
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

بتوجيهات رئي�س الدولة .. »خليفة الإن�سانية« تقدم 
م�ساعدات عاجلة بـ 18.4 مليون درهم لالجئني ال�سوريني يف لبنان

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ودعم �شاحب  �هلل«  �لدولة »حفظه  رئي�س 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�آل نهيان نائب  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  ومبتابعة مبا�شرة من �شمو 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان للأعمال �لإن�شانية .. �أطلقت �ملوؤ�ش�شة حملة جديدة 
لتقدمي م�شاعد�ت عاجلة لإغاثة �لنازحني �ل�شوريني يف لبنان بقيمة 
5 مليني دولر.   )�لتفا�شيل �س3( 18.4 مليون درهم ما يعادل 

الإمارات متنح اأوىل التاأ�سريات طويلة الأمد للعلماء 
الفائزين واملتاأهلني لـ » ميدالية حممد بن را�سد للتميز العلمي«

•• اأبوظبي-وام:

للعلماء  �لأم���د  طويلة  �ل��ت��اأ���ش��ر�ت  �أوىل  �لإم�����ار�ت  حكومة  منحت 
دورتها  يف   » �لعلمي  للتميز  ر��شد  بن  حممد  »ميد�لية  ب�  �لفائزين 
�لأوىل و�لثانية، وللعلماء �ملتاأهلني للمر�حل �لنهائية، وذلك تطبيقاً 
وتاأكيد�ً  �لأم��دة  �لتاأ�شر�ت طويلة  �ل��وزر�ء بخ�شو�س  لقر�ر جمل�س 

على مكانة �لدولة كحا�شنة للمو�هب و�ملبدعني.
�لتاأ�شر�ت  �أوىل  على  �حلا�شلني  �لعلماء  �أ�شماء  ع��ن  �لإع���لن  ومت 
طويلة �لأمد على م�شتوى �لدولة و�لتي مت منحها للفائزين مبيد�لية 
حممد بن ر��شد للتميز �لعلمي يف دورتها �لأوىل و�لثانية، بالإ�شافة 
�لتخ�ش�شية  �ملو�هب  �أ�شحاب  من  للميد�لية  �ملتاأهلني  من   18 �إىل 

و�لباحثني يف جمالت �لعلوم و�ملعرفة.    )�لتفا�شيل �س3(

قو�ت »�حلز�م �لأمني« تقتل 8 من �لقاعدة يف �أبني

اليماين: اتفاقات ال�سويد غري قابلة لإعادة التفاو�س

بحث هاتفيا مع م�ضت�ضار �لنم�ضا �لعالقات �لثنائية و�لق�ضايا �لإقليمية و�لدولية

حممد بن زايد يلتقي اأهايل مدينة العني يف ق�سر املويجعي التاريخي
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
معايل  م��ن  هاتفيا  �ت�شال  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�شموه  وبحث  �ل�شديقة.   �لنم�شا  جمهورية  م�شت�شار  كورتز  �شيبا�شتيان 
و�مل�شت�شار �لنم�شاوي - خلل �لت�شال �لهاتفي – �لعلقات �ملتميزة �لتي 

جتمع �لبلدين و�ل�شبل �لكفيلة بتنميتها وتطويرها يف �ملجالت كافة . 
كما ��شتعر�س �جلانبان �لتعاون و�لتن�شيق يف عدد من �ملجالت �حليوية 
�لأحد�ث  �لنظر حول تطور�ت  وتبادل وجهات  �مل�شرتك..  �لهتمام  ذ�ت 

و�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية. 
من جهة �خرى �لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �م�س، عدد� من �أهايل 

مدينة �لعني يف ق�شر �ملويجعي �لتاريخي.
بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �لعني،  مدينة  و�أه���ايل  �شموه  وت��ب��ادل 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ خالد بن  حممد 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�شانية 
وذوي �لحتياجات �خلا�شة، �لأحاديث �لودية حول قيم �لتاآلف و�لتلحم 
و�لتو��شل �لأ�شيلة �لتي يتحلى بها جمتمع �لإمار�ت.)�لتفا�شيل �س2(

•• اليمن-وكاالت:

�أعلنت م�شادر مينية، �م�س �لأربعاء، مقتل 8 من م�شلحي 
يف  �لأمني  �حل��ز�م  ق��و�ت  مع  ��شتباكات  يف  �لقاعدة  تنظيم 

مديرية �ملحفد مبحافظة �أبني، جنوبي �شرقي �شنعاء.
وجاءت �ل�شتباكات �إثر حملة �أمنية ل�قو�ت �حلز�م �لأمني 
يف  �ل�شريع  �لتدخل  ق��و�ت  قائد  جن��اة  عقب  �نطلقت  �لتي 
مدينة عدن �لعقيد منر �ليافعي من حماولة �غتيال يف 

كمني م�شلح مما نتج عنه �إ�شابة عدد من مر�فقيه.
و��شتمرت �ملعارك مع عنا�شر تنظيم �لقاعدة �أربع �شاعات 
مو�قع  ع��دة  من  �لإره��اب��ي  �لتنظيم  م�شلحي  بفر�ر  �نتهت 

نحو مناطق جبلية.
وت��ل��ع��ب ق���و�ت �حل����ز�م �لأم���ن���ي �ل����دور �لأب�����رز يف مو�جهة 

�لتنظيمات �لإرهابية.
�أن  �ليماين،  خالد  �ليمني،  �خلارجية  وزي��ر  �أك��د  �شيا�شيا، 
�لتي  و�لأ�شرى  �ملعتقلني  �شر�ح  و�إط��لق  �تفاقات �حلديدة 
مت توقيعها بني �حلكومة �ل�شرعية و�ملتمردين يف �ل�شويد، 

غر قابلة لإعادة �لتفاو�س �أو �لتف�شر.
�ملجتمع  عربية،  نيوز  �شكاي  مع  لقاء  يف  �ليماين،  وطالب 
يف  �لتز�ماتهم  لتنفيذ  �حلوثيني،  على  بال�شغط  �ل��دويل 

�تفاق �ل�شويد.
�لتز�ماتها  ت��ن��ف��ذ  مل  �حل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  �أن  و�أو�����ش����ح 

عي�شى،  ور�أ���س  و�ل�شليف  بالن�شحاب من مو�نئ �حلديدة 
رغم مرور �أكرث من �شهر على �تفاق �ل�شويد، م�شدد� على 

�أن ممار�شات �حلوثيني، تك�شف عدم رغبتهم يف �ل�شلم.
ي�شوت  �ل�شويد،  باتفاقات  �حلوثيني  �لتز�م  عدم  ظل  ويف 
لت�شكيل  ق���ر�ِر  �لأرب��ع��اء، على م�شروع  ي��وم  �لأم���ن  جمل�س 
و�لإ�شر�ف  �حل��دي��دة،  يف  �لنار  �إط��لق  وق��ف  مر�قبة  بعثة 
م�شادر  ذك���رت  ح�شبما  ه��ن��اك،  م��ن  �ل��ق��و�ت  �ن�شحاب  على 

دبلوما�شية.
وي�شمح �لقر�ر �لذي �شاغته بريطانيا، بن�شر ما ي�شل �إىل 
�ل�شليف  وميناء  �حلديدة  �إىل  �إر�شالهم  يتم  مر�قباً،   75

ور�أ�س عي�شى، لفرتة �أولية متتد �شتة �أ�شهر.

بعد ف�ضل �ملفاو�ضات بني �حلكومة و�حتاد �ل�ضغل:
تون�س: اليوم.. اأبغ�س احلالل.. الإ�سراب العام

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

مل ُيف�س �جتماع �لفر�شة �لأخرة �لذي ُعقد �شباح �أم�س �لأربعاء، بني 
�لتون�شي  �لعام  �لعام للحتاد  �ل�شاهد و�لأمني  رئي�س �حلكومة يو�شف 
و�أن �لجتماع مل  �إىل نتيجة تذكر، علما  �لطبوبي،  �لدين  لل�شغل، نور 

يتجاوز �ل� 3 دقائق.
و�أعلن �لحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل �أّن هيئته �لإد�رية �لوطنية �شتنعقد 
�ل�شبت �لقادم لتخاذ خطو�ت ت�شعيدية، بعد �إقر�ر  �لإ�شر�ب �لعام �ليوم 

�خلمي�س يف �لقطاع �لعام و�لوظيفة �لعمومية.  )�لتفا�شيل �س13(
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حّمى �لربيك�ضيت ت�ضتفحل:
ماذا بعد رف�س الربملان الربيطاين التفاق؟

•• الفجر - خرية ال�شيباين

2016 غد�ة �ل�شتفتاء �لربيطاين على  �إنها نهاية �لت�شويق �لذي بد�أ يف يونيو 
�لربيك�شيت: م�شاء �لثلثاء ، بعد �لت�شويت �لنهائي ملجل�س �لعموم ، رف�س �لربملان 
وباأغلبية  �لأوروب����ي.  �لحت��اد  مع  م��اي  تريز�  �ل���وزر�ء  رئي�شة  �تفاق  �لربيطاين 

كبرة، �شوت 432 برملانيا �شد �لن�س، يف حني �أيده 202.
�لربيطانيون  �لنو�ب  �ملجهول: �شوت  �لقر�ر جمدد� يف قفزة يف  يت�شبب هذ�  لن 
“خطة ب للتعديل” خلل ثلثة  �لأ�شبوع �ملا�شي على �لتز�م �حلكومة بتقدمي، 

�أيام يف حال رف�س م�شودة �لتفاق،..
من جهة �أخرى، مت مترير �إجر�ء �آخر �لأ�شبوع �ملا�شي للحد من �ل�شلطات �ملالية 
فاإن  وبالتايل  بالربيك�شيت.  �خلا�شة  �لتفاقية  م�شروع  رف�س  حال  يف  للحكومة 
�إن مل جت��رب على  ه��ذ�  �لتعديلت،  �ل��ي��وم مقيدة بهذه  م��اي جت��د نف�شها  ت��ري��ز� 

�ل�شتقالة.
  خم�شة �شيناريوهات تظهر بعد �لت�شويت �لتاريخي م�شاء �لثلثاء.

»ل �شفقة  ، مع تنفيذ �لربيك�شيت يف موعده                    )�لتفا�شيل �س15(

ر�سالة لرئي�س الدولة من 
رئي�س جمهورية القمر املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 
رئي�س  غ��ز�يل  عثمان  �لرئي�س  فخامة  من  خطية  ر�شالة  �هلل«  »حفظه 
و�شبل  �لثنائية  بالعلقات  تتعلق  �ل�شقيقة  �ملتحدة  �لقمر  جمهورية 
�أن��ور بن حممد قرقا�س وزير  �لدكتور  �لر�شالة معايل  ت�شلم  تعزيزها. 
�لدولة لل�شوؤون �خلارجية خلل ��شتقباله معايل حممد �لأمني �شيف 

وزير �ل�شوؤون �خلارجية و�لتعاون �لدويل بجمهورية �لقمر �ملتحدة.
�لأمني  �ل��وزي��ر حممد  م��ع  ق��رق��ا���س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  و��شتعر�س 
�شيف �شبل �لنطلق بالعلقات �لثنائية نحو �آفاق �أرحب، و�أكد معاليه 

�حلر�س على تعزيز م�شتوى �لعلقات �لثنائية.

حممد بن ز�يد خلل لقائه �أهايل مدينة �لعني يف ق�شر �ملويجعي �لتاريخي  )و�م(

ماذ� بعد �ل�شر�ب �لعام

تفجري �نتحاري يف منبج.. ومقتل جنديني �أمريكيني

اأكراد �سوريا يرف�سون »منطقة اآمنة« حتت �سيطرة تركيا

وثائق تك�سف دعم تركيا حركة 
ال�سباب الإرهابية يف ال�سومال

•• عوا�شم-وكاالت:

يف �أدلة جديدة ت�شر �إىل علقة 
�ملتطرفة،  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ت��رك��ي��ا 
م�شتقاة  م����ع����ل����وم����ات  ك�������ش���ف���ت 
وكالة  �أن  ق�����ش��ائ��ي��ة  وث���ائ���ق  م���ن 
�أر�شلت  �ل��رتك��ي��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
�ل��������دولر�ت  م����ن  �لآلف  م���ئ���ات 
�ل�شومالية،  �ل�شباب  حركة  �إىل 
�شابقا يف  �شجينا  ك��ان  عرب عميل 

معتقل “غو�نتانامو«.
وت���رت�ف���ق ه���ذه �مل��ع��ل��وم��ات �لتي 
�ل�شويد،  يف  �أبحاث  مركز  ك�شفها 
مع تقارير �أمنية �أمركية �شابقة، 
قطر،  م���ن  مت���وي���ل  �إىل  �أ�����ش����ارت 
�ملنطقة،  يف  �لأوىل  تركيا  حليفة 
ليكتمل  �مل��ت��ط��رف��ة،  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
�ل�شومال،  يف  �لإره���اب���ي  �مل�شهد 
�ل���ب���ل���د �لأف�����ري�����ق�����ي �ل�����غ�����ارق يف 
�أنقرة  ممار�شات  ب�شبب  �لفو�شى 
�أي�شا  �مل��ت��ح��ال��ف��ت��ني  و�ل�����دوح�����ة 
�ل���ن���ظ���ام �لإي��������ر�ين، يف دعم  م���ع 

�ملتطرفني.

•• عوا�شم-وكاالت:

�لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  �إع��لن  رّد على  �أول  يف 
�آمنة”  “منطقة  �إق��ام��ة  تنظر  ب���لده  �أن  �أردوغ�����ان 
يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا، ع���رّب �أك����ر�د ���ش��وري��ا ع��ن رف�شهم 
�ل��ق��اط��ع ل��ه��ذ� �مل��ق��رتح �ل���ذي �أع����اد ط��رح��ه �لرئي�س 

�لأمركي دونالد تر�مب.
فر�ن�س  لوكالة  خليل  �ل��د�ر  �ل��ك��ردي  �لقيادي  وق��ال 
بر�س �إنه “ميكن ر�شم خط فا�شل بني تركيا و�شمال 
تابعة  �ملتحدة  �لأمم  قو�ت من  ��شتقد�م  �شوريا عرب 
�ل�شغط  �أو  و�ل�شلم  �لم��ن  حلفظ  �ملتحدة  ل��لأمم 

على تركيا لعدم �لقيام مبهاجمة مناطقنا«.
و�أ�شاف “�أما �خليار�ت �لأخرى فل ميكن �لقبول بها 

لأنها مت�س �شيادة �شوريا و�شيادة �إد�رتنا �لذ�تية«.
�ثنان  بينهم  �لأق��ل من  14 �شخ�شا على  هذ� وقتل 

�لأرب��ع��اء، عندما  �ل��دويل، �م�س  �لتحالف  ق��و�ت  من 
فجر �نتحاري نف�شه د�خل مطعم و�شط مدينة منبج 
�لو�قعة حتت �شيطرة مقاتلني عرب و�أكر�د يف �شمال 
�شوريا، وفقما �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، 

فيما تبنى تنظيم “د�ع�س” �لهجوم.
جنديني  مقتل  يف  �مل��ر���ش��د  وف���ق  �لتفجر  وت�شبب 
متاأثر�  و�ل��ث��اين  �حل��ال  �أحدهما قتل يف  �أم��رك��ي��ني، 
�لذي  �ملطعم  د�خ��ل  كانا  �أنهما  �إىل  م�شر�  بجر�حه، 

��شتهدفه �لتفجر.
للرتفاع،  مر�شح  �لقتلى  ع��دد  �أن  �ملر�شد  و�أ���ش��اف 

ب�شبب وجود جرحى بحالت خطرة.
�أودى  �لتفجر  �إن  ك��ردي��ة  �إع���لم  و�شائل  �أك���دت  كما 

بحياة جنديني �أمركيني.
هبطت  مروحية  طائرة  �إىل  �ل�شوري  �ملر�شد  وق��ال 
�شمن  م�شاف  �إىل  و�جلرحى  �لقتلى  لنقل  منبج،  يف 
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ع�سرات ال�سحايا بهجوم اإرهابي يف نريوبي
•• نريوبي-وكاالت:

�أوه����ورو  �لكيني  �ل��رئ��ي�����س  �أع��ل��ن 
عنا�شر  �أن  �لأرب����ع����اء،  ك��ي��ن��ي��ات��ا، 
�لذين  �لأ�شولية  �ل�شباب  حركة 
نفذو� هجوما �شد جممع فندقي 
يف نروبي �أوق��ع 14 قتيل على 
على  ت�شفيتهم«  »مت���ت  �لأق�����ل، 
�أيدي قو�ت �لأمن يف ختام ح�شار 

��شتمر نحو 20 �شاعة.
موؤمتر  �لكيني يف  �لرئي�س  وقال 
���ش��ح��ايف: »مي��ك��ن��ن��ي �ل��ت��اأك��ي��د �أن 
)جممع(  يف  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
دو���ش��ي��ت يف ن��روب��ي �ن��ت��ه��ت قبل 
���ش��اع��ة و�أن�����ه مت���ت ت�شفية  ن��ح��و 
وكالة  بح�شب  �لره��اب��ي��ني«،  ك��ل 

رويرتز.
و�أو����ش���ح �أن���ه »مت���ت خ�����ش��ارة 14 
�إجلء  مت  فيما  ب��ري��ئ��ا«  �شخ�شا 
من  ���ش��خ�����س   700 م����ن  �أك������رث 
�ملجمع يف �شاعات �ل�شباح �لأوىل،  
�ل���ه���ج���وم  ي��������ز�ل  ح�����ني ك�������ان ل 

م�شتمر�.
�لكيني  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  وك�����ان 
»�لو�شع  �أن  �شابق  وق��ت  يف  �أعلن 
جممع  يف  �ل�شيطرة«  حت��ت  ب��ات 

معارك عنيفة بني امللي�سيات
 يف العا�سمة الليبية

•• طرابل�ص-وكاالت:

�مل�شّلحة، جنوب  �مللي�شيات  ��شتباكات عنيفة �م�س �لأربعاء، بني  �ندلعت 
�أدى حلدوث  �لهدنة، مما  �أ�شهر من   4 بعد  وذلك  �لعا�شمة طر�بل�س، 

حالة من �لفزع و�لرعب بني �شكان طر�بل�س.
و�أ�شفرت �ل�شتباكات عن �شقوط 21 جريحا على �لأقل.

�لدويل  طر�بل�س  مطار  من  �لقريبة  غ�شر  بن  ق�شر  منطقة  وت�شهد 
جنوب �لعا�شمة، مو�جهات بني قوة حماية طر�بل�س �مل�شكلة من كتيبة 
ثو�ر طر�بل�س و�لنو��شي وردع �أبو �شليم وباب تاجور�ء و�لتابعة حلكومة 
»�لكانيات«،  با�شم  �ملعروفة  �ل�شابع  �للو�ء  �لوفاق من جهة، وبني كتيبة 

��شتخدمت فيها �لأ�شلحة �لثقيلة و�ملتو�شطة.
�إن �ل�شتباكات بد�أت �شباح �م�س  �لعا�شمة طر�بل�س،  وقال م�شدر من 
خلل  ح��ّدة  و�أك��رث  �أعنف  تكون  لأن  مر�شحة  ولكنها  متقطعة،  وكانت 
هذه  �ن���دلع  ور�ء  �لرئي�شية  �لأ���ش��ب��اب  �أن  م�شيفا  �ل��ق��ادم��ة،  �ل�شاعات 
�لرتتيبات  يف  �ل�شابع  �ل��ل��و�ء  ق��وة  �إ���ش��ر�ك  �إىل  بالأ�شا�س  يعود  �مل��ع��ارك، 

�لأمنية، وهو �أمر ترف�شه قوة حماية طر�بل�س.
�لكتيبتني،  م��ن  �شخمة  ع�شكرية  حت�شيد�ت  �ل���ش��ت��ب��اك��ات،  ه��ذه  وت��ل��ت 
بيان  يف  �ل�شابع  �ل��ل��و�ء  كتيبة  وج��ه��ت  �إذ  و�ل��ت��ه��دي��د�ت،  للتهم  وت��ب��ادل 
�لثلثاء، �تهامات لقوة حماية طر�بل�س مبحاولة خرق �لهدنة وقيامها 
بتح�شيد�ت ع�شكرية تهدف لزعزعة �ل�شتقر�ر وجّر �ملنطقة �إىل حرب 
جديدة، بينما تّوعدت قوة حماية طر�بل�س يف بيانها، كل من ي�شعى ور�ء 
�شو�ء  مكا�شب  لتحقيق  و�أهلها  �لعا�شمة  �أم��ن  و��شتغلل  �لفتنة  �إث��ارة 
كانت �شيا�شية �أو غرها. وتاأتي هذه �لتطور�ت �لأمنية، يف �لوقت �لذي 
�إر�شاء  بهدف  �لأمنية،  �لرتتيبات  تنفيذ  �ل��وف��اق  حكومة  فيه  تو��شل 

�لأمن د�خل �لعا�شمة بقو�ت �شرطة نظامية، و�إنهاء دور �مليلي�شيات.

دو�شيت.
بيان:  يف  ماتياجني  ف��ري��د  وق���ال 
»ميكنني �إبلغكم �لآن باأننا قمنا 
بتاأمني جميع �ملباين �لتي تاأثرت 
�أج��ل��ت فرق  بهذه �لأح����د�ث. لقد 
�ملو�طنني  م��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت  �لأم����ن 
�لكينيني ومن �جلن�شيات �لأخرى 

من �ملباين«.
وكانت حركة �ل�شباب �ل�شومالية 
�لهجوم  ع��ن  م�شوؤوليتها  �أع��ل��ن��ت 

بالعا�شمة �لكينية نروبى.
وق����ال ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �أب����و م�شعب 
�مل�����ت�����ح�����دث ب����ا�����ش����م �ل���ع���م���ل���ي���ات 
:نحن  �حل����رك����ة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
ور�ء �لهجوم يف نروبي. �لعملية 
�لتفا�شيل  ���ش��ن��ع��ل��ن  م�����ش��ت��م��رة. 

لحقا«.
على  �مل����ج����م����ع  مل�����وق�����ع  ووف������ق������ا 
�لإن���رتن���ت، ي��وج��د د�خ���ل �ملجمع 
مكاتب حملية لعدد من �ل�شركات 

�لدولية.

رجال �لأمن و�ل�شحافة يخلون �ل�شحايا من موقع �لهجوم )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي ي�ستقبل الطلبات يف العني الأحد املقبل ويوا�سل ا�ستقبالها يف الظفرة

•• اأبوظبي-الفجر: 

يبد�أ برنامج �أبوظبي للدعم �لجتماعي با�شتقبال طلبات �لأ�شر �ملو�طنة 
ذ�ت �لدخل �ملحدود يف منطقة �لعني يوم �لأحد �ملقبل �ملو�فق 20 يناير 
�حلايل بعد �إطلق �لربنامج يف �لظفرة قبل نحو �أ�شبوعني و��شتمر�ره 
 24 ب��ت��اري��خ  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  �إط��لق��ه  �شيتم  فيما  �ل��ط��ل��ب��ات،  بتلقي 
منطقة  يف  �ملحدود  �لدخل  ذ�ت  �ملو�طنة  للأ�شر  وميكن  �ملقبل.  فرب�ير 
�لعني �لر�غبة يف �لتقدمي على �لربنامج �لتوجه �إىل �ملوقع �لإلكرتوين 
�لرئي�شية  �ملن�شة  يعترب  �ل���ذي   www.ssa.gov.abudhabi
�ملر�كز  �إىل  �لتوجه  م�شاعدة  �أي��ة  يتطلب  ملن  وميكن  �لطلبات.  لتقدمي 

�ملعتمدة لتلقي �مل�شاعدة من �ملوظفني �ملخت�شني.
وحر�شاً على ��شتقبال جميع طلبات �لأ�شر �لر�غبة يف �لتقدم للربنامج 

�لعني  يف  �ل��ربن��ام��ج  �ع��ت��م��د  ب��اأك��م��ل��ه��ا،  �ل��ع��ني  منطقة  م�شاحة  وتغطية 
وهي  بالتقدم،  �ل��ر�غ��ب��ة  �مل��و�ط��ن��ة  �لأ���ش��ر  طلبات  ل�شتقبال  م��ر�ك��ز   10
يعمل  �ل��ذي  �لعني  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  مببنى  “مت”  مركز 
مر�كز  �إىل  �إ�شافة  م�شاء�ً،  �لثامنة  وحتى  �شباحاً  �لثامنة  �ل�شاعة  من 
�خلدمات �حلكومية �ملتكاملة يف كل من بلدية �لعني – �ملبنى �لرئي�شي، 
و�ملقام، و�خلزنة، ورماح، ومزيد و�لهر، و�شويحان، و�لوقن، و�لقوع �لتي 
تعمل خلل �شاعات �لدو�م �لر�شمي من �ل�شاعة �لثامنة �شباحاً، وحتى 
�لثالثة بعد �لظهر. كما ميكن للمتقدمني �حل�شول على معلومات حول 
�آلية �لتقدم للربنامج عرب �ملوقع �لإلكرتوين �أو �أية معلومات �أخرى من 
خلل زيارة �شفحة �لأ�شئلة �ل�شائعة يف �ملوقع �لإلكرتوين، �أو �لت�شال 

على هاتف مركز �ت�شال حكومة �أبوظبي على �لرقم 800555.
من جهته، �أكد �شعادة �ملهند�س حمد �لظاهري، مدير �لربنامج �أن “خطة 

�لإطلق �لتي تبناها �لربنامج تهدف �إىل تقدمي �أف�شل خدمة للجمهور 
و�لت�شهيل عليهم بافتتاح مر�كز �خلدمات �حلكومية ل�شتقبال �لطلبات 
منطقة  يف  م�شتمر�ً  م��از�ل  �لطلبات  ��شتقبال  �أن  كما  �لعني،  منطقة  يف 

�لظفرة عرب �ملر�كز �لتي مت �لإعلن عنها م�شبقاً”.
�حلكومية  و�جلهات  �لربنامج  بني  �لوثيق  �لتعاون  �إىل  �شعادته  و�أ���ش��ار 
�لأخ��رى �شو�ء على �شعيد �لتكامل �لبياين و�لذي ميكن �لربنامج من 
�حل�شول على معلومات مقدم �لطلب من خلل خدمة �لدخول �لذكي، 
�ملقبلة  �ملرحلة  يف  �لتمكني  ب��ر�م��ج  �إط���لق  على  �ل��ربن��ام��ج  �شيعمل  كما 
�لقادرين  �ملو�طنني  لتدريب  �حلكومية  �جلهات  من  عدد  مع  بال�شر�كة 
ح�شولهم  ت�شهيل  �أج���ل  م��ن  �مل�شتفيدة  �مل��و�ط��ن��ة  �لأ���ش��ر  يف  �لعمل  على 

م�شتقبًل على فر�س عمل مبا يتنا�شب وموؤهلتهم وقدر�تهم.
و�أو�شح �شعادته �أن �لربنامج يتلقى �أية ملحظات على �آليات و�إجر�ء�ت 

فور�ً  معها  ويتعامل  �لتقدم  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �مل��و�ط��ن��ة  �لأ���ش��ر  م��ن  �لتقدمي 
�لرقم  �أب��وظ��ب��ي على  �ت�����ش��ال حكومة  م��ن خ��لل �لت�����ش��ال على م��رك��ز 

 .800555
حول  و�لت�شاوؤلت  �ل�شتف�شار�ت  من  �لعديد  ورود  �إىل  �لظاهري  و�أ�شار 
ينظر  �لربنامج  �أن  مو�شحاً  للأ�شرة،  �لإج��م��ايل  �لدخل  ح�شاب  �آل��ي��ات 
�أي  ب���دون ح�شاب  �لأ���ش��رة  �أف����ر�د  �ل�شهري جلميع  �ل��دخ��ل  �إج��م��ايل  �إىل 

��شتقطاعات، �إذ ينظر �لربنامج �إىل حمدودية �لدخل يف �لأ�شا�س.
يذكر �أن �لربنامج �شيدر�س �لطلبات �ملقدمة حتى 31 مار�س �ملقبل، ومن 
�نطبقت  �لتي  �مل�شتفيدة  �ملو�طنة  �ملايل للأ�شر  �لدعم  �شيبد�أ �شرف  ثم 
عليها �شروط ومعاير �لربنامج يف �أبريل �ملقبل وباأثر رجعي �إىل يناير 
2019، مع ملحظة �أن تقدمي �لطلبات م�شتمر عرب �ملوقع �لإلكرتوين 

للربنامج يف �أي وقت.

حممد بن زايد يح�سر ماأدبة غداء اأقامها عبداهلل بن وريقة العامري يف الوقن ويلتقي املواطنني

حممد بن زايد يلتقي اأهايل مدينة العني يف ق�سر املويجعي التاريخي

•• العني -وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  ح�شر �شاحب 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ماأدبة غد�ء �أقامها عبد�هلل �شعيد بن 

وريقة �لعامري تكرميا ل�شموه يف منطقة �لوقن مبدينة �لعني.
�شاحب  بزيارة  �ملنطقة  �أبناء  �ملو�طنني  من  و�حل�شور  وريقة  �ب��ن  ورح��ب 
بلقاء  �شعادتهم  بالغ  نهيان معربني عن  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
مع  �لد�ئم  �لتو��شل  على  �شموه وحر�شه  زي��ارة  ومقدرين  �شموه مثمنني 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل  �ل��وط��ن.  �أب��ن��اء 
و�حل�شور خلل �للقاء �لأحاديث �لودية �لتي جت�شد عمق �لعلقات �لتي 
جتمع قيادة �لدولة باأبناء �لوطن وتعزز �لنهج �لأ�شيل �لذي �أر�شاه �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« يف ��شتمر�ر �لتو��شل 
بني �لقيادة و�ملو�طنني وتر�شيخ �لقيم �لجتماعية �لأ�شيلة �لتي يتحلى بها 
جمتمع �لإم��ار�ت. ح�شر �ملاأدبة �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�ل�شيخ هز�ع بن طحنون 
و�ل�شيخ  �لعني  دي��و�ن ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل نهيان وكيل  بن حممد 
�لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  مكتب  مدير  نهيان  �آل  طحنون  بن  ز�ي��د 

و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

••العني-وام: 

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �ل���ت���ق���ى 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، �م�������س، ع���دد� 
ق�شر  �لعني يف  �أه���ايل مدينة  م��ن 

�ملويجعي �لتاريخي.
وتبادل �شموه و�أهايل مدينة �لعني، 
بن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
نهيان ممثل �حلاكم يف  �آل  حممد 
خالد  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  منطقة 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
للرعاية  �لعليا  ز�يد  �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لحتياجات  وذوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 

�لغايل.
وجت��ول �شموه يف �ملعر�س �ملقام يف 
تعرف  حيث  �ملويجعي،  ق�شر  فناء 
�ملبارك  خليفة  حممد  معايل  م��ن 
و�ل�شياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 
و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �ل��ق�����ش��ر.. على 
ت�شرد  �ل��ت��ي  �لفعاليات  حم��ت��وي��ات 
ق�شة �لق�شر ومن �شكنه من �أ�شرة 
�أجيال،  �أربعة  م��د�ر  على  نهيان  �آل 
وت���رك���ز ب�����ش��ك��ل خ���ا����س ع��ل��ى حياة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�إجن����از�ت 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
وتتتبع   " �هلل  ح��ف��ظ��ه   " �ل���دول���ة 
و��شتعد�ده  ���ش��م��وه  ت��ع��ل��م  م��ر�ح��ل 
�مل��ب��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة، ح��ي��ث ول���د �شموه 

�لهوية  ب��ه  مت��ي��زت  �ل���ذي  �ل�شعبي 
م�شيدين  �لإم���ار�ت���ي���ة،  �ل��وط��ن��ي��ة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح��ر���س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة )حفظه �هلل( على مو��شلة 
�أجل  �ملوؤ�ش�س من  نهج  �ل�شر على 
حمافظة �لأجيال �ملقبلة على هذه 

�لقيم و�ملوروثات �لأ�شيلة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�أ������ش�����ار 
خلل  نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�لهتمام  �إىل  �لأه��ايل،  حديثه مع 
�لذي يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
بالتو��شل  �هلل(   )حفظه  �ل��دول��ة 
م��ع �أب���ن���اء �ل��وط��ن و�ل��ت��ع��رف على 

�ل�شمو  �شاحب  ول��د  حيث  �ل��ع��ني، 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�نتقاله  �لق�شر بعد �شنتني من  يف 
�إل���ي���ه، وق�����ش��ى ���ش��م��وه ���ش��ط��ر� من 
من  يتعلم  �لق�شر  ه��ذ�  يف  �شبابه 
من  وينهل  �لقيادة  مهار�ت  و�ل��ده 
جمل�شه منابع �حلكمة و�ل�شجاعة 
و�مل����و�ق����ف �ل��ن��ب��ي��ل��ة وب�����ذل �خلر 
���ش��ي��د ق�شر  لأه������ل وط����ن����ه. وق�����د 
من  مبقربة  �ل��ت��اري��خ��ي  �ملويجعي 
100 ع���ام،  ن��ح��و  �ل����و�ح����ات م��ن��ذ 
�لأوىل  �ل�شنو�ت  بناوؤه يف  حيث مت 
من �لقرن �لع�شرين يف عهد �ل�شيخ 
بناوؤه  وك��ان  �لأول  ز�ي��د بن خليفة 
�إذ  ب�شاطته،  من  �لرغم  على  ب��ارز�ً 

�خل��ا���ش��ة، �لأح��ادي��ث �ل��ودي��ة حول 
و�لتو��شل  و�لتلحم  �لتاآلف  قيم 
جمتمع  بها  يتحلى  �لتي  �لأ�شيلة 
و�حدة،  �أ���ش��رة  باعتباره  �لإم����ار�ت 
�ملتو�رثة  ت��ق��ال��ي��ده  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
بني  �لتي جتمع  �لقوية  و�لرو�بط 
مظلة  حتت  و�شعبها  �لدولة  قيادة 
حم��ب��ة �ل��وط��ن و�لن��ت��م��اء لرت�به 

و�ملحافظة على مكت�شباته.
و�حل�شور  ����ش���م���وه  و����ش��ت��ح�����ش��ر 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ج��ه��ود 
�هلل  )ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
ثر�ه(  وحر�شه على تعزيز �لعاد�ت 
و�حلفاظ  �لإم���ار�ت���ي���ة  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 
ع��ل��ى م���ك���ون���ات و�أ����ش���ال���ة �مل�����وروث 

ون�����ش��اأ يف ه���ذ� �ل��ق�����ش��ر، ك��م��ا ُيقدم 
حلياة  �لزمني  �لت�شل�شل  �ملعر�س 
لأبوظبي  �حلاكمة  �لعائلة  �أف���ر�د 
�ملويجعي.  ب��ق�����ش��ر  وع���لق���ت���ه���م 
�ل�شمايل  �ل������ربج  ����ش���م���وه  وت���ف���ق���د 
�شاحب  فيه  ق�شى  �ل���ذي  �لغربي 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
" حفظه �هلل  �لدولة  نهيان رئي�س 
طفولته،  من  �لأوىل  �ل�شنو�ت   "
حيث يحتوي �لربج على 7 غرف.

ي�شار �إىل �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�هلل  )ط��ي��ب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�إىل ق�شر  �ن��ت��ق��ل  ق���د  ك���ان  ث�����ر�ه( 
عندما   1946 ع��ام  يف  �ملويجعي 
ل��ل��ح��اك��م يف مدينة  �أ���ش��ب��ح مم��ث��ل 

جانبهم،  من  و�أحو�لهم.  �شوؤونهم 
�شرورهم  بالغ  �لأه���ايل عن  �أع��رب 
بلقاء �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان، م��ع��رب��ني عن 
للقيادة  و�مل��ح��ب��ة  �ل�����ولء  م�����ش��اع��ر 
���ش��ائ��ل��ني �هلل ع���ز وجل  �حل��ك��ي��م��ة، 
نعمة  �لغايل  ي��دمي على وطننا  �أن 
�لأمن و�لأمان وي�شبغ على �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( 
ويبقيه  و�لعافية  �ل�شحة  م��وف��ور 
�أن هذه  ل��ل��وط��ن، م��وؤك��دي��ن  ذخ���ر� 
�لتلحم  ع��م��ق  ت��ع��ك�����س  �ل���ل���ق���اء�ت 
و�ل�شعب  �ل���ق���ي���ادة  ب���ني  و�ل���ت���اآل���ف 
�لوطن  لهذ�  بالنتماء  و�لع��ت��ز�ز 

و�أب���ر�ج  �مل��رب��ع  بهيكله  يتميز  ك��ان 
�ملدخل  وب���و�ب���ة  �ل����ب����ارزة  �ل����زو�ي����ا 
كديو�ن  ي�شتخدم  وك���ان  �ل��ك��ب��رة، 

للحكم.
�ل�شيخ  م����ع����ايل  �ل����ل����ق����اء،  ح�������ش���ر 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
و�ل�شيخ  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�آل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  خليفة 
نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون 
دي���و�ن ويل عهد  �ل�شهد�ء يف  �أ���ش��ر 
�أبوظبي و�ل�شيخ هز�ع بن طحنون 
ديو�ن  وكيل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
مم��ث��ل �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة �لعني 
و�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان بن خليفة 

�آل نهيان.
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات رئي�س الدولة .. »خليفة الإن�سانية« تقدم م�ساعدات 

عاجلة بـ 18.4 مليون درهم لالجئني ال�سوريني يف لبنان
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ودعم �شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة مبا�شرة من �شمو 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 

�ملوؤ�ش�شة  �أطلقت   .. �لإن�شانية  ل��لأع��م��ال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حملة جديدة لتقدمي م�شاعد�ت عاجلة لإغاثة �لنازحني 
�ل�شوريني يف لبنان بقيمة 18.4 مليون درهم - ما يعادل 
5 مليني دولر- وقال م�شدر م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة 
�لإن�شانية �إن هذه �لتوجيهات �لكرمية من قيادتنا �لر�شيدة 
تاأتي �متد�د� للدور �لإن�شاين �لذي تقوم به دولة �لإمار�ت 
مل�شاعدة �للجئني �ل�شوريني يف �ملحافظات �للبنانية كافة 
�حلد  يف  وم�شاعدتهم  لبنان  يف  �لأ�شقاء  عن  وللتخفيف 

ف�شل  خ��لل  خ�شو�شا  �ل�شوريني  �ل��ن��ازح��ني  معاناة  م��ن 
�ل�شتاء و�لربد ودعم �لأ�شر �ل�شورية �لنازحة �لأكرث فقر� 

و�ملنت�شرة يف جميع �لأر��شي �للبنانية.
خميمات  �أغرقت  �ملتتالية  �لعو��شف  �أن  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
�ل��لج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني مب��ي��اه �لأم���ط���ار ودم�����رت �خليام 
و�أتلفت �لفر�س و�ملو�د �لغذ�ئية وكل ما ميتلكونه، وز�دت 
رياح  حتمل  يف  �شعوبة  يجدون  �لذين  �شكانها،  بوؤ�س  من 

�ل�شتاء �لقوية و�لربد �لقار�س.

توا�سل فعاليات امللتقى الدويل الثالث لال�ستمطار
•• اأبوظبي-وام: 

تتو��شل لليوم �لثالث على �لتو�يل فعاليات �مللتقى �لدويل �لثالث لل�شتمطار �لذي ينظمه برنامج �لإمار�ت لبحوث 
علوم �ل�شتمطار �شمن “ �أ�شبوع �أبوظبي لل�شتد�مة “ .

بدورتيها  �لربنامج  منحة  على  �حلا�شلني  للباحثني  �لبحثية  �مل�شاريع  تطور�ت  �لثالث  �ليوم  جل�شات  و��شتعر�شت 
�لثانية و�لثالثة، �للتني ت�شمان باحثني من �لوليات �ملتحدة وبريطانيا ورو�شيا و�ل�شني وفنلند� حيث قدم �لباحثون 
��شتف�شار�ت  على  للإجابة  متخ�ش�شة  نقا�شية  جل�شات  تبعتها  �شاملة  تقدميية  عرو�س  عرب  �لبحثية  تطور�تهم 
�حل�شور. وقال �شعادة �لدكتور عبد�هلل �ملندو�س مدير �ملركز �لوطني للأر�شاد : “ يعترب برنامج �لإمار�ت لبحوث 
علوم �ل�شتمطار نافذة جديدة �أمام دولة �لإمار�ت ل�شنع �لفارق يف جمال مو�جهة حتديات �لأمن �ملائي حملياً وعاملياً 
�مل�شاريع �لبحثية �حلا�شلة على منحته  �أدو�ت ��شرت�تيجياتها يف هذ� �ملجال حيث ي�شاعد �لربنامج عرب  �أحد  كونه 
يف تعزيز مكانة �لدولة كمن�شة عاملية جتمع �آخر �لبتكار�ت �لعلمية يف جمال �ل�شتمطار.” ولفت �إىل �أن �لباحثني 
�حلا�شلني على منحة �لربنامج بدورتيها �لثانية و�لثالثة ��شتعر�شو� ما حققوه خلل �لعام �ملا�شي من تطور�ت يف 

م�شاريعهم �لبحثية �ملبتكرة �لتي تبحث يف جمموعة متنوعة من خ�شائ�س �ل�شحب و�آليات حت�شني �ل�شتمطار.

بتوجيهات حممد بن را�سد .. حمدان بن حممد يطلق »جمال�س دبي للم�ستقبل«

الإمارات متنح اأوىل التاأ�سريات طويلة الأمد للعلماء الفائزين واملتاأهلني لـ » ميدالية حممد بن را�سد للتميز العلمي«

•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ  �شمو  �أطلق  »رع��اه �هلل«،  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة دبي رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، �م�س 
»جمال�س دبي للم�شتقبل« من�شة ��شت�شر�ف و�شناعة م�شتقبل �لقطاعات 

�حليوية يف مدينة دبي خلل �خلم�شني عاماً �ملقبلة.
وتهدف جمال�س دبي للم�شتقبل �إىل تعزيز تبادل �ملعارف و�خلرب�ت لإيجاد 
و��شرت�تيجيات وطنية  و�إط��لق مبادر�ت  �لتحديات  فعالة ملختلف  حلول 
لت�شكيل �لفر�س �حلالية و�مل�شتقبلية، وي�شارك فيها نخبة من �مل�شت�شرفني 

و�ل�شخ�شيات �لقيادية يف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة يف �لدولة.
ت�شكلت  �ل��ت��ي  للم�شتقبل  دب���ي  جم��ال�����س  �أن  دب���ي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  و�أك����د 
بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، متثل �شرورة 
ر�شم  يف  �ملتخ�ش�س  �لوطني  �خل��ربة  وبيت  �ل�شت�شارية  �لبنية  لت�شكيل 

على  و�شتعمل  دب��ي،  �إم��ارة  يف  �ل�شرت�تيجية  �لقطاعات  م�شتقبل  ملمح 
جهود  و�شتدعم  ملمو�س،  و�ق��ع  �إىل  و�لناجحة  �ملبتكرة  �لأف��ك��ار  حتويل 
تاأهيل �خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف جمالت ت�شميم �مل�شتقبل يف �لقطاعات 
�حليوية. وقال �شموه: »جمال�س دبي للم�شتقبل �شبكة عاملية ر�ئدة تخدم 
دبي كمدينة عاملية وتعزز �إمكانات �لنجاح و�لتميز و�لإجناز، ن�شتلهم فيها 
�لروؤى �ل�شديدة لقيادتنا يف جهودنا ل�شناعة �مل�شتقبل، ومو�جهة �لتحديات 
�لتي ينطوي عليها، مبا يعزز قدر�تنا ويدعم جهودنا لتوظيفها يف خدمة 
تخطيط  يف  عاملياً  �شباقني  نكون  �أن  من  وميكننا  و�شكانها،  دبي  مو�طني 

م�شتقبل �لقطاعات �لرئي�شية و�إن�شاء قطاعات جديدة تعزز ريادتنا«.
م�شتقبل  ل���ش��ت�����ش��ر�ف  �ج��ت��م��اع��ات  للم�شتقبل  دب���ي  جم��ال�����س  و���ش��ت��ع��ق��د 
�لقطاعات �لرئي�شية يف مدينة دبي مب�شاركة مديري �لهيئات �حلكومية 

يف مدينة دبي و�خلرب�ء و�ملخت�شني وم�شت�شريف �مل�شتقبل.
يتوزعون  �لإم��ار�ت،  دولة  �مل�شوؤولني يف  �ملجال�س نخبة من  و�شيدير هذه 
على �لنحو �لتايل: جمل�س دبي مل�شتقبل �لنقل برئا�شة مطر �لطاير �ملدير 

�لعام رئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة �لطرق و�ملو��شلت يف دبي.

مدير  �لفل�شي  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  برئا�شة  �مل��و�ه��ب  مل�شتقبل  دب��ي  جمل�س 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية حلكومة دبي.

للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �مل��ري  منى  برئا�شة  �لإع���لم  مل�شتقبل  دب��ي  جمل�س 
�لإعلمي حلكومة دبي.

جمل�س دبي للذكاء �ل�شطناعي برئا�شة معايل عمر �شلطان �لعلماء وزير 
�لدولة للذكاء �ل�شطناعي نائب �لع�شو �ملنتدب ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

جمل�س دبي مل�شتقبل �ل�شحة وجودة �حلياة برئا�شة معايل حميد حممد 
�لعمل  مل�شتقبل  دب��ي  جمل�س  ب��دب��ي.  �ل�شحة  هيئة  ع��ام  مدير  �لقطامي 
�لعامة  �لدبلوما�شية  مكتب  ع��ام  مدير  �لعطر  �شعيد  برئا�شة  �لإن�شاين 
�لتنفيذي  للمكتب  �لعام  �ملدير  و�مل�شتقبل،  �ل��وزر�ء  �شوؤون جمل�س  ب��وز�رة 

لإمارة دبي.
�ملري  خليفة  عبد�هلل  �ل��ل��و�ء  برئا�شة  �ملجتمع  �أم��ن  مل�شتقبل  دب��ي  جمل�س 

�لقائد �لعام ل�شرطة دبي.
جمل�س دبي مل�شتقبل �خلدمات �للوج�شتية برئا�شة �شلطان بن �شليم رئي�س 
رئي�س  �لعاملية  دب��ي  مو�نئ  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س 

موؤ�ش�شة �ملو�نئ و�جلمارك و�ملنطقة �حلرة.
جمل�س دبي مل�شتقبل �ملدن برئا�شة د�وود �لهاجري مدير عام بلدية دبي.

جمل�س دبي مل�شتقبل �لطاقة برئا�شة �شعيد �لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.

جمل�س دبي مل�شتقبل �لتعليم برئا�شة �لدكتور عبد�هلل �لكرم رئي�س جمل�س 
�ملديرين مدير عام هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية يف دبي.

خلفان  برئا�شة  �لبتكارية  و�لبيئة  �لأع��م��ال  ري��ادة  مل�شتقبل  دب��ي  جمل�س 
بلهول �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.

بنت  عائ�شة  �لدكتورة  برئا�شة  �لرقمية  �لتعاملت  مل�شتقبل  دبي  جمل�س 
بطي بن ب�شر مدير عام دبي �لذكية.

ت��ط��وي��ر حلول  �إىل  ه��ادف��ة  ن��وع��ي��ة  م���ب���ادر�ت  �إط����لق  �مل��ج��ال�����س  و�شت�شهد 
تقارير  �إع���د�د  �إىل  �إ�شافة  و�ل��ع��امل��ي،  �لوطني  �مل�شتويني  على  للتحديات 
و�لفر�س  �ل��ر�ه��ن��ة  �لق�شايا  �أه���م  على  �ل�����ش��وء  ت�شلط  �شنوية  ودر����ش��ات 
�ملتوقعة، و�مل�شاهمة يف �إعد�د �أطر �لعمل و�خلطط �ل�شرت�تيجية لتنفيذ 

�ملقرتحات.

•• اأبوظبي-وام:

�لفائزين  للعلماء  �لأم��د  طويلة  �لتاأ�شر�ت  �أوىل  �لإم��ار�ت  حكومة  منحت 
و�لثانية،  �لأوىل  دورتها  » يف  �لعلمي  للتميز  ر��شد  بن  » ميد�لية حممد  ب� 
وللعلماء �ملتاأهلني للمر�حل �لنهائية، وذلك تطبيقاً لقر�ر جمل�س �لوزر�ء 
�لدولة كحا�شنة  على مكانة  وتاأكيد�ً  �لأم��دة  �لتاأ�شر�ت طويلة  بخ�شو�س 

للمو�هب و�ملبدعني .
طويلة  �لتاأ�شر�ت  �أوىل  على  �حلا�شلني  �لعلماء  �أ�شماء  عن  �لإع��لن  ومت 
حممد  مبيد�لية  للفائزين  منحها  مت  و�لتي  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لأم��د 
بن ر��شد للتميز �لعلمي يف دورتها �لأوىل و�لثانية، بالإ�شافة �إىل 18 من 
�ملتاأهلني للميد�لية من �أ�شحاب �ملو�هب �لتخ�ش�شية و�لباحثني يف جمالت 
�لعلوم و�ملعرفة. وجاء هذ� �لإعلن يف �أعقاب �نعقاد فعاليات �لدورة �لثانية 
من  �أك��رث  بح�شور  للعلماء  ر��شد  بن  حممد  ملجمع  �ل�شنوية  �لجتماعات 

�لعامل. �أنحاء  خمتلف  من  عاملا   150
ياأتي منح �لإقامة   « وقالت معايل �شارة بنت يو�شف �لأم��ري وزي��رة دول��ة 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة  قيادتنا  لروؤية  ترجمة  للعلماء  �لأم��د  طويلة 
على  و�لتاأكيد  �مل��ب��دع��ة،  و�ل��ك��ف��اء�ت  للعقول  ج��اذب��ة  كوجهة  �ل��دول��ة  مكانة 
دور �لإم�����ار�ت �ل��ر�ئ��د يف ت��ك��رمي �ل��ع��ل��م و�ل��ع��ل��م��اء وت��ق��دمي ح��ل��ول مبتكرة 
نحو  �لعمل  مو��شلة  �إىل  »نتطلع  معاليها:  و�أ���ش��اف��ت  �لإن�����ش��ان،«  خل��دم��ة 
حتقيق توجهات دولة �لإم��ار�ت يف �لتحول �إىل مركز علمي عاملي، وتوفر 
�ملجالت  خمتلف  يف  نوعية  ق��ف��زة  حتقيق  �أج���ل  م��ن  للعلماء  حم��ف��زة  بيئة 
�لعلمية، لتاأ�شي�س جمتمع علمي متكامل يف �لدولة قادر على �لإيفاء بجميع 

�حتياجات �لتنمية م�شتقبل«.
وتابعت : »ت�شب هذه �ملبادرة يف خدمة حتقيق �لأهد�ف �لأ�شا�شية لأجندة 
حتقيق  يف  �لعلمي  �لبحث  ت�شخر  �إىل  �لر�مية  �ملتقدمة  للعلوم  �لإم���ار�ت 
نقلة نوعية على م�شتوى �لعديد من �لقطاعات �حليوية �لتي ت�شمن لدولة 

�لإمار�ت �حلفاظ على مكانتها يف موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية«.
حيث  �لتطبيق  حيز  �ل���وزر�ء  جمل�س  ق��ر�ر  دخ��ول  �لتاأ�شر�ت  منح  ويعك�س 
�شنو�ت   10 ملدة  تاأ�شرة  مبنح  �خلا�شة  �لأحكام  �أ�شهر  قبل  �ملجل�س  �عتمد 
للمبتكرين من �أطباء ومتخ�ش�شني وعلماء وخمرتعني ومبدعني، وت�شمل 
�ملز�يات �خلا�شة بالتاأ�شرة �لزوج و�لزوجة و�لأبناء، وحدد �لقر�ر �ل�شروط 
جمل�س  م��ن  معتمًد�  �لباحث  ي��ك��ون  �أن  ت�شمنت  و�ل��ت��ي  فئة  بكل  �خلا�شة 
�أ�شتاذ دكتور  �شهادة علمية بدرجة  �أعلى  للعلماء، و�حل�شول على  �لإم��ار�ت 
من �أف�شل 100 جامعة يف �لعامل، و�مل�شاهمة يف �إج��ر�ء �أبحاث كبرة ذ�ت 
على  و�حل�شول  �ملتقدم،  عمل  جم��ال  يف  مرتبطة  علمية  �أو  علمية  طبيعة 
�خلربة  �إىل  بالإ�شافة  �ل��دك��ت��ور�ة  �شهادة  ع��ن  يقل  ل  ع��اٍل  علمي  حت�شيل 
�لعملية يف جمال عمل �ملتقدم باأن ل تقل عن 20 عاماً، من بني عدد من 

�لأحكام و�ل�شروط �لأخرى.
دور  على  تركيزها  ع��رب  ف��ري��دة  �أهمية  �مل��و�ه��ب  �أ�شحاب  تاأ�شرة  وتكت�شب 
جمالتهم  مبختلف  �لإن�شانية  و�لعلوم  �حل�شارة  م�شرة  �إغناء  يف  �لعلماء 
ومن خمتلف �لدول، وت�شمل قائمة �لعلماء �حلا�شلني على مز�يا �لتاأ�شرة 
طويلة �لأمد كل من : - �لدكتورة حلاظ �لغز�يل .. �لفائزة مبيد�لية حممد 
بن ر��شد للتميز �لعلمي يف دورتها �لثانية. حتمل �لدكتورة حلاظ �لغز�يل، 
�أ�شتاذة يف علوم �لور�ثة �ل�شريرية وطب �لأطفال يف جامعة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، �شهادة زمالة �لكلية �مللكية للأطباء و�لكلية �مللكية لطب �لأطفال 
�لتنفيذية  �للجنة  ع�شوية  ت�شغل  وه��ي  �ملتحدة،  باململكة  �لطفل  و�شحة 
للمركز �لعربي للدر��شات �جلينية وهي �أي�شاً ع�شو يف �لعديد من �ملنظمات 
�لعامل  م�شتوى  على  �لعلماء  �أو�ئ���ل  من  حل��اظ  �لدكتورة  تعترب  �لدولية. 

�لذين جنحو� يف حتديد �ملورثات �ملتنحية �مل�شببة لأكرث من 40 ��شطر�باً 
�أول طبيبة تقدم تو�شيفاً للأمناط  ور�ثياً بني �شكان �لعامل �لعربي، وهي 
�لظاهرية /�خل�شائ�س �ملر�شية/ لل�شطر�بات �لور�ثية يف دولة �لإمار�ت.

- �ل��دك��ت��ور ح�����ش��ان ع��رف��ات .. �ل��ف��ائ��ز مب��ي��د�ل��ي��ة حم��م��د ب��ن ر����ش��د للتميز 
�خلا�شة  �لعلمية  �لأبحاث  يف  لإ�شهاماته  تقدير�ً  �لأوىل،  بدورتها  �لعلمي 
على  ب��الع��ت��م��اد  ومعاجلتها  �مل��ي��اه  لتحلية  �لتكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  مب��ج��ال 
باحثني من معهد م�شدر يف جامعة  بالتعاون مع  �ملتجددة، وذلك  �لطاقة 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  وباحثني  باأبوظبي  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
�ململكة  �لدكتور عرفات جن�شية  ويحمل  �ملتحدة.  �لوليات  للتكنولوجيا يف 
جامعة  يف  �لتدري�شي  �ل��ك��ادر  �شمن  حاليا  يعمل  وه��و  �لها�شمية،  �لأردن��ي��ة 

خليفة.
�لعاملي،  �لعلمي  بركلي  ملعهد  �مل��وؤ���ش�����س  �مل��دي��ر   .. ي��اغ��ي  عمر  �ل��دك��ت��ور   -
حتالف  وم��رك��ز  �ل��ن��ان��وي��ة  و�ل��ع��ل��وم  للطاقة  كافلي  ملعهد  �مل�����ش��ارك  و�مل��دي��ر 
�أ  يتبوَّ من  �أول  ياغي  �لدكتور  »با�شف«.  ل�شركة  �لتابع  كاليفورنيا  �أب��ح��اث 
جامعة  يف  �حليوية  و�لكيمياء  للكيمياء  تريرت«  ونلتجي  »جيم�س  كر�شي 
كاليفورنيا يف بركلي، بالإ�شافة �إىل كونه كبر �لعلماء يف خمترب لور�ن�س 
�ملا�شيني طرقا  �لعقدين  �لدكتور ياغي خلل  �لوطني. وقد طور  بركلي 
مبتكرة لت�شنيع مو�د جديدة و��شتخد�م تطبيقاتها يف جمالت عدة ت�شمل 
�لكربون  �ك�شيد  ث��اين  مثل  �ل��غ��از�ت  و�لتقاط  �حليوية  �جلزيئيات  �إدخ���ال 
وفهمه  �لتقنية  ومهار�ته  و�بد�عاته  مثابرته  �شاهمت  وقد  و�لهيدروجني، 
�ملتعمق للتكوين �جلزيئي و�لتفاعل يف تطوير �أكرب لهذه �ملعادن �لع�شوية.

- �لربوفي�شور �أندريا مات�شيو .
�أ�شتاذ�ً م�شاركاً يف ق�شم �لفيزياء ورئي�س  �أندريا مات�شيو  يعمل �لربوفي�شور 
�أندريا  �لربوفي�شور  يهتم  �أبوظبي.  نيويورك  جامعة  يف  �لفيزياء  برنامج 
�لطاقة  ل�شيما  �لكون  يف  �لغام�شة  �لظلم  مكونات  و�أ���ش��ل  طبيعة  بفهم 
�ملظلمة و�ملادة �ملظلمة، وترتكز �أبحاثه يف �لفيزياء �لفلكية �حلا�شوبية وله 

�هتمامات خا�شة يف �ملحاكاة �لعددية.
- �لربوفي�شور فكري �أبو زيد�ن، �أ�شتاذ ورئي�س جمموعة �أبحاث �حلو�دث يف 
ق�شم �جلر�حة بكلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية يف جامعة �لإم��ار�ت منذ عام 
من �لأبحاث يف �أكرث من 330  �لعديد  يف  �أبوزيد�ن  �شاهم  وقد   .2007
�لعلمية  �أبحاثه  بجانب  �لدولية،  �لعلمية  و�ملجلت  و�لكتب  �لدوريات  من 
�لكويت ونيوزيلند� و�ل�شويد  �ل��دول مثل  33 عاماً يف عدد من  على م��د�ر 
�أك��رث من  وت��ر�أ���س  550 حما�شرة علمية  �أك��رث من  ق��دم  وق��د  و��شرت�ليا، 
موؤمتر حملي ودويل. وي�شغل حالياً من�شب رئي�س جمعية �أخلقيات   60
يف  �أبوزيد�ن  �شاهم  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لإن�شاين يف جامعة  �لبحث 
�ل�شوتي  �لت�شوير فوق  �ملرّكز مع  »�لتقييم  تطوير منهج در��شي يف جمال 
يف �ل�شدمات« FAST �ملعرتف به دوليا يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحد، 

وذلك عام 2004، وقد درب ما يقرب من 500 طبيب يف هذ� �ملجال.
- �لدكتور �إينا�س �لنا�شف.

�أ�شتاذ�ً م�شاركاً يف ق�شم �لهند�شة �لكيميائية  �لنا�شف  �إينا�س  يعمل �لدكتور 
�لكيميائية  �لهند�شة  ح��ول  �لرئي�شية  �أبحاثه  وت��رتك��ز  خليفة،  جامعة  يف 

و�لتحليل �لكيميائي.
وقد نال �لنا�شف 8 بر�ء�ت �خرت�ع من مكاتب بر�ء�ت �لخرت�ع يف �لوليات 
�ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي، كما حاز على �لعديد من �جلو�ئز �ملرموقة مبا 

يف ذلك جائزة �مللك عبد �هلل لأف�شل �خرت�ع يف عام 2013.
- �لربوفي�شور ليند� زو .

�هتماماتها  وت�شمل  خليفة،  جامعة  يف  �أ���ش��ت��اذة  ليند�  �لربوفي�شور  تعمل 
�لبحثية ��شتخد�م تكنولوجيا �لنانو وعلم �لأغ�شية يف تطوير حلول تنقية 

ليند�  �لدكتورة  وت��رت�أ���س  �لعالية.  �لكفاءة  وذ�ت  �لطاقة  منخف�شة  �ملياه 
م�شروعاً بحثياً ر�ئد�ً ي�شتخدم تقنية �لنانو لتطوير مو�د �ل�شتمطار، �لتي 
مت تكرميها من قبل برنامج �لإم��ار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار يف �لفرتة 
ون�شرت  �خ��رت�ع،  ب��ر�ء�ت   6 ليند�  �لدكتورة  2016-2018. متتلك  بني 

�أكرث من 150 مقالة �شحفية.
- �لربوفي�شورة عفاف كمال �لدين .

تعمل �لربوفي�شورة عفاف كمال �لدين �أ�شتاذ�ً يف ق�شم علوم �لأغذية بجامعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وتتمحور �هتماماتها �لبحثية يف جمالت �لكيمياء 
�لغذ�ئية، و�لتحليل �لغذ�ئي، و�لغذ�ء من �أجل �ل�شحة. ن�شرت كمال �لدين 
بالغذ�ء  �ملتعلقة  �لق�شايا  ح��ول  �لدولية  �ملجلت  يف  بحثاً   150 من  �أك��رث 
و�ملركبات  عملها؛  و�لآل��ي��ات  �لأك�شدة  م�شاد�ت  على  �لرتكيز  مع  و�ل�شحة 

�لن�شطة بيولوجياً يف �لغذ�ء و�لعلمة �حليوية �لغذ�ئية.
- �لدكتور علء �لدهان .

�أ�شتاذ يف ق�شم �جليولوجيا يف كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت، ولديه �لعديد 
�لبيئية،  �لنفط  وعلوم  �جليولوجية  �لكيمياء  يف  �لعلمية  �لإ�شهامات  من 
و�ملوؤمتر�ت  �ل��دوري��ات  يف  علمي  بحث   400 من  و�أك��رث  �مل�شعة،  �لنظائر 
�لعلمية  �لبعثات  م��ن  للعديد  و�مل�����ش��ارك��ة  �لتخطيط  يف  و�شاهم  �ل��دول��ي��ة، 
و�شيبريا  و�أنتاركتيكا  وغرينلند  �ل�شمايل  �ملتجمد  �ملحيط  مثل  �لدولية 

وبحر �لبلطيق.
- �لربوفي�شور لوردي�س ف. فيغا .

�لأ�شتاذ �ل�شريف يف مركز �أبحاث �لغاز يف جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 
يف �أب��وظ��ب��ي، و���ش��اح��ب��ة ك��ت��اب ع��ن �ل���ش��ت��ي��لء ع��ل��ى ث���اين �أك�����ش��ي��د �لكربون 
و��شتخد�مه، كما قامت بن�شر �أكرث من 200 ورقة علمية ولديها 5 بر�ء�ت 
�خرت�ع، وجمعت �أكرث من 50 مليون دولر كمنح كباحث رئي�شي، وتعمل يف 

هيئة حترير 5 دوريات علمية و5 جلان موؤمتر�ت دولية.
- �لربوفي�شور لكمال �شينيفر�تني .

و�ملدير  �مليكانيكية؛  �لهند�شة  �أ�شتاذ  �شينيفر�تني  لك��م��ال  �لربوفي�شور 
نائب  وم�شاعد  �مل�شتقلة،  �لروبوتية  للأنظمة  ملركز جامعة خليفة  �ملوؤ�ش�س 
�لرئي�س �مل�شارك للبحوث يف �جلامعة. تن�شب �هتماماته �لبحثية �لرئي�شية 
��شتقللية  زي��ادة  على  خا�س  ب�شكل  �لرتكيز  مع  و�لأمتتة  �لروبوتات  على 
�لأنظمة �ملعقدة، وقد ن�شر �أكرث من 350 بحثاً متت مر�جعتها علمياً حول 

هذه �ملو��شيع.
- �لأ�شتاذ وي�شلي كانتويل .

�ل��ط��ر�ن / �أب��ح��اث و�ب��ت��ك��ار  مل��رك��ز  �لأ���ش��ت��اذ وي�شلي كانتويل م��دي��ر�ً  يعمل 
ويرتكز  خليفة،  جامعة  يف  �لطر�ن  هند�شة  ق�شم  يف  و�أ�شتاذ�ً   /ARIC
وهياكل  تركيبها،  �لد�خلة يف  و�مل��و�د  �لطائر�ت،  هياكل  كانتويل على  بحث 
وميكانيكا  و�لبوليمر�ت،  للبيئة،  �ل�شديقة  و�ملرّكبات  �خلفيفة،  �لطائر�ت 

�لك�شر �لتي تعنى بدر��شة �لت�شققات د�خل �ملو�د.
ميتلك �لربوف�شور كانتويل 3 ب��ر�ء�ت �خ��رت�ع، كما �شبق له ن�شر �أكرث من 
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- �لربوفي�شور �رن�شتو د�مياين.

�ل�شيرب�نية  �لنظم  مل��رك��ز  �مل��وؤ���ش�����س  �مل��دي��ر  د�م��ي��اين  �رن�شتو  �لأ���ش��ت��اذ  يعد 
�ل�شطناعي،  �ل��ذك��اء  ح��ول  �أب��ح��اث��ه  وت��رتك��ز  خليفة،  بجامعة  �لفيزيائية 
ن�شر  وقد  �ل�شحابية.  و�ملعاجلة  �لإل��ك��رتوين،  و�لأم��ن  �ل�شخمة،  و�لبيانات 
د�مياين �أكرث من 600 مقال متت مر�جعتها يف هذه �ملجالت، وح�شل على 
ليون  يف  �لتطبيقية  للعلوم  �لوطني  �ملعهد  من  �لفخرية  �لدكتور�ه  �شهادة 
بتحليل  يتعلق  فيما  و�لأكادميية  �لبحثية  مل�شاهمته   2017 ع��ام  بفرن�شا 

�لبيانات �ل�شخمة.

- �لربوف�شور غالب �حل�شيني .
»د�نة  �لكيميائية لدى �شركة  �لهند�شة  �لكيميائية، ورئي�س  �لهند�شة  �أ�شتاذ 
وت�شميد  �ل��ف��رو���ش��ي،  غ��ر  �جل��ي��ن��ات  تو�شيل  تخ�ش�شاته  وت�شمل  غ���از«، 
بجائزة  �حل�شيني  وفاز  �لأ�شطح.  وتعديل  �ل�شوتية،  فوق  باملوجات  �لعظام 
2018، كما حاز على  �أبوظبي عام  »TIP« يف  �لتكنولوجي  �لبتكار  ر�ئد 
�لتابعة  م�شروع  لأف�شل  �لعاملية   ICHEME ج��ائ��زة  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
ملعهد �ملهند�شني �لكيميائيني عام 2016. وكان م�شروعه بعنو�ن » ناقلت 
�لعديد  على  حاز  كما  �ل�شرطان«،  علج  يف  �ل�شوتية  فوق  و�ملوجات  �لنانو 
من �جلو�ئز من �جلامعة �لمريكية بال�شارقة و�شركة برتوفاك وموؤ�ش�شة 

�جلليلة وبرنامج تكامل وموؤ�ش�شة �لإمار�ت.
- �لربوف�شور عبد�لرحيم نيمار .

�ل�شحية يف جامعة  �لأع�شاء يف كلية �لطب و�لعلوم  �أ�شتاذ يف علم وظائف 
�لفيزيولوجية  �لآل��ي��ات  على  �لرئي�شية  خربته  جم��الت  ترتكز  �لإم����ار�ت، 
�لهو�ء.  لتلوث  �لوعائية  و�لقلبية  �لتنف�شية  �لآث��ار  ور�ء  �لكامنة  �ملر�شية 
ح�شل �لربوف�شور عبد�لرحيم على جو�ئز بحثية من CMHS ، جامعة 
ذلك  يف  مب��ا  �ل��دول��ي��ة  �ملجتمعات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لتنف�شي،  �لأوروبية للجهاز  �ل�شدر و�جلمعية  �لأمريكية لأطباء  �جلمعية 
لأبحاث  �لربيطانية  و�جلمعية  �ل�شدر،  لأم��ر����س  �لبلجيكية  و�جلمعية 

�لرئة ، و�جلمعية �لأوروبية لل�شيدلة �ل�شريرية.
- �لربوفي�شور عمر �أمني .

�أ�شتاذ بق�شم �لأحياء يف جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ولديه �لعديد من 
�لهتمامات �لبحثية ومنها: �لتطبيق �لبيولوجي لتقنية �لنانو، بيولوجيا 
�لت�شوير  م��ن  �لبيولوجية  و�لتطبيقات  �خللية،  وبيولوجيا  �ل�����ش��رط��ان، 
�ملنتجات  �أدو�ر  ب��در����ش��ة  ع��م��ر  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  ي��ق��وم  �ملغناطي�شي.  ب��ال��رن��ني 
من  �لعديد  على  حائز  وه��و  منه،  و�ل��وق��اي��ة  �ل�شرطان  ع��لج  يف  �لطبيعية 

�جلو�ئز �لوطنية و�لدولية.
- �لربوفي�شور �إيهاب �ل�شعدين .

وهند�شة  �لكهربائية  �لهند�شة  بق�شم  �أ�شتاذ  �ل�شعدين  �إيهاب  �لربوفي�شور 
�حلا�شوب يف جامعة خليفة، ولديه �لعديد من �جلو�ئز �لوطنية و�لدولية 
للبحوث  �آون��ت��اري��و  ج��ائ��زة  على  حائز  وه��و  �ل��ط��اق��ة،  �أنظمة  يف  لإ�شهاماته 
بر�ء�ت  �ملبتكرة. لدى �لربوفي�شور �إيهاب �كرث من 405 مقالت علمية و5 

�خرت�ع.
- �لربوفي�شور عبدو �آدم .

�أ�شتاذ يف كلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية يف جامعة �لإمار�ت، وتتمثل �هتماماته 
�ل�شريرية  و�ل�شيدلة  و�ل�����ش��رط��ان،  �ل��زه��امي��ر،  م��ر���س  ب��در����ش��ة  �لبحثية 
و�ل�شكري. لدى �لربوفي�شور عبدو �أكرث من 200 مقال بحثي و 3 بر�ء�ت 

�خرت�ع.
- �لربوفي�شور �أرن�شت �أدغاتي.

�أ�شتاذ يف ق�شم �لت�شريح يف كلية �لطب و�لعلوم �ل�شحية يف جامعة �لإمار�ت 
�ل�شكري  ملر�س  �لأول��وي��ة  �لأب��ح��اث  ملجموعة  �ل�شابق  �لرئي�س  يعترب  وه��و 
�ل�شكري،  جمال  يف  �لبحثيه  �هتماماته  ترتكز  �لدموية،  و�لأوعية  و�لقلب 

وقد ن�شر �أكرث من 150 مقال يف هذ� �ملجال. 
- �لدكتور حامت زين �لدين .

خليفة.  جامعة  يف  �حلا�شوب  وهند�شة  �لكهربائية  �لهند�شة  ق�شم  يف  �أ�شتاذ 
�لهند�شة  وق�شم  م�����ش��در،  معهد  يف  �ل��ط��اق��ة  جمموعة  ح��امت  �ل��دك��ت��ور  ق��اد 
�لكهربائية وهند�شة �حلا�شوب، ترتكز �إهتماماته �لبحثية بالطاقة �ملتجددة 
و�ل�شبكات �لذكية و�أنظمة �لطاقة وتكامل �لطاقة �ملتجددة وتاأثر�ته على 

ت�شغيل نظام �لطاقة.

اخلارجية تت�سلم ن�سخة من اأوراق اعتماد �سفري الت�سيك
•• اأبوظبي -وام:

ت�شلم �شعادة �أحمد �شاري �ملزروعي وكيل وز�رة �خلارجية 
�ل��وز�رة ن�شخة من  و�لتعاون �ل��دويل �م�س بديو�ن عام 
جمهورية  �شفر  �شلفيك  ي��ري  �شعادة  �عتماد  �أور�ق 

�لت�شيك �ملعني لدى �لدولة.
ومتنى وكيل وز�رة �خلارجية ل�شفر جمهورية �لت�شيك 

�أد�ء مهام عمله مبا يعزز علقات  �لتوفيق و�لنجاح يف 
�لتعاون بني دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجمهورية 
�لت�شيك  جمهورية  �شفر  �أع���رب  جانبه  م��ن  �لت�شيك. 
�جلديد عن �شعادته بتمثيل بلده لدى دولة �لإمار�ت 
ملا حتظى به من مكانة �إقليمية ودولية مرموقة بف�شل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �حلكيمة  �ل�شيا�شة 

ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.

تفاهم بني جامعة حممد اخلام�س باأبوظبي ودار زايد للثقافة الإ�سالمية
•• اأبوظبي-وام:

�خلام�س  حم��م��د  ج��ام��ع��ة  وق���ع���ت 
�أب���وظ���ب���ي م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع د�ر 
تهدف  �لإ���ش��لم��ي��ة  للثقافة  ز�ي���د 
�مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �أط��ر  تعزيز  �إىل 
وت����ر�����ش����ي����خ ع������لق������ات �ل���������ش����ر�ك����ة 
�ل�شرت�تيجية مبا يحقق �لأهد�ف 
ين�شجم  ومب��ا  لهما  �ل�شرت�تيجية 
للدولة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  مع 
ورغبة �لطرفني يف تقدمي خدمات 

متميزة للمتعاملني.
ف��اروق حمادة مدير  و�أك��د �لدكتور 
�أبوظبي  �خل��ام�����س  حممد  جامعة 
و�لرتبوية  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  �أن 
�لقيادة  ل�����دى  ب����اأول����وي����ة  حت���ظ���ى 
يتميز  ج���ي���ل  لإي�����ج�����اد  �ل���ر����ش���ي���دة 
و�لتعاون  و�لع���ت���د�ل  ب��ال��و���ش��ط��ي��ة 
بالإبد�ع  ويتميز  �مل�����ش��رتك  �ل��ب��ن��اء 
يتطلب جهود�  م��ا  وه��و  و�لب��ت��ك��ار 

..م�شيفا �أن توقيع مذكرة �لتفاهم 
للو�شول  للجهتني  �لطريق  يعبد 

�إىل هذه �ملقا�شد و�لأهد�ف.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا ق����ال����ت �ل����دك����ت����ورة 
ن�����ش��ال �ل��ط��ن��ي��ج��ي م��دي�����ر ع���ام د�ر 
هذه  �إن  �لإ�شلمي�ة  للثقافة  ز�ي��د 

حثيثة  ومتابعة  وخمل�شة  ه��ادف��ة 
و�لقائمني  �لخت�شا�س  �أه���ل  م��ن 

على تطبيق �لرب�مج.
و�أ�شار �إىل �أن جامعة حممد �خلام�س 
�مكانياتها  ك���ل  و���ش��ع��ت  �أب��وظ��ب��ي 
�لر�شيدة  �لقيادة  مقا�شد  لتحقيق 

�لت��ف��اق��ي��ة ت��اأت��ي يف �إط���ار �حلر�س 
لتحقيق  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  على 
روؤية حكومة �لم��ار�ت جلعلها من 
�لعامل  دول  ب���ني  �ل���ر�ئ���دة  �ل�����دول 
�مل��ب��ادئ و�لأه���د�ف  �أج��م��ع وحتقيق 
�مل�شرتكة بيننا وبني جامعة حممد 

�خل��ام�����س م��ن خ��لل دع��م �جلهود 
�لتعريف  �أع����م����ال  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 
و�لتعاون  �لإ����ش���لم���ي���ة  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
�لطرفني  ب���ني  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل 
وتعزيز  جت�����ارب�����ه  جم������ال  يف  ك�����ل 
�ل����رب�م����ج  ت���ط���وي���ر  �مل�������ش���اه���م���ة يف 
�ل�شر�كة  مبادئ  وتاأ�شيل  �مل�شرتكة 
�أخرى  بر�مج  و�أي��ة  �ل�شرت�تيجية 

يتم حتديدها م�شتقبل.
و�أ�شافت �أن هذه �لتفاقية تت�شمن 
�ل����ت����ع����اون ع���ل���ى ����ش���ع���ي���د ت���دري���ب 
جمال  يف  وت���اأه���ي���ل���ه���م  �مل����در�����ش����ني 
�لثقافة �لإ�شلمية وتوفر �أ�شاتذة 
تقدمي  يف  للم�شاركة  متخ�ش�شني 
تنظمها  �ل��ت��ي  �لتعليمية  �ل����دور�ت 
�إعد�د  يف  �لتعاون  جانب  �إىل  �ل��د�ر 
�لثقافة  �إ���ش��د�ر�ت  ون�شر  وترجمة 
�ملنتديات  يف  و�مل�شاركة  �لإ�شلمية 
�ملنفذة من  و�مل���وؤمت���ر�ت  و�ل��ن��دو�ت 

�جلهتني.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات وغانا 

تبحثان تعزيز التعاون
•• اأكرا-وام:

بوت�شوي  �أي����ورك���ور  �ش�����ريل  م�����عايل  بح����ثت 
وزيرة �خلارجية و�لتكامل �لإقليمي يف جمهورية 
ي��و���ش��ف حم��م��د �لزعابي  غ��ان��ا و����ش���ع���ادة خ��ل��ي��ف��ة 
�ش�����بل  غ��ان��ا  جم����هورية  ل�����دى  �ل�����دولة  �شفر 
بني  �لث���نائية  �لع���لقات  ودع���م  �لت����عاون  ت���عزيز 

�لبلدين.

عبداهلل ال�سرقي يح�سر حفل دائرة 
املوارد الب�سرية بالفجرية

•• الفجرية -وام:

و�لقوة  �لأج�شام  لبناء  �لإم��ار�ت��ي  �لحت��اد  رئي�س  �ل�شرقي  �شيف  بن  بن حمد  �ل�شيخ عبد�هلل  ح�شر 
3 �شهاد�ت للآيزو  �لبدنية حفل د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية يف حكومة �لفجرة مبنا�شبة ح�شولها على 
9001 . وت�شمن �حلفل - �لذي �أقيم مبقر �لد�ئرة - كلمة ترحيبية و�شرحا حول �ملعاير �ملطبقة 
يف �لد�ئرة و�شعيها �إىل تطوير �ملنظومة �لإد�رية و�لد�خلية مما ينعك�س على تطبيق �ملعاير �لدولية 

يف �ل�شحة و�ل�شلمة و�لبيئة و�لتوثيق .
يف ختام �حلفل كرم �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي فريق �لعمل �لذي �شاهم يف �حل�شول 

على �شهاد�ت �لآيزو.

بحث تعزيز التعاون بني  كهرباء ومياه دبي واإيطاليا
•• دبي-وام:

�لرئي�س  �مل��ن��ت��دب  �ل��ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر  �شعيد حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ب��ح��ث 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي م��ع ���ش��ع��ادة م��ان��ل��ي��و دي 
�ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ّي��ة  ن��ائ��ب وزي����ر  �شتيفانو 
�لإيطايل �شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك يف جمال �ملياه و�لطاقة 
وتفعيل م�شاهمة �ل�شركات �لإيطالية يف م�شاريع �ملياه و�لطاقة 
�إىل  �للقاء  �ملتحدة .كما تطرق  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دبي ودول��ة 
و�ملوؤ�ش�شات  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  بني  �ل�شرت�تيجي  �لتعاون 
و�ل�شركات �لإيطالية يف �ملجالت �ملتعلقة بقطاعي �ملياه و�لطاقة 
�أو�شع و�ل�شتفادة من �خلرب�ت  �آفاق  �إىل  و�لعمل على تطويرها 
�لتي يتميز بها �جلانبان.ح�شر �للقاء �شعادة ليبوريو �شتيللينو 

�لقن�شل  �شيتا  فالنتينا  و�شعادة  �لدولة  لدى  �لإيطايل  �ل�شفر 
�لعام �لإيطايل وجيان باولو برونو �مللحق �لتجاري ومن جانب 
�لنائب  �شلمان  وليد  �ملهند�س  من  كل  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
و�لدكتور  و�لتميز  �لأع��م��ال  تطوير  لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي 
�لأعمال  للرئي�س لقطاع دعم  �لتنفيذي  �لنائب  �لأك��رف  يو�شف 
للرئي�س  �لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  �مل��ه��ري  وخ��ول��ة  �لب�شرية  و�مل����و�رد 
لقطاع �ل�شرت�تيجية و�لت�شال �حلكومي وعبد �لنا�شر عبا�س 

مدير �أول �خلزينة.
�أهم �مل�شاريع و�ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي تقوم  و��شتعر�س �لطاير 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤي���ة  حتقيق  �إط���ار  يف  �لهيئة  بها 
�لر�مية �إىل �إ�شت�شر�ف و�شياغة ور�شم ملمح �مل�شتقبل وحتقيق 

�ل�شرت�تيجيات و�شوًل �ىل “مئوية �لمار�ت 2071” .

القوات امل�سلحة تكرم 42 موؤ�س�سة و�سركة داعمة لـ» بطاقة حماة الوطن «

وممثلو  م�شوؤولو  �أك��د  جانبهم  من 
ل���« بطاقة حماة  �ل��د�ع��م��ة  �جل��ه��ات 
�لوطن » يف ت�شريحات لوكالة �أنباء 
�لإمار�ت » و�م » �لتز�مهم وحر�شهم 
ملنت�شبي  �خل����دم����ات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
حياتهم  وت�شهيل  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 

.
ولفت مدير مديرية مر�كز �لإمد�د 
�إحدى  �لوطن  �أن بطاقة حماة  �إىل 
و�لجتماعية  �خل��دم��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة مت���ن���ح جلميع  ل���ل���ق���و�ت 
و�لقو�ت  �ل���دف���اع  وز�رة  منت�شبي 

�ملوؤ�ش�شة  م�شاهمة  �إن  و�ملتو�شطة 
يف ه��ذه �مل��ب��ادرة ي��اأت��ي �نطلقا من 
و�لجتماعية  �لوطنية  �مل�شوؤولية 
�أبناء  جت��اه  �ملوؤ�ش�شة  ت��وؤدي��ه��ا  �ل��ت��ي 

�لوطن.
�لها�شمي  ���ش��ارة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 

ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
من  �مل�شتمرة  و�ملتابعة  �هلل«  »رع���اه 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

يف  ب��ه  يقومون  مل��ا  تقدير�  �ليومية 
خدمة �لوطن و�لذود عنه و�حلفاظ 

على �ملكت�شبات و�لإجناز�ت.
وقال عبد �لبا�شط �جلناحي �ملدير 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
�ل�شغرة  �مل�����ش��اري��ع  لتنمية  ر����ش��د 

و�ملدنيني  �لع�شكريني  من  �مل�شلحة 
�أمناط  تعزيز  بهدف  و�ملتقاعدين 
�حل���ي���اة �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف �مل��ج��ت��م��ع من 
ناجحة  ������ش�����ر�ك�����ات  ب�����ن�����اء  خ�������لل 
وم�����ش��ت��د�م��ة ت�����ش��اه��م ب��ف��اع��ل��ي��ة يف 

مو��شلة م�شرة �لتطور.

•• اأبوظبي-وام:

للقو�ت  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ك���رم���ت 
�لإم�����د�د     ه��ي��ئ��ة  يف  مم��ث��ل��ة  �مل�شلحة 
مديرية مر�كز �لإمد�د 42 موؤ�ش�شة 
و���ش��رك��ة د�ع���م���ة ل���� »ب��ط��اق��ة حماة 
لدورهم  ت��ق��دي��ر�  وذل����ك  �ل���وط���ن« 
�مليز�ت  �أف�����ش��ل  �لإي��ج��اب��ي وت��وف��ر 
ملنت�شبي  �خل���دم���ي���ة  و�مل�������ش���ت���وي���ات 
�حتياجاتهم  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �ل���ب���ط���اق���ة 
�ل���ش��ت��ه��لك��ي��ة �مل���ت���ن���وع���ة. وت���اأت���ي 
�ل��وط��ن �شمن جهود  م��ب��ادرة حماة 
�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �لتي 
�ملنت�شبني  و�إ�شعاد  خدمة  ت�شتهدف 
حت���ق���ي���ق���ا ل�����روؤي�����ة ح���ك���وم���ة دول�����ة 
�لإمار�ت فيما �أ�شبح عدد �ملوؤ�ش�شات 
و�ل�شركات �مل�شاهمة يف بطاقة حماة 
�ل��وط��ن منذ �إط��لق��ه��ا وح��ت��ى �لآن 

حو�يل 450 موؤ�ش�شة و�شركة.
�ملوؤ�ش�شات  ت���ك���رمي  ح���ف���ل  و�أق����ي����م 
و�ل�شركات �لد�عمة ل� »بطاقة حماة 
�لوطن« �م�س بنادي �شباط �لقو�ت 
عدد  بح�شور  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�شلحة 
من �شباط �لقو�ت �مل�شلحة وممثلي 
مبادرة  دع���م  يف  �مل�شاهمة  �جل��ه��ات 

حماة �لوطن .
و�أكد �لعميد مهند�س �شامل حممد 
�مل��ن�����ش��وري م��دي��ر م��دي��ري��ة مر�كز 
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  �لإم�����د�د ح��ر���س 
�أبناء  �شيما  ل  �لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  على 
�ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة مل���ا ل��ه��م م���ن دور 
�لوطن  �أم��ن  فعال يف �حلفاظ على 
ومكت�شباته و�شيادته، م�شر� يف هذ� 
�ل�شدد �إىل �لدعم �ملتو��شل و�لكبر 
�ل������ذي ي��ح��ظ��ى ب����ه �أب����ن����اء �ل���ق���و�ت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ب��ل  م��ن  �مل�شلحة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�هتمام 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

بجامعة  �لتطوير  ق�شم  �أول  مدير 
منحت  �جل����ام����ع����ة  �أن  �أب����وظ����ب����ي 
منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة من حملة 
و�أقرباءهم  �ل��وط��ن  ح��م��اة  ب��ط��اق��ة 
خ�شما  �لأوىل  �ل�������درج�������ة  م������ن 
بر�مج  ر���ش��وم  ع��ل��ى   15% بقيمة 
بقيمة  وخ�����ش��م��ا  �ل���ب���ك���ال���وري���و����س 
%25 على ر�شوم بر�مج �ملاج�شتر 
ف���روع �جلامعة يف  وذل���ك يف جميع 
ومركزها  ودب����ي  و�ل���ع���ني  �أب��وظ��ب��ي 

�لأكادميي يف منطقة �لظفرة.
رئي�س  �ل����ع����ام����ري  حم���م���د  وق�������ال 
فرح  �شركة  يف  �حلكومية  �ملبيعات 
�مل�����ش��غ��ل��ة ل��ي��ا���س وت����روورل����د وعامل 
�أب���وظ���ب���ي يف ج���زي���رة يا�س  ف�����ر�ري 
�لقو�ت  منت�شبي  تدعم  �ل�شركة  �إن 
و�أ���ش��ره��م م��ن خ��لل طرح  �مل�شلحة 
�لتي  �ملميزة  �لعرو�س  من  �لعديد 
تتما�شي مع طبيعة عملهم يف كافة 

�لأوقات.
�لرئي�شي  علي  يو�شف  ق��ال  ب���دوره 
لل�شيار�ت  �لفطيم  جم��م��وع��ة  م��ن 
�لوطن  �إن دعم حملة بطاقة حماة 
منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة بح�شومات 
�ل��ت��ع��اون مع  �إط���ار  ي��اأت��ي يف  خا�شة 
�لقو�ت �مل�شلحة بهدف توفر �أف�شل 
يحمون  �ل��ذي��ن  ملنت�شبيها  �مل���ي���ز�ت 
عاتقهم  ع��ل��ى  وي��ح��م��ل��ون  �ل���وط���ن 
م�����ش��وؤول��ي��ة ت��وف��ر �لأم����ن و�لأم����ان 
�أمين  وق��ال  فيه.  و�ملقيمني  ل�شعبه 
�ل��ب��ي��ج��اوي م��ن ���ش��رك��ة ب��ن حموده 
�ل�شركة  م�����ش��اه��م��ة  �إن  ل��ل�����ش��ي��ار�ت 
وطرح  �لوطن  حماة  بطاقة  �شمن 
�لقو�ت  ملنت�شبي  خا�شة  ح�شومات 
درهم  �أل��ف   20 �إىل  ت�شل  �مل�شلحة 
�ل�����ش��ي��ار�ت ميثل  �أن����و�ع  ع��ل��ى بع�س 
����ش���رف ك��ب��ر وو�ج������ب جت����اه حماة 
�أرو�حهم  ي��ق��دم��ون  �ل��ذي��ن  �ل��وط��ن 

فد�ء للوطن .

��ضتهدف يف مرحلته �لأوىل »�أطفال �ل�ضارقة«

»ربع قرن« ُتطلق برناجمًا تدريبيًا مل�سريف ومن�سطي املوؤ�س�سات التابعة لها
•• ال�شارقة-الفجر:

�أطلقت موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين، 
موؤخر�ً برناجماً تدريبياً متكامًل ي�شتهدف جميع 
�ملن�شطني و�مل�شرفني �لعاملني يف �ملوؤ�ش�شات �لتابعة 
لها وهي �أطفال �ل�شارقة، ونا�شئة �ل�شارقة، و�شجايا 
مع  متا�شياً  �لربنامج  هذ�  وياأتي  �ل�شارقة،  فتيات 
�لتي  ب��اخل��دم��ات  ل��لرت��ق��اء  �ل�شارقة  و�شعي  روؤي���ة 
بالإمارة،  و�ل�����ش��ب��اب  �لأط��ف��ال  موؤ�ش�شات  ت��وف��ره��ا 

وتوفر بيئة ملئمة لأجيال �مل�شتقبل.
�لتخ�ش�شية  �ملهار�ت  تنمية  �إىل  �لربنامج  ويهدف 

تعاملهم  �أ�شاليب  وتطوير  و�مل�شرفني،  للمن�شطني 
مع خمتلف �لفئات �لعمرية د�خل �ملر�كز �ملنت�شرة 
تفعيل  دوره������م يف  وت���ع���زي���ز  �ل�������ش���ارق���ة،  �إم�������ارة  يف 
�أ�شاليب مبتكرة وم�شجعة للمنت�شبني لهذه �ملر�كز 
للم�شاركة يف �لأن�شطة �لتفاعلية �لتي تنمي فيهم 
�لجتماعية  �لرو�بط  وتعزز  �لعمل �جلماعي،  روح 

و�لإن�شانية فيما بينهم.
و��شتهدف �لربنامج يف مرحلته �لأوىل �لتي �أقيمت 
يف  و�ملن�شطني  �مل�شرفني  بحلو�ن،  �لطفل  مركز  يف 
من�شط   20 فيها  ���ش��ارك  حيث  �ل�����ش��ارق��ة،  �أط��ف��ال 
دور�ت وور�س  م��ن خ��لل��ه��ا يف  ���ش��ارك��و�  وم�����ش��رف، 

�ل�شلة  ذ�ت  �ملو��شيع  م��ن  ح��زم��ة  بحثت  تدريبية 
بينها  من  معهم  �لتعامل  وط��رق  �لأطفال  بتن�شئة 
و«�أدو�ت  و�ل��ع�����ش��ري��ن«،  �حل����ادي  �ل��ق��رن  »م���ه���ار�ت 
�ل��ن��اج��ح«، و«م���ه���ار�ت �لت�شال  �مل��ي�����ش��ر  وم���ه���ار�ت 
�لفعال«، و«�أ�شاليب حتفيز �لطلب وت�شجيعهم من 
وت�شجيعهم  �لطلب  و«دعم  �لفعال«،  �لثناء  خلل 
ع��ل��ى �لإب�����د�ع و�لب���ت���ك���ار«. ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد قالت 
جو�هر  �ل�شيخة  ل�شمو  �لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س 
�لقا�شمي، �شعادة نورة �لنومان، ع�شو جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين: »ياأتي 
لتوجيهات  �إطلق هذ� �لربنامج �لتدريبي تنفيذ�ً 

قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �شمو �ل�شيخة 
ب��ن��ت حم��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����ش��ة موؤ�ش�شة  ج��و�ه��ر 
على  بالعمل  و�ملبتكرين،  �لقادة  ل�شناعة  قرن  ربع 
يف  �لعاملة  �لوظيفية  �ل��ك��و�در  و�أد�ء  كفاءة  تعزيز 
فالرتقاء  ق���رن،  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
بخرب�ت ومهار�ت �مل�شرفني و�ملن�شطني من �شاأنه �أن 
يحدث فرقاً �يجابياً يف �لأثر �لذي ترتكه �لرب�مج 
و�لأن�شطة و�لفعاليات �لتي تنظمها هذه �ملوؤ�ش�شات، 
�لأطفال  و��شتثمار طاقات  وتنمية  �كت�شاف  بهدف 
على  حمفزة  �إمار�تية  بيئة  يف  و�ل�شباب  و�لنا�شئة 
�لإبد�ع و�لبتكار«. وتعترب �لدور�ت �لتدريبية �لتي 

خ�شع لها �مل�شرفني و�ملن�شطني يف »�أطفال �ل�شارقة« 
�ملرحلة �لأوىل من �شل�شلة �لرب�مج �لتدريبية �لتي 

تعتزم موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
تنظيمها خلل �لفرتة �ملقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل تخريج طالب جامعة ال�سارقة لف�سل اخلريف

�لإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية، و�ل�شيخ عبد �هلل بن حممد �لقا�شمي مدير 
فرع �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شلمية و�لأوقاف بال�شارقة.

عام  قائد  �ل�شام�شي  �ل��زري  حممد  �شيف  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �حلفل  �شهد  كما 
�شوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شويدي  �شامل  بن  و�شعادة خمي�س  �ل�شارقة،  �شرطة 
�ل�شو�حي و�لقرى، و�شعادة عبد�هلل بن علي �ملحيان رئي�س هيئة �ل�شارقة 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لكعب�ي  م�شبح  �شعيد  �لدكتور  و�شعادة  �ل�شحية، 
للتعليم، و�شعادة حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة، 
و�شعادة �شامل يو�شف �لق�شر رئي�س هيئة تطوير معاير �لعمل يف �إمارة 
�ل�شارقة وعدد من �مل�شوؤولني ومدر�ء �لدو�ئر �حلكومية، و�أع�شاء جمل�س 
�ل�شارقة،  �لإد�رية و�لتدري�شية بجامعة  �لهيئتني  �أمناء �جلامعة و�أع�شاء 

وح�شد من �أهايل و�أولياء �أمور �خلريجني.
كان حفل �لتخريج بد�أ بال�شلم �لوطني ثم تلوة �آيات من �لذكر �حلكيم 

باأنف�شكم  �لثقة  درج��ات  �أعلى  على  تكونو�  و�أن  حياتكم،  ���ش��وؤون  من  �شاأن 
وبجامعتكم �لتي مت تاأهيلكم حتت قبابها �لعلمية �لتاأهيل �لعلمي و�ملهاري 
ميادين  يف  و�لأن�����ش��ب  �لأف�شل  �إىل  �لتغير  �إح���د�ث  م��ن  �شيمكنكم  �ل��ذي 
عملكم وحياتكم، فاإر�دة �ل�شتمر�ر لتحقيق �لنجاح تعتمد بعد �هلل تعاىل 
على ر�شوخ تاأهيلكم �لذي �شيمدكم مبقومات �لنجاح فيما ت�شعون للو�شول 

�إليه، كما �أو�شل �لكثرين غركم من �لناجحني.
و�ختتم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي كلمته، 
و�أ�شاتذتكم  وذويكم  �أم��ورك��م  ولأول��ي��اء  جميعا  لكم  �لتهنئة  جن��دد  قائل: 
وجامعتكم، �لذين ن�شكرهم جميعا جزيل �ل�شكر على كل ما قدموه لكم 

لتكونو� على �ل�شورة �لعلمية و�ملنهجية �لتي رجوناها .
�شهد وقائع �حلفل كل من �ل�شيخ �شامل بن عبد �لرحمن �لقا�شمي رئي�س 
د�ئرة  م��دي��ر  �لقا�شمي  حميد  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ  �حل��اك��م،  �شمو  مكتب 

•• ال�شارقة-وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
كوكبة  تخريج  �أن  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
جديدة من حملة م�شاعل �لعلم و�ملعرفة هو جناح جلامعة �ل�شارقة فيما 
و�لإ�ش�لمية،  �لعربية  �ملعرفية  و�لتنمية  �لتقدم  ميادين  يف  �إليه  ت�شعى 
�لتقنية  �لتطور�ت  متطلبات  مو�جهة  من  ومتكينها  �لأج��ي��ال  �إع��د�د  ويف 

�لع�شرية.
جاء ذلك خلل �لكلمة �لتي �ألقاها �شموه يف حفل تخريج طلب جامعة 
خريجا   425 ع��دده��م  و�ل��ب��ال��غ   2019 ل��ع��ام  �خل��ري��ف  لف�شل  �ل�شارقة 
نائب حاكم  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  بح�شور 

�ل�شارقة وذلك �شباح �م�س �لأربعاء بقاعة �ملدينة �جلامعية.
بتهنئة �خلريجني  كلمته  �ل�شارقة  رئي�س جامعة  �ل�شمو  و��شتهل �شاحب 
و�أول��ي��اء �أم��وره��م ق��ائ��ل :ن��ب��ارك لكم �أي��ه��ا �لأب��ن��اء �خل��ري��ج��ون ولأولياء 
من  ر�ج��ني  وتخرجكم،  بنجاحكم  لأنف�شنا  نبارك  كما  وذوي��ك��م،  �أم��ورك��م 
�هلل �لعلي �لقدير �أن يوفقكم يف �آفاق حياتكم �ل�شخ�شية و�ملهنية بعد �أن 
تزودمت، بجدكم و�جتهادكم مب�شتلزمات مو�جهة هذه �حلياة للتعامل مع 
متطلباتها بكفاءة و�قتد�ر، وهو �لنجاح �لذي يج�شد جناحنا فيما ن�شعى 
�إعد�د  �لعربية و�لإ�ش�لمية، يف  �ملعرفية  �لتقدم و�لتنمية  �إليه يف ميادين 

�لأجيال ومتكينها من مو�جهة متطلبات �لتطور�ت �لتقنية �لع�شرية.
كما عرب �شموه: �إن �شعادتنا بكم �ليوم ومبن �شبقوكم ومبن �شيلحقون بكم 
�أرو�حنا يف كل حفل تقيمه  �ل��ذي يتعزز يف  مب�شيئة �هلل تعاىل هي �لأم��ل 
جامعتكم لتخريج كوكبة جديدة من حملة م�شاعل �لعلم و�ملعرفة، ل�شيما 
قدر�تهم  لتعزيز  �لأع��ل��ى،  �لعلمية  �ل��درج��ات  لنيل  منكم  �شيعملون  م��ن 

و�إمكانياتهم يف خدمة وتنمية �ملجتمعات �لتي ينتمون �إليها .
وتابع �شموه: وقد عملنا على توفر �ملناخات و�لبيئة �لعلمية �للزمة لذلك 
من حيث �لبنى �لتحتية للتعليم و�لتعلم و�لبحث �لعلمي وما ت�شتمل عليه 
ولتلبية  ومتنوعة،  و��شعة  علمية  وكيانات  وكليات  معاهد  من  �لبنى  هذه 

�ملزيد من متطلبات �لنه�شة �لع�شرية يف جمتمعاتنا .
�لقاعدة  بع�س من  �أ�شلفنا هو  ما  �إن   : قائل  �شموه �خلريجني،  وخاطب 
كل  يف  ت��ع��اىل  �هلل  على  بالعتماد  لكم  �لأب��وي��ة  دعوتنا  عليها  نبني  �ل��ت��ي 

ليلقي بعدها مدير جامعة �ل�شارقة �لدكتور حميد جمول �لنعيمي كلمة 
هناأ فيها �لطلبة �خلريجني على تخرجهم متمنيا لهم �لنجاح و�لتوفيق 
جامعة  خريجي  من  �لأوىل  �لدفعة  تخرج  ومباركا  �لعملية  حياتهم  يف 

�ل�شارقة فرع مدينة �لذيد.
ولفت �لنعيمي �إىل �لإجناز�ت �لتي حققتها جامعة �ل�شارقة ومنها فوزها 
مبنحة بنك �لتنمية �لإ�شلمي �لعاملية يف جمال �لبحوث �لعلمية، حيث 
للأبحاث  �ل�����ش��ارق��ة  مبعهد  �لأدوي����ة  وت�شميم  �كت�شاف  جمموعة  ف���ازت 
�لطبية بجامعة �ل�شارقة مب�شروع بحث علمي ممول من قبل هذ� �لبنك 
�لإ�شلمي �لعاملي للتنمية، مبينا �أهمية �مل�شروع يف كونه يعمل على �كت�شاف 
عقاقر جديدة وفريدة من نوعها على �مل�شتوى �لعاملي ملقاومة ومكافحة 
�أنو�ع �لبكتريا �مل�شادة للأدوية �ملعروفة، كما ح�شلت �ملجموعات �لبحثية 
�لأبحاث  جم��م��وع  م��ن  �ل��ك��ربى  �لن�شبة  ع��ل��ى  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ب��ح��وث  مبعهد 
�لعلمية �لتي متولها موؤ�ش�شة �جلليلة للباحثني يف جامعات �لدولة، وذلك 
لتمويل �شتة �أبحاث علمية على درجة كبرة من �لأهمية يجريها �لعلماء 

و�ملتخ�ش�شون بجامعة �ل�شارقة.
ليدعى بعدها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
بت�شليم  للتف�شل  �جلامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 

�خلريجني �شهاد�ت تخرجهم م�شافحا ومهنئا �ياهم ومباركا لهم.
�ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف   - �ملحمود  عبد�هلل  حمد  �خلريج  ق��ال  ناحيته  من 
�ملجيدة  �لتاريخية  �لأي����ام  م��ن  �ل��ت��خ��رج  ي��وم  �إن   - �خل��ري��ج��ني  ع��ن  نيابة 
بالن�شبة للطلبة �خلريجني، ففيه يجني �لطالب ثمار ما زرعه يف مرحلة 

�لتعلم و�لدر��شة للو�شول �إىل من�شة �لتخريج.
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لكبرة  �جلهود  �ملحمود  و�شكر 
جامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن 
�لتعلم  يف  غايتهم  �إىل  للو�شول  للطلبة  �ل�شبل  كافة  تهيئة  يف  �ل�شارقة 

و�لتزود من �لعلم و�ملعرفة.
وخرب�تهم  علمهم  خل�شة  قدمو�  �لذين  للأ�شاتذة  �شكره  ب��دوره  وق��دم 

وجتاربهم لإعد�د وتاأهيل �لطلبة ليقومو� باأدو�رهم يف خدمة �لوطن.
عمد�ء  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �شافح  �حلفل  ختام  ويف 
�لكليات و�أع�شاء �لهيئتني �لتدري�شية و�لإد�رية مباركا لهم تخريج كوكبة 

جديدة ومثمنا ما بذلوه من جهد لتاأهيل هذه �لكوكبة من �خلريجني.

�لرتبية تقرتح دمج مدر�ضتي حارثة بن �لنعمان ومليحة

 اأولياء الأمور يرف�سون فر�س الأمر واإلزامهم بالتنفيذ دون م�سورتهم 
والوزارة تربر دجمهما بتوفري كوادر تدري�سية واإدارية 
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�لنعمان حلقة  ب��ن  �أم���ور م��ن دم��ج مدر�شتي ح��ارث��ة  �أول��ي��اء  �شكى 
�أويل بنني مع مدر�شة مليحة للتعليم �لأ�شا�شي و�لثانوي للبنات 
�ل���ذي و�شفوه  �ل��ق��ر�ر  ت��د�ع��ي��ات ذل��ك  يف �ل�شارقة حم��ذري��ن م��ن 
�ملدر�شة  �د�رة  مع  عاجل  لجتماع  دعوتهم  مت  بعدما  ؛  باملفاجئ 
�لثنني �ملا�شي وظنو� �ن �لمر يرتبط بنتائج �متحانات �لف�شل 
يبلغونهم  �ل��وز�رة  �نهم فوجئو� مبمثلني من  �إل  �لول  �لدر��شي 
و�لإد�ريني  و�ملعلمني  �لطلبة  �ن  و�لتدري�شية  �لإد�ري��ة  و�لهيئتني 
�ملقبل �شيتم نقلهم ملدر�شة مليحة و�شي�شتكملون  بدء�ً من �لحد 
؛  �ر�ئهم  لأخ��ذ  �لجتماع  و�ن  مليحة؛  مبدر�شة  �لدر��شي  عامهم 
�إل �نهم فوجئو� �ن قر�ر �لنقل مت �تخاذه و�ن �لجتماع لإبلغهم 

لي�س �إل .
�أول��ي��اء �لم��ور خ��لل �لجتماع �ل��ذي مت مبدر�شة �حلارثة  و�أك��د 
�نتهاء  بعد  �لطلبة  نقل  �أن  �ىل  م�شرين  �ل��ق��ر�ر  لهذ�  رف�شهم 
حت�شيلهم  ت��ر�ج��ع  ث��م  وم��ن  �رب��اك��ه��م  يف  �شي�شهم  �لول  �لف�شل 

�لدر��شي. 
 و�أعلن �أولياء �لأمور �عرت��شهم على تطبيق �لقر�ر دون �لرجوع 
�لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  ه��ذه  ملثل  �لرف�س  �أو  �لقبول  حق  و�شلبهم  �ليهم 

�أكدو� �أنها تتعار�س مع عاد�تهم وتقاليدهم.
و�أبدو تخوفهم من بع�س �ل�شلوكيات �ل�شلبية �لتي ميكن �أن تتبع 
مع  �لذكور  �إختلط  وتبعات  بالطالبات  كالتحر�س  �لقر�ر  ذل��ك 

�لإناث د�خل �ل�شعب �ل�شفية.
وهدد بع�شهم ببقاء �أبنائهم يف �ملنازل حتى نهاية �لعام �لدر��شي، 
�لأمر  �أم��ام  و�شعتهم  �لتي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  تعنت  ظل  يف 

�لو�قع دون �حل�شول على مو�قتهم �مل�شبقة.
من جانبها �أكد م�شدر مطلع بوز�رة �لرتبية و�لتعليم ف�شل عدم 
�ملعتمدة  �لر�شمية  �لج����ر�ء�ت  تخالف  مل  �ل���وز�رة  �أن  ��شمه  ذك��ر 
�لذين ت�شعهم  �لطلبة  و�نها حري�شة كل �حلر�س على م�شلحة 

يف مقدمة �هتمامها.
و�أ�شار �إىل �أن عملية �لدمج بني �ملدر�شتني جاءت بهدف �ل�شتغلل 
لروؤية  وحتقيقا  و�لتعليمية،  و�ملالية  �لب�شرية  للمو�رد  �لأم��ث��ل 

�لوز�رة يف �لتوجه نحو �ملد�ر�س �لكرث عدد�.
مبنطقة  �ل�شكنية  �ملناطق  نف�س  تخدمان  �ملدر�شتني  ب��اأن  و�أردف 
مليحة وعليه فاإن دجمهما �شوف يوفر حافلت مدر�شية و كو�در 
�لهيكل  يف  نوعي  ��شتقر�ر  حتقيق  يف  و�شي�شهم  وتعليمية،  �د�ري��ة 

�ملدر�شي.
�لفعلية  �لإ�شتيعابية  �ل��ق��وة  تغطيان  ل  �ملدر�شتني  ك��ل   : وت��اب��ع 
بها  فقط  م�شتغل  �لنعمان  بن  حارثة  فمدر�شة  �ملدر�شي،  للمبنى 
�لأ�شا�شي  للتعليم  مليحة  مدر�شة  بينما  ��شل15،  من  �شعب   3

و�لثانوي للبنات م�شتغل بها 16 �شعبة فقط من ��شل 24.
و�أفاد باأن عدد �لطلبة �لذكور مبدر�شة حارثة بن �لنعمان �ملقرر 
دجمهم مع مدر�شة مليحة للتعليم �لأ�شا�شي و�لثانوي للبنات 65 
طالب فقط بينما عدد طلبة مدر�شة مليحة 335 طالبة، وعليه 

400 طالب  �لدمج  بعد  �ملدر�شة  �لطلب  يف  ي�شبح عدد  �شوف 
وطالبة.

لزيارة مدر�شة مليحة  ت�شكيل جلنة  �أن��ه مت  ذ�ت��ه  �مل�شدر  و�أو�شح 
ودر��شة و�قع �ملدر�شة ومدى �إمكانية توفر مكان خا�س للطلب 
�لذكور ومت ذلك بالفعل من خلل توفر عدد 3 �شفوف در��شية 

يف �لدور �لأر�شي.
�ل��ذك��ور يف جهة  �لطلبة  و���ش��ع  �ل����وز�رة على  : حر�شت  و�أ���ش��اف 
مياة خا�شة  دور�ت  �لإد�رة، ف�شل عن تخ�شي�س  بجانب  �ليمني 

بالطلبة �لذكور وقريبة  من غرف �لإد�رة.
ولفت �ىل �ن عقد �جتماع مع �أولياء �مور طلب مدر�شة �حلارثة 
2019 كان ملناق�شتهم   /1/14 بن �لنعمان يوم �لثنني �ملو�فق 
يف �ملو�شوع و�لإطلع على مدى تقبلهم للفكرة ودر��شة �ملخاوف 

�لتي لديهم.
وذكر �أن �أولياء �لمور �نح�شرت  خماوفهم يف عدة نقاط من �أهمها 

�خلوف من بع�س �ل�شلوكيات �ل�شلبية كالتحر�س وما غرها.
�إختلط �لذكور مع �لإن��اث د�خل �ل�شعب  �أبدو تخوفهم من  كما 
�لإ����ش���رت�ح���ات، وم���ن ثم   ف���رتة  �خ��ت��لط��ه��م يف  �ل�شفية، وك��ذل��ك 

خ�شو�شية �ملنطقة وعدم تقبلهم خللط �لذكور مع �لإناث .
تلك  تقليل  على  حر�شو  �لج��ت��م��اع  يف  �ل����وز�رة  ممثلي  �أن  وذك���ر 
�ملخاوف من خلل �لتاأكيد على عزل �لطلب يف �شعب منف�شلة 
عن �لطالبات، و�أن ف�شحة �لذكور �شتكون د�خل ��شرت�حة �ملطعم 

�مللحقة باملق�شف �ملدر�شي.

�ضببه �لتخبط وعدم �لتن�ضيق يف �لتفاق على �إعالن �لنتائج

مدار�س مل تعلن نتائجها واأخرى اأعلنتها وحال ت�سرع الوزارة يف اإ�سدار ال�سهادات
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م��د�ر���س حكومية  �أم���ور طلبة يف  �أول��ي��اء  �شكى 
وخا�شة، من عدم ح�شولهم على نتائج �أبنائهم 
يف �متحانات �لف�شل �لدر��شي �لأول ؛ و�أخرين 
على  يح�شلو�  مل  فيما  �لنتائج  على  ح�شلو� 
�ل�شهاد�ت �لتي تثبت جناحهم من عدمه ؛ فيما 
مد�ر�شهم  �د�ر�ت  م��ن  رد  �َي  كلهما  يجد  مل 
�شوى ر�جعو� �ل��وز�رة ؛ على �لرغم من �إعلن 
عن  �مل��ا���ش��ي،  �لث��ن��ني  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
نتائج  على  و�لأه���ايل  �لطلبة  ح�شول  �إمكانية 

�لمتحانات، من خلل نظام �ملنهل.
و�أكد ل�«�لفجر« م�شدر م�شوؤول بوز�رة �لرتبية 
�أن هناك بالفعل عدد من �ملد�ر�س �ملد�ر�س رغم 
��شد�ر  تتمكن من  �نها مل  �إل  نتائجها  �ع��لن 
�أخ��رى مل  �ل�شهادت، ف�شل عن وجود مد�ر�س 
�لقدرة  لديها  فلي�س  وب��ال��ت��ايل  نتائجها  تعلن 

على �إ�شد�ر �ل�شهاد�ت.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ����ش���ددت �ل������وز�رة يف ت��ع��م��ي��م لها  
لإد�ر�ت �ملد�ر�س ح�شلت » �لفجر » على ن�شخة 
باحلالت  عاجل،  ب�شكل  مو�فتها  باأهمية  منه، 
ومل  نتائجها،  على  حت�شل  مل  �لتي  �لطلبية 
�لأول،  �لدر��شي  �لف�شل  تقييمات  على  حت�شل 
لت��خ��اذ �لج�����ر�ء�ت �ل��لزم��ة �ل��ت��ي م��ن �شاأنها 

�شبط �آليات �إعلن �لنتائج.
يومني   قبل  �مل��در���ش��ي��ة،  �لعمليات  ق��ط��اع  وك���ان 
ق��د �أع��ل��ن ع��ن �إج����ر�ء �إج��ت��م��اع ع��اج��ل ي��وم 20 
م������ركز  م��������شرح  يف  �جل������اري،  �ل�ش������هر  م������ن 
تت�شمن  �إذ  عج�����مان،  يف  �ملعل�����مني  ت����دريب 
�لف�شل  لنتائج  م��و���ش��وع��ي��ة،  »ق����ر�ءة  �چ��ن��دت��ه 
ومبادرة  �لل��ك��رتوين،  �لن�شج  وتقييم  �لول، 
مدر�شة«، على �أن تعلن  �لنتائج فور �لنتهاء من 
�لجتماع، �إل �أن �لقطاع �ملعني بالمتحانات يف 
�لوز�رة، وجه باإعلن �لنتائج يوم �لثنني، ومت 

لتعميم  �لثلثاء،  �لنطاق �شباح  �إبلغ مديري 
وترتب  �ملد�ر�س،  �إد�ر�ت  على   �لتوجيهات  تلك 
على �لت�شريع يف �إجر�ء�ت �إعلن �لنتائج، وجود 
نتائج يف بع�س �ملد�ر�س مل تعلن بعد،  ومد�ر�س 
�علنت نتائجها ولكن مل ت�شدر �ل�شهاد�ت حتى 

�لن.
�ل��ذي ح�شلت  �لنتائج  و�أف��اد جانب من حتليل 
�ملد�ر�س  �د�ر�ت  من  منه،  ن�شخة  على  »�لفجر« 
�إدخ��ال��ه��ا يف �لنظام  ب���اأن ه��ن��اك درج���ات مل يتم 
مو�د  يف  �مل����د�ر�����س  ب��ع�����س  ل��ط��ل��ب��ة  �لن،  ح��ت��ى 
در��شية ت�شم، »�لرتبية �لخلقية و�لريا�شيات 
و�لرتبية  �لجتماعية،   و�ل��در����ش��ات  و�لح��ي��اء 
�لبدنية و�ل�شحية، و�للغة �لجنليزية و�لرتبية 
�ل�شلمية، و�لفنون �لب�شرية و�للغة �لعربية، 
و�لفيزياء  و�لب���ت���ك���ار،  �لب���د�ع���ي  و�ل��ت�����ش��م��ي��م 
�مل�شتندة �إىل �جلرب ، و�لعلوم �ل�شحية. ودرجة 

�ل�شلوك و�مل�شرح.

دبي ت�ست�سيف موؤمتر » مايكرو�سوفت ليجينت« 27 مار�س
•• دبي-وام:

ت�شت�شيف دبي يومي 27 و28 مار�س �ملقبل موؤمتر �شركة مايكرو�شوفت �ل�شنوي » مايكرو�شوفت ليجينت » �لذي 
يقام للمرة �لأوىل يف منطقة �خلليج مب�شاركة �أكرث من 350 خبًر� . ويهدف �ملوؤمتر - �لذي يت�شمن �أكرث من 
�إىل �جلمع بني مطوري �لتكنولوجيا و�ملهار�ت من جميع �أنحاء �ملنطقة من  100 ور�شة عمل على مدى يومني - 
تقنيات  م�شتقبل  حول  عملية  روؤى  �كت�شاب  �إىل  �إ�شافة  و�لتو��شل  و�ل�شتك�شاف  �لتعلم  فر�س  �أف�شل  ك�شب  �أج��ل 
�حلو�شبة �ل�شحابية و�لبيانات و�نرتنت �لأ�شياء و�لذكاء �ل�شطناعي. وقال جنيب �أوزيوجال مدير جمموعة �أعمال 
�حللول �ل�شحابية لدى �شركة مايكرو�شوفت �خلليج �إن �ملوؤمتر يدعم جميع �ملبتكرين �لإقليميني يف رحلتهم نحو 
�خلرب�ء  �إىل  لل�شتماع  �حل��دث  هذ�  يف  �ملنطقة  مو�هب  �حت�شان  �إىل  تطلعهم  عن  معربا  �لرقمي  �لتحول  عامل 
�ملتاحة  �لفر�س  �لرب�مج بهدف تطوير مهار�تهم و�لك�شف عن  �أدو�ت وتقنيات مطّوري  �أحدث  ��شتك�شاف  وكذلك 

وزيادة خرب�تهم ف�شل عن �عد�دهم ب�شكل منا�شب ملو�جهة �لتحديات �جلديدة .

جمعية عجمان التعاونية لل�سيادين
دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية العادية

ي�شر جمل�س �لإد�رة دعوة �ل�شادة/ �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية يف 
متام �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء يوم �ل�شبت �ملو�فق 2019/2/2 يف جمل�س �ل�شيادين مب�شرف 
عند مو�قف �لطر�د�ت ، ويف حال عدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين وهو �أغلبية �لأع�شاء �شيتم 
تاأجيل �لجتماع �ىل �جتماع �خر يعقد بعد �شاعة من �لجتماع �لول بنف�س �ملكان ويكون 
�أو خم�شة ع�شر ع�شو�ً على �لأقل وذلك للنظر يف جدول  �لن�شاب هو ع�شر عدد �لأع�شاء 

�لأعمال �لتايل : 
         1. �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة �ل�شابقة للجمعية �لعمومية للعام 2017.

         2. �لت�شديق على تقرير جمل�س �لإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2018/12/31. 

         3. �لت�شديق على تقرير مدقق �حل�شابات للعام �ملنتهي يف 2018/12/31م.

          4. م��ن�اق�ش��ة �ملي����ز�نية �لعمومي���ة و�حل�شابات �خلتامي���ة و�لت�ش��ديق علي��ها وعلى ن�شب 

       توزيع �لرباح �ملقرتحة من جمل�س �لإد�رة ع���ن �ل���شنة �ملالي��ة �ملنتهية يف 2018/12/31 
      و�شوف تب���قى �حل�ش��ابات مع��رو�شة يف مقر �جلمعية �لرئي�شي ملدة ��شبوعني قبل موعد

      �لجتماع ملن يرغب يف �لطلع عليها من �لع�شاء.
         5. �إبر�ء ذمة �ع�شاء جمل�س �لإد�رة عن �عمالهم خلل �ل�شنة �ملنتهية يف 2018/12/31

         6. �إبر�ء ذمة �ل�شادة مدققي �حل�شابات عن �عمالهم خلل �ل�شنة �ملنتهية يف 2018/12/31

         7. تعيني مر�قب �حل�شابات وحتديد مكافاأته لعام 2019.

ر�شمي  بتوكيل  �لجتماع  حل�شور  �مل�شاهمني  من  غ��ره  عنه  يوكل  �أن  م�شاهم  لكل  يجوز 
م�شدق من كاتب �لعدل على �نه ل يجوز �أن ينوب م�شاهم عن �كرث من �شخ�س . لل�شتف�شار 

هاتف:067444844
�ملدير �ملايل و�لإد�ري/خالد حممد ح�ضن

حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م�شر     ، �ل�شيد  �ح��م��د  �شيد 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يرجى   )19329732(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �مل�شرية  بال�شفارة 
م��رك��ز ���ش��رط��ة ب����الم����ار�ت.  

فقدان جواز �سفر

عائ�شة   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�وغ�������ن�������د�   ، ن�������ا��������ش�������وزى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1246679( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501092315

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
برعاية �سلطان القا�سمي .. انطالق مهرجان ال�سارقة لل�سعر ال�سعبي الأحد

•• ال�شارقة-وام: 

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة تنطلق �لأحد 
مهرجان  من   15 �ل���  �ل��دورة  فعاليات  �لثقافة  بق�شر  �ملقبل 

�ل�شارقة لل�شعر �ل�شعبي.
�ل�شوؤون  �إد�رة  م��دي��ر  �لق�شر  �إب��ر�ه��ي��م  حممد  ذل��ك  �أع��ل��ن 
للمهرجان  �لعام  �ملن�شق  بال�شارقة  �لثقافة  بد�ئرة  �لثقافية 
�مل���وؤمت���ر�ت يف د�ئرة  خ���لل م��وؤمت��ر �شحفي ع��ق��د يف ق��اع��ات 
جانب  �إىل  �مل��ه��رج��ان  م��دي��ر  �مل��ظ��ل��وم  بطي  بح�شور  �لثقافة 

�شعر�ء و�إعلميني ومهتمني بالق�شيدة.
ولفت �لق�شر خلل �ملوؤمتر �أن �لدورة �خلام�شة ع�شرة من 
يناير  من  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  حتى  ي�شتمر  �ل��ذي  �ملهرجان 
�جلاري ي�شت�شيف 60 �شاعر� و�شاعرة من 17 دولة عربية، 

وتتخلله �أن�شطة ثقافية متنوعة.
قبل  �نطلقته  منذ  �ملهرجان  ر�شخه  عما  �لق�شر  وحت��دث 
و�كت�شافه  وتاأطره  �ل�شعبي  بال�شعر  عناية  من  عاما،   15
�أثبتت  �لتي  و�لأ�شماء  �للفتة  �ل�شعرية  �ملو�هب  من  �لعديد 
ح�����ش��وره��ا ع��ل��ى �ل�����ش��اح��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��رب��ي��ة، ع���د� حفاوته 
باملبدعني �لرو�د من خلل تنفيذ روؤية �شاحب �ل�شمو حاكم 

�إبد�عي  �أر�شيف  وتوفر  �لثقايف  �حل�شور  تاأكيد  يف  �ل�شارقة، 
�لباحثني و�لدر��شات  �إمار�تي وخليجي وعربي ي�شهم يف مد 
�لنقدية جتاه �ل�شعر �ل�شعبي �لذي ياأخذ حيز� كبر� يف عامل 

�لإبد�ع �لعربي.
ونوه �إىل �أن �ل�شعر�ء �لعرب و�ل�شيوف كل عام ينظرون بعني 
�لح��رت�م و�لتقدير و�لعرفان لهذ� �ملهرجان �لذي ي�شكل يف 
كل دورة من دور�ته عاملا ل ين�شى من �لفرح و�لبهجة بالإبد�ع 
مركز  ي�شكل  مثلما  �مل�����ش��ارك��ني،  لل�شعر�ء  �حل��ي  و�ل���ش��ت��م��اع 
�ل�شارقة لل�شعر �ل�شعبي ر�فد� قويا يف هذ� �ملجال من خلل 

�أن�شطته �لعديدة �لتي يقوم بها طو�ل �لعام”.

حملة ملتابعة التزام موؤ�س�سات النقل الربي مبتطلبات الرخ�س الت�سغيلية
•• اأبوظبي-وام:

للتاأكد من مدى  وتوعوية  تفتي�شية  و�لبحرية حملة  �لربية  للمو��شلت  �لهيئة �لحتادية  �أطلقت 
�لتز�م موؤ�ش�شات �لنقل �لربي باأحكام �لقانون �لحتادي رقم 9 ل�شنة 2011 ولئحته �لتنفيذية.

وتهدف �حلملة �إىل �شبط �ل�شركات وم�شغلي و�شائل �لنقل �لربي غر �مل�شجلني يف �لهيئة وتوجيههم 
للتاأكد  �مل�شجلة  �لربي  �لنقل  و�شائل  وم�شغلي  �ل�شركات  على  �لتفتي�س  �إىل  �إ�شافة  لديها  للت�شجيل 
من مدى �لتز�مهم بجميع �ملتطلبات و��شرت�طات �لرخ�س �لت�شغيلية و�لبطاقات �لت�شغيلية �خلا�شة 

بو�شائل �لنقل �لربية، بجانب توعية �أ�شحاب �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات .
و�شيتم �إ�شد�ر �إنذ�ر�ت بحق �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات غر �مللتزمة باأحكام �لقانون �لحتادي رقم 9 ل�شنة 
2011 يف �شاأن �لنقل �لربي ولئحته �لتنفيذية لتعديل �أو�شاعها خلل مدة �أق�شاها 30 يوما من 

تاريخ حترير �لإنذ�ر.

حاكم اأم القيوين يفتتح مركز الإمارات الذكي للهجن
•• اأم القيوين-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ملعل ويل عهد  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �لقيوين بح�شور  �أم 
�شارع  على  كابر  منطقة  “ يف  للهجن  �لذكي  �لإم���ار�ت  “مركز  �لقيوين  �أم 
�لإمار�ت يف �أم �لقيوين. كما ح�شر �لفتتاح .. �ل�شيخ خالد بن ر��شد �ملعل 
ر��شد  بن  �شعود  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لقيوين  �أم  يف  �لأم��ري  �لديو�ن  رئي�س 
بن  و�ل�شيخ ماجد  �لقيوين  �أم  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �ملعل 

�ملعل  ر��شد  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �ملعل  ر��شد  بن  �شعود 
�ملعل  ر��شد  بن  �شعود  بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ  و�لإن�شانية  �خلرية  للأعمال 
د�ئرة  رئي�س  �ملعل  خالد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�ملهند�س  �ملالية  د�ئ���رة  رئي�س 
�لأمري  �لديو�ن  �لتلي مدير  �شعيد  نا�شر  و�شعادة  �لعمر�ين  �لتخطيط 
و�شعادة ر��شد حممد �أحمد مدير �لت�شريفات و�شعادة �شلطان علو�ن �حلب�شي 
من  وع��دد  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغر  وز�رة  يف  �ملناطق  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل 
�مل�شوؤولني. و��شتمع �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين �إىل �شرح مف�شل حول 
�ملركز من �شعادة �لدكتور على بن �شاعن �لغفلي �لرئي�س �لتنفيذي للمركز ، 

�لذي �أكد متيز �ملركز بدقة �لفحو�شات �ملخربية ل�شتخد�مه �أحدث �لأجهزة 
�لبيطرية �ملتو�فقة مع �ملو��شفات �لدولية حتت �إ�شر�ف �أطباء متخ�ش�شني 
يف  طويلة  خ��ربة  لهم  وفنيني  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغر  وز�رة  من  مرخ�شني 
�ل�شاملة  �لبيطرية  �لعيادة  �مل��رك��ز  ي�شم  كما   ، �ملخربية  �لتحاليل  جم��ال 

و�شالت نقل �لأجنة و�ل�شيدلية و�ملخترب و�لأعلف .
وقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعل ير�فقه �شمو �ل�شيخ ر��شد 
�مل��رك��ز للتعرف ع��ن ق��رب على  �أرج���اء  ب��ن ر����ش��د �ملعل بجولة يف  ب��ن �شعود 
�لطبية  �ملخترب�ت  خدمات  على  �شموهما  و�طلع   ، يقدمها  �لتي  �خلدمات 

 ، �أنو�عها  بكامل  و�لفحو�شات  �لروتيني  �ل�شامل  �لدم  حتليل  ت�شمل  و�لتي 
�إ�شافة �إىل خدمة �لتلقيح �ل�شطناعي للإبل .

�إىل �شاحب  �ل�شكر  �لغفلي  بن �شاعن  �لدكتور على  �شعادة  من جهته وجه 
�حل�شاري  ب����الإرث  و�ه��ت��م��ام��ه  �مل��رك��ز  لفتتاحه  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �ل�شمو 
جمال  يف  �خلدمات  �أف�شل  لتوفر  �لكبر  ودعمه  م�شتمر  ب�شكل  وتطويره 
علجات �لإب��ل وذل��ك من خ��لل �أف�شل �لأج��ه��زة و�لأط��ب��اء �لذين ميلكون 
�خلربة �لعملية يف هذ� �ملجال كنقل �لأجنة وعلج �لعقم للإناث و�لزمول 

وحتليل �لدم �ل�شامل و�ل�شيدلية �لبيطرية.

يحظى مب�ضاركة 221  جهة عار�ضة من 22 دولة

»الرتبية« ت�سارك مبعر�س »اإديوتيك كوريا « وت�ستعر�س منظومتها التعليمية الذكية
••  �شيئول -الفجر:

و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  ت�����ش��ارك 
»�إديوتيك  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
مركز  يف  ي��ع��ق��د  و�ل�������ذي  ك����وري����ا« 
ك��وك�����س ل��ل��م��ع��ار���س و�مل����وؤمت����ر�ت 
�إىل   16 م���ن  ك���وري���ا  ���ش��ي��ئ��ول  يف 
يعترب  حيث    2019 يناير   18
للتعرف  مثالية  ف��ر���ش��ة  �مل��ع��ر���س 
�ملرتبطة  �مل�����ش��ت��ج��د�ت  �آخ����ر  ع��ل��ى 
لتطوير  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ت��وظ��ي��ف 
�لوز�رة  ت�شتعر�س  �لتعلم.  بيئات 
�لذي  باملعر�س  م�شاركتها   خ��لل 
جهة   221 مب�������ش���ارك���ة  ي���ح���ظ���ى 
دول��ة جهودها   22 عار�شة متثل  
�لتعلم  منظومة  لتطوير  �حلثيثة 
�إليه  �ل���ذك���ي ل��دي��ه��ا وم����ا و���ش��ل��ت 
من م�شتويات متقدمة يف ترجمة 
�لر�مية  �ل�شرت�تيجية   خططها 
�لتكنولوجيا  م����ن  ل���ل����ش���ت���ف���ادة 
�لتعليم  لأغر��س  خدمة  �حلديثة 
�لتطور  ل���رك���ب  م���و�ك���ب���ة  وذل������ك 
�مل��ذك��ور وتلبية  �مل��ج��ال  �ل��ع��امل��ي يف 
�لتي  �لر�شيدة   �لقيادة  لتطلعات 
عربت عنها بنود وحماور �لجندة 
�لوطنية ومئوية �لإمار�ت 2071 

وما يرتبط منها بالتعليم.
�لرتبية  وز�رة  م�����ش��ارك��ة  وت���اأت���ي 

ع���ل���ى �أح�������دث �ل����ط����رق �مل��ت��ب��ع��ة يف 
تطبيق �لتقنيات �ملرتبطة بالثورة 
�لذكاء  م��ث��ل  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
وتقنية  و�ل���روب���وت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
ت�شني«  »ب����ل����وك  �ل���ك���ت���ل  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�ملنظومة  يف  م��ن��ه��ا  و�ل����ش���ت���ف���ادة 

�لتعليمية«. 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وع��ك��ف��ت 
�لإمار�تية«  »�ملدر�شة  �ط��لق  منذ 
ع����ل����ى �ل������ش�����ت�����ف�����ادة م�����ن �أح�������دث  
لتطوير  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة   �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
مد�ر�شها  ك��اف��ة  يف  �ل��ت��ع��ل��م  ب��ي��ئ��ات 

�ل�شو�لح  م������رو�ن  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
�لكادميية  لل�شوؤون  �ل��وز�رة  وكيل 
�لرتبية  وز�رة  �أن  �ل��ع��ام  للتعليم 
و�لتعليم حتر�س على مو�كبة �آخر 
�لعامل  يف  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
�لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  يف  وتطبيقها 
بالدولة، مبينا �شعادته �أن  مو�كبة 
�لتغر�ت و�لتطور�ت �لتقنية �لتي 
عن�شر�ً  ُتعد  باتت  �لعامل  ي�شهدها 
�أ�شا�شياً يف حتقيق طموحات قيادتنا 
�لر�شيدة  �ملرتبطة بالتعليم ، وهو 
ما من �شاأنه �مل�شي قدما يف تعزيز 

يلزم  ما  �تخاذ  على  �ل��ق��ر�ر  �شانع 
لتطوير و�قع �لتعليم .

ومن�شات  بو�بات  �ل��وز�رة  و�أن�شاأت  
�لطلبة  ل��ت��زوي��د  وم��ب��ت��ك��رة  ذك��ي��ة 
و�مل���ع���ل���م���ني و�مل����در�����ش����ني وم������در�ء 
باملو�د  �لأم�����ور  و�أول���ي���اء  �مل���د�ر����س 
�ل��د�ع��م��ة و�مل������و�رد �ل���لزم���ة عرب 
ونو�جت  م�شتويات  لرفع  �لإنرتنت 
عملية �لتعليم و�لتعليم، بالإ�شافة 
�لطلبة  ت����ف����اع����ل  حت�������ش���ني  �إىل 

وجتربتهم �لتعليمية .
كما تعتزم  وز�رة �لرتبية و�لتعليم  

و�شيف  ع��امل��ي  ك�شريك  و�لتعليم 
�شرف يف �ملعر�س يف �إطار جهودها 
�ملنظومة  ل���ت���ع���زي���ز  �مل���ت���و�����ش���ل���ة 
و�ل�شتفادة  �ل��دول��ة  يف  �لتعليمية 
�ل��ر�ئ��دة يف  �ل��ت��ج��ارب �لعاملية  م��ن 
ي�شتمل  �ل��ذك��ي وم��ا  �لتعلم  جم��ال 
عليه من �أدو�ت قادرة على �إحد�ث 
قطاع  يف  �ملن�شودة  �لنوعية  �لنقلة 
�لتعليم وذلك عرب تبادل �خلرب�ت 
�ملن�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  و�ل���ت���ع���رف 
�مل�شتوى  على  �ل��ر�ئ��دة  �لتعليمية 

�لعاملي.

مب����ا ي�����ش��ه��م يف ت���ط���وي���ر م���ه���ار�ت 
�ل��ط��ل��ب��ة وق���در�ت���ه���م يف جم���الت 
�أن�شاأت  حيث  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�ل������وز�رة  11 خم��ت��رب »ف���اب لب«  
و�أط���ل���ق���ت �ل��ع��دي��د م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�لتدريبية  و�ملع�شكر�ت  و�ل��رب�م��ج 
�مل��خ��ت�����ش��ة ، ك��م��ا �أن�������ش���اأت �ل�����وز�رة 
با�شتخد�م  �لتعليم  بيانات  م��رك��ز 
و�لذي  �ل�شطناعي  �لذكاء  تقنية 
بدوره ير�شم �شورة و��شحة لو�قع 
بيانات  وي��وف��ر  �ل���رتب���وي  �مل���ي���د�ن 
ت�شاعد  و�����ش���ح���ة  و�إح�������ش���ائ���ي���ات  

خطو�ت �لنتقال لع�شر �لقت�شاد 
�لقائم على �ملعرفة.

و�أ�����ش����اف »ل���ق���د ���ش��ه��دت �ل������وز�رة 
�ملا�شية  �ل�������ش���ن���و�ت  م�����دى  ع���ل���ى 
ر�فقه تطوير  كبر�  رقمياً  حت��وًل 
�لتعليمية  و�لأ���ش��ال��ي��ب  للمناهج 
مبا يلبي متطلبات �لقرن �لو�حد 
�شعينا  �أط������ار  ويف   ، و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�لتقنية  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ����ر  مل��و�ك��ب��ة 
م�شاركتنا  ف��اإن  بالتعليم  �ملرتبطة 
كبرة  �أه��م��ي��ة  تكت�شب  ب��امل��ع��ر���س 
باعتبارها فر�شة �شانحة للطلع 

للعلوم  �لوطني  �ملهرجان  تنظيم 
و�لذي  و�لب��ت��ك��ار  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يتز�من مع فعاليات �شهر �لمار�ت 
للبتكار، حيث �شي�شارك باملهرجان 
نخبة من طلبة �ملدر�شة �لإمار�تية 
�بتكاري  م�����ش��روع   200 ب��ق��ر�ب��ة 
للطلبة  �مل��ت��ق��دم  �مل�����ش��ت��وى  يعك�س 
توظيف  ع���ل���ى  ق���درت���ه���م  وم������دى 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل���دي���ث���ة يف جم���الت 
يف  �ل�شطناعي  و�لذكاء  �لروبوت 
على  بالنفع  تعود  علمية  م�شاريع 

�ملجتمع.

اخليمة راأ�س  ب�سرطة  املخدرات  ملكافحة  حملة  جامعة عجمان حتتفل بتخريج الفوج الأول من دفعة »عام الت�سامح« ال�سهر املقبل53 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  ن��ف��ذت 
للعمليات  �ل����ع����ام����ة  ب��������������الإد�رة 
�ل�شرطية بالقيادة �لعامة ل�شرطة 
توعوية  53 حملة  �خليمة  ر�أ���س 
خ���لل �ل��ع��ام �مل��ن�����ش��رم 2018 ، 
ل��رف��ع �ل��وع��ي ل��دى ك��اف��ة �شر�ئح 
�ملجتمع عموماً و�شريحة �ل�شباب 
حت��دي��د�ً مبخاطر وع��و�ق��ب هذه 
�لآفة وقامت بتنظيم �لعديد من 
لكافة  �لعمل  وور����س  �ملحا�شر�ت 
و�ملعاهد  و�جل���ام���ع���ات  �مل����د�ر�����س 
�حلكومية  و�جل��ه��ات  و�ملوؤ�ش�شات 
 ، �لإم����ارة  م�شتوى  على  و�ملحلية 
بالإ�شافة �إىل توزيع �لربو�شور�ت 
و�لإر�شادية  �لتوعوية  و�ملطويات 
يف  و�ل��ف��اع��ل��ة  �لفعلية  و�مل�����ش��ارك��ة 
 ، �ملجتمعية  و�لفعاليات  �ملعار�س 
وبلغ عدد �مل�شتفيدين من �لرعاية 

�للحقة نحو 565 �شخ�س .
وقال �لعميد عدنان علي �لزعابي 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
ب�����ش��رط��ة ر�أ�������س �خل��ي��م��ة ب�����اأن ما 
حققته �لإد�رة من متيز وجناحات 
�إمنا   ، �لآخ����ر  ت��ل��و  ع��ام��ا  متتالية 
�لتي  �حلثيثة  للجهود  نتاج  ياأتي 

جمال  يف  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف  �ل���ت���وع���ي���ة 
م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت ب��ه��دف ن�شر 
�لظاهرة  ح��ول  �ملجتمعي  �ل��وع��ي 
�ملجتمع  ب����اأن  م�����ش��ر�ً   ، �لأم��ن��ي��ة 
ع��ن�����ش��ر م���ه���م يف ت���ع���زي���ز �لأم�����ن 
و�لمان و�حلفاظ على ��شتقر�ره 
�شركاء  ي��ك��ون��و�  ب���اأن  ومكت�شباته 
يف حت��ق��ي��ق وب���ل���وغ ه���ذ� �ل���ه���دف ، 
�جلميع  م�شوؤولية  �ملجتمع  فاأمن 
، و�أن دور �ل�شركاء مهم يف �إي�شال 

خمتلف �لر�شائل �لتوعوية .
و�لرب�مج  �ملبادر�ت  ب��اأن  و�أو�شح    
على  رك��زت  �لإد�رة  تطلقها  �لتي 
و�ل�شلوكيات  �ملحاور  من  �لعديد 
ومنها   ، و�ل��ط��لب��ي��ة  �ملجتمعية 

�لتميز  لتحقيق  ملنت�شبيها  بذلت 
ي��ت��م منحه  ب�����اأن م���ا  ، م��و���ش��ح��اً 
ومتابعة  �ه���ت���م���ام  م���ن  ل��������لإد�رة 
و�ل����ل����و�ء  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  م����ن 
�لقائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  علي 
من  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
توفر �لبيئة �ملحفزة للعمل وفق 
�إىل  دوم��اً  دفعتهم  �ملعاير  �أف�شل 
�مل�شتمرين  و�لتح�شني  �لتطوير 
�شاأنها  م����ن  و�ل����ت����ي  ل���ل���خ���دم���ات 
�ل�شرطي  �لأد�ء  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
ت�شارك  �لإد�رة  ب�����اأن  م����وؤك����د�ً   ،
و�أن�شطتهم  فعالياتهم  �جل��م��ي��ع 
�مل��ت��ن��وع��ة و�مل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى مد�ر 
�ل���ع���ام وت���ق���دم ل��ه��م �ل��ع��دي��د من 

للتقنيات  �جل���ي���د  �ل����ش���ت���خ���د�م 
مبخاطر  �ل��ت��وع��ي��ة   ، �حل���دي���ث���ة 
�لتوعية   ، �ل�����ش��ي��ئ��ة  �ل�����ش��ح��ب��ة 
ب����اأ�����ش����ر�ر و����ش���ل���ب���ي���ات �مل����خ����در�ت 
�ملدمن  ع��ل��ى  �ل���ت���ع���رف  وك��ي��ف��ي��ة 
مع  �لتو��شل  وطريقة   ، و�مل���روج 
�جلهات �ملعنية يف حال �ل�شتباه يف 
�أن��و�ع و�أ�شكال  �إىل  ذلك و�لتطرق 
وغرها  و�لإدم�����������ان  �مل�����خ�����در�ت 
تقدميها  يتم  �لتي   ، �لأم���ور  م��ن 
�لإ�شرت�تيجية  �لأهد�ف  لتحقيق 
هدفها  �شمن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة 
�ل�������ش���اد����س ح����ول ���ش��م��ان تقدمي 
�خل��دم��ات �لإد�ري����ة وف��ق معاير 

�جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية .

•• عجمان ـ الفجر 

بتخريج  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  حتتفل 
�لثامنة  �لدفعة  م��ن  �لأول  �ل��ف��وج 
�جلامعة  خريجي  من  و�لع�شرين 
و�لتي حتمل �شعار »عام �لت�شامح«. 
خريجا   372 �ل��ف��وج  ه��ذ�  وي�شم 
وخ���ري���ج���ة يف خم��ت��ل��ف �ل���رب�م���ج 
�لبكالوريو�س  درج����ت����ي  ����ش���م���ن 
و�مل���اج�������ش���ت���ر، وي���ن���ح���در ه������وؤلء 

�خلريجون من 28 جن�شية.
�لدفعة  ه�����ذه  خ���ري���ج���و  وي���ح���م���ل 
�لت�شامح«  »ع����ام  ���ش��ع��ار  ب��ف��وج��ي��ه��ا 
تيّمنا باملبادرة �لتي �أعلنها �شاحب 
بن  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
�شلطان �آل نهيان، حفظه �هلل، باأن 
يكون عام 2019 يف دولة �لإمار�ت 
عاماً للت�شامح. وتهدف هذه �ملبادرة 
�إب��ر�ز دولة �لإم��ار�ت كعا�شمة  �إىل 
لقيمة  وت��اأك��ي��د�  للت�شامح،  عاملية 
لنهج  �م��ت��د�د�ً  باعتبارها  �لت�شامح 
موؤ�ش�شياً  وعمًل  �ل��دول��ة،  موؤ�ش�س 
قيم  تعميق  �إىل  يهدف  م�شتد�ماً 
�لآخر  وت��ق��ب��ل  و�حل����و�ر  �لت�شامح 
�ملختلفة  �لثقافات  على  و�لنفتاح 
�لإم���ار�ت حا�شنة  حيث تعد دول��ة 
و�لأمان،  و�ل�شلم،  �لت�شامح  لقيم 

commencement.(  
و�ل������ذي   ،)ajman.ac.ae
�خلا�شة  �مل��ع��ل��وم��ات  ك��اف��ة  ي�شمل 
ب���احل���ف���ل، و���ش��ي��ت��م �لإع��������لن عن 
درجتي  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  �أو�ئ�������ل 
�ل��ب��ك��ال��وري��و���س و�مل��اج�����ش��ت��ر على 
هذ� �ملوقع �لإلكرتوين قبل �حلفل 
�جلامعة  �شتبث  ك��م��ا  �أي�����ام،  ب��ع��دة 
مبا�شرة  �ل���ط���لب  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل 

عرب هذ� �ملوقع.
و�أع������ل������ن������ت �جل�����ام�����ع�����ة �ل����و�����ش����م 
�خل�����ا������س ب����احل����ف����ل )ه����ا�����ش����ت����اغ( 

�أكرث  وت�شم  �لثقافية،  و�لتعددية 
باحلياة  تنعم  جن�شية   200 م��ن 

�لكرمية و�لحرت�م.
ه���ذ� وت��ق��ام �لح��ت��ف��الت يف مركز 
و�ملعر�س  للموؤمتر�ت  ز�يد  �ل�شيخ 
ُي���ن���ّظ���م حفل  ب���اجل���ام���ع���ة، ح���ي���ث 
�لثنني  ي�����وم  �ل����ط����لب  ت���خ���ري���ج 
�أم�����ا حفل  ف����رب�ي����ر،   18 �مل����و�ف����ق 
يوم  ف�شيكون  �ل��ط��ال��ب��ات  ت��خ��ري��ج 

�لثلثاء �ملو�فق 19 فرب�ير.
وق�����د �أط���ل���ق���ت �جل���ام���ع���ة �مل���وق���ع 

�لإلكرتوين �خلا�س باحلفل

ليتمكن   9#AUgrad201
�خل����ري����ج����ون و�خل�����ري�����ج�����ات من 
فرحتهم  عن  للتعبر  ��شتخد�مه 
�ملنا�شبة، ومل�شاركة ذكرياتهم  بهذه 
�لو�شم،  هذ�  با�شتخد�م  �جلامعية 
و�شائل  يف  ��شتخد�مه  �إىل  �إ�شافة 

�لتو��شل �لجتماعي �ملختلفة.
�جلامعة  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 
���ش��ت��ب��د�أ �ع���ت���ب���ار� م���ن ي����وم �لأح����د 
ب���ت���وزي���ع زي  3 ف����رب�ي����ر  �مل����و�ف����ق 
�ل��ت��خ��رج وب��ط��اق��ات �ل���دع���وة على 

�خلريجني و�خلريجات.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر: 

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت��ن��ظ��م 
ب��ل��دي��ة مدينة  م��رك��ز  م��ت��م��ث��ل��ة يف 
�ل�شركاء  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون  ز�ي������د 
�ل�شرت�تيجيني ممثلني ب� )�لحتاد 
�لن�شائي �لعام، م�شت�شفى �لأهلية ، 
�لإمار�تية،  �لأح��م��ر  �لهلل  هيئة 
، د�ئ������رة �ل�����ش��ي��اح��ة و�ل���ث���ق���اف���ة – 
نهاية  ����ش���وق  ف��ع��ال��ي��ة  �أب����وظ����ب����ي( 
�لأ�شبوع يف حديقة بني �جل�شرين 
�أبوظبي،  يف  �ملقطع  منطقة  �شمن 
منتجات  ت����وف����ر  ب����ه����دف  وذل�������ك 
�ل�شكان،  �حتياجات  تلبي  متنوعة 
�ملو�طنة  �لأ���ش��ر  منتجات  وت�شويق 
�ملنتجة مبا ي�شاهم يف رفع �مل�شتوى 
توفر  �إىل  بالإ�شافة  لها،  �ملعي�شي 
جو عائلي مفعم بالفرح و�لت�شلية.

  4 �ل�شاع���ة  من  �لفعاليات  و�شتبد�أ 
وحتى 9 م�شاًء خلل �أيام �ل�شوق ) 
  26- -25- 24 19--18  17-
2 من   1-( يناير(– وخلل   31

فرب�ير(.
وت��ت�����ش��م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ة �ل��ع��دي��د من 
�ملتنوعة،  و�ل�����رب�م�����ج  �لأن�������ش���ط���ة 
�لأولية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ف��ح��و���س  م��ث��ل 
�لرتفيهية  و�لأل����ع����اب  �مل��ج��ان��ي��ة، 
�ل�شوق  ت�������ش���م  ك���م���ا  ل����لأط����ف����ال، 

�ملتنوعة  �مل���اأك���ولت  لبيع  حم���لت 
�إىل  بالإ�شافة  و�لعاملية،  �ل�شعبية 
و�شحية،  ع�شوية  منتجات  عر�س 

وم�������ش���ارك���ة حم�����ال ب���ي���ع �ل����زه����ور، 
و�ل��ع��ط��ور، و�ل��ب��خ��ور، وور����س عمل 

متخ�ش�شة وحرفية.

�لفعالية  �أن  �إىل  �لبلدية  ولفتت 
�ملر�فق  زو�ر  ع��دد  رف��ع  �إىل  تهدف 
ملئم  م��ك��ان  وت��وف��ر  �ملجتمعية، 
�ملو�طنة  �لأ���ش��ر  منتجات  لت�شويق 
وم�������ش���اع���دت���ه���م ع����ل����ى ب����ي����ع ه����ذه 
منا�شبة  بيئة  يف  �ملحلية  �ملنتجات 
حم��ف��زة ت��وف��ر م��ن خ��لل��ه��ا بلدية 
مدينة �أبوظبي كل �أ�شباب �ل�شعادة 
و�لنجاح لهذه �لأ�شر مبا يوؤدي �إىل 
باإيجاد  لها  �ملعي�شي  �مل�شتوى  رف��ع 
م��ن خلل  متنوعة  دخ���ل  م�����ش��ادر 
مز�ولة جتارة �لتجزئة، وخ�شو�شاً 
�ملحلية  �مل���������ش����غ����ولت  جم������ال  يف 
حتفيز  �إىل  �إ����ش���اف���ًة  و�ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 
و�لأ�شر  �لأع���م���ال  ورو�د  �ل�����ش��ب��اب 
�لعمل  ق���ي���م  وت���ع���زي���ز  �مل���ت���ع���ف���ف���ة، 
ترفيهي  توفر جو  �لتطوعي، مع 

�آمن لأفر�د �لأ�شرة.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  و�أك�������دت 
ل���ت���ع���زي���ز قيم  �مل�������ش���ت���م���ر  ���ش��ع��ي��ه��ا 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية، ودعم �شر�ئح 
�ملجتمع �ملختلفة، و��شتثمار مر�فق 
و�أ�شول �لبلدية يف خدمة �جلمهور 
��شتمر�رها  عن  و�أعربت  و�إ�شعاده، 
من  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  بتنظيم 
�أج����ل �إ����ش���ر�ك �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي يف 
و�لتوعوية  �ملجتمعية  �لأن�����ش��ط��ة 

و�لرتفيهية.

•• دبي – الفجر:

وقعت �شركة ز�جل �ل�شركة �لوطنية 
��شتلم  خدمات  جمال  يف  �لر�ئدة 
وت��و���ش��ي��ل �ل���ط���رود يف �لم������ار�ت، 
م�شت�شفى  م����ع  ت����ع����اون  �ت���ف���اق���ي���ة 
مبوجبها  ت���ق���وم  دب�����ي،  يف  زل��ي��خ��ة 
�ل�شركة بتو�شيل �لأدوية للمر�شى 

و�ملتعاملني مع �مل�شت�شفى.
وق���ع �لت��ف��اق��ي��ة ن��ي��اب��ة ع���ن ز�جل 
�ملدير  ك��ب��ن��ج��ي  خ���ول���ة  �ل�������ش���ي���دة 
وقعها  حني  يف  لل�شركة  �لتنفيذي 
زليخة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ج����ان����ب  ع�����ن 
د.�شياء �لرحمن �شاه �ملدير �لعام. 
�تاحة  �ىل  �لتفاقية  ه��ذه  وتهدف 
للمر�شى  �لدوي����ة  ت�شليم  فر�شة 
خطوة  يف  للم�شت�شفى  و�ملر�جعني 
هي �لوىل من نوعها، وفق �ف�شل 
�ملمار�شات �لعاملية فيما يتعلق بنقل 
�لدوية، و�لعمل على رعاية �ملر�شى 
وت�شريع  �وق��ات��ه��م  على  و�حل��ف��اظ 
عملية عودتهم �ىل منازلهم عقب 
عمليات  �و  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل���ش��ت�����ش��ارة 

�لعلج �لتي يجرونها. 
و������ش�����وف ت�����خ�����دم ه�������ذه �خل����دم����ة 
�آلف �ملر�شى  �جلديدة �لختيارية 
�مل�شت�شفى  ير�جعون  �لذين  �شنويا 
و�ل���ذي���ن ي�����ش��ط��رون ل��ق�����ش��اء جزء 

بانتظار �حل�شول على  من وقتهم 
�حلاجة  ب��اأم�����س  ه��م  بينما  �ل����دو�ء 
�لعلج  من  �لنتهاء  فور  للمغادرة 

�و �ل�شت�شارة �لطبية.
و��شاد د.�شياء �لرحمن �شاه مدير 
بالتفاقية  زل���ي���خ���ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�د�رة  ت���اأت���ي ���ش��م��ن خ��ط��ط  �ل���ت���ي 
�ملتعاملني  ل����ش���ع���اد  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
و�لرت�����ق�����اء مب�����ش��ت��وى �خل���دم���ات 
�ن  �ىل  م�شرة  لهم.  توفرها  �لتي 

�ختيار ز�جل جاء بناء على �شجلها 
�لر�ئع يف جمال خدمات �لتو�شيل 
على  بها  �ل��ت��ي حتظى  و�مل��وث��وق��ي��ة 

هذ� �ل�شعيد.
ومن  جانبها �عربت �ل�شيدة خولة 
لختيار  ت��ق��دي��ره��ا  ع���ن  ك��ب��ن��ج��ي 
ز�جل  ل�����ش��رك��ة  زل��ي��خ��ة  م�شت�شفى 
للمر�شى  �لدوي��ة  بتو�شيل  للقيام 
�لذين يتعاملون معها م�شرة �ىل 
�ن ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �خل��دم��ة يعترب 

يف  �ل�شحي  للقطاع  نوعية  ��شافة 
دولة �لمار�ت.

وقالت كبنجي:” �شيقوم موظفونا 
�مل����درب����ون ب��ا���ش��ت��لم �لدوي�������ة من 
و�ي�شالها  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ���ش��ي��دل��ي��ة 
ب�����ش��رع��ة ق��ي��ا���ش��ي��ة �ىل �مل��ر���ش��ى يف 
ب��ي��وت��ه��م مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع �شمعة 
���ش��رك��ت��ن��ا وخ��دم��ات��ه��ا �مل��ت��م��ي��زة مع 
�لعاجل  بال�شفاء  �لم����اين  �ط��ي��ب 

جلميع �ملر�شى«.

•• اأبوظبي .... رم�شان عطا

�شلطان  ملهرجان  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  عقدت 
موؤمتر�  �أم�س  �شباح   ،2019 �لرت�ثي  ز�ي��د  بن 
�شلطان بن  �ملوؤمتر�ت يف مركز  �شحفيا يف قاعة 
ز�يد باأبوظبي ك�شفت خلله عن تفا�شيل بر�مج 
للمهرجان  ع�����ش��رة   �لثالثة  �لن�شخة  وفعاليات 
�شمو  من  كرمية  ورعاية  بتوجيهات  يقام  �ل��ذي 
�آل نهيان ممثل �شاحب  �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد 
�ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت 
�عتبار� من 20 يناير �جلاري وحتى 2  فرب�ير 

�ملقبل ،  يف ميد�ن �لهجن �شويحان.
ح�����ش��ر �مل���وؤمت���ر ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د ���ش��ع��ي��د بولحج 
�لرميثي، �ملدير �لتنفيذي للأن�شطة و�لفعاليات، 
رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ، 
و�أ�شحاب �ل�شعادة �أع�شاء �للجنة �لعليا �ملنظمة، 

وحت���دث يف �مل��وؤمت��ر ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عبيد علي 
عام مركز  ملدير  �لأول  �لنائب   ، �ملن�شوري  ر��شد 
 ، �لعليا  �للجنة  رئي�س  نائب   ، ز�ي��د  ب��ن  �شلطان 

رئي�س �للجنة �لإعلمية يف �ملهرجان ، 
كما حتدث يف �ملوؤمتر  ممثلو �لرعاة �لرئي�شيني 
وروؤ�شاء  �لإد�ر�ت  م����در�ء  بح�شور  ل��ل��م��ه��رج��ان، 
�جلهات  وممثلي  �لنادي  يف  و�مل�شوؤولني  �لأق�شام 
�لر�عية وجمع كبر من ممثلي و�شائل �لإعلم.

ونقل �شعادة  �لدكتور عبيد علي ر��شد �ملن�شوري 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  حتيات  للح�شور  
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل 
رئي�س ن��ادي ت��ر�ث �لإم����ار�ت ، ر�ع��ي �مل��ه��رج��ان ، 
�إمنا  �حل��دث  حققها  �لتي  �لنجاحات  �أن  م��وؤك��د� 
توجيهاته  ور�ءه����ا  تقف  �إذ   ، �شموه  بف�شل  ه��ي 
�ملتو��شل  وح�شوره  �مل�شتمرة   ومتابعته  �لد�ئمة 

، م�شر� �إىل �إعلن �شموه “حفظه �هلل” يف �أكرث 
من منا�شبة “” �إن هدفنا �أن يظل �ملهرجان حدثا 
 ، �لأ�شيل  يخّلد جانبا هاما من موروثنا  �شنويا 
مبا يتو�ئم مع �لغر�س �لطيب للمغفور له �ل�شيخ 
“طيب �هلل ثر�ه” يف  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان 

�حلفاظ على تر�ثنا �ملجيد، وكذلك مع �لرعاية 
�ل�شمو  �شاحب  جانب  من  �لكبرين  و�لهتمام 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 

�هلل” “حفظه 
و�أعرب �شعادته عن تقديره جلهود رعاة �حلدث 
و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني لدعمهم  وم�شاركتهم 
�شبل جن���اح �حل���دث وح��ف��ظ �مل�����وروث، ك��م��ا قدر 
لدورهم  و�ل�شحفيني  �لإعلميني  �لرعاة  عاليا 
فعالياته  ون��ق��ل  �مل��ه��رج��ان  ه��ذ�  �لكبر يف جن��اح 
�إىل �شاحة  �لتي حتول �شويحان كل عام  �ملتعددة 

عر�س ثقايف تر�ثي.
�لرت�ثية  �لإع���لم���ي���ة  �لأن�����ش��ط��ة  �أن  و�أو�����ش����ح   
وبقوة  حا�شرة  �شتكون  �مل��ه��رج��ان  يف  و�لثقافية 
�ملحالب،  وم�شابقة  �لإب���ل  مبز�ينة  ب��دء�  وتتنوع 
مرور�ً ب�شباق ومز�ينة �ل�شلوقي �لعربي ، و�شول 
�إىل ���ش��ب��اق �لإب����ل �ل��رت�ث��ي �لأ���ش��ي��ل، م��وؤك��د� �أن 
�لرب�مج  �أعدت جمموعة من  �لإعلمية  �للجنة 

�إرث  �شيكون  �إذ  و�ملتعددة،  �ملتنوعة  �لتلفزيونية 
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 

ثر�ه” يف �لت�شامح حا�شر�ً  .

�أن  على  �لإعلمية  �للجنة  رئي�س  �شعادة  و�شدد 
وتغطية  �لإعلمية  �لروؤية 
تقدمي  يف  تتثمل  �حل����دث  
يحوي  م�����ش��ت��ن��ر  �إع���������لم 
�ل����ت����غ����ط����ي����ة  �لإع�����لم�����ي�����ة 
�ل�شورة  وي��دع��م  �ل�����ش��ام��ل��ة 
�حل���ق���ي���ق���ة و�ل���ن���م���وذج���ي���ة 
ل���ل���م���ه���رج���ان ب����ه����دف رف���د 

ثقافة �لرت�ث بهويتنا 

تاأ�شيل  �أج��ل  م��ن  �لوطنية 
�لأ�شيل  �مل��ح��ل��ي  �مل�������وروث 

�شخ�شية  �لنبيلة يف  و�لقيم  �لت�شامح  قيم  ون�شر 
�ملجتمع.

�لعام  ه��ذ�  �لفعاليات  �أه��م  م��ن  �إن  قائل  و���ش��رح 
�مل��ه��رج��ان يف  ت��زي��ن  �ل��ت��ي  �لت�شامح  وج���ود خيمة 
دورتة 13 متا�شيا ملا �أعلنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة  “ �إن عام 
 “ “ عاما للت�شامح  “ يف دولة �لإمار�ت   2019
للت�شامح  عاملية  عا�شمة  �لإم���ار�ت  دول��ة  لرت�شخ 

وتاأكيد قيمة �لت�شامح يف جمتمعنا.

�أهمية �ملهرجان ورعايته و�جب وطني

�لرئي�شيني  �لر�عيني  ممثل  ذل��ك  بعد  وحت��دث 
عن  وع��رب�  �ملهرجان،  �أهمية  ف��اأك��د�  للمهرجان، 
�ل�شيخ  ل�شمو  تقديرهما  وج��ل  �شكرهما  ج��زي��ل 
“حفظه �هلل” على  نهيان  �آل  ز�ي���د   ب��ن  �شلطان 
ح��ر���ش��ه �مل���و����ش���ول يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �مل�����وروث 

و�لرتقاء  ب��خ��ا���ش��ة،  و�لإب�����ل  ب��ع��ام��ة  �لإم����ار�ت����ي 
�لذي نفتخر  �لهجن عرب هذ� �حلدث  بريا�شة  

به، 

�أحمد  �ل�����ش��ي��د  وق�����ال 
�لرئي�س  �ل����ر������ش����دي 
للتمويل  �لإق���ل���ي���م���ي 
�أبوظبي  يف  �ل��ع��ق��اري 
و�ل�������ع�������ني مب�������ش���رف 

�أبوظبي �لإ�شلمي:

ي�������ش���ع���دن���ا �مل�������ش���ارك���ة 
�ملهرجان  هذ�  ورعاية 
حدثا  �أ����ش���ب���ح  �ل������ذي 
نعتز  تقليديا  ���ش��ن��وي��ا 
�ملهرجانات  و�أه�����م  �أع�����رق  م���ن  ي��ع��د  و�ل�����ذي  ب���ه 
وياأتي   ، و�ل��ع��امل  �ملنطقة  يف  �ل�شاملة  �ل��رت�ث��ي��ة 
��شرت�تيجية  �ط����ار  يف  �مل���ه���رج���ان  ل��ه��ذ�  دع��م��ن��ا 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية يف �مل�شرف �لتي نتطلع من 
خللها �إىل �لرتويج لرت�ث �لإمار�ت وتر�شيخه 
بالرت�ث  �ل�شعوب  وت��ع��ري��ف  �لأج��ي��ال  نفو�س  يف 
�لتي  �لأ�شيلة  �لإم��ار�ت وتقاليدها  �لغني لدولة 
تعد جزء� من �لهوية �لوطنية”.ورعايته و�جب 

وطني وم�شوؤولية �جتماعية .

ك��م��ا �أل��ق��ت �ل�����ض��ي��دة م���روة ق��ع��ب��ور مدير 
�لت�ضويق و�لت�ضال �ملوؤ�ض�ضي يف “جمموعة 

�مل�ضعود” كلمة قالت فيها:
ر�عيا  نكون  �مل�شعود” �أن  “جمموعة  يف  ي�شّرفنا 
�ل��ت��ي متثل  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ه��ذه �لح��ت��ف��ال��ي��ة  ر�شميا 
�لعريق،  �لإمار�تي  �لرت�ث  لإحياء  حمطة هامة 
من خلل ن�شر ريا�شة �لإبل �لتي حتظى باهتمام 

بالروؤية �حلكيمة  �لإم��ار�ت تيمناً  لفت يف دول��ة 
“طيب  �آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  للو�لد 
بها  �لهتمام  ب�شرورة  وجّهنا  �ل��ذي  ثر�ه”،  �هلل 
وتكرميها ل�شابق �أف�شالها علينا وعلى �أجد�دنا«.

�مل�شعود”  “جمموعة  و�أك��دت قعبور على جتديد 

من  ت�شتلهم  �ل��ت��ي  �جل��وه��ري��ة  بالقيم  �لتز�مها 
�لحتفاء  يف  �لر�شيدة  للقيادة  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة 
�لأجيال  ن��ف��و���س  وت��اأ���ش��ي��ل��ه يف  �ل��غ��ن��ي  ب���ال���رت�ث 
�جلديدة، بعّده مكوناً �أ�شا�شاً من مكونات �لهوية 
�لوطنية، كما �أعربت عن فخر �ملجموعة برعاية 
�جلهود  ت�شافر  باأهمية  منها  �إمي��ان��اً  �ملهرجان، 
�حل��ث��ي��ث��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ري��ا���ش��ة �لإب����ل ب��ك��ل ما 
حتمله من خ�شو�شية وتفرد. م�شددة على �شعي 
�ل�شامنة  �ل�����ش��ب��ل  ل��ت��ق��دمي  �حل��ث��ي��ث  �مل��ج��م��وع��ة 
لإجناح �حلدث �لر�ئد، �لذي ميثل �إ�شافة هامة 
للم�شاعي �لوطنية لرت�شيخ ريادة �إمارة �أبوظبي 

كعا�شمة لنخبة �لفعاليات �لريا�شية �لعاملية.

�ضبكة كبرية من �ل�ضر�كة �ملجتمعية
من  متميزة  �إعلمية  برعاية  �ملهرجان  يحظى 
“�لناقل �لر�شمي”، و�ل�شحف  �أبوظبي للإعلم 
 ، �ل��ب��ي��ان   ، �ل��ي��وم��ي��ة ، �لحت����اد ، �خل��ل��ي��ج  �ملحلية 

 ، �أبوظبي  علوم  �شبكة  �لوطن،  �لفجر،   ، �لروؤية 
وقنو�ت �لو�حة وبينونة ، �إ�شافة �إىل بو�بة �لعني 
�لإخبارية ، و�أبوظبي �إيفينت�س ، وبيئة �أبوظبي .

ك��م��ا يحظى �مل��ه��رج��ان ب��رع��اي��ة ودع���م �أك���رث من 
فثمة  وخا�شة،  حكومية  وجهة  موؤ�ش�شة  �أربعني 
لل�شيار�ت،  �مل�����ش��ع��ود  م��ن  ك��ل  م��ن  رئي�شة  رع��اي��ة 
وم�����ش��رف �أب���وظ���ب���ي �لإ����ش���لم���ي ، ورع���اي���ة من 
�لطبي،  �ك�����ش��ف��ورد  وم��رك��ز  لل�شيافة،  �ل�����ش��ع��ادة 
 ، �دن��ي��ك  ك��ل م��ن  وك��ذل��ك بدعم  وكاميل كوكيز، 
�لغربية   ، للخيم  �مل��رك��زي��ة   ، لل�شيافة  كابيتال 
 ، جر�فيك�س  �ل�شيف   ، �ل��رح��لت  ول���و�زم  للخيام 
�شهيل �لها�شمي للعطور، كما يحظى ب�شر�كة مع 
جمموعة كبرة من �لد�عمني �ل�شرت�تيجيني؛ 
– بلدية  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة 
�لإلكرتونية  �لأن���ظ���م���ة  م���رك���ز  �ل���ع���ني،  م��دي��ن��ة 
 ، �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز   ، و�ملعلومات 
�لهيئة �ل��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون �لإ���ش��لم��ي��ة و�لأوق����اف 
�لنفايات  لإد�رة  �بوظبي  مركز   ، �لنقل  د�ئ���رة   ،
 ، �لقو�ت �مل�شلحة   ، �أبوظبي  �شرطة   ، “تدوير” 
�بوظبي  – �شركة  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة 
�لعني  ���ش��رك��ة   ، “م�شاندة”  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
���ش��رك��ة �لأم�����ار�ت للأغذية   ، �ل��ف��وع��ة  ل��ل��ت��وزي��ع، 
مركز  �ت�����ش��الت،   ، “�أغذية”  �مل��ع��دن��ي��ة  و�مل���ي���اه 
�شباقات  �حت��اد  “�أبوظبي” ،  �مل��ز�رع��ني  خ��دم��ات 
للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام  �ل��ري��ا���ش��ي  ،�لحت�����اد  �ل��ه��ج��ن 

�حلكومية.
وكان قد مت خلل �ملوؤمتر �ل�شحفي عر�س فيلماً 
للمهرجان  �لقائمة  �ل�شتعد�د�ت  ح��ول  ق�شر�ً 
د�ر  �مل��وؤمت��ر  ، ويف ختام  �ملتعددة  فعالياته  وح��ول 
�لإعلميني  و�ل�شادة  �ملنظمة  �للجنة  بني  ح��و�ر 
تركز حول جديد �ملهرجان و�لت�شهيلت �ملقدمة 
للإعلميني و�جلمهور، و�جلو�ئز وما مييز هذ� 

�ملهرجان .

•• دبي-وام:

بنت  هند  �ل�شيخة  “م�شابقة  ل���  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت 
�أن   2019 “ يف دورتها �لع�شرين  مكتوم للقر�آن �لكرمي 

�ليوم �خلمي�س �آخر موعد ل�شتلم �لرت�شيحات.
م�شت�شار  بوملحه  حممد  �إبر�هيم  �مل�شت�شار  �شعادة  وق��ال 
و�لإن�شانية  �لثقافية  لل�شوؤون  دبي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�أكملت  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  ل��ل��ج��ائ��زة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
يف  للم�شابقة  �ملبدئية  �لت�شفيات  لنطلق  ��شتعد�د�تها 
26 يناير �جلاري .. مو�شحا �أنها �شتبد�أ �أول للمتقدمني 

من �أبوظبي ثم للمتقدمني من مر�كز دبي خلل �لفرتة 
�إم��ارة �ل�شارقة  29 يناير ومن ثم ت�شفيات  27 �إىل  من 
و�ملر�كز �لتابعة للهيئة وعجمان و�أم �لقيوين يف 30 من 
و�لفجرة يف  �خليمة  ر�أ���س  تبد�أ يف  بينما  نف�شه..  �ل�شهر 
 3 �لعني يوم  �ملقبل وتختتم يف مدينة  �لأول من فرب�ير 
وبرعاية  باهتمام  حتظى  �مل�شابقة  �أن  و�أ���ش��اف  ف��رب�ي��ر. 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
“رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
مكتوم  �آل  مكتوم  بنت  هند  �ل�شيخة  �شمو  وح��رم��ه  �هلل” 
للجن�شني  مفتوحة  �مل�شابقة  تكون  �أن  على  حر�شت  �لتي 

من �ملو�طنني و�ملقيمني من حفظة كتاب �هلل.. لفتا �إىل 
�شهر  �لتا�شع من  ب��د�أ يف  قد  ك��ان  �لرت�شيحات  ��شتلم  �أن 
 8 تت�شمن  �أن �جلائزة  بوملحه  . وبني   2018 دي�شمرب 
�أفرع وهي فرع �لقر�آن �لكرمي كامل وفرع ع�شرين جزء� 
وفرع ع�شرة �أج��ز�ء وفرع خم�شة �أج��ز�ء للمو�طنني وفرع 
خم�شة �أجز�ء للمقيمني ممن ل تزيد �أعمارهم عن ع�شر 
�شنو�ت �إ�شافة �إىل فرع ثلثة �أجز�ء للمو�طنني �لذين ل 
تزيد �أعمارهم عن ع�شر �شنو�ت وفرع حلفظ جزء و�حد 
وهو خا�س بامل�شلمني �جلدد و�لأخر خم�ش�س لأ�شحاب 

�لهمم ويت�شمن حفظ جزء� و�حد� غر حمدد.

اليوم اآخر موعد ل�ستالم الرت�سيحات لـ»م�سابقة ال�سيخة هند بنت مكتوم للقراآن«

»�ضوق �ضعبي وحفالت فنية وم�ضابقات يومية«

الإعــالن عــن مهرجــان �سلطــان بــن زايــد الرتاثــي يف ن�سختــه الثالثــة ع�ســر

عبيد علي ر��ضد �ملن�ضوري
�أهم �لفعاليات هذ� �لعام 

وجود خيمة �لت�ضامح 
�لتي تزين 

�ملهرجان

�أحمد �لر��ضدي
دعمنا لهذ� �ملهرجان 
يف �إطار ��ضرت�تيجية 

�مل�ضوؤولية 
�ملجتمعية

مروة قعبور
�لتز�مها بالقيم 

�جلوهرية �لتي ت�ضتلهم 
من �لروؤية �لثاقبة 

للقيادة �لر�ضيدة

توفري بيئة لت�ضويق منتجات �لأ�ضر �ملو�طنة �ملنتجة و�لرتفيه و�ملرح

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم �سوق »نهاية 
الأ�سبوع« يف منطقة املقطع

ترتقي بنوعية خدمات �لقطاع �ل�ضحي يف �لإمار�ت

اتفاقية تعاون بني زليخة وزاجل لتو�سيل 
الأدوية للمر�سى يف بيوتهم
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العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملاألوف لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1018048    قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلف جيت جروب لد�رة �ل�شركات - �شركة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:2468859 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �زهري عبد�لرحمن حمي �لدين �حمد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ثاين مبارك �شرور مبارك �لظاهري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ثاين مبارك �شرور مبارك �لظاهري من 100% �ىل %51

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

تعديل ��شم جتاري من/ جلف جيت جروب لد�رة �ل�شركات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
GULF GATE GROUP FOR COMPANEIES MANAGEMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/جلف جيت جروب لإد�رة �ل�شركات ذ.م.م
GULF GATE GROUP FOR COMPANEIES MANAGEMENT LLC

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
�لآفات  ملقاومة  �نرتنا�شيونال  �ل�ش�����ادة/غلف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لزر�عية ذ.م.م رخ�شة رقم:1661974 
تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ غلف �نرتنا�شيونال ملقاومة �لآفات �لزر�عية ذ.م.م
GULF INTERNATIONAL AGRICULTURAL PESTC CONTROL LLC

�ىل/غلف �نرتنا�شيونال للخدمات �لزر�عية ذ.م.م
GULF INTERNATIONAL AGRICULTURAL SERVICES LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت �شبكات �لري )4220402(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات مكافحة �لآفات �لزر�عية )0161003(

تعديل ن�شاط/حذف �إد�رة وت�شغيل �ملز�رع )0161004(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
للمقاولت  لينك  توب  �ل�ش�����ادة/رويال  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لنقليات �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:2110971 

تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ رويال توب لينك للمقاولت و�لنقليات �لعامة ذ.م.م

ROYAL TOP LINK GENERAL CONTARCTION & TRANSPORTHNG LLC

�ىل/نا�شيونال موديرن للنقليات و�ملقاولت �لعامة ذ.م.م

NATIONAL MODERN GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORT LLC

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

فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/لينك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

هاو�س لعمال �ل�شباغ و�لبل�شرت
رخ�شة رقم:CN 2031030    قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/معر�س توب كار �لعامليه 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيار�ت رخ�شة رقم:2256925 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �حمد عبد�هلل �ل�شيخ �لزعابي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حميد �شعيد �ل�شيد �شعيد �ملحرمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
جيت  �ل�ش�����ادة/جلف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�نرتنا�شيونال لتجارة �ملجوهر�ت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2617940 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �زهري عبد�لرحمن حمي �لدين �حمد %49

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ثاين مبارك �شرور مبارك �لظاهري من 50% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثناء �حمد جمعه
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

يعلن �ل�شادة / �شركة �شيدلية �لر�زي ذ م م  �مل�شجلة بهيئة 

�ل�شحة  بقيد رقم )PF1047( قد تقدمو� بطلب :

�إلغاء �لرتخي�س �عتبار� من 2019/1/16

وبناء عليه �شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني.

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لإعلن مر�جعة 

هيئة �ل�شحة خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شرهذ� �لإعلن و�ل 

فان �لهيئة غر م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.

�ضركة �ضيدلية �لر�زي ذ م م

اعـــــــــــالن اإلــــغـاء ترخيـــ�س

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/ليكرز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لإد�رة �لعقار�ت و�ل�شيانة �لعامه
رخ�شة رقم:CN 1125275    قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فانتازيا 

للك�ش�شو�ر�ت و�لعطور�ت وفروعها
رخ�شة رقم:CN 1135535    قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
روزي  م�س  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجميل �ل�شيد�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1392904 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل حمود �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف في�شل حممد �حمد عبد�هلل �ملعمري

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

اإعـــالن
�لأنابيب  ل�شناعة  �لحتاد  �ل�شادة/�شركة  باأن:  �ل�شناعة  تنمية  مكتب  تعلن 

IN 1000751:ذ.م.م  رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شريك:
و�لتجارة للإن�شاء�ت  �ملتحدة  • �ملجموعة 

وتعديل �لن�شب:
%27.50 �ىل   %20 من  ذ.م.م  �ملتحدة  �ل�شرقية  • جمموعة 

%48.167 �ىل   %30.667 من  �لقاب�شة  �لمار�ت  • رو�د 
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية باأ�شماء �ل�شركاء:

%48.167 �لقاب�شة  �لمار�ت  • رو�د 
%27.50 ذ.م.م  �ملتحدة  �ل�شرقية  • جمموعة 

%13.333 �ل�شناعي  • �مل�شتثمر 
%11 �ل�شريف  �حمد  عبد�لرحمن  قا�شم  • مهند 

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعلن ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعلن .
مكتب تنمية �ل�ضناعية

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
�ل�ش�����ادة/علي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شيف قطع �لغيار
رخ�شة رقم:CN 1063326    قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
�ل�شو�مخ  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �ل�شباغ
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1127905 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لعزيز عبد�هلل �شامل �شعيد �لزيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيف ر��شد �حمد بن حمدون �ل�شحي

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة حممد �شعيد �ل�شاعدي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2495676 
تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 3*1
تعديل ��شم جتاري من/ م�شبغة حممد �شعيد �ل�شاعدي

MOHAMMED SAEED ALSAEDI LAUNDRY

�ىل/حممد �شعيد �ل�شاعدي للهو�تف �ملتحركة
MOHAMMED SAEED SALEM MOBILE PHONES

تعديل ن�شاط/��شافة ��شلح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لهو�تف �ملتحركة - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�شاط/حذف غ�شيل �مللب�س )9601002(
تعديل ن�شاط/حذف كي �مللب�س )9601001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17

�إع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافتريا �ملروج �ل�شامية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1148880 
تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 8*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ كافتريا �ملروج �ل�شامية
AL MOROOJ AL SHAMIYA CAFETERIA

�ىل/�لتاج �ل�شامي للحلويات
ALTAJ SWEETS ALSHAMI

تعديل ن�شاط/��شافة حت�شر �حللوى و�حللويات �ل�شعبية )5621007(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �حللويات - بالتجزئة )4721015(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافيرتيا( )5610003(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

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

منوذج �إعالن �لن�ضر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 298274    بتاريخ: 2018/09/11

باإ�شم : �شيز�ر لي�شن�س كومباين، �ل �ل �شي
وعنو�نه : و�ن �شيز�رز بال�س در�يف ، ل�س فيجا�س ، �ن يف 89109 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�ضورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خدمات �لفنادق و�لفنادق �ل�شغرة )�ملوتيلت( و�ملنتجعات ، �لنزل ، بيوت �ل�شيافة ، �أماكن �إقامة �ل�شياح ، �مل�شاكن �ملميزة 
، بيوت �لإعتكاف ، خدمات �حلجوز�ت لأماكن �لإقامة يف  �إقامة(  �ل�شقق �ملفرو�شة ، خدمات خميمات �لعطلت )�أماكن   ،
�حلجوز�ت  خدمات   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  لأم��اك��ن  �حل��ج��وز�ت  خدمات   ، و�ملنتجعات  )�ملوتيلت(  �ل�شغرة  و�لفنادق  �لفنادق 
، خدمات �حلجوز�ت  �ل�شياح  �إقامة  لأماكن  ، خدمات �حلجوز�ت  �ل�شيافة  لبيوت  ، خدمات �حلجوز�ت  �لنزل  للإقامة يف 
للم�شاكن �ملميزة ، خدمات �حلجوز�ت لل�شقق �ملفرو�شة ، حجز �لنزل ، تاأجر �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، مكاتب تاأمني �لإقامة 
للجتماعات  و�ملر�فق  �لت�شهيلت  توفر   ، و�ل�شر�ب(  و�لطعام  �لإقامة  �أماكن  )توفر  �لريفية  �لنو�دي  خدمات   ، �ملوؤقتة 
خدمات   ، �لكوكتيل  �شالت   ، �ملطاعم  خدمات   ، للمعار�س  و�ملر�فق  �لت�شهيلت  توفر   ، و�لولئم  و�ل�شمينار  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�مل�شارب ، غرف �لطعام �ملوؤقتة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، �ملقاهي ، مطاعم �لوجبات �ل�شريعة ، حملت �لقهوة ، خدمات 
�إيو�ء �حليو�نات ، تاأجر قاعات   ، ، ُدور �حل�شانة �لنهارية  �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب )ولئم( ، مقا�شف �خلدمة �لذ�تية 
�لجتماعات ، تاأجر �لكر��شي و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية ، تاأجر �ملعد�ت للفنادق و�مل�شاكن �ملميزة و�ل�شقق 

�ملفرو�شة و�لنزل ، توفر ت�شهيلت �ملخيمات وتاأجر �ملباين �ملتنقلة.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة Empire Club باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  يناير 2019 العدد 12531 

EAT 124706

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  يناير 2019 العدد 12531 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  يناير 2019 العدد 12531 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  17  يناير 2019 العدد 12531 
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•• دبي-الفجر:

�لإد�رة  مدير  �مل��زروع��ي،  مهر  �شيف  �لعميد  ��شتقبل 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��م��رور يف ���ش��رط��ة دب����ي، وف����د�ً م��ن �ل�شرطة 
�أوليفر باكيت، ولور�ن كوز�ين،  �لفرن�شية، ي�شم �للو�ء 
زيارة  �شمن  وذل��ك  �لد�خلي،  للأمن  �لإقليمي  �مللحق 

تهدف لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت بني �جلانبني.
ومت خلل �للقاء �لذي ح�شره �لعقيد جمعة �شامل بن 
بالوكالة،  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  نائب  �شويد�ن، 
�ل�شرطة  ع��ن  ومم��ث��ل��ي  �ل��ف��رع��ي��ة،  �لإد�ر�ت  وم���دي���ري 
�جلانبني،  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  بحث  �لفرن�شية، 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت و�ل���ت���ج���ارب و�ل���ت���دري���ب يف خمتلف 

تعزيز  �شبل  مناق�شة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لأم��ن��ي��ة،  �مل��ج��الت 
�لتعاون حول �لأمور �ملتعلقة بال�شلمة �ملرورية.

وثمن �لعميد �شيف مهر �ملزروعي هذه �لزيارة، موؤكد�ً 
ع��م��ق �ل��ع��لق��ة �ل��وث��ي��ق��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��ق��ي��ق��ني يف 
�ملجالت �ل�شرطية كافة، و�أهمية تبادل �خلرب�ت بينهما، 
وحتقيق  �ل��وظ��ي��ف��ي  �لأد�ء  مب�����ش��ت��وى  �لرت���ق���اء  ب��ه��دف 
باأد�ء  �لبلد�ن  �إليها  ي�شعى  �لتي  و�لطموحات  �لأه��د�ف 

متميز وبجودة وكفاءة عالية.
و�أ�شاد �لوفد �لفرن�شي بال�شمعة �ملتميزة للإد�رة �لعامة 
طرقات  يف  و�لأم���ان  �لأم��ن  ن�شر  يف  وجهودها  للمرور، 
�لإمارة، وتوفر �لوقت و�جلهد وت�شخر �لتكنولوجيا، 

وتطويرها خلدمة �أفر�د �جلمهور.

•• دبي-الفجر:

مر�كز  دب��ي،  حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�شوري  ط��ار���س  �شعادة  �فتتح 
من  �شعياً  وذل��ك  و�ملطينة،  هرير  �أم  منطقة  يف  للع�شيد  جديدة 
�ملر�جعني  ع��دد  تقليل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ت��وج��ه��ات  دع��م  حم��اك��م يف 

وتوفر خدماتها يف خمتلف مناطق �إمارة دبي.
باأن  دب��ي،  حماكم  ع��ام  مدير  �ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  وق��ال 
»�لع�شيد« يندرج من �ل�شركات �لتعاونية للمو�طنني يف جمالت 
�ل�شحة و�لتعليم و�لغذ�ء وغرها، �لتي �أ�شار �إليها �شاحب �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س �ل��وزر�ء، حاكم دبي، “رعاه �هلل” يف “وثيقة �خلم�شني”، 
و�لتي تت�شمن ت�شعة بنود ت�شم جو�نب من روؤية �شموه ملدينة دبي 
�مل�شتقبل و�حلياة �لتي يتمناها لكل من يعي�س يف جمتمعها؛ �إذ يعدُّ 
برناجماً طويل �لأمد، هدفه م�شاعفة دخل �ملو�طنني، وحت�شني 
�خلدمات  بع�س  تخ�شي�س  ط��ري��ق  ع��ن  �خل��دم��ات  بع�س  ج���ودة 
يف  �ملو�طنون  ميلكها  تعاونية  �شركات  لإن�شاء  بالإ�شافة  �لعامة، 

جمموعة من �لقطاعات �حليوية و�خلدمات �لأ�شا�شية.

لدى  �ملعتمدة  �مل��ر�ك��ز  من  �لع�شيد  مركز  “يعدُّ  �شعادته،  و�أ���ش��ار 
ي�شهل  �أماكن  يف  حم��ددة  ق�شائية  خدمات  تقدم  �إذ  دب��ي،  حماكم 
�لو�شول �إليها، لتحقيق �شعادة �ملتعاملني، ومبا يتو�ءم مع معاير 
�خلدمة �حلكومية �ملتميزة، و�لأنظمة و�لآليات �ملتطورة يف تقدمي 
�خلدمة للمتعاملني ويحقق معه �لأولوية �ل�شرت�تيجية �ملتمثلة 
بتعزيز فاعلية وكفاءة �لتقا�شي، و�شمان �شهولة �لو�شول �ل�شامل 
�إىل �خلدمات.«. و�أكد مدير عام حماكم دبي، على �أن هذ� �لتوجه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  م��ع  �ن�شجاماً  ي��اأت��ي 
ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
و�إ�شعادهم  للجمهور  �خل��دم��ات  �أف�شل  لتقدمي  �هلل،  رع��اه  دب��ي، 
وت�شهيل �أمورهم، من خلل عدة ممار�شات مبا فيها توفر مر�كز 
�إجناز  �ملعاير �حلكومية لت�شهيل  �أهم  خدمة للمتعاملني تو�كب 
معاملتهم لتعك�س معها �ل�شورة �حل�شارية للدولة، م�شدد�ً على 
�أهمية م�شاعفة �جلهود ملو��شلة �لتميز يف �لأد�ء و�لرتقاء بجودة 
�خلدمات. و�أ�شار حممد �لعبيديل �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لدعاوى 
�إىل جناح بر�مج تقدمي �خلدمة، يف ظل متابعة ل�شيقة لأد�ئها يف 
تقدمي �خلدمات ب�شورة �أ�شرع، وتقلي�س وقت �ملر�جعني، حيث قل 

�ملر�جعني نظر�ً  �ملر�كز �شبه خالية من  زمن �لنتظار، و�أ�شبحت 
لل�شرعة و�لتناف�شية �لتي باتت تتميز بها هذه �ملر�كز، فاأ�شبح �إىل 
�ملتعامل  �أ�شبح  متميز  باأ�شلوب  �خلدمة  وتقدمي  �ل�شرعة  جانب 
ينجز معاملته يف مكان و�حد بعد �أن كان يقطع م�شافات طويلة 
لزيارة كل مركز على حدة، وهذ� ما ي�شهم يف تقليل عدد �ملر�جعني 
ملحاكم دبي. ومن جانبه �أو�شح عبد�هلل �لري�س مدير �إد�رة �إ�شعاد 
�ملتعاملني و�مل�شرف �لعام ملر�كز �لع�شيد، �إىل �أن مركز “�لع�شيد” 
�ملعنية،  �للجنة  يخ�شع لإ�شر�ف حماكم دبي ورقابتها من خلل 
و�لتي �شوف تقوم بالدور �لرقابي عليها من جميع �لنو�حي مبا 
ي�شمن تقدمي خدمات تليق و�شمعة �ملحاكم ، و�شوف تقوم �ملر�كز 
�لإلكرتونية  �لطلبات  �لعديد من �خلدمات مثل تقدمي  بتقدمي 
بيانات  عن  �ل�شتف�شار  و  ومتابعتها،  �لدعاوى  �أن��و�ع  جميع  لقيد 
وتفا�شيل �لدعاوى ، وتقدمي طلبات �لق�شايا ومتابعتها، وخدمات 
بالأحو�ل  �ملتعلقة  �لتوثيقات  وخ��دم��ات  �خل��ا���س،  �لعدل  �لكاتب 
�ل�شخ�شية “�لإ�شهاد �لذكي”، وخدمات �لزو�ج – �ملاأذون �ل�شرعي  
وخدمة �ل�شتعلم عن �لت�شرفات �لعقارية، بالإ�شافة �إىل خدمات 

�إ�شافية �أخرى حتددها �للجنة.

»مرور دبي« وال�سرطة الفرن�سية مدير عام حماكم دبـي يفتتــــح مراكـز جديـدة للع�سيـد
تتبادلن اخلربات والتجارب  

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
ديو�ن ويل عهد �أبوظبي �م�س �ملعر�س �مل�شاحب ل� 
“ �أ�شبوع �أبوظبي لل�شتد�مة “ �لذي ي�شت�شيفه 
هذ�  دورت��ه  للمعار�س يف  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
ت�شريع   : �لقطاعات  “ تقارب  عنو�ن  حتت  �لعام 

وترة �لتنمية �مل�شتد�مة ».
�لوطنية  �لأج���ن���ح���ة  م���ن  ع�����دد�  ���ش��م��وه  وت��ف��ق��د 
�لبتكار�ت  �أه��م  على  و�طلع  �مل�شاركة  و�لأجنبية 
و�مل����ب����ادر�ت �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �جل���ه���ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
على  و�لقائمني  �مل�شوؤولني  من  و��شتمع  �ملعر�س 
و�لتقنيات  �لب��ت��ك��ار�ت  ح��ول  �شرح  �ىل  �لأج��ن��ح��ة 
�لطاقة  ل��ت��ول��ي��د  �ل��ب��دي��ل��ة  �جل���دي���دة و�حل���ل���ول 

�لنظيفة �مل�شتد�مة و�إنتاج �ملياه و�ملحافظة عليها.
�أبوظبي  و�شملت زيارة �شموه جناح �شركة برتول 
�لوطنية “ �أدنوك “ �لتي ت�شعى �إىل تعزيز دورها 
و�لتز�مها باملحافظة على �لبيئة.. وتعرف �شموه 
�جلديدة  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا  �ل�شركة  ��شتثمار�ت  على 
خلف�س �لب�شمة �لبيئية لأن�شطتها وزيادة تطبيق 
�أك�شيد �لكربون و��شتخد�مه  تقنية �لتقاط ثاين 

وتخزينه..
�ملتقدمة  �ل�شناعية  �لتقنيات  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
و�لذكاء �ل�شطناعي و�لبيانات �ل�شخمة لتعزيز 

�لكفاءة �لت�شغيلية و�لرتقاء بالأد�ء.
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  ج��ن��اح  ���ش��م��وه  زي����ارة  �شملت  ك��م��ا 
“ حيث �طلع خللها  “ م�شدر  لطاقة �مل�شتقبل 
�لنظيفة  �لطاقة  وم�شاريع  �ل�شركة  جهود  على 

�مل��ت��ج��ددة يف تعزيز  �ل��ت��ي ت��ط��وره��ا ودور �ل��ط��اق��ة 
�لكربونية  �لنبعاثات  من  و�حل��د  �لطاقة  مزيج 
يف  �ل�شركة  م�شاريع  حمفظة  على  �شموه  وتعرف 

دولة �لإمار�ت و�لعديد من دول �لعامل.
على  �طلع  �لطاقة حيث  د�ئ��رة  �شموه جناح  وز�ر 
عدد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لهامة �لتي تعر�شها 
�لد�ئرة وت�شب يف خدمة تكامل �لقطاع مبختلف 
م��و�رده من خلل خم�س من�شات تتناول خم�شة 
و�أمن  �لبيئية  �ل���ش��ت��د�م��ة  ه��ي  �أ�شا�شية  حم���اور 
و�لتكنولوجيا  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  و�مل���������و�رد  �لإم���������د�د 

و�لرت�شيد.
و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ر  وز�رة  ج��ن��اح  تفقد  ك��م��ا 
وكالة  ��شرت�تيجية مع  �شر�كة  ت�شارك عرب  �لتي 
�ل�شوء  خ��لل��ه  م��ن  وت�شلط  للف�شاء  �لإم�����ار�ت 

“ ملتقى تبادل  على فعاليات �لدورة �لثانية من 
“ �لتي  – كليك�س  �مل��ن��اخ  �أج����ل  م��ن  �لب���ت���ك���ار�ت 
لتحفيز  عاملية  من�شة  وتعد  �ل���وز�رة  ت�شت�شيفها 
�ملعرفة  ب����ني  �ل���ت���ي جت���م���ع  �ل����ش���ت���د�م���ة  ج���ه���ود 

و�لبتكار�ت و�لتمويل.
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  جناح  �شموه  ز�ر  كما 
�ل������ذي ي�����ش��م ع������دد� م����ن �جل����ه����ات �مل��خ��ت�����ش��ة يف 
جم���الت �ل��ط��اق��ة و�ل�����ش��ن��اع��ة و�ل��ك��ه��رب��اء و�لتي 
�إىل  تهدف  م�شتقبلية  وم�شاريع  مبادر�ت  تعر�س 
�حلديثة  �لتقنيات  وتطوير  �لطاقة  ك��ف��اءة  رف��ع 
ت�شليط  بجانب  �ململكة..  يف  �ل�شتد�مة  لتعزيز 
�ل�شوء على دور �ململكة يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة و�لإجر�ء�ت �ملتخذة لتحقيقها.
وز�ر �شموه عدد� من �لأجنحة منها جامعة خليفة 

�أجنحة  بجانب  توتال  و�شركة  �خلا�س  و�لأملبياد 
يف  �مل�شاركة  و�لأجنبية  �لعربية  �ل��دول  من  ع��دد 

�أ�شبوع �أبوظبي للإ�شتد�مة.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان �أهمية 
�ملعر�س �مل�شاحب ل� “ �أ�شبوع �أبوظبي لل�شتد�مة 
على  �ل�شوء  ي�شلط  ملتقى  �أك��رب  يعد  �ل��ذي   “
�ل�شتد�مة وحتدياتها يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.. 
�أبرز  ي�شتقطب  �لأ���ش��ب��وع  �أن  �إىل  �شموه  م�شر� 
�شناع �لقر�ر وقادة �لفكر و�مل�شتثمرين و�خلرب�ء 
�ملتجددة  �لطاقة  لبحث حتديات وفر�س وحلول 
وتبادل  �حل���و�ر  خ��لل  م��ن  �مل�شتد�مة  و�لتنمية 

�ملعرفة و�لرتكيز على �لإجر�ء�ت �لعملية.
�أ���ش��ب��وع �أبوظبي  �أن���ه ي�����ش��ارك يف ف��ع��ال��ي��ات  ي��ذك��ر 
م�شارك ميثلون  �أل��ف   38 �أك��رث من  لل�شتد�مة 

منظمات  وممثلو  وزر�ء  بينهم  من  دول��ة   175
�لعلماء  م���ن  ون��خ��ب��ة  ع��امل��ي��ة  و����ش���رك���ات  دول���ي���ة 
�لقمة  ت�شت�شيف  ف��ي��م��ا  �ل���دول���ي���ني..  و�خل�����رب�ء 
�لرئي�شية يف  �لفعالية  �مل�شتقبل -  �لعاملية لطاقة 
�أكرث  �أب��وظ��ب��ي لل�شتد�مة” -  “ �أ���ش��ب��وع  �أج��ن��دة 
من 850 �شركة من 40 دولة كما تعقد �لدورة 
“ يوَمي  �ل�شتد�مة  م�شتقبل  “ قمة  �لأوىل من 
15 و16 يناير وجتمع قادة من �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س بهدف ت�شريع عملية �لتحول نحو بناء 
بني  �جل��ه��ود  ت�شافر  ع��رب  م�شتد�مة  جمتمعات 
�لقطاعات.. وخمتلف  و�حل��ك��وم��ات  �مل�شتثمرين 
روؤ�شاء حكومات وعدد�  �ملتحدثني  قائمة  وت�شمل 
من كبار �ل�شخ�شيات من دولة �لإم��ار�ت و�لعامل 

وقادة �لقطاعات.

حامد بن زايد يزور املعر�س امل�ساحب لـ»اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة«

وزراء: الإمارات توؤ�س�س منوذجا جديدا من ال�ستدامة

وثيقاً  �رت��ب��اط��اً  وترتبط  �لأهمية 
�إىل  �لأر����س  كوكب  على  بوجودنا 
ب��ك��اف��ة جو�نب  �رت��ب��اط��ه��ا  ج��ان��ب 
�لغذ�ئي  �لأم���ن  �إن  حيث  حياتنا 
ق�شيتان  ه����م����ا  و�ل������ش�����ت�����د�م�����ة 
�إنتاج  �أن  متلزمتان ..م�شرة �إىل 
على  ك��ب��ر  ب�شكل  يعتمد  �ل���غ���ذ�ء 
�مل��ي��اه، �ل��ت��ي ت��ع��د م��ن �أه���م �مل���و�رد 

�لطبيعية �ملتعلقة بال�شتد�مة.
�لزر�عة  “تعترب  معاليها  وق��ال��ت 
�ملرتبطة  �ل��ق��ط��اع��ات  �أك�����رث  م���ن 
بال�شتد�مة وهي ت�شتاأثر بحو�يل 
��شتهلك  �إجمايل  من  باملئة   72
�ملناخ  �أن  ومب��ا  عاملياً  �لعذبة  �ملياه 
بطبيعة  يت�شم  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
������ش�����ح�����ر�وي�����ة ج�����اف�����ة ك��������ان من 
�إي���ج���اد ط���رق وحلول  �ل�����ش��روري 
�لغذ�ئي  �لأم���ن  ل�شمان  مبتكرة 
�لوقت  ويف  م�شتهدفاته  وحتقيق 
من  و�ح���دة  على  �ملحافظة  نف�شه 
وهي  �أل  �لطبيعية  �ل���رثو�ت  �أه��م 
�ملهري  م��ع��ايل  ون��وه��ت  �ملياه”. 
ب��اأن دول��ة �لإم���ار�ت - وبتوجيهات 
ت�شتثمر   - �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن 
جو�نب  �أه�����م  �أح�����د  م�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 

�ل�����ش��م�����ش��ي��ة وغ����ره����ا خ���ا����ش���ة يف 
بناء  ع���ل���ى  �ل�����دول�����ة  ع������زم  �إط��������ار 
م�شتوطنة على �ملريخ بحلول عام 
حلول  لإي��ج��اد  يوؤهلنا   2117-
ل���ه���ذه �ل���ت���ح���دي���ات د�خ���ل���ي���اً على 
�شطح �لأر�س و�أي تطور ن�شتطيع 
�لو�شول له يف �لف�شاء �شتكون له 
�نعكا�شات وتطبيقات حملية تعزز 
�لدولة  �مل�����و�رد يف  ����ش��ت��د�م��ة  م��ن 
�لزر�عة  �لأم��ر ينطبق على  وه��ذ� 
�حليوية  �لقطاعات  م��ن  وغ��ره��ا 

�ملرتبطة بال�شتد�مة”.
�لإم�������ار�ت  دول�����ة  “خطط  وت���اب���ع 
يف  �ل�شرت�تيجية  و��شتثمار�تها 
�خلطوط  ر�شمت  �لف�شاء  ق��ط��اع 
�ملدى  طويلة  لأه���د�ف  �لعري�شة 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى ت�����ش��ج��ي��ع �لأج����ي����ال 
�لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن  �ل��ق��ادم��ة 
ع���ل���ى ت���ب���ن���ي �ل����ع����ل����وم و�مل�����ع�����ارف 
�ملتقدمة ويف �لوقت نف�شه تر�شيخ 
ث��ق��اف��ة �مل��ع��رف��ة و�لب���ت���ك���ار �شمن 
�ملجتمع ما �شيدفع دولة �لإمار�ت 
�لتنمية  من  جديدة  مرحلة  نحو 

�مل�شتد�مة”.
ون����وه م��ع��ال��ي��ه ب����اأن �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 

وم��������ن ج���ه���ت���ه���ا �أك������������دت م���ع���ايل 
����ش���ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف �لأم������ري �أن 
�ل�شتد�مة لي�شت ترفاً ول رفاهية 
ب���ل ه���ي ����ش���رورة م��ل��ح��ة يف ع�شر 
�لقت�شادية  ب��ال��ت��ح��دي��ات  م��ل��يء 
و�مل��ن��اخ��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل���ت���ي حتد 
�لطبيعية  و�ل�����رثو�ت  �مل����و�رد  م��ن 
ل��ك��وك��ب �لأر�������س ي��وم��ا ب��ع��د يوم، 
منوهة ب��اأن دول��ة �لإم���ار�ت لطاملا 
�أولويات  يف  �ل���ش��ت��د�م��ة  و���ش��ع��ت 
�أن  �لعمل �حلكومي وو�ظبت على 
�لتنوع �لقت�شادي يف  ر�ئدة  تكون 
منطقة تعتمد على �لنفط و�لغاز 
ز�لت  وم��ا  للدخل  رئي�شي  ك��م��ورد 
�ملعرفة  �ق��ت�����ش��اد  م���ب���ادئ  ت��ك��ر���س 
خلدمة  �لنفط  بعد  م��ا  و�قت�شاد 

م�شتقبل �آمن وم�شتد�م.
قيادتنا  “�آمنت  معاليها:  وق��ال��ت 
�لر�شيدة باأهمية و�شع �ل�شتد�مة 
�خلطط  ق���ل���ب  يف  ومم���ار����ش���ات���ه���ا 
�لتنموية و�ل�شرت�تيجية ووجهت 
متكاملة  منظومة  يف  بال�شتثمار 
�مل���ت���ق���دم���ة خلدمة  �ل���ع���ل���وم  م����ن 
وخططها  �ل�شتد�مة  م�شتهدفات 
ط��وي��ل��ة �مل����دى �لأم����ر �ل����ذي مكن 

باملمار�شات  �ل�شتثمار  وت�شجيع 
بهدف  ب��ه��ا  �ملتعلقة  و�ل��ن�����ش��اط��ات 
�مل��و�رد و�ل��رثو�ت و�مل�شادر  حماية 

و�شونها للأجيال �لقادمة”.
�ل�شتد�مة  �أن  م���ع���ال���ي���ه  و�أك�������د 
بالتقدم  وثيقا  �رتباطا  مرتبطة 
�لكفاء�ت  وت���زوي���د  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
�ملتقدمة  ب����امل����ه����ار�ت  �ل���ب�������ش���ري���ة 
�جلديدة  �لتكنولوجيا  �إن  ح��ي��ث 
وخمرجات  �لعلمية  و�لكت�شافات 
باحللول  �شتزودنا  �لعلمي  �لبحث 
عملية  ����ش���ر  ل�����ش��م��ان  �مل���ب���ت���ك���رة 
�مل�����ش��ت��د�م��ة ع��ل��ى �لوجه  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لأم����ث����ل ..م����ن����وه����اً م��ع��ال��ي��ه ب����اأن 
هو  �لف�شاء  يف  �لإم���ار�ت  ��شتثمار 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  ترجمة 
م�شتقبل  ب���������اأن  ت������وؤم������ن  �ل�����ت�����ي 
�ل�شتد�مة يكمن يف تعزيز قدر�ت 

قطاع �لف�شاء وريادته.
“حتديات  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أو�����ش����ح 
كبر  ب�شكل  متقاربة  �ل���ش��ت��د�م��ة 
بني �لف�شاء و�لأر���س و�لعمل من 
�لتحديات  ل��ه��ذه  �ل��ت�����ش��دي  �أج����ل 
م��ث��ل �شح  �ل��ف�����ش��اء  �ل��ن��وع��ي��ة يف 
�ل��غ��ذ�ئ��ي و�لطاقة  �مل��ي��اه و�لأم����ن 

�لغذ�ئي  �لأم���ن  �ل���ش��ت��د�م��ة وه��و 
ع��ن ط��ري��ق �إي���ج���اد ط���رق جديدة 
تعتمد  �لأغ��ذي��ة  لإن��ت��اج  ومبتكرة 
وتوظف  ب�شكل حمدود  �ملياه  على 
�لتكنولوجيا �ملبتكرة يف �شبيل ذلك 
تطوير  على  �لعمل  ي��ج��ري  حيث 
�ملعروفة   - �لزر�عية  �لتكنولوجيا 
 -  ”AgTech“ ب��ا���ش��م  �أي�����ش��اً 
�لرئي�شية  �حل��ل��ول  م��ن  ك���و�ح���دة 
�لدولة  �لأغ��ذي��ة يف  �إن��ت��اج  لتعزيز 
�ل����و�رد�ت  ع��ل��ى  �لع��ت��م��اد  وتقليل 
وب���ال���ت���ايل �إي����ج����اد م�������ش���ادر غ���ذ�ء 

م�شتد�مة للأجيال �لقادمة.
�لتكنولوجيا  �أن  معاليها  و�ك���دت 
�لغذ�ء  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ه���ي  �حل���ي���وي���ة 
دول������ة  ت����ط����وي����ره����ا يف  وي������ج������ري 
�أكادمييني  مع  بالتعاون  �لإم��ار�ت 
�لقطاعني �حلكومي  وخ��رب�ء من 
�إنتاجية  زي����ادة  ب��ه��دف  و�خل���ا����س 
�لتي  �لتقنيات  م��ن خ��لل  �ل��غ��ذ�ء 
ت�����ش��م��ل حت�����ش��ني �ل����ب����ذور و�ل����ري 
�ملغلقة  �لأن��ظ��م��ة  �ل��ذك��ي وزر�ع�����ة 
وغرها من �لتكنولوجيا �حلديثة 
�لتي ت�شمن حتويل دولة �لإمار�ت 

�إىل مركز عاملي لل�شتد�مة.

بر�مج  خ���ا����ش���ة  �ل���ف�������ش���اء  ق���ط���اع 
�نعكا�شات  لها  �لف�شاء  ��شتك�شاف 
�لتعليمية  �ملنظومة  على  �إيجابية 
وم����ن ���ش��اأن��ه��ا زي�����ادة ���ش��غ��ف طلبة 
بتخ�ش�شات  �ل�����ع�����ام  �ل���ت���ع���ل���ي���م 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�أن��ه��ا ت�شهم يف  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات، كما 
�إلهام وحتفيز طلبة �لتعليم �لعايل 
على متابعة حت�شيلهم �لأكادميي 

من خلل �لدر��شات �لعليا.
ل�شوؤون  �لدولة  وزير  و�أك��د معايل 
�ملتقدمة  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم 
�أن دولة �لإمار�ت ت�شتثمر يف �إعد�د 
متكاملة،  حا�شنة  تعليمية  بيئة 
ت���ع���م���ل ع����ل����ى جت���ه���ي���ز �ل������ك������و�در 
باملعرفة  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�ل����ك����ف����اء�ت 
�لعلمية و�ملهار�ت �ملتقدمة لتعزيز 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
بال�شتد�مة  و�لو�شول  �مل�شتد�مة 
�آف��اق جديدة ت�شمن جاهزية  �إىل 
للمتغر�ت  �لإم���������������ار�ت  دول���������ة 

�مل�شتقبلية.
من جانبها �أو�شحت معايل مرمي 
بنت حممد �ملهري �أن �ل�شتد�مة 
عالية من  درج��ة  ه��ي ق�شية على 

•• اأبوظبي-وام: 

دول�����ة  ح����ك����وم����ة  يف  وزر�ء  �أك��������د 
�لإم���������������������ار�ت خ����������لل �جل���ل�������ش���ة 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �ل���وز�ري���ة  �حل���و�ري���ة 
�أبوظبي  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
دول����ة  �أن   2019 ل���ل����ش���ت���د�م���ة 
جديد�  منوذجا  توؤ�ش�س  �لإم���ار�ت 
�ل�شتثمار  ركيزته  �ل�شتد�مة  من 
�ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف 
وتزويد �لكفاء�ت �لوطنية بالعلوم 
�لتي  �ملتقدمة  و�مل��ع��ارف و�مل��ه��ار�ت 
ت�شمن �ل�شتثمار �لأمثل للمو�رد 
�ملتوفرة و�حلفاظ عليها للأجيال 

�لقادمة.
“مرحباً  ع��ن��و�ن  �جلل�شة  وحملت 
يرتقي  ك��ي��ف   - �مل�شتقبل  يف  ب��ك��م 
دول����ة  �ل���ع���ل���وم يف  �ل����ش���ت���ث���م���ار يف 
�مل�شتد�مة على  بالتنمية  �لإمار�ت 
فيها  و�����ش����ارك  �لطويل”  �مل�����دى 
معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل 
حميد بالهول �لفل�شي وزير دولة 
و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��ت��ق��دم��ة 
ومعايل  للف�شاء  �لإم���ار�ت  وكالة 
حارب  �شعيد  حم��م��د  ب��ن��ت  م���رمي 
�ملهري وزي��رة دولة م�شوؤولة عن 
�مل�شتقبلي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم����ن  م��ل��ف 
يو�شف  بنت  ���ش��ارة  معايل  للدولة 
�لأمري وزيرة دولة �مل�شوؤولة عن 

ملف �لعلوم �ملتقدمة.
�لفل�شي  ب��ال��ه��ول  م��ع��ايل  وق����ال 
مرحلة  ت��ق��ود  �لإم�������ار�ت  “دولة 
�لبحث  جديدة من جهود تطوير 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  �ل��ع��ل��م��ي 
م��ن تر�شيخ  �مل�����ش��ت��د�م��ة ومت��ك��ن��ت 
حو�ري  ك��م��رك��ز  �ل��ع��امل��ي��ة  مكانتها 
عاملي يناق�س مبو�شوعية �أحد �أهم 
عرفها  �ل��ت��ي  �حل��ا���ش��م��ة  �لق�شايا 
�لإن�����ش��ان ع��ل��ى م��ر �ل��ت��اري��خ وهي 
�ل�شروري  م��ن  حيث  �ل���ش��ت��د�م��ة 
�ملجهر  �ل����ش���ت���د�م���ة حت���ت  و����ش���ع 

�لإم��ار�ت من حتقيق منو مت�شارع 
�لرغم  ع��ل��ى  م�����ش��ت��م��رة  وب���وت���رة 
م���ن حم���دودي���ة �مل�����ش��ادر و�مل�����و�رد 
معايل  و�أ����ش���اف���ت  �لطبيعية”. 
يف  �لإم����ار�ت  “��شتثمار  �لأم����ري 
��شتثمار يف  ه��و  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ع��ل��وم 
جلياً  يبدو  �لأم���ر  وه��ذ�  �مل�شتقبل 
م����ن خ�����لل م�������ش���روع �لإم���������ار�ت 
“م�شبار  �مل�����ري�����خ  ل����ش���ت���ك�������ش���اف 
ت�شميم  ج�����رى  �ل������ذي  �لأمل” 
متطلبات  م��ع  لتتنا�شب  �أه���د�ف���ه 
�ل�شتد�مة يف دولة �لإمار�ت ب�شكل 

خا�س و�لب�شرية عامة”.
تذهب  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل  و����ش��ارت 
�ل�شتد�مة  خل��دم��ة  �لف�شاء  �إىل 
ع���ل���ى ك���وك���ب �لأر���������س ولإج�������ر�ء 
�لأبحاث �لتي من �شاأنها �مل�شاعدة 
�مل�شتقبلية  �لتحديات  مو�جهة  يف 
�شمنها  ومن  بال�شتد�مة  �ملتعلقة 
�ل�����ش��ع��وب��ات �ل���ت���ي ت���و�ج���ه دول���ة 
�لإم��������ار�ت و�ل������دول �مل��م��اث��ل��ة من 
حيث �ملناخ و�لطبيعة �ل�شحر�وية 

و�شح �ملياه وغرها.
وتابعت معايل �لأمري “��شتثمار 
�ملتقدمة  �ل���ع���ل���وم  يف  �لإم����������ار�ت 
����ش���ي���خ���دم ت���ط���وي���ر �ل���ع���دي���د من 
�ل��ق��ط��اع��ات �حل��ي��وي��ة ح��ي��ث تركز 
�مل��ت��ق��دم��ة لدولة  �ل��ع��ل��وم  �أج���ن���دة 
قطاعات  على   2031 �لإم�����ار�ت 
�مل�شتد�مة  �ل��ط��اق��ة  م��ث��ل  ح��ي��وي��ة 
و�ل�شحة  �لغذ�ئي  و�لأم��ن  و�ملياه 
و����ش��ت��د�م��ة �مل����و�رد وغ��ره��ا حيث 
بد�أت �خلطط و�مل�شاريع يف كل من 
بالفعل  تتحقق  �ل��ق��ط��اع��ات  ه���ذه 
�ل�شحة على  �إىل قطاع  �إذ� نظرنا 
�لإم���ار�ت قريبة  ف��اإن  �ملثال  �شبيل 
على  مهمة  �إجن����از�ت  حتقيق  م��ن 
�ل�شخ�شي” �لذي  “�لطب  �شعيد 
لكل  �لنووي  يعتمد على �حلم�س 
م��ري�����س، وه����ذ� ي��اأت��ي ب��ع��د جهود 
و����ش��ع��ة ون��اج��ح��ة ل��ر���ش��م خريطة 

�جلينوم �لوطني”.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

خلل  �لحت���ادي  �لوطني  باملجل�س  و�لبيئية  �ل�شحية  �ل�شوؤون  جلنة  �عتمدت 
برئا�شة  دبي  يف  �لعامة  �لأمانة  مبقر  �لأول  قبل  �أم�س  عقدته  �ل��ذي  �جتماعها 
�شاأن م�شروع  تقريرها يف  �للجنة  رئي�س  �ل�شام�شي  �شامل عبيد �حل�شان  �شعادة 
�لب�شري وناق�شت عدد� من  �شاأن تنظيم مز�ولة مهنة �لطب  قانون �حتادي يف 
مو�د م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم مهنة �ل�شيدلة و�ملن�شاآت �ل�شيدلنية 

و�ملنتجات �لطبية .

ح�شر �لجتماع �أع�شاء �للجنة �شعادة كل من .. خلفان عبد�هلل بن يوخه مقرر 
�للجنة، وخالد علي بن ز�يد، و�شعيد �شالح �لرميثي، وفي�شل ح��ارب �لذباح�����ي، 
وز�رة  ممثلي  جانب  �إىل  �ل�شرهان  ع��ب��د�هلل  وناعمة  �ليماحي،  �أح��م��د  وحممد 

�ل�شحة ووقاية �ملجتمع .
ناق�شت  �للجنة  �إن  �للجنة،  رئي�س  �ل�شام�شي  �حل�شان  عبيد  �شامل  �شعادة  وقال 
�لطب  مهنة  م��ز�ول��ة  تنظيم  �شاأن  يف  �حت��ادي  قانون  م�شروع  �شاأن  يف  تقريرها 
�لب�شري، و�أدخلت �لعديد من �لتعديلت على �لتقرير، بعد مناق�شة م�شتفي�شة 
مع �جلهات �ملعنية مب�شروع �لقانون خلل �جتماعات عديدة معهم مت خللها 

تبادل �لآر�ء، و�لرد على ��شتف�شار�ت �للجنة حول بع�س �لبنود يف �لقانون.
�أن �للجنة �شوف ترفع �لتقرير �ىل �ملجل�س �لوطني ملناق�شته خلل  �إىل  ولفت 
�للجنة  �أن  �ل�شام�شي،  �شامل  �شعادة  ق��ال  ذل��ك  �إىل  و�ق���ر�ره.  �لقادمة  جل�شاتها 
ناق�شت �أي�شا بع�س مو�د م�شروع قانون �حتادي يف �شاأن تنظيم مهنة �ل�شيدلة 
وذلك  م��ادة،   122 من  يتكون  �ل��ذي  �لطبية،  و�ملنتجات  �ل�شيدلنية  و�ملن�شاآت 
��شتي�شاح بع�س �لأمور  بح�شور ممثلي وز�رة �ل�شحة وقاية �ملجتمع، حيث مت 
يتم  �أن  على  �لقانون،  م��و�د  بع�س  �لآر�ء يف  وتبادل  �لقانون،  م�شروع  �لفينة يف 

��شتكمال مناق�شته يف �لجتماعات �ملقبلة.

خالل لقائها جلنة �لأخوة �لربملانية �ل�ضعودية �لإمار�تية 

اأمل القبي�سي توؤكد عمق العالقات بني البلدين والتي تعد منوذجا لالأخوة ال�سادقة وجت�سيدًا للم�سري امل�سرتك

قرقا�س يلتقي عمدة 
احلي املايل يف لندن

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  �أن���ور  �لدكتور  معايل  ��شتقبل 
بيرت  �للورد  لندن  ملدينة  �مل��ايل  �حل��ي  عمدة  �خلارجية  لل�شوؤون 

�إي�شتلني �لذي يزور دولة �لإمار�ت حاليا.
وناق�س معاليه مع �ل�شيف – خلل �للقاء �لذي جرى يف ديو�ن 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل - �لعلقات �لثنائية و�لإمكانات 

�ملتاحة لتعزيز �لتعاون.

» �سحيـــة الوطنـــي« تعتمـــد تقريـرهـــا حـــول م�ســـروع 
قانـــون ب�ســـاأن مهنـــة الطـــب الب�ســري

طرق دبي تخترب بنجاح برجميات 
املنظومة املركزية مل�سار 2020

•• دبي-وام:

�أكدت هيئة �لطرق و�ملو��شلت يف دبي جاهزية عمل بو�بات �لتعرفة �لإلكرتونية 
وبرجميات �ملنظومة �ملركزية ملحطات م�شروع م�شار 2020 �لذي تنفذه �لهيئة 
بالتعاون مع كربى �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة لتمديد �خلط �لأحمر ملرتو دبي 
لي�شل �إىل موقع فعاليات �إك�شبو 2020 �لذي ت�شت�شيفه �لإمارة يف �لربع �لأخر 
من �لعام 2020. جاء ذلك خلل زيارة قام بها وفد تقني من موؤ�ش�شة �لقطار�ت 
و�ملعد�ت  �لأج��ه��زة  ه��ذه  جاهزية  على  للوقوف  باري�س  �لفرن�شية  �لعا�شمة  �إىل 
2020 . وقال حممد يو�شف �ملظّرب  �ملهمة يف �شر عمل حمطات مرتو م�شار 
�إد�رة ت�شغيل �لقطار�ت يف موؤ�ش�شة �لقطار�ت يف هيئة �لطرق و�ملو��شلت  مدير 
�جلولة يف فرن�شا زيارة �شركة تالي�س و�لطلع على �ختبار�ت �لقبول  “ �شملت 
�مل�شنعية بو�بات �لإلكرتونية وبرجميات �ملنظومة �ملركزية ملحطات م�شروع م�شار 
كما ُتعَترَبُ هذه �لزيارة ��شتكمال لعمليات �لتح�شني و�لتطوير �مل�شتمرة   .2020
ملنظومة �لتح�شيل �لآيل ملرتو دبي للمحطات �ملوجودة حيث �شيتم تركيب بو�بات 
جديدة وترقية �أنظمة �لبو�بات �حلالية من خلل تزويدها باآخر ما تو�شلت �إليه 
�لتكنولوجيا يف هذ� �ملجال.” و�أ�شاف �ملظّرب “ُتعَترَبُ هذه �جلولة من �ختبار�ت 
تنفيذ  جن��اح  ل�شمان  بتنفيذها  �شنقوم  ج��ولت   3 من  و�ح��دة  �مل�شنعية  �لقبول 
ناجحة  �ختبار�ت  �جلولة  هذه  ت�شمنت  وقد  �جلديدة.  �لآيل  �لتح�شيل  �أنظمة 
نول  بطاقة  و��شتخد�م  و�لرقابة  �لإ���ش��ر�ف  �أنظمة  عمل  منها  �ملحاور  من  لعدد 
�جلديدة  بالأجهزة  و�لتعريف  �جلديد  �ملركزي  �حلا�شوب  ومنظومة  �لنظام  يف 
�إد�رة ت�شغيل �لقطار�ت يف هيئة �لطرق  و�ملعاملت ب�شكل مركزي.” ونوه مدير 
و�ملو��شلت �إىل �أنه �شيتم خلل �لربع �لأول من �لعام �جلاري تركيب �أجهزة بيع 
�لتذ�كر �جلديدة TVM و�أجهزة �لبيع من �شباك �لتذ�كر TOM و تركيب 
دة باأجهزة ��شت�شعار ثلثية �لأبعاد وترقية �لبو�بات  بو�بات جديدة للتعرفة مزوَّ

�حلالية و�إ�شافة �ملزيد من �لوظائف �إىل �ملنظومة �ملركزية.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أمل عبد�هلل  �لدكتورة  �أكدت معايل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 
�لحت�������ادي، خ����لل ل��ق��ائ��ه��ا يف مقر 
 15 �لثلثاء  يوم  باأبوظبي  �ملجل�س 
�لأخوة  جلنة  وف��د  2019م،  يناير 
�لإمار�تية،  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
على عمق علقات �لأخوة �لتاريخية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بني دولة 
و�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، 
ب��ف�����ش��ل �ل���دع���م �ل���لحم���دود �لذي 
�ل�شمو  �شاحب  قبل  م��ن  ب��ه  حتظى 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�أخيه  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س 
�ل�����ش��ري��ف��ني �مللك  خ�����ادم �حل���رم���ني 
�شعود  �آل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  ���ش��ل��م��ان 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة، و�ل���ت���ي  جت�����ش��د �مل�شر 
�مل�شرتك ومبا و�شلت له من تن�شيق 

قيادتي  روؤى  يعك�س  عميق  وت�شاور 
�لق�شايا  �إز�ء  وتفاهمهما  �لبلدين 
�ملطروحة خليجيا و�إقليميا ودوليا. 
�لقبي�شي:  �لدكتورة  معايل  وقالت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  دولة  “�إن 
ر�أ�شها  وع��ل��ى  �ل��ر���ش��ي��دة  ب��ق��ي��ادت��ه��ا 
خليفة  �ل�������ش���ي���خ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل”  “حفظه 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة،  �شتبقى 
د�ع���م���اً وم������وؤ�زر�ً ل��ك��ل م��ا م��ن �شاأنه 
�لرتقاء مبختلف علقات وجمالت 
�لتعاون، لتبقى هذه �لعلقات مثاًل 
يحتذى بني �لأ�شقاء ونبعاً تنهل منه 
و�ل�شمحة  �لأ�شيلة  �لقيم  �لأج��ي��ال 

�حلنيف«.  ديننا  عليها  يح�س  �لتي 
بني  �لربملانية  �لعلقات  �أن  وذك��رت 
�لوطني �لحتادي وجمل�س  �ملجل�س 
علقات  ترتجم  �ل�شعودي  �ل�شورى 
�لبلدين  ب����ني  �مل���ت���م���ي���زة  �لأخ����������وة 
و�لت�شاور  �مل�����و�ق�����ف  ت��ن�����ش��ي��ق  م����ن 
�ل��ق�����ش��اي��ا، وتقدمي  ح����ول خم��ت��ل��ف 
�لبلدين  طموحات  تلبي  �ق��رت�ح��ات 
ليكون  �ل�������ش���ق���ي���ق���ني،  و�ل�������ش���ع���ب���ني 
من����وذج����اً ل��ل��ت��ع��اون �ل����ربمل����اين على 
�مل�شتوى �لعربي، مبا يخدم �لق�شايا 
�شيما  ل  و�لإ����ش���لم���ي���ة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
ذ�ت  للق�شايا  و�لتاأييد  �لدعم  ح�شد 
�ملحافل  يف  �مل�شاركة  خلل  �لأولوية 
�لربملانية �لدولية. و�شددت على دور 
�لربملانيني و�لدبلوما�شية �لربملانية 
�لتو��شل  ت���ع���زي���ز  يف  و�ل���ر����ش���م���ي���ة 
و�حل�شار�ت  و�ل�شعوب  �ل���دول  ب��ني 
�لأو�شاع  ظ��ل  يف  خا�شة  و�لثقافات 
يتعر�س  وما  �ملنطقة،  يف  �ل�شيا�شية 

و��شتغلل  �إره������اب  م���ن  �ل���ع���امل  ل���ه 
�لأجند�ت  ذ�ت  �لإره��اب��ي��ة  �مليلي�شيا 
�ل�شورة  لت�شويه  و�شعيها  �ل�شيا�شية 
بد�ية  ويف  ل���لإ����ش���لم.  �حل��ق��ي��ق��ي��ة 
�أمل  �لدكتورة  معايل  رحبت  �للقاء 
جمل�س  �أع�شاء  بالأ�شقاء  �لقبي�شي 
دولة  بلدهم  يف  �ل�شعودي  �ل�شورى 
�لعلقات  بعمق  م�شيدة  �لإم�����ار�ت، 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ب���ني  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لحت�������������ادي وجم����ل���������س �ل���������ش����ورى 
خلل  من  تتج�شد  �لتي  �ل�شعودي، 
ت��ب��ادل �خل���رب�ت و�مل��و�ق��ف �لو�حدة 
�لدولية،  �ل���ربمل���ان���ي���ة  �مل���ح���اف���ل  يف 
تطوير  على  �حل��ر���س  على  م�شددة 
هذه �لعلقات وتوحيد �جلهود مبا 
و�ل�شتقر�ر  و�ل�����ش��لم  �لأم���ن  ي��ع��زز 
توحيد  وكذلك  و�لعامل،  �ملنطقة  يف 
�جلهود يف �ملجال �لإن�شاين وتقدمي 
�مل�شاعد�ت �لإن�شانية ملختلف �ل�شعوب 
و�ل��دول.  و�أك��دت معاليها �أن �لعامل 

�لإ�شلمي ينظر �إىل �ململكة �لعربية 
ي�شد  �ل���ذي  �لكبر  �لأخ  �ل�شعودية 
�لتحديات،  م��و�ج��ه��ة  يف  ب��ه  �ل��ظ��ه��ر 
يبذله  �ل���ذي  �لكبر  �ل���دور  بف�شل 
�ل�����ش��ري��ف��ني �مللك  خ�����ادم �حل���رم���ني 
�شعود  �آل  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  ���ش��ل��م��ان 
�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
جهود  م��ن  للمملكة  ومل��ا  �ل�شقيقة، 
�لإ�شلمية،  �مل�شالح  حلماية  كبرة 
حيث تعترب �ل�شعودية �شمام �لأمان 
معاليها  و�أ�شارت  �لإ�شلمي.  للعامل 
على  وحر�شهما  �لبلدين  نهج  �إىل 
�ملنطقة  يف  �لأزم�������ات  خم��ت��ل��ف  ح���ل 
و�ل��������ع��������امل م�������ن خ���������لل �حل�����ل�����ول 
ولغة  و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  �ل�����ش��ل��م��ي��ة 
�لكثر  ح���ل  ل��ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا يف  �حل�����و�ر 
لأن  تو�جههما  �لتي  �لتحديات  من 
�حلو�ر �لبناء ي�شل د�ئما �إىل نتائج 
�إيجابية ت�شب يف م�شلحة �ل�شعوب.

من جانبه �أ�شاد �شعادة �لدكتور �أحمد 
ب��ن حم��م��د �ل��غ��ام��دي، ن��ائ��ب رئي�س 
جمموعة �خلوة �لربملانية �ل�شعودية 
�لإمار�تية، بعمق �لعلقات �لأخوية 
بني دولة �لإمار�ت �لعربية و�ململكة 
خمتلف  يف  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�مل���ج���الت، م���وؤك���د� �أن �ل��ع��لق��ة بني 
�لبلدية ت�شهد بقيادة �شاحب �ل�شمو 
نهيان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  و�أخ��ي��ه 
�مل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �آل 

�شعود، حفظهما �هلل، تطور�ً ملحوظاً 
ف�����ر�غ، ب�شبب  ي���اأت���ي م���ن  و�ل�����ذي ل 
و�لتاريخ  �ل��ك��ب��رة  �لأخ�����وة  ع��لق��ة 
�حل�����اف�����ل �مل���������ش����رتك م�����ن �جل���ه���ود 
��شتقر�ر  يف  ت�شب  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة 
وقال  �لإ���ش��لم��ي.  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
�شعادته �إن �لعلقات �لأخوية يف �أعلى 
�ملفهوم  وجت��اوزت  و��شكالها  �شورها 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي ل��ل��ع��لق��ات ب���ني �ل����دول، 
و�جلغر�فيا  �ل��ع��ائ��ل��ي��ة  ل��ل��ع��لق��ات 
موؤكد�ً  �ل��و�ح��د،  و�مل�شر  �مل�شرتكة 
متطابقة  �ل���دول���ت���ني  م���و�ق���ف  �أن 
ي�شب  وه�����ذ�  �مل����ج����الت،  ج��م��ي��ع  يف 
�ل�شقيقني  �ل�����ش��ع��ب��ني  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
و�أ�شاد  �ل��دويل.  �ل�شتقر�ر  وحتقيق 
بني  �ل��ربمل��ان��ي��ة  ب��ال��ع��لق��ات  �شعادته 
�حلافل  و�ل����ش���ت���ق���ب���ال  �ل���دول���ت���ني، 
�لزيارة  �إن  وق��ال  �ل�شعودي،  للوفد 
تاأتي لتبادل �خلرب�ت �لربملانية بني 
�ملجل�شني، و�لتن�شيق فيما بينهم من 
و�ملنطقة  �ل�شعبني  م�شلحة  �أج����ل 
و�ل�����ع�����امل. وك����ان����ت جل���ن���ة �لإخ�������وة 
�لربملانية �ل�شعودية -�لإمار�تي، قد 
باأبوظبي،  �ملجل�س  مقر  يف  �جتمعت 
حيث جرى بحث �لعلقات �لربملانية 
ب����ني �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
وجمل�س �ل�شورى �ل�شعودي، وتبادل 
�ملجالت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �خل����رب�ت يف 
�للقاء  بد�ية  ويف  �لربملانية.  خا�شة 
كردو�س  �شامل  حممد  �شعادة  رح��ب 

بالوفد  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س  �ل��ع��ام��ري 
�لإمار�ت،  دولة  بلدهم  يف  �ل�شعودي 
موؤكد� على عمق �لعلقات �لثنائية 
�مل�شتمر،  وت��ط��وره��ا  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
وذل������ك ب��ف�����ش��ل ج���ه���ود �ل���ق���ي���ادة يف 
وحر�شهما  �ل�شقيقتني،  �ل��دول��ت��ني 
�أن  �إىل  و�أ�شار  �لد�ئم على تعزيزها. 
�ل��ع��دي��د من  �لج��ت��م��اع ت��ط��رق �إىل 
�لبلدين  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات 
تطوير  ب��ح��ث  مت  ح��ي��ث  �ل�شقيقني، 
من  وتعميقها،  �لربملانية  �لعلقات 
خلل توحيد �جلهود و�ملو�قف �لتي 
�ملنطقة  ��شتقر�ر  م�شلحة  يف  ت�شب 
و�لعامل. وقال �شعادته �إنه مت خلل 
�لجتماع �لتاأكيد على �أهمية تعزيز 
�جلانبني،  بني  �لربملانية  �لعلقات 
�لثنائية  �لج��ت��م��اع��ات  خ����لل  م���ن 
عمليات  ودع�����م  �خل������رب�ت  وت����ب����ادل 
�لق�شايا  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف  �ل��ت��و�ف��ق 
�لق�شايا  ح��ي��ال  �مل���و�ق���ف  وت��وح��ي��د 
من  �مل�����������ش�����رتك.   �له����ت����م����ام  ذ�ت 
ج��ان��ب��ه �أك���د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أحمد 
ب��ن حم��م��د �ل��غ��ام��دي ن��ائ��ب رئي�س 
�للج�شنة �أهمية �لجتماع يف تطوير 
�لدولتني  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ع��لق��ات 
�مل���ج���ال  �ل�������ش���ق���ي���ق���ت���ني، خ���ا����ش���ة يف 
مبا  م�شيد�ً  و�لت�شريعي،  �ل��ربمل��اين 
�لعربية من  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�شهده 
�إن  �مل��ج��الت. وق���ال  ت��ق��دم يف جميع 
�لدولتني  ب��ني  �لربملانية  �لعلقات 

ت�����ش��ه��د ت���ط���ور� ك��ب��ر� ح��ي��ث ن�شعى 
�أجل  م��ن  وتطويرها،  تعزيزها  �إىل 
خ��دم��ة �ل�����ش��ع��ب��ني �ل�����ش��ق��ي��ق��ني �لتي 
ت��رب��ط��ه��م��ا ع���لق���ات ك���ب���رة، حيث 
�لجتماعات  تلك  خ��لل  من  ن�شعى 
�إىل خدمتهم.  و�أ�شاف �ن �لجتماع 
�إىل  �لأوىل  �ل������درج������ة  يف  ه�������دف 
ت���ب���ادل �خل�����رب�ت خ��ا���ش��ة يف جمال 
�لعلقات  تعزيز  و�شبل  �لت�شريعات، 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ب���ني  �ل���ربمل���ان���ي���ة 
�لحت��ادي وجمل�س �ل�شورى. ح�شر 
�للقاءين �شعادة حممد �شامل كردو�س 
�ل�شد�قة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل���ع���ام���ري 
�لإمار�تية،   – �ل�شعودية  �لربملانية 
و�أع�������ش���اء �ل��ل��ج��ن��ة ���ش��ع��ادة ك���ل من: 
خليفة �شهيل �ملزروعي وحمد �أحمد 
�لرحومي، و�شالح مبارك �لعامري، 
وعبيد ح�شن بن ركا�س، ومطر حمد 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شام�شي، 
�أح���م���د �شبيب  و���ش��ع��ادة  �لحت������ادي، 
�ل��ع��ام للمجل�س.  �ل��ظ��اه��ري �لأم���ني 
ومن �جلانب �ل�شعودي ح�شر �شعادة 
�لغامدي  حممد  بن  �أحمد  �لدكتور 
نائب رئي�س جلنة �لأخوة �لربملانية 
و�أع�شاء  �لإم��ار�ت��ي��ة،   – �ل�شعودية 
�ل��ل��و�ء علي  م��ن:  كل  �شعادة  �للجنة 
بن  وع��ب��د�هلل  �لع�شري،  ب��ن حممد 
ر����ش��د �خل���ال���دي، و�ل��دك��ت��ور حممد 
بن عبد�لعزيز �جلرياء، وحممد بن 

عبد�هلل �لعقل.

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/319 (

�ملنذر:  �شتاندرد ت�شارترد بنك
�ملنذر �إليه : �شيبا�شتيان مولن كوز�يل فرجي�س              .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )53،054.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خلل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم ) 34103/ خ�شو�شي /G / دبي ( من نوع )ني�شان �ك�س تريل 
�بي�س    _ و�ملمولة ل�شاحلكم من  �للون   _ 2015 ��شتي�شن ( موديل   _

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 2019/326 

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك
�ملنذر �إليه : طاهر �حمد نزير �حمد        .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدرة )32،200.00( درهم نتيجة 
�لإخلل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خلل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
39059/ خ�شو�شي /G / دبي ( من نوع ) تويوتا كورول      ( �ل�شيارة رقم 
_ �شالون ( موديل 2012 _ �للون ف�شي  _ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  �لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/185 (

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2014/13 تنفيذ عقاري   
طالب �لتنفيذ: �شركة غلوريات �نرتبر�يز�س ليمتد 
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 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12531 بتاريخ 2019/1/17   

    حكومة را�س اخليمة - دائرة املحاكم 
اإعالن بالإحالة بالن�شر باحل�شور اأمام  حمكمة ال�شتئناف 

الرقم )2018/177( اإ�شتئناف جتاري 
�مل�شتاأنف / بنك ر��س �خليمة �لوطني - �س م ع 

�مل�شتاأنف �شدها �لأوىل / �شركة مر�شانت �شتار �لعاملية للتجارة �لعامة 
�مل�شتاأنف �شدها �لثاين / حممد علي عبد�حل�شني كدخد�ئي �ليادر�ين 

�مل�شتاأنف �شدها �ل�شاد�شة / كريب دي باري�س ذ م م  )و�ملدير �لك�شاندر��س برنوتا�س 
قد �قام عليكم �ل�شتئناف رقم 2018/177 ��شتئناف جتاري  ر�أ�س �خليمة �شدك وعليه يقت�شي ح�شوركم 
�مام مكتب �إد�رة �لدعوى �ل�شتئنافية مبحكمة ر�أ�س �خليمة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2019/1/22 �ل�شاعة 

�لعا�شرة �شباحا �أو �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد وذلك للإجابة على �ل�شتئناف وهي
�أول : - يف �ل�شكل 

قبول �لإ�شتئناف �ملاثل �شكل لتقدميه �شمن �ملو�عيد �لقانونية و�شمن �ل�شروط �ل�شكلية �لخرى 
ثانيا - �حتياطيا : - �أول - �إحالة ملف �لدعوى و�ل�شتئناف للمخترب �جلنائي �و خلبر خطوط �و لأي 
جهة خمت�شة للإطلع على �لفو�تر �لأ�شلية ودر��شة �خلطوط �مل�شتعملة و�لتو�قيع و�لأختام وحتديد 

ما �ذ� كانت هذه �لفو�تر مزورة من عدمه ليبنى على �لنتيجة �ملقت�شى
ثالثا - �أ�شليا : - تاأييد �حلكم �مل�شتاأنف مبا ق�شى به يف �لبنود )�أول( و )ثالثا( و)�شابعا( من �لفقرة  
�حلكمية و�لغاء �حلكم �مل�شتاأنف مبا ق�شي به يف �لبنود )ثانيا( و )ر�بعا( و )خام�شا( و)�شاد�شا( و )ثامنا( 

من �لفقرة �حلكمية و�لق�شاء جمدد� مبا يلي : 
1( �لز�م �مل�شتاأنف �شدهم كل بح�شب قيمة فو�تره �ملخف�شه من قبل �لبنك �مل�شتاأنف على ما يلي:

و�لثاين مببلغ وقدره  �لول  �مل�شتاأنف �شدهما  و�لت�شامن مع  بالتكافل  �لثالث  �مل�شتاأنف �شده  �لز�م   -
1.000.000 درهم 

وقدره  مبلغ  و�ل��ث��اين  �لأول  �شده  �مل�شتاأنف  م��ع  و�لت�شامن  بالتكافل  �ل��ر�ب��ع  �شده  �مل�شتاأنف  �ل���ز�م   -
2.000.000 درهم )مليوين درهم( 

- �لز�م �مل�شتاأنف �شده �خلام�س بالتكافل و�لت�شامن مع �مل�شتاأنف �شدهما �لول و�لثاين مبلغ وقدره 
1.080.594 درهم )مليون وثمانني �لف وخم�شمائة و�ربعة وت�شعني درهم( 

- �لز�م �مل�شتاأنف �شده �ل�شاد�س بالتكافل و�لت�شامن مع �مل�شتاأنف �شدهما �لول و�لثاين مببلغ وقدره 
فل�س( وخم�شني  دره��م  وع�شرين  و�ثنان  وثلثمائة  �ل��ف  و�شتني  و�ثنان  )�شبعمائة  دره��م   762.322.5 

- �لز�م �مل�شتاأنف �شده �ل�شابع مببلغ وقدره 400.000 درهم )�ربعمائة �لف درهم( بالتكافل و�لت�شامن 
مع �مل�شتاأنف �شدهما �لأول و�لثاين 

2( ت�شمني �مل�شتاأنف �شدهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم بر�شوم وم�شاريف �لدعوى على درجتيها 
و�تعاب �ملحاماة على درجتي �لتقا�شي، 

وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حال تخلفك عن �حل�شور �أو �إر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد 
�عله فان حمكمة �لإ�شتئناف �شيبا�شر نظر �لإ�شتئناف غيابيا. 

الكاتب العدل

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف��ق��دت ���ش��ه��ادة �ل���ش��ه��م رقم 
بن  �شعيد  ب��ا���ش��م/   0049
�شادرة   ، �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر�����ش���د 
�����ش����رك����ة �ل�����ع�����ني �لأه����ل����ي����ة 
للتاأمني - �س م ع ، وعددها 
من  وع��ل��ى  �شهم   4.900
بالرقم  �لت�������ش���ال  ي��ج��ده��ا 

 0551068111

فقد �ملدعو / لوز كور�ر�تون 
باكاتان ، �لفلبني   �جلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)5209583( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0502885590

فقدان جواز �سفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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غيليرب�ند،  كر�شنت  �لدميوقر�طية  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو  �أعلنت 
�ملنتقدة ب�شدة للرئي�س دونالد تر�مب و�ملنا�شرة لللق�شايا �لن�شائية 

تر�شحها للنتخابات �لرئا�شية �لأمريكية. ومنها حركة “مي تو”، 
وتن�شم غيليرب�ند �إىل لئحة طويلة من �لدميوقر�طيني �ملر�شحني 
للفوز  ت�شعى  �م����ر�أة  ث��ال��ث  و���ش��ت��ك��ون   ،2020 يف  ت��ر�م��ب  ملناف�شة 

برت�شيح �حلزب.
“�شي.بي.�أ�س”،  �شبكة  على  كولربت  �شتيفن  �لرب�مج  ملقدم  وقالت 
م�شيفًة  �ملتحدة”  �لوليات  رئي�س  ملن�شب  “�شاأتر�شح  �لتلفزيونية: 
�لأمريكية،  للعائلت  �ل�شحية  �لرعاية  حت�شني  ت�شمل  �أهد�فها  �أن 
و��شنطن  يف  �ملرت�شخة  �لنفوذ  و�أنظمة  �خلا�شة،  �مل�شالح  وحت��دي 

و�لت�شدي ل�”�لف�شاد و�لطمع” �ل�شيا�شي.
�أن  “�أعلم  لح��ق:  وقت  يف  بالكامل  �شتبث  �لتي  �ملقابلة  يف  و�أ�شافت 

لدي �لتعاطف و�ل�شجاعة و�لعزم بل خوف للقيام بذلك«.
خطوة  وه��ي  تقييم  جلنة  ت�شكيل  “ب�شدد  �إن��ه��ا  غيليرب�ند  وق��ال��ت 
�إىل  �أي��ام قليلة على توجهها  للرئا�شة، قبل  للمر�شح  قانونية مهمة 

ولية �آيو� �لتي ت�شوت ب�شكل مبكر«.
يف  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  كلينتون  ه��ي��لري  مقعد  �ملرت�شحة  و�شغلت 
2009، بعد تعيني كلينتون وزيرًة للخارجية. و�نتخبت غيليرب�ند 

يف نوفمرب-ت�شرين �لثاين �ملا�شي لولية ثانية كاملة.

ذكرت وكالة يونهاب �لكورية �جلنوبية للأنباء �أن ثلثة م�شوؤولني 
�ملفاو�شات  �مل�شاركني يف  بينهم كبر مبعوثيها  �ل�شمالية  من كوريا 
مع �لوليات �ملتحدة، حجزو� يف رحلة متجهة �إىل و��شنطن من بكني 
وو�شائل  �لأمريكية  “�شي.�إن.�إن”  حمطة  وذك��رت  �خلمي�س.  �ليوم 
�أن  �ملتوقع  من  �أن  مطلعة  م�شادر  عن  نقل  جنوبية  كورية  �إع��لم 
�لكوري  بامل�شوؤول  بومبيو  مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  يلتقي 
�ل�شمايل �لبارز كيم يوجن ت�شول �ليوم �خلمي�س �أو  غد�ً �جلمعة يف 

�لعا�شمة �لأمريكية ملناق�شة عقد قمة ثانية بني زعيمي بلديهما.
وقد يعني عقد �جتماع ثان �قرت�ب �جلانبني من �لتو�شل حلل و�شط 
بعد �أ�شهر من �خللفات ب�شاأن كيفية �مل�شي قدما يف م�شاعي �إنهاء 
�أم�س  يونهاب  ونقلت  لبيوجنياجن.  و�ل�شاروخية  �لنووية  �لرب�مج 
كيم  �إن  قوله  ��شمه  تذكر  �ملطار مل  م�شوؤول �شيني يف  �لأربعاء عن 
يوجن ت�شول ونائب وزير �خلارجية ت�شو �شون هوي وم�شوؤول ثالثا 
لديهم حجوز�ت يف رحلة تابعة ل�شركة يونايتد �إيرلينز و�لتي تغادر 
بكني م�شاء �ليوم �خلمي�س متجهة �إىل و��شنطن. وقال متحدث با�شم 
وز�رة �خلارجية �لأمريكية رد� على �شوؤ�ل يف وقت �شابق عن �إمكانية 
لدينا  “لي�س  �جلانبني  من  بارزين  م�شوؤولني  بني  �جتماعات  عقد 
�جتماعات لنعلن عنها«. وتعهد زعيم كوريا �ل�شمالية كيم جوجن �أون 
بالعمل على نزع �ل�شلح �لنووي خلل قمة مع �لرئي�س �لأمريكي 
يتحقق يف  لكن مل  ح��زي��ر�ن  يونيو  �شنغافورة يف  تر�مب يف  دون��ال��د 

�لأمر تقدم يذكر منذ ذلك �حلني.

عليه  حكم  كندي  م��و�ط��ن  �إىل  �ل��ر�أف��ة  منح  على  بكني  كند�  ح�شت 
ب���الإع���د�م يف �ل�����ش��ني لإد�ن���ت���ه ب���الجت���ار ب���امل���خ���در�ت، ب��ع��د �أن �أع���اد 
�إثارة خلف دبلوما�شي كان قد بد�أ �ل�شهر �ملا�شي بني  �حلكم عليه 

�لبلدين.
وحّذرت �أوتاو� مو�طنيها من خماطر “�لتنفيذ �لتع�شفي” للقو�نني 
يف �ل�����ش��ني ب��ع��د ���ش��دور ح��ك��م ب���الإع���د�م �لث��ن��ني ع��ل��ى روب����رت لويد 
بال�شجن  �شابقا  �أن كان قد حكم عليه  بعد  “36 عاما”،  �شيلينربغ 
�إث��ر �عتقال  �أوت���او� وبكني  15 ع��ام��ا. وج��اء �حلكم بعد �ل��ن��ز�ع ب��ني 
مينغ  للت�شالت  �لعملقة  ه���و�وي  ل�شركة  �ملالية  للمديرة  كند� 
و�نت�شو تنفيذ� لطلب �أمركي لتهامها بانتهاك �لعقوبات �ملفرو�شة 
فريلند  كري�شتيا  �لكندية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  وق��ال��ت  �إي����ر�ن.  على 
لل�شحافيني يف كيبيك “حتدثنا �ىل �شفر �ل�شني لدى كند� وطلبنا 
�لوزر�ء  رئي�س  �إن  بكني  قالت  �شابق  وق��ت  ويف  ل�شيلينربغ«.  �ل��ر�أف��ة 
جا�شنت ترودو �أدىل “بت�شريحات غر م�شوؤولة” لقوله �إن �ل�شني 

�ختارت “تطبيق عقوبة �لإعد�م ب�شكل تع�شفي«.

عوا�شم

وا�شنطن

�شول

اوتاوا

مدعو اجلنائية يطعنون يف حكم تربئة غباغبو 
 •• الهاي-اأ ف ب:

�أعلن مدعو �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف وثيقة �طلعت عليها فر�ن�س بر�س 
�لربعاء، �أنهم �شيطعنون يف قر�ر �ملحكمة تربئة رئي�س �شاحل �لعاج �ل�شابق 

لور�ن غباغبو من تهمة �رتكاب جر�ئم �شد �لن�شانية.
تربئة  قر�ر”  يف  �لطعن  ع��زم��ه  �أك���د   )..( �لدع���اء  “�ن  �لوثيقة  يف  وج���اء 

غباغبو �لذين كان ق�شاة �ملحكمة �أمرو� �لثلثاء بالفر�ج �لفوري عنه.
“�ملحكمة  �ن  �لثلثاء  �أعلن  تارفو�شر  كونو  �لقا�شي  �ملحكمة  رئي�س  وكان 
تو�فق على طلب �لتربئة �لذي قدمه غباغبو و�شارل بلي غوديه )�لرئي�س 
�ل�شابق حلركة �ل�شباب �لوطنيني، �ملو�لية لغباغبو( من كل �لتهم” �ملوجهة 

�إليهما “وتاأمر بالفر�ج �لفوري عن �ملتهمني«.
و�أ�شاف �لقا�شي �ن “�ملحكمة وبغالبية �ع�شائها تقرر �ن �لدعاء ف�شل يف 

تقدمي �لدلة �لكافية«.
ت�شمل  �لن�شانية  �شد  بارتكاب جر�ئم  تهم  �أرب��ع  يو�جهان  �لرجلن  وك��ان 
�لقتل و�لغت�شاب و�ل�شطهاد ب�شبب �حد�ث �لعام 2010-2011 �لتي 

�وقعت حو�ىل ثلثة �آلف قتيل.
وعلق �لفر�ج عن �ملتهمني حتى �لربعاء لف�شاح �ملجال �أمام �لدعاء للرد 

على �لقر�ر �لتاريخي �لذي �أ�شدرته �ملحكمة �جلنائية �لدولية.
وي�شكل قر�ر �لق�شاة نك�شة جديدة للمحكمة �جلنائية �لدولية حيث �أن كل 
حماولتها �ل�شابقة ملحاكمة �شخ�شيات �شيا�شية رفيعة �مل�شتوى- غالبيتهم 

من �فريقيا- و�جهت عر�قيل.
فقد متت تربئة نائب �لرئي�س �لكونغويل �ل�شابق جان بيار مببا يف قر�ر 
�ثار مفاجاأة كربى يف �ل�شتئناف يف حزير�ن/يونيو 2018. وكان قد حكم 
عليه يف بادىء �لمر بال�شجن 18 عاما عن جر�ئم �رتكبتها �مليلي�شيا �لتي 

كان يتزعمها يف �فريقيا �لو�شطى بني 2002 و 2003.
 

�إمكانية �ندلع حرب متعددة �جلبهات

ع�سرة حتديات اأمام جي�س الحتالل الإ�سرائيلي

هل تتمدد ميلي�سيات اإيران يف املنطقة بعد الن�سحاب الأمريكي؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

�لقا�شي  تر�مب  دون��ال��د  �لأمريكي  �لرئي�س  ق��ر�ر  ك��ان 
قر�ر�ت  �أك���رث  م��ن  �شوريا  م��ن  ج��ن��دي   2000 ب�شحب 
وجاء   .2018 يف  ل��ل��ج��دل  �إث����ارة  �خل��ارج��ي��ة  �شيا�شته 
�لقر�ر مبثابة حتول كامل مده�س لل�شيا�شة �لأمريكية، 
�لأم��ري��ك��ي يف  �لأم���ن �لقومي  و�أث���ار خم��اوف م�شوؤويل 
و��شنطن من �أن يو�جه �لأكر�د، حلفاء �أمريكا يف �حلرب 
�شد د�ع�س، خ�شائر ل�شالح �حلكومة �ل�شورية، ورو�شيا، 

وتركيا. 
من  ك��ل  �أفرز”  “فورين  م��وق��ع  يف  كتبه  م��ا  وح�����ش��ب 
كولني كلرك، زميل بارز لدى مركز �شوفان، وزميلته 
�لتاأرجح  من  �مل�شتفيدين  �أك��رب  ف��اإن  طبطبائي،  �آري���ان 

�لأمريكي يف �شوريا هي �إير�ن. 
وح�شب كاتبي �ملقال، من �شاأن �ن�شحاب �أمريكي توفر 
�شبكتهم  لتو�شيع  �لإي��ر�ن��ي��ني  �أم���ام  للتحرك  م�شاحة 
�ل�شرق  ع��رب  ون�شرهم  �لأج��ان��ب  �ل�شيعة  �ملقاتلني  م��ن 
�لأو�شط. وبعث قر�ر تر�مب �لأخر بر�شالة �إىل طهر�ن 

باأن و��شنطن مل تعد عقبًة �أمام تلك �ملخططات. 
مليل  غ��ال��ب��اً  عنه  حت��دث  م��ا  �إىل  �مل��ق��ال  كاتبا  ويلفت 
�إي�������ر�ن، ق��ب��ل 40 ع���ام���اً ع��ن��د ق���ي���ام �جل��م��ه��وري��ة عن 
�أن ن�شر مثٍل ثورية  ت�شدير ثورتهم �إىل �لعامل. ورغم 
�أهدرت  فقد  �لرئي�شية،  �إي���ر�ن  �أه���د�ف  �شمن  يعد  مل 
مع  وثيقة  ع��لق��ات  تطوير  يف  �ل�شنني  ع�شر�ت  �إي���ر�ن 
تنظيمات، خا�شًة �ل�شيعية منها، يف دول تعتربها مهمة 
لأمنها. وتربط تلك �لعلقات طهر�ن مبكونات �شيعية 
و�شوريا،  وباك�شتان،  ولبنان،  و�ل��ع��ر�ق،  �أفغان�شتان،  يف 

��شتمر�ر �لعمليات �لع�شكرية للجي�س فيها دون تغير، 
لتطور�ت  م�شتعد�ً  ي��ك��ون  ب���اأن  م��ط��ال��ب  �جل��ي�����س  ل��ك��ن 
م��ف��اج��ئ��ة ت�����رت�وح ب���ني غ���ي���اب �أب�����و م�����ازن ع���ن �مل�شهد 
فتح  بني  �أو  فتح،  د�خ��ل  قوى  �شر�ع  ون�شوء  �ل�شيا�شي، 
مبا  �لفل�شطينية،  �لأمنية  �ملنظومة  و�نهيار  وحما�س، 
ي�شمل �لتن�شيق �لأمني مع �إ�شر�ئيل، �أو �ندلع مو�جهات 

�شعبية فل�شطينية �شد �إ�شر�ئيل و�ل�شلطة نف�شها.
-�حلفاظ على ثقة �جلمهور �لإ�شر�ئيلي باجلي�س من 
بالثقة  قيا�شاً  �ل����ر�أي  ��شتطلعات  تظهره  م��ا  خ��لل 

�ملتزعزعة بباقي موؤ�ش�شات �لدولة.
�جلي�س  �أرك���ان  رئي�س  ب��ني  �لقائمة  �لعلقة  -طبيعة 
�إل��ي��ه روؤ�شاء  و�مل�����ش��ت��وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، يف ظ��ل م��ا و���ش��ل 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�أبيب  تل  �لقومي يف جامعة  �لأم��ن  �أبحاث  �أف��اد معهد 
�أن “�جلرن�ل �أفيف كوخايف �لذي يت�شلم قيادة �جلي�س 
و�لع�شرين،  �لثاين  �لأرك��ان  رئي�س  ليكون  �لإ�شر�ئيلي 

يو�جه ع�شرة حتديات.
جرن�لت  كبار  م��ن  ثلثة  �أع��ده��ا  در����ش��ة  �ملعهد  ون�شر 
�جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ه��م ع��ام��و���س ي���ادل���ني، �لرئي�س 
“�أمان”،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت  �ل�����ش��اب��ق جل��ه��از 
و�إيتي  و�لرئي�س �حلايل ملعهد در��شات �لأمن �لقومي، 
ب�شلح �جلو،  �لأب��ح��اث  لق�شم  �لأ���ش��ب��ق  �ل��ق��ائ��د  ب���ارون 
ومدير معهد “دودو” للتفكر �لع�شكري، و�أودي ديكل، 
�لفل�شطينيني.  مع  �ملفاو�شات  لإد�رة  �ل�شابق  �لرئي�س 
وقال �إن �لتحديات “لي�شت د�خلية فح�شب بل خارجية 
يو�جه  كوخايف  ف��اإن  �لأمنية  �لناحية  من  لأن��ه  �أي�شاً، 
�لبيئة  ظ��ل  يف  م�شتقرة  وغ��ر  عا�شفة  زمنية  مرحلة 
�لإ�شر�ئيلي،  �جلي�س  فيها  يعمل  �لتي  �ل�شرت�تيجية 

وتت�شم بحالة �نعد�م �ليقني«.

و�لتحديات �لع�ضرة هي:
-�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ت��ه��دي��د �لإي������ر�ين، ���ش��و�ء �ل���ن���ووي �أو 
�لتقليدي، يف ظل �لقناعات �لتي باتت �شائدة يف �إ�شر�ئيل 
خلل �ل�شنو�ت �لأخرة باأن �إير�ن هي �لتهديد �لأكرث 
�إ�شر�ئيل  �أن  ع��ل��م��اً  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لأم����ن  ع��ل��ى  ح��ي��وي��ة 
�شدها،  مبا�شرة  �لعمل  عن  قليلة  �أ�شهر  حتى  �متنعت 
وف�شلت �لعمليات �ل�شرية. ويعلم كوخايف �أن ��شتخد�م 
بالغ  �شيكون  �إي��ر�ن  �شد  �لإ�شر�ئيلي  �لع�شكري  �خليار 

�لتعقيد، وينطوي على خماطر.
- �لهجمات �لع�شكرية �لإ�شر�ئيلية يف �جلبهة �ل�شمالية 
�لتي  �حلروب”  ب��ني  “�ملعركة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ���ش��م��ن 
جناحات  وحققت   ،2013 عام  منذ  �إ�شر�ئيل  تنفذها 

�شوريا،  د�خ����ل  �لإي�������ر�ين  �ل���ت���و�ج���د  �إع���اق���ة  ك��ب��رة يف 
�إىل حزب �هلل، لكن  وتقلي�س كميات �لأ�شلحة �ملنقولة 
مرور �شتة �أعو�م على هذه �ل�شرت�تيجية يتطلب �إجر�ء 
نقا�س جديد حول جناحاتها و�إخفاقاتها و�إمكانية دمج 

و�شائل �أخرى معها.
�ملتعددة  �لأوىل  �ل�����ش��م��ال  “حرب  �ن�����دلع  -�إم��ك��ان��ي��ة 
بعدما �أ�شفرت حرب لبنان �لثانية 2006  �جلبهات”، 
عن ردع متبادل بني �إ�شر�ئيل وحزب �هلل، لكن �ملعطيات 
�لأمنية،  �لأو����ش���اع  ت��ده��ور  لإم��ك��ان��ي��ة  ت�شر  �مل��ي��د�ن��ي��ة 
�أكرث �شر��شة  ون�شوب حرب لبنان �لثالثة �لتي �شتكون 
يجعل  قد  �شوريا  يف  �لقائم  �لو�شع  �شابقاتها.  كل  من 
�حلرب �لقادمة متعددة �لأطر�ف، بعك�س ما كان عليه 
�حلال خلل �لعقود �ملا�شية، بحيث ل تقت�شر �ملو�جهة 
�شوريا،  �إليها  تن�شم  قد  بل  لبنان،  على  �إ�شر�ئيل  مع 
�ل��ع��ر�ق و�إي���ر�ن، ويف �ل�شيناريو �لأ���ش��و�أ �جلبهة  ورمب��ا 

�لفل�شطينية من خلل م�شاركة �لعديد من �لقو�ت.
�لكفيلة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  للجي�س  �ل��ربي��ة  �ل��ق��وة  ب��ن��اء   -
�لأ�شئلة �ملطروحة  بتحقيق �حل�شم و�لنت�شار، يف ظل 
د�خ����ل �أروق�����ة �جل��ي�����س ح���ول م���دى م��لءم��ة �ل�شيغة 
ه��ديف �حل�شم  لتحقيق  �جل��اري��ة  �حل��روب  �لقائمة من 

و�لنت�شار«.
�أنها ل تبدي حما�شة  - مو�جهة حما�س يف غ��زة، رغم 
مل��و�ج��ه��ة و����ش��ع��ة م��ع �إ���ش��ر�ئ��ي��ل. ل��ك��ن م���رور �أك���رث من 
2014 ك�شفت عن  �أربع �شنو�ت على �جلرف �ل�شامد 
تر�جع يف قوة �لردع �لإ�شر�ئيلية �أمام �حلركة، يف حني 
لديها من م�شادر قوة  لتفعيل ما  �أن حما�س م�شتعدة 
�لأخ����ر يف  �لت�شعيد  ك��م��ا ك�شف  ي��لئ��م ظ��روف��ه��ا  مب��ا 
�شاروخية  قذيفة   500 �إط���لق  �شهد  �ل��ذي  نوفمرب 

نحو �إ�شر�ئيل.
لأن  �لغربية  بال�شفة  �لأمنية  �لأو���ش��اع  تدهور  -منع 
�ل���ظ���روف �ل�����ش��ائ��دة ح��ال��ي��اً ه��ادئ��ة ن�����ش��ب��ي��اً م��ا يتطلب 

��شرت�تيجي، و�لتعوي�س عن دونية �أ�شلحتها �لتقليدية 
عرب ��شتعر��س للقوة خارج �إمكانياتها. 

�إي���ر�ن على  �ملجموعات  تلك  ت�شاعد  ذل��ك،  و�لأه���م من 
تو�شيع عملياتها �شمن ما ي�شمى “مناطق رمادية” ما 
مع  و�شوريا،  �لعر�ق  مثل  دول  يف  و�حل��رب،  �ل�شلم  بني 
�أث��م��ان تدخل  وتقليل  �لإن��ك��ار،  �شيا�شة  ق��در من  توفر 

و�ليمن، ويف مناطق �أخرى. 
عرب  ك��ربى  مكا�شب  �إي���ر�ن  جنى  �إىل  �لكاتبان  وي�شر 
حروب  ���ش��ن  م��ن  ب����دء�ً  ل��ب��ن��ان  يف  �هلل  حل���زب  تاأ�شي�شها 
بالوكالة، و�ل�شتفادة من مقاتلني من طرف ثالث، مبا 
يف ذلك �إرهابيني وميل�شيات. وبالعمل مع �أطر�ف غر 
ر�شمية، تتاح لطهر�ن فر�شة ردع خ�شوم، وتطوير عمق 

روؤ�شاء  م��ع  قا�شية  م��و�ج��ه��ات  م��ن  �ل�شابقون  �لأرك����ان 
�أن  كوخايف  من  يتطلب  ما  �حل��رب،  ووزر�ء  �حلكومات 
�حلكومة،  مع  �لعلقة  م�شتوى  م�شلفاً  لنف�شه  يحدد 
تفاديا لأي �إ�شكاليات قد تن�شب وتوؤثر على م�شار عمل 

�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية.
- �إق�����ر�ر �مل���و�زن���ة �ل�����ش��ن��وي��ة �خل��ا���ش��ة ب��اجل��ي�����س، وهي 
خططه  �شمن  �جلي�س  ب��ن��اء  يف  لل�شتمر�ر  �ملطلوبة 

�ل�شنوية �ملقرة د�خل �لأروقة �لع�شكرية.
�لأرك��ان، �لذي يتمتع  - �ملحافظة على موؤ�ش�شة رئي�س 
و�لع�شكرية  �ل�شيا�شية  �ل��رتك��ي��ب��ة  يف  ب��ال��غ��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
�أخرى  دول  نظر�ئه يف  يزيد عن  قد  �لإ�شر�ئيلية، مبا 

حول �لعامل.

ع�شكري. 
�إىل م��ا ج���رى عند  �ل��ك��ات��ب��ان  �ل�����ش��ي��اق، ي�شر  ويف ه���ذ� 
�ندلع �حلرب �ل�شورية، عندما �شارعت طهر�ن لتجنيد 
مقاتلني وت�شليح ميل�شيات �شيعية من لبنان، و�لعر�ق، 
يف  ق��و�ت  �إي��ر�ن  ط��ورت  وفيما  وباك�شتان.  و�أفغان�شتان، 
�آ�شيا  �شيعة من جنوب  ك��ان جلب  فقد  و�ل��ع��ر�ق،  لبنان 

حدثاً جديد�ً.
و�أ�شبحت تلك �ملجموعات �لفرعية من مقاتلني �أجانب 
مهمات  منها  ول��ك��ل  �أو���ش��ع،  �شبكة  م��ن  يتجز�أ  ل  ج���زء�ً 
�أفغان،  م��ن  “فاطميون”  ميلي�شيا  فت�شكلت  خ��ا���ش��ة. 
�لنظام  ودرب  باك�شتانيني.  م��ن  “�لزينبيون”  ول���و�ء 
�لإي��ر�ين وجهز ون�شر �آلفاً من تلك �لقو�ت يف �شوريا، 

وو�شل به �لأمر �إىل جتنيد �أطفال. 
�لأجانب،  �ل�����ش��ي��ع��ة  �مل��ق��ات��ل��ني  م��ن  �ل�����ش��ب��ك��ة  ت��ل��ك  و�إىل 
فدون  ج��دي��د�ً.  م�شتوًى  �لأمريكي  �لن�شحاب  ي�شيف 
�لتز�م �أمريكي مبحاربة �إير�ن يف �شوريا، �شتنتع�س تلك 
�ل�شلطة لتو�شيع  �ل�شبكة وتنمو، وت�شتفيد من فر�غ يف 
�إي��ر�ين قدمي ظل  نفوذ طهر�ن يف �ملنطقة، وهو هدف 
من  �لعر�ق  يف  �أمريكية  ق��و�ت  ن�شر  بفعل  �ملر�قبة  قيد 

2003 �إىل 2011. 
�أن يوؤدي خف�س عدد �جلنود  �لكاتبني، يرجح  ويف ر�أي 
و��شنطن  حتتفظ  �أن  ُيتوقع  �إذ  �شوريا،  يف  �لأمريكيني 
بعدة مئات من �لقو�ت �خلا�شة هناك، لتنفيذ �إ�شر�ئيل 
�لدولة  �أن  �إىل  ن��ظ��ر�ً  ���ش��وري��ا،  �ل���غ���ار�ت يف  م��ن  م��زي��د�ً 
�لعربية مل تعد تعتمد على �لقوة �لع�شكرية �لأمريكية 
�إير�ن  ت�شتخدم  وب��دوره��ا، قد  �لإي���ر�ين.  �لتو�شع  ل��ردع 

�أولئك �ملقاتلني �لأجانب كقوة خارجية �شاربة. 

•• هراري-اأ ف ب:

�ملعار�شة يف زميبابوي  �إي��ف��ان م��و�ري��ري رم��ز  �لق�س  �أوق��ف 
�حتجاجا  و��شع  عام  ��شر�ب  �لثالث من  �ليوم  �لأربعاء، يف 
�نتفا�شة  �ل��ذي حت��ول �ىل  �مل��ح��روق��ات،  ��شعار  �رت��ف��اع  على 

�شيا�شية �شد �لرئي�س �إمير�شون منانغاغو�.
�ملعار�شة  �لتظاهر�ت  ل��و�ء  حامل  م��و�ري��ري،  �لق�س  وك��ان 

للنظام يف 2016، �أوقف �شباحا من منزله بهر�ري.
“يوؤكدون  لل�شحافيني  متيتو�  بياتري�س  حماميته  وقالت 
�لتو��شل  و�شبكات  تويرت  ع��رب  �ل��ع��ن��ف...  على  حر�س  �أن��ه 

�لجتماعي«.

����ش��ر�ب ع��ام ي�شتمر  �ب���رز نقابة يف زمي��ب��اب��وي �ىل  ودع���ت 
ثلثة �يام، بعد �علن �لرئي�س �مير�شون منانغاغو� م�شاء 
دمرته  بلد  يف  �مل��ح��روق��ات  لأ���ش��ع��ار  كبر  رف��ع  ع��ن  �ل�شبت 

�لأزمة �لقت�شادية.
روبرت  لنظامي  بانتقاد�ته  �ملعروف  مو�ريري،  �يفان  وز�د 
م��وغ��اب��ي وخ��ل��ف��ه �مي��ر���ش��ون م��ن��ان��غ��اغ��و�، م��ن دع��و�ت��ه �ىل 

�ل�شر�ب.
وكتب �لأحد على تويرت “حان �لوقت لتعبئة جميع �لذين 
يحبون زميبابوي فعل«. وقد �ندلعت تظاهر�ت عنيفة منذ 
�لثنني يف كل �أنحاء �لبلد، خ�شو�شا يف هر�ري وبولو�يو 

)جنوب(، �ملدينة �لثانية يف �لبلد ومعقل �ملعار�شة.

ليما للدول �لأمريكية، بحجب �حل�شابات 
ح�شب  �حلكومة،  ممثلي  لكبار  �مل�شرفية 

ما ذكرت �شحيفة “�إل نا�شيونال«.
وك����ت����ب �لأم��������ني �ل����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة �ل�����دول 
�لأمريكية، لوي�س �أملاغرو، عرب تويرت �أنه 
�إعلن  “يف  �لوطنية  �جلمعية  �تفاق  �أي��د 
لل�شلطة،  م������ادورو  ن��ي��ك��ول���س  �غ��ت�����ش��اب 
من   233 �مل�����ادة  ت��ط��ب��ي��ق  �إىل  و�حل���اج���ة 
و�لدعوة  �ملوؤقتة،  �لرئا�شة  عن  �لد�شتور 

�إىل �لنتخابات«.
لولية  �لد�شتورية  �ليمني  م��ادورو  و�أدى 

•• كرااك�ص-وكاالت:

�لفنزويلية،  �ل��وط��ن��ي��ة  �جلمعية  و�ف��ق��ت 
�لربملان، �لتي تهيمن عليها �ملعار�شة، على 
مادورو  نيكول�س  �لرئي�س  يتهم  �إع���لن 
يحل  ب���اأن  مطالبة  �ل�����ش��ل��ط��ة،  ب��اغ��ت�����ش��اب 

حمله رئي�س �جلمعية خو�ن غويدو.
وق���ال���ت �جل��م��ع��ي��ة، �إن����ه ل���ن ت��ك��ون هناك 
�أ�شدرها  �ل��ت��ي  للمر��شيم  �شلحية  �أي 
مادورو. وطالبت �جلمعية 46 دولة، من 
بينها �أع�شاء �لحتاد �لأوروبي، وجمموعة 

ثانية يف حفل �أقيم يوم �خلمي�س �ملا�شي، 
�نتخابات  ب��ع��د  �ل��روؤ���ش��اء  معظم  ق��اط��ع��ه 
�ع���ت���ربت غ���ر دمي��ق��ر�ط��ي��ة ع��ل��ى نطاق 
�ملا�شي،  يوم �جلمعة  وقال غويدو  و��شع. 
موؤقتاً  �ل��ب��لد  رئا�شة  لتويل  م�شتعد  �إن��ه 
ح��ت��ى �إج����ر�ء �ن��ت��خ��اب��ات، ون��ا���ش��د �جلي�س 
ل���دع���م ع��م��ل��ي��ة �لن���ت���ق���ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 

�لبلد.
�إىل  و�حلكومة  �لوطنية  �جلمعية  ودع��ت 
-كانون  يناير   23 يف  م��ظ��اه��ر�ت  تنظيم 

�لثاين.

الربملان يتهم مادورو باغت�ساب ال�سلطة

مع ت�ضاعد �أزمة �لقت�ضاد 

حزب اأردوغان قد يخ�سر املدن الكبرية يف النتخابات 
يقف���ز  �لت�شخم  مع�������دل  جعلت  �لتي 

�إىل 25 يف �ملئ�ة و�أ�شعف���ت �لنمو.
يف �لوقت �حلايل يطبق حزب �لعد�لة 
ت�شتهدف  حتفيز  �إج����ر�ء�ت  و�لتنمية 
�لناخبني �لفقر�ء - رفع �حلد �لأدنى 
�ل�شر�ئب  ب��ع�����س  وخ��ف�����س  ل���لأج���ور، 
ديون  هيكلة  و�إع�����ادة  �ل������و�رد�ت،  ع��ل��ى 
�أثر  �أن  يبدو  لكن  �لئ��ت��م��ان،  بطاقات 
ذلك حمدود و�أن �لقت�شاد يف طريقه 

�إىل �لركود.
�لعد�لة  ح��زب  يف  كبر  م�شوؤول  وق��ال 
حلزبنا  “�لتاأييد  ل��روي��رز  و�لتنمية 
�لو��شح  �مل��ئ��ة.. من  32 و35 يف  بني 
�أنه �أقل من توقعاتنا. لكننا ما زلنا يف 
بد�ية �حلملة �لنتخابية، و�شنعمل يف 
�إقناع من مل يح�شمو� موقفهم  �جتاه 
بعد«. و�أ�شاف “�لو�شع يف �أنقرة لي�س 
مريحا. قد نو�جه حتديات مماثلة يف 
وتابع �أنه يعتقد  مدن كبرة �أخرى”. 

»�إذ�  م�شى.  فيما  �إل��ي��ه  حاجة  يف  يكن 
�ملرة  ه���ذه  ��شطنبول  �أو  �أن��ق��رة  خ�شر 
رغ����م �ل���ت���ح���ال���ف، ف�����ش��ي��ع��ن��ي ذل����ك �أن 
م�شتقبله يرت�جع. من �ملمكن �أن يكون 
تر�جع  لكنه  وبطيئا  طويل  �لرت�جع 

يف نهاية �ملطاف«.

 �نتكا�ضة �قت�ضادية
وهو  و�لتنمية،  �لعد�لة  ح��زب  �كت�شح 
�نتخابات  �جل������ذور،  �إ����ش���لم���ي  ح����زب 
مبكافحة  وع��د  بربنامج   2002 ع��ام 
وم�شاعدة  �لق��ت�����ش��اد  وب���ن���اء  �ل��ف�����ش��اد 
�لأتر�ك  و�ملتدينني  �لفقر�ء  مليني 
�لذين كانو� حمل جتاهل من �ل�شفوة 
�لرتكية. وحقق �حلزب منو� �قت�شاديا 
و�مل�شروعات  �ل���دي���ون  م��ول��ت��ه  م��دوي��ا 
�لإن�شائية، وهو منو حذر �قت�شادي����ون 
من �أنه غر م�شتد�م. و�هتز �لقت�ش�اد 
�لعملة  �أزم���ة  ب�شبب  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف 

•• اأنقرة-رويرتز:

بعد 18 عاما يف �حلكم وبعد �نح�شار 
طفرة �لقت�شاد وت�شاعد �أزمته، ميكن 
�أن يخ�شر حزب �لعد�لة و�لتنمية �لذي 
�أردوغ���ان  رج��ب طيب  �لرئي�س  ي��ق��وده 
�ملدن  بع�س  جمال�س  على  �ل�شيطرة 
�ل��ب��ل��دي��ة �لتي  �ن��ت��خ��اب��ات  �ل��ك��ب��رة يف 
مار�س   31 ي����وم  ت��رك��ي��ا  يف  ���ش��ت��ج��رى 
�أردوغان متتعه  �آذ�ر. وبينما �شيو��شل 
ك��ا���ش��ح��ة يخولها  ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ب�����ش��ل��ط��ات 
�شعيفا  �أد�ء  ف��اإن  �لرئا�شي  من�شبه  له 
�شيكون  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ع���د�ل���ة  حل����زب 
مبثابة �شربة رمزية له و�شيبني كيف 
�لقت�شاد  ع��ن  �ل��ن��اج��م  �لإح���ب���اط  �أن 
�أ�شر ب�شيا�شي ظل �لنا�س ينظرون �إليه 
لفرتة طويلة باعتباره ل ُيقهر. وقال 
م�شدر�ن يف �حلزب لرويرتز �إن �ثنني 
�أن  �أظهر�  �لد�خلية  ��شتطلعاته  من 

بني  م��ا  �إىل  ت��ر�ج��ع  �ل�شعبي  �ل��ت��اأي��ي��د 
ن�شبة  ح�شاب  قبل  �مل��ئ��ة  يف  و35   32
�لذين  �لناخبني  م��ن  باملئة  �لثلثني 

مل يح�شمو� �إىل �لآن ملن �شي�شوتون.
�أجريت  �لتي  �لبلدية  �لنتخابات  ويف 
�لعد�لة  ح����زب  ح�����ش��ل   2014 ع����ام 
من  �مل����ئ����ة  يف   43 ع���ل���ى  و�ل���ت���ن���م���ي���ة 
على  ك��ب��ر  ب��ف��ارق  �لأ����ش���و�ت متقدما 
�ل�شعب  وه��و ح��زب  ل��ه  �أق���رب مناف�س 
�جلمهوري �لعلماين �لذي ح�شل على 
�لأ�شو�ت.  م��ن  �مل��ئ��ة  25 يف  م��ن  �أق���ل 
�مل��م��ك��ن �لآن  �إن م��ن  وق���ال �مل�����ش��در�ن 
و�لتنمية  �ل��ع��د�ل��ة  ح���زب  ي��خ�����ش��ر  �أن 
مناف�شة  ي��و�ج��ه  كما  �أن��ق��رة  �لعا�شمة 
حزب  و�شيطر  ��شطنبول.  يف  �شر�شة 
“حزب  �شلفه  �أو  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل��ع��د�ل��ة 
�ملدينتني  ع��ل��ى  �لإ�شلمي”  �ل���رف���اه 
وعلى معظم �ملجال�س �لبلدية �لكبرة 

يف تركيا ملدة ز�دت على 20 عاما.

�ل�شاحة  ب����رز يف  ق���د  �أردوغ�������ان  وك����ان 
من�شب  يف  وه���و  �ل��رتك��ي��ة  �ل�شيا�شية 
����ش��ط��ن��ب��ول. ومعروف  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س 
عنه �أنه يويل �أهمية خا�شة لنتخابات 
موقف  يف  �أ�شا�شية  ها  ويعدُّ �لبلديات 

�لناخبني من �حلكومة.
ورغم �أنه لي�س مر�شحا يف �لنتخابات 
��شتفتاء  ت��ع��د  نتيجتها  ف���اإن  �ل��ب��ل��دي��ة 
ع��ل��ى ح��ك��م��ه. وم���ن ���ش��اأن ت��ر�ج��ع حاد 
�أن  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  �شعبية  يف 
يف  �شريكه  لأن  �شديد�  �إزع��اج��ا  ي�شبب 
�لئ��ت��لف �حلاكم وه��و ح��زب �حلركة 
�لقومية �ليميني لن يطرح مر�شحني 
يف ب��ع�����س �مل��ج��ال�����س �ل��ب��ل��دي��ة. وق���ال 
جاريث جينكينز وهو حملل خم�شرم 
“بالن�شبة لأردوغان  �لرتكية  لل�شوؤون 
عليه  ك��ان  �أي�شا.  هيبة  م�شاألة  �لأم���ر 
�ملنا�شبتني  يف  �ئ���ت���لف���ني  ي�����ش��ك��ل  �أن 
مل  م��ا  وه���و  �ملا�شيتني  �لنتخابيتني 

��شطنبول  يف  ن�شبيا  طيب  �لو�شع  �أن 
و�لعا�شمة  تركية  مدينة  �أك���رب  وه��ي 

�لقت�شادية للبلد.
�لعد�لة  ح��زب  يف  �آخ���ر  م�ش�وؤول  و�أق���ر 
و�لتنمية باأن �شعبية �حلزب ل تزي��������د 
على 35 يف �ملئة، وهي �أقل بكثر من 
ن�����ش��ب��ة �لأ�����ش����و�ت �ل��ت��ي ح�����ش��ل عليها 
�أردوغ��������ان يف �ن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ة يف 
 52.59 بلغت  و�لتي  ح��زي��ر�ن  يونيو 

يف �ملئة.
�جلمهوري  �ل�����ش��ع��ب  ح�����زب  ورف���������س 
�لتقدير�ت  ع���ن  �حل���دي���ث  �مل���ع���ار����س 
�لناخبني  ب���ني  ل�����ش��ع��ب��ي��ت��ه  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
عندما طلبت رويرتز منه ذلك. وقال 
�إن هدفه هو  م�شوؤول كبر يف �حل��زب 
ومنها  �لكبرة،  �مل��دن  بع�س  يف  �لفوز 
����ش��ط��ن��ب��ول و�أن����ق����رة. �أم����ا ث��ال��ث �أكرب 
�أزم��ر فهي معقل  مدينة تركية وهي 

حلزب �ل�شعب �جلمهوري.

اعتقال �سخ�سية معار�سة للنظام يف زميبابوي 
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عربي ودويل

�جتماع �لفر�ضة �لأخرية بني �ل�ضاهد و�لطبوبي مل يدم �ضوى 5 دقائق  

�إياد �لدهماين: ت�ضريك �لقطاع �لعام يف �لإ�ضر�ب خطوة ت�ضعيدية �ضتكون لها نتائج وخيمة

م���ب���ا����ش���رة يف �لأج�������ر �خل������ام ويف 
�لع����ت����م����اد �ل�������ش���ري���ب���ي ع���ل���ى �أن 
من  �بتد�ء  ق�شطني  على  ت�شرف 
�شهر دي�شمرب 2018 “، م�شيفا 
يف  �أب����د�  تفكر  مل  “�حلكومة  �أن 
�لزياد�ت  �ملتقاعدين من  ��شتثناء 
و�أن �ختيارها �لعتماد �ل�شريبي 
��شتثناء  م���ن���ه  �ل�����ه�����دف  ل���ي�������س 

�ملتقاعدين«.
ب��اأن معدل  �لدهماين  �إي���اد  وذّك���ر 
�ل���زي���ادة يف �أج����ور �مل��وظ��ف��ني بلغ 
65 باملائة بني 2010 و2018 
�لكو�در  �أج��ور  �ل��زي��ادة يف  ومعدل 
يف نف�س �لفرتة بلغ 64 باملائة«. 

با�شم �حلكومة  �ملتحدث  كما بني 
�لعام  �لحت���اد  م��ق��رتح  “كلفة  �أن 
�لتون�شي لل�شغل حول �لزياد�ت يف 
�لوظيفة �لعمومية هي يف حدود 
لفتا   ، دينار”  م��ل��ي��ون   2500
“يف حال قبلت �حلكومة  �أنه  �إىل 
فاإن  �ل�شغيلة  �مل��ن��ظ��م��ة  مب��ق��رتح 
�ل10  ���ش��ت��ف��وق  �لت�شخم  ن�شبة 

باملائة«. 
�لزيادة  �أّن  على  �ملتحّدث،  و�شدد 
�لأمثل  �حل���ّل  لي�شت  �لأج����ور  يف 
مل���ق���اوم���ة غ�����لء �مل��ع��ي�����ش��ة م����ربز� 
�أّن���ه رغ��م �ل��زي��ادة يف �لأج���ور فاإّن 
تتح�شن  مل  �ل�����ش��ر�ئ��ي��ة  �مل���ق���درة 
د�ع��ي��ا �إىل ����ش���رورة �خل����روج من 

“�لد�ئرة �ملفرغة« .

كلفة مرتفعة
�ل�����������ش�����اأن  يف  خ������������رب�ء  وي������������رى 
�ملالية  �ل��ك��ل��ف��ة  �إن  �لق��ت�����ش��ادي، 
�ملبا�شرة للإ�شر�ب �لعام يف قطاع 
و�لقطاع  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �ل��وظ��ي��ف��ة 
�لعمومية  �مل���ال���ي���ة  ع���ل���ى  �ل����ع����ام 
مليون   300 ح����دود  يف  ���ش��ت��ك��ون 

دينار تون�شي.
ت�شمل  �لكلفة  ه��ذه  ب���اأن  و�أف�����ادو� 
�خل�������ش���ائ���ر �مل����ال����ي����ة ل����لإ�����ش����ر�ب 
�لعمومية  �ل��وظ��ي��ف��ة  ق���ط���اع  يف 
�ل��ع��ام وك��ذل��ك تبعاتها  و�ل��ق��ط��اع 
ومنها  �خل����ا�����س  �ل���ق���ط���اع  ع���ل���ى 
�لقت�شادية  �ل���ت���ب���ع���ات  خ���ا����ش���ة 

لتعطيل �ملطار�ت و�ملو�نئ.
���ش��ي��رتت��ب عن  �ن���ه  و�أ�����ش����ارو� �إىل 
�لوظيفة  ق���ط���اع  يف  �لإ������ش�����ر�ب 
�لعمومية تاأثر على �شورة تون�س 

ويخف�س من نو�يا �ل�شتثمار.
‘’حجم  �شوؤ�ل حول  رده على  ويف 
�خل�����ش��ائ��ر �ل���ت���ي م���ن �مل��م��ك��ن �أن 
�شرح   ، �ل��ع��ام  لإ����ش���ر�ب  ي�شببها 
�مل�����ش��اع��د بالحتاد  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
�شامي  ل�����ش��غ��ل،  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام 
ك��ان هناك  ‘’�إذ�  ب��اأن��ه  �ل��ط��اه��ري، 
تخوفا من �أن تكون حجم خ�شائر 
�شتكلفه  مم����ا  �أك������رب  �لإ������ش�����ر�ب 
�لزيادة يف �لأجور، فلماذ� ل يتمر 

�إقر�ر هذه �لزيادة«.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
�لفر�شة  �ج����ت����م����اع  ُي���ف�������س  مل 
�أم�س  �شباح  ُعقد  �ل��ذي  �لأخ���رة 
رئ��ي�����س �حلكومة  ب���ني  �لأرب����ع����اء، 
�ل�����ش��اه��د و�لأم�����ني �لعام  ي��و���ش��ف 
لل�شغل،  �لتون�شي  �لعام  للحتاد 
نتيجة  �إىل  �لطبوبي،  �لدين  نور 
و�أن �لج���ت���م���اع مل  ع��ل��م��ا  ت���ذك���ر، 

يتجاوز �ل� 3 دقائق.
�لتون�شي  �ل��ع��ام  �لحت����اد  و�أع���ل���ن 
لل�شغل �أّن هيئته �لإد�رية �لوطنية 
لتخاذ  �ل��ق��ادم  �ل�شبت  �شتنعقد 
خ��ط��و�ت ت�����ش��ع��ي��دي��ة، ب��ع��د �إق����ر�ر  
�لإ����ش���ر�ب �ل��ع��ام �ل��ي��وم �خلمي�س 
و�لوظيفة  �ل����ع����ام  �ل���ق���ط���اع  يف 

�لعمومية.
و�أعلن حفيظ حفيظ �لأمني �لعام 
�مل�شاعد للمركزية �لنقابية �نتهاء 
�مل���ف���او����ش���ات وت��ن��ف��ي��ذ �لإ�����ش����ر�ب 
بالوظيفة  �خلمي�س  �ل��ي��وم  �ل��ع��ام 
لفتا  �ل��ع��ام،  و�لقطاع  �لعمومية 
�إىل �أن هيئة �إد�رية وطنية �شتعقد 
�ل�شبت �لقادم للنظر يف “�لأ�شكال 

�لن�شالية �لقادمة«.

»كفى مغالطات«
ودعا حفيظ خلل ندوة �شحفية، 
�ل���ك���ف عن  �إىل  �ل���ده���م���اين  �إي�����اد 
ت�شويه  وع��ن  “�ملغالطات  تقدمي 
�أن  �إىل  م�����ش��ر�  �ل�شغل”  �حت����اد 
يف  �ل��ع��ام  �لقطاع  �أع���و�ن  م�شاركة 
ي��ن��اي��ر ج����اءت على   17 �إ����ش���ر�ب 
�حلكومة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع�����دم  خ��ل��ف��ي��ة 
. و�أبرز  �لزياد�ت  �تفاق  بنود� من 
بزيادة  ط��ال��ب  �ل�����ش��غ��ل  �حت����اد  �أن 
دينار  م��ل��ي��ون   1200 ق��ي��م��ت��ه��ا 
مطالب  �أن  �ل��ده��م��اين  ق��ول  و�ن 
مليون  ب�2500  ت��ق��در  �ملنظمة 

دينار جمانب للحقيقة.
ت�شريحات  �ملتحدث  �نتقد  كما   
وزير �ل�شوؤون �لجتماعية حممد 
�أي�شا  �إي�����اه  د�ع���ي���ا  �ل��ط��ر�ب��ل�����ش��ي، 
�ملغالطات  تقدمي  ع��ن  �لكف  �إىل 
رو�ي���ت���ه  �إىل  ذل�����ك  يف  م�����ش��ت��ن��د� 
ب���خ�������ش���و����س �ق��������رت�ح �لع���ت���م���اد 
�ل�����ش��ري��ب��ي �ل����ذي ���ش��دد ع��ل��ى �أن 
�ل�شناديق  ع���ل���ى  ت���د�ع���ي���ات  ل����ه 
�ملتقاعدين  �ن  وعلى  �لجتماعية 

لن ينتفعو� بالزياد�ت ..
ت�شكو من  �ل�شناديق  بان   مذكر� 
ب�200 مليون  �شنويا يقدر  عجز 

دينار.
5 بني  ز�ئ������د   5 �ج���ت���م���اع  وك������ان 
�لثلثاء  و�لحت���������اد  �حل���ك���وم���ة 
�أن  �إذ  �مل��ف��او���ش��ات  ب��ف�����ش��ل  �ن��ت��ه��ى 
�لحت����اد مل ي��و�ف��ق ع��ل��ى مقرتح 
متثلت  و�لتي  بالزيادة  �حلكومة 
يف 180 دينار� و�شملت �لنا�شطني 
و�ملتقاعدين، على �أن ت�شرف على 

ق�شطني �بتد�ء من �شهر دي�شمرب 
.  2018

من جهته، �عترب �لناطق �لر�شمي 
�لطاهري،  �شامي  �لحت���اد  با�شم 
�أن لقاء رئي�س �حلكومة و�لأمني 
�لعام للحتاد �أم�س �لأربعاء، لقاء 
جماملة، ومل يُدم �شوى 3 دقائق 

فقط.

»�ضرب لل�ضيادة«
و�أّك��د �لطاهري يف ندوة �شحفية 
عقدت مبقر �لحتاد �أّن �لإ�شر�ب 
جل�شة  ه���ن���اك  ول���ي�������س  ���ش��ي��ن��ّف��ذ 
م��ف��او���ش��ات �أخ������رى، م��ع��ت��رب� �أن 
�حلكومة قّدمت مغالطات كثرة 

بخ�شو�س �ملفاو�شات.
�ل��ن��اط��ق �ل��ر���ش��م��ي با�شم  وك�����ش��ف 
جانبا  �ل��ط��اه��ري  �شامي  �لحت���اد 
م��ن ك��و�ل��ي�����س �مل��ف��او���ش��ات متهما 
�ل��وف��د �حل��ك��وم��ي ب��اأن��ه ك���ان على 
�ت�شال مبا�شر مع �شندوق �لنقد 
�ل�شدد  ه����ذ�  يف  ق���ائ���ل  �ل������دويل 
“�مل�شالة كانت علنية وهذ� �شرب 

معلن لل�شيادة �لوطنية«.
مد�خلته  خلل  �لطاهري  وتابع 
للمنظمة  �ل�شحفية  �ل���ن���دوة  يف 
�ل�شغيلة “كان هناك دفع للحتاد 
�لقرت�حات  عرب  �لإ���ش��ر�ب  نحو 
م�شيفا  �حلكومة”  م��ن  �ملقدمة 
لتوظيف  ي�شعى  م��ن  �أن  “نوؤكد 
له  �أر�د  م����ا  غ����ر  يف  �لإ������ش�����ر�ب 
�شيء  رب���ح  ي�شتطيع  ل��ن  �لحت����اد 

وقر�رنا م�شتقل متاما«.
�ل�شغيلة  �ملنظمة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
هيئة  �ل���ق���ادم  �ل�ش����بت  �ش�تعقد 
�إد�ري��������������ة ل�����در�������ش�����ة �خل�����ط�����و�ت 
لن  �إنه������ا”  ق��ال  �ل��ت��ي  �ل��لح��ق��ة 

تكون عادية«.
توظيف  م�����ن  �لحت���������اد  وح���������ّذر 
للقيام  وم���رت���زق���ة  “ميلي�شيات 
وته�شيم  ت����خ����ري����ب  ب�����اأع�����م�����ال 
للممتلكات �لعامة �ليوم �خلمي�س 
ل���ت�������ش���وي���ه �لإ�������ش������ر�ب �ل����ع����ام يف 
�لقطاع  ويف  �لعمومية  �لوظيفة 

�لعام«.
للحتاد  �لر�شمي  �لناطق  و�شدد 
موؤمتر  خ��لل  �ل��ط��اه��ري  �شامي 
���ش��ح��ف��ي �ن��ت��ظ��م مب��ق��ر �لحت����اد، 
�لذين  �لحت���اد  منت�شبي  �أن  على 
���ش��ي�����ش��ارك��ون  يف �لإ����ش���ر�ب �لعام 

و�ملوؤ�ش�شات  و�مل��ن�����ش��اآت  �لعمومية 
�خلمي�س،  ي��وم  لكامل  �لعمومية 
“�لإ�شر�ب  يكون  �أن  بينها  وم��ن 
�إىل  �ل��ع��م��ل  مب��ق��ر�ت  ح�شوريا” 
�شباحا،  �لعا�شرة  �ل�شاعة  ح��دود 
ليتم  �حل�شور  ورق��ة  �إم�شاء  دون 
حممد  �شاحة  �إىل  �لتنقل  بعدها 
جتّمع  حل�����ش��ور  بالعا�شمة  ع��ل��ي 
تون�س  �أع����و�ن  �إىل  بالن�شبة  ع���ام 
���ش��ت��ك��ون بقية  �ل���ك���ربى، يف ح���ني 
�لتجمعات يف �جلهات �أمام مقر�ت 

�لإحتاد �جلهوية لل�شغل«.
�مل�شت�شفيات  �لإ�شر�ب  و�شي�شمل   
�لعمومي  و�ل���ن���ق���ل  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
�جلهوية  و�لإد�ر�ت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�ملحلية وفروع �لربيد و�لبلديات 
و�ل�����ق�����ب�����ا������ش�����ات و�ل���������ش����ن����ادي����ق 
�لعمومية  و�لبنوك  �لجتماعية 

وو�شائل �لإعلم �لعمومية.
و�أكد �لأمني �لعام �مل�شاعد لحتاد 
�لنظام  ع����ن  �مل���������ش����وؤول  �ل�����ش��غ��ل 
�لد�خلي كمال �شعد، �أن �لإ�شر�ب 
�شي�شمل �ملطار�ت و�ملو�نئ وجميع 
و���ش��ائ��ل �ل��ن��ق��ل ول���ن ي��ك��ون هناك 
�حليوية  �خل����دم����ات  ب��ع�����س  �إل 

كال�شتعجايل فقط، وفق قوله.

�لت�ضخم �ضيزد�د
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل���ن���اط���ق  وك�����ان 
�حلكومة، �إياد �لدهماين، قد �أكد 
�أم�س �لأربعاء ، �إّن ت�شريك �لقطاع 
�ل��ع��ام يف �لإ���ش��ر�ب �مل��ق��رر، �ليوم 
لتفاق  �لتو�شل  رغ��م  �خلمي�س، 
ت�شعيدية  خ���ط���وة  ه���و  ب�������ش���اأن���ه، 
���ش��ت��ك��ون ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج وخ��ي��م��ة على 
�شورة  وع��ل��ى  �لوطني  �لقت�شاد 

�لبلد.
�لدهماين، يف ت�شريح  �إي��اد  و�أّك��د 
�إذ�عي، �شرورة �لعودة �إىل طاولة 
�ملفاو�شات بني �لطرف �حلكومي 
لل�شغل  �لتون�شي  �ل��ع��ام  و�لحت���اد 
بعد تنفيذ �لإ�شر�ب �لعام  قائل 
�جللو�س  غ����ر  خ���ي���ار  ل  �إن������ه   “
ي�شتجيب  ح��ل  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  معا 
وير�عي  �لجتماعية  للمطالب 

�إمكانيات �لدولة«. 
“مقرتحات �حلكومة  �أن  و�أو�شح 
يف  متثلت  �لحت����اد  رف�شها  �ل��ت��ي 
�لنا�شطني  و�شملت  دي��ن��ار   180
و�مل���ت���ق���اع���دي���ن وت��ت�����ش��م��ن زي����ادة 

�لإ�شر�ب  لرت�تيب  �شين�شبطون 
�ل������ع������ام و�����ش����ت����ك����ون حت���رك���ات���ه���م 

�لحتجاجية �شلمية.

 وتابع �لطاهري ، �إن ‘’�لإ�شر�ب 
�لعمومية  �ل��وظ��ي��ف��ة  يف  �ل���ع���ام 
�شخما،  عماليا  جتمعا  ي�ش�شهد 

�لعمومية<<.
ن�شر  �لحت��������اد  �أن  �إىل  ي�������ش���ار   
�لوظيفة  �أع��و�ن  �إ���ش��ر�ب  تر�تيب 

�لوظيفة  �أع���و�ن  فيه  و�شي�شارك 
�لقطاع  و�أع������������و�ن  �ل���ع���م���وم���ي���ة 
�ل����ع����ام و�ل�������دو�وي�������ن و�مل���ن�������ش���اآت 

بعد ف�ضل �ملفاو�ضات بني �حلكومة و�حتاد �ل�ضغل:

تون�س: اليوم.. اأبغ�س احلالل.. الإ�سراب العام...
�ضلل كّلي للنقل �لرّبي و�لبحّري و�جلّوي �ليوم �خلمي�س

ف�شلت جميع �للقاء�ت بني �لرجلني

�لدهماين يو�شح موقف �حلكومة و�لحتاد يتهمه باملغالطة

ماذ� بعد �ل�شر�ب �لعام�جتماع عام �ليوم يف هذه �ل�شاحة

ـــري:  ـــاه ـــط ال
ــــر  ــــائ ــــس ــــ� خ
العام  الإ�سراب 
�ستكون اأكرب من 
الزيادة  خ�سائر 
ــــــور! الأج يف 

ال�سغل  ـــاد  احتحّ
بنف�سه  ــاأى  ــن ي
اأعمال  ــة  اأيحّ عن 
قد  ــة  تــخــريــبــيحّ
ـــزامـــن مــع  تـــت
العامحّ الإ�سراب 

لفروف يدعو»لإنقاذ« معاهدة ال�سواريخ النووية 
�ل�شو�ريخ  معاهدة  من  �شتن�شحب  �إنها  �ملا�شي  �ل�شهر  و��شنطن  قالت 
تزعم  ���ش��و�ري��خ  بتفكيك  رو�شيا  تقم  مل  �إذ�  ي��وم��ا   60 خ��لل  �ل��ن��ووي��ة 

�لوليات �ملتحدة �أنها تنتهك ن�شها.
ق�شرة  �شو�ريخ  �إط���لق  حتظر  �لتي  �ملعاهدة  �نتهاك  رو�شيا  وتنفي 
ومتو�شطة �ملدى من من�شة �أر�شية وجنحت يف �إنهاء �شباق للت�شلح بعد 
�أكرب  ب�شكل  م��ه��دد�ً  �ملعاهدة  م�شر  و�أ�شبح   .1987 ع��ام  يف  توقيعها 
�إثر لقاء بني  �لثلثاء، مع تبادل �لتهامات بدفعها �إىل حافة �لنهيار 

دبلوما�شيني �أمركيني ورو�س كبار يف جنيف.
للحد  �لأمركية  �خلارجية  وزي��رة  م�شاعدة  �شرحت  �لجتماع  وعقب 
من �لت�شلح و�لأمن �لدويل �أندريا ثومب�شون �أن �لجتماع “كان خمِيّبا 
للآمال �إذ من �لو��شح �أن رو�شيا ل تز�ل تنتهك �ملعاهدة ب�شكل ملمو�س 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

�أن مو�شكو على  �أم�س  �لرو�شي �شرغي لفروف  �شرح وزير �خلارجية 
�نهيار  بعد  مهمة  �أ�شلحة  معاهدة  لنقاذ  و��شنطن  مع  للعمل  ��شتعد�د 

حمادثات �إنقاذها، د�عياً �أوروبا للم�شاعدة يف �إحر�ز تقدم.
وقال لفروف لل�شحافيني “ل نز�ل على ��شتعد�د للعمل لإنقاذ معاهدة 

�ل�شو�ريخ �لنووية متو�شطة �ملدى«.
ودعا �لدول �لأوروبية للم�شاعدة يف �لتاأثر على و��شنطن قائًل �إن لهذه 

�لدول م�شلحة يف �لأمر ولي�س عليها �أن “تتبع موقع و��شنطن«.
وقال لفروف �إن �ملحادثات توقفت عمليا، و�أ�شاف �أن منطق و��شنطن 

يقوم على �أ�شا�س: “�أنتم تنتهكون �ملعاهدة �أما نحن فل«.

ومل تاأت )�إىل �لجتماع( وهي م�شتعدة لتف�شر �لكيفية �لتي تنوي من 
خللها �لعودة لللتز�م �لكامل بها و�لذي ميكن �لتحقق منه«.

و��شت�شافت رو�شيا �ملحادثات يف قن�شليتها يف جنيف حيث تر�أ�س وفدها 
نائب وزير �خلارجية �شرغي ريابكوف. وقال ريابكوف بعد �ملحادثات 
�أنه يف حال �نهيار �ملعاهدة فاإن “�مل�شوؤولية عن هذ� �لأمر تقع ب�شكل تام 
بح�شب ما نقلت عنه وكالت رو�شية للأنباء. على �جلانب �لأمركي”، 

وقال ريابكوف �إن �ملحادثات تركزت على نظام رو�شيا �ل�شاروخي “9 �م 
729” ولكن مطالب و��شنطن ب�شاأنه غر مقبولة.

�ملعاهدة  م��ن  �لن�شحاب  �أك���دو� عزمهم  �لأم��رك��ي��ني  �إن  �ل��رو���س  وق��ال 
�عتبار� من 2 �شباط/فرب�ير.

�ملحادثات  �أخ��رى من  �ق��رتح��و� عقد جولة  �ل��رو���س  �إن  ريابكوف  وق��ال 

و�أعرب  �لأم��رك��ي.  �جلانب  رد من  �أي  يتلقو�  لكنهم مل  �لتفاق  ح��ول 
لفروف �لربعاء عن �أمله يف �مكانية �إنقاذ �تفاقية �أخرى مهمة للحد 

من �لأ�شلحة هي معاهدة “�شتارت �جلديدة” �لتي تنتهي يف 2021.
وقال “نحن مهتمون بتمديدها«.

�حتمال  �إن  قائًل  عام،  ب�شكل  و��شنطن  موقف  �لرو�شي  �لوزير  و�نتقد 
ن�شوء  “حقيقة  لقبول  �لغرب  ��شتعد�د  عدم  ب�شبب  يتز�يد  ن��ز�ع  ن�شوب 
عامَل متعدد �لأقطاب” ورغبته يف “فر�س �إر�دته” على �شائر �ملجتمع 

�لدويل.
ه���دد �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف��لدمي��ر ب��وت��ني ب��ت��ط��وي��ر ���ش��و�ري��خ نووية 
�لتخلي  حال  يف  �مل��دى  متو�شطة  �لنووية  �ل�شو�ريخ  معاهدة  حتظرها 

عن هذه �ملعاهدة.

قر�ره ل ي�ضاعد على �ل�ضتقر�ر ول ميكن �لدعاء باأنه مفاجئ 

ترامب املن�سحب من �سوريا ي�سرحّ على اأنه الرابح!
•• وا�شنطن-وكاالت:

�لقومي جون بولتون يف مهمة  �لأم��ن  �لرئي�س دونالد تر�مب   م�شت�شار  �أر�شل 
�إ�شر�ئيل، �إىل طماأنة حليف موثوق على  �أيام �إىل �ملنطقة هدفت يف   3 ��شتمرت 
�أن قر�ره �ملفاجئ ب�شحب �لقو�ت �لأمريكية من �شوريا فور�ً، �شُينفذ ب�شكل �أبطاأ 
ومرت�فقاً مع حتذير�ت مهمة. ولوهلة بد� �أن مهمة بولتون جنحت، بعد �أن �شكر 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو �شيفه على �لدعم �لأمريكي. لكن 
بحلول نهاية �لأ�شبوع، تل�شت حماولت ثني تر�مب عن قر�ره �أو و�شع �شروط 
و�أخفقت كل حماولت  للن�شحاب، �إذ �أعلن “بدء عملية �لن�شحاب من �شوريا”. 
م�شوؤويل �لأمن �لقومي و�حللفاء �لأجانب و�ل�شقور �جلمهوريني يف �لكونغر�س، 
لإقناعه بالعدول عن قر�ره.   وكتب جو�س دو�شي وجون هود�شون و�آين غر�ن يف 
تقرير ب�شحيفة “و��شنطن بو�شت” �أنه منذ �إعلن تر�مب �ملفاجئ عن �لن�شحاب 
من �شوريا �ل�شهر �ملا�شي، د�ر نقا�س مع �حللفاء ومع م�شت�شاري �لرئي�س وجهازه 

»�ضندمر �قت�ضاد تركيا«
“بد�أ �لن�شحاب �لذي طال �نتظاره من  ويف تغريدة مربكة كتب تر�مب �لأحد 
ومن  �ملتبقية،  د�ع�س  جليوب  قوية  �شربات  فيه  نوجه  �ل��ذي  �لوقت  يف  �شوريا 

و�أ�شاف “�شندمر تركيا �قت�شادياً �إذ� حاولت �شرب �لأكر�د«. جهات عدة”. 
�إىل طماأنة �حللفاء خلل جولة طويلة  بومبيو  وزير �خلارجية مايك  و�شعى   
هذ� �لأ�شبوع، موؤكد�ً �أن �لن�شحاب �لأمريكي لن يغر �لتز�م �إد�رة تر�مب باإحلاق 

�لهزمية �لكاملة بد�ع�س، و�إخر�ج �لقو�ت �لإير�نية من �شوريا. 
�إي����ر�ين م��ن ���ش��وري��ا. وهذه  وق���ال يف �لإم�����ار�ت، �إن “هدفنا �إخ����ر�ج ك��ل ج��ن��دي 

للأمن �لقومي، حول طريقة تنفيذ �لن�شحاب.  وحتدث نتنياهو مع تر�مب قبل 
يومني من �لإعلن، وكذلك بعده. وحاول �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 
�إقناع تر�مب بتغير ر�أيه. وحتى �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان، كان قلق�����اً 
من �أل ُينفذ قر�ر �لن�شحاب باآمان �إذ� ح�شل بهذه �ل�شرعة.  و�أ�شار �ل�شحافيون 
�إىل �أن �ل�شلوك �لغريب للرئي�س يف �شوريا كلفه فقد�ن �أكرث �لأ�شخا�س �حرت�ماً 
يف �إد�رته، وزير �لدفاع �ل�شابق جيم�س ماتي�س، وحلفاء و�شركاء باتو� غر و�ثقني 
يف �لتز�م �لوليات �ملتحدة يف �ملنطقة، كما ز�دت �حتمالت �ملو�جهة �لع�شكرية بني 

تركيا و�لقو�ت �لكردية يف �شوريا. 

مهمتنا... �إن �شحب �ألفي جندي �أمريكي من �شوريا هو جمرد تغير تكتيكي، و 
لن يوؤثر على قدرتنا على �شن عمليات ع�شكرية نحتاج �إليها«.  ور�أى �ل�شحافيون 
�أن هذه �لر�شالة مل ترتك �أثر�ً كبر�ً لتهدئة �حللفاء �لقلقني.  �أحد �لقريبني 
�لد�ئرة  �لذين يعملون يف  �لأ�شخا�س  �إن  �شوريا قال  �لد�خلي حول  من �جلدل 
�ل�شيقة للرئي�س هم �لذين يجب لومهم. و�أفاد �أحدهم باأن “قر�ر مغادرة �شوريا 
�إن��ه قر�ر  �إليه خلل حملته �لنتخابية. ميكن �لقول  �إذ دعا  ي��اأِت من ف��ر�غ.  مل 

�شيئ، و�أنه ل ي�شاعد على �ل�شتقر�ر، لكن ل ميكن �لدعاء باأنه مفاجئ«. 

»�إننا نربح«
وخل�س �لتقرير �إىل �أنه من �ل�شعب �أن يغر تر�مب ر�أيه من �لن�شحاب. وعندما 
ز�ر �أع�شاء يف جمل�س �ل�شيوخ بالكابيتول هيل �لأربعاء �ملا�شي ملناق�شة �لإغلق 
ونز�عات  ���ش��وري��ا  وع��ن  و�مل��ك��ل��ف��ة.  تنتهي”  �ل��ت��ي ل  ب�”�حلروب  ن��دد  �حل��ك��وم��ي، 

خارجية �أخرى، قال تر�مب:” �إننا نربح«.
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عربي ودويل

بال�شغط على مقدونيا ومونتينغرو، �ملر�شحة �جلديدة للن�شمام 
�ىل حلف �لطل�شي، خلفا لرغبة �شعبي هاتني �لدولتني. وقال 
جهود  �إن  “بوليتيكا”  �شحيفة  مع  مقابلة  يف  �لرو�شي  �لرئي�س 
جديدة  �نق�شام  “خطوط  تر�شم  للتو�شع  �لطل�شي  �شمال  حلف 
�لرو�شي  �لأوروبية«. ويف مو�شكو �شكك وزير �خلارجية  �لقارة  يف 
�شرغي لفروف �أي�شا يف “�شرعية” ��شتفتاء تغير ��شم مقدونيا 

و�لذي كان هدفه حل خلف مزمن مع �ليونان.
�ق��رت�ح��ه، �من��ا نت�شاءل فقط  �ل��ذي مت  “ل نعار�س �ل�شم  وق��ال 
حلف  �ىل  �لبلقان  دول  كل  �شم  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  رغبة  ح��ول 
رو�شي يف  نفوذ  �أي  و�إز�ل���ة  وق��ت ممكن  �أ���ش��رع  �لطل�شي يف  �شمال 
�ملنطقة«. و�أ�شاف لفروف “ل ميكننا �أن نتفق مع �لذين يقولون 

�إنه ل مكان لرو�شيا يف �لبلقان«.

لكن �شربيا ورغم �نها مر�شحة لع�شوية �لحتاد �لوروبي تبقى 
لبوتني  ح��اف��ل  ر�شميا  ��شتقبال  و�شتنظم  ملو�شكو  ثابتة  حليفة 
�لديانة  وخ�شو�شا  جد�  قوية  �لبلدين  بني  و�لرو�بط  �خلمي�س. 
�لروحية  �لقربى  “�شلة  بانها  بوتني  و�شفها  �لتي  �لرثوذك�شية 
و�لثقافية” بينهما. كما هما متقاربان يف ق�شية كو�شوفو، �لقليم 

�ل�شربي �ل�شابق �لذي ترف�س بلغر�د �لعرت�ف با�شتقلله. 
وقد �شاندت مو�شكو �شربيا على هذ� �ل�شعيد وميكنها ��شتخد�م 

حق �لنق�س ملنع كو�شوفو من �لن�شمام �ىل �لمم �ملتحدة.
تكر�ر�  لكو�شوفو،  �لقوية  �حلليفة  �ملتحدة،  �لوليات  �تهمت  وقد 
رو�شيا بالتدخل يف �شوؤون �ملنطقة مبا ي�شمل �ل�شتفتاء �لذي نظم 
�ل�شنة �ملا�شية يف مقدونيا لتغير ��شم �جلمهورية وهو كان �شرطا 
��شا�شيا لقبولها يف حلف �شمال �لطل�شي. لكن بوتني �تهم �لغرب 

•• بلغراد-اأ ف ب:

حمل �لرئي�س �لرو�شي فلدمير بوتني �لدول �لغربية م�شوؤولية 
��شتقر�ر” �لبلقان وذلك قبيل زيارة يقوم بها �خلمي�س  “زعزعة 
“في�شرين  �شحيفة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف  ب��وت��ني  وق����ال  ب��ل��غ��ر�د.  �ىل 
“يف  �لل��ك��رتوين  �لكرملني  موقع  ن�شرها  �ل�شربية  نوفو�شتي” 
ما يتعلق بالو�شع يف �لبلقان، فان �شيا�شة �لوليات �ملتحدة ودول 
ت�شكل  �ملنطقة  على  هيمنتها  �شمان  �ىل  �لهادفة  �أخ���رى  غربية 

عن�شر� خطر� مزعزعا لل�شتقر�ر«.
ولطاملا �عتربت منطقة �لبلقان ميد�ناً ل�شر�ع �لنفوذ بني �لغرب 
�لحتاد  �ىل  للن�شمام  تطمح  �ملنطقة  دول  كل  �ن  رغم  و�ل�شرق 

�لوروبي ومعظمها �ن�شم �ىل حلف �لطل�شي.

ماكرون ي�سكك يف اإمكانية التفاو�س على بريك�ستبوتني يتهم الغرب بزعزعة ا�ستقرار البلقان 
•• باري�ص-وكاالت:

�أعرب �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون عن �شكه يف �إعادة �لحتاد �لأوروبي 
�لتفاو�س على �تفاق رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية تريز� ماي خلروج بلدها 
من �لتكتل، وذلك بعد �أن �شوت �لربملان �لربيطاين  �أول  من �أم�س �لثلثاء 
�شد �لتفاق. وجاء ذلك يف ت�شريحات �أدىل بها يف �جتماع مع روؤ�شاء بلديات 
يف نورماندي، وطلب �لرئي�س �لفرن�شي من �لقادة �لربيطانيني �لبحث عن 
�إيجاد طريقة للخروج  �شعيد�ً يف  باأنف�شهم، ومتنى لهم حظاً  خمرج للأزمة 
من �لحتاد �لأوروبي يف 29 مار�س”�أذ�ر” �ملقبل. وقال يف ت�شريحات ن�شرتها 
على  حت�شينات  جن��ري  “رمبا  �أ�شو�شيي�شن:  بر�س  ووكالة  غ��اردي��ان  �شحيفة 
يف  ما  بذلنا  لأننا  حقاً  �شيحدث  ذل��ك  �أن  �أعتقد  ل  ولكني  �ثنتني،  �أو  م�شاألة 
و�شعنا فيما ميكن �أن نفعله حوله �لتفاق، ولن نتوقف عن �لدفاع عن �مل�شالح 

�لأوروبية، لنتمكن من حل �لق�شايا �ل�شيا�شية �لد�خلية يف بريطانيا«.

نقا�س عام وحملة �نتخابية.
يف  �ملتحدة  �ململكة  بقيت  لو  م��اذ� 

�لحتاد �لأوروبي؟
�نه �شيناريو م�شتحيل طاملا بقيت 
تريز� ماي رئي�شة للوزر�ء. وهو 
بالنظر  م�شتبعدة  فر�شية  �أي�شا 
يف  �حل���ال���ي���ة  �لن���ق�������ش���ام���ات  �إىل 

�لربملان �لربيطاين.
�لقانونية،  �لناحية  �نه من   غر 
ه����ن����اك ط���ري���ق���ة ب�����ش��ي��ط��ة حلل 
�لإلغاء من جانب و�حد  �لأزم��ة: 
لإ�شعار �ل�شلطات �لأوروبية باملادة 
50 من معاهدة �لحتاد �لأوروبي 
�لتي تن�س على خروج دولة ع�شو 
م���ن �لحت������اد، وه�����ذ� ي��ع��ن��ي بقاء 
�ململكة �ملتحدة ع�شو� يف �لحتاد، 
�شيا�شية  �أزم����ة  �شيثر  ه���ذ�  ل��ك��ن 
�لدولة  �ن  حيث  م�شبوقة،  غ��ر 
��شتفتاء عام  هنا ل حترتم نتائج 

.2016

لن يت�شبب هذ� 
جمدد�  �ل���ق���ر�ر 
يف  ق��������ف��������زة  يف 
�ملجهول: �شوت 

�لأ�شبوع  �ل��ربي��ط��ان��ي��ون  �ل���ن���و�ب 
�حلكومة  �ل����ت����ز�م  ع��ل��ى  �مل���ا����ش���ي 
للتعديل(”  )ب  “خطة  بتقدمي، 
خ��لل ثلثة �أي���ام يف ح��ال رف�س 

م�شودة �لتفاق،..
من جهة �أخرى، مت مترير �إجر�ء 
�آخ���ر �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي للحد من 
�ل�شلطات �ملالية للحكومة يف حال 
رف�س م�شروع �لتفاقية �خلا�شة 
ب��ال��ربي��ك�����ش��ي��ت. وب���ال���ت���ايل ف����اإن 
�ليوم  نف�شها  جت��د  م���اي  ت��ري��ز� 
�إن  هذ�  �لتعديلت،  بهذه  مقيدة 

مل جترب على �ل�شتقالة.
تظهر  ����ش���ي���ن���اري���وه���ات  خ���م�������ش���ة 
م�شاء  �ل��ت��اري��خ��ي  �لت�شويت  بعد 

�لثلثاء.
تنفيذ  م������ع   ، �شفقة”  »ل 

�لربيك�شيت يف موعده
ي��ف��ت��ح رف�������س م�������ش���روع �لت���ف���اق 
�تفاق”  “�نعد�م  �أم����ام  �ل��ط��ري��ق 
حيز  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت  دخ�����ول  �أي   ،
�لتنفيذ دون تهيئة و�إع��د�د بد�ية 
�ملوعد  وه����و   ، م���ار����س   29 م���ن 
بروك�شل.  حددته  �ل��ذي  �لنهائي 
�شيوؤدي  �أن��ه  حيث  متطرف  و�شع 
وقانونية  �قت�شادية  فو�شى  �إىل 
�لربيطانية  �ل�شركات  تخ�شاها   ،

و�لبور�شات �لعاملية.
منظمة  ق��و�ع��د  حينها  و�شتنظم 
�لعلقات  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل����ت����ج����ارة 

بني  �لقت�شادية 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة 
و�أوروبا مع �إعادة 
فر�س �ل�شو�بط 

�جلمركية و�لتنظيمية. 
تق�شيم  �شيتم   ، �حل��ال��ة  ه��ذه  ويف 
ق�شمني  �إىل  �أخ��رى  م��رة  �أيرلند� 
رئي�س  وق�������ال  ف���ع���ل���ي���ة.  ب����ح����دود 
�مل��ف��و���ش��ي��ة �لأوروب���ي���ة ج���ان كلود 
�ل����ث����لث����اء، بعد  ي���ون���ك���ر م�������ش���اء 
خطر  ت���ز�ي���د  “لقد  �ل��ت�����ش��وي��ت، 
خ������روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م����ن �لحت�����اد 

�لأوروبي بدون �تفاق«.

تاأجيل خروج بريطانيا
ياأمله  �ل���ذي  �ل�شيناريو  ه��و  ه��ذ� 
�ل��ربمل��ان��ي��ني �لذين  �ل��ع��دي��د م��ن 
�شوتو� �شد م�شروع �لتفاق. ففي 
مو�جهة خطر �لفو�شى �لناجمة 
 ، �شفقة”  “غياب  ف��ر���ش��ي��ة  ع��ن 
مي��ك��ن ل��ل��ن��و�ب �ل��ربي��ط��ان��ي��ني �أن 
�مل�شوؤوم  �مل��وع��د  ت��اأج��ي��ل  ي���ق���ررو� 
كانو�  �ل��ب��د�ي��ة،   م���ار����س. يف   29
�لقادة  ل��ك��ن  م����رتددي����ن،  ج��م��ي��ع��ا 
�ل�شاعة  �أ���ش��ب��ح��و�   �لأوروب����ي����ني 
مثل   ، وبع�شهم   ، �نق�شاما  �أك��رث 

�لفر�شية  ه���ذه  ت��ع��ود  �أن  مي��ك��ن 
بالنظر  �ل���ن���ق���ا����س:  ����ش���اح���ة  �إىل 
ورف�س  �جل����دي����د  �ل���و����ش���ع  �إىل 
�لتفاق، ميكن للحكومة  م�شروع 
�مل�����و�ط�����ن�����ني  م�������ن  ت����ط����ل����ب  �أن 
�لربيطانيني �لعودة �إىل �شناديق 
�لق��������رت�ع ل��ت��ث��ب��ي��ت ق����ر�ره����م يف 
�إل  ع���دم���ه.  م���ن   2016 ي��ون��ي��و 
تاأجيل  �شيتطلب  �لو�شع  ه��ذ�  �أن 
م���وع���د �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت: ي���ب���دو �أن 
مار�س   29 قبل  ��شتفتاء  تنظيم 
�لقرت�ع  ي�شبق  حيث  م�شتحيل، 

�إجابة  دون  �لأ�شئلة  م��ن  �شل�شلة 
�ملوعد  يف  �شيحدث  م���اذ�  �ل��ي��وم: 

�لنهائي 29 مار�س؟ 
من �شيكون �ملحاور لدى �ل�شلطات 

�لأوروبية؟
 هل ميكن تعليق خروج بريطانيا 

من �لحتاد �لأوروبي؟
��شتفتاء جديد للخروج من �ملاأزق

م�شتبعد�  يظل   ، �ل�شيناريو  ه��ذ� 
غالبية  ق���ب���ل  م�����ن  �لآن  ح���ت���ى 
ومعار�شيه  للربيك�شيت  �ملوؤيدين 
لكن  �ل����ربي����ط����اين.  �ل����ربمل����ان  يف 

�لإ�شبانية  �لدبلوما�شية  رئي�س 
جو�شيب بوريل، ذهب حد �قرت�ح 
ح����دده   ، ج���دي���د  ن��ه��ائ��ي  م���وع���د 
 ، �ملقبلة  �لأوروب���ي���ة  بالنتخابات 

26 مايو.
ت�شوت  �أن  ي��ت��ط��ل��ب  ه����ذ�  �أن  �إل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لأوروب���ي���ة ع��ل��ى عدم 
ت�شع  �ل��ت��ي   ،  50 ب��امل��ادة  �لتقيد 
�إط����ار� خل���روج دول���ة م��ن �لحتاد 
مكفول.  لي�س  وه���ذ�   ، �لأوروب�����ي 
ع�����لوة ع��ل��ى ذل�����ك، ���ش��ي��ك��ون من 
�ل�شعب تخيل �لتاأجيل �إىل ما بعد 

�لنتخابات �لأوروبية، �إذ  يجب �أن 
تكون �ململكة �ملتحدة ممثلة بنو�ب 
�إذ� ظلت  بريطانيني يف بروك�شل، 

ع�شو� يف �لحتاد �لأوروبي.
����ش��ت��ب��د�ل ت���ري���ز� م���اي ؟ �إق����ر�ر 

�نتخابات مبكرة؟
يف رد فعل مبكر على �لت�شويت ، 
�أعلنت رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية 
�أنها �شتطلب �لت�شويت على �لثقة 
يف حكومتها. بعد دقائق قليلة من 
�ملعار�شة  رئي�س  ط��رح   ، خطابها 
�لعمالية جرميي كوربني، لئحة 

لوم نيابة عن حزبه. تريز� ماي ، 
�لتي مل تقل �أنها تريد �ل�شتقالة 
�أن  ب���ال���ت���ايل  ، مي���ك���ن  ب����اإر�دت����ه����ا 
يخلعها �لربملان. و�شيتعني عليها 
ترك من�شبها ، وميكن ��شتبد�لها 

بعد ذلك.
�أن تقرر  باإمكان تريز� ماي  كما 
ع��ام��ة مبكرة.  �ن��ت��خ��اب��ات  �أي�����ش��ا 
حالة  يف  �أي�����ش��ا  ي��ح��دث  �شيناريو 
��شتقالة رئي�شة �لوزر�ء و��شتحالة 
�تفاق �لأغلبية على ��شم خليفتها. 
�شتطرح  �ل��ف��ر���ش��ي��ة  ه�����ذه  م���ث���ل 

حّمى �لربيك�ضيت ت�ضتفحل:

ماذا بعد رف�س الربملان الربيطاين التفاق...؟

غياب �لتفاق ي�شاوي �لفو�شى �لقت�شادية

بريطانيا يف مفرتق �لطرق

معار�شو �لربيك�شيت �مام �لربملان

�نق�شام د�خل �ملجتمع �لربيطاين

جان كلود يونكر ..  تز�يد خطر �خلروج بدون �تفاق

تريز� ماي..  �لهزمية

•• الفجر - خرية ال�شيباين
�إنها نهاية �لت�ضويق �لذي بد�أ يف يونيو 2016 غد�ة 
م�ضاء  �لربيك�ضيت:  على  �لربيطاين  �ل�ضتفتاء 
�لعموم  ملجل�س  �لنهائي  �لت�ضويت  بعد   ، �لثالثاء 
�لوزر�ء  رئي�ضة  �تفاق  �لربيطاين  �لربملان  رف�س   ،

ترييز� ماي مع �لحتاد �لأوروبي. 
وباأغلبية كبرية، �ضوت 432 برملانيا �ضد �لن�س، يف 

حني �أيده 202.

حتليل �خباري

 غياب التفاق �سيوؤدي اإىل فو�سى اقت�سادية وقانونية ، تخ�ساها ال�سركات الربيطانية والبور�سات العاملية

 الرتاجع من جانب واحد وارد قانونا اإل اأنه �سيثري اأزمة �سيا�سية غري م�سبوقة

��ضتفتاء  تنظيم 
ج������دي������د ح�����ول 
قبل  �لربيك�ضيت 
29 مار�س م�ضتحيل

�ل�ضعب  م���ن  ���ض��ي��ك��ون 
ت���خ���ي���ل �ل����ت����اأج����ي����ل 
ب����ع����د م�����������ا  �إىل 
  �لنتخابات �لأوروبية

ميكن للنواب الربيطانيني اأن 
يقرروا تاأجيل موعد اخلروج 
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الفجر الريا�ضي

�للجنة  ع�شو  �لدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �أ�شاد 
رئي�س  �أ���ش��ي��ا  لبطولة  �ملنظمة  �ملحلية  �لعليا 
�ل�شمحة  �لريا�شية  بالروح  �أبوظبي  جمموعة 
�لتي خرجت بها مبار�ة �لأردن وفل�شطني �لتي 
�أقيمت باإ�شتاد حممد بن ز�يد بنادي �جلزيرة يف 
�أبو ظبي يف ختام مباريات �ملنتخبني �ل�شقيقني 
يف �لدور �لتمهيدي ملنتخبات �ملجموعة �لثانية 
�أهد�ف  ب��دون  )حبايب(  بنتيجة  �نتهت  و�لتي 
،و�ل��ت��ي �أك���دت ج���د�رة منتخب )�ل��ن�����ش��ام��ى( يف 
�شد�رة �ملجموعة بر�شيد 7 نقاط دون هزمية 
�أ�شرت�ليا  منتخب  ع��ن  و�ح����دة  ن��ق��ط��ة  ب��ف��ارق 
»�لو�شيف« بر�شيد 6 نقاط،و�أبقت على حظوظ 
�ل�16،�لذي  �إىل دور  للتاأهل  منتخب فل�شطني 

�لثالث يف ترتيب �ملجموعة بفارق  �حتل �ملركز 
نقطة عن منتخب �شوريا �لذي حل ر�بعاً، بعد 
�أن عب�س له �حلظ يف �لوقت بدل �ل�شائع بعد �أن 
كان �لتعادل م�شيطر� عن نتيجة �ملبار�ة، بعد �أن 
�ملركزين  �شاحبا  تاأهل  �لبطولة  لئحة  حددت 
�ملجموعات  م��ن  جمموعة  بكل  و�ل��ث��اين  �لأول 
�ل�شت �إىل دور �ل�شتة ع�شر، بجانب �أف�شل �أربعة 
�ل��ث��ال��ث ح�شب  �مل��رك��ز  �أ���ش��ح��اب  م��ن  منتخبات 

�لرتتيب �لنهائي .
و�أ�شاف – لقد عا�س �جلميع طيلة زمن �ملبار�ة 
�لقتالية  و�ل�����روح  ب��احل��م��ا���س  ح��اف��ل��ة  حل��ظ��ات 
رغبه يف حتقيق �لفوز و�شط ح�شور جماهري 
�أكدت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ار�ة  مب��ج��ري��ات  ��شتمتع  ك��ب��ر 

بلد  يف  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  بني  �لتلحم  عمق 
�لت�شامح ،�أر�س ز�يد لتمثل و�حده من �ملباريات 
�لتاريخية �لتي �شتظل عالقة يف �لأذهان بف�شل 
�لتي   ، �لوفية  وجماهرهم  �ملنتخبني  ت��ع��اون 
�أن  �أم��ل  على   .. �جلميع  ظن  ح�شن  عند  كانت 
من  �ل�شقيقني  للمنتخبني  �مل�����وؤ�زرة  تتو��شل 
حمبي �ملنتخبني �نطلقا من دور �ل 16 �لذي 
يف  مبارياته  �أوىل  �لأردن  منتخب  فيه  يخو�س 
دبي  مبدينة  مكتوم  �آل  �إ�شتاد  على  �ل�16  دور 
يوم �ل�20 من �ل�شهر �حلايل يف �نتظار حتديد 
�ملنتخبات  �شمن  م��ن  ي��لق��ي��ه،  �ل���ذي  �ملنتخب 
�لتي حتتل �ملركز �لثالث من �ملجموعات �لأوىل 

و�لثالثة و�لر�بعة.

�لرومانية  �ل��ت��ن�����س  جن��م��ة  ت�����ش��ارك 
�شيمونا هاليب يف بطولة �شوق دبي 
�ل�شهر  تنطلق  �لتي  للتن�س،  �حل��رة 
�ملقبل، وذلك بعد غياب عن �حلدث 
�مل�شنفة  وتتطلع  �شنو�ت،  ثلث  د�م 
�للقب  ����ش��ت��ع��ادة  �إىل  ع��امل��ي��اً،  �لأوىل 
�لذي �أحرزته يف عام 2015، حيث 
و����ش��ل��ت م��ن��ذ ذل���ك �حل���ني م�شو�ر 
�ل�شفر�ء،  �ل���ك���رة  ع���امل  يف  ت��األ��ق��ه��ا 
وب��ل��غ��ت ق��م��ة �ل��ل��ع��ب��ة ع��ن��دم��ا فازت 
ب��اإح��دى �ل��ب��ط��ولت �لأرب���ع �لكربى 

»جر�ند �شلم«.
�لنائب  ك���ومل م��اك��ل��وخ��ل��ني،  ورح���ب 
�لإد�رة  جمل�س  لرئي�س  �لتنفيذي 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شوق دبي �حلرة،   
�شفر�ت  �إح�������دى  ه���ال���ي���ب،  ب����ع����ودة 
دبي،  ب��ط��ول��ة  �إىل  �حل�����رة،  �ل�����ش��وق 
�أو�شلها  و�أ�شاد باأد�ئها �لعايل، �لذي 
ظهورها  م��ن��ذ  ج���دي���دة  �آف������اق  �إىل 
و�أكد   ،2016 ع��ام  دب��ي  �لأخ���ر يف 
�شتو��شل  ه��ال��ي��ب  �أن  م��اك��ل��وخ��ل��ني 
تقدمي عرو�شا قوية خلل �ل�شنو�ت 
�ل��ع��دي��دة �مل��ق��ب��ل��ة، م��ت��م��ن��ي��اً ل��ه��ا كل 
لقب  لإ���ش��اف��ة  م�شعاها  يف  �لتوفيق 

�آخر �إىل �شجلها �حلافل.
طموح  حتقيق  يف  ه��ال��ي��ب  وجن��ح��ت 
فرن�شا  دورة  لقب  بانتز�عها  �لعمر 

�ملفتوحة للتن�س �لعام �ملا�شي، عقب 
�لأمريكية  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ب  ت��غ��ل��ب��ه��ا 
�إخفاقها  وب��ع��د  ���ش��ت��ي��ف��ن��ز،  ���ش��ل��وي��ن 
�للقب  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  يف  م���رت���ني 
�أ�شهر  وق��ب��ل  �لنهائي  بلوغها  رغ��م 
قليلة من �شقوطها يف نهائي بطولة 
 . فوزنياكي  ك��ارول��ني  �أم���ام  ملبورن 

وقالت هاليب، متحدثة �إىل دونالد 
�لغارديان:  �شحيفة  م��ن  م��اك��ر�ي 
“�شخرت كل طاقاتي لذلك �لهدف 
�أن  بعد  و�لآن  ع��دي��دة،  �شنو�ت  منذ 
فزت بجائزة جر�ند �شلم، �أ�شبحت 
�أكرث باحلياة،  و�أمتتع  �نفتاحاً  �أكرث 
�ل�شد�قات،  وب���ن���اء  �خل�����روج  �أح����ب 

ببطولة  ف������وزي  ق���ب���ل  ك���ن���ت  ب��ي��ن��م��ا 
، وقد  �أكرث تركيز�ً  �ملفتوحة  فرن�شا 
حت��ول ك��ل ���ش��يء كنت �أح��ل��م ب��ه �إىل 
وتو�جد  �ل��ل��ح��ظ��ة،  ت��ل��ك  يف  حقيقة 
�أجمل  ه��ن��اك، ع�شت  �أح���ب  م��ن  ك��ل 
و�أنا  �لكاأ�س  حملت  عندما  �لأوق���ات 
كنت  �ل��وط��ن��ي،  �لن�شيد  �إىل  �أ�شتمع 

�أب��ك��ي م��ن ���ش��دة �ل���ف���رح، وق���د تكون 
تلك �للحظات �لأف�شل يف م�شرتي 
فقد  ن��رى،  دع��ون��ا  ولكن  كريا�شية، 

يخبىء يل �مل�شتقبل �ملزيد.« 
وت����و�ج����ه ه���ال���ي���ب ه�����ذ� �مل���و����ش���م �أو 
�لقليلة  �لأ���ش��ه��ر  �لأق���ل خ��لل  على 
�لقادمة حتد من نوع جديد يتمثل 

بخو�شها �ملناف�شات من دون مدربها 
د�ري������ن ك��اه��ي��ل ب��ع��د ق�����ر�ر �لأخ����ر 
�مل��لع��ب وق�شاء وقت  �لب��ت��ع��اد ع��ن 
�أط������ول م���ع ع��ائ��ل��ت��ه، غ���ر �أن���ه���ا ما 
ت����ز�ل ع��ل��ى ت��و����ش��ل م�����ش��ت��م��ر معه، 
للم�شي  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  وت�����ش��ع��ى 
ت�شريح  ويف  م�����درب،  ب����دون  ق���دم���اً 

لها ل� موقع )دبليو تي �آي �إن�شايدر(، 
قالت هاليب: “ل �أرغب يف �لتعاقد 
م��ع م���درب خ���لل �لأ���ش��ه��ر �لثلث 
�أو �لأرب��ع��ة �ل��ق��ادم��ة،  و���ش��اأرى كيف 
���ش��ت��وؤول �إل��ي��ه �لأم����ور ع��ن��دم��ا �أكون 
ي��ك��ون �لأم�����ر �شعباً  ق���د  مب���ف���ردي، 
غر �أين و�ثقة من �لقيام مبا يلزم 

�أ�شبحت  �أن  بعد  �مللعب،  �أر���س  على 
ك��ل �شيء  �ل��ي��وم ع��ن  �أك���رث  م�شوؤولة 
�أفعله، ورمبا ينجح �لأمر،  �أن  يجب 

دعونا نرى.«
�لتن�س  لع�����ب�����ات  ق���ائ���م���ة  وت�������ش���م 
�إىل  دب������ي،  ب���ط���ول���ة  �مل�������ش���ارك���ات يف 
فوزنياكي،  ك��ارول��ني  هاليب،  جانب 
و�أجنليليك كربر، ونعومي �أو�شاكا، 
ح��ام��لت �أل��ق��اب �ل��ب��ط��ولت �لأرب���ع 
�شفيتولينا،  �إلينا  وكذلك  �ل��ك��ربى، 
ب��ط��ل��ة دول��ي��ة دب���ي م��رت��ني، وبيرت� 
ببطولة  م��رت��ني  �ل��ف��ائ��زة  كفيتوفا، 
�شلم  ج��ر�ن��د  وبطلتي  ومي��ب��ل��دون، 
�ل�����ش��اب��ق��ت��ني، غ���ارب���ني م����وغ����وروز� 
�شلح  وق���ال  �أو�شتابينكو.   و�يلينا 
“�أمام  �ل���ب���ط���ول���ة:  م���دي���ر  ت���ه���ل���ك، 
يف  ك��ب��رة  حت��دي��ات  هاليب  �شيمونا 
قدرتها  دوم��اً  �أثبتت  �أنها  دب��ي، غر 
�لتحديات،  جميع  على  �لتغلب  يف 
ونتطلع �إىل �أ�شبوع مليئ باحلما�شة 
و�لإث��ارة خلل م�شعاها للحتفاظ 
ب��ال��ل��ق��ب.«  ت��ق��ام ب��ط��ول��ة ���ش��وق دبي 
�حلرة لتن�س �ل�شيد�ت خلل �لفرتة 
من 17 فرب�ير23- فرب�ير، تليها 
25 فرب�ير2-  بطولة �لرجال من 
�أ�شطورة  ف��ي��ه��ا  وي�������ش���ارك  م����ار�����س، 

�لتن�س �ل�شوي�شري روجيه فيدرر.

•• دبي - الفجر:

�قرت�ب  ومع  �لعاملي  دبي  ملار�ثون  �لتنازيل  �لعد  ب��د�أ 
25 يناير  م��وع��د �ن��ط��لق��ت��ه ي���وم �جل��م��ع��ه �مل���و�ف���ق 
�لكيني  �لعاملي  �لبطل  �ن  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى  �حل���ايل، 
�إيليود كيبت�شوج �لكيني قد فاجاأ �لعامل بزمن قيا�شي 
�لعام  2:01:39 يف برلني  �ل�شاعة   عاملي جديد يف 
�ملا�شي �إل �ن  نظرة عن كثب على �لع�شرة �لأو�ئل من 
�أن  تك�شف عن   2018 للرجال يف  �مل��ار�ث��ون  �شباقات 
�شباق مار�ثون �شتاندرد ت�شارترد دبي ل يز�ل يرتبع 
�ملدى  بعيد  ك�شباق  �لعامل  يف  �مل��ار�ث��ون  �شباقات  على 
لريا�شيي �لنخبة ، وفقاً للأرقام �ل�شادرة عن �لحتاد 

.)IAAF( لدويل لألعاب �لقوى�
زمًنا  جرمييو  مو�شينيت  �شجل   ، �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف 
فقط  دق��ي��ق��ت��ني  ب��ف��ارق  �شجله   2:04 ب��ل��غ  ق��ي��ا���ش��ًي��ا 
بطل  مع  غيربي�شيل�شي  ليول  �لإثيوبي  زميله  من 
�أرب���ع ث���و�ٍن ع��ن �ملركز  ت��ام��ر�ت ت��ول �ل�شابق ب��ف��ارق 
�ل��ث��ال��ث. وك��ان��ت ت��ل��ك �ل��ث��لث م����ر�ت مب��ف��رده��ا هي 
�أي  و�ل��ر�ب��ع يف  و�لثالث  �ل��ث��اين  �لرتتيب  �لأ���ش��رع يف 
، يف حني قدم �شباق  �ملا�شي  �لعام  �لعامل يف  مكان يف 
مار�ثون يف  �شباقات  ثمانية  �أف�شل  من  �شتة  �لرجال 
، �شهد  �إىل ذل��ك  ب��الإ���ش��اف��ة   .2018 �ل��ع��امل يف ع��ام 
�شباق �لرجال يف �لعام �ملا�شي �شبعة رجال يف �ل�شاعة 
�لفرعية 2: 05 يف نف�س �ل�شباق - وهي �ملرة �لأوىل 
على �لإطلق يف تاريخ �ملار�ثون - يف حني �أن �أن �أربع 
ن�شاء �أنهت �ل�شباق ذ�ته يف �أقل من 2:20 وهي نتيجة  
ا غر م�شبوقة يف تاريخ �ملار�ثون . وهذ� يعني �أن  �أي�شً
كل من �شباقات �لرجال و�لن�شاء يف مار�ثون �شتاندرد 
ت�شارترد دبي يحتل �ملرتبة �لأوىل يف �لعامل من قبل 
و�أد�ء  نتائج  �لقوى من حيث  �لدويل لألعاب  �لحتاد 
مت�شدري ومت�شدر�ت �ل�شباقات . ومع �نطلق �شباق 
مار�ثون �لذي يركز  دبي  ت�شارترد  �شتاندرد   2019
على �أ�شو�ء �لريا�شيني يف 25 يناير ، يحر�س رجال 

�لريا�شة على روؤية من �شيخرج كاأف�شل �ملو�هب �لتي 
�شت�شاهدها يف �لأ�شهر �ملقبلة.

وقال عميد �ألعاب �لقوى و�لبطل �ل�شابق عرب �لبلد 
جياين دميادونا ، ممثل ليمي برهانو و�بتن�س ديجافو 
، �للذ�ن �شيكونان يف طابور �لذكرى �لع�شرين لل�شرق 
�لعد�ءين  قبلة  نخبة  د�ئماً  دب��ي هي  “�إن  �لأو���ش��ط: 

�لر�غبني يف �لرت�شح لنيل �لذهب ».
من  دب��ي  م��ار�ث��ون  �شر  خط  �أن  �لريا�شيون  »يعرف 
�أف�شل خطوط �ل�شر  و�أن �ل�شرت�تيجية و�لتكتيكات 
للغاية  �شريع  وق��ت  �إىل  ت���وؤدي  �أن  ميكن  �ل�شحيحة 
ا  �أي�شً �أن �لطق�س مثايل  وتعني بد�ية �ل�شباح �لباكر 
لت�شغيل �مل�شافات – ونتمنى  �أن نهنئ دبي على منحنا 

دورة هي �لأ�شرع يف �لعامل.
لل�شباق  �ملذهل  �لتطور  لهذ�  �لكبر  �لف�شل  ويعود 
�لذي يحمل ��شم دبي �ىل �لعاملية  �إىل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم ، نائب رئي�س دولة 
، �لذي ي�شمح  ، حاكم دبي  �ملتحدة  �لإم��ار�ت �لعربية 
يف  باملناف�شة  �ل��ع��امل  �ن��ح��اء  خمتلف  م��ن  للريا�شيني 
�لكبرة  �جل��ه��ود  �غ��ف��ال  ميكن  ل  كما   ، �ملدينة  قلب 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ح��ك��وم��ة دب���ي �مل��م��ث��ل��ة يف ���ش��رط��ة دبي 
و�ل�شعاف  دب��ي  وبلدية  و�مل��و����ش��لت  �ل��ط��رق  وهيئة 

و�لطو�ريء .
ول��ع��ل �ل��رع��اي��ة �ل��ك��رمي��ة م��ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
رئي�س  دب��ي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  بن حممد 
دبي  ت�شارترد  �شتاندرد  ل�شباق  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
من  جمموعة  �ل�شباق   منح  �لبد�يات  منذ  م��ار�ث��ون 
وقال  �ل�شنني.  م��ر  على  �ملتميزة  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �لأزم��ن��ة 
عن  �لنا�س  “يتحدث  كونرتون:  بيرت  �حل��دث  مدير 
�لأرقام �لقيا�شية �لعاملية ، لكن من �جلدير ملحظة 
“على  دبي”.  يف  هنا  �مل��ي��د�ن  عمق  يف  �لكبرة  �ل��ق��وة 
�شبيل �ملثال ، �أنتجت دبي 13 من �أ�شرع 50 مرة على 
12 من  �إىل  بالإ�شافة  ت��اري��خ م��ار�ث��ون  �لإط���لق يف 

�أ�شرع 50 مرة على �لإطلق..

حممد بن ثعلوب ي�سيد بالروح الريا�سية ال�سمحة 
التي خرجت بها مباراة الأردن وفل�سطني 

�سيمونـــا هاليـــب ت�ســـارك يف بطولـــة �ســـوق دبـــي احلـــرة للتنـــ�س

نتائــج ماراثــون دبــي ترتبــع علــى الرتتيــب العاملــي مــرة اأخــرى

نورة املزروعي تنال جائزة اأف�سل حار�س 
مرمى يف بطولة غرب اآ�سيا

•• دبي –الفجر: 

�لوطني  منتخبنا  م��رم��ى  ح���ار����س  �مل���زروع���ي  ن����ورة  ن��ال��ت   
�أف�شل حار�شة مرمى يف بطولة غرب  لل�شيد�ت على جائزة 
�آ�شيا لل�شيد�ت 2019، يف ختام مباريات �لبطولة يف ن�شختها 

�ل�شاد�شة م�شاء �أم�س.
�لثالثة  �لن�شخة  �ملزروعي ح�شدها للجائزة يف  و�شبق لنورة 

لبطولة غرب �آ�شيا 2010 و�لتي �أقيمت بالعا�شمة �أبوظبي. 
�لذهبية  بامليد�لية  �لأردن  منتخب  ت��وج  ذ�ت���ه،  �ل�شياق  ويف 
ب��ع��د تغلبه ع��ل��ى منتخب  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  �ل��ر�ب��ع��ة  ل��ل��م��رة 
�لتي ج��رت على ملعب  �مل��ب��ار�ة  رد يف  دون  ب��ه��دٍف  �لبحرين 
�لبحريني،  �ملحرق  بنادي  �آل خليفة  بن حممد  علي  �ل�شيخ 
بامليد�ليات  �لثاين  �ملركز  �شاحب  �لبحريني  �لأحمر  وُقلَد 

�لف�شية، و�ملنتخب �للبناين بالربونزية.

جائزة  �لبحرين  منتخب  لعبة  �لعي�شى  ح�شة  نالت  كما 
�أف�شل لعبة، فيما �أحرزت ر�ية حينا لعبة منتخب �لأردن 
جائزة هد�فة �لبطولة. �جلدير بالذكر �أن منتخبنا �لوطني 
لل�شيد�ت �أحرز لقب بطولة غرب �آ�شيا “ مرتان “ ن�شختي 
�لأردن  �شيد�ت  منتخب  �أح���رز  ح��ني  يف  و2011،   2010
 2014 2007 و  2005 و  “ يف ن�شخ  “ 4 م��ر�ت  �للقب 

و 2019.
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كاأ�س  ��شت�شافة  بعد جناحها يف  �لعاملي  �لريا�شي  �مل�شهد  �لإم��ار�ت  ت�شدرت 
تنظيم  وج���اء   .2019 �لآ���ش��ي��وي��ة  �لأمم  وك��اأ���س   2018 ل��لأن��دي��ة  �ل��ع��امل 
�ح��رت�ف��ي��ت��ه��ا يف  ف���رتة زم��ن��ي��ة وج��ي��زة، لتعك�س  �لإم������ار�ت للحدثني خ���لل 
�لتنمية  �لعاملية بال�شتفادة من جهود  تنظيم كربيات �لأحد�ث و�لبطولت 
�لتي ت�شهدها يف خمتلف �ملجالت �بتد�ء باملطار�ت �لعاملية و�لبنى �لتحتية 
و�لقدر�ت �لهائلة على م�شتوى �لفنادق وو�شائل �لنقل و�لت�شالت و�نتهاء 
�للو�ء  و�أ�شاد معايل  �لعاملي.  �مل�شتوى  �لريا�شية ذ�ت  �ملن�شاآت  مبجموعة من 
حممد خلفان �لرميثي رئي�س �لهيئة �لعامة للريا�شة، نائب رئي�س �للجنة 
�لعليا �ملحلية �ملنظمة لبطولة كاأ�س �آ�شيا “�لإمار�ت 2019”، بالنجاح �لذي 
ت�شهده �لبطولة �ملقامة على 8 ملعب موزعة بني 4 مدن �إمار�تية. وقال 
�لإمار�ت  “ حققت  “و�م” :  �لإم���ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  ت�شريحات  يف  معاليه 
وتو��شل  للأندية  �لعامل  كاأ�س  بطولة  ��شت�شافة  مبهر� يف  تنظيميا  جناحا 
للتنمية  �ملبا�شر  �لتاأثر  بف�شل  �لآ�شيوي  �ل�شتحقاق  عرب  جناحاتها  �ليوم 
�ل�شاملة �لتي ت�شهدها �لدولة على م�شتوى خمتلف �لقطاعات«. من جهته 

�حلالية  �لن�شخة  ك�شر  ع��ن  �ل��ث��لث��اء  ع��رب موقعه  �لآ���ش��ي��وي  �لحت���اد  ك�شف 
يف  �مل�شجلة  بالأرقام  مقارنة  �لبطولة  مبتابعة  �ملرتبطة  �لقيا�شية  للأرقام 
�لتمهيدية  �لأدو�ر  �لبطولة  جت��اوز  عدم  من  �لرغم  على  �ل�شابقة  �لن�شخة 
حتى �لآن. وقال �لرميثي : “ �شعد�ء بالنجاح �لذي حتققه �لبطولة �حلالية 
�آ�شيا، و�حل�شور �جلماهري �لكبر �لذي بد�أ يف �لزدي��اد مع �رتفاع  لكاأ�س 
�إىل �ملر�حل �لإق�شائية » . وتوقع �لرميثي  حدة �ملناف�شة ودخول �ملنتخبات 
�رتفاع وترة �لتفاعل �جلماهري مع �لبطولة مع �نتهاء �لأدو�ر �لتمهيدية 
من  �لعديد  عك�شت  �لبطولة  �أن  موؤكد�   .. �لإق�شائية  �ملر�حل  يف  و�لدخول 
ملمح �لتعاي�س �لتي حتظى بها دولة �لإم��ار�ت و�لتاأثر �لإيجابي لتو�فر 
�أكرث من 200 جن�شية على �أر�شها. وقال: “ ن�شهد تنوعا جماهريا كبر� 
يف مدرجات مباريات كاأ�س �آ�شيا، بف�شل �جلاليات �ملتعددة �لكبرة �لتي تعي�س 

�أهم  كاإحدى  للدولة  �ملرتفعة  �ملكانة  تاأثر  �إىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة،  �أر���س  على 
�لوجهات �ل�شياحية يف �لعامل وهو ما ي�شاهم يف تعزيز �حل�شور �جلماهري 
�أن تنوع �حل�شور �جلماهري يرتجم ب�شكل  �إىل  و�أ�شار  �لبطولة«.  ملباريات 
�لبطولة  تز�من  مع  خ�شو�شا  �لإم���ار�ت،  تعي�شها  �لتي  �لت�شامح  روح  و��شح 
“ ، وهو ما ي�شفي عليها مزيد� من �لنجاح �لتنظيمي  “ عام �لت�شامح  مع 
مبار�ة،   51 �إقامة  �لإم��ار�ت  يف  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  وت�شهد  و�جلماهري«. 
8 ملعب  1 فرب�ير �ملقبل على  5 يناير �جل��اري وحتى  خلل �لفرتة من 
تتوزع يف مدن �أبوظبي و�لعني ودبي و�ل�شارقة وتعدُّ من �أبرز و�أحدث �مللعب 
يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة  ��شتاد  و�حت�شن  �ملنطقة.  م�شتوى  على  �لكروية 
�أبوظبي حفل �فتتاح �لبطولة �ملبهر �لذي ح�شره جمهور غفر،  �لعا�شمة 
فيما ي�شت�شيف 8 مباريات بالبطولة، منها مبار�ة �لفتتاح ومبار�ة �لنهائي 

�ملقررة يوم 1 فرب�ير �ملقبل. و�شبق �أن �شارك �ل�شتاد، �لذي مت بناوؤه يف يناير 
�لأحد�ث  من  �لعديد  ��شت�شافة  يف  دره��م،  مليون   550 بتكلفة   ،1980
و�لبطولت �لريا�شية �لبارزة على �مل�شتوى �لإقليمي و�لعاملي. ويعترب ملعب 
ت�شت�شيف  �لتي  �مللعب  �أب��رز  �أحد  باأبوظبي  �لوحدة  بنادي  نهيان  �آل  ��شتاد 
فعاليات كاأ�س �آ�شيا لل�شباب، خ�شو�شا بعد زيادة �شعته باإ�شافة 4500 مقعد 
عن �شعته �ل�شابقة، ليتنا�شب مع �ملعاير �ملطلوبة من قبل �لحتاد �لآ�شيوي 
��شتعد�د�  �أعمال �شيانة �شملت �لعديد من �جلو�نب  لكرة �لقدم فيما �شهد 
نادي  ز�ي��د يف  ��شتاد حممد بن  �أي�شا يعد  �أبوظبي  ل�شت�شافة �حل��دث. ويف 
�جلزيرة �أحد �لتحف �لتي �أ�شافت رونقا خا�شة يف �لبطولة، فيما برز ��شتاد 
�آ�شيا  كاأ�س  لنهائيات  �مل�شت�شيفة  �مللعب  �أهم  كاأحد  �لعني  ز�يد يف  هز�ع بن 
�لتي حتتوي على  �لدولية  �أكرب �مللعب  2019، ويعد �ل�شتاد و�ح��د� من 
على  �لقدم  ك��رة  ع�شاق  ك��ان  دب��ي  ويف  �ملتميزة.  للدرجة  عالية  مقاعد  ن�شبة 
موعد مع �ملتعة و�لفرجة �لتي ر�فقتها لوحة جماهرية فريدة متيزت بها 

ملعب ��شتاد �آل مكتوم و��شتاد ر��شد بنادي �شباب �لأهلي.

الرميثي: الإمارات تت�سدر امل�سهد الريا�سي عامليا .. والأرقام تعك�س جناح »اأبطال اآ�سيا«

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

�ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 

رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل�����������وزر�ء وزي����ر 
�لقيادة  ����ش��ت�����ش��اف��ت  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�خليمة  ر�أ��������س  ل�����ش��رط��ة  �ل���ع���ام���ة 
و�لتحدي  للياقة  �ل�شرطة  بطولة 

�ل�شرطة  �حت�����اد  ي��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل���ت���ي 
�خلام�س  ي��وم��ي  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل�شهر  م��ن  ع�شر  و�ل�شاد�س  ع�شر 
مناف�شات  �أق��ي��م��ت  ح��ي��ث  �جل�����اري 

�ليوم �لأول يف �شالة بارج �ل�شحي 
ب���ال���ف���رتة �ل�������ش���ب���اح���ي���ة وج����زي����رة 
�أن  على  �مل�شائية  بالفرتة  �مل��رج��ان 
�ملنطقة  مب�شبح  �ملناف�شات  تختتم 

�ل�شباحية  ب��ال��ف��رتة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�مل�شائية  بالفرتة  �لبطولة  وختام 

بجزيرة �ملرجان .
�لعميد  �ل��ب��ط��ول��ة  �ف��ت��ت��اح  ح�����ش��ر 

�إحتاد  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ري�����س  ع���ارف 
�ل�شرطة �لريا�شي و�لعقيد حممد 
�لرتبية  بوعلي مدير مركز  عبيد 
فهد  و�ملقدم  �ل�شرطية  �لريا�شية 

ع���ب���د�هلل ب���ن ج��م��ع��ة رئ��ي�����س ق�شم 
و�لجتماعية  �لريا�شية  �لأن�شطة 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة و�لعديد من 

�ل�شباط 

للبطولة  �لفتتاحي  �ليوم  و�شهد 
69 لعب  م���ن  ق���وي���ة  م��ن��اف�����ش��ات 
�لأمن  وق��و�ت  �لقياد�ت  من جميع 

�خلا�شة و�لدفاع �ملدين

قادت �لفار�شة �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد 
بن ر��شد �ل مكتوم فريق �لمار�ت للبولو �ىل 
�ملبار�ة �لنهائية لبطولة كاأ�س جمعية �لمار�ت 
فوزه  عقب  للبولو،  �ل��ت��ج��اري  �ب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك 
فريقها على فريق غنتوت بفارق هدف )10-9(  
ل���ق���اء م���رث و����ش���اخ���ن وم���ث���ل ن��ه��ائ��ي مبكر  يف 
بقيادة  �ب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  ح��ق��ق  وك��م��ا  للبطولة، 
بن  فريق  على  عري�شاً  ف��وز�ً  �ليبهوين  فار�س 
�أه��د�ف )8،5-12( .  ويلتقي  �أربعة  دري بفارق 
يف  �بوظبي  فريق  نظره  م��ع  �لم����ار�ت  فريق 
�شيناريو مكرر بنهائي �لبطولة يف �لر�بعة من 
ع�شر يوم غد �جلمعة على لقب �لن�شخة �لثانية 
للبطولة و�لتي �شهدت م�شاركة 6 فرق وي�شبق 
�خلام�س  �ملركزين  حتديد  مبار�ة  �خلتام  لقاء 
و�ل�شاد�س و�لذي �نح�شر بني فريقي �حلبتور 
وديزرت بامل، وبذلك يكون فريقي غنتوت وبن 

دري قد ودعا �لبطولة وفق نظامها بختام دور 
ن�شف �لنهائي.

فوز �لمار�ت 
�لم���ار�ت وغنتوت  وق��د حفلت مبار�ة فريقي   
بالثارة و�لندية  على مد�ر ��شو�طها �خلم�شة 
و�لتي حب�شت �نفا�س طرفيها وع�شاق �لفريقني 
تبادل  �شهدت  و�لتي  �مللوك،  ريا�شة  وجماهر 
�لتقدم بني �لفريقني. وجاءت �لبد�ية مل�شلحة 
ثم  وم���ن  ه��دف��ني  بت�شجيله  �لم������ار�ت  ف��ري��ق 
يحرز فريق غنتوت هدفه �لوحيد يف �ل�شوط، 
�لثالث  بالهدف  �لتقدم  �لم���ار�ت  فريق  وع��زز 
�ل�شوط  وج���اء   )3-1( �لأول  �ل�����ش��وط  بنهاية 
ونتيجة بهدف لكل فريق  �لثاين متعادًل لعباً 

 . )4-2(
ون�شط فريق غنتوت يف �ل�شوط �لثالث م�شتغًل 

�لت�شرع وعدم �لدقة يف �نهاء �لهجمات لفريق 
�لم����������ار�ت �إ�����ش����اف����ة له���������د�ره ����ش���رب���ة ج����ز�ء 
رغ����م ت�����ش��ج��ي��ل��ه ه����دف وح���ي���د، م��ن��ح��ت فريق 
�ل�شوط حمرز�ً  غنتوتال�شيطرة على جمريات 
كري�شبو  ل��لع��ب   )4( م��ن��ه��ا  �ه����د�ف  خم�شة 
 )7-5( مل�شلحتهم  �لنتيجة  ليقلب  منحهم  
بال�شوط  غ��ن��ت��وت��ب��ال��ت��ق��دم  ف���ري���ق  و����ش��ت��م��ر   ،
لفريق  ه��دف  ب��اإح��ر�زه هدفني مقابل  �ل��ر�ب��ع 
�لمار�ت  ف��ري��ق  و��شت�شعر    .)9-6( �لم����ار�ت 
ت��ن��ظ��ي��م �شفوفه  �مل���وق���ف وجن���ح يف  ب��خ��ط��ورة 
و�ل���رتك���ي���ز ب��ان��ه��اء �ل��ه��ج��م��ات ل��ي�����ش��ي��ط��ر على 
جمريات �ل�شوط �خلام�س لعباً ونتيجة وكانت 
�شمو  بو��شطة  �ل�شابع  �لهدف  بت�شجل  �لبد�ية 
باإ�شافة  تباعاً  وتتو�ليالأهد�ف  ميثاء  �ل�شيخة 
�لفرحة  و�ع��ادت  �لنتيجة  �ه��د�ف قلبت  ثلثة 
لفريق �لم��ار�ت بالفوز )9-10( . وفيما جنح 

وب���ج���د�رة ف��ري��ق �ب��وظ��ب��ي يف ح��ج��ز م��ق��ع��ده يف 
�مل�شتحق على فريق بن  نهائي �لبطولة بفوزه 
جاءت  �لبد�ية  ورغ��م   . بنتيجة)12-8،5(  دري 
�هد�ف  ثلثة  ب��اإح��ر�ز   ونتيجة  لعباً  متكافئة 
يف  و  �لأول،  �ل�شوط  بنهاية   3-3 ف��ري��ق  لكل 
�ل�شوط �لثاين عاد  فريق �بوظبي بقوة و�أحرز 
ث��لث��ة �ه����د�ف م��ق��اب��ل ه���دف ل��ف��ري��ق ب��ن دري  
�ل��ت��ق��دم خلل  �ب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  )4-6(. وع���زز 
)هاتريك(  ثلثية  بت�شجيله  �لثالث  �ل�شوط 
للنتيجة  و�ط���م���اأن     )9-4( ل��ي��ت��ق��دم  رد،  دون 
�لهدف  بت�شجيله  �ل���ر�ب���ع  �ل�����ش��وط  يف  م��ب��ك��ر�ً 
دري  بن  لفريق  �ه��د�ف  ثلثة  مقابل  �لعا�شر 
10-7، وعزز فريق �بوظبي �لتقدم يف �ل�شوط 
�خلام�س بت�شجيله هدفني مقابل هدف لفريق 
نف�س  على  ل��ه  �ل��ث��اين  �ل��ف��وز  دري حمققاً  ب��ن 

�لفريق 12 هدف مقابل 8 �هد�ف ون�شف.

�سرطــة راأ�س اخليمــة ت�ست�سيــف بطولــة »اللياقــة والتحــدي 5«

بفوزهًم باملربع �لذهبي

الإمارات واأبوظبي وجهًا لوجه للمرة الثانية يف نهائي كاأ�س جمعية الإمارات للبولو

�ختتمت �أم�س �لأول �لثلثاء �ملو�فق 15 يناير بنجاح منقطع 
نظمها  �لتي  �لتلو�ح،  بال�شقور  لل�شيد  ف��ز�ع  بطولة  �لنظر، 
�لروية  منطقة  يف  �ل���رت�ث،  لإح��ي��اء  حممد  بن  حمد�ن  مركز 
�إ����ش���اد�ت و����ش��ع��ة ب��ع��دم��ا حققت جن��اح��اً لفتاً  يف دب���ي، ون��ال��ت 
�أ�شو�ط  و�لتناف�س يف  �مل�شاركني  �أع��د�د وم�شتويات  على �شعيد 
�لبطولة رقماً  �لفئات. و�شهدت  �أقيمت ملختلف  �لتي  �لبطولة 
قيا�شياً بعدما و�شل عدد �ل�شقور �مل�شاركة �إىل 2464 �شقر�ً 
تناف�شت فيما بينها على مد�ر 62 �شوطاً خلل 14 يوماً من 
�ملناف�شات �ملثرة و�ملمتعة ملختلف �لفئات. وجاء �خلتام حا�شد�ً 
�أيام  �آخر  �لتتويج يف  لل�شعود على من�شة  �شر�شاً  �شباقاً  و�شهد 
�لبطولت  �أج��ن��دة  على  �لأك���رب  �لبطولة  تعد  �ل��ت��ي  �لبطولة 
�أ���ش��و�ط للمحليني لفئتي  �أرب��ع��ة  �إق��ام��ة  يف �مل��رك��ز، وذل���ك م��ع 
���ش��اه��ني ف���رخ و���ش��اه��ني ج��رن��ا���س، ومت��ي��زت �لأ����ش���و�ط �لأربعة 
مب�شتوياتها �ملتقاربة بني 180 �شقر�ً م�شاركاً يف �ليوم �لأخر 
من �لبطولة �لكبرة، وتاألق فريق »F3-K« وح�شد �شوطي 
�شاهني جرنا�س “رئي�شي ونقدي«. وقام بتتويج �لفائزين، كل 
من ر��شد مبارك بن مرخان نائب �لرئي�س �لتنفيذي للمركز، 
و�شط  للبطولة،  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �شويد�ن  بن  ودميثان 
ح�شور عدد كبر من �جلمهور وو�شائل �لإعلم. وجاء �ل�شوط 
– رئي�شي”  “�شاهني فرخ  �ملحليني  �لذي خ�ش�س لفئة  �لأول 
�قتنا�س  م��ن  MRM متكن  ف��ري��ق  لكن  وح��م��ا���ش��ي��اً،  م��ث��ر�ً 
�لفوز بو��شطة �ل�شقر “عمر” و�لذي قطع م�شافة �ل�شباق يف 

زمن قدره 19.179 ثانية، وجاء باملركز �لثاين ح�شني نا�شر 
�مل�شافة يف  و�ل��ذي قطع   »S5« �ل�شقر  بو��شطة  لوتاه  عبد�هلل 
فريق  �لثالث  �ملركز  نال  فيما  ثانية،   19.272 ق��دره  زمن 
»F3-K« بو��شطة �ل�شقر »S118S« قاطعاً �مل�شافة يف زمن 
19.405 ثانية. ويف �ل�شوط �لثاين “�شاهني فرخ – نقدي”، 
حقق �ملركز �لأول ح�شني نا�شر عبد�هلل لوتاه بو��شطة �ل�شقر 
باملركز  وج���اء  ث��ان��ي��ة،   20.348 وق���دره  زم��ن��اً  حمققاً   »S4«
�لثاين فريق MRM بو��شطة �ل�شقر “لهور” بعدما قطع 
فريق  �لثالث  باملركز  وح��ّل  ثانية،   20.454 زمن  يف  �مل�شافة 
 20.559 »S398« بزمن قدره  �ل�شقر  »F3-K« بو��شطة 
– رئي�شي”، كان  “�شاهني جرنا�س  ثانية. ويف �ل�شوط �لثالث 
�لتفوق من ن�شيب فريق »F3-K« حيث ح�شل على �ملركزين 
�لأول و�لثاين بو��شطة �ل�شقر “�شياح” �لذي قطع �مل�شافة يف 
زمن قدره 19.114 ثانية ليظفر بالقمة تاركاً �ملركز �لثاين 
ثانية،   19.517 ق��دره  زمناً  “حتدي” و�ل��ذي حقق  لل�شقر 
فيما جاء باملركز �لثالث بطي �أحمد بن �ل�شيخ جمرن �لكندي 

بو��شطة �ل�شقر “خم�شني” بزمن قدره 19.813 ثانية.
ويف �ل�شوط �لر�بع “�شاهني جرنا�س – نقدي”، و��شل فريق 
»F3-K« تاألقه وحقق �لفوز بو��شطة �ل�شقر “با�شنت” و�لذي 
حقق زمناً قدره 19.711 ثانية، وجاء باملركز �لثاين �شويد�ن 
دميثان �شويد�ن بو��شطة �ل�شقر »Y2« قاطعاً �مل�شافة يف زمن 
19.791 ثانية، وكان �ملركز �لثالث من ن�شيب فريق �لنخبة 

بو��شطة �ل�شقر “�لد�حو�س” حمققاً زمناً 19.858 ثانية.
 

جناحًا  حققت  �لبطولة  دروي�����س:  �إب��ر�ه��ي��م  �ضعاد 
��ضتثنائيًا و�ضهدت م�ضاركة غري م�ضبوقة

�إد�رة �لبطولت  �إبر�هيم دروي�س، مدير  توجهت �ل�شيدة �شعاد 
يف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث بال�شكر و�لتقدير 
�إىل �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي - رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، ر�عي بطولت فز�ع 
عام،  بوجه  �لرت�ثية  للريا�شات  �ل��لحم��دود  �شموه  دع��م  على 
وخا�شة ريا�شة �ل�شيد بال�شقور، مما كان له �لأثر �لكبر يف 

�شون هذ� �لرت�ث �لثقايف �لل مادي وحفظه من �لندثار.
وتقدمت  للمت�شابقني،  �لفوز  دروي�س  �إبر�هيم  �شعاد  وباركت 
بال�شكر لرئي�س �للجنة �ملنظمة وللحكام و�ملت�شابقني و�أع�شاء 
جلان �لتحكيم، قائلة: “كانت �لبطولة �أكرث تنظيماً و�لتز�ماً 
من قبل �ل�شقارين هذ� �لعام، ومن خللها �أي�شاً و�كبنا ُنظم 
بكافة  ذكية  �لبطولة  كانت  دبي، وبحمد �هلل   - �لذكية  �ملدينة 
�ملعاير، وحر�شنا على ��شتخد�م هذه �لأنظمة �لذكية يف قطاع 
�شعادتها  و�أع��رب��ت ع��ن  �ل���رت�ث للحفاظ عليها م��ن �لن��دث��ار. 
فز�ع  بطولة  حققته  �ل��ذي  �ل�شتثنائي  بالنجاح  �أي�شاً  �لبالغة 
لل�شيد بال�شقور هذ� �ملو�شم، و�أبدت تقديرها جلهود كل من 
�جلهود  �أق�شى  قدمو�  و�لذين  �لنجاح  ه��ذ�  ت�شطر  يف  �شاهم 
�ملرحلة  لهذه  و�شل  حتى  �ملبهرة،  بحلته  �حل��دث  ه��ذ�  لإب���ر�ز 

�لفني.  �أو  �لتنظيمي  �مل�شتوى  على  �شو�ء  �لتاألق  من  �لفريدة 
�لو��شعة  بامل�شاركة  دروي�����س  �إب��ر�ه��ي��م  �شعاد  �ل�شيدة  و�أ���ش��ادت 
�مل�شاركة  �ل�شقور  ع��دد  و���ش��ل  حتى  �لبطولة  �شهدتها  �ل��ت��ي 
�لعربية  �لإم����ار�ت  يف  �لطيور  نخبة  م��ن  �شقر�ً   2464 �إىل 
على  �لقوة  من  مزيد�ً  �أ�شفى  ما  وه��و  �ملنطقة،  ودول  �ملتحدة 
ل  ب��ف��و�رق  �لأ���ش��و�ط  نتائج  ُح�شمت  �ل��ت��ي  للدرجة  �ملناف�شات 
“بد�أت بطولة  �أجز�ء من �لثانية. و�أ�شافت بقولها:  تزيد عن 
ون�شف  عقد  م��ن  �أك���رث  منذ  �ل��ت��ل��و�ح  بال�شقور  لل�شيد  ف���ز�ع 
�ل�شنو�ت،  م��رور  وم��ع  باملنطقة،  �لقن�س  ه��و�ة  من  قليل  بعدد 
بد�أت هذه �لريا�شة �لرت�ثية بالنت�شار ب�شرعة و�شط �لأهايل 
وحمبي ريا�شة �ل�شيد �ل�شقور، وقد كانت �لبطولة ت�شم منذ 
�أنها  �إل  �أن��و�ع �ل�شقور باملنطقة،  �نطلقها ب�شع فئات لأ�شهر 
وبد�أ  �ملحرتفني،  �ل�شقارين  �أك��رب من  �أع��د�د�ً  ت�شتقطب  باتت 
�ملنظمة  �للجنة  �شجع  مما  �ل�شقور  نوعية  يف  و��شحاً  �لتنوع 
للبطولة �إىل فتح فئات جديدة وت�شنيفها وذلك حر�شاً منهم 
على نز�هة �لتحكيم وجودة �لتنظيم ولبث روح �ملناف�شة لدى 
لهذه  و�شلنا  حتى  فيه  جنحنا  �ل��ذي  �لأم���ر  وه��و  �ملت�شابقني، 
�ملرحلة �لقيا�شية من �مل�شاركني من كافة �لفئات«. كما �أكدت �أن 
�مل�شاركة من �شقاري دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، تعك�س دور 
هذه �لبطولت يف جمع �لأ�شقاء حتت مظلة �لتناف�س �لريا�شي 
�ل��ع��لق��ة على مد�ر  �أج����و�ء د�ف��ئ��ة تعرب ع��ن عمق  و�ل��ل��ق��اء يف 
�لريا�شات  من  �لنوع  هذ�  ومنها  �مل�شرتكة  و�لرو�بط  �لتاريخ 

�لرت�ثية �لتي تتو�رثها �لأجيال �ملتعاقبة من �لأجد�د و�لآباء.  
�لأ�شمى   هدفها  وحققت  ناجحة  بطولة  �شويد�ن:  بن  دميثان 
فز�ع  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  �شويد�ن  بن  دميثان  �أكد 
ت�شهدها  �لتي  و�لتحديثات  �ل��ت��ط��ور�ت  �أن  بال�شقور  لل�شيد 
�لبطولة يف كل مو�شم، تكون و��شحة �أمام �جلميع من خلل 
و�ملجال�س  و�خليمة  �لأنظمة  يف  خدمات  من  تقدميه  يتم  ما 
�حلدث  نقل  يف  �ملتقدمة  و�لتقنيات  �ملنا�شبة  �لأج���و�ء  وتهيئة 
و�لتح�شر  �لت�شجيل  و�أنظمة  �لبطولة،  �أر���س  على  و�إد�رت���ه 
عملية  من  ت�شهل  �لتي  �للوج�شتية  �خلدمات  وكافة  �ل�شريع، 
�مل��ن��ظ��م��ة توفر  “�للجنة  ب��ق��ول��ه:  وت��اب��ع  و�ل�����ش��ب��اق.  �مل�����ش��ارك��ة 
ت�شهيلت كاملة لل�شقارين نتيجة �حللقات �لذكية و�ل�شر�ئح 
�لإلكرتونية �ملركبة يف رجل �لطر، وكل ذلك يوؤكد �أننا حققنا 
�لروؤى �ملن�شودة من ور�ء �لبطولة، ومتكنا من �إي�شال �لر�شالة 
�لتي تتعلق ب�شرورة �حلفاظ على تر�ث �لإمارت ون�شر �لوعي 
�إرج��اع ممار�شة  �لبطولت  ��شتطعنا من خلل هذه  �إذ  حوله، 
ومن  �لأج��ي��ال،  �إىل  ونقلها  عليها  و�ملحافظة  �لقن�س  ه��و�ي��ة 
خ���لل ه���ذه �مل�����ش��رة ن��ظ��م �مل��رك��ز ب��ط��ولت ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني، وبعد 
مع  يتناف�شون  �ليوم  جندهم  �لأط��ف��ال  م�شاركات  من  �شنو�ت 
ب�شدد  �أن��ن��ا  يعني  م��ا  وه��و  متقدمة،  م��ر�ك��ز  ويحققون  �لكبار 
ح�شاد ثمار هذه �مل�شرة �لرت�ثية �لوطنية، بعدما جنحنا يف 
�لريا�شية  �لبطولت  �ملن�شودة من مثل هذه  �لأه��د�ف  حتقيق 

�لرت�ثية«.

بطولة فز�ع لل�ضيد بال�ضقور حتقق رقمًا قيا�ضيًا مب�ضاركة 2464 �ضقرً�

�سعاد اإبراهيم دروي�س: البطولة حققت جناحًا ا�ستثنائيًا و�سهدت م�ساركة غري م�سبوقة
ختام ر�ئع للحدث وفريق F3 يتاألق يف �ليوم �لأخري ويح�ضد �ضوطي �جلرنا�س
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ماين،  �شاديو  �ل�شنغايل  ليفربول،  ن��ادي  لع��ب  وج��ه 
�لدوري  لقب  على  �لأوىل  ملناف�شهم  حتذيرية  ر�شالة 
�لإجنليزي �ملمتاز )�لربميير ليغ( مان�ش�شرت �شيتي، 
و�شيتوجون  “يف�شلو�  ل��ن  وزم���لئ���ه  �إن���ه  فيها  ق���ال 

باللقب«.
ويت�شدر ليفربول �لدوري بفارق 4 نقاط عن مطارده 
بعد 22 جولة من �لبطولة، وقد عا�س �لفريق موقفاً 
�لفوز  من  ج��د�ً  ك��ان قريباً  2014، حني  يف  م�شابهاً 
 ،1990-1989 مو�شم  منذ  عنه  �لغائب  باللقب 

ت��ع��رث يف �لأم���ت���ار �لأخ������رة، وخ�����ش��ره ل�شالح  ل��ك��ن��ه 
�ل�شيتي.

�لف�شلة،  م��ن  جم��م��وع��ة  ل�شنا  “نحن  م����اين:  وق����ال 
�أبطال  �شنكون  �أننا  و�ث��ق  �أن��ا  بالربميرليغ..  �شنفوز 
�إجنلرت�، حني �أ�شتيقط، ل �أذهب للتدريبات و�أنا �أفكر 
بعك�س هذ�، نحن م�شممون على �أن ُنظهر �أننا �لفريق 
�لأقوى يف �إجنلرت�«. وتابع �للعب �ل�شنغايل: “لي�س 
بالف�شل،  �لفريق  يتهمون  �لنا�س  �شماع  �ل�شهل  م��ن 
لكن علينا جتاهل هذ� و�لرتكيز على ما هو �أمامنا.. 

عدة  قبل  باللقب  �ل��ف��وز  فر�شة  لديه  ك��ان  ليفربول 
هذ�  ب���اأن  �لتفكر  �أف�����ش��ل  لكني  ي��ف��ع��ل،  ومل  ���ش��ن��و�ت 
لي�س  ه��ذ�  �لآن..  عليه  نحن  م��ا  �إىل  لن�شل  �شاعدنا 
فريق من �لف�شلة، �أنا و�ثق من فوزنا بالدوري«. و�أمت 
فريقه  بني  باملقارنة  ت�شريحاته  �ل�شنغايل  �للعب 
باللقب  ف���از  “�ل�شيتي  ق���ائ���ًل:  ���ش��ي��ت��ي،  ومان�ش�شرت 
�ملو�شم �ملا�شي لأنه كان �لأف�شل، لكن هل هم �لأف�شل 
مذهًل،  فريقاً  منتلك  نحن  ه��ذ�..  �أعتقد  ل  �لآن؟، 

ومان�ش�شرت �شيتي لي�س �أف�شل منا«.

ماين يوجه ر�سالة حتذير ملان�س�سرت �سيتي

ي����دخ����ل م���ن���ت���خ���ب ل���ب���ن���ان م���ب���ار�ت���ه 
�خل��م��ي�����س ���ش��د ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف 
�ملجموعة  ملناف�شات  �لأخ���رة  �جلولة 
تاأهل  ب��ح��ظ��وظ  متم�شكا  �خل��ام�����ش��ة، 
�آ�شيا  ك��اأ���س  يف  �ل�16  دور  �ىل  �شئيلة 

�لإمار�ت. يف  �لقدم  لكرة   2019
على  �لأرز”  “رجال  مهمة  وتتلخ�س 
�ل�����ش��ارق��ة �خل��م��ي�����س، بتحقيق  ����ش��ت��اد 
م�شاركتهم  يف  ل���ه���م  �لأول  �ل����ف����وز 
يف  �أم��ل  �لقارية،  �لبطولة  يف  �لثانية 
�لتايل  �ل��دور  لبلوغ  ذلك  ي�شعفهم  �أن 
من بو�بة �ملركز �لثالث مبوجب نظام 
للدور  �ل��ت��اأه��ل  مينح  �ل���ذي  �لبطولة 
�مل��ق��ب��ل �ىل ب��ط��ل وو����ش���ي���ف ك���ل من 
�أف�شل  �ىل  �إ�شافة  �ل�شت،  �ملجموعات 

�أربع منتخبات حلت يف �ملركز �لثالث.
�ملونتينيغري  �مل��درب  �أد�ء لعبي  وب��د� 
يف  متحفظا  ر�دول��وف��ي��ت�����س  م���ي���ودر�غ 

�أم��ام قطر  �لأول��ني، فخ�شر  �ملبار�تني 
�شفر2-،  و�ح��دة  بنتيجة  و�ل�شعودية 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  ع��ل��ى  �ل��ف��وز  �أن  �ل 
�ملجموعة  ف��رق  كاأ�شعف  ظهرت  �لتي 
برباعية  �ل�شعودية  �أم���ام  بخ�شارتني 
وقطر ب�شد�د�شية، قد ي�شكل �نطلقة 
غمار  يخو�س  �ل��ذي  للفريق  ج��دي��دة 
�ل��ع��ر���س �ل���ق���اري ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة بعد 
2000 عندما ��شت�شاف �حلدث على 
بهزمية  �لأول  �ل��دور  وودع من  �أر�شه 

وتعادلني.
�للذ�ن  �خلليجيان  �ملنتخبان  وح�شم 
يلتقيان �خلمي�س يف �أبوظبي، بطاقتي 
يحتل  بينما  �مل��ج��م��وع��ة،  ع��ن  �ل��ت��اأه��ل 
نقاط،  دون  �ل���ث���ال���ث  �مل����رك����ز  ل���ب���ن���ان 
�لكوري  �ملنتخب  �لأه��د�ف عن  بفارق 

�ل�شمايل �شاحب �ملركز �لأخر.
�لتقى  �أن  �للبناين  للمنتخب  و�شبق 

�خل�شم �لكوري �ل�شمايل يف ت�شفيات 
يف   2-2 ف��ت��ع��ادل  �حل��ال��ي��ة،  �لبطولة 
“منتخب  يحقق  �ن  قبل  يانغ،  بيونغ 
ب�����روت  يف  ك����ب����ر�  ف��������وز�  �لأرز” 

بخما�شية نظيفة.
�شل�شلة  من  �للبناين  �ملنتخب  وعانى 
م�شاكل على هام�س �لبطولة �حلالية، 
منها ��شتبعاد لعبه با�شل جر�دي من 
�لت�شكيلة لرف�شه �جللو�س على مقاعد 
�لن�شباط  جل��ن��ة  وع���ق���اب  �ل����ب����دلء، 
و�ل��ق��ي��م يف �لحت����اد �لآ���ش��ي��وي ملدرب 
�ملنتخب بغر�مة مالية قدرها 7500 
�لنتقاد�ت  ب�����ش��ب��ب  �أم����رك����ي  دولر 
بعد  للتحكيم  وج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �حل�����ادة 
مبار�ة قطر و�إلغاء هدف بد� �شحيحا 
ل��ف��ري��ق��ه. و�ع���ت���رب ر�دول��وف��ي��ت�����س �أن 
مل���ب���ار�ة كوريا  �ل��ت��ح�����ش��ري��ة  �ل���ف���رتة 
“كافية للتعايف و�ل�شتعد�د  �ل�شمالية 

بالزخم  نكون  كي  �ملنا�شبة  بالطريقة 
�لذي  �لنت�شار”  ون��ح��ق��ق  �مل��ط��ل��وب 
“�إذ� وظفنا جهودنا  �أنه ممكن  �عترب 
كما يجب«. �أ�شاف “لن نقلل من �شاأن 
معطيات  منلك  لكننا  �ملقبل  خ�شمنا 
تاأمني  ومقومات ومهار�ت قادرة على 
فوز ي�شعد �جلميع«. ويف غياب جر�دي 
)25 عاما( �ملنتقل مطلع �ملو�شم من 
�شرتومغود�شيت �لرنوجي �ىل هايدوك 
لبنان  ي��ح��ظ��ى  �ل����ك����رو�ت����ي،  ���ش��ب��ل��ي��ت 
�لقادرين  �ل��لع��ب��ني  م��ن  مبجموعة 
�ل���ف���ارق، م��ن��ه��م �حلار�س  ع��ل��ى ���ش��ن��ع 
�لك�شندر  و�ل�����ش��ق��ي��ق��ان  خ��ل��ي��ل  م��ه��دي 
ح�شن  فاعور،  هيثم  ملكي،  وفيليك�س 
��شماعيل،  وليد  ح��م��ام،  علي  معتوق، 
ج���������و�ن �ل�����ع�����م�����ري، حم����م����د ح����ي����در، 
وه���لل �حل��ل��وة. م���ن   ج��ه��ت��ه، ي�شعى 
ل��ل��ف��وز يف  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  منتخب 

�لتايل  �ل�����دور  �ىل  ل��ل��ت��اأه��ل  حم���اول���ة 
�لبطولة،  يف  �خلام�شة  م�شاركته  يف 
وودع   ،1980 يف  ر�ب���ع���ا  ح���ل  ب��ع��دم��ا 

باكر� يف 1992 و2011 و2015. 
وي��ع��ول �مل����درب ك��ي��م ي��ون��غ ج���ون على 
ميونيغ-غوك  ري  �ملخ�شرم  �حلار�س 

�شباكه  �هتز�ز  رغ��م  على  عاما(   32(
�أه��د�ف يف مبار�تني، و�ملهاجم  بع�شرة 
ب��اك ك��و�ن��غ ري��ون��غ )26 ع��ام��ا( �لذي 

�شمايل  ك��وري  �أول   2011 يف  �أ�شبح 
يخو�س مبار�ة يف دوري �أبطال �وروبا 

مع بازل �ل�شوي�شري.

�أن  ك��ب��ر  ب�شكل  ي��ت��وق��ع  �ل��ع��م��اين  �ملنتخب  ي��ك��ن  مل 
خطاأين فادحني قد ي�شبحا �ل�شبب يف هذ� �لو�شع 
ببطولة  م�شاركته  يف  �لفريق  به  مير  �ل��ذي  �مل��ت��اأزم 
�مل��ق��ام��ة حالياً  �ل���ق���دم،  ل��ك��رة   2019 �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س 

بالإمار�ت.
�لتكهنات  ك��ان��ت م��ع��ظ��م  �ل��ب��ط��ول��ة،  ب���د�ي���ة   وق��ب��ل 
�أن �ملنتخب �لعماين �شيدخل يف مناف�شة  �إىل  ت�شر 
�لثاين يف  �ملركز  �أوزبك�شتان على  قوية مع منتخب 
�ملجموعة �ل�شاد�شة بالدور �لأول للبطولة، باعتبار 
�أن بطاقة �لتاأهل �لأوىل من هذه �ملجموعة �شتكون 
�أربع  باللقب  �لفائز  �لياباين  للمنتخب  حم��ج��وزة 

مر�ت �شابقة.
�أ�شبح  �إذ  �ل�شفن،  ت�شتهي  �لرياح مبا ل  تاأتي  ولكن 
�ملبكر  باخلروج  مهدد�ً  )�لأحمر(  �لعماين  �ملنتخب 
من �لبطولة ل�شببني رئي�شيني، �أولهما كان �لأخطاء 
�لتحكيمية �لو��شحة يف مبار�ة �لفريق �أمام نظره 

�لياباين يف �جلولة �لثانية من مباريات �ملجموعة، 
مل  ر�ق��ي��اً  �أد�ء  �ل��ع��م��اين  �ملنتخب  فيها  ق��دم  و�ل��ت��ي 

ينق�شه �شوى هز �ل�شباك.
�مل���ب���ار�ة، �حت�شب �حل��ك��م رك��ل��ة جز�ء  وخ���لل ه���ذه 
�ملنتخب  منها  �شجل  �لإط���لق،  على  �شحيحة  غر 
�حلكم  تغا�شى  كما  �لوحيد،  �ملبار�ة  هدف  �لياباين 
للمنتخب  ركلة جز�ء �شحيحة متاماً  �حت�شاب  عن 
�لعماين، كانت كفيلة بخروج �لفريق بنقطة �لتعادل 

على �لأقل.
�لعماين  �ملنتخب  و�شعت  �لتي  �لثانية  �مل�شكلة  �أم��ا 
يف هذ� �ملاأزق فتتمثل يف عدم �لقدرة على ��شتغلل 
�شيطرته على جمريات �للعب، يف فرت�ت عديدة من 
�ملباريات وترجمة �لفر�س �لتي ت�شنح له �إىل �أهد�ف، 
و  و�ليابان  �أوزبك�شتان  �أم��ام  وتكرر هذ� يف مبار�تيه 

�للتني خ�شرهما 1-2 و0-1 على �لرتتيب.
“�أوبتا” �ل�����ش��ه��رة يف  ���ش��رك��ة  �إح�����ش��ائ��ي��ات  وت�����ش��ر 

كرة   24 �شدد  �لعماين  �ملنتخب  �أن  �إىل  �ملجال  هذ� 
و�شجل  �ل�شابقتني،  م��ب��ار�ت��ي��ه  خ���لل  �مل��رم��ى  ع��ل��ى 
جناح  بن�شبة  �لآن،  حتى  �لبطولة  يف  و�ح���د�ً  ه��دف��اً 
للغاية  ه��زي��ل��ة  ن�شبة  وه���ي   ،4.2% ع��ل��ى  تقت�شر 
�لأخرة  مبار�ته  خ��لل  رفعها  �إىل  �لفريق  يحتاج 
�أم��ام منتخب تركمن�شتان يف �جلولة  غد�ً �خلمي�س 

�لثالثة من مباريات �ملجموعة.
ويتطلع �ملنتخب �لعماين �إىل �لفر�شة �لأخرة من 
خلل مبار�ة �ليوم علماً باأن �لفوز وحده لن يكون 
يف  �لنتائج  ت��ك��ون  �أن  �إىل  يحتاج  �إذ  للفريق،  كافياً 

جمموعات �أخرى ل�شاحله.
وي��ل��ت��ق��ي �مل��ن��ت��خ��ب��ان �ل���ع���م���اين و�ل���رتك���م���اين على 
�أبوظبي،  يف  �جلزيرة  بنادي  ز�ي��د  بن  حممد  �إ�شتاد 
�ملبار�ة  يف  و�أوزبك�شتان  �ليابان  منتخبا  يلتقي  فيما 
�لتوقيت  نف�س  يف  تقام  و�لتي  باملجموعة  �لأخ���رى 

على �إ�شتاد خليفة بن ز�يد بنادي �لعني.

كان �لنجمان �ملخ�شرمان �ل�شوي�شري 
روج����ي����ه ف�����ي�����درر، ح���ام���ل �ل���ل���ق���ب يف 
ر�فايل  و�لإ�شباين  �ملا�شيني،  �لعامني 
ن����اد�ل ع��ل��ى �مل��وع��د يف �ل����دور �لثاين 
لكرة  �ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  بطولة  من 
�لأرب�����ع  �ل���ب���ط���ولت  �أوىل  �مل�������ش���رب، 
�لدمناركية  تابعت  ح��ني  يف  �ل��ك��ربى، 
ك���ارولي���ن ف��وزن��ي��اك��ي م�����ش��و�ره��ا من 
�مل�شنف  ف��ي��درر،  و��شطر  ع��ن��اء.  دون 
فا�شلني  �شوطني  خ��و���س  �ىل  ث��ال��ث��ا، 
�أمام �لربيطاين �ملغمور د�نيال �إيفانز 
و6-7   )5-7(  6-7 عليه  ليتغلب 
�لثالث.  �لدور  ويبلغ  و3-6   )3-7(
لقبا  ب�20  �ل��ف��ائ��ز  ف��ي��درر  ي��ج��د  ومل 
�لثالث  ت��ت��وي��ج��ه  �ىل  وي�����ش��ع��ى  ك��ب��ر� 
تو�ليا يف ملبورن و�ل�شابع يف م�شرته، 
�لأوزب����ك����ي  ت��خ��ط��ي  يف  ���ش��ع��وب��ة  �أي 
�لأول،  �ل���دور  يف  �إي�شتومني  ديني�س 
لكنه و�جه �شمود� من �إيفانز �مل�شنف 
�حتل  �ي���ف���ان���ز  وك�����ان  ع���امل���ي���ا.   189
�ل�41 �لأعلى يف م�شرته لكن  �ملركز 
خ�شع  عندما  كثر�  تر�جع  ت�شنيفه 
نتيجته  ج�����اءت  م��ن�����ش��ط��ات  ل��ف��ح�����س 
يف  �لكوكايني  م��ادة  لتناوله  �يجابية 
و�عتمد   .2017 ع��ام  ني�شان/�أبريل 
�أ���ش��ل��وب��ا ���ش��اغ��ط��ا �ربك  �ل��ربي��ط��اين 
�ملجموعتني  يف  �ملخ�شرم  �ل�شوي�شري 
كثرة.  �أخ��ط��اء  يرتكب  ومل  �لول���ني 
�ر�شال  ك�شر  فر�شة  لفيدرر  و�شنحت 
�لأوىل  باملجموعة  و�ل��ف��وز  مناف�شه 
فوتها،  لكنه   5-6 عليه  تقدم  عندما 
ليخو�س �شوطا فا�شل فا�شلة تخلف 
يف  �لأم�����ور  يقلب  �أن  ق��ب��ل   5-3 ف��ي��ه 
تو�ليا.  ن��ق��اط  ب��اأرب��ع  ب��ف��وزه  �شاحله 
وخ�شع �لربيطاين لعلج قروحات يف 
�ملجموعة  �نطلق  قبل  ��شفل قدميه 
�لثانية �لتي ��شتهلها بخ�شارة �ر�شاله. 
عامليا  �أول  �مل�����ش��ن��ف  ف��ي��درر  �ن  وب����د� 
ب�شهولة  �ملجموعة  �شيح�شم  �شابقا، 
�لتعادل  �در�ك  يف  جن��ح  �إي��ف��ان��ز  ل��ك��ن 
�أنهاها  فا�شلة  جولة  وفر�س   5-5
فيدرر  وق��ال  �أي�شا.  ل�شاحله  ف��ي��درر 
�لذي �حتاج �ىل �شاعتني و35 دقيقة 

“لو جن���ح���ت يف  م��ن��اف�����ش��ه  ل��ت��خ��ط��ي 
�لنتيجة  لكانت  مبكر�  �ل��ف��ارق  �شنع 
فعل  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ي  ���ش��ع��رت  خمتلفة. 
ذل���ك يف �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة لكني مل 
�أجن����ح يف ذل���ك و�ل��ف�����ش��ل ي��ع��ود �ليه، 
لقد لعب ب�شكل جيد«. ويلتقي فيدرر 
مع  �مل���ق���ب���ل  �ل�������دور  يف  ع����ام����ا(   37(
تغلب  �ل��ذي  فريتز  تايلور  �لأم��رك��ي 
و�إذ�  مونفي�س.  غايل  �لفرن�شي  على 
قدر لفيدرر �حر�ز �للقب يف ملبورن، 
فاإنه �شي�شبح �أول لعب يحقق �شبعة 
�لأق��ل يف بطولتني  �ألقاب كبرة على 
بطل  تتويجه  بعد  �شلم  �لغر�ند  يف 
لوميبلدون ثماين مر�ت. وكان فيدرر 
ت��وج بطل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ب��ف��وزه على 
�ملبار�ة  يف  �شيليت�س  مارين  �لكرو�تي 
�لقيا�شي يف  رق��م��ه  م��ع��زز�  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة، 
عدد �ألقاب �لبطولت �لكربى )20(. 
وحذ� ناد�ل، �مل�شنف ثانيا، حذو فيدرر 
وبلغ �لدور �لثالث بفوزه �ل�شهل على 
6-3 و2-6  �إب��دن  �لأ���ش��رت�يل ماتيو 
و6-2. و�حتاج ن��اد�ل �ل��ذي غاب عن 
�لق�شم �لثاين من �ملو�شم �ملا�شي بعد 
خ�شوعه لعملية جر�حية يف �شاقه، �ىل 
مناف�شه  لتخطي  فقط  دقيقة   116
وي�شرب موعد� مع �لأ�شرت�يل �لآخر 
�أليك�س دو مينور �لفائز ب�شعوبة على 
�ل�����ش��وي�����ش��ري ه���رني لك�����ش��ون��ن 4-6 
و6-2 و6-7 )7-9( و4-6 و3-6. 
“قدمت  �للقاء  بعد  �لإ���ش��ب��اين  وق��ال 
بالطريقة  �شعيد�  ك��ن��ت  �شلبا،  �أد�ء 

�ألعب  �أن  ي�شرفني  بها...  �أر�شلت  �لتي 
ر�ئ��ع��ة«. و�بتعد  ك��ان��ت  هنا و�لأج�����و�ء 
لقبا  ب�17  �لفائز  عاما(   32( ن��اد�ل 
يف  �ن�شحابه  منذ  �مللعب  عن  كبر�، 
�أي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب �مل��ا���ش��ي م��ن ن�شف 
ميدوز  ف��ل���ش��ي��ن��غ  ب���ط���ول���ة  ن���ه���ائ���ي 
�لأم��رك��ي��ة �أم����ام �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي خو�ن 
�إ���ش��اب��ة يف  ب�شبب  ب��وت��رو  دل  م��ارت��ن 
�لركبة. و��شتغل “�ملاتادور” �لإ�شباين 
�ب��ت��ع��اده لإج�����ر�ء عملية ج��ر�ح��ي��ة يف 
�شابقة. يذكر  �لكاحل ملعاجلة م�شكلة 
�أن ناد�ل خا�س دورتني ��شتعر��شيتني 
يف  �أ�شرت�ليا  لبطولة  ��شتعد�د�  فقط 
2018، ويف  �ل��ع��ام  �أو�خ����ر  �أب���و ظبي 
���ش��ي��دين ق��ب��ل ����ش��ب��وع. وك���ان �جلنوب 
�أف����ري����ق����ي ك���ي���ف���ن �أن�����در������ش�����ون �أب������رز 
�لأمركي  �أم���ام  بخ�شارته  �ل�شحايا 
�ل�شاب فرن�شي�س تيافوي 6-4 و6-4 
�شيليت�س و�شيف  �أما  و7-5.   و6-4 
�ل��ب��ط��ول��ة �ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي، ف��ل��م يجد 
�شعوبة يف تخطي �لأمركي ماكينزي 
 5-7 جمموعات  �أرب��ع  يف  ماكدونالد 
و6-4. ومل  و4-6  و7-6 )11-9( 
جتد �لدمناركية كارولين فوزنياكي 
���ش��ع��وب��ة يف تخطي  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل��ة 
�ل�����ش��وي��دي��ة ي���وه���ان���ا لر�����ش����ون 1-6 
و6-3. وحتركت �لدمناركية ب�شهولة 
تظهر  ومل  �مللعب  �أرج����اء  خمتلف  يف 
عليها �أي علمات تاأثر بعد �عرت�فها 
�ملا�شي  �أكتوبر  �لأول  ت�شرين  �أو�خ���ر 
�ملفا�شل  �ل��ت��ه��اب  ب��اإ���ش��اب��ت��ه��ا مب��ر���س 

�لروماتيدي �لذي يوؤثر على �ملفا�شل 
ويولد �لتعب، علما بانها تتابع علجا 
مل��ح��اول��ة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �آث������ار هذه 
فوزنياكي  وتقدمت  �ملر�شية.  �حلالة 
�لأوىل  �ملجموعة  ب�شرعة -3�شفر يف 
�ل�شويدية  �لتقاط  من  �لرغم  وعلى 
�أن��ف��ا���ش��ه��ا، ف����اإن �ل��دمن��ارك��ي��ة فر�شت 
دقيقة.   27 يف  لتح�شمها  �أف�شليتها 
�ل�شيء  بع�س  فوزنياكي  �إيقاع  وهبط 
ك�شر  وو�ج��ه��ت  �لثانية  �ملجموعة  يف 
�ر�شالها لكنها جنحت يف �نقاذ �ملوقف 
لتح�شم �ملجموعة �لثانية يف �شاحلها. 
بد�أت  باأين  “�عتقد  فوزنياكي  وقالت 
ب��ق��ت��ال��ي��ة لكنها  ب�����ش��ك��ل ج���ي���د، ل��ع��ب��ت 
�لأخطاء  م��ن  تقلل  ب���د�أت  م��ا  �شرعان 
م�شتوى  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  وح����اول����ت 
م�����ش��ت��ق��ر«. وك��ان��ت ف��وزن��ي��اك��ي توجت 
ع���ل���ى ح�شاب  �مل���ا����ش���ي  �ل����ع����ام  ب��ل��ق��ب 
�لرومانية �شيمونا هاليب، وهي ت�شعى 
�أول لعبة حتافظ  �لعام لت�شبح  هذ� 
على لقب �لبطولة منذ �لبيلرو�شية 
 .2013 ع�����ام  �أز�رن������ك������ا  ف���ي���ك���ت���وري���ا 
وك�شفت فوزنياكي باأنها مل ت�شعر باأي 
�شغوطات ��شافية كونها حاملة �للقب 
بعد  �لبطولة  ت�شتمتع يف هذه  وباأنها 
هذ�  يف  وقالت  فيها  فوزين  حتقيقها 
�ل�شدد “�نه �أمر ر�ئع. �شعرت باأين يف 
بيتي مبا�شرة عندما و�شلت �ىل هنا«. 
وتلتقي فوزنياكي يف �لدور �ملقبل مع 
�لرو�شية ماريا �شار�بوفا �أو �ل�شويدية 

ريبيكا برت�شون.

�أعرب �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�شي عن �شعادته بت�شجيل 400 هدف 
يف �لدوري �لإ�شباين لكرة �لقدم “�لليغا”، معرباً عن �أمله يف �إحر�ز �ملزيد 

من �لأهد�ف يف �مل�شتقبل.
�لإ�شبانية:  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م��ون��دو  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  مي�شي  وق���ال 
�أحرز  �أن  يدعو للفخر، و�أمتنى  �أمر   400 رقم  �لهدف  �إىل  “�لو�شول 
�ملزيد، ل �أركز كثر�ً يف �لأرق��ام �لقيا�شية، �أف�شل �أن �أركز يف ما �أقوم به 

يوما تلو �أخر«.
�ملباريات  يف  “�أركز  ق��ائ��ًل:  �لإ���ش��ب��اين  بر�شلونة  جن��م  و�أ���ش��اف 

�أك���رث م��ن ت��رك��ي��زي يف �إح����ر�ز �لأه�����د�ف، ه��ذ� ه��و �لتحدي 
�لذي لدينا، يجب �أن نفوز بالنقاط �لثلث يف كل مرة 

لل�شر�ع على لقب �لليغا، وهي �لبطولة �لتي يفوز بها 
�أ�شاعد لي�س عن  �أن  �أح��اول  ��شتقر�ر�ً،  �لأك��رث  �لفريق 
بالتمرير�ت  �أي�شاً  �إح��ر�ز هدف ما وح�شب بل  طريق 

�حلا�شمة �أو حتى �مل�شاركة يف لعبة خطرة«.
�لتحدث عن  ل��ه ك��ث��ر�ً  “ل ي��روق  �أن��ه  و�أك���د مي�شي 
�أه��د�ف بعينها، ولكنه �ع��رتف ب��اأن �أول ه��دف له يف 
2005 لن  �لليفا يف مرمى نادي �لبا�شيتي يف عام 

ين�شاه �أبد�ً«.
تكون  “د�ئماً  ق��ائ��ًل:  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ن��ج��م  و�أ����ش���ار 
مميزة تلك �لأهد�ف �لتي يتم ت�شجيلها يف مباريات 
على  �ع���ت���ادو�  �أق���وي���اء  مناف�شني  �أم����ام  �لكل�شيكو 
�أتلتيكو مدريد وفالن�شيا  �لتو�جد على �لقمة مثل 

و�إ�شبيلية«.
يف  �حل����ظ  “حالفني  م��ي�����ش��ي:  ل��ي��ون��ي��ل  وت���اب���ع 

نو  كامب  يف  هنا  �أم��ام جمهورنا  �لت�شجيل 
م��ا تكون  د�ئ��م��اً  ب��ر���ش��ل��ون��ة(،  )معقل 

�أهد�فاً مميزة، و�أي�شاً هي كذلك 
ت�شجيلها  يتم  �ل��ت��ي  �لأه����د�ف 
ل�شعوبة  ن���ظ���ر�ً  �ل���دي���ار  خ����ارج 

�لنهاية  يف  �خل�������ارج،  يف  �ل���ل���ق���اء�ت 
�مل��ه��م��ة لي�شت ه��ي �لأه����د�ف  �لأه�����د�ف 

ت�شاعد  �لتي  �لأه���د�ف  هي  ولكن  �لر�ئعة 
�لفريق على �لفوز«.

و�عرتف مي�شي باأنه “يدين بالف�شل لزملئه 
ب��ر���ش��ل��ون��ة يف ت�شجيل  و�ل�����ش��اب��ق��ني يف  �حل��ال��ي��ني 
�لدوري  �لأه����د�ف يف  م��ن  �لتاريخي  �ل��ع��دد  ه��ذ� 

�لإ�شباين«.
جميع  م�شاعدة  ب���دون  “بالطبع  ق��ائ��ًل:  و�ختتم 

�لذين كانو� هنا  ه��وؤلء  �أو  �شو�ء �حلاليني  زملئي 
طو�ل هذه �ل�شنو�ت كان من �مل�شتحيل �أن �أمتكن من 

ت�شجيل هذه �لأهد�ف«. 

لبنان يبحث عن فوز الفر�سة الأخرية 

مي�سي يك�سف عن اأف�سل هدف له يف »الليغا«

املنتخب العماين يت�سبث بالأمل اأمام تركمن�ستان

فوزنياكي ب�ضهولة �إىل �لدور �لثالث 

فيدرر ونادال على املوعد يف بطولة ا�سرتاليا 



ترك باب غرفته مفتوحًا.. فوجد مفاجاأة 
�ملنزل،  مغادرة  عند  باإحكام  منازلنا  �أب��و�ب  نغلق  �أن  �لبديهي  من 
خوفاً من دخول �لل�شو�س و�ملتطفلني، لكن هذ� �لرجل مل يتوقع 

�ملفاجاأة �لتي كانت بانتظاره، عندما ن�شي باب غرفته مفتوحا. 
وكان �جلندي �لربيطاين د�نيال بروثروي ميار�س ريا�شة �لتزلج 
بعيد�ً عن �لفوج، وترك باب غرفته مفتوحاً، فقرر �أحد زملئه �أن 
يلقنه در�شاً حول �أهمية �أمن �ملجموعة، وعمل مع زميل �آخر على 

تغطية كل �شيء يف �لغرفة بورق �لق�شدير.
وعلى مدى 10 �شاعات، عمل �شكوت لوي�س، مب�شاعدة توم هاركوت 
على تغطية كل �شرب يف غرفة د�نيال بورق �لق�شدير، من �ل�شرير 
�إىل ���ش��ت��ارة �حل��م��ام �لتلفزيون وح��ت��ى �مل��رح��ا���س، وك��ل ح��ج��رة يف 
ح�شب  �ل�شتحمام،  ل���و�زم  وحتى  مغلفة،  كانت  و�حل��ّم��ام  �لغرفة 

�شحيفة مرور �لربيطانية.
وقال �شكوت "تطلب �لأمر مني ومن �شديقي توم 10 �شاعات من 
�لعمل لإجناز �ملهمة، و��شتخدمنا 30 لفافة من رقائق �لق�شدير 
طول كل منها 30 مرت". و�أ�شاف "كان ميار�س ريا�شة �لتزلج بعيد�ً 
عن �لفوج خلل فرتة �لعطلة، وترك باب غرفته مفتوحاً، فقررنا 
�لأم��ان، و�شرورة  �إج��ر�ء�ت  �أهمية  لن ين�شاه حول  �أن نلقنه در�شاً 
�إغلق غرفته عندما يغادر". و�حتاج د�نيال نحو 3 �شاعات لإعادة 
غرفته كما كانت، ولكنه مل يكن منزعجاً من ذلك، وتاأثر مبظهر 

�لغرفة و�لعمل �ملتقن لزملئه.

نهر ال�سوكولتة ُيغرق ولية اأمريكية
�أدى حادث �شر يف ولية �أريزونا �لأمركية، �إىل �نهمار نهر غزير 
من �ل�شوكولتة �ل�شائلة، �إثر ت�شدع خز�ن �شخم منها كانت حتمله 
�خلز�ن  ف���اإن  �إع��لم��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  وبح�شب  �ل��ط��ري��ق.  على  �شاحنة 
�ل�شائلة،  �ل�شوكولتة  من  طنا   18 من  �أك��رث  يحمل  كان  �ل�شخم 
مما جعلها جتري بغز�رة على �لطريق. وكانت حر�رة �ل�شوكولتة 
يف حدود 120 درجة مئوية حني وقع �حل��ادث على طريق �شريع 
مبنطقة فلغ�شتاف. وجنم �حلادث عن �نف�شال قمرة �لقيادة يف 
�ل�شاحنة عن �خلز�ن، وتطلب تنظيف �لطريق نحو 4 �شاعات كاملة. 
ومل ي�شب �أي �شخ�س باأذى خلل �حلادث، ويف تعليق طريف على 
ب�"�حللوة". وحظي  �لتنظيف  �ل�شلطات عملية  ما ح�شل، و�شفت 
و�أبدى  �لتو��شل �لجتماعي،  �حلادث بتفاعل و��شع على من�شات 
د�م  ما  �مل�شاعدة  لتقدمي  ��شتعد�دهم  لل�شوكولتة  حمبون طرفاء 

�لأمر يتعلق باإز�لة "مادة لذيذة".

رق�سة النحل للدفاع عن النف�س
�أظهر مقطع فيديو جرى تد�وله، موؤخر�، خلية من �لنحل �ملنتج 
للع�شل وهي توؤدي ��شتعر��شا مذهل حتى تد�فع عن نف�شها �أمام 
فاإن  ميل"،  "ديلي  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب  حمتمل.  ه��ج��وم 
�لنحل �لذي مت ت�شويره يف فيتنام، يتحرك يف وقت و�حد وب�شكل 
�لنحل  وي��ل��ج��اأ  �خل����ارج.  ���ش��وب  نف�شه  ي��دف��ع  �أن���ه  ل��و  كما  متنا�شق 
�ملعروف با�شم "�أبي�س دور�شاتا"، وهو ف�شيلة معروفة يف �آ�شيا، �إىل 
هذه "�لتكتيكات" حتى يحمي �خللية �لتي ينتج فيها مادة �لع�شل 
من بع�س �حل�شر�ت �ملعادية مثل �لدبابر. ويلجاأ �لنحل �إىل هذه 
بطنه  دف��ع  خ��لل  م��ن  ب�"�شيمرينغ"  �ملعروفة  �لدفاعية  �لتقنية 
�إىل �لهو�ء، ويف �لوهلة �لأوىل، تبدو هذه �لعملية  بت�شعني درجة 
على  �ملك�شيكية  �ملوجة  �إط��لق  ويجري  مك�شيكية".  "موجة  مثل 
حركة من�شقة يقوم بها م�شاهدو مباريات كرة �لقدم على مدرجات 
�لأيدي  رف��ع  طريق  عن  �لت�شجيعي  �لأ�شلوب  ه��ذ�  ويتم  �مللعب، 

وخف�شها على غر�ر �شقوط قطع �لدومينو.  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�سني تزرع على القمر.. واأول بذرة تنمو بنجاح
�آخر،  �إجن��از� علميا  �ل�شني  �لقمر، حققت  �لبعيد من  �لتاريخ على �جلانب  �لهبوط لأول مرة يف  بعد جناحها يف 

عندما جنح �لباحثون �ل�شينيون يف �إنبات �أول بذرة على �لقمر.
وقال باحثون �شينيون، �إن بذرة قطن ُحملت �إىل �لقمر على منت �مل�شبار �ل�شيني "ت�شانغ �آه 4-"، �أ�شبحت �لأوىل 

�لتي تنبت على �لقمر، ح�شب وكالة "�شينخو�" �ل�شينية للأنباء.
ملحيط حيوي م�شغر على �شطح �لقمر بعد هبوطه على �جلانب  جتربة  وقام �مل�شبار �ل�شيني "ت�شانغ �آه 4-" باأول 

�لبعيد منه يف �أو�ئل يناير.
وحمل �مل�شبار "ت�شانغ �آه 4-" بذور �لقطن و�للفت و�لبطاطا و�لأر�بيدوب�شي�س، وكذلك بي�س ذبابة �لفاكهة وبع�س 
�خلمرة، لت�شكيل حميط حيوي م�شغر وب�شيط، وفقا لفريق بحثي بقيادة علماء من جامعة ت�شونغت�شينغ يف جنوب 

غربي �ل�شني.
�أي  روؤي��ة منو  �لرغم من عدم  ب�شكل جيد، على  �لقطن ينمو  �أن برعم بذرة  �مل�شبار  �أر�شلها  �لتي  �ل�شور  و�أظهرت 
نباتات �أخرى. وت�شمل مهام �مل�شبار )ت�شانغ �آه4-(، �لذي هبط على �لقمر يف 3 يناير، �ملر�قبة �لفلكية �لل�شلكية 
ذ�ت �لرتدد �ملنخف�س، وم�شح �لت�شاري�س و�ل�شطح، وك�شف �لرتكيب �ملعدين، وقيا�س �لإ�شعاع �لنيوتروين و�لذر�ت 

�ملحايدة، من �أجل در��شة �لبيئة على �جلانب �لبعيد من �لقمر.
وتعتزم   .2030 عام  �لف�شاء بحلول  لت�شبح قوة كربى يف  �ملتحدة  و�لوليات  برو�شيا  �للحاق  �إىل  �ل�شني  وت�شعى 

تد�شني بناء حمطة ف�شاء ماأهولة خا�شة بها �لعام �ملقبل.
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اتهام الأو�سكار برتويع امل�ساهري
جو�ئز  على  �لقائمني  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  يف  للممثلني  نقابة  �أك��رب  �تهمت 
�جلو�ئز  حفلت  يقدمو�  ل  "حتى  �مل�شاهر  ت��روي��ع  مبحاولة  �لأو���ش��ك��ار، 
�ل�شينمائية �لأخرى". ويف بيان غر م�شبوق، �تهمت نقابة ممثلي �ل�شا�شة 

�أكادميية فنون وعلوم �ل�شينما باتباع "�أ�شاليب �شغط وقحة".
بذلك  ت��رد  �إنها  �أل��ف��ا،   160 �إىل  �أع�شائها  ع��دد  ي�شل  �لتي  �لنقابة  وقالت 
على تقارير و��شعة �لنطاق يف هوليوود تفيد باأن �لأكادميية ت�شغط على 
�ملمثلني حتى ل يح�شرو� حفلت جو�ئز �أخرى غر �لأو�شكار، ويرف�شو� 
تقدميها. و�شدر بيان نقابة ممثلي �ل�شا�شة، بينما مل يتم �ل�شتقر�ر بعد 
عن مقدم حفل �أو�شكار �ملقرر يف 24 فرب�ير �ملقبل، يف حني مل يتبق �شوى 
�أ�شابيع على �حلدث �ملنتظر، وتبحث �لأكادميية عن ��شم كبر لتقدمي   6
وهي  �لأو�شكار،  جو�ئز  على  �لقائمون  ويحاول  �مل�شاهدين.  وجذب  �حلفل 
يناير  �شهري  خ��لل  �جل��و�ئ��ز  حفلت  من  طويلة  �شل�شلة  �شمن  �لأخ���رة 
وفرب�ير، جتديد �شكل �حلفل، بعد �أن تدنت �شعبيته �لعام �ملا�شي �إىل �أقل 

م�شتوى على �لإطلق.
ومل ترد �لأكادميية �لثنني على طلب تعقيب على بيان نقابة ممثلي �ل�شا�شة 
�ل�شادر قبل �أ�شبوعني من حفل �إعلن جو�ئز �لنقابة يف لو�س �أجنلو�س يوم 
26 يناير. وجاء يف بيان �لنقابة �أن "حماولة �لأكادميية �لو��شحة لإبعاد 
�أع�شائنا عن تقدمي حفلت جو�ئز خا�شة بهم وقحة وغر مقبولة على 
�أي  قبول  �أح��ر�ر� يف  �ملمثلون  يكون  �أن  "ينبغي  �لبيان  و�أ�شاف  �لإطلق". 
عر�س للم�شاركة يف �حتفالت �ل�شناعة" و��شفا �أ�شاليب �لأكادميية باأنها" 

ترويع خلدمة م�شالح �شخ�شية".

اكت�ساف مقربتني رومانيتني يف م�سر
�أعلنت وز�رة �لآثار �مل�شرية، �كت�شاف مقربتني �أثريتني تعود�ن �إىل �لع�شر 
غربي  جنوبي  م���وط،  مبدينة  �ل�شغالة  بئر  �آث���ار  منطقة  يف  �ل���روم���اين، 

�لبلد.
�إحدى  وه��ي  �لد�خلة،  و�ح��ة  يف  �كت�شافهما  ج��رى  �للتان  �ملقربتان  وت�شم 

و�حات �ل�شحر�ء �لكربى، ر�شوما جنائزية ز�هية �لألو�ن.
و�أو�شح �لأمني �لعام للمجل�س �لأعلى للآثار  يف م�شر، م�شطفى وزيري، 

�أن �ملقربة �لأوىل ت�شم �شلما من 20 درجة �إىل جانب علمة بالطوب.
ت��وؤدي �إىل  ف�شل عن ذلك، ت�شم �ملقربة �لأثرية  بقايا طبقة من �مللط 

مذبح من �حلجر �جلري ومدخل رئي�شي من �حلجر �لرملي.
�أما �ملقربة �لثانية؛ فقال رئي�س قطاع �لآثار �مل�شرية، �أمين ع�شماوي، �إنها 
تقع يف �لناحية �ل�شرقية من �ملقربة �لأوىل، ومت �لعثور عليها نتيجة �متد�د 

�أعمال �حلفر �إىل �ل�شرق من �ملقربة �لأوىل.
عام  ب��د�أت  �ملنطقة  �لأث��ري��ة يف  للحفر  �أعمال  �أول  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار ع�شماوي 

ا�سطياد رجل 
ال�ساطور

�إلقاء  �أظهر مقطع م�شور حلظة 
�لقب�س  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة 
ع��ل��ى رج����ل م�����ش��ل��ح ب�����ش��اط��ور، يف 
�لأنفاق  م���رتو  حم��ط��ات  �إح�����دى 

بالعا�شمة لندن، بعد �شعقه.
�لذي  �ل��ف��ي��دي��و  مقطع  وب��ح�����ش��ب 
"�شتوريفول"،  خ���دم���ة  ن�����ش��رت��ه 
كبر�  �شاطور�  يحمل  رجل  ظهر 
ع����ل����ى ر�����ش����ي����ف حم����ط����ة م����رتو 
وكاأنه  به  وي�شر  هيل"،  "تول�س 

ي�شتعد لعمل ما.
وت������دخ������ل ع����ن����ا�����ش����ر �ل�������ش���رط���ة 
و�أطلق  �حل�����ال  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
�لذي  �مل�شلح  �أحدهم �شاعقا على 
لي�شل  ع��ام��ا   59 �لعمر  م��ن  يبلغ 
�إلقاء  �ل���ف���ور، ق��ب��ل  ح��رك��ت��ه ع��ل��ى 

�لقب�س عليه.
�لنقل  ���ش��رط��ة  �أك�����دت  ب���ي���ان،  ويف 
�عتقل  �ل���رج���ل  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 

لل�شتباه يف "حماولة قتل".
وقوع  �لب��لغ عن  يتم  وبينما مل 
�إ�شابات يف �حلادث، فاإن ت�شاوؤلت 
�لتي  �لطريقة  ب�شاأن  �أث��رت  عدة 
متكن بها �لرجل من �مل��رور بهذ� 

�ل�شلح من بو�بات �ملحطة.
وتتمتع حمطات مرتو �لأنفاق يف 
لندن بحماية �أمنية كثيفة، كونها 

هدف د�ئم للهجمات.

املغنية ريانا تقا�سي والدها
�شد  ق�شائية  دع��وى  ري��ان��ا  �ملغنية  �أق��ام��ت 
بح�شب  جت��اري��ة،  خلفات  ب�شبب  و�ل��ده��ا، 

ما ذكرت و�شائل �إعلم، �لثلثاء.
روبن  �حلقيقي  و��شمها  �ملغنية،  و�أق��ام��ت 
ريانا فينتي، دعوة �أمام حمكمة �حتادية يف 
لو�س �جنلي�س يوم �لثلثاء، متهمة و�لدها 
روبرتفينتي و�ثنني من �شركائه بالتحايل 
ب�شركته  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��زي��ف��ة  و�لإع����لن����ات 

فينتي لل�مو�هب �لرتفيهية و�لإنتاج.
وط��ل��ب��ت ري���ان���ا، �مل����ول����ودة يف ب���ارب���ادو����س، 
و�لتي ت�شتخدم �لعلمة �لتجارية فينتي، 
�لد�خلية  و�مللب�س  �لتجميلية  �ملو�د  لبيع 
و�لأح������ذي������ة، م����ن �مل��ح��ك��م��ة �أم�������ر� يجرب 
�لعلمة  ��شتخد�م  عن  �لكف  على  و�لدها 
يك�شف  مل  مبلغ  �إىل  بالإ�شافة  �لتجارية 

عنه كتعوي�س.
وجاء يف ن�س �لدعوى �أن ريانا "لي�شت لها 
ولكن  للرتفيه،  فينتي  ب�شركة  �شلة"  �أي 
�ل�شركة ت�شتغل ��شمها وت�شف نف�شها باأنها 

مرتبطة بريانا.

ُتنفق اآلف الدولرات على جنازة كلبها 
جنازة  مر��شم  على  �ل����دولر�ت  �آلف  بريطانية  �أنفقت 

مهيبة لكلبها �ملدلل. 
ب�شبب  �مليلد  عيد  ع�شية  "�لكابنت"  �لكلب  م��وت  فبعد 
�شاحبته  ل��ه  �أق��ام��ت  جر�حية،  عملية  �أث��ن��اء  قلبية  �أزم���ة 
�شا�شا �شاماكيت�س، جنازًة مهيبة له �أنفقت عليها 5 �آلف 

دولر �أمريكي. 
11 حمامة يف �لهو�ء، متثل كل  و�شهدت �جلنازة �إطلق 
دولر   700 �مل���ر�أة  و�أنفقت  �لكلب.  حياة  م��ن  ع��ام��اً  منها 

�أمريكي لكتابة ��شم �لكلب بالورود �لبي�شاء على قربه. 
�إن���ه �حلزن  ع��ام��اً،   37 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �مل����ر�أة  وق��ال��ت 
موت  من  �أ�شبوع  بعد  �لطعام  تناول  من  منعها  �ل�شديد 

�لكلب �لذي كانت تعتربه فرد�ً من �أفر�د �لعائلة. 
�شاأمتكن من �لحتفال بعيد  باأنني  �أعتقد  " ل  و�أ�شافت 
�أ�شعر باأين فقدت  �أخرى، لأين  �ل�شنة مرة  �مليلد ور�أ�س 

قطعة مني"
يذكر �أن جثة �لكلب نقلت بعربة جترها �خليول �إىل �أحد 
�ملنتزهات �ملف�شلة لديه، ثم نقل نع�شه ب�شيارة خا�شة �إىل 
ح�شب  هرتفورد�شاير.  بيدموند،  يف  هافن  ويلو  مقربة 

ديلي �شتار �لربيطانية. 

نهاية ماأ�ساوية لـ 3 اأطفال 
يف ثالجة

يف حادثة ماأ�شاوية يف ولية فلوريد� �لأمركية، و�جه 3 
�أطفال مل تتجاوز �أعمارهم 6 �شنو�ت نهاية قاتلة بعد �أن 
"فريرز" كانت موجودة يف حديقة  علقو� د�خل جممدة 

�ملنزل، وفقا ملا ذكرت �شرطة منطقة "�شو�ناي".
وك�شفت �لتحقيقات �لأولية �أن �لأطفال - �لذين ترت�وح 
ك��ان��و� يلعبون خارج  �أع����و�م -   6 و   4 و   1 ب��ني  �أع��م��اره��م 
دخلو�  عندما  �لأح���د  ي��وم  م�شاء  �حل��دي��ق��ة  يف  منزلهم  

�ملجمدة �لتي كانت موجودة يف �حلديقة.
ونقل موقع "�إن بي �شي نيوز" عن رئي�س �شرطة �ملقاطعة 
 30 ب��ني  م��ا  �لثلثة ق�شيتا  �لأط��ف��ال  و�ل��دت��ي  �إن  ق��ول��ه 
و40 دقيقة بحثا عنهم، وكانت �إحدى �ل�شيدتني تر�قب 
�ل�شغار قبل من �شرفة غرفتها، قبل �أن ت�شطر للذهاب 
�إىل �حلمام لق�شاء حاجتها، وعندما رجعت وجدتهم قد 

�ختفو� عن �أنظارها.
وبعد بحث طويل من �لو�لدتني، �للتني تعي�شان يف نف�س 
�مل��ن��زل، ق��ررت��ا تفيت�س �مل���ربدة حيث وج��دت��ا �لأط��ف��ال يف 
كان  ولكن  �ل��ط��ور�ئ  �إىل طلب  لت�شارعا  �لأخ��ر،  �لرمق 

�لأو�ن قد فات.
و�أكد رئي�س �ل�شرطة �أن �لأطفال كان �شهل عليهم ت�شلق 
�مل��ج��م��دة �ل��ت��ي يبلغ �رت��ف��اع��ه��ا ث��لث��ة �أق�����د�م، وي��ب��دو �أن 
�لطفل �لبالغ من �لعمر 6 �شنو�ت متكن من رفع �لباب 

�لذي مل يكن مغلقا بقفل.
ومل  د�خلها  �لأط��ف��ال  علق  �ملجمدة  �إىل  دخولهم  وب��ع��د 
�إىل  �لتنف�س  �لربد ونق�س  ليوؤدي  �خل��روج،  يتمكنو� من 

وفاتهم لحقا. �لأمرية �ضتيفاين من موناكو خالل ح�ضورها لعر�س مهرجان �ل�ضريك �لدويل �لثالث و�لأربعني ملونتي كارلو.  رويرتز

عاملة اأحياء تفقد 
حياتها بني فكي مت�ساح

بينما ك��ان��ت ت��ل��ق��ي ل��ه �ل��ط��ع��ام يف 
�ملخترب �لذي تعمل به، قام مت�شاح 
�شخم بطول 17 قدما ب�شحب عاملة 

�أحياء �إندوني�شية و�فرت��شها.
 44 �لعمر  م��ن  �لبالغة  ت��او  دي�شي 
ع��ام��ا، ك��ان��ت ت��ل��ق��ي ب��ق��ط��ع �للحم 
�إىل �لتم�شاح "مري" يوم �جلمعة 
و�لتهمها  بفكيه،  �لتقطها  عندما 

وهي على قيد �حلياة.
�ملفرت�س  �ل��ت��م�����ش��اح  ع���ل���ى  وع�����رث 
يف ذل���ك �ل�����ش��ب��اح، م��ع ب��ق��اي��ا عاملة 
�لأحياء �لإندوني�شية بني فكيه يف 
خم��ت��رب �لأب���ح���اث �ل��و�ق��ع �شمايل 

�شولوي�شي يف �إندوي�شيا.
�ملخترب،  يف  �ل��ع��ام��ل��ون  و�ك�����ش��ت��ف 
متاأخر  ب�شكل  �مل���روع���ة،  �حل���ادث���ة 
�شاهدو�  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��ب��اح،  ذل����ك 
�شطح  ع��ل��ى  تطفو  غ��ري��ب��ة  �أ���ش��ي��اء 
�ملاء. ويعتقد �ملحققون �أن �لتم�شاح 
حو�يل  وق��ف��ز  قدميه  على  ��شتند 
�لإم�شاك  م���ن  ليتمكن  �أق�����د�م   8
�ملاء،  �إىل  �ل�شحية وجرها  بالعاملة 

قبل �فرت��شها.
وي��ت��ن��اول �ل��ت��م�����ش��اح ب�����ش��ك��ل يومي 
�لطازج  �لتونة و�لدجاج  كمية من 
و�للحم، وكان له �شو�بق يف �لهجوم 
على متا�شيح �أخرى، لكن مل ي�شبق 
له �أن هاجم �لب�شر، ح�شب �شحيفة 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
�ملخترب  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ون  وح�����اول 
��شتعادة ما تبقى من جثة تاو، لكن 
تبقى  ما  كل  ي�شحق  ك��ان  �لتم�شاح 
و�شيخ�شع  حم��اول��ة.  ك��ل  يف  منها 
لختبار�ت  "مري"  �ل��ت�����ش��م��اح 
طبية بعد �حلادثة، للتاأكد من �أنه 

�بتلع كافة �أجز�ء �جل�شم.

خدع  يف غوغل يجهلها كثريون
نلجاأ جميعا �إىل حمرك "غوغل"  حتى نبحث عن 
بع�س �ملعلومات �أو نتاأكد منها، لكننا قد ل ن�شتفيد 

من خدمات كثرة تقدمها هذه �ملن�شة �لثورية.
وعر�س موقع "يو �إ�س �إي تود�ي" قائمة لعدة �أ�شياء 
"غوغل" عو�س  �لقيام به يف حمرك �لبحث  ميكن 
�لفينة  ب��ني  �لب�شيطة  �ل��ب��ح��ث  بعمليات  �لك��ت��ف��اء 

و�لأخرى.
ويف �أول ميزة؛ يتيح حمرك "غوغل" بحثا متقدما، 
ن�شرها  مت  �أ���ش��ي��اء  ع��ن  تبحث  �أن  مثل  بو�شعك  �إذ 
ي�شتطيع  كما  �ل�شنو�ت،  �إح���دى  م��ن  معني  �شهر  يف 
�خلا�شية  وت�شاعد هذه  �للغة،  يحدد  �أي�شا  �لباحث 

على عر�س نتائج �أكرث نفعا.
�إذ� كنت تبحث عن �ل�شورة، مثل، فاأنت قادر على �أن 
حتدد حجم �ل�شورة �لتي تريدها �إىل جانب جو�نب 

دقيقة �أخرى مثل �لألو�ن وحقوق �مللكية �لفكرية.
�لتي  �خل��ا���ش��ي��ات  ه��ذه  ع��ن  �لتخلي  �أردت  ح��ال  ويف 
تنتقي �لنتائج �ملعرو�شة، ميكنك �أن ت�شيف علمة 
�أردت  و�إذ�  �جلملة،  يف  �لأه��م  �لكلمة  وبعد  قبل   )+(
�لبحث عن كلمة ما يف �ملن�شات �لجتماعية، يتوجب 

علمة  �أو   )@( علمة  ي�شيف  �أن  �مل�شتخدم  على 
ل  كنت  و�إذ�  )�ل��ه��ا���ش��ت��اغ(  �ل��و���ش��وم  يف  للبحث   )#(

تعرف كلمة من �لكلمات ف�شع مكانها جنمة )*(.
و�إذ� كنت قد د�أبت فيما م�شى على م�شاهدة �لن�شرة 
بالغر�س،  ي��ف��ي  �أ����ش���ب���ح  "غوغل"  ف�����اإن  �جل����وي����ة، 
مثل(،  )باري�س  مدينة  يف  �لطق�س  كتابة  فبمجرد 
تف�شيلية عن  م��ع��ل��وم��ات  ب��ع��ر���س  �مل��ح��رك  ���ش��ي��ق��وم 
�لبحث  ي��وم  خ��لل  �لفرن�شية  �لعا�شمة  يف  �لأم���ر 

و�لأيام �ملو�لية.
�أما عند �إجر�ء حجوز عن طريق بريدك �لإلكرتوين 
باملو�عيد  بتذكرك  ف�شيقوم  )جيمايل(،  غوغل  يف 
�إخبارك مبوعد حتليق �لطائر�ت حتى  �ملهمة، مثل 
تذهب �إىل �ملطار، لكن ل تقلق، فما د�م �لأمر متعلقا 
بح�شاب �شخ�شي، فغوغل يعر�س هذه �لأمور �أمامك 
تبدو  �لآل��ة �حلا�شبة قد  �لآخرين. ولأن  دون  فقط 
يكون  قد  �لريا�شيات  كتب  يف  �لبحث  �أن  كما  مملة 
�أن يبحث  �شاقا، ي�شتطيع �ل�شخ�س �ملهتم باحل�شاب 
معرفة  �أي�شا  ميكن  كما  ب�شاطة،  بكل  �حل��ل��ول  ع��ن 

�أ�شعار �شرف �لعملت بكل دقة.

الظهور الأول لـمادونا 
بعد العملية التجميلية

مطار  يف  �إطللتها  �أح��دث  يف  �لأنظار  �لعاملية  مادونا   �لنجمة  خطفت 
جون كنيدي بنيويورك حيث �لتقطت لها عد�شات م�شوري �لبابر�تزي 

�شور�ً بدت فيها بعد �جر�ئها لعملية جتميلة يف وجهها.
�شحيفة ديلي ميل ��شارت �ىل �ن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ��شتطاع فيها 
�مل�شورون �إلتقاط �شور ملادونا، بعد حفل عيد ر�أ�س �ل�شنة �لذي �أحيته يف 
حانة بنيويورك، حيث بدت �شاحبة �للون وملحمها تبدلت ب�شكل كبر، 

كما �نها كانت ت�شعر بالربد �ل�شديد حيث ��شتعانت بقبعة على ر�أ�شها.
�ل�شور �لتي �نت�شرت ملادونا �أحدث �شدمة كبرة ملحبيها حول �لعامل 

حيث تفاجوؤو� بالتبدل �لكبر �لذي �أ�شاب وجهها.


