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تثبيت ال�سعار على م�سبار الأمل 
الهوية الإعلمية للإمارات اإىل املريخ

•• دبي-وام:

�صوف يحمل م�صبار �لأمل �لذي ينطلق يف منت�صف �لعام �جلاري �إىل 
ل   .. �لإم��ار�ت  و�صعارها  للإمار�ت  �ملرئية  �لإعلمية  �لهوية  �ملريخ 
�لهوية �جلديدة  ملا متثله  �صيء م�صتحيل، يف جت�صيد فعلي ووطني 
خطوط  �صبعة  خ���لل  م��ن  �لإم�����ار�ت  خ��ري��ط��ة  هيئة  ع��ل��ى  �مل�صممة 
موؤ�ص�صني  و�صبعة  م��ن��ار�ت  �صبع  ت�صكل  �لإم����ار�ت،  علم  �أل���و�ن  حتمل 
و�صبع دعامات ر��صخة تعك�س تطلعات قياد�ت �لإم��ار�ت و�صعبها �إىل 
�مل�صتقبل، حيث ل �صقف للأحلم، وحيث �مل�صتحيل كلمة ل مكان لها 

يف قامو�س �لإمار�ت. 
و�ل�صعار  ل��لإم��ار�ت  �لإع��لم��ي��ة  �لهوية  ت�صميم  تثبيت  يتم  و���ص��وف 
�خلا�س بها على غلف �ل�صاروخ �لذي �صيحمل م�صبار �لأم��ل، كما 

�صيتم تثبيتها على لوحة معدنية د�خل �مل�صبار. )�لتفا�صيل �س2(

�شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإن�شانية املخرج الآمن مل�شكلت ال�شرق والغرب
•• القاهرة -وام:

�ل��ط��ي��ب �صيخ �لأزه���ر  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  �أك���د ف�صيلة �لإم����ام �لأك����ر 
�أبوظبي  يف  توقيعها  مت  �لتي  �لإن�صانية  �لأخ��وة  وثيقة  �ل�صريف،�أن 
�ل�صرق  يف  �لإن�صان  مل�صكلت  �لآم��ن  �ملخرج  و�لفاتيكان  �لأزه���ر  بني 

و�لغرب.
�أ�صاقفة  جاء ذلك خلل ��صتقباله �م�س مب�صيخة �لأزه��ر، وفد� من 

فرن�صا �مل�صوؤولني عن �إحياء م�صار �لعائلة �ملقد�صة.
�أه��د�ف هذه �لوثيقة  �إن ت�صكيل جلنة عليا تعمل على حتقيق  وقال 
ا كاملاً  - �لتي قمت بتوقيعها مع �لبابا فرن�صي�س، و�لتي توجت عاماً
يعد  و�لفاتيكان-  �لأزه��ر  بني  �ملخل�س  و�جلهد  �ل���دوؤوب  �لعمل  من 

خطوة �إيجابية بارزة يف جمال �لإخاء �لإن�صاين.  )�لتفايل �س2(
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بحث مع امل�ست�سارة الأملانية يف برلني عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد: اأمن وا�شتقرار منطقة ال�شرق الأو�شط ميثل م�شلحة اإقليمية وعاملية
اجلانبان يوؤكدان على اأهمية بناء املوؤ�س�سات الوطنية الليبية وحماربة قوى التطرف والإرهاب والت�سدي للتدخالت الأجنبية 

•• برلني-وام:

عقد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
ل��ل��ق��و�ت �مل�صلحة �ج��ت��م��اع��ااً م��ع م��ع��ايل �لدكتورة  �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى  ن��ائ��ب 
�صموه  يقوم  �ل�صديقة حيث  �لحتادية  �أملانيا  م�صت�صارة  �أجنيل مريكل 

بزيارة برلني حاليا بدعوة من �مل�صت�صارة �لأملانية.
ومت خلل �للقاء تناول �لعلقات �لثنائية �ملتميزة بني �لبلدين و�صبل 
يف  و�مل�����ص��ت��ج��د�ت  و�ل��ت��ط��ور�ت  ك��اف��ة  �مل�صتويات  على  وت��ط��وي��ره��ا  دعمها 
منطقتي �خلليج �لعربي و�ل�صرق �لأو�صط خا�صة �ل�صاأن �لليبي، �إ�صافة 

�ىل �لق�صايا ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك.
ح�صر �لجتماع �صمو �ل�صيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �ل��دويل - �لذي ير�أ�س وفد دولة �لإم��ار�ت �إىل موؤمتر برلني 
�لذي يعقد �ليوم- ومعايل �لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة 

�ملبعوث �خلا�س لدولة �لإمار�ت �إىل جمهورية �أملانيا �لحتادية.
و�أعرب �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف بد�ية �لجتماع 
عن �صكره للم�صت�صارة �لأملانية على ح�صن �ل�صتقبال وجهودها يف تعزيز 
�لتقدم  �ملزيد من  �ل�صديق  �لأمل��اين  لل�صعب  �لثنائية، ومتنى  �لعلقات 

و�لنماء.
و�أكد �صموه �أن �لإمار�ت و�أملانيا �صريكان ��صرت�تيجيان رئي�صييان، وتت�صم 
�لبلدين  قيادتي  حر�س  بف�صل  وذلك  و�لنمو  بالقوة  بينهما  �لعلقات 
و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لأم����ام  �إىل  دفعها  على 

و�لثقافية و�لجتماعية وغريها.                 )�لتفا�صيل �س2(
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مبعوث �لأمم �ملتحدة �ىل ليبيا يتحدث �ىل وكالة فر��س بر�س )� ف ب(

مباركة عو�ينية 
�لقيادية بالتيار �ل�صعبي

حممد بن ز�يد خلل لقائه �مل�صت�صارة �لأملانية �أجنيل مريكل   )و�م(

مبعوث الأمم املتحدة يدعو اإىل وقف التدخل اخلارجي يف ال�سوؤون الليبية

اأردوغان ير�شل املرتزقة اإىل ليبيا ويهدد بهم اأوروبا!
قيادية بحزب التيار ال�سعبي:

تون�س: اإحباط خمطط لغتيال اأرملة حممد الرباهمي

حماولت  من  حتذر  الأون��روا 
الحتلل اإخراجها من القد�س

•• القد�س املحتلة -وام:

وت�صغيل  �ل���غ���وث  وك���ال���ة  ح������ّذرت 
�ل��لج��ئ��ني �أون������رو� م��ن حم���اولت 
�لح����ت����لل �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي �إخ������ر�ج 

�لوكالة من مدينة �لقد�س.
وق�������ال �مل���ت���ح���دث ب���ا����ص���م �أون��������رو� 
�ملحاولت  هذه  �إن  م�صع�صع  �صامي 
م�����ص��ت��م��رة وت���وج���ت �أخ�����ري�اً بخطة 
بالبدء  ق��ري��ب��ااً  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ���ص��ي��ب��د�أ 
ق��رب خميم  ببناء جممع م��د�ر���س 
على  �لأه������ايل  لت�صجيع  ���ص��ع��ف��اط 
بلدية  م��د�ر���س  �لأب��ن��اء يف  ت�صجيل 
�ل��ق��د���س يف حماولة  �لح��ت��لل يف 
لتجفيف مد�ر�س �أون��رو�، ومن ثم 
�لعمل لإخر�ج �لوكالة من �لقد�س، 

و�ملحاولت م�صتمرة.
ت�صريحات  يف  م�صع�صع،  و�أ����ص���اف 
�لأون��رو� تو�جه هذه �ملحاولت  �أن 
منبهااً  �لقد�س  يف  �ل��وج��ود  بتعزيز 
�إىل �أن �لأخطر من ذلك �أن �لطرف 
�لرملانات  م��ع  يعمل  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي 
ك��ي ل تر�صد �لأم���و�ل  �لأوروب���ي���ة 

للوكالة وهذ� خطري جد�اً .

قتلى وجرحى بينهم اأتراك بتفجري يف ال�شومال
•• مقدي�شو-اأ ف ب:

قتل �أربعة �أ�صخا�س على �لأقل �ل�صبت وجرح عدة مهند�صني �أتر�ك يف هجوم 
�لعا�صمة  تقع غرب  ت�صييد طريق يف منطقة  ب�صيارة مفخخة قرب موقع 

�ل�صومالية مقدي�صو، وفق ما �أكد م�صدر يف �ل�صرطة و�صهود عيان.
وتبنت حركة �ل�صباب �ل�صومالية �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة هذ� �لهجوم.

و�نفجرت �ل�صيارة قرب حاجز على مدخل مدينة �أفجوي �لو�قعة على بعد 
30 كلم من مقدي�صو. وبح�صب عدة م�صادر، بينها حركة �ل�صباب، ��صتهدف 
يف  طريق  بناء  يف  يعملون  �أت���ر�ك  مهند�صون  ي�صتخدمها  ح��اوي��ةاً  �لهجوم 
�ملدينة. وقال �ل�صرطي من مقاطعة �أفجوي عبد �لرحمن �آدن لفر�ن�س بر�س 
وقع تفجري ب�صيارة مفخخة، م�صيفااً �أن �لتحقيقات جارية، لكن معلوماتنا 

تفيد مبقتل 4 �أ�صخا�س، و�إ�صابة �لعديد بجروح، بينهم مو�طنون �أتر�ك.

•• عوا�شم-وكاالت:

برلني  م����وؤمت����ر  �ن����ط����لق  ق���ب���ي���ل 
�لدويل ب�صاأن �لأزمة �لليبية، خرج 
�ل��رئ��ي�����س �ل��رتك��ي رج���ب �أردوغ����ان 
فر�صا  �أن��ق��رة  تفر�س  بت�صريحات 
�ل���غ���ارق  �ل���ب���ل���د  يف  ح����ل  �أي  ع���ل���ى 

بالأزمات منذ 9 �صنو�ت.
وكتب �أردوغ��ان مقال ن�صره موقع 
ب��ول��ي��ت��ك��و �لأم����ريك����ي �لإخ����ب����اري، 
يف  �ل�صلم  طريق  بعنو�ن  �ل�صبت، 
�أن  ت��رك��ي��ا، ز�ع��م��ا  ليبيا مي��ر ع��ر 
�لأخرية مفتاح �إنهاء �لعنف هناك 
ب��رر تدخله  �ل�����ص��لم، كما  وب��د�ي��ة 

�لع�صكري هناك.
�ملنظمات  �أن  �ردوغ�����������ان  وزع�������م 
�لإره����اب����ي����ة ���ص��ت��ج��د م���وط���ئ قدم 
حكومة  �صقطت  �إذ�  �أوروب���ا  يف  لها 
�لعنف  ��صتعال  �إن  وق��ال  �ل�صر�ج!. 
�لهجرة  موجهة  �صي�صعل  ليبيا  يف 

غري �ل�صرعية �إىل �أوروبا.
�أوروب���ا جتد نف�صها على  و�أ���ص��اف: 
م���ف���رتق ط������رق، ومي���ك���ن ل���ه���ا �أن 
يف  ت��رك��ي��ا  �صديقتها  ع��ل��ى  تعتمد 

جهدهم لإنهاء �لعنف يف ليبيا.
�لذي  �مل���ق���ال  �إردوغ��������ان يف  وك��ت��ب 
ُن�صر ع�صية موؤمتر برلني من �أجل 

•• الفجر - تون�س

�أكدت �لنائبة مباركة عو�ينية، �أرملة �ل�صهيد حممد �لر�همي و�لقيادية 
بالتيار �ل�صعبي، �أم�س �ل�صبت، �أن �لتلعب مبلفات �ل�صهد�ء �أو�صل �لبلد 

�ىل �حلالة �لتي هي عليها �لآن. 
للجميع،  وتت�صع  �صغرية  تون�س  �ن  �إذ�ع��ي��ة،  مد�خلة  يف  مباركة  وقالت 
و�لره����اب،  �لعنف  �صد  �ل�صفوف  توحيد  �ىل  �لط����ر�ف  جميع  د�ع��ي��ة 

م�صددة على �صرورة �ن حترتم �لدولة علوية �لقانون وتطبيقه.
و�أ�صافت �أنه "لو مل يتم �لتلعب مبلفات �ل�صهد�ء ملا و�صلنا �ىل �حلالة 
ق�صيتي  م��ع  ب��ج��دي��ة  �ل��ت��ع��اط��ي  "لو مت  و�ن���ه  �لن"،  عليها  ن��ح��ن  �ل��ت��ي 

�ل�صهيدين بلعيد و�لر�همي ملا و�صلنا �ىل ما و�صلنا �ليه �ليوم".
ملا  به  علمت  �نها  عو�ينية  �و�صحت  لغتيالها،  خمطط  �إحباط  وح��ول 
متت دعوتها يف مرحلة �أوىل من قبل فرقة �من �ريانة ثم وحدة مكافحة 

�لرهاب بالقرجاين يف مرحلة ثانية                  )�لتفا�صيل �س12(

تلقيه دعوة من مريكل.
�خلا�س  �ملبعوث  �عتر  برلني  ويف 
غ�صان  ليبيا  �إىل  �مل��ت��ح��دة  ل���لأمم 
�صلمة �أن ليبيا حتتاج �إىل وقف كل 
�صوؤونها،  يف  �خلارجية  �لتدخلت 
وذلك يف مقابلة مع وكالة فر�ن�س 
�لذي  �ل��دويل  �ملوؤمتر  بر�س ع�صية 

ت�صت�صيفه برلني.
�لتدخل  وق��ال �صلمة يجب وق��ف 
�خل��ارج��ي م��ن �أج���ل �ل��ت��و���ص��ل �ىل 
وقف �إطلق �لنار �لذي دخل حّيز 
�ملا�صي.  �لأح���د  ليبيا  يف  �لتنفيذ 
وقف  �إىل  حت��ت��اج  ل��ي��ب��ي��ا  �أن  و�أك�����د 
�ل��ت��دخ��لت �خل��ارج��ي��ة. �إن����ه �أحد 
�لهادف  ب���رل���ني  م���وؤمت���ر  �أه�������د�ف 

لإنهاء �لنز�ع �لليبي.
�إنه  �ل�صبت  �أم�س  �صلمة  و�أ���ص��اف 
�لنفط  مو�نئ  فتح  �إع���ادة  يف  ياأمل 
�أيام  ب�صعة  خ��لل  �لبلد  �صرق  يف 
�جلمعة  �لأول  �أم�س  �إغلقها  بعد 

لكنه ل ميكنه �لتكهن بذلك.
م��وؤمت��ر برلني  �أن  ���ص��لم��ة  وت��اب��ع 
بيانات  ب��ح��زم��ة  ���ص��ي��خ��رج  �لأح�����د 
دعم  ع��ن  ف�����ص��لاً  ت��ت��ن��اول  ختامية 
وق���ف �إط����لق �ل��ن��ار، دع��م��ااً ملوؤمتر 
د�خ���ل���ي ل��ي��ب��ي ي��ف��رت���س ع��ق��ده يف 

جنيف نهاية �ل�صهر.

�لحتاد  ف�صل  �أن  ليبيا  يف  �ل�صلم 
�ملنا�صب  �لدعم  بتقدمي  �لأوروب���ي 
حلكومة �ل�صر�ج �صيجعلها  تو�جه 
�مل�صاكل  م���ن  ج���دي���دة  جم��م��وع��ة 
و�لتهديد�ت حيث �صتجد منظمات 
د�ع�س  تنظيم  غ��ر�ر  على  �إره��اب��ي��ة 
م��ن��ي��ا بهز�ئم  �ل��ل��ذي��ن  و�ل���ق���اع���دة، 
ا  �أر�صاً و�لعر�ق،  �صوريا  ع�صكرية يف 
خ�����ص��ب��ة ل���ل���وق���وف جم��������دد�اً على 

�أقد�مهما.
ياأتي هذ� �لتهديد يف �لوقت �لذي 
ب��ار���ص��ال عنا�صر  �أن��ق��رة  ق��ان��ت فيه 

م�صلحني  وم����رت����زق����ة  م���ت���ط���رف���ة 
عر  ليبيا  �ىل  �صوريا  يف  يقاتلون 
بار�صال  �لأخ��رية  قامت  كما  تركيا 
يف  �مللي�صيات  مل�صاندة  تركية  ق��و�ت 

�لعا�صمة �لليبية طر�بل�س.
من  للتو�صط  �لعامل  قوى  وت�صعى 
لإطلق  وق��ف  �إىل  �لتو�صل  �أج���ل 
�لنار يف ليبيا خلل موؤمتر برلني 
�لأح����د �ل���ذي �أع��ل��ن ط��رف��ا �لنز�ع 

�لليبي م�صاركتهما فيه.
وك��ت��ب �إردوغ�����ان، �ل���ذي م��ن �ملقرر 
�أن ي��ح�����ص��ر حم���ادث���ات ب���رل���ني، يف 

بوليتيكو �أن �حلرب �لليبية �صّكلت 
�ختبار�اً للحتاد �لأوروبي لإظهار 
عن  ���ص��ي��ت��خ��ل��ون  ق����ادت����ه  ك�����ان  �إن 
م�صوؤولياتهم و�صيقفون متفرجني 

�أمام �لأزمة.
و�أ�صار �إىل �أن موؤمتر �ل�صلم �ملقبل 
يف برلني يعد خطوة مهمة للغاية 
ب���اجّت���اه ه����ذ� �ل���ه���دف. ل��ك��ن على 
�لقادة �لأوروبيني �لتحدث بدرجة 
�ّتخاذ خطو�ت  �أقل و�لرتكيز على 

ملمو�صة.
و�جلز�ئر  م�صر  �أع��ل��ن��ت  ذل��ك  �ىل 
م�صاركتهما يف موؤمتر برلني ب�صاأن 
ممثلتني  �لأح���د،  �لليبية،  �لأزم���ة 
�ل�صي�صي  �لفتاح  عبد  بالرئي�صني 

وعبد �ملجيد تبون.
وق����ال����ت �ل���رئ���ا����ص���ة �مل�������ص���ري���ة، �إن 
�ل��رئ��ي�����س �مل�������ص���ري ���ص��ي�����ص��ارك يف 
ب��رل��ني لل�صلم يف  �أع��م��ال م��وؤمت��ر 
�مل�صت�صارة  �إل��ي��ه  دع��ت  �ل��ذي  ليبيا، 
مب�صاركة  مريكل،  �أنغيل  �لأملانية 
وعدد  ليبيا  يف  �لفاعلة  �لأط���ر�ف 
�ل�صلة  ذ�ت  �ل��دول  ق��ادة  كبري من 

بهذ� �مللف.
�لرئي�س  ���ص��ي��ت��ج��ه  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�جل�����ز�ئ�����ري م�������ص���اء �ل�������ص���ب���ت �إىل 
بعد  �مل��وؤمت��ر  يف  للم�صاركة  برلني، 

مقتل خم�شة مدنيني يف غارة رو�شية �شمال �شوريا 
•• �شوريا-اأ ف ب:

و�حدة،  عائلة  م��ن  منهم  �أرب��ع��ة  م��دن��ي��ني،  خم�صة  قتل 
بغارة رو�صية ��صتهدفت قرية يف �صمال غرب �صوريا، وفق 
ما �أفاد �ملر�صد �ل�صوري حلقوق �لن�صان �ل�صبت، يف �إطار 

ت�صعيد ع�صكري م�صتمر على �ملنطقة منذ �أيام.
و�أف��اد �ملر�صد عن �صن طائرة رو�صية �صربة على قرية 
بعد  لإدل��ب  �ملجاور  �لغربي  ريف حلب  �لو�قعة يف  بالة 
منت�صف �لليل، �أ�صفرت عن مقتل خم�صة مدنيني بينهم 
�أطفال. وقال مدير �ملر�صد ر�مي عبد �لرحمن  ثلثة 

وطفلتيهما  زوجته  مع  رج��لاً  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
كانو� يف عد�د �لقتلى.

و�صاهد مر��صل فر�ن�س بر�س �صباحااً يف �أحد م�صت�صفيات 
ريف حلب �لغربي جثث �أفر�د �لعائلة ملفوفة باأغطية 
�أي من  بانتظار قدوم  �لأر���س،  �صتوية ومو�صوعة على 
م�صعفو  نقل  بعدما  ودفنهم،  عليهم  للتعرف  �أقاربهم 
�خل���وذ �ل��ب��ي�����ص��اء )�ل���دف���اع �مل���دين يف م��ن��اط��ق �صيطرة 

. �لف�صائل �ملقاتلة( جثثهم ليلاً
�لأر�����س قرب  ف��ج��وة يف  �ل�صربة  �أح��دث��ت  �ل��ق��ري��ة،  ويف 

منزل من طبقتني، تبعرثت حمتوياته.

مقتل متظاهرين يف مواجهات على ج�شر ال�شنك ببغداد
•• بغداد-وكاالت:

�إطلق  �آخرون، خلل  قتل متظاهر�ن عر�قيان على �لأقل، و�أ�صيب 25 
قو�ت �لأمن قنابل �لغاز �مل�صيل للدموع لتفريق ح�صد، �أغلق ج�صر �ل�صنك 

�حليوي يف �لعا�صمة بغد�د.
و�أطلقت قو�ت مكافحة �ل�صغب �لغاز �مل�صيل للدموع و�لقنابل �ل�صوتية 
لتفريق �حل�صود على ج�صر �ل�صنك �ل�صرت�تيجي بعدما حاول �ملحتجون 
�أقامتها يف �ل�صابق قو�ت �لأم��ن، ما ت�صبب يف  �خرت�ق حو�جز ��صمنتية 

�صقوط �صحايا، وفق م�صوؤولني ون�صطاء وم�صعفني.
وق���ال م�����ص��وؤول��ون �أم��ن��ي��ون ون�����ص��ط��اء �إن �ث��ن��ني م��ن �ملحتجني ق��ت��ل يف 
�ملو�جهات. وقالت م�صادر طبية �إن �أحد �لقتيلني تويف بعد �إطلق قنبلة 

غاز على رقبته مبا�صرة، ح�صب ما ذكرت وكالة رويرتز.

رجال �ل�صعاف يحاولون �نقاذ �أحد �صحايا �لنفجار )رويرتز(



األحد   19   يناير   2020  م  -   العـدد  12835  
Sunday   19   January   2020  -  Issue No   12835

02

اأخبـار الإمـارات
تفتح املجال اأمام ال�سركات العائلية للتحول اإىل �سركات م�ساهمة عامة ت�ستمر لأجيال قادمة

جمل�س الوزراء يعتمد م�شروع قانون تعديلت القانون الحتادي اخلا�س بتنظيم الوكالت التجارية 
•• اأبوظبي -وام:

�أحكام  �ل��وزر�ء م�صروع قانون �حت��ادي بتعديل بع�س  �عتمد جمل�س 
�إط���ار مو�كبة  ق��ان��ون تنظيم �ل��وك��الت �ل��ت��ج��اري��ة، و�ل���ذي ي��اأت��ي يف 
يف  و�ل�صتثمارية  �لتنموية  و�لح��ت��ي��اج��ات  �لقت�صادية  �ل��ت��ط��ور�ت 

�لدولة، وذلك وفق �أف�صل �ملمار�صات �لعاملية.
�مل�صاهمة  و�ل�����ص��رك��ات  �لأع��م��ال  ق��ط��اع  �ل��ق��ان��ون  م�����ص��روع  وي�صتهدف 
�لعامة، ومو�طني �لدولة و�مل�صتثمرين �لأجانب، وي�صهم بتعديلته 

�ل�صتثمار�ت،  وزي��ادة  �لإم��ار�ت  �لتناف�صية لقت�صاد  �لبيئة  تعزيز  يف 
و���ص��م��ان ت��وف��ري م�����ص��ت��وى ع���ال م��ن �خل���دم���ات، وف��ت��ح �مل��ج��ال �أم���ام 
ميكنها  مبا  عامة  م�صاهمة  �صركات  �ىل  للتحول  �لعائلية  �ل�صركات 

من �ل�صتمر�رية لأجيال قادمة. 
كما يهدف �إىل تعزيز قدر�ت و��صتمر�رية �ل�صركات �لعائلية، وتر�صيخ 
قو�عد حوكمتها وحمايتها من �لتعرث، بالإ�صافة �إىل ت�صجيع مو�طني 
�لدولة على ممار�صة �لأعمال و�ل�صتثمار بال�صركات �مل�صاهمة �لعامة 

وحماية م�صاحلهم.

و�صيعمل م�صروع �لقانون على تقدمي فر�س لل�صوق �ملايل من خلل 
مو�طني  وت�صجيع  بالدولة،  �ملال  باأ�صو�ق  و�إدر�جها  �ل�صركات  حتول 
�لدولة على ممار�صة �لأعمال و�ل�صتثمار بال�صركات �مل�صاهمة �لعامة 
�ل��ت��ي لديها وك���الت جت��اري��ة ومت��ل��ك وك��ال��ة جت��اري��ة ب��اأق��ل خماطر 
م�صالح  ح��م��اي��ة  ج��ان��ب  �إىل  �مل�����ص��اه��م��ني،  ���ص��غ��ار  �صيما  ول  مم��ك��ن��ة، 
�أ�صحاب  خا�صَة  لهم،  �ملمنوحة  �لمتياز  عقود  يف  �ل��دول��ة  مو�طني 
دون  �لعقود  باإنهاء  �ملوكل  تع�صف  من  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع 

�أ�صباب ومرر�ت مقنعة.

تثبيت ال�سعار على م�سبار الأمل وعلى غالف ال�ساروخ الذي �سيحمل امل�سبار اإىل الف�ساء اخلارجي

اله��وية الإع��لمي�ة للإم���ارات اإل��ى امل��ري�خ
•• دبي-وام:

�لذي  �لأم���ل  م�صبار  يحمل  �صوف 
�جلاري  �لعام  منت�صف  يف  ينطلق 
�لإعلمية  �ل���ه���وي���ة  �مل���ري���خ  �إىل 
�مل���رئ���ي���ة ل�����لإم�����ار�ت و����ص���ع���اره���ا " 
م�صتحيل  ����ص���يء  ل   .. �لإم��������ار�ت 
ملا  ووط��ن��ي  ف��ع��ل��ي  جت�صيد  يف   ،"
�مل�صممة  �جل��دي��دة  �لهوية  متثله 
من  �لإم����ار�ت  خريطة  هيئة  على 
�ألو�ن  خلل �صبعة خطوط حتمل 
علم �لإم��ار�ت، ت�صكل �صبع منار�ت 
دعامات  و�صبع  موؤ�ص�صني  و�صبعة 
قياد�ت  ت��ط��ل��ع��ات  ت��ع��ك�����س  ر����ص��خ��ة 
�مل�صتقبل،  �إىل  و�صعبها  �لإم�����ار�ت 
ح��ي��ث ل ���ص��ق��ف ل���لأح���لم، وحيث 
ل مكان لها يف  كلمة  "�مل�صتحيل" 

قامو�س �لإمار�ت.
و�صوف يتم تثبيت ت�صميم �لهوية 
و�ل�صعار  ل����لإم����ار�ت  �لإع���لم���ي���ة 
�ل�صاروخ  غلف  على  بها  �خلا�س 
�لأم��ل، كما  �صيحمل م�صبار  �ل��ذي 
معدنية  لوحة  على  تثبيتها  �صيتم 

د�خل �مل�صبار نف�صه.
وق����ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د بن 
�لفل�صي  بالهول  حميد  �هلل  عبد 
�لعايل  �لتعليم  ل�صوؤون  دولة  وزير 
جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة  و�مل��ه��ار�ت 
 " للف�صاء:  �لإم���ار�ت  وكالة  �إد�رة 
�لإعلمية  �ل��ه��وي��ة  تثبيت  ي��اأت��ي 
�ملرئية للإمار�ت على م�صبار �لأمل 
�ل��ع��ل��م��ي لأبناء  ب���الإجن���از  �ح��ت��ف��اء 
مهند�صني  م���ن  �لإم�������ار�ت  وب���ن���ات 
مبدعة  وكفاء�ت  وتقنيني  وعلماء 
وللتعبري عن فخرنا بهذ� �مل�صروع 
�إ�صافة  �أك��ر  �ل��ذي ي�صكل  �لوطني 
�لعربي  �ل�����ص��ع��ي��د  ع���ل���ى  ع��ل��م��ي��ة 

�لعلمي  و�لتفوق  �لريادة  لتحقيق 
وجزء  �مل�صتقبل،  نحو  �ل�صباق  يف 
هويتها  وم��ن  �مللهمة  ق�صتها  م��ن 
و���ص��ورت��ه��ا �ل��ت��ي ن��ف��خ��ر ب��ه��ا �أم���ام 

�لعامل".
م�صروع   "  : �لأم���������ريي  وق����ال����ت 
م�����ص��ب��ار �لأم�����ل ي��ث��ب��ت ح��ق��ا �أن ل 
�لأحلم  ك��ل  و�أن  م�صتحيل،  �صيء 
طاملا  للتحقق،  وق��اب��ل��ة  م�����ص��روع��ة 
حتقيق  �إىل  ت�صعى  قيادة  لدينا  �أن 
�لإمار�ت"،  ل�������ص���ع���ب  �لأف���������ص����ل 
تثبيت  خ�����لل  " م����ن  م�����ص��ي��ف��ة: 
�لهوية �لإعلمية على �مل�صبار فاإننا 
متثله  وم��ا  هويتنا  جوهر  نرتجم 
م��ن قيم و�أه����د�ف ق��ول وف��ع��ل .. 
فقد �صيدنا دولة ل تعرتف بثقافة 
وه��ا نحن  �لأر����س،  �مل�صتحيل على 
نكتب ��صم �لإم��ار�ت يف �لف�صاء يف 

�أول رحلة عربية �إىل �ملريخ".
يف �لإط�����ار ذ�ت����ه، �أك���د ح��م��د عبيد 
�إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �مل��ن�����ص��وري 
ب��ن ر����ص��د للف�صاء  م��رك��ز حم��م��د 
�لهوية  �لأم����ل  م�����ص��ب��ار  "حمل  �أن 
�لإع��لم��ي��ة ل���لإم���ار�ت ي��ع��ر خري 
تعبري عن معنى �لهوية وما متثله 
باأننا  �أب���ن���اء �لإم��������ار�ت،  ن��ح��ن  ل��ن��ا 
نعي�س يف وطن �للم�صتحيل، تقود 
بامل�صتحيل،  ت��وؤم��ن  ل  ق��ي��ادة  دف��ت��ه 
�أج����ي����ال ع��ل��ى ثقافة  وت��ن�����ص��اأ ف��ي��ه 
بالت�صميم  مم��ك��ن  �ل��لمم��ك��ن  �أن 
�صيء  لأي  �ل�صماح  وع���دم  و�لعمل 
�أهد�فنا  حت��ق��ي��ق  ع��ن  يثنينا  ب����اأن 
�ملن�صوري  و�أ���ص��ار  غاياتنا".  وبلوغ 
نتاج  " ه��و  �لأم���ل  "م�صبار  �أن  �إىل 
ع���م���ل ف����ري����ق م����ب����دع م�����ن خ���رية 
�ل��ك��ف��اء�ت �لإم���ار�ت���ي���ة م��ن علماء 
وباحثني وتقنيني �صيعملون �صمن 

ل�صتك�صاف  ع���امل���ي  ع��ل��م��ي  ف���ري���ق 
�لعديد من �لأ�صئلة حول �لكوكب 
�لأحمر من خلل حتليل �لبيانات 
�إىل  لفتا  �لتي �صري�صلها �مل�صبار"، 
�لف�صائية  �ل�����ص��ن��اع��ات  ق��ط��اع  �أن 
تطور�  ي�صهد  �لإم������ار�ت  دول����ة  يف 
م�����ط�����رد�، وه�����ن�����اك �ل����ع����دي����د من 
�مل�����ص��اري��ع �ل��ت��ي ي��ت��م �ل��ع��م��ل عليها 
ح���ال���ي���ا ت�����ص��ك��ل م�������ص���اع �إم���ار�ت���ي���ة 
�لتطلعات  �صقف  لك�صر  متو��صلة 
وبلوغ �آفاق غري م�صبوقة يف �صباق 
�لتقدم �لتكنولوجي و�لف�صائي يف 
هويتنا  يعطي  كله  وه��ذ�  �ملنطقة، 
ووطنية  معنوية  قيمة  �لإعلمية 

�أكر".
�لهوية   " �مل����ن���������ص����وري:  وخ����ت����م 
�صتكون  ل�����لإم�����ار�ت  �لإع����لم����ي����ة 
مب��ث��اب��ة خ��ت��م ف��خ��ر و�إجن������از على 
�لف�صائية  �مل�����ص��اري��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د 
مكانة  �صرت�صخ  �ل��ت��ي  �مل�صتقبلية 
�لتميز و�لتقدم  دولتنا يف خريطة 

و�لزدهار".
وكانت حكومة دول��ة �لإم���ار�ت قد 
�لذي  �لأمل"،  "م�صبار  �أن  �أعلنت 
ي�صكل حمور م�صروع دولة �لإمار�ت 
ينطلق  �صوف  �مل��ري��خ،  ل�صتك�صاف 
ي�صل  ب��ح��ي��ث   2020 ي��ول��ي��و  يف 
�لربع  �ل��ك��وك��ب �لأح���م���ر يف  م����د�ر 
بالتز�من   2021 ع��ام  من  �لأول 
باليوبيل  �لإم����ار�ت  �حتفالت  م��ع 
و�صيتم  ل���ت���اأ����ص���ي�������ص���ه���ا.  �ل���ذه���ب���ي 
"م�صبار �لأمل" من مركز  �إطلق 
جزيرة  يف  �لف�صائي  تانيغا�صيما 
�صيو�صع  حيث  �ليابان  جنوب  تقع 
م�صابه  ح��ام��ل  ���ص��اروخ  مقدمة  يف 
�إطلق  يف  �مل�صتخدمة  لل�صو�ريخ 
و�صي�صتغرق  �ل�صطناعية  �لأقمار 

�لإعلمية  �ل��ه��وي��ة  " �إن   : وت��اب��ع 
ل����لإم����ار�ت مب���ا مت��ث��ل��ه م���ن معان 
�لتجربة  ف�����ص��ول  ت���روي  ودللت 
خمتلفة  حمطات  عر  �لإمار�تية 
وم�صبار  �ل������دول������ة،  ت�����اري�����خ  م�����ن 
ف�صل  �ل�������ص���ي���اق  ه������ذ�  يف  �لأم��������ل 
م��ن ق�صة �لإم������ار�ت ع��ن��و�ن��ه " ل 
�أن  �إىل  لف���ت���ا  للطموح"،  ���ص��ق��ف 
�لهوية  وت��ط��وي��ر  ت�����ص��م��ي��م  ق�����ص��ة 
م����ع رحلة  ت��ت��ق��اط��ع  �لإع����لم����ي����ة 
ب��ن��اء م�����ص��ب��ار �لأم�����ل، ف��ك��م��ا ترمز 
دعامات  �إىل  �ل�����ص��ب��ع��ة  �خل���ط���وط 
دولتنا �ل�صاخمة من خلل �لقادة 
ف����اإن م�صبار  �ل�����ص��ب��ع��ة،  �مل��وؤ���ص�����ص��ني 
�ملريخ  �إىل  �صينطلق  �ل���ذي  �لأم���ل 
�أ�صحاب  ت���و�ق���ي���ع  ي��ح��م��ل  ق��ري��ب��ا 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ص��اء  �ل�����ص��م��و 

ق���ط���اع علوم  �ل��ع��امل��ي يف  ل��ل��م��ن��ج��ز 
�لف�صاء".

هويتنا   "  :  " م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ص����اف 
و�لوطنية  �مل���رئ���ي���ة  �لإع����لم����ي����ة 
�ل��ت��ي قامت  �مل��ق��وم��ات  ك��ل  تلخ�س 
ع�صرية،  ك��دول��ة  �لإم����ار�ت،  عليها 
��صت�صر�فية  روؤي����ة  ذ�ت  ط��م��وح��ة، 
تعي�س  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وت���ط���ل���ع���ات 
حر�كا تنمويا متو��صل، ل يعرف 
�لرت�جع �أو �لتباطوؤ، مرهنة يوما 
لي�س يف وفرة  �ل�صر  ب��اأن  �آخ��ر  بعد 
�إد�رة  �ل���ق���درة ع��ل��ى  �مل�����و�رد و�إمن����ا 
يخدم  وتوجيهها مبا  �مل���و�رد  ه��ذه 
�أحلم �صعبنا، كل هذ� بف�صل قيادة 
من  ت�صنع  �أن  ��صتطاعت  حكيمة 
�لآن �مل�صتقبل �لذي تريد للأجيال 

�لقادمة".

تو�قيع  �إىل جانب  �لإم���ار�ت  حكام 
ليج�صد  �ل���ع���ه���ود،  �أول�����ي�����اء  ���ص��م��و 
م�صبار �لأمل بذلك دعامات دولتنا 
و�أحفاد  �أبناء  خلل  من  �حلديثة، 

�لقادة �ملوؤ�ص�صني".
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، �أك����دت م��ع��ايل �صارة 
بنت يو�صف �لأم��ريي وزي��رة دولة 
م�صوؤولة عن ملف �لعلوم �ملتقدمة 
قائد �لفريق �لعلمي مل�صبار �لأمل، 
�لإعلمية  �ل��ه��وي��ة  ت�����ص��م��ني  �أن 
ل��لإم��ار�ت يف م�صبار �لأم��ل يعك�س 
�ن��ط��ل��ق��ت منها  �ل���ت���ي  �ل���ر����ص���ال���ة 
�لإمار�ت  ق�صة  نقل  وه��ي  �لهوية، 
و�إجناز�تها  جت��رب��ت��ه��ا  وم�����ص��ارك��ة 
�ملذهلة مع �لعامل"، م�صرية �إىل �أن 
م�صروع ��صتك�صاف �ملريخ جزء من 
رحلة �لإمار�ت �لتنموية �ملت�صارعة 

و�صوله �إىل �ملريخ فرتة ترت�وح ما 
بني �صبعة �إىل ت�صعة �أ�صهر.

وي���ه���دف م�����ص��روع م�����ص��ب��ار �لأم����ل 
طبقات  ح��ول  معلومات  جمع  �إىل 
ودر��صته  للمريخ  �جل��وي  �لغلف 
مل���ع���رف���ة �أ�����ص����ب����اب ف����ق����د�ن غ����ازي 
�ل�����ه�����ي�����دروج�����ني و�لأوك���������ص����ج����ني 
�ملكونني  ي�صكلن  �للذين  �لغازين 
�لطبقة  م���ن  ل��ل��م��اء  �لأ���ص��ا���ص��ي��ني 
لكوكب  �جل�����وي  ل��ل��غ��لف  �ل��ع��ل��ي��ا 
�ملريخ .. ولأول مرة �صتقوم مهمة 
�لعلمي  �ملجتمع  بتزويد  ف�صائية 
للغلف  متكاملة  ب�صورة  �ل��دويل 
و�صيقوم  �لأحمر.  للكوكب  �جلوي 
 1000 م��ن  �أك���رث  �مل�����ص��ب��ار بجمع 
جيجا بايت من �لبيانات �جلديدة 

�إي����د�ع هذه  و�صيتم  �ل��ك��وك��ب،  ع��ن 
متخ�ص�س  م���رك���ز  يف  �ل���ب���ي���ان���ات 
للبيانات �لعلمية يف �لدولة، حيث 
للم�صروع  �لعلمي  �لفريق  �صيقوم 
�لبيانات  ه���ذه  وحت��ل��ي��ل  بفهر�صة 
مرة  لأول  للب�صرية  تتو�فر  �ل��ت��ي 
ب�صكل  م�صاركتها  ذل��ك  بعد  ليتم 
�ملهتم  �لعلمي  �ملجتمع  مع  مفتوح 

بعلوم �ملريخ حول �لعامل.
وي���ت���وىل م��رك��ز حم��م��د ب���ن ر��صد 
للف�صاء عملية �لتنفيذ و�لإ�صر�ف 
�لإم��ار�ت ل�صتك�صاف  على م�صروع 
�ملريخ ومبادر�ته �لعلمية �ملختلفة، 
يف ح����ني ت���ق���وم وك����ال����ة �لإم��������ار�ت 
ل��ل��ف�����ص��اء ب���الإ����ص���ر�ف �ل���ع���ام على 

�مل�صروع.

�شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإن�شانية املخرج الآمن مل�شكلت ال�شرق والغرب
•• القاهرة -وام:

�أكد ف�صيلة �لإمام �لأكر �لدكتور �أحمد �لطيب �صيخ �لأزهر �ل�صريف،�أن 
وثيقة �لأخوة �لإن�صانية �لتي مت توقيعها يف �أبوظبي بني �لأزهر و�لفاتيكان 

�ملخرج �لآمن مل�صكلت �لإن�صان يف �ل�صرق و�لغرب .

جاء ذلك خلل ��صتقباله �م�س مب�صيخة �لأزهر، وفد� من �أ�صاقفة فرن�صا 
�مل�صوؤولني عن �إحياء م�صار �لعائلة �ملقد�صة.

وقال �إن ت�صكيل جلنة عليا تعمل على حتقيق �أهد�ف هذه �لوثيقة - �لتي 
�لعمل  ا كاملاً من  �لبابا فرن�صي�س، و�لتي توجت عاماً قمت بتوقيعها مع 
�إيجابية  خطوة  يعد  و�لفاتيكان-  �لأزه���ر  بني  �ملخل�س  و�جلهد  �ل���دوؤوب 

ب��ارزة يف جم��ال �لإخ��اء �لإن�صاين. و�أ���ص��اف ف�صيلة �لإم��ام �لأك��ر �إن من 
حقنا كم�صريني �أن نفخر برحلة �لعائلة �ملقد�صة و�ل�صيدة مرمي �لعذر�ء، 
� من �لنا�س للقدوم �إىل م�صر للتعرف على  هذه �لرحلة �لتي دفعت كثرياً
� �أن م�صر كانت ول تز�ل �أر�صا مباركة، ز�رها  تفا�صيلها �لتاريخية. موؤكداً
�ل�صلة  نبينا  وعلى  عليهم  و�إبر�هيم  ومو�صى  عي�صى  مثل  ور�صل  �أنبياء 

�صعادتهم  فرن�صا عن  �أ�صاقفة  وفد  �أع�صاء  �أعرب  و�ل�صلم. ومن جانبهم، 
�لبالغة للقاء ف�صيلة �لإمام �لأكر، وتقديرهم جلهود ف�صيلته من �أجل 

�لعمل للإن�صانية وتر�صيخ ثقافة �حلو�ر و�لعي�س �مل�صرتك.
دينيتني يف  موؤ�ص�صتني  �أكر  �لطيبة بني  و�لعلقة  �لنفتاح  �أن   موؤكدين 

�لعامل، �لأزهر و�لفاتيكان، �صوف يجني �لعامل ثمارها �لطيبة .

بحث مع امل�ست�سارة الأملانية يف برلني عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد: اأمن وا�شتقرار منطقة ال�شرق الأو�شط ميثل م�شلحة اإقليمية وعاملية

•• برلني-وام:

عقد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة �جتماعااً مع معايل �لدكتورة �أجنيل مريكل 
م�صت�صارة �أملانيا �لحتادية �ل�صديقة حيث يقوم �صموه بزيارة برلني حاليا 

بدعوة من �مل�صت�صارة �لأملانية.
و�صبل  �لبلدين  بني  �ملتميزة  �لثنائية  �لعلقات  تناول  �للقاء  خ��لل  ومت 
دعمها وتطويرها على �مل�صتويات كافة و�لتطور�ت و�مل�صتجد�ت يف منطقتي 
�خلليج �لعربي و�ل�صرق �لأو�صط خا�صة �ل�صاأن �لليبي، �إ�صافة �ىل �لق�صايا 

ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك.
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�صيخ  �صمو  �لجتماع  ح�صر 
و�لتعاون �لدويل - �لذي ير�أ�س وفد دولة �لإمار�ت �إىل موؤمتر برلني �لذي 
يعقد �ليوم- ومعايل �لدكتور �صلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة �ملبعوث 

�خلا�س لدولة �لإمار�ت �إىل جمهورية �أملانيا �لحتادية.

و�أعرب �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان يف بد�ية �لجتماع 
تعزيز  يف  وجهودها  �ل�صتقبال  ح�صن  على  �لأملانية  للم�صت�صارة  �صكره  عن 
�لتقدم  م��ن  �مل��زي��د  �ل�صديق  �لأمل���اين  لل�صعب  ومتنى  �لثنائية،  �ل��ع��لق��ات 

و�لنماء.
رئي�صييان، وتت�صم  ��صرت�تيجيان  �صريكان  و�أملانيا  �لإم��ار�ت  �أن  �صموه  و�أكد 
�لعلقات بينهما بالقوة و�لنمو وذلك بف�صل حر�س قيادتي �لبلدين على 
و�لثقافية  و�لقت�صادية  �ل�صيا�صية  �ملجالت  خمتلف  يف  �لأم��ام  �إىل  دفعها 

و�لجتماعية وغريها.
م�صلحة  ميثل  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  منطقة  و��صتقر�ر  �أم��ن  �إن  �صموه:  وق��ال 
�إقليمية وعاملية، بالنظر �إىل ما متثله هذه �ملنطقة من �أهمية ��صرت�تيجية 
�إىل  �لد�عي  �لإم��ار�ت  كله، م�صدد�اً على موقف  �لعامل  �إىل  بالن�صبة  كبرية 

�حلكمة يف �لتعامل مع كافة �لتطور�ت �لتي ت�صهدها �ملنطقة.
وعامليااً،  �إقليميااً  كبري  ت��اأث��ري  م��ن  متتلكه  مب��ا  �أملانيا  �أن  �إىل  �صموه  و�أ���ص��ار 
وعلقاتها �لقوية مع منطقة �ل�صرق �لأو�صط، لها دور مهم يف �لعمل من 

�أجل ��صتتباب �ل�صلم و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة.
و�أو�صح �صموه �أن كلاً من �لإمار�ت و�أملانيا تلعبان دور�اً مهمااً يف �لعمل من 

�أجل �ل�صتقر�ر �لإقليمي و�لدويل.
وعر �صموه عن تقدير دولة �لإمار�ت للدور �لإيجابي و�لبّناء �لذي تقوم 
�ل�صعي لإيجاد ت�صوية �صيا�صية  �أملانيا �لحتادية �ل�صديقة يف  به جمهورية 
للأزمة يف ليبيا �ل�صقيقة من خلل موؤمتر برلني ..موؤكد�اً دعم �لإمار�ت 
�لكامل جلهود �أملانيا ومبعوث �لأمم �ملتحدة �إىل ليبيا، من �أجل تثبيت وقف 
�إطلق �لنار و�لتو�صل �إىل ت�صوية �صيا�صية �صاملة وم�صتقرة للأزمة �لليبية، 

تعزز �لأمن �لعربي وحتفظ �ل�صتقر�ر يف منطقة �لبحر �ملتو�صط.
�لأمن  �لأمثل لتحقيق  و�ل�صلمي هو �حلل  �ل�صيا�صي  �أن �حلل  �صموه  و�أكد 

و�ل�صتقر�ر يف �ملنطقة وحتقيق طموحات �ل�صعب �لليبي.
�أو م��ب��ادرة من  �أو حت��رك  �أي جهد  �أن دول��ة �لإم����ار�ت م��ع  �أك��د �صموه  كما 
وجتاوز  �أزم��ت��ه  من  �خل��روج  على  �ل�صقيق  �لليبي  �ل�صعب  م�صاعدة  �صاأنها 
معاناته، ووقف �لتدخل يف �صوؤونه �لد�خلية، وتعزيز �أركان �لدولة �لوطنية 

لتدفق  وو�صع حد  �مل�صلحة،  �لإرهابية  �مليلي�صيات  وموؤ�ص�صاتها يف مو�جهة 
�أن �لإم��ار�ت كانت على �لدو�م �إىل  �لعنا�صر �لإرهابية �إىل ليبيا ..م�صيفا 
و�لوحدة  و�لوفاق  �ل�صلم  يف  �مل�صروعة  وطموحاته  �لليبي،  �ل�صعب  جانب 

و�لتنمية.
�أجنيل  �مل�صت�صارة  قيادة  ت�صهم  �أن  �إىل  تتطلع  �لإم���ار�ت  �إن   : �صموه  وق��ال 
كبري  و�إقليمي  دويل  ح�صور  ظ��ل  يف   - ليبيا  ح��ول  برلني  مل��وؤمت��ر  مريكل 
وموؤثر - يف تقدمي دفعة قوية لهذ� �ملوؤمتر نحو حتقيق �أهد�فه يف �لعودة 

�إىل �حلو�ر �لبّناء، لتحقيق �ل�صلم و�لأمن على �ل�صاحة �لليبية.
و�تفق �جلانبان على �أهمية بناء �ملوؤ�ص�صات �لوطنية �لليبية و�إعادة �لنظام 
و�لقانون ملحاربة قوى �لتطرف و�لإرهاب و�لت�صدي للتدخلت �لأجنبية 

يف ليبيا.
من جانبها �صكرت �مل�صت�صارة �لأملانية �إجنيل مريكل، �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ز�يد على زيارته لأملانيا، ودوره �ملهم يف تعميق �أو��صر �ل�صد�قة 
على  �أنها حري�صة  ..موؤكدة  �ملا�صية  �ل�صنو�ت  �لأملانية خلل   - �لإمار�تية 
و�ل�صرق  �لعربي  �خلليج  ق�صايا  ح��ول  م�صتمر  ب�صكل  �صموه  م��ع  �لت�صاور 
�لأو�صط و�أن �لإمار�ت و�أملانيا ت�صرتكان يف �لعمل من �أجل �ل�صلم و�لتنمية 

وتعزيز قيم �لت�صامح و�لتعاي�س ومو�جهة �لتطرف و�لإرهاب يف �لعامل.

الليبي ال�شعب  طموحات  وحتقيق  املنطقة  يف  وال�شتقرار  الأمن  لتحقيق  الأمثل  احلل  هو  وال�شلمي  ال�شيا�شي  احلل  اأن  يوؤكد  • �شموه 
الأجنبية  للتدخلت  والت�شدي  والإرهاب  التطرف  قوى  ملحاربة  والقانون  النظام  واإعادة  الليبية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بناء  اأهمية  على  يوؤكدان  • اجلانبان 
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اأخبـار الإمـارات

تد�شني مبادرة رد اجلميل للوطن
•• ابوظبي-وام:

فاطمة  �ل�����ص��ي��خ��ة  ب��رن��ام��ج  د����ص���ن 
للتطوع مبادرة رد �جلميل للوطن 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة يف ر�صالة  �إم����ارة  يف 
م���ب���ادرة  يف  وع����ط����اء  ووف�������اء  ولء 
مبتكرة ل�صتقطاب �صباب �لمار�ت 
وب���ن���اء ق���در�ت���ه���م ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
بر�مج  خ��لل  م��ن  �ملجتمع  خدمة 
�لعمل  ث���ق���اف���ة  ت���ر����ص���خ  �ب���د�ع���ي���ة 
�ملجتمعي  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ت���ط���وع���ي 
و�ل��ت�����ص��ام��ح �لن�����ص��اين حت��ت �صعار 
على خطى ز�يد تعبري� عن ولئهم 
للقيادة �حلكيمة ووفائهم للوطن 
و�ن�صجاما  للمجتمع  وع��ط��ائ��ه��م 
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
�ل�صتعد�د  ع��ام   2020 يكون  ب��ان 

للخم�صني.
بالتعاون مع  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�صقر  ب��ن  ���ص��ع��ود  �ل�صيخ  موؤ�ص�صة 
وبال�صر�كة  �خل��ريي��ة  �لتعليمية 
�ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ع م���ب���ادرة ز�يد 
�لعام  �لن�صائي  و�لحت����اد  �ل��ع��ط��اء 
بيت  وموؤ�ص�صة  �ل��ر  د�ر  وجمعية 
وجمموعة  �خل�������ريي  �ل�������ص���ارق���ة 
�لأملانية  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �مل�صت�صفيات 
�إم��ار�ت �لعطاء يف منوذج  وجمعية 
للعمل �ملجتمعي �مل�صرتك ل�صناعة 
�ل���ق���در�ت و�لتمكني  وب��ن��اء  �ل��ق��ادة 

�ملجتمعي و�لت�صامج �لن�صاين.
وتت�صمن مبادرة رد �جلميل تبني 
�ملجتمعية  �ل���ر�م���ج  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�لريا�صية  و�لتعليمية  و�ل�صحية 
من خلل ��صتحد�ث �ل�صركات بني 
و�خلا�صة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
وغري �لربحية ل�صتقطاب �ل�صباب 
بخر�تهم  �لتطوع  من  ومتكينهم 
ومهار�تهم خلدمة �ملجتمع و�لذي 
�لنتماء  لتجديد  منا�صبة  ي�صكل 
ل��ل��وط��ن وت��ر�ب��ه �ل��ط��اه��ر و�ل���ولء 
�لر�صيدة  ل��ق��ي��ادت��ه  و�لإخ����ل�����س 
جلعله  و�����ص����ع����ا  ت����دخ����ر  ل  �ل����ت����ي 
�لأف�صل بني �لأوط��ان وت�صخر كل 

�لدولة ومن خمتلف �لتخ�ص�صات 
تطوع  �صاعة  مليون  يف  للم�صاركة 
يف �لتنمية �ملجتمعية و�لقت�صادية 
و�لبيئية  �ل�����ص��ح��ي��ة  �مل���ج���الت  يف 
ك�صفر�ء  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لإم������ار�ت يف �ل��ت��ط��وع حت��ت �إط���ار 
و�أ�صارت  �إن�صانية.  ومظلة  تطوعي 
�إىل �أن مبادرة رد �جلميل تركز على 
�أرب��ع��ة حم���اور، ه��ي �أف��ك��ار وقدر�ت 
ومتكني وعطاء، ويت�صمن تد�صني 
عدة مبادر�ت ت�صاهم ب�صكل فعال يف 
ومتكينهم  �ل�صباب  مهار�ت  تنمية 
�لتخ�ص�صي  �لتطوعي  �لعمل  من 
من خلل تنظيم ملتقيات �صبابية 
وتد�صني  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  يف 
�ل�صبابية  �ل��ق��در�ت  لبناء  برنامج 
يف �ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي، و�إط������لق 
�ل�صباب  طاقات  ل�صتثمار  حملت 
و�لتعليمية  �ل�صحية  �مل��ج��الت  يف 
وغريها  و�ل���ب���ي���ئ���ي���ة،  و�ل���ث���ق���اف���ي���ة 
و�لبناءة  �ل��ه��ادف��ة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
�ل���ت���ي ���ص��ت�����ص��اه��م ب�����ص��ك��ل ف���ع���ال يف 
و�لقت�صادية  �لجتماعية  �لتنمية 

�مل�صتد�مة.
فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  �أن  و�ك���دت 
ب��ن��ت م���ب���ارك حت��ر���س ع��ل��ى تبني 
�مل���ب���ادر�ت �مل��ب��ت��ك��رة و�ل��ه��ادف��ة �إىل 
متكني �ل�صباب يف خدمة �ملجتمعات 
لنهج  ���صتكمال  و�لعاملية  �ملحلية 
�ملوؤ�ص�س �ملغفور له �ل�صيخ ز�يد بن 
�آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه،  �صلطان 
�ملبادئ، وو�صعها  �أر�صى هذه  �لذي 
نهجه  على  و�صار  �لتنفيذ،  مو�صع 
بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل  و�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ص��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�صاحب  �هلل   رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�صلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�أع�صاء  �ل�صمو  ��صحاب  و�إخو�نهم 

و�لإمكانات جلعل مو�طني  �مل��و�رد 
�لإمار�ت �لأ�صعد بني �صعوب �لعامل 
�ملو�طنة  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ص��ي��خ  �أج���م���ع 
نفو�س  �ل���وط���ن يف  ح���ب  وت��ع��م��ي��ق 

�لأجيال �حلالية و�ملقبلة.
وت���ه���دف م���ب���ادرة رد �جل��م��ي��ل �إىل 
و�لإخل�س  �لتفاين  قيم  تر�صيخ 
و�ل�����������ولء و�لن�����ت�����م�����اء و�ل���ع���ط���اء 
�لإمار�ت  �أبناء  نفو�س  يف  �ملتجذرة 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  م��ن  ومتكينهم 
ل��رد �جلميل  �مل��ج��الت  يف خمتلف 
�مل�����ص��ارك��ة يف  للمجتمع م��ن خ��لل 
بر�مج �لتطوع و�خلدمة �ملجتمعية 

حمليا وعامليا.
�ل�صويدي  ن�����ورة  ����ص���ع���ادة  و�ك������دت 
�لعام  �ل��ن�����ص��ائ��ي  م���دي���رة �لحت�����اد 
و�لعطاء  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  �أن 
�ملجتمعي خلدمة �لبيت �لإمار�تي 
�لكبري هو �ل�صبيل �لأمثل لرد جزء 
�ل���وط���ن �ملعطاء  م���ن ج��م��ي��ل ه���ذ� 
وقيادته �لكرمية �لتي وفرت �أرقى 
�لهانئ للجميع حتت  �لعي�س  �صبل 
و�لأمان  �ل�صعادة  من  ثابتة  مظلة 

حتلم به �صعوب كثرية.
�جلميل  رد  م����ب����ادرة  �أن  و�أك�������دت 
�لأوىل من  ت��ع��د  و�ل���ت���ي  ل��ل��وط��ن  
�ن�������ص���ج���ام���ا مع  ت����اأت����ي   - ن���وع���ه���ا 
برت�صيخ  �حلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  دع���وة 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
�لن�صاين  و�ل��ت�����ص��ام��ح  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�ل�صيخة  ���ص��م��و  ل���روؤي���ة  وت��رج��م��ة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ص��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ص��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����لأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ص�صة  �لأعلى  �لرئي�صة 
�لأ�������ص������ري������ة ب���ت���ف���ع���ي���ل �ل�����ر�م�����ج 
�ل�صبابية  �ملجتمعية  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�ملجالت  يف  خ��ا���ص��ة  �لتخ�ص�صية 
و�لتعليمية  و�ل�صحية  �ملجتمعية 

�مل�صتد�مة.
رد �جلميل  م��ب��ادرة  �أن  و�أو���ص��ح��ت 
�ل�صباب  ����ص��ت��ق��ط��اب  �إىل  ت���ه���دف 
�لإم����ار�ت����ي م���ن خم��ت��ل��ف �إم�����ار�ت 

�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.
�ل�صويدي  ن�����ورة  ���ص��ع��ادة  وث��م��ن��ت 
بن  �صعود  �ل�صيخ  موؤ�ص�صة  ج��ه��ود 
����ص���ق���ر �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �خل����ريي����ة يف 
�جلميل  رد  م��ب��ادرة  �صباب  متكني 
�مل��ج��ت��م��ع يف حمطته  م���ن خ��دم��ة 
�خليمة  ر�أ��������س  �م�������ارة  يف  �لوىل 
��صهر  ثلثة  مل��دة  �صت�صتمر  و�لتي 
��صرت�تيجية  خ����ط����ة  �ط��������ار  يف 
لتغطية خمتلف �مار�ت �لدولة يف 

عام 2020 .
وقالت �إن �ملرحلة �لقادمة لرنامج 
�صتقدم  للتطوع  فاطمة  �ل�صيخة 
�لعمل  جم������ال  يف  ن���وع���ي���ة  ن���ق���ل���ة 
�ملجتمعي  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ت���ط���وع���ي 
با�صتحد�ث  �لإن�����ص��اين  و�لت�صامح 
وتعليمية  ����ص���ح���ي���ة  م���������ص����اري����ع 
جمتمعية تعتمد على �لتكنولوجيا 
و�لذكاء  �حل��دي��ث��ة  �لف��رت����ص��ي��ة 

�ل�صطناعي.
�أك�����دت ���ص��ع��ادة �صمية  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
جمل�س  رئي�صة  �ل�����ص��وي��دي،  ح���ارب 
بن  ���ص��ع��ود  �ل�صيخ  موؤ�ص�صة  �أم��ن��اء 
ر�أ�س  يف  �خلريية  �لتعليمية  �صقر 
�خليمة �أن �لأعمال �لتطوعية تعد 
خلدمة  �لإن�صانية  �لأعمال  �أ�صمى 
�إىل  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  �صعي  و�أن  �ملجتمع 
جمتمعية  موؤ�ص�صية  ب��ر�م��ج  تبني 
�لعمل  ث���ق���اف���ة  ت����ع����زز  م�������ص���رتك���ة 
�مل�صوؤولية  ق��ي��م  ون�����ص��ر  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لج��ت��م��اع��ي��ة مب���ا ي�����ص��ه��م يف دعم 
و�لتقدم  �ل��ع��ط��اء  م�صرية  وت��ع��زي��ز 

و�لتنمية يف �لدولة.
�آلية  و����ص���ع  مت  �أن������ه  و�أو�����ص����ح����ت 
�لفئات  �ملتطوعني من  ل�صتقطاب 
ك��اف��ة وج��ذب��ه��م يف جم��ال �لتطوع 

�ملجتعي يف مبادرة رد �جلميل.
و�أ�صارت �إىل �أنه قد مت �لبدء فعليا 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  ت�صجيل  عملية  ف��ى 
�جلميل  رد  مبادرة  �إىل  �لن�صمام 
مع �لأخذ يف �لعتبار �أن كل متطوع 
يطلب منه �مل�صاركة بجهده ووقته 
ك��ل يف جم���ال تخ�ص�صه  وخ��رت��ه 

جتميع  �إىل  ي�����وؤدي  �ل�����ذي  �لأم�����ر 
�ل����ق����در�ت و�ل���ك���ف���اء�ت و�خل����ر�ت 
�لر�مج  تنفيذ  ن��ح��و  وت��وج��ي��ه��ه��ا 
و�لتعليمية  �ل�صحية  �ملجتمعية 
بكافئة  �ملجتمع  خل��دم��ة  �مل��وج��ه��ة 

فئاته.
رد  م���ب���ادرة  ب���ر�م���ج  �أن  و�أ����ص���اف���ت 
ثقافة  تر�صيخ  يف  �صت�صهم  �جلميل 
بني  ما  �لتطوعي  و�لعمل  �لعطاء 
�لأف����ر�د و�مل��وؤ���ص�����ص��ات م��ا ي�صهم يف 
متتني �لن�صيج �ملجتمعي و�لرتقاء 
�ملجتمعي  �لأد�ء  مب���������ص����ت����وى 
بر�مج  خ�����لل  م����ن  و�ل���وظ���ي���ف���ي 
للتمكني  وب���ر�م���ج  ل��ب��ن��اء�ل��ق��در�ت 
وب������ر�م������ج ����ص���ن���اع���ة �ل������ق������ادة من 

�ل�صباب.
وذكرت �أن �لن�صمام �إىل مبادرة رد 
�جلميل متاح �أمام غالبية �ل�صباب 
برنامج  و�صع  �لإم��ار�ت��ي حيث مت 
�ملتطوعني  عمل  لتنظيم  متكامل 
يتم  بحيث  �مل���ب���ادرة  يف  �مل�����ص��ارك��ني 
تخ�صي�س �صاعة لكل متطوع كحد 
�أدنى من وقته �أ�صبوعيا للم�صاركة 
يف �لعمل �لتطوعي �صو�ء من حيث 
باجلهد  �مل�صاركة  �أو  �لأف��ك��ار  ط��رح 
�مل����ي����د�ين  �مل���ج���ت���م���ع���ي  �ل���ع���م���ل  يف 

�لتخ�ص�صي.
رد  م����ب����ادر  �����ص����اأن  م����ن  �إن  وق����ال����ت 
لتحفيز  من�صة  ت��ق��دمي  �جل��م��ي��ل 
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  �ل�����ص��ب��اب 

�ل���ع���م���ل �ل���ت���ط���وع���ي و�لإن���������ص����اين. 
�جلميل  رد  م����ب����ادرة  �ن  وق����ال����ت 
���ص��ت��ج�����ص��د �ل���ت���ع���اون �ل���وث���ي���ق بني 
و�خلا�صة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ات 
وغ������ري �ل���رب���ح���ي���ة �ن����ط����لق����ا من 
و�صتقدم  �لجتماعية  م�صوؤوليتها 
وعامليا  به حمليا  منوذجا يحتذى 
برنامج  �ه����د�ف  �صميم  م��ن  وه���و 
�ل�صيخة فاطمة للتطوع باأن يبتكر 
�أف����ك����ار� وم�����ب�����ادر�ت وب����ر�م����ج يتم 
حملية  موؤ�ص�صات  من  ��صتن�صاخها 
حتقيق  ي��ت��م  وب���ال���ت���ايل  ع��امل��ي��ة  �أو 
�لعمل  يف  �ل�����ص����ت����د�م����ة  م���ف���ه���وم 

�ملجتمعي.
برنامج  �أن  �ىل  �ل����ص���ارة  وجت����در 
�ل�����ص��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ل���ل���ت���ط���وع هو 
د�صنت  و�ن�صانية  تطوعية  م��ب��ادرة 
من قبل �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
�أم �لإم������ار�ت  حت��ت �صعار  م��ب��ارك 
كلنا �أم��ن��ا ف��اط��م��ة  ومب���ب���ادرة من 
�لن�صائي  و�لحت�����اد  �ل��ع��ط��اء  ز�ي����د 
�ملوؤ�ص�صات  م��ع  وب��ال�����ص��ر�ك��ة  �ل��ع��ام 
�حل����ك����وم����ي����ة و�خل�����ا������ص�����ة وغ����ري 
منوذج  يف  وعامليا  حمليا  �لربحية 
�مل�صرتك  �لإن�����ص��اين  للعمل  مم��ي��ز 
بغ�س �لنظر عن �للون �أو �جلن�س 
�ن�صجاما  �ل���ع���رق  �أو  �ل���دي���ان���ة  �أو 
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع 
ب��ت��ب��ن��ي م�����ب�����ادر�ت ت���ط���وع���ي���ة من 
�حلكومية  �ل��دول��ة  موؤ�ص�صات  قبل 

�ل��ت��خ�����ص�����ص��ي و����ص��ت��ث��م��ار �مل�����و�رد 
عن  تعر  ب��اأع��م��ال  للقيام  �مل��ت��اح��ة 
ما  �لجتماعية  و�مل�صوؤولية  �لوفاء 
�ملتطوعني  ق���در�ت  ب��ن��اء  يف  ي�صهم 
وتطوير مهار�ت �لت�صال و�لقيادة 
ل���دي���ه���م م�����ا ي�������ص���اع���د ع���ل���ى رف���ع 
باحتياجات  �لعام  �لوعي  م�صتوى 
�مل��ج��ت��م��ع وت�����ص��ج��ي��ع �مل�������ص���ارك���ة يف 

فر�س �لتطوع �ملتاحة.
دور�ت  ���ص��ت��ع��ق��د  �أن������ه  و�أو�����ص����ح����ت 
ومتخ�ص�صة  م��ك��ث��ف��ة  ت���دري���ب���ي���ة 
باإ�صر�ف  و�مل�صجلني  للم�صاركني 
للتطوع  �لإم�������������ار�ت  �أك�����ادمي�����ي�����ة 
لكل  دوري  تقييم  �إج����ر�ء  ب��ج��ان��ب 
متطوع ل�صمان ��صتمر�رية �لعمل 
�مل�صتويات  �أع��ل��ى  وف���ق  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لتي  �ل����ر�م����ج  ول�������ص���م���ان جن�����اح 

ي�صارك �ملتطوعون يف تنفيذها.
�جلميل  رد  م����ب����ادرة  �ن  و�ك�������دت 
�لعمل  ثقافة  تر�صيخ  �إىل  ت��ه��دف 
�لجتماعي  و�ل��ت��لح��م  �لتطوعي 
و�ل���ع���ط���اء �لن�������ص���اين م����ن خلل 
�ل�صباب  ومو�هب  طاقات  ��صتثمار 
وت���زوي���ده���م ب���امل���ع���ارف و�مل����ه����ار�ت 
لتمكينهم  و�مل���ي���د�ن���ي���ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�ل��ف��ع��ال��ة يف خدمة  �مل�����ص��ارك��ة  م���ن 
�ملجالت  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
و�لثقافية  و�لتعليمية  �ل�صحية 
�لدور  و�إبر�ز  و�لريا�صية  و�لبيئية 
�لريادي لأبناء �لم��ار�ت يف جمال 

حلول  �إيجاد  يف  ت�صاهم  و�خلا�صة 
�لعمل  يف  �ل�صباب  لتمكني  و�قعية 
�مل�صتد�مة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي 

حمليا وعامليا.
فاطمة  �ل�صيخة  برنامج  وي��ه��دف 
�ل�صباب  ����ص��ت��ق��ط��اب  �ىل  ل��ل��ت��ط��وع 
�لعمل  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وت��اأه��ي��ل��ه��م 
�ملجتمعي  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ت���ط���وع���ي 
و�لإن���������ص����اين حم��ل��ي��ا وع���امل���ي���ا من 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  تبني  خ��لل 
�طلق  �أهمها  �ملبتكرة  و�ل��ر�م��ج 
وتد�صني  �ملليونية  �ل��ع��ط��اء  حملة 
�لن�صانية  �ل��ع��امل��ي��ة  ز�ي�����د  ح��م��ل��ة 
لعلج  فاطمة  �ل�صيخة  وح��م��لت 
�مل������ر�أة و�ل��ط��ف��ل وت��اأ���ص��ي�����س مركز 
�لإم���������������ار�ت ل���ل���ت���ط���وع �مل���ت���ح���رك 
و�إط����������لق �أك����ادمي����ي����ة �لإم����������ار�ت 
للعمل �لتطوعي وجائزة �لإمار�ت 
ملوؤمتر  �ل��دوري  و�لتنظيم  للتطوع 
فرق  وت�صكيل  للتطوع  �لإم�����ار�ت 
و�صفر�ء  للتطوع  �لم��ار�ت  �صفر�ء 
عطاء وجاهزية و��صتجابة وتهدف 
و�خلدمة  �لتطوع  ثقافة  ن�صر  �إىل 
للمجتمع  �جلميل  ورد  �ملجتمعية 
�لفعاله  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا  خ����لل  م���ن 
�لتطوعية  �ل�صاعات  من  مبليني 
يف خمتلف دول �لعامل و��صتطاعت 
ب�صو�عد �أبناء ز�يد �لعطاء �أن ت�صل 
بر�صالتها �لإن�صانية ل 20 مليونااً 

من �لب�صر يف �صتى بقاع �لعامل.

فاطمة بنت مبارك توجه باإن�شاء بوابة ال�شت�شارات الأ�شرية املوحدة يف دولة المارات
•• ابوظبي -وام:

بنت  �ل�صيخة فاطمة  �صمو  �أك��دت 
�لن�صائي  �لحت��اد  رئي�صة  مبارك 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ص��ة  �ل���ع���ام 
�لرئي�صة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة 
�لأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �لأ�صرية، 
�لعربية  �لم�����������ار�ت  دول�������ة  �أن 
�لأ������ص�����رة �صمن  ت�����ص��ع  �مل���ت���ح���دة 
�ىل  ت�صعى  حيث  �أولوياتها،  �أُوىل 
يف  �ل�صباقة  �ل���دول  م��ن  تكون  �أن 
�لنوعية  �خل���دم���ات  ����ص��ت��ح��د�ث 
وتوؤمن باأن ��صتقر�ر �ل�صرة ركيزة 

�أ�صا�صية يف جناح �ملجتمعات.
ووجهت �صمو �ل�صيخة فاطمة بنت 
مبارك باإن�صاء بو�بة �ل�صت�صار�ت 
�لأ�صرية �ملوحدة يف دوله �لمار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة ل���لرت���ق���اء 
�لجتماعية  �خلدمات  مب�صتوى 
و���ص��م��ان م�����ص��ارك��ة ج��م��ي��ع �ف���ر�د 
�ملجتمع بفعالية يف �حلفاظ على 

�لن�صيج �لجتماعي.
�أولويات  �أن  �ىل  �صموها  و�أ���ص��ارت 
لتمكني  �لوطنية  �ل�صرت�تيجية 

خا�س  ب�صكل  و�مل���ر�أة  عا��م  ب�صكل 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف 

و�لدولية.

�ل����ك����رمي����ة م�����ن خ�������لل ت���وف���ري 
مقومات �حلياة �لكرمية و�لآمنة 
باأ�ص�س  �لج���ت���م���اع���ي  و�ل�����رف�����اه 

و�حد �إىل جانب �لحتاد �لن�صائي 
نوعية  خدمات  ل�صتحد�ث  �لعام 
و�لتلحم  �ل���رت�ب���ط  م���ن  ت���ع���زز 

�أربعة  وري��ادة �مل��ر�أة تتمركز حول 
�لن�صيج  ه���ي  �أ���ص��ا���ص��ي��ة  حم�����اور 
�لج���ت���م���اع���ي، و�حل����ي����اة �لآم���ن���ة 

ودعت �صمو �أم �لم��ار�ت  �جلهات 
�لأهد�ف  ذ�ت  �ملعنية  �حلكومية 
�مل�صرتكة �ىل �لعمل كفريق عمل 

و��صتد�مة  للمر�أة،  �جلودة  عالية 
وم�صوؤولية  وري�����ادة  �لإجن������از�ت، 
ُت���ع���ن���ى ب��ت��ع��زي��ز م���ك���ان���ة �ل����ص���رة 

حلول  ولإي�������ج�������اد  �مل���ج���ت���م���ع���ي، 
��صتقر�ر  ت��ع��وق  �ل��ت��ي  للتحديات 

�ل�صرة يف �ملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
اأمريكية راأ�س اخليمة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة تك�شا�س

•• راأ�س اخليمة-وام:

وقعت �جلامعة �لأمريكية يف ر�أ�س �خليمة �تفاقية تعاون مع جامعة تك�صا�س 
يف �أرلينغتون تهدف �إىل �إن�صاء برنامج تعليمي تعاوين لتوفري �أق�صى قدر 

من �لفر�س �لتعليمية للطلب.
حمد�ن  ح�صن  �لروفي�صور  �صنو�ت  ث��لث  على  متتد  �لتي  �لتفاقّية  وق��ع 
�لعلكيم رئي�س �جلامعة �لأمريكّية يف ر�أ�س �خليمة و�لدكتور تيك �صي. ليم، 
جامعة  يف  �لأكادميية  �ل�صوؤون  رئي�س  ونائب  �لأكادمييني  �مل�صوؤولني  كبري 

تك�صا�س يف �أرلينغتون.
ومبوجب �لتفاقية �صيتم قبول طلب �جلامعة �لأمريكية يف ر�أ�س �خليمة 
هند�صة  جم��ال  يف  �جلامعي  �ملنهج  من  �صنو�ت  ث��لث  بنجاح  �أمت��و�  �لذين 
�حلا�صوب لللتحاق يف ق�صم علوم وهند�صة �حلا�صوب يف كلية �لهند�صة يف 

جامعة تك�صا�س يف �أرلينغتون.
وقال �لروفي�صور �لعلكيم ي�صر �جلامعة �لأمريكّية يف ر�أ�س �خليمة توقيع 
هذه �لتفاقية �لتي ت�صاعد طلبنا بطرق ملمو�صة �إذ توفر جامعة تك�صا�س 
تعليمهم يف موؤ�ص�صة ممتازة  ملو��صلة  �أرلينغتون لطلبنا فر�صة كبرية  يف 
�لتي ي�صتد �لطلب عليها يف  �ملهار�ت �حلقيقية  �ملتحدة وتعلم  يف �لوليات 

�صوق �لعمل.
 60 نحو  �أرلينغتون  يف  تك�صا�س  جامعة  يف  �مل�صجلني  �ل��ط��لب  ع��دد  وبلغ 
من  �لأجانب  �لطلب  وياأتي  �ألف طالب للعام �لدر��صي 2019-2018 
�أك���رث م��ن 100 دول���ة مم��ا يجعل �حل���رم �جل��ام��ع��ي م��ن �ل��ب��ي��ئ��ات �لأكرث 
تك�صا�س  �أك��ر جامعة يف نظام  ث��اين  �ملتحدة وه��ي تعد  �ل��ولي��ات  تنوعا يف 
�جلامعي وتقدم �أكرث من 180 برناجما ل�صهادة �لبكالوريو�س و�ملاج�صتري 

و�لدكتور�ه.

بتوجيهات حمدان بن را�سد

هيئة اآل مكتوم اخلريية تطلق فعاليات حملة قلوب رحيمة لل�شنة اخلام�شة
•• القاهرة -وام:

بتوجيهات �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن 
دبى  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر����ص��د 
�آل مكتوم  وزي��ر �ملالية ر�ع��ى هيئة 
�خل���ريي���ة �أع��ل��ن��ت �ل��ه��ي��ئ��ة �إط���لق 
فعاليات حملة قلوب رحيمة لل�صنة 
�لهيئة يف  �أن�صطة  �خلام�صة �صمن 

م�صر للعام �حلايل.
�ل�صايغ مدير  م��ريز�  �صعادة  و�أك��د 
م��ك��ت��ب ���ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح���م���د�ن بن 
جمل�س  ع�����ص��و  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د 
�أن  �آل مكتوم �خلريية  �أمناء هيئة 
تتاأخر  ول  جهد�  تدخر  ل  �لهيئة 
فلي�س  �أي طلب م�صري  تلبية  فى 
للتعاون  حم���دد  ���ص��ق��ف  �أي  ه��ن��اك 
خ��ا���ص��ة يف جم���ال �ل��ع��م��ل �خلريي 
�����ص���ت���م���ر�ر ح��م��ل��ة قلوب  ..م��ع��ل��ن��ا 
�ل�صيخ  �صمو  وج���ه  و�ل��ت��ي  رح��ي��م��ة 

وفك  �ملبارك  �لأ�صحى  عيد  قبيل 
دون  �حليلولة  �أو  �ل��غ��ارم��ات  �أ���ص��ر 
�لهيئة  ق��ام��ت  �ل�صجون  دخ��ول��ه��ن 
بت�صديد ديون مائتي �صيدة م�صرية 
�أ�صرهن ليعي�صن يف  �إىل  و�إعادتهن 
�لرعاية  وتوفري  طماأنينة  و  �أم��ن 
من  لأك���رث  و�ل��ع��لج��ي��ة  �ل�صحية 
خ��م�����ص��ني م��ري�����ص��ا وت���وزي���ع �أك���رث 
يف  ���ص��ق��ف  م����روح����ة  �آلف   3 م����ن 

حمافظات �ل�صعيد �حلارة.
م�صاغل   10 �إق���ام���ة  ���ص��م��ل��ت  ك��م��ا 
خ���ي���اط���ة ك����ل م�����ص��غ��ل ي�����ص��م 50 
�حلياكة  ت��ع��ل��ي��م��ه��م��ن  ي��ت��م  �م�����ر�ة 
�خلياطة  م��اك��ي��ن��ات  وت�صلميهمن 
لي�صعدن  �أنف�صهن  على  ليعتمدن 
مئات  و�إق������ام������ة  ك����رمي����ة  ب���ح���ي���اة 
ومتناهية  �ل�������ص���غ���رية  �مل�������ص���اري���ع 
حمافظات  يف  وبالتحديد  �ل�صغر 
��صو�ن وقنا و�صوهاج وتزويد بع�س 

�ملنتجات  و�صر�ء  و�لآلت  �خلامات 
�لنهائية.

ت���ت���ع���اون هيئة  �حل���م���ل���ة  و����ص���م���ن 
�آل م��ك��ت��وم �خل���ريي���ة م���ع �لزه����ر 
�خلريية  و�جل��م��ع��ي��ات  �ل�����ص��ري��ف 
و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ق�����ص��اء على 
�ل�صعيد  يف  ب���ال���ث���اأر  �لخ�����ذ  ع�����ادة 
�لعائلت  ب��ني  للت�صالح  ودعوتها 
للقيام  ودع����وت����ه����ا  �مل���ت���خ���ا����ص���م���ة 
معا  للعي�س  و�ل��ع��ودة  معا  بالعمرة 
يف �صلم وحمبة وت�صامح وبالفعل 
ناجحة يف  و�مل�صاعي  كانت �جلهود 
�ل��ت��ي مت  �ل��ع��ائ��لت  ب��ني  �لت�صالح 

�لتدخل بينها.
حمد�من  �ل�صيخ  �صمو  م��ب��ادرة  ويف 
بن ر��صد �آل مكتوم �صعيد بل ثاأر 
�لثاأرية  �خل�صومات  علي  للق�صاء 
كانت �لهيئة ر�عية للعديد من تلك 
��مل�صاحلات و�أر�صلت �أكرث من مائة 

باإطلقها منذ  ر����ص��د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�رب�����ع ���ص��ن��و�ت م���ن ق��ب��ل ه��ي��ئ��ة �آل 
مكتوم لل�صنة �خلام�صة دون �صقف 
حم�����دد ل��ل��م��ي��ز�ن��ي��ة ل��ت��غ��ط��ي كل 

حمافظات م�صر.
و��صاف �أنه مت �لتفاق مع حمافظ 
فودة  خ��ال��د  �ل��ل��و�ء  �صيناء  ج��ن��وب 
للوديان  ع��اج��ل��ة  �إغ��اث��ة  لتو�صيل 
و�لم���اك���ن �ل��ن��ائ��ي��ة ..م���وؤك���د على 
�صيناء  مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��دع��م �خل���ريي 
�لأن�صطة  من  للعديد  حتتاج  �لتي 
�خل��ريي��ة وك��ذل��ك مت �لت��ف��اق مع 
�أ����ص���و�ن ل��ت��ج��ه��ي��ز بع�س  حم��اف��ظ 
و�مل�صاريع  �لكلوي  �لغ�صيل  وحد�ت 
بو�قع  �ل�صغر  �ل�صغرية ومتناهية 
بالتعاون  ���ص��ه��ري��ا  م�����ص��روع��ا   20
لدعم  للمر�أة  �لقومي  �ملجل�س  مع 
وحتويلها  و�لرم��ل��ة  �ملعيلة  �مل����ر�أة 
توفري  �لهيئة  وتتوىل  منتجة  �ىل 

�لعائلت لتوثيق  معتمر من تلك 
�ل�صلح يف بيت �هلل �حلر�م.

�ل�صايغ  م��ريز�  �صعادة  و��صتعر�س 
�لتي  رحيمة  قلوب  حملة  م�صرية 
بن  ح��م��د�ن  �ل�صيخ  �صمو  �أط��ل��ق��ه��ا 
عام  م�����ص��ر  يف  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ص���د 
ثمارها  ت���وؤت���ي  ولزل�����ت   2016
 2020 ع���ام  وت���دخ���ل  �ل���ي���وم  �إيل 
ومن  �لتو�يل  على  �خلام�س  �لعام 
�جن�����از�ت �حل��م��ل��ة ����ص��ت��ف��ادة �أكرث 
�لتدفئة  حملة  �أ���ص��رة  �آلف   5 من 
من خلل توزيع �لبطاطني وبناء 
�أ���ص��ق��ف �مل��ن��ازل وت��وزي��ع �أك���رث من 

�صتة �آلف من �مللب�س �ل�صتوية.
مكتوم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ج��ه��ود  و���ص��م��ل��ت 
قلوب  ح���م���ل���ة  ����ص���م���ن  �خل�����ريي�����ة 
�لأ�صاحي  حل����وم  ت���وزي���ع  رح��ي��م��ة 
عائلة  �أل�����ف   12 م���ن  �أك�����رث  ع��ل��ى 
�للحوم  توزيع  حملة  من  م�صرية 

ف�صول لتعليم �حلا�صوب يف كل من 
حمافظة  وم��د  و�ل�صرقية  �أ���ص��و�ن 
�لغ�صيل  وح��د�ت  بعدد من  �أ���ص��و�ن 

�لكلوي.
كل  يف  حا�صرة  �حلملة  ك��ان��ت  كما 
ح����دث ح��ي��ث وج��ه��ت ع����دة قو�فل 
�لتي  �مل��ن��اط��ق  �إىل  عاجلة  �إغ��اث��ي��ة 
عو�مل  �أو  بحريق  ���ص��و�ء  ت�صررت 

و�مل�صاحف  ب��امل��ك��ت��ب��ات  �مل�����ص��اج��د 
و�إعادة تاأهيل �لعديد من �لقاعات 
�لدر��صية يف كلية �لهند�صة جامعة 
�ملنيا ودعم عدد من دور �حل�صانة 
و�أ�صو�ن وتوفري  قنا  يف حمافظات 
حمافظة  يف  مد�ر�س  لعدة  �لدعم 
وتاأهيل  و�مل���ع���د�ت  ب��الأج��ه��زة  ق��ن��ا 
عدة  وجتهيز  �لدر��صية  �لف�صول 

ج���وي���ة ح��ي��ث ق���ام���ت ب����اإع����ادة بناء 
�ل����ب����ي����وت وجت����ه����ي����زه����ا وت����ق����دمي 

�مل�صاعد�ت �لعاجلة.
�لعديد  ب��رع��اي��ة  �حل��م��ل��ة  وق��ام��ت 
من �ملوؤمتر�ت �لعلمية �ملتخ�ص�صة 
�ل�صنوية  �مل��وؤمت��ر�ت  كافة  ورع��اي��ة 
�ملحلية و�لدولية للجمعية �لعربية 

للح�صارة و�لفنون �لإ�صلمية.

اخلدمات الإلكرتونية والإت�شالت ب�شرطة راأ�س اخليمة حتتفي باملتميزين
•• راأ�س اخليمة- الفجر  

�خل������دم������ات  �إد�رة  �ح�����ت�����ف�����ل�����ت 
ب�صرطة  و�لت�صالت  �لإلكرتونية 
موظفيها  بتكرمي  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س 
�جناز�ت  قدمو�  �لذين  �ملتميزين 
و�لفني  �لتقني  جمالهم  يف  باهرة 
�مللحوظ  و�لتطور  �لتقدم  حققت 
�خلدمات  �إد�رة  عمل  �أد�ء  �صري  يف 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�لت�����ص��الت طيلة 
�لعام �ملن�صرم 2019م، ما كان له 

طّيب �لأثر.
���ص��ه��د �لح���ت���ف���ال، �ل��ع��م��ي��د جمال 
�أح��م��د �ل��ط��ري  م��دي��ر ع���ام �مل���و�رد 
ر�أ�س  ب�صرطة  �مل�صاندة  و�خلدمات 
�لعميد  ���ص��ع��ادة  بح�صور  �خل��ي��م��ة، 
عادل عبد�هلل �لنعيمي نائب مدير 
�مل�صاندة،  و�خل���دم���ات  �مل����و�رد  ع���ام 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  و���ص��ع��ادة 
�إد�رة  مدير  �لأحمد  عبد�لرحمن 
�خلدمات �لإلكرتونية و�لت�صالت 
من  وع��دد  �خليمة،  ر�أ����س  ب�صرطة 

�صباط �لإد�رة و�ملوظفني .
�لوطني،  ب��ال�����ص��لم  �حل���ف���ل  ب�����د�أ 
قدمها  كلمة  ثم  �لكرمي،  و�لقر�آن 
���ص��ع��ادة �ل��ع��ق��ي��د �ل���دك���ت���ور حممد 
م�صرية  م�����ص��ت��ع��ر���ص��ااً  �لأح�����م�����د، 
خطط  و   2019 ع����ام  �إجن�������از�ت 
ت���ن���ف���ي���ذ �لأه������������د�ف و�مل�����وؤ������ص�����ر�ت 

�لتحليل  وك��ذل��ك  �لإ�صرت�تيجية 
�لبيئي لنقاط �لقوة و�ل�صعف وما 
�لأد�ء  م�صفوفة  م��ن  تطبيقه  مت 
�لعامل  ت��ع��ت��ر  و�ل���ت���ي  �مل��وؤ���ص�����ص��ي 
ت��ن��ف��ي��ذ تلك  ل���ن���ج���اح  �ل���رئ���ي�������ص���ي 

�ملتطلبات �لإ�صرت�تيجية  .
�لدكتور  �ل��ع��ق��ي��د  �إ���ص��ت�����ص��رف  ث���م 
ومت   2020 خ���ط���ط  �لأح������م������د، 
كافة  مب�������ص���ارك���ة  �إ����ص���ت���ع���ر�����ص���ه���ا 
�صعادة مدير  �أمام  �لإد�رة  موظفي 
�مل�صاندة،  و�خل���دم���ات  �مل����و�رد  ع���ام 
و�إع��ت��م��اده��ا م��ب��ا���ص��رة ل��ل�����ص��ري بها 

للعام  و����ص��ح��ة  ك��خ��ارط��ة ط��ري��ق 
نحو  ����ص���ع���ي���ااً  2020م  �جل��������اري 

حتقيق �لأهد�ف �ملن�صودة.
تكرمي  مت  �حل�����ف�����ل،  خ����ت����ام  ويف 
ملعايري  وف��ق��ااً  �ملتميزين  �ملوظفني 
�صمن  ت�صنيفهم  ح�صب  حم���ددة 
عدة فئات، منها فئة �لق�صم �ملتميز، 
وفئة �ل�صابط �ملتميز، وفئة �لفني 
�ملتميز، و�صولاً �إىل فريق �لنظمة 

�لأمنية �ملتميز.
�لطري،  ج���م���ال  �ل��ع��م��ي��د  و�أ������ص�����اد 
�خل������دم������ات  �إد�رة  مب�����وظ�����ف�����ي 

مثمنااً  و�لت�����ص��الت،  �لإلكرتونية 
تطوير  يف  �مل����ب����ذول����ة  ج���ه���وده���م 
حتى  و�ت��ق��ان،  بكفاءة  �لإد�رة  �أد�ء 
�ملتميز  �ل��ت��ك��رمي  ه����ذ�  ����ص��ت��ح��ق��و� 
باأن  م��وؤك��د�اً  لهم،  وعرفانااً  تقدير�اً 
�صكر  ر�صالة  يعتر  �لحتفال  ه��ذ� 
و�متنان للموظفني �لذين متيزو� 
وم�صوؤولياتهم  م��ه��ام��ه��م  �أد�ء  يف 
ب��ك��ل ك���ف���اءة و�ق����ت����د�ر مم���ا �صاهم 
�ل�صفافة  �ملناف�صة  عجلة  دف���ع  يف 
�لعمل  بيئة  �صمن  �ملوظفني  ب��ني 

�ملوؤ�ص�صية.

ب�سبب انزلق العد�سة ال�سطناعية 

 م�شت�شفى راأ�س اخليمة يعيد الب�شر ملري�س بعملية جراحية نادرة
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

 جن������ح �أط�������ب�������اء �ل�����ع�����ي�����ون ل����دى 
علج  يف  �خليمة  ر�أ����س  م�صت�صفى 
ما�صون  مانويل  �لفلبيني  �لو�فد 
)40 �صنة( �ملقيم يف �لإمار�ت، من 
بعد  �لب�صر  يف  مر�صية  م�صاعب 
�ل�صاعة  ��صتغرقت  عملية  �ج���ر�ء 
و�أ����ص���ف���رت ع���ن ب�صر  و�ل���ن�������ص���ف، 
�صهٍر  غ�صون  يف   )6/6( ب��درج��ة 

و�حد فقط .
ما�صون  �مل���ري�������س  دخ�����ل  ع���ن���دم���ا 
م�����ص��ت�����ص��ف��ى ر�أ�����������س �خل����ي����م����ة مت 
ت�������ص���خ���ي�������س �إ������ص�����اب�����ت�����ه ب���ح���ال���ة 
�لأطباء  ي�صفها  ن����ادرة  م��ر���ص��ي��ة  
للعد�صة  �لتلقائي  �لن��زي��اح  با�صم 
�ل����ص���ط���ن���اع���ي���ة �مل�����زروع�����ة د�خ����ل 
��صتعادة  لكنه  �أ�صهر   6 قبل  �لعني 
ب�صره ب�صكٍل طبيعي بعد خ�صوعه 

لعمليٍة جر�حية دقيقة  .
 ويف �صجله �ملر�صي خ�صع ما�صون 
عد�صة  لإع����ت����ام  ج���ر�ح���ي  ل���ع���لج 
�لفلبني،  يف  عامااً  �لعني قبل 11 
مب�صاعفات  لح����ق����ااً  ت�����ص��ب��ب  م����ا 
حدة  ت��ر�ج��ع  م��ع  تر�فقت  �صديدة 

ب�صره.

احلالة النادرة :
�لدكتور  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقااً 
م���وه���ي���ت ج�����ني، �أخ�������ص���ائ���ي طب 
�لعيون يف م�صت�صفى ر�أ�س �خليمة، 
�لعملية �جلر�حية  �أج��رى  و�ل��ذي 
: ع��ان��ى  م��ا���ص��ون م��ن ح��ال��ٍة نادرة 
�لنزياح  با�صم  ��صطلحااً  ُتعرف 
�ل�صطناعية؛  للعد�صة  �لتلقائي 
نتيجة  �مل���زروع���ة  �ل��ع��د���ص��ة  �أن  �أي 
�لطبيعي  مو�صعها  عن  �نحر�فها 

يف ُمقلة �لعني.
�لعد�صة  ن�����ص��ف  ك����ان    : وت���اب���ع   
ُم���ل���ت�������ص���ق���ااً يف �جل�������زء �لأم����ام����ي 
�لآخر  �لن�صف  علق  بينما  للعني، 

مما  للعني  �خللفية  �ملحفظة  يف 
ت�صبب يف تر�جع وفقد�ن �لب�صر؛ 
ح��ي��ث ع��ان��ى �مل��ري�����س م���ن �صعف 
�لب�صر �ل�صديد، لدرجة �أنه بالكاد 
����ص��ت��ط��اع روؤي����ة �حل����رف �لأول يف 

لوحة فح�س �لب�صر . 
ُيعّد  ج����ني  �ل����دك����ت����ور  وب��ح�����ص��ب   
حالة  للعد�صة  �لتلقائي  �لن��زي��اح 
طبية نادرة قد حتدث بعد �صنو�ت 
�لعني  عد�صة  �إع��ت��ام  يف   وتت�صبب 
)�ل���������ص����اد(. و�أي�������ص���ا حت����دث هذه 
�لكايف  �ل��دع��م  �حل��ال��ة عند غ��ي��اب 
يف حمفظة �لعني �خللفية، نتيجة 
��صطر�بات  ل��ع��دة  �ل��ع��ني  ت��ع��ر���س 
�لكاذب  �ل��ت��ق�����ص��ر  م��ت��لزم��ة  م��ث��ل 
)تر�صب �ملو�د �لرمادية و�لبي�صاء( 
�مل�صاعفات  ب��ب��ع�����س  ت���اأث���ره���ا  �أو 

�لناجتة عن �لتدخل �جلر�حي.

اجراءات  العملية:
للإجر�ء�ت  ���ص��رح��ه  م��ع��ر���س  ويف 
�ملُ��ت��ب��ع��ة، ق���ال �ل��دك��ت��ور ج���ني: مل 
ما�صون  �ل�صيد  ح��ال��ة  يف  ن�صتطع 
ت��ث��ب��ي��ت �ل��ع��د���ص��ة �جل����دي����دة وفق 
غياب  نتيجة  �لتقليدية  �لطريقة 
�خللفية.  �مل���ح���ف���ظ���ة  يف  �ل����دع����م 
وه���ذ� م��ا دف��ع��ن��ا لإرج����اع �لعد�صة 
��صتئ�صال  بعد  �لطبيعي  ملو�صعها 
كامل �ل�صائل �لزجاجي، وهو مادة 
و�صط  مت��لأ  هلمية  �صبه  �صفافة 

�لعني، و��صتبد�له مبحلول ملحي. 
لقطع  �جلر�حة  �أثناء  و��صطررنا 

منت�صفها  م��ن  �ملُ���ز�ح���ة  �ل��ع��د���ص��ة 
لت�صهيل �إز�لتها. 

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1293 / 2019 تنفيذ جتاري

رقم  ال�سكنية  الوحدة   / العقار   (-: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
 / باأ�سم   , باأبوظبي  الرمي  بجزيرة   R2  -C13 باي  مارينا  بربج   MB/7/706

اإىل  بالإ�سافة   ,  ) دره��م   900.000.00  ( اأ�سا�سي  بثمن   , احمد  فا�سل  حممود 
 2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   , امل�ساريف 
– قاعة  ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساءا مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي 
املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني 
م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع 

�سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 76 / 2008 تنفيذ احتادي

�سرق  حو�ض   c21 رقم  القطعة   (  -: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
وم�ساحتها   , القبي�سي  را�سد  عوي�سة  حممد  ورثة   / باأ�سم   ,   ) اأبوظبي  بجزيرة   6
اأ�سا�سي                                   بثمن   , البلدية  خمطط  يف  ورد  ح�سبما  م��رب��ع-  ق��دم   4.000.00
) 50.600.000.00 درهم ( , بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد 
العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساءا وحتى 
متام البيع , مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة 
اأبوظبي , الكائن باأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني املدفوع 
مقدما مبا ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي نقدا اأو بكفالة م�سرفية �سادرة من 

اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2468/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1056 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8857.18 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- نا�صر علي حممد ��صلم - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8857.18( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2465/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1007 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8373.37 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
 : بالق�صية  - �صفته  : 1- طيب ج��و�د حممد يعقوب  �إعلنه  �ملطلوب  �لتنفيذ  طالب 

منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8373.37( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6902/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1565 �مر �د�ء ، ب�صد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )162085 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف. طالب �لإعلن 

: خلف �صلطان خلف �صلطان �حلمادي - �صفته بالق�صية : طالب �لتنفيذ  وميثله :  
يو�صف �حمد علي �آل علي - �صفته بالق�صية : وكيل �ملطلوب �إعلنه : 1- علي �صقر 

�صلطان �ل�صويدي - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )162085( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

�صهد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ل���������ص����وي����د   ، �ل���������غ���������ز�ىل 
�صفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ص��ي��ة 
 )89813769( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ص���ال 

0508508836

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

حفاظًا على املظهر العام والبيئة ال�سحية الآمنة لأفراد املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�شاأن الأملك املهملة يف مناطق ال�شهامة
•• اأبوظبي - الفجر:

من  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
حملة  �ل�صهامة  بلدية  مركز  خلل 
�ملهملة  �لأم���������لك  ع����ن  ت���وع���وي���ة 
مب�صاركة  �أي����������ام،   5 م������دى  ع���ل���ى 
و�ل�صلمة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
لل�صوؤون  �لعامة  و�لهيئة  �لغذ�ئية، 

�لإ�صلمية و�لأوقاف.

�حل�صاري  �لعام  �ملظهر  على  �صرر 
�ملجتمع.  لأف����ر�د  �ل��ع��ام��ة  و�ل�صحة 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  تنفيذ  ياأتي 
ملثل هذه �حلملت يف �إطار جهودها 
�حل�صاري  �مل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
ب���ه �لإم�������ارة وجميع  �ل����ذي ت��ت��م��ت��ع 
وك�����ذل�����ك �حل�����ف�����اظ على  م���دن���ه���ا 
�صحية  بيئة  وعلى  �لعامة  �ل�صحة 

لكافة �أفر�د �ملجتمع. 

�ملجتمع و�لوقاية ملا ميكن �أن ت�صببه 
�أ���ص��ر�ر على  م��ن  �ملهملة  �لأم����لك 

�لبيئة و�صحة �لأفر�د.
جميع  توعية  �حلملة  و��صتهدفت 
�ل�صهامة  مناطق  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د 
و�ل�صمحة  و�ل���ب���اه���ي���ة  و�ل����رح����ب����ة 
يا�س  وج���زي���رة  و�ل�صليلة  و�ل���ف���لح 
و�ل�صدر، حيث عملت هيئة �أبوظبي 
على  �لغذ�ئية  و�ل�صلمة  ل��ل��زر�ع��ة 

وهدفت �حلملة �إىل �حلد من ظاهرة 
�أنو�عها  بجميع  �ملهملة  �لأم����لك 
و�ملركبات   ، �مل��ه��م��ل��ة  �مل�������ز�رع  م��ث��ل 
�مل��ه��م��ل��ة، و�ل����ق����و�رب، وغ���ريه���ا من 
ك��م��ا ح��ر���ص��ت �حلملة   ، �مل��م��ت��ل��ك��ات 
على رفع م�صتوى �لوعي لدى �أفر�د 
م�صتوى  حت�صني  ب��ه��دف  للمجتمع 
و�حلفاظ  �ملنطقة  يف  �ل��ع��ام  �ملظهر 
على بيئة �صحية و�آمنة لكافة �أفر�د 

ت��وف��ري ب��ي��ان��ات �مل������ز�رع و�لأم�����لك 
�لعامة  �لهيئة  بينما عملت  �ملهملة، 
ل���ل�������ص���وؤون �لإ����ص���لم���ي���ة و�لأوق�������اف 
�جل���م���ه���ور يف خطبة  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
توعية  ك���م���ا مت����ت  �جل���م���ع���ة،  ي�����وم 
و�صائل  ط��ري��ق  ع��ن  �ملجتمع  �أف����ر�د 
ب�صرورة  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ص���ل 
و�أهمية ��صتغلل �لأملك بالطرق 
من  ت�صكل  مل��ا  �إهمالها  وع��دم  �ملثلى 

اأطفال من الإمارات ي�شاركون يف ملتقى متطوع امل�شتقبل الجتماعي بالبحرين
•• البحرين-وام:

�صارك وفد من �لأطفال �ملتطوعني بد�ئرة �خلدمات �لجتماعية بال�صارقة، 
يف ملتقى متطوع �مل�صتقبل �لجتماعي �خلليجي �ل�صابع يف مملكة �لبحرين، 
16 عاما..حيث  �إىل   10 �لعمرية ما بني  �لفئة  و�ملخ�ص�س للأطفال من 

ي�صتمر �مللتقى من هذ� �لعام.
للعمل  �لبحرين  جمعية  تنظمه  �ل���ذي  �لتطوعي  �مللتقى  ب��ر�م��ج  وت�صمل 
�لجتماعي  �لعمل  يف  للتميز  �صيتة  �لأم���رية  ج��ائ��زة  وموؤ�ص�صة  �لتطوعي 
خلل �لفرتة من 15 �إىل 18 يناير �حلايل .. حمطات تربوية و�إر�صادية 
�جتماعية  ب��ر�م��ج  �إط���ار  يف  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �ل���زي���ار�ت  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وتعليمية، 

وتطوعية.
وقالت ح�صة �حلمادي مديرة �إد�رة �لتلحم �ملجتمعي بالد�ئرة �إن �لهدف 

من م�صاركة يف �مللتقى هو تعزيز مهار�ت �لأطفال وثقتهم بنف�صهم، موؤكدة 
�أن �أن�صطة وبر�مج �مللتقى تاأتي تكميلاً لدور موؤ�ص�صات �لعمل �لجتماعي يف 
�لتدريب على مفهوم �لعمل �لجتماعي ون�صر ثقافة �لعمل �لتطوعي بني 

�أبنائنا يف هذه �ملرحلة �لعمرية حيث مت �إفادة 8 �أطفال برفقة م�صرفتني.
و�أ�صافت �إنه مت تنظيم معر�س خلل �مللتقى بعنو�ن �كت�صف �خلليج حيث 
دولته  عن  و�لت�صويق  بالرتويج  �مل�صاركة  �ل��دول  �أطفال  من  وف��د  كل  يقوم 
�لثقايف و�ل�صياحي وذلك بهدف تدريب �لأطفال على  وبر�جمها يف �ملجال 
�مل�صارك  �لبلد  �حل�صنة عن  �ل�صورة  ون�صر  بالنف�س  �لثقة  وتعزيز  �خلطابة 

�إعلميا.
و�أ�صارت �إىل �أن وفد �لإم��ار�ت ��صتعر��س جتربة �لدولة يف متكني �لأطفال 
ودعمهم مبختلف �ل�صبل و�لآليات �إىل جانب تعريف �مل�صاركني مبا تتميز به 

�لإمار�ت من وجهات �صياحية وثقافية وتعليمية.

لدائرة  بلغا   969
اخلدمات مع هطول الأمطار 

براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�لتناكر من  بو��صطة  مليون جالون   542 ب�صحب  د�ئ��رة �خلدمات  قامت 
مياه �لأمطار �لغزيرة �لتي هطلت موؤخر� .

بلغ  و84  �ملياه  لتجمع  بلغا   831 منها  بلغا   969 �ل��د�ئ��رة  وتلقت 
�نهيار�ت رملية و43 �نهيار�ت طرق و7 �صقوط ��صجار وبلغ �صقوط عمود 

�نارة و3 بلغات تعطل ��صارة مرورية .
فريقا من  �ل��د�ئ��رة  ��صتنفرت  �لأم��ط��ار  ع��ن  �لناجمة  �لأ���ص��ر�ر  ومل��و�ج��ه��ة 
موظيفها يتاألف من 184 �صخ�صا يتالف من 6 مهند�صني و8 م�صرفني 

و16 مر�قبا و156 فنيا وعامل و�صائقا .
وبح�صب تقرير �لأمطار �ل�صادر عن �لد�ئرة مت ��صتخد�م 55 تنكر� و140 
م�صخة ثابتة ومتحركة كما ��صرتكت يف �حلملة �ليات بينها 6 بلدوزر و5 

جريدر و3 مدحلة 16 �صيول و8 �صاحنات و41 تر�ك .

ابتكره قطاع التميز والريادة ويت�سمن 14 مبادرة نوعية

 اللواء العبيديل: U99 برنامج خا�س لإ�شعاد موظفي �شرطة دبي وتلبية احتياجاتهم
•• دبي-الفجر: 

�أك���د ���ص��ع��ادة �ل���ل���و�ء �ل��دك��ت��ور عبد 
�لعبيديل  �ل�����رز�ق  ع��ب��د  �ل��ق��دو���س 
ل�صوؤون  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د  م�����ص��اع��د 
دبي،  ���ص��رط��ة  يف  و�ل���ري���ادة  �لتميز 
ل�صرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
�للو�ء  م��ع��ايل  م��ن  بتوجهات  دب��ي 
عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام 
ل�صرطة دبي، على �إ�صعاد �ملوظفني 
ب�صكل  �حتياجاتهم  على  و�لوقوف 
قطاع  �أن  �إىل  م�������ص���ري�اً  م��ب��ا���ص��ر، 
برنامج  �ب��ت��ك��ر  و�ل����ري����ادة  �ل��ت��م��ي��ز 
"U99" منذ بد�ية �لعام �جلاري 
وتلبية  �ملوظفني  �إ�صعاد  �أج��ل  م��ن 
جمموعة  خ��لل  من  �حتياجاتهم 
م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل��ن��وع��ي��ة �ل��ت��ي يتم 

تنفيذها على مد�ر �لعام.

حققت  "U99" و�ل��ت��ي  ب��رن��ام��ج 
ل�صرطة  �لعامة  �لقيادة  توجيهات 

دبي يف �إ�صعاد �ملوظفني.
و�أو�صح �للو�ء �لعبيديل �أن �ملبادر�ت 
 "U99" ب��رن��ام��ج  ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
مع  �ل�����ص��ن��وي  "�للقاء  ت�����ص��م��ن��ت 
�ملوظفني"، و�للقاء �ملفتوح "�صاعة 
�ل�صتماع  �إىل  �ل��ه��ادف  �صفافية" 
ودون  ب�صفافية  �ملوظفني  �أر�ء  �إىل 
حو�جز للوقوف على �حتياجاتهم 

و�لتو��صل �ملبا�صر معهم.
و�أ�صاف �أن �لرنامج نفذ مبادر�ت 
�لقطاع"،  "خلوة  م��ن��ه��ا  ن��وع��ي��ة 
باملو�رد  خ��ا���س  جُم��ي��ب  وب��رن��ام��ج 
"قطاعي  وم�����ب�����ادرة  �ل���ب�������ص���ري���ة، 
�أ�صرتي" �إىل جانب مبادرة "جمل�س 
بالنزول  خا�صااً  وب��رن��اجم��ااً  رو�د" 
�مليد�ين، وبر�مج خا�صة " بالعن�صر 

و�أو�صح �للو�ء �لعبيديل �أن �خت�صار 
�ملوظف  �أن  تعني   "U99" كلمة 
مبادر�ت  كافة  م��ن  �مل�صتهدف  ه��و 
م�صري�اً   ،99% بن�صبة  �لرنامج 
�إىل  ي�����ص��ع��ى  �ل����رن����ام����ج  �أن  �إىل 
�لوظيفية  �ل�صعادة  م��ع��دلت  رف��ع 
خلل  م��ن  ري��ادي��ة  م�صتويات  �إىل 
لأنهم  �مل���وظ���ف���ني  ع��ل��ى  �ل���رتك���ي���ز 

�ل�صتثمار �حلقيقي يف �لعمل.
�أن  �إىل  �ل��ع��ب��ي��ديل  �ل���ل���و�ء  ول��ف��ت 
خلل  ن���ف���ذ   "U99" ب���رن���ام���ج 
14 م��ب��ادرة نوعية  �ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي 
300 موظف يف قطاع  ��صتهدفت 
�ل����ذي يت�صمن  و�ل���ري���ادة  �ل��ت��م��ي��ز 
و�لريادة،  للتميز  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
�لإن�صان،  حلقوق  �لعامة  و�لإد�رة 
�لقائمني  ك��اف��ة  ب��ج��ه��ود  م�����ص��ي��د�اً 
على تنفيذ �ملبادر�ت �ملتميزة �صمن 

�لن�صائي" و�إفطار جماعي يف �صهر 
رم�صان �ملبارك للموظفني، وحفل 
للمبدعني  �ل�������ص���ن���وي  �ل���ت���ك���رمي 
وغريها من �ملبادر�ت �لهادفة على 
�إ���ص��ع��اد �مل��وظ��ف��ني و�ل���وق���وف على 

�حتياجاتهم.

الإمارات للف�شاء ت�شتعر�س خلل اأ�شبوع اأبوظبي لل�شتدامة براجمها لتاأهيل الكوادر ال�شابة
•• اأبوظبي-وام:

�����ص���ت���ع���ر����ص���ت وك�����ال�����ة �لإم����������ار�ت 
للف�صاء جهودها �لر�مية لتحقيق 
م�����ص��ت��ق��ب��ل م�������ص���ت���د�م م����ن خ���لل 
�لف�صائي  �ل���ص��ت��ك�����ص��اف  م�����ص��اري��ع 
و�ت���ب���اع �أف�����ص��ل �ل�����ص��ب��ل ل��ل��ح��د من 
جانب  �إىل  �مل���ن���اخ  ت���غ���ري�ت  ت���اأث���ري 
و�لطلبة  �ل�����ص��ب��اب  م���ع  �ل��ت��ف��اع��ل 
�لقطاع  دخ����ول  ع��ل��ى  لت�صجيعهم 
�لف�صائي عر �لتاأكيد على �أهمية 
�لف�صاء  دوره��م يف تطوير تقنيات 
وذلك خلل م�صاركتها يف فعاليات 
لل�صتد�مة  �أب���وظ���ب���ي  "�أ�صبوع 

."2020
جل�صات  يف  �لوكالة  ممثلو  و�صارك 
ن��ق��ا���س وور�����ص����ات ع��م��ل ول���ق���اء�ت 
خا�صة بال�صركات �لنا�صئة حيث مت 
تبادل �لأفكار و�لروؤى حول �أهمية 
تنمية  حتقيق  يف  �ل��ف�����ص��اء  ق��ط��اع 
فعاليات  ح�����ص��رو�  كما  م�صتد�مة 
لل�صتد�مة"  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  "قمة 
�أج������ل  م������ن  �����ص����ب����اب  و"منتدى 
�ل�صيد�ت  و"ملتقى  �ل�صتد�مة" 
و�لطاقة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  ل��ل���ص��ت��د�م��ة 
�ملتجددة" و"ملتقى تبادل �لبتكار 
يف جمال �ملناخ" �لتي ت�صكل �لوكالة 

�صريكا ��صرت�تيجيا لكل منها.
و�ألقى �صعادة �لدكتور حممد نا�صر 
�لأحبابي مدير عام وكالة �لإمار�ت 
ل��ل��ف�����ص��اء ك��ل��م��ة �ف��ت��ت��اح��ي��ة �صمن 

�أجل  م��ن  �صباب  "منتدى  م��ب��ادرة 
�ل�صتد�مة" �أكد خللها على دور 
�أكرث  م�صتقبل  حتقيق  يف  �ل�صباب 
��صتد�مة حيث �أعتر �أن �حل�صول 
هو  متقدمة  تعليمية  بر�مج  على 
�أم��ر ه��ام لت�صخري م��ه��ار�ت �جليل 
وتاأهيل  م��و�ه��ب��ه  ورع���اي���ة  �ل�����ص��اب 
كو�دره لي�صبحو� قادة م�صتقبليني 
م��و�ج��ه��ة حتديات  ع��ل��ى  ق���ادري���ن 

�ل�صتد�مة �ملختلفة.
مبا�صر�  نقا�صا  �لأح��ب��اب��ي  و�أج���رى 
م���ع �ل���ط���لب �ل�����ص��ب��اب ���ص��ل��ط فيه 
�ل�صوء على جهود وكالة �لإمار�ت 
�لعاملة  �لقوى  تاأهيل  يف  للف�صاء 

يف دولة �لإمار�ت.
يوفر  �لف�صاء  ��صتك�صاف  �إن  وق��ال 
وي�صاعدنا  ل��ك��وك��ب��ن��ا  �أع��م��ق  ف��ه��م��ا 
�ملختلفة  �لتحديات  مو�جهة  على 
�ملو�رد  ون��درة  �ملناخي  �لتغري  مثل 
و�لت�صال  �لطبيعية  و�ل���ك���و�رث 

وو�صائله �ملختلفة.
"قمة  فعاليات  يف  �صعادته  و�صارك 
جل�صة  يف  لل�صتد�مة"  �مل�صتقبل 
يف  "�ل�صتد�مة  ب��ع��ن��و�ن  ح���و�ري���ة 
من  �ل��ع��دي��د  ب��ح�����ص��ور  �لف�صاء" 
�لدوليني متحورت حول  �خل��ر�ء 
و�ل�صتد�مة  �لف�صاء  بني  �لعلقة 
يحققها  �أن  ميكن  �لتي  و�ل��ف��و�ئ��د 

�لف�صاء يف جمال �ل�صتد�مة.
وبهذ� �ل�صدد .. قال " �إننا ن�صتكمل 
��صتعد�د�تنا لإطلق م�صبار �لأمل 

�صيكون مبثابة  و�ل���ذي  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
طريق  ع����ل����ى  �لأوىل  �خل�����ط�����وة 
�ل�����ص����ت����ف����ادة م����ن م��������و�رد �مل���ري���خ 
�صي�صاعدنا  حيث  �لأر����س  ل�صالح 
يف �لتعرف على �لظروف �لقا�صية 
تقنيات  ت��ط��وي��ر  يف  �مل���ري���خ  ع��ل��ى 
ندرة  م�صكلة  على  للتغلب  جديدة 
�ملو�رد كما ي�صاهم يف حت�صني كفاءة 
�إط����ار  ويف  كوكبنا".  و�����ص���ت���د�م���ة 
�أجل  م��ن  ���ص��ب��اب  "مركز  ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�صتد�مة" �صارك �ملهند�س نا�صر 
�ل�صيا�صات  �إد�رة  مدير  �ل��ر����ص��دي 
�لف�صائية و�لدكتورة  و�لت�صريعات 
�أوىل  �أخ�صائية  �لعيدرو�س  فاطمة 
وحمده  �لوكالة  يف  �لف�صاء  علوم 
تر�خي�س  ت��ن��ف��ي��ذي  �حل���و����ص���ن���ي 
�أن�صطة ف�صائية يف وكالة �لإمار�ت 
بعنو�ن  حو�رية  جل�صة  يف  للف�صاء 
�صيا�صة  تاأثري  �مل�صتقبل  "مهار�ت 
�لتخفيف  يف  �لف�صاء  وتكنولوجيا 
�أد�رتها  و�ل���ت���ي  �ملناخ"  ت��غ��ري  م���ن 
رئ��ي�����ص��ة ق�صم  �ل���ه���اج���ري  ���ص��م��ي��ة 
�لف�صائية  و�لت�صريعات  �ل�صيا�صات 

يف وكالة �لإمار�ت للف�صاء.
ون��اق�����س مم��ث��ل��و وك���ال���ة �لإم������ار�ت 
ل��ل��ف�����ص��اء خ���لل �جل��ل�����ص��ة حماور 

لقطاع  �لوطنية  "�ل�صرت�تيجية 
�ل�صوء  ���ص��ل��ط��و�  ك��م��ا  �لف�صاء" 
ع��ل��ى �أه���د�ف���ه���ا �ل���ت���ي ت���رك���ز على 
ملهمة  ف�صائية  م��ه��م��ات  �إط����لق 
رفيعة  وط���ن���ي���ة  خ�����رة  وت���ط���وي���ر 
�مل�صتوى يف قطاع �لف�صاء وتوفري 
�جلهود  ت���دع���م  ت�����ص��ري��ع��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
�ل��ق��ط��اع. و�صارك  ب��ه��ذ�  �مل��رت��ب��ط��ة 
�مل�صاريع  م�صت�صار  �لقي�صي  ط��لل 
�لإمار�ت  وكالة  يف  �ل�صرت�تيجية 
"ملتقى  فعاليات  �صمن  للف�صاء 
�ملناخ" يف  تبادل �لبتكار يف جمال 
"برنامج  ب��ع��ن��و�ن  ح��و�ري��ة  جل�صة 
�خلا�س  للبتكار  �صبي�س"  "نيو 
�إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  بالإمار�ت" 
حتقيق �لتو��صل بني رو�د �لأعمال 
متكني  ب����ه����دف  و�مل�������ص���ت���ث���م���ري���ن 
�ل�صر�كات �لتي من �صاأنها �أن توفر 
ت��غ��ري�ت �ملناخ.  �حل��ل��ول للحد م��ن 
كما �صاركت وكالة �لإمار�ت للف�صاء 
يف �جتماع �ملر�صد �لف�صائي للمناخ 
فعاليات  هام�س  على  عقد  �ل���ذي 
�أبوظبي لل�صتد�مة وجمع  �أ�صبوع 
نخبة من خر�ء �لهيئات �لوطنية 
مر�قبة  �صبل  يف  للبحث  و�لدولية 

�لتغري �ملناخي و�حلد من �آثاره.

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1293 / 2019 تنفيذ جتاري

رقم  ال�سكنية  الوحدة   / العقار   (-: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
 / باأ�سم   , باأبوظبي  الرمي  بجزيرة   R2  -C13 باي  مارينا  بربج   MB/7/707

اإىل  بالإ�سافة   ,  ) دره��م   900.000.00  ( اأ�سا�سي  بثمن   , احمد  فا�سل  حممود 
 2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   , امل�ساريف 
– قاعة  ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساءا مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي 
املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني 
م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع 

�سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

اإىل  الأع�ساء  ال�سادة  تدعو  وامل�سرح  وال��راث  للثقافة  احل�سن  دبا  جمعية 
اجتماع اجلمعية العمومية العادية الأربعاء املوافق 5 فرباير 2020م ال�ساعة 

ال�ساد�سة والن�سف م�ساء مبقر اجلمعية  ملناق�سة جدول الأعمال التايل :-
. ال�سابق  العمومية  اجلمعية  اجتماع  حم�سر  على  1.الت�سديق 

يف  املنتهية  ال�سنة  يف  اأعماله  عن  الدارة  جمل�ض  تقرير  على  2.املوافقة 
2020م لعام  العمل  وخطة  ن�ساط  وبرامج  2019/12/31م 

اخلتامي  احل�ساب  ومناق�سة  2020م  لعام  امليزانية  م�سروع  3.اعتماد 
لل�سنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م

. مكافاآته  وحتديد  احل�سابات  مدقق  4.اختيار 
. الأع�ساء  من  املقدمة  القراحات  5.بحث 

. جديد  اإدارة  جمل�ض  6.انتخاب 
. اأعمال  من  ي�ستجد  7.ما 

يفتح باب الت�سجيل للر�سح لع�سوية جمل�ض الدارة من تاريخ هذا الإعالن 
�ساعة   48 العمومية ب  اإنعقاد اجلمعية  الت�سجيل قبل موعد  ويغلق باب 

على اأن يكون م�ستويف جلميع ال�سروط.

دع�����������وة
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19 

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 5787/2019/13 عمايل جزئي  
مو�صوع �لدعوى : �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )341000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )10000 

  )MB195335032AE( و�لر�صوم و�مل�صاريف ورقم �ل�صكوى )درهم
طالب �لإعلن :  جاوتام فا�صانت بر�دهان - �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله : مرمي علي �صالح حميد 
حياز �لعليلي - �صفته بالق�صية : وكيل  �ملطلوب �إعلنه : 1- �و بي �ن �ويل لتجارة �لبرتوكيماويات - ذ 
م م -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه - جمهول حمل �لإقامة. مو�صوع �لإعلن : نعلنكم بان �ملحكمة 
فا�صانت  ل�صالح/جاوتام  �أع��له  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/10/10 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
بر�دهان بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )341000( درهم )ثلثمائة وو�حد و�ربعون �لفا( 
درهما وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�صياحية عيننا �و قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة 
رب عمل �آخر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صروفات.  حكما مبثابة �حل�صوري قابل 
لل�صتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعلن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو 

�ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 13007/2019/13 عمايل جزئي  

و�لفائدة  دره��م(   72624( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة   : �ل��دع��وى  مو�صوع 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�صتحقاق حتى تاريخ �ل�صد�د و�لر�صوم و�مل�صاريف.  
طالب �لإعلن / 1- لورينزو بويل - �صفته بالق�صية : مدعي  �ملطلوب �إعلنه :  1-  
: مدعي عليه  - جمهول حمل  بالق�صية  - �صفته  م  م  ذ   - �رتي�صن  رو�صوفيفو  بيتز� 
�لقامة. مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات 
عمالية وقدرها )72624 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�صتحقاق 
�ملو�فق   �لث��ن��ني   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  و�مل�صاريف.    و�لر�صوم  �ل�صد�د  تاريخ  حتى 
�أو  Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة  �ل�صاعة 10.00 �س    2020/1/27
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
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اأخبـار الإمـارات

ال�شارقة للآثار ت�شلط ال�شوء على اآثار دولة الإمارات يف الكويت
•• ال�شارقة-وام:

�مل�صرتك  �ل����دوري  �مل��ع��ر���س  ل��لآث��ار يف  �ل�����ص��ارق��ة  ت�����ص��ارك هيئة 
�خلليج  ل���دول  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  لآث���ار  �ل�����ص��اد���س 
�لعربية �لذي يقام يف دولة �لكويت خلل �لفرتة من 15 يناير 
�مل��ق��ب��ل مب�����ص��ارك��ة خمتلف �جلهات  ف��ر�ي��ر   15 �جل����اري ح��ت��ى 
م�صاركتها  خلل  �لهيئة  وتقدم  �ملجل�س.  دول  يف  بالآثار  �ملعنية 
ثقايف  وتنوع  وح��دة ح�صارية  �صعار  يقام حتت  �ل��ذي  �ملعر�س  يف 
�لأثرية  �ملكت�صفات  لأه��م  جم�صمات  جمموعة  يت�صمن  معر�صااً 
مكتبة  جانب  �إىل  �ل�صارقة  ب��اإم��ارة  �لأث���ري  �لتنقيب  م��و�ق��ع  يف 
و�لكتب  �حل��ول��ي��ات  م��ن  �ملختلفة  �لهيئة  لإ����ص���د�ر�ت  م�صغرة 

�إىل مطويات توعوية عن  �إ�صافة  �ملتخ�ص�صة يف �ملجال �لآث��اري 
�إم��ارة �ل�صارقة ودول��ة �لإم��ار�ت �لعربية  �أه��م �ملو�قع �لأثرية يف 
�ملتحدة. و�أكد عي�صى يو�صف مدير �لآثار و�لرت�ث �ملادي يف هيئة 
�ل�صارقة للآثار �أهمية �مل�صاركة يف مثل هذه �ملعار�س �لتي تعزز 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  ب��الآث��ار  �ملعنية  �جل��ه��ات  ب��ني  �لتو��صل 
فيما  �ملطلوب  �خلليجي  �لتكامل  حتقيق  يف  وت�صهم  �خلليجي 
يتعّلق بالبحث و�لتنقيب يف �آثار �ملنطقة و�لتعاون معااً لرتويجها 
وت�صليط �ل�صوء عليها بني �لباحثني و�ملهتمني وحتى �جلمهور 

�لعادي و�ل�صياح.
�لذي يعر�س ج��زء�اً من  �ملتنقل  �لتوعوي  �ملعر�س  �أن  �إىل  و�أ�صار 
�آثار �ل�صارقة وجهود هيئة �ل�صارقة للآثار يف حمايتها و�حلفاظ 

عليها لقي �هتمامااً كبري�اً من قبل �مل�صاركني يف �ملعر�س �لدوري 
لدول  �خلليجي  �لتعاون  جمل�س  دول  لآث��ار  �ل�صاد�س  �مل�صرتك 
�خلليج �لعربية وو�صائل �لإعلم �لتي بادرت �إىل تغطية �حلدث 
ودولة  �ل�صارقة  �إم����ارة  ب��اآث��ار  �أك���رث  �لتعريف  يف  ي�صهم  م��ا  وه��و 
�إىل  ل��لآث��ار  �ل�صارقة  هيئة  وت�صعى  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت 
من  �ل�صارقة  لإم��ارة  �لثقايف  و�ل��رت�ث  �لأثرية  �خلريطة  تعزيز 
خلل �لبحث و�لتحري عن �ملو�قع �لأثرية و�ملناطق �لتاريخية 
وترميم  �لآث����ار  ع��ن  �لتنقيب  بعمليات  و�ل��ق��ي��ام  فيها  �ملنت�صرة 
وطنيااً  ت��اري��خ��ي��ااً  �إرث����ااً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �لأث���ري���ة  �ملكت�صفات  و���ص��ي��ان��ة 
و�إن�صانيااً �إىل جانب �لتعريف باآثار دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

يف �ملحافل �لعربية و�لإقليمية و�لدولية.

جواهر القا�شمي ت�شهد حفل تخريج طالبات جامعة ال�شارقة لف�شل اخلريف 2020
•• ال�شارقة-الفجر:

بنت  جو�هر  �ل�صيخة  �صمو  �ل�صارقة،  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  قرينة  �صهدت 
حممد �لقا�صمي، رئي�صة �ملجل�س �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة، حفل تخريج طالبات 
جامعة �ل�صارقة من دفعة ف�صل �خلريف 2020 للعام �لأكادميي 2019 
2020-، و�للتي بلغ عددهن 700 خريجة من كليات �ل�صريعة و�لدر��صات 
�لإ�صلمية، �لآد�ب و�لعلوم �لإن�صانية و�لجتماعية، �إد�رة �لأعمال، �لهند�صة، 
�لقانون، �لفنون �جلميلة و�لت�صميم، �لت�صال، �لعلوم، و�ملجتمع يف بر�مج 

�لبكالوريو�س و�لدبلوم باجلامعة.
بنت  عائ�صة  �ل�صيخة  �صمو  بح�صور  �جلامعية  �ملدينة  قاعة  ذلك مبقر  جاء 
حممد �لقا�صمي ع�صو �للجنة �ل�صت�صارية باملجل�س �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة، 
�لن�صائية  �لحت���اد  جمعية  رئي�صة  �لقا�صمي  خ��ال��د  بنت  عائ�صة  و�ل�صيخة 
بال�صارقة، و�ل�صيخة ندى بنت �صامل �لقا�صمي، و�صعادة حنان �جلرو�ن نائب 
حمدثة  �ل��دك��ت��ورة  و�صعادة  �ل�صارقة،  حلكومة  �لإ�صت�صاري  �ملجل�س  رئي�س 
�لها�صمي رئي�س هيئة �ل�صارقة للتعليم �خلا�س ع�صو جمل�س �أمناء جامعة 
و�لإعلمي  �ل��ث��ق��ايف  �ملكتب  ع��ام  م��دي��ر  غاب�س  �صاحلة  و���ص��ع��ادة  �ل�����ص��ارق��ة، 
ع�صو  بوخاطر  حممد  عائ�صة  و���ص��ع��ادة  �لأ���ص��رة،  ل�����ص��وؤون  �لأع��ل��ى  ب�املجل�س 
باجلامعة، وجمع  �لقبول  �إد�رة  �ل�صارقة ومدير  �لإ�صت�صاري لإمارة  �ملجل�س 
�مل�صوؤولت وع�صو�ت �لهيئتني �لتدري�صية و�لإد�ري��ة يف �جلامعة،  غفري من 

و�أولياء �أمور �لطالبات. 
و�أكدت �صمو �ل�صيخة جو�هر بنت حممد �لقا�صمي خل ل كلمتها �لتحفيزية 

للخريجات قائله:  كثري من �لفتيات و�ل�صباب يربطون عطاءهم بال�صهرة، 
ولي�س يف ذلك م�صا�س بال�صعور بامل�صوؤولية جتاه �ملجتمع، فهناك يف حياتنا 
تعرفنا  مل��ا  �مل��ج��ال  ه��ذ�  �صهرتهم يف  ول��ول  �مل��ع��ط��اءة،  �ل�صخ�صيات  م��ن  كثري 
�لطيبة  �ل�صهرة  فلعل  �ملختلفة،  للأجيال  �حل�صنة  �لقدوة  ولفقدنا  عليهم، 

ثو�ب من �هلل تعاىل للُمعطي. 
و�أ�صافت: ولكن حني يتغلب هدف �ل�صهرة على هدف �لعطاء، فلهذ� �ملوقف 
م�صهورة،  تكون  ب��اأن  �صخ�صية  �إ�صباع غريزة  �أج��ل  فالعمل من  �آخ��ر،  م�صمى 
�لرثوة  وج��ل��ب  ن��اح��ي��ة،  م��ن  �ملتابعني  ��صتقطاب  يف  �صببااً  �صهرتها  فتكون 
ي�صهد خللاً كبري�اً  �لهدف، فالعطاء هنا  �إذ� كان هذ� هو  �أق��ول  ناحية.  من 
�أخرى، لتكن لديك معرفة وثقافة تبنني  ويتجاوز �صفة �لعطاء �إىل �صفة 
ملحمه.  و�أبهى  �صوره  �أجمل  يف  تطبقينه  ثم  ومن  �لعطاء  مفهوم  عليها 

وليكن لك دور يف رفع �ملعاناة عن �ملنكوبني يف عاملنا �ليوم. 
لوطنك  ع��ط��اءك  �إن  قائله:  للخريجات  �لن�صائح  بع�س  �صموها  ووج��ه��ت 
وجمتمعك يبد�أ من هنا.. �أن تتعلمي وت�صتمري يف �لبحث عن �ملعرفة، ومن 
ثم تبحثني لك عن ب�صمة خا�صة يف جمموعة كبرية هم زميلت وزملء 

لك، تتحدين معهم يف هدف �لعطاء من �أجل �لوطن و�لإن�صانية. 
بذلنت  �إجن����از  ���ص��ه��اد�ت  ت�صتلمن  �ل��ي��وم  ق��ائ��ل��ه:  كلمتها  �صموها  و�خ��ت��ت��م��ت 
و�أبارك  �أهنئكن،  �أم  قلب  �أعماركن. من  ل�صنو�ت من  للح�صول عليها جهد� 
لكن، و�أ�صاأل �هلل تعاىل �أن ت�صتمر كل منكن يف طريق �لنجاح و�لتميز يف كل 

�ختيار�تها �لقائمة على �لعطاء �لذي يوؤتي ثمار�اً تنفع �لإن�صان و�ملجتمع. 
ومن جانبها �ألقت �لدكتورة �صلمة �لرحومي عميدة �صوؤون �لطالبات كلمة 

جامعة  مدير  �لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �لأ�صتاذ  �صعادة  عن  بالنيابة 
�صاحب  �إىل  و�ل��ت��ري��ك��ات  �لتهاين  �آي���ات  �أ�صمى  فيها  رف��ع  و�ل��ت��ي  �ل�����ص��ارق��ة، 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
حاكم �ل�صارقة ورئي�س جامعة �ل�صارقة )حفظه �هلل تعاىل ورعاه( بتخريج 
للطالبات  �لتهنئة  وقدمت  و�ملعرفة،  �لعلم  طالبات  من  جديدة  جمموعة 
�خلريجات وذويهن و�أ�صاتذتهن ولكل من �أ�صهم يف تاأهيلهن بالعلم و�ملعرفة 
وكرمي �لأخلق و�لقيم. و�أ�صارت خلل كلمتها �إىل �لإجناز�ت �لتي حققتها 
�جلامعة  موؤخر�اً على �مل�صتويني �ملحلي و�لعاملي ومنها فوزها باملركز �لأول 
ح�صب  لل�صتد�مة،  �ملتحدة  �لأمم  لرنامج  �مل�صتد�مة  �لتنمية  لأه���د�ف 
ويف  �لعاملي،  �مل�صتوى  على  �جلامعات  لت�صنيف  )�لتاميز(  منظمة  ت�صنيف 
�ملركز: )200( من جامعات �لعامل لهذ� �لرنامج، وفوزها باملركز �لثاين 
بالهند�صة و�لتكنولوجيا على م�صتوى �جلامعات �لعاملة على �أر�س �لدولة، 
ح�صب تقييم �ملنظمة �لعاملية نف�صها وكذلك فوزها باملركز �لأول يف �لفيزياء 
�لأول  باملركز  فازت  كما  �لدولة،  م�صتوى  على  و�لف�صائية  �لفلكية  و�لعلوم 
ولل�صنة �لثالثة على �لتو�يل يف �ل�صتد�مة ح�صب ت�صنيف منظمة )�جلرين 
على  موقعها  ليتقدم  �لعاملي  �مل�صتوى  على  �جلامعات  لت�صنيف  ماترك�س( 
متقدمة   ،294 �ملركز  �إىل  �أجمع  �لعامل  دول  جامعات  من  �ملئات  م�صتوى 

بذلك 104 مر�تب عاملية عن �لعام �ملا�صي.
تتحلني  �أن  جميعااً  عليكن  قائله:   �خلريجات  خماطبة  كلمتها  و�ختتمت 
باليقني �أول وقبل كل �صيء بربكن �لكرمي �لذي من علينا وعليكن جميعااً 
به  وبعلمكن، ومبا ظفرتن  باأنف�صكن،  ثقتكن  تكون  و�أن  و�لنجاح،  بالتوفيق 

ذل��ك يف  كل  �عتماد� على  تعملن  و�أن  ور��صخة،  قوية  وم��ه��ار�ت  من خ��ر�ت 
تلبية متطلبات �حلياة �لوظيفية وحياة كل منكن �ل�صخ�صية و�لجتماعية، 
ت�صكل  �لتي  �جلامعة  خريجي  ر�بطة  ع�صوية  �إىل  لتن�صممن  �أدعوكن  كما 

كيانا �جتماعيا ووطنيا يعزز م�صريتكن �لعلمية و�لعملية و�ملهنية.
وكان للخريجات كلمة �ألقتها �لطالبة �صيخة �لهيا�س من كلية �لهند�صة نيابة 
عن زميلتها �خلريجات، حيث وجهت يف كلمتها �ل�صكر �إىل جامعة �ل�صارقة، 
و�لأ�صاتذة و�أولياء �لأمور ملا قدموه من دعم وعون يف حياتهن �لجتماعية 
و�جلامعية، قائلة: جامعة �ل�صارقة قد فّعلت بذرة �لتغيري لتحقنها يف تربة 
خمتلفة  �أخ��رى  حياةاً  تليه  تغيري  لأول  �لثمار  �أول  نقطف  �ليوم  دو�خلنا، 
�لدر��صية  �لناحية  من  فقط  يتمحور  ل  �جلامعة  لهذه  �متناين  و�إن  كلياًا، 
َبل �لجتماعية، كما �أنها تربط �لدر��صة �لعلمية باحلياة �مليد�نّية �لو�قعية، 
�لقادمة حذرين  �صتجعلنا يف �خلطوة  �لتي  �ملعايري  بكامل  �أعّدتنا  قد  فهي 
�لتي  و�لتجهيز�ت �حلديثة  و�ملعّد�ت  �لأ�صاتذة  �لفريد من  ا، بطاقمها  متاماً
جمّهزةاً  �أخذناه  ما  نظرية  تعك�ُس  �لتي  و�ملختر�ٍت  �لّدرو�س  لتلّقي  وفرتها 
�أُهبة �ل�صتعد�د  �أنف�صنا لتكون على  ّقلَت  �لتقنيات �حلديثة، لقد �صُ باأف�صل 
ا يف قادِم  �أو �ل�صغوطات �لتي �صنو�جهها حتماً �أي نوٍع من �لظروف  ملو�جهة 
�لأيام.  ثم وجهت عدد من �لن�صائح لزميلتها �خلريجات ومتنياتها لهن 
بالتوفيق و�لنجاح يف حياتهن �لعملية. ثم تف�صلت �صمو �ل�صيخة جو�هر بنت 
حممد �لقا�صمي تر�فقها عميدة �صوؤون �لطالبات، و�صعادة �لدكتورة حمدثة 
�لها�صمي بالبدء مبر��صم �لتخريج وت�صليم �ل�صهاد�ت للطالبات �خلريجات 

و�صط فرحة عمت على جميع �حل�صور.

اعتمدت ا�سراتيجية اإدارة �سالمة الطفل 2021-2020

جواهر القا�شمي: تاأمني �شلمة الطفل يتطلب ا�شرتاتيجيات فاعلة يف ظل التطورات احلياتية
•• ال�شارقة-الفجر:

بنت  جو�هر  �ل�صيخة  �صمو  �ل�صارقة،  حاكم  �ل�صمو  �صاحب  قرينة  �أك��دت 
�أن  بال�صارقة،  �لأ���ص��رة  ل�صوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�صة  �لقا�صمي،  حممد 
ويف  �لجتماعية  �لفئات  جلميع  رعايتها  م��دى  يف  يكمن  �ملجتمعات  رق��ي 
مقدمتها �لأطفال، �لذين من حقهم �أن نقف �إىل جانبهم ون�صون حقوقهم 
باأحلمهم  يليق  م�صتقبل  نحو  �أمامهم  �لطريق  ومنهد  وعيهم،  ونحمي 

وطموحاتنا. 
و�أ�صارت �صموها �إىل �أن ��صرت�تيجية �ل�صارقة لرعاية و�صلمة �لطفل تتمثل 
�أف��ر�د�اً وموؤ�ص�صات، وتطوير �لنظم  يف بناء �ل�صر�كات بني خمتلف �ملكونات 

و�ل�صيا�صات �لد�عمة لنمو عقلي وعاطفي وج�صدي �صليم للأطفال.
�صلمة  �إد�رة  ��صرت�تيجية  �عتمادها  مبنا�صبة  �صموها  ت�صريحات  ج��اءت 

�لطفل �لتابعة للمجل�س �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة، لعامي 2021-2020.
ذ�ت  و�جل��ه��ات  �ملوؤ�ص�صات  على  �صُتعر�س  �ل��ت��ي  �ل�صرت�تيجية  وتت�صمن 
�لطفل،  ب�صلمة  �ملعنية  �جلهات  مع  �لفاعلة  �ل�صر�كات  تعزيز  �لعلقة، 
�لعمل  �أنظمة  وتطوير  ��صتحد�ث  خ��لل  م��ن  �ملوؤ�ص�صي  �لتميز  وحتقيق 
و�لرتقاء باحلوكمة �ملوؤ�ص�صية للإد�رة، بحيث تت�صمن �ل�صيا�صات �ملوؤ�ص�صية 
قو�نني وتوجيهات و��صحة للتعامل مع �لأطفال �أو �لتو��صل معهم �صمن 

�ملجالت �لتي تعمل بها كل موؤ�ص�صة. 

ا�سراتيجية تواكب التطورات وت�ستجيب للتحديات
وقالت �صموها: �إن �حلياة يف تطور م�صتمر، وقد جعل هذ� �لتطور �مللحوظ 
من �ل�صبل �لقدمية للعناية بالأطفال عاجزة عن مو�جهة حتديات �لع�صر 
�ملزيد من �جلهد  مبا يخ�س �حلفاظ على �صلمة �لطفل، ويتطلب ذلك 

تعزيز العمل امل�سرك بني املوؤ�س�سات واملجتمع
ت�صتهدف  �ل��ت��ي  �لعلمية  �مل���و�د  و�إع����د�د  ت�صميم  �ل�صرت�تيجية  و�صملت 
�لرعاية و�لخت�صا�صيني، كما ت�صمنت  �لأمور ومقدمي  و�أولياء  �لأطفال 
�إعد�د بر�مج و�أن�صطة توعوية، �إىل جانب تفعيل مذكر�ت �لتفاهم �خلا�صة 

بحقوق �لأطفال و�صلمتهم مع �ملوؤ�ص�صات �ل�صريكة.
وتوؤكد �ل�صرت�تيجية على �أهمية �لعمل عن قرب مع �خلر�ء �لرتبويني، 
و�مل�صرفني على �لطلبة من �أجل حتقيق نتائج �أ�صرع و�أكرث فاعلية يف جهود 
�ملوؤ�ص�صات �ملعنية بق�صايا �لطفل يف دولة �لإمار�ت و�إمارة �ل�صارقة بالأخ�س، 
و�لتحر�س  �لتنمر  مثل  �مل�صتجدة  �لجتماعية  للظو�هر  ت�صديااً  وذل���ك 
�لتي  �ملوؤ�صفة  و�حل��و�دث  �لطفل،  �إىل  �لإ�صاءة  �أ�صكال  �لإلكرتوين، وجميع 

تهدد حياته.
وركزت �ل�صرت�تيجية على �إ�صر�ك �لأهايل و�لأطر �لجتماعية و�لفعاليات 
رفع  �إىل جانب  �لأطفال وتطويرها،  �لتوعية بحقوق  �لثقافية يف م�صرية 
م�صتوى �لتن�صيق و�لتعاون بني �جلهات �حلكومية يف �ل�صارقة �لتي تت�صارك 
�لأهد�ف نف�صها، وتعمل من �أجل جمتمع ينعم �أطفاله بالأمان و�ل�صلمة 

و�ل�صتقر�ر.
ومتثل �ل�صرت�تيجية خريطة طريق و��صحة تتكامل فيها �لأدو�ر، وتتوحد 
�أو  �لإم���ارة،  توجهات  �لتي تخدم  �مل��ب��ادر�ت  �أف�صل  �ختيار  �صو�ء يف  �جلهود 
و�لأ�صر  ع��ام،  ب�صكل  �جلمهور  منها  ي�صتفيد  م�صرتكة  فعاليات  تنظيم  يف 

و�لأطفال ب�صكل خا�س. 
وت�صتند   ، �آم��ن  و�ع وطفل  ب� جمتمع  �لطفل  �إد�رة �صلمة  روؤي��ة  وتتلخ�س 
�لطفل  وق��اي��ة  �أه��م��ي��ة  ح��ول  �أط��ي��اف��ه  بكافة  �ملجتمع  توعية  �إىل  ر�صالتها 
وحمايته من �لإهمال و�لإ�صاءة و�ل�صتغلل، للحفاظ على حقوقه بحيث 

يتمتع بال�صلمة �جل�صدية و�لنف�صية يف كنف �أ�صرة متما�صكة. 

و�لتخطيط و�لتعاون ل�صتحد�ث ��صرت�تيجيات تو�كب �لتغري�ت �حلياتية 
وت�صبقها يف �لهتمام بالطفل و�حلفاظ على كامل حقوقه . 

وتنمية  �لأط��ف��ال  مع  �لتعامل  �لقا�صمي:  جو�هر  �ل�صيخة  �صمو  و�أ�صافت 
و�لنتماء،  و�لفنون  و�لثقافة  ب��الأخ��لق  و�صغفهم  وعاطفتهم  مو�هبهم 
يحتاج ملهار�ت وتخ�ص�صات علمية دقيقة، لأن �لعلقة مع هذه �لفئة من 
�ملجتمع �لتي ت�صتك�صف �حلياة وتتعلم �أبجدياتها، تفوق يف دقتها �لكثري من 

�ملجالت �حلياتية �لأخرى �لتي يتعامل معها �خلر�ء و�ملخت�صني . 
و�أ�صافت �صموها: �إن �ل�صارقة ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، متتاز�ن بكون 
�أن  كما  �لقيادة،  وتتبناها  تطلقها  �لتي  و�لر�مج  �ل�صيا�صات  حمور  �لفرد 
�حلفاظ على �ملنجز�ت �لتي حتققت على هذ� �ل�صعيد لي�س بالأمر �ل�صهل، 
ولكن تتذلل �ل�صعوبات �أمام تكاتف �ملوؤ�ص�صات �لر�صمية و�خلا�صة و�ملد�ر�س 
و�جلامعات و�لأ�صر عندما تتفق على منهج و��صح حلماية �لأطفال من كل 
يف  ب��الأم��ان  و�صعورهم  ونف�صياتهم  تفكريهم  وط��رق  ��صتقر�رهم  يهدد  ما 

جمتمعهم وبني �أهاليهم . 

دعم روؤية الدولة وا�سراتيجيتها
�لعديد  وروؤى  خطط  م��ع  �لطفل  �صلمة  �إد�رة  ��صرت�تيجية  وتتقاطع 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطنية  �ل��روؤي��ة  وت��دع��م  بالطفل  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن 
مبو�رده  يزهو  جمتمع  بناء  �إىل  �لر�مية   2071 للعام  و��صرت�تيجيتها 

�لب�صرية ومو�هبها و�إبد�عاتها. 
�أنظمة عمل  و�بتكار  �إىل تطوير  �ملوؤ�ص�صات  م�صاعي  �ل�صرت�تيجية  وتدعم 
�آثارها �لإيجابية على �لأطفال و�أهاليهم، �إىل جانب بناء  وخدمات ترتك 
�ملهار�ت و�لكفاء�ت و�لتخ�ص�صات �للزمة لرفع م�صتوى �لوعي �ملجتمعي 

ب�صلمة �لطفل و�صبل حمايته.

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1293 / 2019 تنفيذ جتاري

رقم  ال�سكنية  الوحدة   / العقار   (-: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
باأ�سم   , باأبوظبي  الرمي  بجزيرة   R2  -C13 باي  مارينا  بربج   MB/22/2215

اإىل  بالإ�سافة   ,  ) درهم   700,000.00  ( اأ�سا�سي  بثمن   , احمد  فا�سل  حممود   /
 2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   , امل�ساريف 
– قاعة  ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساءا مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي 
املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني 
م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع 

�سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1293 / 2019 تنفيذ جتاري

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :-) العقار / على ال�سيوع 50% الوحدة 
13 حو�ض /  A قطعة رقم  – برج   18 A1802 الكائنة يف الطابق  ال�سكنية رقم 

الرمي �سم�ض 5 مبنطقة جزيرة الرمي, باأ�سم /حممود فا�سل احمد , بثمن اأ�سا�سي
 )350.000.00 درهم( , بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد العلني 
يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساءا مبقر دائرة 
الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي 
الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع  والتاأمني  امل�سروفات  �سداد  ال�سراء 
اأو  الدولة  يف  املعتمدة  امل�سارف  اأحد  من  �سادرة  م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي 

ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2453/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1021 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8670.25 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
بالق�صية  �صفته  )����س.م.ع(  �ملتكاملة  للإت�صالت  �لإم���ار�ت  �صركة   : �لإع���لن  طالب 
وميثلها   - �ل�صيد�ت  لتجميل  عفرين  �صالون   -1 �إع��لن��ه:  �ملطلوب  �لتنفيذ  طالب   :
مالكها/ مهوي�س كري�ن حممد �قبال - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل 
�لإقامة. مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
�و خزينة �ملحكمة.   �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )8670.25( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  بدفع 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2455/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/998 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8704.13 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- علي و�صجاد للخدمات �لفنية - �س ذ م م - �صفته 
�أق��ام عليك  بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة.  مو�صوع �لإع��لن : قد 
به وقدره )8704.13(  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر 

هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2449/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1003 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8458.04 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- �لذر�ع �لذهبي خلدمات �لتنظيف ذ م م - وميثلها 
قانونا /حممد ح�صن عثمان مقلد - �صفته بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل 
�لإقامة. مو�صوع �لإعلن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك 
�و خزينة �ملحكمة.   �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )8458.04( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  بدفع 
وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2456/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/300 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9572.48 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

بالق�صية  �صفته  )����س.م.ع(  �ملتكاملة  للإت�صالت  �لإم���ار�ت  �صركة   : �لإع���لن  طالب 
- �صفته  ن��و�ز  رب  تب�صم مالك  �ر���ص��اد  : 1- حممد  �إع��لن��ه  �ملطلوب  �لتنفيذ  : طالب 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9572.48( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2450/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1006 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9136.79 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- حممد من�صور حممد حميدي �ملن�صوري - �صفته 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9136.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2461/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1058 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8282.11 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- جوماري فلور�س كولدو - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8282.11( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اأخبـار الإمـارات
�شم�س توؤكد اأهمية دور و�شائل الإعلم يف ن�شر املعلومات املوثقة

•• ال�شارقة - وام:

�ل�صارقة  مدينة  رئي�س  �مل��دف��ع  عمر  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  �أك���د 
ل��لإع��لم �صم�س �أهمية �ل���دور �حل��ي��وي و�ل��ف��ع��ال �ل���ذي ت��ق��وم به 
و�إي�صاح  و�لأح�����د�ث  �ل��وق��ائ��ع  ن��ق��ل  يف  �ملختلفة  �لإع����لم  و���ص��ائ��ل 
�ل�صورة ون�صر �ملعلومات �ملوثقة و�ل�صحيحة للجمهور، و�صياغتها 

ب�صكل مبدع.
للإعلم  �ل�صارقة  مدينة  نظمته  �ل��ذي  �للقاء  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
مبقرها مع نخبة من �لإعلميني و�ل�صحفيني تقدير� جلهودهم 
�ملدينة  و�أن�����ص��ط��ة  فعاليات  ك��اف��ة  تغطية  يف  و�ملتو��صلة  �ملتميزة 
وتعزيزها من خلل ن�صرها يف �ملن�صات �لإعلمية �ملختلفة �ملرئية 

و�ملكتوبة و�مل�صموعة.
و�أع����رب �مل��دف��ع ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود �لإع��لم��ي��ني و�ل�صحفيني 
و�عترهم �صركاء ��صرت�تيجيون يف �إبر�ز جميع مبادر�ت وم�صاريع 
يف  �لقت�صادية  �لتنمية  بعجلة  �ل��دف��ع  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �صم�س  
و�لتميز  �لإب��د�ع  روح  وتعزيز  �ملو�هب  لحت�صان  وت�صعى  �لإم��ارة 

وو�صفهم باأنهم م�صدر بناء �لفكر �ملجتمعي و�لتثقيف.
من جانبه قال �صهاب �حلمادي مدير مدينة �ل�صارقة للإعلم �أن 
�ملدينة  حر�س  من  �نطلقا  جاء  و�ل�صحفيني  �لإعلميني  لقاء 
ت�صعى  �إذ  منها  �لإعلمية  ل�صيما  �ل�صر�كات  خمتلف  عقد  على 
للتو��صل معهم عن قرب و�لأخذ باآر�ئهم وتقريب وجهات �لنظر 

يف �صبيل حتقيق روؤية �إعلمية موحدة.

•• دبي-الفجر: 

ي�صتعد كبار خر�ء �لأمن و�ل�صلمة 
م��ن �حل��ر�ئ��ق ل�صتك�صاف  و�حل��م��اي��ة 
�لتي  �لتكنولوجية  �حل��ل��ول  �أح����دث 
ترتقي مبقومات قطاع �لأمن �لعاملي، 
خلل م�صاركتهم يف معر�س �إنرت�صك 
�لر�ئد  �ل��ت��ج��اري  �ملعر�س   ،2020
و�ل�صلمة  �لأم����ن  ل��ق��ط��اع��ات  ع��امل��ي��ااً 
و�حلماية من �حلريق، و�لذي �صُتقام 
فعالياته بني 19-21 يناير يف مركز 

دبي �لتجاري �لعاملي.
على   2020 �إن��رت���ص��ك  وي�صت�صيف 
م����د�ر �أي���ام���ه �ل��ث��لث��ة )�ب����ت����د�ءاً من 
19 يناير( م��ا يزيد عن  ي��وم �لأح���د 
حو�يل  م��ن  ع��ار���ص��ة  ج��ه��ة   1100
عن  مُمثلني  ي�صمل  مب��ا  دول���ة،   50
�أبرز 50 �صركة عاملية ُم�صّنعة حللول 
�صي�صتعر�صون  و�ل���ذي���ن  �ل�����ص��لم��ة، 
ومعد�ت  �لأم��ن��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  �أح�����دث 
�ل�������ص���لم���ة �ل���ع���ام���ة و�حل���م���اي���ة من 

�حلر�ئق.
و�إىل جانب دوره كمن�صٍة ل�صتعر��س 
�لتقنيات �لثورية �لتي تر�صم ملمح 
و�ل�صلمة  �لأم�����ن  ل��ق��ط��اع  ج���دي���دة 
�لعاملي، �صرُيكز �إنرت�صك 2020 على 
و�ل�صلمة  �لأمن  تطوير قطاع  �ُصبل 
�صل�صلة  ��صت�صافة  خ��لل  من  �لعاملي 
ف��ع��ال��ي��ات ���ص��ت��غ��ط��ي ث���لث���ة جم���الت 
ناع  �صُ م��ن  كوكبٍة  بح�صور  رئي�صية، 
دول����ة، مبا   50 ح���و�يل  م��ن  �لتغيري 
�صريكااً   35 ع����ن  مُم���ث���ل���ني  ي�����ص��م��ل 

حكوميااً ور�بطات جتارية وموؤ�ص�صات 
مهنية غري ربحية.

وق�����د �أع�������رب م��ن��ظ��م��و �مل���ع���ر����س عن 
�مل�صاهمة  ح���ي���ال  �ل��ك��ب��ري  ت��ف��اوؤل��ه��م 
�إنرت�صك  �أري���ن���ا  مل��ن�����ص��ة  �لإي���ج���اب���ي���ة 
للتميز  م��رك��ز�اً  باعتبارها  �جل��دي��دة 
�لتكنولوجي خلل فعاليات �إنرت�صك 
معاجلة  على  ُت��رك��ز  حيث  2020‘؛ 
بالعتماد  �ل��رق��م��ي  �لأم����ن  حت��دي��ات 

على �لتعليم ومفاهيم �لبتكار.
ك��م��ا ���ص��دد �أن���دري���ا����س ري��ك�����س، مدير 
مي�صي  �صركة  لدى  �إنرت�صك  معر�س 
�جلهة  �لأو���ص��ط،  �ل�صرق  فر�نكفورت 
�لهام  �ل��دور  على  للمعر�س،  �ملنظمة 
م�صاعدة  يف  �إن��رت���ص��ك  �أري���ن���ا  ملن�صة 
مو�جهة  ع��ل��ى  �ل��ق��ط��اع  متخ�ص�صي 
�ل��ت��ح��دي��ات �لأم���ن���ي���ة �حل��ال��ي��ة �لتي 
م���زودي �خل��دم��ات يف  تتخطى نطاق 

�لقطاع �لعام.
وق����ال ري��ك�����س ب��ه��ذ� �ل�����ص��دد: ت���ز�ول 
�ليوم  و�أعمالها  �أن�صطتها  �ل�صركات 
بالتهديد�ت  ح���اف���ل���ة  ب��ي��ئ��ة  و����ص���ط 
متخ�ص�صي  على  ويتوجب  �لن�صطة؛ 
ق����ط����اع �لأم���������ن و�ل���������ص����لم����ة ت���ليف 
�لأ���ص��ال��ي��ب �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وت��ب��ّن��ي نهج 
�لتنبوؤ  ي�صمن  وفعال  ��صتباقي  عمٍل 
�مل�صتقبلية.  و�لتهديد�ت  بالجتاهات 
�إنرت�صك م�صاحةاً  �أرينا  وتوفر من�صة 
�لقطاع  خل�������ر�ء  ت���ت���ي���ح  ت���ف���اع���ل���ي���ة 
و�ملمار�صني  بالتكنولوجيا  و�ملهتمني 
�لتي  منهجياتهم  ت��ب��ادل  �لأم��ن��ي��ني 
ملجابهة  و�آمنة  مرنة  عملياٍت  ت�صمن 

�ل��ي��وم فرتة  ت��ه��دي��د�ت. ون�����ص��ه��د  �أي 
و�ل��ت��ب��دلت غري  ب��ال��ت��غ��ي��ري�ت  مليئة 
�مل�صبوقة؛ من �أبرزها �لتطور �للفت 
و�ملت�صارع يف �مللمح �مل�صتقبلية للمدن 
وطرق تفاعل �لعملء، وين�صجم هذ� 
�لجتاه مع موجات تطوير �لتقنيات 
�لأمن  ملتخ�ص�صي  ويتبادر  �جلديدة. 
ت�����ص��اوؤلت عديدة  و�ل�����ص��لم��ة �ل��ي��وم 
�صعي  نتيجة  و�ف��ي��ة  حت��ت��اج لإج��اب��ات 
و�ملوؤ�ص�صات  �ل�����ص��رك��ات  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�لتحول  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  مل��و����ص��ل��ة 

�لرقمي .
مو��صيع  �ختيار  مت  ريك�س:  و�أردف 
�أرينا  من�صة  يف  �لرئي�صية  �ملناق�صة 
�لتفاعلي  �حل��و�ر  ُيعزز  مبا  �إنرت�صك 

�لرئي�صية.  �جل����و�ن����ب  ت���ل���ك  ح�����ول 
و�صيتاح للم�صاركني �كت�صاب حتليلت 
�لتقنيات  ح������ول  وق����ّي����م����ة  م���ع���ّم���ق���ة 
بنجاح،  تطبيقها  وكيفية  �جل��دي��دة 
بالإ�صافة �إىل �لطلع ب�صكل مبا�صر 
على �حللول �ملُقرتحة للتخفيف من 
�لتحديات �لتي تهدد �لقطاعات كافة 

.
وقد ��صت�صافت من�صة �أرينا �إنرت�صك 
�ملتحدثني  �أب����������رز  م�����ن  جم����م����وع����ة 
�إىل  �مل��ن��ط��ق��ة،  و�أك����رثه����م مت���ي���ز�اً يف 
ج���ان���ب ك��وك��ب��ة م���ن ق�����ادة �ل��ف��ك��ر يف 
�لأو�صط  �ل�صرق  منطقة  من  �لقطاع 
و�أوروبا و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، 
وخ��ا���ص��ة �أول���ئ���ك �ل��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون يف 

�ملنتجات  م���ث���ل  م��ت��ن��وع��ة  ق���ط���اع���ات 
�لهيدروكربونية و�خلدمات �مل�صرفية 
و�لدفاع  �لبلدية  و�ل�صوؤون  و�لتمويل 
�ملدين و�جلمارك و�لرعاية �ل�صحية. 
و�حلو�ر�ت  �لفعاليات  يف  و�ُصي�صارك 
�ل��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��م��ن�����ص��ة مم��ث��ل��ني عن 
يف  و�جل������م������ارك  �ل�������ص���رط���ة  �إد�ر�ت 
�لأفكار  تبادل  بهدف  ودب��ي،  �أبوظبي 
�ملرتبطة  �ل��ت��ح��دي��ات  ح���ول  و�ل�����روؤى 
�صُيناق�س  حني  يف  �لرقمي؛  بالتحول 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  م���ن  خ�����ر�ء 
تقنيات  تطبيق  �إم��ك��ان��ي��ة  �خل��ل��ي��ج��ي 
�لأمن  جمال  يف  �ل�صطناعي  �لذكاء 

و�ل�صلمة.
عن  �لإع����لن  �مل��ع��ر���س  �صيتخلل  كما 

�لأمنيني   �ملحرتفني  ر�بطة  تاأ�صي�س 
�لبتكار  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة   ،)SPA(
�لتكنولوجي و�لتميز �لت�صغيلي. وقد 
�ل�صناعة  تنظيم  م��وؤ���ص�����ص��ة  �أ���ص��رف��ت 
�لأم��ن��ي��ة  )����ص���ري�( ع��ل��ى �إجن����از هذه 
من  جمموعة  مع  بالتعاون  �خلطوة 
ب���ه���دف دعم  �ل���ق���ط���اع،  �ل�����ص��رك��اء يف 
�ملمار�صات و�لبتكار�ت  �أف�صل  تطبيق 

�لعاملية يف جمال �لأمن و�ل�صلمة.
وح�����ول ذل�����ك، ق����ال �مل��ه��ن��د���س خالد 
�إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  �حل�����م�����ادي، 
نفخر   : �لأمنيني  �ملحرتفني  ر�بطة 
ر�بطة  �أول  �إط�����لق  ع���ن  ب����الإع����لن 
و�لتي  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  م��ه��ن��ي��ة  �أم���ن���ي���ة 
للطلع  م��ت��م��ي��زة  ط���رق���ااً  ���ص��ت��وف��ر 
�ملمار�صات  �أف�����ص��ل  ع��ل��ى  د�ئ���م  ب�صكٍل 
�ملحرتفني  ر�بطة  �أن  ونثق  �لأمنية. 
�لأمنيني �صتتيح فر�س تو��صل قوية 
�لأمنيني  و�مل��ح��رتف��ني  �ملهنيني  ب��ني 
�إىل  بالإ�صافة  �لتنظيمية،  و�لهيئات 
�لتعلم  تويل  بيئة  �إر�صاء  يف  �مل�صاهمة 
�أهمية ق�صوى بهدف ت�صجيع �ملهنيني 
و�ملتخ�ص�صني على حتقيق �أهد�فهم. 
ويتمحور هدفنا حول حتويل ر�بطة 
�ملحرتفني �لأمنيني �إىل من�صة ر�ئدة 
جُت�صد �ملعايري �ملهنية �لتي تتفوق يف 

متيزها على �ملعايري �لدولية .
�مل�صاحبة  �لفعاليات  �صت�صتمل  كما 
قمة  على   2020 �إنرت�صك  ملعر�س 
�صُتقام  �لتي  �مل�صتقبل  لأمن  �إنرت�صك 
على مدى ثلثة �أيام مب�صاركة كوكبة 
من �ملتحدثني و�ملندوبني ممن �صُيتاح 

�لنوعية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ����ص��ت��ك�����ص��اف  ل��ه��م 
�لثغر�ت  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف  �جل���دي���دة، 
�ل�صركات  م���ن���ظ���وم���ات  يف  �لأم���ن���ي���ة 
بتقنيات  �ل�صتعانة  وطرق  و�لأعمال، 
ملعاجلة  و�مل���������ادي  �ل���رق���م���ي  �لأم��������ن 

�لتهديد�ت �لأمنية �خلطرية.
ب�صكٍل  �ل�������ص���وء  �ل���ق���م���ة  و���ص��ت�����ص��ل��ط 
ح�����ص��ري ع��ل��ى �أح�����دث ح��ل��ول �لأم���ن 
و�ل�صلمة �لتي �صُتقدم خلل معر�س 
�إىل  بالإ�صافة  دبي‘،   2020 �إك�صبو 
ملجابهة  �ملخ�ص�صة  �لتقنية  �حل��ل��ول 
�مل�صتقبلية  و�مل���خ���اط���ر  �ل���ت���ه���دي���د�ت 
�لقمة  و�صيتخلل  �ل��ذك��ي��ة.  �مل���دن  يف 
حول  مناق�صة  جل�صات  تنظيم  �أي�صااً 
در��صات  وت���ق���دمي  �ل���ط���ري�ن،  ق��ط��اع 
تقنيات  دور  ح����ول  م��ت��ع��م��ق��ة  ح���ال���ة 
�أمن  حت�صني  يف  �ل�صطناعي  �لذكاء 

�ل�صركات.
موؤمتر  �صي�صتعر�س  ثانية،  جهة  من 
�إن����رت�����ص����ك ل���ل���ح���ر�ئ���ق ع���ل���ى م���دى 
�لتقنيات  يناير(  و20   19( يومني 
�حلر�ئق،  لإط��ف��اء  �ملتقدمة  �لأمنية 
�ملعايري  ت���ط���ور  ع���ل���ى  �ل���رتك���ي���ز  م����ع 
يف  �ملُ��ع��ت��م��دة  �لتنظيمية  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�ملوؤمتر  �صيتخلل  كما  �مل�صمار.  ه��ذ� 
وتنظيم  ح����ال����ة  در��������ص������ات  ت����ق����دمي 
عرو�س  وت��ق��دمي  ح��و�ري��ة  مناق�صات 
تنظيمية  جهات  قبل  من  تو�صيحية 
و�أبرز  �إطفاء �حلر�ئق  �أق�صام  وروؤ�صاء 
�لفريق  م��زودي �حللول، ومن بينهم 
�لعام  �مل����دي����ر  �لأن���������ص����اري،  ي���و����ص���ف 
للإطفاء  �ل��ع��ام��ة  ل������لإد�رة  �ل�����ص��اب��ق 

يف �ل���ك���وي���ت، و�ل��ع�����ص��و �ل���ف���خ���ري يف 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��ك��وي��ت��ي��ة ل��ل��ح��م��اي��ة من 

�أخطار �حلريق بدولة �لكويت.
�أف�صل  ت��ق��دمي ك��ل��م��ت��ه ح���ول  وق��ب��ي��ل 
�ملمار�صات �لإقليمية يف جمال �حلماية 
من �حلر�ئق، قال �لفريق �لأن�صاري 
�أنه �صي�صتعر�س ُمقارنة بني نظريات 
ت��ق��ي��ي��م �مل��خ��اط��ر �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�حلد 
و�ل���ت���ه���دي���د�ت مقابل  �مل��خ��اط��ر  م���ن 
�لعملية  و�لإج���������ر�ء�ت  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

�ملُتخذة يف �حلو�دث.
�لفريق  ق��ال  �مل��و���ص��وع،  على  وتعليقااً 
�ملتقدمة  �لتقنيات  حتتل  �لأن�صاري: 
�حلماية  �أج����ن����دة  يف  ك����رى  �أه���م���ي���ة 
و�لوقاية من �حلر�ئق يف دولة �لكويت، 
�ل���ت���ي ل��ط��امل��ا ح��ر���ص��ت ع��ل��ى توفري 
�ملجالت،  �صتى  يف  �لتقنيات  �أح����دث 
و�ل�صلمة  �لأم��ن  ميد�ن  يف  وخا�صة 
 . و�مل��م��ت��ل��ك��ات  �لأرو�ح  ب��ه��دف ح��م��اي��ة 
و�ختتم ريك�س حديثه بالقول: ينفرد 
�إنرت�صك 2020 �ليوم بكونه فعالية 
ت���ط���ور حلول  م�����ص��رية  حم���وري���ة يف 
�لأمن و�ل�صلمة ومكافحة �حلر�ئق. 
�لتقليدية  �لأم����ن  جم����الت  وت��ت��اأث��ر 
�ملتقدمة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مب���ي���ادي���ن 
ب�صورة قوية، لكن ل يخفى على �أحد 
ي�صتاأثر  و�ل�صلمة  �لأم���ن  قطاع  �أن 
وعلى  ُتلم�س  ك��رى  باأهمية  �ل��ي��وم 
للنا�س؛  �ليومية  ُمتز�يد �حلياة  نحو 
�ل�صير�ين  �لأم���ن  �أن  ج��ي��د�اً  ون���درك 
بيئة  �إر����ص���اء  يف  حم��وري��ااً  دور�اً  يلعب 

�آمنة ومتكاملة وموثوقة للجميع .

•• اأبوظبي-وام: 

�ل��ذي نظمته �صركة  �لأط��ف��ال  �ل��ر�ب��ع ع�صر لطب  �ل��دويل  �أو���ص��ى موؤمتر�صحة 
�أحدث  توفري  ل�صمان  �جل��ه��ود  توحيد  ب�صرورة  �ل�صحية  للخدمات  �أبوظبي 
�إن�صاء  �أج��ل  م��ن  �جلماعي  �لعمل  و�أهمية  �لأط��ف��ال،  �أم��ر����س  لعلج  �لتقنيات 

م�صت�صفى تخ�ص�صي للأطفال يف دولة �لإمار�ت.
و�أكد �ملوؤمتر �لذي بد�أت �أعماله �خلمي�س و�ختتمت �م�س �أهمية مو�كبة �لتطور 
و�إتاحة  �لأط��ف��ال،  طب  جم��ال  يف  �لإ�صطناعي  �لذكاء  و�إدخ���ال  و�لتميز  �لطبي 
�أجل  �لعاملية من  و�مل�صت�صفيات  باجلامعات،  للإلتحاق  �لإقامة  لأطباء  �لفر�صة 
�ملقومات  �لعملية بالأبحاث وتوفري  �ل�صاحة  و�إث��ر�ء  �لعلمي،  تطوير حت�صيلهم 

�لد�عمة لها.
و قال �لدكتور �صادق حممد �ل�صريف ��صت�صاري طب �لأطفال رئي�س �ملوؤمتر �إن 
طبية  مو�صوعات  عدة  ناق�صت  جل�صات   3 تنظيم  �صهد  للحدث  �خلتامي  �ليوم 
�لع�صدية  �ل�صفرية  لإ���ص��اب��ة  �لعلجية  �لأ���ص��ال��ي��ب  منها:  �لأط��ف��ال  لأم��ر����س 
و�ل�صكتة  و�ل�صرع،  �لأع�صاب  وع��لج  �لأط��ف��ال،  عن  �لعظام  وع��لج  �لتوليدية، 
�لدماغية عند �لأطفال، وخيار�ت علج �لأطفال �مل�صابني بال�صلل �لدماغي، و 
�لآفاق �جلديدة يف علج �لأمر��س �لع�صبية �لع�صلية، و�حل�صا�صية �ملفرطة لدى 
�لأطفال، وعلج �حلمى، وغريها من �لأمر��س �لتي ت�صيب �لأطفال، و�أحدث 

�لعلجات لها.
ومن �أبرز �ملتحدثني كيم �صميث ويتلي، برف�صور يف �أمر��س �لدم لدى �لأطفال 

�حلديثة  �لعلجات  �إىل  لفتا  �لأمريكية  فلديليفيا  يف  �لأطفال  م�صت�صفى  يف 
ملر�س �لأنيميا �ملنجلية عند �لأطفال، خا�صة �لعلج �جليني �إذ مت تطوير علج 
يتم �عطاوؤه للطفل من خلل �حلقن يف �لوريد �صهريااً، وقد �أجيز هذ� �لدو�ء 
من قبل موؤ�ص�صة �لدو�ء و�لغذ�ء �لأمريكية FDA خلل �صهر دي�صمر �ملا�صي، 
وميكن ��صتخد�م هذ� �لدو�ء مع �أو بدون �لأدوية �لعتيادية �لأخرى، وحقق هذ� 
�لعلج نتائج �يجابية جد�اً �إذ مت علج 8 حالت حتى �لآن و�أدى �إىل تقليل �لآلم 

يف �لعظام عند �لأطفال بن�صبة 40% .
حاليااً  فلديفيا  يف  �لأط��ف��ال  م�صت�صفى  يف  �ملخت�صني  م��ع  جت��ري  �إن��ه��ا  وق��ال��ت 
�لأنيميا  �مل�صاب وعلج  �أبحاثا وجت��ارب على علج جيني جديد لتغيري �جلني 
و�لثل�صيميا لدى �لأطفال، وقد ح�صل هذ� �لعلج على مو�فقة وكالة �لدوية 
�لأوروبية، وينتظر مو�فقة موؤ�ص�صة �لدو�ء و�لغذ�ء �لأمريكية عليه، ومت جتريبه 
على عدة حالت يف م�صت�صفى �لأطفال يف فلديليفيا وكانت نتائجه ناجحة ب�صكل 

كبري.
و�صيوؤدي هذ� �لعلج بعد �عتماده �لنهائي �إىل تغيري جذري يف حياة عدد كبري 
�ملنجلية، و�لثل�صيميا وهي  �لأنيميا  �ملنطقة ممن يعانون من  �لأطفال يف  من 

من �لأمر��س �ل�صائعة لدى �لكثري من �لأطفال يف �ملنطقة.
�أما روبرت كينغ، بروف�صور جر�حة �لأع�صاب لدى �لأطفال يف م�صت�صفى �لأطفال 
�لتخ�ص�صي يف و��صنطن، ورئي�س ق�صم جر�حة �لأع�صاب عند �لأطفال، ف�صلط 
�ل�صوء على �لعلج �جلر�حي للأطفال �مل�صابني بالأذية �لظفريية �لع�صيدية، 
�لطفل كبري�اً، حيث يحدث  وزن  كان  �إذ�  �ل��ولدة  غالبااً ما حتدث خلل  و�لتي 

�مل�صاب يف  �لطفل  تتح�صن حالة  لليد، ويف حالة مل  �ملغذية  �لأع�صاب  متزق يف 
�لفرتة من 6 �أ�صهر �إىل عام، فعندها يجب �لتدخل �جلر�حي.

وقال �إن %90 من �لأطفال �لذين ي�صابون بالأذية �لظفريية �لع�صيدية يتم 
�صفاوؤهم من خلل �لعلج �لطبيعي، و%10 يحتاجون لتدخل جر�حي ويتم 

�ل�صفاء بن�صبة %75 من �حلالت بعد �لتدخل �جلر�حي.
و�أ�صاف �لروف�صور روبرت كينغ �أن م�صت�صفى �لأطفال �لتخ�ص�صي يف و��صنطن 
�لعديد من �حل��الت يف  �لإم���ار�ت لعلج  دول��ة  �ملخت�صة يف  يتعاون مع �جلهات 
�لتعاون م�صتقبلاً يف علج حالت  و�صيتم  �لأطفال،  �لتخ�ص�صات لدى  خمتلف 
حتتاج  �لتي  للحالت  جر�حية  عمليات  و�إج���ر�ء  �لع�صيدية  �لظفريية  �لأذي���ة 

للعلج �جلر�حي للأع�صاب د�خل �لإمار�ت.
عن  للم�صاركني  قدمها  ثانية  حما�صرة  يف  كينغ  روب���رت  �لروف�صور  وحت��دث 
�لأطفال  ل��دى  �ل��ر�أ���س  يف  �خللقي  �لت�صوه  ح��الت  لت�صحيح  �جل��ر�ح��ي  �لتدخل 

حديثي �لولدة.
�إج��ر�ء �جلر�حة بو��صطة  �إن��ه حدث تطور كبري يف هذ� �ملجال حيث يتم  وق��ال 
�ملناظري حاليااً بدل من فتح �جلمجمة لت�صحيح �لت�صوه �خللقي، وقد حقق هذ� 
�لعلج نف�س �لنتائج ، لكن بتكاليف �أقل، وكذلك تقليل فرتة �ملكوث يف �مل�صت�صفى 

للطفل �مل�صاب.
وحتدث كذلك عن طرق حديثة يف �كت�صاف �أمر��س �رتفاع �صغط �لر�أ�س لدى 
�لأطفال يف مرحلة مبكرة، مما ي�صاعد على علج �حلالة، م�صري�اً �إىل �أن �لطبيب 
�ملخت�س غالبااً ما يعتمد يف ت�صخي�س حالت �لأطفال �مل�صابني بال�صغط �ملرتفع 

يف �لر�أ�س على �لك�صف �ل�صريري، ويف �لوقت �لر�هن هناك جهاز حديث يتم من 
خلله قيا�س �ل�صغط د�خل ر�أ�س �لطفل.

ومت خلل �ملوؤمتر عر�س 69 بحثااً �أجر�ها �أطباء �أطفال يعملون يف م�صت�صفيات 
�لذين  �لإق��ام��ة  �أط��ب��اء  خا�صة  “�صحة”  �ل�صحية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �صركة 
�أف�صل  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  �خ��ت��ارت  وق��د  “�صحة”،  من�صاآت  يف  يتدربون 
مقاومة م�صاد�ت �مليكروبات يف عدوى �مل�صالك  منط  عن  بحث  منها  �أبحاث   8
�لبولية عند �لأطفال، در��صة مر�قبة ملدة خم�س �صنو�ت يف مدينة �ل�صيخ خليفة 
�لطبية، وبحث حول عبء مر�س �لأنفلونز� لدى �لأطفال يف م�صت�صفى �ملفرق 
�لز�ئدة  �لتهاب  �إد�رة  يف  �لتدقيق  للأطفال:  �ل��ط��و�رئ  ق�صم  يف  �لربو  وتفاقم 

�لدودية يف طب �لأطفال يف م�صت�صفى �لعني.
�صارك يف موؤمتر �صحة �لدويل �لر�بع ع�صر لطب �لأطفال �لذي عقد يف �لفرتة 
�أبوظبي،  �ملاريا يف  18 يناير �جل��اري يف فندق روزوود بجزيرة  16 وحتى  من 
�لأطفال من دولة �لإمار�ت و�لعامل،  و�ملخت�صني يف طب  �لإ�صت�صاريني  75 من 
وح�صره �ألف م�صارك، ومت �عتماد �مل�صاركة فيه بو�قع 23 �صاعة تعليم م�صتمر 

من قبل جمل�س �لعتماد �لأوروبي ملو��صلة �لتعليم �لطبي.
و�أتاح �ملوؤمتر �لفر�صة للم�صاركني ملناق�صة �آخر �لتطور�ت �ملتعلقة بطب �لأطفال 
�أطفال  م�صت�صفيات  ع��دة  من  خمت�صون  �أب��رزه��م  من  دوليني  متخ�ص�صني  مع 
فيلدلفيا،  يف  �لأطفال  م�صت�صفى  منها  �ملتحدة،  و�ململكة  �ملتحدة،  �لوليات  يف 
وم�صت�صفى  للأطفال  بو�صطن  وم�صت�صفى  ل��لأط��ف��ال،  �صين�صناتي  وم�صت�صفى 

�لأطفال �لوطني يف و��صنطن.

معر�س اإنرت�شك 2020 ي�شتقطب كوكبة من خرباء ومتخ�ش�شي الأمن وال�شلمة واحلماية من احلرائق من �شتى اأنحاء العامل

موؤمتر �شحة يو�شي باإدخال الذكاء الإ�شطناعي واإن�شاء م�شت�شفى تخ�ش�شي لعلج الأطفال
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رقم  ال�سكنية  الر���ض  قطعة   (  -: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
 / باأ�سم   , ابوظبي  جزيرة  منطقة  ابوظبي  يف  والكائنة  حو�ض)غرب51(   )152(
25.520.05 قدم مربع - ح�سبما ورد  القبي�سي - وم�ساحتها  خادم عبداهلل خادم 
بكتاب البلدية  ( , بثمن اأ�سا�سي 17.000.000.00 درهم بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , 
على اأن يتم البيع باملزاد العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف متام ال�ساعة 
– قاعة  الرابعة م�ساءا وحتى متام البيع , مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي 
املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني 
م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع 

�سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي
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قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- ) قطعة الر�ض ال�سكنية رقم )4( 
حو�ض)مقطع 12( والكائنة يف ابوظبي منطقة مقطع , باأ�سم / خادم عبداهلل خادم 
القبي�سي - وم�ساحتها 60.000.00 قدم مربع - ح�سبما ورد بكتاب البلدية  ( , بثمن 
اأ�سا�سي 22.055.000.00 درهم بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد 
العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساءا وحتى 
متام البيع , مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة 
اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 
20% من الثمن الأ�سا�سي نقدا اأو بكفالة م�سرفية �سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة 

يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

و�لفنون عن  للثقافة  �أبوظبي  �أعلنت جمموعة 
�لر�صمية  �ل��ع��لق��ات  ذ�ت  �جلهة  مكانة  منحها 
من قبل منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 

و�لثقافة �ليون�صكو.
وتعقيبا على ذلك �أ�صاد معايل �ل�صيخ نهيان بن 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�صامح بدور جمموعة 
�أبوظبي للثقافة و�لفنون يف تر�صيخ بيئة حا�صنة 
�لثقافية  �ل��روؤي��ة  �إث���ر�ء  يف  و�إ�صهامها  ل��لإب��د�ع 
لأبوظبي و�لإم��ار�ت من خلل تعزيز �حل�صور 
�لإمار�تي عامليااً وبناء ج�صور �لتبادل �حل�صاري 

و�لثقايف بني �لإمار�ت و�لعامل.
�ملكانة  ه��ذه  �ليون�صكو  منح  �أن  معاليه  وت��اب��ع 
عام  نفع  ذ�ت  �إم��ار�ت��ي��ة  ثقافية  ملوؤ�ص�صة  �لهامة 

يعك�س تقدير�اً عامليااً جلهودها يف متكني �ل�صباب 
�ل��رتب��ي��ة و�لثقافة  م���ب���ادر�ت وب��ر�م��ج  وحت��ف��ي��ز 
�ملتجدد  �مل��ع��ريف  �لفكر  من�صات  وب��ن��اء  و�لفنون 

وحو�ر �لثقافات.
�لكعبي  وبدورها قالت معايل نورة بنت حممد 
�للجنة  رئي�صة  �ملعرفة  وتنميه  �لثقافة  وزي���رة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��رتب��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم: نهنئ 
جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون على منحهم 
�جلهة ذ�ت �لعلقات �لر�صمية  من قبل منظمة 
باجلهود  عرفانااً  �لإجن���از  ه��ذ�  ويعد  �ليون�صكو 
�لتي تقدمها �ملجموعه لإثر�ء �ل�صاحة �لثقافية 
�ألهمت  ف��ق��د  �ل���دول���ة لأك����رث م���ن ع��ق��دي��ن،  يف 
�ملجموعة �ل�صباب �لإمار�تيني يف جمال �لفنون 
و�لثقافة و�لتعليم، كما و�صلت �إىل �جلمهور من 
بثقافات  �حتفائها  ع��ر  �ل��ع��امل  �ن��ح��اء  خمتلف 

�لعامل وتعزيز �لتبادل �لثقايف و�ملعريف.
�مل��ك��ان��ة �ملهمة  �ل��ك��ع��ب��ي �ن ه����ذه  ن����ورة  و�أك������دت 
يف  �صت�صهم  و�لفنون  للثقافة  �أبوظبي  ملجموعة 
�إيجاد منر جديد على �ل�صاحة �لدولية لعر�س 
�لإجناز�ت �لثقافية و�لفنية �لوطنية و�مل�صاركة 
ذ�ت  �لعاملية  و�لقمم  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  �أك��ر  ب�صكل 
�إ�صافة  وم�صاريعها  بر�جمها  لعر�س  �لعلقة 
�لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  م��ع  علقاتها  توطيد  �إىل 

�لعاملية.
دولة  ب���ني  �ل��ع��لق��ة  �أن  �إىل  �ل��ك��ع��ب��ي  و�أ�����ص����ارت 
عام  م��ن��ذ  ب����د�أت  �ليون�صكو  ومنظمة  �لإم�����ار�ت 
كما  �لأ�صعدة  خمتلف  على  1972وتطورت 
�ل�صنو�ت  مر  على  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  �صاهمت 
جمالت  يف  �ليون�صكو  م��ع  �صر�كاتها  توثيق  يف 
�ل��رتب��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم. . وم���ع ف���وز دولة 

�ملجل�س  بع�صوية  �ملا�صي  نوفمر  يف  �لإم����ار�ت 
�ل��ت��ن��ف��ي��دي، ف��ق��د ب������د�أت م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
�نعكا�صات  لها  �صيكون  �ليون�صكو  مع  �لعلقات 
�إيجابية عر �صياغة �صر�كات و�إطلق مبادر�ت 
جانبها  وم��ن  �ل��ث��ق��ايف.  �مل�صهد  ت��رثي  م�صرتكة 
موؤ�ص�س  �خلمي�س  �إب��ر�ه��ي��م  ه��دى  �صعادة  قالت 
هذه  يف  و�ل��ف��ن��ون:  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي  جمموعة 
�ل�صيخ  ملعايل  �مللهم  �ل��دور  عاليااً  �أثّمن  �ملنا�صبة 
ر�عيااً  �لت�صامح،  وزي��ر  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان 
ومهرجان  و�لفنون  للثقافة  �أبوظبي  ملجموعة 
�أبوظبي، ود�عمااً لر�جمنا وروؤيتنا يف �حت�صان 
و�صقل مهار�تهم،  �ل�صبابية  �لإبد�عية  �لقدر�ت 
و�لتو��صل  و�ل��ت�����ص��ام��ح  �لن��ف��ت��اح  بقيم  م��وؤم��ن��ااً 
�لإن�صاين، موؤثر�اً يف بناء ج�صور �لتلقي وحو�ر 

�لثقافات.

•• دبي - وام:

�عتمد �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن حممد 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ص���د  ب���ن 
نتائج   ، �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
و�ملت�صوق  �ملتعاملني  ���ص��ع��ادة  در����ص��ات 
دبي،  يف  �حلكومية  للجهات  �ل�����ص��ري 
للتميز  دب��ي  ب��رن��ام��ج  يجريها  و�ل��ت��ي 
�لعامة  ل���لأم���ان���ة  �ل��ت��اب��ع  �حل��ك��وم��ي 
للمجل�س �لتنفيذي، حيث �أثنى �صموه 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج �أ���ص��ح��اب �مل��ر�ك��ز �لثلث 
�ل���ص��ت��م��ر�ر يف  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م  �لأوىل 
�أعلى  �ىل  للو�صول  �لتطوير  عمليات 

�مل�صتويات يف هذ� �خل�صو�س.
�لتي  �حلكومية  �جلهات  �صموه  ووجه 
بت�صليم  �ملتو�صط  دون  نتائجها  ج��اءت 
�أ�صبوعني  خ����لل  ت��ط��وي��ري��ة  خ��ط��ط 
وذل���ك  �لأد�ء  ت���ق���اري���ر  �����ص���ت���لم  م���ن 
للرتقاء  متعامليها  م��ع  ب��ال�����ص��ر�ك��ة 
ور�صاهم  �ملتعاملني  �صعادة  مب�صتوى 
يف  وجت�صيدها  �ملقدمة  �خلدمات  عن 
�لرتقاء  ت�صمن  تطويرية  م��ب��ادر�ت 
وبهذه  �حلكومية.  �لأد�ء  منظومة  يف 
دبي..  ع��ه��د  ويل  �صمو  ق���ال  �مل��ن��ا���ص��ب��ة 
���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��صد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل �أر�صى �لتميز نهجا �أ�صا�صيا للعمل 
�حل��ك��وم��ي و���ص��ع��ادة �ل��ن��ا���س �أول��وي��ة ل 
ت��ه��اون يف حت��ق��ي��ق��ه��ا... ول��ن��ع��م��ل معا 
ل��ت��ك��ون دب���ي �أ���ص��ع��د م���دن �ل��ع��امل كما 

بجميع  و�أه����ي����ب   .. ���ص��م��وه  ي���ري���ده���ا 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة ����ص��ت��م��ر�ر جهود 
�ل��ت��ح�����ص��ني ب�����روح �ل���ف���ري���ق �ل���و�ح���د، 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني وفقا  ت��ط��ل��ع��ات  مل���و�ك���ب���ة 

لأف�صل �ملعايري و�ملمار�صات �لعاملية.
�لأد�ء  م���وؤ����ص���ر�ت  ����ص���م���وه..  و�أ�����ص����اف 
يف  �لتقدم  م�صتوى  ر�صد  على  تعيننا 
و�أتابع  �حل��ك��وم��ي��ة،  ق��در�ت��ن��ا  ت��ط��وي��ر 
�ل��ع��م��ل يف  ���ص��ري  ق���رب  �صخ�صيا وع���ن 
خمتلف قطاعات حكومة دبي.. و�أطلع 
على �لتقارير ب�صكل دوري للتاأكد من 
عدم وجود �أي معوقات يف طريق بلوغ 
�جلهود  م�صاعفة  وعلينا  �أه��د�ف��ن��ا... 
لتحقيق �أعلى درجات �صعادة �ملو�طنني 
تر�صيخ  ه��دف��ن��ا  و�ل������زو�ر.  و�مل��ق��ي��م��ني 
جهاتنا  يف  �ملتعاملني  ���ص��ع��ادة  مفهوم 
�حلكومية ول�صمان ذلك �صنقوم بن�صر 

نتائجنا ب�صكل �صنوي.
يف  �حلكومية  �جلهات  �صموه  وطالب 
ن��ت��ائ��ج مر�صية  �ل��ت��ي مل حت��ق��ق  دب���ي 
�إ����ص���ع���اد م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��م��ل على  يف 
ذلك،  لتجاوز  �للزمة  �حللول  �إيجاد 
موؤ�صر  نتائج  متو�صط  �صموه..  وق��ال 
 85.2% ب��ل��غ��ت  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ���ص��ع��ادة 
 100 ن�صبة  �إىل  �ل��و���ص��ول  وه��دف��ن��ا 
ب���امل���ئ���ة. ع���ل���ى ج��م��ي��ع �جل����ه����ات �لتي 

�ملتو�صط  �أقل عن  تقييم  ح�صلت على 
على  تعتمد  تطويرية  خطط  �صياغة 
�أخ�����ذ م���لح���ظ���ات م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا بعني 
�لعتبار ومو�كبة تطلعاتهم للرتقاء 
مبنظومة خدمة �لعملء لديهم فور 
و�ل�صتفادة من  �لأد�ء  تقارير  ��صتلم 
�لأهد�ف  مر�عاة  مع  �لدر��صة،  نتائج 
قيادتنا  و�صعتها  �لتي  �ل�صرت�تيجية 
�لر�صيدة لتعزيز مكانة دولة �لإمار�ت 
�لعاملية، على  �لتناف�صية  على خريطة 
�إىل  �لتطوير  خطط  ت�صليم  يتم  �أن 

برنامج دبي للتميز �حلكومي.
ووفقا لنتائج در��صات �صعادة �ملتعاملني 
يجريها  و�ل���ت���ي  �ل�������ص���ري  و�مل���ت�������ص���وق 
�لتابع  �حلكومي  للتميز  دبي  برنامج 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  للأمانة 
لإمارة دبي حققت هيئة كهرباء ومياه 
دبي �ملركز �لأول، يف حني حققت هيئة 
�لثاين،  �مل��رك��ز  و�مل���و�����ص���لت  �ل��ط��رق 
�ملركز  يف  بدبي  �ل�صحة  هيئة  وحلت 

�لثالث.
�حلكومية  �جل����ه����ات  ت���رت���ي���ب  وج������اء 

��صتناد� لنتائج �ملوؤ�صر كما يلي..
- هيئة كهرباء ومياه دبي �ملركز �لأول 

بن�صبة 90.1%.
و�ملو��صلتاملركز  �ل���ط���رق  ه��ي��ئ��ة   -

�لثاين بن�صبة 89.3%.
�لثالث  �مل��رك��ز  بدبي  �ل�صحة  هيئة   -

بن�صبة 88.6%.
بن�صبة  �ل���ر�ب���ع  دب��ي��امل��رك��ز  ���ص��رط��ة   -

.87.5%
و�������ص������وؤون  �لأوق��������������اف  م����وؤ�����ص���������ص����ة   -
بن�صبة  �خل����ام���������س  �ل���ق�������ص���ر�مل���رك���ز 

.87.4%
وبلدية  �لقت�صادية،  �لتنمية  د�ئ��رة   -
بن�صبة  بالت�صاوي  �ل�صاد�س  �ملركز  دبي 

.87.3%
و�لعمل  �لإ�صلمية  �ل�صوؤون  د�ئ��رة   -
بن�صبة  �ل����ث����ام����ن  �مل�����رك�����ز  �خل��������ريي 

.87.1%
�لتا�صع  �مل��رك��ز  دب���ي  - د�ئ����رة حم��اك��م 

بن�صبة 86.5%.
�لب�صرية  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة  هيئة   -

�ملركز �لعا�صر بن�صبة 86.3%.
- م��ط��ار�ت دب��ي �مل��رك��ز �حل���ادي ع�صر 

بن�صبة 86.2%.
- �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين – دبي، 
�لثاين  �مل��رك��ز  �ملجتمع  تنمية  وهيئة 

ع�صر بالت�صاوي بن�صبة 85.8%.
و�صوؤون  ل��لإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة   -
دب���ي خلدمات  �لأج����ان����ب، وم��وؤ���ص�����ص��ة 
�لإ�صعاف �ملركز �لر�بع ع�صر بالت�صاوي 

بن�صبة 85.2%.
�ل�صاد�س  �ملركز  �لطبية  دبي  - مدينة 

ع�صر بن�صبة 84.7%.
- غرفة دبي �ملركز �ل�صابع ع�صر بن�صبة 

.83.1%
- موؤ�ص�صة حممد بن ر��صد للإ�صكان، 
وموؤ�ص�صة دبي للإعلم? �ملركز �لثامن 

ع�صر بالت�صاوي بن�صبة 82.1%.
للثقافة  دب��ي  وهيئة  دب���ي،  ج��م��ارك   -
بالت�صاوي  �لع�صرون  �مل��رك��ز  و�لفنون 

بن�صبة 81.8%.
- د�ئ����رة �لأر�����ص���ي و�لأم�����لك �ملركز 

�لثاين و�لع�صرون بن�صبة 79.6%.
�لثالث  �مل����رك����ز  �ل���ع���ام���ة  �ل���ن���ي���اب���ة   -

و�لع�صرون بن�صبة 77.8%.
وكان �صمو ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�صموه  ح�صاب  ع��ر  �أع��ل��ن  �لتنفيذي، 
 2019 �صبتمر  يف  “تويرت”  ع��ل��ى 
�ملتعاملني  ���ص��ع��ادة  م��وؤ���ص��ر  ن��ت��ائ��ج  �أن 
و�ملت�صوق �ل�صري لكافة �جلهات �صيتم 
�ل�صفافية  �لإعلن عنها لتعزيز مبد�أ 
�خلدمات  م�صتويات  ومتابعة  ور�صد 

�ملقدمة وحتفيز جهود تطويرها.
وت�صمل در��صة موؤ�صر �صعادة متعاملي 
حكومة دبي من ثلثة مكونات وهي: 
در��صة ر�أي �ملتعاملني، ودر��صة �ملت�صوق 

�ملجتمع..  ر�أي  ودر�������ص�����ة  �ل�������ص���ري، 
وترتكز كل من در��صتي ر�أي �ملتعاملني 
و�ملت�صوق �ل�صري ب�صكل عام على �صبعة 
معايري هي: �صهولة �لو�صول للخدمة، 
�لأمامي،  �ل�صف  و�حرت�فية موظفي 
“لدر��صة ر�أي  �إجناز �خلدمة  و�صرعة 
�إمت���ام  و���ص��ه��ول��ة  فقط”،  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�خلدمة،  معلومات  وج���ودة  �خل��دم��ة، 
موقع  ومظهر  �ملتعامل،  وخ�صو�صية 
در��صة  ترتكز  بينما  تقدمي �خلدمة.. 
ر�أي �ملجتمع على معايري خمتلفة لكل 
جهة حكومية لتقي�س ر�أي �ملجتمع يف 
مدى حتقيق �جلهة �حلكومية للدور 
�لإيجابية  وت���اأث���ري�ت���ه���ا  ب��ه��ا  �مل���ن���وط 
��صتق�صاء  مت  باأنه  علما  �ملجتمع  على 
هذه  ���ص��م��ن  م��ت��ع��ام��ل  �أل����ف   24 ر�أي 

�لدر��صة.
�مل��ت��ع��ام��ل��ني عر  ر�أي  در�����ص���ات  وت��ت��م 
م�صوحات جترى عن طريق ��صتبيانات 
�جلهات  م��ت��ع��ام��ل��ي  ر�أي  ل���ص��ت��ق�����ص��اء 
�ل�صتبيانات  ت�صمم  حيث  �حلكومية. 
يتم  كما  �ل��در����ص��ة  معايري  على  ب��ن��اء 
ت��ع��دي��ل ���ص��ي��اغ��ة �أ���ص��ئ��ل��ة ����ص��ت��ب��ان��ة كل 
عملها  طبيعة  لتنا�صب  حكومية  جهة 
ويتم  للمتعاملني،  �ملقدمة  وخدماتها 
خلل  م��ن  �ملتعاملني  ر�أي  ��صتق�صاء 
زيار�تهم  �أث��ن��اء  �صخ�صيا  مقابلتهم 
�جلهات  يف  �ملتعاملني  خ��دم��ة  مل��ر�ك��ز 
�لتو��صل  خ���لل  م���ن  �أو  �حل��ك��وم��ي��ة 

معهم هاتفيا.
وي��ق��وم �ل��رن��ام��ج ب��ت��دري��ب جمموعة 

من �لأ�صخا�س من جن�صيات خمتلفة 
�ل�صري،  �مل���ت�������ص���وق  مب��ه��م��ة  ل��ل��ق��ي��ام 
على  �صنويا  �لتقييمات  تنفيذ  وي��ت��م 
�ملت�صوق  تقييم  يتم  حيث  �لعام  م��د�ر 
�صو�ء  �حل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ة  �ل�������ص���ري 
ع��ر �لت�����ص��ال �ل��ه��ات��ف��ي وم���ن خلل 
تقدمي �خلدمة  ملقر  �مليد�نية  �لزيارة 
ك�صخ�س  �إم����ا  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ة  يف 
�مل��ج��ت��م��ع ول����دي����ه بع�س  م����ن ع���ام���ة 
�حلكومية  �جلهة  ع��ن  �ل�صتف�صار�ت 
متعاملي  م��ن  م��ت��ع��ام��ل  مب��ر�ف��ق��ة  �أو 
�أو من خلل  لها  زيارته  �أثناء  �جلهة 
�لت�����ص��ال مب��ر�ك��ز �لت�����ص��ال �ملعتمدة 
للجهة �حلكومية ومن ثم يتم تقييم 
�جلهة �حلكومية ��صتناد� �إىل معايري 

�لدر��صة.
��صتق�صاء  ��صتبيانات  ت�صميم  وت��ت��م 
ر�أي �ملجتمع بناء على �ملهام �لرئي�صية 
للجهة �حلكومية يف مر�صوم �لتاأ�صي�س، 

لأفر�د  �ل�صتبيان  �أ�صئلة  توجيه  ويتم 
�لأماكن  يف  فئاتهم  مبختلف  �ملجتمع 

�لعامة.
يذكر �أن برنامج دبي للتميز �حلكومي 
�ل�صعادة  موؤ�صر  لقيا�س  در����ص��ة  ينظم 
من  �أك��رث  منذ  دب��ي  حكومة  ملتعاملي 
تقدما  �ملوؤ�صر  حقق  وقد  عاما،   16
باأف�صل  م���ق���ارن���ة  م���ط���رد�  �إي���ج���اب���ي���ا 
�لعاملي،  �ل�����ص��ع��ي��د  ع��ل��ى  �مل���م���ار����ص���ات 
يف ح���ني ق���ام �ل��رن��ام��ج خ���لل �لعام 
و�إدخال  �ل��در����ص��ة  بتحديث   2019
�إ�صافة  �صملت  ت��ط��وي��ري��ة  ت��ع��دي��لت 
�جلهات  جلميع  �ملجتمع  ر�أي  در����ص��ة 
�حلكومية �لتي تقدم خدمات نفع عام 
�ملجتمع  ل�صر�ئح  ميكن  �أو  للمجتمع 
�ل���ر�أي يف دوره���ا، كما  �إب���د�ء  �ملختلفة 
���ص��م��ل��ت �ل���در�����ص���ة ل��ه��ذ� �ل���ع���ام جميع 
مر�كز �خلدمة وجميع �خلدمات �لتي 

تقدمها �جلهات �حلكومية بدبي.

اليون�شكو متنح جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون مكانة اجلهة ذات العلقات الر�شمية 

اعتمد نتائج موؤ�سر �سعادة املتعاملني واملت�سوق ال�سري حلكومة دبي

حمدان بن حممد: حممد بن را�شد اأر�شى التميز نهجا اأ�شا�شيا 
للعمل احلكومي و�شعادة النا�س اأولوية ل تهاون يف حتقيقها

•• ال�شارقة -وام:

�حلديقة  غ���د�  ب��ال�����ص��ارق��ة  �لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �ل��ب��ي��ئ��ة  هيئة  تفتتح 
بت�صاميم  تتمّيز  �ل��ت��ي  �لو�صطى  باملنطقة  �لبحي�س  يف  �جليولوجية 
�أبرز  تكّون  كيفية  على  �لتعرف  خللها  من  ميكن  م�صار�تها  يف  فريدة 
و�جلبال  �حَل��َج��ر،  جبال  �صل�صلة  مثل  �ملنطقة،  يف  �جليولوجية  �ملعامل 

�ملنفردة �لأخرى، و�ل�صهول �حل�صوية، وكثبان �لرمال.
بتاريخ  �ملعرفة  تعزيز  يف  ي�صهمان  �أثريني  موقعني  �حلديقة  وتت�صمن 
�ألف   125 من  �أك��رث  �إىل  يعود  و�ل��ذي  �ملنطقة،  لهذه  �لب�صر  ��صتيطان 

�صنة.
و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  رئ��ي�����س  �ل�����ص��وي��دي،  �صيف  ه��ن��ا  ���ص��ع��ادة  وق��ال��ت 

�لطبيعية �إن م�صروع �حلديقة �جليولوجية ياأتي �صمن روؤية وتوجيهات 
ع�صو  �لقا�صمي،  حممد  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�صارقة، بهدف تعريف �لزو�ر و�ل�صكان بالأهمية 
�جليولوجية جلبل بحي�س و�ملناطق �ملحيطة به، و�إتاحة �لفر�صة لزو�ر 
�ملنطقة ل�صتك�صاف �ملعرو�صات يف �لقاعات �لد�خلية، و�لتجّول يف �أرجاء 
وجبل  خ�صو�صااً  للحديقة  �ملمّيز  �ملوقع  ويت�صمن  �خلارجية.  �حلديقة 
بحي�س عمومااً دلئل تاريخّية حول كيفية ت�صكل �لطبيعة �ملحلية قبل 
�ملتحّجرة  بالبقايا  غنّي  موقع  وهو  �صنة،  مليون   93 عن  تقّل  ل  فرتة 
�صحلة  بحار�اً  ��صتوطنت  �لتي  �لقدمية  �لبحرّية  �لكائنات  من  للعديد 
�ملنظور  قريبة من  �لإم���ار�ت حتى فرتة  �لياب�صة يف  تغمر معظم  كانت 

�جليولوجي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

دورتها  يف  طلبها  �لكرمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ���س  موؤ�ص�صة  مر�كز  ��صتقبلت 
�جلديدة يف خمتلف مر�كزها �لقر�آنية وحلقات �مل�صاجد �لتابعة لها �ملنت�صرة 
يف خمتلف مناطق �إمارة ر�أ�س �خليمة، و�لتي فتحت �أبو�بها للد�ر�صني  ومت 
دورة  لتكون  �ملركز،  ومر�فق  و�حللقات  باملحفظني  �جل��دد  �لطلبة  تعريف 

جديدة مليئة بالإبد�ع و�لتاألق.
و�أ�صار �أحمد حممد �ل�صحي مدير عام موؤ�ص�صة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي 
ومريحة  ملئمة  در��صية  بيئة  خلق  �إىل  تهدف  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �إىل  وعلومه 
�لنو�حي  جميع  م��ن  �ل��ق��ر�آن��ي��ة  �مل��ر�ك��ز  جتهيز  م��ن  ت��اأك��دت  حيث  للطلبة، 
�أي�صااً باأن  �لفنية و�لإد�ري��ة ومن جهة �لنظافة و�ملو��صلت وغريها، و�أفاد 

�ملوؤ�ص�صة تفتح �ملجال ل�صتقبال طلبات �لت�صجيل يف بع�س مر�كزها �ملنت�صرة 
يف �لإم��ارة. و�أ�صار �أحمد �ل�صحي �إىل �أن �ملر�كز و�حللقات خ�ص�صت مقاعد 
و�صملت  فوق،  فما  �صنو�ت  �لدر��صة جلميع فئات �ملجتمع �بتد�ء من عمر 5 
 18 يف  ��صتقبالهم  مت  حيث  و�ملقيمني،  �ملو�طنني  من  �جلن�صيات  خمتلف 

مركز� قر�آنيا و10 حلقات قر�آنية من جنوب �لإمارة �إىل �صمالها.
دعمها  على  �لر�صيدة  للقيادة  وتقديره  �صكره  عن  �ل�صحي  �أحمد  و�أع���رب 
يف  �لإيجابية  �لقيم  تغر�س  �لتي  �لهادفة  و�لفعاليات  للم�صاريع  �مل�صتمر 
و�لإبد�عية،  �ملعرفية  ق��در�ت��ه��م  وت��ع��زز  �لأب��ن��اء،  �أوق���ات  وت�صتغل  �ملجتمع، 
موؤكد� �أن �ملوؤ�ص�صة حتر�س على تنفيذ توجيهات �لدولة وفق ��صرت�تيجيتها 
باخلري  و�لوطن  �ملجتمع  على  يعود  و�لإيجابية مبا  و�ل�صعادة  �لتطوير  يف 

و�لنفع �لعميم.

غدا .. افتتاح احلديقة اجليولوجية يف منطقة البحي�س بال�شارقةمراكز موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي ت�شتقبل الطلب املت�شابقني

• �سموه وجه اجلهات احلكومية دون املتو�سط يف موؤ�سر �سعادة  
املتعاملني بت�سليم خطط تطويرية خالل اأ�سبوعني

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 98 / 2019 تنفيذ عام

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- ) العقار /  الفيال ال�سكنية  رقم ) 
 – امللكي  املارينا  جممع  مبنطقة   )  marina royal compound حو�ض   ,  32
قدم   19.585 وم�ساحتها    , الغ�سني  ح�سن  �سعيد  هالة   / باأ�سم   , اأبوظبي  بجزيرة 
بالإ�سافة   , اأ�سا�سي )لإعلى عطاء(  , بثمن  البلدية  مربع - ح�سبما ورد يف خمطط 
اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 
– قاعة  ابتداء من ال�ساعة الرابعة م�ساءا مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي 
املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني 
م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع 

�سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1898 / 2019 تنفيذ جتاري

رقم  التجارية   الر���ض  )قطعة   -: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
)C69( حو�ض ) مدينة زايد 15( والكائنة مبنطقة مدينة زايد باأبوظبي , باأ�سم 
/ خادم عبداهلل خادم القبي�سي - وم�ساحتها 34475.91  قدم مربع - ح�سبما ورد 
بكتاب البلدية  ( , بثمن ) اأعلى عطاء ( بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع 
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•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�صارقة،  �إك�����ص��ب��و  م���رك���ز  ي�����ص��ت��ع��د 
لإط����������لق �ل���ن�������ص���خ���ة �لأك����������ر من 
 ،  2020 �ل��دويل  �لتعليم  معر�س  
خلل  وي�صت�صيفه  �صينظمه  �ل��ذي 
يناير   24 �إىل   22 م���ن  �ل���ف���رتة 
�جل������اري، ب��دع��م م���ن غ��رف��ة جتارة 
و���ص��ن��اع��ة �ل�����ص��ارق��ة، وب��رع��اي��ة من 
وجمل�س  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�ملركز  �أعلن  للتعليم، حيث  �ل�صارقة 
تعليمية  موؤ�ص�صة   120 تاأكيد  عن 
و�أكادميية للم�صاركة يف �ملعر�س من 
جانب  �إىل  �لعامل،  حول  دولة   20
�لعاملية  �جل��ام��ع��ات  �أع���رق  م�صاركة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  م��ن 
و�لأردن  وم���ال���ي���زي���ا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
ول��ب��ن��ان و�ل��ه��ن��د وب��ول��ن��د� وقر�س، 
و�جلامعات  �لتعليمية  و�ملوؤ�ص�صات 

�لإمار�تية �لر�ئدة.
و�صي�صهد �ملعر�س للمرة �لأوىل على 
م�صتوى �ملنطقة، ��صت�صافة معر�س 
كارير �أوت�صاف  �لذي تنظمه �صركة 
�إنديا   ري�����ص��ور���ص��ز  ل��رين��ي��ن��ج   2 ك��ي��ه 
�لتعليم  �أح�������د�ث  �أك�����ر  م���ن  وي���ع���د 
�مل��ه��ن��ي يف �لهند،  �ل��ع��ايل و�لإر����ص���اد 
�لهندية  �جل��ال��ي��ة  ي�صتهدف  �ل���ذي 
جمل�س  ودول  �ل���دول���ة  يف  �مل��ق��ي��م��ة 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، و���ص��ي�����ص��ارك به 

�أكرث من 50 جامعة وكلية هندية، 
�ملوؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  �إىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
�لد�خلية،  و�مل����د�ر�����س  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للطلبة  �ل��ر�م��ج  �أه��م  �صتقدم  �لتي 

�لر�غبني يف ��صتكمال در��صتهم.
�مل��ع��ر���س يف  ف��ع��ال��ي��ات  �صت�صهد  ك��م��ا 
�لن�صخة  ت��ن��ظ��ي��م  �ل�16،  دورت�������ه 
بالتعليم  �لرت��ق��اء  قمة  من  �لثانية 
- TEGS  �ملتخ�ص�صة يف �لبتكار 
و�لتي  �لتعليم،  قطاع  يف  و�لتطوير 
�صي�صارك بها نخبة من �صناع �لقر�ر 
و�مل���دي���ري���ن �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وروؤ�����ص����اء 
�لتدري�صية  �لهيئة  و�أع�صاء  �لأق�صام 
يف �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �لأكادميية 
�إىل  �ل��ع��امل،  م�صتوى  على  �ل��ك��رى 

�إط���لق معر�س  �صيتم  ذل��ك  ج��ان��ب 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات �ل��ت��ع��ل��ي��م، �ل���ذي يعد 
جتمع  متخ�ص�صة  من�صة  مب��ث��اب��ة 
�لعاملة يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�����ص��رك��ات  ب��ني 
قطاع �لتكنولوجيا �لتعليمية، حيث 
�صي�صلط �ل�صوء على �أحدث �إبتكار�ت 

تكنولوجيا ومو�رد �لتعليم �لذكي.

بيئة مثالية للمجتمع �لأكادميي
و�أك�����د ���ص��ع��ادة ���ص��ي��ف حم��م��د �ملدفع 
�إك�صبو  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�مل�����رك�����ز على  �ل���������ص����ارق����ة، ح����ر�����س 
�لتعليم  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ط��وي��ر 
ب���وت���رية م�����ص��ت��م��رة، وذلك  �ل�����دويل 
�ل��ت��ي غدت  �ل�����ص��ارق��ة  ت��ع��زي��ز� ملكانة 

�لأكادميي  للمجتمع  مثالية  بيئة 
�إقت�صاد  يف  و�ل���ص��ت��ث��م��ار  و�ل��ب��ح��ث��ي 
�لنتاجية  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م  �مل���ع���رف���ة 
و�لب����ت����ك����ار و�ل�����ص����ت����د�م����ة، وذل����ك 
مت��ا���ص��ي��ا م��ع روؤي����ة ���ص��اح��ب �ل�صمو 
حممد  بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ص��و  �ل��ق��ا���ص��م��ي 
حاكم �ل�صارقة، �لتي جعلت �ل�صارقة 
للتعليم  �لد�عمة  �ل��دول  مقدمة  يف 
�لعنا�صر  يعد من  �لذي  �لأكادميي، 
وتطوير  بناء  يف  و�لرئي�صية  �لهامة 
م�صتقبل �لأجيال �لقادمة، و�ملقيا�س 
�حلقيقي على �رتقاء �لدول، وقيمة 

م�صافة للقت�صاد �لوطني.
ولفت �ملدفع، �إىل �أن معر�س �لتعليم 

�لدويل 2020 �صيكون خمتلفا عن 
�لدور�ت �ل�صابقة، من خلل �لعديد 
من �لإ�صافات �لنوعية �لتي �صترثي 
و�ل��زو�ر على حد  �لعار�صني  جتربة 
�صو�ء، و�لتي دفعت �ملركز �إىل تو�صيع 
ب���اإ����ص���اف���ة قاعة  �ل���ع���ر����س  م�����ص��اح��ة 
�لأكر  �لن�صخة  لتكون هذه  جديدة 
�ن��ط��لق��ه، وي��اأت��ي ذل��ك نتيجة  منذ 
و�ملوؤ�ص�صات  �جلامعات  ع��دد  لإزدي���اد 
�لأك����ادمي����ي����ة و����ص���رك���ات �خل���دم���ات 
م�صاركتها،  �أك����دت  �ل��ت��ي  �جل��ام��ع��ي��ة 
زي���ادة  �ل�����دورة  ه���ذه  �صت�صهد  ح��ي��ث 
 %  20 بن�صبة   �مل�صاركني  ع��دد  يف 
مكانة  يعك�س  ما  �ملا�صي،  �لعام  عن 
�ملعار�س  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  �مل���ع���ر����س 

�مل���ت���خ�������ص�������ص���ة ب���ال���ت���ع���ل���ي���م �ل���ع���ايل 
�إقيليميا وعامليا، ول �صيما �أنه غدى 
�أبرز �لأحد�ث �لأكادميية �لتي  �أحد 
�لآلف  ع�������ص���ر�ت  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى 
بر�مج  لختيار  �صنويا،  �لطلبة  من 
�لتعليم �لعايل و�حل�صول على �ملنح 
متطلبات  �إىل  و�ل��ت��ع��رف  �لدر��صية 
�لوطنية  �جلامعات  �أه��م  يف  �لقبول 

و�لأجنبية.

تكنولوجيا �لتعليم
م���ن ج��ان��ب��ه �أ����ص���ار ���ص��ل��ط��ان �صطاف 
و�لت�صويق  �مل��ب��ي��ع��ات  �إد�رة  م���دي���ر 
�أن  �ل�����ص��ارق��ة، �إىل  �إك�����ص��ب��و  يف م��رك��ز 
م��ع��ر���س �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����دويل 2020 

����ص���ريك���ز ه�����ذ� �ل����ع����ام ب�����ص��ك��ل كبري 
و�لذكاء  �لتعليم  تكنولوجيا  ع��ل��ى 
عن  �ل��ذك��ي  و�لتعليم  �ل�صطناعي 
ف�صل  وع��امل��ي��ا،  حمليا  �ملعتمد  بعد 
ع���ن ت��ق��دمي جم��م��وع��ة و����ص��ع��ة من 
بالدر��صات  �ملتخ�ص�صة  �ل������دور�ت 
�لعليا  و�ل������در��������ص������ات  �جل���ام���ع���ي���ة 
�لدر��صية  و�ل������ن������دو�ت  �مل���ب���ت���ك���رة، 
�مل���ق���دم���ة م���ن خمتلف  و�ل���ع���رو����س 
كما  �مل�صاركة،  �لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات 
�إليه  ت��و���ص��ل��ت  �أح������دث م���ا  ���ص��ي��ت��ي��ح 
�جل��ام��ع��ات و�مل��ع��اه��د و�ل��ك��ل��ي��ات من 
بر�مج وخدمات للطلبة يف خمتلف 
�لتعليمية،  و�مل�����ر�ح�����ل  �مل�����ج�����الت 
�ل�صركات  م����ن  ن���خ���ب���ة  مب�������ص���ارك���ة 

�لر�ئدة يف قطاع تكنولوجيا �لتعليم 
وتقنياته، م�صري�اً �إىل �أن هذ� �حلدث 
يعد فر�صة مثالية للطلبة لللتقاء 
يف مكان و�حد مع ممثلي �جلامعات 
�لعلمية  �لتدريب  ومر�كز  و�ملعاهد، 
�ملحلية و�لعاملية، ومعرفة ما تقدمه 
تعليمية  وم��ن��اه��ج  ت�����ص��ه��ي��لت  م���ن 
م��ت��ط��ورة لخ��ت��ي��ار �لأن�����ص��ب، وبناء 

م�صتقبل تعليمي ومهني ر�ئد.
وي��وف��ر �مل��ع��ر���س ل��ل��زو�ر ع��ل��ى مد�ر 
ث��لث��ة �أي�����ام جم��م��وع��ة و����ص��ع��ة من 
و�لدر��صات  �جلامعية  �لتخ�ص�صات 
�لعليا و�ملهنية، علوة على متكينهم 
�لأكادميية  �خل��ي��ار�ت  ممار�صة  م��ن 
�ملنا�صبة ملو��صلة رحلتهم �لتعليمية، 
�لدر��صية،  �مل��ن��ح  ف��ر���س  ع��ن  ف�صل 
�ملهني من خلل  �لإر���ص��اد  وجل�صات 
�لتوظيف  م�صت�صاري  م��ع  �لل��ت��ق��اء 
و�لدولية  �لوطنية  �جل��ام��ع��ات  م��ن 

�لر�ئدة.
وي�صتقبل �ملعر�س زو�ره من �لطلبة 
بقطاع  و�ملهتمني  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء 
 9 �ل�صاعة  م��ن  و�ل��ت��دري��ب،  �لتعليم 
ومن  ظهر�،   2 �ل�صاعة  �إىل  �صباحا 
 9 5 ع�����ص��ر� �إىل �ل�����ص��اع��ة  �ل�����ص��اع��ة 
و�خلمي�س،  �لأرب���ع���اء  ي��وم��ي  م�����ص��اء 
وم���ن �ل�����ص��اع��ة 3 ع�����ص��ر� وح��ت��ى 9 
و�لدخول  يوم �جلمعة  م�صاء خلل 
ومو�قف �ملركبات جمانية للجميع.

•• اأبوظبي - الفجر

بتاأمني  �أب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ���ص��ارك��ت 
�ل�صحر�ء  يف  �لقيادة  متعة  فعالية 
نظمتها جلف  �لن�صخة”39” �لتي 
�صويحان  ت����لل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ن���ي���وز 
800  مركبة  �أك��رث  من  مب�صاركة 

ذ�ت دفع رباعي
و����ص���اه���م يف ت���اأم���ني �ل��ف��ع��ال��ي��ة من 
�أب��وظ��ب��ي  م��دي��ري��ة  �صرطة  �صرطة 
منطقة �لعني و �إد�ر�ت مرور منطقة 
�لعني و �لدوريات �خلا�صة و �لدفاع 
�ل��ط��و�رئ و�ل�صلمة  �مل��دين و ق�صم 
ق�صم  و  �ل���ع���ني  مب��ن��ط��ق��ة  �ل���ع���ام���ة 
�ل�����ص��رط��ة، وذل���ك للحفاظ  ط���ري�ن 

على �ن�صيابية �ملرور و �حلفاظ على 
�أمن و �صلمة �جلميع

 160 نحو  على  �لفعالية  و�متدت  
مر�حل  ع���دة  ت�صمنت  و  كيلومرت 

ت��وق��ف ل��ر�ح��ة �مل�����ص��ارك��ني و م��ن ثم 
�إكمال �لفعالية حتى نقطة �لنهاية

•• دبي-الفجر: 

�جللف،  ���ص��امل  ج��م��ال  �لعميد  ق���ال 
للتحريات  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  م���دي���ر 
و�مل��ب��اح��ث �جل��ن��ائ��ي��ة يف ���ص��رط��ة دبي، 
موؤ�صر  حتقيق  يف  جنحت  �لإد�رة  �إن 
% يف ب���لغ���ات �ل�����ص��ط��و على  ���ص��ف��ر 
حم���ال �ل���ذه���ب و�مل���ج���وه���ر�ت خلل 
ح���ددو� مهلة  و�أن��ه��م   ،2019 �ل��ع��ام 
لتعديل  جتارية  رخ�صة   321 لعدد 
�لعميد  و�أك���د  �لأم��ن��ي��ة.  ��صرت�طاتها 
ما  �ملثمرة  �لنتائج  ه��ذه  �أن  �جل��لف 
معايل  توجيهات  لول  لتتحقق  كانت 
�لقائد  �مل��ري،  �للو�ء عبد �هلل خليفة 
�لعام ل�صرطة دبي، ومتابعة م�صاعده 

ل�صوؤون �لبحث �جلنائي، �للو�ء خبري 
بتوحيد  �مل��ن�����ص��وري،  �إب��ر�ه��ي��م  خليل 
�لأم���ن���ي���ة، وو�صع  وت��ك��ث��ي��ف �جل���ه���ود 

مدعومة  و�����ص���رت�ت���ي���ج���ي���ات  خ��ط��ط 
ب��اأن��ظ��م��ة �ل��ذك��اء �ل���ص��ط��ن��اع��ي تعزز 
�لأم����ن ومت��ن��ع وق����وع �جل���رمي���ة، �إىل 
�لقطاعني  ب����ني  �ل��ت��ن�����ص��ي��ق  ج���ان���ب 
�حلكومي و�خلا�س لتحقيق �لتكامل 
يف منظومة �لعمل �لأمنية، و�لو�صول 

بالأد�ء �إىل �أعلى درجات �لتميز.
و�أ������ص�����اف �ل���ع���م���ي���د �جل�������لف �أن���ه���م 
ك���اف���ة ج�صور  م����د  ع���ل���ى  ي���ح���ر����ص���ون 
لتحقيق  �ل�������ص���رك���اء  م����ع  �ل���ت���و�����ص���ل 
بهدف  �لعمل،  منظومة  يف  �لتكامل 
موحدة  ميد�نية  �آل��ي��ة  على  �ل��وق��وف 
ت��ع��زز ق���ن���و�ت �ل��ت��و����ص��ل وت��ف��ع��ل دور 
�مل����ج����الت، وهو  ك���اف���ة  �ل�������ص���رك���اء يف 
�لتوجهات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ص��اه��م  م����ا 

ل�صرت�تيجيتها،  �ل��ث��لث  �لرئي�صية 
�ملجتمع”  “�إ�صعاد  يف  تتمّثل  و�ل��ت��ي 
و”�لبتكار  �آمنة”  م��دي��ن��ة  و”دبي 
يولون  �أن��ه��م  و�أك���د  �مل����و�رد«.  �إد�رة  يف 
�أهمية  دب��ي  يف  �لذهب  و�صوق  جممع 
رئي�صيا  ج����زء�  ل��ك��ون��ه  ن��ظ��ر�  ك��ب��رية 
و�ل�صياحي  �لق��ت�����ص��ادي  �ل�����ص��وق  م��ن 
يحر�صون  ف��اإن��ه��م  وع��ل��ي��ه  ل���لإم���ارة، 
�أم��ن��ي��ة م�صددة  �إج�����ر�ء�ت  و���ص��ع  على 
ور�دعة، �إىل جانب �لتاأكد من تطبيق 
�ملعايري  وف����ق  �ل�����ص��لم��ة  �إج���������ر�ء�ت 
�ملدعومة  �لتقنيات  وباأحدث  �لعاملية 
حفاظا  �ل�صطناعي  �لذكاء  باأنظمة 
ع���ل���ى �مل���م���ت���ل���ك���ات و����ص���ري �لأع�����م�����ال، 

وتعزيز� للأمن و�لأمان.

ال�16 الدورة  يف  م�ساركتها  اأكدت  وجامعية  اأكادميية  موؤ�س�سة   120

اإك�شبو ال�شارقة ي�شتعد لإطلق الن�شخة الأكرب من معر�س التعليم الدويل 2020

�شرطة دبي حتقق موؤ�شر �شفر% يف بلغات ال�شطو على حمال الذهب عام 2019�شرطة اأبوظبي  ت�شارك يف تاأمني فعالية متعة القيادة يف ال�شحراء

•• اأبوظبي-الفجر: 

قام وفد من موؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة �لنووية و�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية  و �صركة 
نو�ة للطاقة بزيارة قطاع �لعمليات �ملركزية ب�صرطة �أبوظبي بهدف مناق�صة �أف�صل �ملمار�صات 
و �خلطط يف �أنظمة �لأمن و�ل�صلمة وعمليات �لدعم و�لإ�صناد يف �ملحيط �لد�خلي ملحطة 

بر�كة للطاقة �لنووية
و��صتقبل �لعميد �صهيل �صعيد �خلييلي مدير قطاع �لعمليات �ملركزية �لوفد برئا�صة �صعادة 
�أحمد حممد �لرميثي نائب �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة �لإمار�ت للطاقة �لنووية وممثلني عن 

�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية و�صركة نو�ه وذلك بح�صور نائب مدير �لقطاع �لعميد 
�لعامة  �لهاجري مدير مديرية �لطو�رئ و�ل�صلمة  �لعميد ز�يد حممد  �ل�صحي و  �أحمد 
من  وجمموعة  �لظفرة  منطقة  �صرطة   مديرية  مدير  �ملن�صوري  �صيف  حمد�ن  و�لعقيد 
�لقطاع  �ل��ذي عقد مبكتب مدير  �لتن�صيقي   �صباط �لخت�صا�س وج��رى خلل �لجتماع 
على  �مل�صقطة  و�مل�صوؤوليات  و�لأدو�ر  �لنووية  للطاقة  بر�كة  تاأمني حمطة  مناق�صة خطط 
�خلارج  م��ن  �ل��دع��م  عمليات  يف  �مل�صرتكه  و�جل��ه��ود  للمحطة  �لد�خلية  �لعمل  جمموعات 
وكذلك ��صتمر�ر �لتمارين و�لتدريب على �ل�صيناريوهات �لتطبيقية �لتي من �صاأنها  تعزيز 

�لكفاءه و�جلاهزية و �ل�صتجابة �لفورية لأية حالت طارئة    

•• ال�شارقة-الفجر:

عقدت د�ئرة �ملو�رد �لب�صرية بال�صارقة 
�جتماعها  باللية  �لرئي�س  مقرها  يف 
�لدوري ملر�جعة و��صتعر��س �خلطط 
�لإ�صرت�تيجية  للخطة  �لت�صغيلية 
2017 – 2021م ، وذلك للوقوف 
�لت�صغيلية  تنفيذ �خلطة  نتائج  على 
خطة  و����ص��ت��ع��ر����س   ،2019 ل��ل��ع��ام 

�لعام �حلايل.  
توجيهات  على  ب��ن��اءاً  �لج��ت��م��اع  ج��اء 
���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ط���ارق ���ص��ل��ط��ان بن 
خادم ع�صو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 

�ل�صارقة رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�صرية 
ملتابعة �لعمليات �لت�صغيلية للإد�ر�ت 
�صامل  عبد�هلل  �صعادة  تر�أ�صه  حيث   .
�لب�صرية،  �ملو�رد  �مل�صوي مدير د�ئرة 
و�ملكاتب  �لإد�ر�ت  م����در�ء  ب��ح�����ص��ور 
بالد�ئرة. وثمن بد�ية جهود �جلميع 
خلل  �لت�صغيلية  �خلطط  تنفيذ  يف 
و�لنتائج   ، �ملا�صية  �ل��ث��لث  �لأع����و�م 
و�لإجن���������از�ت �ل���ت���ي ُح�����ص��دت خلل 
�أن  ����ص���ع���ادت���ه  و�أك�������د   ،2019 ع�����ام 
و�صع  �إىل  ج���اه���دة  ت�����ص��ع��ى  �ل���د�ئ���رة 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ح�صرة  روؤي��ة 
�لدكتور �صلطان بن حممد �لقا�صمي 

�إمارة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�صو 
�لب�صرية  �مل���و�رد  تنمية  يف  �ل�صارقة، 
و��صتثمار طاقاتهم؛ مو�صع �لتنفيذ، 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  توجيهات  وف��ق 
للخطط  �ل�����د�ئ�����م�����ة  وم����ت����اب����ع����ت����ه 
للمو�رد  و�ل��ت��ن��م��وي��ة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 

�لب�صرية بحكومة �ل�صارقة.
�أهمية  ب��د�ي��ة �لج��ت��م��اع  و�أو����ص���ح يف 
لكافة  �ل����وظ����ي����ف����ي  �لن�����������ص�����ب�����اط 
هذ�  يلعبه  �ل��ذي  و�ل���دور  �ملوظفني، 
وحتقيق  �لإنتاجية،  زي��ادة  يف  �ملعيار 
�أف�صل �لنتائج �ملرجوة من �ملوظفني، 
�مل�صوؤول  يكون  �أن  �أهمية  على  و�أك���د 

�أد�ء  لهم على  ق��دوة ملوظفيه، وعونااً 
حتقيق  يف  وم�����ص��ارك��ت��ه��م  م��ه��ام��ه��م، 
�مل�صاكل  من  �أي  ومعاجلة  �أهد�فهم، 
�لعمل،  ����ص���ري  ت���ع���رت����س  ق����د  �ل���ت���ي 
و�إي����ج����اد �حل���ل���ول و�لآل�����ي�����ات لدعم 

�لتطوير �لإد�ري.
�لجتماع  حم�صر  م��ر�ج��ع��ة  مت  كما 
�لنقاط  ع��ل��ى  و�ل����وق����وف  �ل�������ص���اب���ق، 
�إجنازها، و�إب��د�ء �مللحظات  �لتي مت 
و�لتوجيهات �لتي ت�صمن �صري �لعمل 
يف �لإد�ر�ت بال�صكل �لأمثل، و�أكد على 
�لجتماعات  ه��ذه  مثل  عقد  �أهمية 
�صري  مر�جعة  خللها  من  يتم  �لتي 

�لأعمال �لت�صغيلية للإد�ر�ت.
�لإد�رت  م�������در�ء  �����ص���ت���ع���ر����س  وق�����د 
�لتي  لإد�ر�ت��ه��م،  �لت�صغيلية  �خلطط 
حتقق �أهد�ف �لد�ئرة �لإ�صرت�تيجية، 
�حت�صابها،  وط��رق  �لأد�ء  وم��وؤ���ص��ر�ت 
�لت�صغيلية  �لأه�������د�ف  رك����زت  ح��ي��ث 
ت�صريع  �لتطويريف  عجلة  دف��ع  على 
وتطبيق  �حل���ك���وم���ي���ة،  �لإج����������ر�ء�ت 
ون�صر  �لب�صرية،  �مل��و�رد  قانون  لو�ئح 
�ملعرفة باحلقوق و�لو�جبات ملوظفي 
حكومة �ل�صارقة ، وما يرتتب عليها 
�لرو�تب،  �صرف  �آل��ي��ات  تطوير  م��ن 
وتطبيق نظام تقييم �لأد�ء يف حكومة 

�ل�صارقة بال�صكل �لأمثل، �إ�صافة �إىل 
�لباحثني  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل  خ��ط��ط 
ل�صوق  �إع��د�ده��م  �صبيل  يف  عمل  ع��ن 
�لتدريب  منظومة  وتطوير  �لعمل، 
�ل�����ص��ارق��ة، وو�صع  مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة 
�خل�صومات  ب��رن��ام��ج  م�����ص��ت��ه��دف��ات 
�أف�صل  ، و�صبل تطوير وتوفري  وفر  

وتطبيق  للم�صتفيدين،  �خل���دم���ات 
�أف�صل �ملمار�صات �لإد�رية ومنظومات 
�لنتائج  ودر����ص��ة  �حلكومية،  �لتميز 
�لإح�����ص��ائ��ي��ة وحت��ل��ي��ل��ه��ا، و�مل���ب���ادر�ت 
�إىل دف���ع عجلة  �ل��ه��ادف��ة و�ل�����ص��اع��ي��ة 

تنمية �ملو�رد �لب�صرية.
و�أ���ص��ار���ص��ع��ادة ع��ب��د�هلل �مل�����ص��وي �إىل 

�ل��د�ئ��رة ما�صية قدمااً يف حتقيق  �أن 
ُب��ن��ي��ت على  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا �ل���ت���ي 
و�أنها  و�لروؤى �حلكومية،  �لتوجهات 
قد �أجنزت جزء�اً كبري�اً من �أهد�فها، 
�لتح�صني  ��صتد�مة  ل�صمان  �صاعية 
وحتقيق  �مل���خ���رج���ات  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 

�لنتائج �لريادية �حلكومية.

موارد ال�شارقة ت�شتعر�س اإجنازات العام 2019 وت�شتكمل
 خطتها الإ�شرتاتيجية 2017 - 2021 خلل العام اجلاري

وفد من »الإمارات للطاقة النووية« والهيئة الحتادية 
للرقابة النووية  يزور »عمليات �شرطة اأبوظبي«

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1898 / 2019 تنفيذ جتاري

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- ) الفيال ال�سكنية والكائنة مبنطقة 
 , marina royal compound  جزيرة ابوظبي – رقم القطعة )41( حو�ض
باأ�سم / خادم عبداهلل خادم القبي�سي - وم�ساحتها 20.127.00  قدم مربع - ح�سبما 
ورد بكتاب البلدية  ( , بثمن  اأ�سا�سي ) 19.000.000.00 درهم  ( بالإ�سافة اإىل 
امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف 
متام ال�ساعة الرابعة م�ساءا وحتى متام البيع , مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي 
1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات  – قاعة املزاد برج رقم 
بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع  والتاأمني 

م�سرفية �سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 2702 / 2018 تنفيذ جتاري

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- )الر�ض رقم 421 حو�ض الباهية 
القدمية مبنطقة الباهية (  , باأ�سم / عامر عبداجلليل حممد عبدالرحيم الفهيم, 
وم�ساحتها 199.481.00 قدم مربع- ح�سبما ورد يف خمطط البلدية , بثمن اأ�سا�سي 
يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   , امل�ساريف  اإىل  ,بالإ�سافة  عطاء(  )لإعلى 
دائرة  مبقر  م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  من  ابتداء   2020/01/21 املوافق  الثالثاء 
الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي 
الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع  والتاأمني  امل�سروفات  �سداد  ال�سراء 
اأو  الدولة  يف  املعتمدة  امل�سارف  اأحد  من  �سادرة  م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي 

ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2458/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/999 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7737.04 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
�إعلنه : 1- مانيكام ر�ج��ان - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  �لتنفيذ �ملطلوب  طالب 

- جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7737.04( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

�أطلقت بلدية مدينة دبا �حل�صن يف 
�إمارة �ل�صارقة مبادرة جديدة �صمن 
�ملجتمع  مبادرتها يف خدمة  �صل�صلة 
بالتعاون مع �صركة �ل�صارقة للبيئة 
بيئة  وفرت خللها �صناديق جلمع 
�لدينية منتهية  و�ملطبوعات  �لكتب 
�ل�����ص��لح��ي��ة �ل��ت��ي ق��د حت��م��ل لفظ 
�لنبوية  �لأح�����ادي�����ث  �أو  �جل����لل����ة 
�ل�صيخ  �ل�صريفة وذلك يف م�صجدي 
وم�صجد  �لقا�صمي  �أحمد  بن  ر��صد 

د�ر �لر يف �ملدينة.
�صمن  �جلديدة  �ملبادرة  هذه  وتاأتي 
برنامج �مل�صوؤولية �ملجتمعية لبلدية 
مدينة دبا �حل�صن يف �إمارة �ل�صارقة 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  بالكثري من  �حلافل 
ت�صهم من خللها يف خدمة �ملجتمع 
وتوفري كل ما يلزم من �أجل حتقيق 
�إن�صانيا  ومتلحم  متكافل  جمتمع 
�لإ�صلمي  دي���ن���ن���ا  م����ب����ادئ  ���ص��م��ن 
�حلنيف و�ن�صجاما مع روؤية ور�صالة 
�لبلدية �ل�صاعية �إىل تقدمي �أف�صل 
يف  و�ملقيمني  للمو�طنني  �خلدمات 

�ملدينة �لفا�صلة.
وق���ال ���ص��ع��ادة ط��ال��ب ع��ب��د�هلل �صفر 

�أن  دبا �حل�صن  بلدية مدينة  مدير 
مبادر�ت  ت��اأت��ي �صمن  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
�لعام  ط�����و�ل  �مل��ت��و����ص��ل��ة  �ل��ب��ل��دي��ة 
م��ن �أج���ل ت��ق��دمي �أف�����ص��ل �خلدمات 
ع��ل��ى جمال  ل��ل��م��و�ط��ن��ني ح��ف��اظ��ا 
وب��ي��ئ��ة م��دي��ن��ت��ن��ا ون��ظ��اف��ت��ه��ا لتبقى 
باأجمل �صورة كما �أر�دها لنا �صاحب 
بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ملجل�س  ع�����ص��و  �ل��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
�لأعلى حاكم �ل�صارقة �لذي يحر�س 
دوما يف توجيهاته لنا على �أن تبقى 
ك��اف��ة م��دن �لإم����ارة ب��اأب��ه��ى و�أجمل 
�حل�صاري  �ل��ت��ط��ور  لتعك�س  ���ص��ورة 

و�لج����ت����م����اع����ي �ل�������ذي و����ص���ل���ت له 
دولتنا.

و�أ�صاف �نه ويف هذ� �لإطار و�صمن 
�أطلقنا  �ل�صامية  �لتوجيهات  ه��ذه 
�ملبادرة حر�صا منا على جمال  هذه 
�لكتب  ع���ل���ى  وح���ف���اظ���ا  م��دي��ن��ت��ن��ا 
�لدينية �ملقد�صة �صو�ء كانت �لقر�آن 
�لنبوية  �لأح��ادي��ث  كتب  �أو  �لكرمي 
�ملطبوعات  من  غريها  �أو  �ل�صريفة 
لفظ �جلللة  �لتي حتوي  �لدينية 
و�ل���ت���ي ق���د ي��ل��ق��ي ب��ه��ا �ل��ب��ع�����س من 
و�ل�صو�رع  �لطرقات  يف  �نتباه  غ��ري 
منتهية  ومطبوعات  كتبا  باعتبارها 

هناك  ي��ع��د  مل  وت��ال��ف��ة  �ل�صلحية 
حاجة لها.

�أي�صا  تاأتي  �ملبادرة  هذه  �أن  و�أو�صح 
بيئة حتقيقا  ���ص��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�ل�صر�كة  و�لتكامل  �لتعاون  ملفهوم 
تعمل  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات  �لبلدية  بني 
�ل��ع��ام��ة بهدف  يف جم���ال �خل���دم���ة 
�خلدمات  ت��ل��ك  ب��ن��وع��ي��ة  �لرت����ق����اء 
�ملجتمع  �أف���������ر�د  ل���ك���اف���ة  �مل���ق���دم���ة 
قيادتنا  ل���ت���وج���ي���ه���ات  وحت���ق���ي���ق���ا 
�لر�صيدة �لر�مية �إىل ت�صجيع �لعمل 
�لوطنية  �ل�صر�كة  وتفعيل  �خلريي 

بني خمتلف قطاعات �لدولة.

•• دبي-الفجر:

و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  م��رك��ز  ح�صل 
�لتابع وز�رة �ل�صحة ووقاية �ملجتمع 
جلمعية  �ل��ف�����ص��ي��ة  �جل����ائ����زة  ع��ل��ى 
لل�صنة  للتميز  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ق��ل��ب 
جناح  بف�صل  �لتو�يل،  على  �لر�بعة 
تدريبية  ب��ر�م��ج  ت��ق��دمي  يف  �مل��رك��ز 
�ملحاكاة  على  معتمدة  �حلياة  لدعم 
�لرئوي  �لقلبي  بالإنعا�س  ومعنية 
�لأ�صا�صي و�ملتقدم و�إنعا�س �لأطفال 
�إطار  �لعاملية، يف  �ملعايري  �أرقى  وفق 
جهود �لوز�رة لتعزيز �لتعليم �لطبي 
�صحية  رع���اي���ة  وت���وف���ري  �مل�����ص��ت��م��ر 
م��ت��م��ي��زة، لإ����ص���ع���اد �مل��ج��ت��م��ع ودع���م 

��صرت�تيجية �لتنمية �مل�صتد�مة.
�لتدريب  م���رك���ز  ح�����ص��ول  وي����اأت����ي 
و�لتطوير يف �ل�صارقة على �جلائزة 
�لقلب  ج��م��ع��ي��ة  �أق���ام���ت���ه  ح���ف���ل  يف 
�لأم���ري���ك���ي���ة يف دب����ي م����وؤخ����ر�اً، بعد 
جناحه يف تدريب �أكرث من 3500 
�لقلب  ب��ر�م��ج جمعية  على  م��ت��درب 
�لأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��م��ر�ك��ز �مل��ع��ت��م��دة من 
يوؤكد  �إجن����از مم��ي��ز  �جل��م��ع��ي��ة، ويف 
�لتدريبية  �ل��ر�م��ج  وك��ف��اءة  ج���ودة 
�حلياة.  لدعم  �ملركز  يقدمها  �لتي 
وي�������ن�������درج حت������ت م���ظ���ل���ة �مل����وؤ�����ص����ر 
�لناجمة  �ل��وف��ي��ات  لن�صبة  �ل��وط��ن��ي 
و�ل�صر�يني.  �ل��ق��ل��ب  �أم���ر�����س  ع���ن 
��صرت�تيجية  م���ع  مت��ا���ص��ي��ااً  وذل�����ك 
�ل�صحي�ة  �لرعاية  بتقدمي  �ل���وز�رة 
مبتكرة  بطرق  و�ملتكاملة  �ل�صاملة 

وم�صتد�مة.

التغريات  تواكب  تدريب  نظم 
امل�ستقبلية

�لكتبي  �صغري  ع��و���س  ���ص��ع��ادة  وه��ن��اأ 
ل��ق��ط��اع �خلدمات  �مل�����ص��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
�ل�صحة  وز�رة  ق����ي����اد�ت  �مل�������ص���ان���دة، 
ووق�������اي�������ة �مل����ج����ت����م����ع وم���وظ���ف���ي���ه���ا 
�لتدريب  مركز  موظفي  وبالخ�س 
�إىل  �لإجن��از، م�صري�اً  و�لتطوير على 
�لكفاء�ت  ب��ن��اء  على  �ل����وز�رة  ح��ر���س 
�لبتكار  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ص��ي��خ  �ل�صحية 
خلل  من  �ملوؤ�ص�صي،  �لعمل  بيئة  يف 
مبو��صفات  تدريبية  خدمات  توفري 
تو�كب  ذكية  تعلم  نظم  وبناء  عاملية، 
�صر�كات  وبناء  �مل�صتقبلية،  �لتغري�ت 
حملية وعاملية فاعلة لتعزيز �لنظام 
�أن  �صعادته  و�أك���د  ب��ال��دول��ة.  �ل�صحي 
بر�مج  ��صتقطاب  يف  جنحت  �ل���وز�رة 
و�ملعتمدة  �ملتميزة  �ل�صحي  �لتدريب 
كفاءة  رف��ع  ت�صاهم يف  و�ل��ت��ي  ع��امل��ي��ااً، 
�لطبية  �ل��ك��و�در  ل��دى  �لأد�ء  وج���ودة 
�لبنية  ع��ل��ى  ب���الع���ت���م���اد  و�ل���ف���ن���ي���ة، 

�لتدريب  وتقنيات  �ملتطورة  �لتحتية 
و�لت�صغيل، مما ينعك�س على �لرتقاء 

باخلدمات �ل�صحية.

دافعًا ملزيد من الإجنازات
�صقر �حلمريي  �أو���ص��ح  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�أن  و�لتطوير  �لتدريب  مركز  مدير 
ن��ي��ل �جل���ائ���زة ل��ل��م��رة �ل��ر�ب��ع��ة ميثل 
ا لبذل �ملزيد من �جلهد و�لعمل  د�فعاً
و�جل����ودة،  �ل��ت��م��ي��ز  م��ع��اي��ري  لتطبيق 
ليو��صل �ملركز تقدمي بر�مج تدريبية 
معتمدة عامليااً، وتعزيز مكانته كمركز 
جمال  يف  �ملنطقة،  يف  ر�ئ���د  ت��دري��ب��ي 
ت���ق���دمي ب����ر�م����ج دع�����م �حل����ي����اة وفق 
�أحدث �ملمار�صات �لعلمية لرفع كفاءة 
�ملجتمع.   �صحة  وحت�صني  �مل��ت��درب��ني 
�لتدريبية  �ل����دور�ت  �أن  �إىل  م�����ص��ري�اً 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �مل��رك��ز ب��ال��ت��ع��اون مع 
�ل��ق��ل��ب �لأم��ري��ك��ي��ة، ت�صمل  ج��م��ع��ي��ة 
�إنعا�س  �لأ����ص���ا����ص���ي،  �ل��ق��ل��ب  �إن���ع���ا����س 
�إنعا�س  ل��ل��ب��ال��غ��ني،  �مل��ت��ق��دم  �ل��ق��ل��ب 

�لأط����ف����ال �مل���ت���ق���دم، ب���الإ����ص���اف���ة �إىل 
دور�ت بالتعاون مع �ملجل�س �لأوروبي 
حديثي  �إن��ع��ا���س  تت�صمن  ل��لإن��ع��ا���س، 
�ملتقدم.   �لإ���ص��اب��ات  وع���لج  �ل����ولدة 
وك�����ص��ف �حل��م��ريي ع��ن جن���اح �ملركز 
دورة   700 ي�����ق�����ارب  م�����ا  ب���ت���ق���دمي 
تدريبية وبلغ عدد �ملتدربني ما يعادل 
5000 متدربااً يف جمال دعم �حلياة، 
موؤمتر�اً  ينظم  �ملركز  �أن  �إىل  منوهااً 
يف  �لقلبي  بالإنعا�س  خمت�صااً  �صنويااً 
من  نخبة  مب�����ص��ارك��ة  ف��ر�ي��ر،  �صهر 
�أط��ب��اء �ل��ق��ل��ب ل��ت��ب��ادل �خل����ر�ت مع 
�ملتخ�ص�صني يف جمال  �ل�صت�صاريني 
و�لعامل.  باملنطقة  �لقلبي  �لإن��ع��ا���س 
و�أ�صاف �أن جمعية �لقلب �لأمريكية، 
موؤ�ص�صة �صحية تطوعية عاملية بارزة 
�لأمر��س  ملكافحة  جهودها  تكر�س 
�لقلبية �لوعائية، من خلل �لتعليم 
�حلياة،  دع����م  ل���ر�م���ج  و�ل���ت���دري���ب 
لإح����د�ث �ل��ف��رق �لإي��ج��اب��ي يف حياة 

�لنا�س �ليومية.

•• دبي - وام:

�ل�صيخ  جل��ائ��زة  �لتابع  �جلينية  للدر��صات  �لعربي  �مل��رك��ز  نظم 
حمد�ن بن ر��صد �آل مكتوم للعلوم �لطبية �م�س ور�صة عمل حول 
حتليل �لبيانات �جلينومية لكت�صاف �جلينات وتف�صري �ملتغري�ت 
�لور�ثي ومب�صاركة عدد  للطب  �لأوروبية  �ملدر�صة  بالتعاون مع 

من �خلر�ء و�لأطباء �ملتخ�ص�صني يف جمال �لور�ثة �لب�صرية.
وت�صمنت �لور�صة - �لتي عقدت بجامعة حممد بن ر��صد للطب 
�لعربي  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  �صمن  وت��اأت��ي  �لطبية  دب��ي  مدينة  يف 
�لثامن لعلوم �لور�ثة �لب�صرية �لذي يفتتح �ليوم بدبي - �صل�صلة 
من �ملحا�صر�ت �لنظرية و�لتطبيقات �لعملية حول �لتعامل مع 

حيث  �حليوية  �ملعلوماتية  تقنيات  مب�صاعدة  �لت�صل�صل  بيانات 
متنح �مل�صاركني فيها 12 �صاعة تعليم طبي م�صتمر معتمدة من 

جامعة �لإمار�ت.
وق���ال �ل��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ال��ب �آل ع��ل��ي م��دي��ر �مل��رك��ز �لعربي 
للدر��صات �جلينية �إن ور�صة �لعمل - �لتي تر�أ�صها �لروفي�صور 
جيوفاين روميو مدير �ملدر�صة �لأوروبية للطب �لور�ثي و�صارك 
�جلينوم  ع��ل��وم  يف  مكثفة  دورة  ه��ي   - �خل���ر�ء  م��ن  نخبة  فيها 
�ل�صريرية وتقنيات ت�صل�صل �جليل �لقادم حيث ��صتهدفت تدريب 
�مل�صاركني على �ملهار�ت �لعملية �للزمة لتحليل �لبيانات �جلينية 
�جلينات  �كت�صاف  يف  �لقر�بة  درج��ة  دور  على  ورك��زت  �ل�صخمة 

�جلديدة خا�صة ل�صكان �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �إفريقيا.

�أل��رت��و ماجي  ك��ل م��ن �لدكتور  �لعمل  ���ص��ارك يف تقدمي ور���ص��ة 
من جامعة فلورن�صا و�لدكتور توما�صو بيبوت�صي من م�صت�صفى 
بولونيا �جلامعي باإيطاليا و�لدكتورة جوليا بابتي�صتا من هيئة 
يو�صف  و�لدكتور  �ملتحدة  باململكة  �لوطنية  �ل�صحية  �خلدمات 
�أحمد  �أب��وظ��ب��ي و�ل��دك��ت��ور  ن��ي��وي��ورك -  �إي���د�غ���دور م��ن جامعة 

�لفار�س من جامعة �لق�صيم بال�صعودية.
وتناق�س فعاليات �ملوؤمتر �لعربي �لثامن لعلوم �لور�ثة �لب�صرية 
مد�ر  على  دب��ي  �لب�صتان  رو���ص��ة  بفندق  �ل��ي��وم  �صتنطلق  �لتي   -
يومني - مو�صوع علم �جلينومات �ل�صريري مب�صاركة نخبة من 
�لب�صرية  �لور�ثة  بعلوم  �ملخت�صني  و�لأط��ب��اء  �لعامليني  �خل��ر�ء 

من �ملنطقة و�لعامل.

•• اأبوظبي-وام:

لأ�صحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  تعمل 
متطورة  خدمات  تقدمي  على  �لهمم 
ت�صل �إىل 32 خدمة منها 12 خدمة 
لأ�صحاب  ف��رع��ي��ة   20 و  رئ��ي�����ص��ي��ة، 
من  وذل����ك  ل��دي��ه��ا  �مل�صجلني  �ل��ه��م��م 
و�لتاأهيل  �ل���رع���اي���ة  م���ر�ك���ز  خ����لل 
م�صتوى  على  و�ملنت�صرة  لها  �لتابعة 
مر�كز  خم�صة  بو�قع  �بوظبي  �إم���ارة 
و�أربعة مبنطقة  �أبوظبي،  يف منطقة 
�لظفرة،  مب��ن��ط��ق��ة  وخ��م�����ص��ة  �ل��ع��ني 
ف�����ص��لاً ع���ن ن���ادي���ني ري��ا���ص��ي��ني هما 
ونادي  �لهمم،  لأ�صحاب  �لعني  ن��ادي 
و�إد�رة  �ل��ه��م��م،  لأ���ص��ح��اب  �أب��وظ��ب��ي 

مكتب رعاية �ملكفوفني.
���ص��ع��ادة ع��ب��د �هلل ع��ب��د �لعايل  وق����ال 
�حلميد�ن �لأمني �لعام للموؤ�ص�ّصة �ن 
موؤ�ص�صاتها  مبختلف  �لإم���ار�ت  دول��ة 
دعم  �ل���ك���ب���رية يف  ج���ه���وده���ا  ت����ب����ذل 
�أ���ص��ح��اب �ل��ه��م��م، م��ن خ���لل �عتماد 
جم��م��وع��ة م���ن �ل���ر�م���ج و�مل���ب���ادر�ت 
�لدولة،  موؤ�ص�صات  بها  ت�صطلع  �لتي 
�ل��ع��ام��ة و�خل��ا���ص��ة، م��ن �أج���ل متكني 
�أ�صحاب �لهمم و�إدماجهم يف خمتلف 
توفري  و�أهمها  �حليوية،  �لقطاعات 

و�لعديد  �ملتكاملة،  �لرعاية  خدمات 
ينعمون  جتعلهم  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من 
ب���ح���ي���اة ���ص��ح��ي��ة و���ص��ل��ي��م��ة و�آم����ن����ة، 
و�ملهار�ت  �مل��ع��ارف  ك��ل  م��ن  ومتكنهم 
و�ل���ت���دري���ب���ات �ل���لزم���ة ل��ن��ق��ل��ه��م من 
مرحلة  �إىل  �لع�����ت�����م�����اد  م����رح����ل����ة 

�لإدماج.
تعمل  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  �أن  و�أك���د 
�لر�صيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت��وج��ي��ه��ات  وف����ق 
خالد  �ل�صيخ  �صمو  ومتابعة  و�إ�صر�ف 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
لأ�صحاب  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ص�صة  �إد�رة 

و�إ�صر�كهم  �إدم��اج��ه��م  ب��ه��دف  �لهمم 
�لبناء  ن���ح���و  �ل�����دول�����ة  م�������ص���رية  يف 
فاعلني  �إىل  وحت��وي��ل��ه��م  و�ل��ت��ط��وي��ر، 
وموؤثرين يف �صياغة �مل�صهد �لتنموي 
�مل�صتد�م و�ل�صامل، من خلل توفري 
و�لعمل  و�ل��ت��اأه��ي��ل،  �ل��رع��اي��ة  ���ُص��ب��ل 
�لأفكار  م���ن  �إي���ج���اد جم��م��وع��ة  ن��ح��و 
�مل���ب���ت���ك���رة ل���ت���ط���وي���ر خ���دم���ات���ه���ا مبا 
يتو�فق مع �لتطور �لتكنولوجي على 
�لرعاية  جم��الت  يف  �لعامل  م�صتوى 

و�لتاأهيل.
و�أ�صار �حلميد�ن �إىل �أن موؤ�ص�صة ز�يد 

�لعليا لأ�صحاب �لهمم ُتويل �هتمامااً 
�لعلجية  �خلدمات  لتطوير  خا�صااً 
�ملحتاجني  طلب  ل��ت��ز�ي��د  و�ل��ت��اأه��ي��ل، 
�ل��ع��لج �ملتخ�ص�س،  �ل��ن��وع م��ن  ل��ه��ذ� 
�ملعايري  �أف�صل  �تباع  على  وحر�صت 
�ملمار�صات  �أك����رث  وت��ط��ب��ي��ق  �ل��ع��امل��ي��ة 
ف��ع��ال��ي��ة يف ت���ق���دمي ه����ذ� �ل���ن���وع من 
�إىل  وت�صتند  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  �خل���دم���ات 
ممار�صات وتطبيقات عاملية، كما �نها 
مع  تفاهم  ومذكر�ت  �تفاقيات  ترم 
بزيار�ت  وتقوم  �ملتخ�ص�صة،  �جلهات 
وعلجية  ط��ب��ي��ة  وم���ر�ك���ز  مل��ع��ار���س 

لدول متقدمة يف هذه �ملجال، للبحث 
عن كل ما هو جديد وتطبيق �ملنا�صب 
�أ�صحاب  منت�صبينا  لحتياجات  منه 

�لهمم.
فاطمة  �ل��دك��ت��ورة  قالت  جانبها  م��ن 
�لرعاية  �إد�رة  م���دي���رة  �ل���ظ���اه���ري 
هذه  �ن  باملوؤ�ص�صة  بالإنابة  �ل�صحية 
�لتي  �لرئي�صية  �لإد�ر�ت  من  �لإد�رة 
علجية  خ����دم����ات  ب���ت���وف���ري  ت���ع���ن���ى 
لأ�صحاب �لهمم منها خدمات �لعلج 
�لنطق  وع��لج  و�لوظيفي،  �لطبيعي 
�إ�صافة  و�جل��ب��ائ��ر،  �ل���ك���لم،  وع��ي��وب 

�ملتحركة  �لكر��صي  �إىل �صيانة بع�س 
و�مل�صاندة  �ل��ب��دي��ل��ة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لعلجية  �ل���ط���ب���ي���ة  و�خل�������دم�������ات 
وت�صمل خدمات �لت�صخي�س و�لتقييم 
وخدمات  �لتطعيم  وخدمات  �لطبي 
�ل���ص��ت�����ص��ار�ت �ل��ط��ب��ي��ة وخ��دم��ة طب 
�ل���ص��ن��ان وخ��دم��ة �ل��ت��م��ري�����س وطب 
�ل�صرة و�لطب �لعام ..ويتم تقدميها 
ب����اأك����رث م����ن ط���ري���ق���ة م��ن��ه��ا خمتر 
و�ل���ع���لج �حل�صي،  �ل���ذك���ي،  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�ل�صبايدر،  وع����لج  �مل���ائ���ي،  و�ل���ع���لج 
و�لتكنولوجيا  �جل��م��اع��ي،  و�ل���ع���لج 

بهدف  �لفردية  و�جلل�صات  �مل�صاندة 
حت�صني �ملهار�ت �حلركية و�لوظيفية 
�لقدر�ت  �لإدر�كية �حل�صية وحت�صني 
�لقيام  من  متكينهم  بهدف  �للغوية، 
و�لندماج  �ليومية  �حلياة  مبهار�ت 

باملجتمع مبا يتنا�صب مع حالتهم.
�أ�صحاب  �ل���ط���لب  ع���دد  �أن  وذك�����رت 
خدمات  م����ن  �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن  �ل���ه���م���م 
مد�ر  ع��ل��ى  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة  �إد�رة 
�إىل  و���ص��ل   2019 �مل��ن�����ص��رم  �ل���ع���ام 
�نو�ع  م�صتفيد ملختلف  طالب   902
�لعلجات �لتي تقدم يف كافة مر�كز 

للموؤ�ص�ّصة  �لتابعة  و�لتاأهيل  �لرعاية 
م�����ص��ت��ف��ي��د� يف  522 ط��ال��ب��ا  م��ن��ه��م 
طالبا  و317  �ب���وظ���ب���ي،  م��ن��ط��ق��ة 
�ل���ع���ني، و63 ط��ال��ب��ا يف  يف م��ن��ط��ق��ة 
منطقة �لظفرة. و�و�صحت �لدكتورة 
�لطلب  ع��دد  �أن  �ل��ظ��اه��ري  فاطمة 
�لتاأهيل  ��صتفادو� من خمتر  �لذين 
�ل��ذك��ي م��ن��ذ �إط����لق �خل��دم��ة و�صل 
�إىل 138 طالبا وطالبة من �أ�صحاب 
تنفيذ  ومت  �ملوؤ�ّص�صة،  منت�صبي  �لهمم 
منذ  ع��لج��ي��ة  جل�صة   7537 ع���دد 
تد�صني �ملختر حتى �لوقت �لر�هن، 
�ملختر  يف  �ل���ع���لج  م���ن  وي�����ص��ت��ف��ي��د 
�أ���ص��ح��اب �ل��ت��ح��دي��ات �حل��رك��ي��ة مثل 
و�إ�صابات  �ل��دم��اغ��ي،  �ل�صلل  ح���الت 
�مل�صقوق  و�ل�صلب  �ل�صادمة،  �لدماغ 
�لفقري/،  �ل��ع��م��ود  �إ����ص���اب���ات  /م����ن 
و�إ�صابات �لنخاع �ل�صوكي، ومتلزمة 
وت�صمل  �ل��ن��م��ائ��ي.  و�ل���ت���اأخ���ر  د�ون، 
�إد�رة  �لطرق �لعلجية �لتي تقدمها 
�لطبيعي  �ل��ع��لج  �ل�صحية  �ل��رع��اي��ة 
�حل�صي  و�ل��ع��لج  �لوظيفي  و�ل��ع��لج 
..كما  �لكلم  وعيوب  �لنطق  وع��لج 
تقدم �إد�رة �لرعاية �ل�صحية �خلدمات 
ولتكنولوجيا  ت�صمل  �ل��ت��ي  �مل�����ص��ان��دة 

�مل�صاندة وخمتر �لتاأهيل �لذكي.

املركز العربي للدرا�شات اجلينية ينظم ور�شة حول حتليل البيانات اجلينية يف دبي

الرعاية ال�شحية ب�موؤ�ش�شة زايد العليا لأ�شحاب الهمم  تقدم خدمات مبعايري عاملية

•• اأبوظبي -وام:

�أطلقت �للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة بال�صر�كة مع مركز �ل�صباب 
على  نوعه  م��ن  �لأول  يعد  �ل��ذي  و�ل���ص��ت��د�م��ة  �لعربي  �ل�صباب  تقرير  �لعربي 
�لعربي  �ل�صباب  دور  �إب���ر�ز  على  �لرتكيز  وي�صتهدف  �لعربي  �ل��وط��ن  م�صتوى 
�ملبادر�ت  �ل�صوء على عدد من  ت�صليط  �مل�صتد�مة عر  �لتنمية  �أه��د�ف  دعم  يف 

�ل�صبابية �خللقة و�آثارها �لإيجابية جمتمعيااً يف حتقيق هذه �لأهد�ف.
�مل�صتد�مة  �لتنمية  �لإمار�تي لأهد�ف  �ملنتدى  �أعمال  �لتقرير �صمن  �إطلق  مت 
�أبوظبي  مركز  يف   2020 لل�صتد�مة  �أبوظبي  �أ�صبوع  مظلة  حتت  عقد  �ل��ذي 
وزيرة  �لها�صمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  بح�صور  �أدن��ي��ك  للمعار�س  �لوطني 
دولة للتعاون �لدويل رئي�صة �للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة و�صعادة 
عبد�هلل نا�صر لوتاه �ملدير �لعام للهيئة �لحتادية للتناف�صية و�لإح�صاء و�صعادة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  لل�صباب  �لحت��ادي��ة  للموؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير  �لنظري  �صعيد 
لل�صرت�تيجية يف مركز �ل�صباب �لعربي ع�صو �للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية 

�مل�صتد�مة.
�ملبادر�ت  لأف�صل  �صنويااً  تقييمااً  و�ل���ص��ت��د�م��ة  �لعربي  �ل�صباب  تقرير  ومي��ث��ل 
عمل  �أط��ر  ويوفر  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق  يف  ت�صاهم  �لتي  �ل�صبابية 
باأقر�نه يف باقي  �أ�صوةاً  �لتي يحتاجها  ب��الأدو�ت  �لعربي  �ل�صباب  جمربة لتزويد 

�أنحاء �لعامل.

�أق�صام رئي�صية يت�صمن  ويتكون تقرير �ل�صباب �لعربي و�ل�صتد�مة  من ثلثة 
�ل�صباب  ودور  �ل�17  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  عامة حول  نظرة  �لأول  �لق�صم 
�لإمار�ت  �ل��دول مثل  لعدد من  ودر��صة حالة   2030 �لعاملية  �لأجندة  يف دعم 
و�إ�صر�ك  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  وم�صر و�لأردن و�ل�صعودية ودوره��ا يف دعم 
�أما �لق�صم �لثاين فيقدم ملحة عن �صتة من �لقادة �ل�صباب  �ل�صباب يف حتقيقها 
�لذين عملو� على دعم �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة من خلل مبادر�تهم �ملبتكرة 
على  وعمل  �أطلقها  مبادرة   14 �لثالث  �لق�صم  ي�صم  فيما  �خللقة  و�أفكارهم 
و�لبحرين  و�ليمن  و�ملغرب  ولبنان  �لأردن  من  كل  يف  �لعرب  �ل�صباب  �إجن��ازه��ا 
وم�صر و�لإمار�ت وفل�صطني وٌعمان و�صوريا و�ل�صود�ن وتتميز بكونها ت�صاهم يف 
حتقيق �لأجندة �لعاملية 2030 كما تركز كل مبادرة منها على عدد معني من 

�أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة �ل�17 .
علمية  �أٌ���ص�����س  وع��ل��ى  بعناية  �لتقرير  يت�صمنها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت  �ختيار  وج���رى 
�ل�صباب  �لغر�س جمل�س  �أطلقها خ�صي�صااً لهذ�  دقيقة وذلك من خلل من�صة 
�ل�صت�صاري لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة بالتعاون مع مركز �ل�صباب �لعربي وقد 
�أفكار ومبادر�ت �ل�صباب للم�صاهمة يف  حظيت هذه �ملن�صة �ملخ�ص�صة ل�صتقبال 
حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة باإقبال و��صع �إذ ��صتقبلت ما يزيد على 600 

مبادرة نوعية ومتنوعة مما �أتاح فر�صة كبرية لختيار �لأف�صل من بينها.
وتتميز �ملبادر�ت �لتي وقع عليها �لختيار بكونها مبادر�ت ريادية جمتمعية وهي 
�لتجاري  �مل�صتوى  على  ناجحة  لتكون  نف�صها  تبني  ل  حقيقية  ر�ئ��دة  م�صاريع 

و�إمنا لتحدث �أثر�اً يف �ملجتمع �صو�ء عر �مل�صاهمة يف متكني �ملر�أة �أو توفري فر�س 
لل�صباب �أو �مل�صاهمة يف حماية �لبيئة وغريها من �لآثار �لإيجابية.

للتناف�صية  �لحت��ادي��ة  للهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ل��وت��اه  نا�صر  ع��ب��د�هلل  �صعادة  وق���ال 
و�لإح�صاء نائب رئي�س �للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة: �صعد�ء جد�اً 
�إ�صر�ك �ل�صباب يف م�صرية �ل�صتد�مة  باإطلق هذ� �لتقرير �لذي يعك�س �أهمية 
�لعاملية و مت �إعد�د �لتقرير بالكامل من قبل جمموعة من �لقادة �ل�صباب �أع�صاء 
�مل�صتد�مة يف  �لتنمية  لأه��د�ف  �لوطنية  �للجنة  �ل�صت�صاري يف  �ل�صباب  جمل�س 
ملبادر�ت  �مللحة  �ل�صوء على �حلاجة  يلقي  �ملتحدة فهو  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة 
مفاهيم  كافة  ح��ول  تتمركز  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  �أنحاء  وملهمة من جميع  و�ع��دة 
��صتخد�م  �أو  �لكربونية  �لنبعاثات  بتخفي�س  متعلقة  كانت  �صو�ء  �ل�صتد�مة 
�لتقرير  ف��ه��ذ�  ا  �قت�صادياً ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ملجتمعات  متكني  �أو  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
يوؤكد من جديد باأن �ل�صتد�مة متثل فر�صة لتمكني �ل�صباب يف منطقة �ل�صرق 

�لأو�صط لبناء جمتمعات مزدهرة وم�صتد�مة.
لل�صباب  �لحت��ادي��ة  للموؤ�ص�صة  �لعام  �ملدير  �لنظري  �صعيد  �صعادة  �أك��د  وب���دوره 
�للجنة  ع�صو  �ل��ع��رب��ي  �ل�صباب  م��رك��ز  يف  لل�صرت�تيجية  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ملهم  �لتقرير  هذ�  يف  �ملركز  م�صاهمة  �أن  �مل�صتد�مة  �لتنمية  لأه��د�ف  �لوطنية 
�ملتوقعة  �لتحولت  ��صت�صر�ف  على  للعمل  �ل�صاعية  وبر�جمه  وجهوده  تن�صجم 
وذلك  لها  و�ل�صتعد�د  �ملقبلة  �لع�صر  �ل�صنو�ت  خلل  �ل�صبابي  �لعمل  جمال  يف 
ر�أ�صهم  وعلى  و�ل��دول��ي��ة  �لعربية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �ل�صركاء  خمتلف  م��ع  بالتعاون 

�للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة لإجناز هذ� �لتقرير �ل�صنوي �ل�صامل 
�ملتحدة  2030 للأمم  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  �ل�صوء على  ت�صليط  بغر�س 
للحتفاء باملبادر�ت �لر�مية �إىل �لرتقاء بجودة �حلياة يف �لوطن �لعربي ودعم 
�لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية و�لب�صرية يف جمتمعاته ..منوها �ن م�صاهمة 
�ملركز تن�صجم مع روؤيته يف متكني قياد�ت عربية �صابة، ودعم مبادر�تهم حيث 
ير�صد �لتقرير ع�صر�ت �ملبادر�ت �ملجتمعية �ملوؤثرة و�مل�صاركة يف حتقيق �أهد�ف 

�لتنمية �مل�صتد�مة.
و�أو�صح �ن �لتقرير ي�صكل وعاءاً معرفيااً ي�صهم يف توثيق �ملعلومات ونقل �ملعرفة 
�للجنة  عمل  فريق  �إىل  �ل�صكر  موجهااً  �ل�صباب  ومتكني  �ل�صتد�مة  جم��ال  يف 
�ل�صركاء مبا  �ملبادرة وعلى حث  �مل�صتد�مة على هذه  �لتنمية  �لوطنية لأه��د�ف 
على  �ل�صباب  ومتكني  �ل�صتد�مة  م�صار  يف  لي�صاهم  �لعربي  �ل�صباب  مركز  فيها 

م�صتوى �لوطن �لعربي.
و�أ�صاف �إننا يف دولة �لإمار�ت وكما �ألهمتنا قيادتنا �لر�صيدة نوؤمن باأن �ل�صباب 
�مل�صارك �لأهم يف �صناعة �مل�صتقبل وباأنهم �لرثوة �حلقيقية �لأغلى للدول ولذ� 
فاإن متكينهم و�ل�صتفادة من �أفكارهم ومبادر�تهم هو �لطريق �لأمثل من �أجل 
م�صتقبل �أف�صل للب�صرية ومن هنا تنبع �أهمية �إطلق هذ� �لتقرير �ل�صامل �لذي 
�صي�صاهم يف �جلهود �لر�مية لإعد�د �صباب عربي متمّكن قادر على �بتكار حلول 
وحتويل  �مل��ب��ادرة  زم��ام  وت��ويل  �ملن�صودة  �لتنموية  �لغايات  حتقيق  ت�صّرع  نوعية 
�لتحديات �إىل فر�س لبناء م�صتقبل و�عد للإن�صان يف �ملنطقة �لعربية و�لعامل.

اإطلق تقرير ال�شباب العربي وال�شتدامة يف اأبوظبي

بلدية مدينة دبا احل�شن تطلق مبادرة للحفاظ 
على الكتب املقد�شة منتهية ال�شلحية

مركز التدريب والتطوير يف وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
ينال اجلائزة الف�شية جلمعية القلب الأمريكية للتميز 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

�نتهت هيئة �لطرق و�ملو��صلت بدبي 
من �ملرحلة �لأوىل من م�صروع تاأهيل 
مطابقة  جلعلها  ومر�فقها  مبانيها 
باأ�صحاب  �خل��ا���ص��ة  دب���ي  ك���ود  ل��ب��ن��ود 
ملبادرة جمتمعي  تعزيز�اً  وذلك  �لهمم 

.. مكان للجميع.
و�أو�صح عبد �لر�صا �أبو �حل�صن رئي�س 
لأ�صحاب  �ل�����ص��دي��ق��ة  �جل���ه���ة  جل��ن��ة 
�لأوىل  �مل��رح��ل��ة  �ن  �لهيئة  يف  �لهمم 
 2019 �أكتوبر  ب��د�أت يف  �مل�صروع  من 
تت�صمن  وه����ي  م��ن��ه��ا  �لن���ت���ه���اء  ومت 
للهيئة ومر�كز  �لرئي�س  �ملبنى  تاأهيل 
وديرة  رم���ول  �أم  يف  �ملتعاملني  �إ���ص��ع��اد 
و�لر�صاء و�لعوير وعدد�اً من حمطات 
�حل�����اف�����لت وه�����ي ح���ت���ا وج���ب���ل علي 
�صيتي  ودي���رة  و�ل��ك��ر�م��ة  و�لق�صي�س 

مو�قف  �لإمار�تومباين  وم��ول  �صنرت 
�ل�صيار�ت متعددة �لطو�بق يف �لغبيبة 
�لقدمية  و�ل�����ص��ب��خ��ة  و�ل���رق���ة  ون��اي��ف 
و�ل�صبخة �جلديدة ف�صلاً عن توفري 
ودور�ت  بر�يل  بلغة  �إر���ص��ادي��ة  لوحات 

لأ�صحاب  خم�ص�صة  وك��ون��رت�ت  مياه 
وحُم�ّصنات  �حل���رك���ي���ة  �ل���ت���ح���دي���ات 
لدى  ميكروفون  توفري  عر  �صمعية 
م��وظ��ف��ي �ل���ص��ت��ق��ب��ال ل��ل��ت��و����ص��ل مع 
حال  يف  �ل�صمعية  �لتحديات  �أ�صحاب 

�إىل  �ملبا�صر  و�ل���ص��ت��ع��لم  �ل�صتف�صار 
ل�صحن  ت��خ�����ص��ي�����س حم��ط��ات  ج��ان��ب 
�ل��ك��ر����ص��ي �مل��ت��ح��رك��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف 
ج���ب���ل علي  �حل����اف����لت يف  حم���ط���ات 
كمبادرة  و�ل��ق�����ص��ي�����س  وح���ت���ا  ودي�����رة 

خلدمة �أ�صحاب �لهمم.
على  حت���ر����س  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إن  و�أ������ص�����اف 
مر�فقها  تهيئة  مر�حل  جميع  تنفيذ 
وم��ب��ان��ي��ه��ا وف���ق���ااً مل��ت��ط��ل��ب��ات ك���ود دبي 
باحتياجات  ُيعنى  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  و�إن 

�لذين  �ل��ه��م��م  �أ���ص��ح��اب  ف��ئ��ات  جميع 
 4996 دب���ي  �إم����ارة  ع��دده��م يف  يبلغ 
ح��ال��ة م��ن��ه��م 3344 م���ن �ل���ذك���ور و 
من �لإناث وفقااً لإح�صائيات   1652
�أن  ع��ن  ف�صلاً  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 

توفري  يف  ي�صاعد  �صوف  �مل�صروع  ه��ذ� 
بيئة �صديقة للموظفني من �أ�صحاب 
 28 ع��دده��م  ويبلغ  �لهيئة  يف  �لهمم 
�أن  �إىل  م�������ص���ري�اً  وم���وظ���ف���ة  م���وظ���ف���ااً 
�مل�صروع يعزز وين�ّصط كذلك �ل�صياحة 

ع����ر ت����وف����ريه �خل�����دم�����ات �ل����لزم����ة 
من  �لهمم  �أ���ص��ح��اب  ح��رك��ة  لت�صهيل 

�ل�صائحني.
و�أكد �أبو �حل�صن �أن �لهيئة �صوف تنتهي 
من �ملرحلة �لثانية من �مل�صروع �أو�خر 
�لعام �جلاري و�أنها ت�صعى د�ئمااً لتلعب 
دور�اً حيويااً وموؤثر�اً تاأثري�اً �إيجابيااً يف 
و�مللئمة  �مل��ن��ا���ص��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
�لهمم  �أ�صحاب  و�حتياجات  ملتطلبات 

�صعيااً لإ�صعادهم ور�صاهم .

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �صعادة نورة خليفة �ل�صويدي مديرة �لحتاد �لن�صائي �لعام 
�لحتاد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  توجيهات  �أن 
�لن�صائي �لعام رئي�صة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�صة 
�لأعلى ملوؤ�ص�صة �لتنمية �لأ�صرية باإن�صاء بو�بة �ل�صت�صار�ت �لأ�صرية 
�إعد�دها  على  عمل  وعميقة  و�صريحة  و��صحة  ق��ر�ءة  من  تاأتي 
�لحتاد �لن�صائي �لعام لل�صت�صر�ف �ملبكر للفر�س و�إيجاد �حللول 

�لظو�هر  على  بناء  �لأ���ص��رة  ت��و�ج��ه  �لتي  للتحديات  �ل�صتباقية 
�لجتماعية يف �لوقت �لر�هن.

بها  �لتي وجهت  �لأ�صرية  �ل�صت�صار�ت  بو�بة  �إن  �ل�صويدي  وقالت 
خدمة  ت��وف��ري  على  �صتعمل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو 
نوعية لأفر�د �ملجتمع وتعزز من �لتلحم �ملجتمعي �لأ�صري مع 
روؤية  �أن  �إىل  م�صرية  �لطلب،  مقدمي  خ�صو�صية  على  �ملحافظة 
بناء جمتمع متلحم  �أهمية  2021 ن�صت على  �لإم���ار�ت  دول��ة 
حمافظ على هويته للو�صول �إىل �أعلى موؤ�صر�ت �لتنمية �لب�صرية 

��صتقر�ر  ل�صمان  �لأدو�ر  وتوحيد  تكاتف  �صرورة  �إىل  يدعو  مما 
�لأ�صرة و�ملجتمع.

��صتجابة  ج����اءت  �لأ���ص��ري��ة  �ل���ص��ت�����ص��ار�ت  ب��و�ب��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
للرتقاء مب�صتوى  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�صيخة  �صمو  لتوجيهات 
�خلدمات �لجتماعية، حيث تعد �أول منظومة متكاملة تعزز مبد�أ 
�ملوؤ�ص�صات  بني  �لأ�صرية  �ل�صت�صار�ت  خدمات  تقدمي  يف  �لتكامل 
�مل�صرتكة للرتقاء بجودة �حلياة و�صمان م�صاركة  �لأه��د�ف  ذ�ت 
جميع �أفر�د �ملجتمع بفعالية يف �حلفاظ على �لن�صيج �لجتماعي، 

�خللفات  م��ع��اجل��ه  ع��ل��ى  �صتعمل  �ل��ب��و�ب��ة  ه���ذه  �أن  �إىل  م��ن��وه��ة 
ب��ال��و���ص��ائ��ل �ل���ودي���ة يف ظ��ل م��ن��ظ��وم��ة م��وح��دة ب��ني �جل��ه��ات ذ�ت 

�لعلقة �مل�صرتكة.
وتعد بو�بة �ل�صت�صار�ت �لأ�صرية ترجمة و��صحة و�صريحة لروؤية 
�لقيادة �حلكيمة يف دولة �لإمار�ت يف ��صت�صر�ف و�صياغة م�صتقبل 
لها،  �مل�صتقبلية  و�ل��ت��وج��ه��ات  �مل�����ص��ت��د�م��ة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتنمية 
�لأدو�ر،  تكامل  �لأ�صري وجت�صيد مبد�أ  �ل�صتقر�ر  و�حلفاظ على 

�لذي يعتر �أحد �أهم �ملرتكز�ت �لد�عمة يف دولة �لإمار�ت.

•• ل�شبونة-وام:

�ل��ت��ق��ى م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أح���م���د بن 
حممد �جلرو�ن رئي�س �ملجل�س �لعاملي 
وز�رة  م��ق��ر  يف  و�ل�������ص���لم  ل��ل��ت�����ص��ام��ح 
�لرتغالية  �ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  �خل��ارج��ي��ة 
مو�صى  ����ص���ع���ادة  ب��ح�����ص��ور  ل�����ص��ب��ون��ة 
�لدولة  �صفري  �خل��اج��ه  �ل��و�ح��د  عبد 
���ص��ع��ادة ماد�لينا  �ل��رت��غ��ال م��ع  ل���دى 
�ل�صيا�صة  لإد�رة  �لعامة  �ملديرة  في�صر 
فيغا�س  فر�يت�س  و���ص��ع��ادة  �خل��ارج��ي��ة 
مدير �ملعهد �لديبلوما�صي �لرتغايل 
وذل���ك ع��ل��ى ه��ام�����س �لج��ت��م��اع �لأول 
�لعاملي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  للجمعية 

للت�صامح و�ل�صلم يف ل�صبونة.
�لعاملي  �مل���ج���ل�������س  رئ���ي�������س  وحت�������دث 
ن�صر  يف  �ملجل�س  جهود  ع��ن  للت�صامح 

�لعامل،  ح��ول  و�لتعاي�س  �ل�صلم  قيم 
موؤكد� �أن �ملجل�س يتعاون مع كل دول 

�لهيئات  وم��ع  لل�صلم،  �ملحبة  �لعامل 
بالتعددية  ت��وؤم��ن  �ل��ت��ي  و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 

وقبول �لآخر.
م���ن تنفيذ  �مل��ج��ل�����س مت��ك��ن  �ن  وق����ال 
�ل����ع����دي����د م����ن �لأف������ك������ار و�مل������ب������ادر�ت 
�أن  مو�صحا  �لإط���ار  ه��ذ�  يف  �لناجحة 
�صيا�صة  م��ن  روؤي���ت���ه  ي�صتمد  �مل��ج��ل�����س 
دولة �لم��ار�ت وجهودها يف ن�صر قيم 
�تخذت  �ن  بعد  و�لع��ت��د�ل  �لو�صطية 
منها منهاج عمل وحياة منذ تاأ�صي�صها. 
وتناول �للقاء �صبل دعم عمل �ملجل�س 
�لعاملي للت�صامح و�ل�صلم، ومد �أو��صر 
�لتعاون بينه وبني �لهيئات و�ملوؤ�ص�صات 

�لرتغالية.
و�أ����ص���اد �ل��دك��ت��ور �جل�����رو�ن مب���ا مل�صه 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  �ج��ت��م��اع��ات  خ���لل 
للمجل�س يف ل�صبونة من قيم �إن�صانية 

و�ن����ف����ت����اح ع���ل���ى �لآخ���������ر م�����ن ط���رف 
�لرتغال حكومة و�صعبا.

ماد�لينا  ���ص��ع��ادة  �أك�����دت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 

�ملجل�س  ل��ن�����ص��اط  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ف��ي�����ص��ر 
و�إميانها  و�ل�����ص��لم  للت�صامح  �ل��ع��امل��ي 
ن�صرها،  ع��ل��ى  يعمل  �ل��ت��ي  ب��ال��ر���ص��ال��ة 

بلدها  و�ل����ت����ز�م  �ل���ت���ز�م���ه���ا  م����وؤك����دة 
مل��ا فيه  �مل�����ص��رتك��ة،  �لإن�����ص��ان��ي��ة  بالقيم 

خري �لإن�صانية جمعاء.

نورة ال�شويدي: بوابة ال�شت�شارات الأ�شرية جت�شد روؤية القيادة
 يف ا�شت�شراف م�شتقبل التنمية الجتماعية

رئي�س املجل�س العاملي للت�شامح وال�شلم يلتقي 
م�شوؤولني يف اخلارجية الربتغالية

•• العني-وام:

�لدولة،  رئي�س  �ل�صمو  �ل�صويدي ممثل �صاحب  �أحمد خليفة  ح�صر معايل 
�ل�صيخ  ومعايل  �لت�صامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  ومعايل 
�لدكتور �صعيد بن طحنون �آل نهيان ومعايل �ل�صيخ �صلطان بن طحنون �آل 
�ل�صيخ حممد  �أقامه  �لتنفيذي حفل �ل�صتقبال �لذي  نهيان ع�صو �ملجل�س 
حمد بن ركا�س �لعامري ع�صو �ملجل�س �لإ�صت�صاري لإمارة �أبوظبي مبنا�صبة 

زفاف حفيده حممد �صامل حممد بن ركا�س �إىل كرمية �صعادة جابر �صعيد 
عفري �ملري.

�ل��ع��ني للموؤمتر�ت  �أق��ي��م م�����ص��اء �م�����س يف م��رك��ز  �ل���ذي  ك��م��ا ح�صر �حل��ف��ل 
و�لحتفالت �ل�صيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان و�ل�صيخ 
طحنون بن �صعيد بن طحنون �آل نهيان و�ل�صيخ مبارك بن نهيان بن مبارك 
وجمع  �ل�صخ�صيات  وكبار  و�مل�صوؤولني  �ملعايل  �أ�صحاب  من  وع��دد  نهيان  �آل 

من �ملهنئني.

•• العني - وام:

�أع���ل���ن م���رك���ز �ل��ن��ق��ل �مل��ت��ك��ام��ل عن 
20 ح��اف��ل��ة ج���دي���دة من  ت�����ص��غ��ي��ل 
و�إ�صافة  ���ص��رن��رت،  مر�صيد�س  ن��وع 
�لنقل  ���ص��ب��ك��ة  �إىل  خ���دم���ات  خ��م�����س 
�لعني  مدينة  يف  �لعامة  باحلافلت 
�ملتو��صلة  ج��ه��وده  �إط����ار  يف  وذل����ك 
�لنقل  خ���دم���ات  ب���ج���ودة  ل���لرت���ق���اء 
�صبكة  �إىل  و�صولاً  باحلافلت  �لعام 
�إمارة  يف  وم�صتد�مة  متكاملة  نقل 

�أبوظبي.
�جلديدة  �خل����دم����ات  ه����ذه  وت����اأت����ي 
�����ص���ت���ج���اب���ةاً ل��ل��ط��ل��ب �مل����ت����ز�ي����د من 
�لنقل  خ�����دم�����ات  ع���ل���ى  �جل����م����ه����ور 
جغر�فية  ت��غ��ط��ي��ة  وت���وف���ري  �ل���ع���ام، 
وتلبية  �حل��اف��لت،  لأ�صطول  �أ�صمل 
�مل�صتخدمني  وتطلعات  �ح��ت��ي��اج��ات 
ع��ر ت��ق��دمي خ��دم��ات ن��ق��ل مريحة 
و�آم�������ن�������ة، وذل��������ك ����ص���م���ن �جل����ه����ود 
�ملتو��صلة �لتي يبذلها �ملركز لتعزيز 
نظام �لنقل �جلماعي وجعل �لتنقل 
ب��احل��اف��لت �ل��ع��ام��ة �خل��ي��ار �لأكرث 

ملءمة ور�حة للجمهور.

و�أو�صح �ملركز �ن �خلدمة رقم375 
ب�����ني م���ن���ط���ق���ة �ل����ه����ري �إىل  ت�������ص���ل 
�صويحان مرور�اً مبنطقة ناهل، كما 
�ملمتدة  و�مل��ز�رع  �لعزب  عمال  تخدم 
ع���ل���ى ط�����ول �ل���ط���ري���ق وي���ب���ل���غ عدد 
12 رحلة  �خل��دم��ة  �ل��رح��لت على 
يف كل �لجتاهني. �أما �خلدمة رقم 
�لوطني  �ل��ع��ني  م��ت��ح��ف  م��ن   901
فتخدم  للفنون  �لقطارة  مركز  �إىل 
�مل���ن���اط���ق �ل�����ص��ي��اح��ي��ة و�لأث�����ري�����ة يف 
مدينة �لعني ومنطقة و�صط �ملدينة 
ويبلغ  �حلكومية،  �ل��دو�ئ��ر  وك��ذل��ك 
36 رح��ل��ة يف كل  �ل���رح���لت  ع����دد 

�لجتاهني.
 902 رق��م  �خل��دم��ة  فيما يخ�س  و 
م����ن حم���ط���ة ح����اف����لت �ل���ع���ني �إىل 
فهي  �لهيلي،  �صناعية  مول  �لو�حة 
تخدم �لتجمعات �ل�صكنية و�لعاملني 
�إىل  �إ����ص���اف���ة  �ل��ه��ي��ل��ي  يف ���ص��ن��اع��ي��ة 
�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة. وي��ب��ل��غ عدد 
38 رحلة  �خل��دم��ة  �ل��رح��لت على 
يف كل �لجتاهني. �أما �خلدمة رقم 
م�صت�صفى  ميديكلينيك  م��ن   941
تخدم  �لأ�صخر  �صعاب  �إىل  �جلوهرة 

���ص��ع��اب �لأ����ص���خ���ر وجممع  م��ن��ط��ق��ة 
�لدو�ئر  �إىل  �إ���ص��اف��ة  �ل��ع��ني  م����رور 
�لتالية:  و�مل�صت�صفيات  �حل��ك��وم��ي��ة 
نيو  وم�صت�صفى  �جلوهرة  م�صت�صفى 
ميديكال �صنرت �إن �إم �صي وم�صت�صفى 
�ل���ن���ور وي��ب��ل��غ ع����دد �ل���رح���لت 38 
رحلة يف كل �لجت��اه��ني. و�خلدمة 

م���ن حمطة   991 رق���م  �خل��ام�����ص��ة 
�إىل م�����ص��اك��ن جبل  �ل��ع��ني  ح��اف��لت 
حفيت  جبل  م�صاكن  ت��خ��دم  حفيت 
�ل��ف��اي�����ص��ة ونعمة  ع���ني  وم��ن��ط��ق��ت��ي 
�صناعية  منطقة  وك��ذل��ك  �جل��دي��دة 
�ل��ع��ني و ي��ب��ل��غ ع���دد �ل���رح���لت 38 

رحلة يف كل �لجتاهني.

طرق دبي تنفذ املرحلة الأوىل لتهيئة مرافقها لدعم اأ�شحاب الهمم

اأحمد خليفة ال�شويدي ونهيان بن مبارك وال�شيوخ 
يح�شرون اأفراح بن ركا�س واملري

دعم �شبكة النقل العام يف العني بحافلت وخدمات جديدة

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1466 / 2012 تنفيذ عام

 z5 قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- )الر�ض ال�سكنية رقم 49 حو�ض
مبدينة حممد بن زايد , باأ�سم / اأحمد دروي�ض داغر املرر وم�ساحتها 40.000.00 
 5.200.000.00 قدم مربع - ح�سبما ورد بكتاب البلدية  ( , بثمن اأ�سا�سي وقدره 
درهم بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد العلني يوم الثالثاء املوافق 
دائرة  مبقر   , البيع  متام  وحتى  م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف   2020/01/21
الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي 
الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع  والتاأمني  امل�سروفات  �سداد  ال�سراء 
اأو  الدولة  يف  املعتمدة  امل�سارف  اأحد  من  �سادرة  م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي 

ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1466 / 2012 تنفيذ عام

27 حو�ض  ال�سكنية رقم  العلني :- )الر�ض  باملزاد  العقار  التنفيذ بيع  قرر قا�سي 
املرر ومن م�ساحتها   اأحمد دروي�ض داغر  باأ�سم /   , 22 مبنطقة خليفة  �سرق  جنوب 
وقدره  اأ�سا�سي  بثمن   ,  ) البلدية   بكتاب  ورد  ح�سبما  مربع  قدم   25.499.90
5.500.000.00 درهم بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد العلني 
متام  وحتى  م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف   2020/01/21 املوافق  الثالثاء  يوم 
مبدينة   1 رقم  برج  املزاد  – قاعة  الرئي�سي  املدخل   - الق�ساء  دائرة  مبقر   , البيع 
اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 
20% من الثمن الأ�سا�سي نقدا اأو بكفالة م�سرفية �سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة 

يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1466 / 2012 تنفيذ عام

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- )على ال�سيوع / الر�ض التجارية رقم 
اأحمد دروي�ض  باأ�سم /   , اأبو ظبي  c7 حو�ض غرب باخلالدية دائرة املياه بجزيرة 
اأ�سا�سي  بثمن   ,  ) البلدية   بكتاب  ورد  ح�سبما   - %  7.1 م�ساحتها   ومن  املرر  داغر 
4.970.000.00 درهم بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد  وقدره 
العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساءا وحتى 
متام البيع , مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة 
اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 
20% من الثمن الأ�سا�سي نقدا اأو بكفالة م�سرفية �سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة 

يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي
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عربي ودويل

منها �أقوى، وفقا لهوؤلء. وقبل �يام، قالت م�صت�صارة تر�مب كيليان 
ولن يرتدد  “�إننا م�صتعدون. ... لدينا فريق دفاع جاهز”  كونو�ي 
بيان �جلمعة،  �لبي�س يف  �لبيت  وق��ال  �لهجوم«.  �إىل  “�لنتقال  يف 
�أعلن فيه ت�صكيل �لفريق �لذي �صيد�فع عن �لرئي�س �لأمريكي، �إّن 
“�لرئي�س دونالد تر�مب مل يفعل ما ي�صيء وهو على قناعة باأّن هذ� 
ظل  يف  �لدميوقر�طية  وع��ن  �لناخبني  وع��ن  عنه  �صيد�فع  �لفريق 

‘�إجر�ء �لعزل’ غري �مل�صتند �إىل �أ�ص�س وغري �ل�صرعي«.
مقدمة  يف  �لأب��ي�����س،  �لبيت  يف  �مل�صت�صار  �صيبولون،  ب��ات  و�صيكون 
على  �ملعتاد  وغ��ري  ع��ادة  �لكتوم  �ملحامي  ه��ذ�  �ّن  �لفريق. غري  ه��ذ� 
�إيطاليني  �إىل عائلة مهاجرين  �لإع��لم وينتمي  �لظهور يف و�صائل 
وهو كاثوليكي ملتزم ولديه 10 �بناء، ل يت�صارك �لكثري مع قطب 

�لعقار�ت ذي �ل�صخ�صية �ملثرية للجدل.

ل�صاعة، وهذ� كل ما يف �لأم��ر«. �أما كينيث �صتار، فقد برز ��صمه يف 
�لت�صعينيات ب�صبب �لتحقيق حول �لعلقة بني �لرئي�س �لأ�صبق بيل 
فيه كمدع عام، فيما عمل  �صارك  لوين�صكي، وقد  كلينتون ومونيكا 
مّذ�ك كمحام �أو �أ�صتاذ جامعي �أو حتى كرئي�س جامعة. وفور �إعلن 
و�صائل �لإعلم �لأمريكية عن �لدور �ملقبل ل�صتار، غّردت لوين�صكي، 
�ملتدربة �ل�صابقة يف �لبيت �لأبي�س، “من �لو��صح �أّنه يوم من تلك 
�أن �عتر  �لأيام �لتي تقول فيها: هل تهز�أون مني؟«. و�صبق ل�صتار 
يف مد�خلته �لإعلمية �لكثرية، �أّن توجيه �لتهام لدونالد تر�مب 
بالكذب حتت  �تهم  �لذي  كلينتون  بيل  بعك�س و�صعية  له،  �أ�صا�س  ل 
�لق�صم. وكان تر�مب و�صف كينيث �صتار يف 1999 يف �أعقاب توجيه 
�لتهام �صد كلينتون، باأّنه “غريب �لأطو�ر«. ي�صدد �لفريق �لقريب 
�إىل دونالد تر�مب على �أّن كل �صيء جاهز للمحاكمة �لتي �صيخرج 

�لأمريكي �ل45، �لأول ب�صاأن �صوء ��صتخد�م �ل�صلطة و�لثاين حول 
ع��رق��ل��ة ع��م��ل �ل��ك��ون��غ��ر���س. و���ص��ي��ك��ون ه���دف �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س خلل 
ب��ر�ءة تر�مب، فيما  �إثبات  �إىل  ي�صعى  �ملحاكمة مزدوجااً. فمن جهة 
�لتي  �لإع��لم��ي��ة  �حل��رب  �لنت�صار يف  �إىل  �أخ���رى  م��ن جهة  يهدف 
�صتدور خارج جمل�س �ل�صيوخ وعينه على �لنتخابات �لرئا�صية لتي 
در�صوفيتز،  ود�فع   .2020 �لثاين/نوفمر  ت�صرين   3 �صتجري يف 
على مد�ر �صنو�ت عمله، عن عدد من �مل�صاهري، بخا�صة رجل �لأعمال 
جيفري �ب�صتني �لذي وجد ميتا يف زنز�نته يف �آب-�غ�صط�س 2019 
ر جن�صيااً. ولكنه �صعى �إىل �لتقليل  وكان متهما با�صتغلل فتيات ق�صّ
�ملبالغ  من  �أّن��ه  “�أعتقد  وق��ال  �ملقبلة.  �ملحاكمة  يف  دوره  �أهمية  من 
فيه �لقول �إنني ع�صو يف فريق تر�مب«. و�أ�صاف “لقد طلبو� مني 
تقدمي حججي �لد�صتورية �صّد )حماكمة( �لعزل. �صاأكون حا�صر�اً 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�لذي  �صتار  كينيث  �ل�صابق  �مل��دع��ي  �لأب��ي�����س  �لبيت  �ختيار  يعك�س 
وخبري  �لت�صعينيات  يف  لوين�صكي”  “ق�صية  يف  حموريا  طرفااً  ك��ان 
�لقانون �لعام �آلن در�صوفيتز لتمثيل �لرئي�س دونالد تر�مب خلل 
حماكمته يف جمل�س �ل�صيوخ رغبة يف ترئته ولكن �أي�صا يف حتقيق 
توؤثر يف م�صار  �أن  �لتي لبد  �نت�صار على �صعيد �حلرب �لإعلمية 
�صابقا  قرر  �لأبي�س  �لبيت  �أّن  وبرغم  �ملقبلة.  �لرئا�صية  �لنتخابات 
�ل��ن��و�ب حيث  ج���رى يف جمل�س  �ل���ذي  �لتحقيق  �مل�����ص��ارك��ة يف  ع���دم 
�لرئي�س  بحق  �تهام  توجيه  �إىل  و�نتهى  للدميوقر�طيني  �لغالبية 
�ل�صيوخ حيث  �أمام جمل�س  بتمثيل قوي  فاإّنه �صيحظى  �جلمهوري، 
�لغالبية للجمهوريني. �أ�صدر جمل�س �لنو�ب �تهامني بحق �لرئي�س 

تعزيز فريق الدفاع عن ترامب يف حماكمة العزل يف �شنة انتخابية حا�شمة 

م����ع����ت����ر� �ن�������ه ي�����دف�����ع ب���ال���ب���لد 
�لعنف  م���رب���ع  �ىل  �ل����ع����ودة  �ىل 

و�لغتيالت �ل�صيا�صية.
  وعّرت حركة تون�س �إىل �لأمام 
�ملطلق  ت�����ص��ام��ن��ه��ا  ع���ن  ب���ي���ان  يف 

�لر�همي  ع��و�ي��ن��ي��ة  م��ب��ارك��ة  م��ع 
�لر�همي،  �ل�صهيد حممد  �أرملة 
�ل�صاحة  �أن  �حل����رك����ة  وذك��������رت 
�ل�صيا�صية ت�صهد توتر� وتهديد�ت 
رو�ب�����ط حماية  م���ن  وحم������اولت 

•• الفجر - تون�س
    �أكدت �لنائبة مباركة عو�ينية، 
�لر�همي  حممد  �ل�صهيد  �أرملة 
�أم�س  �ل�صعبي،  بالتيار  و�لقيادية 
مبلفات  �ل���ت���لع���ب  �أن  �ل�����ص��ب��ت، 
�ل�صهد�ء �أو�صل �لبلد �إىل �حلال 

�لتي هي عليها �لآن. 
مد�خلة  يف  م���ب���ارك���ة  وق����ال����ت     
�إذ�عية: �إن تون�س �صغرية وتت�صع 
�لطر�ف  جميع  د�عية  للجميع، 
�ىل توحيد �ل�صفوف �صد �لعنف 
�صرورة  على  م�صددة  و�لره����اب، 
�ن حترتم �لدولة علوية �لقانون 

وتطبيقه.
يتم  مل  “لو  �ن�����ه  و������ص����اف����ت     
�ل��ت��لع��ب مب��ل��ف��ات �ل�����ص��ه��د�ء ملا 
�ل���ت���ي نحن  و���ص��ل��ن��ا �ىل �حل���ال���ة 

مت  “لو  و�ن��������ه  �لن”،  ع���ل���ي���ه���ا 
ق�صيتي  م���ع  ب��ج��دي��ة  �ل��ت��ع��اط��ي 
ملا  و�لر�همي  بلعيد  �ل�صهيدين 
و�صلنا �ىل ما و�صلنا �ليه �ليوم«.

خمطط  �إح��������ب��������اط  وح�����������ول     
عو�ينية  �أو����ص���ح���ت  لغ��ت��ي��ال��ه��ا، 
دعوتها يف  ملا متت  به  علمت  �نها 
�من  مرحلة �وىل من قبل فرقة 
�ريانة ثم وحدة مكافحة �لرهاب 
ثانية،  م��رح��ل��ة  يف  ب���ال���ق���رج���اين 
و�أن���ه���ا ع��ل��ى ع��ك�����س ���ص��ن��ة 2013 
�إثر �غتيال زوجها �ل�صهيد حممد 
تهديد�ت  ت��ت��ل��ق  مل  �ل���ر�ه���م���ي 
�و  �ر�صاليات  خ��لل  م��ن  مبا�صرة 
غريها، لفتة �ىل �نها مل تلحظ 
و�أن��ه��ا فوجئت  �م��ر م�صرت�ب،  �ي 
ل�صتهد�فها،  خم��ط��ط  ب���وج���ود 
�لوحد�ت  لكل  بال�صكر  متوجهة 

�ملبذولة  �ملجهود�ت  على  �لمنية 
و�ل�صهر  �مل��و�ط��ن��ني  �رو�ح  لإن��ق��اذ 

على �من �لبلد.
   و�أكدت �لر�همي �نها �صتو��صل 
موؤكدة  طبيعية،  ب�صفة  حياتها 
�ل ما كتب �هلل  “لن ي�صيبنا  �نه 
طالبت  �ن��ه��ا  �ىل  م�����ص��رية  لنا”، 

بتوفري حماية لها ولأبنائها.
   يذكر �أن وز�رة �لد�خلية ك�صفت 
�جل���م���ع���ة ع����ن �إح����ب����اط خمطط 
�إثر  لغ��ت��ي��ال م��ب��ارك��ة ع��و�ي��ن��ي��ة 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �إره���اب���ي م���ن قبل 
للم�صالح  �لعامة  �لإد�رة  وح��د�ت 

�ملخت�صة للأمن �لوطني.
با�صم  �لر�صمي  �ل��ن��اط��ق  و�أف����اد     
�حليوين،  خالد  �لد�خلية،  وز�رة 
�ل��ك�����ص��ف ع���ن خمطط  “مت  ب���اأن���ه 
بالتيار  �ل���ق���ي���ادي���ة  ل����ص���ت���ه���د�ف 

وذلك  عو�ينية،  مباركة  �ل�صعبي 
�إث���ر �إل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى عن�صر 
�إره��اب��ي م��ن قبل وح���د�ت �لإد�رة 
�لعامة للم�صالح �ملخت�صة للأمن 

�لوطني«.
   و�أ����ص���اف �حل��ي��وين يف ت�صريح 
للأنباء  �إف��ري��ق��ي��ا  تون�س  ل��وك��ال��ة 
�أنه  �جل��م��ع��ة،  �لأول  �أم�����س  م�صاء 
مت �إعلم عو�ينية بهذ� �ملخطط، 
�لقطب  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وذل������ك 
�ل��ق�����ص��ائ��ي مل��ك��اف��ح��ة �لإره��������اب، 
�ل�صرورية يف  �لإج��ر�ء�ت  و�تخاذ 

�صاأن حمايتها وتاأمني �صلمتها.
   وب��دوره، �أف��اد �لتيار �ل�صعبي يف 
�لأجهزة  ب��اأن  �ل��ع��ام،  ل��ل��ر�أي  بيان 
�أح��ب��ط��ت خمططا  �لأم���ن���ي���ة ق���د 
لغ�����ت�����ي�����ال م�����ب�����ارك�����ة ع���و�ي���ن���ي���ة 
�ل�صهيد حممد  �أرملة  �لر�همي، 

�لر�همي
   ونبه �حلزب يف بيانه �إىل “خطورة 
�لو�صع �لذي بات م�صحونا باأجو�ء 
ودع����ا  و�لتحري�س”،  �ل���ع���ن���ف 
�ل�����ص��ع��ب �ل��ت��ون�����ص��ي وق����و�ه �حلية 
و�لوحدة  و�حل��ذر  “�حليطة  �إىل 
يف مو�جهة حم��اولت جر �لبلد 
مثمنا  جمدد� �إىل مربع �لعنف”، 
جم���ه���ود�ت �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة يف 

�ملعركة �صد �لإرهاب.
   وق����د ع����ّر ح����زب �ل���ع���م���ال عن 
�لنائبة  م����ع  �مل���ط���ل���ق  ت�����ص��ام��ن��ه 
�ل�صهيد  �رم��ل��ة  عو�ينية  م��ب��ارك��ة 
وم����ع حزبها  �ل���ر�ه���م���ي  حم��م��د 
قو�ت  �حباط  �إث��ر  �ل�صعبي  �لتيار 

�لمن خمططا لغتيالها.
   و�أد�ن �حلزب يف بيان �صادر عنه 
و�لتكفري”،  �ل��ك��ر�ه��ي��ة  “خطاب 

•• باري�س-اأ ف ب:

معار�صي  م��ن  �ل��ع�����ص��ر�ت  جت��ّم��ع 
�إميانويل  �ل��ف��رن�����ص��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�جلمعة  �لأول  �أم�������س  م���اك���رون 
كان  باري�س حيث  �أم��ام م�صرح يف 
�لدخول  وحاولو�  عر�صااً  يح�صر 
�أن ق��و�ت �لأم���ن ت�صّدت  �إل  �إل��ي��ه 

لهم، وفق م�صادر متطابقة.
وزوجته  �لرئي�س  �أو�صاط  وقالت 
حاولو�  �صخ�صااً  ثلثني  نحو  �إن 
وُو����ص���ع  �مل�������ص���رح  �إىل  �ل����دخ����ول 
ماكرون  وب��ري��ج��ي��ت  �إمي���ان���وي���ل 
�لعر�س،  يح�صر�ن  ك��ان��ا  �ل��ل��ذ�ن 
دقائق  لب�صع  “�آمن”  م��ك��ان  يف 
ث���م ع����اد� مل��ت��اب��ع��ة �ل��ع��ر���س حتى 
�ل��ن��ه��اي��ة. و�أك�����دت د�ئ����رة �صرطة 
باري�س �أن �ملتظاهرين مل يتمكنو� 

من �لدخول.
يحّب  �ل������ذي  �ل���رئ���ي�������س  وغ��������ادر 
باري�س  يف  ���ص��ّري  ب�صكل  �خل���روج 
�ملكان  م�������ص���رح،  �أو  م��ط��ع��م  �إىل 
 22،00 �ل�����ص��اع��ة  ن��ح��و  ب�����ص��ي��ارة 
حر��صة  حت���ت  غ(  ت   21،00(

�ل�صرطة.
فر�ن�س  لوكالة  مر��صلون  و�أف���اد 
هتفو�  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  �أن  ب���ر����س 
عام”  �إ����ص���ر�ب  ���ص��وي��ااً،  “جميعنا 
وو�ج���ه���و� ع��ل��ى م���دى ���ص��اع��ة من 
�ل��وق��ت ع���دد�اً ك��ب��ري�اً م��ن عنا�صر 

�ل�صرطة �أمام �مل�صرح.
وكان �لرئي�س وزوجته يح�صر�ن 
�صحايف  ن�����ص��ر  ع���ن���دم���ا  ع���ر����ص���ااً 
ن���ا����ص���ط ه����و ط����ه ب��وح��ف�����س كان 
�ل��رئ��ي�����س بثلثة  خ��ل��ف  ي��ج��ل�����س 

نائبان كوملبيان يوؤكدان 
ا�شتخدام اجلي�س م�شاعدات 

اأمريكية يف برنامج جت�ش�س حملي 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�أعلن معار�صان يف جمل�س �ل�صيوخ 
�لكولومبي �أن �جلي�س �لكولومبي 
��صتخدم م�صاعد�ت مالية �أمريكية 
يف برنامج جت�ص�س حملي ��صتهدف 
ن��و�ب��ا و���ص��خ�����ص��ي��ات ع��ام��ة �أخ����رى، 
جمل�س  يف  �أع�صاء  �أم��ام  م�صريين 
كانا  �أنهما  �ىل  �لأم��ريك��ي  �ل��ن��و�ب 

بني �صحايا هذ� �لرنامج.
وي����اأت����ي ذل�����ك ع���ق���ب ن�����ص��ر جملة 
�ملحلية  �لإخ���ب���اري���ة  “�صيمانا” 
ت  تن�صّ ح���ول  �أدل�����ة  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف 
ع���������ص����ك����ري����ني ع�����ل�����ى ب����رمل����ان����ي����ني 
غري  ب�صكل  وق�����ص��اة  و���ص��ح��اف��ي��ني 

قانوين.
�ل�صيوخ  جمل�س  يف  �لع�صو  وق���ال 
�صيبيد�  �إي������ف������ان  �ل����ك����ول����وم����ب����ي 
عقب  �جل�����م�����ع�����ة  ل���������ص����ح����اف����ي����ني 
�أع�������ص���اء يف جلنة  م���ع  �ج��ت��م��اع��ه 
�ل�صوؤون �خلارجية مبجل�س �لنو�ب 
�لأمريكي يف و��صنطن، �إن �جلي�س 
وتكنولوجية  مالية  م��و�رد  “تلقى 
مت�صائل  �ملتحدة”،  �لوليات  من 
د�فعي  �أم��و�ل  ��صتخد�م  يتم  “ملاذ� 
�ل�صر�ئب للقيام باأعمال �إجر�مية 

يف كولومبيا؟«.
ع�صو�ن  بارير��س  وروي  و�صيبيد� 
يف جلنة �ل�صلم يف جمل�س �ل�صيوخ 
�ل��ك��ول��وم��ب��ي، وه��م��ا د�ع��م��ان مل�صار 
�صابقني  م��ت��م��ردي��ن  م���ع  �ل�����ص��لم 
�لتي  “فارك”  جم����م����وع����ة  يف 
ن��ار مع  �إط��لق  وّقعت �تفاق وق��ف 
2016 عقب مترد  �حلكومة عام 

دموي �متد لعقود.

دفعت  توتري  على  �صور�اً  مقاعد، 
ملقاطعة  �مل��ج��يء  �إىل  ب��ن��ا���ص��ط��ني 
م�ص���در  ق����ال  م��ا  وف��ق  �ل��ع��ر���س، 

مقّرب من �لرئي�س.
وكتب �صحايف �آخر د�فيد دوفر�صن 
دقائق  ع�صر  ح��و�ىل  قبل  تغريدة 
�أ�صار  بوحف�س  ط��ه  ت��غ��ري��دة  م��ن 
ف��ي��ه�����������������ا �إىل وج�����ود �ل��رئ��ي�����س يف 
�مل�����ص��رح ودع�����ا �مل��ت��ظ��اه��ري��ن �إىل 

�لقدوم.
�لإ�صر�ب  م��ن  �ل�44  �ل��ي��وم  ويف 
�إ�����ص����لح نظام  ع��ل��ى  �ح���ت���ج���اج���ااً 
�مل�صروع  معار�صو  ق��ام  �لتقاعد، 

بخطو�ت موّجهة �أخرى �جلمعة: 
�لكونفدر�لية  م���ق���ر  �ق���ت���ح���ام 
�ل���ف���رن�������ص���ي���ة �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�لأوىل  �ل��ن��ق��اب��ة  وه����ي  ل��ل��ع��م��ل، 
نظام  �إىل  و�مل�����وؤي�����دة  �ل���ب���لد  يف 
به  يندد  �ل��ذي  �ل�صامل  �لتقاعد 
�إغلق  �إىل  بالإ�صافة  �مل�صربون، 
مدخل متحف �للوفر ما �أدى �إىل 

��صتحالة فتحه.
�أُعيد فتح �أبو�ب �للوفر  و�ل�صبت، 
�أم������ام �ل���������زّو�ر، �مل��ت��ح��ف �لأك����رث 
�ملرة  وه���ذه  �ل��ع��امل.  يف  �كتظاظااً 
فيها  �إغ�����لق  ي��ت��ّم  �ل��ت��ي  �لأوىل 

�لإ�صر�ب  ب��دء  منذ  كله  �ملتحف 
�لأول/ ك��ان��ون  يف �خل��ام�����س م��ن 
دي�صمر �إل �أنه �أُرغم على �إغلق 
�ل�صهر  �ل��ع��ر���س  ق���اع���ات  ب��ع�����س 

�ملا�صي.
�لإ����ص���ر�ب يف  ي�صبب  �أن  وي��ت��وق��ع 
عطلة نهاية �لأ�صبوع ��صطر�بات 
يف ح��رك��ة �ل��ق��ط��ار�ت م��ع حت�ّصن 
�خلطوط  م�صتوى  على  مرتقب 

بني �ملناطق..
�لقطار�ت  خ��دم��ة  �صتكون  فيما   
�لفائقة �ل�صرعة “�صبه طبيعية”، 
�لوطنية  �ل�����ص��رك��ة  �إد�رة  وف����ق 

لل�صكك �حلديد. ويهدف م�صروع 
نظ����ام  �ع��ت��م��������������اد  �إىل  �لإ����ص���لح 
ت���ق���اع���د م����وّح����د ب������دلاً م����ن 42 
نظامااً معمولاً بها حالي����ااً وت�صمح 
منافع  وت��ع��ط��ي  م��ب��ك��ر  ب��ت��ق��اع��د 
�لعام  �ل���ق���ط���اع  مل��وظ��ف��ي  �أخ������رى 
و�أخ�صائيي  �مل��ح��ام��ني  وك���ذل���ك 
�ل���ع���لج �ل��ط��ب��ي��ع��ي وح��ت��ى عمال 

�أوبر� باري�س. 
ويقول منتقدو �مل�صروع �حلكومي 
�ملوظفني  م��لي��ني  �صيجر  �إن����ه 
على �لعمل لفرتة �أطول وتقا�صي 

مرتب تقاعدي �أقل.

مربع  �إىل  �جل��م��ي��ع  ج����ّر  �ل���ث���ورة 
�لعنف  �أ�صكال  و�أد�ن��ت كل  �لعنف، 
�مليلي�صيات  و�ع��ت��م��اد  و�ل��ت��ه��دي��د 
يف ح�صم �خل��لف��ات حم���ذرة من 

�لجنر�ر �إىل مربعه.

قيادية بحزب التيار ال�سعبي:

تون�س: اإحباط خمطط لغتيال اأرملة حممد الرباهمي

•• �شيكاجو-باري�س-رويرتز:

�أ�صر  �إن  ق��ان��ون��ي��ون  ي��ق��ول خ���ر�ء 
حتفهم  ل����ق����و�  ���ص��خ�����ص��ا   176
�إي������ر�ن طائرة  �أ���ص��ق��ط��ت  ع��ن��دم��ا 
ب�����ص��دد معركة  �أوك���ر�ن���ي���ة  رك����اب 
قانونية معقدة �صيكون فيها دعم 
�صروريا  �ل�صحايا  دول  حكومات 
ل�����دى ���ص��ع��ي��ه��م ل��ل��ح�����ص��ول على 

تعوي�صات.
�أن �ل��ك��ث��ري من  وي����رى حم��ام��ون 
�صيكونون  �ل�صحايا  وذوي  �أق��ارب 
لتعوي�صات  تلقائيا  م�صتحقني 
تقدر مبا يو�زي 170 �ألف دولر 
من �خلطوط �لأوكر�نية �لدولية 
مب����وج����ب م����ع����اه����دة م���ون���رتي���ال 
حتدد  �ل��ت��ي   1999 يف  �مل��وق��ع��ة 
�صركات  �لقانونية على  �مل�صوؤولية 
�إ�صابة  �أو  �لطري�ن يف حالة موت 
�ملحاولة  لهم  يحق  لكن  �ل��رك��اب 
بتعوي�صات  ق�صائيا  للمطالبة 

�إ�صافية.
لكن �آخرين قد يكونون م�صتحقني 

ملبلغ �أقل بكثري.
لي�صت ع�صو� يف معاهدة  ف��اإي��ر�ن 

على  �إل  ت���وق���ع  ومل  م���ون���رتي���ال 
و�لأقل  عليها  �ل�صابقة  �مل��ع��اه��دة 
معاهدة  با�صم  و�مل��ع��روف��ة  م��رون��ة 

و�ر�صو.
ونظريا يعني ذلك، وفقا ملحامني، 
�أ�صر �ل�صحايا �لذين يعي�صون  �أن 
يف �خل�����ارج وك���ان���و� ع��ائ��دي��ن من 
�إير�ن لبلدهم عندما مت �إ�صقاط 
�ل��ث��ام��ن م��ن يناير-  �ل��ط��ائ��رة يف 
ك���ان���ون �ل���ث���اين ق���د حت�����ص��ل على 
م��ب��ل��غ �ل��ت��ع��وي�����س �مل���ذك���ور كامل 
بينما من كانو� على منت �لطائرة 
ب�����د�أو�  �أو  ف��ق��ط  ب���ت���ذك���رة ذه���اب���ا 
�أفغان�صتان  �أو  �إي��ر�ن  من  رحلتهم 
على  �إل  �حل�صول  لهم  يحق  ل��ن 
مبوجب  ف��ق��ط  دولر  �أل�����ف   25
معاهدة و�ر�صو. وكان بع�س ركاب 

�لطائرة �ملنكوبة من �لأفغان.
�ل����ط����ري�ن، �لتي  ���ص��رك��ة  وق���ال���ت 
ت���ذك���ر يف ق���و�ع���ده���ا �مل��ع��ل��ن��ة كل 
�أن  بالإمكان  لي�س  �إن  �ملعاهدتني، 
حلني  �أيهما  تطبيق  ب�صاأن  تعلق 

��صتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية.
وقالت �حلكومة �لأوكر�نية حتى 
معاهدة  بنود  �صتطبق  �إن��ه��ا  �لآن 

من  �ملت�صررين  على  م��ون��رتي��ال 
�لقو�عد  ت�صمح  ول  م��و�ط��ن��ي��ه��ا. 
�صركات  مبلحقة  دول��ي��ا  �ملتبعة 
فئة  �أك����رث  يف  ق�صائيا  �ل���ط���ري�ن 
وهي  �مل����ج����ال  ه�����ذ�  ����ص���ر�م���ة يف 
“�لتاأديبية”.  �ل���ت���ع���وي�������ص���ات 
�أغ��ل��ب �ملحامني  ي��ق��ول  وب��ال��ت��ايل 
�إن �لأ�صر �صيتعني عليها �لبدء يف 
ملقا�صاة  �لتعقيد  �صديدة  عملية 
�إي�����ر�ن وه���و �ح��ت��م��ال ي��ع��ت��ر فيه 

�لدعم �ل�صيا�صي �أمر� حيويا.
وق���ال جا�صنت ج��ري��ن م��ن �صركة 
)ك����ر�ي����ن����دل����ر �آن�������د ك���ر�ي���ن���دل���ر( 
�لتز�م  عليها  “�إير�ن  �لقانونية 
و�صيتطلب  �لأ���ص��ر  م��ع��ن��وي جت���اه 
�لأم�����ر دع��م��ا ���ص��ي��ا���ص��ي��ا م���ن كند� 
و�أوكر�نيا و�لدول �ملعنية �لأخرى 
بذلك  �صتفي  �إي����ر�ن  �أن  ل�صمان 

�للتز�م«.
عندما  �لطائرة  �إي��ر�ن  و�أ�صقطت 
بعد  تاأهب  حالة  يف  قو�تها  كانت 
�إط��لق��ه��ا ���ص��و�ري��خ ع��ل��ى �أه���د�ف 
�نتقاما  �ل�����ع�����ر�ق  يف  �أم���ري���ك���ي���ة 
ق��ت��ل��ت قائد  �أم���ري���ك���ي���ة  ل�����ص��رب��ة 
�صليماين.  ق��ا���ص��م  �ل��ق��د���س  فيلق 

و�عرتفت طهر�ن بامل�صوؤولية عن 
�إ�صقاط �لطائرة باخلطاأ بعد �أيام 

من �لإنكار.
لديها  ك��ان��ت  دول  خم�س  وق��ال��ت 
�ملنكوبة  رعايا على منت �لطائرة 
تعوي�صات  دف���ع  �إي������ر�ن  ع��ل��ى  �إن 
�لدول  تلك  لكن  �ل�صحايا  لأ�صر 
مل تف�صح بعد عن طبيعة �مل�صاندة 
�لتي تعتزم تقدميها لتحقيق تلك 

�ملطالبة.
�أ�صفها �لعميق على  �إي��ر�ن  و�أب��دت 
�إ���ص��ق��اط �ل��ط��ائ��رة ووع���دت بدعم 
بعد  ت��ن��اق�����س  ل��ك��ن��ه��ا مل  �لأ�����ص����ر 

م�صاألة �لتعوي�صات.
لدولة  م���و�ط���ن  �أي  وم���ق���ا����ص���اة 
مبا  ك��رى  عقبات  تو�جه  م�صاألة 
�ملحاكم  م��ن  �لكثري  ت���ردد  ي�صمل 
ق����ان����وين  حت�����د  يف  �خل�����و������س  يف 
ومل  للدول.  �ل�صيادية  للح�صانة 
�إي����ر�ن  ي��ع��رف ب��ع��د م���ا �إذ� ك��ان��ت 

�صتحتمي بتلك �حل�صانة.
�إن  �إي��������ر�ن  وي����ق����ول حم���ل���ل���ون يف 
على  �لإير�نية  �ل�صلطات  �إط��لق 
���ص��ح��اي��ا حت��ط��م �ل���ط���ائ���رة لقب 
�إن مل  �ل�صعب  �صهد�ء يجعل من 

و�أدى  �صخ�صا   290 ر�ح �صحيته 
ملقا�صاة �إير�ن للوليات �ملتحدة.

�لأج����������و�ء  �أن  �آخ�����������رون  وي��������رى 
�مل�صطربة للدبلوما�صية يف �ل�صرق 
�صادت  �لتي  تلك  متاثل  �لأو���ص��ط 
�لقانونية  ل��وك��ريب��ي  �أزم����ة  وق���ت 
ل�صركة  تابعة  طائرة  تفجري  بعد 

)بان �آم( فوق �ملدينة �ل�صكتلندية 
يف 1988 مما �أودى بحياة 250 
�صخ�صا. وقال جرين، �لذي مثلت 
لوكريبي،  �صحايا  حقوق  �صركته 
�لأمريكية  �حل��ك��وم��ة  �صغط  �إن 
مب���ا ���ص��م��ل ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
�حل�صول  يف  �أ���ص��ا���ص��ي��ا  ك���ان  ليبيا 

�إجر�ء  �تخاذ  �مل�صتحيل  من  يكن 
ح�صا�صية  ب�����ص��ب��ب  �ل����دول����ة  ���ص��د 

�لتعامل مع فكرة �ل�صت�صهاد.
وق���������ارن ب���ع�������س �مل����ر�ق����ب����ني بني 
�لكارثة و�إ�صقاط مدمرة �أمريكية 
ت���اب���ع���ة  ل�����ط�����ائ�����رة   1988 يف 
للخطوط �جلوية �لإير�نية �لذي 

ت�����ص��وي��ة قدرها  ع��ل��ى  �ل��ن��ه��اي��ة  يف 
�حلكومة  م��ن  دولر  مليار   2.7
�لأخ���ري من  �جل���زء  �أم���ا  �لليبية. 
�تفاق  يف  ظ��ه��ر  ف��ق��د  �ل��ت�����ص��وي��ة 
�أو�صع نطاقا بني ليبيا و�لوليات 
�ملتحدة لتهدئة توتر د�م ل�صنو�ت 

بني طر�بل�س و�لغرب.

معركة قانونية و�شيا�شية اأمام اأ�شر �شحايا حتطم الطائرة الأوكرانية 

متظاهرون حاولوا الدخول اإىل م�شرح يف باري�س كان ماكرون بداخله 

مباركة عو�ينية �لقيادية بالتيار �ل�صعبي

طالبان ت�شعى للتوقيع على 
اتفاق مع وا�شنطن بنهاية ال�شهر

•• كابول-اأ ف ب:

�إىل  بالتو�صل  �أن �حلركة ترغب  با�صم طالبان �صهيل �صاهني  �لناطق  �أفاد 
�تفاق مع �لوليات �ملتحدة ل�صحب قو�تها بحلول نهاية كانون �لثاين-يناير 

و�أنها م�صتعدة “خلف�س” �لعمليات �لع�صكرية قبل ذلك.
�أجرت  ح��ني  يف  �لباك�صتانية  “د�ون”  ل�صحيفة  �صاهني  ت�صريح  وي��اأت��ي 
�حلركة و�لوليات �ملتحدة حمادثات يف �لدوحة هذ� �لأ�صبوع، بعد �أن �أفادت 
م�صادر �ملتمردين وكالة فر�ن�س بر�س �أنها عر�صت وقف �إطلق �لنار لفرتة 
وجيزة. وقال �صاهني لل�صحيفة وفق تقرير ُن�صر �أم�س �ل�صبت “�تفقنا على 
�تفاق �ل�صلم مع  �لتي ت�صبق توقيع  �لأي��ام  خف�س �لعمليات �لع�صكرية يف 

�لوليات �ملتحدة«.
و�أ�صاف �أن طالبان “متفائلة” باأنه ميكن توقيع �تفاق مع و��صنطن قبل 
ا  نهاية �ل�صهر، و�أن خف�س �لعمليات يف جميع �أنحاء �لبلد �صوف ي�صمل �أي�صاً
م�صاألة  �لآن  “�إنها  �ملتحدث  وق��ال  �لأفغانية.  �لقو�ت  ت�صتهدف  �لتي  تلك 
�لذي  �لأم��ر  �لعنف  للحد من  �أ�صابيع  و��صنطن �حلركة منذ  �أي��ام«. تدعو 
مبوجبه  تبد�أ  �تفاق  حول  �لر�صمية  �ملفاو�صات  ل�صتئناف  �صرطااً  و�صعته 
�لقو�ت �لأمريكية بالن�صحاب مقابل �صمانات �أمنية، بعد نحو عقدين من 

بدء تدخلها يف �أفغان�صتان.
على  وكانتا  عام  ملدة  �ملتحدة  و�لوليات  طالبان  بني  �ملفاو�صات  و��صتمرت 
�لرئي�س  �أع��ل��ن  عندما   2019 �أيلول-�صبتمر  يف  �إع���لن  �إ���ص��د�ر  و���ص��ك 
�إىل  ذل���ك  وع���ز�  “ميتة”،  �لعملية  �أن  ف��ج��اأة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم���ريك���ي 

�لهجمات �لعنيفة �لتي ت�صنها طالبان.
قطر،  يف  �لأول-دي�����ص��م��ر  ك��ان��ون  يف  �جلانبني  ب��ني  �مل��ح��ادث��ات  و��صتوؤنفت 
لكنها �أوقفت موؤقتاًا مرة �أخرى يف �أعقاب هجوم بالقرب من قاعدة باغر�م 

�لع�صكرية �لتي يتمركز فيها جنود �أمريكيون.
�ت��ف��اق م��ع ط��ال��ب��ان على رك��ي��زت��ني رئي�صيتني:  �أي  ي��ق��وم  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
�ملتمردين بعدم تقدمي ملذ  �أفغان�صتان و�لتز�م  �لن�صحاب �لأمريكي من 

للجهاديني، �صرط �أن يح�صل على �صوء �أخ�صر من تر�مب.
وكانت علقة طالبان بالقاعدة هي �ل�صبب �لرئي�صي للغزو �لأمريكي قبل 
�أن ميهد �لطريق لإجر�ء  �لتو�صل لتفاق  ا. ومن �صاأن  18 عاماً �أكرث من 

حمادثات بني �لأفغانيني �أنف�صهم.
ويتفق �لعديد من �ملر�قبني على �أنه مل يعد بالإمكان ك�صب �حلرب ع�صكريا 
بني  �لت��ف��اق  هو  �أفغان�صتان  يف  د�ئ��م  �صلم  لإح��لل  �لوحيد  �لطريق  و�أن 

طالبان و�حلكومة �ملدعومة من �لوليات �ملتحدة يف كابول.
ورف�صت طالبان حتى �لآن �لتفاو�س مع �حلكومة �لأفغانية �لتي تعترها 
ا غري �صرعي، ما �أثار خماوف من ��صتمر�ر �لقتال بغ�س �لنظر عن  نظاماً

�أي �تفاق يتم �لتو�صل �إليه مع �لأمريكيني.
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عربي ودويل

ذك���ر ت��ق��ري��ر مل��وق��ع )�إن.ك���ي���ه. ن��ي��وز( �لإخ���ب���اري، وم��ق��ره ���ص��ول، �أم�س 
خارجية  وزي���ر  ه��و  ي���وجن  ري  حم��ل  �صيحل  ج��دي��د�  وزي����ر�  �أن  �ل�صبت 
كوريا �ل�صمالية. و�أ�صاف �لتقرير نقل عن م�صادر مل ي�صّمها �أن وزير 
�أن تعلن كوريا �ل�صمالية  �خلارجية �جلديد مل يتحدد لكن من �ملقرر 
�جلنوبية،  كوريا  يف  �لوحدة  وز�رة  وقالت  �ملقبل.  �خلمي�س  ي��وم  ��صمه 
�أي تغيري  �إنه ينبغي تقييم  �ل�صمالية،  �مل�صوؤولة عن �صوؤون كوريا  وهي 
يف و�صع ري بحذر. ووفقا لوز�رة �لوحدة، فاإن ري �ملولود عام 1956 
هو جنل ري ميوجن جي �لنائب �ل�صابق ملدير �إد�رة �لتنظيم و�لتوجيه 
�لإد�رة  هذه  وت�صرف  �حلاكم.  �لعمال  حزب  د�خ��ل  �لكيانات  �أح��د  وهي 
على تعيني �مل�صوؤولني �لإد�ري��ني يف �لدولة. كما كان و�ل��ده حم��رر� يف 
وكالة �لأنباء �ملركزية �لكورية وهي �لوكالة �لر�صمية للبلد. ودر�س ري 
�لذي يتحدث �لإجنليزية بطلقة يف جامعة �للغات �لأجنبية �ملرموقة 
يف بيوجنياجن وتوىل على مدى �صنو�ت منا�صب رفيعة تعامل خللها 
مع �لغرب. وكان ري �صفري� لكوريا �ل�صمالية يف لندن يف �لفرتة من عام 
2003 �إىل عام 2007، كما توىل من�صب نائب وزير �خلارجية ومثل 
بلده �أثناء �ملحادثات �ل�صد��صية حول برنامج بيوجنياجن �لنووي. ومل 
يح�صر ري �لتجمع �ل�صنوي لقادة �لعامل يف �لأمم �ملتحدة يف �صبتمر- 
ملدة  نيويورك  �مل�صتوى يف  رفيع  �لجتماع  ه��ذ�  �أن��ه ح�صر  رغ��م  �أي��ل��ول 

ثلث �صنو�ت من عام 2016 �إىل عام 2018.
 

�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  عام  مدير  غرو�صي  ر�فائيل  رحب 
با�صتخد�م �لبلد�ن و�لدول �لأع�صاء خدمات �لوكالة ب�صكل متز�يد 
للم�صاعدة يف �حلماية من �لإره��اب �لنووي، وتعهد بالعمل و�لبناء 
�ل�صيا�صي �لذي �صهده �لتعاون �لدويل يف جمال �لأمن  على �لزخم 

�لنووي خلل �ل�صنو�ت �لأخرية.
و�أكد غرو�صي، يف ت�صريحات ن�صرتها وكالة �لطاقة �لذرية مبقرها 
�لتعاون  تعزيز  �إىل  �حل��اج��ة  �أهمية  فيينا..  �لعا�صمة  يف  �لرئي�س 
�إىل  �لدعم  بتوفري  متعهد�  �لنووي  �لإره���اب  من  للحماية  �ل��دويل 
�لدول  دعمنا جلميع  تو�صيع  على  “�صاأعمل  وق��ال  �لأع�صاء،  �ل��دول 

�لأع�صاء.. و�صتكون هذه �أولوية بالن�صبة يل كمدير عام«.
و�أ�صار �إىل وجود �عرت�ف عاملي باأهمية تعزيز �حلماية من �لإرهاب 
�لدويل، موؤكد� �أن �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية هي �ملنر �لعاملي 
�لثالث  �ل���وز�ري  �مل��وؤمت��ر  �أهمية  �إىل  ولفت  �ل��ت��ع��اون.  لهذ�  �ل�صامل 
عقده  �مل��ق��رر   ،”2020 “�يكون�س  �ل��ن��ووي،  �لأم���ن  ح��ول  للوكالة 
�لدول  �أمام  �ملوؤمتر يوفر فر�صة  �أن  �لقادم، مو�صحا  مطلع فر�ير 
�لأع�صاء و�لوزر�ء وخر�ء �لأمن �لنووي و�مل�صوؤولني و�ملعنيني للنظر 
يف �لنهج �حلايل و�مل�صتقبلي للمخاطر و�لتحديات �لتي تهدد �لأمن 
�لنووي وبحث �صبل تعزيز �حلماية. وتوقع جرو�صي �أن توؤكد �لدول 
�لأع�صاء يف �لوكالة �لتز�مها �ل�صيا�صي بالأمن �لنووي يف �ملوؤمتر.. 

وقال “مهمتنا هي �صمان حتقيق تلك �للتز�مات �ل�صيا�صية«.

�أعلنت وز�رة �لدفاع �لأمريكية )�لبنتاجون( يوم �أم�س �لأول �جلمعة 
يف  لل�صلح  �لأج��ان��ب  �لع�صكريني  �لطلب  حيازة  على  جدية  قيود� 
بعدما قتل �صابط  �أخ��رى  �إج��ر�ء�ت  �لأمريكية ف�صل عن  �لقو�عد 
فلوريد�  للبحرية يف  ق��اع��دة  �أم��ري��ك��ي��ني يف  ب��ح��ارة  ث��لث��ة  ���ص��ع��ودي 
�لبنتاجون  يف  باملخابر�ت  �مل�صوؤول  ريد  ج��اري  وق��ال  �ملا�صي.  �ل�صهر 
�ملعتاد. من  �لو�صع  �إىل  �لعودة  �لعمل ل تعني  �إىل  “�لعودة  بيان  يف 
�لأمنية  و�لإج���ر�ء�ت  �ل�صيا�صات  من  �لعديد  �صن�صع  ف�صاعد�  �لآن 

�جلديدة«.
يف  �آخرين  �أ�صخا�س  ثمانية  و�أ�صيب  �أمريكيني  بحارة  ثلثة  وُقتل 
�لهجوم �لذي وقع يف قاعدة بن�صاكول �جلوية �لتابعة ل�صلح �لبحرية. 

وقتل �صابط بال�صرطة �لطيار �لذي �طلق �لنار بالر�صا�س.
وبعد �لهجوم، علق �جلي�س �لأمريكي تدريب �لطيارين �ل�صعوديني 
�لف�صول  على  ز�ئ���ر�  �صعوديا  ع�صكريا   850 نحو  ت��دري��ب  وق�صر 

�لدر��صية بينما يعكف على مر�جعة �إجر�ء�ت �لتدقيق.
عمليات  ت�صتاأنف  �أن  ميكن  �لع�صكرية  �لإد�ر�ت  ك��ل  �إن  ري��د  وق���ال 

�لتدريب ب�صكل كامل عند تطبيق �لإجر�ء�ت �جلديدة.

عوا�شم

�سول

فيينا

وا�سنطن

بيونغ تكت�شف خلًل جديدًا يف 
برنامج طائرات 737 ماك�س 

•• نيويورك-اأ ف ب:

�أعلنت جمموعة بوينغ للطري�ن �أم�س �لأول �جلمعة �كت�صاف عطل جديد 
737 ماك�س �ملمنوعة من �لتحليق، لكنها  يف برنامج طائر�تها من طر�ز 

تاأمل يف حل �مل�صاألة قريباًا لتجّنب تاأّخر عودة �لطائرة �إىل �خلدمة.
و�أفادت �ل�صركة يف بيان “جنري عمليات �لتحديث �للزمة ونعمل مع �إد�رة 
�لطري�ن �لفدر�لية على تقدمي هذ� �لتغيري ونبقي زبائننا ومزّودينا على 
علم” باآخر �مل�صتجد�ت. و�أ�صافت “�صمان �أن )طائر�ت( 737 ماك�س �آمنة 
مقدمة  يف  �خلدمة،  �إىل  عودتها  قبل  �لتنظيمية  �ملتطلبات  بجميع  وتفي 
�أولوياتنا«. ومل يقّدم �لبيان تفا�صيل ب�صاأن طبيعة �مل�صكلة. وبح�صب م�صدر 
ت�صغيلها.  �لطائرة عند  �أخرى على  بر�مج  بتعطيل  يت�صبب �خللل  مطلع، 
و�أفاد �مل�صدر �أن بيونغ �كت�صفت �مل�صكلة �جلديدة خلل “مر�جعة تقنية” 
�أن عليه �أل تت�صبب  ا  وم�صيفاً ب�”�لب�صيط”  ا �خللل  �لأ�صبوع �ملا�صي، و��صفاً
بتاأجيل عودة �لطائرة �إىل �خلدمة. وتر�جع بيونغ حالياًا مع �إد�رة �لطري�ن 
�لفدر�لية �لتعديلت �لتي مت �إدخالها على برنامج �لتحكم �ملعروف بنظام 
تعزيز خ�صائ�س �ملناورة )�إم �صي �أيه �إ�س(، �لذي �عتر �ل�صبب ور�ء حتّطم 
طائرتي رحلة “ليون �إير” �لإندوني�صية وتلك �لتابعة للخطوط �لإثيوبية 
ا. ومت تعليق ��صتخد�م  يف حادثتني ت�صببتا مبقتل ما جمموعه 346 �صخ�صاً
ويتعنّي على   .2019 �آذ�ر-م��ار���س   13 �لعامل منذ  طائر�ت ماك�س حول 
�صلطات �لطري�ن �ملدين حتديد �لتدريب �لذي �صيحتاج �إليه �لطيارون على 

ماك�س وحتديد موعد لرحلة جتريبية قبل �إعادة �لطائر�ت �إىل �خلدمة.

اأ�ستاذ يف القانون الدويل العام:

»م�شتوطنات« اأردوغان يف �شوريا.. جرمية حرب

مئات املهاجرين من هندورا�س يقرتبون من احلدود املك�شيكية 
•• غواتيماال -اأ ف ب:

ك���ان م��ئ��ات �مل��ه��اج��ري��ن م��ن ه��ن��دور����س ي��ق��رتب��ون من 
�ن  على  م�صممني  و�ملك�صيك،  غو�تيمال  ب��ني  �حل���دود 
ي�صلو� �إىل �لوليات �ملتحدة و�ن يرتكو� ور�ءهم �لفقر 

و�لعنف يف بلدهم.
وبعد عبورهم غو�تيمال، بد�أ �لع�صر�ت منهم بالتجمع 

�أمام موقعني حدوديني.
وق��ال��ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ص��م �مل��ع��ه��د �ل��غ��و�ت��ي��م��ايل للهجرة 
�ملهاجرين  ه����وؤلء  �ن  ل�صحافيني  م��ي��ن��ا،  �ل��ي��خ��ان��در� 
وبع�صهم �أطفال هم جزء من قافلة ت�صم 3543 فرد� 
ب��ي��درو �صول  ���ص��ان  �ل��ث��لث��اء م��ن مدينة  غ���ادرت م�صاء 
غو�تيمال  �إىل  �حل��دود  ع��رو�  وقد  هندور��س.  ب�صمال 

�لأربعاء.
�صاحنات  �أو يف  �لأق������د�م  ع��ل��ى   � ����ص���رياً ه�����وؤلء  وي�����ص��اف��ر 
�جلديد  �لغو�تيمايل  �لرئي�س  حتذير  رغ��م  وح��اف��لت 
لهم  ت�صمح  ل��ن  �ملك�صيك  �أن  م��ن  جياماتي  �أل��ي��خ��ان��درو 

بالدخول.
منذ عام 2019، ن�صرت �ملك�صيك �آلفا من رجال �حلر�س 
�لوطني على حدودها لحتو�ء موجة �ملهاجرين �لذين 
�إجر�ء  وه��و  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ولي��ات  �إىل  للو�صول  ي�صعون 

خارجها، وهو ما ي�صف بال�صبط خمطط �أردوغان.
�أكرث من  �أر��صيها  ت�صت�صيف على  �إنها  تركيا  وتقول 
3 مليني لج��ئ �صوري ف��رو� �إث��ر �ن��دلع �حل��رب يف 
بلدهم، ومعظمهم جاء من حمافظات حلب وحم�س 

وحماة.

•• عوا�شم-وكاالت:

طيب  رج��ب  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  ت�صريح  �إع���لن  ميثل 
�ملناطق  يف  “�مل�صتوطنات”  ت�صييد  ب��ق��ر�ره  �أردوغ����ان 
�لتي ت�صيطر عليها �أنقرة بقوة �ل�صلح �صمايل �صوريا، 

بح�صب خبري يف �لقانون �لدويل. “جرمية حرب”، 
و�أع����ل����ن �ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب �أردوغ��������ان، 
�خلمي�س، �أن بلده بد�أت بالفعل يف ت�صييد ما و�صفها 
ب�”�مل�صتوطنات” يف �ملناطق �لتي ت�صيطر عليها �أنقرة 

بقوة �ل�صلح �صمايل �صوريا.
�لتي  �ملناطق  لت�صييد م�صتوطنات يف  �أنقرة  وتخطط 
�إ�صكان �ل�صوريني �لعرب  نزح عنها �لأك��ر�د، حتى يتم 
�أخ��رى من �لبلد  ف��رو� من مناطق  �لآخرين �لذين 
حتذير�ت  و�صط   ،2011 منذ  �ملندلعة  �حل��رب  �إث��ر 

من ت�صويه �خلريطة �لدميوغر�فية للمنطقة.
�إن  �صلمة،  �أمين  �لعام،  �لدويل  �لقانون  �أ�صتاذ  وقال 
“هذ� �لقر�ر هو جرمية حرب حقيقية، يجب وقفها 
ف��ور�، لأن��ه تو�صع ع��دو�ين، �أك��رث من جمرد ��صتفز�ز 

�صيا�صي«.
عربية  ن��ي��وز  ل�صكاي  ت�صريحات  يف  �صلمة  و�أو���ص��ح 
بوؤر�  �لح��ت��لل  دول���ة  �إق��ام��ة  يعني  “�ل�صتيطان  �أن 
و�صق  د�ئمة،  ب�صورة  �ل�صكان  من  جمموعة  لتوطني 
طرق وبناء مد�ر�س فيها، ونقل مو�طنني �إليها، غري 
�لأر�س،  �ل�صتيلء على  �أجل  �لأ�صليني، من  �ل�صكان 

وهو  عنها،  �لرحيل  على  �لأ�صليني  �ل�صكان  و�إج��ب��ار 
يخالف  وه��و  حاليا،  �ل�صوري  �ل�صمال  يف  يح�صل  ما 

�لقانون �لدويل«.
و�أ�صاف: “جرمية �ل�صتيطان جرمية حرب مو�صوفة 
يجب وقفها ولي�س �لتعامل معها باعتبارها عمل من 
و�لتو�صع  �لأر���س  �غت�صاب  ولكنه  �ل�صتفز�ز،  �أعمال 

�لعدو�ين على ح�صاب �لأر�س«.
�حلكومية،  �ل��رتك��ي��ة  تي”  �أر  “تي  �ص�������بكة  وذك���رت 
نقل عن �أردوغان قول�����ه “بد�أن�����ا �لعمل على ت�صييد 
وت���ل  �ل��ع�����������ني  ر�أ�����س  منطقت���ي  ب��ني  �مل�ص�����توطنات 
من  �لآلف  مئ�������ات  �إ�ص������كان  ميكنن����ا  حيث  �أبي�س، 

�لأ�صخا�س«.
و�أ�صاف �أردوغان �أن مناطق �أخرى على طول �حلدود 

�لرتكية �ل�صورية “ميكن �أن توؤوي مليون �صخ�س«.
�حد  تعد  �ل�صتيطان  “جرمية  ف��اأن  ل�صلمة،  ووفقا 
�ل�صعوب يف هذه  دون متكني  �لعدو�ن وحتول  �أ�صكال 
�ملناطق من ممار�صة حقهم يف تقرير م�صريهم بعيد� 

عن �لحتلل«.
من  �لثامنة  �لفقرة  �أن  �ل��دويل  �لقانون  خبري  و�أك��د 
�ملادة �لثامنة يف �لنظام �لأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية 
دولة  ق��ي��ام  تعني  �جل��رمي��ة  �أن  �إىل  ت�صري  �ل��دول��ي��ة، 
�أجز�ء  بنقل  �أو غري مبا�صر،  ب�صكل مبا�صر  �لحتلل 
من �صكانها �ملدنيني �إىل �لأر�س �لتي حتتلها، �أو �إبعاد 
�أو نقل كل �صكان �لأر�س �ملحتلة د�خل هذه �لأر�س �أو 

�أ�صغر حجما  �أخ���رى  ق��و�ف��ل  ث��لث  �لأق���ل  تبعتها على 
2019. وم��ن ثم توقفت  ع��ام  �لربع �لأول من  خ��لل 

�نتقدته منظمات حماية حقوق �لإن�صان.
لوبيز  م��ان��وي��ل  �أن��دري�����س  �ملك�صيكي  �ل��رئ��ي�����س  وع���َر����َس 
�أوبر�دور �جلمعة �ن ُيقّدم �ربعة �لف وظيفة يف جنوب 

�ملك�صيك لولئك �ملهاجرين.
كان  عاما(   24( �أوري��لن��ا  لوي�س  يدعى  مهاجر  وق��ال 
غو�تيمال،  ب�صرق  كويتز�لتيبيك  قرية  من  �نطلق  قد 
لوكالة فر�ن�س بر�س �إن هدف �لقافلة “هو �أن ن�صتطيع 
هو  فالهدف  �لطريقة،  تكن  �ي��ا  �حل��دود،  عبور  ا  جميعاً

�لوليات �ملتحدة«.
بلدها  تركت  �لتي  �صنة(   18( كاركامو  كارين  وقالت 
نرف�س  لأننا  �صنمّر  يحدث،  “مهما  �لبطالة  من  هربا 

�ل�صماح بان تذهب جهودنا �صدى«.
 36( كا�صريي�س  كينيا  تدعى  �أخ���رى  مهاجرة  وق��ال��ت 
�بنتيها  مع  هندور��س  يف  �لعنف  من  هربت  �نها  ا(  عاماً
ُخِطفت  ك��ان��ت  و�ح��د�ه��م��ا  ع��ام��ا  و16   13 �لبالغتني 
وت��ع��ر���ص��ت ل��لغ��ت�����ص��اب م���ن ف����رد ي��ن��ت��م��ي �ىل �حدى 

�لع�صابات.
�لعام ون�صف  وت�صكلت قو�فل عدة يف هندور��س خلل 
14 ت�صرين �لأول- �لعام �ملا�صيني، �لأوىل �نطلقت يف 
2018 و�صمت �كرث من �لفي �صخ�س �جتهو�  �أكتوبر 
وقد  �ملتحدة.  �ل��ولي��ات  �ىل  �ل��دخ��ول  �أم��ل  على  �صمالاً 

وكان و��صحا �أن �أنقرة تريد من طرد �مل�صلحني �لأكر�د 
هدفا �آخر غري �لهدف �لع�صكري، وهو �إن�صاء منطقة 
على  �ملقيمني  �ل�صوريني  م��ن  �لتخل�س  بهدف  �آم��ن��ة 
�أر��صيها، وخلق حاجز ب�صري على حدودها �جلنوبية 

يف�صل بني �أكر�د �صوريا و�لأر��صي �لرتكية.

دونالد  �لم��ريك��ي  �لرئي�س  ق��ر�ر  ب�صبب  �لظاهرة  ه��ذه 
تر�مب ن�صر جنود على �حلدود.

�حلكومة �إنها ت�صمح للأولد �ل�صعفاء باللغة �لأملانية، �أن يتعلموها بالوترية 
�لتي تلئمهم، دون �أن يعيقو� �لأطفال �لآخرين يف �حل�ص�س �لعادية.

�ئتلف  يف  نف�صها  �ملهمة  ت��وىل  �ل���ذي  ف��ا���ص��م��ان،  هاينز  �لتعليم  وزي���ر  و�أك���د 
كورتز �حلاكم �ل�صابق مع �ليمني �ملتطرف، �أن تلك �ل�صفوف “�صبيل لتفادي 
ب�صبب  بالدرو�س  �للحاق  على  �لقادرين  غري  �لأولد  لهوؤلء  �لد�ئم  �لإق�صاء 
�صعف مهار�تهم �للغوية«. �نهار �لئتلف �ملناه�س للهجرة يف �لنم�صا يف �أيار-

مايو على خلفية ف�صيحة ف�صاد طالت �لزعيم �ل�صابق حلزب �حلرية �ليميني 
�ملتطرف. ويوجد حاليااً نحو 6300 طفل م�صجلني ب�صفوف �للغة يف كافة 
ن�صمة،  مليني   8،8 �صكانها  ع��دد  يبلغ  �لتي  �لنم�صا  و�صّكلت  �لنم�صا.  �أنحاء 
مركز جذب لو�فدين من دول �أخرى جماورة و�أكرث فقر�اً يف �لحتاد �لأوروبي، 
مثل �ملجر ورومانيا، بحثااً عن فر�س عمل. وقبل �إن�صاء �صفوف �للغة يف عام 
�لتي  �خلطة  لهذه  �مل�صتطلعني  من   80% تاأييد  ��صتطلع  �أظهر   ،2018

•• فيينا-اأ ف ب:

يغادر عبد �لرحمن كل �صباح �صفوفه �لعادية يف �ملدر�صة �لبتد�ئية يف فيينا، 
�لأملانية لثلث  �للغة  ق��ر�ءة وكتابة  لتعلم  �آخ��ر�اً  20 طفلاً  �إىل نحو  لين�صم 
�صاعات يف دور�ت يرى �لبع�س فيها متييز�اً �صد �لأجانب. �صيو��صل هذ� �لطفل 
�ليمني �لبالغ من �لعمر 8 �صنو�ت وو�صل �لنم�صا يف متوز-يوليو، متابعة هذه 
م�صتو�ه  ي�صبح  �أن  �إىل  �لغيتو”،  “�صفوف  �ملنتقدون  ي�صميها  �لتي  �ل�صفوف 
�للغوي جيد�اً. ول تبدي �حلكومة �أي نية يف وقف هذه �ل�صفوف، رغم �إبد�ء 
�خل�صر حلفاء �مل�صت�صار �ملحافظ �صيبا�صتيان كورتز �جلدد يف �حلكم، قلقهم من 
هذه �ل�صيا�صة �ملثرية للجدل. وتعهد كورتز بالإبقاء على �لقو�نني �ملناه�صة 
�إىل جانبه يف �لئتلف  �مل�صاركني  للهجرة دون �عرت��س من جانب �خل�صر 
تقول  �لتي  �للغة �خلا�صة  دور�ت  �عتمدها  �لتي  �لإ�صلحات  �حلاكم. وت�صم 

متيز �لنم�صا عن دول �أوروبية �أخرى يدخل فيها �لأطفال �ملهاجرون مبا�صرةاً 
�لآر�ء حول هذه  �نق�صام يف  لكن يوجد حاليااً  �لعتيادي.  �ملدر�صي  �لنظام  يف 
�ل�صيا�صة. وفيما يخ�صى كرث من �أن وجود �لعديد من �لأجانب غري �ملتحدثني 
بهذه  �آخ��رون  يندد  �لتعلم،  و�صرعة  م�صتوى  �صيخف�ّس  �ملد�ر�س  يف  بالأملانية 
دمج  ب�صيا�صات  �صابقااً  معروف  بلد  يف  رجعي  �إج��ر�ء  �أنها  �عتبار  على  �خلطة 

تقدمية بينها تاأمني �ل�صكن و�خلدمات للجميع.
دميوقر�طية،  ��صرت�كية  �صابقة  تعليم  وزي��رة  وهي  هامرز�صميد  �صونيا  ور�أت 
�أن “�لتاأثري�ت �مل�صرة” لتلك �لدور�ت �ملنف�صلة �ملتمثلة بعدم �مل�صاو�ة وخلق 
و�صمة �جتماعية حول هوؤلء �لأولد، يجري “جتاهلها لأ�صباب �إيديولوجية«. 
�ملنف�صلة،  لل�صفوف  معار�صته  عن  كذلك  �لنم�صا  يف  �ملعلمني  �حت��اد  و�أع��رب 
دون  �ت��خ��ذ  بها  �لعمل  ق���ر�ر  �أن  �إىل  وم�����ص��ري�  �صاحلة”  “غري  �أن��ه��ا  معتر� 
�للغوي هان�س-يويرغن كروم  �ملعنيني. ويرى  با�صت�صار�ت م�صبقة مع  �لقيام 

“هي  �ل�صفوف  تلك  �أن  فيينا،  ثانية يف جامعة  كلغة  �لأملانية  بتعليم  �خلبري 
�إجر�ء ف�صل، ولي�صت �إجر�ء دمج«. وت�صدد حكومة كورتز مع �خل�صر على �أن 
للمد�ر�س ��صتقللية يف حتديد كيفية تنظيم تلك �لدرو�س. ورغم �أن �خل�صر 
�إىل  )�إ���ص��ارة  �لغيتو”  ب�”�صفوف  �ل�صفوف  وي�صفون  �ل�صيا�صة  تلك  يدينون 
�أحياء منف�صلة ت�صم جمموعات من خلفيات دينية �أو عرقية مماثلة(، لكنهم 
يقولون �إنهم قبلو� ب�صيا�صة كورتز �مل�صددة حول �لهجرة ليح�صلو� يف �ملقابل 

على تنازلت يف جمال مكافحة �لتغري �ملناخي وم�صائل �أخرى.
عبد  ي��ق��ول  فيينا،  �لعا�صمة  يف  ف��اخ��ر  ح��ّي  يف  فيلبيجريغا�س  م��در���ص��ة  م��ن 
�لرحمن بلغته �لأملانية �لتي ل تز�ل يف طور �لتقّدم لفر�ن�س بر�س “�أتعلم �أن 
�أكتب ��صمي، و�أن �ألفظ بع�س �لكلمات«. ت�صطحبه �ملعلمة كاترين بامينغر مع 
�أولد �آخرين تر�وح �أعمارهم بني 6 و10 �صنو�ت، من �صفوفهم �لعادية بعيد 

تفقد �حل�صور �ل�صباحي يف �ملدر�صة.

دورات لغوية منف�شلة لأولد املهاجرين يف النم�شا تثري خماوف من التمييز بحقهم 

ال�شكان الأ�شليون الربازيليون يريدون اإ�شماع �شوتهم يف بلدهم

ع�شرات التفاقات بني ميامنار وال�شني للإ�شراع مببادرة احلزام والطريق 

•• الربازيل-اأ ف ب:

�لأمازون  منطقة  عن  �ل��دف��اع  ُيعتر 
و�صكانها �لأ�صليني ق�صية عزيزة على 
هوليود  وجنوم  فرن�صي�س  �لبابا  قلب 
�حلكومية،  غري  �لدولية  و�ملنظمات 
لكن �ل�صعوب �لأ�صلية تو�جه �صعوبة 
يف �إي�صال �صوتها يف �لر�زيل يف عهد 

�لرئي�س جايري بول�صونارو.
وملحاولة تغيري �ملعطيات، عقد حو�ىل 
�لأ�صليني  �ل�صكان  زعماء  من   300
�جتماعااً هذ� �لأ�صبوع يف قلب �لغابة، 
يف بلدة بيار��صو يف ولية ماتو غرو�صو 
وجعلو� من �لتو��صل بني �لر�زليني 
موؤ�ص�صة  م��ن�����ص��ق��ة  وق���ال���ت  �أول����وي����ة. 
�ل�صعوب �لأ�صلية يف �لر�زيل �صونيا 
غو�جاجار� لوكالة فر�ن�س بر�س على 
هام�س �لجتماع، “يهاجموننا ونحن 
ن��ف��ق��د ح��ق��وق��ن��ا. م���ن �ل�������ص���روري �أن 
�لأ�صلية  �ل�صعوب  دور  �ملجتمع  يفهم 

يف �حلفاظ على �لكوكب«.
عامااً   45 �لبالغة  �لزعيمة  و�أ�صافت 
رئي�س  نائب  ملن�صب  مر�ّصحة  وكانت 
)ب�صول(  و�حلرية  �ل�صرت�كية  حزب 
�أُجريت  �لتي  �لنتخابات  يف  �لي�صاري 
 ،2018 �لأول-�أك���ت���وب���ر  ت�صرين  يف 
�صيا�صية  م�صاحات  ن�صغل  �أن  “علينا 
كي ُن�صمع �صوتنا وتكون لدينا �لقدرة 
و�لت�صويت  ق����و�ن����ني  �ق�������رت�ح  ع���ل���ى 
يف  �صعبة  �ملهّمة  ه��ذه  وتبدو  عليها«. 
فيه  �لأ�صلية  �ل�صعوب  ت�صكل  ل  بلد 
)حو�ىل  �ل�صكان  م��ن   0،5% ���ص��وى 
لي�صو�  فعليااً  ن�صمة( وهم  �أل��ف   900
ممثلني يف دو�ئر �ل�صلطة يف بر�زيليا. 
�أث���ن���اء �لن���ت���خ���اب���ات �لأخ�������رية، باتت 

متحّدرة  �م��ر�أة  �أول  و�بي�صانا  جو�نيا 
نائبة. ومل  ُتنتخب  �أ�صلية  من قبيلة 
ممثل  �أي  ي�صّم  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يكن 
ع���ن �ل�����ص��ك��ان �لأ���ص��ل��ي��ني م��ن��ذ �لعام 
�أكد  �لنتخابية،  حملته  يف   .1987
�ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ي��ن��ي �مل��ت��ط��رف جايري 
ب���ول�������ص���ون���ارو �أن�����ه ل���ن ي��ت��خ��ل��ى “عن 
ل�صالح �لأر��صي  �إ�صايف”  �صر و�حد 
�لتي  �لأ���ص��ل��ي��ني  لل�صكان  �ملخ�ص�صة 
م�صاحة  م����ن   12% �ل����ي����وم  مت���ّث���ل 
حكومته  تقّدم  �أن  وُيفرت�س  �لبلد. 
قريبااً م�صروع قانون ي�صمح با�صتخر�ج 
�أن  �لأر����ص��ي، بحّجة  �ملعادن من هذه 
يبقو�  �أن  ميكن  ل  �لأ�صليني  �ل�صكان 
حديقة  يف  �أن���ه���م  ل���و  ك��م��ا  “مغلقني 
من  يتمكنو�  �أن  وينبغي  حيو�نات” 

�كت�صاف ثرو�ت �أر�صهم.
ر�وين  �ل���ف���ر����ص���ي���ة  ه�����ذه  وي���رف�������س 
�لقبائل  زع���م���اء  �أح����د  م��ي��ت��وك��ت��ريي، 
رمز�اً  �أ�صبح  و�ل��ذي  عامااً   89 �لبالغ 
لق�صية  و���ص��ف��ري�اً  �لأ�صليني  لل�صكان 

�لأمازون يف �لعامل.
�ل��ذي متّيزه على غر�ر  و�أك��د �لزعيم 
�ل��ك��ث��ري م���ن ���ص��ك��ان ق��ب��ي��ل��ت��ه، حلقة 
ك��ب��رية د�خ���ل ���ص��ّف��ت��ه، ل��ف��ر�ن�����س بر�س 
يقبلو�  ل��ن  �لأ���ص��ل��ي��ني  “�ل�صكان  �أن 
�ل��ه��و�ء و�لأن���ه���ر، ل يريدون  ب��ت��ل��ّوث 
ع��م��ال م��ن��اج��م وم��ه��رب��ي خ�����ص��ب على 
�أر��صيهم«. لكن يف بلد ي�صّم �أكرث من 
300 �إتنية، ل يت�صارك جميع �أع�صاء 

�لقبائل �لأ�صلية �لر�أي نف�صه.
�لبيئية  �ل�صيا�صية  يوؤيدون  فبع�صهم 
بول�صونارو  ح��ك��وم��ة  تنتهجها  �ل��ت��ي 
ي�����ص��اين كالبالو  �ل�����ص��اب��ة  ع��ل��ى غ���ر�ر 
�ل��ت��ي ل��دي��ه��ا 300 �أل���ف م��ت��اب��ع على 

حيث  “يوتيوب”  ة  من�صّ على  قناتها 
و�ملنظمات  �لي�صار  با�صتمر�ر  تنتقد 

غري �حلكومية و�لزعيم ر�وين.
�لرئي�س  ر�ف��ق��ت  �أيلول/�صبتمر،  يف 
�ملتحدة  ل��لأمم  �لعامة  �جلمعية  �إىل 
يف  بول�صونارو  و�نتقد  ن��ي��وي��ورك.  يف 
�ملت�صددين  �لبيئة  “�أن�صار  خ��ط��اب��ه 
�لذين  �لأ���ص��ل��ي��ني  �ل�صكان  وم��وؤي��دي 
لديه  وك��ان��ت  �لزمن”،  عليهم  ع��ف��ا 

ت�صريحات قا�صية جد�اً �صد ر�وين.
من  �مل��ئ��ات  �أغ��ل��ق  نف�صه،  �ل�صهر  ويف 
طريقااً  م���ون���دوروك���و  قبيلة  �أع�����ص��اء 
للمطالبة  �أي�������ام  خل��م�����ص��ة  ����ص���ري���ع���ااً 
عن  بالتنقيب  ق��ان��ون��ااً  لهم  بال�صماح 
�أن  معترين  �أر��صيهم  على  �ل��ذه��ب 

ذلك �صي�صمح لهم برفع مد�خيلهم.
موؤ�ص�صة  ر�صحته  �ل���ذي  ر�وين  و�أق����ّر 
د�ر����ص���ي ري���ب���ريو ل��ن��ي��ل ج���ائ���زة نوبل 
“بع�س  ب��������اأن   ،2020 ل���ل�������ص���لم 
�ل�����ص��ك��ان �لأ���ص��ل��ي��ني ي���و�ف���ق���ون على 
�آخرون  وي��ع��ار���س  بول�صونارو،  �أف��ك��ار 

�حلكومة. هو فعلاً يق�صمنا«.
للدفاع  ن��ت��ج��م��ع  �أن  “يجب  وق������ال 
�أنا  �حل��ك��وم��ة.  ه��ذه  �صد  �أنف�صنا  ع��ن 
�أن  ي��ج��ب  ق��ل��ق ح��ي��ال �صعبي ول��ذل��ك 
�أذه���ب للبحث ع��ن دع��م يف �خلارج”. 
�أوروبا  ب��زي��ار�ت ع��دة �إىل  وق��ام ر�وين 
�ل��ع��ام �مل��ا���ص��ي. ول��ط��امل��ا �أك���د �لرئي�س 
ر�وين  “�حتكار  �أن  ب���ول�������ص���ون���ارو 
ل  هيبته  �أن  �إل  �نتهى.  للأمازون” 
�لأ�صليني  �ل�صكان  بني  حا�صرة  ت��ز�ل 

�لذين �جتمعو� يف بيار��صو.
بالرق�س،  ي��ب��د�أ  �أو  يتحدث  وع��ن��دم��ا 
منهم  �أي  يحيد  ول  �جلميع  ي�صمت 

نظره عنه.

•• نايبيداو-رويرتز:

ع�صر�ت  وم���ي���امن���ار  �ل�������ص���ني  وق���ع���ت 
�لتفاقات �أم�س �ل�صبت بهدف ت�صريع 
م�صروعات �لبنية �لتحتية يف ميامنار، 
�ل�����ذي ت�����ص��ع��ى ف��ي��ه بكني  يف �ل���وق���ت 
�بتعاد  ي���زد�د  ج��ار  ن��ف��وذه��ا يف  لتعزيز 
�لغرب عنه. لكن مل يتم �لتفاق على 
�أي م�����ص��روع��ات ك��رى ج��دي��دة خلل 
زيارة �لرئي�س �ل�صيني �صي جني بينغ 
و�ختتمها  �لأول  �أم�����س  ب���د�أه���ا  �ل��ت��ي 
�أول زي��ارة يقوم بها زعيم  �أم�س، وهي 
عاما.   19 منذ  م��ي��امن��ار  �إىل  �صيني 
تتوخى  م��ي��امن��ار  �إن  حم��ل��ل��ون  وق����ال 
بكني  ��صتثمار�ت  �إز�ء  عموما  �حل��ذر 
باحلذر  يت�صم  منحى  تتخذ  �أنها  كما 
�نتخابات  �إج���ر�ء  قبيل  خ��ا���س  ب�صكل 

م���ق���ررة ه����ذ� �ل���ع���ام. وم����ع ه����ذ�، وقع 
�لرئي�س �ل�صيني �صي وزعيمة ميامنار 
تتعلق  �تفاقا   33 ك��ي  �صو  �صان  �أوجن 
مبادرة  �إط���ار  يف  رئي�صية  مب�صروعات 
�حل����ز�م و�ل��ط��ري��ق �ل��ت��ي مت��ث��ل روؤي���ة 
�ل�صني لطرق جتارية جديدة تو�صف 
باأنها “طريق �حلرير يف �لقرن 21«. 
و�تفق �لزعيمان على �لإ�صر�ع بتنفيذ 
�لقت�صادي،  وم��ي��امن��ار  �ل�صني  مم��ر 
�لتحتية  للبنية  �صخمة  خ��ط��ة  وه���و 
تتكلف مليار�ت �لدولر�ت، وذلك من 
خلل �تفاقات على مد خطوط �صكك 
�ل�صني  غ��رب  جنوب  تربط  حديدية 
باملحيط �لهندي، و�إن�صاء ميناء بحري 
�ل��ت��ي تع�صف  ر�خ���ني  عميق يف ولي���ة 
ب��ه��ا �ل���ص��ط��ر�ب��ات، و�إق���ام���ة منطقة 
�قت�صادية خا�صة على �حلدود، و�إن�صاء 

�لتجارية  �لعا�صمة  مدينة جديدة يف 
�إىل  ي��ت��ط��رق �لث���ن���ان  ي���اجن���ون. ومل 
ل��ل��ج��دل تدعمه  ���ص��د ع���م���لق م��ث��ري 
بكني ويتكلف 3.6 مليار دولر، حيث 
وهو   ،2011 م��ن��ذ  م��ت��وق��ف  �ل��ع��م��ل 
م���ا ي��ع��ك�����س �حل�����ص��ا���ص��ي��ة �ل��ت��ي حتيط 
حيث  ميامنار  يف  �ل�صني  با�صتثمار�ت 
ل ي�صعر كثريون بالرتياح �إز�ء �صطوة 
م�صاحة.  �لأ�صغر  جارتها  على  بكني 
حفل  خ��لل  �ل�صيني  �لرئي�س  و�أ���ص��اد 
�جلمعة  �لول  �أم�������س  ب���ه  �ل��رتح��ي��ب 
بني  �لعلقات  يف  �جلديد”  “بالعهد 
نر�صم خارطة  “نحن  وق��ال  �لبلدين. 
�حلياة  �إىل  تعيد  للم�صتقبل  ط��ري��ق 
�أو��صر  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ث��ن��ائ��ي��ة  ع���لق���ات 
�مل�صاعب معا  نتغلب على  �لأخ��وة كي 

ويعني كل منا للآخر«.
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العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/م�صبغة كل�صيك 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب تامي رخ�صة رقم:2343077 
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

��صافة �صري علي عبد�هلل �صعيد �لق�صعوري %100
تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك مبخوت م�صلم �لر��صدي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يومااً من تاريخ ن�صر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19 

اإع����������الن
�جلديد  �ل�ص�����ادة/�لغز�ل  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للطباعة �حلريرية رخ�صة رقم:1158858 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
��صافة عبد�لرحمن عبد�لكرمي حممد عبد�لكرمي �ل�صحي %100

تعديل �ل�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد �صالح �حمد علي �مل�صعبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�صادية خلل �أربعة ع�صر يومااً من تاريخ ن�صر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�صاء هذه �ملدة حيث �صت�صتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�صادية بان �ل�ص�����ادة/�لنجوم 

للخدمات و�لتعهد�ت �لريا�صية
رخ�صة رقم:CN 1195512  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19 

اإع����������الن
�ل�ص�����ادة/مطر  بان  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملزروعي ل�صيانة �ملعد�ت �لبحرية
رخ�صة رقم:CN 1097015  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�صة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��صبوع من  �لتنمية �لقت�صادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�صر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�صوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�صاء �ملدة حيث �صت�صتكمل 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  19  يناير  2020 العدد 12835 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  19  يناير  2020 العدد 12835 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  19  يناير  2020 العدد 12835 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  19  يناير  2020 العدد 12835 

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 1466 / 2012 تنفيذ عام

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- )على ال�سيوع / الر�ض ال�سكنية رقم 
29 حو�ض املقطع 5 بني اجل�سرين , باأ�سم / اأحمد دروي�ض داغر املرر ومن م�ساحتها  
7.1 % - ح�سبما ورد بكتاب البلدية( , بثمن اأ�سا�سي وقدره 1.065.000.00 درهم 
املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   , امل�ساريف  اإىل  بالإ�سافة 
دائرة  مبقر   , البيع  متام  وحتى  م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف   2020/01/21
الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي 
الثمن  من   %20 عن  يقل  ل  مبا  مقدما  املدفوع  والتاأمني  امل�سروفات  �سداد  ال�سراء 
اأو  الدولة  يف  املعتمدة  امل�سارف  اأحد  من  �سادرة  م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي 

ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 749 / 2018 تنفيذ عام

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- ) ن�سيب املنفذ لهما على ال�سيوع / امل�سكن 
بني  منطقة   – ابوظبي  بامارة  الكائن  الق�سيمة123-044-000-251  ذو  رقم  ال�سعبي 
يا�ض – حو�ض بني يا�ض �سرق B7 , باأ�سم / 1- دروي�ض �سيف �سامل 2- �ساحلة �سلطان �سامل , 
وم�ساحتها  73871 % - ح�سبما ورد يف خمطط البلدية , بثمن اأ�سا�سي ) 1.159.400.00 
املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  , على  امل�ساريف  اإىل  بالإ�سافة   ,  ) درهم 
الق�ساء  دائرة  مبقر   , البيع  متام  وحتى  م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف   2020/01/21
- املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد 
امل�سروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 20% من الثمن الأ�سا�سي نقدا اأو بكفالة 

م�سرفية �سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 686 / 2018 تنفيذ عام

قرر قا�سي التنفيذ بيع العقار باملزاد العلني :- ) امل�سكن ال�سعبي رقم 67 بال�سوامخ 2 
مبنطقة ال�سوامخ (  , باأ�سم / ورثة �سعيد �سامل بن �سعدون  , وم�ساحتها 21.797.57 
قدم مربع- ح�سبما ورد يف خمطط البلدية ,بثمن اأ�سا�سي )1.800.000.00 درهم( 
املوافق  الثالثاء  يوم  العلني  باملزاد  البيع  يتم  اأن  على   , امل�ساريف  اإىل  بالإ�سافة   ,
دائرة  مبقر   , البيع  متام  وحتى  م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  متام  يف   2020/01/21
الكائن   , اأبوظبي  مبدينة   1 رقم  برج  امل��زاد  قاعة   – الرئي�سي  املدخل   - الق�ساء 
باأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل 
امل�سارف  اأحد  من  �سادرة  م�سرفية  بكفالة  اأو  نقدا  الأ�سا�سي  الثمن  من   %20 عن 

املعتمدة يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

الأحد 19 يناير 2020 العدد 12835

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني ن�رشا  
يف الق�ضية التنفيذية رقم 541 / 2017 تنفيذ عام

ال�سكنية  الر�ض   / ال�سيوع  )على   -: العلني  باملزاد  العقار  بيع  التنفيذ  قا�سي  قرر 
الفالحي  زايد  هالل  حمده   / باأ�سم   , اأبوظبي  بجزيرة   2/46 غرب  حو�ض   7 رقم 
4.706.00 قدم مربع ح�سبما ورد بكتاب البلدية  ( , بثمن اأ�سا�سي  ومن م�ساحتها  
وقدره 3.137.339.00 درهم  بالإ�سافة اإىل امل�ساريف , على اأن يتم البيع باملزاد 
العلني يوم الثالثاء املوافق 2020/01/21 يف متام ال�ساعة الرابعة م�ساءا وحتى 
متام البيع , مبقر دائرة الق�ساء - املدخل الرئي�سي – قاعة املزاد برج رقم 1 مبدينة 
اأبوظبي , وعلى راغبي ال�سراء �سداد امل�سروفات والتاأمني املدفوع مقدما مبا ل يقل عن 
20% من الثمن الأ�سا�سي نقدا اأو بكفالة م�سرفية �سادرة من اأحد امل�سارف املعتمدة 

يف الدولة اأو ب�سيك مقبول الدفع.
ق�ضم  التنفيذ باأبوظبي

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2451/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/321 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8805.35 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- غلم حممد هرموجي - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8805.35( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2447/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 279/2019 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7804.24 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- �صيخه �صعيد �صالح �صعيد �ل�صو�د - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7804.24( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2457/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/2860 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8450.48 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- فينكيدي�س �صرينيفا�صان - �صفته بالق�صية : منفذ 

�صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8450.48( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2454/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1066 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8188.10 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
�صفته   - عبد�هلل  كيزور  عبد�هلل  �ر�صاد  �صليمان   -1  : �إعلنه  �ملطلوب  �لتنفيذ  طالب 

بالق�صية : منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8188.10( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2448/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 278/2019 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8592.20 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
 : بالق�صية  - �صفته  يا�صر مبارك جمعه مفتاح   -1  : �إعلنه  �ملطلوب  �لتنفيذ  طالب 

منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8592.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2460/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 305/2019 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8669.09 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
 : بالق�صية  - �صفته  �صيمانا  �صليمان  بنت  1- علياء   : �إعلنه  �ملطلوب  �لتنفيذ  طالب 

منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8669.90( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2466/2019/208 تنفيذ مدين 
مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 2019/1067 مدين جزئي ، 

ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7993.13 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 
 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- ح�صينار �صينقات - �صفته بالق�صية : منفذ �صده 

- جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7993.13( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12835 بتاريخ 2020/1/19   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 2471/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�صوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 282/2019 مدين جزئي ، 
ب�صد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9797.37 درهم( ، �صامل للر�صوم و�مل�صاريف 

 : بالق�صية  )���س.م.ع( �صفته  �ملتكاملة  �لإم��ار�ت للإت�صالت  �صركة   : �لإع��لن  طالب 
طالب �لتنفيذ �ملطلوب �إعلنه : 1- �دومان�صا كمال �لدين �دومان�صا - �صفته بالق�صية 

: منفذ �صده - جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  �لإع��لن : قد  مو�صوع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9797.37( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل
تق�ّسم النخب ال�سيا�سية الفرن�سية

بني كراهية رو�شيا وع�شقها، قلب فرن�شا يتاأرجح...!
•• الفجر -�شرييل بريت 
 ترجمة خرية ال�شيباين

 2020 ع��ام  الأخ���رية  الآون���ة  يف  رو�سيا  افتتحت     
وال�سيا�سية  ال�سراتيجية  الر�سائل  من  ب�سل�سلة 
مع  لالأ�سرى  جديد  تبادل  تنظيم  خالل  من  الهامة: 

اإيجابية  اإ�سارات  اأعطت  دي�سمرب,   30 يف  اأوكرانيا 
للمفاو�سات يف قالب نورماندي من اأجل اإقامة وقف 
بتنظيم  لكن  دون��ب��ا���ض.  يف  ال��ن��ار  لإط���الق  حقيقي 
قبالة  وال�سني  اإي��ران  مع  كربى  ع�سكرية  مناورات 
مع  ال�سراتيجية  ب�سراكتها  ذّكرت  ُعمان,  �سواحل 
الوليات  مع  مت�ساعدة  ت��وت��رات  �سياق  يف  طهران 

جاهزية  عن  الإع��الن  خالل  من  وباملثل,  املتحدة. 
عالمة  �سجلت  افنغارد,  ال�سوت  من  اأ�سرع  �ساروخ 

فارقة يف �سباق الت�سلح مع الناتو.
   ويف الوقت الذي جتري فيه فرن�سا تقارًبا تدريجًيا 
جديًدا وحم�سوًبا مع الحتاد الرو�سي, من ال�سروري 
حتديد عنا�سر التقارب املحتملة والأوهام )ال�سلبية 

الفرن�سي  بالتحالف  حتيط  التي  والإيجابية(  منها 
الرو�سي. هل ميكن لروح بريغان�سون, التي يبدو اأنها 
تهب منذ ا�ستقبل الرئي�ض ماكرون فالدميري بوتني يف 
اأغ�سط�ض 2019 قبل اأيام قليلة من جمموعة ال�سبع 
اأمام حتذيرات العا�سفة لعام  اأن ت�سمد  يف بياريتز, 

2020؟

�لقت�صادي  �لق�صور  �أوج��ه  ين�صون 
يعلن  �أن  ي��ك��ف��ي  ب���رن���اجم���ه���م،  يف 
لرو�صيا  ع���د�ءه���م  �ل����ص���رت�ك���ي���ون 
حقوق  وت���ر  تن�صيط  ي��ع��ي��دو�  ح��ت��ى 

�لن�صان لدى ناخبيهم.
   لكن موقفا ثالثا يتجلى، يرف�س 
�لتعاطي مع رو�صيا على �أ�صا�س �نها 
فرن�صية.  د�خ��ل��ي��ة  �صيا�صة  م�صاألة 
م��ن وح��ي ت��ق��ارب �جل���ر�ل ديغول، 
موقفا  م����اك����رون  رئ���ا����ص���ة  ت��ت��ب��ن��ى 
مع  وح��ذر  عملي  تقارب  �إىل  يدعو 
رو�صيا. فبالن�صبة لهذين �لرئي�صني 
�لت�صابه  �أوج������ه  �إن  �ل��ف��رن�����ص��ي��ني، 

و��صحة بني فرن�صا ورو�صيا.
�لقوى  قوتان متو�صطتان، ومن     
ومتلكان  �ل�����ص��اب��ق��ة،  �ل���ص��ت��ع��م��اري��ة 
مبقعد  وتتمّتعان  ن��ووي��ة،  �أ�صلحة 
وللبلدين  �لأم���ن،  جمل�س  يف  د�ئ��م 
جنوحها  يتجاوز  خارجية  �صيا�صات 
وفيما  �ل���وط���ن���ي���ة.  �حل������دود  �إط������ار 
�لق�صايا،  م����ن  ب���ال���ع���دي���د  ي��ت��ع��ل��ق 
ورو�صيا  لفرن�صا  مم��ك��ن:  �ل��ت��ق��ارب 
مقاربة للرنامج �لنووي �لإير�ين 
بناءاً على �تفاق 14 يوليو 2015، 
وه��م��ا م���ن دع����اة �لع����ت����د�ل، وهذ� 
�ل�����رت�ب�����ط �ل���ف���رن�������ص���ي �ل���رو����ص���ي 

�صروري.
باري�س  ب��ني  كثرية  �لعو�ئق  لكن     
�صبه  ب�صم  يتعلق  فيما  ومو�صكو. 
جزيرة �لقرم، وحول وجود �صركات 
�أمنية خا�صة رو�صية يف ليبيا وو�صط 
�إفريقيا، وحول �لتدخل يف �لف�صاء 
�لتعددية  و�ح�����رت�م  �لإل����ك����رتوين، 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة و�لج���ت���م���اع���ي���ة، ف����اإن 
�لتفاق م�صتحيل بني �لعا�صمتني.

   يف �لعلقات �لفرن�صية �لرو�صية، 
للحد من  ح��ان  �ل��وق��ت  �ن  �صك  ل 
�ملزيد  و�إع����ط����اء  �ل��ع��اط��ف��ة  ح�����ص��ة 
ل��ل��ع��ق��ل. �ل���ع���لق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مع 
مو�صكو هي �أول لي�صت من م�صائل 
تنطوي  �أن��ه��ا  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  �ل�صيا�صة 
ع���ل���ى م�����ص��ال��ح وط���ن���ي���ة مي���ك���ن �أن 
تتباعد.  ما  وغالبا  �أحيانا  تتقاطع 
ل حت���ال���ف ف��رن�����ص��ي -رو�����ص����ي ول 
عد�ئية مبدئية، هذ� موقف ميكن 
�صيا�صة  م�����ص��در  فرن�صا  يجعل  �أن 

رو�صية لأوروبا تفتقر �إليها ب�صدة.
اأ�ستاذ حما�سر يف معهد العلوم 
ال�سيا�سية يف باري�ض,
 م�سوؤول رفيع امل�ستوى 
واأكادميي, واأ�ستاذ �سابق للعلوم 
ال�سيا�سية بجامعة مو�سكو.

م�ساألة �سيا�سية داخلية
�ل�����ي�����وم؛ كما  ف���رن�������ص���ا     حت��ت��ف��ظ 
ب���الأم�������س؛ ب��ع��لق��ة ع��اط��ف��ي��ة مع 
رو�صيا؛  �لفرن�صيون  يع�صق  رو�صيا: 
يكرهوها.  �ن  �أي�صا  يحّبون  ولكن 
كان هذ� هو �حلال، على �لأقل، منذ 
حروب نابليون و�لتحالف �لفرن�صي 

�لرو�صي عام 1892. 
  يف �حلالة �لأوىل، ل ميكن �إ�صلح 
�لثانية،  ويف  ��ا.  ت��ق��ري��باً �ل�����ص��غ��ي��ن��ة 
�حل����ن����ني غ�����ري ع����ق����لين مت����ام����ا. 
وق����د رع����ى �جل������ر�ل دي���غ���ول هذه 
�لعاطفة �ل�صيا�صية �ملتناق�صة: فقد 
�لحتاد  م��ع  ثنائية  ع��لق��ات  �أق����ام 
�لطموحات  ع��ل��ى  ب��ن��اءاً  �ل�صوفيتي 
�لأيديولوجية،  من  ب��دلاً  �لوطنية 
كارير  هيلني  كتاب  من  يت�صح  كما 

دي �إينكو�س �لأخري يف هذ� �ل�صاأن.
   �ليوم، مل يتوقف ذ�ك �ل�صغف: يف 
�لنقا�س �ل�صيا�صي �لفرن�صي، لرو�صيا 
م�صاألة  كونها  بكثري  تفوق  �أهمية 
منذ  �خلارجية.  بال�صيا�صة  ترتبط 
عام 2015، �أ�صبح مو�صوع نقا�س 
لل�صيا�صة �لد�خلية �لفرن�صية. �صم 
�لقنو�ت  ودور  �ل��ق��رم،  جزيرة  �صبه 
�خلارج،  يف  �لرو�صية  �لتلفزيونية 
و�لهجمات يف �لف�صاء �لإلكرتوين، 
و�لعقوبات، وطبيعة نظام بوتني ... 
كل هذه �ملو�صوعات، تق�ّصم �لنخب 
و�أ�صبحت  �لفرن�صية،  �ل�صيا�صية 
“�مل�صاألة �لرو�صية” م�صاألة �صيا�صة 

د�خلية.
�لتيار�ت  م��ن  للعديد  بالن�صبة     
حت�صني  يعّد  �لفرن�صية،  �ل�صيا�صية 
رو�صيا  م����ع  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���لق���ات 
وع�صكرية  دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  �أول����وي����ة 
ف���م���ن وج����ه����ة نظر  و����ص���ي���ا����ص���ي���ة. 
بامل�صالح  ف��اإن ذلك يرتبط  ه��وؤلء، 
�لقارة.  يف  �لفرن�صية  �لقت�صادية 
�ملوؤ�ص�صات  بخ�صو�س  �ن���ه  وي����رون 
�أو  �ل�صيدلة  �أو  ل��ل��ت��وزي��ع  �ل��ك��رى 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل���ر�ق���ي���ة و�ل��ف��خ��م��ة �أو 
�لعقوبات  ف��ان  �لبنوك،  �أو  �لطاقة 

يجب �ن تلغى.
ه���ي مبثابة  رو���ص��ي��ا  م��ع��اق��ب��ة  �إن     
وق���ف �ل��ن��م��و �ل��ف��رن�����ص��ي، ه���ذه هي 
�لفرن�صيني  �ل���رمل���ان���ي���ني  ح���ج���ة 
قر�ر�ت  بانتظام  يقرتحون  �لذين 
وجمل�س  �ل��وط��ن��ي��ة  �جلمعية  ع��ل��ى 

�ل�صيوخ.
   �لإلهام �ل�صيا�صي لهوؤلء �ملد�فعني 
عن رو�صيا يف فرن�صا متباين للغاية. 

�أل يدعو� رو�صيا تغزو �أوروبا، �إن مل 
يكن تر�بيا، ف�صيا�صيااً على �لأقل.

   من هذ� �ملنظور، فاإن ترك رو�صيا 
ن��ظ��رة �صاذجة  ت��ك��ون رو���ص��ي��ا، ه���ي 
�ن  لأوروب������ا.  بالن�صبة  و�ن��ت��ح��اري��ة 
�صيوؤدي  رو���ص��ي��ا  �ل��ق��ب��ول مب�����ص��ال��ح 
وقيمها  �أوروب��������������ا  ت�����دم�����ري  �إىل 

ودميقر�طياتها.
�لعاطفية،  و�لنظرة  �مل�صاعر  �ن     
لهجات  م��ع  للغاية  ن�صطة  ت��ز�ل  ل 
تعطي  �ل����ت����ي  �ل�����رو������س  ك����ر�ه����ي����ة 
�ل�صيا�صية  للنق�صامات  �لأول��وي��ة 
�ل�صيا�صة  ق�����ص��اي��ا  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�خلارجية. كيف تد�فع عن �مل�صالح 
�إذ�  م��ت��غ��ري،  ع����امل  �ل��ف��رن�����ص��ي��ة يف 
رو�صيا  م��ع  �لتكتيكي  �لتقارب  ك��ان 

حمظور� من حيث �ملبد�أ؟

ماكرون بني 
الديغولية والرباغماتية

�ملتطرف  �ليمني  �أن  �ل��و����ص��ح  م��ن 
ي�صرح  ل����وب����ان،  م����اري����ن  ب���زع���ام���ة 
�ملعا�صرة  رو���ص��ي��ا  م��ع  يتقا�صم  �أن���ه 
عموديا  وت�����ص��ور�  للحكم،  طقو�صا 
�لإ�صلم،  م��ن  و�خل����وف  لل�صلطة، 
و�نبهار ب�صخ�س �لرئي�س �لرو�صي. 
�ل�صيا�صي  �ل��ت��ق��ل��ي��د  ه����ذ�  وي��ع��ت��ق��د 
�أنه  و�لقومي،  �ل�صلطوي  �لفرن�صي 
 � قائداً ب��وت��ني  ف���لدمي���ري  يف  ي��ج��د 

دولياًا. ي�صتجيب لذ�ئقته.
لوك  �ل�صيادي جل��ان  �لي�صار  لكن    
���ا عو�مل  �أي�������صاً ي��ج��د  م��ي��ل��ي��ن�����ص��ون، 
�ألي�صت  �ل����ي����وم:  رو����ص���ي���ا  يف  ج����ذب 
�لقوة �لوحيدة يف �أوروبا �لتي تقاوم 
�لناتو؟  �مل��ت��ح��دة وح��ل��ف  �ل���ولي���ات 
لل�صيا�صيني  �ل��ط��ري��ق  ت��ظ��ه��ر  �أل 
�ل��ع��م��ل �ملتعدد  �ن��ت��ق��اد  م���ن خ���لل 
هنا  �ل��ت�����ص��ع��ي��ن��ات؟  يف  �لط��������ر�ف 
�صيا�صي  تقليد  يوجد  �أخ���رى،  م��رة 
رو�صيا  يف  ي�����رى  ط���وي���ل  ف��رن�����ص��ي 

م�صدر� للإلهام.
�مل���ح���اف���ظ���ة  �حل�������رك�������ات  ح����ت����ى     
بالتهدئة  ت��ط��ال��ب  �ل��ك��ل���ص��ي��ك��ي��ة، 
يتدخل  �أمل  ورو���ص��ي��ا.  فرن�صا  ب��ني 
�لحتاد يف �صوريا حلماية م�صيحيي 
فرن�صا  ت���ع���ت���ر  �ل�����ذي�����ن  �ل���������ص����رق 
�مللك  منذ  ا  �أي�صاً حاميتهم  نف�صها 
�ل�صرق  و���ص��ي��ا���ص��ة  �لول  ف��ر�ن�����ص��و� 
لنابليون �لثالث؟ �أل حتارب رو�صيا 
�لإ�صلمويني  ���ص��د  م��ك��ان  ك���ل  يف 

�مل�صلحني؟
�ل����زع����م����اء  ل������ه������وؤلء  ب���ال���ن�������ص���ب���ة    
تاأ�صي�س  �إع�����ادة  ف����اإن  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ني، 
هي  رو�صيا  م��ع  �لثنائية  �لعلقات 
�ل�صيا�صية  �ل��ل��غ��ة  لإد�ن������ة  و���ص��ي��ل��ة 
ت�صود  �أن  �صاأنها  �لتي من  �خل�صبية 
فرن�صا. وترى كل هذه �لتيار�ت غري 
�ملتجان�صة، �نه يجب على فرن�صا �أن 
�أكرث من  رو�صيا.  تكون  رو�صيا  تدع 
ت�صتوحي  �أن  ينبغي  ب��ك��ث��ري،  ذل���ك 

ل��ه��ا من  ي��ا   ... رو���ص��ي��ا  م��ن  فرن�صا 
يريدون  �لذين  للقوميني  مفارقة 
�صيا�صية  تقاليد  ذ�ت  دول���ة  تقليد 
ما  وخ�صو�صا،  بلدنا!  عن  خمتلفة 
هذ� �لعمى يف مو�جهة جتدد �لقوة 
�لرو�صية، �لتي، غالبا، �صد �مل�صالح 

�لأوروبية!
   بني �لنخب �لفرن�صية، يتمتع تيار 
حقوقي  �إن��ه  كبري.  بنفوذ  معاك�س 
�إن�صاين بكل تاأكيد، �أطلنطي وغربي، 
مت�صدد  خ����ط  ت��ب��ن��ي  �إىل  وي����دع����و 
ت�صاعدي جتاه رو�صيا بوتني. هذه 
تن�صط  لرو�صيا  �ملناه�صة  �جلبهة 
�خلارجية  وز�رة  يف  بعيد  �م��د  منذ 
عامل  ويف  �لو�صطية  �ل�صحافة  ويف 
�ملثقفني �للير�ليني. ت�صكل رو�صيا 
و��صتقر�ر  لأم����ن   � ت���ه���دي���داً ب��وت��ني 
�لنز�عات  م��ن  يت�صح  كما  �أوروب�����ا، 
يف ج��ورج��ي��ا و�أوك��ر�ن��ي��ا و���ص��م �صبه 
ج��زي��رة �ل��ق��رم و�ل��ت��دخ��ل يف �صوريا 

   هذ�ن �ملوقفان ر��صخان يف �لنقا�س 
�لعام �لفرن�صي. و�أن�صار رو�صيا من 
�ليمني �ل�صلطوي و�لي�صار �ل�صيادي 
مركز  يحتلون  �ملحافظ،  و�ليمني 
�ل�����ص��د�رة يف �ل��ن��ق��ا���س �ل��ع��ام. ففي 
�حلملة �لنتخابية، ي�صمح لك دعم 
متنح  �ن  �صغرية،  وبتكلفة  رو�صيا، 
م�صمونة،  �صيا�صية  حنكة  نف�صك 
وت����ب����دو �أن�������ك ت���ت���ح���دى �ل���ن���م���وذج 
�ل�������ص���ائ���د. وب���ع���ب���ارة �أخ��������رى، لكي 
�أو رجل دولة م�صوؤول  �م��ر�أة  تظهر 
فاإن  ك��اري��زم��ات��ي��ة،  �صخ�صية  وذو 
ل  فييون  وفر�ن�صو�  ل��وب��ان  م��اري��ن 
�إع��لن تقديرهما  �إىل  �إل  يحتجان 

لفلدميري بوتني.
رو�صيا  كر�هية  ت�صمح  �ملقابل،  يف    
�لفرن�صيني  �ل�صيا�صيني  للزعماء 
ب���ال���ت���م���اي���ز، ومت���ن���ح���ه���م دي���ب���ل���وم 
منخف�صة.  بتكلفة  �لدميقر�طية 
�لنا�س  جل���ع���ل  �أخ��������رى،  وب���ع���ب���ارة 

وعلقات فلدميري بوتني �لوثيقة 
مع فيكتور �أوربان.

   لكن رو�صيا، ح�صب هذه �لأ�صو�ت، 
ت�����ص��ك��ل خ���ط���ر�اً ع��ل��ى ه��وي��ة �أوروب�����ا 
�ملكانة  ي���ن���ت���ق���دون  �ن����ه����م  ذ�ت�����ه�����ا. 
�لأرثوذك�صية  للكني�صة  �مل��رك��زي��ة 
�أوكر�نيا  يف  �ل�صر�ع  يف  �ل��ب��لد،  يف 
�لأو�����ص����ط، وه����ذ� ين�صف  و�ل�����ص��رق 

�لعلمانية �لفرن�صية. 
  �إنهم قلقون ب�صاأن �لنزعة �ملحافظة 
يف �لأمور �لأخلقية، وجعل رو�صيا 
�لن�صوية  �لتيار�ت  ل�صطهاد  ا  �أر�صاً
و�ل��ن��ا���ص��ط��ني ل�����ص��ال��ح �مل�������ص���او�ة يف 
�حل�����ق�����وق. و�لأخ�����ط�����ر م����ن ذل����ك، 
�لرو�صية،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل�صيا�صة  �أن 
توليفة  ت�صكل  �لعمودية،  ب�صلطتها 
ب���ني �حل��ك��م �ل����ص���ت���ب���د�دي م���ا بعد 
و�ل�صلطوية  �ل�صوفياتي،  �لحت���اد 
لهذه  وب���ال���ن�������ص���ب���ة  �ل���ق���ي�������ص���ري���ة. 
�لأوروبيني  على  يجب  �حل��رك��ات، 

كيف الدفاع عن امل�سالح الفرن�سية يف عامل متغري اإذا كان التقارب التكتيكي مع رو�سيا حمظورا من حيث املبداأ؟

اأ�شبحت »امل�شاألة الرو�شية« يف 
فرن�شا م�شاألة �شيا�شة داخلية 

يرى التيار الليربايل الطلنطي, اأن رو�سيا 
ت�س��كل خط��رًا على هوي��ة اأوروب��ا ذاته���ا

حجة الربملانيني الفرن�سيني, اأن معاقبة 
رو�س�����يا يعن��ي وق����ف النم��و الفرن�س�ي 

 بالن�شبة للعديد من التيارات، يعّد حت�شني العلقات الثنائية مع رو�شيا اأولوية دبلوما�شية وع�شكرية و�شيا�شية

مارين لوبان عا�صقة رو�صيا بوتني

بر�غماتية ماكرون

�وروبا ورو�صيا... �لعلقة �ل�صائكة

نقاط ت�صابه وخلف بني �لبلدين

ميلون�صون... �لي�صار �ملتطرف مييل �ىل مو�صكو

�لتقارب �لرو�صي �لفرن�صي يثري �جلدل
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يف �إجناز جديد لريا�صة �لإمار�ت فقد �عتمدت �للجنة 
�لتنفيذية للحتاد �لعربي لريا�صات �لكيك بوك�صينج 
�لعا�صمة  موؤخر� يف  �ل��ذي عقد  �ل��دوري  �جتماعها  يف 
�لأردنية عمان برئا�صة �لأردين �لدكتور با�صل �ل�صاعر 
�عتماد تر�صيح �لأ�صتاذة فرح �صامل ع�صو جمل�س �إد�رة 
نائبا  بوك�صينج  و�لكيك  ت��اي  للمو�ي  �لإم����ار�ت  �حت��اد 
�لعن�صر  بوك�صينج عن  للكيك  �لعربي  لرئي�س �لحت��اد 
�لن�صوي،و�لذي ميثل �إجناز� جديد� لريا�صة �لإمار�ت 
�ل�صابق  �لإد�ري  �لإجن��از  بجانب  �لن�صائية،  و�لريا�صة 
�ل����ذي ح��ق��ق��ه ���ص��ع��ادة ع���ب���د�هلل �ل��ن��ي��ادي رئ��ي�����س �حتاد 
�ختارته  �ل��ذي  بوك�صينج  و�لكيك  ت��اي  مل��و�ي  �لإم���ار�ت 

يف   ، تاي  للمو�ي  �لعربي  للحتاد  �لعمومية  �جلمعية 
�جتماعها �لطارئ، �لذي عقدته بفندق باب �لق�صر يف 
�أبوظبي وجاء خلله �ختياره بالإجماع رئي�صا للحتاد 
فوز  �ملن�صرم  دي�صمر  يف  ذل��ك  ،و�أع��ق��ب  للعبة  �لعربي 
�ل��ن��ي��ادي ب��ت��زك��ي��ة م���ن �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��م��وم��ي��ة للحتاد 
�لأ�صيوي  �لحت��اد  لرئي�س  نائبا  تاي  للمو�ي  �لأ�صيوي 
للمو�ي تاي ،كما �صهد عام 2019 �ملن�صرم فوز �ل�صيد 
طارق �ملهريي ع�صو جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت �ملدير 
�لعربي  �أمني عام �لحتاد  �لتنفيذي للحتاد مبن�صب 
ل��ل��م��و�ي ت���اي وع�����ص��وي��ة �مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي بالحتاد 
�لإمار�ت   �صباب  يوؤكد كفاءة  �ل��دويل للمو�ي تاي ،مما 

يف خمتلف �ملجالت وثقة خمتلف دول �لعامل فيهم.
وق��د ج��اء �خ��ت��ي��ار �لأ���ص��ت��اذة ف��رح ���ص��امل ع�صو جمل�س 

بوك�صينج  و�لكيك  ت��اي  للمو�ي  �لإم����ار�ت  �حت��اد  �إد�رة 
�لوطني  منتخبنا  لوفد  رئا�صتها  خلل  �لبارز  لدورها 
يف  �مل��ا���ص��ي  نوفمر  يف  ���ص��ارك  �ل���ذي  بوك�صينج  للكيك 
�أقيمت يف  �لتي  بوك�صينج)و�كو(  للكيك  �لعامل  بطولة 
مدينة �أنطاليا �لرتكية ،وجهودها �لإد�رية �لتنظيمية 
�لتي  �أ�صيا للمو�ي تاي  �أمم  و�لإعلمية خلل بطولة 
�أرينا  ت��اي  �مل���و�ي  بخيمة  �ملن�صرم  دي�صمر  يف  �أقيمت 
باإ�صر�ف  �أب��وظ��ب��ي  بكورني�س  �لأم����و�ج  كا�صر  مبنطقة 
�لحتاد �لدويل للمو�ي تاي و�لتي �صهدت م�صاركة 26 
�لعامل  بطولة  ل�صت�صافة  �لحت��اد  ي�صتعد  فيما  دول��ة 

للمو�ي تاي يف يونيو 2020 .
 وق��د ع��رت �لأ���ص��ت��اذة ف��رح �صامل ع��ن �صكرها ل�صعادة 
�ل���ن���ي���ادي ل��دع��م��ه وث��ق��ت��ه ،و����ص���ك���رت �للجنة  ع���ب���د�هلل 

�لتنفيذية للحتاد �لعربي لريا�صات �لكيك بوك�صينج 
على ثقتهم ..

يف  عقد  �ل��ذي  للعبة  �لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  وك��ان 
�لأع�صاء  �لوطنية  �لحت���اد�ت  جميع  بح�صور  �لأردن 
بالحتاد �أعلن �مل�صادقة على )رزنامة( �أن�صطة �لحتاد 
�تفاقية  ع��ل��ى  2020،و�ملو�فقة  �ل��ري��ا���ص��ي  للمو�صم 
�لتعاون �لريا�صي بني �لحتاد �لعربي لريا�صات �لكيك 
�نعقاد  تاي، وتقرر  للمو�ي  �لعربي  بوك�صينغ و�لحت��اد 
�جتماع �جلمعية �لعمومية للحتاد على هام�س بطولة 
بوك�صينج  للكيك  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��ف��ت��وح��ة  �ل��دول��ي��ة  �لأردن 
�آذ�ر �ملقبل ، و�لعمل على  للأندية �لتي تقام يف مار�س 
�إط����لق �مل��وق��ع �لل���ك���رتوين ل��لحت��اد �ل��ع��رب��ي للكيك 

بوك�صينج خلل تلك �لفرتة.

•• ال�شارقة -وام:

�حلز�مي  ه���لل  عي�صى  ���ص��ع��ادة  ت���وج 
�ل�صارقة  مل���ج���ل�������س  �ل�����ع�����ام  �لأم���������ني 
�لبلو�صي  جمعة  و���ص��ع��ادة  �ل��ري��ا���ص��ي 
نائب رئي�س �حتاد �لإمار�ت لل�صباحة 
كلباء  مناف�صات  يف  �لأو�ئ��ل  �لفائزين 
على  �أقيمت  �لتي  �ملفتوحة  لل�صباحة 
�أم�س  �ل�صارقة  �إم��ارة  كلباء يف  بحرية 
�صباحا من كل   170 مب�صاركة نحو 
جماهريي  ح�����ص��ور  و���ص��ط  �جلن�صني 
�ل��ب��ن��ات لأعمار  ن��ت��ائ��ج  ف��ف��ي  ك���ب���ري. 
“12-13” �صنة فازت مريه �ل�صحي 
�بو  لوجني  تلتها  �لذهبية  بامليد�لية 
عالية  ثم  �لف�صية،  بامليد�لية  �صادي 
�لبنات  فئة  ويف  بالرونزية،  �لوكيل 
و�لتي  ���ص��ن��ة   ”16-14“ لأع����م����ار 
���ص��ه��دت م��ن��اف�����ص��ة ح��ام��ي��ة ح��ي��ث مل 

�صوى  �لأو�ئ������ل  �ل��ث��لث��ة  ب��ني  يف�صل 
�حل�صيني  ن����ورة  ف����ازت  قليلة  ث����و�ين 
ب���امل���ي���د�ل���ي���ة �ل���ذه���ب���ي���ة ت��ل��ت��ه��ا مرية 
�ل�صحي ونالتا �لف�صية  �ل�صحي ومها 

و�لرونزية بالرتتيب.
 ”16-14“ لأعمار  �لبنني  فئة  ويف 
�صنة فاز بالذهبية �صامل غالب �صبت.. 
ونال �لف�صية بيجاد �ملنزلوي، بينما 
نال �لرونزية عبد �لقادر �صغري، ويف 
�ملركزين �لر�بع و�خلام�س فاز كل من 
�صيف �لدين تامر ومعاذ و�ئل بح�صب 
�لرتتيب.. �أما يف �لأعمار “13-12” 
ل��ل��ب��ن��ني ف��ق��د ف���از ب��ال��ذه��ب��ي��ة ح�صني 
بالف�صية،  �ل�صايغ تله حمزة بخيت 
ثم �صعيد �صهاب بالرونزية بينما حل 
باملركزين �لر�بع و�خلام�س بالرتتيب 

كل من �أحمد طارق وعمر حافظ.
 17 ويف فئة �لبنات لأعمار �أكر من 

ميجينوفا  كاتيا  �لرو�صية  ف��ازت  �صنة 
جوزفني  تلتها  �ل��ذه��ب��ي��ة  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
�صيدل بامليد�لية �لف�صية ثم كري�صتيا 
���ص��ي��ل��م��ا ب���امل���ي���د�ل���ي���ة �ل����رون����زي����ة.. 
 3 مل�����ص��اف��ة  �ل���ع���م���وم���ي  ويف م���رح���ل���ة 
ف���از �لإم����ار�ت����ي يو�صف  ك��ي��ل��وم��رت�ت 
بينما  �لذهبية،  بامليد�لية  �ملطرو�صي 
�مليد�لية  على  فايلد  جورجي  ح�صل 
�أدهم خالد،  �لف�صية ونال �لرونزية 
ف��ي��م��ا ف�����از ك����ل م����ن ع���م���ر �حل���م���ادي 
�لر�بع  ب��امل��رك��زي��ن  وحم��م��ود دع��ب��ول 

و�خلام�س بالرتتيب.
وقال �صعادة عي�صى هلل �حلز�مي �إن 
هذه �ملناف�صات يف ن�صختها �لأوىل �صكلت 
يف  مميز�  حدثا  ومثلت  كبري�  جناحا 
�لإهتمام  على  �ملجل�س  ح��ر���س  �إط���ار 
و�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�صرت�تيجية  لأه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ي��ق��ا 

�صاحب  وروؤي����ة  لتوجيهات  وت��ن��ف��ي��ذ� 
بن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�ملجل�س  ع�����ص��و  �ل���ق���ا����ص���م���ي  حم���م���د 
�صمو  وقرينته  �ل�صارقة  �لأعلى حاكم 
�ل�صيخة جو�هر بنت حممد �لقا�صمي 
رئي�صة �ملجل�س �لأعلى ل�صوؤون �لأ�صرة 
ودعم �صمو �ل�صيخ �صلطان بن حممد 
بن �صلطان �لقا�صمي ويل عهد ونائب 
�صقر  �ل�صيخ  ومتابعة  �ل�صارقة  حاكم 

�لقا�صمي رئي�س �ملجل�س.
و�أ����ص���اف �أن ه���ذ� �ل��ن��ج��اح ي��ت��م��ث��ل يف 
�لعديد من �ملكا�صب فقد �صكل �إ�صافة 
جديدة ل�صل�صلة �لفعاليات �لريا�صية 
كبرية  مكا�صب  حقق  كما  �لإم����ارة  يف 
من �لناحية �ملجتمعية مب�صاركة عدد 
ك��ب��ري م��ن �ل�����ص��ب��اح��ني م��ن �جلن�صني 
م��ن خ���ارج �ل���دول���ة ب��ج��ان��ب �لرتويج 
وهو  �جلميلة  كلباء  ملدينة  �ل�صياحي 

تكامل  يف  �ملجل�س  �أه����د�ف  م��ن  ج���زء 
على  و�ملجتمعية  �لريا�صية  �لأدو�ر 
حد �صو�ء كما �صكل �لإقبال �لكبري من 
�أحد  �لبطولة  متابعة  على  �جلمهور 
بجانب  �لأوىل  �لن�صخة  عو�مل جناح 
خمتلف  م��ن  �ل�صركاء  �ل��رع��اة  ج��ه��ود 

�جلهات �حلكومية و�خلا�صة.
�للجنة  رئي�س  �مل��زروع��ي  نبيل  وتقدم 
لل�صيخ  و�ل��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ص��ك��ر  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ل��ق��ا���ص��م��ي رئي�س  ���ص��ق��ر ب���ن حم��م��د 
جم��ل�����س �ل�������ص���ارق���ة �ل���ري���ا����ص���ي على 
�لرعاية �لكرمية و�لدعم �للحمدود 
كلباء  م��دي��ن��ة  تعي�س  لأن  ق���اد  �ل����ذي 
�لن�صخة  ب��ا���ص��ت�����ص��اف��ة  ك��ب��رية  ���ص��ع��ادة 
وجناحها  �مل���ن���اف�������ص���ات  م����ن  �لأوىل 
ت�صتحق  �لبطولة  �أن  م��وؤك��د�  �مل��م��ي��ز، 
ي�صاهم  ومبا  منتظم  ب�صكل  تنظم  �أن 
�ل�صوء على جمالية بحرية  بت�صليط 

كلباء و�أي�صا دعم ريا�صة �ل�صباحة يف 
�لإمار�ت. وقال جمعة �لبلو�صي نائب 
�إد�رة �إحتاد �لإم��ار�ت لل�صباحة  رئي�س 
�أن �لبطولة كانت ناجحة من �لناحية 
و�صفها  وميكن  و�لتنظيمية  �لفنية 
لأجندة  و�ملثمرة  �جلديدة  بالإ�صافة 
�ملو�صم �حلايل كما ك�صفت عن مو�هب 
م�صتقبل  ل��ه��ا  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  طيبة 

�مل�صاركة  يف  وخ�صو�صا  مميز  ريا�صي 
�ملثالية من قبل �لعن�صر �لن�صوي.

�ملدير  �لكعبي  خليفة  �لتتويج  ح�صر 
لل�صباحة  �لم������ار�ت  �حت����اد  يف  �مل����ايل 
�صركة  رئي�س  �للوغاين  ح�صني  وعلي 
�ل����ق����دم، وح�صن  ل���ك���رة  ك��ل��ب��اء  �حت�����اد 
نادي  �د�رة  جم��ل�����س  ع�����ص��و  �ل��زع��اب��ي 
�لبحرية  للريا�صات  �لدويل  �ل�صارقة 

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حلو�صني  و�أح��م��د 
للريا�صات  �ل���دويل  �ل�����ص��ارق��ة  ل��ن��ادي 
�د�رة  �لدوخي مدير  ويا�صر  �لبحرية 
و�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ص��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
باملجل�س ونبيل �أحمد �ملزورعي رئي�س 
من  وع��دد  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
و�أولياء  �لأن���دي���ة  ومم��ث��ل��ي  م�����ص��وؤويل 

�لأمور.

•• بانكوك / �شامل النقبي 
ت�سوير / عادل النعيمي 

يخو�س منتخبنا �لوطني �لأوملبي لكرة �لقدم يف متام �ل�صاعة �لثامنة و�لربع “ 
“ من م�صاء �ليوم  �لأحد مو�جهة حا�صمة  �خلام�صة و�لربع بتوقيت �لإم��ار�ت 
�لعا�صمة  يف  ماجنال  ر�ج��ا  با�صتاد  �أوزبك�صتان  منتخب  نظريه  �أم��ام  وم�صريية 
بانكوك �صمن �لدور ربع �لنهائي لبطولة �آ�صيا حتت 23 عامااً �ملقامة حاليااً يف 
منتخبنا  ويدخل   .  2020 طوكيو  �لأوملبية  �لألعاب  دورة  �إىل  و�ملوؤهلة  تايلند 
للبطولة  �لنهائي  �ل��دور ن�صف  �إىل  �لتاأهل  �لفوز وخطف بطاقة  ب�صعار  �ملبار�ة 
للمناف�صة بقوة على �إحدى �لبطاقات �ملوؤهلة �إىل �أوملبياد طوكيو 2020 حيث 
يتاأهل �أ�صحاب �ملر�كز �لثلثة �لأوىل �إىل �لأوملبياد ممثلني عن قارة �آ�صيا �إ�صافة 
�إىل منتخب �ليابان ) م�صت�صيف �لبطولة ( . و�أنهى منتخبنا حت�صري�ته ملو�جهة 
�ليوم باأد�ء ح�صة تدريبية على �أحد ملعب �لتدريب يف بانكوك حتت قيادة �ملدير 
�لفني ما�صيج �صكورز� وجهازه �ملعاون مب�صاركة 23 لعبااً وهم : حمد�ن �لبارود 
، عبد�هلل  �لبلو�صي  ، خالد  ، حممد �حلمادي  �لظنحاين  ، خالد  ر��صد  ، ماجد 
، عبد�لرحمن  �لعامري  ز�ي��د    ، �لعطا�س  ، خليفة �حلمادي ، حممد   رم�صان  
�لعامري ، ماجد  �صرور ، خلفان �لنوبي ، عيد خمي�س  ، حممد �صاكر ، يحيى 
نادر  ، علي عيد  ، جا�صم يعقوب  ، �صعيد �صويد�ن  ، حممد �ل�صام�صي ، طحنون 
�جلهاز  و�أعلن   ، �صالح  عبد�لرحمن  و  �صالح  علي   ، �لغ�صاين  يحيى   ، �لزعابي 
م�صاألة  تبقى  حيث  ج���د�اً  عالية  بن�صبة  للمبار�ة  �صالح  علي  ج��اه��زي��ة  �لطبي 
م�صاركته يف يد �جلهاز �لفني . جاء تاأهل منتخبنا �إىل �لدور ربع �لنهائي بعد 
ت�صدره للمجموعة �لر�بعة بر�صيد 5 نقاط من تعادل �صلبي �أمام فيتنام وفوز 
على كوريا �ل�صمالية بهدفني دون رد وتعادل �إيجابي مع �لأردن بهدف لهدف ، 
فيما تاأهل منتخب �أوزبك�صتان كو�صيف للمجموعة �لثالثة بر�صيد 4 نقاط من 
�إي��ر�ن بهدف لهدف وف��وز على �ل�صني بهدفني دون رد وخ�صارة من  تعادل مع 

كوريا �جلنوبية بهدفني لهدف .

�سكورزا : جاهزون للمباراة وطموحنا املربع الذهبي 
�أكد ما�صيج �صكورز� مدرب منتخبنا �لأوملبي لكرة �لقدم جاهزية كافة �للعبني 
�آ�صيا  لبطولة  �لنهائي  ربع  �ل��دور  �صمن  �أوزبك�صتان  �أم��ام  �ليوم  مبار�ة  خلو�س 
حتت 23 عامااً ، م�صري� �إىل �أن �ملعنويات مرتفعة، و�أن �للعبني يف �أمت �جلاهزية 
�لنهائي  ن�صف  �ل��دور  �إىل  و�لتاأهل  �لفوز  �إىل حتقيق  يوؤهلهم  م�صتوى  لتقدمي 

للبطولة و�لإقرت�ب �أكرث من حتقيق حلم �لتاأهل �إىل �أوملبياد طوكيو 2020 .
وقال �صكورز� خلل �ملوؤمتر �ل�صحفي �لذي عقد �ليوم بح�صور و�صائل �لإعلم 
خا�صة  �ملجموعات،  مرحلة  مباريات  عن  متامااً  تختلف  �أوزبك�صتان  مو�جهة  �إن 
�أن��ه ل  �عتبار  �لفوز على  و�أن كل منتخب ي�صعى لتقدمي كل ما ميلك لتحقيق 
جمال للتعوي�س ، م�صري� �إىل �أن �جلهاز �لفني عمل على جتهيز �للعبني لكافة 
�ل�صيناريوهات �صو�ء �لأوقات �لإ�صافية �أو ركلت �جلز�ء �لرتجيحية . و�أ�صاف 
�صكورز� على �لرغم من �أن �ملنتخب مل يح�صل على �لر�حة �لكافية كونه و�صل 
�إىل بانكوك م�صاء �أم�س �لأول قادما من مدينة بورير�م �لتي ��صت�صافت مباريات 
�ملجموعة �لر�بعة ، �إل �أن �جلهاز �لفني حر�س على و�صع �لرنامج �ملنا�صب من 

خلل تدريب ��صت�صفائي �صباح �أم�س وتدريب خفيف �أم�س �إىل جانب حما�صرة 
�لإد�ري  �جلهاز  يلعبه  �ل��ذي  ب��ال��دور  �صكورز�  و�أ���ص��اد   ، للفيديو  و�أخ���رى  نظرية 
تاأهيل  �إع���ادة  يف  و�لفني  �لطبي  و�ل��ك��ادر  للعبني   �لنف�صية  �لتهيئة  م�صاألة  يف 

�للعبني �مل�صابني وجتهيزهم بالوقت �ملنا�صب .

اإىل  حتتاج  وامل��ب��اراة  الالعبني  ق���درات  يف  نثق  ح�سن:  ال��ق��ادر  عبد 
الركيز

مبار�ة  �أن  �لأوملبي،  �لوطني  ملنتخبنا  �لإد�ري  �مل�صرف  ح�صن  �لقادر  عبد  �أو�صح 
ربع �لنهائي �أمام �أوزبك�صتان هي مبار�ة لجتاه و�حد، ومو�جهة ل تقبل �لق�صمة 
على �ثنني، �إذ يتوجب على منتخبنا حتقيق �لفوز و�لتفوق على مناف�صه �إن �أر�د 
�ل�صتمر�ر يف �لبطولة و�ملناف�صة على لقبها . ولفت عبد �لقادر ح�صن �إىل قوة 
ومتر�س �ملنتخب �لأوزبكي، لكنه عاد وجدد ثقته �لكاملة يف جنوم �لأوملبي، �لذين 
�ملنتخب  �ملجموعات، وجنحو� يف قيادة  قدمو� م�صتويات متميزة خلل مرحلة 
�أوزبك�صتان  ق��ادرون على جتاوز عقبة  �أنهم  �ملجموعة، م�صيفااً  لحتلل �صد�رة 
�للعبني  وجاهزية  �ملنتخب  حت�صري�ت  وح��ول  �لنهائي.  ن�صف  �إىل  و�لو�صول 
�للعبني من  كل  بتجهيز  قام  �لفني  �أن �جلهاز  �لإد�ري  �مل�صرف  ذكر  للمبار�ة، 
رفع  على  حر�س  حيث  بانكوك،  �إىل  و�صوله  بعد  �أد�ه��ا  �لتي  �لتدريبات  خ��لل 
بو�صع  قام  كما  �للعبني،  على  و�لو�جبات  �ملهام  ووزع  �لبدنية،  �للياقة  معدل 
�ل�صرت�تيجية �لفنية �ملنا�صبة �لتي ميكن �أن حتقق �لنتيجة �ملطلوبة، ووجه عبد 
�لقادر ح�صن عدة ن�صائح للعبني، �أهمها �لتعامل مع �ملبار�ة بهدوء تام وبعيد�اً 
عن �لت�صنج و�لنفعال ، م�صري�اً �إىل �أهمية �للياقة �لذهنية يف مثل هذه �ملو�جهات 
�لتي حتتاج �إىل �ملزيد من �لرتكيز مع عدم تعجل �لفوز، لأن �لهدف ميكن �أن 
ياأتي يف �أي وقت من �أوقات �ملبار�ة، م�صيفااً �أن �ملنتخب ميلك �لأدو�ت �لتي متكنه 

من �لتفوق على مناف�صه وخطف بطاقة ن�صف �لنهائي.

يحيى نادر: نتطلع للو�سول اإىل ن�سف النهائي
يتطلعون  �أنهم  �لأوملبي،  �لوطني  ومنتخبنا  �لعني  ن��ادي  ن��ادر لعب  يحيى  قال 

للو�صول �إىل ن�صف نهائي كاأ�س �آ�صيا حتت 23 �صنة �لتي تقام بتايلند، م�صري�اً 
�إىل �أن �ملنتخب وبعد تاأهله عر �صد�رة �ملجموعة �لر�بعة، �أ�صبح على بعد خطوة 
و�حدة من ن�صف �لنهائي، و�أنهم لن يفرطو� يف هذه �لفر�صة و�صيقاتلون بقوة 
�لتي ت�صود  �لر�ئعة  ب��الأج��و�ء  ن��ادر  و�أ�صاد يحيى  �مل��ب��ار�ة،  �أج��ل ح�صم نتيجة  من 
�لتدريبات  وي���وؤدون  عالية،  معنوية  روح  يف  �جلميع  �أن  مبينااً  �ملنتخب،  �أروق���ة 
فر�صة  على  �حل�����ص��ول  �أج���ل  م��ن  ب��ق��وة  ويتناف�صون  �ل��ن��ظ��ري،  منقطع  بحما�س 
�مل�صاركة يف �ملبار�ة �ملقبلة، م�صيفااً �أن �ملناف�صة بني �للعبني يف م�صلحة �ملنتخب 

وتوفر مزيد�اً من �خليار�ت للجهاز �لفني لختيار قائمة �ملبار�ة.
�لعرو�س  تقدمي  ملو��صلة  و�إ���ص��ر�ر  عزمية  كلهم  �ملنتخب  جن��وم  �أن  ن��ادر  و�أب���ان 
�ملميزة وحتقيق �لنتائج �جليدة �لتي متكن �ملنتخب من مو��صلة �مل�صو�ر يف هذه 
�لبطاقات  من  و�ح��دة  على  و�حل�صول  م��دى،  �أبعد  �إىل  فيها  و�مل�صي  �لبطولة 
�أق�صى  ببذل  ن��ادر  ووع��د   ،2020 بطوكيو  �لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  �إىل  �ملوؤهلة 
�ملبار�ة  �أن  �لأوزبكي، موؤكد�اً  �ملنتخب  �لفوز على  �أجل حتقيق  �ملمكن من  �جلهد 
حتى  بقوة  و�لقتال  و�لعطاء  �لبذل  من  �لكثري  تتطلب  و�أنها  �صهلة،  تكون  لن 
يتحقق �لهدف �ملن�صود، لفتااً �إىل �أن كل �ملنتخبني يطمحان للو�صول �إىل ن�صف 

�لنهائي، ولن يقبل �أحدهما مبغادرة �لبطولة من مرحلة ربع �لنهائي.

خليفة احلمادي: لن نفرط يف فر�ستنا اأمام اأوزبك�ستان
قطع خليفة �حلمادي لعب نادي �جلزيرة و�ملنتخب �لأوملبي، بعدم �لتفريط يف 
23 �صنة، موؤكد�اً عزمهم على  �آ�صيا حتت  �إىل ن�صف نهائي كاأ�س  فر�صة �لتاأهل 
حتقيق �لفوز على �أوزبك�صتان يف مبار�ة ربع �لنهائي ، معتر�اً �أن �ملبار�ة هي �لأهم 
يف م�صو�ر �ملنتخب يف �لبطولة حتى �لآن، خا�صة �أن مباريات مرحلة �ملجموعات 
مو�جهة  لكن   ، للخ�صارة  �ملنتخب  تعر�س  لو  حتى  ممكنااً  فيها  �لتعوي�س  ك��ان 

�أوزبك�صتان ل تقبل �صوى نتيجة و�حدة هي �لفوز.
�لفني  �أن �جلهاز  ك�صف خليفة �حلمادي  �ملهمة،  للمو�جهة  �لتح�صري�ت  وحول 
�أوىل �ملبار�ة �هتمامااً كبري�اً، وحر�س على در��صة �ملناف�س من كل �جلو�نب حتى 
�ملهام  للعبني  �صرح  كما  عليه،  للتفوق  �ملنا�صبة  �ل�صرت�تيجية  و�صع  يتمكن 

�ملطلوب تنفيذها خلل �ملبار�ة.
�لبطولة،  ه��ذه  يف  �ملنتخب  م�صاركة  �إىل  ب��احل��دي��ث  �حل��م��ادي  خليفة  وت��ط��رق 
و�صع  �لر�بعة  للمجموعة  ت�صدرهم  و�أن  �إ�صافية  خرة  �ك�صبتهم  �أنها  مو�صحااً 
تطلعات  حتقيق  على  حري�صون  �أن��ه��م  م��وؤك��د�اً  ك��ب��رية،  م�صوؤولية  عاقتهم  على 

�جلماهري �لإمار�تية  �ملتعط�صة لإجناز�ت كروية جديدة .

ماجد را�سد : �سنقاتل خلطف بطاقة التاأهل
وعد ماجد ر��صد لعب و�صط �حتاد كلباء ومنتخبنا �لوطني �لأوملبي، بالقتال 
بقوة خلطف بطاقة �لتاأهل لن�صف نهائي كاأ�س �آ�صيا حتت 23 �صنة، وذلك عندما 
يو�جه منتخبنا نظريه �لأوزبكي يف مبار�ة ربع �لنهائي يوم �لأحد، موؤكد�اً �أنهم 

لن يدخرو� �أي جهد يف �صبيل حتقيق هذ� �لهدف.
�ملنتخب يف هذه  م�����ص��و�ر  و�مل��ه��م��ة يف  بامل�صريية  �مل���ب���ار�ة  ر����ص��د  م��اج��د  وو���ص��ف 
�لنهائي مير عر  �إىل ن�صف  للو�صول  �لوحيد  �لطريق  �أن  �إىل  �لبطولة، لفتااً 
جتاوز عقبة �أوزبك�صتان، و�أن �لتفوق على �ملناف�س �أمر حتمي لبلوغ �ملرحلة �ملقبلة 
و�صمان مو��صلة �مل�صو�ر يف �صبيل �حل�صول على و�حدة من �لبطاقات �ملوؤهلة �إىل 

دورة �لألعاب �لأوملبية .
و�أكد ماجد ر��صد جاهزية كل عنا�صر �ملنتخب خلو�س �ملبار�ة، مبينااً �أن �أي لعب 
على  ق��ادر�اً  �صيكون  �لبد�ية  لقائمة  �لفني  �جلهاز  قبل  من  �لختيار  عليه  يقع 

�لقيام باملهمة وتقدمي �لأد�ء �ملطلوب، لأن كل �للعبني يف كامل �جلاهزية.

منتخبنا بالأبي�ض وطاقم �سيني ُيدير املباراة
�لفني  �لجتماع  ماجنال   ر�ج��ا  با�صتاد  �لجتماعات  قاعة  يف  �أم�س  �صباح  ُعقد 
ربع  �ل���دور  �صمن  �أوزبك�صتان  منتخب  م��ع  �لأومل��ب��ي  منتخبنا  مب��ب��ار�ة  �خل��ا���س 
ر�جا  با�صتاد  �لأح���د  �ل��ي��وم  �صتقام  �لتي  ع��ام��ااً   23 حت��ت  �آ�صيا  لبطولة  �لنهائي 
ماجنال يف �لعا�صمة بانكوك �ل�صاعة �لثامنة و�لربع م�صاء ) �خلام�صة و�لربع 
�لقدم  لكرة  �لآ�صيوي  �لحت��اد  م�صوؤولو  �لجتماع  ح�صر   .  ) �لإم���ار�ت  بتوقيت 
جانب  من  ح�صر  حيث   ، �ملنتخبني  وممثلو  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�صاء 
�لإعلمي  �مل�����ص��وؤول  �لنقبي  و���ص��امل  �ملنتخب  م��دي��ر  ب��وه��ن��دي  ج��م��ال  منتخبنا 
قم�صان  �أل��و�ن  �عتماد  �لجتماع  خ��لل  ومت  �ملنتخب.   طبيب  زور�ن  و�لدكتور 
 ، �لكامل  �لأبي�س  �لوطني  منتخبنا  �صريتدي  حيث  �لغد  م��ب��ار�ة  يف  �ملنتخبني 
فيما �صريتدي منتخب �أوزبك�صتان �للون �لأزرق �لكامل و�حلكام بالأحمر . كما 
�لفنية �خلا�صة باملبار�ة ومر�جعة �للئحة �خلا�صة  �لنقاط  مت مناق�صة بع�س 
�أهمية �للتز�م بالتعليمات �ل�صادرة  �أكد مر�قب �ملبار�ة على  بالنهائيات ، حيث 

من �لحتادين �لدويل و�لآ�صيوي لكرة �لقدم .
�أوقات  لعب  �صت�صهد  �لإق�صائية  �مل��ر�ح��ل  مباريات  �أن  �مل��ب��ار�ة  م��ر�ق��ب  و�أو���ص��ح 
�إ�صافية وركلت جز�ء ترجيحية يف حال �نتهاء �لوقت �لأ�صلي للمبار�ة بالتعادل 

، وكذلك �صيتم �ل�صماح بالتبديل �لر�بع يف �لأوقات �لإ�صافية .
وعني �لحتاد �لآ�صيوي لكرة �لقدم طاقم حكام �صيني لإد�رة �ملبار�ة بقيادة فو 
مينغ ) �صاحة ( �صي كيانغ ) م�صاعد �أول ( ت�صاو يي ) م�صاعد ثاِن ( ما نينغ ) حكمااً 
ر�بعااً ( �إيفان روبريت من �أ�صرت�ليا ) حكم فيديو ( ومو�طنه بريت جيم�س) حكم 

فيديو م�صاعد ( و�لأردين �أدهم �ملخادمة ) حكم فيديو م�صاعد ( .

�سمن الدور ربع النهائي لبطولة اآ�سيا حتت 23 عامًا

الأبي�س الأوملبي يرفع �شعار الفوز اأمام اأوزبك�شتان يف راجا ماجنال
• �سكورزا : جاهزون للمواجهة وطموحنا املربع الذهبي 

• عبد القادر ح�سن: نثق يف قدرات الالعبني واملباراة حتتاج اإىل الركيز
• ي�حي��ى ن��ادر: طم�وحاتن��ا ك�بي��رة وم�عنويات�ن��ا ع�الي��ة
• خ�ليف��ة احل�م��ادي: ل��ن ن�ُف��رط يف ف�ر�ستن��ا اأم��ام اأوزب�ك�ست��ان
• م��اج��د را�س��د: �سنقات��ل خلط��ف بطاق��ة التاأه��ل

جناح مميز لبطولة كلباء لل�شباحة املفتوحة يف ن�شختها الأوىل

اإجناز اإداري جديد لريا�سة الإمارات 

اعتماد تر�شيح الأ�شتاذة فرح �شامل نائبًا لرئي�س الحتاد العربي لريا�شات الكيك بوك�شينج 
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الفجر الريا�ضي

�أعلن جمل�س دبي �لريا�صي و�صركة 
ك��ورب��وري��ت ���ص��ب��ورت�����س، ع��ن تنظيم 
“�لألعاب  دورة  �لثانية من  �لن�صخة 
تقام  �ل��ت��ي  لل�صركات”،  �لريا�صية 
�ل�صوي�صرية  �مل��در���ص��ة  يف  فعالياتها 
�لدولية يف منطقة �خلليج �لتجاري 
يف دبي، على مد�ر ثلث �أيام خلل 
فر�ير   29 �إىل   27 م��ن  �ل��ف��رتة 

�ملقبل، وت�صم 23 ريا�صة خمتلفة.
ج��اء ذل��ك خ��لل �مل��وؤمت��ر �ل�صحفي 
�ل�����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر جم��ل�����س دبي 
�لريا�صي وحتدث خلله خالد �لعور 
�لريا�صية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
�ملدير  �حل�����ص��ري  حممد  باملجل�س، 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ص���رك���ة ك����ورب����وري����ت 
�صاميون  للدورة،  �ملنظمة  �صبورت�س 
�ل��ري��ا���ص��ة و�ل�صحة  ���ص��ي��و�رد م��دي��ر 
�لبدنية يف �ل�صركة �ملنظمة للحدث، 
رئي�س  ن���ائ���ب  م���غ���رب���ل  و�إب����ر�ه����ي����م 
“جود  ل�صركة  �لإقليمي  �لت�صويق 
�حلدث،  وورك” ر�ع��ي��ة  ف��ور  بلي�س 
ب��ح�����ص��ور مم��ث��ل��ي و���ص��ائ��ل �لإع����لم 

�ملحلية و�لإقليمية.
قيادتنا  “ �إن  �ل���ع���ور:  خ��ال��د  وق����ال 
�صحة  �أه��م��ي��ة  على  ت��وؤك��د  �لر�صيدة 
�أفر�د �ملجتمع وحتر�س على حتفيز 
ك���اف���ة �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع ع���ل���ى جعل 
�لريا�صة �أ�صلوب حياة، ونحن نعمل 

بالتعاون  �لقيادة  روؤي��ة  حتقيق  على 
م���ع ���ص��رك��ة ك���ورب���ورت ���ص��ب��ورت من 
خ��لل ه��ذه �ل����دورة �ل��ت��ي �صتقام يف 
�لأبرز  �حل��دث   2020 �إك�صبو  �صنة 
�لقطاع  ت�����ص��ج��ع  و�ل���ت���ي  �ل���ع���امل،  يف 
ن�صر  يف  �مل�������ص���ارك���ة  ع���ل���ى  �خل����ا�����س 
�ليوم  ووج��ودن��ا  �لريا�صة،  ممار�صة 
�لن�صخة  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ن  ل���لإع���لن 
دليل على  �حل��دث  ه��ذ�  �لثانية من 
و�لنمو  �أه��د�ف��ه  حتقيق  يف  جن��اح��ه 
�لإعد�د  بف�صل ح�صن  �لذي يحققه 
و�لأه��د�ف �ملر�صومة لدعم ممار�صة 
�ملجتمع  �أف��ر�د  �صفوف  يف  �لريا�صة 

�ل�صركات  ملنت�صبي  �لفر�صة  وتوفري 
�خلا�صة ملمار�صة خمتلف �لفعاليات 
�لريا�صية كفرق و�أفر�د مما ينعك�س 
بال�صعادة  �صعورهم  على  ب��الإي��ج��اب 

و�حليوية و�لنتماء«.
�لأوىل  �لن�صخة  “جناح  و�أ����ص���اف: 
م�����ن �ل�����������دورة �ل����ت����ي ����ص���ه���دت 18 
ف��ع��ال��ي��ة ري��ا���ص��ي��ة ���ص��اه��م يف زي����ادة 
ع���دد �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل��ن��اف�����ص��ات لهذه 
وهو  فعالية   23 �إىل  لت�صل  �ل�صنة 
كون  لنا  �صعادة  م�صدر  ي�صكل  �أم���ر 
�ملزيد  ت�صتقطب  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه 
�حتياجات  وت��ل��ب��ي  �مل�����ص��ارك��ني  م���ن 

وملختلف  �ملجتمع  ���ص��ر�ئ��ح  خمتلف 
�لأع��م��ار، وه��ذه �ل���دورة تعد منوذج 
�إىل  ن�صعى  �لتي  �لناجحة  للعلقة 
جمل�س  ب��ني  تربط  و�ل��ت��ي  تعزيزها 
�لقطاع  وموؤ�ص�صات  �لريا�صي  دب��ي 
ممار�صة  ن�������ص���ر  ب����ه����دف  �خل�����ا������س 
�ل���ري���ا����ص���ة و�ل���ن�������ص���اط �ل����ب����دين يف 
مفيد  وق������ت  وق���������ص����اء  جم��ت��م��ع��ن��ا 

وممتع«.
جهود  “نثمن  �ل�����ع�����ور:  و�خ���ت���ت���م 
وف����ري����ق عمله  �حل�������ص���ري  حم���م���د 
ونوؤكد  �حل��دث  تنظيم هذ�  ملو��صلة 
وتوفري  �حل��دث  دع��م  على  حر�صنا 

ك���ل ���ص��ب��ل �ل���ن���ج���اح ل����ه، ك��م��ا ن�صكر 
ج��ه��ود �مل��وؤ���ص�����ص��ات �لإع��لم��ي��ة �لتي 
� من �لأحد�ث  تنقل للمجتمع �صوراً
ي�صهدها  �ل��ت��ي  و�مل���م���ي���زة  �جل��م��ي��ل��ة 

�حلدث«.
�حل�صري:  قال حممد  ومن جانبه 
على  �لريا�صي  دبي  جمل�س  “ن�صكر 
�لفعاليات  تنظيم  يف  �لد�ئم  تعاونه 
�لدورة  ه��ذه  وبالأخ�س  �لريا�صية، 
كبرية  م�صاركة  ت�صهد  �لتي  �ملميزة 
ه����ذ� �ل����ع����ام، ل���ذل���ك ق���ررن���ا متديد 
�لإقبال  ���ص��وء  يف  �لت�صجيل  ف���رتة 
و�صل  حيث  �مل�����ص��ارك��ة،  على  �لكبري 

�أكرث  �إىل  �لآن  حتى  �مل�صجلني  ع��دد 
من  وموظفة  م��وظ��ف   2000 م��ن 
�لعامل  ح��ول  دول���ة   140 جن�صيات 
وم�����ن خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات و�لأع����م����ار 
28 موؤ�ص�صة و�صركة  ومن منت�صبي 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  وخا�صة  حكومية 
�صركة   18 منها  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
ع��ام��ل��ة يف �ل�������ص���رق �لأو�����ص����ط ممن 
�أك����������دو� م�������ص���ارك���ت���ه���م يف �حل������دث، 
و�صتت�صمن �لدورة هذ� �لعام 420 
فعالية، كما يحظى �حلدث مبتابعة 
من  م�صاهد  مليون   1.2 من  �أك��رث 
ن�صعى  ونحن  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع 

م��ن خ��لل ه��ذ� �حل���دث �إىل تعزيز 
�أن يتبنى �ملجتمع  �أج��ل  �جلهود من 
ويكون  ح���ي���اة  ك��اأ���ص��ل��وب  �ل��ري��ا���ص��ة 
و�صعادة  �صحة  �أك���رث  �أف�����ر�ده  ك��اف��ة 

وحيوية«.
“�صيتوىل  ���ص��ي��و�رد:  �صاميون  وق��ال 
�لعملية �لتحكيمية لكافة �لريا�صات 
ح���ك���ام م���ع���ت���م���دون م����ن �لحت�������اد�ت 
حتديثات  توفري  و�صيتم  �لريا�صية، 
و�لرتتيب  �ل����ف����رق  ل���ن���ت���ائ���ج  ح���ي���ة 
خ��������لل �حل������������دث، م������ع �ل����ت����اأك����ي����د 
مو�قع  �مل��ن��اف�����ص��ات يف  �إق���ام���ة  ع��ل��ى 
وذلك  دول��ي��ااً،  معتمدة  مب��و����ص��ف��ات 

�ملحرتفة  و�لإد�رة  �لعد�لة  ل�صمان 
�لألعاب  �أب�����رز  وم����ن  ل��ل��م��ن��اف�����ص��ات، 
�ل�صلة،  �ل��دورة: كرة  �لتي تت�صمنها 
�لبادل  �لأر�صي،  �لتن�س  �لقدم،  كرة 
�لكريكت،  �ل���ط���اول���ة،  ك����رة  ت��ن�����س، 
�لفو�صبول،  �ل����ط����ائ����رة،  �ل���ري�������ص���ة 
حتدي  �جل���ري،  �صباقات  �ل�صباحة، 
�للياقة �لبدنية، ت�صلق �لعو�ئق، كرة 
�ل�صاطئية،  �لطائرة  �لكرة  �ل�صبكة، 

�صد �حلبل«. 
وقال �إبر�هم مغربل: “�صيتم �إقامة 
و�لعائلت  للم�صاركني  عمل  ور���س 
ت�صمل  �حل���ا����ص���ري���ن،  و�لأ�����ص����دق����اء 
�ل�صحة  ح�����ول  ت���وع���ي���ة  م���و�����ص���ي���ع 
�إقامة   �صيتم  كما  �لبدنية،  و�للياقة 
و�أ�صدقاء  لعائلت  �لرتفيه  ق��ري��ة 
يقت�صر  �لذين  �مل�صاركني  �ملوظفني 
ح�صرية  ب�����ص��ورة  عليهم  �حل�����ص��ور 
فقط، و�لتي �صتقع يف موقع متو�صط 
تنا�صب  وه����ي  �ل���ب���ط���ول���ة،  ق��ل��ب  يف 
و�لأ�صدقاء  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف�����ر�د  ج��م��ي��ع 
ولدينا  �لأع�������م�������ار،  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
عرو�س  بالن�صاطات،  حافلة  مو�قع 
عرو�س  م��ه��ار�ت،  �أل��ع��اب  ترفيهية، 
�ل��ر�ع��ي��ة وغ��ريه��ا �لكثري،  �جل��ه��ات 
�لطعام  ب��خ��دم��ات  م�����ص��اح��ب��ة  وه���ي 
�ل�����ص��ح��ي، وت��ع��د بعطلة  و�ل�������ص���ر�ب 

نهاية �أ�صبوع ر�ئعة للجميع«.

•• ال�شارقة -وام:

�ل�صيخ �صامل بن  ز�ر �صعادة �ملهند�س 
�لحتادين  رئي�س  �لقا�صمي  �صلطان 
�لعربي و�لإمار�تي موؤ�ص�صة �ل�صارقة 
�ل�صارقة  ون������ادي  �مل�������ر�أة  ل��ري��ا���ص��ة 
�لدكتورة  ير�فقه  للمر�آة  �لريا�صي 
�ملطرو�صي  �ل���رح���م���ن  ع���ب���د  ه�����دى 
�لأم�������ني �ل����ع����ام لحت������اد �لإم���������ار�ت 
�لن�صائية يف  �للجنة  رئي�س  للمبارزة 
و�إبر�هيم  للمبارزة  �لعربي  �لحت��اد 
خ�����ال�����د م�����دي�����ر �حت���������اد �لإم������������ار�ت 

للمبارزة.
و�ل��ت��ق��ى رئ��ي�����س �لحت���ادي���ن �لعربي 
و�لإمار�تي �صعادة ندى ع�صكر �لنقبي 
لريا�صة  �ل�صارقة  موؤ�ص�صة  م��دي��رة 
ملر�آة ونورة �حلمر من ق�صم �لتطوير 
�لريا�صي يف �ملوؤ�ص�صة حيث مت بحث 
و�لتن�صيق بني  �لتعاون  �أوج��ه  تعزيز 
�لحتاد و�ملوؤ�ص�صة للرتقاء بريا�صة 
و�لتعاون  �ل�صتعد�د  ل�صيما  �ملبارزة 
�لبناء بني �حتاد �لم��ار�ت للمبارزة 
�ملر�أة  لريا�صة  �ل�����ص��ارق��ة  وموؤ�ص�صة 
خلل �لدورة �لعربية لريا�صة �ملر�أة 
�ل�صارقة خلل  ت�صهدها  �لتي �صوف 

�لفرتة �ملقبلة.
�ملن�صاآت  ومر�فقيه  �لقا�صمي  وتفقد 
�ل���ري���ا����ص���ي���ة �جل������دي������دة ب���ال���ن���ادي 

و�ل���ت���ي مت ت��اأ���ص��ي�����ص��ه��ا ع��ل��ى �أح����دث 
�مل��ب��ارزة وميد�ن  ط��ر�ز ومنها �صالة 
�لرماية ، و�صالة �لألعاب �لقتالية ، 

وملعب �ل�صكو��س.
و�أث���ن���ى �مل��ه��ن��د���س �ل�����ص��ي��خ ���ص��امل بن 
�جلهود  ع���ل���ى  �ل��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ل��ط��ان 
 .. �مل��ر�أة  بريا�صة  للرتقاء  �ملبذولة 
�إن ما ر�أيناه �ليوم يف موؤ�ص�صة  وقال 
�ل�صارقة  ون����ادي  ل��ل��م��ر�أة  �ل�����ص��ارق��ة 
�أ���ص��ع��دن��ا جميعا  ل��ل��م��ر�أة  �ل��ري��ا���ص��ي 
للمبارزة  �ل��ع��رب��ي  ���ص��و�ء يف �لحت���اد 
و�أن  للمبارزة  �لم���ار�ت  �حت��اد  �أو يف 
بناتنا  خل��دم  تقدم  �لتي  �لمكانيات 
و�أخ��و�ت��ن��ا يف جم��ال �ل��ري��ا���ص��ة قلما 

معربا  �آخ�����ر  م���ك���ان  �أي  يف  جن���ده���ا 
�لدعم  ك��ل  لتقدمي  �ل���ص��ت��ع��د�د  ع��ن 

�لريا�صة  �لفعاليات  لنجاح  و�لعون 
ب�صفة  �ل�صارقة  �إم��ارة  تنظمها  �لتي 

عامة وموؤ�صة �ل�صارقة للمر�أة ب�صفة 
خا�صة.

بالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�سي

انطلق الن�شخة الثانية من دورة »الألعاب الريا�شية لل�شركات« 27 فرباير

رئي�س الحتادين الإماراتي والعربي للمبارزة يبحث 
تعزيز التعاون مع »ال�شارقة لريا�شة املراأة«

•• اأبوظبي-وام:

�أم�س �لأول  نظم �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�صو ور�صة عمل 
�جلوجيت�صو  مو�صم  جم��ري��ات  �أب���رز  على  �ل�����ص��وء  �صلطت 
�لأندية  كبري من  عدد  بح�صور   ،2020-2019 �ملحلي 
و�للعبني ملناق�صة م�صتجد�ت �للو�ئح و�لقو�نني �خلا�صة 
�لبطولت  ب��اأج��ن��دة  تتعلق  �خ���رى  وم��و����ص��ي��ع  باملناف�صات 
�مل��ح��ل��ي��ة، وت�����ص��ن��ي��ف �ل��ن��ق��اط وح��م��اي��ة ح��ق��وق �للعبني 
تعزيز  بهدف  وذل��ك  بينهما  فيما  و�لل��ت��ز�م��ات  و�لأن��دي��ة 

�لتو��صل مع �لأندية و�لرتقاء بالريا�صة. 
وي�صهد �ملو�صم �لريا�صي 2019 – 2020 مناف�صة قوية 
بني �لأندية على جمموعة من �لألقاب �ملحلية �ملهمة �لتي 
وكاأ�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�صمو  �صاحب  ك��اأ���س  �أب��رزه��ا  م��ن 
�لإمار�ت،  �أم  وك��اأ���س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب  �ل�صمو  �صاحب 

ف�صل عن بطولت �لتحدي لل�صغار. 
�أن  ب��الحت��اد  �لفنية  م��دي��ر �لد�رة  �مل��ن��ه��ايل  م��ب��ارك  و�أك���د 

ور�صة �لعمل تندرج �صمن �إ�صرت�تيجية �لحتاد يف فتح باب 
وتقريب  �ملحلية  �لأندية  مع  و�حل��و�ر  �لإيجابي  �لتو��صل 
و�لرتقاء  �ل��ت��ط��وي��ر  ����ص��ت��د�م��ة  لتحقيق  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 
�إ�صرت�تيجيا  هدفا  ميثل  م��ا  وه��و  �جلوجيت�صو،  بريا�صة 

للحتاد. 
بيانات لكل  �صي�صرف على توفري قاعدة  �ن �لحت��اد  وق��ال 
�إلكرتونيا  �للعبني  لت�صجيل  ج��دي��دة  و�آل��ي��ة  حملي  ن��اد 
 2021 –  2020 �ل��ق��ادم  �لريا�صي  �ملو�صم  من  �عتبار� 
يف  �لأن��دي��ة  لعبي  لت�صجيل  جديدة  �آلية  �عتماد  و�صيتم   ،
بيانات  ق��اع��دة  ن��اد  لكل  �صيكون  حيث  �ملحلية،  �ل��ب��ط��ولت 
�لبو�بة  خ���لل  م��ن  وذل����ك  �مل�����ص��ج��ل��ني  ل��لع��ب��ي��ه  حقيقية 
�لإلكرتونية للحتاد حيث ت�صهم هذه �خلطوة يف �خت�صار 
�لزمن و�جلهد يف ت�صجيل �للعبني يف �لبطولت �ملحلية، 
�لأن�صطة  كافة  �صمن  تلقائيا  و�إدر�ج��ه��ا  بياناتهم  وحفظ 
لأف�صل  وفقا  ب��الحت��اد،  �خلا�صة  و�لفعاليات  و�لبطولت 

�ملمار�صات �لعاملية يف هذ� �جلانب.

الإمارات للجوجيت�شو يجمع الأندية واللعبني 
ملناق�شة م�شتجدات قوانني املناف�شات

•• دبي-وام:

توج “ فريق �أبوظبي “ بلقب بطولة كاأ�س جمعية �لإمار�ت للبولو وبنك 
مد�ر  على  بدبي  ب��امل  دي��زرت  منتجع  �حت�صنها  و�لتي  �لتجاري  �أبوظبي 

ع�صرة �أيام مب�صاركة 4 فرق و�صط ح�صور جماهريي كبري.
�ملبار�ة  �ليبهوين عقب فوزه يف  فار�س  بقيادة  �أبوظبي  تتويج فريق  وجاء 
�أم�س �لأول على فريق بهان�صايل بقيادة ري�صي كومار بهان�صايل  �لنهائية 
جمعية  نظمتها  �لتي  �لبطولة  من  �لثانية  �لن�صخة  على  �ل�صتار  لي�صدل 

�لإمار�ت للبولو .
بقيادة   «  A.M  « فريق  هي  ف��رق   4 م�صاركة  �صهدت  قد  �لبطولة  كانت 
وفريق  �ل�صام�صي  نا�صر  بقيادة  غنتوت  وفريق  مكتوم  �آل  علياء  �ل�صيخة 
�أبوظبي بقيادة فار�س �ليبهوين وفريق بهان�صايل ري�صي كومار بهان�صايل 

.
“ فخورون  �ل��ب��و�ردي رئي�س �حت��اد جمعية �لإم���ار�ت للبولو :  وق��ال علي 
لتقدمي  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  و�صافيلز  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  مع  بال�صر�كة 

بطولة مثرية �متدْت على مدى �أكرث من �أ�صبوع بهذ� �ل�صكل �لر�ئع » .

»فريق اأبوظبي« بطل لكاأ�س جمعية 
الإمارات للبولو
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•• دبي -وام

2020 لتخطف  �لعام �جلديد  بد�ية  �أخ��رى مع  م��رة  دب��ي  �لدنيا  د�ن��ة  تعود   
للحتاد  �لعاملية  �ل�صباقات  روزن��ام��ة  يف  �لأح���د�ث  �أول  ��صت�صافة  مع  �لأ���ص��و�ء 
�لدويل لل�صباقات �لبحرية -يو �أي �م- مع تنظيم �أوىل جولت بطولة �لإمار�ت 

�لدولية للدر�جات �ملائية يوم �ل�صبت �ملقبل يف �صو�طئ جمري�.
وي�صتعد نادي دبي �لدويل للريا�صات �لبحرية لتنظيم فاحتة جولت �لبطولة 
�أي  -ي��و  �لبحرية  لل�صباقات  �ل��دويل  �لحت��اد  مظلة  حتت  تقام  و�لتي  �لدولية 
�لبحرية على مد�ر يومني يخ�ص�س  للريا�صات  �لإم��ار�ت  وباإ�صر�ف �حتاد  �م- 
�ليوم �لأول وهو �جلمعة �ملقبلة ل�صتكمال �إجر�ء�ت �لت�صجيل و�لفح�س �لفني 

و�لجتماع �لتنويري فيما ترتفع حر�رة �لتناف�س يوم �ل�صبت.
وو�صع �لحتاد �لدويل لل�صباقات �ل�صريعة -يو �أي �م- �أجندة وفعاليات روزنامة 
مو�صم 2020 موؤخر� حيث تفتتح �لبطولت �ملعتمدة لديه بت�صنيفها �لدويل 
�أول فعالية دولية يف بحرية بالكرة  باجلولة �ملرتقبة يوم �ل�صبت �ملقبل لتكون 
ت�صنيف  �إىل  ت�صاف  معتمدة  نقاط  فيها  ومتنح   2020 ع��ام  خ��لل  �لأر�صية 
�ملحرتفني يف ثلث فئات من فئات بطولة �لإمار�ت �لدولية هي و�قف جي بي 

وجال�س جي بي 1 و�حلركات �ل�صتعر��صية.  1
ومن �ملنتظر �أن جتمع �جلولة �لأوىل �ملرتقبة يوم �ل�صبت �ملقبل جنوم ريا�صة 
يف  �مل�صنفني  كبار  بينهم  ومن  و�لعامل  �خلليجية  �ملنطقة  يف  �ملائية  �ل��در�ج��ات 

خمتلف �لفئات من دول قار�ت  �لعامل من �أوروبا و��صيا و�إفريقيا و�أمريكا حيث 
مر على �مل�صاركة �لعديد من �لأبطال �لعامليني و�لذين تركو� �أجمل �لذكريات 

يف �صو�طئ �لإمار�ت.
كما يوىل �أبطال �لإمار�ت �صفر�ئنا يف �ملحافل �لدولية �هتماما كبري� بامل�صاركة 
يف �لبطولة �لدولية و�لتي �صقلت مهار�ت �لكثري من �ملت�صابقني و�أهلتهم متاما 
للتمثيل �خلارجي بل ومقارعتهم �أي�صا يف بلد�نهم حيث يعتر �أبطال �لإمار�ت 

حاليا من جنوم �ل�صف �لأول يف هذه �لريا�صة ويكفي �جناز�تهم �لذهبية.
�ل�صبت  ي��وم  �مل�صاركون  �لأب��ط��ال  عليها  يناف�س  �صوف  �لتي  �مل�صابقات  وت�صمل 
�ملقبل 8 فئات هي جال�س حمرتفني جي بي 1 وجال�س جي بي 2 وجال�س جي 
بي 3 وجال�س جي بي 4 وو�ق��ف جي بي 1 وو�ق��ف جي بي 2 وو�ق��ف جي بي 
3.3 وو�قف جي بي 3.2 وو�قف جي بي 3.1 و�حلركات �ل�صتعر��صية )فري 
�صتايل(، وت�صاف �إىل هذه �لفئات �لتي يحت�صنها نادي دبي �لدويل للريا�صات 
�لبحرية يف �جلولت �أي�صا مناف�صات �لألو�ح �ملائية �لطائرة )�لفلي بورد( �لتي 
للدر�جات  �لدولية  �لإم���ار�ت  بطولة  فئات  جانب  �إىل  بانتظام  �لنادي  ينظمها 

�ملائية منذ �إطلقها ر�صميا �صمن �حلدث قبل 5 مو��صم .
�جلدير بالذكر �أن نادي دبي �لدويل للريا�صات �لبحرية �صوف ينظم جولتني يف 
بطولة دبي للدر�جات �ملائية �لدولية 2020 �لأوىل يوم �ل�صبت �ملقبل و�لثانية 
�لعاملي  دب��ي  معر�س  فعاليات  �صمن  �ملقبل  م��ار���س  �صهر  م��ن  ع�صر  �ل��ر�ب��ع  يف 

للقو�رب 2020.

�أعلن نادي �نرت ميلن �لإيطايل �أم�س �لأول �جلمعة �لتعاقد مع �ملد�فع 
حتى  �أ�صهر  ل�صتة  عقد  يف  يونايتد  مان�ص�صرت  من  يونغ  �آ�صلي  �لنكليزي 

نهاية �ملو�صم، مع �إمكانية متديده ملو�صم ��صايف.
ر�صميا  �نرت  يونغ لعبا يف  �آ�صلي  “بات  �لنادي  بيان على موقع  وج��اء يف 
ووقع على عقد لغاية 30 حزير�ن-يونيو 2020 مع خيار متديده ملو�صم 

��صايف«.
قبل  م��ي��لن��و  يف  �ل��ط��ب��ي  للفح�س  ع��ام��ا(   34( ي��ون��غ  خ�صع 

مبليون  �ل�صحافية  �لتقارير  ق��درت��ه  عقد  على  �لتوقيع 
ون�صف مليون يورو )مليون و�صت مئة �لف دولر( ��صافة 

ملكافاآت.
15 مع فريقه  �لقمي�س رقم  �ل��ذي �صيحمل  وق��ال يونغ 

�جلديد “�ليوم كان جميل، �صكر� للجميع لهذ� �لرتحيب. 
ر�صالتي  عائلة.  بكونك ع�صو� من  �أ�صبه  ر�ئ��ع  �صعور  �إن��ه 

�أن��ن��ا �صنفوز جم��دد� وه��ذ� م��ا جئت  للجماهري 
لأجله«.

مو��صم  ثمانية  �لنكليزي  �أم�صى 
“�ل�صياطني”  م����ع  ون�������ص���ف 

�حل���م���ر م���ن���ذ ق����دوم����ه من 
 ،2011 ع��ام  فيل  �أ�صتون 

لقب  خ���لل���ه���ا  ح���ق���ق 
�ل�������������دوري ع����ام 

�لوروبي  و�ل���دوري  �لر�بطة  كاأ�س   ،2016 ع��ام  �نكلرت�  كاأ�س   ،2013
.2017 ليغ” عام  “يوروبا 

ووج����ه ر���ص��ال��ة �ىل ي��ون��اي��ت��د ع���ر ح�����ص��اب��ه �خل���ا����س ع��ل��ى ت��وي��رت “لقد 
منحتموين فر�صة �للعب مع �أ�صاطري، �لفوز باللقاب و�لعمل مع �أف�صل 
مدرب يف �لتاريخ )يف ��صارة �ىل �ل�صكتلندي �ل�صري �أليك�س فريغو�صون( 

ولأكون قائد� لكم«.
�لوقات  خ��لل  لدعمكم  “�صكر�  قائل  �جلماهري  �ىل  وت��وج��ه 
�أغ��ادرك��م و�أن��ا و�ح��د منكم و�أر�ك���م جم��دد� يف  �جليدة و�ل�صيئة، 

�ملدرجات«.
خا�س يونغ 261 مبار�ة مع يونايتد �صجل خللها 19 هدفا، 
ع�صر  ��صا�صيا يف  �صارك  �نه  �ل  �ملو�صم  هذ�  �لقيادة  �صارة  وحمل 

مباريات فقط يف �لدوري.
ويغادر �لدويل �لنكليزي �لذي خا�س 39 مبار�ة مع منتخب 
�خلام�س  �ملركز  يحتل  �ل��ذي  فريقه  �لثلثة”،  “�ل�صود 
غرميه  عن  نقطة   27 �ل�”برميريليغ” بفارق  يف 
�للدود ليفربول �ملت�صدر قبل مو�جهتهما يف 

قمة �ملرحلة 23 �لحد.
روميلو  �لبلجيكي  �أن �صم  لإن��رت  و�صبق 
ل��وك��اك��و م���ن ي��ون��اي��ت��د �أي�����ص��ا خلل 
�لت�صيلي  �ىل  �����ص���اف���ة  �ل�������ص���ي���ف 
�صبيل  ع��ل��ى  �صان�صي�س  �أليك�صي�س 
�لع�������ارة. وي��ح��ت��ل ف���ري���ق �مل����درب 
�لثاين  �مل��رك��ز  كونتي  �أنطونيو 
يف “�صريي �أ” بفارق نقطتني 
�ملت�صدر  ي���وف���ن���ت���و����س  ع����ن 
�ملو��صم  يف  �ل��ل��ق��ب  وح��ام��ل 

�لثمانية �ملا�صية.
وبات يونغ ثالث �نكليزي 
�نرت  �أل��و�ن  فقط يحمل 
ب����ع����د �مل�����ه�����اج�����م غ����ريي 
بقلب  فاز  �لذي  هيت�صنز 
 ،1963 ع����ام  �ل�������دوري 
�لو�صط  خ�����ط  ولع�������ب 
ب����ول �ي��ن�����س �ل����ذي لعب 
عامي  ب�����ني  م���و����ص���م���ني 

و1997.  1995

الكتبي يتوج بلقب »متهيدي« ماراثون 
اليوم الوطني للهجن

•• دبي - وام:

�لوطني  �ليوم  ملار�ثون  �لثاين  �لتمهيدي  �ل�صباق  دبي  يف  �لأول  �أم�س  �أقيم 
للهجن �لذي ينظمه مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث يف 7 فر�ير 
�آل  ر��صد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  �صمو  مهرجان  مع  بالتز�من  �ملقبل 

مكتوم ويل عهد دبي للهجن �لعربية �لأ�صيلة.
�لزو�ر  من  �لعديد  ح�صور  �صهد  �ل��ذي   - �لثاين  �لتمهيدي  �ل�صباق  وحقق 
�مل�صتويات  كافة  على  ك��ب��ري�اً  جن��اح��ااً   - �لأجنبية  �جلن�صيات  م��ن  و�ملقيمني 
�لتناف�صية و�لفنية وحتول �إىل �صبه �حتفالية م�صغرة يف �إطار �ل�صتعد�د�ت 

للحدث �لأكر و�لأهم وهو مار�ثون �ليوم �لوطني للهجن.
�صن  �مل�صمرين من  �لتمهيدي م�صاركة جمموعة كبرية من  �ل�صباق  و�صهد 
30 فما فوق وفر�س “ �ل�صقيقان �لكتبي “ �صيطرتهما على �ل�صباق بعدما 
جنح يحيى �مللعاي �لكتبي من حتقيق �ملركز �لأول على منت �ملطية “ �لرما�س 
“ بزمن وقدره 10،46،18 دقيقة لي�صري على خطى �صقيقه خمي�س �مللعاي 

�لكتبي �لذي كان حقق �ملركز �لأول يف �ل�صباق �لتمهيدي �لأول .
 “ �ملطية  على منت  �مل��زروع��ي  �ل�صباق حمد حممد  �لثاين يف  باملركز  وج��اء 
�صوغان “ بزمن 11،05،86 دقيقة فيما حل باملركز �لثالث حمد�ن عبيد 

�لكتبي على منت �ملطية “ �أبو �ملكارم “ بزمن 11،17،09 دقيقة.
�ألف   50 �لإجمالية  �ملالية  وبلغت �جلو�ئز  كلم،   6 �ل�صباق  و�متدت م�صافة 
درهم، بو�قع 15 �ألف درهم ل�صاحب �ملركز �لأول، و10 �آلف للمركز �لثاين 
حتى  للم�صاركني  مالية  جو�ئز  جانب  �إىل  �لثالث،  للمركز  دره��م  �آلف  و7 

�ملركز �لعا�صر.
�لتنفيذي ملركز حمد�ن بن  �لرئي�س  و�أك��د �صعادة عبد�هلل حمد�ن بن دملوك 
�ل��ث��اين تكون  �لتمهيدي  �ل�صباق  �أن��ه م��ع ختام ه��ذ�  �ل���رت�ث  حممد لإح��ي��اء 
جميع �لرتتيبات �كتملت من �أجل �ل�صباق �لرئي�صي �لذي �صيمتد مل�صافة 11 

كلم .

تاأمل �لأمريكية �ملخ�صرمة �صريينا وليام�س يف �أن ت�صكل بطولة �أ�صرت�ليا 
تنطلق  �لتي  �مل�صرب  ك��رة  يف  �ل��ك��رى  �لأرب���ع  �لبطولت  �أوىل  �ملفتوحة، 
�لثنني، حمطة لدخول �لتاريخ من �أو�صع �أبو�به ومعادلة �لرقم �لقيا�صي 
للأ�صرت�لية مارغريت كورت مع 24 لقبا يف �لغر�ند �صلم، بعد ف�صلها يف 

�أربع حماولت �صابقة.
بلقبها  تتويجها  منذ  �ل��ب��اب  ه��ذ�  عتبة  على  ع��ام��ا(   38( وليام�س  تقف 
�لثالث و�لع�صرين يف ملبورن عام 2017، �إذ خ�صرت بعدها �أربع مباريات 
نهائية )يف وميبلدون �لإنكليزية وفل�صينغ ميدوز �لأمريكية يف 2018 
و2019( يف �لبطولت �لكرى، مل تتمكن خللها حتى من �لفوز باأي 

جمموعة.
لكن �لبو�در بدت �إيجابية للم�صنفة �أوىل عامليا �صابقا وتا�صعة ر�هنا، حني 
رفعت كاأ�س دورة �أوكلند �لنيوزيلندية �لأ�صبوع �ملا�صي. وكان هذ� �للقب 
�إثرها  2017، �لبطولة �لتي �بتعدت على  �أ�صرت�ليا  �لأول ل�صريينا منذ 

عن �مللعب لو�صع مولودتها �لأوىل يف �أيلول-�صبتمر من �لعام ذ�ته.
لكن مهمة وليام�س لن تكون �صهلة ملعادلة رقم كورت �لتي حققت �ألقابها 
ما بني �لعامني 1960 و1973. و�صتو�جه �صريينا يف م�صعاها �جلديد، 
مناف�صات مثل �لأوىل عامليا �لأ�صرت�لية �لأ�صرت�لية �آ�صلي بارتي و�ليابانية 

ناومي �أو�صاكا حاملة �للقب يف ملبورن.
جد�  مهما  “كان  �لفوز  �أن  �أوكلند  يف  تتويجها  عقب  �لأمريكية  وقالت 

بالن�صبة يل و�أريد �أن �أبني عليه«.
73 يف م�صريتها  �ىل  �لأل��ق��اب  ر�صيدها من  �أوك��لن��د  وليام�س يف  رفعت 
�لحرت�فية �ملوزعة على �أربعة عقود من �لزمن. وعلى رغم �نها خف�صت 
�مكانية  �أي موؤ�صر على  لكنها مل تقدم  ت�صارك فيها،  �لتي  �ل��دور�ت  عدد 

�عتز�لها قريبا.
وتعود �آخر هزمية ل�صريينا يف نهائي بطولة كرى �ىل �صيف �لعام �ملا�صي 

يف فل�صينغ ميدوز، على يد �لكندية �ل�صابة بيانكا �أندريي�صكو.
�أك��دت يف  �ذ  ك��ورت،  �صاأن مطاردتها لرقم  وت�صعى �لأمريكية للتقليل من 

ت�صريحات �صابقة �نها حتاول “فقط �لفوز ببطولت �لغر�ند �صلم«.
وهي تدرك على �لأقل �نها لن ت�صطر ملو�جهة �لكندية يف �أ�صرت�ليا 

بد�عي  �ملناف�صات  من  عاما  �ل�19  �بنة  �ن�صحاب  بعد 
�إ�صابة يف �لركبة.

يف �ملقابل، �صيكون حمتما على بارتي، �إحدى 
�أبرز �ملر�صحات للقب، �لتعامل مع �ل�صغط 

على �أر�صها وبني جماهريها.
وحققت بارتي )23 عاما(، �لتي تخلت عن 

لقبها  و2016،   2014 بني  �لكريكيت  مناف�صات  �مل�صرب وخا�صت  كرة 
�لعام  �لفرن�صية  غارو�س  رولن  يف  �لكرى  �لبطولت  يف  و�لوحيد  �لأول 

�ملا�صي.
�لأول  ب�صقوطها يف ظهورها  �صيئة  �ملو�صم �حلايل بطريقة  ب��د�أت  وبعدما 
على �أر�صها كمت�صدرة للت�صنيف �لعاملي بخ�صارتها يف �لدور �لثاين لدورة 
بريزبني �أمام �لأمريكية �ل�صاعدة من �لت�صفيات جنيفر بر�يدي، عو�صت 
 48 �أقل من  �ل�صبت، قبل  �أر�صها  �ألقابها على  بباكورة  بتتويجها  �خليبة 
دورة  بلقب  بفوزها  �ملفتوحة،  �أ���ص��رت�ل��ي��ا  مناف�صات  �ن��ط��لق  على  �صاعة 

�أديليد.
وقالت بارتي بعد �لتتويج “كان من �جليد خو�س �ملناف�صات هذ� �لأ�صبوع، 

�أنا متحم�صة لنطلق �ملناف�صات يف ملبورن �لأ�صبوع �ملقبل«.
�أنني  �أ�صعر  للعام.  ر�ئعة  “بد�ية  �صكل  �لفوز  ه��ذ�  �ن  ور�أت 

هنا  باملناف�صة  ��صتمتعت  لقد  ق��وي��ة...  مناف�صة  �أظ��ه��رت 
وقدمت كل ما لدي خلل �ل�صبوع«.

�حتلت �لأ�صرت�لية �ىل �صد�رة �لت�صنيف يف حزير�ن-
ي��ون��ي��و وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى م��رك��زه��ا م��ن��ذ ذل���ك �حلني، 

وختمت �لعام �ملا�صي بفوزها يف بطولة �ملا�صرتز 
�إيلينا  �لأوك����ر�ن����ي����ة  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  �خل��ت��ام��ي��ة 

�صفيتولينا.
من جهتها، تبد�أ �أو�صاكا �مل�صنفة 

عن  �لدفاع  حملة  عامليا  ثالثة 
لقبها حتت �إ�صر�ف �لبلجيكي 

�ل��ذي عينته يف  تيم في�صات 
ك���ان���ون �لأول-دي�������ص���م���ر 

�ل����ف����ائ����ت، وه�����و �مل�����درب 
�ل�����ر�ب�����ع ل���ه���ا يف 

�أقل من عام.
حني  ل�صاحلها  �مل��ب��ار�ة  حل�صم  بفر�صة  عاما  �ل�22  �بنة  �و�صاكا  وفرطت 
�أمام  �ملا�صي  �لأ�صبوع  بريزبني  دورة  �لنهائي من  �ل��دور ن�صف  خ�صرت يف 

�لت�صيكية كارولينا بلي�صكوفا �مل�صنفة ثانية عامليا.
كان   2019 ع��ام  �ن  �أو�صاكا  �أق��رت  ملبورن،  يف  �ملناف�صات  �نطلق  وقبل 
�أ�صرت�ليا، حمققة لقبها  بالتتويج يف  بد�أته  “�لأ�صعب” يف حياتها. فهي 
 2018 �لأمريكية  ميدوز  فل�صينغ  بعد  �لكرى  �لبطولت  يف  �لثاين 
و�رتقائها �ىل �صد�رة �لت�صنيف، لتخرج بعدها من �لدور �لثالث يف رولن 

غارو�س و�لأول يف وميبلدون و�لر�بع يف نيويورك 2019.
12 وقالت �ليابانية  قبل  عليه  كانت  مم��ا  �لآن  �أف�صل  موقع  يف  �نها 

�صهر� معترة �أنه “قبل حتقيقي 
�لنجاحات، مل تكن �ل�صحافة 
لتكتب يف حال خ�صرت مبار�ة. 
�أما �لآن، عندما �أخ�صر، ينت�صر 
�ل�22  �ب��ن��ة  �خل����ر«. وت��اب��ع��ت 
علي  �ل�����ص��ع��ب  م���ن  “كان  ع���ام���ا 
“�لعام  م�صيفة  �لتعامل مع ذلك”، 
وك��اأن��ن��ي �صغرية يف  �أ���ص��ع��ر  �مل��ا���ص��ي كنت 
�ل�صن... هديف كان �لفوز ومل �أكن لأ�صمح 
�أقّدر كل  �أنني  �أ�صعر �لآن  لأي �صيء بايقايف. 
تطلبه  �ل��ذي  �أع���رف �جلهد  �أحققه لأين  ف��وز 
�ملجهر  حتت  بلي�صكوفا  و�صتكون  لتحقيقه«. 
دورة  بلقب  تتويجها  بعد  م��ل��ب��ورن،  يف  �أي�صا 
�لأمريكية  على  �لنهائي  يف  بفوزها  بريزبني 
مادي�صون كيز. لكن �لت�صيكية ل تز�ل تبحث عن 
لعام  لها  نتيجة  �أف�صل  وتعود  �صلم،  لقب غر�ند 
2016 حني بلغت نهائي فل�صينغ ميدوز قبل �أن 
تخ�صر �أمام �لملانية �أجنليك كريبر. وتتجه �لأنظار 
�لدمناركية  �صابقا  ع��امل��ي��ا  �أوىل  �مل�صنفة  �ىل  �أي�����ص��ا 
ك��ارول��ني ف��وزن��ي��اك��ي �ل��ت��ي ت��وج��ت بلقبها �ل��وح��ي��د يف 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ك��رى يف �أ���ص��رت�ل��ي��ا منذ ع��ام��ني، و�لتي 
تنوي �عتز�ل �للعبة بنهاية �لبطولة عن عمر 29 
“يف �لقيام  �أنها ترغب  عاما. و�أك��دت فوزنياكي 
�أح������اول حتقيق  �أن  �أري�����د  ب�����ص��يء خم��ت��ل��ف. 

�جناز�ت و�أمور �أخرى يف �حلياة«.

�شريينا اأمام حماولة جديدة للرقم القيا�شي
 يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة

انرت يتعاقد مع اآ�شلي يونغ من يونايتد 

•• دبي-وام:

هناأ �ل�صيخ ر��صد بن حميد �لنعيمي رئي�س �للجنة �لنتقالية 
لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �صمو �ل�صيخ حمد�ن بن ر��صد �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س نادي �لن�صر و�صمو 
�ل�صيخ �أحمد بن �صعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
رئي�س  ن��ائ��ب  �لإم������ار�ت  �لأع��ل��ى ملجموعة ط���ري�ن  �ل��رئ��ي�����س 
بن  ر��صد بن حمد�ن  و�ل�صيخ  �ل�صرف  رئي�س جمل�س  �لنادي 
ر��صد �آل مكتوم رئي�س جمل�س �لإد�رة مبنا�صبة تتويج �لفريق 
�لأول لكرة �لقدم بالنادي بلقب بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي 

فريق  على  ف��وزه  بعد   2020-2019 �لريا�صي  للمو�صم 
للبطولة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  لهدف  بهدفني  �لأه��ل��ي  �صباب 
�لتي �أقيمت �أول �أول من �أم�س  با�صتاد زعبيل بنادي �لو�صل يف 
دبي. ووجه �ل�صيخ ر��صد بن حميد �لنعيمي �لتهنئة لأع�صاء 
و�لإد�ري�����ني  �ل��ف��ن��ي  �جل��ه��از  و�أع�����ص��اء  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
و�للعبني وجماهري �لن�صر بهذ� �لإجناز �لذي يحقق للمرة 

�لثانية بعد مو�صم 2015-2014 .
و�أ�صاد بالتنظيم �ملميز لنهائي كاأ�س �خلليج �لعربي يف ن�صخته 
�حلالية، موؤكد� �أن ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية بذلت جهود� 
ر�ئ��ع��ة م��ن �أج���ل �إخ���ر�ج �حل���دث ب��ه��ذه �ل�����ص��ورة �ملبهرة �لتي 

مدرجات  م��لأ  �ل��ذي  �لغفري  �جلماهريي  باحل�صور  �زد�ن��ت 
�مللعب من م�صجعي �لناديني.

قدما  �لفريقني  �أن  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ص��د  �ل�صيخ  و�أك���د 
�لبطولة  هذه  حمطات  خمتلف  يف  جد�  عاليا  فنيا  م�صتوى 
و�أثبتا �أحقيتهما بالتاأهل للمبار�ة �لنهائية �لتي فاز بها فريق 
�ملبار�ة  �أد�ر  �لذي  �لتحكيمي  بالطاقم  �أي�صا  م�صيد�  �لن�صر، 
�لإعلم  و�صائل  لعبته  �ل��ذي  بالدور  �أ�صاد  كما   . ج��د�رة  بكل 
�لنهائية  للمبار�ة  �لرتويج  يف  �لريا�صية  و�لقنو�ت  �ملختلفة 
�لتحليلية  و�ل���ص��ت��دي��وه��ات  �ملختلفة  �ل���ر�م���ج  خ���لل  م��ن 

و�لنقل �ملبا�صر لكافة �لأحد�ث �مل�صاحبة للنهائي.

احتاد الكرة يهنئ حمدان بن را�شد بتتويج الن�شر بكاأ�س اخلليج العربي

دبي ت�ستقطب اأنظار العامل جمددا يف حدث بحري

الدراجات املائية تد�شن مو�شم ال�شباقات الدولية 2020
�سواطئ جمريا حتت�سن اجلولة الأوىل من بطولة الإمارات ال�سبت القادم

قال بيب جو�رديول مدرب مان�ص�صرت �صيتي بطل �لدوري 
�لجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �إنه و�ثق متاما باأنه �صي�صتمر 
على ر�أ�س �جلهاز �لفني للفريق يف �ملو�صم �ملقبل رغم �لفارق 
�لكبري �لذي يف�صل بني فريقه وبني ليفربول �ملت�صدر يف 
�ملو�صم �حلايل. وفاز �صيتي بقيادة جو�رديول بلقب �لدوري 
�لجنليزي �ملمتاز مرتني متتاليتني يف مو�صمي 2017-

و3018-2019 لكن �لفريق يجد نف�صه حاليا   2018
متخلفا بفارق كبري عن ليفربول.

كري�صتال  ملو�جهة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �صاحب  �صيتي  وي�صتعد 
بال�س يف وقت لحق من �ليوم �ل�صبت متخلفا بفارق 14 

نقطة عن فريق �ملدرب �لأملاين يورجن كلوب.

و�أث�����ار ه���ذ� ت��ك��ه��ن��ات ب��ق��رب رح��ي��ل �مل����درب �لإ���ص��ب��اين لكن 
�نتهاء  قبل  للرحيل  يخطط  ل  �إن��ه  قائل  رد  ج��و�ردي��ول 

عقده يف 2021.
و�أ�صاف جو�رديول “�إن مل يقيلوين ف�صاأ�صتمر مئة يف �ملئة 

مع �لفريق.
و�إن  حتى  �لفريق.  و�أح��ب  �لفريق  مع  بالعمل  �صعيد  »�أن��ا 
�لأبطال  دوري  من  وخرجنا  �صيئة  ب�صورة  �لأم���ور  �صارت 
فاإنني لن �أغادر.« و�أردف �ملدرب �ملخ�صرم قائل “كمدرب 
تو�جه حلظات �صعيدة و�أخرى �صيئة لأنه ل ميكن حتقيق 
�لفوز طو�ل �لوقت. لكن �لأمر يتعلق مبا ميكن �لقيام به 

يف �خلطوة �لتالية وكيفية �لتح�صن.«

جوارديول واثق من ا�شتمراره مع �شيتي املو�شم املقبل 
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جمتمع االمارات

مركز جمعة املاجد ينظم حملة للتربع بالدم
دعمااً للأعمال �لإن�صانية، و�نطلقااً من مفهوم ثقافة �لتطوع نظم مركز 
مركز  م��ع  بالتعاون  ب��ال��دم  للترع  حملة  و�ل���رت�ث  للثقافة  �مل��اج��د  جمعة 
�ملخ�ص�صة  �حلافلة  بال�صارقة. حيث ح�صرت  و�لأبحاث  �لدم  نقل  خدمات 
لعمليات نقل �لدم �إىل مقر �ملركز. و�صهدت �حلملة �إقبالاً كبري�اً فقد �صارك 
فيها 50 مترعا ومترعة من موظفي �ملركز وموظفي جمموعة �ملاجد 
من جميع �لأق�صام. ويعتر مركز جمعة �ملاجد من �جلهات �لد�عم��ة ملركز 
�حلملة  هذه  تنظيم  يجري  حيث  بال�صارقة،  و�لأبحاث  �ل��دم  نقل  خدمات 

�صنويا منذ �أكرث من 10 �صنو�ت.

بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذ�اً 
بتمكني  �ل�صارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لقا�صمي،  حممد 
تعليمية متميزة  بيئة  و�ملعرفة وخلق  بالعلم  وت�صليحهم  �لطلبة 
�لذيد،  مبدينة  �ل�صارقة  ومع�صبة  ب��ذور  بنك  ��صت�صاف  لأبنائه، 
طلبة  من  وف��د�اً  بال�صارقة،  للبحوث  �ل�صارقة  لأكادميية  �لتابع 
مدر�صة �أكادميية �ملزهر �لأمريكية بدبي، �صمن برنامج لتوعية 
�لرت�ث  وتعزيز  وتنوعها  �لنباتية  �ل��رثوة  باأهمية  �ملد�ر�س  طلبة 

�لنباتي �لطبيعي �لإمار�تي وجهود �حلفاظ عليه.   
�أق�صام �لبنك �ملختلفة و�طلعو� على معامل �لأبحاث  ز�ر �لطلبة 
�ملتطورة للبذور، ومعمل �لتقنية �حليوية، و�ملر�فق �لأخرى �لتي 
�ملتتابعة  �لعمليات  حول  ج��اذب  ل�صرح  و��صتمعو�  �لبنك،  ي�صمها 
لفح�س وجتفيف  وجتميد �لبذور و�ختبار �صلحيتها، و�ملع�صبة 
�لتي يتم �لحتفاظ فيها باأجز�ء من �لنبات بعد جتفيفه بطرق 

علمية حمددة.

زّوار واجهة املجاز املائية على موعد مع معر�س »رحلة اأحجار الليغو« غدا 
يف و�حدة من �لفعاليات �لفنية و�لرتفيهية �لتي ت�صتهدف جميع �أفر�د �لأ�صرة تاأخذ و�جهة �ملجاز �ملائية، �لوجهة 
�ل�صياحية و�لعائلية �لرتفيهية يف �إمارة �ل�صارقة، هذ� �لعام زّو�رها يف جولة ��صتثنائية عر �ملعر�س �لعاملي رحلة 
�أحجار �لليغو، �لذي يقّدم للجمهور 88 جم�ّصمااً ��صتخدم يف تركيبها نحو مليوِن من �أحجار �لليغو، وذلك يف 

�لفرتة بني 20 يناير �جلاري وحتى �لأول من مار�س �ملقبل. 
ويقّدم �لفنان �لعاملي ر�يان ماكناوت للزّو�ر فر�صة �لطلع على �لنماذج �لإبد�عية �لتي قام ببنائها و�لتي ت�صّم 
380، و�صيارة فري�ري، و�أكر  �إيه  �إيربا�س  �أكر �صفينة ف�صاء حربية من عو�مل حرب �لنجوم، وطائرة ركاب 
وردة م�صنوعة من �أحجار �لليغو يف �لعامل، وذلك �صمن معر�صه �خلا�س �لذي يقام قرب مقهى �لر�وي، بني 

. � و�لعا�صرة م�صاءاً �ل�صاعة �لر�بعة ع�صراً
طرق  وتعلُّم  �لليغو،  �أحجار  با�صتخد�م  �خلا�صة  �ملج�صمات  وبناء  و�مل�صاركة  �لتفاعل  بفر�صة  �ل��زو�ر  و�صيحظى 
�لفنان  وخ��ر�ت  لق�ص�س  و�ل�صتماع  �لكو�لي�س،  ور�ء  و�لتعرف على ق�ص�صها  �لنماذج  بناء  جديدة ومبتكرة يف 

ماكناوت. 

�شيتي �شنرت مردف ي�شت�شيف عر�س »نيكلوديون روك�س« ال�شاحر
�جلاري  يناير   18 ولغاية   9 من  �لفرتة  خ��لل  م��ردف  �صنرت  �صيتي  ��صت�صاف 
�أج��و�ء عامل  عي�س  و�لكبار فر�س  لل�صغار  �أت��اح  �ل��ذي  روك�س  نيكلوديون  عر�س 
نيكلوديون �ل�صاحر بلقاء دور� �مل�صتك�صفة، و�صخ�صيتي مار�صال وت�صي�س من باو 

باترول، و�جلنيتني �ل�صقيقتني �صيمر و�صاين. 
وقد تز�من عر�س نيكلوديون روك�س مع مهرجان دبي للت�صوق، و�صيتاح للح�صور 
وق���ع جم��م��وع��ة متنوعة من  ع��ل��ى  �مل��ح��ب��وب��ة  م��ع �صخ�صياتهم  �ل��رق�����س  ف��ر���ص��ة 
عر�س  كل  وتلت  �جلماعي.  و�لغناء  �لرق�س  حفلت  خلل  �لر�ئعة  �لإيقاعات 
جنومهم  مع  �ل�صور  �لتقاط  للمت�صوقني  خللها  �أتيح  تعارف  جل�صات  مبا�صرةاً 

�ملف�صلني من نيكلوديون للحتفاظ بذكريات تلك �للحظات �لر�ئعة.  

منتجع �شي �شنرتال النخلة ي�شتقبل
 العام 2020 بافتتاح اأبوابه يف دبي

�خلم�س  فئة  من  �مل�صنف  �لفاخر  �لنخلة  �صنرت�ل  �صي  منتجع  �حتفل   
�أمام  �أبو�به  �فتتاح  وهو  �أل  رئي�س،  بحدث   2020 �لعام  ببد�ية  جنوم 
�لعامة يف دبي. ح�صر  حفل �لفتتاح �لكبري �صيوف من كبار �ل�صخ�صيات 
و�لبوفيه  �لإعلمية  و�جل��ول��ة  �ل�صحفي  �مل��وؤمت��ر  ك��ان  �إع���لم،  وو�صائل 
�لفخم �لذي قّدم يف مطعم ويفز �لتابع للفندق من �أهم �للحظات خلل 

�حلدث �ملهم. 
ويوفر  و�أجنحة  غرف   203 �لنخلة  �صنرت�ل  �صي  منتجع  فندق  ي�صم 
جتربة معي�صة فاخرة على �صاطئ �لبحر مع �إطللت ر�ئعة على �خلليج 
�لعربي �إذ ي�صغل موقعااً ��صرت�تيجيااً على جزيرة نخلة جمري� �ملذهلة من 
�صنع �لإن�صان يف دبي و�لتي ت�صّكل موطنااً لبع�س من �أف�صل �ملنتجعات 

�لفاخرة يف دبي. 
�لعامل،  �مل�صاريع ج���ر�أة يف  �أك��رث  م��ن  دب��ي و�ح���دةاً  ُت��ع��ّد نخلة جمري� يف 
وهي ملذ للباحثني عن �ملغامر�ت �لتي ل مثيل لها و�لأزو�ج �لر�غبني 
بق�صاء �صهر ع�صل ل ُين�صى مدى �حلياة و�ملجموعات �لتي تن�صد �أجمل 

�لعطل �لعائلت.

 ت�شاندان مي�شرا من جامعة نيويورك 
اأبوظبي يفوز بجائزة زايد لل�شتدامة 

 ح������از ت���������ص����ان����د�ن م���ي�������ص���ر� �أح�����د 
خريجي دفعة 2019 من جامعة 
نيويورك �أبوظبي، على جائزة ز�يد 
لل�صتد�مة لفئة �ملد�ر�س �لثانوية 
�آ�صيا،  ج��ن��وب  منطقة  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 
م�����ص��روع��ه يف مدر�صة  ع���ن  وذل����ك 
بلووم نيبال �ملعني باإد�رة �ملخلفات 
ب�صكل م�صتد�م. وجاء �لإعلن عن 
�جلو�ئز  توزيع  حفل  خلل  �لفوز 
�ل�صنوي �لثالث ع�صر، و�لذي �أقيم 
�أبوظبي  �أ�صبوع  فعاليات  �إط���ار  يف 
لل�صتد�مة 2020.وبعد تخرجه 
�لعام �ملا�صي من جامعة نيويورك 
�لهند�صة  ب��ت��خ�����ص�����س  �أب���وظ���ب���ي 
وطنه  �إىل  م��ي�����ص��ر�  ع����اد  �مل���دن���ي���ة، 
�ملد�ر�س  �أط��ف��ال  م��ع  للعمل  نيبال 
�لأق�����ل ح���ظ���ااً. وع����زم م��ي�����ص��ر� على 
خلدمة  وجهده  وقته  كل  تكري�س 

»اخلزنة – غرين اأوف �شالت« يقدم الأطباق الهندية بطريقة فريدة
�ملركز  م��ول  ذ�  م��ن  �لثالث  �لطابق  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لعا�صمة  قلب  يف  موقعه  م��ن 
ت�صكيلة  �صالت  �أوف  – غ��ري��ن  ي��ق��دم مطعم �خل��زن��ة  �أب��وظ��ب��ي،  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري 
�لهندية  �لأطباق  �ملطعم  هذ�  يقدم  حيث  �لفاخرة.  �لهندية  �لنكهات  من  و��صعة 
ع�صرية  بطريقة  �لتقليدية 
مكونات  ب��ا���ص��ت��خ��د�م  ف��ري��دة 
خمتارة بعناية، من �لأع�صاب 
�ل���ط���ازج���ة، و�ل���ب���ه���ار�ت ذ�ت 
ا لأحدث  �جلودة �لعالية وفقاً
�لعاملية.   �ل��ط��ه��و  �أ����ص���ال���ي���ب 
�لهندي  �مل��ط��ع��م  ي��ق��دم  ك��م��ا 
�أحد  � يف  م��وؤخ��راً �فتتح  �ل��ذي 
�لعا�صمة،  يف  �لوجهات  �أب��رز 
قو�ئم طعام متنوعة تت�صمن 
�لأط������ب������اق �ل���ن���ب���ات���ي���ة وغ���ري 
توقيع  حتمل  �لتي  �ملبتكرة  �لأط��ب��اق  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صهية  و�حللويات  �لنباتية 
كابور  �صاجنيف  �ل�صيف  و�ملعدة بطريقة مبتكرة حديثة.  وقال  �ملحرتف  �ل�صيف 
�ل�صيافة  جم��الت  يف  �جل��ودة  معايري  باأعلى  مطاعمنا  كافة  تلتزم  �ل�صدد:  بهذ� 

و�لطهو. �إن �صعادة �صيوفنا ور�صاهم عن جتاربنا هي �أوىل �أولوياتنا.

�شركة اإماراتية تنجح يف زراعة
 التوت الأزرق يف مدينة العني

�لزر�عية  �ل�صركة  �أجرو -  �إيليت  جنحت �صركة 
�لطازجة  و�ل��ف��و�ك��ه  �إن��ت��اج �خل�صار  �ل��ر�ئ��دة يف 
�ل��ت��وت �لأزرق وبجودة  يف �لإم����ار�ت- يف زر�ع���ة 
ل��ل��م��رة �لأوىل يف م��دي��ن��ة �لعني  ع��ال��ي��ة، وذل���ك 
و�ملنطقة من  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بدولة 

خلل تكنولوجيا زر�عية متقدمة.
يف  �ملنت�صرة  �لبيع  منافذ  يف  �ملنتج  توفري  ومت 
“�يليت  �لتجارية  �لعلمة  حتت  �لدولة  �أنحاء 

بريي«.

بنك بذور ومع�شبة ال�شارقة ي�شت�شيف طلبة مدار�س من ال�شارقة ودبي 

جمموعة حياة للفنادق وهيد �شبي�س يتعاونان لتعزيز 
الطاقة الفكرية لدى املوظفني وال�شيوف يف اأنحاء العامل

�لطاقة  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  �صبي�س،  وهيد  للفنادق  حياة  جمموعة  �أعلنت 
دولة،   190 يف  م�صتخدم  مليون   60 �ل���  يقرب  م��ا  م��ع  و�ل��ت��اأم��ل  �لفكرية 
عن تعاون عاملي جديد للرفاهية بني حياة وهيد �صبي�س من �صاأنه توفري 
�ل�صفاء �لد�خلي و�لتاأمل و�مل�صاعدة على �لنوم ملليني �ملوظفني و�لعملء 

و�ل�صيوف. 
�لتي حتمل علمة  �لفنادق  �لتعاون �حل�صري يف  �إط��لق هذ�  �ملقرر  ومن 
هيد  مع  �لتعاون  يعتمد  �ملقبلة.  �لأ�صهر  يف  �لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  حياة 
�لتاأثري  على  تركز  �حل��ي��اة،  لرفاهية  �صمولية  ��صرت�تيجية  على  �صبي�س 
�ل�صيوف  �ملوظفني و�لعملء من جهة، وعلى �صعور  �لإيجابي على �صعور 
�أو خلل حياتهم �ليومية من جهة �أخرى،  وحركتهم ومهامهم يف �لعمل 

وهي �جلو�نب �لأ�صا�صية نف�صها �لتي تهتم بها حياة.
 هذ� �لتعاون ي�صع حياة يف طليعة من يقدمون �لرعاية �لأف�صل ملوظفيها 
�ل�صفاء  جت��ارب  من  متنوعة  جمموعة  مع  �لرفاهية  جم��ال  يف  و�صيوفها 
�لد�خلي:ويف هذ� �ل�صدد علق مارك فوندر��صيك، �ملدير �لتجاري ملجموعة 

حياة للفنادق:
للفنادق،  حياة  جمموعة  يف  �أولوياتنا  من  �أ�صا�صية  �أول��وي��ة  هي  �لرفاهية 
�لتعاون  خ��لل  وم��ن  ح���ال.  �أف�����ص��ل  يف  ي��ك��ون��و�  حتى  بالنا�س  نهتم  فنحن 
�أف�صل لرعاية  �أ�صبحنا يف م�صتوى  مع رو�د هذ� �ملجال مثل هيد �صبي�س، 
�لأوىل  بالدرجة  رفاهيتهم  و�صع  على  وم�صاعدتهم  وموظفينا  �صيوفنا 

خلل فرتة �لإقامة يف فنادق حياة حول �لعامل.«

فينا�شرتا توؤهل اأكرث من 580 طفًل  يف رحلة اإىل عامل الربجمة
Code.org، تعاونت فينا�صرت� مع  باإطلق برنامج �خلدمة �ملجتمعية، وبدعم من موؤ�ص�صة  �لثاين منذ قيامها    للعام 
وعلوم  �لرجمة  عامل  على  �ل�صباب  جيل  من  �لطلبة  لتعريف  �ملحلية  �ملد�ر�س  من  و�ثنتني  للتعليم  �إنوفينت�صرز  موؤ�ص�صة 
�لكمبيوتر. وتاأتي هذه �ملبادرة تاأكيد�اً على �لتز�م فينا�صرت� طويل �لأمد بتنمية و�صقل مهار�ت علوم �لكمبيوتر لدى �لأطفال 
ت�صميم مبادرة  �لرقمية. مت  �لتكنولوجيا  ت�صهد تطور�اً مت�صارعااً يف جمال  �لتي  �لأو�صط  �ل�صرق  �ل�صباب يف منطقة  وجيل 
�صاعة �لرجمة لإز�لة �لغمو�س �ملحيط بعامل �لرجمة وتو�صيع نطاق �مل�صاركة يف جمال علوم �لكمبيوتر. وخلل �ملبادرة 
�لذي ��صتمرت ملدة �أ�صبوع، ��صت�صافت فينا�صرت� �أكرث من 580 طالبااً من �أكادميية دبي �لدولية يف تلل �لإمار�ت، و�أكادميية 
دبي �لدولية يف �لر�صاء. وقد �أتيحت للأطفال فر�صة ت�صميم وتنفيذ �لأو�مر د�خل بيئة لعب تفاعلية مثل �صتار وورز �أو 
فلبي بريد. �أما بالن�صبة للأطفال �لأ�صغر �صنااً، وحتديد�اً �أولئك �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 7 و9 �صنو�ت، فقد ��صتخدمو� 
جمموعة من �لأ�صطر �لرجمية يف بيئة قائمة على مبد� �ل�صحب و�لإفلت  يف حني تعلم �لأطفال �لأكر �صنااً كتابة �لتعليمات 
�لرجمية بلغةجافا �صكريبت«. ويف هذ� �ل�صدد، ت�صري در��صة عن م�صتقبل �لوظائف و�ملهار�ت، �صادرة عن �ملنتدى �لقت�صادي 
�لعاملي، �إىل �أن نحو %65 من طلبة �ملرحلة �لبتد�ئية �ليوم �صيعملون م�صتقبلاً يف وظائف لي�صت موجودة يف وقتنا �لر�هن. 

ومن �صاأن �مل�صاركة يف �لرنامج �أن تتيح لفينا�صرت� �مل�صاعدة يف منح مزيد من �لزخم لهذه �حلملة وتو�صيع نطاقها.

ت�صكيلة متنّوعة من منتجاتها �ملميزة.
�ملتميز  ب��الأد�ء  لل�صتمتاع  بالفر�صة  �لأول  �ليوم  خلل  �حل�صور  وحظي 
للمر�حل  �لتاأهل  يف  تنجح  �إمار�تية  �أول  حمد�ن،  �صّما  �لإمار�تية  للفنانة 
�لنهائية لرنامج �أر�ب�س غوت تالينت وقّدمت �لفنانة �صّما �أجمل �أغنياتها 

�أمام �حلا�صرين يف برج بارك، و�صط مدينة دبي.
وحتول �ل�صوق �إىل كرنفال مفعم بالأجو�ء �لعائلية، حيث �أتيحت �لفر�صة 
للح�صور للح�صول على قطع فنية م�صنوعة يدويااً، بالإ�صافة �إىل ديكور�ت 

متميزة للمنزل و�أزياء و�ك�ص�صو�ر�ت ع�صرية.
 كما �أتيحت لهم �لفر�صة لل�صتمتاع باملاأكولت �ل�صهية من عربات �لطعام 

ومن�صات �لطبخ �ملتو�جدة يف مكان �حلدث. ويحمل �صو�يب ماركت �و تي 
�لأ���ص��رة، حيث حظي  �أف��ر�د  تنا�صب جميع  وفّعاليات  �أن�صطة  بي يف طياته 
جمانااً،  �لأل��ع��اب  منطقة  يف  للعب  �لأول  �ليوم  خ��لل  بالفر�صة  �لأط��ف��ال 
وتنّوعت �لألعاب لت�صمل �لقفز على �لألعاب �لقابلة للنفخ، و�لتحليق عر 
�مل�صار �لنزلقي و�مل�صاركة يف ور�س �لعمل �حلرفية، بينما �أتيحت �لفر�صة 
للزّو�ر للت�صّوق من 70 ك�صك تقّدم ت�صكيلة مميزة من �ملنتجات �مل�صنوعة 
�لريا�صية على موعد مع منطقة تخ�صي�س  �لأحذية  يدويااً. وكان ع�ّصاق 
مل�صاتهم  لإ�صافة  �لفر�صة  منحتهم  و�ل��ت��ي  نايكي،  �صركة  م��ن  �مل�صرتيات 

�خلا�صة على م�صرتياتهم.

تي  �و  م��ارك��ت  �صو�يب  ل�صوق  �لفتتاحية  �لأ���ص��ب��وع  نهاية  عطلة  �صهدت   
باآلف  �لفّعالية  ه��ذه  رّحبت  حيث  و�ملقيمني،  �ل���زّو�ر  من  كبري�اً  �قبالاً  بي 
�حلا�صرين �صمن �أجو�ء عائلية يف �لهو�ء �لطلق. ويعود �صو�يب ماركت �و 
تي بي هذ� �لعام يف ن�صخته �ل�صابعة يف �إطار �حتفالت �ملدينة بالدورة �ل�25 
ملهرجان دبي للت�صّوق، ويقّدم لزّو�ره برناجمااً حافلاً بالفّعاليات و�لأن�صطة 

�لرتفيهية، بالإ�صافة �إىل عربات �لطعام ومنطق �ألعاب خا�صة بالأطفال.
وي�����ص��ه��د �ل�����ص��وق جت��رب��ة ت�����ص��ّوق ف��ري��دة ت��ق��ّدم خ��لل��ه��ا �إح����دى �لعلمات 
�لتجارية �لعاملية فّعالية ��صتثنائية يف �صو�يب ماركت �و تي بي، بالإ�صافة 
تعر�س  و�لتي  �ملحلية  �لتجارية  و�لعلمات  �مل�صممني  من  جمموعة  �إىل 

�شوايب »ماركت او تي بي« ينطلق باأجواء احتفالية يف الهواء الطلق



يفقد ب�شره يف عينه فيحولها اإىل كامريا 
فقد �لكندي روب �صبن�س �لذي يبلغ من �لعمر 47 عامااً، �لب�صر يف 

عينه �ليمنى عندما كان طفلاً �أثناء عبثه ببندقية و�لده. 
ق���رر �صبن�س   ،2008 ع���ام  ل��ع��ي��ن��ه يف  �إز�ل�����ة  ع��م��ل��ي��ة  �إج�����ر�ء  وب��ع��د 
بهدف  فيديو  ك��ام��ري�  على  حتتوي  ��صطناعية  بعني  ��صتبد�لها 

ت�صوير فيديوهاته �خلا�صة. 
�صبن�س من  �ل�صطناعية، ل مت��ّك��ن  �ل��ع��ني  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�إىل جهاز  ي��ر�ه ونقله  �لتقاط كل ما  ق��ادرة على  �أنها  �إل  �ل��روؤي��ة، 
على  حتميله  �أو  �صا�صة  على  ت�صغيله  �أو  ت�صجيله  ميكنه  ��صتقبال 
�لإنرتنت. وتتميز �لعني �ل�صطناعية مبقدرتها على �لعمل ملدة 

30 دقيقة متو��صلة قبل �إعادة �صحنها.
وت�����ص��م �ل��ع��ني �ل���ص��ط��ن��اع��ي��ة غ��لف��ااً م��ك��ون��ااً م��ن ق�����ص��م��ني، ود�رة 
ف��ي��دي��و، وجهاز  وك��ام��ري�  لل�صحن،  ق��اب��ل��ة  وب��ط��اري��ة  �إل��ك��رتون��ي��ة، 

ل�صلكي. 
وقد مت ت�صميم �لعني من قبل �صانع �لأطر�ف �ل�صطناعية فيل 
�لد�رة  �لأوىل من  �لن�صخة  تورنتو، يف حني مت تطوير  بوين من 
�ملهند�صني  قبل  م��ن  �لل�صلكية  �ل��ك��ام��ري�  و�أج��ه��زة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
عينني  حاليااً  �صبن�س  وميتلك  لينغ.   ومارتن  غر�ماتي�س  كو�صتا 
��صطناعيتني ي�صتخدمهما بالتناوب كلما نفذ �ل�صحن يف �إحد�هما، 

وفق ما نقلت �صحيفة ديلي ميل �لريطانية.

اإنقاذ جزائري حاول اللجوء اإىل اأ�شرتاليا �شباحة
�أنقذ �صيادون من جزيرة نو�صا تنغار� �ل�صرقية مو�طنا جز�ئريا، 
�ل�صبت �ملا�صي، بعد �أن عرثو� عليه عائما ويف حالة �إعياء يف بحر 
�أ�صرت�ليا  �إىل  �ل�صرقية  تيمور  من  �لعبور  حماولته  �أثناء  تيمور 
"عندما  �ألرت نينو لل�صحفيني  �صباحة. وقال قائد �صرطة ملقا 
�صعيفا  �جل��ز�ئ��ري  �لرجل  ه��ذ�  ك��ان  �ملحليون،  �ل�صكان  عليه  عرث 
للغاية". ووفقا للتقارير، فاإن �لرجل �جلز�ئري، �لذي ُيعرف با�صم 
�ل�صرقية  تيمور  من  �صباحة  رحلة  ب��د�أ  حميناومنا،  �لرحمن  عبد 
�إىل �أ�صرت�ليا، بعد �أن �أدرك �أن تاأ�صريته قد �نتهت �صلحيتها وكان 
تيمور  �إىل  �لرحمن و�صل  وك��ان عبد  �مل��ال لتمديدها.  �إىل  يفتقر 
�لعا�صمة  يف  يقيم  وك��ان  �ملا�صي،  دي�صمر  يف  م��رة  لأول  �ل�صرقية 
�لر  �إىل  للو�صول  �ملحيط لحقا يف حماولة  �صبح يف  لكنه  ديلي، 
�لو�قع جنوب تيمور �ل�صرقية، �أي �أ�صرت�ليا غري �أن �لأمو�ج �لعاتية 
و�لطق�س �ل�صيء، حملته �إىل جزيرة نو�صا تينغار� �ل�صرقية، حيث 
تقطعت به �ل�صبل يف ولية ملقا، على بعد حو�يل 200 كيلومرت 

من  عا�صمة �ملقاطعة ديلي.

يحول �شراويل اجلينز اإىل اأعمال فنية 
�جلينز  �صر�ويل  من  للتخل�س  ذكية  و�صيلة  بريطاين  فنان  �بتكر 

�لقدمية، عر حتويلها �إىل �أعمال فنية مده�صة. 
با�صم  ا  �أي�صاً �ملعروف  ب��ريي،  �إي��ان  �ملولود يف هولند�  �لفنان  وحفر 
دينيمو، ��صمه بني �أ�صهر �لفنانني، بعد �أن بد�أ طريقته �لفريدة يف 
�إن�صاء لوحاته �لفنية. وبد�أ بريي هذه �لفكرة عن طريق �ل�صدفة، 
عندما طلبت منه و�لدته تنظيف وترتيب غرفته، فعرث فيها على 
�لألو�ن  تنوع  �لقدمية، ولحظ  �جلينز  �صر�ويل  كمية كبرية من 
و�لظلل فيها، وبدلاً من �لتخل�س منها، قرر حتويلها �إىل �جتاه 
جديد يف �لفن. وترك بريي عمله بدو�م كامل يف جمال �لإعلنات 
لرتكيز كل �هتمامه على �لفن، وكانت خطوة حمفوفة باملخاطر، 
�لفنية من �جلينز حا�صرة  �أعماله  وكانت  �أثمرت،  لكن مقامرته 
بيع  ومت  �مل��ت��ح��دة،  و�ل��ولي��ات  �ل�صويد  يف  �لبيع  معار�س  يف  بقوة 

قطعه �لفنية يف جميع �أنحاء �لعامل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإجازة اأبوة لوزير رزق بطفل
ل تثري ولدة طفل لأحد �لوزر�ء يف �ل�صلطة جدل كبري� يف �لعادة، لكن �لأمر يختلف يف �ليابان لأ�صباب عدة.

�أبا، و�أنه �صيكون �أول وزير يف �حلكومة يح�صل على  فقد �أعلن وزير �لبيئة �لياباين �صينجريو كويزومي، �أنه بات 
�إن �لأم، و�لطفل �لذكر، يتمتعان ب�صحة جيدة، و�إنه  �أب��وة. قال كويزومي خلل موؤمتر �صحفي يف طوكيو  �إج��ازة 

ي�صعر بالرتياح و�ل�صعادة لأنه ح�صر �لولدة.
� للآباء �لعاملني يف �ليابان،  وكان كويزومي �أعلن، �أنه �صياأخذ �إجازة �أبوة بعد ولدة طفله �لأول، ليكون مثالاً جيداً

حيث يتغيب �لرجال �إىل حد كبري عن تربية �لأطفال.
وقوبلت �إجازة �لأبوة باهتمام كبري على �ل�صعيدين �ملحلي و�لدويل.

�أب��وة خر�اً تتناقله و�صائل �لإع��لم، بل �أمر  �إنه ياأمل يف خلق جمتمع ل يكون فيه �أخذ �إج��ازة  لكن كويزومي قال 
�صائع.

� يف �لرتويج لإجازة �لأبوة. ومع تر�جع معدلت �ملو�ليد و�صيخوخة �ل�صكان يف �ليابان، بد�أت �حلكومة موؤخراً
ففي �ل�صهر �ملا�صي، �عتمدت �صيا�صة ت�صمح للموظفني �حلكوميني باأخذ �إجازة �أبوة ملدة �صهر.

�لأوىل من عمر طفله،  �لثلثة  �لأ�صهر  �أ�صبوعني خلل  ملدة  �إج��ازة  على  �صيح�صل  �إنه  �لأربعاء،  كويزومي،  وقال 
ب�صرط �أل يوؤثر ذلك على و�جباته يف �لرملان وجمل�س �لوزر�ء.

و�أ�صار �إىل �أن هناك �إيجابيات و�صلبيات لقر�ره.
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جمزرة يف عملية طرد للأرواح ال�شريرة
عرثت �ل�صلطات على جثث 7 �أ�صخا�س يف مقرة جماعية، تبني لحقا �أنها 

نتيجة عملية طرد للأرو�ح �ل�صريرة نفذتها جماعة دينية يف بنما.
و�أ�صارت �ل�صلطات �ملحلية �إىل �أن جماعة دينية �حتجزت عدد� من �لأ�صخا�س، 
وقامت بطقو�س ل� ��صتخر�ج �لأرو�ح �ل�صريرة منهم ح�صب معتقد�تها، قبل 

�أن تقتل 7 منهم وفقا لهيئة �لإذ�عة �لريطانية )بي بي �صي(.
وع���رث رج���ال �ل�����ص��رط��ة ع��ل��ى �مل��ق��رة �جل��م��اع��ي��ة، ب��ع��د ب��لغ��ات م��ن �صكان 
حمليني باأن عدد� من �لأفر�د مت �حتجازهم من قبل جماعة دينية تابعة 

لل�صكان �لأ�صليني.
ومت �لعثور على �جلثث يف منطقة نائية على بعد 250 كم من �لعا�صة بنما 
"�صوء �لرب �جلديد" هي  �أن جماعة دينية تدعى  �صيتي، و�كت�صف لحقا 

�لتي تدير �ملنطقة.
"كانو� ي���وؤدون طقو�صا د�خ��ل جممع خ��ا���س. يف تلك  وق��ال �مل��دع��ي �ل��ع��ام: 
معاملتهم  ومت��ت  عنهم،  رغما  حمتجزون  �أ�صخا�س  هناك  ك��ان  �لطقو�س 
ي��ت��وب��و� عن  �إذ� مل  �إىل قتلهم  ت��ه��دف  ك��ان��ت  �ل��ط��ق��و���س  ه���ذه  ك��ل  ب�����ص��وء. 
�ل�5 من بني �ل�صحايا �ل�صبعة،  خطاياهم". وكانت �مر�أة حامل و�أطفالها 
خلل  ج�صدية  لإ�صابات  تعر�صهم  بعد  �مل��وت  من  �صخ�صا   15 جنا  بينما 
�جلماعة  من  �أ�صخا�س   10 على  �لقب�س  �ل�صلطات  و�ألقت  ذ�تها.  �لو�قعة 
�ملر�أة  و�لد  �صمنهم  من  بالقتل،  �تهامات  �ل�صلطات  لهم  ووجهت  �لدينية، 

�حلامل �لتي وجدت مقتولة يف �ملقرة مع �أطفالها.

حل لغز الطيور النافقة.. والنتائج مفاجئة
قالت �ل�صلطات �لريطانية �إنها متكنت من حل لغز نفوق �ملئات من طيور 
�أن خل�صت هيئة حكومية معنية بالبيئة  �ل��زرزور يف دي�صمر �ملا�صي، بعد 
"�صكاي نيوز"، �أن �ل�صلطات تعتقد �أن  �إىل نتائج �عترت مفاجئة. وذكرت 
طيور �لزرزور كانت حتاول جتنب �لطيور �جلارحة، مما �أدى �إىل �رتباكها 

و�صقوطها على �لأر�س.
�أنغلزي  ج��زي��رة  يف  دي�صمر  مطلع  يف  �ل����زرزور  ط��ي��ور  م��ن  �مل��ئ��ات  ونفقت 
�أق�صى �صمال غربي ويلز، وكانت �حليو�نات �مليتة تتوزع على م�صافة متتد 
لنحو 100 مرت. ويف �لبد�ية، قالت �ل�صرطة �إن �لأمر كان لغز�، لكن بعد 

�لتحقيق وت�صريح �حليو�نات �مليتة �ت�صح �ل�صبب �لأرجح.
�لنافقة،  �لطيور  فح�س  بعد  و�لنباتات  �حليو�نات  �صحة  وكالة  وخل�صت 
�إىل �أنها تعر�صت �إىل ما يعرف ب�"�ل�صدمة" مر�ت عديدة، و�أ�صيبت بنزيف 
د�خلي �إثر ��صطد�مها بالأر�س. وذكر �ل�صابط روب تايلور، �أن �ل�صرطة مل 
"على يقني  تتلق حتى �لآن �لنتائج �لنهائية لفح�س �ل�صموم، لكنها باتت 
ب�صاأن �صبب نفوق �لطيور". و�أو�صح تايلور باأن طيور �لزرزور كانت حتاول 
جتنب �أن ت�صبح لقمة �صائغة لطيور جارحة كانت حتلق يف �ملكان، مما �أدى 

�إىل ��صطر�ب يف حركتها و��صطد�مها يف نهاية �ملطاف بالأر�س.

فقد 7 مت�شلقني بعد 
انهيار جليدي يف نيبال 
قالت �ل�صرطة وم�صوؤولون يف نيبال 
�أ�صخا�س  �صبعة  �إن  �ل�صبت  �أم�����س 
من بينهم �أربعة مت�صلقني كوريني 
جبال  منطقة  يف  ُفقدو�  جنوبيني 
�لهيماليا ب�صمال غرب نيبال بعد 
�أن وقع �نهيار جليدي يف �لطريق 

�لذي كانو� ي�صلكونه.
�ملفقودين  �إن  �مل�������ص���وؤول���ون  وق����ال 
�ل����ث����لث����ة �لآخ������ري������ن م���ر����ص���دون 
حمليون و�إن منطقة �حلادث تبعد 
�ل�صمال  �إىل  كيلومرت�   150 نحو 

�لغربي من �لعا�صمة كامتندو.
�لغزيرة  �لأم����ط����ار  �أن  و�أ����ص���اف���و� 

و�نهمار �لثلوج ت�صببا يف �لنهيار.
وقال �صاندي�س باندي مدير �صركة 
�لرحلة  ن��ظ��م��ت  �ل���ت���ي  �ل�����ص��ي��اح��ة 
باأربعة  �لت�صال  "فقدنا  لرويرتز 
كانو�  �ل����ك����وري����ني  ع���م���لئ���ن���ا  م����ن 
وهم  �أنابورنا،  منطقة  يف  يتنقلون 
مفقودون منذ وقوع �نهيار جليدي 

يوم �أم�س �لأول �جلمعة".
�أنابورنا ب�صمال غرب نيبال  وجبل 
�أع���ل���ى ج��ب��ل يف �لعامل  ه���و ع��ا���ص��ر 
ويبلغ �رتفاعه 8091 مرت�، وياأتي 

�إىل �ملنطقة �آلف كل عام.
�مل�صوؤولة  �أت�����ص��اري��ا  م���ري�  وق���ال���ت 
باإد�رة �ل�صياحة يف كامتندو �إن �أربع 
بعملية  ت��ق��وم  هليكوبرت  ط��ائ��ر�ت 
مب�صاعدة  �ملنطقة  يف  و�إنقاذ  بحث 
حمليني  وم��ت��ط��وع��ني  �ل�����ص��رط��ة 
يعوق  �جل��وي��ة  �لأح���و�ل  �صوء  لكن 

�لعملية.

هل جترب اأبل على 
ا�شتبدال �شاحن اآيفون؟

�إن �لحتاد  �إع��لم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ق��ال��ت 
"�أبل"  ���ص��رك��ة  �لأوروب������ي ق��د ي��ج��ر 
�لأمريكية على تغيري �صاحن هاتفها 
"�آيفون" مرة �أخرى، جلعله م�صرتكا 
ومتنا�صبا مع جميع �لهو�تف �لذكية. 
وقال موقع "�صكاي نيوز" �لريطاين 
�صركات  توجيه  من  �لرغم  على  �إن��ه 
معا  للعمل  �ل�صابق  يف  �لتكنولوجيا 
�إل  "موحد" ،  لتطوير �صاحن عاملي 
�أن �مل�����ص��وؤول��ني يف �لحت���اد �لأوروب����ي 
يقولون "�إن �لتفاقات �لطوعية بني 
خمتلف �جلهات �لفاعلة يف �ل�صناعة 
ووفقا  �ملرجوة".  �لنتائج  حتقق  مل 
مل�������ص���وؤويل �لحت�����اد �لأوروب���������ي، فاإن 
�لعملء  ح��ي��اة  �صتجعل  �ل��ت��غ��ي��ري�ت 
"�أ�صهل وت�صاعد �لبيئة"، حيث ت�صري 
�لتقدير�ت �إىل �أن �ل�صو�حن �لقدمية 
ت��ول��د �أك����رث م���ن 51 �أل����ف ط���ن من 

عام. �لإلكرتونية" كل  "�لنفايات 

يعرتف ب�جرمية ذبح يف برنامج مبا�شر      
خلل  و�ع���رتف،  تلفزيونية،  قناة  م�صاهدي  �صاب  فاجاأ 
��صت�صافته يف برنامج يبث على �لهو�ء مبا�صرة، بارتكاب 
حادث  ملب�صات  ك�صفت  غريبة  و�ق��ع��ة  يف  قتل،  جرمية 
�لهندي مارندر �صينغ حمطة  �لأج��رة  �صائق  و�أبلغ  ب�صع. 
ليعرتف بجرميته،  قادم  باأنه  �لتلفزيونية   "18 "نيوز 
�ل��ف��ور، بل وبث  �لإد�رة للمو�فقة على  �ل��ذي دف��ع  �لأم��ر 
�إبلغ  عن  ف�صل  مبا�صرة،  �لهو�ء  على  �لع��رت�ف  حلقة 
�ل�صلطات. و�عتقلت �ل�صلطات �لهندية �صينغ )31 عاما(، 

بعد �عرت�فه بقتل حبيبته بطريقة ب�صعة.
و�أقر �صينغ يف �لبث �ملبا�صر بقتل حبيبته �ل�صابقة يف ليلة 
�أنها  �عتقاده  ب�صبب  �ل�صنة عن طريق نحر عنقها،  ر�أ���س 
�أ�صرة  �إن  �صينغ  وق��ال  �آخ���ر.  �صاب  م��ع  علقة  على  كانت 
�ملحاولت،  �أ�صهر من  بعد  زو�ج��ه منها  رف�صت  �ل�صحية 
�لأمر �لذي دفعه �إىل حافة �لغ�صب ح�صب تعبريه. وكان 
�لعاملون يف فندق مبدينة �صانديغار قد عرثو� على جثة 
بالدماء،  م�صرجة  عاما   27 �لعمر  من  �لبالغة  �ل�صابة 
بعد يومني من نزولها يف �لفندق مع �صينغ. و�صينغ �لذي 
كان متهما بقتل �مر�أة �أخرى يف عام 2010، مت �عتقاله 

على �لفور بعد ظهوره على �صا�صة �لقناة يوم �لثلثاء.
ومت ت�صوير رجال �ل�صرطة وهم يدخلون �ل�صتوديو، قبل 

مر�فقة �صينغ خارج �ملبنى، وو�صعه يف �صيارة �ل�صرطة.

دفنت يف اجلليد 18 �شاعة وخرجت حية
يف حدث و�صفته و�صائل �لإعلم باملعجزة، عرثت �ل�صلطات 
على طلفة تبلغ من �لعمر 12 عاما على قيد �حلياة، بعد 
�أن دفنت يف �لثلوج عقب �نهيار جليدي �صخم، مما �أدى 

�إىل مقتل �صقيقها و�صقيقتها و�صكان �آخرين يف بنايتها.
وبقيت �لطفلة �صامينا بيبي مدفونة حتت �أكو�م �صخمة 
من �جلليد ملدة 18 �صاعة، عقب �لنهيار �لثلجي �لكبري 
بباك�صتان، يف منطقة  نيلوم  و�دي  وقع يف منطقة  �ل��ذي 

�لهيماليا �ملتنازع عليها مع �لهند.
100 �صخ�س،  �أكرث من  و�أدت تلك �لنهيار�ت �إىل مقتل 
فما ل يز�ل �لبحث م�صتمر� عن مزيد من �جلثث، وفقا 

مل�صوؤولني باك�صتانيني.
�لذين  �ملحظوظني  م��ن  و�ح���دة  �صامينا  �لطفلة  وك��ان��ت 
لوكالة  ت�صريحات  يف  وقالت  باأعجوبة،  �مل��وت  من  جن��و� 
�أ�صرخ  كنت  هناك،  �صاأموت  �أنني  "�عتقدت  "رويرتز": 

طلبا للم�صاعدة و�أنا م�صتلقية".
و�أو�صحت �أنها مل تكن ت�صتطيع �لنوم ب�صبب �لأمل �لرهيب 
�لناجم عن ك�صر يف �صاقها، يف حني كان فمها ينزف دما. 
وبالن�صبة �إىل و�لدة �صامينا، �صاهناز بيبي، فلم يكن �إنقاذ 
�بنتها جمرد معجزة، حيث كان �صعورها ل يو�صف بعد 
�أن فقدت هي و�صقيقها �أحمد �لأمل يف �لعثور على �أي ناج 

من �أ�صرتها، �إثر معرفتها بوفاة �بنها و�بنتها.
كان  بينما  ع��ني  غم�صة  يف  �لأم���ر  "حدث  �لأم:  و�أردف���ت 
ما  ت�صتذكر  وه��ي  �صاهناز،  وق��ال  �ملدفاأة".  ح��ول  جنتمع 
حدث مبر�رة: "مل ن�صمع �أي �صيء قبل حدوث �لكارثة"، 
3 طو�بق، حيث  �ملوؤلف من  �إىل طمر منزلهم  �أدت  �لتي 
مات ما ل يقل عن 18 �صخ�صا من قاطنيه. وقالت �لهيئة 
�إن �لعدد �لإجمايل  �لوطنية لإد�رة �لكو�رث يف باك�صتان 
للقتلى يف �ملناطق �لتي �صربتها �لثلوج يف �أنحاء باك�صتان 
خلل �ليومني �ملا�صيني قد قفز �إىل 100، ومن �ملتوقع 

�صقوط مزيد من ت�صاقط �لثلوج يف �ملنطقة. املمثلة بروك بريك خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز iHeartRadio Podcast لعام 2020 يف كاليفورنيا.  ا ف ب

بيع عملة ذهبية نادرة للملك اإدوارد 
الثامن مبليون جنيه ا�شرتليني 

�ملقتنيات  ه��و�ة جمع  �أح��د  ��صرتى 
�صورة  عليها  ن���ادرة  �صيادية  عملة 
�لثامن  �دو�رد  �ل��ري��ط��اين  �مل��ل��ك 
مقابل  وذل����ك   1937 ل��ع��ام  ت��ع��ود 
 1.31( ��صرتليني  جنيه  م��ل��ي��ون 
�أغلى  يجعلها  مم��ا  دولر(  مليون 

عملة بريطانية على �لإطلق.
وك���ان���ت �ل��ع��م��ل��ة و�ح�����دة م���ن �صت 
ع���م���لت �أع���دت���ه���ا م�����ص��ل��ح��ة �صك 
�لعملة �مللكية عندما �عتلى �إدو�رد 
�لثامن �لعر�س يف عام 1936 وكان 
�عتبار�  ل��ل��ت��د�ول  �إن��ت��اج��ه��ا  م��ق��رر� 
�لثاين عام  كانون  يناير-  �أول  من 

.1937
لكن �مللك �إدو�رد تنازل عن �لعر�س 
عام  �لأول  ك����ان����ون  دي�����ص��م��ر  يف 
و�لي�س  �لأمريكية  ليتزوج   1936
�إىل  �أدى  �ل����ذي  �لأم����ر  �صيم�صون 

�إلغاء �لإنتاج �لو��صع للعملة.
وتزن �لعملة �مل�صنوعة من �لذهب 
عيار 22 قري�طا 7.98 جر�م وهي 
�جلنيه  م��ن  قليل  و�أخ����ف  �أ���ص��غ��ر 

�ملعدين �حلايل.
رئي�صة  م���ورج���ان  ري��ب��ي��ك��ا  وق���ال���ت 
�لعملت  ج���م���ع  ه�������و�ة  خ����دم����ات 
�لتي يرجع  �لعملة  �صك  مب�صلحة 
"�لعملة  ع��ام   1100 �إىل  تاريخها 
و�حدة  �لثامن  لإدو�رد  �ل�صيادية 
باأكر  �لعملت وحتظى  �أن��در  من 
�ه��ت��م��ام يف �ل��ع��امل وب��ال��ت��ايل لي�س 
قيا�صيا  رق��م��ا  ت�����ص��ج��ل  �أن  غ��ري��ب��ا 
�ملعدنية  �ل���ع���م���لت  ب���ني  ج���دي���د� 

�لريطانية".

حفرية تظهر اختلف منو ري�س الدينا�شورات عن ري�س الطيور 
��صم  عليه  �أُط��ل��ق  �صغري  �صر�س  دي��ن��ا���ص��ور  حفرية  تظهر 
�لأر����س قبل  �ل��ر�ق�����س، وع��ا���س على  �لتنني  �أي  ل��ون��غ،  وو 
بع�س  �أج�صام  ينمو على  كان  �لري�س  �أن  �صنة  120 مليون 

�لدينا�صور�ت بطريقة تختلف عن �لطيور.
ويقول �لباحثون �إن هذ� �لدينا�صور �لذي عا�س يف �لع�صر 
�أك��ل��ة �للحوم  �ل��ط��ب��ا���ص��ريي ك���ان م��ن ذو�ت �لث��ن��ني وم���ن 
وخفيف �لوزن، وكان �أكر قليل من �لغر�ب ويعي�س قرب 
�لبحري�ت، وكانت �أ�صنانه حادة ولديه خمالب كبرية وكان 
و�ل�صحايل  �ل�صغرية  �لثدييات  على  �لأرج���ح  على  يعي�س 

و�لطيور و�لأ�صماك.
ب�صمال  لياونينغ  �إقليم  يف  �لدينا�صور  حفرية  على  وُع��رث 
و�أن�صجة  كامل  عظمي  هيكل  على  و��صتملت  �ل�صني  �صرق 
لينة كالري�س من �لنادر �لعثور عليها بهذه �حلالة �جليدة. 
وولدينا�صور ذر�عان و�صاقان طويلتان كل منها عليه ري�س 
يبدو �صبيها بري�س �أجنحة �لطيور يف حني يغطي �لزغب 
معظم بقية �جل�صم. ويف نهاية ذيله �لعظمي �لطويل تظهر 

ري�صتان طويلتان جد�.
و�لعتقاد �ل�صائد �أن �لطيور ن�صاأت نتيجة تطور دينا�صور�ت 
�صغرية من ذو�ت �لري�س قبل نحو 150 مليون �صنة. لكن 

ومل  ري�س  لها  كان  �لتي  �لدينا�صور�ت  من  �لعديد  هناك 
تكن تطري مثل وو لونغ. وي�صعى �لعلماء لفهم �لختلفات 

بني �لطيور وهذ� �لنوع من �لدينا�صور�ت.
وعن هذ� �لدينا�صور قال �آ�صلي باو�صت عامل �حلفريات يف 
�لأمريكية  دييجو  �صان  مبدينة  �لطبيعي  �لتاريخ  متحف 
ري�صه.  ي�صتخدم  كان  فيم  �لآن  حتى  نعلم  �أننا  �أعتقد  "ل 
يبدو على �لأرجح �أنها كانت ت�صاعده يف �صبط درجة حر�رة 
�جل�صم و�لإ�صارة �إىل �حليو�نات �لأخرى لكن ل يز�ل من 
غ��ري �ل��و����ص��ح كيف ك��ان ه��ذ� ي��ح��دث وم���دى �أه��م��ي��ة هذه 

�لوظائف".
�لبلوغ  حجم  �إىل  وت�صل  �لطيور  �أج�صام  "تنمو  و�أ���ص��اف 
�أن ي�صبح �جل�صم قويا مبا  �أهمها  ب�صرعة �صديدة لأ�صباب 
يتيح �لطري�ن باأ�صرع ما ميكن. لكن منو �لري�س للم�صتوى 
فطيور  طويل.  يتاأخر  قد  �لبلوغ  وق��ت  عليه  يكون  �ل��ذي 
�لنور�س على �صبيل �ملثال ل تبدو يف هيئة �لبلوغ حتى �صن 
�لثالثة �أو �لر�بعة لكنها تتعلم �لطري�ن بعد ثلثة �صهور 
فقط". و�أظهر فح�س حفرية �لدينا�صور وو لونغ �أنه كان 
يبلغ من �لعمر عاما و�حد� �أي كان �صغري� يف طور �لنمو 

لكن ري�صه بد� كري�س �لدينا�صور�ت �لبالغة.

�شوبرا يف اأحدث كليب ل� »جونا�س براذرز«
كليب  �أحدث فيديو  �صتظهر يف  �أنها  �صوبر�،  بريانكا  �لهندية �حل�صناء،  �ملمثلة  ك�صفت 

لفريق �لبوب روك �لأمريكي، "جونا�س بر�ذرز".
باأن  �خلمي�س،  �ملا�صي  يوم  �لإلكرتوين  تود�ي" على موقعها  "�إنديا  و�أف��ادت �صحيفة 
موقع  على  لها  من�صور  خ��لل  من  �جل��دي��د،  �لكليب  يف  م�صاركتها  عن  �أعلنت  �صوبر� 

�لتو��صل �لجتماعي �إن�صتغر�م.
ويحمل �لكليب، �لذي ن�صرت �صوبر� )37 عامااً( �صورة منه على �ن�صتغر�م، ��صم "و�ت 

�إيه مان جوتا دو".
من  �لأول" 2018  "كانون  دي�صمر  منذ  متزوجة  �صوبر�  �أن  يذكر 
�ملغني �لأمريكي نيك جونا�س )27 عامااً(، �لع�صو يف فريق "جونا�س 
بر�ذرز". وي�صم �لفريق �لغنائي �إىل جانب نيك، �أخويه كيفني )32 

عامااً( وجو )30 عامااً(.
وكانت �صوبر� فازت بلقب ملكة جمال �لعامل يف عام 2000، وهي 

تعتر و�حدة من �أهم �لنجمات يف �صناعة �ل�صينما �لهندية. 


