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حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س الوزراء 
الفرن�شي هاتفيا تعزيز العالقات الثنائية 

•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  تلقى �شاحب �ل�شمو 
“رعاه �هلل”، م�شاء �م�س،  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ت�شااًل هاتفياً من دولة �إدو�رد فيليب رئي�س وزر�ء جمهورية فرن�شا 

�ل�شديقة.
�لهاتفي  �الت�شال  خالل   - �لفرن�شي  �ل��وزر�ء  ورئي�س  �شموه  وبحث 
و�ل�شبل  �لبلدين  جتمع  �لتي  �مل�شرتكة  �لثنائية  �لعالقات  تعزيز   -

�لكفيلة بتنميتها وتطويرها يف �ملجاالت كافة.
�ملجاالت  من  ع��دد  يف  و�لتن�شيق  �لتعاون  �شبل  �جلانبان  و��شتعر�س 
�حل��ي��وي��ة ذ�ت �اله��ت��م��ام �مل�����ش��رتك ..وت���ب���ادال وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر حول 

تطور�ت �الأحد�ث و�لق�شايا �الإقليمية و�لدولية.

حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل 
جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لالإ�شكان

•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�أبوظبي  هيئة  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  ق���ر�ر�  �أبوظبي  الإم���ارة 

لالإ�شكان برئا�شة �شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي.
�شيف  و�ل�شادة  �ل�شعادة  �أ�شحاب  من  كل  ع�شوية  على  �ل��ق��ر�ر  ن�س 
و عبد�هلل  �لقبي�شي  �شيف  �شيف علي  و  للرئي�س  نائبا  �لقبي�شي  بدر 
عبد�هلل  �حل��اج  وعلي  �مل��زروع��ي  جا�شم  علي  و  �ل�شاهي  عبد�حلميد 

�ملحريبي.
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تكفي جمرد ذريعة:
فنزويال: �شيناريو الغزو الأمريكي

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يت�شورون”..  مما  �أ�شو�أ  فيتنام  �أمامهم  �شيجدون  فنزويال،  �الأمريكان  غز�  »�إذ� 
من  فيه  ه��ذ�،  م���ادورو  نيكوال�س  تهديد  �ملنق�شي،  يناير  م��ن  �لثالثني  يف  �أعلنه 
�ملبالغة �لكثري. بالتاأكيد، ح�شب �ملعهد �لدويل للدر��شات �الإ�شرت�تيجية يف لندن 
، للجي�س �لفنزويلي 351 �ألف جندي. مقارنة بعام 1989 حيث كان لبنما 21 

�ألف جندي عندما قامت �لقو�ت �الأمريكية بغزوها.
بالرئي�س  لتعرتف  م���ادورو  تخلت عن  �لتي  �ل�شباط  ف��اإن جمموعة   ، ذل��ك  وم��ع 
�ملوؤقت خو�ن غو�يدو، تقول �إن 90 باملائة من �جلي�س هم على ��شتعد�د لتقليدهم. 
�أف�شل مما كان عليه يف  �أنه مدّرب وجمّهز ب�شكل  وهذ� �الأخري ، على �لرغم من 
 83 �أنه ال ميلك خربة قتالية. خ�شو�شا ، وعلى عك�س فيتنام ، فاإن  �إال   ، �ملا�شي 

باملائة من �لفنزويليني يتطلعون �إىل مغادرة مادورو ، وفقا مليغانالي�شي�س.
)�لتفا�شيل �س11(

�ير�نيون يتظاهرون يف و�ر�شو �حتجاجا على �النتهاكان �الير�نية حلقوق �الن�شان

�لن�شخة �جلديدة �لتي �زعجت �لعم �شام

�شهد اإطالق العالمة التجارية اجلديدة ملطار دبي الدويل

حممد بن را�شد: م�شرية التطوير يف دبي تكت�شب
كل يوم زخمًا جديدًا باأفكار خالقة واإ�شافات مبدعة

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« ، �أم�س بح�شور �شمو �ل�شيخ 

�ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن 
�لتنفيذي �حتفال مطار�ت دبي باإطالق �لعالمة �لتجارية �جلديدة ملطار 
دبي �لدويل. وقد �أكد �شموه يف هذه �ملنا�شبة، �أن م�شرية �لتطوير يف دبي 

تكت�شب كل يوم زخماً جديد�ً.                         )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد خالل �طالق �لعالمة �لتجارية �جلديدة ملطار دبي �لدويل   )و�م(

اخلارجية الأمريكية: اأوروبا ت�شاركنا القلق ب�شاأن ممار�شات طهران املزعزعة لال�شتقرار

60 دولة يف وار�شو لتاأ�شي�س حتالف �شد اأن�شطة اإيران
بريطانيا: ت�شاوؤل فر�ص حتويل وقف النار باليمن اإىل �شالم 

امللي�شيات احلوثية حترق طعام اليمنيني
•• عوا�شم-وكاالت:

�عترب وزير �خلارجية �لربيطاين، جريميي هنت، �م�س 
�لنار يف �ليمن  �إط��الق  �أن فر�شة حتويل وقف  �الأرب��ع��اء، 

�إىل خطة لل�شالم تت�شاءل.
و�أ����ش���اف ه��ن��ت يف ب��ي��ان ق��ب��ل �ج��ت��م��اع م���ع ث��الث��ة وزر�ء 
خارجية “�أمامنا �الآن فر�شة �آخذة يف �لت�شاوؤل لتحويل 
وقف �إطالق �لنار �إىل م�شار د�ئم لل�شالم«. وتابع: حتقق 
لكن  �شيا�شي،  ح��ل  �إىل  للتو�شل  بالن�شبة  حقيقي  تقدم 
هناك �أي�شا م�شاكل حقيقية تتعلق بالثقة بني �لطرفني، 

مما يعني �أن �تفاق �شتوكهومل ال ينفذ بالكامل«.
�حلوثي  ميلي�شيات  م��ع��اودة  على  �شاعات  بعد  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
�لغالل  �شو�مع  ��شتهد�ف  �ل��ث��الث��اء،  م�شاء  �النقالبية، 
�لتابعة  �الأحمر وم�شتودعات �حلبوب  �لبحر  يف مطاحن 
�ليمن  غرب  �حلديدة  مدينة  يف  �لعاملي  �لغذ�ء  لربنامج 

للمرة �لثالثة خالل �أ�شابيع.
هذ� وق�شفت ملي�شيات �حلوثي �الإير�نية �شو�مع �لغالل 

�لتابعة  �الأحمر وم�شتودعات �حلبوب  �لبحر  يف مطاحن 
لربنامج �لغذ�ء �لعاملي يف مدينة �حلديدة.

من  فقط  �شاعات  بعد  �حلبوب  �شو�مع  ��شتهد�ف  وج��اء 
مغادرة مبعوث �الأمم �ملتحدة مارتن غريفيث �شنعاء.

�ل�شويد  �تفاق  بعد  �لثالثة  هي  �ال�شتهد�ف  عملية  وتعد 
بنوده  تطبيق  ترف�س  �حل��وث��ي  ملي�شيات  م��از�ل��ت  �ل��ذي 
خرق،  �الأل��ف  جت��اوزت  �لتي  للهدنة  خروقاتها  وتو��شل 

و�أدت ملقتل �أكرث من 60 �شخ�شاً يف �حلديدة.
ع��ن غريفيث وم�شاعد  �ل�����ش��ادر  �مل�����ش��رتك  �ل��ب��ي��ان  وك���ان 
من�شق  �الإن�شانية،  لل�شوؤون  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعام  �الأم��ني 
�الإغاثة �لطارئة، مارك لوكوك قد �أثار حفيظة �حلكومة 
و�شريح  �شابق  موقف  عن  تر�جعاً  �لبيان  �عتربت  �لتي 
عربت عنه �الأمم �ملتحدة على ل�شان لوكوك عن م�شوؤولية 
�مليلي�شيات �حلوثية يف تلف كميات هائلة من �لقمح �لتابع 
لربنامج �لغذ�ء �لعاملي �ملخزنة يف مطاحن �لبحر �الأحمر 
تكفي الإطعام 3.7 مليون �شخ�س ملدة �شهر وفقا لالأمم 

�ملتحدة.

•• عوا�شم-وكاالت:

�لعا�شمة  يف  دول�����ة   60 جت��ت��م��ع 
موؤمتر  يف  و�ر�����ش����و،  �ل��ب��ول��ن��دي��ة 
تقلي�س  ي��ب��ح��ث  �ل������ذي  �ل�������ش���الم 
�ملخاطر يف �ل�شرق �الأو�شط وملف 

�الإرهاب يف �ملنطقة.
وت�����ش��ع��ى �ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة �إىل 
لل�شرق  روؤيتها  حول  �لعامل  ح�شد 
�الأو�شط خالل �ملوؤمتر �لذي حقق 

م�شاركة كبرية.
�الأمريكي  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  و�أك���د 
�لواليات  �آم��ال  �أن  بومبيو،  مايك 
�ملتحدة �الأمريكية بالن�شبة ملوؤمتر 
بولند�  ت�شت�شيفه  �ل���ذي  �ل�شالم 
�الأرب���ع���اء و�خل��م��ي�����س، ع��ن �ل�شرق 
�الأو������ش�����ط ����ش���رتك���ز ع���ل���ى �الأم������ان 

و�الإزدهار.
وور�س  �ملوؤمتر جمموعات  ويطلق 

طهر�ن.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ل��ك��ن 
�الأمريكية �أكد ل�شكاي نيوز عربية 
ل��ل��ت��ع��ام��ل مع  م��ف��ت��وح  �مل���ج���ال  �أن 
�الإير�ين،  �مللف  ب�شاأن  �الأوروب��ي��ني 
�لقلق  ت�����ش��ارك��ن��ا  “�أوروبا  ق��ائ��ال: 

ب�شاأن �ملمار�شات �الإير�نية«.
“ت�شعى  ب����الده  �إن  ت���ك  ق���ال  ك��م��ا 
لتقريب وجهات �لنظر مع �لرو�س 

ب�شاأن �مللف �الإير�ين«.
جلنة  ت�شكيل  �شيتم  �أن���ه  و�أو����ش���ح 
متابعة من �لوفود �حلا�شرة لقمة 
�لق�شايا  متابعة  �أج��ل  من  و�ر���ش��و 

مد�ر �لبحث.
دونالد  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  وك��ان 
�ملا�شي،  �ل��ع��ام  �ن�����ش��ح��ب،  ت��ر�م��ب 
�مل��ربم يف عام  �لنووي  من �التفاق 
�إي����ر�ن، و�أع���اد فر�س  2015 م��ع 

�لعقوبات عليها.

للنظر  دول  ع��دة  يف  متنقلة  عمل 
�الإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  ق�شايا  يف 
�لبال�شتية  و�الأ�شلحة  و�لالجئني 
و�جلرمية  �الإره��������اب  وم��ك��اف��ح��ة 

�الإلكرتونية.
وكانت و��شنطن، �أعلنت �أن �جتماع 

تكوين  �أ�ش�س  لو�شع  ياأتي  و�ر���ش��و 
حت���ال���ف، ل���وق���ف �أن�����ش��ط��ة �إي�����ر�ن 
وحماربة  ل��ال���ش��ت��ق��ر�ر،  �مل��زع��زع��ة 

�الإرهاب، وبحث ملفات �ملنطقة.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
�الأم����ريك����ي����ة ن����اث����ان ت�����ك، �أم�������س 

�الأربعاء، �إن �أوروبا ت�شارك �لواليات 
�ملمار�شات  ب�����ش��اأن  قلقها  �مل��ت��ح��دة 
ت�شعى  بالده  �أن  موؤكد�  �الإير�نية، 
لتقريب وجهات �لنظر مع �لرو�س 

ب�شاأن �مللف �الإير�ين.
و�أ����ش���اف ت��ك يف ح���و�ر م��ع �شكاي 
موؤمتر  هام�س  على  عربية،  نيوز 
�ملتحدة  �ل�����والي�����ات  �أن  و�ر������ش�����و، 
تتطلع �إىل �أن تكون �لقمة فر�شة 
لتبادل وجهات �لنظر بني �لوفود 
�مللف  بينها  �ملنطقة،  ق�شايا  ب�شاأن 

�الإير�ين.
للخارجية  وزر�ء  وي����ج����ت����م����ع 
60 دولة  ك��ب��ار م��ن  وم�����ش��وؤول��ون 
و�ر�شو،  �ل��ب��ول��ن��دي��ة  �لعا�شمة  يف 
�لواليات  ت���اأم���ل  ح��ي��ث  �الأرب����ع����اء، 
�مل��ت��ح��دة يف زي�����ادة �ل�����ش��غ��ط على 
�إير�ن، برغم خماوف دول �أوروبية 
ك������ربى م�����ن زي���������ادة �ل����ت����وت����ر مع 
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برعاية حممد بن زايد.. هزاع بن زايد 
ي�شهد حفل تخريج كلية ال�شرطة باأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شهد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي �شباح �م�س 
بح�شور �شمو �ل�شيخ عي�شى بن ز�يد �آل نهيان و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �حتفال كلية 
�ل�شرطة بتخريج �لدفعة �لتا�شعة و�لع�شرين من مر�شحي �ل�شباط ودورة 
�جلامعيني �لتا�شعة و�لع�شرين ودورة �جلامعيات �لثالثة ع�شرة، و�لدفعة 

�ل�شاد�شة من حملة �ملاج�شتري، يف مقر كلية �ل�شرطة باأبوظبي.
وقال �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد خالل �الحتفال :” نفتخر بهذه �لنخبة 
�مل��ت��م��ي��زة م��ن �أب���ن���اء �ل��وط��ن ون���ب���ارك ل��ه��م ول��ذوي��ه��م و�أه��ل��ه��م تخرجهم 
خرجت  لطاملا  �لتي  �لعريقة  �ملوؤ�ش�شة  ه��ذه  يف  لالنخر�ط  و��شتعد�دهم 
�أجياال من خرية �ل�شباب �ملت�شلحني بالعلم و�ملعرفة و�مل�شهود لهم بالوالء 
لقيادتهم و��شتعد�دهم �لتام للم�شاركة يف م�شرية �لتنمية و�لبناء وحفظ 
�لنه�شة  �ل�شرطية مبا يتنا�شب مع  �الأمن و�الأم��ان و�الرتقاء باخلدمات 

�ل�شاملة �لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت«.               )�لتفا�شيل �س2(

ولجئ يف كرد�شتان العراق  نازح  األف   75
ي�شتفيدون من م�شاعدات الهالل الأحمر ال�شتوية

•• اإربيل - العراق-وام:

وعملياتها  �الإن�شانية  جهودها  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  كثفت 
�الإغاثية بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س �لهيئة للحد من تد�عيات ف�شل �ل�شتاء 
يو�جهون  �لذين  �لعر�ق  كرد�شتان  يف  و�لالجئني  �لنازحني  حياة  على 

ظروفا مناخية قا�شية ومعقدة.                     )�لتفا�شيل �س3(

 داع�س يخ�شر خط دفاعه 

الأول يف اآخر جيوبه ب�شوريا
•• عوا�شم-وكاالت:

بلدة  على  �أم�����س  �لدميقر�طية،  �شوريا  ق��و�ت  �شيطرت 
�لباغوز فوقاين �شرقي نهر �لفر�ت بريف دير �لزور بعد 
خط  �الإرهابي  �لتنظيم  ليخ�شر  »د�ع�س«،  مع  ��شتباكات 

دفاعه �الأول يف �آخر جيوبه د�خل �شوريا.
وقالت م�شادر ع�شكرية  �إن �لتحالف �لدويل �شاعد قو�ت 
�شوريا �لدميقر�طية، �لتي يقودها �الأكر�د، يف �ل�شيطرة 
�الأول  �لدفاع  �لبلدة خط  �لبلدة. وتعد هذه  على كامل 
عن باقي �لنقاط �لتي ي�شيطر عليها م�شلحي �لتنظيم 

�شرقي نهر �لفر�ت، قرب �حلدود مع �لعر�ق.
وبهذه �ل�شيطرة يتبقى لتنظيم »د�ع�س« يف جيبه �الأخري 
�ل�شفافنة  ب��ل��دة  على  ي�شيطرون  م�شلح،   500 ح���و�يل 
�لتابعة لبلدة  �مل��ر����ش��دة و�ل��ع��رق��وب  و�أج����ز�ء م��ن ق��ري��ة 

�ل�شو�شة �شرقي نهر �لفر�ت.
وكانت قو�ت �شوريا �لدميقر�طية بد�أت، �ل�شبت �ملا�شي، 

حملتها �الأخرية لطرد د�ع�س من �ملنطقة.

بعد اإعالن موت املعاهدة:
النووي: نهاية حقبة ما بعد احلرب الباردة

•• الفجر - خرية ال�شيباين

باتريوت، وهي مدينة  ، يف  23 يناير  �ت�شالية غري م�شبوقة يف  عملية 
حو�يل  بعد  على  وتقع   ، �لع�شكرية  و�مل��ع��د�ت  للتاريخ  خم�ش�شة  �لعاب 
�ل�شحفيني  �ل��رو���ش��ي  �جل��ي�����س  دع���ا   ، مو�شكو  م��ن  ك��ي��ل��وم��رت�  خم�شني 
ت�شتجب  مل  �لناتو  دول   - �الأج��ان��ب  �لع�شكريني  و�مللحقني  �ل��دول��ي��ني 
�آث���ار �ن��زع��اج �ل��ع��امل: 9 �م  للدعوة - لعر�س ���ش��اروخ��ه �جل��دي��د �ل���ذي 
كيلومرت،   500 يتجاوز  م��د�ه  ف��اإن  �الأمريكية،  ل���الإد�رة  ووفًقا   .729
�لذي حددته معاهدة �حلد من �لقوى �لنووية �ملتو�شطة �ملدى �ملوّقعة 
بني و��شنطن ومو�شكو، قبل �أكرث من ثالثني ع��اًم��ا.          )�لتفا�شيل 

اجلي�س الأمريكي يطور �شالحا 
فائقا ل�شّد �شواريخ رو�شيا وال�شني

•• وا�شنطن-وكاالت:

يخطط �جلي�س �الأمريكي للح�شول على وتطوير �أنظمة �أ�شلحة ملو�جهة 
�ملحيط  يف  و�لرو�شية  �ل�شينية  و�لبحرية  �جلوية  �ل�شو�ريخ  تهديد�ت 
هذه  �أدرك  �الأم��ريك��ي  �جلي�س  �إن  �إن�شايدر  بيزن�س  موقع  يقول  �ل��ه��ادئ. 
�أخرى، كان يعتمد فيها على  �مل�شكلة بعد �شنو�ت من �ن�شغاله ب�شر�عات 

�لتفوق �جلوي لقو�ت متحالفة معه.
�ملعركة،  �شاحة  يف  تطور�  �أك��رث  و�ل�شني(  )رو�شيا  مناف�شني  ظهور  وم��ع 
على  ق���ادرة  �أ�شلحة  �أنظمة  تطوير  »�شريعا«  �الأم��ريك��ي  �جلي�س  ي��ح��اول 

��شتهد�ف �لطائر�ت �حلربية و�ل�شو�ريخ �لبحرية للعدو.
م�شاة  ومدفعية  ���ش��و�ري��خ  �أن��ظ��م��ة  ن��ط��اق  لتو�شيع  �جلي�س  يخطط  كما 

�لبحرية �لعاملة يف �لقو�عد و�ل�شفن �ملوزعة يف �ملحيط �لهادئ.
ويو�شح �ملوقع �الأمريكي �أنه “عندما يتعلق �الأمر مبحاربة قو�ت ع�شكرية 
�لتكنولوجيا، �شيكون �ملجال �جلوي لي�س كافيا«. و�أ�شاف  متخ�ش�شة يف 
بيزن�س �إن�شايدر �أنه يف فرب�ير، ن�شرت وحدة من �جلي�س، على موقع ويب 
�حلكومة �الأمريكية FedBizOpps، طلبا �حل�شول على معلومات ب�شاأن 

نظام ر�د�ر قادر على تتبع تهديد�ت �ل�شو�ريخ كروز متو�شطة �ملدى«.

كندية  وزي��رة  ا�شتقالة 
وترودو يف قلب الف�شيحة

•• اأوتاوا-وكاالت:

�ل�شابقة يف  �ل��ع��دل  وزي���رة  �أع��ل��ن��ت 
��شتقالتها،  �ل��ك��ن��دي��ة  �حل��ك��وم��ة 
بخ�شوعها  �ت�����ه�����ام�����ات  و������ش�����ط 
لل�شغط حتى تتخلى عن �ملالحقة 
حولها  حت���وم  ل�شركة  �لق�شائية 

�شبهة ف�شاد و�حتيال.
و�����ش���ت���ق���ال���ت وزي���������رة �مل���ح���ارب���ني 
جا�شنت  ح���ك���وم���ة  يف  �ل����ق����د�م����ى 
ترودو �لليرب�لية، جودي ويل�شون 
ر�شالة،  ر�يلبولد� من �حلكومة يف 
من  �شبب  �أي  �إىل  ت�شر  مل  لكنها 
مغادرة  �إىل  دفعتها  �لتي  �الأ�شباب 
�ملن�شب، وفق ما نقلت “غارديان«.
وك��ان��ت �ل���وزي���رة �ل��ك��ن��دي��ة تتوىل 
لكنها  �ل���ب���الد  يف  �ل���ع���دل  ح��ق��ي��ب��ة 
�أبعدت عن �ملن�شب �لوز�ري خالل 
�ل�شهر �ملا�شي، وعقب ذلك، �أ�شندت 

�إليها وز�رة �ملحاربني �لقد�مى.
)�لتفا�شيل �س( مقاتل من �شوريا �لدميقر�طية ي�شاعد �لنازحني
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اأخبـار الإمـارات

برعاية حممد بن زايد.. هزاع بن زايد ي�شهد حفل تخريج كلية ال�شرطة باأبوظبي

�شهد اإطالق العالمة التجارية اجلديدة ملطار دبي الدويل

حممد بن را�شد: م�شرية التطوير يف دبي تكت�شب كل يوم زخمًا جديدًا باأفكار خالقة واإ�شافات مبدعة
ما يتحقق من جناح ثمرة يجنيها كل جمتهد يجد يف مالحقة اأحالمه ول يتوانى يف حتويلها اإىل اإجناز

للمتفوقني  �جل��و�ئ��ز  �شموه  �شلم 
علي  �ملر�شح  �لطالب  ت�شلم  حيث 
�الأح����ب����اب����ي ج����ائ����زة قائد  ظ���اف���ر 
�خلريجون  �أدى  ثم  �ال�شتعر��س 
�الإخال�س  على  �لقانوين  �لق�شم 
ل�����الإم�����ار�ت ورئ��ي�����ش��ه��ا و�ح�����رت�م 
و�لعمل  وق���و�ن���ي���ن���ه���ا  د����ش���ت���وره���ا 
ب�����ش��دق و�أم����ان����ة وط���اع���ة ك���ل ما 

ي�شدر �إليهم من �أو�مر.
و مت ت�شليم علم �لكلية من �لدفعة 
�لتا�شعة و�لع�شرين �ملتخرجة �إىل 
�ل��ث��الث��ني ح��ي��ث عزفت  �ل��دف��ع��ة 
و�ل�شالم  �ل��ع��ل��م  ���ش��الم  �ملو�شيقى 

وع�شكريني  مدنيني  م��ن  �ل��دول��ة 
�لدبلوما�شي  �ل�����ش��ل��ك  و�أع�������ش���اء 
�ل���دول���ة، وكبار  ل���دى  �مل��ع��ت��م��دي��ن 
�لد�خلية و�لقياد�ت  قياد�ت وز�رة 
�لعامة لل�شرطة يف �لدولة، وكبار 

�شباط �لقو�ت �مل�شلحة.
كما ح�شر �حلفل عدد من طلبة 
ر��شد  وكلية  �جلوية  خليفة  كلية 
و�أكادمييتي  �لبحرية  �شعيد  ب��ن 
�شرطة دبي و�ل�شارقة على ح�شور 

حفل �لتخريج .
كان �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 

�أم��وره��م بني  �خلريجني و�أول��ي��اء 
�ملر�شحني  �ل��ط��ل��ب��ة  م���ن  ح�����ش��ود 
�ملقبلة على  من خمتلف �لدفعات 

�لتخرج وغريها.
و ك����ان ح��ف��ل �ل��ت��خ��ري��ج ق���د ب���د�أ 
للميد�ن  �لعر�س  طابور  بدخول 
بن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و���ش��ول  و 
ز�يد �آل نهيان ثم عزفت مو�شيقى 
�ل�شرطة �ل�شالم �لوطني، ثم قام 

�شموه بتفقد طابور �خلريجني.
�شامل  ول����ي����د  �ل���ع���م���ي���د  �أل�����ق�����ى  و 
�ل�شام�شي مدير عام كلية �ل�شرطة 
�شكر  �لتخريج  حفل  خ��الل  كلمة 

�أبوظبي،  يف  �لنق�ل  د�ئ���رة  رئي�س 
مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل 
ومعايل  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل 
�أحمد جمعة �لزعابي وزير �شوؤون 
وز�رة  يف  لالحتاد  �الأعلى  �ملجل�س 
���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة وم��ع��ايل حممد 
�لد�خلية  وزي��ر  �لبادي  �شعيد  بن 
�إبر�هيم  �لركن  و�لعميد  �ل�شابق 
وفد  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة  �آل  ���ش��ل��م��ان 
عبد  و�لعميد  �ل��ب��ح��ري��ن،  مملكة 
�لعزيز بن عبد�هلل �لنهائي رئي�س 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  وف���د 
�إ���ش��اف��ة �إىل ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني يف 

�خلريجون  ه��ت��ف  ،ث����م  �ل��وط��ن��ي 
بعدها ثالثا بحياة �شاحب �ل�شمو 
وتال  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
»كلنا  ب��ع��ن��و�ن  �شعرية  �شلة  ذل���ك 
ر��شد  ع���و����س  ل��ل�����ش��اع��ر  خ��ل��ي��ف��ة« 

�ل�شبع �لكتبي.
و�لتقط �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق  نهيان  �آل 
�ل�شور  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف 
جمل�س  مع  �جلماعية  �لتذكارية 

�إد�رة كلية �ل�شرطة و�خلريجني.
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ك��رم  ب���دوره 
���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان �أو�ئ����ل 

بن ز�يد �آل نهيان قد قدما �لتهاين 
للخريجني مبا حققوه من تفوق 
وجناح د�عيني �إىل مو��شلة �لتعلم 
وب���ذل �جل��ه��د و�مل��ث��اب��رة الكت�شاب 
�خل���رب�ت �ل��الزم��ة �ل��ت��ي متكنهم 
من رد �جلميل و�لعرفان للوطن 
دولتنا  لتبقى  �حلكيمة  وق��ي��ادت��ه 

و�حة �أمن ورخاء.
و �شلم �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل 
نهيان �لطالب �ملر�شح مانع �أحمد 
حل�شوله  �ل�شرف،  �شيف  �ل�شحي، 
على �ملركز �الأول يف �ملجموع �لعام 
و�الأول يف �لعلوم �الأكادميية.. كما 

غ���ام���رة ت��ق��دم �أ���ش��ه��ر م��ع��امل دبي 
جمموعة  ت���ر�ف���ق���ه���ا  �مل�����ط�����ار،  يف 
و�لفنية  �ملو�شيقية  �ل��ع��رو���س  م��ن 
�الأزياء،  عرو�س  وحتى  و�لثقافية، 
�لثقافة  مبجموعها  جت�شد  �ل��ت��ي 
ب��ال��ت��ن��وع �لذي  �مل��ح��ل��ي��ة وحت��ت��ف��ي 
ب���ه دب�����ي. و���ش��ي�����ش��م �ملطار  حت��ف��ل 
متنوعة  وج���ه���ات  جت��م��ع  م��ن��اط��ق 
لتجارة  م���ن���اف���ذ  ع���ل���ى  وحت����ت����وي 
و�مل�شروبات  و�مل���اأك���والت  �ل��ت��ج��زئ��ة 
�حتياجات  تلبية  ب��ه��دف  �ل��ع��امل��ي��ة 

�مل�شافرين على �ختالفها.
و�أكد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل 
مكتوم مو��شلة �إمارة دبي م�شاعيها 
�لطري�ن  ق��ط��اع  ل���ري���ادة  �ل��ر�م��ي��ة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، ب��ط��م��وح ال 

بتجربة �مل�شافرين عرب مطار�تها، 
و�لتحول من م�شّغل للمطار�ت �إىل 
يف  �مل�شافرين  على  تركز  موؤ�ش�شة 
�ملقام �الأول، وتعرّب عن �لتز�مها يف 
جعل مطار دب��ي، �الأك��رث كثافة يف 
�مل�شافرين  �أع��د�د  �لعامل من حيث 
�لعامل  يف  مطار  �أف�شل  �لدوليني، 

على �الإطالق.
�أحمد  �ل�شيخ  �شمو  �حل��ف��ل  ح�شر 
هيئة  رئي�س  مكتوم،  �آل  �شعيد  ب��ن 
رئي�س  �مل��������دين  ل����ل����ط����ري�ن  دب�������ي 
�لرئي�س  دب���ي  م���ط���ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�الأعلى �لرئي�س �لتنفيذي لطري�ن 
�الإمار�ت و�ملجموعة، و�شمو �ل�شيخ 
م��ن�����ش��ور ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
�لرئي�س  غريفيث،  وب���ول  م��ك��ت��وم، 

�أكرث �ملطار�ت تطور�ً و�بتكار�ً على 
مدى �الأعو�م �ملقبلة.

ب���ول غريفيث  وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
باإطالق  »ن��ف��خ��ر  دب�����ي:  م���ط���ار�ت 
ملطار  �جلديدة  �لتجارية  �لعالمة 
�لتي جت�ّشد توجهنا  �ل��دويل،  دب��ي 
م�شتقبلياً  م��ط��ار�ً  لنكون  �جل��دي��د 
معنى،  م��ن  �لكلمة  حتمله  م��ا  بكل 
وذل�����ك م���ن خ����الل �ل���رتك���ي���ز على 
ت�شمل  مب��ن��ه��ج��ي��ة  �مل�������ش���اف���ري���ن، 
روح  وتعك�س  و�ل��رع��اي��ة  �ل�شيافة 

�إمارة دبي �حلقيقية«.
»�شتكون  غ���ري���ف���ي���ث:  و�أ�������ش������اف 
�ل����ع����الم����ة �ل����ت����ج����اري����ة �جل����دي����دة 
�لعامل،  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل  ط��ري��ق��ن��ا 

�جناز يعي�شه وينعم باآثاره هو ومن 
ح���ول���ه... ل��دي��ن��ا �ل���ي���وم �أح����د �أهم 
�ل���ع���امل و�أع���اله���ا كفاءة  م���ط���ار�ت 
للم�شافرين  ����ش��ت��ق��ب��اال  و�أك���رثه���ا 
وم�������ش���در فخرنا  �ل����ع����امل..  ح����ول 
�حلقيقي هو �أننا نوفر للم�شافرين 
يي�شر  ما  �لعامل  �نحاء  جميع  من 
لهم �أ�شفارهم ويحولها �إىل جتربة 
بلغ حجم  �ل�شعادة.. ومهما  ملوؤها 
ال  �لتطوير  عملية  ف���اإن  �الإجن����از، 
على  ذلك  يف  نعّول  ونحن  تتوقف، 
�أف��ك��ار �أب��ن��ائ��ن��ا وب��ن��ات��ن��ا �ل�����ش��ب��اب يف 
ك��ل �ل��ق��ط��اع��ات«. ج��اء ذل��ك خالل 
ح���ف���ل �أق����ي����م �م���������س يف ح����ي دب���ي 
�الإعالن  للت�شميم، وجرى خالله 
دبي لالرتقاء  عن خطط مطار�ت 

�البتكار  على  وبالرتكيز  له  ح��دود 
�حليوية،  �مل��ج��االت  يف  و�ال�شتثمار 
قطاعات  �أن  �إىل  ���ش��م��وه  م�����ش��ري�ً 
ُتعد  و�ل�شفر  و�ل�شياحة  �ل��ط��ري�ن 
�إمارة  لنمو  �لرئي�شية  �لركائز  من 

دبي وجناحها.
و�أع�������رب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �أح���م���د بن 
�شعيد عن ثقته باأن هذ� �ال�شتثمار 
���ش��ي��ق��دم ن��ت��ائ��ج ك���ب���رية م���ن حيث 
وحتفيز  �ملتكررة  �لزيار�ت  ت�شجيع 
�مل�شافرين عرب دبي، منوهاً  حركة 
ب���االإجن���از �ل��ت��اري��خ��ي �ل��ه��ام �لذي 
حتقق موؤخر�ً با�شتقبال �لز�ئر رقم 
مليار يف دبي، ومعترب�ً باأنه مبثابة 
��شتمر�ر  ل�شمان  ج��دي��دة  خ��ط��وة 
لقائمة  �ل��دويل  دب��ي  مطار  ت�شّدر 

�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة م����ط����ار�ت 
كبار  م���ن  ع����دد  ج���ان���ب  �إىل  دب�����ي، 
مطار  يف  وم�شوؤولني  �ل�شخ�شيات، 
�ل���دويل، وممثلني ع��ن قطاع  دب��ي 
�الإعالم  وو�شائل  ب��دب��ي،  �ل��ط��ري�ن 

�ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية.
�ل���ت���ج���اري���ة  �ل����ع����الم����ة  ت���ع���ك�������س  و 
�جل��دي��دة �ل��ق��ي��م �ل��ف��ري��دة الإم���ارة 
دبي، �لتي تتمثل مب�شتويات �شيافة 
تعرف  ال  وع����زمي����ة  ت�������ش���اه���ى،  ال 
�الأفكار  ع��ل��ى  و�ن��ف��ت��اح  �مل�شتحيل، 
�مل��ب��ت��ك��رة، وجم��م��وع��ة ه��ائ��ل��ة من 

�لتجارب �لفريدة و�ال�شتثنائية.
�لتجارية  �ل���ع���الم���ة  و���ش��ت�����ش��ه��م 
�جل����دي����دة يف حت���وي���ل م���ط���ار دبي 
�فرت��شية  جت���رب���ة  �إىل  �ل������دويل 

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة �شهد �شمو �ل�شيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
بح�شور  �أم�������س  ���ش��ب��اح  �أب���وظ���ب���ي 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  عي�شى  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
بتخريج  �ل�����ش��رط��ة  كلية  �ح��ت��ف��ال 
و�لع�شرين  �ل���ت���ا����ش���ع���ة  �ل���دف���ع���ة 
ودورة  �ل�����ش��ب��اط  م��ر���ش��ح��ي  م���ن 
و�لع�شرين  �لتا�شعة  �جلامعيني 
ع�شرة،  �لثالثة  �جلامعيات  ودورة 
�ل�����ش��اد���ش��ة م���ن حملة  و�ل���دف���ع���ة 
�ل�شرطة  �ملاج�شتري، يف مقر كلية 

باأبوظبي.
و ق�����ال ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه������ز�ع بن 
ز�ي���د خ��الل �الح��ت��ف��ال :« نفتخر 
�أبناء  م��ن  �ملتميزة  �لنخبة  ب��ه��ذه 
ولذويهم  ل��ه��م  ون���ب���ارك  �ل���وط���ن 
و��شتعد�دهم  تخرجهم  و�أه��ل��ه��م 
�ملوؤ�ش�شة  ه�����ذه  يف  ل���الن���خ���ر�ط 
�لعريقة �لتي لطاملا خرجت �أجياال 
�ملت�شلحني  �ل�����ش��ب��اب  خ����رية  م���ن 
ب��ال��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة و�مل�����ش��ه��ود لهم 
و��شتعد�دهم  لقيادتهم  ب��ال��والء 
�لتام للم�شاركة يف م�شرية �لتنمية 
و�ل��ب��ن��اء وح��ف��ظ �الأم����ن و�الأم����ان 
�ل�شرطية  ب��اخل��دم��ات  و�الرت���ق���اء 
مبا يتنا�شب مع �لنه�شة �ل�شاملة 

�لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت«.
�ل�شيخ  ����ش���م���و  �ل����ف����ري����ق  ق������دم  و 
�لتهئنة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف 
�أن  ل���ل���خ���ري���ج���ني وح���ث���ه���م ع���ل���ى 
.. كما قدم  يكونو� مثاال يحتذى 
الأهايل  و�لتقدير  �لتهئنة  �شموه 
�أبنائهم  تخرج  على  �لطلبة  و�أ�شر 

وتفوقهم.
ذياب  �ل�شيخ  �شمو  �حل��ف��ل  ح�شر 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 

ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  فيها 
�ليوم،  �ح��ت��ف��ال��ن��ا  �إن  وق����ال  ع��ل��ى 
�لر�شيدة  قيادتنا  توليه  مل��ا  ثمرة 
و�ملعرفة  ب���ال���ع���ل���م  �ه���ت���م���ام  م����ن 
نزف  و�ل��ي��وم  و�الب��ت��ك��ار،  و�لبحث 
�ل��وط��ن و�إخ����وة لهم  �أب��ن��اء  �شفوة 

من �لدول �خلليجية و�لعربية .
دعم  كلمته  يف  �ل�شام�شي  وث��م��ن 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د 
للقو�ت  �الأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
لت�شبح  �ل�شرطة،  لكلية  �مل�شلحة 
�الأمن  �شروح  �شاخما من  �شرحا 

و�الأمان.
�ل��ت��خ��ري��ج �شلم  وع���ق���ب م���ر�����ش���م 
�ل�����ل�����و�ء �ل����رك����ن خ��ل��ي��ف��ة ح����ارب 
�لتطوير  جمل�س  رئي�س  �خلييلي 
�لد�خلية  ب����������وز�رة  �مل���وؤ����ش�������ش���ي 
�ل�شام�شي  ول��ي��د  �لعميد  ير�فقه 
دفعتي  من  للخريجني  �ل�شهاد�ت 
�لتا�شعة  �جلامعيني  و  �ملر�شحني 
�لثالثة  و�جل��ام��ع��ي��ات  و�لع�شرين 
ع�����ش��رة و�ل���دف���ع���ة �ل�����ش��اد���ش��ة من 
�ملاج�شتري يف قاعة �الحتاد  حملة 
كبار  م��ن  ع��دد  بح�شور  بالكلية، 
�لد�خلية  وز�رة  و�شباط  ق��ي��اد�ت 
و�أع�شاء وفود �لطلبة �خلريجني 
من �لدول �ل�شقيقة و�أولياء �أمور 

�خلريجني.
يذكر �أن �إجمايل عدد �خلريجني 
خريجة،  و  خ��ري��ج��ا   »247« ب��ل��غ 
مر�شحا  ط��ال��ب��ا   »154« ب��ي��ن��ه��م 
�جلامعيني  �لطلبة  م��ن  و«73« 
�جلامعيات  �لطالبات  من  و�أربعة 
برنامج  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م���ن   »16« و 
�لدر��شات �لعليا يف �إد�رة �ل�شرطة 
و�ل���ع���د�ل���ة �جل��ن��ائ��ي��ة، وم����ن بني 
�خلريجني من �لطلبة �ملر�شحني 
عربية  دول   »5« م��ن  ط��الب   »7«
���ش��ق��ي��ق��ة، ه���م ط��ال��ب م���ن مملكة 
�ل���ب���ح���ري���ن وط�����ال�����ب م�����ن دول�����ة 
�ململكة  م���ن  وط���ال���ب���ان  �ل���ك���وي���ت، 
من  وطالبان  �لها�شمية،  �الأردنية 
فل�شطني، وطالب من جزر  دول��ة 

�لقمر.

•• دبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
بح�شور  �م�����س   ، �هلل«  »رع����اه  دب���ي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن 
�حتفال  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لعالمة  ب���اإط���الق  دب����ي  م���ط���ار�ت 
�ل���ت���ج���اري���ة �جل����دي����دة مل���ط���ار دبي 
�ل����دويل. وق���د �أك���د ���ش��م��وه يف هذه 
يف  �لتطوير  م�شرية  �أن  �ملنا�شبة، 
جديد�ً  زخماً  يوم  كل  تكت�شب  دبي 
ب��اأف��ك��ار خ��الق��ة و�إ���ش��اف��ات مبدعة 
ترثي جتربة �حلياة فيها تر�شيخا 
ملكانتها كمدينة عاملية من �لطر�ز 
تلك  ت��وث��ي��ق  يف  م�����ش��ت��ن��دة  �الأول 
�ملكانة �إىل حلول تر�عي �حتياجات 
و�شعادتهم  بر�حتهم  وتعنى  �لنا�س 
�الأ�شمى  �لهدف  د�ئما  �شتظل  �لتي 
من  دب������ي  ت�������ش���ه���ده  م����ا  ك����ل  ور�ء 
تطال  وخطط  وم��ب��ادر�ت  م�شاريع 
فيها قطاع  �ل��ق��ط��اع��ات مب��ا  ك��اف��ة 
�ل��ط��ري�ن �ل���ذي مي��ث��ل �ل��ي��وم �أحد 
�أهم �لقطاعات �مل�شاهمة يف ت�شكيل 

مالمح م�شتقبل �لعامل.
وقال �شموه: »�لنجاح مل يكن يوماً 
ثمرة  ولكنه  ع��اب��رة..  �شدفة  وليد 
يجنيها كل جمتهد يجد يف مالحقة 
�أحالمه وال يتو�نى يف حتويلها �إىل 

بت�شهيل �ل�شفر �إىل �أكرث من 240 
�لعامل،  �أن���ح���اء  خمتلف  يف  وج��ه��ة 
باالإ�شافة �إىل تقدمي جتربة غامرة 
ل��ه��م جتربة  ت��ت��ي��ح  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن 
ثقافة ومو�شيقى وماأكوالت وفنون 
خمتلفة، وهذ� بدوره يج�شد �ملحور 
�لذي قام عليه مطار دبي �لدويل، 
و�إمارة دبي ودولة �الإمار�ت �لعربية 
عالمتنا  �شتمثله  و�ل���ذي  �ملتحدة، 
�شرينا  م���ع  �جل����دي����دة  �ل���ت���ج���اري���ة 
ويذكر�أن  �مل�شتقبل«.  نحو  �حلثيث 
على  تعمل  دب��ي  م��ط��ار�ت  موؤ�ش�شة 
من  ك���ل  وت��ط��وي��ر  وت�����ش��غ��ي��ل  �إد�رة 
مطار دبي �لدويل DXB ومطار 
دب���ي وورلد  �ل����دويل يف  م��ك��ت��وم  �آل 

.DWC شنرت�ل�
�مل�������ش���وؤول���ة عن  و ك���ون���ه���ا �جل���ه���ة 
ع���ل���ى حتقيق  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ك���ام���ل.. 
جميع  م�������ش���ال���ح  ب�����ني  �ل�������ت�������و�زن 
�جلهات �ملعنية، للحفاظ على منو 
�ملرونة  �ل���ط���ري�ن وح��م��اي��ة  ق��ط��اع 
�لتعاون  و����ش���م���ان  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، 
ب����ني ج���م���ي���ع م���ق���دم���ي �خل����دم����ات 
وحت�شني  �آم����ن����ة  خ���دم���ة  ل���ت���وف���ري 
على  �حلفاظ  مع  �لعمالء  جتربة 
مطار  · وي�شّنف  �لعمل.  ��شتد�مة 
من  ع���امل���ي���اً  �الأول  �ل�������دويل  دب�����ي 
�لدوليني  �مل�شافرين  حركة  حيث 
من  �لعامل  م�شتوى  على  و�لثالث 
حيث �إجمايل عدد �مل�شافرين، وفقاً 

ملجل�س �ملطار�ت �لدويل..
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�شارك يف اجتماع لفريق اخلرباء العرب املعني مبكافحة الرهاب

•• القاهرة -وام:

ت�شارك �المار�ت يف �عمال �الجتماع �خلام�س و�لع�شرين لفريق �خلرب�ء �لعرب �ملعني مبكافحة �الإرهاب �لتي بد�أت 
�لعقيد تركي  �لد�خلية  وز�رة  �لدولة ممثل  تر�أ�س وفد  �لقاهرة.  �لعربية يف  للجامعة  �لعامة  �الأمانة  �م�س مبقر 
لفريق  �لفنية  –�المانة  �لقانونية  �ل�شئون  تقرير قطاع  يناق�س  و  يومني  على مدى  �الجتماع  يعقد   . �لظهوري 
�خلرب�ء �لعرب �ملعني مبكافحة �الرهاب عن �الجر�ء�ت �ملتخذة لتنفيذ تو�شيات فريق �خلرب�ء يف �جتماعه �لر�بع 
و�لع�شرين . كما يناق�س �الجتماع �شبل مو�جهة �لتنظيمات �الإرهابية وظاهرة �ملقاتلني �الإرهابيني وكذلك يناق�س 

بند� حول �الإرهاب �اللكرتوين .
�الأمم  منظمة  مع  �لتعاون  تعزيز  ومو��شلة  �الإرهابية  �الأعمال  بتمويل  �ملتعلقة  �لتحديات  �الجتماع  يناق�س  كما 
�ملتحدة وهيئاتها وجلانها �ملعنية مبكافحة �الرهاب و�ملنظمات �لدولية و�القليمية . ويبحث �مل�شاركون �شبل تبادل 

�الآر�ء حول �إمكانية وجود �شلة بني �الإرهاب و�جلرمية �ملنظمة وجتارب �لدول �الع�شاء يف مكافحة �الإرهاب .

كهرباء ال�شارقة تنجز م�شروع متديد خطي نقل مياه رئي�شيني بكلفة 17 مليون درهم
•• ال�شارقة-وام:

هيئة  رئي�س  �لليم  ر����ش��د  �ملهند�س  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  د���ش��ن 
كهرباء ومياه �ل�شارقة �م�س م�شروع متديد خطي نقل مياه 
رئي�شيني �أ�شفل خور �ل�شارقة بقدرة ��شتيعابيه تبلغ �أكرثمن 
60 مليون جالون يوميا بتكلفة �إجمالية حو�يل 17 مليون 
درهم . يعترب �خلطان من �أهم �مل�شاريع �ال�شرت�تيجية �لتي 
كميات  لنقل  �ال�شتياعبية  �لقدرة  ويرفعان  �لهيئة  تنفذها 
منطقة  �إىل  �ملياه  لتحلية  �للية  حمطة  من  �ملنتجة  �ملياه 
�جلبيل على �ل�شفة �الأخرى للخور بن�شبة تزيد عن 100 
باملائة وتوزيعها على جميع مناطق �ل�شارقة وذلك ملو�كبة 

�ل��ت��ط��ور �ل��ع��م��ر�ين و�حل�����ش��اري �ل���ذي ت�شهده �الإم�����ارة. و 
�ملياه  من  �ل�شارقة  �إم��ارة  �حتياجات  �أن  �لليم  ر��شد  �أو�شح 
ما  �إن��ت��اج  يتم  يوميا  110 ماليني جالون  �أك��رث من  تبلغ 
�مل�شروع  ويعترب  �للية  حمطة  يف  منها  باملائة   50 ن�شبتة 
كبرية  وخ��ط��وة  مهما  عامال  �لهيئة  نفذته  �ل��ذي  �جل��دي��د 
على  �ل�شارقة  مياه  و  كهرباء  هيئة  ق��درة  تعزيز  �جت��اه  يف 
تزويد خدمات �ملياه �لنقية لقاطني �الإمارة ب�شكل م�شتد�م 
للخطوط  �ال�شتيعابية  �لقدرة  لت�شل  منا�شبة  وب�شغوط 
ت�����ش��اف للقدرة  ي��وم��ي��ا  60 م��ل��ي��ون ج��ال��ون  �إىل  �جل��دي��دة 
مليون   50 تبلغ  و�ل��ت��ي  �لقدمية  للخطوط  �ال�شتيعابية 
�نتاج  ق��درة  وم�شاعفة  لتطوير  فر�شة  يتيح  مم��ا  ج��ال��ون 

�ل�شارقة.  �ملياه يف  �للية ملو�جهة زيادة �لطلب على  حمطة 
�ملياه  ال�شتد�مة  ��شرت�تيجية  و�شعت  �لهيئة  �أن  و�أو���ش��ح 
ونفذت تو�شعات وم�شاريع تطويرية طموحة ملو�كبة م�شرية 
�شاحب  ب��ق��ي��ادة  �الإم����ارة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �لتنمية 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لليم يف ت�شريحات  �ل�شارقة. و قال  �الأعلى حاكم  �مللج�س 
�أ�شهر لكن   6 �إن �مل�شروع ��شتغرق تنفيذه  عقب �الإفتتاح .. 
و�لذي  �ل�شارقة  خ��ور  على  �مل�شروع  موقع  الأهمية  نظر�  و 
على  للمحافظة  و  �لتجارية  �ل�شفن  ع�شر�ت  يوميا  تعربه 
��شتغرق  �الأنابيب  بناء  �ملالحية يف عمليات �حلفر  �حلركة 

تنفيذه �أكرث من عام.

»75 » األف نازح ولجئ يف كرد�شتان العراق ي�شتفيدون من م�شاعدات الهالل الأحمر ال�شتوية

انطالق ملتقى �شباب الت�شامح الإن�شاين يف باك�شتان حتت �شعار »على خطا زايد«

•• اإربيل - العراق-وام:

كثفت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي جهودها �الإن�شانية وعملياتها �الإغاثية 
بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
حياة  على  �ل�شتاء  ف�شل  تد�عيات  من  للحد  �لهيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة 
يو�جهون ظروفا مناخية  �لذين  �لعر�ق  �لنازحني و�لالجئني يف كرد�شتان 
قا�شية ومعقدة. وقامت �لهيئة عرب وفدها يف �شمال �لعر�ق بتوزيع �ملعونات 
�ل�شتوية على �مل�شتفيدين �لذين يقدر عددهم بحو�يل 75 �ألف نازح عر�قي 

و الجئ �شوري يف خميمات �أربيل وما حولها من �ملحافظات.
�لتدفئة  �أجهزة  ت�شمنت  �لتي  �ل�شتوية  �مل�شتلزمات  على  �ملعونات  ��شتملت 
�لغذ�ئية  و�لطرود  �الأطفال  وم�شتلزمات  و�ملالب�س  �لبطانيات  و  و�الأغطية 
حلماية �لالجئني من تد�عيات �نخفا�س درجات �حلر�رة و �شدة �لربودة و 

�حلد من تف�شي �أمر��س �ل�شتاء بني �لالجئني خا�شة �الأطفال.
يف  و�لعرقية  و�لطائفية  �لدينية  �الأقليات  �الأحمر  �لهالل  هيئة  تغفل  ومل 
تعر�شت  �لتي  �الأقليات  ودع��م  مل�شاندة  بر�مج  وخ�ش�شت  �لعر�ق،  كرد�شتان 
�ملثال  �شبيل  على  منها  �الإرهابية  �جلماعات  قبل  من  و�لعنف  لال�شطهاد 
�أ�شحاب �لديانة �مل�شيحية و�الإيزيدية �الأمر �لذي يج�شد قيم �لت�شامح �لتي 
تتحلى بها دولة �الإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة و�لتي خ�ش�شت 2019 ليكون 

عاما للت�شامح.
وع�����ززت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �الأح���م���ر ب��ر�جم��ه��ا وع��م��ل��ي��ات��ه��ا �الإغ���اث���ي���ة لتلبية 
�الحتياجات �الإن�شانية �ملتز�يدة لالجئني �لذين تتفاقم معاناتهم مع حلول 

ف�شل �ل�شتاء.
و وفقا للتقييم �مليد�ين �لذي �أجر�ه وفد �لهيئة تبني �أن خميمات �لالجئني 
تفتقر لو�شائل �لتدفئة يف ظل برودة �لطق�س و �النخفا�س �ل�شديد لدرجات 

مت�شمنة  �لوفد  تو�شيات  ج��اءت  لذلك  �ل�شنة  من  �لوقت  ه��ذ�  يف  �حل���ر�رة 
�الهتمام �أكرث بحماية �لالجئني من تد�عيات ف�شل �ل�شتاء وتوفري �ملعينات 
و  �لغذ�ء  توفري  جانب  �إىل  �ل�شعبة  ظروفه  مو�جهة  على  ت�شاعدهم  �لتي 

�لدو�ء و م�شتلزمات �الأطفال و �لن�شاء.
�الأحمر  �لهالل  لهيئة  �لعام  �الأم��ني  �لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  �أك��د  و 
�الإمار�تي �أن �لهيئة حتركت جتاه �لنازحني �لعر�قيني و�لالجئني �ل�شوريني 
�ملتو�جدين يف �شمال �لعر�ق بناء على توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان، م�شري� �إىل �أن �شموه يتابع �لظروف �ملناخية �ل�شائدة �الآن يف عدد 
من �لدول �مل�شت�شيفة لالجئني �ل�شوريني و�نعكا�شاتها على �لالجئني د�خل 
�ملخيمات وخارجها، لذلك جاءت توجيهات �شموه بتقدمي �أف�شل �خلدمات 

�لتي تقي �لالجئني من تد�عيات �لربد و�أعر��شه �ل�شحية.
و قال �لفالحي �إن �لهيئة مدركة لالآثار �الإن�شانية �ل�شيئة �لتي قد ترتتب 

على نق�س مو�د �لتدفئة وم�شتلزمات �ل�شتاء خا�شة و�أن خميمات �لالجئني 
تتو�جد يف مناطق ت�شتهر بربودتها وتقلبات طق�شها.. م�شري� �إىل �أن خطة 
هيئة �لهالل �الأحمر يف هذ� �ل�شدد ت�شتهدف تو�شيع مظلة �مل�شتفيدين من 
يف  و�لالجئني  �لنازحني  على  توزيعها  ومت  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�شتوية  �مل�شاعد�ت 
خميم قويالن مبحافظة دهوك، �إىل خميمات عربد و قو�شتبة ، كوركو�شك 

، د�ر �شكر�ن ، با�شرمه ، ناكري يف حمافظة �أربيل.
�أك��د �أم��ني عام هيئة �لهالل �الأحمر �أن �لهيئة ت�شطلع ب��دور حم��وري يف  و 
�إغاثة وم�شاندة �لنازحني �لعر�قيني و�لالجئني �ل�شوريني يف �لدول �ملجاورة 
تنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة �لتي بادرت منذ �لوهلة �الأوىل لالأحد�ث 
ظروفهم  جت���اوز  على  وم�شاندتهم  �مل��ت��اأث��ري��ن  بجانب  ب��ال��وق��وف  �شوريا  يف 
�الإن�شانية.. م�شري� �إىل �أن �ملرحلة �لقادمة �شت�شهد تنفيذ �ملزيد من �لرب�مج 

�الإن�شانية يف �ملجاالت �الإغاثية �ل�شحية و�ملعي�شية و�الإيو�ئية لالجئني.

•• كرات�شي-وام:

�نطلقت فعاليات ملتقى �شباب �لت�شامح �الن�شاين يف باك�شتان حتت �شعار 
»على خطا ز�يد« يف دورته �حلادية ع�شرة تز�مناً مع �ملهام �الإن�شانية حلملة 
يف  و�مل�شنني  و�لن�شاء  �الأطفال  لعالج  �لعاملية  �الإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة 

منطقة كاثور �لباك�شتانية.
ملتقى  �إن  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  مديرة  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
�لذي  �لت�شامح  عام  ياأتي مبنا�شبة  باك�شتان  �الإن�شاين يف  �لت�شامح  �شباب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  به  وج��ه 
�ل����عاملية  �الإن�������شانية  �ل�ش������يخة فاط�������مة  �إط������ار حم�����لة  »حفظه �هلل« ويف 
�لن�شائي  �الحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  من  وبدعم 
�لعام رئي�س �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�س �الأعلى ملوؤ�ش�شة 

�لتنمية �الأ�شرية.
و�لعطاء  �لتطوعي  و�لعمل  �لت�شامح  ثقافة  تر�شيخ  �إىل  �مللتقى  ويهدف 
�ل�شابة  �ل��ع��ق��ول  و����ش��ت��ق��ط��اب  �الأف���ك���ار  ل��ط��رح  وي��ق��دم من�شة  �الإن�����ش��اين 
و��شتحد�ث �ل�شركات مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة وحتفيزها لتبني 
�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  �ل�شباب  لتمكني  و�إن�شانية  جمتمعية  م��ب��ادر�ت 
�ن�شجاماً  �الن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  يف  و�ل��دي��ان��ات  و�الع���ر�ق 
للت�شامح  ع��ام��اً   2019 ع��ام  يكون  ب��اأن  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات  م��ع 
و�نطالقا من �إرث �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب 

�الإن�شاين  و�لعطاء  و�لت�شامح  دعائم وطن �خلري  �أر�شى  �لذي  ث��ر�ه«  �هلل 
فاأ�شبح �لت�شامح يف �الإم��ار�ت منهاج عمل و�أ�شلوب حياة ومنوذجا فريد� 

يقتدى به عامليا.
�حلالية يف  �الن�شاين يف حمطته  �لت�شامح  �شباب  ملتقى  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�ل�شيخة  وبرنامج  �لعطاء  لز�يد  �الن�شانية  �ملبادر�ت  ��شتعر�س  باك�شتان 
فاطمة للتطوع يف جماالت �لعمل �لتطوعي و�لت�شامح ملجتمعي و�لعطاء 
بر�شالتها  ت�شل  �أن  ��شتطاعت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  يف  �الإن�����ش��اين 
�الن�شانية للماليني ��شتفاد منها ما يزيد على �شتة ع�شر مليونا يف �شتى 

بقاع �لعامل.
�إطالق  تبنى  �الن�شاين  �ل�شباب  ملتقى  �أن  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  و�أك��دت 
ثالث مبادر�ت �الأوىل �شفر�ء �شباب �لت�شامح �الن�شاين و�لثانية مهرجان 
�لت�شامح  �شباب  ج��ائ��زة  �لثالثة  ..و�مل���ب���ادرة  �الإن�����ش��اين  �لت�شامح  �شباب 

�الإن�شاين.
يف  �الإم���ار�ت  ل�شباب  �ملتميزة  �ل�شورة  �إظهار  على  �ل�شوء  �مللتقى  و�شلط 
يف  �جلهود  و��شتعر��س  �الإن�شاين  و�لعطاء  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
له،  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  فكر  وتر�شيخ  و�حل��و�ر  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ 
�ل�شيخ ز�يد يف �ملجتمع و�ال�شتفادة من �إرثه لتعزيز مفهوم �لت�شامح على 

�ل�شعيد �ملحلي و�الإقليمي.
ونوهت باأن �مللتقى ت�شمن ثالثة حماور �الأول �أثر �ل�شيخ ز�يد يف غر�س 
فهو  �لثاين  �ملحور  �أم��ا  �ل�شباب،  ل��دى  �الإن�شاين  و�لعطاء  �لت�شامح  قيم 

�آلية ��شتقطاب ومتكني �ل�شباب يف تعزيز قيم �لت�شامح و�لعمل �لتطوعي 
نخبة  مب�شاركة  �الأخ��ري  �ملحور  وياأتي  �ملجتمعات،  يف  �الن�شاين  و�لعطاء 
من �ل�شباب من �الإمار�ت وباك�شتان ليعر�شو� جتاربهم و�لتي تعك�س قّيم 

�ل�شباب يف �ملجتمعات.
دور  �أهمية  على  عثمان  رمي  �ل��دك��ت��ورة  �الإن�����ش��اين  �لعمل  �شفرية  و�أك���دت 
�الإن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  و�لعمل  �لت�شامح  ثقافة  ن�شر  يف  �ل�شباب 

و�لذي له �آثار مهمة يف بث �حليوية يف �ملجتمعات.
ويف  بالنف�س  �لثقة  لديهم  يعزز  بالت�شامح  �ل�شباب  �رتباط  �أن  و�أ�شافت 
�لتحامهم مع  وي�شجع على  لقادته وم�شريته  و�ل��والء  و�العتز�ز  �لوطن 
�ملجتمع وينمي لديهم قيم ومهار�ت �لعطاء و�الإجن��از و�اللتز�م وحتمل 
�إن�شانية  �أ�ش�س  على  �ملجتمعات  خدمة  يف  �مل��ر�أة  دور  يدعم  كما  �مل�شوؤولية 

و�أخالقية كرمية .
وقالت �إن دور �ل�شباب يف تعزيز ثقافة �لت�شامح ال يجب �أن يقت�شر فقط 
للم�شروعات  جم��اال  ذل��ك  ي��ك��ون  �أن  يجب  ب��ل  �لنظرية  �ملناق�شات  على 
�لعملية وبر�مج �لتطوع و�خلدمة �لعامة و�أن يكون ت�شجيع هذه �ملبادر�ت 
�أو  �أو قطاع �الأعمال  �أو �حلكومة  م�شوؤولية �ملجتمع كله �شو�ء بني �الأ�شر 
�أد�ء  �ل�شباب من  لتمكني  يعمل �جلميع  بحيث  �ملدين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات 
دورهم �ملرتقب يف تنمية �ملجتمع لتحقيق �لتو�زن لدى �ل�شباب بني �لفكر 
و�لعمل وتنمية �لقدرة لديهم على مو�جهة حتديات �لع�شر بعقل ر�جح 

وقلب جريء.

وثمنت �شعادة �لعنود �لعجمي �ملديرة �لتفيذية ملبادرة ز�يد �لعطاء مدير 
»�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ج��ه��ود  للتطوع  �الإم����ار�ت  م��رك��ز 
�المار�ت« يف جمال �لعمل �الإن�شاين و�لت�شامح و�لعطاء �ملجتمعي و�أكدت 
مبادر�ت  تبني  على  وحت��ر���س  �اله��ت��م��ام  �أك��رب  �ل�شباب  ت��ويل  �شموها  �أن 
ال�شتقطاب وتاأهيل ومتكني �ل�شباب يف �لعمل �لتطوعي و�لعطاء �الإن�شاين 
�ل�شبابية  �مللتقيات  من  �شل�شلة  تنظيم  خ��الل  من  �ملجتمعي  و�لت�شامح 
وتقدمي �أف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية و�جلر�حية و�لوقائية 
ملختلف فئات �ملجتمع خا�شة للمر�أة و�لطفل بغ�س �لنظر عن مذ�هبهم 

ودياناتهم يف �شورة م�شرفة لقيم �لت�شامح لدى �ل�شباب �الإمار�تي.
و�لذي  للتطوع  فاطمة  �ل�شيخة  و�ملبتكر لربنامج  �ملميز  بالدور  و�أ�شادت 
�مل���ر�أة يف جماالت  وباالأخ�س  �ل�شباب  نوعية يف جم��ال متكني  نقلة  ق��دم 
يعد  مبتكر  من��وذج  يف  �ملنطقة  يف  �الإن�شاين  و�لعطاء  �ملجتمعي  �لت�شامح 
�الأول من نوعه من خالل تنظيم �شل�شلة من �مللتقيات وتد�شني �شل�شلة 
�خلدمات  �أف�شل  يقدم  و�لذي  �مليد�ين  و�مل�شت�شفى  �ملتنقلة  �لعياد�ت  من 

�لت�شخي�شية و�لعالجية.
برنامج  يف  �شاركو�  �لباك�شتانيني  �ملتطوعني  من  �ملئات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�شاهم يف رفع مهار�تهم  و�ل��ذي  باك�شتان  للتطوع يف  فاطمة بنت مبارك 
وقدر�تهم �لقيادية لتويل �ملهام �الإن�شانية للم�شاريع �مل�شرتكة �لتطوعية 
مميز  من��وذج  يف  �لبك�شتانية  �الأقاليم  خمتلف  يف  و�لطفل  �مل��ر�أة  خلدمة 

ومبتكر للت�شامح �ملجتمعي و�لعطاء �الإن�شاين.

حرم رئي�س مايل: الإمارات اأ�شبحت منوذجا يف تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية ل�شتى �شعوب العامل
•• دبي-وام:

�أميناتا  ك���ي���ت���ا  �ل�������ش���ي���دة  ق����ال����ت 
م��ي��ق��ا.. ح���رم رئ��ي�����س دول����ة مايل 
�أ�شبحت  �الإم�����������ار�ت  دول�������ة  �أن 
منوذجا وق��دوة يف جم��ال تقدمي 
ل�شتى  �الإن�������ش���ان���ي���ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
�شعوب �لعامل وهي هذ� �لعام قد 
�تخذت �لت�شامح عنو�ناً مل�شريتها 
قيادتها  ب��ت��وج��ي��ه��ات  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
مبجهود�ت  م�����ش��ي��دة  �ل���ر����ش���ي���دة 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
و�الإن�شانية  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
وتنفيذ  دع��م  من  تقدمه  ما  على 

و�الأع���م���ال �خل��ريي��ة �ل��ت��ي قامت 
وت��ق��وم ب��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف خمتلف 
�للقاء  خ���الل  وج����رى   . �مل��ن��اط��ق 
جماالت  يف  �لنظر  وجهات  تبادل 
دفعه  و����ش���ب���ل  �خل�������ريي  �ل���ع���م���ل 
�جلهود  تن�شيق  ع��ل��ى  و�ل��رتك��ي��ز 
ب�شاأن تقدمي �ملعونات و�مل�شاعد�ت 
بزيار�ت  و�ل��ق��ي��ام  �ملحتاجني  �ىل 
بهدف  م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  م��ت��ب��ادل��ة 
تقوية �لرو�بط يف تنفيذ �الأعمال 
خدمًة  و�الإن�������ش���ان���ي���ة  �خل����ريي����ة 
و�مل��ح��ت��اج��ني. ويف ختام  �ل��ف��ق��ر�ء 
�الأوىل  �ل�����ش��ي��دة  وج���ه���ت  �ل��ل��ق��اء 
ن��ي��اب��ًة عن  مل���ايل  �الأوىل  �ل�����ش��ي��دة 

�لرئا�شة  دي��و�ن  �مل�شت�شار يف  ميقا 
يف دولة مايل.

حتيات  ميقا  كيتا  �ل�شيده  ونقلت 
فخامة  م��ايل  دول��ة  رئي�س  و�شكر 
�أب��وب��ك��ر كايتا  �إب��ر�ه��ي��م  �ل��رئ��ي�����س 
�شاحب  �ملوؤ�ش�شة  ر�ع��ي  �شمو  �إىل 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه  جمل�س 
�الإن�شانية  �الأع����م����ال  ع��ل��ى  �هلل« 
�ملوؤ�ش�شة  ت��ق��دم��ه��ا  ظ���ل���ت  �ل���ت���ي 
�لعامل وب�شفة  للمحتاجني حول 
�ملناطق  يف  �أف��ري��ق��ي��ا  يف  خ��ا���ش��ة 
�مل��ت�����ش��ررة ب���ال���ك���و�رث و�الأزم������ات 

�الإن�شانية  �الأع���م���ال  م���ن  ل��ك��ث��ري 
و�الإع���م���ار يف مناطق  و�الإغ��اث��ي��ة 
و�لتي  �أف���ري���ق���ي���ا  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة 
�الرتقاء  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت 
من  للمحتاجني  �أف�����ش��ل  ب��ح��ي��اٍة 
�لتنموية  �مل�شاريع  �إن�����ش��اء  خ��الل 

و�الإغاثية .
ج���اء ذل���ك خ���الل ����ش��ت��ق��ب��ال حرم 
رئي�س دولة مايل يف مقر �إقامتها 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ل��وف��د  ب��دب��ي 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية 
ز�هر  �شالح  برئا�شة  و�الإن�شانية 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة بح�شور  ���ش��ال��ح م��دي��ر 
�لعزيز  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  �مل�����ش��ت�����ش��ار 

ح��ي��ث ع����ّم خ���ري �مل��وؤ���ش�����ش��ة كثري 
�شالح  وق��ال   . �لعامل  �شعوب  من 
ز�ه���ر ���ش��ال��ح م��دي��ر �مل��وؤ���ش�����ش��ة �إن 
�لعالقات  ظ��ل  ت��اأت��ي يف  �ل���زي���ارة 
�الأخ���وي���ة �ل��ت��ي ت��رب��ط �الإم�����ار�ت 
�لزيارة  �أن  ودول��ة مايل، مو�شحاً 
�ملعلومات  هدفت للتعرف وتبادل 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �ملتبعة  �لنظم  حول 
�خلريية بالدولة يف جمال �إي�شال 
و�إ�شتعر�س  مل�شتحقيها  �مل�شاعد�ت 
جمال  يف  �ملوؤ�ش�شة  جت��ارب  �للقاء 
�ل����ع����م����ل �خل��������ريي و�الإن�����������ش�����اين 
وتقدمي �مل�شاعد�ت و�الآلية �ملتبعة 
�مل�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 

�خلريية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت��وم  �آل 
و�الإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب���زي���ارة �إىل 

للم�شئولني  �لدعوة  م��ايل  رئي�س 
مب���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د ب�����ن ر�����ش���د 

دولة مايل لالطالع على �الأو�شاع 
�لر�هنة عن قرب.
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اأخبـار الإمـارات
اخلارجية تت�شلم الرباءة القن�شلية 

للقن�شل العام الباك�شتاين يف الإمارات
•• دبي-وام:

وز�رة  مكتب  مدير  �ملطيوعي  غامن  عبد�لرحمن  �ل�شفري  �شعادة  ت�شلم 
�أحمد  ل�شعادة  �لقن�شلية  �ل���رب�ءة  دب��ي  يف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
وذلك  �الإم�����ار�ت  يف  باك�شتان  جل��م��ه��وري��ة  �ل��ع��ام  �لقن�شل  ع��ل��ي،  �أجم���د 
�لباك�شتاين  �لعام  بالقن�شل  �شعادته  بدبي. ورحب  �ل��وز�رة  مبقر مكتب 
و�لتجارية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  بالعالقات  و�أ�شاد  تعيينه،  مبنا�شبة 
�لتوفيق  ل��ه  متمنياً  �ل�شديقني،  �لبلدين  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  و�ال�شتثمارية 

و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

حاكم عجمان ي�شتقبل ال�شفري البلجيكي
•• عجمان- وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان مبكتبه يف �لديو�ن �أم�س 
�شعادة بيرت كال�س �شفري مملكة بلجيكا �لذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله ك�شفري لبالده لدى 
�لدولة. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان خالل �للقاء بال�شفري متمنيا له طيب �الإقامة و�لتوفيق يف �أد�ء مهام عمله 
.. موؤكد�ً �أنه �شيجد من �مل�شوؤولني كل تعاون يف �أد�ء مهامه . وجرى خالل �للقاء ��شتعر��س عالقات �لتعاون �لثنائية 
�لقائمة بني �لبلدين و�شبل توطيدها ملا فيه م�شلحة �ل�شعبني �ل�شديقني. و�أثنى �شعادة �ل�شفري �لبلجيكي على �لتعاون 
�مل�شرتك بني �لبلدين يف �ملجاالت �ملختلفة .. م�شيد� بالنه�شة �حل�شارية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها دولة �الإمار�ت عامة 
وعجمان خا�شة يف خمتلف �لقطاعات �ل�شحية و�لتعليمية و�لعمر�نية و�القت�شادية و�لثقافية و�الجتماعية وغريها. 
ح�شر �للقاء معايل �ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم و�شعادة حمد ر��شد �لنعيمي مدير 
ديو�ن �حلاكم و�شعادة �شامل �شيف �ملطرو�شي نائب مدير �لديو�ن و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �شاحب �ل�شمو 

�حلاكم ويو�شف حممد �لنعيمي مدير عام �إد�رة �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من كبار �مل�شوؤولني.

اأبوظبي ت�شت�شيف اجتماع التحالف الدويل حلماية الرتاث مبناطق النزاع »األف«

موا�شالت عجمان تنظم مبادرة »حلظة قف .. حافظ على �شالمتي«  
لطالب وم�شرفات احلافالت املدر�شية

•• اأبوظبي-وام:

��شت�شافت �أبوظبي ممثلة بد�ئرة 
مبتحف  و�ل�������ش���ي���اح���ة  �ل���ث���ق���اف���ة 
�م�����س �جتماع  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ل��وف��ر- 
�لدويل  �ل��ت��ح��ال��ف  �إد�رة  جمل�س 
مناطق  يف  �ل�����������رت�ث  حل����م����اي����ة 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ة  »�أل�����ف«  �ل���ن���ز�ع 
لها  مقر�  جنيف  م��ن  تتخذ  �لتي 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  وتقودها 
�لدمار  ملو�جهة  وفرن�شا  �ملتحدة 
�لكبري �لذي �أثر على �لعديد من 
يف  �ملميزة  �لثقايف  �ل��رت�ث  مو�قع 
�ل�����ش��ن��و�ت �الأخ������رية و�ل���ت���ي يعود 
خا�شة  قدمية  ع�شور  �إىل  �أغلبها 
ومنطقة  �الأف���ري���ق���ي  ب��ال�����ش��اح��ل 

�ل�شرق �الأو�شط.
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ة  »�أل�����ف«  ت��ع��ت��رب 
�ملكر�شة الإن�شاء �شندوق  �لوحيدة 
دع����م م����ايل حل��م��اي��ة �ل������رت�ث يف 
يف  وت�شعى  �مل�شلح  �ل��ن��ز�ع  مناطق 

م��ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ط��م��وح��ة حلفظ 
�لعاملي وم�شاندة تطورها  �لرت�ث 
�لرت�ث يف  �لبناء و�شمان �شالمة 

جميع �أنحاء �لعامل«.
»�أل�������ف«،  �إد�رة  جم��ل�����س  ي���ت���األ���ف 
�مل���خ���ول ب��اإت��خ��اذ �ل����ق����ر�ر�ت �لتي 
�ال�شرت�تيجية  �لت�شريعات  ت�شن 
للمنظمة، ومبادر�تها و�شر�كاتها، 
�ل����ت����ي يتم  �مل�������ش���اري���ع  و�خ����ت����ي����ار 
متويلها، من �لدكتور توما�س �س. 
ك��اب��الن، رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س« متربع 
خ��ا���س« و م��ع��ايل حم��م��د خليفة 
�ملجل�س،  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �مل����ب����ارك 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  ممثل 
رئي�س  ن��ائ��ب  خ���ي���اري،  ب���اري���زة  و 
فرن�شا  جمهورية  ممثل  �ملجل�س 
�ململكة  ممثل  عمر،  ���س.  جمال  و 
�لعربية �ل�شعودية و�شمو �ل�شيخة 
�ل�شباح،  �ل�����ش��امل  ���ش��ب��اح  ح�����ش��ة 
مم���ث���ل دول�������ة �ل���ك���وي���ت وم���ه���دي 
قطبي مم��ث��ل �مل��م��ل��ك��ة �مل��غ��رب��ي��ة و 

دول��ي��ة من  �شبكة  و�إن�����ش��اء  �لثقايف 
�ملالجئ ل�شون �ملمتلكات �لثقافية 

�ملعر�شة للخطر.
و �أ�شبحت �ملوؤ�ش�شة حقيقة و�قعة 
مببادرة   ،2017 مار�س  �شهر  يف 
�لعربية  و�الإم�������ار�ت  ف��رن�����ش��ا  م��ن 
�مل���ت���ح���دة وه����ي ت�����ش��م �ل���ي���وم كال 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ن 
و�ملغرب  ول��وك�����ش��م��ب��ورغ  و�ل��ك��وي��ت 
جانب  �إىل  و���ش��وي�����ش��ر�،  و�ل�����ش��ني 
ع����دد م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ه��ام��ة يف 
موؤ�ش�شة  م��ث��ل  �مل�����دين  �مل��ج��ت��م��ع 
و�شخ�شيات  ميلون،  وليام  �أن���درو 
�الإن�شاين  �لعمل  جم��ال  يف  ب���ارزة 
كابالن  ����س.  ت��وم��ا���س  فيهم  مب��ن 

وجان كلود غاندور.
و قال معايل حممد خليفة �ملبارك 
�لع�شو  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  مم��ث��ل 
�لتحالف  يف  و�ل����د�ئ����م  �مل��وؤ���ش�����س 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س 
على  �حل��ف��اظ  »�إن  �أب��وظ��ب��ي:   –

�إىل متويل  �أه��د�ف��ه��ا  تنفيذ  �إط���ار 
و�لتدخالت  �لوقائية،  �الإج��ر�ء�ت 
�لتاأهيلية  و�مل�����ش��اري��ع  �ل���ط���ارئ���ة 
�ل�شر�عات،  �نتهاء  بعد  �مللمو�شة 
�إىل  �ل����ع����امل  �أن����ح����اء  يف خم��ت��ل��ف 
جانب تعزيز �ل�شلح وبناء �ل�شالم 
�لثقايف  و�لتنوع  �ملحلية  و�لتنمية 
و��شتعادة �لتالحم �الجتماعي من 

خالل جهودها حلماية �لرت�ث.
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ت��ع��د  و 
رئ��ي�����ش��ا يف هذه  �مل���ت���ح���دة الع���ب���ا 
و�نطلقت  و�أع���م���ال���ه���ا  �مل��ن��ظ��م��ة 
ف���ك���رة �إن�������ش���ائ���ه���ا خ�����الل �مل���وؤمت���ر 
�ل�����دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �ل����رت�ث 
�لثقايف �ملهدد باخلطر �لذي عقد 

باأبوظبي يف دي�شمرب 2016.
و ن��ت��ج ع��ن ه���ذ� �مل���وؤمت���ر »�إع����الن 
�إطالق  على  ن�س  �ل��ذي  �أبوظبي« 
و�إن�������ش���اء  ج����دي����د  دويل  حت����ال����ف 
و�مل�شاريع  للرب�مج  دع��م  �شندوق 
�ل�����رت�ث  ح���م���اي���ة  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة 

�لرت�ث �ملهدد باخلطر يف مناطق 
ي�شكل م�شاألة يف  �لنز�ع وحمايته، 
غاية �الأهمية بالن�شبة لالإن�شانية 
�لتدخل  ت�����ش��رتع��ي  و�ل���ت���ي  ك��ك��ل 
�حلا�شم ويف �لوقت �ملالئم خا�شة 
يف عامل تهيمن عليه �النق�شامات 
ب�شكل متز�يد بني  و�ال�شطر�بات 
خمتلف �الأطر�ف... وتفخر دولة 
�الإمار�ت باأنها متثل جزء� �أ�شا�شيا 
م���ن ه����ذه �مل��ن��ظ��م��ة �مل���رم���وق���ة ملا 
ر�ئ���دة يف �شون  م��ن جهود  تبذله 
�لثقافية  �الآث���ار  وحماية  �ل���رت�ث 

�لتي ال تقدر بثمن«.
و �أعرب عن �لتطلع قدما النعقاد 
�أبوظبي  يف  هنا  �ل��ق��ادم  �الجتماع 
ندخل   »: و�أ���ش��اف  فيه  و�مل�شاركة 
ح��ال��ي��ا يف �مل���رح���ل���ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
ع��م��ل��ي��ات �مل��ن��ظ��م��ة ب���ع���د �إط�����الق 
�لعاملية  �ملوؤ�ش�شات  ملختلف  دع���وة 
لتقدمي �لدعم لها بهدف تو�شيع 
»�أل��ف« ودفع �ملزيد  نطاق عمليات 

•• عجمان-الفجر:

يف �إط���ار �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة لتوعيه 
�مل�شرفة  وج����ود  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��ط��الب 
�أمنهم  على  �ملحافظة  يف  دوره���ا  و 
موؤ�ش�شة  ن���ظ���م���ت  ����ش���الم���ت���ه���م  و 
عجمان   - �ل���ع���ام���ة  �مل����و������ش����الت 
بارك  وودمل  مدر�شة  مع  بالتعاون 
�خل��ا���ش��ة م��ب��ادرة ب��ع��ن��و�ن » حلظة 
�شالمتي“   ع���ل���ى  ح���اف���ظ   – ق����ف 

�أن  �إىل  �مل��د�ر���س، م�شرية  ح��اف��الت 
تطوير  �إىل  د�ئما  ت�شعى  �ملوؤ�ش�شة 
�حلافالت  على  �الإ���ش��ر�ف  خدمات 
�ملدر�شية، ومتكني وتاأهيل �مل�شرفات 
باحرت�فية  و�ج��ب��ات��ه��ن  ت��اأدي��ة  م��ن 
�أن  حيث  �لطلبة،  �شالمة  ت�شمن 
ك���ان مكثفا  �ل��ربن��ام��ج �الإر�����ش����ادي 
على مد�ر يوم و�حد للطرفني من 
�مل�شرفات و�لطلبة، على �أن ت�شتمر 

�لتوعية ملد�ر�س �أخرى.

على  �مل��ح��اف��ظ��ة  يف  �مل�����ش��رف��ة  تلعبه 
كيفية  �لطالب  تعليم  و  �شالمتهم 
�إىل  �ل�شعود و�لنزول �الآمن من و 
عبورهم  كيفية  وك��ذل��ك  �حل��اف��ل��ة 
باحلافلة  �ملحيطة  �خلطر  ملنطقة 
توزيع  ذل�����ك  وت���خ���ل���ل  �مل���در����ش���ي���ة، 
�لهد�يا  وتقدمي  �ر�شادية   كتيبات 
للطلبة و �شارة ”قف“ للم�شرفات، 
وذلك ملمار�شة �أدو�رهن وو�جباتهن 
وف����ق م��ع��اي��ري �ل���ك���ف���اءة و�جل�����ودة 

�مل�شرفات  ت��وع��ي��ة  ب���ه���دف  وذل�����ك 
ب�������ش���رورة �الل�����ت�����ز�م ب���ال���ل���و�ئ���ح و 
خ����ارج �حلافلة  و  د�خ����ل  �الأن��ظ��م��ة 
بح�شور  ذل�����ك  وك������ان  �مل���در����ش���ي���ة 
، حيث  �ملوؤ�ش�شة  ع��دد من موظفي 
توعوية  ب��ر�م��ج  �مل���ب���ادرة  ت�شمنت 
�لرتفيهية  �الأن�����ش��ط��ة  م���ن  وع����دد 
وبع�س �لفقر�ت �مل�شرحية �لتي قام 

بها �لطلبة.
تناولت �ملبادرة �لدور �لفعال �لذي 

و�الح������رت�ف������ي������ة. و�أك�����������دت ����ش���ارة 
�الإمتياز  �إد�رة  م��دي��ر  �حل��و���ش��ن��ي  
موؤ�ش�شة  يف   �ل��ن��ق��ل   ت�����ش��اري��ح  و 
بر�مج  �أن  �ل���ع���ام���ة  �مل����و������ش����الت 
م�شرفات  متنح  �مل�شتمرة  �لتوعية 
�حل������اف������الت �مل����در�����ش����ي����ة �خل�����ربة 
وت�شقل مهار�تهن وتنمي قدر�تهن 
و�أن  خا�شة  �الأد�ء،  يف  �لتميز  على 
�ملوؤ�ش�شة ت�شع يف �أولوياتها �شالمة 
�أبناوؤنا �لطلبة م�شتخدمي �أ�شطول 

و يف يناير �ملا�شي، دخلت منظمة 
»�أل����ف« م��رح��ل��ة ث��ان��ي��ة يف م�شرية 
ع��م��ل��ه��ا م���ن خ���الل �إط�����الق دعوة 
للمنظمات  �لدعم  لتقدمي  عاملية 
�لوقاية،  م�شروعات  على  �لعاملة 
و�حلماية و�لرتميم على �الأ�شعدة 
من �أكرث �ملبادر�ت �ملحلية تو��شعا 
طويلة  �لطموحة  �مل�شروعات  �إىل 

لوك�شمبورغ  مم��ث��ل  �أرن�����دت  غ���اي 
وين د�يان ممثل �ل�شني ومارييت 
موؤ�ش�شة  مم����ث����ل  و������ش�����رتم�����ان، 
�أن����درو ول��ي��ام م��ي��ل��ون وج���ان كلود 
�لدكتور  و  غاندور، متربع خا�س 
موؤهلة  �شخ�شية  كورين  ريت�شارد 
ماركو�س  �لدكتور  و�لربوفي�شور 

هيلغرت، �شخ�شية موؤهلة.

�أي�شا  »�أل�������ف«  وت�����ش��ع��ى  �الأم�������د.. 
حيثما  �لفورية  �مل�شاعدة  لتاأمني 

تدعو �حلاجة �لطارئة لها.
بدعم  ح��ال��ي��ا  �مل��ن��ظ��م��ة  ت��ل��ت��زم  و 
�إع����ادة ت��اأه��ي��ل متحف �مل��و���ش��ل يف 
يف  �أ�شكيا  مدفن  وترميم  �ل��ع��ر�ق 
غاو مبايل و�إع��ادة تاأهيل دير مار 

بهنام يف �شمال �لعر�ق.

»العليا للت�شريعات« تنظم »ت�شريعات امل�شتقبل«
•• دبي-وام:

عمل  ور�شة  دب��ي«  يف  للت�شريعات  �لعليا  »�للجنة  ل�  �لعامة  �الأم��ان��ة  نّظمت 
»ت�شريعات �مل�شتقبل« على هام�س �ليوم �خلتامي من »�الأ�شبوع �لت�شريعي« 
خالل  م��ن  �لقانونية  �ملعرفة  لن�شر  �للجنة  م�شاعي  م��ع  �ن�شجاماً  وذل��ك 
�إمياناً بدورهم �لفاعل  تبادل �الأفكار وح�شر �لتطلعات �مل�شتقبلية لل�شباب 

باعتبارهم �للبنة �الأ�شا�شية ل�شناعة �مل�شتقبل.
�ل�شخ�شيات  كبار  م��ن  و��شعة  م�شاركة  ��شتقطبت  �لتي  �لور�شة  ومت��ّي��زت 
يف  �لعاملني  �لقانونيني  و�ل�����ش��ب��اب  �ل��ع��ام��ة  �الأم��ان��ة  وم��وظ��ف��ي  �حلكومية 
�ل�شامنة  �ملرتكز�ت  �أه��م  مبناق�شة  دبي  الإم��ارة  �لتابعة  �حلكومية  �جلهات 
ل�شياغة م�شتقبل ت�شريعي و�عد يدعم �لتوجه �لوطني نحو تعزيز تناف�شية 

دبي يف ت�شدر مدن �مل�شتقبل.
ومت���ح���ورت �مل��ن��اق�����ش��ات ح���ول �إف�����ش��اح �مل��ج��ال �أم����ام �ل�����ش��ب��اب الإب�����د�ء �ل����ر�أي 
جهود  وت��وح��ي��د  وت��وج��ي��ه  وت��ع��زي��ز  �لت�شريعي  �مل�شتقبل  �آف���اق  و��شتك�شاف 
�لقانونيني و�ملخت�شني ل�شمان وجود ت�شريعات حكومية متو�زنة م�شتد�مة 

�لقيادة  روؤي��ة  2021” وترتجم  دبي  “خطة  تدعم غايات  وعادلة  �شفافة 
����ش��ت�����ش��ر�ف �مل�شتقبل  ب��ن��اء ح��ك��وم��ة ذ�ت ب�����ش��رية ق����ادرة ع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة يف 

و��شتخد�م �أدو�ته.
وقال �شعادة �أحمد بن م�شحار �الأمني �لعام ل� “�للجنة �لعليا للت�شريعات” 
�إن �أهمية ور�شة “ت�شريعات �مل�شتقبل” تنبثق من كونها دفعة قوية جلهودنا 
�حلثيثة نحو �مل�شرية �لوطنية لبناء و��شت�شر�ف �مل�شتقبل من خالل �إر�شاء 
مدينة  �إىل  دب��ي  حت��وي��ل  خطط  ت��دع��م  متينة  وت�شريعية  قانونية  دع��ائ��م 

م�شتقبلية ت�شاهي �الأف�شل يف �لعامل.
�لتكامل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �مل�شتمر  �حل��ر���س  تعك�س  �ل��ع��م��ل  ور����س  �أن  و����ش��اف 
بني  �لقيادة  روح  تعزيز  �شبيل  يف  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات  مع  و�لتن�شيق 
�لد�عمة  �لت�شريعات  حتديث  يف  �ل�شباب  دور  وتفعيل  �لقانونيني  �أو���ش��اط 
للتميز �حلكومي عماًل بالتوجيهات �ل�شديدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
حمرك حكومة �مل�شتقبل. باعتباره  �ل�شباب  طاقة  توظيف  �هلل” يف  “رعاه 

و�أ�شاف �بن م�شحار �أن ور�شة “ت�شريعات �مل�شتقبل” �أثبتت �أنها حمطة مهمة 

الإ�شر�ك �لقانونيني �ل�شباب يف تطوير نظام ت�شريعي د�عم مل�شار �لريادة يف 
تطوير وتنفيذ م�شروعات �مل�شتقبل يف �إجناز جديد ل� “�الأ�شبوع �لت�شريعي” 
�لذي بات منرب�ً لتعزيز �لوعي �لت�شريعي بني �أو�شاط �ملجتمع متا�شياً مع 
�أهد�فنا �ال�شرت�تيجية �ملتمحورة حول حتقيق �ال�شتيعاب �لقانوين �ل�شحيح 
للت�شريعات �ل�شارية و�شمان تطبيقها ب�شكل �شليم ..جمدد� �اللتز�م �ملطلق 
�إطالق  و�مل�شتقبل مع  تو�كب متطلبات �حلا�شر  ريادية  ت�شريعات  بتطوير 
جت�شد  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لت�شريعية  بالبنية  ل��الرت��ق��اء  د�ع��م��ة  م���ب���ادر�ت 
وبيئة  فا�شل  جمتمع  ب��ن��اء  هدفها  حكومة  خلق  يف  �لطموحة  �لتطلعات 

مت�شاحمة و�أجيال مثقفة وفر�س �قت�شادية مت�شاوية للجميع.
من جهته قال �مل�شت�شار� �لدكتور من�شور �لع�شيمي مدير �إد�رة �لت�شريعات 
يف �الأمانة �لعامة ل� “�للجنة �لعليا للت�شريعات” �إن ور�شة عمل “ت�شريعات 
�مل�شتقبل” قدمت من�شة مثالية لتعزيز �جلهود �مل�شرتكة مع نخبة �جلهات 
�حلكومية �إمياناً باأهمية �لتكامل �حلكومي باعتباره �لدعامة �ملتينة خللق 
دبي  “خطة  غايات  وفق  �مل�شتقبلية  �لتطلعات  تدعم  متمّيزة  قانونية  بيئة 
�لد�شتور  �لت�شريعات مع  �أحكام  تو�فق  �لرتكيز على �شمان  مع   ”2021

تطلعه  عن  و�أع��رب  �لنافذة.  �ملحلية  و�لت�شريعات  �الحت��ادي��ة  و�لت�شريعات 
“�للجنة  ل���  �مل��ح��وري  �ل���دور  ت��ع��زز  مماثلة  فعاليات  تنظيم  مو��شلة  �إىل 
ف�شاًل  �مل�شتقبل  و��شت�شر�ف  بناء  يف  رئي�س  كم�شاهم  للت�شريعات”  �لعليا 
�لت�شريعية وحت�شني  �لعملية  عن تبّني منهجيات و��شحة وفعالة لتطوير 
تعزز  �لتي  للت�شريعات  �الأمثل  �لتطبيق  و�شمان  �لت�شريعات  وكفاءة  جودة 
�ملنظومة �لقانونية �ل�شلبة الإمارة دبي مبا يتو�ءم وخطط �لتنمية �ل�شاملة 

و�مل�شتد�مة.
“�أبر�ج  يف  �ل�شباب  مركز  يف  عقدت  �لتي  �لور�شة  �أع��م��ال  ج��دول  �أّن  يذكر 
�الإمار�ت” تخلله ��شتعر��س �أهمية �لت�شريع يف تنظيم خمتلف نو�حي �حلياة 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  و�ملحلية  �الحت��ادي��ة  بالت�شريعات  و�لتعريف  �ملجتمع  يف 
يف  للت�شريعات  �لعليا  “�للجنة  عمل  �آلية  على  �ل�شوء  ت�شليط  عن  ف�شاًل 

�إمارة دبي” و�أهم �خلدمات �لتي تقدمها للمتعاملني و�ملجتمع.
وجرى فتح باب �لنقا�س مع �ل�شباب للتعرف على مقرتحاتهم و�لرد على 
��شتف�شار�تهم حول �لعمل �لت�شريعي حر�شاً على �إ�شر�كهم بفعالية يف و�شع 

�لت�شريعات �مل�شتقبلية �لد�عمة للنه�شة �حل�شارية �ل�شاملة.

الدفاع املدين يف عجمان ينظم حملة للتربع بالدم
•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  ن���ظ���م���ت 
�لتربع  ح��م��ل��ة  ع��ج��م��ان،   � �مل�����دين 
�الإعالم  ق�شم  من  بتنظيم  بالدم 
مع  وبالتعاون  �لعامة  و�لعالقات 
مركز خدمات نقل �لدم و�الأبحاث 
تاأكيد�ً  بال�شارقة،  �ل�شحة  ب��وز�رة 
و�الجتماعي  �الإن�������ش���اين  ل���ل���دور 
على   وت��اأك��ي��د�  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف 
قيمة �لت�شامح باعتبارها �متد�د�ً 
لنهج ز�يد موؤ�ش�س �لدولة، وعماًل 
م��وؤ���ش�����ش��ي��اً م�����ش��ت��د�م��اً ي��ه��دف �إىل 

تعميق قيم �لت�شامح.
�الإد�رة   �أن  �إىل  ب��ع��ج��م��ان،  �مل���دين 
خدمة  يف  �مل�شاركة  على  حتر�س 
�ملجتمع، وم�شاعدة �الآخرين عرب 
�لدم  لتوفري  �مل��رك��زي  �ل���دم  بنك 
�ملر�شى  م���ن  �إل���ي���ه  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني 
و�مل�����ش��اب��ني م���ن ج����ر�ء �حل����و�دث 
�إىل  م�شري�ً  �لدولة،  مب�شت�شفيات 
�ل��ت��ربع ب��ال��دم ه��و و�ج��ب �إن�شاين 
ي���ح���ث ع��ل��ي��ه دي���ن���ن���ا �الإ����ش���الم���ي 
�حلنيف ما د�م �الإن�شان قادر�ً على 
�ل��ق��ي��ام ب��ه، وي��ع��د ت��ع��ب��ري�ً �شادقاً 
عن �لتالحم �حلقيقي بني رجال 

و�أ�شار �شعادة �لعميد ر��شد جا�شم 
جم��الد ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام �لدفاع 

و�أ�شاف  و�ملجتمع.  �ملدين  �لدفاع 
�إقبااًل  �شهدت  �حلملة  �إن  �شعادته 
ك����ب����ري�ً، مب�����ش�����������ارك��ة ع�����دد كبري 
�ل�شف  �ل�����ش��ب��اط و���ش��ب��اط  م���ن 
�الإد�رة،  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  و�الأف�������ر�د 
و�مل�شاهمة  و�ملتعاملني و�جلمهور 
وح�شارية  �جتماعية  ظ��اه��رة  يف 
�إىل  ت�����ه�����دف  م���ه���م���ة  و����ش���ح���ي���ة 
و�لتكافل  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��رت�ب��ط 
ند�ء  وتلبية  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ب��ني 
�ملو�طنة  روح  وت��اأ���ش��ي��ل  �ل��و�ج��ب 

و�النتماء.

�شندوق الوطن يطلق جائزة القرن لتعزيز جهود البحث والتطوير الوطنية
•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  �ل���وط���ن  ���ش��ن��دوق  �أط���ل���ق 
جهود  لتعزيز  �لقرن”  “جائزة 
�لعلمي  و�ل����ت����ط����وي����ر  �ل����ب����ح����ث 
و�ل��ت��ق��ن��ي د�خ����ل دول����ة �الإم������ار�ت 
و�الرت�������ق�������اء ب������ق������در�ت �ل�����ك�����و�در 
وجمتمع  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة 
�ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف �ل���دول���ة من 
�أجل �الإيفاء مبتطلبات وحتديات 
م�شرية  وم���و�����ش���ل���ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 

�لتنمية يف �ملجاالت كافة.
ج��اء �إط���الق �مل��ب��ادرة خ��الل �شهر 
ت�شتمر  �ل��ذي  لالبتكار  �الإم���ار�ت 
فرب�ير  م��ن   28 ح��ت��ى  فعالياته 

�جلاري يف كل �إمار�ت �لدولة.
وت��ت�����ش��م��ن “ ج����ائ����زة �ل����ق����رن “ 
�لعلمية  �مل�����ش��اب��ق��ات  م��ن  �شل�شلة 
حتفيز  �إىل  �ل����ه����ادف����ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
و�لعلماء  �ل��ب��اح��ث��ني  و  �ل��ط��ل��ب��ة 
و�حلكومية  �الحت��ادي��ة  و�جل��ه��ات 
�إيجاد  على  �خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��رك��ات 
�لتحديات  الأك���رب  مبتكرة  ح��ل��ول 
�ل��ت��ي ت���و�ج���ه دول����ة �الإم�������ار�ت يف 
و�لقطاعات  �ملجاالت  من  �لعديد 

�حليوية.
�لقا�شي مدير عام  و قال حممد 
�لقرن  �إن جائزة  �لوطن  �شندوق 
تاأتي جت�شيد� لروؤية قيادة �لدولة 

�لتي  و�لعاملية  �ملحلية  �لتحديات 
نحن جزء منها”.

مو�شعا  تن�شيقا  �جل��ائ��زة  وت�شهد 
�ل���وط���ن وخمتلف  ���ش��ن��دوق  ب���ني 
�لدولة  �جلهات و�الأط��ر�ف د�خل 
�حللول  �أف�������ش���ل  �إىل  ل��ل��و���ش��ول 
�مل�شرتكة الإحد�ث �لتغيري �ملن�شود 
�أف�شل  م�شتقبل  �شمان  �أج��ل  من 
ل���الأج���ي���ال �ل���ق���ادم���ة د�خ����ل دولة 

�الإمار�ت وكل بقعة يف �لعامل.
وت����د�ر �جل��ائ��زة م��ن ق��ب��ل من�شة 
research.“ الأبحاث �لعلمية�
�لوطن  ل�شندوق  �لتابعة   ”ae
و�ل���ت���ي ت��دع��م ب��ال��ف��ع��ل �أك����رث من 
80 باحثا يف دولة �الإمار�ت حتى 
�الآن.. وت�شم �ملناف�شات فرقا متثل 
خم��ت��ل��ف �ل���ق���ط���اع���ات و�مل���ج���االت 
�حل��ي��وي��ة يف دول���ة �الإم������ار�ت مبا 

فيها �لبيئة و�ل�شحة و�ل�شناعة.
�جلائزة  مت��ن��ح  �أن  �مل���ق���رر  م���ن  و 
للفرق  ���ش��خ��م��ة  ن��ق��دي��ة  ج���و�ئ���ز 
ت�شل  ق����د  �مل�������ش���ارك���ة  �ل���ع���ل���م���ي���ة 
وتنق�شم  �ل���در�ه���م  م��الي��ني  �إىل 
مناف�شاتها �إىل م�شابقات م�شتقلة 
تقييم  ومعايري  قو�عد  منها  لكل 

منف�شلة.
�أف�شل  من  نخبة  �جلائزة  وت�شم 
�لذين  �ل��ع��ل��م��اء  م���ن  �مل��ح��ك��م��ني 
مي���ث���ل���ون خم���ت���ل���ف �مل���وؤ����ش�������ش���ات 

�الإمار�ت  روؤي��ة  وتو�كب  �لر�شيدة 
تكون  �أن  �إىل  �ل��ه��ادف��ة   2071
دول����ة �الإم�������ار�ت �أف�����ش��ل دول����ة يف 
�ل��ع��امل م��ن خ���الل �ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
بجهود  و�الرت��ق��اء  �ل��دول��ة  �شباب 
�ل����ب����ح����ث �ل���ع���ل���م���ي و�ل���ت���ط���وي���ر 
مو�جهة  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  و�مل�����ش��اه��م��ة 
�لدولة  مكانة  وتعزيز  �لتحديات 

يف كل �ملجاالت”.
�أحدث  “�جلائزة هي  �إن  �أ�شاف  و 
لدعم  �ل��وط��ن  �شندوق  م��ب��ادر�ت 
�ل���ب���اح���ث���ني و�ل���ع���ل���م���اء يف دول����ة 
تكنولوجيا  الإن�������ش���اء  �الإم���������ار�ت 
�إم������ار�ت������ي������ة خ���ال�������ش���ة وح����ل����وال 
وطنية  م�شاهمة  متثل  ��شتثنائية 
حلل �مل�شكالت �ملحلية و�لعاملية”.. 
و�أعرب عن ثقته باخلروج بنتائج 
�لعلمية  �مل�����ش��اب��ق��ات  م��ن  م��ب�����ش��رة 
�أف�شل  وف��ق  و�شعها  �شيتم  �ل��ت��ي 

و�أحدث �ملعايري �لعاملية.
�أن حتدث  ع��ل��ى  :” ن��ع��ول  وق����ال 
جائزة �لقرن حر�كا علميا هائال 
د�خ����ل �مل��ج��ت��م��ع �ل��ع��ل��م��ي يف دولة 
�الإمار�ت من �أجل ت�شافر �جلهود 
�ل��ع��ل��م��ي��ة و�الن����ت����ق����ال ب���االأف���ك���ار 
و�الب����ت����ك����ار�ت وج���ه���ود �الأب���ح���اث 
�لتطبيق  مرحلة  �إىل  و�لتطوير 
يف  �حلقيقية  و�مل�شاهمة  �لعملي 
ملختلف  ��شتباقية  ح��ل��ول  �إي��ج��اد 

�ل��ع��ل��م��ي��ة و�ل��ب��ح��ث��ي��ة د�خ����ل دولة 
�الإمار�ت و�لعامل.. ومن �ملقرر �أن 
م�شابقات  �أوىل  عن  �الإع��الن  يتم 
�ملتعلقة  و�ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  �جل����ائ����زة 

بكيفية �مل�شاركة قريبا

ف��ق��د �مل��دع��و / ���ش��ريى دى 
�لفلبني     ، ن���ورب���ي  ����ش��ي�����س 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )p6022413a( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0506118955

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / حممد �شالح 
�الردن     ، ح����ج����اج  ح�������ش���ني 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)T364830( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0567722127

فقدان جواز �شفر
ف����ق����د �مل�������دع�������و/  دي������ر�رت������و 
�ثيوبيا    ، ت�������ش���اال  ك��ي��ت��ي��م��ه 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم  
44074429(يرجى  (
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �الثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�شارقة يح�شل على الزمالة الفخرية املرموقة 
للمعهد امللكي للمهند�شني املعماريني الربيطانيني

•• لندن-وام:

�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شل 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ل�شارقة على �لزمالة �لفخرية �ملرموقة للمعهد 
�لربيطانيني  �مل��ع��م��اري��ني  للمهند�شني  �مل��ل��ك��ي 
-ري��ب��ا- خ��الل �ح��ت��ف��ال رف��ي��ع �أق��ي��م �أم�����س �الأول 
�لثالثاء مبقر �ملعهد وذلك تقدير� جلهود �شموه 
وم�شاهماته �ملثمرة يف تطوير �لت�شميم و�لعمارة 

و�إيجاد بيئة مبتكرة من �لبناء �مل�شتد�م.
�لتكرمي  مر��شم  �أثناء  له  كلمة  يف  �شموه  وتقدم 
�ملعماريني  للمهند�شني  �مللكي  للمعهد  بال�شكر 
�لربيطانيني على هذه �للفتة �لتقديرية وبارك 

لهم جهودهم.
�ملعماريني  ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ني  �مل���ل���ك���ي  �مل���ع���ه���د  ي���ع���د 
للع�شوية  ع��امل��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  “ريبا”  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني 
�ملهنية تخدم �أع�شاءها و�ملجتمع من �أجل توفري 
وبيئة  �أق����وى  ملجتمعات  �أف�����ش��ل،  و�أم���اك���ن  م��ب��ان 

م�شتد�مة.
�أن م��ن��ح �شاحب  �مل��ع��ه��د  �ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى  �أك����د  و 
�لفخرية  �ل��زم��ال��ة  ه��ذه  �ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو 
�شموه  به  ق��ام  ملا  وتقدير�  تثمينا  ياأتي  �ملرموقة 
من �إ�شهامات كثرية ومتميزة يف تطوير �لهند�شة 
عمارة  وت�شكيل  �شياغة  على  وحر�شه  �ملعمارية 
�ل�شارقة �لتي منحتها ب�شمة متفردة من خالل 
و�لعمارة  �الإب��د�ع��ي  بالت�شميم  �خل��ا���س  �شغفه 
�الإ����ش���الم���ي���ة.. وك���ذل���ك ل����دور ���ش��م��وه �ل���ب���ارز يف 
�حلفاظ على �لرت�ث �ملعماري �لتقليدي �لرفيع 

و�ملباين �لتاريخية و�حل�شرية.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي يعتمد الهيكلية الإدارية ل� هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون
•• ال�شارقة -وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ل�شيخ  �ع��ت��م��د  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
�لقا�شمي رئي�س  �أحمد  �شلطان بن 
جمل�س �ل�شارقة لالإعالم �لهيكلية 
�ل�شارقة  لهيئة  �جلديدة  �الإد�ري���ة 
ل���الإذ�ع���ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون ح��ي��ث عني 
�شامل �لغيثي مدير�ً لقناة �ل�شارقة 
لقناة  م�����دي�����ر�ً  �ل���ع���وب���د  ور�������ش�����د 
�ل�شارقة �لريا�شية وخمي�س �شامل 
�ل�شرقية من  لقناة  مبارك مدير�ً 

كلباء.
ك��م��ا �ع��ت��م��د �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�لكتبي  ر��شد  �شعيد  تعيني  �أحمد 
�لذيد  من  �لو�شطى  لقناة  مدير�ً 
وع���ب���ري ����ش���امل �ل���������ش����اوي م���دي���ر�ً 
الإذ�ع�����ة �ل�����ش��ارق��ة وخ��ل��ي��ف��ة ح�شن 
خلف مدير�ً الإذ�عة �لقر�آن �لكرمي 
�ل�شارقة و�شيف عبد �لرحمن  من 

�ل�شالل مدير�ً الإذ�عة بل�س95.
تو�فقا  �جل��دي��دة  �لهيكلية  وت��اأت��ي 
مع �ملر�شوم �الأمريي �لذي �أ�شدره 
يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
20 يناير �ملا�شي بتاأ�شي�س “هيئة 
و�لتلفزيون”  ل���الإذ�ع���ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شارقة  مب��ج��ل�����س  �أُحل���ق���ت  �ل��ت��ي 
لالإعالم لتو��شل م�شرية موؤ�ش�شة 
�ل�������ش���ارق���ة ل����الإع����الم يف �الرت���ق���اء 
مب��ن��ظ��وم��ة �ل��ع��م��ل �الإع����الم����ي يف 
�لهيئة  �إىل  �آل����ت  ح��ي��ث  �ل�����ش��ارق��ة 
كافة  �ملر�شوم-  ه��ذ�  �إىل  -��شتناد�ً 
حقوق و�أ�شول و�لتز�مات موؤ�ش�شة 

�نتقل  ك���م���ا  ل����الإع����الم  �ل�������ش���ارق���ة 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  موظفي  جميع 
�ل�شارقة  ه���ي���ئ���ة  �إىل  ل�����الإع�����الم 

لالإذ�عة و�لتلفزيون.
وق����ال �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن �أحمد 
متنحها  �لتي  �لثقة  �إن  �لقا�شمي 
هيئة �ل�شارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون 
ثقة  ه��ي  �الإد�ري  ك���ادره���ا  جل��ه��ود 
بالروؤية �لتي يوؤمنون بها و�خلربة 
�لتي  و�ل��ت��ج��رب��ة  يحملونها  �ل��ت��ي 
�ل����ذي يحملهم  �الأم����ر  مي��ل��ك��ون��ه��ا 
�ت�شاع  م���ع  م�����ش��اع��ف��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 

فاالنتقال  و�لطموحات  �لتطلعات 
فيها  حت��م��ل  ج���دي���دة  ه���وي���ة  �إىل 
م���وؤ����ش�������ش���ة �ل���������ش����ارق����ة ل����الإع����الم 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  -هيئة  م�شمى 
و�ل���ت���ل���ف���زي���ون- ل��ي�����س �ن���ت���ق���ااًل يف 
�مل�شميات و�إمنا هو �نتقال �إىل �أدو�ر 
�لعمل عليها  و�أو�شع يقت�شي  �أكرب 
�لوطنية  بالطاقات  �لثقة  جتديد 
�الأعو�م  خ��الل  �أث��ب��ت  مل��ن  ومنحها 
�مل��ا���ش��ي��ة �أن�����ه �أه�����ل مل���ا ت��ت��ط��ل��ع له 

�ل�شارقة على �مل�شتوى �الإعالمي.
�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أ���ش��اف 

�ل�شارقة  هيئة  مت�شي  �لقا�شمي 
ل�����الإذ�ع�����ة و�ل���ت���ل���ف���زي���ون ب����روؤي����ة 
�ملهنية  ب���ث���و�ب���ت  ت���ل���ت���زم  ر���ش��ي��ن��ة 
�الإعالمية وتلتزم بدورها �مل�شوؤول 
لالإمارة  �لتنموية  �مل�����ش��رية  جت���اه 
توؤكده يف جهود  ما  و�لدولة وهذ� 
كو�در مهنية لها جتربتها �لكبرية 
�الإع����الم����ي وك�����ان لها  �ل��ع��م��ل  يف 
بو�قع  �لنهو�س  �مللمو�س يف  دورها 
ثقة  على  ونحن  �ملحلي  �الإعالمي 
ب����اأن �ل��ه��ي��ئ��ة مت��ل��ك م��ن �خل���رب�ت 
و�لطاقات ما يوؤهلها لتظل و�حدة 
�ل�شباقة  �الإع��الم��ي��ة  م��ن �جل��ه��ات 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  م��ه��ن��ي��اً  و�مل��ل��ت��زم��ة 

�ملحلي و�الإقليمي.
من جانبه قال حممد ح�شن خلف 
لالإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  عام  مدير 
�ل�شارقة  ه��ي��ئ��ة  �ن  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون 
زمالء  ت�شم  و�لتلفزيون  لالإذ�عة 
�إع��الم��ي��ني جن��ح��و� خ��الل م�شرية 
�ل�شارقة  -م���وؤ����ش�������ش���ة  يف  ع��م��ل��ه��ا 
ع��ل��ى قدر  ي��ك��ون��و�  �أن  ل���الإع���الم- 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��وك��ل��ة �إل��ي��ه��م جمدد� 

�لثقة بدورهم يف م�شرية �لهيئة.

•• اأبوظبي-وام:

�لربع  خ��الل  �أبوظبي  يف  �ل�شحة  الأ�شعار  �لقيا�شي  �لرقم  �رتفع 
�لثالث  بالربع  مقارنة   3.1% بن�شبة   2018 ع��ام  م��ن  �ل��ر�ب��ع 
�أعلن  ح�شبما   103.1% �إىل   100% م��ن  ���ش��اع��د�   2017
�أم�س مركز �أبوظبي لالإح�شاء. وجاء �الرتفاع يف �لرقم �لقيا�شي 
و  �ملنتجات  جمموعة  �أ�شعار  زي��ادة  تو��شل  نتيجة  �ل�شحة  الأ�شعار 
�الأجهزة و�ملعد�ت �لطبية بن�شبة %4.7 خالل �لربع �لر�بع من 
يف   ..2017 �لعام  من  نف�شها  �لفرتة  مع  مقارنة   2018 �لعام 
�لر�بع  �لربع  خ��الل  �ل�شحة  الأ�شعار  �لقيا�شي  �لرقم  �شجل  حني 

من �لعام �ملا�شي ��شتقر�ر� مقارنة بالربع �لثالث من �لعام ذ�ته. و 
�أظهرت �الأرقام �ل�شادرة عن مركز �الإح�شاء ثبات �أ�شعار �ملنتجات 
�ل�شيدالنية خالل �لربع �لر�بع من �لعام �ملا�شي مقارنة مع �لربع 
�ملر�شى  �أ���ش��ع��ار خ��دم��ات  ��شتقرت  ذ�ت��ه يف ح��ني  �ل��ع��ام  �لثالث م��ن 
�الأ���ش��ن��ان وغريها  �لطبية وخ��دم��ة ط��ب  ت�شمل �خل��دم��ات  و�ل��ت��ي 
�ل�شحة  قطاع  ويعد  نف�شها.  �ملجموعة  يف  �الأخ��رى  �خلدمات  من 
قبل  م��ن  فائقة  بعناية  حتظى  �لتي  �أهمية  �لقطاعات  �أك��رث  م��ن 
�حلكومتني �ملحلية يف �أبوظبي و�الحتادية بدولة �الإم��ار�ت ب�شكل 
عام، وتلعب �أ�شعار �لعناية �ل�شحية دور� كبري� يف حتديد �مل�شتويات 

�ل�شحية الأفر�د �ملجتمع.

ارتفاع الرقم القيا�شي لأ�شعار ال�شحة يف اأبوظبي 
2018 من  الرابع  الربع  خالل   3.1%

اأمنية تطلق م�شابقة حتدي الأمنيات
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �شمو  ح��رم  نهيان  �آل  حممد  بن  �شيف  بنت  �شيخة  �ل�شيخة  برعاية 
�لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لرئي�س �لفخري ملوؤ�ش�شة “حتقيق �أمنية” �أطلقت موؤ�ش�شة “حتقيق �أمنية” 
وبالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم ُم�شابقة “حتّدي �الأمنيات” لطالب 

�جلامعات لتكون �شمن ُمبادر�تها �الإن�شانية يف عام �لت�شامح.
وقالت �ل�شيخة �شيخة: “�أوّد �أن �أتقّدم بال�شكر و�لتقدير �إىل وز�رة �لرتبية 
وتعزيز  �لطلبة  مب�شتوى  �الرت���ق���اء  يف  �مل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  و�لتعليم 

�أهد�ف  حتقيق  دعم  مع  جنب  �إىل  جنباً  و�الإبد�عية،  �البتكارية  مهار�تهم 
�الأطفال  �أم��ن��ي��ات  حتقيق  على  �لقائمة  ��شرت�تيجيتها  وتنفيذ  �ملوؤ�ش�شة 

�ملُ�شابني باأمر��س خطرية ُتهّدد حياتهم”.
“حتقيق  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��زب��ي��دي  ه��اين  �أو���ش��ح  جانبه  وم��ن 
حول  تقوم   ،2019 مار�س  نهاية  حتى  ت�شتمر  �لتي  �ملُ�شابقة  �ن  �أمنية” 
ُت�شّجع  �الإن�����ش��اين م��ن خ��الل �جل��ه��ة �الأك��ادمي��ي��ة، حيث  �الإب����د�ع يف �لعمل 
�أحد�ث  �أو  ُم�شابقات  �أو  فعاليات  �إقامة  على  �لطلبة  �أمنية  حتقيق  موؤ�ش�شة 
تناف�شية �إن�شانية مثل �الأ�شو�ق �خلريية، م�شابقات جري �ملار�ثون وغريها 

ليعود ريعها ل�شالح �ملوؤ�ش�شة.

» الهالل الأحمر » يوزع 1400 �شلة غذائية باملناطق ال�شحراوية يف �شبوة
•• �شبوة -وام:

�الأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة   « ����ش���ريت 
�الإم���ار�ت���ي » خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 6 
قو�فل  �جل�����اري  ف���رب�ي���ر   11 �إىل 
مديريات  م���ن  ع����دد  �إىل  �إغ���اث���ي���ة 
 1400 �شمت   « ���ش��ب��وة  حم��اف��ظ��ة 
�شلة غذ�ئية ��شتفاد منها �أكرث من 
�لدخل  ذوي  من  �شخ�شا   8120
�إط���ار �لربنامج  �مل��ح��دود وذل���ك يف 
�الإن�شاين �لذي تنفذه يف �ملحافظة 
�لذين  �لعون الأهلها  بهدف مد يد 

يعانون و�شعا �إن�شانيا �شعبا.
�ل�شالل  ت����وزي����ع  ع��م��ل��ي��ة  ���ش��م��ل��ت 
�ح����ت����وت على  �ل���ت���ي   - �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�ملناطق  �ملكونات �لرئي�شة للغذ�ء - 
ن�شاب  مب���دي���ري���ات  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
حيث  �شبوة  مبحافظة  وع�شيالن 
�الأح��م��ر يف هذ�  رك��ز فريق �لهالل 

�ل�شاأن على �الأ�شر �ل�شعيفة.
قو�فل  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دون  �أ����ش���اد  و 

عرب  وذل��ك  مبا�شر  ب�شكل  �ملعي�شية 
�الإن�����ش��ان��ي��ة ه��ي��ئ��ة �لهالل  ذر�ع���ه���ا 

�الأحمر �الإمار�تي.
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

�مل���������ش����اع����د�ت مب�����ا ت���ق���دم���ه دول�����ة 
�الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من دعم 
�ملجاالت  ل��ل��ي��م��ن مب��خ��ت��ل��ف  وع����ون 
�لنا�س  حياة  منها  مي�س  ما  خا�شة 

�الأح����م����ر �الإم�����ار�ت�����ي وزع�����ت منذ 
�لت�شامح  ع����ام   2019 �ن���ط���الق 
»4292« �شلة غذ�ئية ��شتفاد منها 
�أكرث من 28 �ألفا و887 �شخ�شا.

الهالل » يبداأ توزيع 4 اآلف �شلة غذائية بقرى ومناطق ال�شاحل الغربي 
•• احلديدة-وام:

4 �آالف �شلة غذ�ئية  �أم�����س ت��وزي��ع  ب���د�أت » هيئة �ل��ه��الل �الأح��م��ر �الإم��ار�ت��ي » 
متكاملة على �أهايل قرى مبحافظة �حلديدة �ليمنية للتخفيف من معاناتهم 
للم�شاعد�ت  �مل�شتمرة  �لتوزيعات  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ملعي�شية  �أو�شاعهم  وحت�شني 
�ل�شاحل �لغربي لليمن من قبل  �أه��ايل  �أه��ايل �حلديدة وعموم  �الإن�شانية على 

�لذر�ع �الإن�شانية لدولة �الإمار�ت. 
و �أو�شح ممثل �لهالل �الأحمر �الإمار�تي يف �ل�شاحل �لغربي �أن تلك �مل�شاعد�ت 
�الأكرث  �ليمنيني  للمو�طنني  �الأ�شا�شية  و�ملتطلبات  لالحتياجات  تلبية  ج��اءت 
�ح��ت��ي��اج��ا و�الأ����ش���د م��ع��ان��اة و�ل��ذي��ن يقطنون ق���رى وم��ن��اط��ق �ل�����ش��اح��ل �لغربي 
�الإن�شانية  �الأعمال  �شل�شلة  �شمن  يعي�شونها  �لتي  �ل�شعبة  لالأو�شاع  وتقدير� 

�لتي تنفذها هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي خالل عام �لت�شامح 2019 على 
�متد�د مدن وقرى ومناطق �ل�شاحل �لغربي ومبختلف �ملديريات و�ملحافظات 
�الأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  ج��ه��ود  حم��ل��ي��ون  م�����ش��وؤول��ون  وث��م��ن  �مل���ح���ررة.  �ليمنية 
�الإمار�تي للتخفيف من �ملعاناة �لتي �أرهقت �أهايل �ل�شاحل خا�شة �أولئك �لذين 
وبقية  مناطقهم  ت�شهدها  �لتي  �الأح���د�ث  ج��ر�ء  �لتما�س  مناطق  يف  يعي�شون 
الأبناء  »�لهيئة«  تقدمه  �لذي  �لدعم  �أن  موؤكدين  �حلديدة..  حمافظة  مناطق 
�ل�شاحل �لغربي خا�شة ولل�شعب �ليمني عامة �شيحفظ يف ذ�كرة �ليمنيني جيال 

بعد جيل . 
�الأحمر ال�شتمر�ر  للهالل  �شكرهم  �مل�شتفيدين عن  من جانبهم عرب عدد من 
ت�شري قو�فل �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية.. موؤكدين �أن تلك �مل�شاعد�ت خففت كثري� من 

معاناتهم خا�شة �الأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن.

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/11   جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه /1-ديبلومات لل�شناعات �لثقيلة - م م ح 2-هنومانت ريدي جاتو 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك برود� وميثله/ح�شن علي مطر �لريامي   
وقدره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2.141.955.38(
كفالة.    بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  
بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2019/2/25 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/88  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1- �شركة �أحمد بن د�شمال للمقاوالت - ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ كري�شتال الين لتجارة �ملو�د �لعازلة - �س ذ م م وميثله 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �أق��ام عليك  / عائ�شة حممد ح�شن طاهر - قد 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   41.478.00( وق��دره  عليها  مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
يوم  لها جل�شة  �لتام. وح��ددت  �ل�شد�د  �لفائدة  12% من  2016/3/6 وحتى  و 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2019/2/19 �ملو�فق  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره  
تتقدم اأ�شرة حترير جريدة الفجر
بخال�ص العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل

د. �شريف البا�شل
مدير التحرير

يف وفاة 

�شقيقه 
واإىل 

اأحمد �شيد حممد البا�شل و�شقيقاته
 يف وفاة والدهم 

�شيد حممد البا�شل
�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 
واأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اآله وذويه ال�شرب وال�شلوان

اإنا لله واإنا اإليه راجعون 
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العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/يل رونز� للزهور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2592939 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شامل جمعان قمان %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جو�هر �شعيد �شامل ح�شني �جلابري 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مل�شات عذ�ري لتجارة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لهد�يا رخ�شة رقم:2470759 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شامل جمعان قمان %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جو�هر �شعيد �شامل ح�شني �جلابري 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
بيلدير�س  �ل�ش�����ادة/��شتون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2471449 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد ح�شني �حمد علي �حلمادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شامل فرج �شلطان خمي�س �ل علي 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
خلدمات  �ل�ش�����ادة/ت�شجيل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لطباعة ومتابعة �ملعامالت
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2715590 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة دروي�س عثمان دروي�س ح�شن �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شام �شعيد �شامل م�شلم �لعرميي 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
بر�يد  �ند  �ل�ش�����ادة/ليو  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للت�شويق و�ملنا�شبات ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2247695 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبري عبد�هلل مو�شى �لزعابي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فخري ماهر فخري علي �ل�شر�ج 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دلة �خلري للمقاوالت 

�لعامة ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1742429 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عبد�هلل حممد �شعيد �لعامري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن عبد�هلل ح�شن باجمبور �ل�شيعري 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم فيلج �شتار ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1146894 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد ��شف ندمي بن ظهور �حمد ر�جا %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حم�شن �شامل �شالح عبد�هلل �ل�شمالن %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ��شف ندمي بن ظهور �حمد
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شالح عبد�هلل �شامل �شمالن 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

كبايان كورنر
 رخ�شة رقم:CN 2467714 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �لديباج

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1535601 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شعيد �شيف �شليمان �ملعمري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل ح�شن مال �هلل علي �حلمادي 
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�لطبية  للرعاية  كري  �ل�ش�����ادة/�آي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�شحية �ملنزلية ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2062926 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل حممد �شيف ماجد �ملهريي %80

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جا�شم حممد عبد�لعزيز حممد �ل�شويدي %20

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ها�شم �شيد حمزه �شيد فخري �شيد ها�شم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لعزيز حممد �شالح يو�شف �حلمادي 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملك�شار 

�مللكي للمنا�شبات
 رخ�شة رقم:CN 2424663 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جيه �ر 

جي �ندي تريد لال�شت�شار�ت �الد�ريه
 رخ�شة رقم:CN 2268275 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�نف�شمنت الد�رة �العمال
 رخ�شة رقم:CN 1191471 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بيوند  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

مايلز لل�شفر و�ل�شياحة
 رخ�شة رقم:CN 2414489 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/فيفيد  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لعاملية للتدريب �لفني و�ملهني
 رخ�شة رقم:CN 1756129 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�ت�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

د�ون �لتجاريه
 رخ�شة رقم:CN 1763405 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/البوتيك دي كادو �شويت�س ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2691785 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/موزه �شعيد نهيل علي �لنعيمي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ موزه �شعيد نهيل علي �لنعيمي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كري�شتيانا �لك�شندرو �لبيطار

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

تعديل ��شم جتاري من/ البوتيك دي كادو �شويت�س ذ.م.م
AL BOUTIQUE DES CADEAUX SWEETS LLC

�ىل/البوتيك دي كادو �شويت�س- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 AL BOUTIQUE DES CADEAUX SWEETS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معر�س ميالن

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1033389 
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ معر�س ميالن
MILAN SHOW ROOOM

�ىل/عبد�هلل ح�شني خنجي مللبو�شات �لرجالية
 ABDULLA HUSSAIN KHUNJI FOR GENTS GARMENTS

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي - �شارع حمد�ن بن حممد - بناية حمد�ن �شنرت �ىل 
�بوظبي جزيرة يا�س يا�س جنوب 1 241755 241755 �لد�ر للعقار�ت �ال�شتثمارية ذ.م.م

تعديل ن�شاط/��شافة خياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية )1410903(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نظار�ت �المار�ت ذ.م.م  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1101730 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد عبيد حممد عبيد �لنقبي %51

تعديل ن�شب �ل�شركاء/توما�س ماناتو توما�س من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شياء �هلل ��شتاذ ح�شني �شياء �نني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبيد حممد عبيد �لنقبي 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روح �ل�شرق لرتكيب �حلجر 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لبال�شرت رخ�شة رقم:1185944 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �بر�هيم ر��شد حممد ر��شد �لربيعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ��شفاق حممد يو�شف
تعديل وكيل خدمات

حذف �بر�هيم ر��شد حممد ر��شد �لربيعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان  �القت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�شهد �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�لد�خلية  وزي�����ر  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن���ائ���ب 
للفرق  �الإم���ار�ت  لتحدي  �ل��ر�ب��ع  �ْل��َي��ْوَم  مناف�شات 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  تنظمها  �لتي  �لتكتيكية، 
دبي حتى 14 فرب�ير �جلاري، باملدينة �لتدريبية 

يف منطقة �لروية .
خلفان  �شاحي  �ل��ف��ري��ق  م��ع��ايل  �ملناف�شات  ح�شر 
بدبي،  �لعام  و�الأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س  نائب  متيم، 
�مل�����ري �لقائد  �ل����ل����و�ء ع���ب���د�هلل خ��ل��ي��ف��ة  و����ش���ع���ادة 

�لزري  �شيف  �ل��ل��و�ء  و���ش��ع��ادة  دب���ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
من  وع��دد  �ل�شارقة،  �شرطة  ع��ام  قائد  �ل�شام�شي 
وقادة  �ل�شرطة  �إد�ر�ت  خمتلف  من  �ل�شباط  كبار 

�لفرق �مل�شاركة.
�لر�بع  �ْل��َي��ْوَم  مناف�شات  من  جانبا  �شموه  وح�شر 
�خل����ا�����س ب���ت���ح���دي �ل������ربج و�ط����ل����ع ع���ل���ى ق�����در�ت 
�الإم���ار�ت  حت��دي  مناف�شات  يف  �مل�شاركة  �لعنا�شر 
للفرق �لتكتيكية، و�مل�شتويات �ملتقاربة لهذه �لفرق 
و�لوحد�ت �خلا�شة وما تتميز به من �الحرت�فية 
و�ل���ت���دري���ب �مل��ت��خ�����ش�����س ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �الأزم�����ات 

و�ملو�قف �لتي تهدد �أمن و�شالمة �ملجتمعات.

للفرق  �أالإم����ار�ت  لتحدي  �ملنظمة  �للجنة  وبذلت 
دبي جهود� يف  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لتكتيكية 
�إيجابيات  م��ن  للتحدي  مل��ا  �لتظاهرة  ه��ذه  �إجن���اح 
�إىل  ��شافة  �خلا�شة  �ل��ف��رق  منظومة  تطوير  يف 
ت��ب��ادل �خلرب�ت  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ج��م��ع��ات  ه���ذه  �أن 
و�لوقوف على �جلديد يف جمال عمل فرق �لقو�ت 
�خلا�شة من حيث �أ�شاليب �لعمل وخطط وبر�مج 

�لتدريب وكفاءة �ملعد�ت.
،�لقائد  �ملري  �للو�ء عبد�هلل خليفة  و ثمن �شعادة 
�لعام ل�شرطة دبي ، �لدعم �لالحمدود من �لفريق 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان ،لكافة قياد�ت 

�ل�شرطة على م�شتوى �لدولة.. وقال �إن توجيهات 
�لتكتيكية  للفرق  دولية  بطولة  ال�شت�شافة  �شموه 
ي��دع��م من  ل�شموه  �شاملة  روؤي���ة  على  ب��ن��اء  ج���اءت 
�لفر�س  لها  �لعام ويوفر  �الأمن  خاللها منظومة 

لالحتكاك باأف�شل �لتجارب و�ملمار�شات �لعاملية.
�لبطولة نظمت بتوجيهات من  �أن هذه  �إيل  ون��وه 
�لد�خلية  �ل��وزر�ء وزي��ر  �شمو نائب رئي�س جمل�س 
من �أجل توحيد �جلهود و�لرب�مج �لتدريبية �لتي 
و�لتكتيكية  �خلا�شة  �ل��ف��رق  عنا�شر  لها  يخ�شع 
على م�شتوى �أجهزة �الأمن و�ل�شرطة يف 37 دولة 
. وذكر �شعادته �إن مناف�شات حتدي �الإمار�ت للفرق 

على  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��رق  لتمكن  �شممت  �لتكتيكية 
مد�ر خم�شة �ّيام من �الطالع على خمتلف �ملهار�ت 
و�لتكتيكات و�أنظمة �لعمل و�ملعد�ت �خلا�شة �لتي 
ت�شتخدمها �لفرق �لتكتيكية يف �أد�ء مهامها بكفاءة 

وفاعلية.
�لتكتيكية  �الإم��ار�ت للفرق  �إقامة حتدي  �إن  وق��ال 
باقي  م��ع  �جل��ه��ود  تن�شيق  يف  �أوىل  خ��ط��وة  يعترب 
قياد�ت �ل�شرطة لال�شتفادة من �خلرب�ت �لكامنة. 
وتقدم بجزيل �ل�شكر لكافة �لفرق �لتي حر�شت على 
�مل�شاركة و�ملناف�شة من �جل �الطالع على �جلديد 
يف هذ� �ملجال، م�شيد� بامل�شاركني يف �لن�شخة �الأوىل 

من حتدي �الإمار�ت للفرق �لتكتيكية وبامل�شتويات 
موؤكد�  �ل�شرطية،  و�لوحد�ت  �لفرق  قدمتها  �لتي 
مو�جهة  م��ن  متكنها  عالية  م��ه��ار�ت  �أب����رزت  �أن��ه��ا 
�الأخ���ط���ار و�مل���و�ق���ف �حل��رج��ة و�الأزم�������ات. وجرت 
�ل��ربج �لذي  �ْل��َي��ْوَم على م�شتوى حتدي  مناف�شات 
�ل��ف��رق �خلا�شة منهم  م��ن  5 عنا�شر  فيه  ���ش��ارك 
3 من �ملقاتلني حيث يجتاز كل فريق  قنا�شان و، 
4 حو�جز باالإ�شافة �إيل �الأنز�ل من على برج يقف 
َعلى �رتفاع 5 طو�بق للتعامل مع 34 هدفا قبل 
�الن�شحاب وتطهري منطقة �لعمليات مبعدل زمني 

اليتجاوز 4:30 دقيقة.

�شيف بن زايد ي�شهد يف دبي مناف�شات حتدي الإمارات للفرق التكتيكية

•• اأبوظبي - وام:

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  ��شتقبل 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
والية  وزر�ء  رئ��ي�����س  ف��ي��ج��اي��ان  ب��ي��ن��اري  م��ع��ايل 
له. جرى خالل  �ملر�فق  و�لوفد  �لهندية  كريال 
و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات  تعزيز  بحث  �للقاء 

ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت ووالي����ة ك���ريال، يف خمتلف 
و�ال�شتثمارية  و�لتنموية  �القت�شادية  �ملجاالت 
و�لثقافية، مبا يحقق م�شالح �لبلدين و�ل�شعبني 
�ل�شديقني. كما مت ��شتعر��س عدد من �لق�شايا 
معايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  �مل�����ش��رتك.  �اله��ت��م��ام  ذ�ت 
م�شت�شار  نهيان  �آل  ح��م��د�ن  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 

�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة.
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حمدان بن حممد يعزي يف وفاة 
عائ�شة طار�س خلفان املهريي

•• دبي -وام:

�آل مكتوم ويل عهد دبي  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  قدم �شمو 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحومة عائ�شة طار�س خلفان �ملهريي. جاء ذلك 
خالل زيارة �شموه خيمة �لعز�ء يف منطقة جمري� بدبي حيث قدم �شموه 
�أحمد  و  وط��ار���س  حممد  �لفقيدة  �أجن��ال  �إىل  مو��شاته  و  عز�ئه  �شادق 
بو��شع  يتغمدها  �أن  تعاىل  و  تبارك  �هلل  ر�جيا  وذويها  �ملن�شوري  عبيد 

رحمته و مغفرته و ي�شكنها ف�شيح جناته.

•• دبي-وام:

�أك���د م��ع��ايل حممد ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزير 
�لقمة  رئي�س  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
ب���روؤي���ة �شاحب  �ل��ق��م��ة  �أن  ل��ل��ح��ك��وم��ات  �ل��ع��امل��ي��ة 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
“رعاه �هلل” و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�الأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ر���ش��م��ت خ��ط �لبد�ية 

لت�شكيل حكومات �مل�شتقبل.
�لتي  �لقمة  �إن  له  �لقرقاوي يف ت�شريحات  وقال 

�الول  �أم�����س  �ل�شابعة  دورت��ه��ا  فعاليات  �ختتمت 
وقياد�ت  ووزر�ء  وحكومات  دول  روؤ���ش��اء  بح�شور 
 140 م��ن  �شخ�شية  �آالف   4 م��ن  �أك���رث  و  عاملية 
30 منظمة دولية و�أكرث من 600  دولة، وقادة 
يف  ���ش��ارك��و�  وم��ت��ح��دث  ومفكر  وع���امل  م�شت�شرف 
�أك����رث م���ن 200 ج��ل�����ش��ة ح���و�ري���ة وت��ف��اع��ل��ي��ة مت 
وجهة  �إىل  حتولت  عاملية،  لغات   8 �إىل  ترجمتها 
للتحديات  مبتكرة  ح��ل��ول  ع��ن  للباحثني  عاملية 
لل�شيا�شات  وخم���ت���رب  �حل���ك���وم���ات  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي 
وبناء  �مل��م��ار���ش��ات  الأف�����ش��ل  ومن�شة  �مل�شتقبلية، 
ب��ن��اء توجهات  �ل����دويل يف  �ل�����ش��ر�ك��ات و�ل��ت��ع��اون 
حكومات �مل�شتقبل �ل�شاعية خلدمة �شبعة مليار�ت 

�إن�شان.
�ل��ق��م��ة �لعاملية  �ل�����ش��اب��ع��ة م���ن  �ل������دورة  و���ش��ه��دت 
للحكومات �لتي عقدت يف �لفرتة من 10 �إىل 12 
�الإعالم  لو�شائل  و��شعا  ح�شور�  �حل��ايل،  فرب�ير 
�ل�����دويل و�ل��ع��رب��ي �إىل ج��ان��ب و���ش��ائ��ل �الإع����الم 
�ملحلية متثل مب�شاركة نحو 400 �إعالمي بينهم 
بارزون،  و�شحفيون  �أعمدة  وكتاب  روؤ�شاء حترير 

�شاهمو� يف نقل فعاليات �لقمة �إىل �لعامل.
30 منظمة دولية، من بينها  �أكرث من  و�شاركت 
منظمات ت�شارك للمرة �الأوىل مثل منظمة �مللكية 
كرمت  فيما  �ل��دول��ي��ة،  �لعمل  ومنظمة  �لفكرية 
�لقمة يف دورتها �ل�شابعة �لتجارب �مللهمة عرب 5 

جو�ئز عاملية نوعية متخ�ش�شة �حتفت باملبادر�ت 
�لعامل،  �أن��ح��اء  خمتلف  م��ن  �ملتميزة  �حلكومية 
�بتكار�  �الأك���رث  �حلكومية  �لتجربة  ج��ائ��زة  وه��ي 
يف �لعامل، وجائزة �أف�شل وزير يف �لعامل، وجائزة 
تكنولوجيا �حلكومات، وجائزة حتدي �جلامعات 
�لعاملي، وجائزة جديدة �أ�شافتها �لقمة هذ� �لعام 

للمرة �الأوىل هي جائزة فن عر�س �لبيانات.
 16 تنظيم  للحكومات  �لعاملية  �لقمة  و�شهدت 
�ملجاالت  خمتلف  يف  متخ�ش�شا  ع��امل��ي��ا  م��ن��ت��دى 
لل�شعادة  �ل��ع��امل��ي  �حل�����و�ر  ���ش��م��ل��ت  و�ل���ق���ط���اع���ات، 
�لذكاء  حلوكمة  �لعاملي  و�ملنتدى  �حلياة،  وج��ودة 
ومن�شة  �لعربي،  �ل�شباب  ومنتدى  �ال�شطناعي، 

�ل��ت��غ��ري �ملناخي،  �ل��ع��امل��ي��ة، وم��ن��ت��دى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
و�ملنتدى  �مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أه����د�ف  وم��ن��ت��دى 
�لر�بع للمالية �لعامة يف �لدول �لعربية بعنو�ن: 
يف  �ملالية  لل�شيا�شات  ر�شيدة  �إد�رة  �أ�ش�س  “�إر�شاء 
�لدول �لعربية”، ومنتدى �لتو�زن بني �جلن�شني، 
وم��ن��ت��دى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي، وم��ن��ت��دى �خلدمات 
�ملدنية،  للخدمة  �أ���ش��ت��ان��ا  وم��ن��ت��دى  �حل��ك��وم��ي��ة، 
وم��ن��ت��دى �مل��ه��ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة، وم��ن��ت��دى م�شتقبل 
�لوظائف، ومنتدى م�شتقبل �الت�شال �حلكومي، 
م�شتقبل  ومنتدى  �حل��ك��وم��ة،  يف  �مل���ر�أة  ومنتدى 

�لعمل �الإن�شاين.
كما �شهدت �لقمة تنظيم “متحف �مل�شتقبل” �لذي 

و�لفر�س  �لعاملية  �الجت��اه��ات  ال�شتك�شاف  يهدف 
�مل�شتقبلية ووفرت من�شة مفتوحة قدمت �أف�شل 
�لتجارب �ملبتكرة �لناجحة حلكومات �لعامل عرب 
جت�شد  �ل��ت��ي  �خلالقة”  �حل��ك��وم��ات  “�بتكار�ت 
�أهد�ف �لقمة يف تبني �الأفكار �البتكارية لتطوير 

�لعمل �حلكومي حول �لعامل.
و�شملت فعاليات �لقمة �لعاملية للحكومات �إ�شد�ر 
ت�����ش��ك��ل م��رج��ع��ي��ة عاملية  20 ت��ق��ري��ر�  �أك����رث م���ن 
وتت�شمن  �مل�شتقبلي  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  ل�����ش��وؤون 
�أرق����ام����ا وم��ع��ط��ي��ات وخ��ال���ش��ة در������ش����ات هادفة 
ل��دع��م ج��ه��ود �شناع �ل��ق��ر�ر و�مل�����ش��وؤول��ني يف ر�شم 

��شرت�تيجيات ��شت�شر�فية لعمل �حلكومات.

•• اأبوظبي-وام:

�مل�شرتك  �لتمرين  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �أم�����س  �ختتم 
��شتمر ملدة �أ�شبوعني بني �لقو�ت  2” �لذي  “تعاون 
�لعماين  �ل�شلطاين  و�جل��ي�����س  �الم��ار�ت��ي��ة  �ل��ربي��ة 
و�لتن�شيق وتبادل �خلرب�ت  �لتعاون  �إط��ار  وذل��ك يف 

و�ملعلومات �لع�شكرية.
وح�����ش��ر �ل��ي��وم �خل��ت��ام��ي ل��ل��ت��م��ري��ن ���ش��ع��ادة �للو�ء 

قائد  �لعامري  جم��رن  �شالح  حممد  �شالح  �لركن 
�لقو�ت �لربية و�شعادة �للو�ء �لركن مطر بن �شامل 
�ل�شلطاين. وياأتي  �لبلو�شي قائد �جلي�س  ر��شد  بن 
هذ� �لتمرين �شمن �لتمارين �مل�شرتكة مع �شلطنة 
�لتدريبية  �مل��ه��ام  م��ن  بعدد  للقيام  �ل�شقيقة  عمان 
�لعمل  لتطوير  �ل��ع��م��اين  �ل�����ش��ل��ط��اين  �جل��ي�����س  م��ع 
�حلالية  �لتحديات  ظل  يف  �جلانبني  بني  �مل�شرتك 
بني  �لع�شكري  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  وتعزيز  باملنطقة 

�لقو�ت �مل�شلحة من خالل ��شتمر�ر �لتدريبات بني 
�جلانبني.

وقال �شعادة �للو�ء �لركن �شالح حممد �شالح جمرن 
�لعامري �أن مترين “تعاون2” من �لتمارين �ملهمة 
يف �ملنطقة؛ وذلك لتنمية وتعزيز �لتعاون �لع�شكري 
�ل�شلطاين  و�جلي�س  �الإمار�تية  �لربية  �لقو�ت  من 

�لعماين.
و�أكد �أن �لهدف من �لتمرين تبادل �خلرب�ت يف جمال 

�مل�شاركني  على  �شتعود  و�لتي  �لع�شكرية  �لعمليات 
جاهزيتهم.  ورف�����ع  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  م��ه��ار�ت��ه��م  ب�����ش��ق��ل 
بني  �ملفاهيم  توحيد  على  �لرتكيز  �أن��ه مت  و�أ���ش��اف 
�جلانبني ..م�شيد� مبا قدمه �مل�شاركون يف �لتمرين 
�أ�شند  م��ا  لكل  و�إت��ق��ان  عالية  قتالية  ج��اه��زي��ة  م��ن 
ذلك  �إن  وق��ال  �لتمرين.  �أث��ن��اء  عمليات  م��ن  �إليهم 
بقو�تنا  �لر�شيدة  قيادتنا  و�هتمام  ياأتي من حر�س 
�أو  و�لتاأهيل  �لتدريب  م�شتوى  على  �شو�ء  �مل�شلحة، 

�أن  �إىل  ..م�شري�  و�لت�شليح  �لتجهيز  م�شتوى  على 
م�شاركة �لقو�ت �مل�شلحة يف مترين “تعاون2” تاأتي 
�لقتالية،  وفق نهج علمي مدرو�س لرفع �جلاهزية 
قتال  بيئة  و�شط  �ل�شف  �شباط  �أو  لل�شباط  �شو�ء 
�إىل  يهدف  “تعاون2”  مترين  �ن  يذكر  حقيقية. 
�ال�شتفادة من خرب�ت �جلانبني يف جمال �لنظريات 
و�لتكتيكات �لع�شكرية �حلديثة �ملكت�شبة من خالل 
�ل��ت��م��اري��ن و�ل��ت��دري��ب��ات �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا ك���ل جانب 

�لتمارين  هذه  ب��اأن  ..علما  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل 
حتقق جناحاً الفتاً من خالل �لتدريبات و�لدرو�س 
�أنها  خا�شة  ت�شهدها،  �لتي  و�لتطبيقية  �لنظرية 
�لبلدين  يف  �لع�شكرية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  ب��دع��م  ت��اأت��ي 
ل��ت��ع��زي��ز �الإم���ك���ان���ات �ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�ل���ق���در�ت �لفنية 
�ملهار�ت  �إىل تعزيز  �إ�شافة  �مل�شاركني فيها،  لالأفر�د 
للم�شتجد�ت �حلديثة يف  وفقاً  �لفردية و�جلماعية 

�لتدريب �لع�شكري.

•• اأبوظبي-الفجر:

من  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت   
مبادرة  م�شفح  بلدية  مركز  خ��الل 
��شتهدفت زر�عة �أ�شجار “�لغاف” يف 
عدد من �ملناطق يف م�شفح و�ملناطق 
 ، �ملركز  �خت�شا�شات  �لو�قعة �شمن 
كما قام مركز بلدية م�شفح بتوزيع 
�ل�شكان  على  �لغاف  �أ�شجار  �شتالت 

جمانا .

من جانبه �أكد علي طار�س �ملحريبي 
هذه  �أن  م�شفح  بلدية  مركز  مدير 
�لذي  للقر�ر  جت�شيد�  ج��اء  �مل��ب��ادرة 
�لعربية  �الإم������ار�ت  دول����ة  �أ���ش��درت��ه 
“�لغاف”  �شجرة  باعتماد  �مل��ت��ح��دة 
�شعار� ر�شميا لعام �لت�شامح 2019 
عن  تعبري�  �لبلدية  مبادرة  وتاأتي   ،
و�خلري  �لت�شامح  قيم  م��ع  تفاعلها 
�ملجتمع  �أف��ر�د  وم�شاركة   ، و�لعطاء 
�ملجتمع  وحت��ف��ي��ز  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  ب��ه��ذه 

على �الرتقاء بقيم �لت�شامح و�لنماء 
كون �شجرة �لغاف متثل رمز� وطنيا 
ي��ت�����ش��ل ب�����ش��الت وث��ي��ق��ة م���ع تاريخ 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول�����ة 
وتر�ثها �الأ�شيل ، ونظر� لكونها من 
وعنو�ن  �الأ�شيلة  �لوطنية  �الأ�شجار 
�ل�شحر�ء،  و����ش���ط  يف  �ال����ش���ت���ق���ر�ر 
ومت���ث���ل ق��ي��م��ة ث���ق���اف���ي���ة ك���ب���رية يف 

�الإمار�ت.  
�مل����ب����ادرة  �أن  �مل���ح���ريب���ي  و�أ�������ش������اف 

“�لغاف” يف  �أ���ش��ج��ار  زر�ع���ة  �شملت 
م�شفح  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ن��اط��ق  ع����دة 
�شتالت  ت��وزي��ع  وك��ذل��ك  �ل�شناعية، 
�ملحالت  بع�س  على  �ل��غ��اف  �أ���ش��ج��ار 
�أم����ام و�جهات  ل��زر�ع��ت��ه��ا  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ملحالت بهدف �حلفاظ على �لبيئة 

وجتميل �ملظهر �لعام. 
وق���د ب��ل��غ ع���دد �الأ���ش��ج��ار �ل��ت��ي متت 
�ملبادرة   �شمن  �الآن  ح��ت��ى  زر�ع��ت��ه��ا 
�أك���رث م��ن “219” ���ش��ج��رة غ���اف ، 

وتوزيع ع�شر�ت �ل�شتالت جمانا.
�أما �ملناطق �لتي �شملتها �ملبادرة فقد 
�أ�شجار �لغاف يف �جلزر  متت زر�ع��ة 
ل��ل�����ش��و�رع وع��ل��ى جانبي  �ل��و���ش��ط��ي��ة 
�لطرق يف منطقة م�شفح �ل�شناعية 
، ومت توزيع �ل�شتالت على �ملحالت 

�لتجارية بامل�شفح �ل�شناعية.  
�أن مركز بلدية م�شفح يويل  و�أ�شار 
�الرتقاء  �أج����ل  م���ن  خ��ا���ش��ة  ع��ن��اي��ة 
هذ�  وم��ن  �مل��دي��ن��ة  مبظهر  �مل�شتمر 

�ملنطلق ت�شكل زر�عة �الأ�شجار جانبا 
وحت�شني  جتميل  م�����ش��روع  يف  مهما 

�حل�شاري  و�مل��ظ��ه��ر  �ل���ع���ام  �مل�����ش��ه��د 
هذه  �لبلدية  و�شتو��شل  للمدينة، 

حتى  و�جلمالية  �لتنموية  �ملبادر�ت 
تغطية جميع �ملناطق �مل�شتهدفة .

القرقاوي : بروؤية حممد بن را�شد وحممد بن زايد قمة احلكومات ر�شمت خط البداية لت�شكيل حكومات امل�شتقبل

اختت���ام » تع���اون 2 « ب���ني الق���وات الربي���ة الإماراتي���ة 
واجلي����س ال�شلط���اين العم���اين

تفاعال مع اعتماد الدولة �شجرة »الغاف« �شعارا ر�شميا لعام الت�شامح

بلدية مدينة اأبوظبي تزرع اأ�شجار »الغاف« وتوزع عددا منها جمانا يف م�شفح

من�شور بن زايد ي�شتقبل رئي�س 
وزراء ولية كريل الهندية
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العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
لل�شقور  �ل�ش�����ادة/�ملرزوم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لرحالت رخ�شة رقم:2173622 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شاري غا�شم ن�شيب �شاملني �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف �شامل غامن �شايع �ملن�شوري 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�لذهبي  �ل�ش�����ادة/�ملق�س  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالقم�شة و�خلياطة �لرجالية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2077682 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليم بخيت مال �هلل �دري�س �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد علي مثنى �حلربي 

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنعام للخياطة �لن�شائية 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب وبيع �القم�شة و�لتطريز  رخ�شة رقم:1019752 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 4*1 �ىل 1*1
�القم�شة  وبيع  �لن�شائية  للخياطة  �لنعام  حمل  من/  جتاري  ��شم  تعديل 

و�لتطريز
AL NUAM LADIES TAILORING & TEXTILES SHOP

�ىل/ بلو ريفري� للخياطة �لن�شائية
BLUE RIVIERA WOMEN TAILORING

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لنورين لبيع �خل�شار و�لفو�كه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1119861 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ حمل �لنورين لبيع �خل�شار و�لفو�كه

AL NOORAIN VEGETABLE & FRUITS SHOP

�ىل/بقالة �لنورين

BAQALA NOOEAIN

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4710003(

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لر�ي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للم�شاعد
 رخ�شة رقم:CN 2232892 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرمزية 

العمال �لبالط و�لبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1348138 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة �لعني �ك�شربي�س 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لغ�شيل �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1118849 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة منذر كمدي�س عبد�لو�حد عبد�هلل �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مر�د �حمد علي �حمدي �لبلو�شي

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�اليدي �خلبريه لل�شيانة �لعامة  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1699928 
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �اليدي �خلبريه لل�شيانة �لعامة
ALAYDEE ALKHABEERA GENERAL MAINTENANCE

�ىل/ �اليدي �خلرية للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة
ALAYDEE ALKHABEERA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تبليط �الر�شيات و�جلر�ت )4330019(

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
جلوبال ميديل �إي�شت خلدمات �لتموين.

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 304052          بتاريخ :2018/12/29   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: جلوبال ميديل �إي�شت خلدمات �لتموين.
وعنو�نة: ليو�، �س.ب 12731، �أبوظبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لفئة  يف  و�ملطاعم  �لكافترييات  خدمات  �مل�شروبات،  و  �الأطعمة  توفري  خدمات  �ل�شر�ب،  و  �لطعام  خدمات 

. 43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية WOORIJIB كتبت ب�شكل مميز باللون �الأ�شود و�أ�شفلها 
�لكلمة �لالتينية CHICKEN كتبت ب�شكل مميز باللون �الأحمر، ويعلوهم ر�شم تخيلي لو�جهة علوية 
ملنزل بعدة �ألو�ن خمتلفة و�لكل على خلفية م�شتطيلة �ل�شكل ت�شبه �حلائط باللونني �الأبي�س و�لرمادي كما 

هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �العالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
كافترييا فالفل فريحة.

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 292422          بتاريخ :2018/5/20    
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: كافترييا فالفل فريحة.
وعنو�نة: �س.ب 3412، �ل�شارقة، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لفئة  يف  و�ملطاعم  �لكافترييات  خدمات  �مل�شروبات،  و  �الأطعمة  توفري  خدمات  �ل�شر�ب،  و  �لطعام  خدمات 

. 43
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمات �لالتينية falafel frayha وتعلوها �لكلمات �لعربية "فالفل فريحة"  
كتبت جميعها باللون �الأخ�شر و�أ�شفلها �لعبارة منذ Since 1983 كتبت ب�شكل مميز باللون �الأ�شفر ويليهم 

من �لي�شار ر�شم مميز لثالث قطع من �لفالفل باللون �الأ�شفر كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
جمموعة �الإ�شالمي لالأغذية �س.ذ.م.م.

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 304938          بتاريخ :2019/1/20   
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: جمموعة �الإ�شالمي لالأغذية �س.ذ.م.م.
وعنو�نة: جبل علي �ل�شناعية، جممع دبي لالإ�شتثمار �الأول، بناية �الإ�شالمي لالأغذية، دبي �س.ب 3922، 

دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�الأ���ش��م��اك  �للحوم 
�لزيوت  ومنتجات �حلليب،  و�حلليب  �لبي�س  بال�شكر،  وفو�كه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكتابة GOOD OLD BUTCHER مكتوبة على �لي�شار باالتينية، 
و�لكتابة )جود �أولد بوت�شر( مكتوبة على �ليمني بالعربية، وكال �لكتابتني ب�شكل فني مميز، و�لعالمة عبارة 
�إطارين باللون �الأ�شود، و�الأحرف �لالتينية و�لعربية باللونني �الأ�شود و�لبني كما هو مو�شح بال�شكل  عن 

�ملرفق.
 good، old،لكلمات� عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية  �ال�شرت�طات: 

�لعادي. �لو�شع  يف  حدة  على  كل   butcher
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ�  �العالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك
زجنار لتجارة �ل�شلع باجلملة ذ.م.م.
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:  

�ملودعة حتت رقم: 303929          بتاريخ :2018/12/25     
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: زجنار لتجارة �ل�شلع باجلملة ذ.م.م.
وعنو�نة: �س.ب 54133، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
رة، فر�شات مزودة بزبركات، وخز�نات خ�شبية �أ�شغال فنية من �خل�شب �أو �ل�شمع �أو �جلب�س  �الأثاث و�ملر�يا و�أ�شِّ

�أو �لبال�شتيك فى �لفئة 20.
�لو�ق�عة بالفئة: 20

و�شف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية ZINJAAR كتبت ب�شكل مميز وفوقها ر�شم معني كتبت يف 
�أعاله �لكلمة �لالتينية ZINJAAR ب�شكل مزخرف ويف �جلانبني كتب منطوقها �للفظي باللغة �لعربية 
كما  و�الأبي�س  �الأ�شود  باللون  ب�شكل مميز  و�لعالمة  �أي�شا  وب�شكل مزخرف  �لكلمة "زجنار" مكررة مرتني 

هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �العالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:

�س.نيو �طل�س للبرتوكيماويات وتعبئة �لزيوت �ملعدنية
)�شالح عبد�لرحيم �شيد و�شركاه(

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

�ملودعة بالرقم: 116767              
عبد�لرحيم  )�شالح  �ملعدنية  �لزيوت  وتعبئة  للبرتوكيماويات  �طل�س  �س.نيو  با�ش��م: 

�شيد و�شركاه(.
وعنو�نة: 601 طريق �حلرية ، زيزينيا ، �ال�شكندرية ، جمهورية م�شر �لعربية و�ر�قام �

لتليفونات:002035765308/002035765318 فاك�س:002035751080.
بتاريخ:2017/1/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم:116767 

�اليد�ع  ت��اري��خ  م��ن  �عتبار�  �خ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
يف:2008/7/21 وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف:2018/7/21.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

منوذج اعالن الن�شر عن التجديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:

�س.نيو �طل�س للبرتوكيماويات وتعبئة �لزيوت �ملعدنية
)�شالح عبد�لرحيم �شيد و�شركاه(

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

�ملودعة بالرقم: 121243              
با�ش��م: �س.نيو �طل�س للبرتوكيماويات وتعبئة �لزيوت �ملعدنية 

)�شالح عبد�لرحيم �شيد و�شركاه(.
وعنو�نة: 601 طريق �حلرية ، زيزينيا ، �ال�شكندرية ، جمهورية م�شر �لعربية و�ر�قام �

لتليفونات:002035765308/002035765318 فاك�س:002035751080.
بتاريخ:2017/1/16 و�مل�شجلة حتت �لرقم:121243 

�اليد�ع  ت��اري��خ  م��ن  �عتبار�  �خ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
يف:2008/10/26 وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف:2018/10/26.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  فرباير 2019 العدد 12555 

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2563  جتاري كلي               

�ن  �القامة مبا  م��رزوق  جمهول حمل  �إ�شماعيل  ر��شد  �أحمد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ �أمني حممد حممد �حمد �لرميثي وميثله / بدر عبد�هلل خمي�س عبد�هلل   قد 
وقدره )510000  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أقام 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2019/2/20  �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ل�شد�د 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�لد�ئرة  �لكلية �ىل  �لتجارية  �لد�ئرة  �لدعوى من  �إحالة ملف  باأنه مت  �الأق��ل. )علما 

�لتجارية �جلزئية �لعا�شرة لالخت�شا�س(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/119   تنفيذ جتاري  
 �ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شكاي وي للتجارة - �س ذ م م 2-�لنية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �س ذ م م
3- جونكوتييلفيليب  م  م  ذ  �س   - للتجارة  �شكاي وي  ملديونية  كفيلة و�شامنة  ب�شفتها 
جون فيليب ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شكاي وي للتجارة - �س ذ م م 4-خمبز جنمة 
�مللوك - �س ذ م م - �شابقا - خمبز �لعايل ذ م م )حاليا( ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية 
�شكاي وي للتجارة - �س ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي 
�لتجاري وميثله / حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
 )1821089.79( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  بالت�شامن  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة 
�الجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 •• دبي-الفجر:

����ش��ت�����ش��اف��ت �جل��ام��ع��ة �الأم��ري��ك��ي��ة يف 
�أبوغز�لة  ط��الل  �لدكتور  �شعادة  دب��ي 
طالل  ملجموعة  و�ل��رئ��ي�����س  �مل��وؤ���ش�����س 
�ل���دول���ي���ة ك�����ش��ي��ف �شرف  �أب���وغ���ز�ل���ة 
�لعايل.   للتعليم  �الإم����ار�ت  قمة  على 
�أق��ي��م��ت يف مقر  �ل��ت��ي  �لقمة  وت��ه��دف 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل  �جل��ام��ع��ة 
ق���ط���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م يف دول������ة �الم�������ار�ت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �لعايل  ومت��ك��ني م��وؤ���ش�����ش��ات 
من مو�كبة تطور قطاع �لتعليم على 
�لقمة  تهدف  كما  �ل���دويل.   �مل�شتوى 
كوجهة  �الإم�����ار�ت  ت�شويق  �إىل  �أي�����ش��ا 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل وذل�����ك م���ن خالل 
تو�جد ممثلي �أكرث من خم�شني وكيل 
تعليمي من دول خمتلفة مثل �ل�شني 
وغانا  ونيجرييا  وكاز�خ�شتان  و�لهند 
ل��ت��و�ج��د ق��وي من  ب��االإ���ش��اف��ة  وكينيا 
�لدول �لعربية ودول �خلليج على وجه 
���ش��ع��ادة �لدكتور  �خل�����ش��و���س.  وق���ال 
يتعلق  “عندما  �أب����وغ����ز�ل����ة:  ط����الل 
�الإم����ار�ت  يف  �ل��ع��ايل  بالتعليم  �الأم���ر 
�أقولها بكل ثقة باأنني ال �أ�شعر بالقلق 
�حليوي”.  �لقطاع  هذ�  م�شتقبل  من 
ووجه �شكره وعرفانه ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
�ملتفائلة  ن���ظ���رت���ه  ع���ل���ى  دب�����ي  ح���اك���م 
لتوفري  ت����ه����دف  �ل����ت����ي  وم�����ب�����ادر�ت�����ه 
�لتعليم.   خ��الل  م��ن  �أف�شل  م�شتقبل 
مل�شتقبل  روؤيته  �إىل  �أبوغز�له  وتطرق 

�مل��ب��ت��ك��ري��ن �شاربا  ب��ت��خ��ري��ج  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�أب����رز �شخ�شيات  �الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى جن���اح 
�لتميز  يف  و�حلديث  �لقدمي  �لتاريخ 
�مل��د�ر���س بل  �لتعلم يف  و�الب��ت��ك��ار دون 
�ملد�ر�س،  تلك  �أف�شلتهم  �لعك�س  على 
�ين�شتاين،  ن�����ش��ي��ب  م���ن  ك���ان  �أول���ه���م 
�أف�شلتني  و��شتعان مبقولته” �ملدر�شة 
�أ�شاف  ك��م��ا  �ملدر�شة”  �أف�����ش��ل��ت  و�أن����ا 
موقع  م��وؤ���ش�����س  ما”  “جاك  م��ق��ول��ة 
ع��ل��ي ب��اب��ا �ل���ذي ق���ال الب��ن��ه “ال �أريد 
بال�شف  �لطالب  �أو�ئ���ل  من  تكون  �أن 
و�إمن��ا يف  �ملتدنية عالماتهم،  وال من 
�لوقت الكت�شاب  ليكون لك  �ملتو�شط، 
�ملهار�ت، فاالأو�ئل لي�س لديهم �لوقت 
الكت�شابها«. و�أ�شاف باأن نظام �لتعليم 
تطوير  �إىل  يحتاج  �لعامل  يف  �حل��ايل 
هذ�  متطلبات  م��ع  ل��ي��ت��و�ك��ب  ج���ذري 
�لعقول  �خ���ت���الف  وي��ن��ا���ش��ب  �ل��ع�����ش��ر 
يجب  م����ا  �أن  م���و����ش���ح���ا  �ل���ب�������ش���ري���ة، 

�لرتكيز عليه �الآن هو حتول �ملعلمني 
لطالبهم  وم��ر���ش��دي��ن  م��وج��ه��ني  �إىل 
و��شتثمار  �ل���ب���ح���ث  ع���ل���ى  حل���ث���ه���م 
تقدم  مبا  �إميانه  �أن  و�أك��د  �ملعلومات. 
ك��ان �ل��د�ف��ع ور�ء �إط��الق كلية طالل 
حيث  لالبتكار،  �جلامعية  �أب��وغ��ز�ل��ة 
�أعمال،  حا�شنات  يف  تتم  �لدر��شة  �أن 
و�مل��ع��ل��م��ون ه��م م��ر���ش��دي��ن وموجهني 
لالمتحانات  م���ك���ان  وال  ود�ع����م����ني، 
ف��ي��ه��ا، وهدفها  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�أ�شحاب  خمرتعني  تخريج  �الأ�شا�شي 
باحثني  ول��ي�����س  م��ع��رف��ي��ة  �إب�����د�ع�����ات 
كتابه �جلديد  �إىل  و�أ���ش��ار  ع��م��ل.  ع��ن 
�ملتوقد” �لذي ي�شرح  �ملعريف  “�لعامل 
مد�ر  على  �خلا�شة  وفل�شفته  روؤي��ت��ه 
�لثمانني عاما لثورة �ملعرفة وتاأثريها 
ع��ل��ى م�����ش��ت��ق��ب��ل �ل��ب�����ش��ري��ة. و�أ����ش���اف 
�أب��وغ��ز�ل��ة “�إن ه���ذه �ل��ق��م��ة ت��اأت��ي يف 
�أن كثري�ً  �الأه��م��ي��ة ح��ي��ث  ب��ال��غ  وق���ت 

م���ن �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة ل��دي��ه��ا خ��ل��ل يف 
�لوقت  يف  للتعليم  �الأ�شا�شية  �لقو�عد 
�ل��ع��امل �إىل �لعقد  �ل���ذي ي��دخ��ل ف��ي��ه 
�لثالث من �لقرن �حلادي و�لع�شرين 
�لعامل  يف  �لتعليم  ج���ودة  وت���ده���ورت 
�ل��ع��رب��ي وف��ق��ا مل��وؤ���ش��ر د�ف��و���س جلودة 
 140 يف  �الأد�ء  يقي�س  �ل��ذي  �لتعليم 
�ل��ع��امل ب�شكل كبري حيث  دول��ة ح��ول 
من  كثري  يف  �لتعليم  قطاع  يتمتع  ال 
منا�شبة  حتتية  ببنية  �لعربية  �ل��دول 
يف  �لعاملي  �لتطور  حتاكي  مناهج  وال 
�أبوغز�لة  وتطرق  �لعلوم«.  من  كثري 
�إىل م�شاألة �لذكاء �ال�شطناعي �لذي 
“�إن �لقلق  بات حديث �ل�شاعة وقال: 
و�لعمالة  �الأ������ش�����و�ق  ي���ع���رتي  �ل�����ذي 
�لوظائف  بع�س  خ�شارة  م��ن  و�لقلق 
يف  لي�س  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  ب�شبب 
جمموعة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  حمله”، 
خا�شة  وحدة  �أن�شاأت  �أبوغز�لة  طالل 

يتعلق  ف��ي��م��ا  �ال���ش��ت�����ش��ار�ت  ل��ت��ق��دمي 
مب�شائل �لذكاء �ال�شطناعي.

ليكونو�  �مل�����ش��ارك��ني  �أب���وغ���ز�ل���ة  ودع����ا 
قادة و�شفر�ء ل�شنع �لتغري يف طريقة 
�لتعليم كل من مكان م�شوؤوليته، فيما 
يف  �أب��وغ��ز�ل��ة  للدكتور  �ملنظمون  ق��دم 

ختام �لقمة درع �شكر وتقدير.
ي�شار �إىل �أن �لدكتور طالل �أبوغز�لة 
�لبارزين،  �الأع����م����ال  ق�����ادة  م���ن  ي��ع��د 
و�شاحب روؤية يف �لتنمية �الجتماعية 
�أن����ه  �إىل  �أ�����ش����اف����ت  و�الق����ت���������ش����ادي����ة 
�أبوغز�لة،  ط��الل  جمموعة  موؤ�ش�س 
�أك����رب جم��م��وع��ة ع��امل��ي��ة م���ن �شركات 
�خلدمات �ملهنية �لتي تعمل يف حقول 
�حل�شابات  وتدقيق  �لفكرية،  �مللكية 
�لقانونية  و�خل��دم��ات  و�ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
وبناء  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  و�ل��ت��دري��ب 
جامعية  ك��ل��ي��ة  وم��وؤ���ش�����س  �ل����ق����در�ت، 

متخ�ش�شة باالبتكار.
مكاتبها  خالل  من  �ملجموعة  وتعمل 
مكتبا   100 من  �أك��رث  عددها  �لبالغ 
�لعامل،  ح���ول  متثيل  مكتب  و150 
ومت تاأ�شي�س مكاتب �ملجموعة خلدمة 
�الأجنبية  و�ل�شركات  �لعربية  �ل��دول 
�ملنطقة،  ه����ذه  يف  ب��ال��ع��م��ل  �مل��ه��ت��م��ة 
�ل�شركة  بكونها  تنفرد  يجعلها  مم��ا 
�شركة  تعد  �لتي  �لوحيدة  �الإقليمية 
�ل��ل��غ��ات وت�شم مثل  دول��ي��ة وم��ت��ع��ددة 
هذ� �لعدد �لكبري من �ملهنيني �لذين 
�لتدريب  يتمتعون مب�شتوى عاٍل من 
وت����ق����ّدم ه�����ذ� �ل����ع����دد م����ن �خل���دم���ات 

�ملتنوعة.

••  راأ�س اخليمة – الفجر

لتنمية  �خليمة  ر�أ����س  هيئة  نظمت 
��شتهدفت  تطوعية  حملة  �ل�شياحة 
على  �حلفاظ  باأهمية  �لوعي  تعزيز 
�ل��ع��ام��ة يف �الإم����ارة.  �مل��ن��اط��ق  نظافة 
و���ش��ه��دت �حل��م��ل��ة �ل��ت��ي �ن��ط��ل��ق��ت يف 
جزيرة  م��ن  بالقرب  �ل��ع��ام  �ل�شاطئ 
من  متطوعاً   50 م�شاركة  �مل��رج��ان 
باأهمية  �لوعي  لتعزيز  ر�أ�س �خليمة 
على  وت��اأث��ريه��ا  �خل��ارج��ي��ة  �لنظافة 
ر�أ�س  هيئة  وكانت  �لبيئة.  ��شتد�مة 
نفذت  قد  �ل�شياحة  لتنمية  �خليمة 
موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�خليمة  ر�أ�������س  يف  �مل��خ��ل��ف��ات  �إد�رة 

�خل�شر”  “�ل�شفر�ء  وجم���م���وع���ة 
�لوعي  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
باأهمية �حلفاظ على نظافة �ل�شو�طئ 
�لعامة يف كافة �أنحاء �الإم��ارة. وقام 
 700 ب���ج���م���ع  �مل���ت���ط���وع���ني  ف����ري����ق 
وتركيب  �لنفايات  م��ن  كيلوجر�ماً 
�لعام  �ل�شاطئ  على  جديدة  حاويات 
�أم  �إم��ارت��ي  �لو�قع على �حل��دود بني 
�ل��ق��ي��وي��ن ور�أ������س �خل��ي��م��ة. وفوجئ 
و�ملتطوعني  �مل��وظ��ف��ني  م��ن  �ل��ع��دي��د 
بكمية ونوعية �لقمامة �لتي يخلفها 
�حلياة  ت��ه��دد  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��اط��ئ  زو�ر 
�لبحرية �لطبيعية، �إال �أن �ل�شلطات 
�حلكومية و�ملجتمع �ملحلي متفائلون 
وو�ث���ق���ون ب����اأن �ل���ع���دد �مل��ت��ز�ي��د من 

ح�����اوي�����ات �ل���ن���ف���اي���ات و�ل���ي���اف���ط���ات 
تقليل  على  ت�شاعد  �شوف  �لتوعوية 
منها  يتخل�س  �لتي  �لقمامة  كمية 
�ل�������زو�ر ع��ل��ى �ل�������ش���اط���ئ.  ك����ان هذ� 
�شتكون  مل���ا  ب���د�ي���ة  �حل�����دث جم����رد 
عليه حملة م�شتمرة باال�شرت�ك مع 
�جلهات �حلكومية و�ل�شركاء يف هذ� 
�لقطاع و�أف��ر�د �ملجتمع. وقال هيثم 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة  �ل��رئ��ي�����س  م��ط��ر، 
 “ �ل�شياحة:  لتنمية  �خليمة  ر�أ����س 
ب�شو�طئ  ر�أ���س �خليمة  �إم��ارة  تتمتع 
خ����الب����ة مم����ت����دة ع����ل����ى ط�������ول 64 
كيلومرت�ً مما يجعلها وجهة مثالية 
و�ل��ط��ب��ي��ع��ة. نفتخر  �ل��ب��ح��ر  مل��ح��ب��ي 
�ملبادرة  ل��ه��ذه  ودع��م��ن��ا  مب�����ش��ارك��ت��ن��ا 

ن�شر  يف  الأهميتها  ن��ظ��ر�ً  �لتطوعية 
للتلوث  �لد�ئمة  �الآث��ار  �لوعي حول 
وت�شجيع   ، �لبحرية  و�حلياة  �لبيئة 
�ملحافظة  على   �ملجتمع  �أف��ر�د  كافة 
�أنحاء  كافة  �لعامة يف  �لنظافة  على 
�شونيا  قالت  �الإم����ارة«.  من جهتها، 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نا�شر، 
�خليمة:  ر�أ������س  يف  �مل��خ��ل��ف��ات  �إد�رة 
هذه  �لتنظيف  ح��م��الت  “تنطوي 
جهودنا  �إط���ار  يف  بالغة  �أهمية  على 
ب�شرورة  �لوعي  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
�لنفايات،  �إلقاء  عن  �جلميع  �متناع 
م��ن��اط��ق��ن��ا جمااًل  �أك����رث  ال���ش��ّي��م��ا يف 
مثل �شاطئ �ملرجان«.  وعلق حممد 
�إمار�تي  م��و�ط��ن  �ل��زع��اب��ي،  �أح��م��د 

“�ل�شفر�ء  جم��م��وع��ة  �أع�����ش��اء  م���ن 
�ملهم  م��ن  �لتطوعية:”  �خل�شر” 
���ش��ك��ان��ن��ا وزو�رن�������ا  ي������درك  �أن  ج������د�ً 
�لنفايات  ل��رت�ك��م  �ل�شلبي  �ل��ت��اأث��ري 
�ملثال،  ���ش��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  ب��ي��ئ��ت��ن��ا.  ع��ل��ى 
يف  �ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك  ن��ف��اي��ات  تت�شبب  ال 
�الإ�شر�ر باالأ�شماك و�حلياة �لبحرية 
�لبال�شتيكية  �لقطع  �إن  بل  فح�شب، 
�ل�شل�شلة  على  ا  �أي�شً توؤثر  �ل�شغرية 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل��ب��ح��ري��ة وت���وؤذي���ه���ا مما 
�الإن�شان.  �شحة  على  بال�شرر  يعود 
ولذلك، فاإنني �أن�شح كل من �لزو�ر 
نظافة  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  و�مل���ق���ي���م���ني 
�إمارتنا«. و�أ�شافت فيلي�شيتا، ع�شوة 
“�ل�شفر�ء  جم���م���وع���ة  يف  �أخ��������رى 

د�فعي  �إن   “ �لتطوعية:  �خل�شر” 
�أ�شبوع  ك����ل  ل��ل��م��ج��يء  �ل�����ش��خ�����ش��ي 

�شرر  م��ن��ع  ه��و  �ل�����ش��و�ط��ئ  لتنظيف 
بال�شالحف.  �لبال�شتيكية  �لنفايات 

ميكن  �ألتقطه  بال�شتيكي  كي�س  كل 
�أن ي�شاعد يف �إنقاذ حياة �شلحفاة.

•• اخليمة- الفجر:

عام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  د���ش��ن 
�شرطة ر�أ�س �خليمة م�شروع �لتدريب �لذكي عن بعد مبعهد 
م�شتوى  على  نوعه  من  �الأول  يعد  �ل��ذي  �ل�شرطة  تدريب 
وز�رة �لد�خلية ، ويتيح �لفر�شة ملنت�شبي �لوز�رة بااللتحاق 
بالدور�ت �لتدريبية و�أد�ء �ختبار�تها و�حل�شول على نتائجها 
�ل���دور�ت.  ، دون �حل�شور و�ل��ت��و�ج��د يف ق��اع��ات  �إل��ك��رتون��ي��اً 
و�أ�شاد �شعادة قائد عام �ل�شرطة بامل�شروع �الإلكرتوين �ملبتكر 
�لذي يعد خطوة ر�ئدة للقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 

ممثلة مبعهد �لتدريب ، وذلك متا�شياً مع ��شرت�تيجية وز�رة 
�لد�خلية �لر�مية �إىل حتفيز �لطاقات �لب�شرية و�البتكار�ت 
�خلالقة �لفريدة من نوعها. و�شرح �لعقيد �لدكتور نا�شر 
�ملبتكر  �الإل��ك��رتوين  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  �إن   ، �ملعهد  مدير  �لبكر 
عبارة عن تطبيق ذكي عرب �لهو�تف �ملحمولة يتيح للعاملني 
�لتدريبية  بالدور�ت  و�لت�شجيل  �اللتحاق  �لد�خلية  ب��وز�رة 
باملعهد عن بعد ، ومتابعة حما�شر�ت �ل��دور�ت طيلة فرتة 
�نعقادها و�أد�ء �ختبار�تها �إلكرتونياً ، ومن ثم �حل�شول على 
�لنتيجة �لنهائية عرب نظام يقوم بت�شحيح ور�شد �لدرجات 
�لتقديرية. و�أ�شح مدير معهد �لتدريب �أن �مل�شروع �لذكي 

�لد�خلية  وز�رة  م�شتوى  على  نوعه  من  �الأول  يعد  �ل��ذي 
،  يخت�شر �لوقت  �لتدريب  �آفاقاً جديدة يف جمال  ويفتح 
و�جلهد و�لتكاليف معاً ، حيث يتيح للمنت�شبني �النخر�ط 
يف �لدور�ت �لتدريبية �ملطلوبة يف �أي وقت ، ودون �حلاجة 
�لذي  �الأم���ر   ، �لعملية  و�لتز�ماتهم  وظائفهم  ت��رك  �إىل 
ي�شب يف ��شتثمار طاقاتهم مبا يتو�كب مع تطلعات وروؤى 
وز�رة �لد�خلية.  و�أثنى �لعقيد �لدكتور �لبكر على جهود 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 
�لذكي من  �مل�شروع  �إط��الق هذ�  ، و�لتي تكللت يف  �خليمة 

خالل دعمها �لفني و�الإلكرتوين.

يحفز الطاقات الب�شرية 
�شرط�ة راأ�س اخليم�ة تد�ش�ن م�ش�روع التدري�ب الذك�ي

�شمن م�شروع ال�شياحة امل�شتدامة 2021 

حملة تطوعية جتمع اأكرث من 700 كيلوجراما من نفايات ال�شواطىء 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكدت جمموعة “  �نرتنا�شونال جولدن جروب - �آي جي 
�أبوظبي  معر�شي  يف  م�شاركتها  حجم  �شاعفت  جي” �أنها 
“ وم��ع��ر���س �لدفاع   2019 “ �آي��دك�����س  ل��ل��دف��اع   �ل����دويل 
�الأحد  �فتتاحهما  “  �ملقرر   2019 “ نافدك�س  �لبحري 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  17 فرب�ير  يف مركز  �ملقبل  
وذكرت باأن �جلناح �خلا�س باملجموعة �لبالغ   .  « “ �دنيك 
ع�شر�ت  ي�����ش��م  ����ش���وف  م���رب���ع���اً  م�����رت�ً   1600 م�����ش��اح��ت��ه 
 . �ل��ع��امل  دول  وخمتلف  �الإم����ار�ت  م��ن  �حلليفة  �ل�شركات 
وتعتزم �ملجموعة �الإعالن خالل �أيام �ملعر�س �لذي يحتفل 
باليوبيل �لف�شي يف دورته �حلالية ، عن �إبر�م �لعديد من 
�لعقود و�التفاقيات �جلديدة مع �شركاء حمليني وعامليني 
. وتوقعت “  �نرتنا�شونال جولدن جروب -   �آي جي جي” 
بان حتقق �لدورة �حلالية فر�شاً هائلة لها ولبقية �مل�شاركني 
يف  �ال�شخم  �مل�شاركة  ت�شهد  لكونها  و�ل��ع��امل��ي��ني،  �ملحليني 
تاريخ معر�س �آيدك�س. ي�شم جناح  “  �نرتنا�شونال جولدن 
يف  تعمل  �شركة  جروب -   �آي جي جي” �كرث من  120  
�نحاء  خمتلف  م���ن   �لع�شكري  و�لت�شنيع  �ل��دف��اع  ق��ط��اع 

�لعامل، مع تلقيها طلبات من �كرث من 300 �شركة دفاعية 
�ملجموعة  وتعترب  �مل��ج��م��وع��ة.  ج��ن��اح  �شمن  �مل�����ش��ارك��ة  ت��ود 
�لتقنية  لنقل  عاملي  دف��اع��ي  ح��دث  �ه��م  بانه  �ملعر�س  ه��ذ� 
�ل�شركات  بقية  �ىل جانب  وتعمل     ، �ل��دول��ة  �يل  و�ملعرفة 
دفاعية متطورة �شمن  قاعدة �شناعية  بناء  �لوطنية على 
تا�شي�شه بف�شل جهود ومتابعة  �لذي مت  برنامج �الوف�شت 
�آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
، ويتم من  �مل�شلحة،   �الأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
و�ال�شتخد�ت  �ملهام  متعددة  وطنية  �شناعات  �إقامة  خالله 
منذ  �الوف�����ش��ت  برنامج  ك��ان  حيث   . �لغيار  قطع  وخا�شة 
�لبد�ية هو �لذي و�شع �أ�ش�س تطوير ونقل �لتكنولوجيا �ىل 
“�نرتنا�شونال جولدن  . و تقوم جمموعة  �الم��ار�ت  دول��ة 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �حتياجات  تلبية  على  بالعمل   “ ج��روب 
�الأف�شل  لتقدمي  �لتناف�شية  ن��ظ��ام  وف��ق  �الم����ار�ت  ل��دول��ة 
و�الأكرث جودة ، حيث �نها �أ�شبحت �ملورد �لرئي�س  للمعد�ت 
وم�شتلزمات �جلنود و�لتجهيز�ت �لدفاعية للقو�ت �مل�شلحة. 
باالإ�شافة �إىل �إعد�د �خلطط �مل�شتقبلية لت�شدير منتجاتها 
�إىل �ملنطقة من خالل “ �أي جي جي لل�شناعات �ملتقدمة “ 

و�لتي تقوم على �لتناف�شية وجودة �ملنتج  .

�شراكات جديدة حملية وعاملية خالل املعر�ص
»اإنرتنا�شونال جولدن جروب « ت�شاعف حجم م�شاركتها يف اآيدك�س 2019

طالل اأبوغزالة �شيف �شرف قمة الإمارات للتعليم العايل باجلامعة الأمريكية يف دبي

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2751 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليهم/1- وين�ش�شرت لل�شقق �لفندقية - �س ذ م م 2-عي�شى �لنوبي �شامل حممد - 
ب�شفته كفيل �شامن ملديونية وين�ش�شرت لل�شقق �لفندقية - �س ذ م م 3-من�شور عي�شى �لنوبي 
م م جمهول حمل  ذ  �لفندقية - �س  لل�شقق  �شامل - ب�شفته كفيل �شامن ملديونية وين�ش�شرت 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/12/19  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ م�شرف �بوظبي �ال�شالمي - بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان 
يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره 424.604.64 �ربعمائة و�ربعة وع�شرون �لف و�شتمائة و�ربعة درهم 
و�ربعة و�شتون فل�شا ، و�لزمتهم  بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2162 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- جا�شم حممد ح�شن عبد �ل�شيد  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/11/12  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/دوره يو�شف عبد�هلل عبد�لرحيم �حلمادي - بالز�م �ملدعي عليهما 
بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ 700.000 درهم قيمة �ل�شيكني �شند �لدعوى 
)�شبعمائة �لف درهم( و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2018/2/15 
وحتى متام �ل�شد�د ، و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3627 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �يه �إن �شي للمقاوالت - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �لدعوى  بتاريخ  2019/1/13 يف  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ �نرت�شبان هولدينغز بي تي و�ي و�ي ليمتد )فرع دبي( بالز�م �ملدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره ثالثمائة وخم�شة �الف وثالثمائة و�ربعة و�شبعون درهم 
وثمانون فل�س )305.374.80( درهم و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 9% من تاريخ رفع 
�لدعوى �حلا�شل يف 2018/9/30 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  �الع��الن  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

 اعادة اعالن بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/2768 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شتار نايت لالأعمال �لفنية - �س ذ م م 2-حممد ذي�شان خان حممد عابد خان ب�شفته 
كفيال �شخ�شيا مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالأعمال �لفنية - �س ذ م م 3-حممد �ر�شد غالم ر�شول ب�شفته 
كفيال �شخ�شيا مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالأعمال �لفنية - �س ذ م م  4- �يفان دمييف - ب�شفته كفيال 
�شخ�شيا مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالأعمال �لفنية - �س ذ م م  5-دي كي فيت �وت�س �س ذ م م - ب�شفته 
�لفنية - �س ذ م م   جمهويل حمل �القامة مبا �ن  كفيال �شخ�شيا مت�شامنا ملديونية �شتار نايت لالأعمال 
�ملدعي/ بنك �الإحتاد �لوطني - �شركة م�شاهمة عامة - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  و�لتكافل مببلغ وقدره )582498.75  بالت�شامن  �ملدعي عليهم 
و�لفائدة  15% من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2019/2/20 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 
بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. )علما باأن �لدعوى مت �حالتها 

�ىل �لد�ئرة �لتجارية �لعا�شرة لنظرها بجل�شة 2019/2/20 يف �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف �شباحا( 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/658 جتاري كلي 
�مل��دع��ي/ حممد حنيف  ب��در جعفر جمهول حم��ل �الق��ام��ة  مب��ا �ن  �مل��دع��ي عليه /1 -  �ىل 
�قام  قد  خ   م  �س   - �إن�شاء  �شركة  �إد�رة  وب�شفته ع�شو جمل�س  �ل�شخ�شية  ب�شفته  مري�شنت 
�حلكم    2019/1/28 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  �أع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�لتمهيدي �لتايل :  باإعادة �لدعوى للخبري �ل�شابق ندبه ال�شتئناف ماأموريته �ل�شابق ندبه 
لها مبوجب �حلكم �ل�شادر من �ملحكمة بجل�شة 2017/9/20 وذلك بذ�ت �الأمانة و�ل�شالحيات 
�ملن�شو�س عليها يف ذلك �حلكم و�ملحكمة حتيل �ليه تالفيا للتكر�ر مع حتقيق دفاع ودفوع 
�خل�شوم و�قعيا �ل�شابقة و�ملبد�أة بعد �إعادة �لدعوى للمحكمة وحدد جل�شة 2019/3/6 ليودع 
�خلبري تقريره قبلها بوقت كاف و�بقت �لف�شل يف �مل�شاريف.    وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

.Ch1.E.22 يوم �الربعاء  �ملو�فق 2019/3/6  �ل�شاعة 30 : 9 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2437 جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �أوريون كيميكالز - م د م �س  جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي / 
ر�بيد كوت ديفيجن )�لوحدة �خلا�شة - ب�شركة ر�بيد �جننريينج بر�يفت ليمتد(  نعلنكم 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2018/10/9 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
ل�شالح/ ر�بيد كوت ديفيجن )�لوحدة �خلا�شة - ب�شركة ر�بيد �جننريينج بر�يفت ليمتد(  
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 19760 دوالر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم 
�الإمار�تي وفو�ئده بو�قع 9%�شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها 
�مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2219 جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة �ل�شجاع للقرطا�شية )ذ م م( ميثلها مديرها / حممد �لطاف بوتور 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ميتال  حبيب  حممد   -3 بوتور  �لطاف  2-حممد 
�لبنك  ل�شالح/  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/4/18 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�لتجاري �لدويل )�س م ع( بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم باد�ء مبلغ �شتة 
ماليني و�ربعمائة وثالثة وع�شرون �لف و�ربعمائة و�شبعة و�ربعون درهم وثالثة و�شبعون فل�س 
تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �ملبلغ  هذ�  على  �لقانونية  و�لفائدة  للمدعي  دره��م(   6.423.447.7(
2017/8/20 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم بامل�شاريف ومبلغ  �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12555 بتاريخ 2019/2/14   

اعـالن تغيري ا�شـم
�مل�شجري(  �شالح  �حمد  �شالح  )فتحية  �ملو�طنة  تقدمت 
�لتوثيقات  ق�شم   - �البتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب 

بتغيري ��شمها من )فتحيه( �ىل)ميثا(
�ملذكور خالل 15  �لق�شم  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�شر �العالن
اإ�شماعيل ابراهيم احلو�شني - كاتب عدل

القا�شي/ حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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عربي ودويل

•• اأم القيوين-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد 
�ملعال ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �أم �لقيوين 
�لقر�ر رقم- 2 - ل�شنة 2019 بتعيني مدير 
 . �لقيوين  �أم  �إم����ارة  عهد  ويل  �شمو  مكتب 
ون�س �لقر�ر على تعيني �ل�شيد �شيف حميد 
�شامل حميد �آل علي مدير� ملكتب �شمو ويل 
عهد �إمارة �أم �لقيوين . وي�شرى �لقر�ر رقم 
- 2 - ل�شنة 2019 من تاريخه وين�شر يف 

�جلريدة �لر�شمية.

•• بانكوك-الفجر:

�شاركت �ل�شعبة �لربملانية للمجل�س 
�جتماعات  يف  �الحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
بال�شوؤون  �ملعنية  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
و�لثقافية يف �جلمعية  �الجتماعية 
�ل��ربمل��ان��ي��ة �الآ���ش��ي��وي��ة، �مل��ن��ع��ق��دة يف 
بانكوك،  �ل��ت��اي��الن��دي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
 15 �إىل   12 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 

فرب�ير 2019م. 
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  وف����د  وت���ق���دم 
�الإمار�تية �لذي ي�شم يف ع�شويته 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء 
���ش��ع��ادة ك��ل م��ن: حمد ع��ب��د�هلل بن 
غ��ل��ي��ط��ة �ل��غ��ف��ل��ي، و�مل��ه��ن��د���ش��ة عزة 
ن�شال  د.  و  �شليمان،  ب��ن  �شليمان 
مبقرتحاته  �ل��ط��ن��ي��ج��ي،  حم���م���د 
�لقر�ر�ت  م�شاريع  على  وتعديالته 
�ملطروحة للنقا�س خالل �جتماعات 
قر�رين  م�شروعي  وه���ي:  �للجنة، 
مقدمني من مملكة تايالند ب�شاأن 
�ل��ن��ه��و���س ب��ت��وع��ي��ة �ل��ط��ف��ل ومناء 
�مل�شتد�م  �ملجتمع  �أج��ل  من  �ل�شباب 
يف �آ�شيا، وب�شاأن جمتمع �ل�شيخوخة 
ع��دة م�شاريع  ع��ن  �آ���ش��ي��ا، ف�شال  يف 
�لتد�بري  ب�����ش��اأن:  �أخ�����رى  ق�����ر�ر�ت 
�لثقايف  �لتنوع  تعزيز  �إىل  �لهادفة 

�آ�شيا،  �ل��ث��ق��ايف يف  �ل���رت�ث  وح��م��اي��ة 
و�ل���ت���ك���ام���ل �الآ����ش���ي���وي م���ن خالل 
و�الت�شاالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا 
و�الإن�شاف �ل�شحي يف �آ�شيا، وحماية 
وتعزيز حقوق �لعمال �ملهاجرين يف 
�شد  �الآ�شيويني  و�لربملانيني  �آ�شيا، 
�لف�شاد، وتعزيز �حلو�ر بني �الأديان 
�لعاملية،  �الأدي�����ان  ب��ني  و�الن�����ش��ج��ام 
يف  و�لت�شريعي  �لقانوين  و�لتعاون 
يف  �لثقافية  �مل��و�د  تهريب  مكافحة 
مكافحة  يف  �لفعال  و�لتعاون  �آ�شيا، 
باملخدر�ت  �مل�����ش��روع  غ��ري  �الجت����ار 
�الإن�شانية  و�مل�����ش��اع��د�ت  �آ���ش��ي��ا،  يف 
وغزة  و�ليمن  و�ل��ع��ر�ق  �شوريا  �إىل 
وم����ي����امن����ار ع���ل���ى ح����اف����ة �ل���ك���ارث���ة 

�الإن�شانية.
�ملعنية  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  و�ع��ت��م��دت 
بال�شوؤون �الجتماعية و�لثقافية يف 
�جلمعية �لربملانية �الآ�شيوية خالل 
�أعمالها،  ج���دول  �ل��ي��وم  �جتماعها 
وجرى �نتخاب �أع�شاء هيئة �ملكتب، 
و����ش��ت��ع��ر����س ت��ق��ري��ر �الأم����ني �لعام 
�الآ�شيوية،  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
ومناق�شة  �����ش���ت���ع���ر�����س  مت  ك���م���ا 
�ملقدمة  �ل������ق������ر�ر�ت  م�������ش���روع���ات 
و��شتعر��س  ت��اي��الن��د،  مملكة  م��ن 
م�شاريع �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�شوؤون 
متهيد�  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
الجتماع  و�إر����ش���ال���ه���ا  الع���ت���م���اده���ا 
للجمعية  �ل�����ع�����ام�����ة  �جل����م����ع����ي����ة 

العتمادها بال�شكل �لنهائي.
ثوجنليك  ن��ي��ب��ات  ����ش���ع���ادة  و�أل����ق����ى 
ورئي�س  ت���اي���الن���د  ب����رمل����ان  ع�����ش��و 
بال�شوؤون  �ملعنية  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة 
و�لثقافية يف �جلمعية  �الجتماعية 
فيها  رح��������ب  �ف����ت����ت����اح����ي����ة  ك���ل���م���ة 
ب��ال��وف��ود �ل��ربمل��ان��ي��ة �حل��ا���ش��رة يف 

�الجتماعات.
�ملهند�شة  �شعادة  قالت  جانبها  من 
�ملجل�س  ع�������ش���وة  ����ش���ل���ي���م���ان  ع������زة 
دول����ة  “�إن  �الحت����������ادي  �ل����وط����ن����ي 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أ�شبح لها 
دور�ً ��شرت�تيجيا متميز� يف ت�شكيل 
م�شتقبل �لعمل �لربملاين �الآ�شيوي، 
م�����ش��ت��غ��رب نظر�ً  غ����ري  �أم������ر  وه�����و 

لالإجناز�ت �لتي حققتها �لدولة يف 
هذ� �ملجال«.

�جتماعات  “خالل  �أن���ه  و�أو���ش��ح��ت 
و�لثقافية  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�الآ�شيوية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ب��اجل��م��ع��ي��ة 
وجدنا  ب��ان��ك��وك  يف  حاليا  �ملنعقدة 
�مل�شاركة  �ل��دول  حر�شاً من ممثلي 
على �الأخذ باملقرتحات �الإمار�تية، 
نظر� ملا حققته �لدولة من �إجناز�ت 

ر�ئدة يف �لعديد من �ملجاالت، ومنها 
بالطفل،  و�لعناية  �ل�شباب  متكني 
و��شتثمار  رعاية  جم��ال  يف  وكذلك 
كرمتهم  �لذين  �ل�شن  كبار  ق��در�ت 
كبار  بت�شميتهم  �لر�شيدة  قيادتنا 
يف  مبكانتهم  لالحتفاء  �مل��و�ط��ن��ني 

�ملجتمع«.
�إىل  �شليمان  ع���زة  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ارت 
غنية  �للجنة  �جتماعات  �أجندة  �أن 

�ل��ت��ي تلم�س  �ل����ق����ر�ر�ت  مب�����ش��اري��ع 
�آ����ش���ي���ا، معربة  �الإن�������ش���ان يف  ح���ي���اة 
�لتقدير  مب�����ش��ت��وى  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
للم�شاركة �الإمار�تية لدى نظر�ئها 
�الآ���ش��ي��وي��ني، وحر�س  �ل��ربمل��ان��ي��ني 
�الإمار�تية  �لربملانية  �ل�شعبة  وف��د 
ت��ق��دمي م��ق��رتح��ات ت�شهم يف  ع��ل��ى 
�الإن�شان  ح��ي��اة  مب�شتوى  �الرت���ق���اء 
�لعمل  م�����ش��ت��وى  وت��ع��زي��ز  �آ���ش��ي��ا  يف 

بني  �مل�شرتك  �ل��ربمل��اين  و�لتن�شيق 
�لدول �الأع�شاء.

وتابعت �أن م�شاركة �ملجل�س �لوطني 
جلان  �ج���ت���م���اع���ات  يف  �الحت���������ادي 
�جلمعية �لربملانية �الآ�شيوية مهمة 
يف  �مل�شاهمة  �إىل  وت��ه��دف  ل��ل��غ��اي��ة، 
�آم�����ال وط���م���وح���ات �شعوب  حت��ق��ي��ق 
�لتنمية  وتعزيز  �الآ�شيوية،  �ل��ق��ارة 

�مل�شتد�مة يف خمتلف �ملجاالت.

•• اأبوظبي-وام:

�القت�شادي  �ل��ت��و�زن  جمل�س  �أع��ل��ن 
�إط�������الق  ع������ن  �أم�������������س  “تو�زن” 
�لدفاعية  �لقطاعات  تنمية  �شندوق 
و�الأمنية بر�أ�س مال يبلغ 2.5 مليار 
دوالر  م��ل��ي��ون   680 “نحو  دره����م 
�مل�شاهمة يف  بهدف  �أمريكي” وذلك 
و�الأمني  �ل��دف��اع��ي  �ل��ق��ط��اع  مت��ك��ني 
وتو�شيع م�شاركته يف عملية �لتنمية 
�القت�شادية لدولة �الإمار�ت �لعربية 
�ل�شندوق  ي�����ش��ارك  ف��ي��م��ا  �مل��ت��ح��دة 
�لدفاع  وموؤمتر  معر�س  يف  �جلديد 
على   ”2019 “�آيدك�س  �ل�����دويل 
ة “تو�زن”، حيث يزيح �ل�شتار  من�شّ
عن عّدة مبادر�ت وم�شاريع متويلية 

و��شتثمارية.
�لرحيم  ع��ب��د  ���ش��ع��ادة ط����ارق  وق����ال 
�حلو�شني، �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س 
�لتو�زن �القت�شادي، �إّن �ملجل�س بادر 
�إىل تاأ�شي�س �ل�شندوق بهدف تنمية 
و�الأمنية  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات 
�ل����ق����ط����اع �خل�����ا������س على  وحت���ف���ي���ز 
�مل�شاهمة  �إىل  �إ�شافة  فيها،  �مل�شاركة 
�ل�شناعات  ق���������در�ت  ت���ط���وي���ر  يف 
فيها  مب��ا  و�لتكنولوجية،  �لوطنية 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �ل�����ش��رك��ات 
بناء  �مل�����ش��اه��م��ة يف  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا 
وم�شتد�م،  م��ت��ن��وع  وط��ن��ي  �ق��ت�����ش��اد 
تنفيذ�ً لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�الأعلى  �لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 

للقو�ت �مل�شلحة.
�شندوق  �أّن  �إىل  �حل��و���ش��ن��ي  و�أ����ش���ار 
ت���ن���م���ي���ة �ل����ق����ط����اع����ات �ل���دف���اع���ي���ة 
و�الأم���ن���ي���ة ���ش��ي��ك��ون ل���ه �أث�����ر حيوي 
�لقطاع  ت��ط��وي��ر  حت��ف��ي��ز  يف  وم���ه���م 
وخ�شو�شاً  و�لتكنولوجي  �ل�شناعي 
�ل�����دف�����اع و�الأم����������ن مبا  يف جم������ايل 
�القت�شادية  �الأه���د�ف  م��ع  يتما�شى 
ويعزز  ل���ل���دول���ة  و�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لتكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا 
�مل���ت���ق���دم���ة و�الب����ت����ك����ار و�ل�����ق�����در�ت 
�لقطاعني  ت��ف��ي��د  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�إمكانية  م����ع  و�الأم�����ن�����ي  �ل���دف���اع���ي 
مدنية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 

، وذل����ك ع��رب م��ا ي��وف��ره م��ن حلول 
م����ب����ت����ك����رة مل�����و�ج�����ه�����ة �ل����ت����ح����دي����ات 
�أّن  �حل��ال��ي��ة و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، م���وؤك���د�ً 
ت��اأ���ش��ي�����س �ل�����ش��ن��دوق ي��اأت��ي يف �إط���ار 

�ملتكاملة  �لتنموية  �ال�شرت�تيجية 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  ل��دول��ة 
و�ل��ت��ي ت��ع��زز م�����ش��ادر �ل��دخ��ل وتزيد 
م���ن �الع���ت���م���اد ع��ل��ى �ل�����ذ�ت وحتفز 

�الإبد�ع و�البتكار.
�شيف  م����ع����ايل  م�����ن ج���ان���ب���ه رح������ب 
حم���م���د �ل����ه����اج����ري، رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
�ل���ت���ن���م���ي���ة �الق���ت�������ش���ادي���ة ب����اإط����الق 
�لدفاعية  �لقطاعات  تنمية  �شندوق 
نوعية  �إ�شافة  �أن��ه  معترب�ً  و�الأمنية 
ب�شكل  �أبوظبي  �إم��ارة  توجهات  تعزز 
خ���ا����س وت���وج���ه���ات دول�����ة �الإم������ار�ت 
�ملتحدة عموماً نحو متكني  �لعربية 
وتطوير �لقطاعات �القت�شادية غري 
وت�����ش��اه��م يف دع���م ركائز  �ل��ن��ف��ط��ي��ة، 

�القت�شاد �لوطني �مل�شتد�م.

�شندوق  �إط��الق  �أّن  معاليه  و�أ�شاف 
�لقطاعات  ب��ت��ط��وي��ر  م��ت��خ�����ش�����س 
ه����و خطوة  و�الأم����ن����ي����ة  �ل���دف���اع���ي���ة 
ت���ت���ك���ام���ل م�����ع ب����رن����ام����ج �أب���وظ���ب���ي 
 »21 ل��ل��م�����ش��ّرع��ات �ل��ت��ن��م��وي��ة »غ����د�ً 
وتن�شجم مع جهود وم�شاعي حكومة 
تطوير  �إىل  �لر�مية  �أبوظبي  �إم��ارة 
�لعام  �ل���ق���ط���اع���ني  ب����ني  �ل�������ش���ر�ك���ة 

و�خلا�س.
وق������ال ع����ب����د�هلل ن���ا����ش���ر �جل���ع���ربي، 
تنمية  ل�شندوق  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ّن  و�الأم��ن��ي��ة،  �لدفاعية  �لقطاعات 
�ل�شندوق يرتكز على ثالثة حماور 
رئي�شة هي �ال�شتثمار يف �لتكنولوجيا 
�لفكرية،  و�مللكيات  �ال�شرت�تيجية 
وتعزيز �البتكار و�لقدر�ت �ل�شناعية، 

وتنمية �مل�شاريع و�ل�شركات �ل�شغرية 
�لقطاع  يف  �ل���ع���ام���ل���ة  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
�لدفاعي و�الأمني. وك�شف �جلعربي 
منهجني  تعتمد  �ل�شندوق  �آلية  �أّن 
مو�شحاً  ومت���وي���ل���ي،  ����ش��ت��ث��م��اري   -
�شة  �ملتخ�شّ �لتمويلية  �ل��رب�م��ج  �أّن 
�الأخري  �لربع  �شيبد�أ طرحها خالل 
�الإعالن  و�شيتم  �حل���ايل  �ل��ع��ام  م��ن 
ع��ن ���ش��روط �ل��ت��م��وي��ل ل��ك��ل برنامج 
�ل�شندوق  ��شتثمار�ت  �شتعتمد  فيما 
�الأهمية  م�����دى  ع���ل���ى  ومت���وي���الت���ه 
باالإ�شافة  للم�شروع،  �ال�شرت�تيجية 
و�أث������ره  �الق���ت�������ش���ادي���ة  ج�������دو�ه  �إىل 
و�القت�شاد  �الأف�����ر�د  ع��ل��ى  �ل��ت��ن��م��وي 
�شيقّدم  بينما  �ل���دول���ة  يف  �ل��وط��ن��ي 
ل��ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ت��ف��ي��دة ح���زم���ة من 

�لت�شهيالت ت�شمل �لقرو�س ب�شروط 
مي�ّشرة وخطط �شد�د ت�شجيعية.

و�أ�شاف �لرئي�س �لتنفيذي ل�شندوق 
تنمية �لقطاعات �لدفاعية و�الأمنية: 
نوعية  وم�����ش��اري��ع  ب���ر�م���ج  “لدينا 
�الإع��الن عنها خ��الل معر�س  �شيتم 
�أيدك�س  �ل�����دويل  �ل���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
جمال  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف   2019
�المتياز  وح��ق��وق  �ل��ف��ك��ري��ة  �مل��ل��ك��ي��ة 
�أّن  يف �ل��ق��ط��اع �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي، ع��ل��م��اً 
�ل�شندوق بد�أ �لعمل �لتجريبي على 
�أّن  كما   ،2018 �ل��ع��ام  يف  ب��ر�جم��ه 
طموحة  ��شرت�تيجية  خططاً  لديه 
�حتياجات  تلبية  يف  ت�شاهم  ���ش��وف 
و�لتقنية  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات 

خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة«.

•• كرات�شي -وام:

كّرمت معايل زبيدة جالل �لوزيرة �لفدر�لية لالإنتاج 
�حلربي بجمهورية باك�شتان �الإ�شالمية �ل�شيد بخيت 
لدولة  �لعامة  بالقن�شلية  �مل�شت�شار  �لرميثي  عتيق 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لدى كر�ت�شي بدرع جائزة 
وذلك  باك�شتان  يف   2018 لعام  دبلوما�شي  �أف�شل 
بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة �أمب�شادور �الإعالمية وبح�شور 
�ل�شركات  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي، ومم��ث��ل��ي  �ل�����ش��ل��ك  �أع�����ش��اء 

�لباك�شتانية  �الإع����الم  وو���ش��ائ��ل  و�مل��ح��ل��ي��ة  �الأج��ن��ب��ي��ة 
�ملختلفة بكر�ت�شي وعدد من �ل�شخ�شيات �الأكادميية. 
وياأتي �لتكرمي تقدير� جلهود �ل�شيد بخيت وخدماته 
�الإن�شانية �ملتميزة يف تقدمي �مل�شاعد�ت �خلريية با�شم 
دولة �الإمار�ت لالأ�شر �لفقرية و�إ�شر�فه على متابعة 
و�لعياد�ت  �ل�شحية  و�مل�شاريع  �ل�شرب  مياه  توفري 
�ملتنقلة باإقليمي �ل�شند وبلو�ش�شتان منذ عام 2006 
مم��ا �ن��ع��ك�����س ذل���ك يف ت��ع��زي��ز وت��ق��وي��ة �ل���رو�ب���ط بني 

�ل�شعبني �الإمار�تي و�لباك�شتاين. 

•• اأبوظبي-وام:

�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �حتفل 
�ل�شابعة  ب���ال���ذك���رى  �الأول  �أم�������س 
و�الأربعني لتاأ�شي�شه كاأحد �ل�شلطات 
�ل���د����ش���ت���وري���ة �ل����ت����ي ت���ز�م���ن���ت مع 
لدولة  �لنه�شوي  �مل�شروع  �نطالق 
�الإم���ار�ت وه��و �أك��رث ق��درة وفاعلية 
�لقيادة �لر�شيدة  على جت�شيد روؤية 
وت��ط��ل��ع��ات ���ش��ع��ب �الحت�����اد يف �إط���ار 
�لت�شريعية  �خت�شا�شاته  ممار�شة 
�لربملانية  و�لدبلوما�شية  و�لرقابية 
�لدولة  روؤي���ة  تبني  ت�شتهدف  �لتي 
ون����ه����ج����ه����ا ودوره��������������ا �الإن�����������ش�����اين 
قيم  تعميق  خ��الل  من  و�حل�شاري 
�ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س و�الع���ت���د�ل 
�الآخ��������ر، ونبذ  وق����ب����ول  و�الن����ف����ت����اح 
�لعنف و�لتطرف و�الإرهاب وتقدمي 
و�الإن�شانية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
وحت����ق����ي����ق �الأم����������ن و�ال�����ش����ت����ق����ر�ر 
و�شعوب  ب���رمل���ان���ات  م���ع  و�ل��ت��و����ش��ل 

�لعامل.
�ل�شيا�شية  �ل����ت����ج����رب����ة  ومت�����ث�����ل 
مب�����ش��ام��ي��ن��ه��ا و�آل���ي���ات���ه���ا و�ل����روؤي����ة 
منها  تنطلق  �ل��ت��ي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل��ق��ي��ادة وم�شاركة  من��وذج��اً يف دع��م 
له  �ملغفور  ح��دد  �أن  منذ  �مل��و�ط��ن��ني 
نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
طيب �هلل ثر�ه، يف خطاب �فتتاح دور 
�لف�شل  من  �الأول  �لعادي  �النعقاد 
 12 يف  للمجل�س  �الأول  �لت�شريعي 
�ملجل�س  م���ه���ام  1972م  ف���رب�ي���ر 
�للحظات  ه���ذه  “يف  ب��ق��ول��ه  ودوره 
يجتمع  �ل��ت��ي  �حلا�شمة  �لتاريخية 
جماهري  فاإن  �ملوقر  جمل�شكم  فيها 

�لطيبة  �الأر�����س  ه��ذه  على  �ل�شعب 
وبرت�ثها  وبوطنها  بربها  �مل��وؤم��ن��ة 
بعون  �أنكم  من  و�ثقة  �إليكم  تتطلع 
�هلل �شت�شاركون يف حتقيق �آمالها يف 

�لعزة و�ملنعة و�لتقدم و�لرفاهية«.
�جلل�شة  �ف���ت���ت���اح  خ���ط���اب  و����ش���ّك���ل 
�لعادي  �الن��ع��ق��اد  دور  م���ن  �الأوىل 
م�شهود  ي���وم  يف  ل��ل��م��ج��ل�����س،  �الأول 
م��ن ت��اري��خ �الإم����ار�ت، حمطة بارزة 
يف م�شرية عمل �ملجل�س ويف طبيعة 
�ل���دور و�مل��ه��ام و�ل��ن�����ش��اط �ل���ذي قام 
به من خالل نهج �ل�شورى، يف بناء 
وحتقيق  وز�ه�����ر  م�����ش��رق  م�شتقبل 
دولة  بناء  �الإم����ار�ت يف  �شعب  �آم���ال 
�لتنموية  �مل�����ش��ت��وي��ات  ع��ل��ى  من����وذج 
ك���اف���ة، ح��ي��ث ح��ظ��ي �مل��ج��ل�����س بكل 
�ل���دع���م و�ل��ت��وج��ي��ه م���ن �مل��غ��ف��ور له 
 ، نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
من خالل حر�شه، طيب �هلل ثر�ه، 
�لعادية  �النعقاد  �أدو�ر  �فتتاح  على 
للمجل�س، و�اللتقاء باأع�شاء �ملجل�س 
يف  وم�����ش��ارك��ت��ه  وم��وج��ه��ا،  م�شتمعا 
�لنقا�س  ويف  �ملجل�س  جل�شات  بع�س 
على  ع��الوة  �الأع�شاء  مع  و�لتحاور 
و�لوفود  �ملجل�س  للجان  ��شتقباله 

�لربملانية �لز�ئرة.
و���ش��اه��م �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى م���دى �أكرث 
�لبناء  م�شرية  ع��ق��ود يف  �أرب��ع��ة  م��ن 
و�لتطور و�لنه�شة �ل�شاملة يف �إطار 
�لد�شتورية،  �خت�شا�شاته  ممار�شة 
جل�شة،   ”601  “ خ��الل��ه��ا  ع��ق��د 
و�فق خاللها على” 621” م�شروع 
قانون، وناق�س “ 364” مو�شوعاً 
تو�شياته،  ب�����ش��اأن��ه��ا  ت��ب��ن��ى  ع����ام����اً 
�إىل  ��������ش�������وؤ�اًل   ”845  “ ووج���������ه 

 ”79 “ و�أ���ش��در  �حلكومة،  ممثلي 
ب��ي��ان��اً و�ك���ب خ��الل��ه��ا روؤي����ة �لدولة 
�حليوية  �ل��ق�����ش��اي��ا  يف  وم��و�ق��ف��ه��ا 

�لد�خلية و�خلارجية.
�لربملانية  �حل��ي��اة  م�شرية  و�شهدت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت�شلم  منذ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�شلطاته  �هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة 
نوفمرب  من  �لثالث  يف  �لد�شتورية 
2004م، حمطات مهمة �أ�شهمت يف 
متكني �ملجل�س �لوطني �الحتادي من 
ممار�شة �خت�شا�شاته �لد�شتورية يف 
لها  �لتي  �لق�شايا  خمتلف  مناق�شة 
ع��الق��ة ب��ال��وط��ن و�مل���و�ط���ن���ني فقد 
�أعلن �شموه يف كلمته مبنا�شبة �ليوم 
�لوطني �لر�بع و�لثالثني يف �لثاين 
من دي�شمرب 2005م، “�إن �ملرحلة 
ت�شهده  وم��ا  م�شريتنا  من  �لقادمة 
و�إ�شالحات  حت���والت  م��ن  �ملنطقة 
�ملجل�س  ل��دور  �أك��رب  تفعياًل  تتطلب 
ليكون  ومتكينه  �الحت��ادي  �لوطني 
ود�عمة  وم��ر���ش��دة  م�����ش��ان��دة  �شلطة 
للموؤ�ش�شة �لتنفيذية، و�شنعمل على 
�أن يكون جمل�شاً �أكرب قدرة وفاعلية 
وهموم  �ل��وط��ن  بق�شايا  و�لت�شاقاً 
قيم  خالله  م��ن  ترت�ّشخ  �ملو�طنني 
من  �ل�شورى  ونهج  �حلقة  �مل�شاركة 
قررنا  منتظم  م��ت��درج  م�شار  خ��الل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  دور  تفعيل  ب���دء 
ع��رب �ن��ت��خ��اب ن�����ش��ف �أع�����ش��ائ��ه من 
وتعيني  �إم���ارة  لكل  جمال�س  خ��الل 
تكلل  بادئني م�شرية  �لن�شف �الخر 
من  و�لتفاعل  �مل�شاركة  من  مبزيد 

�أبناء �لوطن«.
ويف خطوة عززت من موقع �الإمار�ت 

دعم  يف  �ملتقدمة  �ل��دول  م�شاف  يف 
�ل�شيا�شية  �حلياة  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة 
مر�شوم  ت�شمن  �ل��ربمل��اين،  و�لعمل 
����ش���اح���ب �ل�������ش���م���و رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
بت�شكيل   2007 ل�شنة   ”6“ رق��م 
للف�شل  �الحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س 
بد�أ  �ل���ذي  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  �لت�شريعي 
بتاريخ 12 فرب�ير 2007م، تعيني 
ث��م��اين ن�����ش��اء وك���ان ق��د مت �نتخاب 
�ملجل�س  لع�شوية  و�ح���دة  مر�شحة 
�الأوىل  �الن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��ت��ج��رب��ة  يف 
ن�شبة  لت�شكل  �لدولة  �شهدتها  �لتي 
 22.2 �لوطني  �ملجل�س  يف  �لن�شاء 
فازت  �لثانية  �لتجربة  ويف  باملائة، 
�شيدة و�حدة باالنتخاب ومت تعيني 
�لتجربة  ويف  �أخ��ري��ات،  �شيد�ت  �شت 
�ل��ث��ال��ث��ة �ل���ت���ي ج����رت ع����ام 2015 
باالنتخاب ومت  و�ح��دة  �شيدة  ف��ازت 
ع�شوية  يف  ���ش��ي��د�ت  ث���م���ان  ت��ع��ي��ني 
و�حدة  تعيني  ذل��ك  بعد  مت  �ملجل�س 
�ملجل�س  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  منهن 

�لوطني �الحتادي.
�لت�شريعي  �لف�شل  �أعمال  بدء  ومع 
�ملجل�س  ح���ر����س  ع�����ش��ر  �ل�������ش���اد����س 
تطوير  ع��ل��ى  �الحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�أد�ئه با�شت�شر�ف �مل�شتقبل، و�إطالق 
لالأعو�م  برملانية  ��شرت�تيجية  �أول 
2016-2021م، لتعد �الأوىل من 
نوعها يف تاريخ �حلياة �لربملانية يف 
ملهماً  ومن��وذج��اً  و�ملنطقة،  �ل��دول��ة 
للعمل �لربملاين �ملتطور، �لذي يقدم 
�أج��ل جت�شيد  �أف�شل من  ما هو  كل 
و�البتكار يف �حلياة  �لتميز  مفاهيم 
�لربملانية مو�كبة الأهد�ف وتطلعات 
�لدولة يف خمتلف قطاعات �لتنمية 

و�ل��ع��م��ل و�الإن����ت����اج، ومب���ا ي�����ش��ب يف 
�شعب  �إ�شعاد  م�شلحة حتقيق هدف 
�لقيادة  توجهات  وتنفيذ  �الإم����ار�ت 
ب�����ش��اأن حت��ق��ي��ق م�شلحة  �ل��ر���ش��ي��دة 
وت��ع��زي��ز مكانة  و�مل���و�ط���ن  �ل���وط���ن 

�لدولة وريادتها �لعاملية.
�لربملانية  �ال�شرت�تيجية  وت�شتند 
�ملنطلقات  م�����ن  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
برنامج  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  �ل���وط���ن���ي���ة 
ل�شاحب  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي  �ل���ت���م���ك���ني 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
 � �هلل  حفظه   � �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
روؤية  و  2005م،  �ٌعلن عام  و�ل��ذي 
�آخ��ذ�ً باالعتبار  2021م،  �الم��ار�ت 
�المار�ت  مئوية  و�أه����د�ف  تطلعات 
�ل�شيا�شات  وجم����م����ل   ،2071
�لعامة للدولة وتطلعات وطموحات 
�الإمار�ت،  و�شعب  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لتي  و�ل���ت���و����ش���ي���ات  و�ل���ت���وج���ي���ه���ات 
معايل  ل������ق������اء�ت  خ������الل  ط����رح����ت 
رئي�شة و�أع�شاء �ملجل�س مع �شاحب 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �ل�����ش��م��و 
�ل���دول���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي،  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل،  رع���اه 
�آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �مل�شلحة، 
حكام  �الع����ل����ى  �مل���ج���ل�������س  �أع���������ش����اء 
متكني  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي  �الإم�����ار�ت، 
�خت�شا�شاته  ممار�شة  من  �ملجل�س 
و�لرقابية  �لت�شريعية  �لد�شتورية 
وتقدمي  �لربملانية  و�لدبلوما�شية 
ي�شهم يف  ب��رمل��اين، مب��ا  �أد�ء  �أف�����ش��ل 
يف  و�لتطوير  �لتنمية  جهود  تعزيز 

�ملجتمعية  �مل�شاركة  وتعزيز  �لدولة 
�ملو�طنني  م��ع  �ل��ف��اع��ل  و�ل��ت��و����ش��ل 

على �مل�شتويات كافة.
وق�������د ح����ق����ق �مل���ج���ل�������س ع��������دد� من 
�الإجناز�ت على �ل�شعيدين �لد�خلي 
�إن�شاء  �أب��رزه��ا يف  و�خل��ارج��ي، متثل 
تخت�س  �ل��ت��ي  �مل�شتقبل”  “جلنة 
ب���در�����ش���ة و�إب��������د�ء �ل�������ر�أي و�إع������د�د 
با�شت�شر�ف  يتعلق  فيما  �ل��ت��ق��اري��ر 
�مل�شتقبل �شمن �خت�شا�شات �ملجل�س 
�لعامة،  �مل���و����ش���وع���ات  م��ن��اق�����ش��ة  يف 
�ملتعلقة  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات  و�ل���ق���و�ن���ني 
حتقيق  يف  ل���الإ����ش���ه���ام  ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
2071م،  �الإم���ار�ت  �أه���د�ف مئوية 
ع��م��ل جلان  “نظام  ع��ل��ى  و�مل��و�ف��ق��ة 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي” لتفعيل 
وت��ع��زي��ز ع��م��ل �ل��ل��ج��ان مب���ا يحقق 
تقاريرها  و�إع����د�د  مناق�شة  �شرعة 
�ملجل�س  لها  يحيله  ما  جميع  ب�شاأن 
من م�شروعات قو�نني ومو�شوعات 
رقابية  خ��ط��ة  �أول  وو����ش���ع  ع���ام���ة، 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  للف�شل  �شاملة 
ع�شر و�لتي تعد �الأوىل منذ تاأ�شي�شه 
�ملو�شوعات  م��ن  ق��در  �أك��رب  ملناق�شة 

و�الأهد�ف �لوطنية.
ك���م���ا ح���ق���ق �مل��ج��ل�����س �ل���ع���دي���د من 
ممار�شة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �الإجن��������از�ت 
�خت�شا�شاته �لد�شتورية �لت�شريعية 
 ”62“ ف��ع��ل��ى م����دى  و�ل���رق���اب���ي���ة، 
جل�شة عقدها �ملجل�س خالل �لف�شل 
�لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر /�حلايل/ 
دور  م��ن  �لتا�شعة  �جلل�شة  ول��غ��اي��ة 
�الن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �ل��ر�ب��ع ب��ت��اري��خ 6 
�ملجل�س  و�ف����ق  2019م،  ف���رب�ي���ر 
�أن  على “ 51” م�شروع قانون بعد 

و��شتحدث عدد�ً من  ناق�شها وعدل 
 ”256“ وتبنى  وب��ن��وده��ا،  م��و�ده��ا 
 ”23“ م��ن��اق�����ش��ة  ت��و���ش��ي��ة خ����الل 
من  بالعديد  تتعلق  عاماً  مو�شوعاً 
ت�شاهم  �لتي  و�لقطاعات  �مل��ج��االت 
يف تعزيز م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة 
�شوؤ�اًل   ”182“ ووج���ه  �ل�����ش��ام��ل��ة، 
تو�شية   ”21  “ ب�����ش��اأن��ه��ا  ت��ب��ن��ى 
�لعديد  �شيا�شات  تناولت  وق��ر�ري��ن، 
و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �ل���وز�ر�ت  من 
و�مل���ج���ال�������س و�مل������ر�ك������ز و�ل����رب�م����ج 
�الحت����ادي����ة يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���االت، 
�أرب��ع��ة بيانات ع��رب خاللها  و�أ���ش��در 
عن موقفه جتاه ق�شايا ومو�شوعات 

عدة.
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  و��شتهل 
عام 2019م، عام �لت�شامح، بزيارة 
�الأوروبي  �لربملان  �إىل  ر�شمية  عمل 
يف ب��روك�����ش��ل خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 7 
حتقيق  ب���ه���دف  ي���ن���اي���ر،   11 ح��ت��ى 
�لربملانية  �لفاعلية  م��ن  ق��در  �أك���رب 
و�����ش���ت���م���ر�ر �ل���ت���ع���اون و�حل������و�ر مع 
�لتكتالت �لربملانية �لدولية �لكربى 
ع���ل���ى مو�قف  �ل���ت���اأك���ي���د  �أج������ل  م����ن 
و�جت���اه���ات �ل���دول���ة ح��ي��ال خمتلف 
و�لتعريف  و�مل��و���ش��وع��ات،  �لق�شايا 
تبذلها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  ب���اجل���ه���ود 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول����ة 
�الإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  جم���االت  يف 
حتر�س  �لتي  و�الإمنائية  و�الغاثية 
م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �الأم����ن 
�شعوب  خمتلف  ل���دى  و�ال���ش��ت��ق��ر�ر 
�لتعريف  عن  ف�شال  �ل��ع��امل،  ودول 
و�القت�شادي،  �حل�شاري  بالتطور 
�شعيد  ع���ل���ى  �مل����ب����ذول����ة  و�جل����ه����ود 

ون�شر  و�لتطرف  �الإره���اب  مكافحة 
�الإمار�ت  ونهج  و�العتد�ل  �لت�شامح 
�حل�شاري  و�لتو��شل  �لتعاي�س  يف 

و�لثقايف.
�لربملانية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  وح��ق��ق��ت 
�لف�شل  خ��الل  �لفاعلة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي �حل��������ايل، م����ن خالل 
ن�شاطاً   ”292“ يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ب��رمل��ان��ي��اً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �الحت�����اد�ت 
�الإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل���دول���ي���ة و�ل����زي����ار�ت 
�ملتخ�ش�شة،  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لربملانية 
وزيار�ت �لوفود �لر�شمية للمجل�س، 

�لعديد من �الإجناز�ت .
�ملجل�س  ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت��ن��ف��ي��ذ� 
-2016 ل������الأع������و�م  �ل����ربمل����ان����ي����ة 
تعزيز  ت�����ش��ت��ه��دف  �ل��ت��ي  2021م 
�مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة و�الرت���ق���اء 
ب���ال���دور �ل���رق���اب���ي ل��ل��م��ج��ل�����س، فقد 
و�ملوؤقتة  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ل��ج��ان  ع��ق��دت 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  �لف�شل  خ��الل 
ع�شر، “ 412” �جتماعاً ��شتغرقت 
ونظمت  ع��م��ل،  ���ش��اع��ة   ”1000“
الإجناز �أعمالها على �لوجه �الأف�شل 
وقامت  ن��ق��ا���ش��ي��ة،  ح��ل��ق��ة   ”12“
�مليد�نية،  �ل��زي��ار�ت  من  كبري  بعدد 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  وت��و����ش��ل��ت 
و�الأهلية  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل��ق��ط��اع��ات 
و�الخ���ت�������ش���ا����س،  �خل��������ربة  وذوي 
ل��ل��وق��وف ع���ن ق�����رب، ع��ل��ى حقيقة 
�مل�شكالت،  وت���ف���ح�������س  �ل���ق�������ش���اي���ا 
وم���ق���رتح���ات  الآر�ء  و�ال�����ش����ت����م����اع 
�ملعنية،  �جل���ه���ات  وك����ل  �مل���و�ط���ن���ني 
ب�شاأن  �ملخت�شة،  �جلمعيات  وكذلك 
قو�نني،  م�شروعات  من  تناق�شه  ما 

ومو�شوعات عامة و�شكاوى.

وزيرة باك�شتانية تكرم امل�شت�شار 
بقن�شلية الدولة يف كرات�شي

املجل�س الوطني الحتادي يحتفل بالذكرى ال�شابعة والأربعني لتاأ�شي�شه 

»توازن« تطلق »�شندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية« براأ�س مال 2.5 مليار درهم

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماعات اللجنة الجتماعية والثقافية باجلمعية الربملانية الآ�شيوية يف بانكوك

�شعود بن را�شد املعال ي�شدر قرارا بتعيني مدير مكتب ويل عهد اأم القيوين
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قالت �ل�شني �م�س �إن تقرير� �شحفيا ذكر �أن دبلوما�شيني �شينيني 
�أج�����رو� حم���ادث���ات م���ع �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ف��ن��زوي��ال حلماية 

��شتثمار�ت بكني هناك “خرب كاذب«.
�لدبلوما�شيني  �إن  قالت  قد  جورنال  �شرتيت  وول  �شحيفة  وكانت 
�أج�����رو� حم���ادث���ات يف و����ش��ن��ط��ن م��ع ممثلي زع��ي��م �مل��ع��ار���ش��ة خو�ن 
جو�يدو قلقا على م�شروعات نفطية يف فنزويال وما يقرب من 20 

مليار دوالر تدين بها كر�كا�س لل�شني.
�ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة  ينغ  ت�شون  ه��و�  وق��ال��ت 
لل�شحفيني حني �ُشئلت عن �ملقال “�لتقرير يف �لو�قع غري �شحيح. 

�إنه خرب كاذب«.
و�عرتفت معظم �لدول �لغربية مبا فيها �لواليات �ملتحدة بجو�يدو 
رئي�شا لفنزويال لكن مادورو ال يز�ل يحتفظ بدعم دول كربى مثل 
رو�شيا و�ل�شني باالإ�شافة �إىل �شيطرته على موؤ�ش�شات �لدولة ومنها 

�جلي�س.
�ل�شنو�ت  يف  دوالر  مليار   50 من  �أك��رث  فنزويال  �ل�شني  و�أقر�شت 
فاأمنت  قرو�س  باتفاقات  �لنفط  مبادلة  طريق  عن  �ملا�شية  �لع�شر 

�إمد�د�ت �لطاقة القت�شادها �شريع �لنمو.
 

تعتزم �إ�شبانيا �إغالق جميع حمطات توليد �لكهرباء �لنووية لديها 
2025 و2035 يف �إطار خطط  وعددها �شبع حمطات بني عامي 
بالكامل من م�شادر متجددة بحلول عام  �لكهربية  �لطاقة  لتوليد 

.2050
�أم�س  �إعالن �خلطوة على ل�شان وزيرة �لطاقة تريي�شا ريبري�  جاء 
�لثالثاء يف وقت ت�شتعد فيه �حلكومة �ال�شرت�كية للدعوة النتخابات 

وطنية مبكرة ب�شبب توقعها خ�شارة ت�شويت على �مليز�نية.
تهدف  خلطة  م�شودة  للربملان  �شتقدم  �حلكومة  �إن  ريبري�  وقالت 
ملكافحة تغري �ملناخ يوم 22 فرب�ير �شباط، وهي م�شودة كان ينبغي 
�إر�شالها �إىل �الحتاد �الأوروب��ي للح�شول على مو�فقته بنهاية �لعام 

�ملا�شي.
ومبوجب م�شودة قر�ر مت �إعد�دها �لعام �ملا�شي، ت�شعى �حلكومة �إىل 
حظر مبيعات �لبنزين و�لديزل و�ل�شيار�ت �لهجينة �عتبار� من عام 
2040 و�لعمل على توليد ثالثة �آالف ميجاو�ت �شنويا على �الأقل 
�لطاقة  وحم��ط��ات  �ل��ري��اح  م���ز�رع  مثل  متجددة  طاقة  م�شادر  م��ن 

�ل�شم�شية.
وكان �لتخلي �لتدريجي عن �ملحطات �لنووية، وهي م�شدر ما يزيد 
من  الإ�شبانيا،  �لرئي�شي  بالرب  �لكهرباء  من  �ملئة  يف   20 عن  قليال 
تعهد�ت حملة �ال�شرت�كيني �لذين تولو� �ل�شلطة يف �ل�شيف �ملا�شي 

بعد �الإطاحة باملحافظني يف �قرت�ع على �لثقة.
 

بولند�  يف  �ملنت�شرة  قو�تها  ع��دد  ل��زي��ادة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  تخطط 
4000 جندي ملو�جهة �لنفوذ �لرو�شي �ملتنامي، وفق  �لبالغ حاليا 
ما �أفادت �شفرية و��شنطن يف و�ر�شو قبيل �نطالق موؤمتر �أمني رفيع 

�مل�شتوى.
�لتو�جد  تعزيز  �شيتم  �أن���ه  مو�شباخر  ج��ورج��ي��ت  �ل�شفرية  و�أك����دت 
�لع�شكري �الأمريكي يف بولند� ب�شكل كبري، ��شتجابة ملطالب حكومة 

و�ر�شو �ليمينية.
�شيتجاوز  ك��ب��ري�،  “�شيكون  تاميز”  “فاينان�شال  ل�شحيفة  وق��ال��ت 
عتبة �ملئة وحتى �ملئات” دون �أن حتدد �إطار� زمنيا لذلك. و�أ�شافت 

“�أعتقد �أن )�لبولنديني( �شيح�شلون على معظم ما يريدونه«.
�لرئي�س �الأمريكي مايك  �لت�شريحات يف وقت يرت�أ�س نائب  وتاأتي 
بن�س ووزير �خلارجية مايك بومبيو موؤمتر� يف و�ر�شو يتناول ملفات 

�أمنية يف �ل�شرق �الأو�شط �الأربعاء و�خلمي�س.
�للم�شات  دود�  �أن��دري��ه  �لبولندي  و�لرئي�س  بن�س  ي�شع  �أن  ويتوقع 
�الأربعاء ي�شمح لو�ر�شو ب�شر�ء قاذفات �شو�ريخ  �تفاق  �الأخرية على 

متنقلة تبلغ قيمتها 414 مليون دوالر من �لواليات �ملتحدة.
�الأمريكيني  �لدفاعيني  �مل�شوؤولني  ت�شريحات  مو�شباخر  وك���ررت 

�لذين ��شتبعدو� فكرة �إقامة �أي قاعدة د�ئمة يف بولند�.

عوا�شم

بكني

مدريد

وار�سو

حريق مبكتب اقرتاع يف 
نيجرييا قبيل النتخابات 

•• الغو�س-اأ ف ب

تعر�شت �آالف �الأجهزة �ليدوية �ل�شرورية للتحقق من هويات �ملقرتعني 
يف �نتخابات نيجرييا �ملقررة �ل�شبت، للتلف عقب حريق طال �أحد مكاتب 
�للجنة �النتخابية يف جنوب �شرق �لبالد. وقالت �للجنة �لوطنية �مل�شتقلة 
تابعة  مكاتب  يف  �لثالث  وه��و   - �حل��ري��ق  �إن  �ل��ث��الث��اء  م�شاء  لالنتخابات 
للجنة يف �ل�12 يوما �الأخرية - �ندلع يف مكتب يف والية �نامرب�. و�أكدت 
�لتقدير�ت  �أن  �إ�شابات. غري  �أو  تقارير عن وفيات  �أي  “عدم ورود  �للجنة 
4965 جهاز�ً ذكياً لقر�ءة �لبطاقات دمر  �الأولية توؤكد باأن ما جمموعه 
يف �حلريق«. وكان من �ملفرت�س �أن يتم ��شتخد�م �الأجهزة لقر�ءة �لبطاقات 

�لبيومرتية للناخبني يف �النتخابات �لربملانية و�لرئا�شية �ملقررة �ل�شبت.
“�نتكا�شة”  �الأجهزة  خ�شارة  �وكويه  فيت�شو�س  �للجنة  يف  �مل�شوؤول  و�عترب 
“مع �خلطو�ت �لتي  �أخ��رى. و�أ�شاف  �أماكن  �أجهزة بديلة من  موؤكد� نقل 
�تخذت حتى �الآن فاإن �للجنة على ثقة باأن �النتخابات يف �لوالية �شتم�شي 
كما هو مقرر«. و�ندلعت حر�ئق �شابقة يف والية �آبيا بجنوب �ل�شرق �ي�شا، 
ويف والية بالتو �لو�قعة يف �لو�شط، �أدت �إىل تدمري �شناديق �قرت�ع ومو�د 
�نتخابية �أخرى. ون�شبت �للجنة �حلريق يف بالتو �إىل “رجل �أمن ثمل”. 
و�أثريت  للتحقيق.  �الإط��ف��اء  وج��ه��از  �ل�شرطة  �إىل  �ن��ام��رب�  حريق  و�أح��ي��ل 
�ملخاوف �إز�ء �النتخابات �ل�شبت، وكذلك �حتمال �شر�ء �أ�شو�ت يف �نتخابات 
�آذ�ر/م��ار���س. وحذر رئي�س �للجنة حممود يعقوب   2 جمال�س �لواليات يف 

�ل�شهر �ملا�شي من حماوالت ل�شر�ء بطاقات �قرت�ع.

ف�شاد وعدم كفاءة احلكومة الأفغانية 

كارثة بانتظار الأفغان بعد خروج اأمريكا

اأويغور يطالبون بكني باأدلة عن بقاء ذويهم اأحياء

•• وا�شنطن-وكاالت:

تعترب �حلرب �الأمريكية �شد طالبان يف �أفغان�شتان �أطول 
ت�شري على ما  �الأمريكي، وهي ال  حرب خا�شها �جلي�س 
�إنرتبر�ز”  “�أمرييكان  معهد  ل��دى  �لباحث  ب��ر�أي  ي��ر�م 
م��اي��ك��ل روب����ني، الأن �حل��رك��ة ز�دت م�����ش��اح��ة ن��ف��وذه��ا يف 

�أفغان�شتان عما كانت عليه قبل بدء �حلرب.
�أفغان�شتان  �إع����م����ار  الإع��������ادة  �خل����ا�����س  �مل��ف��ت�����س  وب���ع���ث 
يف  �لكونغر�س،  �إىل  �ل�شنوي  ربع  تقريره   )SIGAR(
“بحلول  2019، وقال فيه:  31 يناير)كانون �لثاين( 
31 �أكتوبر )ت�شرين �الأول( �ملا�شي، كان يقيم 63.5% 
نفوذ  �أو  ل�شلطة  خا�شعة  م��ن��اط��ق  �شمن  �الأف���غ���ان  م��ن 
�لثالثة  �الأ�شهر  عن   1.7% ق��دره  برت�جع  �حلكومة، 
توؤذن  �الأرق���ام ال  تلك  �أن  �ملقال  كاتب  وي��رى  �ل�شابقة«.  
باخلري للواليات �ملتحدة �لتي �أنفقت مئات �ملليار�ت من 

�لدوالر�ت على �حلرب يف �أفغان�شتان. 
وق����ال �ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي ت��ر�م��ب يف خ��ط��اب��ه �الأخ���ري 
لعقد �شفقة مع  تبدو م�شتعدة  �إد�رت��ه  �إن  لالأمريكيني، 
طالبان بهدف �خلروج من �أفغان�شتان، م�شيفاً �أنه “حان 
وبر�أي كاتب  وقت �لقيام مبحاوالت من �أجل �ل�شالم”. 
زملاي  الأفغان�شتان،  �خل��ا���س  �مل��ب��ع��وث  ي�شعى  ق��د  �مل��ق��ال، 
ديبلوما�شية.  �شبغة  �ل�شفقة  �إع��ط��اء  �إىل  ز�ده،  خليل 
باأنها  �إال  �ملزمعة،  �ل�شفقة  ت�شوير  �ل�شعب  م��ن  ولكن 

•• بكني-اأ ف ب:

ب�����د�أ �أف�������ر�د م���ن �ت��ن��ي��ة �الأوي����غ����ور 
�شبكات  ع��ل��ى  ح��م��ل��ة  �ل�����ش��ت��ات  يف 
ملمار�شة  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
�شغوط على بكني من �جل حملها 
ذويهم  بقاء  عن  �أدل��ة  تقدمي  على 
الأن  �حل��ي��اة،  قيد  على  �مل��ف��ق��ودي��ن 
�الإتنية  ه�����ذه  �أف��������ر�د  م����ن  ع������دد� 
و�مل�شلمة  �لرتكية  باللغة  �لناطقة 

م�شجونون يف �ل�شني.
�أطلقت  �لتي  �لعملية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
وفي�شبوك  ت��وي��رت  ع��ل��ى  �ل��ث��الث��اء 
مع و�شم مي-تو-�أويغور )�أنا �أي�شا 
�أويغور(، رد� على بث و�شيلة �عالم 

م�شددة،  لرقابة  تخ�شع  �لر�شائل 
ك��م��ا ق��ال��ت ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�ملقيمة  �لنا�شطة  ع��ب��ا���س،  رو���ش��ان 
�ملتحدة. وهي تطالب  �لواليات  يف 
�شقيقتها  ع���ن  م�����ش��ج��ل  ب�����ش��ري��ط 
�لطبيبة �لفيزيائية �لتي “�ر�شلت 

ملتابعة دورة تدريبية«.
ون�شر �ر�شالن هد�ية، �شهر ممثل 
في�شبوك،  على  ت�شجيال  م�شهور، 
�ختفى  و�ل��د زوجته قد  �أن  موؤكد� 
يوؤكد  فيديو  “ب�شريط  ومطالبا 
بالن�شبة  �حلياة”  قيد  على  بقاءه 
�ل����ي����ه ول���الأ����ش���خ���ا����س �الآخ����ري����ن 
م���ع�������ش���ك���ر�ت  يف  “�مل�شجونني 

�العتقال �ل�شينية«.

وتنفي  �ل�شيا�شي.  �لتاأهيل  الع��ادة 
وتتحدث  �الت���ه���ام���ات  ه����ذه  ب��ك��ني 
�شد  مهني”  تدريب  “مر�كز  عن 

�لتطرف �ال�شالمي.
�الويغوري  ه����اري  ه��ل��م��ر�د  وق����ال 
�أن�شاأ  �ن��ه  وي��وؤك��د  فنلند�  يف  �ملقيم 
�ن  �أويغور”،  �ي�����ش��ا  “�أنا  و����ش���م 
ن�شرت  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  “�ل�شلطات 
هييت  �ن  لتثبت  �مل�شور  �لت�شجيل 
�الن،  �حل���ي���اة.  ق��ي��د  ع��ل��ى  ز�ل  م���ا 
ماليني  هم  �ي��ن  نعرف:  �أن  نريد 

�الويغور؟«.

ن�شمة،  م����الي����ني   10 ع�����دده�����م 
�شينجيانع  يف  �لرئي�شية  �الت��ن��ي��ة 
)�شمال غرب �ل�شني( وهي منطقة 
وتخ�شع  الأف��غ��ان�����ش��ت��ان  حم���اذي���ة 
لرقابة م�شددة من �ل�شرطة الأنها 
د�ئما ما تتعر�س العتد�ء�ت د�مية 

من�شوبة �ىل �الويغور.
�ليهم  ����ش��ت��ن��دت  خ�����رب�ء  وي���ق���ول 
�لدفاع  ومنظمات  �مل��ت��ح��دة  �المم 
�ن حو�ىل  �الن�������ش���ان،  ح��ق��وق  ع���ن 
م���ل���ي���ون ���ش��خ�����س خ�����ش��و���ش��ا من 
مبر�كز  فيها  معتقلون  �الوي��غ��ور 

م�شور�  ت�شجيال  ر�شمية  �شينية 
ب��اأن��ه عبد  ع��ن نف�شه  لرجل ع��رف 
�لرحيم هييت وهو �شاعر �ويغوري 

مفقود.
 26 ي�شتمر  �لذي  �لت�شجيل  وهذ� 
ثانية ن�شر بعد تاأكيد تركيا �ل�شبت 
�ن ه���ذ� �مل��غ��ن��ي و�ل�����ش��اع��ر ت���ويف يف 
�الع��ت��ق��ال. ون����ددت �ن��ق��رة يف هذه 
�ملنا�شبة ب�شدة مبعاملة بكني لهذه 
على  “عار  ع��ن  متحدثة  �الق��ل��ي��ة، 

�الن�شانية«.
�ل���ذي���ن يناهز  وي�����ش��ك��ل �الوي����غ����ور 

و��شاف يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س 
�أه��ل��ه ك��ان��و� ق��د �عتقلو�،  ب��ر���س �ن 

لكن �فرج عنهم �لعام �ملا�شي.
�أويغور”  �أي�شا  “�أنا  حملة  ودفعت 
�ف��������ر�د� م����ن �ل�������ش���ت���ات ع���ل���ى ن�شر 
ر�شائل تت�شمن �شور� عن �مهاتهم 
و�ب���ائ���ه���م و�ب���ن���ائ���ه���م وب��ن��ات��ه��م �و 
باأخبار  م��ط��ال��ب��ني  ����ش��دق��ائ��ه��م، 
ع����دد كبري  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ع��ن��ه��م. وال 
باأقربائهم  �الت�شال  �الويغور  من 
الأن  �ل�������ش���ني،  ب���ق���ي���و� يف  �ل����ذي����ن 
وتطبيقات  �لهاتفية  �الت�����ش��االت 

مل�شت�شاره  خالفا  ولكن  �لالتينو�س.  �ملنفيني  بني  خا�شة  تر�مب،  دونالد 
�أعمال  ، فاإن �لرئي�س �الأمريكي يبقى رجل  لالأمن �لقومي جون بولتون 

يف �جلوهر ويف�شل �شفقات �لتفاو�س على �ل�شر�ع �مل�شلح.
ينظم   ، �لدولية  لل�شغوط  خا�شعا  �أولهما:  �آخ��ري��ن.  �شيناريوهني  يبقى 
يف  �ملثال  �شبيل  على   ، �ملنفى  �إىل  ويذهب  ويخ�شرها  �النتخابات  م���ادورو 
وي�شاعف   ، �لوقت  ويك�شب   ، �ل�شاعة  على  م��ادورو  يلعب  و�ل��ث��اين:  كوبا. 
مناور�ت وتكتيكات �لتاأخري ، بدعم دبلوما�شي من حلفائه )كوبا ، رو�شيا 
، فنزويال  �ل�شلطة. يف هذه �حلالة  ، تركيا(. ويبقى يف  �إي��ر�ن   ، �ل�شني   ،

ت�شبح كوبا �لثانية.
عن لك�شربي�ص

•• الفجر - خرية ال�شيباين
»�إذ� غ���ز� �الأم���ري���ك���ان ف��ن��زوي��ال، ���ش��ي��ج��دون �أم��ام��ه��م ف��ي��ت��ن��ام �أ����ش���و�أ مما 
نيكوال�س  تهديد  �ملنق�شي،  يناير  م��ن  �لثالثني  يف  �أعلنه  يت�شورون”.. 
�لدويل  �ملعهد  ح�شب  بالتاأكيد،  �لكثري.  �ملبالغة  م��ن  فيه  ه���ذ�،  م���ادورو 
للدر��شات �الإ�شرت�تيجية يف لندن ، للجي�س �لفنزويلي 351 �ألف جندي. 
مقارنة بعام 1989 حيث كان لبنما 21 �ألف جندي عندما قامت �لقو�ت 

�الأمريكية بغزوها.
لتعرتف  م����ادورو  ع��ن  تخلت  �ل��ت��ي  �ل�شباط  ف���اإن جمموعة   ، ذل��ك  وم��ع 
بالرئي�س �ملوؤقت خو�ن غو�يدو، تقول �إن 90 باملائة من �جلي�س هم على 
��شتعد�د لتقليدهم. وهذ� �الأخري ، على �لرغم من �أنه مدّرب وجمّهز ب�شكل 
�أف�شل مما كان عليه يف �ملا�شي ، �إال �أنه ال ميلك خربة قتالية. خ�شو�شا ، 
وعلى عك�س فيتنام ، فاإن 83 باملائة من �لفنزويليني يتطلعون �إىل مغادرة 

على  �العتماد  لو��شنطن  ميكن  و�أخ���ري�،  مليغانالي�شي�س.  وفقا   ، م���ادورو 
جيري  �الآن  يقودها  �لتي  �لرب�زيل،  لفنزويال:  جلارتني  �لتكتيكي  �لدعم 
وكولومبيا، �حلليف �لتقليدي  بول�شونارو، �مللقب ب� “تر�مب �ال�شتو�ئي”، 

لالأمريكيني.

مادورو يراهن على الوقت
جمرد ذريعة، من �شاأنها �أن توؤدي �إىل عملية �أمريكية - خطف دبلوما�شيني 
�أو تقدمي، كما كان �حلال يف بنما، فنزويال  �ملثال،  �أمريكيني، على �شبيل 

كدولة تتاجر باملخدر�ت.
 ومن �ملوؤكد، �أن جناحا ع�شكريا �شريعا �شيكون له تاأثري �إيجابي على �شعبية 

�الأفغانية ب�شرعية �شعبية، ومع ��شتعد�د �لواليات �ملتحدة 
لالن�شحاب، ال يتوقع من قوى خارجية �أن تزود �حلكومة 
�الأفغانية مبليار�ت �لدوالر�ت �لتي يقول �لبنك �لدويل 
�إنها حتتاج �إليها ملو��شلة عملها يف �إد�رة �شوؤون �لبالد. ويف 
�لوقت نف�شه، ي�شتطيع تنظيم طالبان �العتماد على دعم 
�ل�شلطة  �أن تويل طالبان  �ملقال  كاتب  وي��رى  باك�شتان.  
�الأفغاين.  لل�شعب  بالن�شبة  كارثة كربى  �شيكون مبثابة 
ب�شبب  �ل��ي��وم طالبان  �الأف��غ��ان يدعمون  م��ن  ع���دد�ً  ف���اإن 
يف  �الأفغانية  �حلكومة  كفاءة  وعدم  ف�شاد  من  �إحباطهم 
كابول. وعلى �شبيل �ملثال، بالتو�زي مع تنفيذ منظمات 

��شت�شالم. فخليل ز�ده مل ي�شمح فقط لطالبان با�شتبعاد 
ب�شاأن  �مل��ف��او���ش��ات  م��ن  �أفغان�شتان  يف  منتخبة  حكومة 
ت�شوية نهائية، بل هو يبدو، وبعد �أ�شهر من �ملفاو�شات، 
قابل لت�شديق تعهد طالبان باأنه لن يوؤوي �إرهابيني بعد 

�ن�شحاب �لواليات �ملتحدة. 
ملغادرة  متلهفة  ت��ر�م��ب  �إد�رة  �أن  يبدو  �لكاتب،  وح�شب 
ب���اأن ه��ذه ه��ي ذ�ت  ت��ع��رتف  �أن��ه��ا ال  ل��درج��ة  �أفغان�شتان، 
�ل�شفقة �لتي قبلتها �إد�رة كلينتون يف نهاية �لت�شعينات، 
و�ل���ت���ي ق��ب��ل��ت ب��ه��ا وزي�����رة �خل���ارج���ي���ة �آن�������ذ�ك، مادلني 
�أولرب�يت. فقد تعهدت طالبان باإغالق مع�شكر�ت تدريب 
الإرهابيني، وعزل زعيم �لقاعدة، �أ�شامة بن الدن. كما ال 
يبدو �أن لتطمينات �لتنظيم �أية قيمة حقيقية، خا�شة يف 
ظل عدم وجود تعريف م�شرتك لالإرهاب بني �لواليات 

�ملتحدة وطالبان.
وي�شري �لكاتب �إىل �أنه عند �ن�شحاب �الحتاد �ل�شوفييتي 
من �أفغان�شتان، �شمدت حكومة جنيب �هلل لثالث �شنو�ت 
مبو�رد  تزويدها  و��شلت  مو�شكو  الأن  وذل��ك  ك��اب��ول،  يف 
�نهار  �مل�شاعد�ت،  تلك  تبخر  مالية وحربية. ولكن حال 
�إذ� غادرت  نظام جنيب �هلل ب�شرعة. وعلى نف�س �ملنو�ل، 
�لواليات �ملتحدة، فمن �ملرجح �أن تعزز طالبان �شيطرتها 

على معظم �الأر��شي �الأفغانية.
ي�����ش��ي��ط��ر على  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  ك����ان   ،11/9 ه��ج��م��ات  وق��ب��ل 
�أر��شي �لبالد. وفيما حتظى �حلكومة  90% من  قر�بة 

�أر��شي  �أفغانية  �أم��ن  ق��و�ت  ت�شادر  طرقات،  بناء  �إغاثية 
زر�عية على طول �لطرق من �أ�شحابها. وعندها ال يكون 
تكمن  ولكن  طالبان.  �إىل  �للجوء  �شوى  �مل��ز�رع��ني  �أم��ام 
�شيكون  �ل�شلطة،  طالبان  ت�شلم  ح��ال  يف  �أن��ه  يف  �مل�شكلة 
�الأفغانية. وهذ�  كما هي حال �حلكومة  فا�شدة  �حلركة 
تعاطف  �لتنظيم يفقد  �لذي جعل  �لرئي�شي  �ل�شبب  هو 
�الأفغان عندما خ�شر �ل�شيطرة على �لبالد. وي�شاف �إىل 
�الأفغانيات  �شد  �لتنظيم  فر�شه  �شديد  قمع  كله  ذل��ك 
من  �خل��روج  من  وحتى  و�لعمل،  �لتعليم  من  فحرمهن 

بيوتهن دون �شحبة مر�فق. 

�ل�شهر �ملا�شي، عن قر�رها مغادرة �حلكومة “مب�شاعر حزينة«.
وعّلق ترودو �نه “�شعر باملفاجاأة وخيبة �الأمل” بعد �إعالن �ال�شتقالة.

جلميع  ووف��ق��ا  �شحيح  ب�شكل  بعملها  حكومتنا  ق��ام��ت  “لقد  و����ش��اف 
معاتباً وزيرة �لعدل �ل�شابقة الأنها مل تتوجه �ليه مبا�شرة  �لقو�نني”، 

للتعبري عن خماوفها يف حال �شعرت بخالف ذلك.
يف  كبار  م�شوؤولني  وعلى  �حلكومة  على  “الفاالن”  �شركة  و�شغطت 
مكتب ترودو من �أجل �لتو�شل �ىل ت�شوية خارج �ملحكمة تت�شمن دفع 
غر�مة و�ملو�فقة على و�شع �جر�ء�ت �متثال، الأن �د�نتها د�خل �ملحكمة 

تعني تعري�س �أعمالها و�آالف �لوظائف للخطر.
�ن  عنه  يك�شف  مل  م�شدر  عن  نقلت  ميل”  �ن��د  “غلوب  �شحيفة  لكن 
على  �ملو�فقة  �لعامني  �ملدعني  من  تطلب  �أن  رف�شت  ويل�شون-�يبولد 

•• اوتاوا-اأ ف ب:

�دعاء�ت  بتحويل  �لكندية  �لعدل  ل��وزي��رة  �ملفاجئة  �ال�شتقالة  ت�شببت 
بتدخل حكومي يف �جر�ء�ت حماكمة �شركة هند�شية كندية عمالقة �ىل 

�أزمة �شيا�شية عميقة حلكومة جا�شتني ترودو �لليرب�لية.
للحكومة  م��ط��ال��ب��ات  ب��ع��د  وي��ل�����ش��ون-ري��ب��ول��د  ج���ودي  ��شتقالة  وج����اءت 
�لكندية الي�شاح �شحة ما تردد عن ممار�شة مكتب ترودو �شغوطا على 
�شي-الفاالن”  �إن  “�إ�س  ل�شركة  �جلنائية  �ملحاكمة  للتدخل يف  �لوزيرة 

�لهند�شية.
وتو�جه �ل�شركة ومقرها مونرتيال �تهامات بالف�شاد منذ عام 2015 
بزعم دفع ر�شى مل�شوؤولني يف ليبيا بني عامي 2001 و2011 من �أجل 

تاأمني عقود مل�شاريع حكومية خالل فرتة حكم �لزعيم معمر �لقذ�يف.
عام  مدع  �أول  كانت  �لتي  ويل�شون-ريبولد،  �أعلنت  تويرت  موقع  وعلى 
ووزيرة عدل يف كند� من �ل�شكان �ال�شليني قبل نقلها �ىل من�شب �آخر 

�ملتوقع �ن مت�شي �جر�ء�ت  ومن  “الفاالن”،  �شركة  ت�شوية مع  �ج��ر�ء 
�ملحاكمة قدما. وقد نفى ترودو �التهامات وقال “مل يحدث يف �أي وقت 
�ل�شابق  يف  �أو  حالياً  �شو�ء  �لعدل  وزي��ر  بتوجيه  مكتبي  �أو  �أن��ا  قمت  �أن 

التخاذ �ي قر�ر معني بهذ� �خل�شو�س«.
على  �حل�شول  �أج��ل  م��ن  بال�شغط  ��شتمرت  �ملعار�شة  �أح���ز�ب  �أن  غ��ري 
�ي�شاحات �كرث. و�الإثنني فتح مفو�س �الأخالقيات �مل�شتقل حتقيقا هو 
�لثاين بحق رئي�س �لوزر�ء ترودو �لذي �نتخب عام 2015 بعد �ن تعهد 
بالق�شاء على �لف�شاد، وقبل ثمانية ��شهر من خو�شه �النتخابات �ملقبلة. 
ويل�شون- رف�شت  كند�،  يف  �لق�شية  ح��ول  �جل��دل  �حتد�م  من  بالرغم 

ريبولد �لتحدث م�شرية �ىل قيود متعلقة باملحافظة على �أ�شر�ر �لعمل 
�حلكومي. وقالت يف بيان “�أدرك باأن �لعديد من �لكنديني يرغبون �أن 

�أحتدث حول ق�شايا تناولتها و�شائل �الإعالم يف �ال�شبوع �ملا�شي«.
�لتي  �ملو��شيع  ب�شاأن  ��شت�شارة  على  �حل�شول  ب�شدد  “�إنني  و�أ�شافت 
يحق يل قانونا مناق�شتها يف هذه �لق�شية” موؤكدة باأنها �ختارت قا�شياً 

متقاعد�ً من �ملحكمة �لعليا م�شت�شار�ً قانونياً لها.
“�لهفو�ت  �إن  �أن��درو �شري على ��شتقالتها قائال  وعلق زعيم �ملحافظني 
�الأخالقية )لرتودو( وتعاطيه �لكارثي مع هذه �لف�شيحة �الأخرية قد 

�أغرقت حكومته يف �لفو�شى«.
يتعلق  فيما  �حلقيقة  الإخ��ف��اء  “بال�شعي  �أي�شا  �حلكومة  رئي�س  و�تهم 
بق�شية �إ�س.�إن.�شي الفاالن«. و�لتهم �لتي وجهها �لق�شاء �لكندي �شد 
�أكرب  �إح��دى  تتلقاها  �لتي  �ل�شربات  �آخ��ر  هي  �شي الفاالن”  “�إ�س.�إن. 
�ل�شابق ومدر�ء  رئي�شها  �تهام  بعد  �لعامل،  و�لهند�شة يف  �لبناء  �شركات 
�أن حظرها �لبنك �لدويل من �لتقدم  تنفيذيني كبار باالحتيال، وبعد 
بعرو�س للح�شول على م�شاريع جديدة حتى عام 2023 ب�شبب “�شوء 

�ل�شلوك” يف بنغالد�س وكمبوديا.

حكومة ترودو تواجه اأزمة غري م�شبوقة  

 بقاء مادورو يف ال�شلطة، �شيجعل من فنزويال كوبا ثانية

ميكن لوا�شنطن العتماد على الدعم التكتيكي
 جلارتيــــن لفنزويــــــال: الربازيــــل وكولومبيــا

�شيكون لنجاح ع�شكري �شريع التاأثري الإيجابي
 على �شـــعبية ترامب، خا�شـــة بني الالتينـــو�ص

ال خربة قتالية للجي�س �لفنزويلي �لغزو �المريكي و�رد

تكفي جمرد ذريعة:

فنزويال: �شيناريو الغزو الأمريكي...
رغم اأنه مدّرب وجمّهز ب�شكل اأف�شل مما كان عليه يف املا�شي ، ل ميلك اجلي�ص الفنزويلي خربة قتالية
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عربي ودويل

م��ع��اه��د�ت م��ل��زم��ة. يف غ�����ش��ون �شتة 
�ل���دول���ت���ان. وقال  ���ش��ت��ت��ح��رر   ، �أ���ش��ه��ر 
�الأ�شلحة”.  ه���ذه  “�شنطور  ت��ر�م��ب 
من جانبه ، منح بوتني لنف�شه عامني 
الإن��ت��اج ���ش��و�ري��خ �أر���ش��ي��ة ج��دي��دة. يف 
�لكرملني  ك�����ش��ف   ،  2018 م���ار����س 
�أ�شلحة  م��ن  ج��دي��د  جيل  ع��ن  �لنقاب 
على  �ل�����ش��وت  ���ش��رع��ة  �شرعتها  ت��ف��وق 
م��دى 4 �آالف كيلومرت. وم��ع ذل��ك ، 
�شباق  عن  �حلديث  ترتري�س  يرف�س 
بني  �ل���ق���وى  “تو�زن  ج���دي���د،  ت�����ش��ل��ح 
�شباق  �إىل  �لعظمى ال يرتجم  �لقوى 

كما كتب. كمي حمموم للتفوق”، 

واأوروبا؟
�إّن �الن�شحاب �الأمريكي قد يوؤثر على 
�أم���ن �أوروب�����ا ، �ل��ت��ي �خ��ت��زل��ت يف دور 
�ملتفرج �لقلق. خ�شو�شا، �نه ال ي�شجع 
لالأ�شلحة  �حل��ائ��زة  �الأخ����رى  �ل����دول 
�ل���ن���ووي���ة ع��ل��ى ن����زع �ل�����ش��الح - كيف 
ميكن �إقناع �ل�شني، على �شبيل �ملثال، 
بالدخول يف مفاو�شات من �جل و�شع 

معاهدة حتّد من قدر�تها؟
للتحكم يف  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة  �إن��ه��ا 
�الأ�شلحة، �ملوروثة من �حلرب �لباردة، 

�لتي ميكن �أن تنهار.
�لنووية  �ل��ق��وى  معاهدة  �ختفت  �إذ�   
�مل��ت��و���ش��ط��ة �مل�������دى، ف�����ش��ت��ب��ق��ى فقط 
ب�شاأن  �جل����دي����دة  �ل���ب���د�ي���ة  م���ع���اه���دة 
قوة  ذ�ت  �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �الأ���ش��ل��ح��ة 

ومدى �كرب..
ومن   .2021 يف  ينتهي  ن�س  وه��و   
�ل�شياق �حلايل،  ن��رى، يف  �أن  �ل�شعب 
ما ميكن �أن ي�شجع مو�شكو وو��شنطن 

على متديده.

رفع  رو�شيا  قبلت   ، وج��وده  �إنكار  بعد 
ز�وي�������ة م����ن �حل����ج����اب، حت����ت �شغط 
دون����ال����د ت����ر�م����ب �ل������ذي �أع����ل����ن ، يف 
�الن�شحاب  ق����ر�ره   ، �مل��ا���ش��ي  �أك��ت��وب��ر 
وفارغ  �بي�س  رو�ق  ويف  �ملعاهدة.  من 
�لنقالة  �لهو�تف  ت�شادر  حيث  و��شع، 
�لقادرة   ، �الآل��ة �جلديدة  ، مت تقدمي 
على حمل ر�أ�س حربي نووي، على �نه 

 . ن�شخة حمدثة ل�شلفه ،9 �م 728 
على �الأر�س، م�شطرة ت�شمح بالتحقق 
م���ن �أن����ه ي��ق��ي�����س 53 ���ش��م �أك����رث من 
�ل�����ش��اب��ق - ع��ل��ى �الأق����ل ح��اوي��ت��ه، الأن 
وقال  معرو�س.  غري  نف�شه  �ل�شاروخ 
�جلرن�ل ميخائيل ماتييف�شكي، قائد 
“لقد  �الإ�شرت�تيجية،  �ل�شو�ريخ  قوة 
ولهذ�  �حل���رب���ي،  �ل����ر�أ�����س  ق����وة  ز�دت 

�ل�شبب �زد�د طول �ل�شاروخ«. 
�أك��رث من  �إج���ر�ء  �لقائد، مت   وح�شب 
 2008 ب���ني  �إط�����الق  ع��م��ل��ي��ة   200
ع�شكري،  م����ي����د�ن  ع���ل���ى   2014 و 
�مل�شافة  جت�����اوزت  م��ن��ه��ا  و�ح�����دة  وال 
�ل���ق���ان���ون���ي���ة. ب����ل ع���ل���ى �ل��ع��ك�����س من 
�إذ� �شّلمنا مب��ا ق��ال، ف��اإن مدى  ذل��ك، 
�أقل  �أي  480 كم،  �ل�شاروخ �جلديد، 
�م   9 م�شافة  م��ن  كيلومرت�ت   10 ب��� 

.  728

تبادل التهامات
هذ�،  “�ل�شفافية”  ج��ه��د  ي��ق��ن��ع  مل 
�ل����ث����اين من  ت����ر�م����ب. ويف  دون����ال����د 
فرب�ير، �أطلق رئي�س �لواليات �ملتحدة 
عملية �الن�شحاب من معاهدة �لقوى 
و�شيتم  �مل�����دى،  �مل��ت��و���ش��ط��ة  �ل���ن���ووي���ة 
 2019 �أغ�شط�س  �أو�ئ����ل  يف  تفعيله 
�إذ�  “�إال   ، �الأبي�س  �لبيت  ، كما يقول 

كل  بتدمري  بالتز�ماتها  رو�شيا  �أوف��ت 
�شو�ريخها وقاذفاتها ومعد�تها �لتي 
تنتهك �لن�س«. يف �ليوم �لتايل ، فعل 

فالدميري بوتني �ل�شيء نف�شه.
 ومن جهتها ، �تهمت رو�شيا مناف�شتها 
بالتحايل على �ملعاهدة ، ال �شيما من 
خالل ن�شر و�شائل م�شادة لل�شو�ريخ 
يف رومانيا ، وقريباً يف بولند�.. وكاأنها 

�لعودة �إىل ع�شر �آخر ...
1987، من قبل رونالد  �أُبرمت عام 
�ملتحدة،  �ل����والي����ات  رئ��ي�����س  ري����غ����ان، 
ميخائيل  �ل�������ش���وف���ي���ات���ي،  و�ل���زع���ي���م 
غ��ورب��ات�����ش��وف ، م��ع��اه��دة �حل����د من 
هي  �مل��دى،  �ملتو�شطة  �لنووية  �لقوى 
معاهدة ثنائية متنع هاتني �لدولتني 
�ل�شو�ريخ  ون�شر  و�إن��ت��اج  �ختبار  م��ن 
�الأر����ش���ي���ة �ل��ت��ي ي�����رت�وح م���د�ه���ا بني 
500 و 500 5 كيلومرت. وقد �أنهت 

�شياق جديد
هذه  ف��ان  ترتري�س،  لربونو  بالن�شبة 
بعد  م��ا  نهاية حقبة  ��ح،  ت��و���شّ �الأزم���ة 
�حلرب �لباردة: “ �إّن معاهدة �لقوى 
ثمرة  ه��ي  �مل���دى،  �ملتو�شطة  �ل��ن��ووي��ة 
هو  �ل���و�ق���ع،  يف  زو�ل��ه��ا  و�ن  حقبتها، 

�أي�شاً نتاج �شياق جديد جذريا«.
يف �أي����ام ري��غ��ان وغ��ورب��ات�����ش��وف ، كان 
قوتني  عليه  يهيمن  �ل��ن��ووي  �ل��ع��امل 
�مل�شهد  �أ����ش���ب���ح  و�ل����ي����وم،  ع��ظ��م��ي��ني. 
للتوّقع  قابلية  و�أق���ل  ت��ع��ق��ي��ًد�،  �أك���رث 
على وج��ه �خل�شو�س، مع وج��ود دب 
باك�شتان  مثل  وبلد�ن  �شاعد،  رو�شي 
�ل�شمالية متتلك  كوريا  �أو  �ل�شني  �أو 

�لقنبلة �الآن. 
�لذي  �أو  يت�شلح  �ل��ذي  �لعامل  ه��ذ�  يف 
ُيعاد ت�شليحه، لي�س للواليات �ملتحدة 
وال لرو�شيا م�شلحة يف �حلفاظ على 

من   ، ب��رو���ش��ت��ل��ني  ك��ورن��ت��ني  وي�شيف 
�لدولية:  للعالقات  �لفرن�شي  �ملعهد 
كبري  جلزء  �لتقليدية  �ملعار�شة  “�إن 
�الأمريكية  �ل�شيا�شية  �ل��ط��ب��ق��ة  م��ن 
يعززها  �لت�شلح،  من  �حل��د  التفاقات 
�ملعاهدة  ه��ذه  �ح��رت�م  ب��اأن  �الإح�شا�س 
بالن�شبة  م�������ش���اع���ف  ب�����ش��ك��ل  �����ش����ار 
ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة، مب��ا �أن رو���ش��ي��ا ال 
�ل�شني،  و�ن  حت��رتم��ه��ا،  �أن���ه���ا  ت��ب��دو 
�مل��ن��اف�����س �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي �الآخ������ر، ال 

يخ�شع لها«. 
تر�مب  دونالد  �أمل��ح   ، ت�شريحاته  ويف 
�أخرى  م��ع��اه��دة  ف��ر���س  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل 
�أخ�����رى،  ت��ف��ر���س ح�������دوًد� ع��ل��ى دول 
و�ل����ت����ي ���ش��ت�����ش��م �ل�������ش���ني و�إي���������ر�ن. 
“لكن يف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن، ه��ذ� �لنوع 
جهد  �أي  يعك�س  ال  �الق���رت�ح���ات  م��ن 
يالحظ �لباحث. دبلوما�شي جدي”، 

�لتي  �الأوروبية  �الأزمة  هذه �خلطوة، 
�ندلعت يف �لثمانينات بن�شر �لروؤو�س 
�أ�س  �ل�شوفياتية  �ل��ن��ووي��ة  �حل��رب��ي��ة 
�إىل  �ل��ق��ادرة على �لو�شول   20 �أ���س- 

�لعو��شم �الأوروبية يف دقائق.
يف ذلك �لوقت ، رد حلف �لناتو بن�شر 
�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية و�شو�ريخ كروز 
و�أملانيا  �ملتحدة  �ململكة  يف  �الأمريكية، 

و�إيطاليا وهولند�.
�لنووية  �ل���ق���وى  مل��ع��اه��دة  ون��ت��ي��ج��ة   
�ملتو�شطة �ملدى، مت تدمي�����ر �أكرث من 
�الأ�شلحة مبوجب  2 من هذه   500

ق متبادل غري م�شبوق. �إجر�ء حتقُّ

�شكوك اأمريكية
لكن، ها �أّن �لواليات �ملتحدة، منذ عدة 
�شنو�ت، ت�شك يف �أن رو�شيا قد طورت 
�شو�ريخ  ب��ع�����س  م��ن  �أر���ش��ي��ة  ن�شخة 

كالرب،  ل��و  �شيما  وال  �لبحرية،  ك��روز 
�شوريا.  يف  م��رة  الأول  ��شتخدم  �ل��ذي 
�الأمريكية  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  “وكاالت 
ع����دد متز�يد  ن�����ش��ر  ب��ان��ت��ظ��ام  ت���وؤك���د 
�م   9 ق��اذف��ات جم��ه��زة ب�شو�ريخ  م��ن 
729 - هناك �أربع كتائب حتى �الآن، 
ي�شري  ملجموع �أقل من مائة �شاروخ”، 
ك��ورن��ت��ني ب��رو���ش��ت��ل��ني ، م��دي��ر مركز 
�لفرن�شي  للمعهد  �الأمنية  �لدر��شات 

للعالقات �لدولية.
تعود  ال  �لتحايل  �تهامات  كانت  و�إذ� 
�إىل عهد تر�مب ، فاإن �لقر�ر �ملفاجئ 
�لتاأثري  ��ح  ي��و���شّ �الأم��ري��ك��ي  للرئي�س 
�مل���ت���ن���ام���ي ل��ل�����ش��ق��ر ج�����ون ب���ول���ت���ون ، 
�لقومي  ل��الأم��ن  �جل��دي��د  م�شت�شاره 
�إلغاء  يف  رغ��ب��ت��ه  ُي��خ��ف��ي  ال  و�ل�����ذي   ،
كاأ�شفاد،  ي��ع��ت��ربه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ع��اه��د�ت 
مناف�شا  �ل�شني  فيه  ت�شبح  وق��ت  يف 

مثري� للقلق بالن�شبة الأمريكا.

اختالل متزايد
»هناك د�فع ��شرت�تيجي �أ�شا�شي لهذ� 
ومبايعته  ����ش���د�ه  ي��ج��د  �الن�����ش��ح��اب، 
�لبيت  يف  �الأوىل  �ل�����د�ئ�����رة  خ�������ارج 
برونو  ت��ق��ري��ر  يف  ي���ق���ول  �الأب���ي�������س، 
موؤ�ش�شة  م���دي���ر  ن���ائ���ب   ، ت��ريت��ري�����س 
 .)1( �الإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  �الأب������ح������اث 
، ي�شعر  وي�شيف، منذ �شنو�ت عديدة 
�الختالل بني  ب�شاأن  بقلق  �لبنتاغون 
و�لبحرية  �لبالي�شتية  �ل��رت���ش��ان��ات 
من  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  و�ل��ك��وري��ة  �ل�شينية 
ن��اح��ي��ة ، و�ل�����ق�����در�ت �الأم���ري���ك���ي���ة يف 
 95 �إّن  �أخ�����رى.  �مل��ن��ط��ق��ة، م��ن ج��ه��ة 
باملائة من ما يقرب من �ألفي �شاروخ 
�لقوى  ن�����وع  م����ن  ���ش��ي��ك��ون  ���ش��ي��ن��ي، 

�لنووية �ملتو�شطة �ملدى«.

يف عامل يت�شلح، لي�س للوليات املتحدة ول 
لرو�شيا م�شلحة يف احلفاظ على معاهدات ملزمة

القرار املفاجئ للرئي�س الأمريكي 
يو�شح التاأثري املتنامي لل�شقر جون بولتون

 املعاهدة ثمرة حقبتها، 
وزوالها نتاج �شياق جديد جذريا

اأملح ترامب اإىل اإمكانية فر�ص معاهدة اأخرى تفر�ص 
حدوًدا على دول اأخرى، والتي �شت�شم ال�شني واإيران

احرتام املعاهدة �شار ب�شكل م�شاعف بالن�شبة لوا�شنطن، 
مبا اأن مو�شكو ل حترتمها، وبكني غري خا�شعة لها 

•• الفجر - خرية ال�شيباين
يف   ، يناير   23 يف  م�شبوقة.  غري  ات�شالية  عملية 
للتاريخ  خم�ش�شة  العاب  مدينة  وهــي  باتريوت، 
حــوايل  بــعــد  عــلــى  وتــقــع   ، الع�شكرية  واملـــعـــدات 
خم�شني كيلومرتا من مو�شكو ، دعا اجلي�ص الرو�شي 
ال�شحفيني الدوليني وامللحقني الع�شكريني الأجانب 
- دول الناتو مل ت�شتجب للدعوة - لعر�ص �شاروخه 
اجلديد الذي اآثار انزعاج العامل: 9 ام 729. ووفًقا 
لالإدارة الأمريكية، فاإن مداه يتجاوز 500 كيلومرت، 
النووية  القوى  من  احلــد  معاهدة  حددته  الــذي 
املتو�شطة املدى املوّقعة بني وا�شنطن ومو�شكو، قبل 

اأكرث من ثالثني عاًما.

رو�شيا تعر�س �شاروخها �جلديد 

خمالب �ل�شقر بولتون  ور�ء �لقر�ر

�لن�شخة �جلديدة �لتي �زعجت �لعم �شام

�شو�ريخ �شوفياتية مت تدمريها بعد �ملعاهدة

�جلرن�ل ميخائيل ماتييف�شكي قائد قوة �ل�شو�ريخ �الإ�شرت�تيجية 

تر�مب يريد معاهدة جديدة ت�شمل �خرين

بعد اإعالن موت املعاهدة:

النووي: نهاية حقبة ما بعد احلرب الباردة...

تايالند ت�شعى حلل احلزب الراعي لرت�شيح �شقيقة امللك 
�أكد زعيمه  �أول رد فعل من �حلزب  و�لع�شكريون تهديد� للملكية. ويف 
�حلملة،  ه��ذه  يف  قدما”  �شيم�شي  “حزبنا  �أن  بونغبانيت  بريت�شابول 

م�شتنكر� �شرعة �إطالق �مل�شار �لق�شائي.
و�شتقرر �ملحكمة �خلمي�س �لنظر يف �لق�شية من عدمه. ومل يّت�شح ما 

�إذ� كان ميكن للمحكمة حل �حلزب قبل موعد �إجر�ء �النتخابات.
لكن يف حال ح�شل ذلك �شيتعّذر على مر�ّشحي �حلزب خو�س �ال�شتحقاق، 

و�شُيحظر على قادته ممار�شة �الأن�شطة �ل�شيا�شية لع�شر �شنو�ت.
ومن �شاأن حل �حلزب �أن يّوجه �شربة قوية ل�شيناو�تر� �لذي كان ياأمل 

من خالله �لعودة �إىل �ل�شاحة �ل�شيا�شية بعد �أن �أطيح يف 2006.
وياأتي �إعالن �للجنة �النتخابية يف توقيت ي�شهد توتر�ت تز�يدت موؤخر� 
بني �لع�شكريني �لذين يتولون �حلكم منذ �النقالب يف �أيار مايو 2014 

و�ملنا�شرين �لكرث ل�شيناو�تر�.

•• بانكوك-اأ ف ب:

�حلزب  حل  ب��اجّت��اه  �أوىل  خطوة  �م�س  �لتايالندية  �ل�شلطات  �ّت��خ��ذت 
�لر�عي لرت�شيح �شقيقة �مللك لرئا�شة �حلكومة، بعد �أن �أحالت �للجنة 
�النتخابية �لق�شية �إىل �ملحكمة �لد�شتورية يف تطّور ي�شّكل نك�شة ملع�شكر 
�لت�شريعية  �النتخابات  �شيناو�تر� قبيل  ثاك�شني  �ل�شابق  �لوزر�ء  رئي�س 

�ملقررة يف �آذ�ر مار�س.
رئي�س  ملن�شب  �أوبولر�تانا  �الأم��رية  ت�شريح  �أن  بيان  يف  �للجنة  و�أعلنت 

�حلكومة يجب �عتباره عمال “عد�ئيا �شد �مللكية �لد�شتورية«.
و�أو�شحت �للجنة �أنها “طلبت من �ملحكمة �لد�شتورية حل حزب ر�ك�شا 
ت�شارت “ �لذي �أ�ش�شه مقربون من �شيناو�تر�، �مللياردير ورئي�س �لوزر�ء 
�لق�شر  يف  �ل��ق��دمي  �حل��ر���س  يعتربه  و�ل���ذي  �خل���ارج  يف  �ملقيم  �ل�شابق 

و�أثار تر�شيح �الأمرية �جلمعة لرئا�شة �حلكومة زلز�ال �شيا�شيا يف بالد 
يو�شع فيها �أفر�د �لعائلة �ملالكة يف م�شاف �شبه �الآلهة وال يجروؤ �أحد 

على توجيه �النتقاد�ت لهم.
�شقيقته  طموحات  �مللك  ن�شف  �لرت�شيح  �إع��الن  من  �شاعات  وبعد  لكن 
�أن  �ملالكة يفرت�س  �الأ�شرة  “�أفر�د  �أن  بيان  ومعلنا يف  تر�شيحها  مدينا 
يكونو� فوق �ل�شيا�شة وال ميكنهم تويل وظائف عامة الن ذلك خمالف 

للد�شتور«.
وم�شاء �لثالثاء �أعربت �الأمرية على �إن�شتغر�م عن “�أ�شفها لت�شبب نّيتها 
�أاّل  يجب  �أمر  هذ�  مب�شكلة.  �لتايالنديني  ومو�طنيها  �لبالد  م�شاعدة 

يح�شل يف ع�شرنا �حلايل«.
وت��ل��ق��ى ���ش��ي��ن��او�ت��ر� �ل��ث��الث��اء ���ش��رب��ة ث��ان��ي��ة ب��ع��د �أن �أ����ش���درت “�للجنة 
“فوي�س تي  ق��ر�ر� بتوقيف قناة  �لوطنية للبث �الإذ�ع��ي و�الت�شاالت” 

يف” �لتي �أ�ش�شها �بناوؤه عن �لعمل ملدة �أ�شبوعني. و�عتربت جلنة �الإذ�عة 
�أن تثري ��شطر�بات مع  �أن بر�مج عدة تبّثها �لقناة ميكن  و�الّت�شاالت 
لفرتة  �لبث  تعليق  �حتمال  �إىل  �أ���ش��ارت  وق��د  �النتخابات.  موعد  ق��رب 

�أطول �أو حتى وقف �لقناة كليا عن �لعمل.
ورد� على �لقر�ر �أعلن رئي�س جمل�س �إد�رة �لقناة �أنه �شيقدم �شكوى �أمام 

�لق�شاء.
ووّجهت منظمات غري حكومية �نتقاد�ت حادة للقر�ر، و�عتربته منظمة 
قبيل  للتعددية”  ك��ارث��ي��ة  “ر�شالة  مب��ث��اب��ة  حدود”  ب��ال  “مر��شلون 
�النتخابات �لت�شريعية �لتي �شتجرى يف 24 �آذ�ر مار�س، �شتكون �الأوىل 

�لتي ت�شهدها �لبالد منذ 2011.
وتابعت �ملنظمة �أن ذلك يثري “�شكوكا حول �لتعامل مب�شاو�ة مع و�شائل 

�الإعالم قبيل �النتخابات«.
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عربي ودويل

ل اأحد يدرك اإىل اأين تتجه الأمور

اأين تتجه احلرب ال�شر�شة بني اأمريكا واإيران؟
•• وا�شنطن-اوكاالت:

يف 30 يناير )كانون �لثاين(، و�شف �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب، �إير�ن 
باأنها “�لدولة �الإرهابية �الأوىل يف �لعامل”. وهو يحمل �جلمهورية �الإ�شالمية 
�أجهزته  يف  روؤ���ش��اء  وو���ش��ف  �الأو�شط”.  �ل�����ش��رق  يف  م�شكلة  “كل  م�شوؤولية 

�ال�شتخبار�تية قالو� �إن �إير�ن ملتزمة بال�شفقة �لنووية باأنهم �شاذجون«. 
ولوح تر�مب باأنه عازم على ت�شعيد ن�شاطات �شرية �شد �إير�ن قد ت�شل �إىل حد 
“�أوؤكد لهم عزمنا على  مو�جهة ع�شكرية. وقال ل�شحيفة “نيويورك تاميز”: 

تنفيذ عمليات كما فعلنا موؤخر�ً«.
يف  “نيوزويك”  جملة  ل��دى  �ل��ق��وم��ي  �الأم���ن  م��ر����ش��ل  �شتاين،  جيف  وي���رى 
و��شنطن، �أن ت�شريحات تر�مب تردد �شدى حلظة حمورية ح�شلت قبل 17 
عاماً، عندما �شنف رئي�س جمهوري �آخر، جورج دبليو بو�س، �لعر�ق باأنه ميثل 
و�أنه كان على عتبة بناء �شالح نووي مدمر. ويف �لعام �لتايل،  “حمور �ل�شر”، 
2003، �أر�شل بو�س حو�يل 200 �ألف جندي �إىل �لعر�ق يف مهمة للبحث عن 
�أنها غري موجودة. كما مل  وبيولوجية، تبني الحقاً  نووية وكيماوية  �أ�شلحة 

ولكن من خالل ما �أر�ه، ب�شاأن �لكذب على �أنف�شنا وعلى �ل�شعب �الأمريكي ب�شاأن 
�إير�ن  �أي��ام. وال ت�شعى  �إي��ر�ن، فاإن طهر�ن لن تهاجمنا غ��د�ً. ولن تقتلنا بعد 

خلو�س مو�جهة مبا�شرة مع �لواليات �ملتحدة رغم تبنيها خلطاب حربي«. 
“كلما �شغطت  �ل�شعودية:  لدى  �شابق  �أمريكي  �شفري  �شا�س فرميان،  ويقول 
كل  لتحميلك  ع��م��دو�  بحقهم،  �أخ��ط��اء  �رتكبت  وكلما  ق��اوم��و�.  كلما  عليهم، 
م�شكلة حتل بهم. ونتيجة لذلك يبدو �أن هناك نوعاً من �ل�شر�كة غري �ملقد�شة 

بني �إد�رة تر�مب و�ملت�شددين يف طهر�ن«.
�أخطاء  تت�شبب  �أن  �آخ��رون من  وخ��رب�ء  �ملقال، يخ�شى فرميان  كاتب  وح�شب 

تر�مب وردود �أفعال �الإير�نيني باإ�شعال حرب ال يريدها �أحد.

يثبت �أن للرئي�س �لعر�قي �الأ�شبق �شد�م ح�شني عالقة بالقاعدة. ولكن ما تال 
ذلك �لغزو كان �حتالاًل كارثياً للعر�ق د�م ع�شر �شنو�ت، وما ز�لت تبعاته ترتدد 

يف كامل �ل�شرق �الأو�شط.
وتبعاً لذلك، ي�شري كاتب �ملقال لقلق ي�شتبد بديبلوما�شيني قد�مى ومر�قبني 
�إقليمية  كارثة  نحو  �أمريكا  دف��ع  على  يعمل  تر�مب  يكون  �أن  من  �أمريكيني 

م�شللة �أخرى، وتقع هذه �ملرة يف �إير�ن.
�إير�ن،  ب�شاأن  حتريفات تر�مب  �أي”  �آي  “�شي  و�شبَّه �شابط عمليات �شابق يف 
باأكاذيب ظل يرددها عدد من �لروؤ�شاء �الأمريكيني من �أجل تربير �حلرب يف 
“ال �أريد ت�شخيم �العتذ�ر�ت عن حرب فيتنام،  فيتنام. وقال ل�”نيوزويك”: 

وي�شف فرميان �شيا�شة تر�مب يف مهاجمة �إير�ن، منذ توليه �ل�شلطة و�ن�شحابه 
مبا فيها �لعقوبات، ودعم  “�شيا�شة غري هادفة”،  من �ل�شفقة �لنووية باأنها 
�إير�نية يف  �إ�شر�ئيل ملهاجمة مو�قع  تنظيمات معار�شة لطهر�ن، و�إطالق يد 
�إىل مرتبة حرب خفية، وعمليات  �لعد�ئية فرتقى  و�أما بقية حملته  �شوريا. 
�شرية ت�شم تالعب و�شائل �إعالم وو�شائط �جتماعية على غر�ر �الأ�شاليب �لتي 

مار�شتها مو�شكو خالل �حلملة �النتخابية �الأمريكية يف عام 2016. 
وحظيت تلك �ملمار�شات بدعم �شقور �إير�ن �لقد�مى يف و��شنطن، مبن فيهم 
وزير خارجيته مايك بومبيو، وم�شت�شار �الأمن �لقومي جون بولتون، و�شهر 
�لرئي�س جاريد كو�شرن. كما كرر رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي، بنيامني نتانياهو، 
�أكرث عد�ئية جتاه طهر�ن، مبا فيها  دعوته �لواليات �ملتحدة لتبني �شيا�شات 

�لهجوم على من�شاآت نووية وع�شكرية و��شتخبار�تية. 
وتكمن �مل�شكلة، ح�شب طيف و��شع من �خلرب�ء، يف �أن كل ت�شعيد �شد �إير�ن من 
قبل �إد�رة تر�مب ومن �شبقها، يقابله �لنظام مبزيد من �لتهديد�ت و�لعنف. 
�أي��ن تتجه تلك �لوترية من  ويبدو �أن ال �أح��د، من كال �جلانبني، ي��درك �إىل 

�لهجمات و�لهجمات �مل�شادة.    

جزيرة ناورو وجزيرة مانو�س بال�شفر �إىل �أ�شرت�ليا لتلقي �لعالج �لطبي.
و�تهم موري�شون �ملعار�شة مبحاولة “�إ�شعاف حدودنا وتعري�شها للخطر”، 
وقال �إنه يتبنى “100 باملئة” �شل�شلة تو�شيات �شادرة عن �الأجهزة �الأمنية 
يف �لبالد لتعزيز �جلهود ملنع و�شول �ملهاجرين وطالبي �للجوء عن طريق 
�لبحر. ورف�س موري�شون �لك�شف عن هذه �لتو�شيات �ل�شرية عد� �الإعالن 
عن �إعادة فتح مركز �الحتجاز يف جزيرة كري�شما�س، وهي منطقة �أ�شرت�لية 

نائية تبعد نحو 2،300 كلم �شمال غرب مدينة بريث �لغربية.
و�ل��ع��م��ال حلمالت  �ملحافظون  ي�شتعد فيه  �ل��ذي  �ل��وق��ت  ق���ر�ره يف  وي��اأت��ي 
�نتخابية قا�شية قبل موعد �النتخابات �لعامة �ملقررة يف �أيار مايو �ملقبل، 
حول  �مل��ح��اف��ظ��ة  للحكومة  �مل��ت�����ش��ددة  �ل�شيا�شات  ب�����ش��اأن  ح���اد  ج���دل  و���ش��ط 
�لهجرة. ونتج عن هذه �ل�شيا�شات ��شتمر�ر �حتجاز �آالف من طالبي �للجوء 

�ملتحدة  �الأمم  �أد�نتها  ظ��روف  ون��اورو يف  مانو�س  �شنو�ت يف جزيرتي  منذ 
موري�شون  رف�س  �لربملانية  نك�شته  �أعقاب  ويف  �الإن�شان.  حقوق  ومنظمات 
�شيكون  �ن��ه  معترب�  مبكرة،  �نتخابات  الإج���ر�ء  �ل��دع��وة  �أو  للتنحي  دع��و�ت 

بامكان �الأ�شرت�ليني حتديد خيار�تهم يف �نتخابات �أيار مايو.
ويحر�س حزبه �لليرب�يل على تقدمي ميز�نية ذ�ت فائ�س قبل �النتخابات، 
يف �لوقت �لذي ت�شري فيه ��شتطالعات �لر�أي �ىل �أن حزب �لعمال �ملعار�س 
�ملالية  �ل�شوؤون  على  موؤمتن  �أف�شل  باأنه  �دعاء�ته  لتاأكيد  بغالبية،  يحظى 
الأ�شرت�ليا. وكان مركز �الحتجاز يف جزيرة كري�شما�س �لتي تقع يف �ملحيط 
�لهندي �إىل �جلنوب من جزيرة جاو� �الإندوني�شية ي�شم �آالف �الأ�شخا�س، 
لكن �آخر 35 حمتجز� منهم �أُخرجو� من �جلزيرة يف ت�شرين �الأول/�أكتوبر 

�ملا�شي عندما مت �إغالقه.

•• كانبريا-اأ ف ب:

�ملت�شددة  �شيا�شاته  �م�س  موري�شون  �شكوت  �ال�شرت�يل  �ل��وزر�ء  رئي�س  عزز 
جزيرة  يف  للمهاجرين  �حتجاز  مركز  فتح  �ع���ادة  باعالنه  �لهجرة  جت��اه 
يف  �ملحافظة  حلكومته  قا�شية  هزمية  على  ي��وم  بعد  �لنائية،  كري�شما�س 

�لربملان �ثر خ�شارتها �لت�شويت على قانون �أ�شا�شي يتعلق بالالجئني.
و�أعطى موري�شون مو�فقته على �عادة فتح مركز �الحتجاز بعد �غالقه قبل 
عدة ��شهر، وذلك بحجة �أن قو�نني جديدة �أقرها �لربملان �شوف تزيد من 

عدد �لذين �شيحاولون دخول ��شرت�ليا بطريقة غري �شرعية.
وكان �لربملان �لثالثاء و�الأربعاء قد جتاهل حتذير�ت حكومية و�أقر ت�شريعا 
ي�شمح لالجئني وطالبي �للجوء �ملحتجزين يف مر�كز خارجية موجودة يف 

ا�شرتاليا تعيد فتح مركز احتجاز لالجئني  

�شنة،   30 ع���ن  ���ش��ّن��ه��ا  ي��ق��ّل  �ل��ت��ي 
وتتزّوج للمرة �الأوىل، �أن تقرت�س 
�ألف ي��ورو. و�شيتم حمو ثلث   30
�لثاين،  �لطفل  والدة  عند  �لدين 

وكامل �لدين عند والدة �لثالث.
�إجازة �الأمومة مع  وميكن تقا�شم 
�الأج��د�د، كما �أعلن رئي�س �لوزر�ء 
ت��وف��ري 21 �أل���ف م��ك��ان ج��دي��د يف 

�حل�شانة.
ه���ل ي��ك��ف��ي ه���ذ� ل��ع��ك�����س �الجت����اه؟  
�لتحديات  ن��ف�����س  ت��و�ج��ه  “�ملجر 
يعّلق  جري�نها”،  ك��م��ا  �لهيكلية 
خ��ب��ري يف �جلمعية  ن��ي��ك،  م��ي��الن 
�الأمل���ان���ي���ة ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل��ارج��ي��ة ، 
“نيويورك  �شحيفة  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت 
“لكن يف �ملجر، �خليار�ت  تاميز”، 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة حم����دودة 

ب�شبب �إيديولوجيتها �لقومية«.
وهكذ� ، فاإن رئي�س �لوزر�ء �ليميني 
�ملر�أة  مبخاطبة  �كتفى  �ملتطرف 
م�شوؤولية  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  و�أل���ق���ى   ،

�لّرفع من معّدل �لوالد�ت.
�لتي  �ل�������ش���وي���د،  ع���ك�������س  وع����ل����ى   
�أع��ل��ى معدالت  متلك و�ح���دة م��ن 
فرن�شا  بعد  �أوروب����ا  يف  �خل�شوبة 
فان   ، �م����ر�أة(  لكل  طفل   1.85(
�الأبوة مفتوحة لالآباء، مبا  �إجازة 
�حلياة  �إىل  �الأم��ه��ات  ع��ودة  ي�شّهل 
�شحيفة  �أوردت  وكما  �لن�شيطة: 
كل  منح  مت  تاميز”،  “نيويورك 
�أ�شبوعا   55 م��ن  �إج�����ازة  زوج����ني 
�الأمهات  ���ش��ع��ف  �ي  �مل��ج��م��وع،  يف 

�ملجريات .
عن لونوفال اوب�شرفاتور

اأزمة ن�شبة الولدات
�ملعار�شة  �أورب���������ان  ف��ي��ك��ت��ور  ق�����اد 
�لالجئني  ال���ش��ت��ق��ب��ال  �الأوروب����ي����ة 
خالل �أزمة 2015، وهو يحتفظ 
ب��ذل��ت �مل��وق��ف يف �ن��ت��خ��اب��ات مايو 
�لقيادي  ��شتبعد  وه��ك��ذ�  �ل��ق��ادم. 
يف �حلكومة �ليمينية، �أي تهجني، 
�ملجريني  ل������ون  روؤي���������ة  ر�ف���������ش����ا 
�الآخرين”،  ب����األ����و�ن  “خمتلطا 
�شحيفة  نقلتها  لت�شريحات  وفقا 
�ملقابل،  يف  تاميز”.  “نيويورك 
دعا �أوربان �إىل �شحوة يف �لوالد�ت، 

�لتي يقدمها كبديل للهجرة:
»ن��ح��ن ن��ع��ي�����س يف زم����ن ي��ق��ّل فيه 
عدد �الأطفال يف �أوروبا ، ويتفاعل 
�ل��ن��ا���س يف �ل���غ���رب م���ع �ل��ه��ج��رة ، 
ويرى �ملجريون �الأ�شياء من ز�وية 
ل�����ش��ن��ا بحاجة  ف��ن��ح��ن   - خم��ت��ل��ف��ة 
�أط���ف���ال  �إىل  و�إمن�������ا  �أرق���������ام،  �إىل 

جمريني«.
�ل���������ش����ع����وب����ات �ل����دمي����وغ����ر�ف����ي����ة 
�أورب���������ان ح��ق��ي��ق��ي��ة. ما  �مل���ج���ر  يف 
منذ  يتقل�س  �ل�شكان  ع��دد  �ن��ف��ك 
تاأثري مرت�بط،  �لثمانينات، حتت 
�لبالد  ف���ق���دت   - ك���ب���رية  ل��ه��ج��رة 
مليون  ن�����ش��ف  ����ش���ن���و�ت  ع�����ش��ر  يف 
للعمل يف  غ���ادرو�  ن�شيط  م��و�ط��ن 
مو�ليد  ومعدل  �لغربية-،  �أوروب��ا 
 49 ف��ا���ش��ل   1  - ج����د�ً  منخف�س 
ط��ف��ال ل��ك��ل �م������ر�أة ع���ام 2015، 
وهو �أحد �أدنى معدالت �خل�شوبة 

 اإعفاء �شريبي
وقرر يف هذ� �ل�شياق، �إّن �أّي �مر�أة 
جم��ري��ة ل��دي��ه��ا �أرب���ع���ة �أط���ف���ال �أو 

�إع��ف��اوؤه��ا من �شريبة  �شيتم  �أك��رث 
�لدخل.

�حلافز  ه�����ذ�  �إىل  وب���االإ����ش���اف���ة   
�أورب����ان  فيكتور  وع���د  �ل�����ش��ري��ب��ي، 
ب���ت�������ش���ه���ي���الت �ل�����ره�����ن �ل���ع���ق���اري 
للمر�أة  يت�شنى  وب���ات  ل��ل��ع��ائ��الت، 

يف  و�لتنمية  �ل��ت��ع��اون  منظمة  يف 
 2 و�ملطلوب  �القت�شادي،  �مل��ي��د�ن 
فا�شل 1 طفال لكل �مر�أة لتجديد 
 ، �الأخ����رية  �ل�شنو�ت  �الأج��ي��ال. يف 
حاول فيكتور �أوربان �تخاذ تد�بري 
خم��ت��ل��ف��ة ل��وق��ف ه����ذ� �الن���ح���د�ر. 

للجامعات  جمانية  ر�شوماً  وق��دم 
يتعهدون  �ل����ذي����ن  ل���الأ����ش���خ���ا����س 
كما   ، هنغاريا  م��ن  �لهجرة  ب��ع��دم 

�الأقليات  ملو�طني  �جلن�شية  منح 
�ملجاورة  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �ل��ه��ن��غ��اري��ة 
و�شربيا  و���ش��ل��وف��اك��ي��ا  )روم���ان���ي���ا 

...(. بدون جناح حقيقي. ولذلك 
�قرتح يوم �الأحد �إجر�ء�ت جديدة 

ل�شالح �الأ�شر �لكبرية.

اأطفال اأكرث.. هجرة اأقل:

اأوربان يرف�س اختالط لون املجريني بالآخرين...
الدفاع عن الهوية املجرية، و »الأمم امل�شيحية« �شد الهجرة

اإجراءات جديدة ل�شالح الأ�شر الكبرية 
وحوافز �شريبية لت�شجيع الن�شاء على الإجناب

األقى على عاتق املراأة املجرية م�شوؤولية 
الرفع من معدل الولدات كبديل للمهاجرين

اوربان: » ل�شنا بحاجة اإىل اأرقام، واإمنا اإىل اأطفال جمريني«

ال�شعوبات الدميوغرافية يف املجر حقيقية، وعدد ال�شكان ما انفك يتقل�س منذ الثمانينات

�مل�شيحية ون�شبة �لوالد�ت �شالح �وربان �شد �لهجرة

فيكتور �وربان �لقومية يف �ق�شى تطرفها

ت�شجيع �ملجريني على �الجناب و�ال�شر �لكبرية

معار�شون لل�شيا�شة �ل�شوفينية الوربان

حملة للت�شجيع على �لن�شل

حتليل اخباري

•• الفجر - خرية ال�شيباين
رفع رئي�ص الوزراء املجري فيكتور  »يجب اأن ندافع عن هويتنا املجرية، وتراثنا امل�شيحي”. 
10 فرباير، يف  �شد الهجرة، الأحد،  “الأمم م�شيحية”  اوربان بكل حزم �شعار الدفاع عن 

ذروة انطالق حملته لالنتخابات الأوروبية يف مايو القادم.
حل�شة  امل�شتمر  “النخفا�ص  من  قلقه  عن  ــان  اورب فيكتور  اأعــرب  ف�شفا�ص،  خطاب  ويف 
امل�شيحيني” يف اأوروبا، ومن “اإعادة ت�شكيل البلدان امل�شيحية ال�شابقة”، يف اإ�شارة اإىل نظرية 
“ال�شتبدال الكبري”.وهذا التطور، من وجهة نظره، “ل ميكن عك�شه وقلبه.. فكل من يركب 

هذا القطار ال�شريع، �شي�شل ل حمالة اإىل اآخر حمطة، ول توجد تذكرة للعودة«.
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1818
برعاية وتوجيه �شلطان بن زايد

انطالق مهرجان �شلطان بن زايد لركوب القدرة والتحمل 13
موؤمتر دويل حول اجلانب الإن�شاين يف العالقة بني اخليل والفار�ص 

�نطلقت �شباح �أم�س يف قرية بوذيب 
�ل��ع��امل��ي��ة ل���ل���ق���درة ب���اخل���ت���م، �ل�����دورة 
�ل��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م��ن م��ه��رج��ان �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لقدرة  رك��وب   - للفرو�شية  �ل���دويل 
تر�ث  ن��ادي  ينظمه  �ل��ذي  و�لتحمل، 
�شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات  �الإم�����ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
رئ��ي�����س �ل���ن���ادي ب��ال��ت��ع��اون م��ع �حتاد 
�الإمار�ت لفرو�شية و�ل�شباق، ويف ظل 
ب��روت��وك��ول وق��و�ن��ني ب��وذي��ب لركوب 
�ملوؤمتر  . ح�����ش��ر  و�ل��ت��ح��م��ل  �ل���ق���درة 
�شامل  �شعيد  حميد  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ل 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لرميثي  ب��والح��ج 
تر�ث  ب��ن��ادي  و�لفعاليات  لالأن�شطة 
�المار�ت، و�شعادة �لدكتور عبيد علي 
ن��ائ��ب �شمو مدير  �مل��ن�����ش��وري،  ر����ش��د 
عام مركز �شلطان بن ز�يد ، و�شعادة 
حممد عبد�هلل �شلبود �لهاملي  وكيل 
�شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �أعمال  �إد�رة 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
و�شعادة  و�لفرو�شية،   �خليل  ل�شوؤون 
ع���ل���ي ع�����ب�����د�هلل �ل����رم����ي����ث����ي، �مل���دي���ر 
�لتنفيذي للدر��شات و�الإعالم بنادي 
ت���ر�ث �الم��ار�ت،و���ش��ع��ادة �أدي���ب عبد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ك��رمي �حل��م��ادي 
الحتاد �الإمار�ت للفرو�شية و�ل�شباق، 
�مل�����زروع�����ي مدير  ع����ب����د�هلل  وغ������امن 
�للجنة  و�أع���������ش����اء  ور������ش�����ان،  �إد�رة 
�الإد�ر�ت  �ملنظمة، وعدد من مديري 
و�مل�������ش���وؤول���ني يف �ل����ن����ادي و�مل����رك����ز ، 
و�لد�عمة،  �لر�عية  �جلهات  وممثلو 
�الإع��الم��ي��ني و�ملهتمني.  وج��م��ع م��ن 
و�شكل �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع لركوب 
فعاليات  ب���اك���ورة  و�ل��ت��ح��م��ل  �ل���ق���درة 
�ملوؤمتر  فعاليات  غطت  �إذ  �ملهرجان، 
ت�شمنت  ح��ي��ث  �مل��ه��رج��ان،  �أي����ام  �أول 
�خليل  ب��ني  “�لعالقة  بعنو�ن  ن���دوة 
�الإن�شاين”  �جل���ان���ب   – و�ل���ف���ار����س 
�أد�ره�������ا �حل��ك��م �الإم����ار�ت����ي �ل����دويل 
و�شارك  �حل�����ش��رم��ي،  ع��ل��ي  حم��م��د 
و�لباحثني  �خل��رب�ء  من  نخبة  فيها 
خمتلفة،  جن�شيات  م��ن  و�ملخت�شني 
�ل�������دويل ع���زي���ر �شيخ  ه�����م: �حل���ك���م 
حم��م��د ي��ا���ش��ني م��ن �ل��ه��ن��د، و�حلكم 
�ل��������دويل ك��ري�����ش��ت��ي��ان ل�����وز�ن�����و من 
�لدويل  �لبيطري  و�لطبيب  فرن�شا، 
�ل�����دك�����ت�����ور ج�������ان ل�������وي ل���وك���ل���ريك 

�لبيطري  و�ل��ط��ب��ي��ب  ف��رن�����ش��ا،  م���ن 
هالفرد  �لدكتور  �ل�شويدي  �ل���دويل 
�لبيطرية  و�ل��ط��ب��ي��ب��ة  ����ش���وم���ر�����س، 
�شعبان،  ح�����ش��ن  روال  �الإم����ار�ت����ي����ة 
�مل�شابقات  �شوؤون جدول  و�لباحث يف 
ديفيد جوهن  �ل��دك��ت��ور  �ل��ربي��ط��اين 
ماري. كما ت�شمنت فعاليات �ملوؤمتر 
ور�شة عمل حول “جدولة �ل�شباقات 
و�ل�شلبي  �الإيجابي  تاأثريها  وم��دى 
�مل��درب��ني للخيل خالل  ت��وزي��ع  ع��ل��ى 
�ملو�شم �خلا�س بريا�شة �لفرو�شية«.  
�شلبود  عبد�هلل  حممد  �شعادة  و�ألقي 
�لهاملي   كلمة با�شم �للجنة �ملنظمة 
ل��ل��م��ه��رج��ان، م��رح��ب��اً ب��احل�����ش��ور يف 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  ���ش��م��ِو  م��ه��رج��اِن 
�لثالث ع�شر  �ل��دويل  �آل نهيان  ز�ي��د 
للفرو�شية ناقاًل �إليهم حتياِت �شموه 
و�أم��ن��ي��ات��ه ب��ال��ت��وف��ي��ق. م�����ش��ري�ً �إىل 
�أوُج����ِه وجماالِت  �أح��د  �مل��وؤمت��ر ميثل 
�ل��ت��ط��وِر �ل��ت��ي ي��ح��ر���ُس ���ش��م��وُّ ر�عي 
�إثر�ِء �ملهرجاِن بها يف  �ملهرجاِن على 
على  �ملهرجاُن  يحافَظ  كي  ع��ام،  ك��لِّ 
مكانِته �ملحليِة و�لدوليِة �لتي �حتلها 
�شمَن مهرجاناِت �لفرو�شيِة �لدولية. 
�لكرمي  عبد  �أدي���ب  �ل�شيد  �أل��ق��ى  ث��م 
�حلمادي كلمة رحب فيها  باحل�شور 
�لدكتور  �للو�ء  �شعادة  حتيات  ناقاًل 
�الحتاد  رئي�س  �لري�شي  نا�شر  �أحمد 
�إد�رة �حتاد  �أع�شاء جمل�س  �ل�شادة  و 
�الإمار�ت للفرو�شية و�ل�شباق،  موؤكد�ً 
و�ملوؤمتر�ت  �ل���ن���دو�ت  ه���ذه  م��ث��ل  �أن 
ن�شر  �أول��وي��ة �الحت��اد يف  تاأتي �شمن 
و  تطوير  وكيفية  �لفرو�شية  ثقافة 
تقدم فرو�شية  �الإمار�ت. م�شري�ً �إىل 
�لدويل  للموؤمتر  �لكبرية  �الأه��م��ي��ة 
و�لتحمل  �ل���ق���درة  ل���رك���وب  �ل���ر�ب���ع 
يف م�����ش��ار ف��رو���ش��ي��ة �الإم�������ار�ت و�أن���ه 
�شحة  مببد�أ  �الهتمام  م��دى  يعك�س 
و ���ش��الم��ة �خل��ي��ل و �ل���ذي ه��و مبد�أ 
�أ�شا�شي ر��شخ لكال �ملوؤ�ش�شتني، �حتاد 
�الإمار�ت للفرو�شية و �ل�شباق و نادي 
تر�ث �الإمار�ت و قرية بوذيب،وهو ما 
يبدو جليا يف �لقو�نني �لتي يطبقها 
�الحتاد �الإمار�تي و برتوكول بوذيب 
�شالمة  و  ����ش���ح���ة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
�شو�ء.   �ل��ف��ار���س على ح��د  و  �ل��ف��ر���س 

موؤمتر دويل
وبعد فيلم ق�شري عن �ملهرجان، �فتتح 
�الإمار�تي حممد علي  �لدويل  �حلكم 
بتقدمي  �ل���دويل  �مل��وؤمت��ر  �حل�شرمي 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شكر 
و�شعها  �ل��ت��ي  �لثقة  مثمناً  نهيان  �آل 
ملناق�شة  �مل�شاركني  ع��ات��ق  على  �شموه 
�الأثر  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل���وؤمت���ر،  م��و���ش��وع 
�هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  الهتمام  �لكبري 
نهيان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 
ما  وه��و  باخليل  ثر�ه”  �هلل  “طيب 
�نعك�س على �أبنائه، م�شتداًل بالرعاية 
�شمو  يوليه  �ل��ذي  �لكبري  و�اله��ت��م��ام 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ 
للخيل �لذي جتلى يف تنظيمه ملختلف 
فعالياتها و�شباقاتها مبا يخدم ريا�شة 

�لفرو�شية يف �لدولة و�ملنطقة.
�لعالقة  �إىل  �حل�������ش���رم���ي  و�أ������ش�����ار 
�لفار�س  ب���ني  و�مل���ت���اأ����ش���ل���ة  �ل���ق���دمي���ة 
و�حل�����ش��ان يف �ل��ت��اري��خ �ل��ع��رب��ي منذ 
�جلاهلية حيث ��شتدل باأبيات �ل�شاعر 
يف  �لعب�شي  �شد�د  بن  عنرتة  �جلاهلي 
�ملميزة  �لعالقة  ت�شف  �لتي  معلقته 
من  �شو�هد  �أورد  كما  وح�شانه،  بينه 
�الإ�شالمي  و�مل���اأث���ور  و�ل�����ش��ن��ة  �ل���ق���ر�آن 
تبني مكانة �خليل و�أهميتها بالن�شبة 

الإن�شان �ملنطقة منذ ذلك �لتاريخ.
�أع���ق���ب���ه �حل���ك���م �ل������دويل ع���زي���ر �شيخ 
حممد يا�شني من �لهند، �لذي �أو�شح 
للعالقة  �الأ�شا�شية  �لركائز  ورقته  يف 
م�شتعر�شاً  و�ل���ف���ار����س،  �خل���ي���ل  ب���ني 
يف  و�أهميتها  نف�شها  �لعالقة  تعريف 
عزيز  و�شف  كما  بينهما.  ر�ب��ط  خلق 
�الأثر �لذي ترتكه �لعالقة بني �خليل 
و�لفار�س، معدد�ً �ملوؤهالت �لتي يجب 
�ل��ف��ار���س ليتمكن من  ل��دى  ت��و�ف��ره��ا 
�الق����رت�ب م��ن �خل��ي��ل، حيث الب��د �أن 
ثقة  ليك�شب  و���ش��غ��وف��اً  ع��ط��وف��اً  ي��ك��ون 
�خل���ي���ل، �الأم�����ر �ل�����ذي ���ش��ي��ج��ع��ل فهم 
�لتو��شل بينهما �أ�شهل، م�شدد� على �أن 
�لفار�س يجب �أن يفكر د�ئماً يف عالقته 
�حل�شان  جلعل  يجتهد  و�أن  بح�شانه 
على  ويعمل  يحبه  �لفار�س  �أن  ي��درك 
رفاهيته.  �أما �حلكم �لدويل �لفرن�شي 
ورقته  يف  فتناول  ل��وز�ن��و،  كري�شتيان 
�جل����ان����ب �الإن���������ش����اين ل���ل���ع���الق���ة بني 

�خليل و�لفار�س، با�شتعر��س �لعالقة 
�لتي  و�خل��ي��ول  �الإن�شان  بني  �لوثيقة 
�شنة.  �آالف  �شتة  �أو  ب��د�أت منذ خم�شة 
�لتي  �لعالقة  ودل��ل لوز�نو على عمق 
تطورت بني �الثنني خالل تاريخهما 
بالن�شبة  �أن����ه  �إىل  م�����ش��ري�  �مل�����ش��رتك، 
فاإن  �ليوم  �لفر�شان  من  �لعديد  �إىل 
لي�س  �ل�شباقات  يف  �حلقيقي  �ل��ه��دف 
ف��ق��ط ع��ب��وره��م خ��ط �ل��ن��ه��اي��ة، ولكن 
�ل��ت��اأك��د م��ن و���ش��ول �حل�����ش��ان معافى 
بالن�شبة  �إنه  وقال  �ل�شباق،  نهاية  �إىل 
�ل�شباق  �إن����ه����اء  ف�����اإن  �ل���ف���ر����ش���ان  �إىل 

ب�شالمة يعني �لفوز.
�الخ��ت��ب��ار �حلقيقي  �أن  ل��وز�ن��و  و�أك����د 
�ل��ق��درة و�لتحمل هو توحد  يف رك��وب 
�ل��������روح ب����ني �ل����ف����ار�����س و�حل���������ش����ان، 
�أكرث من  و�لتفاهم و�لتو��شل بينهما 
�أن  م��وؤك��د�ً  �لبدنية.  �ل��ق��در�ت  �ختبار 
على �ملت�شابق �أن يعرف قدرة ح�شانه، 
�لتحديات  لتجاوز  كفريق  يعمال  و�أن 
على  �لرتكيز  ولي�س  تو�جههما،  �لتي 
الأنه  بح�شانه  يهتم  و�أن  فقط،  �لربح 
�لنهاية.  �إىل خط  �شيحمله  �ل��ذي  هو 
�لفار�س  يبني  �أن  �أه��م��ي��ة  �إىل  و�أ���ش��ار 
معرفته  على  بناء  �ل�شباق  يف  قر�ر�ته 
يقّدر  �أن  ع��ل��ي��ه  م���ن  ف��ه��و  ب��ح�����ش��ان��ه، 
�الأوقات  جميع  يف  �ملطلوبة  �ل�شرعة 
�إذ� كان  �أث��ن��اء �ل��رك��وب، و�أن ي��ق��ّرر م��ا 
�ل�شباق  �إك���م���ال  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  �حل�����ش��ان 
م�شدد�ً  و�ل��ظ��روف.  للمعطيات  وف��ق��اً 
�لفار�س  ل���دى  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى وج���وب 
بح�شانه.  �ل��وع��ي  م��ن  ع��ال��ي��ة  درج����ة 
�لبيطرية  �ل��ط��ب��ي��ب��ة  ����ش��ت��ه��ل��ت  ف��ي��م��ا 
�شعبان،  روال  �ل��دك��ت��ورة  �الإم���ار�ت���ي���ة 
بني  �لتفاعالت  تناولت  �لتي  ورقتها 
�حل�����ش��ان و�ل���ف���ار����س مب���ا ي�����وؤدي �إىل 
ب��و���ش��ف��ه��ا لركوب  �إي��ج��اب��ي��ة،  ع��الق��ة 
�لتما�س  على  �ملعتمد  و�أ�شلوبه  �خليل 
و�حل�شان  �ل����ف����ار�����س  ب����ني  �مل���ب���ا����ش���ر 
و��شتجابة �الأخري لالإ�شار�ت و�الأو�مر 
�ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �ل��ف��ار���س. وق��ال��ت �إن 
تقوم  و�خل��ي��ول  �لب�شر  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
على عدة تفاعالت يف ما بينهما، توؤدي 

�إىل عالقة �إيجابية �أو �شلبية.
�شعبان  روال  �ل����دك����ت����ورة  وت����ن����اول����ت 
ريا�شة  يف  حت����دث  �ل���ت���ي  �الإ����ش���اب���ات 

ركوب �خليل �لتي �عتربتها من �أكرث 
�لريا�شات خطورة يف �لعامل. و�أ�شارت 
هي  �شيوعاً  �الأك��رث  �الإ���ش��اب��ات  �أن  �إىل 
�أن  �أو  �حل�شان،  من  �ل�شقوط  ب�شبب 
�حل�شان كان مرعوًبا، �أو الأن �حل�شان 
�أد�ء مهمة خ��ارج نطاق  قد طلب منه 
م��ه��ارت��ه. وق��ال��ت �إن ت��و�ت��ر �حل���و�دث 
بني  �مل�شتغرق  �لوقت  زي��ادة  مع  يزيد 
�خل����ي����ول، ب��غ�����س �ل���ن���ظ���ر ع����ن مدى 
خ����ربة �ل���ف���ار����س، م���وؤك���دة �أن�����ه ميكن 
فهم  �إذ�  �حل���و�دث  من  �لعديد  جتنب 
�لفار�س ب�شكل �أف�شل �شلوك �حل�شان 
�لتنبوؤ برد فعل  �الأ�شا�شي، مما ميكنه 

�حل�شان يف حاالت معينة.
�إىل  �شعبان  روال  �لدكتورة  ثم عرجت 
�إنه  وق��ال��ت  �ل��رح��ي��م،  �لقتل  م��و���ش��وع 
�ملت�شبب  “�لتعمد  ب��اأن��ه  تعريفه  يتم 
يف وف����اة غ���ري م���وؤمل���ة و���ش��ه��ل��ة للخيل 
�مل���ري�������س، �ل�����ذي ي���ع���اين م���ن مر�س 
ع�شال �أو موؤمل”. و�أو�شحت �أن �لقتل 
�الأطباء  ب��ه  يقوم  �إج���ر�ء  ه��و  �لرحيم 
نظر�ً  ����ش���دي���د،  ب���ح���ذر  �ل���ب���ي���ط���ري���ون 
للعاطفة �لتي تر�فقه، م�شجعة مالكي 
�خليل على �لتفكري يف �لقتل �لرحيم 
�أمد معاناة �حل�شان.  �إطالة  بداًل من 
و�الإجر�ء�ت  �لتفا�شيل  ت�شرح  �أن  قبل 

�ملتعلقة بالقتل �لرحيم.
�أم�������ا �ل���ط���ب���ي���ب �ل���ب���ي���ط���ري �ل������دويل 
�شومر�شيث،  د.ه���ال���ف���رد  �ل�����ش��وي��دي 
ف���اأك���د ع��ل��ى خ���ط���ورة ري���ا����ش���ة رك���وب 
للفار�س  �شو�ء  �خليل وكرثة حو�دثها 
�أو �حل�شان، مقدماً عدة نقاط تتعلق 
بكيفية جتنب تلك �حلو�دث عن طريق 
تدريب  �أهمية  على  م��وؤك��د�ً  �لتدريب، 
�حل�شان عن طريق �لتعزيز �الإيجابي 
و�ل��ت��ج��ن��ب �ل���ت���ام ل��ل��ع��ق��اب، ك��م��ا �شدد 
�أجل  �أهمية مر�جعة �ملعد�ت من  على 
تتنا�شب مع �حل�شان  �أنها  �لتاأكد من 
�الإ�شابات،  لوقوع  منعاً  معاً  و�لفار�س 
�لفار�س  �شحة  تكون  �أن  بجانب  ه��ذ� 
و�أن  �مل�����ش��ت��وى،  نف�س  على  و�حل�����ش��ان 
يكون �لوزن منا�شباً حتى ال يت�شبب يف 

حو�دث �أو م�شاكل �شحية.
�أ�شكال  هالفرد  �ل��دك��ت��ور  و��شتعر�س 
تعرتي  �أن  ميكن  �لتي  �ال���ش��ط��ر�ب��ات 
و�أثرها  ب��احل�����ش��ان،  �ل��ف��ار���س  ع��الق��ة 

�إىل  د�عياً  �ل�شباقات،  يف  �أد�ئهما  على 
بينهما  �ل��ع��اط��ف��ي  �جل���ان���ب  ت�����ش��ارك 
لكون �ل�شحة �لعاطفية بني �حل�شان 
و�لفار�س على قدر كبري من �الأهمية، 
�لتي  �مل�شاكل  م��ن  جملة  م�شتعر�شاً 
يتعر�س لها �حل�شان حال مت �إهماله 
�شحياً ونف�شياً. ويف ورقته، ��شتعر�س 
�ل�شباقات  خ��ي��ول  ���ش��وؤون  يف  �ل��ب��اح��ث 
�ل��دك��ت��ور دي��ف��ي��د م��ارل��ني م��ن �ململكة 
�الإن�شان  بني  �لعالقة  تاريخ  �ملتحدة، 
�ل��ع�����ش��ور �حلجرية،  م��ن��ذ  و�حل�����ش��ان 
مار�ً باملر�حل �لتي كان يتم فيها �شيد 
�حل�شان من قبل �لب�شر، ثم تدجينه، 
�لركوب،  ث��م  �جل����ر،  و����ش��ت��خ��د�م��ه يف 
وغ���ريه���ا م���ن �ل���ت���ط���ور�ت �ل���ت���ي قال 
�إنها مهدت وبنت �لعالقة بني �خليل 
و�لفار�س �ليوم. وعن �جلانب �لنف�شي 
ديفيد  �أ�شار  �حل�شان،  ل��دى  و�أهميته 
�إىل �أن �الأدرينالني لدى �حل�شان �أكرث 
بع�شر مر�ت من �الإن�شان، ومن ثم فاإن 
م���ا ن�����ش��ع��ر ب���ه م���ن ق��ل��ق ك��ب�����ش��ر علينا 
كيف  لنفهم  م���ر�ت  ع�شر  م�شاعفته 
�حل�شان  �إن  وق���ال  �حل�����ش��ان.  ي�شعر 
مل يتطور كفاية حلمل وزن �لفار�س، 
�ملائة  ع�شر يف  �شبعة  ق��ادر حلمل  فهو 
�إىل  بالن�شبة  ي��ع��ادل  م��ا  �أي  وزن���ه  م��ن 
�لب�شر كيلوجر�ماً، موؤكد�ً �أن �حل�شان 
ي��ب��ذل ج��ه��د�ً ب��ح��م��ل ه���ذ� �ل����وزن مما 
ت��اآك��ل م��ف��ا���ش��ل��ه، م�شري�ً  ي��ع��م��ل ع��ل��ى 
وزن  حت���دي���د  �إىل  �أدى  ه����ذ�  �أن  �إىل 
�لفار�س يف �شباقات �لقدرة، م�شتعر�شاً 
�ملر�حل �لتي مرت على حتديد �لوزن، 
�أمان  يف  ودوره  �ل�شرج  �أهمية  متناوال 
ل�شالمة  �ل�������وزن  وت����وزي����ع  �ل���ف���ار����س 
�لتو��شل  �أهمية  على  م�شدد�ً  �خليل، 
ب���ني �ل��ف��ار���س و�خل���ي���ل. ف��ي��م��ا تناول 
�لدويل  �لفرن�شي  �لبيطري  �لطبيب 
�لعالقات بني  د.ج��ان لوي لوكلريك، 
�خليل و�لفار�س و�أهمية فهم �لفار�س 
كبرية  �أه���م���ي���ة  م���ع���ط���ي���اً  حل�������ش���ان���ه، 
للتو��شل  �جل�شد  لغة  فهم  ل�شرورة 
ل��وي معاين ع��دد من  و���ش��رح  بينهما. 
�ل�شلوكيات و�لت�شرفات �لتي يقوم بها 
�خليل، وتف�شري�تها �لتي توؤدي ملعرفة 
م�شري�ً  ل��ل��ح�����ش��ان،  �لنف�شية  �حل��ال��ة 
ق���ر�ءة  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ت��ه��ا  �خل��ي��ل  �أن  �إىل 

مب�شاعره،  و�الإح�شا�س  �لفار�س  �أفكار 
�لكبار  �مل��درب��ني  م��ا مييز  �أن  وم��وؤك��د� 
قر�ءة  على  قدرتهم  ه��ي  غريهم  ع��ن 
يتناول  �أن  قبل  �حل�����ش��ان.  ج�شد  لغة 
طريقة  ع��ن  �حل�����ش��ان  تعليم  �أه��م��ي��ة 
رب��ط معاين و�أو�م���ر حم��ددة بلم�شات 
م�شدد�ً  �لفار�س،  من  معينة  و�أ�شو�ت 
�حل�شان  ع��ل��ى  �ل��ع��ق��اب  �شلبيات  ع��ل��ى 

و�أهمية �لتعزيز �الإيجابي له.

تو�شيات املوؤمتر
�مل���وؤمت���ر خل�س  ف��ع��ال��ي��ات  ن��ه��اي��ة  ويف 
�لتو�شيات  من  جملة  �إىل  �مل��وؤمت��رون 
ومعايري  م��ت��ط��ل��ب��ات  و����ش���ع  �أه���م���ه���ا 
لالأندية ومر�كز تعليم ركوب �خليل، 
لقو�نني  �الأ�شمل  �لفهم  يف  ت�شاعدهم 
ري��ا���ش��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة، و�ق����رت�ح مناهج 
دقيقة  �ع��ت��م��اد  و�إج��������ر�ء�ت  تعليمية 
مل��ر�ك��ز ت��دري��ب رك��وب �خل��ي��ل، وكذلك 
در��شة مدى تاأثري فرت�ت �ال�شرت�حة 
�الإجبارية على �خليول بعد م�شاركتها 
�إ�شافة  و�لتحمل،  �لقدرة  �شباقات  يف 
�إىل در��شة مدى تاأثري �لوزن �الإ�شايف 
�الإج���ب���اري ع��ل��ى �خل��ي��ول �مل�����ش��ارك��ة يف 
�قرتح  و�لتحمل، كما  �لقدرة  �شباقات 
ودر��شات  ب��ح��وث  �إج�����ر�ء  �مل���وؤمت���رون 
�إ���ش��اف��ي��ة ح����ول �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �خليل 
�لرتكيز  مع  وب�شالمته،  به  و�لعناية 
�إ�شابات  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
�لقدرة  ب�شباقات  م�شاركتها  يف  �خليل 
و�ل��ت��ح��م��ل،  و�أك����د �مل���وؤمت���رون كذلك 
�لتو�شيات  وتنفيذ  متابعة  ���ش��رورة 
و�ملوؤمتر�ت  �ملوؤمتر  هذ�  �لتي متت يف 
�ل�����ش��اب��ق��ة، و�ل��ت��و����ش��ل �مل�����ش��ت��م��ر بني 
�مل��درب��ني و�ل��ف��ر���ش��ان وم��ر�ك��ز و�أندية 
�ل���ف���رو����ش���ي���ة م�����ع �حت�������اد �الإم����������ار�ت 
�خلا�شة  و�لقرى  و�ل�شباق  للفرو�شية 
ب�شباقات �خليل وتزويدهم جميعا بكل 
�لفرو�شية،  ري��ا���ش��ة  جم��ال  يف  ج��دي��د 
بروتوكول  خم��رج��ات  ع��ل��ى  و����ش���ددو� 
و�لتحمل  �ل����ق����درة  ل���رك���وب  ب���وذي���ب 
مبينني �أنه �أ�شهم ب�شكل كبري يف عودة 
ري��ا���ش��ة �ل��ف��رو���ش��ي��ة �إىل �أ���ش��ل��ه��ا، مما 
�نعك�س �إيجابا على �شحة �خليل وقلل 
من �الإ�شابات فيها، و�أو�شو� ب�شرورة 
ن�شر  على  �لعمل  يف  �جلهود  مو��شلة 

�لعاملني  على  وتعميمه  �لربوتوكول 
يف جمال �لفرو�شية.  

 
فعاليات املهرجان

وب�������د�أت ب��ع��د ظ��ه��ر �أم�������س �إج�������ر�ء�ت 
�ل��ف��ح�����س �ل��ب��ي��ط��ري ل��ك��ل م���ن �شباق 
حملي �شيد�ت، و�شباق  كم   100.91
“ثالث  مفتوح  دويل  كم   242.15
�نطالقة يومه  �شتكون  جنوم” �ل��ذي 
�ل�شاد�شة  يف  كم”   80.84“ �الأول 
و�لربع من �شباح غد �خلمي�س، فيما 
يف  ���ش��ي��د�ت   100.91 �شباق  ينطلق 
�ل�شاد�شة وخم�س و�أربعني دقيقة �شباح 
�ليوم نف�شه، �لذي �شي�شهد يف �لثانية 
�لبيطري  �لفح�س  ظ��ه��ر�ً  و�لن�شف 
ذ�ت  للخيول  ك��م   100.91 ل�شباق 

�مللكية �خلا�شة.
و�شتبد�أ يوم غد� �جلمعة، يف �خلام�شة 
�لفح�س  �إج����ر�ء�ت  �شباحاً  و�لن�شف 
كم   242.15 ل�����ش��ب��اق  �ل���ب���ي���ط���ري 
“ثالث جنوم” وينطلق  دويل مفتوح 
و�لربع،  �ل�شاد�شة  يف  �لثاين  يومه  يف 
�شباق  ي��ن��ط��ل��ق  ن��ف�����ش��ه  �ل��ت��وق��ي��ت  ويف 
ذ�ت  للخيول  حملي  ك��م   100.91
�لثانية  يبد�أ يف  فيما  �مللكية �خلا�شة، 
و�لن�شف بعد ظهر ذلك �ليوم �لفح�س 
دويل  ك��م   80.47 ل�شباق  �لبيطري 
بعد  وي��ب��د�أ  و�حدة”،  “جنمة  تاأهيلي 
ذلك بن�شف �شاعة �لفح�س �لبيطري 
لل�شباب  دويل  ك��م   120.27 ل�شباق 
يف  يبد�أ  فيما  “جنمتان”،  و�لنا�شئني 
�لفح�س  �شباحا  و�ل��ن�����ش��ف  �ل��ث��ام��ن��ة 
بوذيب  �أك����ادمي����ي����ة  جل���ول���ة  �ل���ط���ب���ي 
يف  وتنطلق  كم   20 مل�شافة  �لتعليمية 
�ل�شبت،  يوم  �لتا�شعة �شباحا. وي�شهد 
�خلام�شة  يف  �مل���ه���رج���ان،  �أي������ام  �آخ�����ر 
�لفح�س  �إج����ر�ء�ت  �شباحاً  و�لن�شف 
كم   242.15 ل�����ش��ب��اق  �ل���ب���ي���ط���ري 
دويل مفتوح “ثالث جنوم” يف يومه 
“80.47 كم” �ل��ذي ينطلق  �لثالث 
وينطلق  �شباحاً،  و�لربع  �ل�شاد�شة  يف 
يف �لتوقيت نف�شه �شباق 120.27 كم 
“جنمتان”،  دويل لل�شباب و�لنا�شئني 
�شباق  �ن���ط���الق  �ل�����ش��اب��ع��ة  يف  ي��ع��ق��ب��ه 
“جنمة  تاأهيلي  دويل  ك��م   80.47
و�حدة”، ويف �لثامنة و�لن�شف �شيكون 
�أكادميية  جل���ول���ة  �ل��ط��ب��ي  �ل��ف��ح�����س 
بوذيب �لتعليمية مل�شافة 40 كم �لتي 

تنطلق يف �لتا�شعة �شباحاً.

خمت�شون دوليون اأبرزوا ميزات اخليل وخ�شو�شية روابطه بالإن�شان

•• ال�شارقة - الفجر:

�شجرة  ب��زرع  �لتعليمية  �ل�شارقة  منطقة  �أطلقتها  �لتي  للمبادرة  دع��م��اً 
)�ل�شجرة  بغر�س  �لغد  �شناع  قامت مدر�شة  �الإم���ارة،  �أنحاء  كل  �لغاف يف 
نادي  مب��ق��ري  و�الأج�����د�د،  �الآب����اء  ظاللها  حت��ت  جمعت  �ل��ت��ي  �لتاريخية( 
�لطلبة  من  جمموعة  مب�شاركة  و�شمنان،  �حلز�نة  يف  �لريا�شي  �ل�شارقة 
�إد�رة  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  فرع  لكل  �شجري�ت  بو�قع ثالث  و�ال�شاتذة، 

نادي �ل�شارقة �لريا�شي .
وتاأتي �ملبادرة متا�شياً مع �إعالن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

�ل��وزر�ء حاكم دبي )رع��اه �هلل(  مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ملوؤ�ش�شات  يف  ال�شتخد�مه  �لت�شامح،  لعام  ر�شمياً  �شعار�ً  )�ل��غ��اف(  �شجرة 
�حلكومية و�خلا�شة و�الإعالمية ويف جميع �حلمالت و�ملبادر�ت و�لرب�مج 

�لتي تطلق خالل عام �لت�شامح.
�ل�شجرة  ل��زر�ع��ة  �لطلبة  م��ن  جمموعة  حم��ج��وب،  حميد  ف��ائ��زة  وق���ادت 
ث��الث �شجري�ت  زر�ع���ة  �ل��ن��ادي يف �حل��ز�ن��ة و�شمنان، حيث مت��ت  مبقري 
�ل�شيانة  �لفردية مب�شاركة حممد �شبحي م�شرف  �إد�رة �الألعاب  مبدخل 
لتكون  �أي�شاً،  �شجري�ت  �إنبات ثالث  �شمنان مت  فرع  ب���االإد�رة، ويف مدخل 
عالمات تعرب عن �لعالقة �لتي تربط �لتعليم و�الأندية وتتما�شى مع عام 

�لت�شامح. و�أ�شاد نا�شر بن عف�شان �الأمني �لعام لنادي �ل�شارقة �لريا�شي 
�ل�شجرة  ب��غ��ر���س  �لتعليمية  �ل�����ش��ارق��ة  منطقة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��امل��ب��ادرة 
�لتاريخية يف �لنادي، م�شري�ً �إىل �أن �أهد�ف نادي �ل�شارقة �لريا�شي تت�شق 
مع �ملبادرة لرت�شيخ �لر�بط بني �لتعليم و�لريا�شة �لتي تلعب دور�ً مهماً 
�جلانب  ينف�شل عن  ال  �لريا�شي  �الأندية  دور  �أن  مبيناً  �لطلبة،  يف حياة 
�أن �شجرة �لغاف حظيت  �إد�رة �لتعليم، مو�شحاً  �الكادميي �لذي تقوم به 
�ل��رت�ث �الإم��ار�ت��ي وب��رز ذلك من �الهتمام �لكبري من  مبكانة خا�شة يف 
قبل �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان )طّيب �هلل ثر�ه(، 
بعد �أن �أ�شدر توجيهاته مبنع قطعها يف كافة �إمار�ت �لدولة. وتابع: غر�س 

�شجرة �لغاف يف �لنادي �إ�شافة �إىل �لبعد �لتاريخي لل�شجرة ي�شيف �لروح 
�جلمالية وروح �لت�شامح �لتي ت�شود �لدولة مو�طنني ومقيمني، و�ختيارها 
للت�شامح كان تعبري�ً ملكانتها �لكبرية يف نفو�س �الإمار�تيني، م�شيد�ً  عاماً 
مببادرة منطقة �ل�شارقة �لتعليمية وتخ�شي�س زر�عتها يف نادي �ل�شارقة 
�لريا�شة  مبكانة  �بنائنا  تعريف  يف  �الأندية  تلعبها  �لتي  �ملكانة  يوؤكد  مبا 
و�لعالقة �لوثيقة �لتي تربطها بالتعليم، مبيناً �أن �ملد�ر�س تتوىل �جلانب 
�لطلبة  وتن�شئة  �ملجتمع  يف  ف��ع��ااًل  دور�ً  �الأن��دي��ة  تلعب  بينما  �الأك��ادمي��ي 
م�شلحة  وبالتايل  �بناءنا  م�شلحة  يف  ي�شبان  وهما  �لريا�شية  مبمار�شة 

�لوطن حتى نح�شل على جيل يتمتع بعقل و�شحة �شليمة.

بالتعاون مع نادي ال�شارقة الريا�شي

مدر�ش���ة �شن���اع الغ���د اخلا�ش���ة تغ���ر�س �شج���رة الغ���اف كرم���ز للت�شام���ح 
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�مل��درب �الأمل��اين توما�س توخل كالر�بح �الأك��رب يف مبار�ة فريقه باري�س  برز 
�شان جرمان �لفرن�شي �شد م�شيفه مان�ش�شرت يونايتد �الإنكليزي يف ذهاب 
�لدور ثمن �لنهائي لدوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم، بابتكار ملزيج ناجح 

عّو�س غياب �لرب�زيلي نيمار و�الأوروغوياين �إدين�شون كافاين.
تر�فورد  �أول���د  ملعب  على  متوقع  وغ��ري  مريحا  ف��وز�  ج��رم��ان  �شان  وحقق 
-2�شفر يف مو�جهة فريق م�شيف دخل �ملبار�ة ويف ر�شيده 10 �نت�شار�ت 
وتعادل يف �ملباريات �ل�11 �لتي خا�شها يف خمتلف �مل�شابقات باإ�شر�ف مدربه 

�ملوقت �لرنوجي �أويل غونار �شول�شكاير.
ويف ح��ني ���ش��اد �ع��ت��ق��اد ب���اأن ���ش��ان ج��رم��ان ق��د يكون 

مفتاحي  بغياب  �مل��و�ج��ه��ة  يف  �الأ���ش��ع��ف  �ل��ط��رف 
�لهجوم نيمار وكافاين، عو�س �ملد�فع بري�شنل 
مبابي  ك��ي��ل��ي��ان  �ل���و�ع���د  و�مل��ه��اج��م  كيمبيمبي 
�لثاين،  �ل�����ش��وط  يف  ه��دف��ني  و�شجال  �ل��ث��غ��رة، 
�ىل  للعبور  ك��ب��رية  �أف�شلية  �ل��ف��ري��ق  ليمنحا 

ربع �لنهائي عندما ي�شت�شيف مبار�ة �الإياب على ملعبه بارك دي بر�ن�س يف 
�ل�شاد�س من �آذ�ر/مار�س.

�ل��ف��وز يف  ف�شل يف حتقيق  على خلفية  مان�ش�شرت  �ىل  ج��رم��ان  �شان  وو���ش��ل 
�ال  �الإنكليزية،  �لفرق  �أر���س  �لقارية على  �مل�شابقات  �آخ��ر ثالث مباريات يف 
�أنه تفوق ب�شكل ال لب�س فيه على م�شيفه �لذي �كتفى مبحاولة و�حدة بني 

�خل�شبات �لثالث ملرمى �حلار�س �الإيطايل جانلويجي بوفون.
�إغالق  �أج��ل  “لعبنا مبزيج جيد. �جلميع عمل من  �لفوز  وق��ال توخل بعد 
�ملبار�ة،  ه��ذه  يف  كربنا  “لقد  م�شيفا  �لكرة”،  مع  هادئني  بقينا  �مل�شاحات. 

�أقدمنا على �خلطوة �لتالية«.
وتابع “هذ� �جناز جميل من قبلنا«.

ظهر  �لباري�شي،  للنادي  �لفنية  �الإد�رة  دف��ة  يف  �الأول  مو�شمه  ويف 
توخل يف موقع �ملبتكر �لقادر على �لعبور بالفريق �ىل ربع �لنهائي، 
وتخطي خيبة �خلروج يف �ملو�شمني �ملا�شيني من �لدور ثمن �لنهائي 
وكافاين  نيمار  غياب  عقبة  تخطي  �ىل  و�إ�شافة  �لقارية.  للم�شابقة 
و�لظهري �لبلجيكي توما مونييه، متكن توخل من حتريك فريقه من 
�لبد�ية، ومنحه دفعا �إ�شافيا خالل �ال�شرت�حة �نعك�س �أد�ء �أكرث ج�شارة 

و��شتحو�ذ� يف �ل�شوط �لثاين.
وعلق �الأملاين يوليان در�ك�شلر على �أد�ء فريقه بالقول “نحن فريق 
فريق  لكننا  �لعاملي،  �لطر�ز  من  �لنجمني  وكافاين،  نيمار  بوجود 

�أي�شا يف غيابهما«.
و�رتكز �شان جرمان يف مبار�ة �لثالثاء على �أد�ء مهاجمه مبابي 
�لذي لعب على غري �لعادة يف مركز �أقرب �ىل ر�أ�س حربة يف 
غ��ي��اب �ل��ه��د�ف ك��اف��اين، وع���ّول على دع��م م��ن �الأط����ر�ف من 
در�ك�شلر و�الأرجنتيني �أنخل دي ماريا �شاحب متريرة �لهدف 

�لثاين.
و�أكد مبابي )20 عاما( �لذي يعد من �أبرز �ملهاجمني �لو�عدين 
يف كرة �لقدم يف �لوقت �لر�هن، �أن تعليمات توخل �شكلت عامال 

حا�شما يف �لفوز.
و�شرح بعد �ملبار�ة “قال يل �أن �أكون خمتلفا عما �أنا عليه عادة، 
و�أنني قد �أمل�س �لكرة �أقل من �ملعتاد، لكن طلب مني �أي�شا �أال 
�أتقدم كثري� الأنني �لالعب �لوحيد �لقادر على �لت�شلل من 

خلف �ملد�فعني«.
�أ�شاف “�أن�شت �إليه حتى و�إن كان �الأمر �شعبا الأن 
ذلك كان جديد� بالن�شبة �إيل، وال زلت �أحاول �أن 

�أعتاد على هذ� �ملركز«.
ل���دي م���اري���ا �لذي  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  ت��وخ��ل دور�  وم��ن��ح 
�أم�شى مو�شما للن�شيان مع يونايتد يف 2014-
خالل  من  ال�شيما  ت�شكيلته  يف  ون��ّوع   ،2015
�لدفع بالظهري �لرب�زيلي �ملخ�شرم د�ين �ألفي�س 
مبقيا  �الأمي���ن،  �جلناح  مركز  نحو  عاما(   35(

�لو�شط �ىل  �رتكاز  على مو�طنه ماركينيو�س يف مركز 
�لفرن�شي  غياب  يف  فري�تي،  ماركو  �الإيطايل  جانب 
على خلفية  �ل��ن��ادي  “�ملعاقب” م��ن  ر�ب��ي��و  �أدري����ان 
رغبته بالرحيل ورف�س جتديد عقده �لذي ينتهي 

بنهاية �ملو�شم.
وقال توخل �إن ماركينيو�س وفري�تي “كانا مذهلني 

ميكننا  ال  لكن  ي�شدق،  ال  �أد�ء  )ق��دم��ا(  معا، 
يف  فقط  معهما  باأكمله  �مل��و���ش��م  نخو�س  �أن 

�لو�شط«.
ت��ف��ادي �لتجربة  ���ش��ان ج��رم��ان يف  وي��اأم��ل 

�ملو�شم ما  �لتي �ختربها يف  �ملرة  �لقارية 
�أر�شه  على  تفوق  عندما  �ملا�شي،  قبل 
برباعية نظيفة -4�شفر على بر�شلونة 

�الإ�شباين يف ذهاب ثمن �لنهائي، قبل �أن 
يخ�شر 1-6 يف �الإياب على ملعب كامب نو، 

يف “رميونتاد�” من �الأبرز يف تاريخ كرة �لقدم، 
ي���ز�ل يف �شفوف  ك���ان ال  �ل���ذي  ن��ي��م��ار  وب���رز فيها 

�لفريق �لكاتالوين.
�الإياب،  عن  �أي�شا  وكافاين  نيمار  يغيب  �أن  يتوقع  وبينما 

�أظهر �أد�ء �الأم�س مل�شجعي باري�س قدرة �لفريق على �لتاأقلم 
وحتقيق نتيجة �إيجابية حتى دون هد�فهم �لتاريخي )كافاين( 

و�أغلى العب يف �لعامل )نيمار(.
وقال مبابي بعد �لفوز يف �ملو�جهة �لقارية �الأوىل بني �لفريقني 

و�شنو��شل  �لطريق،  منت�شف  يف  ن��ز�ل  ال  لكننا  �شعد�ء  “نحن 
�لتح�شري ب�شكل جيد«.

و�أ�شاف “يف �ل�شوط �لثاين، دخلنا بنيات جيدة الأننا كنا ندرك باأنهم 
�أر�شهم”، متابعا  ت�شجيل هدف على  �الإيقاع وال�شيما  زيادة  يريدون 
�مللعب.  �أر�س  على  تلعب  �لقدم  كرة  �خلوف،  عن  نتوقف  �أن  “علينا 
بالطبع نيمار مهم جد�، كافاين حموري، لكن كرة �لقدم تلعب على 

�أر�س �مللعب وهذ� ما �أظهرناه«.
�أز�ح  وقد  نف�شه  توخل  يجد  �لثالثاء،  حققها  �لتي  �الأف�شلية  ومع 

ي�شعى  �ل��ن��ادي  و�أن  ال�شيما  كاهله،  عن  �ل�شغط  من  هائلة  كمية 
لال�شتثمار�ت  قطر  �شركة  ��شتحو�ذ  )تاريخ   2011 �لعام  منذ 

�لريا�شية على ملكيته(، �ىل فر�س نف�شه بني �لكبار يف �أوروبا، 
دون �أن يتمكن حتى �الآن من تخطي ربع �لنهائي.

والقى �أد�ء �لفريق ترحيب �ل�شحافة �لفرن�شية �الأربعاء.
ت��ر�ف��ورد، �شد  �أول��د  “�لفوز يف  “ليكيب” �أن  ور�أت �شحيفة 
فريق فاز يف 10 من مبارياته �ل�11 �الأخرية ومل يخ�شر يف 
�إ�شر�ف �شول�شكاير، ي�شتحق �أن ي�شجل �شمن �أف�شل �لنتائج 

�لتي حققتها �الأندية �لفرن�شية خارج �أر�شها«.

توخ����ل الراب����ح الأكب����ر يف غي����اب نيم����ار وكاف��ان���ي 

بامليد�لية  جيلفر”  “بري�س  �ل���ربي���ط���اين  ت����وج 
�لعامل  بكا�س  �مل��ب��ارزة  ريا�شة  ملناف�شات  �لذهبية، 
للكبار فئة »A« رجال فردي، بعد لقاء مثري وقوي 
�لذي  �شون”،  “جانغ  �ل�شيني  �لالعب  جمعه مع  
حقق  بينما   ”10-15“ بنتيجة  �لف�شية  ح�شد 
�ملذخوري”  �ل��ع��اب��دي��ن  “زين  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��الع��ب 
�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل���ربون���زي���ة ب��ع��د ت��غ��ل��ب��ه ع��ل��ى �لالعب 
�مليد�لية  نال  �شابروف” �ل��ذي  “ماك�شيم  �لرو�شي 
�أي����ام مناف�شات  �ل��ربون��زي��ة، وذل���ك يف خ��ت��ام ث���اين 
نادي  �شالة  على  �الأول،  �أم�س  �أقيمت  �لتي  �ملبارزة 
�لعاملية  �الأل��ع��اب  بطولة  �شمن  للمعاقني،  �لثقة 
لالإعاقة �حلركية و�لبرت، �حلدث �لريا�شي �الأبرز 
�حلركية،  �الإع��اق��ة  �أل��ع��اب  م�شتوى  على  نوعه  م��ن 

�ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة يف طوكيو  ل�����دورة �الأل����ع����اب  و�مل����وؤه����ل 
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فرب�ير �جلاري. 

تفّوق �شيني
�لعامل  ك��اأ���س  �شعيد  على  �ل��رج��ال  مناف�شات  ويف 
للكبار فئة »B« فردي، فاز �ل�شيني “ديو لنغ هو” 
�لربيطاين  على  تغلبه  بعد  �لذهبية،  بامليد�لية 
�لف�شية،  �مليد�لية  نال  �ل��ذي  كوتيا”،  “دميرتي 
و�لالعب  عمار”  “علي  �ل���ع���ر�ق���ي  ح�����ش��د  ف��ي��م��ا 
“ جي زهانغ” �مليد�لية �لربونزية للفئة  �ل�شيني 

نف�شها  .

تاألق جمري واإيطايل  
وعلى �شعيد مناف�شات �ملبارزة لل�شيد�ت كاأ�س �لعامل 
�أوروبياً �شينياً، فازت  تاألقاً  فئة »A« و�لتي �شهدت 
بامليد�لية  كر�جنياك”  “�شوز�نا  �ملجرية  �لالعبة 
�ل�شينية  �ل��الع��ب��ة  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه��ا  ب��ع��د  �ل��ذه��ب��ي��ة، 
فيما  �لف�شية،  �مليد�لية  نالت  �لتي  رونغ”  “جينغ 
�ل�شينية  مو�طنتها  ن�شيب  من  �لربونزية  ذهبت 
“�يفا  �ملجرية  �لالعبة  ح�شلت  كما  غو”،  “هيان 
�أندريا هاجما�شي” على ميد�لية برونزية يف نف�س 
وعلى  لل�شيد�ت   »B« �للعبة  فئة  و�شمن  �ملناف�شة. 
�شعيد مناف�شات �ملبارزة حت�شلت �اليطالية “ماريا 
بياتري�س” على �مليد�لية �لذهبية، بعد تفوقها على 
�مليد�لية  نالت  �لتي  زهو”  جينغ  “جينغ  �ل�شينية 

�لف�شية، فيما ح�شدت �لرو�شية “�رينا مي�شروفا” 
�ل�شينية  علي  بتغلبها  �ل��ربون��زي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  على 
“رونغ �شياو” �لتي نالت كذلك �مليد�لية �لربونزية 

لنف�س �لفئة. 

والبطولة  قوية  مناف�شة  جيلفر:  بري�ص 
حمطة مهمة 

�لالعب  ق��ال  �لذهبية،  بامليد�لية  ف��وزه  ومبنا�شبة 
بري�س جيلفر:” �ملناف�شة �لتي جمعتني مع �لالعب 
كوين  �ل��ف��وز  �أت���وق���ع  ومل  �شهلة  ت��ك��ن  مل  �ل�شيني 
و�جهت ندية كبرية ومر�وغة كبرية لكني ��شتطعت 
�أن ��شتعيد قوتي و�أعود �إىل �للقاء و�أنهيه مل�شلحتي، 
�ملحطة  �لبطولة  تكون هذه  �أن  �أحر�س على  كوين 

�ملهمة بو�بة عبور يل �إىل �ملناف�شات �لعاملية و�لقارّية 
�الأخرى من هنا من �ل�شارقة �لتي �شعدت بتو�جدي 

بها«. 

�شوزانا كراجنياك: الذهبية ختام رائع
بدورها قالت �لبطلة �ملجرية �شوز�نا كر�جنياك:” 
�لفوز بامليد�لية �لذهبية يف هكذ� بطولة عاملية لهو 
وبالن�شبة  �لالعبني،  جلميع  و�ع��ت��ز�ز  فخر  حمط 
من  طويل  مل�شو�ر  ر�ئ��ع��اً  ختاماً  كانت  �لذهبية  يل 
�أف�شل  الأق��دم  �ملتو��شل  و�لتدريب  و�لتعب  �جلهد 
م��ا ل��دّي و�أم��ّث��ل ب��الدي م��ن �ل�شارقة ه��ذه �الإمارة 
خالل  بها  بتو�جدي  �شعدت  بالفعل  �لتي  �جلميلة 

هذه �ملناف�شات«. 

اجتماع 
وعقدت �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعاملي لالإعاقة 
�حلركية و�لبرت، �جتماعاً فنياً يف فندق �ل�شري�تون 
يف �ل�شارقة على هام�س �ملناف�شات، بح�شور كل من 
�للجنة  رئي�س  �لقا�شمي،  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا ل��ب��ط��ول��ة �الأل���ع���اب �ل��ع��امل��ي��ة لذوي 
طارق  �لدكتور  و�شعادة  و�ل��ب��رت،  �حلركية  �الإع��اق��ة 
���ش��ل��ط��ان ب��ن خ����ادم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
�لعليا، ورئي�س �للجنة �لتنفيذية للبطولة، و�ل�شيد 
رودي فان دن �أبيلي، رئي�س �الحتاد �لدويل لريا�شة 
�الإع��اق��ة �حل��رك��ي��ة و�ل��ب��رت، ناق�شو� خ��الل��ه خطط 
�الإع��اق��ة �حلركية  �ل��دويل الألعاب  وبر�مج �الحت��اد 

و�لبرت.

�شمن بطولة »الإعاقة احلركية والبرت ال�شارقة 2019«

اأوروب���ا تزاح���م ال�ش��ني عل���ى ذه���ب املب���ارزة.. والع���راق حت�ش���د برونزيت���ان

�النكليزي  ت�����ش��ل�����ش��ي  ف���ري���ق  ي�����ش��ع��ى   
�شقوطه  بعد  �أوروب��ي��ا  �شورته  لتلميع 
�شيتي  مان�ش�شرت  �أم����ام  حمليا  �مل���ذل 
�شيفا  يحل  عندما  نظيفة  ب�شد��شية 
ع��ل��ى م��امل��و �ل�����ش��وي��دي يف ذه����اب دور 
�الأوروب������ي  �ل������دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  �ل�32 
�ليوم  �ل��ق��دم  ك��رة  يف  ليغ”  “يوروبا 
�ملت�شائمني  �أك��رث  يكن  ومل  �خلمي�س. 
يتوقع �أن يعود فريق “�لبلوز” �الأحد 
من ملعب �الحتاد يف �شمال �إنكلرت� مع 
�شباكه،  �الأه��د�ف يف  ن�شف دزينة من 
وهي �أكرب خ�شارة يف تاريخ �لنادي منذ 
28 عاما و�لر�بعة تو�ليا خارج ملعبه. 
ماوريت�شيو  �الإيطايل  �مل��درب  ويو�جه 
�شاري �كتظاظ جدول مو�عيد �لنادي 
�ل���ل���ن���دين يف �الأ����ش���اب���ي���ع �مل��ق��ب��ل��ة، مع 
�لقاري،  �ل�شعيد  على  ماملو  مو�جهة 
مان�ش�شرت  ���ش��د  �مل��ن��ت��ظ��رة  و�مل���وق���ع���ة 
كاأ�س  من  �خلام�س  �ل��دور  يف  يونايتد 
كاأ�س  ونهائي  �ملقبل،  �الإثنني  �إنكلرت� 

�لر�بطة مبو�جهة مان�ش�شرت �شيتي.
وقال العب �لو�شط �لدويل �لفرن�شي 
بطل  �شد  �خل�شارة  بعد  كانتي  نغولو 

مثل  ت��ق��ب��ل  �ل�����ش��ع��ب  “من  �إن���ك���ل���رت� 
هذه �لهزمية �لثقيلة، ولكن تنتظرنا 
ل��رف��ع روؤو�شنا  �مل��ب��اري��ات  �ل��ك��ث��ري م��ن 
ومنحنا �الأمل لنتائج �أف�شل يف نهاية 
�ملباريات  ل��ت��وق��ف  ون���ظ���ر�  �مل���و����ش���م«. 
ي��خ�����س الع��ب��و ماملو  �ل�����ش��وي��د، مل  يف 
روي�شلر  �أويف  �المل��اين  �مل��درب  باإ�شر�ف 
�ملجموعات  دور  نهاية  منذ  مبار�ة  �أي 
مل�شابقة “يوروبا ليغ” يف كانون �الأول/ 
دي�شمرب �ملا�شي. ومل ي�شبق الأي فريق 
16 للم�شابقة  �ل�  �أن بلغ دور  �شويدي 
�الأهمية،  حيث  من  �لثانية  �الأوروبية 
ت��خ��ط��ي م�شيفه  ي��اأم��ل م��امل��و يف  ل���ذ� 
�ملعزز بالنجوم، ومن لعنة عدم متكنه 
من �لفوز على �لفرق �النكليزية �شوى 
م��رة و�ح��دة عندما ه��زم ع��ام 1995 
نوتنغهام فور�شت )2-1( ذهابا، قبل 
�لدور  يف  )�شفر1-(  �يابا  يخ�شر  �أن 

�الول لكاأ�س �الحتاد �الوروبي �شابقا.
�أر������ش�����ه بعدم  وي��ت�����ش��ل��ح م���امل���و ع���ل���ى 
خ�شارته يف مبارياته �لثماين �الأخرية 
وت���ع���ادل �شت  م���رت���ني  ف����از  �إذ  ق���اري���ا، 
�آخ��ر خ�شارة �ىل مو�شم  م��ر�ت. وتعود 

�شان  باري�س  �أم���ام   2016-2015
دور  يف  )�شفر5-(  �لفرن�شي  جرمان 
�أر����ش���ن���ال �شيفا  وي��ح��ل  �مل��ج��م��وع��ات. 
يف  �لبيالرو�شي،  بوري�شوف  باتي  على 
مو�جهة �شغوط متز�يدة حمليا من 
�ىل  ت��ق��دم  �ل���ذي  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 
و�أر�شنال،  ت�شل�شي  �أم��ام  �لر�بع  �ملركز 
�ملوؤهل  �الأخ���ري  �مل��رك��ز  ب��ذل��ك  ليحتل 
ويجد  �أوروب����������ا.  �أب����ط����ال  دوري  �ىل 
موقع  يف  نف�شه  “�ملدفعجية”  ف��ري��ق 
�لدفاع عن حظوظه بخو�س �مل�شابقة 
وذلك  �ملقبل،  �ملو�شم  يف  �الأم  �لقارية 
بلقب  ل��ل��ت��ت��وي��ج  �ل�����ش��ع��ي  مب���ح���اول���ة 
�أي����ار/م����اي����و  �ل��������دوري �الأوروب����������ي يف 
�ال�شباين  �ملدرب  ويعود العبو  �ملقبل. 
�لقارية  �ل�����ش��اح��ة  �ىل  �إمي����ري  �أون����اي 
 )1-2( هادر�شفيلد  على  فوزهم  بعد 
و�لذي  �ل�شبت،  �الإنكليزي  �ل��دوري  يف 
و�شع �لفريق يف �ملركز �خلام�س بفارق 
�أمام ت�شل�شي، وبنقطة خلف  �الأهد�ف 
�مل����ب����ار�ة فر�شة  و���ش��ت��ك��ون  ي��ون��اي��ت��د. 
هليب  �ألك�شندر  �لو�شط  خط  لالعب 
�للندين  فريقه  ملو�جهة  عاما(   37(

�ل�����ش��اب��ق �ل���ذي د�ف���ع ع��ن �أل���و�ن���ه بني 
عودته  بعد  و2008،   2005 عامي 
�لذي  ب��ات��ي  ف��ري��ق  �ىل   2018 ع���ام 
ب����د�أ م�����ش��ريت��ه �ل��ك��روي��ة م��ع��ه مو�شم 
يتنقل  �أن  ق���ب���ل   2000-1999
ب��ني �أن��دي��ة �أوروب��ي��ة ع���دة. وال يحمل 
�ل��ف��ري��ق �ل��ب��ي��الرو���ش��ي ذك����رى جيدة 
من مو�جهتيه �الأخريتني �مام فريق 
ذهابا  ت�شل�شي  �أم��ام  خ�شر  �ذ  �نكليزي 
“يوروبا  ل���  �ملجموعات  دور  يف  و�إي��اب��ا 
ليغ”، لكنه يت�شلح بفوزه بلقب �لدوري 
�مل��ح��ل��ي يف �الأع�����و�م �ل���� 13 �الأخ����رية. 
�شيفه  �ال�شكتلندي  �شلتيك  وي��و�ج��ه 
ف��ال��ن�����ش��ي��ا �ال���ش��ب��اين يف �إح�����دى �أب���رز 
مباريات هذ� �لدور. ويخو�س �لفريق 
�ال�شباين م�شابقة “يوروبا ليغ” قادما 
م��ن دوري �الأب���ط���ال ب��ع��دم��ا ف�����ش��ل يف 
�لتاأهل �ىل ثمن �لنهائي بحلوله ثالثا 
يوفنتو�س  خلف  �لثامنة  �ملجموعة  يف 
�الإي��ط��ايل ويونايتد. ولكن م��ذ�ك مل 
يخ�شر فريق “�خلفافي�س” �شوى مرة 
“�لليغا”،  و�ح��دة يف ت�شع مباريات يف 
�لثامن  للمركز  بال�شعود  له  �شمح  ما 

يف ت��رت��ي��ب �ل����ف����رق. وي������درك م���درب 
�ل�شرب  �أن  رودج���رز  ب��ر�ن��دون  �شلتيك 
ملوقع  وق��ال  للفوز،  فريقه  مفتاح  ه��و 
نلعب  للعبة.  فهمي  هو  “هذ�  �لنادي 
يخ�شر  مل  فالن�شيا  ج��ي��دة.  ف��رق  �شد 
���ش��وى �أرب�����ع م����ر�ت ط����و�ل �مل��و���ش��م يف 

و�حد من �أكرب �لدوريات �الوروبية«
وي�شت�شيف الت�شيو �اليطايل �إ�شبيلية 
ليغ”  “يوروبا  لقب  حامل  �ال�شباين 
ثالث م��ر�ت �ع��و�م 2014 و2015 
و2016، علما �أنه �أحرز �للقب �ي�شا 
2006 و2007 عندما كانت  عامي 
�الحتاد.  ك��اأ���س  با�شم  تعرف  �مل�شابقة 
للمرة   32 �ل�  دور  �ىل  وتاأهل الت�شيو 
بحلوله  مو��شم،  ثماين  يف  �ل�شاد�شة 
�لثامنة  �ملجموعة  �لثاين يف  �ملركز  يف 
�ملت�شدر  خ���ل���ف  ن���ق���اط   9 ب���ر����ش���ي���د 
 18( �المل��اين  فر�نكفورت  �إينرت�خت 
يف  �لعا�شمة  فريق  وي�شارك  نقطة(. 
�مل�شابقة للمرة �ل�شابعة، وتعود �أف�شل 
 2013  2012- ملو�شمي  له  نتيجة 
ربع  ب��ل��غ  ع��ن��دم��ا   2017 و-2017 
بطاقة  �إ���ش��ب��ي��ل��ي��ة  وح���ج���ز  �ل��ن��ه��ائ��ي. 

�لتاأهل لهذ� �لدور يف مبار�ته �الأخرية 
�لرو�شي  كر��شنود�ر  �أم��ام  �أر�شه  على 
ليت�شدر  )-3�شفر(،  بنتيجة  ب��ف��وزه 
جم��م��وع��ت��ه ب��ر���ش��ي��د 12 ن��ق��ط��ة من 
وبفارق  وه���زمي���ت���ني،  �ن���ت�������ش���ار�ت   4
�الأه���������د�ف ع����ن و���ش��ي��ف��ه �ل���رو����ش���ي. 

�ال���ش��ب��اين مناف�شه  �ل��ف��ري��ق  وي��و�ج��ه 
�ملا�شي  �ملو�شم  �اليطايل بعدما و�شل 
دوري  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي  رب����ع  �ل������دور  �ىل 
�الأوىل يف  �الأبطال، ويخو�س مبار�ته 
باللقب  فوزه  منذ  �الإق�شائية  �الدو�ر 
 .)1-3( ليفربول  �أم��ام   2016 ع��ام 

�ألتقيا �شابقا  �أن  ومل ي�شبق للفريقني 
ال  �لكفة  ول��ك��ن  �ل��ق��اري��ة،  �مل�شابقة  يف 
متيل ل�شالح الت�شيو يف مو�جهاته مع 
�إذ مل يفز �شوى يف  �الندية �الإ�شبانية 
ثالث  منها   ،18 من  مباريات  خم�س 

من ت�شع على ملعبه يف روما.

بعد ال�شقوط الكبري حمليا

ت�شل�ش���ي ي�شع���ى لتلمي���ع �شورت���ه يف يوروب���ا لي���غ  



�شابط يحقق مع ل�س بثعبان �شخم
�أظهر مقطع فيديو مروع يف �إندوني�شيا، عدد� من عنا�شر �ل�شرطة 
وهم يعذبون رجال معتقال من خالل �إحاطة ج�شمه بثعبان طويل 

د�خل �لزنز�نة، و�شط حالة من �لهلع.
�الإندوني�شية  �ل�شرطة  عنا�شر  ف��اإن  �إع��الم��ي��ة،  تقارير  وبح�شب 
مبنطقة بابو�، �شرقي �لبالد، �أدخلو� �لرجل �لذي وقع يف �أيديهم 
يف حالة من �لرتويع و�ل�شخرية دون �أن يبالو� بخوفه من �حليو�ن 

�لذي ي�شل طوله �إىل مرتين.
يف  توثيقه  ج���رى  ع��م��ا  �ملحلية  �ل�����ش��رط��ة  �ع��ت��ذرت  ناحيتها،  م��ن 
�لفيديو، و�أو�شحت �أن �لثعبان �لذي جلاأ �إليه �لعنا�شر بعد �عتقال 

�لل�س �مل�شتبه فيه مل يكن �شاما.
يف  ه��و�ت��ف،  �شرقة  على  �إق��د�م��ه  يف  ي�شتبه  �ل���ذي  �ل�شحية  وب���د� 
حالة من �لرعب وهو ي�شرخ لكن عنا�شر �ل�شرطة كانو� يهددونه 

باإدخال �لثعبان يف فمه و�شرو�له.
و�أثار �لفيديو �نتقاد�ت حقوقية و��شعة، وقال نا�شطون �إن �لقانون 
ين�س على �إخ�شاع �مل�شتبه فيهم للتحقيق و�ملحاكمة وفق مقت�شيات 

�لقانون، بعيد� عن �لتعذيب �جل�شدي و�لنف�شي.
�لعن�شرية  ممار�شة  يوؤكد  ح�شل  ما  �أن  �آخ��رون  معلقون  و�أ���ش��اف 
ملمار�شات  و�إخ�شاعهم  ب��اب��و�  منطقة  يف  �الأ�شليني  �ل�شكان  جت��اه 

مهينة حتط من كر�متهم.
�ملتورطني  �شد موظفيها  �إج���ر�ء�ت  �تخذت  �أنها  �ل�شرطة  و�أك��دت 
قامت  �أن���ا  و�أ���ش��اف��ت  �لثعبان،  ط��ري��ق  ع��ن  فيه  �مل�شتبه  تعذيب  يف 
�إخ�شاعهم  عن  ف�شال  �أخ��رى  مناطق  يف  �خلدمة  �إىل  باإر�شالهم 

لدور�ت �أخالقية.

العقارب تغزو مدنا وتلدغ الآلف
على خلفية ظاهرة �لتغري �ملناخي �لتي �أدت �إىل �آثار بيئية �شلبية، 
�لرب�زيل موؤخر�، و�شط  وق��رى  ع��دد� من مدن  �لعقارب  �جتاحت 
�إىل  �لبالد  يف  �خل�شر�ء  �مل�شاحات  تر�جع  ي��وؤدي  �أن  من  خم��اوف 

تفاقم �نت�شار �ملخلوقات �ل�شامة م�شتقبال.
وح�شبما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن مدينة �شاو 
باولو �لتي يبلغ عدد �شكانها 12 مليون ن�شمة، تعر�شت لغزو من 

�لعقارب ب�شورة متز�يدة خالل �لعقدين �الأخريين.
�أن����و�ع م��ع��روف��ة م��ن �ل��ع��ق��ارب، ل��ك��ن هذ�   4 وتعي�س يف �ل���رب�زي���ل 

�حليو�ن �خلطري و�ل�شام كان يعي�س بعيد� عن �ملدن �لكربى.
ويقول �خلرب�ء �إن �لعقارب �شارت جتد ملجاأ مثاليا يف �ملدن، الأنها 
�خل�شر�ء،  �مل�شاحات  تر�جع  بعد  �لقمامة،  يف  و�لطعام  �مل��اء  توفر 
يتعر�س  ال  �لعنكبوتيات  طائفة  �إىل  �ملنتمي  �حل��ي��و�ن  �أن  ومب��ا 

لالفرت��س فاإنه يتكاثر ب�شهولة.
�ل���رب�زي���ل ج����ر�ء �الحتبا�س  �رت���ف���اع درج����ة �حل�����ر�رة يف  ويف ظ��ل 
�حل��ر�ري، �شارت �لعقارب تزحف �إىل مناطق �أكرث برودة جنوبي 

�لبالد، يف ظاهرة مل ي�شبق ر�شدها منذ عقود.
و�رتفع عدد من تعر�شو� �إىل لدغات �لعقارب يف �لرب�زيل من 12 
�ألف �شخ�س �شنة 2000 �إىل 140 �ألفا خالل �لعام �ملا�شي، بح�شب 

بيانات من وز�رة �ل�شحة.
ب�شبب   2017 �شنة  م�شرعهم  �ل���رب�زي���ل  يف  �شخ�شا   88 ول��ق��ي 
�لتعر�س للدغات �لعقارب، ويفارق بع�س �ل�شحايا �حلياة ب�شبب 
عند  �ل��ع��الج  ت��اأم��ني  على  �ل��ق��ادرة  �مل�شت�شفيات  ع��ن  �مل��ك��اين  �لُبعد 

�لتعر�س للدغات �ل�شامة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يقام لهما حفل زفاف مفاجئ
بعدما توجها �إىل مطعم لتناول �لبيتز�، تلقى �شاب وفتاة بريطانيان، مفاجاأة �لعمر، عندما �أقيم لهما حفل زفاف 
�شونغ )30 عاماً(  �أليك�س  م��ادي غونز )29 عاماً( وخطيبها  تر�شيح  �لعرو�س.  وج��رى  له �شديقة  رتبت  مفاجئ 
للح�شول على حفل زفاف مفاجئ يف مطعم "بيتز� �إك�شرب�س" من قبل �شديقة �أليك�س �لتي �كت�شفت وجود م�شابقة 
يف �ملطعم الإقامة حفل زفاف ع�شو�ئي.  فعندما ذهبت مادي لتناول �لغد�ء برفقة �ليك�س يف �ملطعم �لذي يقع يف 
لندن، فوجئ �ل�شابان باإعالن نادلة �ملطعم عن �إقامة حفل زفاف مفاجئ لهما، و�أن �الأقارب و�الأ�شدقاء يف طريقهم 
�إىل �ملطعم للم�شاركة يف �حلفل.  وقد و�فقت مادي �لتي تعمل كمعلمة يف مدر�شة �بتد�ئية، وخطيبها �أليك�س �لذي 
ل �حلا�شرون �ملطعم  يعمل يف جمال �ل�شيانة �لكهربائية، على عقد قر�نهما يف �ملطعم.  ويف غ�شون عدة �شاعات حوَّ
بالكامل �إىل �شالة ت�شم 30 مقعد�ً لل�شيوف، و�ختارت مادي ف�شتان زفافها من جمموعة موؤلفة من 16 ف�شتاناً 
من  قريبة  �شالة  يف  عر�ئ�شي  ومكياج  مميزة  �شعر  ت�شفيفة  على  وح�شلت  م�شبقاً،  �أعدتها  قد  �ملطعم  �إد�رة  كانت 
�ملطعم، بينما خ�شع �أليك�س حلالقة �شعر �شريعة.  ويف متام �ل�شاعة �ل�شاد�شة م�شاء، ُعقد قر�ن �ل�شابني، و�شط جو 

�حتفايل مميز، قّدم خاللها �ملطعم كعكة زفاف م�شنوعة من كر�ت �لعجني.
�أعلن عن م�شابقة الإقامة حفل زو�ج الثنني من �الأ�شخا�س �ملخطوبني �لذين يثابرون على  �أن �ملطعم كان  يذكر 

تناول �لبيتز� فيه با�شتمر�ر، ووقع �الختيار على مادي و�أليك�س يف نهاية �ملطاف.
�لزفاف،  �أماكن الإقامة حفالت  لت�شبح  �إك�شرب�س حالياً، ترخي�س عدد من فروعها  بيتز�  �شل�شة مطاعم  وتدر�س 

بهدف �ل�شماح للكثري من هو�ة فطائرها باإقامة حفالت زفافهم فيها، وفق ما نقل موقع "ميرتو" �الإلكرتوين. 

اخلميس    14   فبراير    2019  م   -   العـدد  12555  
Thursday  14   February   2019  -  Issue No   12555

لطفي لبيب يقرتب من القرار ال�شعب
�إىل  ب�شبب تردي حالته �ل�شحية موؤخر�، ملح �لفنان �مل�شري لطفي لبيب 

نهاية م�شريته �لفنية، لكنه مل يعلن �عتز�له �لعمل �لفني ب�شكل ر�شمي.
مقابلة  يف  �لرئي�شية،  ال  �مل�شاعدة  �الأدو�ر  ب��اأد�ء  ��شتهر  �ل��ذي  لبيب،  وق��ال 
مع �شحيفة "�الأهر�م �مل�شائي"، �إنه "رغم حبي �ل�شديد للفن فاإن �شحتي 
مبقدوري  "لي�س  عاما:  �ل�71  �شاحب  �لفنان  وتابع  ت�شاعدين".  تعد  مل 

مو��شلة �لت�شوير ل�شاعات طويلة مثلما كنت �أفعل قبل ذلك".
وخالل �ل�شنو�ت �الأخرية، بات ظهور لطفي لبيب يف �الأعمال �لفنية نادر�، 

و�شط ما تردد عن تعر�شه ملر�س مل يك�شف عن هويته.
و�نت�شرت �شائعات عدة حول وفاة �ملمثل �لذي برز يف �أدو�ر �ل�شر و�لكوميديا 

يف �آن و�حد، �إال �أنه مل يبد �شيقا من هذه �الأخبار �لكاذبة.
وتابع يف مقابلته مع �ل�شحيفة �مل�شرية: "ال �أنظر ملثل هذه �ل�شائعات كما 
�أنها ال تغ�شبني الأنني �عتدت عليها، وبالتايل �أجتاهلها، لكنني علمت بها". 
و�أ�شاف: "هناك من قال �إنني �نتقلت للم�شت�شفي وحالتي �شيئة، و�آخرون 
رددو� خرب وفاتي، لكنني حتي �الآن ال �أعلم �لد�فع ور�ء ذلك، ولهذ� ال �أملك 

�شوي �أن �أجتاهلها و�أ�شلم �أمري �إىل �هلل".
�أفالم  يف  م�شاركته  �أدو�ره  �أه��م  وم��ن  ح��اف��ال،  فنيا  تاريخا  لبيب  وميتلك 
�أنت"  �أ�شود" و"طري  �لعمارة" و"ع�شل  يف  يعقوبيان" و"�ل�شفارة  "عمارة 

و"ع�شافري �لنيل" و"جاءنا �لبيان �لتايل".
"يوميات  م�شل�شالت  منها  �ملميزة،  �الأعمال  من  باقة  للتلفزيون  قدم  كما 

وني�س" و"زيزنيا" و"ن�شف ربيع �الآخر".

مار�شيلو: غاريث بيل ل يعرف �شوى 4 كلمات بالإ�شبانية
ك�شف العب ريال مدريد �الإ�شباين، مار�شيلو، �أن زميله �لويلزي يف �لفريق، 
غاريث بيل، ال يعرف �شوى عدد حمدود جد� من �للغة �الإ�شبانية على �لرغم 
�إ�شبانيا يف  �إىل  بيل  وو�شل غاريث  �لبالد.  �أع��و�م يف  �شتة  نحو  من ق�شائه 
�شنة 2013 قادما من نادي توتنهام �الإجنليزي، بعقد و�شلت قيمته يف ذلك 
�لوقت �إىل 130 مليون دوالر. وعلى �لرغم من م�شاهمة �لنجم �لويلزي يف 
نيل �لفريق �مللكي الأربعة �ألقاب وتتويجه بالدوري �الإ�شباين ملرة و�حدة، مل 
�أن  مار�شيلو  و�أ�شاف  �الإ�شبانية.  �لثقافة  على  كثري�  يطلع  �أن  بيل  ي�شتطع 
بيل ال يتحدث �شوى �الإجنليزية يف غرفة تبديل �ملالب�س، كما �أنه ي�شطر 
يف �أحيان �أخرى �إىل �لتو��شل عن طريق �الإ�شار�ت، وال يعرف �شوى 4 كلمات 
"مريور" �لربيطانية. ويف حديثه عن مغادرة  باالإ�شبانية، ح�شب �شحيفة 
�إنه كان على عالقة جيدة جد� بالنجم  كري�شتيانو رونالدو، قال مار�شيلو 
�لربتغايل وعائلته و�شديقته. و�أبدى مار�شيلو لرحيل �لالعب كيكو كا�شيا 
عن �لفريق وذكر �أنه كان يجل�س �إىل جانبه يف غرفة تبديل �ملالب�س، �إذ د�أب 
على حتيته كل يوم "�ليوم، مل يعد ثمة من يجل�س بجانبي، لقد لعبنا معا 

ملدة ت�شع �شنو�ت، ولذلك، من �لطبيعي �أن �أكون حزينا".

ملحة �شريعة حول الإ�شعاع 
بالهواتف الذكية 

 Statista أ�شارت بو�بة �الإح�شائيات�
و��شحة  بيانات  ت��وج��د  ال  �أن���ه  على 
�ل��ه��و�ت��ف �جلو�لة  �إ���ش��ع��اع  �أن  ت��وؤك��د 
باالأمر��س،  �الإ���ش��اب��ة  يف  يت�شبب 
وقد ن�شرت �لبو�بة ر�شومات تو�شح 
�شاحبة  �لذكية  �لهو�تف  موديالت 
و�أقلها.   SAR �إ���ش��ع��اع  ق��ي��م  �أع��ل��ى 
قيم  �أع��ل��ى  ذ�ت  �مل��ودي��الت  تقل  وال 
�لق�شوى  �ل���ق���ي���م  ع����ن  ل���الإ����ش���ع���اع 
هاتف  ج��اء  وق��د  عامليا،  بها  �ملو�شى 
�أعلى  ب��اع��ت��ب��اره   Mi A1 ���ش��اوم��ي 
�ل���ه���و�ت���ف �ل��ذك��ي��ة م���ن ح��ي��ث قيم 
و�ت/كجم،   1.75 بقيمة  �الإ���ش��ع��اع 
و�ن  هاتف  ج��اء  �لتالية  �ملرتبة  ويف 
و�ت/كجم،   1.68 بقيمة   5T بل�س 
 Mi Max 3 ����ش���اوم���ي  ج���ه���از  ث���م 
و�أ�شار  و�ت/ك����ج����م.   1.58 ب��ق��ي��م��ة 
�مل���ك���ت���ب �الحت��������ادي ل��ل��ح��م��اي��ة من 
�إىل  ت�شري   SAR قيمة  �أن  �الإ�شعاع 
بوحدة  �ل��ط��اق��ة  �مت�شا�س  م��ق��د�ر 
جدول  وهناك  كيلوجر�م،  لكل  و�ت 
يو�شح �لهو�تف �لذكية �لتي تتمتع 
على  وي��اأت��ي  �إ�شعاع،  معدالت  ب��اأدن��ى 
�شام�شونغ  ه���ات���ف  �ل��ق��ائ��م��ة  ر�أ������س 
تي  زد  وج��ه��از   Galaxy Note 8
 0.17 ب��ق��ي��م��ة   Axon Elite �إي 
تاأتي هو�تف  و�ت/كجم، وبعد ذلك 
 Galaxy و�شام�شونغ   G7 جي  �إل 

A8 بقيمة 0.24 و�ت/كجم.
و�أك������د �خل������رب�ء �الأمل������اين ع��ل��ى �أن���ه 
�لتكلفة  ب���ني  م���ا  ع��الق��ة  ت��وج��د  ال 
�ل��ب��اه��ظ��ة و���ش��دة �الإ����ش���ع���اع، فمثاًل 
تقوم �شركة �شام�شونغ باإنتاج هو�تف 
يف  ن�شبياً،  �الإ�شعاع  منخف�شة  ذكية 
�ل�شركات  بع�س  موديالت  �أن  حني 
بل�س  وو�ن  ���ش��اوم��ي  مثل  �ل�شينية 

حتتل �ملركز �الأخري يف �لقائمة.

فليكر متدد مهلة الن�شخ 
الحتياطي للح�شابات املجانية 
�أعلنت من�شة فليكر عن متديد موعد �حلذف 
�الأق�شى  �حلد  عن  �لز�ئدة  للبيانات  �لتلقائي 
 1000 وه��و  �ملجانية،  للح�شابات  ب��ه  �مل�شموح 
و�أعلنت  �ملقبل.  )�آذ�ر(  مار�س   12 �إىل  �شورة، 
�شبكة �ل�شور �أن م�شتخدمي �حل�شابات �ملجانية 
ميكنهم �الآن وحتى 12 من مار�س )�آذ�ر( �ملقبل 
عدد  الأن  ون��ظ��ر�ً  بهم،  �خلا�شة  �ل�شور  تنزيل 
�ل�شور �أو مقاطع �لفيديو، �لتي �شيتم حتميلها 
�حل�شابات  يف  ���ش��ورة   1000 يتجاوز  �أال  يجب 
بيانات  حتتوي  �لتي  �حل�شابات  ف��اإن  �ملجانية، 
تزيد عن هذ� �لرقم، ومل تتحول �إىل �خلدمة 
 12 بعد  �خل��و�دم  من  حذفها  �شيتم  �ملدفوعة، 
�أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در  �ملقبل.  )�آذ�ر(  م��ار���س 
�أ�شعار�ً جديدة  من�شة فليكر كانت قد فر�شت 
على م�شتخدميها مقابل �حل�شول على "ح�شاب 
ع��دد غ��ري حم��دود من  مدفوع" يتيح تخزين 
�ل�����ش��ور، �أو �ال���ش��ت��ف��ادة ب��اخل��دم��ة جم��ان��ا لكن 

ب�شرط عدم جتاوز عن 1000 �شورة.

�شّبت النار يف �شعره ووا�شل الغناء
ب�شورة  �لغناء  يو��شل  �أن  �أم��ريك��ي  روك  فنان  ��شتطاع 
�أن  قبل  ث���و�ن  ل��ع��دة  �شعره  يف  �ل��ن��ار  �شبت  بعدما  ع��ادي��ة 

يجري �إطفاوؤها على �مل�شرح يف والية �آيو�.
و�أظهر مقطع فيديو �ملغني بوبي جين�شن وهو يغني �أثناء 
�لعزف على �آلة �لغيتار، وحني ��شتعلت �لنار ب�شبب �ألعاب 

نارية على �خل�شبة، بد� غري مكرتث مبا ح�شل.
و�أكد جين�شن، يف ت�شريح �شحفي، �أنه �أح�س بالنار �لتي 
��شتعلت لكنه حر�س على عدم قطع �حلفلة �لتي ح�شر 

�إليها جمهور غفري.
وت��ق��دم ع��دد م��ن �الأف����ر�د ���ش��وب �لفنان وق��ام��و� بعملية 
�الإطفاء و�شط ��شتغر�ب �جلمهور �لذي ��شتمر يف تفاعله 

بينما كانت �لنار تلتهم خ�شالت من �ل�شعر. 
وبعد �حلفل، قال �لفنان يقول فيه �إن �لنار �لتي �شبت يف 
�شعره لي�س �شوى جزء �شغري من �حلياة، كما �أنها كانت 
�إنه يثق كثري�  جزًء� من �ملرح �أي�شا خالل �حلفل. وقال 
يف طاقمه ولذلك تركهم يقومون بالو�جب، و�أ�شاف �أنه 

م�شتعد للدو�م حتى يغني ولو كان �الأمر فوق �لنار.

كينج.. اأف�شل كلب 
ي��ن��ب��ح��ون ويهزون  �آالف م��ن��اف�����س  ث��الث��ة  ن��ح��و  ب��ني  م��ن 
ذيولهم، متكن �لكلب كينج وهو من نوع و�ير فوك�س من 

�نتز�ع لقب "�أف�شل كلب" يف عر�س �أقيم يف نيويورك .
كينيل  و�شتمن�شرت  نظمها  �لتي  �مل�شابقة  يف  كينج  تغلب 
كلوب يف نيويورك على جميع �ملناف�شني من كل �لواليات 
�لتي  بامل�شابقة  ليفوز  دول��ة  و14  �خلم�شني  �الأمريكية 

��شتمرت يومني يف مادي�شون �شكوير جاردن.
وجذبت �مل�شابقة 2800 كلب من 203 �أنو�ع.

"ال ميكنني و�شف...  قال جابرييل ر�جن��ل م��درب كينج 
لي�س  �لر�ئع  �لعر�س  بهذ�  �لفوز  بعد  �لليلة...  ما حدث 

هناك �شيء �آخر بحق ميكن �لفوز به".
و�أ�شاف لل�شحفيني بعد فوز كينج "�أنا فخور بحق بهذ� 
�لكلب". ويبلغ كينج من �لعمر �شبعة �أعو�م و�أ�شبح �لكلب 
�خلام�س ع�شر من نوع و�ير فوك�س �لذي يفوز بهذ� �للقب 
مع مدربه ر�جنل من كاليفورنيا �لذي حقق بذلك ثالث 

فوز له مع كلب بلقب "�أف�شل كلب يف �لعر�س".

اأول فنانة ت�شكيلية اآلية  يف العامل
طورت �شركة بريطانية خمت�شة يف �لفنون �لهند�شية ما 
�أ�شمته �أول �إن�شان �آيل على �شكل �مر�أة يف �لعامل خمت�شة 
بورتريهات  وتلوين  ر�شم  ق��ادرة على  �لت�شكيلي،  �لفن  يف 

و�قعية لوجوه �لب�شر.
Ai-" وتعتمد "�لفنانة �لروبوت" �لتي �أطلق عليها ��شم
�شغرية  و�شريحة  ��شطناعي  ذك��اء  برنامج  على   "Da
مقلة  كل  يف  وكامري�  �حليويتني،  عينيها  كلتا  يف  مثبتة 
من  لتتمكن  �الإلكرتونية،  يديها  يف  ر�شا�س  وقلم  عني، 
ت��ت��ب��ع �ل��وج��ه و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��الحم��ه ب��دق��ة متناهية 

الإجناز لوحات فنية وبورتريهات و�قعية.
�شركة  ف���اإن  تود�ي"،  "�إنديا  م��وق��ع  يف  ورد  م��ا  وبح�شب 
معر�س  يف  روبوتها  �شتعر�س   "Engineered Arts"
ب��ج��ام��ع��ة �إك�������ش���ف���ورد يف م���اي���و )�أي�������ار( �مل��ق��ب��ل، ع��ل��ى �أن 
ت�شتعر�س ر�شوماتها وبورتريهاتها خالل معر�س �شيقام 

يف لندن �شهر نوفمرب )ت�شرين �لثاين( �لعام �جلاري. جوردان كلري روبنز خالل ح�شورها العر�ص الأول من اأكادميية املظلة يف نيتفليك�ص يف هوليوود، كاليفورنيا. )ا ف ب(

�شام�شونغ توؤكد موعد 
اإطالق هواتف امل�شتقبل

�أكدت تقارير تقنية �أن "�شام�شونغ" 
�أح�����دث  ع����ن  �ل��ك�����ش��ف  �إىل  ت��ت��ج��ه 
�لقابل  وجهازها  �لذكية  هو�تفها 

للطي يف غ�شون �أيام قليلة.
"�أندرويد  م�����وق�����ع  وب����ح���������ش����ب 
�أوثوريتي"، فاإن "�شام�شونغ" تنوي 
�لك�شف عن هاتف "غاالك�شي �إف" 
�لع�شرين  بحلول  للطي،  �ل��ق��اب��ل 
من فرب�ير �جلاري، �أثناء �الإعالن 
�إ�س  "غاالك�شي  �ملرتقب عن هاتف 
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"�شام�شونغ"،  ����ش���رك���ة  ون�������ش���رت 
ت����غ����ري����دة  ع���ل���ى موقع  م�����وؤخ�����ر�، 
تويرت ب�شاأن �لهاتف �ملرتقب، لكن 
بع�س  يظهر  �لرتويجي  �لفيديو 
فقط  للطي  �لقابلة  �لت�شميمات 
ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ح عن  ي��ت��ح��دث  وال 

�جلهاز.
ويتوقع عدد من �خلرب�ء �أن ي�شل 
���ش��ع��ر �ل��ه��ات��ف �ل��ق��اب��ل ل��ل��ط��ي �إىل 
�أن  �مل��ح��ت��م��ل  وم����ن  دوالر   1500
يكون مزود� ب�شا�شتني �ثنتني على 
�أن تكون و�حدة منهما فقط قابلة 

للطي، ف�شال عن بطاريتني.
�شركة  ك�شفت  �مل��ا���ش��ي،  يناير  ويف 
عن  �ل��ن��ق��اب  �ل�شينية  "رويول" 
هاتفها "فليك�شباي" �لقابل للطي، 
لتهزم بذلك �لعمالقني �شام�شونغ 
�شابقا  وع�����د�  �ل���ل���ذي���ن  وه��������و�وي، 

بطرح هاتف من هذ� �لنوع.
�جل����دي����د  �جل������ه������از  ع�����ر������س  ومت 
وه���و ج��ه��از ل��وح��ي ي��ع��م��ل كهاتف 
�الإل������ك������رتون������ي������ات  م�����ع�����ر������س  يف 
ال�س  يف   2019 لعام  �ال�شتهالكية 

فيغا�س، �لذي �نطلق قبل �أيام.
و�أظ���ه���رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و و�شور 
�جل����ه����از �ل���ق���اب���ل ل��ل��ث��ن��ي و�ل�����ذي 

درا�شة: النوم يقي اجل�شم من اجلراثيم 
"�إن  �ل��ع��ف��وي �شحيح:  �الأم��ه��ات  ح��دي��ث  �أن  ي��ب��دو 

�أ�شابتك نوبة برد، فالنوم �أف�شل عالج".
�أملان �شبيال تزيد من خالله  فقد �كت�شف باحثون 
ب��رد. فالنوم يعزز فيما  �لنوم على درء نوبة  ق��درة 
ي���ب���دو ك���ف���اءة خ���الي���ا م��ن��اع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة م���ن خالل 
حت�شني فر�س تعلقها باخلاليا �مل�شابة بفريو�شات 

وتدمريها يف �لنهاية.
ورك���ز �ل��ب��اح��ث��ون �ه��ت��م��ام��ه��م ع��ل��ى �خل��الي��ا )تي( 
تر�شد  فعندما  �ملعدية.  لالإ�شابات  تت�شدى  �لتي 
ب��ع��دوى فريو�شية،  ه���ذه �خل��الي��ا خ��ل��ي��ة م�����ش��اب��ة 
فاإنها تعكف على تن�شيط بروتني لزج يعرف با�شم 

)�الإنتجرين( ي�شمح لها بالتعلق بتلك �خللية.
و��شتطاع �لباحثون �أن يربهنو� �أن قلة �لنوم وكذلك 
رف��ع م�شتويات  �إىل  ت��وؤدي  �لطويلة  �لتوتر  ف��رت�ت 
�لهرمونات �لتي تعرقل فيما يبدو عملية �النتقال 

�لتي ت�شاعد يف تن�شيط �لربوتينات �للزجة.
وقال �شتويان دمييرتوف �لباحث بجامعة توبينن 
�إن�شان  �أر�د  �إذ�  �إن��ه  �ل��در����ش��ة  فريق  وق��ائ��د  باأملانيا 

على  يح�شل  "�أن  فعليه  �مل��ن��اع��ة  ج��ه��از  ي��ق��وي  �أن 
�لتوتر  يتجنب  و�أن  ليلة  كل  �ملطلوبة  �لنوم  كمية 
�ملزمن". و�لعلماء على در�ية منذ فرتة طويلة باأن 
قلة �لنوم ميكن �أن توؤثر على جهاز �ملناعة ح�شبما 
�لرئة  �أمر��س  �أ�شتاذ  بالو  دو  لوي�س  �لدكتور  قال 
�آيكان  و�حلاالت �حلرجة و��شطر�بات �لنوم بكلية 

للطب يف ماونت �شايناي مبدينة نيويورك.
"�أظهرت  �الإل��ك��رتوين  بالربيد  ر�شالة  و�أ���ش��اف يف 
يح�شلون  ال  م��ن  �أن  ع��دي��دة  �إكلينيكية  در�����ش���ات 
ع��ل��ى ق���در ك���اف م��ن �ل��ن��وم �أك���رث ع��ر���ش��ة للمر�س 
�لدر��شة  هذه  �أن  �إال  للفريو�شات...  تعر�شهم  بعد 
رمبا  للجزئيات  �آخ���ر  ط��ري��ق��ا  تظهر  )�جل���دي���دة( 
يوؤدي فيه �لنوم بالعمق و�لقدر �لكافيني �إىل تعزيز 

�ملناعة عرب �خلاليا �ملعروفة باخلاليا تي".
وتابع دو بالو �لذي مل ي�شارك يف �لدر��شة "ولهذ� 
تقف  فريد  و�شف  ذ�ت  �أخ���رى  �آل��ي��ة  تعر�س  فاإنها 
�ملرتتبة  للمناعة  �لد�عمة  �لتاأثري�ت  بع�س  ور�ء 

على �لنوم".

�شتيوارت تلفت 
الأنظار يف ع�شاء 

كري�شتني  �لنجمة  �لبابار�تزي  م�شوري  عد�شات  ر�شدت 
�شتيور�ت برفقة خبرية �الأزياء �شارة دينكني، وذلك يف �أحد 

�ملطاعم �ل�شينية.
وظ��ه��رت ���ش��ت��ي��ور�ت ب��اإط��الل��ة ك��اج��و�ل، حيث �ن��ه��ا �رتدت 
باللون  ق، وقبعة  مُم��زَّ �أزرق  �شرتة زرق��اء مع �شرو�ل جينز 
�أخفت بها �شعرها �ملبعرث. فيما �رتدت �شارة �شرتة  �لنيلي 

باللون �لبيج، و�شرو�ل جينز �أزرق �للون.


