف 
بها دوليا لل�صلطة يف معظم اأنحاء 

 •• كابول-اأ ف ب:

اأ�صرف  االأف����غ����اين  ال��رئ��ي�����ص  دع����ا 
حمادثات  “بدء  اإىل  طالبان  غني 
وذل�����ك يف  ح��ك��وم��ت��ه  م���ع  جدية” 
املتمردة  احل���رك���ة  اإع�����الن  اأع���ق���اب 
والواليات املتحدة عن تقدم خالل 
قطر  يف  م�صبوقة  غري  مفاو�صات 

االأ�صبوع املا�صي.
واأثمرت م�صاع دبلوما�صية ا�صتمرت 
اأ�صهرا قامت بها الواليات املتحدة 
الق���ن���اع ط��ال��ب��ان ب��ال��ت��ف��او���ص مع 
االجتماعات  من  اأي��ام  �صتة  كابول، 
امل��ت��ح��دة واحلركة  ال���والي���ات  ب��ن 

املتمردة يف الدوحة.
ترف�ص  ك���ان���ت  ط���ال���ب���ان  اأن  غ���ري 
االأفغانية  احلكومة  مع  التفاو�ص 
 17 م��ن��ذ  م�صتمر  ن����زاع  ل��ت�����ص��وي��ة 
“دمية”  ب���اأن���ه���ا  وت�����ص��ف��ه��ا  ع���ام���ا 

حتركها وا�صنطن.
وقال غني يف خطاب بثه التلفزيون 
كابول  ال��رئ��ا���ص��ي يف  ال��ق�����ص��ر  م���ن 
اإظهار   ”...“ اإىل  طالبان  “اأدعو 
مطلب  وقبول  االأفغانية  اإرادت��ه��م 

االأفغان لل�صالم«.
واأ�صارت كل من طالبان والواليات 
نهاية  يف  “تقدم”  اإىل  امل��ت��ح��دة 
امل��ا���ص��ي، و���ص��ط ت�صاعد  االأ���ص��ب��وع 
الطويلة  الفرة  تكون  ب��اأن  االأم��ل 
غري امل�صبوقة للمحادثات قد تعني 
اتفاقا ميهد الطريق اأمام احتمال 

اإجراء حمادثات �صالم.
�صائكة،  ن���ق���اط  ه���ن���اك  ت�����زال  وال 
وُيعتقد اأن املحادثات ناق�صت م�صائل 
مثل وقف اإطالق نار وجدول زمني 
الن�صحاب القوات االأجنبية اإ�صافة 
عدم  و�صمان  معتقلن  تبادل  اإىل 

•• بنغازي-رويرتز:

قال م�صوؤول اإن وفدا رفيع امل�صتوى 
امل��وؤق��ت��ة يف  الليبية  م��ن احل��ك��وم��ة 
�صبها  م��دي��ن��ة  زار  ال���ب���الد  ����ص���رق 
الرئي�صة باجلنوب اأم�ص االأول بعد 
هذا  امل��دي��ن��ة  على  ق��وات��ه��ا  �صيطرة 

ال�صهر.
ال�صرق  يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة  واحل���ك���وم���ة 
الع�صكري  ال��ق��ائ��د  م���ع  م��ت��ح��ال��ف��ة 
اجلي�ص  نفذ  ال���ذي  حفر  خليفة 

ال�صماح مبالجئ اآمنة للمتمردين 
يف اأفغان�صتان.

االأمريكي  الرئي�ص  رغ��ب��ة  واأل��ق��ت 
دون���ال���د ت���رام���ب يف اإن���ه���اء اأط����ول 
نزاع �صاركت فيه الواليات املتحدة، 

بثقلها على املحادثات.
لكن ال�صلطات االأفغانية عربت يف 
ال�صتبعادها  اال�صتياء  عن  ال�صابق 
ع��ن حم��ادث��ات ق��ط��ر وح����ذرت من 
اأي اتفاق بن الواليات املتحدة  اأن 

وطالبان يتطلب موافقة كابول.
االثنن  خ���ط���اب���ه  يف  غ���ن���ي  وق������ال 
“نريد ال�صالم نريده �صريعا ولكن 

مع خطة«.
اأن  ن��ن�����ص��ى  اأال  “علينا  واأ�����ص����اف 
اأفغان  ���ص��ح��اي��ا ه���ذه احل����رب ه���م 
اأن تكون  ال�صالم يجب  واأن عملية 
هناك  “...” لي�ص  اأفغانية  بقيادة 
قوات  ب��ق��اء  ي��ري��د  ال  اأف���غ���اين  اأي 
نهاية.  ال  م��ا  اإىل  بلده  يف  اأجنبية 
ال اأفغاين يريد اأن يواجه هجمات 
م�صت�صفيات ومدار�ص  انتحارية يف 

وامل�صاجد وحدائق«.

الوطني التابع له حملة هذا ال�صهر 
وتخ�صع  ل��ي��ب��ي��ا.  غ���رب  ج��ن��وب  يف 
احلكومة  ل�صيطرة  ا�صميا  �صبها 
املعرف بها دوليا يف طرابل�ص لكن 
تديرها يف الواقع جماعات حملية 

بينها قبائل.
اأمرا  �صبها  ع��ل��ى  ال�صيطرة  وت��ع��د 
يف  النفط  حقول  لتاأمن  جوهريا 
االأهداف  اأح��د  وه��و  ليبيا،  جنوب 
الوطني  اجل��ي�����ص  حل��م��ل��ة  امل��ع��ل��ن��ة 

الليبي.



الثالثاء  29   يناير    2019  م   -   العـدد  12541  
Tuesday  29   January   2019  -  Issue No   1254114

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز االنامل الطبي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2001240 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صم�صه �صلطان علي �صيف املهريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف تقوى نا�صر عبدالقادر �صالح

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية االنامل

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2094294 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صم�صه �صلطان علي �صيف املهريي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف تقوى نا�صر عبدالقادر �صالح امل�صعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
للمعدات  ال�ص�����ادة/العمالقة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صناعية رخ�صة رقم:1053087 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة جاكي دوالين موهان دوالين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف موهان في�صندا�ص دوالين

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
�صاين  �صكاي  ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االوتوماتيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2071730 

عقد بيع وتنازل
حذف حمدان �صادق احل�صيني

عقد بيع وتنازل
ا�صافة را�صد عبداهلل بيات عبداهلل املحريبي

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/طريق  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

الفتح للمقاوالت اليكروميكانيكية
رخ�صة رقم:CN 1433470  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/طريق  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

ال�صالمه لل�صحن الربي ونقل االثاث
رخ�صة رقم:CN 1839490  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صمارت كوالتي للحالقة 

CN قد تقدموا الينا بطلب الرجالية  رخ�صة رقم:2532117 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد �صيف حمد �صليمان العامري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد حمدان حممد علي

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
م�صطفى  ابناء  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لالطارات  رخ�صة رقم:1045219 

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة وليد عبداهلل احمد عمر

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد ممدوح م�صطفى %100

تعديل وكيل خدمات/حذف وليد عبداهلل احمد عمر

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ممدوح مو�صى م�صطفى

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/امان  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتخلي�ص املعامالت
رخ�صة رقم:CN 1316679  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/احلياة 

مارت للتجارة
رخ�صة رقم:CN 2538255  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تاكتيكال  ال�ص�����ادة/ايليت  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لال�صت�صارات الع�صكرية والتدريب ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1192260 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل خليفه مفتاح ف�صي�ص الدرمكي %10

تعديل ن�صب ال�صركاء
عبداهلل �صيف علي �صليم النعيمي من 45% اىل %40

تعديل ن�صب ال�صركاء
احمد عبداهلل خمي�ص علي ال�صام�صي من 45% اىل %40

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مزايا االمارات للمقاوالت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1181551 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل احمد حممد ابو زيدان %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل حممد �صامل امل�صيعبي احلارثي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد حممد ابو زيدان

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صامل الكعم �صعيد العامري
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
لطباعة  اجلديد  ال�ص�����ادة/الورق  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البطاقات  رخ�صة رقم:2462771 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فهد احمد عبداهلل هادي ال�صعدي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي نا�صر علي احلجري

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة 
نور  موؤ�ص�صة  التجاري  باال�صم   CN رقم:1423046 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  العامة  لل�صيانة  املقام 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة الن�صور لت�صليح ال�صيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1046645 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صعيد يو�صف ابراهيم بوعتابه الزعابي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صعيد يو�صف ابراهيم بوعتابه الزعابي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد �صليم ليت حاجي مطيع

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة تو�صية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م  
تعديل ا�صم جتاري من/ ور�صة الن�صور لت�صليح ال�صيارات

AL NUSOOR AUTO REPAIRS WORKSHOP

اىل/ور�صة الن�صور لت�صليح ال�صيارات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
AL NUSOOR AUTO REPAIRS WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الفر�ص للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1022495 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد جمرن حمد من�صور املرر من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد جمرن حمد من�صور املرر من 100% اىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يو�صف حممد جمرن حمد املرر %50

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  
تعديل ا�صم جتاري من/ الفر�ص للنقليات العامة

AL FARAS GENERAL TRANSPORTING

اىل/الفر�ص للنقليات العامة ذ.م.م
AL FARAS GENERAL TRANSPORTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املر�ص للمقاوالت وال�صيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1039696 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد جمرن حمد من�صور املرر %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة يو�صف حممد جمرن حمد املرر %50

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  
تعديل ا�صم جتاري من/ املر�ص للمقاوالت وال�صيانة العامة

AL MARASH CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/املر�ص للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
AL MARASH CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/امليثاق ال�صرقية للمقاوالت العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1067680 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد عبداهلل حممد ح�صن االمريي %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نا�صر عبداهلل حممد ح�صن االمريي %50

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد ح�صن االمريي
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*20
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  

تعديل ا�صم جتاري من/ امليثاق ال�صرقية للمقاوالت العامة
AL MITHAQ AL SHARKYAH GENERAL CONTRACTING

اىل/امليثاق ال�صرقية للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL MITHAQ AL SHARKYAH GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/نور العرب كافترييا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2329119 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*5 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ نور العرب كافترييا
NOOR AL ARAB CAFETERIA

اىل/كافيه يايا
YAYA CAFE

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
املقاومه  العمال  ال�ص�����ادة/بريوا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والعازلة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1162498 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة احمد يو�صف حممد نا�صر احمد %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بريوا تكنولوجي جروب جي ام بي ات�ص 
Beroa Technology Group Gmbh

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صالح برغ�ص جاراهلل املنهايل
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بريوا تكنولوجي جروب جي ام بي ات�ص 

Beroa Technology Group Gmbh

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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عربي ودويل

فهل اأّن “ال�صرات ال�صفراء”، عمالء 
للديغولية- ال�صيوعية، اآزرهم التمرد 
الوا�صح  البيئية؟ من  ال�صرائب  �صد 
لي�صوا  امل���روري���ة  ال�����دوارات  �صعب  اأن 
لكنهم   ، ���ص��ي��وع��ي��ن  وال  دي��غ��ول��ي��ن 
بالتاأكيد ت�صبعوا بالراث الديغويل- 

ال�صيوعي.
وترديها  العامة  اخلدمات  تراجع  اإن 
الق�صوة  من  بلغ  الريفية،  املناطق  يف 
وال�����ص��دة م���ا ي��ح��ّف��ز ع��ل��ى ب���دء حركة 
راف�صة لل�صرائب. عموما، ما ي�صتنتج 
م���ن ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال���ت���ي مت ج��م��ع��ه��ا - 
“ال�صرات  من   - منقو�صة  بالتاأكيد 
ان��ه مل   ، وم��ن حوارييهم  ال�صفراء” 
امل���زي���د من  “دفع  امل�����ص��روع  ي��ع��د م���ن 
ال�صرائب مقابل خدمات عامة اأقل”. 
الإحدى  جزئيا  م��وؤ���ص��را  يعطي  وه��ذا 
خيبة  ال�صفراء”:  “ال�صرات  دواف��ع 
االأمل يف عالقة مببادئ اأ�صا�صية تعود 
اإىل 1945 اأو 1958، والتي تلتم�ص 
واإطالتها،  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات  ات�����ص��اع 

والتطبيق الدقيق ملبداأ امل�صاواة.
التاأثري  ه�����ذا  اأن  ال����وا�����ص����ح،  وم�����ن 
االإميان  ال�صيوعي، وهذا   - الديغويل 
ومثلنة  االجتماعي،  ال�صمان  بفكرة 
�صركة  اأو  الفرن�صية  الكهرباء  �صركة 
ال�صكك احلديدية الفرن�صية القدمية، 
مع  تتعاي�ص  ك��ث��رية  اأخ���رى  وعنا�صر 
التي  البديهيات  اأخ��رى، مثل  عنا�صر 
مت ن��ق��ده��ا خ���الل ال��ث��م��ان��ي��ن��ات حول 
م�����ص��وؤول��ي��ة ال���ف���رد ، وع����دم ال��ث��ق��ة يف 

الدولة، وتقدي�ص املوؤ�ص�صة.
 مغاالة يف الدولة، مزيد من الدولة، 
�صعب   ، اأق������ل  دول������ة   ، اأف�������ص���ل  دول������ة 
يفتقر  ال�����ذي  امل�����روري�����ة،  ال���������دوارات 
ان  ي������ردد.  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ب��و���ص��ل��ة  الأي 
تاأثريات  تخرقه  الفرن�صي  املجتمع 
الالوعي.  يف  ال��زم��ن  مب��رور  تر�ّصبت 
وال��دي��غ��ول��ي��ة- ال�����ص��ي��وع��ي��ة م���ن تلك 
، ولكن كجزء فقط. ومن  الر�صبات 
املا�صية  الثالثن  ال�صنوات  اأن  املوؤكد 
ق����د اأ���ص��ع��ف��ت��ه��ا، ول��ك��ن��ه��ا ت��ب��ق��ى من 
العنا�صر التي ت�صكل روؤية الفرن�صين 
ين�صم  وحينها  للعامل.  والفرن�صيات 
تابي  ب����رن����ارد  اإىل  ودي����غ����ول  ت����وري����ز 
وجاك اأتايل وجاك ديلور، يف اجلرعة 
االأي��دي��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ذي االآم���ال 

واالإحباط اأي�صا.

من الواقع
 اإىل العدو االأورويلي

ال�صيوعية   - ال���دي���غ���ول���ي���ة  ت�����ص��ت��م��د 
حقيقي  �صيا�صي  ات��ف��اق  م��ن  وج��وده��ا 
وال�صيوعية  ال��دي��غ��ول��ي��ة  ال��ق��وى  ب��ن 
ب����داي����ة م����ن عام   ، امل����ق����اوم����ة  داخ������ل 
القوى،  ه���ذه  ط��ب��ق��ت  وق���د   .1943
الوطني  امل���ج���ل�������ص  م����ن  م�����ص��ت��ل��ه��م��ة 
مي�ّص  �صيا�صًيا  ب��رن��اجًم��ا  للمقاومة، 
احلقول االقت�صادية واالجتماعية من 
عام 1943 حتى عام 1946. ونحن 
اخل�صو�ص،  وج����ه  ع��ل��ى  م���ن���ه،  ن����رث 

ال�صمان االجتماعي.
الديغولية-  وق��ت الح��ق، حتولت  ويف 
الحتياجات  لت�صتجيب  ال�����ص��ي��وع��ي��ة 
والتي يعترب  اأخرى،  �صيا�صية  مقاربة 
ممثلها  برونيه  اإيريك  للجدل  املثري 
�صهرة، بهدف تفكيك  االأك��رث  احلايل 
واالقت�صادية،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة،  االأ���ص�����ص 
امل���وروث���ة ع��ن الفرة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
املنظور،  ه��ذا  من   .1946-1944
ال��ب��ق��ع التي  ، ف�����اإن  ب��ط��ب��ي��ع��ة احل�����ال 
نب�ص  اأو  ال��دي��غ��ول��ي��ة،  احل��ق��ب��ة  تلطخ 
من  اأك���رث  ه��ي   ، ال�صتالينية  اجل��ث��ث 
�صيا�صي  م�صروع  الأغ��را���ص  ���ص��روري��ة 
لفرن�صا  ج���ذري  حت��وي��ل  اإىل  م�صّخر 

اإىل الراأ�صمالية املعوملة.
كحقيقة  ال�صيوعية   - الديغولية  اإّن 
ت��ن�����ص��ي��ب��ه��ا، وان  ي���ج���ب  ت����اري����خ����ي����ة، 
مل�صروع  ك����اأدوات  وتوظيفها،  تعليبها 
يعترب   ، ج���دي���د  ل����ي����ربايل  ���ص��ي��ا���ص��ي 
يف امل��ق��اب��ل، واح�����دا م���ن ب���ي���ادق لعبة 
تدور  التي  الكربى  الثقافية  احل��رب 
امل��روري��ة، ودوائر  ال��ب��الد  دوارات  ب��ن 
والبالتوهات  بريه،  دي  جرمان  �صان 

الرثثارة يف بث م�صتمر.
عن  ال�صفراء”  “ال�صرات  تقّل     ال 
بامل�صروع  ت�����ص��ّب��ع��ا  ال��ف��رن�����ص��ي��ن  ب��ق��ي��ة 
اإنهم  ه����ذا،  ال�����ص��ي��وع��ي   - ال���دي���غ���ويل 
اأي���دي���ول���وج���ي���ت���ه���م  يف  ي����دجم����ون����ه 
“ال�صرات  اإّن   ، ن���ع���م  اخل����ا�����ص����ة.. 
ديغول  اأب��ن��اء  ��ا  اأي�����صً ه��م  ال�صفراء” 

وتوريز.
*ع�سو مر�سد التطرف ال�سيا�سي 

ملوؤ�س�سة جوري�س جان, باحث 
يف العلوم ال�سيا�سية, خمت�س يف 

تيارات اليمني واالأبعاد الثقافية 
لل�سيا�سة, موؤلف العديد من 

البحوث منها اإىل الغد غرام�سي 
.) )دو �سريف للن�سر, 2015 

دورا  لعبت  ال�صيا�صية،  اجلغرافيا  اإّن 
حا�صما، فرف�ص �صتالن تاأ�صي�ص نظام 
���ص��ي��وع��ي يف ب��اري�����ص، ه��و ال���ذي �صكل 
العامل  والدة  يف  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  اللحظة 
والت�صوية  ال�����ص��ي��وع��ي،  ال���دي���غ���ويل- 
دعامتي  بن  والرباجمية  ال�صيا�صية 
 ،1945 عام  يكون  وبذلك  املقاومة. 
االأيديولوجية  لهذه  االأول  العام  هو 
ال���ت���ي ���ص��ت��خ��رق ال���ب���الد م���ن خالل 
اإحداث موؤ�ص�صات ت�صع مالمح الدولة 

الكافلة “على الطريقة الفرن�صية«.

حاربها برونيه , 
وباالدور قبله

 2017 اأب��ري��ل  ، يف  �صنة  �صبعن  بعد 
برونيه،  اإري�������ك  االإذاع���������ي  ه���اج���م   ،
“جملة  ال�����ص��ي��وع��ي��ة يف  ال��دي��غ��ول��ي��ة- 
معيدا بناء تاريخ العقود  العاملن” . 
لُينهي  اأ�صباح،  قطار  �صكل  يف  املا�صية 
العدوانية-  يفوق  مبا  طبعا   - مقاله 
بهذه اجلملة: “من خالل عدم تفجري 
برجمية الديغولية - ال�صيوعية، ويف 
الطبيعية  ال��ربجم��ي��ة  ف��ر���ص  غ��ي��اب 
 ، االأوروب���ي على فرن�صا  اليمن   لكل 
ترك فالريي جي�صكار دي�صتان، وجاك 
للي�صار  ���ص��ارك��وزي،  ونيكوال  ���ص��رياك، 
كبرية  ح�����ص��ان��ة  اإىل  ال���ب���الد  حت��وي��ل 
ت����دار، ح��ي��ث مت��ن��ع ن��ق��اب��ات، ال تتمتع 
الفرن�صي  االقت�صاد  كربى،  بتمثيلية 

من االنت�صار بحرية«.
املا�صية  �صنة  الثالثن  مهارة  تتمّيز 
بحقيقة اأنه على اليمن، ت�صود فكرة 
اأنهم حتى االآن مل يكونوا مبا يكفي، 
اليمن.  على  منقو�صة،  بطريقة  اأو 
فر�صية  تعزيز  بهدف  حجته  ولدعم 
برونيه  اأ�����ص����اد  ف��رن�����ص��ا،  “منطية” 
باجلدارة ال�صيا�صية ملارغريت تات�صر، 
وغريهارد �صرودر، وديفيد كامريون، 
وج����ورج اأوزب������ورن، وم��ات��ي��و ري��ن��زي - 
املفر�ص  للتجارب  املعتادة  ال�صل�صلة 

اأنها كّللت بالنجاح.
ل��ه داللة،  ب��رون��ي��ه  اإي���ري���ك  م��ا كتبة   
وجند يف خامتة منطقه حربا �صعواء 
حقيقية �صد الديغولية - ال�صيوعية، 
للمقاومة  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  ارث  اأو 
ال�صخ�صيات  ب��ع�����ص  ب��ه  ال��ت��زم  ال����ذي 
يف  الفرن�صي  الكال�صيكي  اليمن  من 
بالدور  اإدوارد  منهم  االأمامي  ال�صف 
، العقل املفكر حلزب التجمع من اجل 
ورئي�ص  الثمانينات،  يف  اجل��م��ه��وري��ة 

الوزراء من 1993 اإىل 1995.
ُتقت�صم”  ال  “ال�صلطة  ك���ت���اب  يف   
التحدي  اأن  االأخ��������ري،  ه�����ذا  ك���ت���ب   ،
املدمرة  “االآثار  حم���ارب���ة  يف  ي��ك��م��ن 
ن�صف  طيلة  مطّبق  م�صيحي  لتعليم 
متنوع:  ط���ن  م���ن  وي���ت���األ���ف   ، ق����رن 
احلرب  واق��ت�����ص��اد  ال�صعبية،  اجلبهة 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  واأي���دي���ول���وج���ي���ة   ،
الفكرية  وال�����ص��ي��ط��رة   ، ل��ل��م��ق��اوم��ة 
اأكرث  يكون  اأن  ميكن  وال  للي�صار”- 
اإن ح��م��ل��ت��ه عام  ه�����ذا.  م���ن  و���ص��وح��ا 
وليونيل  �صرياك،  جاك  �صد   1995
نيكوال  ن��ظ��م��ه��ا  ال����ت����ي   ، ج���و����ص���ب���ان 
، ه��ي حل��ظ��ة حتقيق ذاك  ���ص��ارك��وزي 
�صيا�صي.  وال��ف��وق  ال�صيا�صي،  ال��ه��دف 
�صقط   ، وم�����ره�����ق  م���ن���ه���ك  ول����ك����ن����ه 
االأوىل  اجل��ول��ة  م��ن  ب���ال���دور  اإدوارد 

لالنتخابات الرئا�صية.
 برونيه ، الذي يعتقد اعتقادا را�صخا 
هو  لي�ص   ، �صيوعي  ب��ل��د  فرن�صا  ب���اأن 
ال��وح��ي��د ال����ذي خ��ا���ص احل����رب �صد 
ال��دي��غ��ول��ي��ة - ال�����ص��ي��وع��ي��ة. واالأك����رث 
اإثارة للده�صة،  ان�صمام دانيال كوهن 
، ال���ذي �صجب  - ب��ن��دي��ت اإل��ي��ه اأي�����ص��اً 
حول  النقا�ص  اأوج  يف   ،  2005 ع��ام 
 ، االأوروب���ي  الد�صتور  على  اال�صتفتاء 
“اجلمهورية الديغولية- ال�صيوعية«.  
فكرًيا  ت��ي��اًرا  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  وي��ج��ب 
�صان  ح��ي  ع��امل  يف  را���ص��ًخ��ا  و�صيا�صًيا 
اإىل  ��ا  اأي�����صً ان�صم  ب��ري��ه،  ج��رم��ان دي 
ال�صيوعي  ال��دي��غ��ويل-  االإرث  رف�����ص 
 -1944 ل����  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  وامل����ب����ادئ   ،
1945. نحن نتحدث هنا عن فرن�صا 
فرن�صا  ق��وى  ث��م  وامل��ق��اوم��ة  القنا�صة 
بول،   مار�صيل  واإجن����ازات   ، الداخلية 
واأمربواز كرويزات ، وجمال�ص العمل 
التي اأن�صاأها رينيه كابيتان، وال�صمان 
االجتماعي ، والتي جزء من املجتمع 

الفرن�صي، ميقتها يف �صمت.
يجروؤ  ، مل  ع��ق��ود  ب�صعة  م���دى  ع��ل��ى 
اليمن.  ان���ه  ي��ق��ول  اأن  ع��ل��ى  ال��ي��م��ن 
، �صيتعن  اإيطاليا  وكما هو احلال يف 
القرن  ثمانينات  حتى  االنتظار  عليه 
الع�صرين ، وال �صيما 1990 ، لو�صع 
لتفكيك  فعالة  لكنها  بطيئة،  �صيا�صة 
وان   ، ال�صيوعي   - ال��دي��غ��ويل  ال��ب��ن��اء 
يظهر  وان  نف�صه،  م�صوؤولية  يتحّمل 

للعموم ، ويدير وي�صرّي، ويحكم.
متعة  ال�صيوعية   - الديغولية  متنح   

لتغذية  برونيه،  اإري��ك  مثل  لباحثن 
ت�صكل  العيوب  من  ب�صل�صلة  اإنتاجهم 
اتهاًما وا�صًحا �صد فرن�صا ، التي كان 
اإىل  االن�صمام  ع��دم  الوحيد  خطاأها 
الفورية،  للطوارئ  العمالية  اللجنة 
واإىل ميثاق العمل، وااللتزام مب�صروع 
كان ، قبل احلرب ، اأقل �صيوعية، واإمنا 
تكنوقراطية  ن��خ��ب��ة  ب��ع��م��ل  م��رت��ب��ط 
، يف  ال��ق��ري��ب��ة  ال���دوائ���ر  داخ���ل  نا�صئة 

الغالب ، من اجلبهة ال�صعبية.

القالب املهيمن 
على املجتمع الفرن�سي

منذ عام 1945 ، كانت الديغولية - 
ال�صيوعية هي الرحم - الظاهر- الذي 
ي�صنع التوافق واالإجماع  داخل نخب 
الفرن�صي  املجتمع  ل��ق��ي��ادة  ال�صلطة  
كاإيديولوجية  االأخ���ري  ه��ذا  وداخ���ل   ،
اجلميع  ي��ت��ح��دث  ال  حينها،  ���ص��ائ��دة. 
����ص���ارل  “اال�صراكية”.  ع����ن  اإال 
اليميني  الديغويل،  ال�صاب   ، با�صكوا 
ال�����ص��ه��ري الح��ق��ا حل���زب ال��ت��ج��م��ع من 
ان��ت��م��ى لالحتاد  اأج����ل اجل��م��ه��وري��ة، 
للمقاومة  واال�صراكي  الدميقراطي 

، الذي يعلن نف�صه “ا�صراكيا«.
ال�صيوعية،  الديغولية-  الهيمنة  هذه 
تغّذي على االأقل روؤية عدد معّن من 
اأو  ، التائبن  ، واملثقفن  ال�صخ�صيات 

منطلق  من  اأق��ل  ليتلقى  اأك��رث  يدفع 
من  االإحباط  جراء  ولي�ص  الفردانية 
اجلمهوريات  حولتها  ال��ت��ي  امل�����ص��اواة 

اإىل اأ�صطورة.
امل�����ص��رك ملجتمع م��ا، هو  اإن احل�����ص   
واأحيانا  متنوعة  عنا�صر  تراكم  نتاج 
مدى  على  فيه  ومدجمة  متناق�صة، 
املفعول  ال�صارية  والبديهيات  عقود. 
النظرة  ن��غ��ري  ال  ت��دري��ج��ي��ا.  ت��ت��غ��ري 
لعامل يهيمن على جمتمع كما لو اأننا 

نعد القهوة الفورية.
لقد ُطبعت ال���دوارات امل��روري��ة ، مثل 
تر�ّصب  ط���ري���ق  ع���ن   ، ال���ب���الد  ب��ق��ي��ة 
منها  متعاقبة،   اأيديولوجية  عنا�صر 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات ،  ت��ر���ص��ب��ات   ، ، ك��م��ا نعلم 
لكن هل هذا فقط؟ بالتاأكيد، هي يف 
ثورة �صد قانون ال�صرائب ، فهل انها 
جمرد حركة م�صادة لل�صيا�صة املالية 
قادتها  التي  احل��رك��ات  كتلك  متاما   ،
جمموعات حمافظة يف عهد ما قبل 
ن�صك  ال�صبعينات؟  يف  ري��غ��ان  اأمريكا 
التحرير،  حكومة  اأّن  يذكر  ذل��ك.  يف 
يف  �صبقها  ال�����ص��ي��وع��ي��ة،  ال��دي��غ��ول��ي��ة- 
6 يونيو  اإن�����زال  ف��رن�����ص��ا- ح��ت��ى ق��ب��ل 
1944- حركة مترد �صريبية كبرية 
والتي  الفرن�صي،  ال�صعب  من  وهائلة 
وجد نظام بيتان والفال، �صعوبات يف 

التغلب عليها.

االأكرث  لل�صيوعية  املناه�صة  وال��ب��وؤر 
ادجلة يف فرن�صا.

ان���ه ال مي��ك��ن ت��ع��ري��ف ال��دي��غ��ول��ي��ة - 
احلياة  من  اأف�صل  ب�صكل  ال�صيوعية، 
القرن  �صتينات  يف  فرن�صا  يف  اليومية 
املا�صي ، فكل من اإريك برونيه واإدوارد 
كوهن-بنديت،  ودان�����ي�����ال  ب��������االدور 
اإىل  حولوه  ال��ذي  بعدوهم،  مي�صكون 

�صيطان، اإذن يجب قتله.

االإرث االأيدولوجي
 “لل�سرتات ال�سفراء«

�صاحب “ال�صرة ال�صفراء” يتقدم يف 
هذا العامل. دون وعي ، هو ابن ديغول 
اإن��ه ال يريد اأن  ، وت��وري��ز وك����روازات، 

، رجال  اخلارجن على قانون في�صي 
اأعمال كبار، يريدون اأواًل هزم هيمنة 
حم��رج��ة ال ت��دي��ن ب��ه��ا ال���دول���ة اإىل 
واإمنا   ، امل��ك��روه��ة   ، ال�صعبية  اجلبهة 
ديغول  ب��ن  ال�صيا�صي  التحالف  اإىل 
امل��م��دودة الأع�صاء  اليد  اإىل   ، وت��وري��ز 
����ص���اب���ق���ن يف احل��������زب االج���ت���م���اع���ي 
القومية،  امل��ن��ظ��م��ات  اأو  ال��ف��رن�����ص��ي 
وفرناند  دوك��ل��و���ص  ج���اك  رف����اق  اإىل 
اأن  غرينييه. عالوة على ذلك ، يبدو 
ال�صيوعي،  الديغويل-  التحالف  هذا 
يربط بن احلزب ال�صيوعي الفرن�صي، 
الفرن�صي  ال�صعب  اجل  من  والتجمع 
االحتاد  االجتماعيون،  اجلمهوريون 
م���ن اج���ل ج��م��ه��وري��ة ج���دي���دة )ال���خ( 

ال�صمني  االت��ف��اق  اأ���ص��ك��ال  م��ن  ب�صكل 
ب��ن وزير  امل��ح��ادث��ات  �صتكون  ال���ذي   ،
و�صاحب  ���ص��رياك،  ال�صاب  اخلارجية 
قيادي  ك���را����ص���وك���ي،  ه����رني  اخل�����ربة 
االحتاد العام للعمل الفرن�صي يف مايو 

1968 ، قمته.
اإذا تاأملنا ب�صكل جيد ، مل تذهب اأبدا 
املواجهة بن الديغولين وال�صيوعين 
بعيدا جدا، ولن تكون القطيعة اأبدا ، 
اأن فيديل  ، حتى  ، مزمنة  النهاية  يف 
مايو  ف�صول  يف  �صيحا�صر  ك��ا���ص��رو 

1968 يف ال�صيف التايل.
التي حققتها حكومات  اإن االإجن��ازات 
“فرن�صا”  طبعت  ق��د  “التحرير”، 
اأن ال�صمان  الوا�صح  االأب��د. ومن  اإىل 

 ، اخل�صو�ص  وج��ه  على   ، االجتماعي 
هو نتيجة اتفاق بن اجلرنال ديغول 
حال  تلك  اأي�صا  ولكن   ، وال�صيوعين 

تاأميمات اأخرى ، مثل الكهرباء.
العديد م��ن االإجن����ازات االأخ����رى، مل 
االقت�صاد  اإن��ت��اج  دف��ع  يف  فقط  ت�صهم 
ال��ف��رن�����ص��ي ، ب��ل ع����ززت اأي�����ص��اً وحدة 
املجتمع الفرن�صي ، اخلا�صع للحرمان 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة   ، والتقتري  والتقنن 
يكن  ومل   ، واالإنتاجية  اجلهد  اأوام���ر 
اأعطى درو�صا لل�صعب  اآخر من  توريز 
الفرن�صي يف العمل واالإنتاج: “االإنتاج 
فعال  اإن�����ه   ، االإنتاج!”   ، االإن����ت����اج   ،
قبل  م��ن  لالقت�صاد  ال��ق��وي  التاطري 
الدولة، والذي يزعج دوائر االأعمال، 

هل ترك دي�ستان, و�سرياك, و�ساركوزي, 
الي�سار يحّول البالد اإىل ح�سانة كبرية؟

�سعب الدوارات املرورية لي�سوا ديغوليني 
وال �سيوعيني , لكنهم اأبناء ديغول وتوريز

ت�ستمد الديغولية - ال�سيوعية وجودها من اتفاق 
�سيا�سي حقيقي بني قواها داخل املقاومة عام 1943

اإجنازات حكومات “التحرير” طبعت فرن�سا وال�سمان 
الجتماعي نتيجة اتفاق بني ديغول وال�سيوعيني

تطرق باب الذين اعتقدوا اأنهم دفنوها ب�سكل دائم:

ال�سرتات ال�سفراء: هجوم م�ساد للديغولية-ال�سيوعية ؟
•• الفجر - غائيل برو�شتييه 

 ترجمة خرية ال�شيباين
الديغولية - ال�سيوعية تعود , وهذا ال ي�سعده. رمبا 
اأدجل��ة,  االأك��ر  ال�سلطة  نخب  بع�س  تعي�س  هكذا 

جتربة اأزمة الدوارات املرورية.

للمرة  نقول,  اأن  يجب  ال��ذي   , ال�سيا�سي  التيار  اإّن 
حقيقًة,  اأو  خياليًا  كان  ما  اإذا  االأبد,  واإىل  االأخرية 
ب�سكل  دفنوه  اأنهم  اعتقدوا  الذين  باب  فعال  يطرق 
وانهيار  ال�سيا�سية,  الديغولية  ت�سفية  مع  دائ��م  

ال�سيوعية.
“االأيديولوجية-  مفهوم  مرّوج  تود,  اميانويل  ووفق 

الزومبي”, فاإنها حتاول حاليا - كما يف فيلم رعب- اأن 
تقتحم بقوة وبعناد اأبواب ال�سلطة, على الرغم من 
افتتاحيات  وكّتاب  والطفيليني,  املطاطي,  الر�سا�س 

االأحكام املت�سرعة.
ُولدت الديغولية - ال�سيوعية خالل احلرب العاملية 
احلزب  ممثل  ب��ني  مت  ال��ذي  االت�سال  م��ن  الثانية 

النائب   , غرينييه  فرناند   , الفرن�سي  ال�سيوعي 
الديغولية  وال�سلطات   , دوين  �س���ان  ملنطق���ة  الحقا 

يف لندن.
فاإن جان مولني نف�سه,   , الديغولية  املقاومة  اأيقونة 
هم, يف بع�س االأحيان, بالتعاطف ال�سيوعي , اأو  قد اتُّ

حتى باالنتماء لل�سيوعية ال�سوفياتية.

�صارل با�صكوا من الوجوه اليمينية التي ج�صدت الديغولية ال�صيوعية

ديغول.. ارث �صم�صه ال تغيب

ال�صيوعي توريز  .. الوجه االخر للديغولية

هل هي جمرد حركة احتجاجية �صد �صريبة مالية؟

ادوارد بالدور من عقول اليمن الفرن�صي ال�صرات ال�صفراء.. �صيا�صة املوتى تفعل يف االحياء

هل حقا خذل اليمن فرن�صا؟

هل ال�سرتات ال�سفراء جمرد حركة م�سادة لل�سيا�سة املالية �سبيهة باحلركات املحافظة يف عهد ما قبل اأمريكا ريغان؟

ين�سم توريز وديغول اإىل برنارد تابي وجاك اأتايل وجاك ديلور يف اجلرعة الأيديولوجية التي تغذي الآمال والإحباطات اأي�سا
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�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بلو �صادو للمقاوالت وال�صيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1847785 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمعه علي ربيع علي احلو�صني %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة براتييب كومار في�صوا مبها ناير %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف احمد ابراهيم حممد مال عبداهلل احلمادي

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  
تعديل ا�صم جتاري من/ بلو �صادو للمقاوالت وال�صيانة العامة

BLUE SHADOW CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/بلو �صادو للمقاوالت وال�صيانة العامة ذ.م.م
BLUE SHADOW CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/يا�ص خلدمات حقول النفط

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1323191 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/عمر بن زايد بن �صلطان ال نيهان من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ عمر بن زايد بن �صلطان ال نيهان من 100% اىل %50
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة جمموعة ال�صقر العربي للتجارة العامة ذ.م.م

ARABIAN FALCON GROUP FOR GENERAL TRADING LLC

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة  
تعديل ا�صم جتاري من/ يا�ص خلدمات حقول النفط

YAS OIL FIELD SERVICES

اىل/يا�ص خلدمات حقول النفط ذ.م.م
YAS OIL FIELD SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
ال�ص�����ادة/ب�صت اند بريفكت لل�صيانه  تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه رخ�صة رقم:1943476 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ ب�صت اند بريفكت لل�صيانه العامه
BEST & PERFECT GENERAL MAINTENANCE

اىل/ب�صت اند بريفكت لل�صيانه واملقاوالت العامة
BEST & PERFECT GENERAL FOR MAINTENENCE AND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل املواد العامة بال�صاحنات الثقيلة )4923009(
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيف ويفز لتاأجري الدرجات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املائية رخ�صة رقم:2667942 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ �صيف ويفز لتاأجري الدرجات املائية
SAVE WAVES FOR JET SKI RENTAL

اىل/نادي �صيف وزيفز للريا�صات البحرية
SAVE WAVES MARINE SPORTS CLUB

تعديل ن�صاط/ا�صافة نادي ريا�صات بحرية )9312002(
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان  االقت�صادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
االن�صاري  يو�صف  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لتلميع ال�صيارات  رخ�صة رقم:1066024 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ موؤ�ص�صة يو�صف االن�صاري لتلميع ال�صيارات
YOUSUF AL ANSARI CAR POLISH ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�ص�صة جاردتك لتلميع ال�صيارات
GUARDTEC AUTO POLISHING EST

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اآ�صيا خلدمات التنظيف ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2689445 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمد ابراهيم �صعد ابراهيم القبي�صي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حمد ابراهيم �صعد ابراهيم القبي�صي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف رافت عدنان علي عبداملعطي

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م  
تعديل ا�صم جتاري من/ اآ�صيا خلدمات التنظيف ذ.م.م

ASIA CLEANING SERVICES LLC

اىل/اآ�صيا خلدمات التنظيف ذ.م.م - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
ASIA CLEANING SERVICES LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مانيوفر للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:2587098 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ مانيوفر للتجارة العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
MANEUVER GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مانيوفر لتجارة املعدات الع�صكرية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
MANEUVER MILITARY EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة قطع غيار املعدات الع�صكرية - باجلملة )4659959(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة املعدات الع�صكرية - باجلملة )4659960(

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة االدوات واللوازم الع�صكرية - باجلملة )4690011(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة اال�صلحة والذخائر - باجلملة )4659969(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�صاط/حذف ت�صدير )4610009(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صترياد )4610008(

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ابر�صيف 

داميوند للتجارة مواد البناء
رخ�صة رقم:CN 2332724  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مونارك 

لالزياء واخلياطه الن�صائية
رخ�صة رقم:CN 1700487  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
ال�صوامخ  برج  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1135020 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يا�صر حممد �صالح احمد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح احمد املن�صوري

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ال�صاطر العمال 

البال�صر واال�صباغ
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1164817 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يا�صر حممد �صالح احمد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح احمد املن�صوري

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة الطائر الذهبي 

العمال البالط والبال�صر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1138584 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يا�صر حممد �صالح احمد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح احمد املن�صوري

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم 

لوؤلوؤة البوادي
رخ�صة رقم:CN 1758680  قد تقدموا الينا بطلب

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة 
بن  جمموعة  التجاري  باال�صم   CN رقم:1119732 
ماجد بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
خان  حبيب  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالقم�صة واخلياطة الرجالية ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1116986 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حبيب خان خونا جول %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة هادف حممد عمري �صيف ال�صرياين %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حبيب خان خونا جول

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف رو�صة �صليمان �صليم ال�صكيلي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
العمال  االلوان  ال�ص�����ادة/واحة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صرياميك والبال�صر
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1168374 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة يا�صر حممد �صالح احمد املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح احمد املن�صوري

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

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

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بولينج �صيتي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1123318 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ بولينج �صيتي

BOWLING CITY

اىل/بولينج �صيتي - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
BOWLING CITY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صاري واوالده للتجاره العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1722172 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 9.20*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ �صاري واوالده للتجاره العامة

SARI AND SONS GENERAL TRADING

اىل/�صركة �صاري واوالده للتجاره العامة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
SARI AND SONS GENERAL TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/تيكنو للتطوير واخلدمات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1201075 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/ تيكنو للتطوير واخلدمات

TECHNO DEVELOPMENT SERVICE

اىل/�صركة تيكنو للتطوير واخلدمات - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
TECHNO DEVELOPMENT SERVICE COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12541 بتاريخ 2019/1/29

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم تراث الغربية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1026260 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�صاحة 01*01 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ مطعم تراث الغربية
WESTERN HERITAGE RESTAURANT

اىل/بقالة جرند هرييتيج
GRAND HERITAGE BAQALA

املزروعي  جام  بناية/�صعيد  الظفرة  زايد/منطقة  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
اىل منطقة الظفرة مدينة زايد منطقة الظفرة حمل رقم 1 قطعة رقم P55 �صرق 1-1 

241717 241717 ال�صيد الهيئة العامة لل�صوؤون اال�صالمية واالوقاف واخرين
تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4711003(

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�صاط/حذف مطعم )5610001(

فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 
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الفجر الريا�ضي

ان��ط��ل��ق االأ����ص���ب���وع ال���ث���اين م���ن دور 
وفرجان  مدار�ص  لكاأ�صي  املجموعات 
ال�صمالية  االإم��������ارات  يف  االإم��������ارات 
���ص��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ن�����ص��ة اأب���ط���ال دو 
ال�صارقة  م��ن��ت��زه  وذل����ك  يف م��الع��ب 
الالعبن  م��ئ��ات  ب��ح�����ص��ور  ال��وط��ن��ي 
البطولة  على  املناف�صة  يف  الراغبن 
االإم����ارات  دول���ة  لل�صباب يف  االأق����وى 

العربية املُتحدة.
������ص�����ارك ال����الع����ب����ون ال�������ص���ب���اب من 
املُباريات  يف  ال�صنية  املراحل  خُمتلف 
التاأهل  ح�صم  اأج���ل  م��ن  احل��م��ا���ص��ي��ة 
الليغا  ك�صايف  اإع��ج��اب  واإث���ارة  ُمبكًرا 

الذين تابعوا املُناف�صات بعن فاح�صة 
الك��ت�����ص��اف اأف�����ص��ل ال��الع��ب��ن ومن 
اإىل االخ��ت��ب��ار يف مركز  ث��م دع��وت��ه��م 
اأف�صل  العالية،  للكفاءات  الليغا  دو 
املنطقة  امل���واه���ب يف  الإع�����داد  م��رك��ز 
ل�  العالية تابع  واأول مركز للكفاءات 

الليغا يف العامل.
واأ�صدقاء  عائالت  توافدت  وقد  هذا 
منتزه  م����الع����ب  ع���ل���ى  ال����الع����ب����ن 
ال�������ص���ارق���ة ال���وط���ن���ي يف ث�����اين اأي�����ام 
ال�صارقة  اإم�����ارة  يف  امل��ج��م��وع��ات  دور 
لت�صجيع  ال�صمالية وذلك  واالإم��ارات 
ف�صاًل  اأزره���م  من  وال�صد  الالعبن 

اخلا�صة  حل��ظ��ات��ه��م  ت�����ص��ج��ي��ل  ع����ن 
واال���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف امل��ل��ع��ب وم����ن ثم 
للمواهب  دو  من�صة  على  اإ�صافتها 
اأالف  فيها  �صجل  التي  االإلكرونية 
الالعبن ملُ�صاعفة فر�ص اكت�صافهم 
من قبل ك�صايف الليغا الذين يتابعون 
دو للمواهب ب�صكل دوري ل�صمهم اإىل 

مركز دو الليغا للكفاءات العالية.
النائب  ال���واح���د ج��م��ع��ة،  ع��ب��د  ق����ال 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���رئ���ي�������ص ل����الإع����الم 
“نحن  دو:  يف  املوؤ�ص�صي  واالت�����ص��ال 
قدم  ك��رة  تعزيز  مبوا�صلة  ف��خ��ورون 
االإم����ارات  اأن��ح��اء  ال�����ص��ب��اب يف جميع 

�صهدنا  ل���ق���د  املُ����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�صارقة كما  م�صتويات رائعة هنا يف 
ك���ان احل���ال يف اأب��وظ��ب��ي وه���و االأمر 
من  تناف�صية  ب��ب��ط��ول��ة  ي��ن��ب��ئ  ال����ذي 
من  لديهم  والعبن  االأوىل  الدرجة 
املهارات ما يوؤهلهم اإىل االن�صمام اإىل 

مركز دو الليغا للكفاءات العالية«.
اأبطال  م��ن�����ص��ة  ���ص��اه��م��ت  واأ�صاف” 
دو ل��ك��رة ال��ق��دم م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا  يف 
ال�صابة  املواهب  العديد من  اكت�صاف 
ال���ت���ي ���ص��ي��ك��ون ل��ه��ا ����ص���اأًن���ا ك���ب���رًيا يف 
نتطلع  ونحن  ال��ق��دم،  ك��رة  م�صتقبل 
الكت�صاف املزيد من ال�صباب �صواء من 

اأو عرب  اأبطال دو  امللعب عرب من�صة 
االإنرنت عن طريق دو للمواهب وهو 
ال�صباب  بتمكن  التزامنا  مايعك�ص 
اأحالمهم  حتقيق  على  وم�صاعدتهم 
يف اح��راف كرة القدم«. علق ديفيد 
لفريق  ال�����ص��اب��ق  املُ����درب  اإغلي�صيا�ص 
الليغا  وك�صاف  لل�صباب  مدريد  ريال 
كبري  ع���دد  ال��ي��وم  قائاًل:”�صاهدنا 
ت�صتطيع  ال��ت��ي  ال�صابة  امل��واه��ب  م��ن 
اإذا ما توافر  القدم  ُك��رة  اأن حت��رف 
لذا  املُنا�صب،  واالإر���ص��اد  التدريب  لها 
ُقمنا بدعوتهم اإىل االختبار يف مركز 
دو الليغا للكفاءات العالية لو�صعهم 

اأق������رب واإذا  ب�����ص��ك��ل  حت���ت االخ���ت���ب���ار 
اج��ت��از ه���وؤالء االخ��ت��ب��ارات �صي�صعدنا 
دو الليغا  م��رك��ز  ب��ه��م يف  ُن��رح��ب  اأن 
رحلتهم  ل��ي��ب��دوؤوا  العالية  للكفاءات 

االحرافية من هناك«.
هي  دو  اأب���ط���ال  م��ن�����ص��ة  واأ�صاف:” 
فر�صة رائعة لُكل املُهتمن بُكرة قدم 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  ال�صباب 
لالعبن  مُي����ك����ن  ح���ي���ث  املُ����ت����ح����دة، 
واملُناف�صة  قوية  ُمباراة  يف  االحتكاك 
اكت�صافهم  ع��ن  ف�����ص��اًل  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 
م��ن ِق��ب��ل ك�����ص��ايف الل��ي��غ��ا، ك��م��ا مُيكن 
ل����ل����ُم����درب����ن وال���ك�������ص���اف���ن اإي����ج����اد 

لتدريبهم  املُنا�صبة  ال�صابة  امل��واه��ب 
اأجل تعزيز  اإىل فرقهم من  و�صمهم 
فرق  كل  يف  ال�صابة  الكروية  املواهب 
واأكادمييات الدولة«.  جدير بالذكر 
موطن  ه���ي  دو  اأب����ط����ال  م��ن�����ص��ة  اأن 
الكوؤو�ص الر�صمية لكرة قدم ال�صباب 
االإمارات  ُتلعب يف  وال��ت��ي  ال��دول��ة  يف 
والتي  دب���ي  و  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ص��م��ال��ي��ة، 
اأبوابها للبنن والبنات الذين  تفتح  
تراوح اأعمارهم بن �صن 10 و 18 
ا لتجمع اأالف  ممت خ�صي�صً عاًما و�صُ
ال��الع��ب��ن م��ن امل��دار���ص ���ص��واء كانت 
اأنحاء  اأو خا�صة من جميع  حكومية 

املُ��ت��ح��دة ف�صاًل  ال��غ��رب��ي��ة  االإم������ارات 
�صغًفا  ال��ذي��ن ميلكون  االأط��ف��ال  ع��ن 
للعب ُكرة القدم مع فرقهم اخلا�صة 
خارج املدر�صة. توفر املن�صة لالعبن 
مع  للتفاعل  فريدة  ُفر�صة  ال�صباب 
نف�صه  ال��وق��ت  يف  املُختلفة  الثقافات 
الذي تعمل فيه على حت�صن وتنمية 
ُتقدم   كمت  القدم  ُك��رة  يف  مهاراتهم 
العربية  االإم��������ارات  يف  م����رة  والأول 
املتحدة- فر�صة للُم�صاركن ملُمار�صة 
ُكرة القدم على م�صتوى احرايف من 
خالل املن�صة الك�صفية الدولية التي 

ُد�صنت بال�صراكة مع ال ليغا.

••دبي-الفجر:

ت��ت��ج��ه اأن����ظ����ار ع�������ص���اق ال��ت��ن�����ص يف 
املقبل،  ال�����ص��ه��ر  دب����ي،  اإىل  ال���ع���امل 
دبي  ���ص��وق  دورة  مناف�صات  ملتابعة 
التي  ل��ل��ت��ن�����ص،  ال���دول���ي���ة  احل������رة 
ببطولة  ف��رباي��ر   17 يف  ُت�صتهل 
امل�صنفة  فيها  وت�صارك  ال�صيدات، 
نعومي  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ع��امل��ي��ا،  االأوىل 
اأو�صاكا، التي توجت ال�صبت املا�صي 
اأ�صراليا  ب��ب��ط��ول��ة  م���ل���ب���ورن  يف 
املفتوحة. جنحت اأو�صاكا يف ارتقاء 
قمة الت�صنيف العاملي �صريعاً، بعد 
النهائي  رب��ع  ال���دور  م��ن  خروجها 
لبطولة دبي العام املا�صي،  وكانت 
عاملياً،   48 الت�صنيف  يف  حينها 

ت�صق طريقها  ب���داأت  م��ا  و���ص��رع��ان 
يف  ح��ا���ص��دة  النجومية،  اإىل  ب��ق��وة 
مثل  االألقاب  من  العديد  طريقها 
بطولة »اإنديانا ويلز« التي اأطاحت 
بالرومانية  النهائية  مباراتها  يف 
قليلة  اأ�صهر  وبعد  هاليب،  �صيمونا 
بتتويجها  ال��ت��ن�����ص  ع���امل  ف��اج��ئ��ت 
ببطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
ال���ن���ه���ائ���ي على  ت��غ��ل��ب��ه��ا يف  ع���ق���ب 

االأمريكية �صريينا ويليامز. 
ووا���ص��ل��ت ع��رو���ص��ه��ا ال��ق��وي��ة هذا 
اأ�صراليا  لقب  ب��اإح��رازه��ا  امل��و���ص��م 
�صعبة  م���واج���ه���ة  ب��ع��د  امل��ف��ت��وح��ة 
الت�صيكية  مع  النهائي  يف  ومثرية 
وميبلدون  بطلة  كفيتوفا،  ب��ي��را 
مرتن. وتوجت اإجنازها باعتالئها 

لتن�ص  ال���ع���امل���ي  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  ق���م���ة 
العبة  اأول  واأ���ص��ب��ح��ت  ال�����ص��ي��دات، 
بطوالت  يف  ال��ث��اين  بلقبها  ُت��ت��وج 
اإحراز  بعد  مبا�صرة  �صالم  ج��ران��د 
لقبها االفتتاحي يف دورة الواليات 
امل��ت��ح��دة، وذل��ك منذ ف��وز جينيفر 
اأ�صراليا  ب��ب��ط��ول��ت��ي  ك���اب���ري���ات���ي 

وفرن�صا املفتوحتن يف 2001.
النائب  ك���ومل م��اك��ل��وخ��ل��ن،  وق���ال 
جمل�ص  ل����رئ����ي���������ص  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ل�صوق  التنفيذي  الرئي�ص  االإدارة 
نتابع  اأن  “ي�صعدنا  احل����رة:  دب���ي 
املوهبة  هذه  تفتح  كبرية  بحما�صة 
ما  على  ونثني  الرائعة،  اجل��دي��دة 
تطور  م��ن  اأو���ص��اك��ا  نعومي  حققته 
كبري خالل العام املا�صي، ونهنئها 

ملبورن  يف  اال��ك��ب��ري  ف���وزه���ا  ع��ل��ى 
عاملياً،  االأول  الت�صنيف  وت�صدرها 
ونتطلع ملتابعتها جمدداً يف بطولة 

�صوق دبي احلرة للتن�ص.«
اأظ��ه��رت اأو���ص��اك��ا ق���درا ك��ب��رياً من 
مواجهتها  خالل  واملرونة  الن�صج 
املتمر�صة  الت�صيكية  م��ع  امل�صنية 
اأ�صراليا  نهائي  يف  كفيتوفا  بيرا 
�صاعتان  ا�صتغرق  ال��ذي  املفتوحة، 
يف  االأوىل  وح�صمته  دقيقة،  و27 
وحتدثت   ،4  6 الثالثة  املجموعة 
للمجموعة  خ�صارتها  ع��ن  اأو���ص��اك��ا 
ماأ  “ نعم،  قائلة:   )7  5( الثانية 
اأ���ص��ت��غ��رق وقتا  اأن���ن���ي مل  اأق�����ص��ده 
اأعلم،  ال  ال��رك��ي��ز،  الإع���ادة  طويال 
ال��رغ��ب��ة يف  ب��ع��دم  اأين �صعرت  غ��ري 

الندم، واأعتقد اأين لو مل ا�صتجمع 
لكان  الثانية،  املجموعة  بعد  قواي 
اأبكي  كنت  ورمب���ا  خمتلفاً،  االأم���ر 
خ�صارة  )ع��ل��ى  ذل����ك  ���ص��اب��ه  م���ا  اأو 
حمتملة(، واأ�صعر اأين مل اأ�صتوعب 
هذا االإجناز بعد، رمبا يف البطولة 
واحد  ال��رق��م  اأرى  عندما  التالية 
�صعوري  �صيكون  ا�صمي،  جانب  اإىل 
�صعيدة  اأن���ا  ح��ال��ي��اً  ول��ك��ن  خمتلفاً، 
تعلمون،  وه���ل  ب��ال��ك��اأ���ص،  ب���ف���وزي 
كانت لدي اأحالم باأين �صاأفوز بهذه 
البطولة؟ ويف كل مرة اأحلم ب�صيء، 
م���ا، ومازلت  ن���وع���اً  اأح��ق��ق��ه  ف����اإين 
الغريبة  ال��ل��ح��ظ��ة  ه���ذه  يف  اأ���ص��ع��ر 
وكاأين ولدت من جديد.« وتتطلع 
)رج�����ال-  اآ���ص��ي��وي��ة  اأول  اأو����ص���اك���ا، 

�صيدات( ت�صل اإىل الت�صنيف االأول 
�صمن  ا���ص��م��ه��ا  اإدراج  اإىل  ع���امل���ي���اً، 
ق��ائ��م��ة ال��ب��ط��الت ال��ل��وات��ي ُتوجن 
ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ����ص���وق دب����ي احل���رة 
الكبري  الفوز  للتن�ص، حيث جعلها 
مر�صحة  ملبورن  يف  حققته  ال��ذي 
ق��وي��ة لنيل ه���ذا ال��ل��ق��ب، وه���ذا ما 
بطولة  مدير  تهلك،  �صالح  اأك���ده 
عندما  للتن�ص،  احل���رة  دب��ي  ���ص��وق 
دون  اأو�صاكا  نعومي  “اأثبتت  ق��ال: 
نخبة  اإىل  تنتمي  اأن��ه��ا  �صك  اأدن���ى 
العبات التن�ص، واأن لديها حظوظ 
قوية لالن�صمام اإىل قائمة جنمات 
دبي  بلقب  توجن  ال��ل��وات��ي  التن�ص 
وكارولن  ويليامز،  فينو�ص  مثل 
موري�صمو،  واأم���ي���ل���ي  ف��وزن��ي��اك��ي، 

وليند�صي دافنبورت، وغريهن.«
اأو�صاكا  “اإن مهمة  تهلك:  واأ�صاف 
يف دبي لن تكون �صهلة يف مواجهة 
امل�صنفات  م��ن  ث��م��ان  ت�صم  قائمة 
اأنها  غري  العامل،  يف  االأُول  الع�صر 
اإىل  االرتقاء  على  قدرتها  اأظهرت 
قائمة  ت�صم  حت��دي.«  اأي  م�صتوى 
تن�ص  يف  امل�صاركات  التن�ص  جنمات 
ببطوالت  ف����ائ����زات  ث�����الث  دب������ي، 
وهم:   ،2018 يف  ���ص��الم  غ���ران���د 
و�صيمونا  ف���وزن���ي���اك���ي،  ك����ارول����ن 
اإ�صافة  ك��ريب��ر،  واأجنليك  هاليب، 
لقب  حاملة  �صفيتولينا،  اإلينا  اإىل 
كفيتوفا  وب����ي����را  م����رت����ن،  دب�����ي 
وبطلتا  م��رت��ن،  ومي��ب��ل��دون  بطلة 
غاربن  ال�صابقتن:  �صالم  جراند 

اأو�صتابينكو.  واي��ل��ي��ن��ا  م���وغ���وروزا 
تقام بطولة �صوق دبي احلرة لتن�ص 
ال�����ص��ي��دات خ��الل ال��ف��رة م��ن 17 
فرباير23- فرباير، تليها بطولة 
الرجال من 25 فرباير2- مار�ص، 
التن�ص  اأ����ص���ط���ورة  ف��ي��ه��ا  وي�����ص��ارك 
حامل  فيدرر،  روجيه  ال�صوي�صري 
ل���ق���ب دب�����ي 7 م�������رات، وروب����ريت����و 
دبي  تن�ص  بطل  اآغ����وت،  بواتي�صتا 
2018 وحامل لقب دورة الدوحة 
الفائز  �صيليت�ص،  وم��اري��ن  اأخ���رياً، 
ببطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
الذي  بريديت�ص،   وتوما�ص  �صابقاً، 
ب���ل���غ ن���ه���ائ���ي دب�����ي م����رت����ن، وك����اي 
ني�صيكوري، الذي ي�صارك يف دولية 

دبي الأول مرة.  

لالأ�سبوع الثاين على التوايل

ال�سارق���ة ُتبه���ر ك�س��ايف لليغ���ا مبواهبه���ا ال�ساب���ة يف كاأ�س���ي م���دار�ش وفرج���ان الإم���ارات

بعد تتويجها ببطولة ا�سرتاليا املفتوحة 

»اأو�س�اكا« ترتب�ع عل�ى قم�ة الت�سني�ف العامل�ي وعينه�ا عل�ى لق�ب دب�ي

الحتاد الفل�سطيني للكراتيه ينظم مع�سكرا 
لرتخي�ش 34 مدربًا و 51 حكمًا

نظم االحتاد الفل�صطيني للكراتيه مع�صكرا لرخي�ص احلكام 
واملدربن يف جامعة اال�صتقالل باأريحا، �صارك فيه 51 حكما 

و 34 مدربا . 
عبد  �صرغام  وه��م:  االدارة  جمل�ص  اع�صاء  املع�صكر  وح�صر 
ليفة  اب��و  وردة وحم��م��د  وا�صماعيل  ع��ا���ص��ور  و���ص��ارة  ال��ع��زي��ز، 

ودياال غو�صة . 
اأهمية الرخي�ص  البكري على  رئي�ص االحت��اد حممد  واأك��د 

لكل من احلكام واملدربن، وفقا للنظام الدويل، و�صدد اأنه ال 
ميكن الأحد اأن يدمج بن امل�صميات، اكانوا العبن او مدربن 

اأو حكاما، لكنه ي�صتطيع احل�صول على رخ�صة لكل منهم. 
واو�صح البكري اهمية املع�صكر من ناحية رفع م�صتوى حكام 
ومدربي الكراتيه، م�صريا اىل ان ذلك ينعك�ص على م�صتوى 

الالعبن. 
على  وا�صتمل  ال��ن��ظ��ري،  اجل��ان��ب  ت�صمنت  ال���دورة  اأن  ي��ذك��ر 

واال�صا�صيات  التحكيم  وق���ان���ون  احل���ك���ام،  وح��ق��وق  واج���ب���ات 
وال��ب��ي�����ص��ك وامل��ق��ارن��ة ب��ن ال�����ص��ت��ريي��و وال�����ص��ت��وك��ان، و�صفات 
اأي�صا دورات يف اجلانب  املدرب واالإ�صابات، وت�صمن املع�صكر 

العملي.
من  ملجموعة  واحل��ك��ام  امل���درب���ون  خ�صع  املع�صكر  خ��ت��ام  ويف 
االختبارات النظرية والعملية، من اجل اخلروج بنخبة من 

الكفاءات واملواهب بهدف تطوير اللعبة ورفع م�صتواها .

ال�صورين يف االردن، مبادرة من االحت��اد الدويل   �صهد خميم الزعري، اكرب خميم لالجئن 
العليا لالجئن يف  املفو�صية  مع  بالتعاون  يومن  ملدة  ور�صة عمل  باإقامة  للبي�صبول-�صوفتبول 

منظمة االمم املتحدة واللجنة االوملبية االردنية.
30 مدربا وم�صوؤوال  اأكرث من  اإىل  البي�صبول  اأ�صا�صيات ريا�صة  اإىل تعليم  العمل  وهدفت ور�صة 

حمليا.
و�صيبداأ املدربون يف اال�صابيع املقبلة بربامج تعليم البي�صبول اإىل الراغبن يف املخيم الذي ي�صكن 

فيه نحو 80 األف الجىء، و�صيقوم االحتاد الدويل للعبة بتقدمي جميع املعدات ال�صرورية.

تعليم ريا�سة البي�سبول يف 
خميم الزعرتي لالجئني
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و�صع ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�ص 
الرقم  اإىل  ال��و���ص��ول  عينيه  ن�صب 
ل��ع��دد االأل���ق���اب الكربى  ال��ق��ي��ا���ص��ي 
روجيه  ال�صوي�صري  با�صم  امل�صجل 
خالفة  بعد  وذل��ك   ،”20“ فيدرر 
بطولة  ك�����اأ������ص  رف������ع  يف  االأخ���������ري 
اأ�صراليا املفتوحة يف كرة امل�صرب، 
األ����ق����اب يف   7 اإىل  ر����ص���ي���ده  راف���ع���ا 

ملبورن.
وتوج ال�صربي بلقب اأوىل بطوالت 
الكربى  االأرب�������ع  ����ص���الم  ال���غ���ران���د 
بفوز �صهل يف النهائي على غرميه 
االإ�صباين رافايل نادال 6-3 و2-6 
عاما  ال�31  اإب���ن  ل��ي��ن��ف��رد  و3-6، 
يف  االأل��ق��اب  لعدد  القيا�صي  بالرقم 
كان  وال���ذي  االأ���ص��رال��ي��ة  البطولة 
اخل���ارج من  ف��ي��درر،  م��ع  يتقا�صمه 
اليوناين  ي���د  ع��ل��ى  ال���راب���ع  ال�����دور 

ال�صاب �صتيفانو�ص ت�صيت�صيبا�ص.
دي���وك���وف���ي���ت�������ص على  ت����ف����وق  ك���م���ا 
الذي  اأمي��ر���ص��ون  روي  االأ����ص���رايل 
اي�صا لكن جميعها  األقاب   6 اأح��رز 
 1961 ب�����ن  ال�����ه�����واة  ع�������ص���ر  يف 

و1967.
العب  اأول  دي���وك���وف���ي���ت�������ص  وب������ات 
اإح���راز  ال��ث��ال��ث��ة،  ل��ل��م��رة  ي�صتطيع، 
 3“ ك��ب��رية متتالية  ال��ق��اب  ث��الث��ة 

و4  و2012،   2011 ب��ن  ال��ق��اب 
و2016”،   2015 ب���ن  األ���ق���اب 
كاأكرث  ال���ث���ال���ث  ب���امل���رك���ز  وان����ف����رد 
الغراند  باألقاب  تتويجا  الالعبن 
على  م���ت���ق���دم���ا   ،”15“ �����ص����الم 

االأمريكي بيت �صامربا�ص.
واأكد ال�صربي اأنه متحفز “ملحاولة 
الو�صول” اىل رقم فيدرر، لكنه اأقر 
زال طويال  اأمامه ما  الطريق  ب��اأن 
الع�صرين،  ال��ك��ب��ري  ب��ل��ق��ب��ه  ل��ل��ف��وز 
�صناعة  ب���اأن  م���درك  “اأنا  م�صيفا 
اأحبها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ص��ة  ال��ت��اري��خ يف 
بالتاأكيد  مميزا.  �صيئا  يعترب  حقا، 

اأن ذلك يحفزين«.
الغراند  ب��ط��والت  “خو�ص  و���ص��دد 
راب����ط����ة  دورات  اأك����������رب  �������ص������الم، 
املطلقة  االأولية  ي�صكل  املحرفن، 

بالن�صبة يل«.
وب��ع��م��ر احل����ادي����ة وال���ث���الث���ن، ما 
الوقت  دي��وك��وف��ي��ت�����ص  اأم�������ام  زال 
فيدرر  اإجن���از  اىل  للو�صول  ال��ك��ايف 
عاما،   37 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ال���ذي 
وه���و ك�����ص��ف ع��م��ا ي��ج��ب ال��ق��ي��ام به 
موا�صلة  على  بالتاأكيد  “الركيز 
ل���ع���ب���ي واحل�����ف�����اظ على  حت�������ص���ن 
 - اأمتلكها  ال��ت��ي  العامة  الرفاهية 
ذه��ن��ي��ا وج�����ص��دي��ا وع��اط��ف��ي��ا - لكي 

هذا  على  املناف�صة  ب��اإم��ك��اين  ي��ك��ون 
القادمة،  لالأعوام  العايل  امل�صتوى 
واحل�����ص��ول يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف على 
ف����ر�����ص����ة االق�����������راب م�����ن ال����رق����م 
القيا�صي لروجيه”، م�صتطردا “ما 

زال بعيدا جدا«.
ال��ك��وع وخ���روج من  وبعد عملية يف 
اال�صرالية  البطولة  نهائي  ثمن 
ال��ع��ام امل��ا���ص��ي وم���ن ن����ادي ال���� 20 
العاملي،  ال��ت�����ص��ن��ي��ف  يف  االأوائ���������ل 
انخف�صت معنويات النجم ال�صربي 
و�صيطر عليه انعدام الثقة بالنف�ص، 
لكن �صرعان ما جتاوز هذا الو�صع 
من خالل اعادة التعاون مع مدرب 
ال�صلوفاكي  ال�����ص��اب��ق��ة  جن���اح���ات���ه 
ماريان فايدا، وبداأ من جديد خطا 
من  ال��ث��اين  الن�صف  يف  ت�صاعديا 
ت��وج��ه بلقبن ك��ب��ريي��ن يف  امل��و���ص��م 
وفال�صينغ  االإنكليزية  ومي��ب��ل��دون 

ميدوز االأمريكية.
وقد اأكد ال�صربي عودته اىل اأف�صل 
م�����ص��ت��وي��ات��ه ب��ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي فاز 
تخل�ص  اإذ  ن���ادال،  غرميه  على  بها 
بعدما  ب�����ص��ه��ول��ة  االإ�����ص����ب����اين  م����ن 
ك�����ص��ر اإر����ص���ال���ه م���رت���ن يف ك���ل من 

املجموعات الثالث.
اأكرث  اىل  ديوكوفيت�ص  يحتج  ومل 

الإنهاء  دق���ائ���ق  و4  ���ص��اع��ت��ن  م���ن 
املباراة، يف حن ان اآخر لقاء بينهما 
ن�صخة  ن��ه��ائ��ي  خ����الل  م��ل��ب��ورن  يف 
اأن  ب��ع��د  ال��ت��اري��خ  دخ���ل   ،2012
وزمن  جم��م��وع��ات  بخم�ص  ان��ت��ه��ى 
و53  �صاعات   5 اىل  و�صل  قيا�صي 

دقيقة.
نادال  اأم��ام  اأنه قدم  ال�صربي  وراأى 
مو�صحا  املثالية”،  امل��ب��اراة  “حقا 
خطاأ   15 ارت��ك��ب��ت  اأين  “اأعتقد 
مباراتن  يف  ف��ق��ط  م��ب��ا���ص��ر  غ���ري 
النهائي والنهائي”. و�صط  “ن�صف 
الظروف واللعب �صد نادال مباراة 

بهذه االأهمية، االأمر كان رائعا«.
باري�ص  اىل  ديوكوفيت�ص  و�صيذهب 
يف اأيار-مايو ملحاولة الفوز ببطولة 
اأول  �صيجعله  م��ا  غ���ارو����ص،  روالن 
العب يف ع�صر االحراف يتوج بكل 
من االألقاب االأربع الكربى مرتن 
على اأقل تقدير، كما �صيكون حامل 
للمرة  معا  االأرب���ع  البطوالت  لقب 

الثانية يف م�صريته.
مالعب  ه��ي  غ���ارو����ص  روالن  ل��ك��ن 
باإحرازه  هناك  تعملق  ال��ذي  ن��ادال 
عاما،   13 خ��الل  م��رة   11 اللقب 
يريد  ديوكوفيت�ص  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
“ملك  ي���زي���ح  اأن  ج����وارح����ه  ب���ك���ل 

املالعب الرابية” عن عر�صه، لكن 
علي  ي��ت��وج��ب  اأن���ه  ال��وا���ص��ح  “من 
طريقة  على  ال�صيء  بع�ص  العمل 
لعبي على املالعب الرابية، ب�صكل 

اأكرب مما اعتدت«.

اأف�صل مما  األعب  اأن  “علي  واأو�صح 
اأن����ا األعب  ف��ع��ل��ت امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي. 
اأحتدث  لكني  اأف�����ص��ل،  ب�صكل  االآن 
ب�صكل خا�ص عن املالعب الرابية 
على  املناف�صة  بفر�صة  اأحظى  لكي 

اللقب«.
هناك  االأك���رب  “التحدي  اأن  وراأى 
ه���و ال���ف���وز ع��ل��ى ن������ادال، ث���م هناك 
ثييم  دومينيك”  “النم�صاوي 
زفرييف،  األك�صندر”  و”االأملاين 

على  �صي�صارك  “فيدرر”  وروج��ي��ه 
االأرج��ح«. وختم “من الوا�صح اأين 
�صاأ�صتمتع اأوال بهذا الفوز واأت�صاركه 
مع عائلتي واأ�صدقائي، ثم �صاأنطلق 

من هناك«.

املو�صم، �صربة  ه��ذا  االأم��ري��ن  يعاين  ال��ذي  تلقى مر�صيليا 
ا�صافية موجعة بعدما عاقبته جلنة االن�صباط يف رابطة 
ب��اق��ف��ال م��درج��ات ملعبه  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�صي  ال����دوري 
خلفية  على  وق��ائ��ي،  كتدبري  كامل  ب�صكل  “فيلودروم” 
االح�����داث ال��ت��ي ح�����ص��ل��ت اجل��م��ع��ة ���ص��د ل��ي��ل “1-2” يف 

املرحلة الثانية والع�صرين.
ا�صتثنائيا  اجتماعا  ع��ق��دا  ال��ت��ي  االن�صباط  جلنة  وق��ال��ت 
االثنن للبحث مبا ح�صل يف املباراة �صد ليل، اأنه “نظرا 
لطبيعة وخطورة ما ح�صل، قررت اللجنة و�صع امللف قيد 
الدر�ص، وخالل مدة هذا االإجراء وكتدبري وقائي، �صيغلق 

ملعب “اأوراجن فيلدوروم” ب�صكل كامل«.
وت��وق��ف��ت م���ب���اراة اجل��م��ع��ة مل���دة 35 دق��ي��ق��ة ب�����ص��ب��ب رمي 
م��ف��رق��ع��ات ن���اري���ة ب��ال��ق��رب م���ن الع��ب��ي ال��ف��ري��ق امل�صيف 
الهولندي كيفن �صرومتان وجوردان اأمايف وحكم التما�ص، 
وار�صال   ،57 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ل��ل��ت��دخ��ل  احل��ك��م  ا���ص��ط��ر  م���ا 

الفريقن اىل غرف املالب�ص حلن تاأمن �صالمة امللعب.
الثامن  املركز  يحتل  ال��ذي  املتو�صطي  ال��ن��ادي  و�صي�صطر 
بفارق 9 نقاط عن املركز الثالث املوؤهل اىل دوري اأبطال 
املراحل  يف  يتيم  بفوز  اكتفى  بعدما  املقبل  املو�صم  اأوروب���ا 
ال�صبع االأخرية، اىل خو�ص مباراته املقبلة على اأر�صه �صد 

 ”18 املرحلة  م��ن  “موؤجلة  �صباط-فرباير   5 يف  ب���وردو 
اأبقي  اإذا  منه   16 اأميان يف  ورمب��ا �صد  مبدرجات خالية، 

على االإجراء الوقائي.
ولن تكون املرة االأوىل التي يلعب فيها مر�صيليا على اأر�صه 
دون جمهور هذا املو�صم، اإذ بداأ م�صواره يف م�صابقة “يوروبا 
اأيلول-   20 يف  االأمل��اين  فرانكفورت  اينراخت  ليغ” �صد 
نتيجة خمالفات جلمهوره  اأم��ام مدرجات خالية  �صبتمرب 
املو�صم املا�صي يف امل�صابقة القارية، ال�صيما رمي املفرقعات 
�صد  ليون  يف  اأقيمت  التي  النهائية  امل��ب��اراة  قبل  ال��ن��اري��ة 

اأتلتيكو مدريد االإ�صباين “�صفر3-«.

معاقبة مر�سيليا باإقفال مدرجات فيلودروم 

االأربعاء  غ��د  م��ب��اراة  اإىل  ب��ر���ص��ل��ون��ة  ي��دخ��ل 
اإ�صبيلية وهو مهدد ب�صكل كبري  �صد �صيفه 
اإ�صبانيا  ك��اأ���ص  م�صابقة  لقب  ع��ن  ب��ال��ت��ن��ازل 
املا�صية،  االأرب��ع��ة  امل��وا���ص��م  يف  احتكره  ال��ذي 
بنتيجة  االأندل�ص  يف  ذهابا  خل�صارته  وذل��ك 

-2�صفر.
قرار  ثمن  املا�صي  االأرب��ع��اء  بر�صلونة  ودف��ع 
م��درب��ه اإرن�����ص��ت��و ف��ال��ف��ريدي ب��اراح��ة النجم 
ي�صافر  الذي مل  ليونيل مي�صي  االأرجنتيني 
حتى مع الفريق اىل االأندل�ص، ما لعب دورا 
اإ�صبيلية  اأم���ام  لفريقه  االأوىل  اخل�����ص��ارة  يف 
جميع  �صمن  بينهما  مواجهة   12 اآخ��ر  يف 
االأول-  ت�صرين   3 امل�صابقات، وحتديدا منذ 

اأكتوبر 2015 “2-1 يف الدوري«.
اأي�صا ن�صف ال�صاعة االأخري  اأن خا�ص  وبعد 
املا�صي  االأ���ص��ب��وع  ن��ه��اي��ة  م��ب��اراة عطلة  م��ن 
اىل  فالفريدي  ا�صطر  حيث  ليغاني�ص  �صد 
ا�صراكه ب�صبب تعادل فريقه فكان عند ح�صن 
ظ���ن م���درب���ه ب��ت��م��ري��ره ك���رة ه���دف التقدم 
عاد   ،1-3 ال��ف��وز  ت��اأك��ي��د  ه���دف  وت�صجيله 
يف  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  الت�صكيلة  اىل  االأح���د  مي�صي 
دربي كاتالونيا �صد جريونا و�صجل الهدف 

الثاين “-2�صفر«.
عاما   31 البالغ  االأرجنتيني  النجم  غياب 
“بقرار  اإ�صبيلية جاء  الذهاب �صد  عن لقاء 
الذي  ال�صخ�ص  امل��درب،  اعتمد على معايري 
اآخر”  �صخ�ص  اأي  م��ن  اأك��رث  العبيه  يعرف 
“علي  م�صيفا  فالفريدي،  اأ���ص��ار  ما  بح�صب 
اأن اأتخذ قرارات من هذا النوع الأن اأحدا ال 
فريقي”.  بالعبي  املتعلقة  املعطيات  ميلك 
اأف�����ص��ل لالعبي،  اأق���وم مب��ا ه��و  “اأنا  و���ص��دد 

لفريقي والنادي«.
املهاجم  م�صاركة  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  و���ص��ه��دت 
الغاين كيفن برين�ص بواتنغ اأ�صا�صيا رغم اأنه 
خا�ص مترينا واحدا مع زمالئه اجلدد بعد 
�صبيل  على  الكاتالوين  ال��ن��ادي  اىل  انتقاله 

االإعارة من �صا�صوولو االإيطايل.
وعلق فالفريدي على م�صاركة الغاين بالقول 
“اأقر باأن الو�صع كان �صعبا عليه الأنه و�صل 
للتو اىل هنا، لكني اعتقدت اأنه اأف�صل قرار 

ميكن اتخاذه من اأجل الفريق«.
االأحد  اأك��د  ال��ذي  اأن فالفريدي  املوؤكد  ومن 
ب���ع���د ال����ف����وز ع���ل���ى ج����ريون����ا ب�����ص��ع��وب��ة اأن����ه 
اأن نتاأهل اىل  هو  هدفنا  احل��ال،  “بطبيعة 
املرة  ه����ذه  ي��خ��اط��ر  ل���ن  النهائي”،  ن�����ص��ف 
مقاعد  ع��ل��ى  م��ي�����ص��ي  ب��اب��ق��اء  اأو  بت�صكيلته 

البدالء.
الفوز  اىل  ال���دوري  ومت�صدر  بطل  ويحتاج 
اأهداف  ثالثة  بفارق  االأندل�صي  �صيفه  على 
ال��ل��ق��ب و���ص��ي��ف�����ص��ل يف  ���ص��ي��ت��ن��ازل ع���ن  واإال 
الو�صول اىل ن�صف النهائي على اأقل تقدير 

 2010-2009 مو�صم  منذ  االأوىل  للمرة 
على  النهائي  ثمن  يف  م�����ص��واره  انتهى  ح��ن 
يد اإ�صبيلية بالذات “1-2 يف كامب نو و-1
�صفر يف االأندل�ص”، قبل اأن ينجح بعدها يف 
النهائي  ون�صف  م��رت��ن  النهائي  ال��و���ص��ول 

مرة واحدة والفوز باللقب خم�ص مرات.
لهيمنة  حد  بو�صع  النف�ص  اأ�صبيلية  وميني 
الكاأ�ص  م�صابقة  على  الكاتالوين  العمالق 
التي توج بلقبها يف االأعوام االأربعة االأخرية، 
االأندل�صي  الفريق  ح�صاب  على  مرتان  منها 
بعد  “-2�صفر   2016 ع���ام���ي  ب����ال����ذات 

التمديد “ و2018 “-5�صفر«.
وال��ت��ق��ى ال��ف��ري��ق��ان م���رت���ن اأخ���ري���ن هذا 
املو�صم اىل جانب ذهاب ربع النهائي، االأوىل 
يف الكاأ�ص ال�صوبر يف مدينة طنجة املغربية، 
والثانية يف بر�صلونة يف 20 ت�صرين االأول- 
من  التا�صعة  املرحلة  �صمن  املا�صي  اأكتوبر 
ال������دوري وف����از ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين 1-2 

و2-4.
ريال  يخو�ص  مونتيليفي”،  “�صتادي  وعلى 
كاتالونيا  يف  تواليا  الثانية  مباراته  مدريد 

ح����ن ي���ح���ل اخل���م���ي�������ص ���ص��ي��ف��ا على 
بطاقة  لنيل  مر�صح  وه��و  ج��ريون��ا 
ن�صف النهائي، بعد اأن ح�صم لقاء 

الذهاب على اأر�صه 2-4.
االأرجنتيني  امل���درب  فريق  وك��ان 
���ص��ان��ت��ي��اغ��و ����ص���والري ت��غ��ل��ب على 
اإ�صبانيول  االآخر  كاتالونيا  ممثل 

االأح��د 4-2 اي�صا يف الدوري 
بف�صل ثنائية للفرن�صي كرمي 
بنزمية وهدفن للعائد من 

االإ���ص��اب��ة ال��وي��ل��زي غاريث 
�صريخيو  وال���ق���ائ���د  ب���اي���ل 

رامو�ص.
امللكي  ال���ن���ادي  اأن  وي���ب���دو 
امل�صتوى  من  �صيئا  ا�صتعاد 
ال����ذي خ��ول��ه اح�����راز لقب 

يف  اأوروب�����������ا  اأب�����ط�����ال  دوري 
املا�صية،  ال���ث���الث���ة  امل���وا����ص���م 
ف������وزه اخل���ام�������ص يف  اإذ ح���ق���ق 
االأخ��رية، وهو  ال�صت  مبارياته 
ت�صتمر  ب�����اأن  ال��ن��ف�����ص  مي��ن��ي 
عودة  م��ع  ال�صيما  ا�صتفاقته 
بايل الذي �صارك بديال بعد 
امل���الع���ب منذ  ع���ن  غ���اب  اأن 
احلايل  ال�صهر  م��ن  الثالث 
ربلة  يف  ا�����ص����اب����ة  ب�������ص���ب���ب 

ال�صاق.
ب���ع���د فوز  ������ص�����والري  واأك�������د 
�صعيد.  “غاريث  اأن  االأح����د 

و�صجل  “كبديل”  دخ��ل  لقد 

ب�صرعة، وهذا �صيء رائع له ولثقته بنف�صه. 
عليه ا�صتعادة م�صتواه ال�صابق تدريجيا. هذا 
غاريث الذي نريد روؤيته، املتعط�ص لت�صجيل 
االأهداف، الالعب الذي �صجل ثالثة اأهداف 

يف كاأ�ص العامل لالأندية«.
وتفتتح مباريات اياب ربع النهائي الثالثاء 
حيث ميني خيتايف النف�ص بالبناء على الفوز 
ب��ه��دف وح��ي��د يف ملعبه  ال���ذي حققه ذه��اب��ا 

اأج�����������ل ع���ل���ى ف���ال���ن�������ص���ي���ا، من 
ىل ال�����و������ص�����ول  ا

ن�����������ص�����ف 
النهائي 
ة  للمر

حن   2010-2009 مو�صم  منذ  االأوىل 
انتهى م�صواره على يد اإ�صبيلية.

ويف املواجهة االأخرى املقررة االأربعاء، تبدو 
ي�صت�صيف  ال���ذي  بيتي�ص  ل��ري��ال  االأف�صلية 
االأخري  م��ن ملعب  ع���اد  اأن  ب��ع��د  اإ���ص��ب��ان��ي��ول 
للباراغوياين  هدف  بف�صل   1-1 بالتعادل 
9 دق����ائ����ق على  ����ص���ان���اب���ريا ق���ب���ل  اأن���ت���ون���ي���و 

النهاية.

بر�سلونة مهدد بالتنازل عن كاأ�ش امللك 

رفع مدرب مان�ص�صر �صيتي اال�صباين جو�صيب غوارديوال 
من  امل�صغوط  الربنامج  ملواجهة  العبيه  اأم��ام  التحدي 
ال�صغط  ملوا�صلة  �صعيهم  يف  املقبلة  الفرة  يف  املباريات 
م�صيفه  مواجهة  ع�صية  وذل��ك  املت�صدر،  ليفربول  على 
ن��ي��وك��ا���ص��ل يف امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة وال��ع�����ص��ري��ن م��ن بطولة 

انكلرا.
ل��ي��ف��رب��ول خ����رج م��ب��ك��را م���ن م�����ص��اب��ق��ت��ي الكاأ�ص  وك�����ان 
املحليتن، وبات يركز جهوده على الدوري املحلي ودوري 
اأوروب��ا، يف حن ال تزال كتيبة غوارديوال حتارب  اأبطال 
املباراة  ال�”�صيتيزين�ص”  بلغ  ان  بعد  جبهات  اأرب���ع  على 
النهائية لكاأ�ص الرابطة االإنكليزية، والدور اخلام�ص من 
-5�صفر  برينلي  على  ال�صاحق  ف��وزه  بعد  اإنكلرا  كاأ�ص 
اأوروب����ا حيث  اأب��ط��ال  ال��ث��اين م��ن دوري  ال�صبت، وال���دور 

يواجهون مهمة �صهلة على الورق �صد �صالكه االأملاين.
ويف الوقت الذي خا�ص فيه �صيتي ثالث مباريات يف مدى 
اأ�صبوع واحد �صد هارد�صفيلد يف الدوري وبورتون البيون 
يف ك��اأ���ص ال��راب��ط��ة ث��م برينلي يف ال��ك��اأ���ص، ك��ان ليفربول 

يخ�صع ملع�صكر تدريبي دافىء يف دبي.
على  املحاربة  فريقه يف  ا�صتمرار  بان  غوارديوال  واعترب 
“من املهم جدا ان  اأكرث من جبهة يعترب امتيازا بقوله 
نتواجد يف جميع املناف�صات يف �صهر كانون الثاين/يناير. 
االأف�صل يف  االأندية  ما هي  الكبرية.  الفرق  اإنها عالمة 
العقد االأخري؟ يوفنتو�ص، بايرن ميونيخ وبر�صلونة الأن 
بالكوؤو�ص  ع��ام،  املحلي كل  ب��ال��دوري  االأن��دي��ة تفوز  ه��ذه 

املحلية كل عام«.
وا�صاف “يف بع�ص االأحيان يقف احلظ اىل جانبك، ويف 
منح  ا�صتطيع  ال  عنك.  يتخلى  االخ��رى  االأح��ي��ان  بع�ص 
فر�صة لالعبن الأننا نخو�ص الكثري من املباريات. لكني 
اأقول لهم باأن ذلك يعدُّ مبثابة امتياز، اأما اإذا عّدوا ذلك 

باأنه م�صكلة، فهذا خطاأ كبري«.
ت�صتطيع  وال��ث��الث��ن  اخل��ام�����ص��ة  ت��ب��ل��غ  “عندما  وت���اب���ع 
احل�����ص��ول ع��ل��ى راح����ة م��ن دون اأي م�����ص��ك��ل��ة. ت��ك��ون قد 
اعتزلت وتاأخذ اإجازة ملدة عام، اأما االآن فاالأمر خمتلف، 

يجب ان ن�صتمتع بهذا االمتياز«.
وبعد اأن مر مان�ص�صر �صيتي بفرة انعدام وزن يف كانون 
االأول-دي�����ص��م��رب، ق��ام ب��رد فعل ق��وي م��ن خ��الل ف��وزه يف 
ث��م��اين م��ب��اري��ات ت��وال��ي��ا، وت��راف��ق ذل��ك م��ع ع���ودة �صانع 
اأبعدته  ا�صابة  بعد  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  االألعاب 
اأكرث من �صهرين، باالإ�صافة اىل م�صاركة الظهري االأي�صر 

الفرن�صي بنجامان مندي.
ملعب  على  �صيتي  لي�صر  ليفربول  ي�صتقبل  املقابل،  يف 
“اأنفيلد” وهو مر�صح الإ�صافة ثالث نقاط اىل ر�صيده.
الويلزي  التاريخي  وه��داف��ه  ليفربول  اأ�صطورة  واعترب 
“احلمر” يخطو بثبات نحو لقب  اإي��ان را���ص بان فريق 
بقوله  1990 عندما كان يف �صفوفه،  له منذ عام  اأول 
“اأعتقد بان ان�صار الفريق ي�صعرون باالإثارة الأن فريقهم 
اأم��ر مل يح�صل لهم منذ  اأك��رث م��ن جيد وه��و  يف موقع 
فرة طويلة، االآن يتعن على الالعبن ان يتعاملوا مع 

كل مباراة على حدة«.
اأرجحية  ي���وؤك���د  ع��ام��ل  م���ن  اأك����رث  ب���وج���ود  را�����ص  وراأى 
 29 منذ  خزائنه  ع��ن  الغائب  اللقب  الإح���راز  ليفربول 
الفريق يتمتع بدفاع �صلب مل يدخل  باأنه  عاما ال�صيما 
يوا�صل  23 مباراة، يف حن  13 هدفا يف  �صوى  مرماه 
�صالح  حممد  امل�صري  م��ن  امل��ك��ون  الهجوم  خ��ط  ثالثي 
مانيه  �صاديو  وال�صنغايل  فريمينو  روب��رت��و  وال��ربازي��ل��ي 

هوايته التهديفية.
هدفا،   16 بر�صيد  ال��ه��داف��ن  ترتيب  �صالح  ويت�صدر 
كاين  هاري  توتنهام  بفارق هدفن عن مهاجم  متقدما 

امل�صاب حتى مطلع اآذار-مار�ص املقبل.
�صالح  كان  املا�صي،  “املو�صم  بقوله  ب�صالح  را���ص  وا�صاد 
بالن�صبة اإيل اأف�صل العب يف العامل. كان متوقعا اأن يكون 
تتطور  م�صتواه  ب��اأن  اأ�صعر  لكني  ا�صعب  احل��ايل  املو�صم 
ولهذا ال�صبب هو يت�صدر ترتيب الهدافن«. وياأمل مدرب 
مان�ص�صر يونايتد الرنوجي اويل غونار �صول�صكاير يف اأن 
انت�صاراته ويرفعها اىل ت�صعة يف  �صل�صلة  يوا�صل فريقه 
خمتلف امل�صابقات منذ ان ا�صتلم املهمة موقتا حتى نهاية 
عندما  وذل��ك  مورينيو،  جوزيه  للربتغايل  خلفا  املو�صم 

ي�صت�صيف برينلي على ملعب “اولد ترافورد«.
وبعد ان تخطى فرق متوا�صعة يف مبارياته ال�صت االأوىل، 
جنح �صول�صكاير يف هند�صة الفوز على توتنهام يف الدوري 
وعلى اأر�صنال يف الكاأ�ص بعيدا عن قواعد الفريق، لريفه 
من ا�صهمه يف تويل املهمة نهائيا، علما اأن جمل�ص ادارة 
لتعين مدرب  ال���الزم  ال��وق��ت  �صيتخذ  بانه  اك��د  ال��ن��ادي 

ب�صكل نهائي للفريق.
ايفرتون،  مع  هادر�صفيلد  يلتقي  االأخ��رى،  املباريات  ويف 
ولفرهامبتون مع و�صت هام، فولهام مع برايتون، اأر�صنال 
مع كارديف �صيتي، بورمنوث مع ت�صل�صي، �صاوثمبتون مع 

كري�صتال باال�ص، وتوتنهام هوت�صرب مع واتفورد.

غوارديول يتحدى لعبيه مبواجهة 
الربنامج امل�سغوط  

ديوكوفيت���ش ي�س��ع الرق��م القيا�س��ي لفي��درر ن�س��ب عيني��ه 

ان��ف�����ص��ل ال���رج���اء ال��ب��ي�����ص��اوي امل��غ��رب��ي االث���ن���ن عن 
م���درب���ه االإ����ص���ب���اين خ����وان ك��ارل��و���ص غ���اري���دو، ب�صبب 
النادي بح�صب  بها  مير  التقنية” التي  “االختالالت 
الرجاء عرب �صفحته  االأخ��ري يف بيان. وق��ال  اأعلن  ما 
اإدارة  ل��ق��اء ج��م��ع  ب��ع��د  ج���اء  ال��ق��رار  اأن  ع��ل��ى في�صبوك 
النادي  و�صعية  “لتدار�ص  االإ���ص��ب��اين  وامل���درب  ال��ن��ادي 
املهمة  التقنية  االختالالت  التي عرفت جمموعة من 
ان�صجام  انعك�صت �صلبا على  االآون��ة االأخ��رية، والتي  يف 
اإدارة الرجاء كلفت  اأن  اأداء الفريق«. واأ�صاف البيان  و 
الالعبن الدولين ال�صابقن للنادي يو�صف ال�صفري 
الفريق،  ق��ي��ادة  م�صوؤولية  ل��ت��ويل  امل��ب��ارك��ي  وبو�صعيب 

بانتظار تعين مدرب جديد للفريق. وجاء هذا القرار 
بعد يومن على الهزمية اأمام جنم ال�صاحل التون�صي 
�صفر2- يف ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة العربية 
الدوري  يف  اخلام�ص  املركز  الرجاء  ويحتل  لالأندية. 
البي�صاوي  ال��وداد  ت�صع نقاط عن ج��اره  املحلي بفارق 
اأق��ل م��ن االأخ���ري. وا�صتلم غاريدو  لكن خ��ا م��ب��ارات��ن 
يونيو  ح����زي����ران-  يف  ال���رج���اء  ت���دري���ب  عاما”   49“
املركز  اإىل  اال���ص��ب��اين  ف��ي��اري��ال  ق��اد  اأن  بعد   ،2017
الرابع يف الدوري املحلي عام 2011 قبل االنتقال اىل 
ثم حل يف  االإ�صباين،  بيت�ص  ري��ال  ثم  البلجيكي  ب��روج 
م�صر لالأ�صراف على االأهلي، وبعدها ال�صعودية حيث 

الرجاء البي�ساوي يتخلى عن مدربه غاريدو 



الثالثاء  29   يناير    2019  م   -   العـدد  12541  
Tuesday  29   January   2019  -  Issue No   12541

19191919

اأكد األبريتو زاكريوين املدير الفني 
ال�صعود  اأن  االإم��������ارات  مل��ن��ت��خ��ب 
واإ�صعاد  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة  اإىل 
ي�صكل  االإم���ارات���ي���ة  اجل��م��اه��ري 
خالل  الالعبن  لكافة  هدفا 
ن�صف  ال���دور  مل��ب��اراة  خو�صهم 
النهائي من بطولة كاأ�ص اآ�صيا 
اليوم   ”2019 “االإمارات 
ع��ل��ى ا���ص��ت��اد حم��م��د ب���ن زايد 

باأبوظبي.
وق����ال اإن م��ن��ت��خ��ب االإم�������ارات يف 
م�صواره  م��دار  على  م�صتمر  تطور 
الالعبن  اأن  م��وؤك��دا  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
بركيز  ال��ي��وم  م��ب��اراة  �صيخو�صون 
اأن اجلماهري  و  واإ�صرار كبري  عال 
���ص��ت��ظ��ل ه����ي ال����داع����م االأ����ص���ا����ص 
للمنتخب يف م�صواره بالبطولة 

واأن الهدف ح�صد اللقب.
واأ����������ص���������ار خ���������الل امل������وؤمت������ر 

الدور  مب��ب��اراة  اخل��ا���ص  ال�صحفي 
اأم�ص يف  الذي عقد  النهائي  ن�صف 
 .. باأبوظبي  زاي��د  ا�صتاد حممد بن 
اإىل هناك رغبة كبرية واإ�صرارا من 
املباراة  ه��ذه  جت��اوز  على  الالعبن 
“املونديال  نهائي  اإىل  وال��و���ص��ول 

االآ�صيوي.
اآ�صيا  ك��اأ���ص  ب��ط��ول��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
“االإمارات 2019” تختلف ب�صكل 
اآ���ص��ي��ا عام  ك��ام��ل ع��ن بطولة ك��اأ���ص 
من  خاللها  متكن  التي   2011
اللقب  اإىل  الياباين  املنتخب  قيادة 
م�صريا اإىل اأن الن�صخة احلالية من 
البطولة ات�صمت بالندية يف جميع 
مبارياتها وكان احل�صم فيها �صعبا 

وبتفا�صيل �صغرية.
متنياته  ع���ن  زاك�������ريوين  واأع�������رب 
منتخب  لالعبي  العاجل  بال�صفاء 
وخليفة  اأح���م���د  االإم�������ارات حم��م��د 
املنتخب  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  م���ب���ارك 
21 العبا  ال���ي���وم  ي�����ص��م  ال��وط��ن��ي 
اأ�صا�صيا لديهم الرغبة واحلما�ص 
ال��و���ص��ول للمباراة  اأج��ل  م��ن 

النهائية للبطولة.
وتقدم املدير الفني ملنتخب 
االإم��ارات يف م�صتهل املوؤمتر 
منتخب  الع��ب  اإىل  بالتعازي 
وفاة  يف  مابيل  اأوي��ر  اأ�صراليا 

�صقيقته.

العب  �صاملن  علي  ق��ال  جانبه  م��ن 
املوؤمتر  خ���الل  االإم������ارات  منتخب 
الالعبن  ط���م���وح  اإن  ال�����ص��ح��ف��ي 
النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  الو�صول  ه��و 
ن�صتمد  اأننا  م��وؤك��دا  اللقب  وح�صد 
قدمت  التي  اجلماهري  م��ن  قوتنا 
مدار  على  الدعم  اأ�صكال  كافة  لنا 
املباراة  وخا�صة  البطولة  مباريات 

ال�صابقة اأمام اأ�صراليا.

املنتخب  ي��ت��ط��ل��ع  ال���ل���ق���ب،  ب��ح��ام��ل  اأط������اح  ب��ع��دم��ا 
النجاح  طريق  على  ج��دي��دة  خطوة  اإىل  االإم��ارات��ي 
عندما  ال��ق��دم،  لكرة   2019 اآ�صيا  كاأ�ص  بطولة  يف 
يلتقي قطر اليوم الثالثاء يف الدور ن�صف النهائي 

للبطولة.
وقبل بداية هذه الن�صخة التي ت�صت�صيفها االإمارات، 
لبلوغ  ق��وي��ة  ب��ر���ص��ي��ح��ات  “االأبي�ص”  ي��ح��ظ  مل 
املنتخب  ولكن  احلالية،  البطولة  يف  املرحلة  ه��ذه 
املربع  اإىل  االإماراتي وبدعم جماهريه �صق طريقه 

الذهبي.
رحلة  يف  باال�صتمرار  “االأبي�ص” يحلم  بات  واالآن، 
ال��ذي مل يحرزه من  ال��ق��اري،  اللقب  املناف�صة على 

قبل.
اإ�صتاد  ويخو�ص املنتخب االإماراتي اللقاء غداً على 
باأبوظبي، حيث  ن��ادي اجلزيرة  زاي��د يف  بن  حممد 
للمباراة  امل����رور  ت��اأ���ص��رية  ع��ل��ى  ال�����ص��راع  �صي�صتعل 
مدينة  اإ�صتاد  على  املقبل  اجلمعة  املقررة  النهائية 

زايد الريا�صية.
ويف ظل الر�صيحات متو�صطة امل�صتوى التي �صبقت 
اإىل هذه الن�صخة من البطولة،  املنتخب االإماراتي 
الفريق  مباريات  يف  اجلماهريي  احل�صور  يكن  مل 
ب��ال��دور االأول ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى امل��ط��ل��وب، خ��ا���ص��ة يف 
املباراة اأمام املنتخب التايالندي، وكذلك يف مباراة 
الفريق اأمام منتخب قريغيز�صتان يف الدور الثاين 

ع�صر«. ال�صتة  “دور 
ول��ك��ن امل���ب���اراة اأم�����ام امل��ن��ت��خ��ب االأ�����ص����رايل يف دور 
جماهريه،  ثقة  ا�صتعاد  الفريق  اأن  اأك��دت  الثمانية 
ب��ن زايد  اإ���ص��ت��اد ه���زاع  ال��ت��ي اكتظت بهم م��درج��ات 

بالعن.
هو  اجلماهريي  احل�صور  يكون  اأن  ينتظر  واالآن، 
ال�صالح االأقوى ل�”االأبي�ص” يف هذه املوقعة ال�صعبة 
تبلغ  ال��ذي  زاي��د،  اإ�صتاد حممد بن  واحلا�صمة على 

�صعته الر�صمية اأكرث من 37 األف مقعد.
احل�صور  ع��ل��ى  للجماهري  احل��اف��ز  م��ن  وي�����ص��اع��ف 
مقاطعة  ظل  يف  امل��ب��اراة،  لهذه  احلما�صية  ال�صبغة 
وم�صر”  والبحرين  ال�صعودية  “بجانب  االإم���ارات 

وحماوالتها  ل��الإره��اب،  دعمها  خلفية  على  لقطر، 
املتوا�صلة لزعزة اال�صتقرار يف املنطقة.

من  كثيفاً  اإق��ب��ااًل  املا�صيان  ال��ي��وم��ان  �صهد  ول��ه��ذا، 
جانب اجلماهري االإماراتية من اأجل احل�صول على 

تذكرة احل�صور يف هذه املباراة الفا�صلة.
اأما ال�صالح القوي االآخر الذي يعتمد عليه املنتخب 
التي  للفريق  املعنوية  باحلالة  فيتعلق  االإم��ارات��ي، 
ارتفعت ب�صكل هائل بعد الفوز الثمن على املنتخب 

االأ�صرايل حامل لقب البطولة.
ورغ���م ف���وز ال��ف��ري��ق ع��ل��ى اأ���ص��رال��ي��ا ب��ه��دف وحيد، 
ال�صديد  اللعب واحل��م��ا���ص  واأ���ص��ل��وب  امل��ب��اراة  اأك���دت 
ق���ادر على  االإم���ارات���ي  املنتخب  اأن  ال��الع��ب��ن  ل��دى 

املناف�صة واإحراز املزيد من التقدم يف البطولة.
االإيطايل  الفني  م��دي��ره  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ري��ق  ويتطلع 
األربتو زاكريوين اإىل ا�صتغالل هذه الدفعة املعنوية 
واإمكانيات  ن��اح��ي��ة،  م���ن  اجل��م��اه��ريي��ة  وامل�����ص��ان��دة 
ف��وز جديد  اأخ����رى، يف حتقيق  ال��ف��ري��ق م��ن ناحية 

ي�صع الفريق يف املباراة النهائية.
ال�صغوط  حت��وي��ل  اإىل  اأواًل  يحتاج  ال��ف��ري��ق  ول��ك��ن 
ل���ه داخل  اجل��م��اه��ريي��ة اإىل ط��اق��ة وق�����درة داف���ع���ة 

امل�صتطيل االأخ�صر.
البطولة  يف  االإم���ارات���ي  املنتخب  م�صتوى  وت����درج 
احلالية، اإذ ا�صتيقظ الفريق على تعادل �صعب 1-1 
مع نظريه البحريني يف املباراة االفتتاحية، ثم فاز 

على املنتخب الهندي العنيد 2-0، لي�صمن التاأهل 
املجموعة  يف  الثالثة  م��ب��ارات��ه  قبل  ال��ث��اين  ل��ل��دور 
م��ع نظريه   1-1 ب��ال��ت��ع��ادل  ان��ت��ه��ت  وال��ت��ي  االأوىل 

التايالندي.
“االأبي�ص” على  ويف الدور الثاين للبطولة، تغلب 
التمديد  بعد   2-3 العنيد  قريغيز�صتان  منتخب 
على  تاريخياً  ف���وزاً  يخطف  اأن  قبل  اإ���ص��ايف،  لوقت 

نظريه االأ�صرايل 1-0 يف دور الثمانية.
غياب  وه���و  وح���ي���د،  حت���د  “االأبي�ص”  وي��واج��ه��ه 
لالإ�صابة،  جمعة  وفار�ص  غريب  حممد  الالعبن 
ف��ي��م��ا ي���ع���ود ل�����ص��ف��وف ال���ف���ري���ق ال���الع���ب خمي�ص 

اإ�صماعيل بعد انتهاء اإيقافه.

»الأبي����ش« ي�سح���ذ اأ�سلحت���ه للعب���ور اإل���ى النهائ���ي

اأكد اأن الالعبني �سيخو�سون مباراة اليوم برتكيز عال واأن اجلماهري �ستظل هي الداعم االأ�سا�س 

املدي����ر الفن����ي للمنتخ����ب الوطن����ي : هدفن����ا الو�س����ول 
لنهائ����ي ك����اأ�ش اآ�سي����ا وح�س����د اللق����ب

علي �ساملني: 
ن�ستمد قوتنا من 
اجلماهري التي 
قدمت لنا كافة 
اأ�سكال الدعم 



ميثل موعده الأول بها كل يوم بعدما فقدت ذاكرتها
بث التلفزيون الياباين موؤخراً ق�صة موؤثرة لل�صابة مارو ياما "24 
عاماً" والتي تعاين من فقدان الذاكرة، وخطيبها، يل هوايو، الذي 

يحاول اأن يجعلها تقع يف حبه كل يوم.
على  اتفقا  ق��د  وك��ان��ا  ون�صف،  �صنتن  مل��دة  ال�صابن  عالقة  دام��ت 
الزواج، لكن قبل ت�صعة اأ�صهر، غرّي حادث األيم حياتهما بالكامل. 
�صيارة  بها  ا�صطدمت  دراج��ت��ه��ا،  ت��رك��ب  ي��ام��ا  م���ارو  ك��ان��ت  فيبنما 
ا�صتيقظت  وعندما  اأي���ام.  ع��دة  دام��ت  بغيبوبة  واأ�صيبت  م�صرعة 
الذين  االأ�صخا�ص  من  اأي  على  ال�صابة  تتعرف  مل  الغيبوبة،  من 

تعرفهم، مبا يف ذلك والديها و�صديقها.
و�ُصفيت ال�صابة من جروحها البالغة ب�صكل تدريجي، لكن ذاكرتها 
مل تتح�صن على االإطالق. وعلى الرغم من اال�صطرار اإىل اإلغاء 
الذي  ال��ذي  خطيبها  قلب  اإىل  الياأ�ص  يت�صرب  مل  زفافهما،  حفل 
بقي اإىل جانبها، متحلياً بروح االإ�صرار والت�صميم، واالأمل باأنها 

�صتتذكره يوماً ما.
وبعد �صهرين من احلادث، بداأت ماروياما تن�صى اأي �صيء يحدث 
معها يف اليوم ال�صابق، االأمر الذي دفع خطيبها اإىل اإعادة متثيل 
لقائه االأول بها كل �صباح، والتعريف بنف�صه و�صرح ما حدث لها. 
ويف اأحد االأيام اقرحت ماروياما على خطيبها االنف�صال، اإال اأنه 

رف�ص اقراحها واأ�صر على متابعة عالقته بها.
ون�صح االأطباء مارو ياما بكتابة جميع االأحادث املهمة التي حتدث 
معها كل يوم قبل النوم، حتى تتمكن من قراءتها يف �صباح اليوم 
التايل، االأمر الذي جعل حياتها اأكرث �صهولة، وخا�صة باأنها كانت 

ت�صاب بالهلع لدى روؤية والديها وخطيبها.
"يل" ال  اأن  اإال  ال��وق��ت،  ال��رغ��م م��ن �صوء حالتها م��ع م��رور  وعلى 
يزال م�صراً على امل�صي قدماً يف عالقته مع مارو ياما مهما كانت 
الظروف، بح�صب ما ورد يف موقع "اأوديتي �صنرال" االإلكروين. 

رجل يتخلى عن وجهه من اأجل جاك�سون
عاما،   22 العمر  م��ن  يبلغ  �صابا  اأن  غربية  اإع���الم  و�صائل  ذك���رت 
البوب  مبلك  الت�صبه  ي��ح��اول  وه��و  حياته  �صنوات  معظم  اأم�صى 
الراحل مايكل جاك�صون، واأنفق اآالف الدوالرات للو�صول اإىل هذه 

الغاية، بو�صائل "متطرفة".
مدينة  م��ن  بالنكو  ليو  اإن  �صنرال"  "اأوديتي  �صحيفة  وق��ال��ت 
بوين�ص اآير�ص يف االأرجنتن، اأنفق اأكرث من 30 األف دوالر اأمريكي 
يف  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�صبع  ال�����ص��ن��وات  م���دار  على  جتميلية  عمليات  على 

حماولة لتقليد مظهر مايكل جاك�صون.
يف  جاك�صون  ل�صخ�صية  املنتحلن  اآالف  من  واح��دا  بالنكو  ويعد 
خمتلف اأنحاء العامل، لكن ما مييزه عن البقية هو هو�صه ال�صديد 

للو�صول اإىل "�صورة طبق االأ�صل" مللك البوب.
وب��داأ بالنكو مب�صاهدة جاك�صون عندما كان طفال �صغريا، وكان 

ي�صعى منذ نعومة اأظفاره الأن يكون مثله متاما.
وعند بلوغه �صن ال�15، بداأ بالنكو يف اإجراء العمليات التجميلية 
�صنوات   7 بعد  �صبيها جلاك�صون، لكنه  اأن ي�صبح  ليحقق حلمه يف 
را���ص عن مظهره، ويخطط  ي��زال غري  جراحة جتميلة، ال  و11 

لتغيري اأكرث.
اأنفه،  4 جراحات يف  اأج��رى  اإن��ه  ق��ال بالنكو  ويف مقابلة م�صورة، 
وجهه  لي�صبح  والذقن،  والفك  اخلد  عظام  على  عمليات  وكذلك 
�صبيها جدا بوجه جاك�صون. من جانبها، اأعربت والدة بالنكو عن 
تنظر  باأنها  واعرفت  ج��ذري،  ب�صكل  ابنها  �صكل  تغري  من  قلقها 

اإليه اأحيانا وتت�صاءل: "هل هذا ليو؟ هل هذا ابني؟".

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مت�ساح ينقذ �ساحبه من الكتئاب
برغم خطورة االقراب من التم�صاح اأو التعامل معه، اإال اأن رجل اأمريكي من والية بن�صلفانيا فاجئ اجلميع مبا 

ميكن لهذا احليوان اأن يفعله.
وك�صف جوي هيني "65 عاما" اأن مت�صاحه، الذي يبلغ طوله 5 اأقدام، ي�صاعده على التعامل مع اكتئابه، ومينحه 

العناق، وفقا ل�صحيفة "نيويورك بو�صت".
واأو�صح هيني اأنه تلقى موافقة من طبيبه على ا�صتخدام التم�صاح، الذي اأطلق عليه ا�صم وايل، ليدعمه عاطفيا لعدم 

رغبته يف تلقي اأدوية االكتئاب.
وقال هيني: "عندما اأعود للمنزل اأجد "وايل" فاأ�صعر باأن كل �صيء على ما يرام. طبيبي يعلم ذلك وتعرف عليه 
قبل فرة". واأ�صاف اأن التم�صاح ال�صغري عرث عليه يف اأورالندو وهو بعمر 14 �صهرا، م�صريا اإىل اأنه كان ينمو اآنذاك 

مبعدل 16 قدما يف اليوم الواحد، وعمره االآن 4 �صنوات.
"وايل" ياأكل اأجنحة الدجاج وي�صرك يف بركة بال�صتيكية داخل املنزل مع مت�صاح اأ�صغر لالإنقاذ يدعى  اأن  وذكر 
التم�صاح  اأن  اأي �صخ�ص، كا�صفا  اأ�صاب  اأن  الكلب" واأن��ه مل ي�صبق له  "وايل مثل  اأن  اإىل  الرجل  واأ�صار  "�صكراوب". 

ال�صغري يخاف من القطط.
اأماكن مثل املراكز الكربى واألعاب البي�صبول ذات الدوري  اأنه  ي�صطحب التم�صاح ال�صغري خارجا يف  وبن هيني 

ال�صغري، اإال اأنه اعرف باأن "وايل" ال يزال حيوانا بريا خطريا ورمبا ميزق ذراعه، لكنه يقول اإنه ال يخاف منه.
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�سائق ينتزع حقه بطريقة جنونية
بن  اأك��رث،  هو  ما  واأحيانا  ال�صجاالت،  م�صاهد  العربية  طرقنا  يف  اعتدنا 
�صائقي ال�صيارات بعد احلوادث، لكن ما حدث على اإحدى الطرق االأمريكية 

جتاوز كل ما ميكن تخيله.
مل�صافة  امتد  ال�صائقن  �صيارتن خالفا بن  ب�صيط بن  ح��ادث  اأ�صعل  فقد 
112 كليومرا يف ال�صاعة على اإحدى  اإىل  و�صلت  وب�صرعة  كيلومرات   5

الطرق ال�صريعة يف الواليات املتحدة.
ريت�صارد  ال�صائقن  ب��ن  بو�صطن  مدينة  خ��ارج  وي�صتون  يف  احل���ادث  وق��ع 
كامرو�صكي "65 عاما" ومارك فيتزغريالد "37 عاما" الذي يقود �صيارة 
ل�صحيفة  وفقا   ،2016 ال��ع��ام  م��ودي��ل  اإنفنيتي  ط��راز  م��ن  كبرية  ريا�صية 

"ديلي ميل" الربيطانية.
احلادث،  مكان  من  �صيهرب  فيتزغريالد  اأن  كامرو�صكي  اعتقد  ولوهلة، 
ويبدو اأنه كان حمقا، فقفز على الغطاء االأمامي ل�صيارة االأخري، الذي قاد 
�صيارته على الطريق ال�صريع خارج بو�صطن وهو ي�صرخ بكامرو�صكي طالبا 
منه النزول عن ال�صيارة. الغريب يف االأمر اأنه ظل يطلب من كامرو�صكي، 
النزول عن ال�صيارة بينما يقود ب�صرعة عالية، والحظ �صائقو ال�صيارات على 
الطريق ال�صريعة هذا امل�صهد، وقام كثريون منهم بت�صوير احلالة الغريبة، 
رفع  اأن  بعد  التوقف  على  فيتزغريالد  باإجبار  ال�صائقن  اأح��د  قام  اأن  اإىل 

م�صد�صا يف وجهه.
ويف بيان قالت ال�صرطة اإن �صيارة اإنفنيتي كانت ت�صري ب�صرعة 112 كيلومر 
يف ال�صاعة ثم تتوقف، ثم تعود وتت�صارع، لكن الرجل مل يرجل عن غطاء 
املحرك. وقال كامرو�صكي لقناة اإن بي �صي العا�صرة يف بو�صطن "كنت اأعتقد 
ثم  ب�صرعة  �صيارته  يقود  ظل  لقد  توقف.  اأن��ه  اأعتقد  ال  �صيده�صني..  اأن��ه 

يتباطاأ ويعود لي�صرع ثانية وهكذا حماوال اأن ي�صقطني عن ال�صيارة".

ال�سرطة حتذر ماركل: ل تغلقي باب ال�سيارة اأبدا
حذرت ال�صرطة الربيطانية و�صباط احلماية امللكية دوقة �صا�صك�ص وزوجة 

االأمري هاري، ميغان ماركل، من مغبة اإغالق ال�صيارة بنف�صها.
باإحكام،  االإغ��الق  ذاتية  اأبوابها  ب��اأن  وه��اري  ماركل  ميغان  �صيارات  وتت�صم 
ال�صيارة  اإىل داخ���ل  ال��ع��ودة  ل��ن مت��ك��ن م��ن  اأن��ه��ا  امل�����ص��وؤول��ون م��ن  ويخ�صى 

بال�صرعة الكافية يف حال تعر�صها لهجوم.
املتطرف  اليمن  ا�صتهداف  اأن  بعد  هذا  االأمنين  امل�صوؤولن  تدخل  وج��اء 
عاما"   34" ه��اري  واالأم��ري  عاما،   37 العمر  البالغة من  ال�صابقة،  املمثلة 
الرجال  لهوؤالء  اأهمية  اأك��رث  �صيء  "ال  اإن��ه  اأمني  وق��ال م�صدر  بتهديدات. 
"االأمن" من حماية العائلة املالكة.. ميغان وهاري يحبان مقابلة اجلمهور 
قدر االإمكان واإجراء ات�صاالت مع احل�صود التي تاأتي لروؤيتهم"، م�صيفا اأنه 
على الرغم من اأن اإغالق باب ال�صيارة قد يبدو وكاأنه �صيء تافها، اإال اأنه 

قد ي�صكل فرقا كبريا.

قاذفة نووية تن�سطر 
بطريقة مرعبة

ان�����ص��ط��رت ط��ائ��رة رو���ص��ي��ة مقاتلة 
ب���ط���ري���ق���ة م���ذه���ل���ة وم����رع����ب����ة يف 
بها  وت��ن��دل��ع  تنفجر  اأن  ق��ب��ل  اآن، 
ال��ن��ريان، وذل��ك اأث��ن��اء هبوطها يف 

اأجواء ثلجية عا�صفة.
واأدى احلادث املرعب اإىل مقتل 3 
النووية  القاذفة  طاقم  اأف��راد  من 
االأ�صرع   "3 اأم   22 "تو  الرو�صية 

من ال�صوت.
القاذفة  م��ن  راب����ع  �صخ�ص  وجن���ا 
ال��ن��ووي��ة ال��رو���ص��ي��ة ال��ت��ي حتطمت 
مورمان�صك  يف  ه��ب��وط��ه��ا  اأث����ن����اء 
ظل  يف  القطبية  ال��دائ��رة  �صمايل 

حالة تدين روؤية.
وي���ب���دو م���ن ���ص��ري��ط ال��ف��ي��دي��و اأن 
الطائرة تعر�صت ملا ي�صبه االرتداد 
ب���ع���د ه����ب����وط ق������وي ع���ل���ى م�����درج 
ارتطام  ث��م  ال��ع�����ص��ك��ري��ة،  ال��ق��اع��دة 
اجل����زء  ان�������ص���ط���ار  اإىل  اأدى  اآخ������ر 

اخللفي من القاذفة.
انف�صال  ال���ف���ور  ع��ل��ى  ذل���ك  وت��ب��ع 
راأ�ص على  قمرة القيادة وانقالبها 
عقب بحركة دائرية فيما اندلعت 
ال����ن����ريان يف اجل�����زء اخل��ل��ف��ي من 
ال��ق��اذف��ة ال��ن��ووي��ة، وف��ق��ا مل��ا نقلته 

"ديلي ميل" الربيطانية.
الدفاع  وزارة  ق��ال��ت  مو�صكو،  ويف 
الرو�صية اإن القاذفة مل تكن حتمل 
اأي ن���وع م��ن اأن����واع االأ���ص��ل��ح��ة عند 
وقوع احلادث يف الثاين والع�صرين 

من يناير اجلاري.
الع�صكرية  ال�����ص��ل��ط��ات  و����ص���رع���ت 
احل���ادث،  يف  بالتحقيق  ال��رو���ص��ي��ة 
�صركة  م������ن  ف�����ري�����ق  مب���������ص����ارك����ة 

للقاذفة. "توبوليف" امل�صنعة 

ال�سرطة الرو�سية 
ت�ستعيد لوحة م�سروقة

ام�ص  ل��الأن��ب��اء  الرو�صية  ت��ا���ص  وك��ال��ة  نقلت 
ال���ث���اين( عن  االث���ن���ن )28 ي��ن��اي��ر ك���ان���ون 
ال�صرطة  اإن  ق��ول��ه��ا  ب��ال�����ص��رط��ة  م�����ص��وؤول��ة 
ال�صهري  ال��رو���ص��ي  للفنان  ل��وح��ة  ا���ص��ت��ع��ادت 
اأرخيب كوينجي بعد �صرقتها من معر�ص يف 
مو�صكو اأم�ص االول االأحد كما األقت القب�ص 

على امل�صتبه به الرئي�صي يف ال�صرقة.
ف���ول���ك، وهي  اإي���ري���ن���ا  اإىل  ت���ا����ص  ون�����ص��ب��ت 
الداخلية  ال�����ص��وؤون  وزارة  ب��ا���ص��م  م��ت��ح��دث��ة 
العمر  من  يبلغ  رج��ال  اإن  قولها  الرو�صية، 
31 ع���ام���ا اأخ�����رب ال�����ص��رط��ة ب���امل���ك���ان ال���ذي 
الفنان  كوينجي،  ور���ص��م  ال��ل��وح��ة.  فيه  خباأ 
اليونانية،  االأ����ص���ول  ذو  ال���راح���ل  ال��رو���ص��ي 
بيري.  "اآي  لوحة  وهي  امل�صروقة،  اللوحة 
بفر�صاته  فيها  و���ص��ور   1908 ع��ام  القرم"، 
جبال يف �صبه جزيرة القرم. و�صرقت اللوحة 
مو�صكو  يف  الفني  تريتياكوف  معر�ص  م��ن 

اأم�ص االأحد )27 يناير كانون الثاين(. 

ل�ش يراوغ الق�ساء لت�سابهه مع اأخيه 
حمرف،  ل�ص  اإدان���ة  يف  ح��رية  اإيطاليون  ق�صاة  ي��واج��ه 
املتهم  اجلرائم  كانت  اإذا  ما  حتديد  عن  عجزهم  ب�صبب 
�صحيفة  بح�صب  ال��ت��واأم،  �صقيقه  م��ن  اأم  فعله،  م��ن  بها 

الريبوبليكا االيطالية.
واأكدت فابيو بورتا حمامى املتهم اإدوارد ترو�صي الق�صة 

لوكالة االأنباء االأملانية.  
وبراأت حمكمة يف فريونا، ترو�صي من اتهامات بال�صطو 
واإحلاق اإ�صابات خطرية باأ�صخا�ص، الأن عينات احلم�ص 
النووي مل حتدد ب�صكل قاطع اإذا كان هو اأم �صقيقه التواأم، 

اإدموند، يف م�صرح اجلرمية.
وقال املحامي بورتا اإن هذه هي املرة الثالثة التي حتدث 
فيها الواقعة، و�صبق اأ ُبرئ موكله يف 2016 وعام 2017، 
دائماً حتديد هويته عن طريق  امل�صتحيل  من  كان  "الأنه 

احلم�ص النووي".
األ��ب��ان��ي��ا، لديهما  اأ���ص��اًل م��ن  ال��ت��واأم، وه��م��ا  اأن  اإىل  ي�صار 
مالمح جينية متماثلة للغاية، وال ميكن متييزها اإال من 
باختبارات باهظة الثمن تتجاوز اإمكانات و�صائل ال�صرطة 
العادية. ولل�صقيقن نف�ص حالقة ال�صعر والو�صم، وميكن 
لب�صمات اأ�صابعهما فقط اأن ت�صاعد املحققن على التمييز 
بينهما، لكنهما عادة ما ي�صتخدمان قفازات. كما اأن لهما 
من  ب��اأك��رث  ربطهما  بعد  وا�صعة  جنائية  �صجالت  اأي�صاً 
100 �صطو على منازل يف �صمال اإيطاليا. وقال بورتا اإن 
موكله يقبع حالياً يف ال�صجن ب�صبب حكم اأ�صدرته �صده 
حمكمة اأخرى يف اأوائل ال�صهر اجلاري ملدة خم�صة اأعوام 

و�صهرين الإدانته بال�صرقة واالجتار ب�صلع م�صروقة. 

ميتة ب�سعة لزوجني.. وجثة واحدة تظهر
�صابان  زوج���ان  لقي  الب�صاعة،  و�صديد  ح��زي��ن  ح���ادث  يف 
م�صرعهما يف تركيا، عندما فاجاأتهما مياه الفي�صان يف 

�صيارتهما يف بلدة بودروم جنوب غربي تركيا.
يف  ال��زوج��ان  قتل  فقد  تركية،  اإعالمية  لتقارير  ووف��ق��ا 
جلرف  نتيجة  اجل���اري،  يناير  من  والع�صرين  اخلام�ص 

مياه الفي�صان �صيارتهما.
باالإجنليزية  الناطقة  الركية  حرييت  �صحيفة  وقالت 
عاما   27 العمر  البالغ من  بيل�صيك  ال�صائق جاغالر  اإن 
عندما  اأك��ار���ص��ا  منطقة  يف  ك��ان  اأت��ي��ك،  بيلوال  وخطيبته 
توقفت �صياراتهما و�صط مياه في�صان قرب جدول مائي 

�صغري.
 واأب��ل��غ رج��ل �صاهد املياه وه��ي جت��رف ال�صياة ق��رب بلدة 
املنطقة  اإىل  االإن��ق��اذ  ف��رق  توجهت  ثم  ال�صرطة،  ب���ودروم 

بحثا عن الزوجن.
وقال امل�صوؤولون اإن جاغالر يعمل فنيا كهربائيا، واعترب 
االإنقاذ  جهود  رغ��م  جثته  على  العثور  يتم  مل  لكن  ميتا 
التي  تركيا،  غربي  جنوب  الواقعة  املنطقة،  يف  والبحث 

اجتاحتها عا�صفة قوية.
الغريب يف االأمر اأن ال�صرطة متكنت من العثور على جثة 
اأتيك، التي كانت تعمل معلمة وتبلغ من العرم 23 عاما، 

يف ال�صيارة التي جرفتها مياه الفي�صان. اإميا �ستون لدى و�سولها حل�سور مهرجان جوائز نقابة ممثلي ال�سا�سة ال�سنوي اخلام�س والع�سرين يف لو�س اأجنل�س. )اف ب(

لعبة روليت تنتهي 
مبقتل �سرطية

احلياة  اأم��ري��ك��ي��ة  �صرطية  ف��ارق��ت 
ب���ع���د ت���ع���ر����ص���ه���ا الإط���������الق ال���ن���ار 
اأح����د زمالئها،  ي��د  ع��ل��ى  ب��اخل��ط��اأ 
الروليت  لعبة  ممار�صتهما  اأث��ن��اء 

الرو�صية. 
وخ��رج اجل��ريان يف والي��ة ميزوري 
قبل ال�صاعة الواحدة �صباحاً على 
و���ص��اه��دوا منظراً  ����ص���راخ،  ���ص��وت 
���ص��ان��ت لوي�ص  م��األ��وف��اً يف م��دي��ن��ة 
ال�صهرية بالعنف واجلرمية، حيث 
ك���ان ه��ن��اك رج����الن ي���ج���ران جثة 
امراأة يف ال�صارع اإىل �صيارة قبل اأن 

ينطلقا بها.
اأن  امل�صهد،  ه��ذا  يف  الفريد  اأن  اإال 
ال�صرطة،  الرجلن كانا من رجال 
ل��ه��م��ا، ويقول  وال�����ص��ح��ي��ة زم��ي��ل��ة 
�صرطة  ق�������ص���م  ب���ا����ص���م  م���ت���ح���دث 
اأ�صاء  ال�����ص��رط��ي  اإن  ل��وي�����ص  ���ص��ان��ت 
واأطلق  ال��ن��اري،  �صالحه  ا�صتخدام 
كاثلن  زميلته  على  باخلطاأ  النار 

األيك�ص.
ما  ال��ب��داي��ة  يف  ال�صرطة  وو���ص��ف��ت 
حدث باأنه قتل عن طريق اخلطاأ، 
املدينة،  يف  االدع�����اء  مم��ث��ل��ي  ل��ك��ن 
رواية  عن  اجلمعة  م�صاء  حتدثوا 
اأخرى، وقالوا اإن �صباط ال�صرطة 
الرو�صية  ال��رول��ي��ت  يلعبون  ك��ان��وا 
منهم  ك�����ل  ف���ي�������ص���ع  اخل������ط������رية، 
ر�صا�صة واحدة يف خمزن امل�صد�ص، 
وي��وج��ه ال�����ص��الح ن��ح��و زم��ي��ل��ه قبل 

ال�صغط على الزناد.
ووجهت ال�صرطة االآن تهمة القتل 
ناثانيل  ل��ل�����ص��اب��ط  ال���ع���م���د  غ����ري 
تورطه  ث��ب��ت  اأن  ب��ع��د  ه��ي��ن��دري��ن، 
�صتف  م��وق��ع  ح�صب  اجل��رمي��ة،  يف 

االإخباري.

كيف �سدحت اأم كلثوم عرب الهولوغرام؟
�صهر اجلمهور ال�صعودي، يف ليلة حاملة بعد اأن �صاهد 
�صيدة الغناء العربي بكل مالحمها متج�صدة اأمامه 
يف مهرجان "�صتاء طنطورة" وهي ت�صدح يف العال 

عرب تقنية "الهولوغرام".
من  ليلة  "يف  ت��وي��ر:  على  املهرجان  ح�صاب  وق��ال 
االأح����الم جت�����ص��دت واق���ّع���ا، ح�����ص��رت اأم ك��ل��ث��وم على 
اإىل  الزمن  عرب  رحلة  يف  لت�صحبنا  م��راي��ا،  م�صرح 

ما�ٍص طاملا حلمنا مبعا�صرة اأ�صالته".
اأربعن عاماً،  ا�صتمر الأكرث من  اأ�صاف: بعد غياب 
"األف  ليايل  ليلة من  العال! يف  كلثوم يف  اأم  تظهر 

ليلة وليلة". لتعيد للذاكرة اأداًء بال مثيل!"
والهولوغرام، هو ت�صوير جت�صيمي، ميتلك خا�صية 
ف��ري��دة مت��ك��ن م��ن اإع����ادة ت��ك��وي��ن ���ص��ورة االأج�صام 
العملية  تلك  وتتم  الف�صاء.  يف  الثالثة  باأبعادها 

با�صتخدام اأ�صعة الليزر.
1947 عندما  اإىل العام  وتعود جذور هذه التقنية 
العامل  ق��ب��ل  م��ن  امل��ج�����ص��م  للت�صوير  ال��ت��و���ص��ل  مت 
ديني�ص جابور يف حماولة منه لتح�صن قوة التكبري 

يف امليكرو�صكوب االإلكروين.

والأن موارد ال�صوء يف ذلك الوقت مل تكن متما�صكة 
اأحادية اللون، فقد �صاهمت يف تاأخر ظهور الت�صوير 

املج�صم اإىل وقت ظهور الليزر عام 1960.
حرب  اأف��الم  �صل�صلة  يف  التقنية  ه��ذه  وا�صتخدمت   
يف  املج�صم  الت�صوير  فكرة  ا�صتخدام  عرب  النجوم 
والتخابر اخلا�صة  االت�صاالت  و�صائل  اأحد  ت�صوير 
يف  ا�صتخدامة  مت   12 اأو�صنز  فيلم  ويف  بامل�صتقبل. 
عملية �صرقة اإحدى التحف الثمينة حيث ا�صتخدم 
الت�صوير املج�صم الإيهام الناظرين باأنها ال تزال يف 

مكانها.
وي��ل��زم يف ال��ع��ادة ث��الث��ة اأ���ص��ي��اء، ه��ي ج��ه��از الليزر 
الهليوم  ل��ي��زر  وه���و  االأح���م���ر،  ال�����ص��وء  ينتج  ال���ذي 
الكامريا  عد�صات  خ��الف  وعلى  والعد�صات،  نيون، 
ال�صوء  ت�صتيت  الهولوغرام  العد�صات يف  دور  يكون 
ت�صويره،  امل��راد  وتفريقه على م�صاحة من اجل�صم 
جم��زئ ال�����ص��وء. وه��و ع��ب��ارة ع��ن م���راآة تعمل على 
مت��ري��ر ج���زء م��ن ال�����ص��وء وع��ك�����ص اجل���زء املتبقي، 
واأخرياً املرايا والتي ت�صتخدم يف توجيه اأ�صعة الليزر 

عرب العد�صات وجمزئ ال�صوء اإىل املو�صع املحدد.

فيكتوريا بيكهام متنع ابنها 
من مواعدة هذه الفنانة

ن�صرت اإحدى ال�صحف العاملية تقريرا اأفادت فيه اأن م�صممة االأزياء العاملية  
فيكتوريا بيكهام  رف�صت عالقة ابنها بروكلن بيكهام بالنجمة ريتا اأورا.

اأورا"  "ريتا  "بروكلن" كان بعالقة �صرية مع  اأن  اإىل  واأ�صارت هذه ال�صحف 
موعدهما  خ��الل  االأي���دي  مت�صابكي  ��َدا  ُر���صِ حيث   ،18 ال���  بعمر  ك��ان  حينما 

العاطفي يف نوتينغ هيل يف �صهر اأيار-مايو 2017.
الحظت  ح��امل��ا  اأنهتها  بيكهام"  "فيكتوريا  اأن  اإاّل  ال��ق��وي��ة،  عالقتهما  ورغ���م 
الر�صائل الغرامية التي تبادلها، فهي تعدُّ "اأورا" م�صدر ت�صليل لولدها، كما 

اأن فارق ال�صن بينهما اأخافها كثريا.


