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حممد بن را�شد ياأمر بالعفو عن 
الوطني اليوم  مبنا�شبة  �شجينا   625

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
لإمارة  " رع��اه �هلل" ب�شفته حاكما  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
دبي بالعفو عن 625 من نزلء �ملوؤ�ش�شات �لإ�شالحية و�لعقابية يف 
دبي من خمتلف �جلن�شيات وذلك مبنا�شبة �حتفالت �لدولة باليوم 

�لوطني �ل� 47.
و�أكد �شعادة �مل�شت�شار ع�شام عي�شى �حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي 
لها هذه  ترمز  �لتي  �ل�شامية  �لقيم  تعبري� عن  ياأتي  �شموه  �أم��ر  �أن 
�أبناء �لإم��ار�ت بذكرى  �ملنا�شبة �لوطنية �لغالية و�لتي يحتفل فيها 
�لقانون  �ح��ر�م  من  ر��شخ  �أ�شا�س  على  قامت  �لتي  دولتهم  تاأ�شي�س 
�إطار يعني  �لت�شامح و�لعفو يف  و�للتز�م باأحكامه وكذلك على فكر 

على �إف�شاء �أ�شباب �ملودة و�لر�حم بني �أفر�د �ملجتمع.
)�لتفا�شيل �س2(
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•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق �ليوم يف �لعا�شمة �أبوظبي �أعمال "�لجتماعات �ل�شنوية حلكومة 
نوعه  م��ن  �لأك���ر  �لوطني  �للقاء  �لثانية  دورت��ه��ا  " يف  �لإم����ار�ت  دول��ة 
و�لذي �شير�أ�شه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
"رعاه �هلل" و�شاحب  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لوزر�ء  وجمل�س  �لعهود  �أول��ي��اء  �شمو  وي�شم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
و�ملجال�س �لتنفيذية يف �لدولة و�أبرز 500 م�شوؤول حكومي يف خمتلف 

�لقطاعات.
على  ونقا�شاتها  جل�شاتها  ت�شتمر  �لتي   - �ل�شنوية  �لجتماعات  تهدف 
مدى يومي 27 و28 نوفمر�جلاري - ل�شتعر��س �جلهود و�لر�مج 
"و�لأهد�ف   2021 �لإم���ار�ت  " روؤي��ة  �إجن��ازه��ا لتحقيق  �لتي مت  كافة 
للع�شر �شنو�ت �لقادمة �إ�شافة �إىل و�شع �خلطط و�ل�شر�تيجيات �لتي 

ت�شع حجر �لأ�شا�س ل� "مئوية �لإمار�ت 2071 ".
عام  خ��الل  حتقيقه  مت  م��ا  ح�شيلة  با�شتعر��س  �لج��ت��م��اع��ات  وتفتتح 
�لإمار�ت 2021، كما �شيتم �إطالق  روؤية  مع  �لتما�شي  ومدى   2017
يف  وطنية  م��ب��ادرة   100 م��ن  و�أك���ر  �لأم���د  طويلة  ��شر�تيجيات   7
قطاعات م�شركة بني �جلهات �لحتادية و�ملحلية، �إ�شافة �إىل �لطالع 
خالل  �لدولة  م�شتهدفات  ومناق�شة  �لعاملي  �جليو�شيا�شي  �لو�قع  على 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

�شليم �لرياحي.. �لق�شاء هو �لفي�شل

برئا�سة نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي.. الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات تنطلق اليوم

حممد بن را�شد: امل�شتقبل يحمل الكثري من التغريات ال�شريعة ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد
حممد بن زايد: علمنا زايد اأن ل �شقف لالأحالم والطموحات.. وم�شتقبل الإمارات يف اأعناقنا جميعا

التحالف العربي ي�سدر ت�ساريح ل�سفن حمملة مبواد طبية واأ�سا�سية

مقتل 26 حوثيا يف ال�شالع بينهم قياديان ميدانيان
•• اليمن-وكاالت:

�أكد �ملتحدث با�شم حتالف دعم �ل�شرعية يف �ليمن، �لعقيد �لركن تركي �ملالكي، 
�أن ميلي�شيات �حلوثي لز�لت تطلق �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية من حمافظتي عمر�ن 
و�شعدة يف �ليمن. و�أ�شار �ملالكي، يف موؤمتر �شحفي �أم�س �لثنني، �إىل ��شتمر�ر 
�لتي  �ل�شو�ريخ  تلك  لتحييد  �ل�شعودية،  تقوده  �ل��ذي  �لعربي  �لتحالف  جهود 
�حلوثي  ميلي�شيات  �أن  و�أ�شاف  �لإي��ر�ين.  بالنظام  �ملرتبطة  �مليلي�شيات  تطلقها 
تتخذ �ملدنيني دروعا ب�شرية يف �لقرى و�لأرياف، موؤكد� �لتز�م �لتحالف �لعربي 

باملو�ثيق �لدولية و�لإن�شانية يف �لتعامل مع تلك �حلالت.
�إىل ذلك، �أعلن �لتحالف �إ�شد�ر 16 ت�شريحا ل�شفن متوجهة للمو�نئ �ليمنية 
حتمل مو�د �أ�شا�شية وطبية وم�شتقات نفطية، و12 ت�شريحا جويا و56 ت�شريح 

حلماية للقو�فل �لرية.
ميد�نيا، قتل 26 من ميلي�شيات �حلوثي �لإير�نية بينهم قياديان، و�أ�شيب 30 
�آخرون، يف ��شتباكات مع قو�ت �جلي�س �لوطني يف �جلبهة �لغربية مبدينة دمت 

�شمايل حمافظة �ل�شالع جنوبي �ليمن، خالل �ل�24 �شاعة �ملا�شية.
�شاعات   8 و��شتمرت  �لأع��ن��ف،  ك��ان��ت  �ل�شتباكات  �إن  ع�شكرية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت 

متو��شلة، بجميع �أنو�ع �لأ�شلحة �لثقيلة و�ملتو�شطة يف مو�قع �جلع�شة وح�شمي 
و�حليد جنوب غربي مدينة دمت، �إثر هجوم للقو�ت �حلكومية من 3 �جتاهات.

و�أو�شحت �مل�شادر �أن �لقو�ت �حلكومية �شيطرت على موقعني جديدين جنوبي 
مدينة دمت، يطالن على عدد من �لقرى، �شرقي �ل�شالع.

ويف حمافظة �حلديدة، د�رت ��شتباكات بني قو�ت �ملقاومة �مل�شركة وميلي�شيات 
ق�شفت  كما  �ملحافظة،  جنوبي  �لتحيتا  مبديرية  �جلبلية  منطقة  يف  �حل��وث��ي 
مو�قع  على  للق�شف  ي�شتخدمونها  �مل��ت��م��ردون  ك��ان  م��و�ق��ع  �مل�شركة  �ل��ق��و�ت 

�ملقاومة و�لأحياء �ل�شكنية يف مدينة �لتحيتا.
و�أخلتها من  �مل��دن،  �لقرى يف  بع�س  �مل�شركة  �لقو�ت  وياأتي ذلك فيما م�شطت 
�مل�شلحني �حلوثيني، فيما تعر�شت ع�شر�ت �ملنازل يف �لتحيتا لأ�شر�ر تفاوتت بني 

تدمري كلي وجزئي ب�شبب �ملقذوفات �ملتو��شلة على �لأحياء �ل�شكنية.
�لتحيتا  مديرتي  يف  �ملدنيني  ع�شر�ت  �حلوثي  �لق�شف  ج��ر�ء  من  �أ�شيب  وق��د 
للميلي�شيات  �شابق هجوما  �لعمالقة يف وقت  �ألوية  قو�ت  �أحبطت  فيما  وحي�س، 

�لنقالبية يف مديرية حي�س مبحافظة �حلديدة.
وقالت �ألوية �لعمالقة �إن �ملتمردين حاولو� �لت�شلل �إىل مو�قعها يف �ملدينة عر 

�أحد �لأودية يف �أطر�ف مدينة حي�س، ولكن قو�تها �أحبطت هذه �ملحاولة.
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اأعلن تبنيه �سيا�سيا للق�سية املرفوعة:
نداء تون�س: منلك ُموؤّيدات ُتثبت حماولة النقالب!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

رغم �إن �لق�شية مل تر ردود فعل �شيا�شية كبرية، ول �هتمام �لأحز�ب �إل يف 
ما ندر، وبالتايل مل تتحول �ىل ق�شية ر�ي عام، ورغم �ن رئي�س �حلكومة 
يو�شف �ل�شاهد �كتفى برد خمتزل و�شمني على " �لتهمة"، ورغم �ن �لرئي�س 
�لتون�شي �لباجي قائد �ل�شب�شي لذ ب�شمت �لق�شور، ومل ي�شدر عن �لرئا�شة 
�دنى تعليق ، رغم كل هذ� يبدو، فان حركة ند�ء تون�س ت�شر وتب�شم، وتعلن 
�شتجعل  �نها  قيادييها  ت�شريحات  خالل  من  ويبدو  �مل�شتجد،  لهذ�  تبّنيها 
من هذه �لق�شية عنو�ن معركتها �لقادمة �لتي توحي كل �ملوؤ�شر�ت �ن ند�ء 
�نتظار �ن  �ملرحلة يف  �لأق��ل يف هذه  تون�س �شيخو�س غمارها مبفرده على 

تت�شح �لروؤية بني �ملعلن و�حلقيقة.                         )�لتفا�شيل �س13(

ال�شرطة الرو�شية تعتقل 4 �شباط من نظام الأ�شد
•• بريوت-وكاالت:

�عتقلت �ل�شرطة �لرو�شية يف �ليومني �لأخريين �أربعة �شباط تابعني لالأمن 
�لع�شكري، و�ثنني للحر�س �جلمهوري، يف �لغوطة �ل�شرقية، و�أز�لت عدد�ً من 

�حلو�جز �لتي تتبع لها يف �ملنطقة وفق بع�س �ملو�قع �لأعالمية.
نفذت حملة  �لرو�شية،  �لع�شكرية  لل�شرطة  تابعة  دوري��ات  �أن  �لأنباء  و�أ�شارت 
بلدة  م��ن  بالقرب  �لع�شكري  ل��الأم��ن  ح��و�ج��ز  خم�شة  �إز�ل���ة  عنها  نتج  كبرية 

حمورية يف �لقّطاع �لأو�شط للغوطة �ل�شرقية.
بها  �شكاوى تقدم  بعد  �شوريون  نا�شطون  �أ�شار  ما  تلك �حلملة بح�شب  و�أت��ت 

�شكان �ملنطقة لل�شرطة �لرو�شية عن �نتهاكات �شدهم.
�إىل ذلك، ذكر �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، �م�س �لثنني، �أن عدد قتلى 
�شنها  هجمات  �شخ�شا،جر�ء   92 �إىل  �رتفع  قد  �لدميقر�طية  �شوريا  ق��و�ت 

تنظيم د�ع�س منذ يوم �جلمعة.
قو�ت  لقتلى  �لأك��ر  �إنها �حل�شيلة  �لرحمن  عبد  ر�م��ي  �ملر�شد  وق��ال مدير 
�أكتوبر  يف  تاأ�شي�شها  منذ  للتنظيم  و�ح���د  ه��ج��وم  يف  �لدميوقر�طية  �شوريا 
�ملر�شد قد �أو�شح �أن عدد قتلى قو�ت �شوريا �لدميقر�طية قد  وكان   .2015
�شرق  �لإره��اب��ي يف  د�ع�س  تنظيم  �شنها  42 �شخ�شا عقب هجمات  �إىل  و�شل 

حمافظة دير �لزور يف �شرق �شوريا.
ي�شكل  �لتي  �لقو�ت  عنا�شر  من   24 �إن  �ملر�شد،  عن  بر�س«  »فر�ن�س  ونقلت 
�لأكر�د �أغلبيتها، قد ق�شو� يف هجمات لد�ع�س يوم �جلمعة، و�رتفعت �حل�شيلة 

�إىل 47 قتيال بعد ثالث هجمات منف�شلة �شنها م�شلحو �لتنظيم �ل�شبت.

اأفغانيا  �شرطيا   20 مقتل 
ب��ك��م��ن ن�����ش��ب��ت��ه ط��ال��ب��ان

•• كابول-وكاالت:

على  �أف���غ���ان���ي���ا  ���ش��رط��ي��ا   20 ق��ت��ل 
كمني  يف  �لث����ن����ني،  �لأق�����ل،�أم�����������س 
لقافلة  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة  ن�����ش��ب��ت��ه 
�شرطية بولية فار�ه غربي �لبالد، 
جمل�س  ع�شو  وق��ال  مل�شوؤول.  وفقا 
4 رجال  �إن  �ل��ولي��ة، د�د �هلل قانه، 
�شرطة  قائد  نائب  بينهم  �شرطة، 
�لذي  �لهجوم  يف  �أ�شيبو�  �ل��ولي��ة، 
وقع بعد ظهر �لأحد قرب منطقة 

ل�س و� جوياين.
طريقها  يف  كانت  �لقافلة  �أن  يذكر 
قائد  وت��ق��ل  ج��وي��اي��ن  و�  �إىل ل����س 
حديثا،  �مل���ع���ني  �مل��ن��ط��ق��ة  ����ش���رط���ة 

عندما تعر�شت للهجوم.
�ل��ق��ائ��د �جلديد  �أن  ق��ان��ه  و�أ����ش���اف 

قتل يف �لهجوم.
طالبان  �أع����ل����ن����ت  ج���ان���ب���ه���ا،  م�����ن 

م�شوؤوليتها عن �لهجوم.

اإ�شرائيلين  ج��ن��ود  اإ���ش��اب��ة 
اخلليل يف  ده�����س  بعملية 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

�أم�س،  وقعت،  ده�س  عملية  �أ�شفرت 
�شمايل  م�����ش��ت��وط��ن��ة  م���ن  ب���ال���ق���رب 
عن  �لفل�شطينية  �خل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة 
�إ�شابة 3 جنود �إ�شر�ئيليني، ومقتل 
�إ�شابات  وت����ر�وح  �لعملية.  منفذ 
و�ملتو�شطة،  �لطفيفة  بني  �جلنود 
م�شت�شفيات  �إىل  ن���ق���ل���و�  ب��ي��ن��م��ا 
�ل���ق���د����س. وذك������رت م�������ش���ادر طبية 
�لذي  �لعملية،  �أن منفذ  �إ�شر�ئيلية 
مل ت��ع��رف ه��وي��ت��ه ب��ع��د، ق��ت��ل عقب 
�لنار  �لإ�شر�ئيلية  �ل��ق��و�ت  �إط���الق 
�شمايل  �أم���ر،  بيت  بلدة  ق��رب  عليه 
�لهالل  وق���ال���ت ج��م��ع��ي��ة  �خل��ل��ي��ل. 
عندما  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي:  �لح����م����ر 
قام  )�لقتيل(،  جثمان  نقل  حاولنا 
�جلي�س باختطافه من د�خل �شيارة 
�حلادث  مكان  من  ونقله  �لإ�شعاف 

ب�شيارة ع�شكرية.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أم��ر 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء » رعاه �هلل« ب�شفته حاكما لإمارة دبي 
بالعفو عن 625 من نزلء �ملوؤ�ش�شات �لإ�شالحية و�لعقابية يف دبي 
باليوم  �ل��دول��ة  �ح��ت��ف��الت  مبنا�شبة  وذل���ك  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن 

�لوطني �ل� 47.
و�أكد �شعادة �مل�شت�شار ع�شام عي�شى �حلميد�ن �لنائب �لعام لإمارة دبي 
لها هذه  ترمز  �لتي  �ل�شامية  �لقيم  تعبري� عن  ياأتي  �شموه  �أم��ر  �أن 
�أبناء �لإم��ار�ت بذكرى  �ملنا�شبة �لوطنية �لغالية و�لتي يحتفل فيها 
�لقانون  �ح��ر�م  من  ر��شخ  �أ�شا�س  على  قامت  �لتي  دولتهم  تاأ�شي�س 

�إطار يعني  �لت�شامح و�لعفو يف  باأحكامه وكذلك على فكر  و�للتز�م 
على �إف�شاء �أ�شباب �ملودة و�لر�حم بني �أفر�د �ملجتمع.

�ل�شمو  �شاحب  حر�س  تعك�س  �لكرمية  �للفتة  ه��ذه  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على منح �مل�شمولني بالأمر فر�شة 
ملر�جعة �أنف�شهم ومعاودة ممار�شة حياتهم كاأفر�د �شاحلني لأ�شرهم 
وجمتمعهم ووطنهم �شريطة �شالح �لنية و�شدق �لعزمية على عدم 
�لنزلق جمدد� �إىل �أي خمالفات قد تخرج بهم عن �إطار �لقانون �أو 
تدفعهم لالإخالل باأي من �أحكامه. و�أو�شح �شعادته �أن �لنيابة �لعامة 
بد�أت على �لفور تنفيذ �لأمر �ل�شادر عن �شاحب �ل�شمو حاكم دبي 
لإمتام  وذل��ك  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  �لتن�شيق  خ��الل  من 

�إطالق �شر�ح �ملفرج عنهم يف �أقرب وقت ممكن.

موقع اأوائل الإمارات يتلقى مليون ت�شويت على الإجنازات التي يفخر بها زايد
•• دبي-وام: 

 “ “ �شمن  ز�ي��د  بها  يفخر  �إم��ار�ت��ي��ة  “�إجناز�ت  على  �لت�شويت  حملة  لق��ت 
حملة �أو�ئل �لإمار�ت “ تفاعل غري م�شبوق و�شدى كبري لدى �ملتابعني حيث 
مت ��شتالم مليون ت�شويت على 58 �إجناز� وطنيا منذ فتح باب �لت�شويت يوم 

�خلمي�س �ملا�شي وحتى �إغالقه �م�س.
�شيفخر  كان  و�لتي  �لر�ئدة  �لإمار�تية  �لإجن��از�ت  �لأربعاء تكرمي  و�شيتم غد� 
بها ز�يد لو ر�آها، وذلك بعد �لإعالن عن فتح باب �لت�شويت - من خالل �ملوقع 
�أعلى عدد من  �لتي ح�شدت  �ختيار  ليتم  �لإجن��از�ت  على  للمبادرة-  �لر�شمي 
�لت�شويت وتكرمي فرق �لعمل �لقائمة عليها خالل حفل تكرمي خا�س وذلك 
تلبية لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” .

�ل��وزر�ء :”�لتفاعل �لكبري  وقال �شعادة عبد�هلل بن طوق �لأمني �لعام ملجل�س 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تغريد�ت  مع 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” للت�شويت على �لإجناز�ت 
وفرق  �لوطنية  ب���الإجن���از�ت  �ملجتمع  �ع��ت��ز�ز  على  ي��دل  ز�ي���د  بها  يفخر  �ل��ت��ي 
“مت تلقي  �أن��ه  “.. م�شيفا  �إجن��از  �لتي تقف خلف جناح كل  �لإمار�تية  �لعمل 
�لت�شويت عر �ملوقع �لر�شمي ومن خالل منظومة رقمية على درجة عالية من 
�لكفاءة ل�شتالم وت�شجيل �لت�شويت لكل �إجناز، و�شيتم تكرمي نخبة من تلك 
�لإجناز�ت يف حفل �لتكرمي يوم �لأربعاء �ملقبل يف �أبوظبي”. وياأتي �لتكرمي يف 
�إطار �لدورة �خلام�شة من مبادرة “�أو�ئل �لإمار�ت” و�لذي �شيقام �شمن حفل 
وطني يف �أبوظبي بالتز�من مع �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 47 وذكرى 
تاأ�شي�س �لحتاد .. فيما مت ��شتقبال �أكر من 6000 �إجناز مت تر�شيحه منذ 

�إطالق �لر�شيحات من خالل �ملوقع �لإلكروين و�لو�شم �خلا�س باملبادرة.

حممد بن را�شد ياأمر بالعفو عن 625 �شجينا مبنا�شبة اليوم الوطني

برئا�سة نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي.. الجتماعات ال�سنوية حلكومة الإمارات تنطلق اليوم

حممد بن را�شد: امل�شتقبل يحمل الكثري من التغريات ال�شريعة ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد
حممد بن زايد: علمنا زايد اأن ل �شقف لالأحالم والطموحات.. وم�شتقبل الإمارات م�شوؤولية يف اأعناقنا جميعا

•• اأبوظبي-وام: 

تنطلق �ليوم يف �لعا�شمة �أبوظبي 
�ل�شنوية  »�لج���ت���م���اع���ات  �أع����م����ال 
حلكومة دولة �لإمار�ت » يف دورتها 
�لأكر من  �لوطني  �للقاء  �لثانية 
ن��وع��ه و�ل����ذي ���ش��ي��ر�أ���ش��ه �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة وي�شم �شمو �أولياء 
�لعهود وجمل�س �لوزر�ء و�ملجال�س 
 500 و�أب��رز  �لدولة  �لتنفيذية يف 
خمتلف  يف  ح���ك���وم���ي  م���������ش����وؤول 

�لقطاعات.
ت��ه��دف �لج��ت��م��اع��ات �ل�����ش��ن��وي��ة - 
ونقا�شاتها  جل�شاتها  ت�شتمر  �لتي 
و28   27 ي�����وم�����ي  م�������دى  ع����ل����ى 
ل�شتعر��س   - �جل�����اري  ن��وف��م��ر 
�جل��ه��ود و�ل���ر�م���ج ك��اف��ة �ل��ت��ي مت 
�لإمار�ت  روؤية   « لتحقيق  �إجنازها 

2021 »و�لأهد�ف للع�شر �شنو�ت 
�لقادمة �إ�شافة �إىل و�شع �خلطط 
ت�شع  �ل���ت���ي  و�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات 
�لإمار�ت  »مئوية  ل�  �لأ�شا�س  حجر 

.«  2071
با�شتعر��س  �لجتماعات  وتفتتح 
م����ا مت حت��ق��ي��ق��ه خالل  ح�����ش��ي��ل��ة 
مع  �لتما�شي  وم��دى   2017 ع��ام 
روؤية �لإمار�ت 2021، كما �شيتم 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات طويلة   7 �إط����الق 
مبادرة   100 م��ن  و�أك����ر  �لأم����د 
م�شركة  ق���ط���اع���ات  يف  وط���ن���ي���ة 
ب��ني �جل��ه��ات �لحت��ادي��ة و�ملحلية، 
�لو�قع  على  �لط���الع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ومناق�شة  �ل��ع��امل��ي  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي 
م�شتهدفات �لدولة خالل �ل�شنتني 

�لقادمتني و�شول �إىل 2021.
و�����ش����ي����ت����م خ�������الل �لج����ت����م����اع����ات 
�ل�شر�تيجيات  م��الم��ح  ع��ر���س 
7 خطط  �لوطنية و�لتي تت�شمن 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة يف جم����الت �لأم���ن 
�ل�شطناعي،  و�ل���ذك���اء  �ل��غ��ذ�ئ��ي، 
و��شر�تيجية  �لثقافية،  و�لأجندة 
�مل�شتقبل،  وم����ه����ار�ت  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل، 

��شر�تيجيات  و7  مبادرة،   100
�أبناءنا  ط��م��وح��ات  ت��ل��ب��ي  وط��ن��ي��ة 
�لإم���ار�ت  م�شرية  مالمح  وتر�شم 
و�ختتم  �ل�����ق�����ادم�����ة«،  ل���ل�������ش���ن���و�ت 
�حلكومية  »�لج��ت��م��اع��ات  ���ش��م��وه: 
هي وطنية.. تنموية.. وم�شوؤولية 
ي���ت�������ش���ارك ب���ه���ا ك�����ل �ل���ق���ط���اع���ات 

وجودة �حلياة، و�لعلوم �ملتقدمة.
ويف هذ� �لإطار �أكد �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
�أن »�لجتماعات �ل�شنوية حلكومة 
يف  �أ�شا�شية  حمطة  ه��ي  �لإم����ار�ت 
�لطريق نحو مئوية �لإمار�ت وهي 
يف  �ل��و�ح��د  �لفريق  ل���روح  جت�شيد 

للو�شول �إىل مئوية 2071«.
�ل�شمو  ق���ال ���ش��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�شقف لالأحالم  �أن ل  ز�يد  »علمنا 
�شعب  و�آم����������ال  و�ل����ط����م����وح����ات.. 
�لإمار�ت تكر يوما بعد يوم.. وكل 
حتقيق  م�شوؤولية  يحمل  منا  ف��رد 

�أر�شاها ز�يد..  دولة �لإمار�ت �لتي 
روح �لحتاد« .. م�شيفا: »�مل�شتقبل 
ي���ح���م���ل �ل���ك���ث���ري م�����ن �ل���ت���غ���ري�ت 
�ل�����ش��ري��ع��ة ون��ح��ت��اج �ل��ع��م��ل ب���روح 
�لفريق �لو�حد لنكون قادرين على 

�ل�شتفادة من فر�شه«.
من  �أك���ر  »نطلق  �شموه  ذك��ر  كما 

تلك �لتطلعات«.
�لأف����ك����ار  �إن ط�����رح  ����ش���م���وه  وق������ال 
�لتطويرية  و�مل����ب����ادر�ت  �خل��الق��ة 
ل��ل��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي ه����ي �أ����ش���ا����س 
وبناء  �لناجحة  �مل�شاريع  لنطالق 
ت�شهم  متقدمة  �بتكارية  منظمات 
�لتي  و�لزده���ار  �لتقدم  يف م�شرية 
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تن�شدها 
يف  لبنة  تعد  م��ب��ادرة  فكل  �ملتحدة 
مبادر  وكل  �لتنمية،  عملية  تعزيز 
م�شتقبل  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  م�شاهم  ه��و 

�لإمار�ت و�شعبها.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أفر�د  �آل نهيان م�شوؤولية  بن ز�يد 
�لريادة  حتقيق  يف  ك��اف��ة  �ملجتمع 
يف  م�شوؤولية  �لإم����ار�ت  فم�شتقبل 
�ملقبلة  و�ملرحلة  جميعا..  �أعناقنا 
تتطلب منا �أن ن�شاعف �جلهد كي 
نحول �لفر�س �إىل �إجناز يفخر به 

�أبناوؤنا و�لأجيال �لقادمة.
وخ��ت��م ���ش��م��وه ب��ت��اأك��ي��د �أه��م��ي��ة دور 
�ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  �ل��وط��ن يف  �أب���ن���اء 
�أ�ش�شها  �ل����ت����ي  �لحت��������اد  ف����دول����ة 
ز�ي���د وي��ق��وده��ا خليفة ق���ادرة على 

و�لو�شول  �ل���ره���ان���ات  ك���ل  ك�����ش��ب 
بجهود  وطموحاتها  �أهد�فها  �ىل 

�أبنائها.
�ل�شنوية  »�لج��ت��م��اع��ات  وت�����ش��ع��ى 
حل���ك���وم���ة دول��������ة �لإم���������������ار�ت« يف 
�لط���الع على  �إىل  �لثانية  دورت��ه��ا 
�مل�شتهدفات و�لنتائج �لتي حتققت 
�لإم����ار�ت  روؤي����ة  �شمن  �لآن  ح��ت��ى 
تكون  لأن  ت��ه��دف  �ل��ت��ي   ،2021
�لعامل  دول  �أف�شل  �شمن  �ل��دول��ة 
يف �شتى �ملجالت، ولتحقيق �أف�شل 
�مل����وؤ�����ش����ر�ت  �مل�����ر�ت�����ب يف خم��ت��ل��ف 
يوبيلها  ب��ح��ل��ول  وذل���ك  �ل��دول��ي��ة، 
 .2021 �ل������ع������ام  يف  �ل�����ذه�����ب�����ي 
و�قع  �إىل  �ل��روؤي��ة  ه��ذه  ولرجمة 
م���ل���م���و����س، مت ت���ط���وي���ر �لأج����ن����دة 
�لوطنية �لتي مت تق�شيمها �إىل �شتة 
�لقطاعات  مت��ث��ل  وط��ن��ي��ة  حم����اور 
�لركيز  ���ش��ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
يف  �ملقبلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���الل  عليها 
�لتعليم،  وه��ي:  �حلكومي،  �لعمل 
و�ل�����ش��ح��ة، و�لق��ت�����ش��اد، و�لأم����ن، 
�خلدمات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لإ���ش��ك��ان، 

�حلكومية.

رعى حفل وزارة الرتبية والتعليم يف دبي

حممد بن را�شد يوؤكد على بناء جيل مت�شلح بالعلم واملعرفة والإبداع يف �شتى اأ�شكاله واألوانه
•• دبي -وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��ى 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
وز�رة  �أقامته  �ل��ذي  �هلل« �حلفل  »رع��اه  دب��ي  حاكم 
�لربية و�لتعليم يف مدينة �حلبتور يف دبي �شباح 
�م�س قدم خالله طلبة �ملدر�شة �لإمار�تية �مللحمة 
�لوطنية �ل�شتعر��شية حتت �شعار »�أ�شطورة �لأب« 
�لتي حتاكي �نتقال قب�س نور �لعلم عر �لأزمان يف 

ثمان لوحات فنية ��شتعر��شية .
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��وط��ن��ي��ة..  �مللحمة  ت��اب��ع 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�إىل جانبه �لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �ل����وزر�ء 
موؤ�ش�شة حممد  رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة و�شمو �ل�شيخ من�شور 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ومعايل �ل�شيخ نهيان 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح �إ�شافة �إىل عدد 
�لربوية  و�ل��ق��ي��اد�ت  �ل���وزر�ء  �ملعايل  �أ�شحاب  من 

و�لتعليمية و�لثقافية يف �لدولة وكبار �مل�شوؤولني.

لوحات  �لثماين  خ��الل  م��ن  �مللحمة  و��شتعر�شت 
ر�عي  �ل�شمو  �شاحب  �أم���ام  �ل��ت��الم��ذة  �أد�ه����ا  �ل��ت��ي 
�حل���ف���ل ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة .. م���ر�ح���ل ق���ي���ام دول���ة 
وذلك  �ل�شعد  خمتلف  ع��ل��ى  وت��ط��وره��ا  �لإم�����ار�ت 

�حتفاء بذكرى �لر�حل �لكبري �ل�شيخ ز�يد موؤ�ش�س 
دولتنا �حلديثة » طيب �هلل ثر�ه«.

نحو  لوحاتها  �أدى  �ل��ت��ي   - �مللحمة  ت�شمنت  كما 
لر�ثنا  �شيقا  ��شتعر��شا   - وتلميذة  تلميذ�   250

�لغنية  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  وثقافتنا  �ل��وط��ن��ي 
و�لدينية  و�ل��وط��ن��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�مل��ع��اين  بالقيم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتح�شان  نالت  �ل�شامية 
هذ�  ملبدعي  وتهنئته  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

ومنتجني  وم�شرفني  ط��الب  م��ن  �مل�شرحي  �لعمل 
وفنيني وم�شوؤولني يف وز�رة �لربية و�لتعليم.

�لكوكبة  ه��ذه  ب��روؤي��ة  �شعادته  ع��ن  �شموه  و�أع����رب 
م���ن زه�����ر�ت وب���ر�ع���م م��د�ر���ش��ن��ا �ل��وط��ن��ي��ة �لذين 

ت�شتحق  �لتي  و�ملوهبة  �لإب��د�ع  روح  فيهم  جت�شدت 
�جلادة  �ملتابعة  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
�مل��و�ه��ب خل��ل��ق ج��ي��ل وطني  ورع��اي��ة وتنمية ه���ذه 
و�لثقايف  �ملدر�شي  و�مل�شرح  و�لقر�ءة  �لفن  مبدع يف 
تبني  �ل��ت��ي  و�لتخ�ش�شات  �مل��ج��الت  م��ن  وغ��ريه��ا 
�شتى  يف  و�لإب����د�ع  و�ملعرفة  بالعلم  مت�شلحا  جيال 
�مللحمة حول  ف��ك��رة  وت��ت��م��ح��ور  و�أل���و�ن���ه.  �أ���ش��ك��ال��ه 
�أهمية �لعلم و�لتعليم �لذي توليه قيادتنا �لر�شيدة 
�أولويات  �شلم  ر�أ����س  على  وت�شعه  ق�شوى  �أه��م��ي��ة 
�أهمية  عينه  �لوقت  يف  وت��وؤك��د  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�لفن �لإبد�عي و�لأدب و�لتم�شك بالهوية �لوطنية 
ونفو�س  قلوب  يف  �لأ�شيلة  �ملو�طنة  روح  وتر�شيخ 
�أبناء وبنات �لوطن . ويذكر �أن �إع��د�د و�إجن��از هذ� 
تعاون  ثمرة  جاء  �لإبد�عي  �لفني  �مل�شرحي  �لعمل 
ب��ني وز�رة �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م و���ش��رك��ة »در�ج����ون 
�حلكيمة  �لقيادة  لروؤية  جت�شيد�  �لثقايف«  لالإبد�ع 
يف دولة �لإمار�ت �حلبيبة �ملتمثلة يف تعزيز وتنويع 
�لنهو�س  �أج��ل  �آف��اق جديدة ومتنوعة من  و�إي��ج��اد 
مب�شتوى �لثقافة و�لفن �لإبد�عي كجزء �أ�شيل من 

�لعملية �لربوية و�لتعليمية يف مد�ر�س �لدولة.

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�س �شركة البحر الأبي�س 
املتو�شط للمالحة ال�شوي�شرية

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف جمل�س 
ق�����ش��ر �ل��ب��ح��ر ج��ي��ان��ل��وي��ج��ي �أب��ون��ت��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �لإد�رة 
�ل�شوي�شرية  للمالحة  �ملتو�شط  �لبحر  ل�شركة  �لتنفيذي 
بح�شور معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة 

رئي�س جمل�س �إد�رة مو�نىء �أبوظبي.
وبحث �جلانبان �إمكانات وفر�س �لتعاون بني �شركة » �لبحر 
�لأبي�س �ملتو�شط » ونظري�تها يف دولة �لإمار�ت من �ل�شركات 

خدمات  مبجال  �ملعنية  و�لقطاعات  و�ملوؤ�ش�شات  �ملتخ�ش�شة 
�لنقل و�ل�شحن وتطوير هذ� �لقطاع �حليوي �لهام.

�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  �لبحر �شمو  ح�شر جمل�س ق�شر 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون 
و�شمو  �لعني  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل  حممد  بن 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�شمو �ل�شيخ خالد بن 

ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا للرعاية 
نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  �خلا�شة  �لإحتياجات  وذوي  �لإن�شانية 
بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن 

مبارك �آل نهيان وعدد� من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني.
�لت�شغيلي  �ل����ذر�ع   -  « �أب��وظ��ب��ي  م��ر�ف��ىء   « ���ش��رك��ة  �أن  ي��ذك��ر 
ملو�نىء �أبوظبي - كانت وقعت �تفاقية تعاون مع �شركة �لبحر 
»يرمينال  �لت�شغيلي  ذر�عها  للمالحة عر  �ملتو�شط  �لأبي�س 
�آفاق �لتعاون و�ل�شر�كة �لثنائية  �إنف�شتمنت ليميتد« لتو�شيع 
بني �إمارة �أبوظبي و�ل�شركة خا�شة يف جمالت �لنقل �لبحري 

و�ل�شحن.
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اأخبـار الإمـارات

حديقة اأم الإمارات حتتفل باليوم الوطني وعام زايد
•• اأبوظبي - وام:

“�أم �لإم��ار�ت �حتفالية خالل �إجازة �ليوم �لوطني  ت�شت�شيف حديقة 
 2 �لأح���د  �إىل  نوفمر   30 �مل��و�ف��ق  ي��وم �جلمعة  م��ن  �ع��ت��ب��ار�  �ل�47 
و�لأن�شطة  �لفعاليات  م��ن  متنوعة  جمموعة  على  ت�شتمل  دي�شمر 

�لتفاعلية و�لرفيه �لعائلي خالل عطلة نهاية �ل�شبوع.
وكجزء من �لحتفالت، �شيتم تزيني �حلديقة بالكامل باأعالم �لدولة، 
�لتقليدية،  �لإم��ار�ت��ي��ة  �حللويات  تقدم  تر�ثية”  “قرية  و��شت�شافة 
ل��ل��ر�ث �لإم���ار�ت���ي �لأ���ش��ي��ل م��ن ريا�شة  ت��ق��دمي ع��ر���س  و�شيتم فيها 

�لعيالة  �ل�شدو، و�لتلي وعرو�س  �لغو�س، و  �ل�شيد بال�شقور، وحرف 
�لتقليدية .

حديقة  يف  �لوطني”  �ليوم  “باز�ر  �لإم���ار�ت  �أم  حديقة  ت�شتقبل  كما 
متنوعة  وجمموعة  �لفلك  وع��رو���س  ب���از�ر  �شوق  ويت�شمن  �لأط��ف��ال 
�أما   .. �لطعام  وعربات  لالأطفال  و�لعلمية  �حلرفية  �لعمل  ور�س  من 
لركوب  بجولة  �لإ�شتمتاع  ل��الأط��ف��ال  فيمكن  �حل��ي��و�ن��ات  ح��ظ��رية  يف 
و�لتعبري عن  �أمنياتهم  ت�شجيل  �ل��زو�ر من  �شيتمكن  �جلمال يف حني 
حبهم لدولة �لمار�ت من خالل �لتوقيع على لوحات كبرية منت�شرة 

يف �أنحاء �حلديقة.

�لعديد  على  �لإم��ار�ت  �أم  �لوطني يف حديقة  �ليوم  �حتفالت  وت�شمل 
�أفالم �لر�شوم �ملتحركة  من �لأن�شطة �لرفيهية مبا يف ذلك عرو�س 
وتقدمي  �ل��وج��ه  ع��ل��ى  و�ل��ر���ش��م  �ل�شينمائية  و�ل��ع��رو���س  �لإم���ار�ت���ي���ة 
لالأطفال  وج��و�ئ��ز  ه��د�ي��ا  تقدمي  �شيتم  كما  �لعلم  ب��األ��و�ن  �لبالونات 
�لذين يرتدون خالل �أيام �لإحتفال �لزي �لإمار�تي �لتقليدي �أو �ألو�ن 
�ملقبل  دي�شمر  من  �لأول  يف  �ل�شهري  “�شوق ر�يب”  �لعلم. و�شي�شم 
�ملنتجات  �ىل  بالإ�شافة  �لع�شوية  و�خل�شرو�ت  �لفاكهة  بيع  �أك�شاك 
ن�شاطات  م��ن  �لعديد  جانب  �ىل  �لتجار  �شغار  م��ن  ي��دوي��اً  �مل�شنوعة 

�لأطفال و�لعرو�س �لرفيهية �حلية وجل�شات �ليوجا.

�لإمار�ت  �أم  حلديقة  �ملوؤ�ش�شي  �لإت�شال  مدير  قبالوي  ر�شا  وو�شفت 
�حتفالت �حلديقة هذ� �لعام باأنها متميزة ب�شكل خا�س لأنها تتز�من 
مع �لإحتفال بعام ز�يد ..مبدية تطلعها لإ�شتقبال جميع �أفر�د �ملجتمع 
ومن جميع �جلن�شيات �ملختلفة مل�شاركتنا خالل عطلة نهاية �لأ�شبوع 

�لقادمة لالحتفال معاً بهذ� �لوطن �لعظيم �لذي يحت�شننا جميعا.
�أقو�ل  ل��ق��ر�ءة  �حلكمة”  “ب�شتان  يف  �لتنزه  �حلديقة  ل���زو�ر  ومي��ك��ن 
�ملاأثورة  ث��ر�ه،  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
عن حب �لوطن، و�لبيئة، و�لتعليم وحماية تر�ث �لبالد ودور �ملر�أة يف 

�ملجتمع.

اأولياء العهود: الجتماعات ال�شنوية حلكومة الإمارات تدعم تطوير العمل احلكومي لالرتقاء بجودة احلياة
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شمو �أولياء �لعهود �أهمية »�لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت 
»�لتي تنطلق �ليوم �لثالثاء برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�لأكر من نوعه  �لوطني  �للقاء  �لتي متثل  �مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد 
�ملكت�شبات  تعزيز  يف  يف  ي�شهم  مب��ا  �مل�شتقبلية  �ل��دول��ة  ت��وج��ه��ات  ل�شياغة 

�لوطنية و�لبناء عليها.
وعر �شموهم عن ثقتهم باأن خمرجات �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة 
�لإم��ار�ت مبا ت�شمله من جل�شات نوعية و�جتماعات لفرق �لعمل �مل�شركة 
م�شتهدفات  مبتابعة  �شت�شهم  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن 
�لأجندة �لوطنية �لتي مت �إجنازها لروؤية �لإمار�ت 2021، ومتابعة �لعمل 

على �خلطط و�ل�شر�تيجيات لتحقيق »مئوية �لإمار�ت 2071«.
�أن  �آل مكتوم ويل عهد دبي  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  و�أك��د �شمو 
على  �لأب���رز  �حل��دث  ت�شكل  �لإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات 
�أنها تعتر من�شة وطنية  �إىل  .. م�شري� �شموه  �لفعاليات �حلكومية  �أجندة 
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شر�تيجيات  و�إط��الق  �لوطنية  �لق�شايا  لبحث  مثالية 
تعزز �لنموذج �لتنموي للدولة وترجم روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت.
وق����ال ���ش��م��وه: »ت��ر���ش��خ ه���ذه �لج��ت��م��اع��ات ن��ه��ج دول����ة �لإم������ار�ت يف تعزيز 
وو�شع  �لإمار�تي،  �ل�شعب  وطموحات  تطلعات  لتحقيق  �لتطور  ��شتمر�رية 
مبني  م�شتد�م  م�شتقبل  خللق  �لدولة  �شعي  ظل  يف  �ملقبلة  للمرحلة  ت�شور 
توؤكد  مدرو�شة،  ��شر�تيجية  وخطط  حم�شوبة  خطو�ت  وفق  �ملعرفة،  على 

ريادتنا وقدرتنا على تخطي �مل�شتحيل«.
طموحة  روؤي��ة  بدعم  وثقة،  بثبات  �مل�شتقبل  نحو  »من�شي  �شموه:  و�أ���ش��اف 
لقيادة ل ترك جمال لل�شدف، وتدرك �أن تقدم دولتنا ونه�شتها يبد�أ ببناء 
�لإن�شان، و�لنهو�س به علميا وفكريا، لتعزيز �ملكت�شبات و�لبناء عليها ملو��شلة 

م�شريتنا �لتنموية �ل�شاملة، وخلق م�شتقبل �أكر �إ�شر�قا لالأجيال �ملقبلة«.
يف  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت  يف  �لتنفيذية  �ملجال�س  دور  دب��ي  عهد  ويل  �شمو  وث��م��ن 
للمو�طنني  و�لرفاهية  �ل�شعاة  ت�شتهدف حتقيق  �لتي  �لتنمية،  دفع م�شرية 
�ل�شيا�شات  �إع�����د�د و���ش��ي��اغ��ة  �ل����ت����و�وؤم يف  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و����ش���دد  و�مل��ق��ي��م��ني، 

�لإمار�ت  دول��ة  بتناف�شية  لالرتقاء  �مل�شتقبلية  و�خلطط  و�ل�شر�تيجيات 
وتر�شيخ مكانتها على �خلريطة �لعاملية.

كما �أكد �شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
�ل�شمو حكام  روؤي��ة حكيمة لأ�شحاب  �لإم��ار�ت وفق  �أن دولة  �ل�شارقة  حاكم 
يف  لتكون  وحديثة  متقدمة  دول��ة  بناء  يف  ر��شخا  منهجا  و�شعت  �لإم���ار�ت 
على  و�لقاطنني  للمو�طنني  �لكرمية  �حلياة  توفري  يف  �لعامل  دول  م�شاف 
و�قت�شاد  مكت�شبات  من  �ل��دول��ة  حققته  مبا  »نفخر  �شموه:  وق��ال  �أر�شها. 
قوي، يتطلب منا مزيد� من �جلهود للحفاظ على هذه �ملكت�شبات وتعزيزها، 
فجاءت مبادرة حكومة دولة �لإمار�ت يف �إقامة �لجتماعات �ل�شنوية لر�شخ 
ل��روؤي��ة موحدة  و�ل�شر�تيجيات  وو���ش��ع �خلطط  و�ل��ت��ق��دم،  �ل��ري��ادة  م��ب��د�أ 
و�شاملة تخدم خمتلف �أفر�د �ملجتمع وت�شع �حللول للتحديات �مل�شتقبلية«.

تعك�س  �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
�لطموحات �لكبرية �لتي و�شعتها حكومة �لإمار�ت مل�شتقبل م�شرق للدولة 
و�لتقدم  �لتنمية  م�شرية  تعزيز  على  و�لعمل  �لقادمة،  و�لأج��ي��ال  و�شعبها 
و�لتطوير، من خالل �جلهود �مل�شركة لفريق �لعمل �لذي يجمع �جلهات 

�لحتادية و�ملحلية كافة لتحقيق �أهد�ف ��شر�تيجية وروؤية و�حدة.
عمل  من  عنها  �شينتج  وم��ا  �ل�شنوية  �لجتماعات  �أهمية  �إىل  �شموه  ولفت 
م�شرك وتعاون مثمر بني خمتلف قطاعات �حلكومة �لحتادية و�ملحلية، 
للم�شي قدما نحو حتقيق ��شر�تيجية دولة �لإمار�ت �مل�شتقبلية و�شول �إىل 

مئوية �لإمار�ت 2071.
حكومة  �أن  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�لتي  �لطموحة  للحكومات  وعامليا  ف��ري��د�  من��وذج��ا  �ل��ي��وم  متثل  �لإم����ار�ت 

تتطلع لالأف�شل د�ئما.
وقال �شموه: »�إن �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لإم��ار�ت تعد حدثا وطنيا 
ملهما يجمع �لقياد�ت �حلكومية يف �لدولة كافة، نلتقي فيها لرن�شم مالمح 
�مل�شي  عزمنا  خاللها  من  ونوؤكد  �لقادمة،  ولأجيالنا  لنا  �لو�عد  �مل�شتقبل 
قدما يف �لجتاه �ل�شحيح نحو مئوية �لإمار�ت 2071 باإجناز�ت وجناحات 

�شي�شهدها �لعامل �أجمع«.
�لفجرية  �ل�شرقي ويل عهد  بن حمد بن حممد  �ل�شيخ حممد  �شمو  و�أك��د 
روؤي��ة وطنية  �لإم��ار�ت يف و�شع  �ل�شنوية حلكومة دولة  �أهمية �لجتماعات 

لبناء �لدولة و�لتخطيط للم�شتقبل.
ور�أى �شمو ويل عهد �لفجرية �أن �لجتماعات �ل�شنوية متثل منا�شبة وطنية 
�لنبيلة  �لوطني وتعزيز روح �لحتاد وقيمه  �لتالحم  �أنبل معاين  لتج�شيد 

�لتي �أر�شاها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، »رحمه �هلل«.
على  حملية  وحكومات  �حت��ادي��ة  كحكومة  �ل��دول��ة  يف  »نعمل  �شموه:  وق��ال 
متثل قيم ز�يد عر بر�مج عملنا و�لقو�نني و�لت�شريعات �لناظمة وخططنا 

�ل�شر�تيجية و�شيا�شاتنا �لوطنية و�لقومية و�لعاملية، وت�شكل �ملبادر�ت �لتي 
�لإم��ار�ت وم�شتهدفات عملها منوذجا مثاليا  تخرج من �جتماعات حكومة 

لهذ� �لنهج �لوطني«.
�لتي  �لم���ار�ت  حكومة  �جتماعات  م��ب��ادرة  �لفجرية  عهد  ويل  �شمو  وثمن 
�ملزيد  لتحقيق  �لعمل  مو��شلة  يف  للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  �إر�دة  عن  تعر 
من �لإجناز�ت �لر�ئدة يف م�شرية �لتطوير و�لتنمية �مل�شتد�مة �لتي تنتهجها 
يف بناء حا�شر �لإمار�ت وم�شتقبلها، بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت.
وقال �شموه: »�إن �جتماعات هذ� �لعام تكت�شب �أهمية خا�شة، كون �نعقادها 
ياأتي بعد م��رور ف��رة ق�شرية من جن��اح دول��ة �لإم���ار�ت يف �إط��الق قمرها 
جديدة،  تنموية  ملرحلة  يوؤ�ش�س  تاريخي  حدث  يف  �شات«  »خليفة  �ل�شناعي 
�لذكية  و�حلكومة  �لتعليم  �شعيد  على  للدولة  مهمة  �إجن��از�ت  �إىل  ي�شاف 
�ل�شنوية  �لجتماعات  ونقا�شات  �ل��ذي يجعل من جل�شات  �لأم��ر   .. وغريها 
وباملبادر�ت  بامل�شتقبل  ثقة  �أ�شد  �نطالق  حمطة  �لإم����ار�ت،  دول��ة  حلكومة 
من  �ملزيد  لتحقيق  �لأم��د،  طويلة  �لتنموي  �لبعد  ذ�ت  و�ل��ر�م��ج  �لوطنية 
�ل�شتحقاقات للدولة، و�شول �إىل حتقيق م�شتهدفات روؤية �لإمار�ت 2021 

ومئوية �لدولة يف �لعام 2071«.
 ، �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
�أهمية �لجتماعات �ل�شنوية يف ��شت�شر�ف م�شتقبل دولة �لإمار�ت، من خالل 
�لعقود  خ��الل  �ملتوقعة  �لتحديات  �أه��م  وط��رح  �لهامة  �ملو�شوعات  مناق�شة 

�ملقبلة وكيفية و�شع �خلطط �ملالئمة لها.
ورفع �شمو ويل عهد �أم �لقيوين �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على ما يبذلونه من 

جهود ومتابعة متو��شلة خلدمة �لوطن و�إ�شعاد �ملو�طنني.
ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �شموه  وثمن 
�لتكامل  بتعزيز  �لقيوين  �أم  حلكومة  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
و�لتن�شيق لتحقيق �ملو�ءمة مع توجهات حكومة دولة �لإم��ار�ت، مبا ي�شهم 

يف حتقيق �لأهد�ف �لوطنية �لعليا للدولة.
و�أكد �شموه �أن خمرجات �لجتماعات �ل�شنوية �شت�شكل خارطة طريق للعمل 
يف �شوء ما تت�شمنه من �أفكار وح��و�ر�ت متو��شلة بني جميع �مل�شوؤولني يف 
و�شع  يف  �لأط��ر�ف  كل  منها  لي�شتفيد  �لتجارب  وتبادل  �حلكومية  �جلهات 

ت�شور �شامل للخطط �لتنموية باملرحلة �لقادمة و�ملحافظة على ما حتقق 
من �إجناز�ت.

ر�أ�س  ع��ه��د  ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  و�أك����د 
�أنها من�شة  توؤكد  �لإم��ار�ت  �ل�شنوية حلكومة دولة  �أن �لجتماعات  �خليمة 
دولتنا  و�أن  �مل�شرك،  �لعمل �حلكومي  تعزيز  ��شتثنائي يف  متميزة ومن��وذج 
ت�شري بخطى ثابتة على نهج �ملغفور له �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان، »طيب �هلل ثر�ه«، �لذي �أر�شى بنظرته �لثاقبة وحكمته �ل�شائبة كيانا 
�لعاملية  �ملحافل  يف  بالبنان  �إليه  وي�شار  �لأج��ي��ال  بظله  تنعم  ر�ئ��د�  �حتاديا 
لعمق  فعلية  وجتليات  عملي  جت�شيد  �إل  �ل�شنوية  �للقاء�ت  هذه  وما  كافة، 
و�شالبة هذ� �لن�شيج �لذي يزد�د ر�شوخا و�شموخا بف�شل �لقيادة �لر�شيدة 
�لتن�شيقية لتعزيز  �لهيكلية و�ملنهجيات  �إيجاد �لأطر  تاألو جهد� يف  �لتي ل 
للتعامل  وتهيئته  �لوطني،  بالعمل  لالرتقاء  �حلكومي  و�لن�شجام  �لتكامل 

مع معطيات �حلا�شر و��شتحقاقات �مل�شتقبل.
وقال �شموه: لقد �أثبتت خمرجات �لدورة �لأوىل من �لجتماعات �ل�شنوية 
و�أعمال  وم�شاريع  مبادر�ت  عنها من  وما متخ�س  �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة 
منتظم  وتن�شيق  مت�شارعة  ب��وت��رية  تعمل  �لعمل  ف��رق  جميع  �أن  م�شركة 
�أجندتنا  لتحقيق  �مل�شركة  و�ل��روؤي��ة  �لو�حد  �لفريق  وروح  �لتناغم  ي�شوده 
و�لريادة،  �ل�شعادة  �أعلى م�شتويات  �إىل  �لإم��ار�ت  ب�شعب  و�لو�شول  �لوطنية 
لي�س  و�حد  �شقف  حتت  م�شتوياتها  مبختلف  �حلكومية  �لقياد�ت  لقاء  و�إن 
جم��رد لأغ��ر����س رم��زي��ة، ب��ل ل��ت��ب��ادل �لأف��ك��ار و�ل��ت��ج��ارب �ل��ر�ئ��دة وتو�شيع 
جمالت �لتعاون وتر�شيخ �مل�شوؤولية �جلماعية ملو�جهة �لتحديات و�لق�شايا 
�مل�شركة، وت�شهيل فعالية تطبيق �ل�شيا�شات �حلكومية �لتي تتطلب ت�شافر 

�جلهود، وخلق فر�س جناح حقيقية لتعزيز تناف�شية �لدولة.
و�أ�شاف �شموه ل �شك �أن �لدورة �لثانية من �لجتماعات �ل�شنوية حتمل يف 
جمموعة  مع  للتعاطي  �ملنا�شبة  �لظروف  خلق  فر�س  من  �لعديد  طياتها 
من �لتحديات و�ملو�شوعات �جلوهرية يف �شتى جمالت �لعمل مبا يعزز من 
�مل�شرية �لحتادية �ملباركة، ويوؤكد ح�شورنا �لقوي يف ريادة �مل�شتقبل، ونحن 
�ل��دوؤوب �ملخل�س، و�لعزمية  �أم��ام مرحلة جديدة من �لعمل  باأننا  على ثقة 
�ل�شر�كة �حلكومية، ولإ�شافة  �لر��شخة لتحقيق قفز�ت نوعية يف  �لوطنية 
من  كل  جهود  ونثمن  �لتنموية..  و�ملكت�شبات  �لجن��از�ت  من  جديد  ر�شيد 
يوفقنا جميعا  �أن  �هلل  ون�شاأل  �لر�ئد  �لوطني  تنظيم هذ� �حلدث  �شاهم يف 
ملا فيه رفعة و�زدهار �لوطن يف ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�آل نهيان ويل عهد  دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

خالل الجتماعات ال�شنوية حلكومة الإمارات.. 500 م�شوؤول يناق�شون 24 
قطاعا م�شرتكا بن الحتادي واملحلي يف 30 جل�شة عمل

•• اأبوظبي-وام:

�أعمال  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ي��وم  تنطلق 
حلكومة  �ل�����ش��ن��وي��ة  »�لج��ت��م��اع��ات 
دول��ة �لإم���ار�ت« يف دورتها �لثانية، 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي »رع������اه �هلل« 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 

�مل�شلحة.
ويف هذ� �لإطار، قال معايل حممد 
�شوؤون  �لقرقاوي وزير  بن عبد�هلل 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل: » تنطلق 
�لجتماعات  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�����دورة 
�شمن  �لإم���ار�ت  حلكومة  �ل�شنوية 
�ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة  �ل��روؤي��ة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�لدولة حفظه �هلل وبرعاية  رئي�س 
كرمية ومتابعة مبا�شرة وتوجيهات 
م�شتمرة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
توجيهات   « �أن  مو�شحا   ،« نهيان 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة 
حاكم  �ل����������وزر�ء  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »رع����اه  دب���ي 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
تر�شخ  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
جديدة  مرحلة  �لجتماعات  ه��ذه 
بتكامل  �لوطني، تتميز  �لعمل  من 
�خل�����ط�����ط، و�ل����ع����م����ل ����ش���م���ن روح 

�لفريق �لو�حد لدولة �لإمار�ت ».
لدى  �إن   « �ل���ق���رق���اوي:  و�أ�����ش����اف 
هدفان  �ل�����ش��ن��وي��ة  �لج���ت���م���اع���ات 
�أ�شا�شيان، �لأول هو مناق�شة �لتطور 
�ل�شابقة،  �خل����ط����ط  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
ت�شور�تنا  ت��ط��وي��ر  ه���و  و�ل����ث����اين 
للم�شتقبل، ملئوية �لإمار�ت.. لذلك 
يوؤكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 

�لجتماعات ي�شهد حما�شرة حول 
�إىل  �حل��ك��وم��ي��ة،  �لإد�رة  م�شتقبل 
�أك���ر جل�شة ع�شف  �ن��ع��ق��اد  ج��ان��ب 
حكومي  م�����ش��وؤول   500 ل���  ذه��ن��ي 
و�لتوجهات  �لأفكار  حتديد  بهدف 
من  �لأوىل  ل��ل��م��رح��ل��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

مئوية �لإمار�ت 2071.
و�خ��ت��ت��م �ل���ق���رق���اوي ب��ال��ق��ول » �إن 
حلكومة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �لج���ت���م���اع���ات 
�لإم�������������ار�ت ���ش��ت�����ش��ه��د �إط���������الق 7 
����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات ط��وي��ل��ة �لأم�����د يف 
و�لذكاء  �لغذ�ئي،  �لأم��ن  جم��الت 
�لثقافية،  و�لأج��ن��دة  �ل�شطناعي، 
ومهار�ت  �لت�شغيل،  و��شر�تيجية 
و�لعلوم  �حل��ي��اة،  وج��ودة  �مل�شتقبل، 
100 مبادرة  و�أكر من  �ملتقدمة، 
قطاعاً   24 م���ن  �أك����ر  يف  وط��ن��ي��ة 
�لحتادية  �جل��ه��ات  ب��ني  م�����ش��رك��اً 

و�ملحلية ».
هذ�، وتختتم فعاليات �ليوم �لثاين 
�ل�شنوية حلكومة  من �لجتماعات 
�لإم����������ار�ت ب��ح��ف��ل ت���ت���وي���ج �أو�ئ������ل 

�لإمار�ت.
�ل�شنوية  �لج��ت��م��اع��ات   « وت��ه��دف 
�إىل   « �لإم����������ار�ت  دول������ة  حل���ك���وم���ة 
توفري من�شة هي �لأكر و�لأ�شمل 
م��ن ن��وع��ه��ا، جت��م��ع ب��ني �حلكومة 
�ملحلية  و�حل���ك���وم���ات  �لحت����ادي����ة 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  ل��ب��ح��ث 
�أولويات  ومناق�شة  �لتنمية  م�شرية 
خمتلف  يف  �حل����ك����وم����ي  �ل����ع����م����ل 
�لقطاعات �لتنموية ور�شم �خلطط 
و�ل���ر�م���ج و���ش��ي��ا���ش��ات �ل��ع��م��ل ذ�ت 
�ل�شلة بهذه �لقطاعات، عالوة على 
مو�ءمة �ل�شر�تيجيات �لحتادية 
بينها،  م��ا  يف  و�لتن�شيق  و�مل��ح��ل��ي��ة 
ملئوية  �لتخطيط  يف  �لعمل  وب���دء 
 « ت�شكل  ح��ي��ث   ،2071 �لإم�����ار�ت 
برنامج   »2071 �لإم���ار�ت  مئوية 
ومو�شع،  ����ش���ام���ل  ح���ك���وم���ي  ع���م���ل 
��شر�تيجيات  و����ش���ع  ي��ت�����ش��م��ن 
وطنية بعيدة �ملدى، لتكري�س �شمعة 
�لإمار�ت �إقليمياً ودولياً، ومتكينها 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان باأن 
�لأول  �ليوم  هي  �لجتماعات  ه��ذه 

يف م�شرية �لدولة نحو مئويتها ».
�ل��دورة �لأوىل من   « �أن  �إىل  و�أ�شار 
حلكومة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �لج���ت���م���اع���ات 
�لإم��������ار�ت ���ش��ه��دت �إط�����الق 104 
مبادر�ت وطنية، عمل على متابعتها 
�لعام  خ��الل  وتطويرها  وتنفيذها 
ف���ري���ق���ا �حت����ادي����ا   50 �أك�������ر م����ن 
من  متخ�ش�شني  �شمت  وحم��ل��ي��ا، 
و�لوز�ر�ت،  و�لهيئات  �لدو�ئر  كافة 
جن���ح���و� يف ت��ن��ف��ي��ذ �جل�����زء �لأك����ر 
�ملزيد  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع  ون���ح���ن  م��ن��ه��ا، 
�ل��ت��ي من  و�مل���ب���ادر�ت  �مل�شاريع  م��ن 
�ملحلية  �حلكومات  ت�شع  �أن  �شاأنها 
و�لحت����ادي����ة ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق �لذي 
ي���ق���ودن���ا ن���ح���و م���ئ���وي���ة �لإم���������ار�ت 

بنجاح ».  2071
و�أ�شاف معايل وزير �شوؤون جمل�س 
�لجتماعات  �أن  و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء 
ت�شهد  �لإم���ار�ت  حلكومة  �ل�شنوية 
�أولياء  ب�شمو  خ��ا���ش��ة  �ج��ت��م��اع��ات 
لأمناء  �أخ��رى  و�جتماعات  �لعهود، 
�لإمار�ت  م��ن  �لتنفيذية  �ملجال�س 
جل�شات  ج�����ان�����ب  �إىل  �ل���������ش����ب����ع، 
وحم�����ا������ش�����ر�ت ح�������ول �مل����ت����غ����ري�ت 
على  وتاأثري�تها  �لعاملية  �ل�شيا�شية 
ي��ق��دم��ه��ا معايل  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
ب��ن حممد قرقا�س  �أن���ور  �ل��دك��ت��ور 
�خلارجية،  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
ز�يد  �ل�شيخ  فكر  ح��ول  وحما�شرة 
يف �لقيادة يقدمها �لدكتور �شلطان 
�لنعيمي، كما �شيتم عر�س ح�شيلة 
عام 2017 من �ملوؤ�شر�ت �لوطنية 
و�لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة ن��ح��و حتقيق 

روؤية �لإمار�ت.
�أن  �ل������ق������رق������اوي  م�����ع�����ايل  وذك���������ر 
�لرحلة  ت�����ش��ت��ع��ر���س  �لج��ت��م��اع��ات 
 2071 �لإم�������ار�ت  مل��ئ��وي��ة  �لأوىل 
تعزيز  بهدف  جمل�شاً   30 �شمن 
وج���ود روؤي����ة م��وح��دة ح���ول �لبنية 
للدولة،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
من  �ل����ث����اين  �ل����ي����وم  �أن  م�����ش��ي��ف��ا 

وجمتمعياً،  و�ق��ت�����ش��ادي��اً  م��ع��رف��ي��اً 
وتوفري م�شادر متنوعة لالإير�د�ت 
�لنفط،  ع���ن  ب���ع���ي���د�ً  �حل���ك���وم���ي���ة، 
�حليوية  �لقطاعات  يف  و�ل�شتثمار 
و�لتكنولوجيا  و�ل�شحة  كالتعليم 
�مل���ت���ق���دم���ة، وب���ن���اء م��ن��ظ��وم��ة قيم 
�أج����ي����ال  �إم�����ار�ت�����ي�����ة يف  �أخ����الق����ي����ة 
�مل�شتقبل، ورفع م�شتوى �لإنتاجية 
وتعزيز  �ل���وط���ن���ي  �لق���ت�������ش���اد  يف 

�لتعا�شد و�لتالحم �ملجتمعي.
م�شوؤول   500 من  �أك��ر  ويجتمع 
�لعهود  �أول���ي���اء  �شمو  م��ن  ح��ك��وم��ي 
�لتنفيذية  �مل���ج���ال�������س  وروؤ�������ش������اء 
جانب  �إىل  �ل�����ش��ب��ع،  �لإم��������ار�ت  يف 
�لوزر�ء وروؤ�شاء �جلهات �حلكومية 
�لحت�������ادي�������ة، وروؤ��������ش�������اء �جل���ه���ات 
�حلكومية �ملحلية، ووكالء �لوز�ر�ت 
�لحتادية،  �جلهات  عموم  وم���در�ء 
�ملحلية،  �جل���ه���ات  ع��م��وم  وم������در�ء 
و�ل�����وك�����الء �مل�������ش���اع���دي���ن و�مل�������در�ء 
�لتنفيذيني لطرح �أكر من 100 
مبادرة وم�شروع و7 ��شر�تيجيات 
�لطريق  متهد  حيوية  قطاعات  يف 
�لقادمة،  �ل��ع�����ش��ر  �ل�����ش��ن��و�ت  ن��ح��و 
معرفية  ج��ل�����ش��ات   6 ج���ان���ب  �إىل 
و�لإد�رة  �ل��ق��ي��ادة  يف  وحم��ا���ش��ر�ت 
�ل�شطناعي  و�ل���ذك���اء  �حل��ك��وم��ي��ة 

و�شو�ها.
وي���ن���اق�������س �مل��ج��ت��م��ع��ون �أك������ر من 
ت��ت��ن��اول جمالت  م��و���ش��وع��اً،   24
�لعايل  و�لتعليم  و�ل�شالمة،  �لأمن 
و�خلدمات  �مل��ت��ق��دم��ة،  و�مل����ه����ار�ت 
�لرقمية،  �لتحتية  و�لبنية  �لذكية 
و�ل���ت�������ش���ام���ح، وك�����ف�����اءة �لإن�����ف�����اق، 
و�ل�شناعة،  و�ل��ت��ن��م��ي��ة،  و�ل��ع��ط��اء 
و�لثقافة، و�لأمن �لغذ�ئي، و�لعلوم 
�ملتقدمة، و�لرقابة �ملالية، و�لتو�زن 
ب������ني �جل����ن���������ش����ني، و�لق����ت���������ش����اد، 
و�لتعليم  �ل�����ش��ح��ي��ة،  و�خل����دم����ات 
و�ملياه،  و�لطاقة  و�لتوطني،  �لعام، 
و�ل���ب���ن���ي���ة �ل���ت���ح���ت���ي���ة و�لإ�����ش����ك����ان، 
و�لبيئة  �لق�شائي،  �لنظام  وكفاءة 
و�ملجتمع،  و�لإع�����الم،  و�ل��ب��ل��دي��ات، 

و�لبيانات،  و�لتناف�شية  و�ل�شباب، 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م ع��ق��د ع����دد م���ن ور����س 
�ملتخ�ش�شة  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت  �ل��ع��م��ل 
�ل����ت����ي ت����ط����رح �أه��������م �ل���ت���ح���دي���ات 
و�ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات �مل��ت��وق��ع��ة خالل 
وكيفية  �لقادمة،  �خلم�شة  �لعقود 

و�شع �خلطط �ملالئمة لها.
وكان جمل�س �لوزر�ء �عتمد يف يونيو 
من �لعام �ملا�شي عقد جتمع وطني 
�لجتماعات   « م�شمى  حتت  �شنوي 
�لإم���ار�ت  دول���ة  حلكومة  �ل�شنوية 
�حلكومي  �لعمل  توحيد  ب��ه��دف   «
�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�ح�����دة  ك��م��ن��ظ��وم��ة 
ومناق�شة  و�مل����ح����ل����ي،  �لحت���������ادي 
�شنوي  ب�شكل  �لتنموية  �لق�شايا 
�حلكومية  �مل�شتويات  ك��اف��ة  وع��ل��ى 
و�شناع  �مل�شوؤولني  كافة  وبح�شور 
�لقر�ر، و�إ�شر�ك خمتلف �لقطاعات 
�لوطنية يف و�شع �لت�شور �لتنموي 
ل��ل��دول��ة و����ش���ول مل��ئ��وي��ة �لإم�����ار�ت 
2071. وقد حققت �لدورة �لأوىل 
جناحاً ملحوظاً تلخ�س يف �إطالق 
�ملدى  ط��وي��ل��ة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات   5
�لناعمة  �ل��ق��وة  ��شر�تيجية  وه��ي 
�لإمار�ت  و��شر�تيجية  ل��الإم��ار�ت 
و��شر�تيجية  �ل���ع���ايل،  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لإمار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة، 
لالأمن  �لإم������ار�ت  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�إطالق  �إىل  �إ�شافة   ،2036 �ملائي 
وطنية  م���ب���ادرة   100 م���ن  �أك�����ر 

�شمن �أكر من 30 حمور.

وزارة �شوؤون الرئا�شة تكرم موظفيها بالتزامن مع 
احتفالت الدولة ب� اليوم الوطني ال�شابع والأربعن

•• ابوظبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ك���رمي���ة م���ن �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�أُق���ي���م يف ق�شر  ����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة 
�ل�شنوي  �لتكرمي  حفل  �لرئا�شة، 
ملوظفي �ل��وز�رة، �لذي مّت خالله 
�ملوظفني  م�����ن   300 ت����ك����رمي 
�ملتمّيزين، وفئة �أ�شحاب �خلدمة 
على  �حلا�شلني  وفئة  �لطويلة، 

موؤهالت علمية.
وخالل �حلفل �لذي بد�أ بال�شالم 
�لوطني للدولة، �ألقى �شعادة ر��شد 
�ل����وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ع��ام��ري،  �شعيد 
كلمة  �حلكومي،  �لتن�شيق  لقطاع 
ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل �أح��م��د حممد 
�حل��م��ريي، �لأم���ني �ل��ع��ام لوز�رة 
�شوؤون �لرئا�شة، رفع يف م�شتهّلها 
و�لتريكات  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  �هلل”و�شاحب 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أع�شاء 
لالحتاد”  �لأع����ل����ى  “�ملجل�س 
�ليوم  مبنا�شبة  �لإم����ار�ت،  ح��ّك��ام 
�لوطني �ل�شابع و�لأربعني لدولة 
ونقل  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  حت����ّي����ات  ����ش���ع���ادت���ه 
نهيان،  �آل  ز�ي������د  ب����ن  م��ن�����ش��ور 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء، 
وتقديره  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر 
جلهود موظفي �لوز�رة، وتهنئته 
للجميع  ومت��ن��ّي��ات��ه  ل��ل��م��ك��ّرم��ني، 
�ن  م�شيفا  و�ل��ن��ج��اح  ب��ال��ت��وف��ي��ق 
هذ� �لحتفال ياأتي يف ظّل �لدعم 
روح  لت���حفيز  �شموه  يوليه  �لذي 
�لعمل  يف  و�لإب�������د�ع  �مل�����������������ن��اف�����ش��ة 
مبا  �لأد�ء،  مب�شتويات  و�لرت��ق��اء 
يتنا�شب مع �لتطّلعات �لط�����موحة 
و�شع�����يها  �لر�شيدة،  حل������كومتنا 
�ملتو��شل لعتالء مر�كز �ل�شد�رة 

يف خمتلف �ملجالت.
وت���ق���ّدم ب��ال�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل 

���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�يد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل�����وزر�ء، 
وتقدير  �لد�ئمة  توجيهاته  على 
�لإجناز�ت �ملثمرة و�لأد�ء �ملتمّيز، 
�ملكّرمني  �إىل  بالتهنئة  تقّدم  كما 
�لتوفيق  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ًي��ا  ك����اف����ة، 

و�لنجاح و�ل�شد�د”.
وقام �شعادة ر��شد �شعيد �لعامري 
يف نهاية �حلفل بتقدمي �ل�شهاد�ت 

و�جلو�ئز للمكرمني.
ح�������ش���ر �حل����ف����ل م����ع����ايل �أح���م���د 
�لعام  �لأم���ني  حممد �حل��م��ريي، 
و�شعادة  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون  ل���وز�رة 
حم��م��د ع��ب��د�هلل �ل��رم��ي��ث��ي وكيل 
لقطاع  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وز�رة 
�ملالية و�مل�شريات ، و�شعادة ر��شد 
�ل��ع��ام��ري، وك��ي��ل �ل����وز�رة لقطاع 
و�لدكتور  �حل��ك��وم��ي،  �لتن�شيق 
ع���ب���د�هلل م���غ���رب���ي، م���دي���ر قطاع 
وحممد  و�ل���ب���ح���وث  �ل���در�����ش���ات 
ن���ائ���ب مدير  �ل���ف���الح���ي  م�����������ط��ر 
�مل���ك���ت���ب �ل���ت���ن���ف���ي���ذي وع�������دد من 
وز�رة  وم��وظ��ف��ي  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن، 

�شوؤون �لرئا�شة.
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اأخبـار الإمـارات
الدائرة اخلا�شة لرئي�س الدولة حتتفل باليوم الوطني ال� 47

•• اأبوظبي -وام:

�حتفلت �لد�ئرة �خلا�شة لرئي�س �لدولة باليوم �لوطني �ل�47 للدولة وذلك يف مقر 
�لد�ئرة يف �أبوظبي.

 .. �آي��ات عطرة من �لذكر �حلكيم  ت��الوة  ب��د�أ �حلفل بالن�شيد �لوطني للدولة تاله 
وت�شمن �حلفل عدد� من �لفقر�ت �ملتنوعة �لتي تعك�س روح �لولء و�لنتماء للوطن 
طالب  من  وع��دد  �أبوظبي  ل�شرطة  �ملو�شيقية  و�لفرقة  �ل��د�ئ��رة  موظفي  مب�شاركة 
مل�شرية  �ل�47  �لوطني  باليوم  �ل��دول��ة  �حتفالت  �شمن  �لحتفال  وي��اأت��ي  �مل��د�ر���س. 
ثر�ه«  �هلل  »طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  قادها  �لتي  �لحت��اد 
و�لزدهار  �لتقدم  لنهج  » رحمهم �هلل« وجت�شيد�  �لإم��ار�ت  �ملوؤ�ش�شون حكام  و�لآب��اء 
�لذي ت�شهده دولة �لمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�إخو�نه حكام �لإمار�ت .

جمعية ال�شحفين تنظم ندوة حول »الت�شامح 
يف فكر زايد« باأبوظبي غدا

•• اأبوظبي -وام:

�إط��ار مو�كبتها  ن��دوة بعنو�ن » �لت�شامح يف فكر ز�ي��د »، وذل��ك يف  �أبوظبي،  تنظم جمعية �ل�شحفيني، غد� يف 
لحتفالت �لدولة باليوم �لوطني �ل� 47.

ويلقى �لكلمة �لرئي�شية للندوة، معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح، �لذي �شيتناول جهود 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« يف تر�شيح قيم �لت�شامح و�لتعاي�س �مل�شرك بني 
�جلميع. كما ي�شارك يف �لندوة، �لتي �شتقام يف فندق حياة جر�ند ويديرها عبد�لرحمن نقي �لب�شتكي �أمني �شر 
�جلمعية، �شعادة �لدكتور فاروق حمادة �مل�شت�شار بديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�لدكتورة نورة �ملزروعي و�لدكتورة 

�أ�شماء �لبلو�شي ع�شوتا جمل�س �أمناء �ملعهد �لدويل للدبلوما�شية �لثقافية.

حاكم ال�شارقة ياأمر بالإفراج عن »182« 
نزيال باملوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية

حاكم عجمان ياأمر بالفراج عن 90 
�شجينا مبنا�شبة اليوم الوطني

•• ال�شارقة -وام:

�أم����ر ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
�جلن�شيات  نزيال من خمتلف   »182« ب��الإف��ر�ج عن 
�ملوؤ�ش�شة  ب����اإد�رة  خمتلفة  ق�شايا  يف  �ملحكومني  م��ن 
�لعقابية و�لإ�شالحية بال�شارقة ممن �نطبقت عليهم 
وفق  بالعفو  للتمتع  �أهليتهم  وثبتت  �لعفو  ���ش��روط 

�شروط ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك .
و�لأربعني  �ل�شابع  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  ذلك  جاء 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�نطالقا من حر�س 
�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة على �إعطاء �ملحكومني 
فر�شة لبدء حياة جديدة و�لعودة �إىل �ملجتمع �أفر�د� 
�لطبيعية  حياتهم  م��ز�ول��ة  من  ومتكينهم  �شاحلني 

و�ملحافظة على ��شتقر�ر �أ�شرهم.
�ل�شام�شي  �ل���زري  �شيف  �ل��ل��و�ء  رف��ع  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
قائد عام �شرطة �ل�شارقة �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير 
�ملكرمة  �ل�شارقة على هذه  �ل�شمو حاكم  �إىل �شاحب 
من �شموه بالعفو عن �ملحكومني و�لتي تاأتي �نطالقا 
و�ملحافظة  �لأ�شرة  كيان  دعم  على  �شموه  من حر�س 
على ��شتقر�رها ومتكني �لنزلء من ممار�شة حياتهم 
�لتنمية  خ��ط��و�ت  دع��م  يف  و�ل���ش��ه��ام  طبيعية  ب�شورة 
�لجتماعية. و�أعرب �شعادة قائد عام �شرط�ة �ل�شارقة 
للخري يف  باع�ثا  �ملكرمة  ه��ذه  ت��ك��ون  �أن  �أم��ل��ه يف  ع��ن 
نفو�س �ملفرج عنهم و�شبيال �إىل �ل�شتفادة من درو�س 
�أف������ر�د� �شاحلني  �مل��ج��ت��م��ع  �إىل  و�ل���ع���ودة  جت��رب��ت��ه��م 
ي�����ش��ه��م��ون يف ت��ع��زي��ز �أم���ن���ه و�����ش���ت���ق���ر�ره م���ن خالل 

�لتز�مهم بالر�شد و�ل�شتقامة يف حياتهم �ملقبلة.

•• عجمان-وام:

�لنعيمي  ر��شد  بن  �ل�شيخ حميد  �ل�شمو  �أم��ر �شاحب 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان بالإفر�ج عن 90 
�شجينا �أثبتو� ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك خالل تنفيذهم 
يف  و�لعقابية  �لإ�شالحية  �ملن�شاآت  يف  �لعقوبة  م��دة 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان وممن �نطبقت عليهم 
و�إعفائهم  به  للتمتع  �أهليتهم  وثبتت  �لعفو  �شروط 
�شدر  من  و�إبعاد  عليهم  �ملتبقية  �ملحكومية  مدة  من 
�ليوم  وذل��ك مبنا�شبة  �لبالد  �لإبعاد عن  بحقه حكم 

�لوطني 47 .
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  من  حر�شا  �لإف���ر�ج  �أم��ر  ياأتي 
عجمان على �إدخال �لبهجة و�لأمل �إىل نفو�س �لنزلء 
و�أ�شدقائهم  و�أق��رب��ائ��ه��م  وعائالتهم  خا�شة  ب�شفة 
ل��دي��ه��م ومل  �لإف������ر�ج  ف��رح��ة  ب�����ش��ف��ة ع��ام��ة لتكتمل 
وتاأكيد� لرعاية �شموه  �ل�شمل مع عائالتهم وذويهم 
و�ه��ت��م��ام��ه �ل��ب��ال��غ��ني ب��اأو���ش��اع �أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع على 

�ختالف �شر�ئحهم و�أو�شاعهم �لجتماعية.
متنياته  ع��ن  عجمان  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  و�أع����رب 
ب���ع���ودة ���ش��احل��ة وق���ومي���ة للمجتمع  ل��ل��م��ف��رج ع��ن��ه��م 

و�حلياة �لعامة بعد �أن �أم�شو� مدة عقوبتهم ولتكتمل 
فرحة �ليوم �لوطني بعودة �لنزلء �إىل �أ�شرهم.

ورفع �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد 
�ل�شكر  �آيات  �أ�شمى  �ملنا�شبة  عام �شرطة عجمان بهذه 
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد  و�لتقدير 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان على �أمر 
حر�شه  يعك�س  و�ل��ذي  �ملحكومني  عن  بالعفو  �شموه 
على منح �ل�شجناء �لفر�شة ليكونو� �أ�شخا�شاً �أ�شوياء 

وليلتئم �شملهم مع عائالتهم.
باأهمية  عميقا  �إح�شا�شا  يوؤكد  �شموه  �أم��ر  �أن  و�أو�شح 
�لعودة  �أب���و�ب  تظل  و�أن  بحريته  �لإن�����ش��ان  يتمتع  �أن 
مفتوحة و�ل���ر�ج���ع ع��ن �لأخ���ط���اء و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
�لدرو�س و�لعر �لتي مر بها �ل�شجناء خالل �لفرة 
�لن�شوح  و�ل��ت��وب��ة  �ل���ش��ت��ق��ام��ة  �إىل  و�شبيال  �مل��ا���ش��ي��ة 
باأن  �لنعيمي عن متنياته  �للو�ء  و�أع��رب  يف حياتهم. 
ت��ك��ون ف���رة �ل��ع��ق��وب��ة ك��اف��ي��ة لإ���ش��الح��ه��م وعودتهم 
يف  ب��دوره��م  ي��ق��وم��ون  �أ���ش��وي��اء  كاأ�شخا�س  للمجتمع 

خدمة �لوطن.
�أن��ه �شتتم مبا�شرة �إج���ر�ء�ت �لإف���ر�ج ف��ور� عن  و�أك��د 

�ملفرج عنهم لعودتهم �إىل �أ�شرهم.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 205 
�شجينا مبنا�شبة اليوم الوطني 47 ويوم ال�شهيد

•• را�ص اخليمة-وام:

�لقا�شمي  بن �شقر  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �مر �شاحب 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة بالإفر�ج عن 
205 �شجيناً من نزلء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية 
يف ر�أ�س �خليمة ممن يق�شون عقوبات متفاوتة وممن 
�شدرت بحقهم �أحكام يف ق�شايا خمتلفة وتكفل �شموه 
بت�شديد �للتز�مات �ملالية �لتي ترتبت عليهم تنفيذ� 
لتلك �لأحكام وذلك مبنا�شبة �إحتفالت �لدولة باليوم 

�لوطني 47 ويوم �ل�شهيد.
وياأتي هذ� �لأمر يف �إطار حر�س �شاحب �ل�شمو حاكم 
ر�أ�س �خليمة على �إعطاء �ل�شجناء �ملفرج عنهم فر�شه 
�أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة �أ�شرهم 
، وتكري�شاً لروح �لت�شامح �لتي يحر�س �شموه على �أن 
تظل �شمة من �شمات �ملجتمع �لإمار�تي وكذلك فاإن 
�أن يبعث يف نفو�س �ملفرج عنهم  من �شاأن هذ� �لقر�ر 
روح �لتفاوؤل بامل�شتقبل ويكون د�فعاً لتقومي �شلوكهم، 
�ملحكوم  م��ن  لغريهم  ح��اف��ز  م��ن  ي�شكله  عما  ف�شاًل 
عليهم لالقتد�ء بهم ونيل مثل هذ� �لعفو م�شتقباًل. 
ووجه �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة رئي�س جمل�س �لق�شاء باتخاذ 
�لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �أمر �شاحب �ل�شمو حاكم 

من  بالعفو  �مل�شمولني  ع��ن  ب���الإف���ر�ج  �خليمة  ر�أ����س 
نزلء �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية يف ر�أ�س �خليمة 

وبالتن�شيق مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة.
�لنائب  حميمد  �شعيد  ح�شن  �مل�شت�شار  �شعادة  وق��ال 
�ل�شمو  �إن مكرمة �شاحب  ر�أ�س �خليمة  �لعام لإم��ارة 
�ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة بالعفو عن بع�س �ملحكوم عليهم 
�إط����ار ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى م��ن��ح �مل�شمولني  ي��اأت��ي يف 
�ملجتمع  ن�شيج  يف  �لن��دم��اج  مل��ع��اودة  �لفر�شة  بالعفو 
وحر�س �شموه على �إدخال �ل�شرور و�لبهجة �إىل قلوب 
عائالت �ملفرج عنهم وذويهم د�عيا من �شملهم �لعفو 
�إىل �إخال�س �لنو�يا لبذل ق�شارى جهدهم يف �للتز�م 
بال�شلوك �لقومي و�لعودة �إىل �شفوف �ملجتمع �أع�شاء 
وذويهم  عليهم  م��اي��ع��ود  ك��ل  يف  و�لج��ت��ه��اد  �شاحلني 

بحياة وم�شتقبل �أف�شل.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  �إىل  بال�شكر  �ل��ع��ام  �ل��ن��ائ��ب  وت��وج��ه 
�ل�شامي  �أم��ره  على  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ 
�لتي  �لأ�شر  نفو�س  و�ل�شعادة يف  �لبهجة  �دخ��ل  �ل��ذي 
�إىل  بال�شكر  ت��وج��ه  ك��م��ا   .. ب��ذوي��ه��ا  �لل��ت��ق��اء  تنتظر 
�لق�شاء  رئي�س جمل�س  �خليمة  ر�أ���س  عهد  �شمو ويل 
على متابعته �لد�ئمة و�مل�شتمرة و�لتي يوليها للنيابة 

�لعامة و�لق�شاء يف ر�أ�س �خليمة.

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد من 
ال�شجناء فى املن�شاآت الإ�شالحية والعقابية

•• ام القيوين-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو 
ب��الإف��ر�ج عن عدد  �لقيوين  �م  �لعلى حاكم  �ملجل�س 
بام  و�لعقابية  �ل�شالحية  �ملن�شاآت  فى  �ل�شجناء  من 
�لقيوين ممن �أثبتو� �أهليتهم للتمتع بالعفو مبنا�شبة 
�ل��وط��ن��ى �ل�شابع و�لرب��ع��ني ل��دول��ة �لم���ار�ت  �ل��ي��وم 
و�لغر�مة  �حل��ب�����س  �ح��ك��ام  بحقهم  ���ش��درت  و�ل���ذي���ن 
�ل�شرية  ح�شن  و�ث��ب��ت��و�  متفاوتة  عقوبات  ويق�شون 

�بعاد  م��ع  �لعقوبة  ق�شائهم  ف��رة  خ��الل  و�ل�����ش��ل��وك 
غري �ملو�طنني خارج �لبالد تنفيذ� لالحكام �ل�شادرة 

بحقهم .
و�عرب �شاحب �ل�شمو حاكم �م �لقيوين عن متنياته 
و�حلياة  للمجتمع  �ل�شاحلة  بالعودة  عنهم  للمفرج 
�طار  �ل�شجناء فى  �لف���ر�ج عن  �أم��ر  وي��اأت��ى   . �لعامة 
ح��ر���س ���ش��م��وه ع��ل��ى �ع��ط��اء �ل�����ش��ج��ن��اء �مل��ف��رج عنهم 
و�ل�شرور  �لبهجة  و�دخ���ال  جديدة  حياة  ب��دء  فر�شة 

على ��شرهم وعائالتهم ب�شفة عامة .

القوات امل�شلحة حتتفل بتخريج الدفعة العا�شرة من منت�شبي اخلدمة الوطنية
•• اأبوظبي-ام:

للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ت��ف��ل��ت 
�مل�شلحة، �م�س يج �لدفعة �لعا�شرة 
�لوطنية،  �خل��دم��ة  منت�شبي  م��ن 
�لتدريب  ف��رة  �نتهاء  بعد  وذل���ك 
�لأ���ش��ا���ش��ي �ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت مل���دة 3 

�أ�شهر يف خمتلف مر�كز �لتدريب.
�لعا�شرة  �ل��دف��ع��ة  خ��ري��ج��و  وق����دم 
عرو�شاً  �لتخريج  �حتفالت  �أثناء 
للدفاع  جاهزيتهم  �أك��دت  ع�شكرية 
ع����ن ت������ر�ب �ل����وط����ن و�ل��������ذود عن 

حيا�شه بروح وطنية عالية.
ع�شكرية  ��شتعر��شات  قدمو�  كما 
وم�شتوى  م����ه����ار�ت����ه����م  ع���ك�������ش���ت 
�شينتقل  فيما  �مل�����ش��اة،  يف  تاأهيلهم 
للمرحلة  ذل�����ك  ب���ع���د  �مل���ج���ن���دون 
�لوطنية  �خل���دم���ة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
وهي مرحلة �لتدريب �لتخ�ش�شي 
ت��وزي��ع �ملجندين  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
للقو�ت  �ملختلفة  �ل���وح���د�ت  ع��ل��ى 

�مل�شلحة.
�ل��ع��رو���س م��ا حتلو�  و�أب����رزت تلك 
به من روح معنوية عالية ج�شدت 
م����ق����د�ر م����ا ي��ح��م��ل��ون��ه م����ن ولء 
وطننا  خل���دم���ة  وح�����ب  و�ن����ت����م����اء 
�لغايل و�لذود عنه و�لت�شحية من 

�أجله.
�لقو�ت  �أق��ام��ت  �ل��ع��ني،  ويف مدينة 
مع�شكر  يف  �ح��ت��ف��الت   3 �مل�شلحة 
تدريب  ومع�شكري  �للحمة  �شيح 
 ،2 و�ل��ع��ني   1 �ل��ع��ني  �مل�شتجدين 
ح��ي��ث ���ش��ه��د م���ع���ايل ���ش��ل��ط��ان بن 
���ش��ع��ي��د �ل����ب����ادي �ل���ظ���اه���ري وزي���ر 
يف  �لعا�شرة  �لدفعة  تخريج  �لعدل 

مع�شكر �شيح �للحمة.
عبد�هلل  �لدكتور  معايل  �شهد  كما 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
�لتخريج  �لتحتية  �لبنية  تطوير 
�مل�شتجدين  ت���دري���ب  م��ع�����ش��ك��ر  يف 
�لحتفال  �أي�������ش���ا  ومت   ،1 �ل���ع���ني 
بالتخريج �لثالث مبع�شكر تدريب 
2 بح�شور عدد  �مل�شتجدين �لعني 

من كبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة.
�ل�شالم  بعزف  �لحتفالت  وب��د�أت 
�آيات من �لذكر  �لوطني، ثم تليت 
�ل�شتعر��شات  ذل��ك  ت��ال  �حلكيم، 
�لع�شكرية من �أمام �ملن�شات، حيث 
نالت  ق����دم �خل���ري���ج���ون ع���رو����ش���اً 
�ألقيت  ذلك  بعد  �إعجاب �حل�شور، 

كلمات قادة مر�كز �لتدريب.
و�أل�������ق�������ى ق�����ائ�����د م�����رك�����ز ت����دري����ب 
رحب  كلمة   1 �ل��ع��ني  �مل�شتجدين 
و�حل�شور،  �حل��ف��ل  ب���ر�ع���ي  ف��ي��ه��ا 
م�����ش��ي��ف��ا » ل���ق���د �أم�������ش���ى ه�����وؤلء 
�لتدريبية  �ل���ف���رة  �خل���ري���ج���ون 
�ل����ت����دري����ب  م����ن����ه����اج  �مل������ق������ررة يف 
�لتدريبات  جميع  خ��الل��ه��ا  ت��ل��ق��و� 
و�لعملية  �ل��ن��ظ��ري��ة  و�ل���ت���م���اري���ن 
�لتي �أدت �إىل �شقل وتهيئة �ملتدرب 
ج�شديا وعقليا ومعنويا و�شاهمت يف 
حتويل حياته �ملدنيه �إىل ع�شكرية 
و�أث��ب��ت �خل��ري��ج��ون خ��الل��ه��ا، بكل 
فخر و�عتز�ز، قدرتهم على حتمل 
م�شاق �ل��ت��دري��ب م��درك��ني ب���اأن كل 
قطرة عرق يف �مليد�ن توفر قطرة 

دم يف �ملعركة.
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �أو���ش��ى   « وق���ال: 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه �جلميع بكل رتبهم �لع�شكرية 
باأن يظلو� �لدرع �لو�قي لالإمار�ت.. 
�ملحافظة  م�شوؤولية  عاتقهم  فعلى 
على �لر�ث �لوطني، و�شون �أرو�ح 
�ل��ن��ا���س، وك��ذل��ك ث���رو�ت �لإم����ار�ت 
وك�����ل م����ا ت��ت��م��ت��ع ب����ه �ل����دول����ة من 
�إجناز�ت �لنه�شة »، م�شيفا » ذهب 
طيب �هلل ثر�ه يف و�شيته �إىل بعد 
حماة  باأبنائه  �أه��اب  حينما  �أع��م��ق، 
متى  �لأ�شقاء  ي�شاندو�  �أن  �لوطن 
�حتاجو� �إليهم، دعماً ل�شيا�شة دولة 

للم�شوؤولية و�لدفاع عن وطنه ».
ك��م��ا خ��اط��ب �خل��ري��ج��ني ق��ائ��ال: » 
�لوطن  ل��ه��ذ�  �ملنيع  �حل�شن  �أن��ت��م 
ما  خ��ري  و�إن  وم�شتقبله،  حا�شره 
بكتاب  �لتم�شك  ه��و  ب��ه  �أو���ش��ي��ك��م 
�ل�شالة  عليه  ر���ش��ول��ه  وب�شنه  �هلل 
و�ل�����ش��الم، و�حل��ر���س ك��ل �حلر�س 
ور���ش��ول��ه وطاعة  ع��ل��ى ط��اع��ة �هلل 
�أويل �لأمر ولتكن �حلياة �لع�شكرية 
فخركم، مع �لدفاع عن هذ� �لوطن 
و�ل�����ولء ل��ق��ائ��د م�����ش��ريت��ه، وليكن 
�شعاركم..  �ل��ع�����ش��ك��ري  �لح�����ر�ف 
�لعطاء  يف  بال�شتمر�ر  و�أو�شيكم 
وهذ�  �لعلم،  وطلب  �جلهد  وب��ذل 
�لأ�شا�شي  �ل��ت��دري��ب  ع��ن��د  ي��ق��ف  ل 
ب������ل ه������ي م����رح����ل����ة م������ن م����ر�ح����ل 
�لوطنية  تدريب جمندي �خلدمة 
�لتدريب  ولتكملو�  و�لحتياطية، 
وحد�ت  يف  و�ل��ف��ع��ل��ي  �لتخ�ش�شي 

�لقو�ت �مل�شلحة ».
كما تقدم بال�شكر �جلزيل لكل من 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل هوؤلء  ���ش��اه��م يف 
�خل��ري��ج��ني م��ن ���ش��ب��اط و�شباط 
�شف ومدربني و�إد�ريني، كما تقدم 
بال�شكر �جلزيل �إىل �لقيادة �لعامة 
�خلدمة  وه��ي��ئ��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة وجلميع  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لوحد�ت ولوز�رة �لد�خلية وبلدية 
منطقه �لظفرة ولكل من �شاهم يف 
�ملركز  لهذ�  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي 
و�لو�شول به �إىل �لأهد�ف �ملحددة. 
نورة  معايل  �شهدت  �أب��وظ��ب��ي،  ويف 
بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة 
وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة �لح��ت��ف��ال �لذي 
�لأزور  بنت  خولة  مدر�شة  �أقامته 
جديدة  دورة  بتخريج  �لع�شكرية 
�لوطنية  �خل��دم��ة  خ��ري��ج��ات  م��ن 
 ،56 �مل�����ش��ت��ج��د�ت  ودورة  �ل�شابعة 
وذلك بح�شور �لعقيد �لركن عفر�ء 
�شعيد �لفال�شي قائد مدر�شة خولة 
بنت �لأزور �لع�شكرية، �لتي �أكدت، 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أن  ل��ه��ا،  كلمة  يف 
�ملجند�ت  م��ن  كوكبة  تخرج  �ل��ي��وم 
للو�شول  ب��اإ���ش��ر�ر  عملن  �ل��ل��و�ت��ي 
�إىل هذ� �ليوم متحليات بالتدريب 
�لع�شكري وبال�شبط و�لربط �لذي 
�لتدريب،  ف���رة  خ���الل  �كت�شبنه 
�أمامكم  ي��ق��ف��ن  �إن���ه���ن  م�����ش��ي��ف��ة: 
ميالأهن  و�ع��ت��ز�ز  فخر  بكل  �ليوم 
و�أ�شارت  �ل��وط��ن.  وح��ب  �حل��م��ا���س 
�إىل �أن هذه روؤية قيادتنا �حلكيمة 
ملنت�شبي  دول���ت���ن���ا  و����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقيادة  ظ��ل  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت 
وحتقيق  �ل�شف  لتوحيد  �لر�شيدة 
�لأم���ن و�لأم����ان و�ل���ش��ت��ق��ر�ر لهذ� 
و�شو�عد  ب��ع��ق��ول  �مل��ع��ط��اء  �ل��وط��ن 

�أبنائه و�شعبه �لغايل.
وع��ر ع��دد من �أول��ي��اء �لأم���ور عن 
بدورة  �أبنائهم  بالتحاق  �شعادتهم 
فيها  و�ل��ت��خ��رج  �لوطنية  �خل��دم��ة 
�لتدريب، جنود�ً  بعد �جتياز فرة 
و�عتز�ز  بفخر  �ل��وط��ن  ي��خ��دم��ون 
يف �مليد�ن و�لدفاععنه يف كل مكان 

وزمان.
خليفة  ����ش���امل  �لأم������ر  ويل  وق�����ال 
بتخريج  ���ش��ع��ي��د  �إن�����ه  �مل���ن�������ش���وري 
�ل��وط��ن وي��د�ف��ع عنه  �ب��ن��ه ليخدم 
�أن  ب���ال���غ���ايل و�ل��ن��ف��ي�����س، م���ع���ت���ر�ً 
بعد  للمجندين  تتويج  ه��و  �ل��ي��وم 
بالعر�س  م�شيد�  �أ�شهر،   4 تدريب 
تخريج  يف  وج��ه��وده��م  و�مل���درب���ني 
متاأهب  �مل�شوؤولية  يتحمل  �شباب 

للدفع عن �لوطن.
من جانبه، توجه ويل �لأمر �شامل 
�هلل عز  �إىل  بال�شكر  علي  �آل  ر��شد 
وجل، ثم �أولياء �لأمور على فر�شة 
�للتحاق بهذ� �ل�شرف، معرباً عن 
باأد�ء هذ� �لو�جب �لوطني،  فخره 
قيادتنا  ي��ح��ف��ظ  �أن  �هلل  ����ش���ائ���اًل 

ودولتنا �لفتية.

�لإمار�ت حكومة و�شعباً وجي�شاً يف 
ن�شرة �حلق ودحر �لباطل ».

وخاطب �خلريجني بالقول » �أنتم 
�حل�شن �ملنيع لهذ� �لوطن حا�شره 
وم�شتقبله و�إن خري ما �أو�شيكم به 
وب�شنة  �هلل  ب��ك��ت��اب  �ل��ت��م�����ش��ك  ه���و 
ر�شوله عليه �ل�شالة و�ل�شالم، و�أن 
طاعة  على  �حلر�س  كل  حتر�شو� 
�لأمر،  �أويل  وط��اع��ة  ور���ش��ول��ه  �هلل 
فخركم  �لع�شكرية  �حل��ي��اة  ولتكن 
و�ل��دف��اع ع��ن ه��ذ� �ل��وط��ن �أملكم، 
�لت�شحية  �أم��ان��ي��ك��م  �أغ��ل��ى  ول��ت��ك��ن 
بالنف�س فد�ًء للوطن، و�لحر�ف 
تطبقو�  و�أن  ���ش��ع��ارك��م،  �لع�شكري 
�ل���دورة  ه���ذه  تعلمتموه يف  م��ا  ك��ل 
بها،  �شتلتحقون  �ل��ت��ي  بوحد�تكم 
�إم��ك��ان��ات��ك��م يف  ك���ل  ت�����ش��خ��رو�  و�أن 
خدمة وطنكم وقو�تكم �مل�شلحة ».

�جلزيل  بال�شكر  ���ش��ع��ادت��ه  وت��ق��دم 
�لدعم  ت��ق��دمي  يف  �شاهم  م��ن  لكل 
�ل����������الزم م�����ن �����ش����ب����اط ،����ش���ب���اط 
����ش���ف،م���درب���ون،�إد�ري���ون،لإجن���اح 
ه���ذه �ل�����دورة و�ل���و����ش���ول ب��ه��ا �إىل 

�لأهد�ف �ملحددة.
لر�عي  وت���ق���دي���ره  ����ش���ك���ره  وك������رر 
نكون  ب�����اأن  �هلل  م���ع���اه���د�  �حل���ف���ل، 
�جلند �لأوفياء لهذ� �لوطن وقائد 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م�����ش��ريت��ه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
للقو�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  �ل���دول���ة 
و�شاحب  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
»رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

للقو�ت �مل�شلحة.
معايل  ���ش��ه��د  م��ت�����ش��ل،  ����ش���ي���اق  يف 
�لزيودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور 
وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �حلفل 
�ل��ق��و�ت �مل�شلحة يف  �أق��ام��ت��ه  �ل���ذي 
مركز تدريب �مل�شتجدين يف �ملنامة 
تخريج  مبنا�شبة  عجمان  ب��اإم��ارة 
منت�شبي  م���ن  �ل��ع��ا���ش��رة  �ل���دف���ع���ة 

�خلدمة �لوطنية.

و�أل�������ق�������ى ق�����ائ�����د م�����رك�����ز ت����دري����ب 
رحب  كلمة،  باملنامة  �مل�شتجدين 
ف���ي���ه���ا ب���احل�������ش���ور و�خل���ري���ج���ني، 
م�������ش���ت���ع���ر����ش���اً م�����ر�ح�����ل �ل���������دورة، 
�أن���ه���و�  �خل���ري���ج���ني  �أن  م��و���ش��ح��اً 
حيث  �ملقررة،  �لتدريبية  �لأ�شابيع 
��شتمل منهاج �لدورة على �لتدريب 
و�لأ�شلحة  و�مل���������ش����اة  �لأ����ش���ا����ش���ي 
و�ل��رم��اي��ة وم��ه��ارة �مل��ي��د�ن و�جليو 
جي�شتو و�لريا�شة �لبدنية و�لدفاع 
�لكيميائي وجمموعة من �ملو��شيع 

�لوطنية و�لأمنية.
�لتدريب  م����رك����ز  ق����ائ����د  وت����وج����ه 
بال�شكر �إىل �لقيادة �لعامة للقو�ت 
�مل�شلحة على ما قامت به من جهد 
ك��ب��ري وم��ت��اب��ع��ة م�����ش��ت��م��رة، حتى 
�مل�شتوى  �إىل  �خل���ري���ج���ون  و���ش��ل 
كما  �لآن،  عليه  ه��م  �ل���ذي  �لكبري 
�ل���ق���ي���اد�ت  ك����ل  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  ق�����دم 
و�جل����ه����ات �لأخ�������رى �مل�������ش���ارك���ة يف 
و�إىل  �خلريجني،  وتاأهيل  تدريب 
جميع �ملحا�شرين من خارج نطاق 
قامو�  �ل���ذي���ن  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل����ق����و�ت 

بو�جبهم على �أكمل وجه.
�أدرك �خلريجون منذ  وقال » لقد 
�ليوم �لأول للتحاقهم بهذ� �ملركز 
باأن �أمامهم حتد كبري �أثبتو� خالله 
�مل�شاق  حتمل  على  قدرتهم  م��دى 
و�لتعليمات  ل��الأو�م��ر  و�لن�����ش��ي��اع 
باأنهم  �لأ���ش��ي��ل  معدنهم  و�أث��ب��ت��و� 
فعال من رجال �لإم��ار�ت �لأوفياء 

فكانو� عند ح�شن �لظن بهم ».
وم����ن ج���ان���ب �آخ������ر، ���ش��ه��د معايل 
�أحمد بن عبد �هلل حميد  �لدكتور 
ب���ال���ه���ول �ل���ف���ال����ش���ي وزي������ر دول����ة 
و�ملهار�ت  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�لدفعة  ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  �مل��ت��ق��دم��ة 
ليو�  ت���دري���ب  م��رك��ز  �ل��ع��ا���ش��رة يف 
ميثلون  و�لذين  �لظفرة،  مبنطقة 
كوكبة من �أبناء �لوطن �لذين لبو� 
�لأ�شا�شي  للتدريب  �ل��وط��ن  ن���د�ء 

من دو�ر�ت �خلدمة �لوطنية.
�لوطني،  بال�شالم  �لحتفال  وب��د�أ 
�لقر�آن  �آي��ات عطرة من  ت��الوة  ثم 
�خلريجون  ق����دم  ف��ي��م��ا  �ل����ك����رمي، 
ملختلف  ع�����ش��ك��ري��ة  ����ش��ت��ع��ر����ش��ات 

و�لهتاف  �لق�شم  م��وؤدي��ن  �مل��ه��ار�ت، 
بحياة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

» حفظه �هلل ».
���ش��ه��د ح���ف���ل �ل����ت����خ����رج، ع�����دد من 
وجموع  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  �شباط 
�أولياء �أمور �لطالب، كما مت خالل 
�لذين  �لأو�ئ���������ل  ت���ك���رمي  �حل���ف���ل 
�ل��ت��ق��ط��ت ل��ه��م �ل�����ش��ور م���ع ر�عي 

�حلفل.
و�أل�����ق�����ى ق����ائ����د م����رك����ز �ل���ت���دري���ب 
مب��ع�����ش��ك��ر ل��ي��و� ك��ل��م��ة رح����ب فيها 
بر�عي �حلفل و�حل�شور، مو�شحا 
ي�شم  �ل����ذي  �ل��ت��خ��ري��ج  ه���ذ�   « �أن 
ن���خ���ب���ة م�����ن �أب������ن������اء �ل�����وط�����ن من 
�لدفعة  �ل��وط��ن��ي��ة-  �خل��دم��ة  دورة 
ت��و�ف��دو� لينالو�  �ل��ذي��ن  �ل��ع��ا���ش��رة 
�شرف �للتحاق باخلدمة �لوطنية 
بح�شهم �لوطني وحما�شهم �جللي 
�ملكانة  على  قاطع  دليل  �إل  هو  ما 
ب��ه��ا ق��و�ت��ن��ا �مل�شلحة  �ل��ت��ي حت��ظ��ى 
يف ق��ل��وب وع��ق��ول �أب��ن��اء �لإم����ار�ت، 
حيث �شعى �ملنت�شبون �إىل �للتحاق 
�أبناء  و�لن�����ش��م��ام لإخ��و�ن��ه��م م��ن 
ي������وؤدون �خلدمة  �ل���ذي���ن  �ل���وط���ن 
ويخدمو�  ل���ي���ت���درب���و�  �ل���وط���ن���ي���ة 

ويد�فعو� عن وطنهم ».
�أجن����زو�  �أن �خل��ري��ج��ني  و�أ�����ش����اف 
�مل��رح��ل��ة �ل��ت��دري��ب��ي��ة �مل���ق���ررة وما 
مو��شيع  م�����ن  ع���ل���ي���ه  �����ش���ت���م���ل���ت 
�مل�شاة  ع��ل��ى  ك��ال��ت��دري��ب  خم��ت��ل��ف��ة 
و�لرماية  و�لأ���ش��ل��ح��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�لبدنية  �للياقة  و  �مليد�ن  ومهارة 
�إ�شافة  �جل��ي��وج��ي��ت�����ش��و،  وري��ا���ش��ة 
�لوطنية  تلقيهم للمحا�شر�ت  �إىل 

وغريها.
ومنذ  �خل��ري��ج��ون  �أدرك   « وت��اب��ع 
باملركز  �لتحاقهم  �لأول من  �ليوم 
�أثبتو�  ك���ب���ري  حت����د  �أم�������ام  ب���اأن���ه���م 
م���ن خ���الل���ه م����دى ق��درت��ه��م على 
و�لن�شياع  �لتدريب  م�شاق  حتمل 
و�أثبتو�  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  ل����الأو�م����ر 
معدنهم �لأ�شيل فكانو� عند ح�شن 
مقدر�  جهد�  وبذلو�  �جلميع  ظن 
�أو�شلهم �ليوم لهذ� �مليد�ن، ميد�ن 
فهنيئا  و�لأب�������ط�������ال..  �ل���رج���ول���ة 
�ملقدر  ب��ه��ذ� �جل��ي��ل  لهم ول��ل��وط��ن 
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�ل��دك��ت��ور ح��امت علي  �لقا�شي  و���ش��ف 
مم��ث��ل ن���ائ���ب �لأم������ني �ل���ع���ام ل���الأمم 
�مل��ت��ح��دة �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
باملخدر�ت  �مل���ع���ن���ي  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لتعاون  جمل�س  دول  يف  و�جل��رمي��ة 
لدول �خلليج �لعربية دولة �لإمار�ت 
ر�ئ���د� يف  ب��اأن��ه��ا متثل من��وذج��ا عامليا 
وقال،  �ل�شباب.  ومتكني  �لعقول  بناء 
يف ل��ق��اء م���ع وك���ال���ة �أن���ب���اء �لإم�����ار�ت 
�أعمال  �نطالق  هام�س  على  “و�م” 
�أبوظبي  يف   “ �لعاملية  �أق��در  قمة   “
نعتز  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �إن��ن��ا يف  �م�����س،: 
ب�����ش��ر�ك��ت��ن��ا م����ع دول������ة �لإم����������ار�ت يف 
مكافحة  ومنها  �ملجالت  من  �لعديد 
�جل��رمي��ة وت��ع��زي��ز �جل��ه��ود م��ن �أجل 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه����د�ف  حتقيق 
وتتاألف  �ملتحدة  �لأمم  �أطلقتها  �لتي 
�ل���ت���ع���اون  17 حم��������ور�. وع������ن  م����ن 
و�ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت ومكتب 
باملخدر�ت  �مل���ع���ن���ي  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لتعاون  جم��ل�����س  ل����دول  و�جل���رمي���ة 
�خلليجي، �أو�شح �لدكتور حامت فوؤ�د 
�لإمار�ت  “ تعاوننا مع دولة  �أن  علي 
يهدف  �ل��ع��امل��ي��ة  �أق����در  ق��م��ة  لتنظيم 
ل��ت��وف��ري م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة م���ن �أج���ل 

خمتلف  بني  و�لنقا�س  �حل��و�ر  تبادل 
ل��ت��ع��زي��ز ج���ه���ود حتقيق  �مل�������ش���ارك���ني 
 .« للمجتمعات  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية 
دولة  �إىل  بال�شكر  “ نتوجه  و�أ���ش��اف 
�لإمار�ت على جهودها �لر�ئدة ب�شكل 
ه��ذ� �حلدث  تنظيم  �أج��ل  �شنوي من 
�لعاملي �لذي يوفر حو�ر� هادفا ي�شهم 
يف تبادل �ل�شيا�شات و�ل�شر�تيجيات 
خمتلف  من  �مل�شاركني  �خل��ر�ء  بني 
�أه��������د�ف �لأمم  ي���دع���م  �ل�������دول مب����ا 
لتحقيق  �ل�����ش��ع��وب  لتمكني  �مل��ت��ح��دة 

�إىل  و�أ�����ش����ار   .« �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لعام  ت��رك��ز  �ل��ع��امل��ي��ة  �أق�����در  ق��م��ة  �أن 
�جل�����اري ع��ل��ى م��و���ش��وع ه���ام للغاية 
�أن نعمل من خالل  وه��و كيف ميكن 
�شبابنا وجمتمعاتنا لتحقيق �لتنمية 
�مل�شتد�مة، لفتا �إىل �أن �لقمة تتطلع 
�إىل �خلروج بتو�شيات من �أجل تكمني 
�ملجتمعات لتحقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر 
�لالزمني للتنمية �مل�شتد�مة. وتوجه 
�ملتحدة  �لأمم  ملكتب  �لإقليمي  �ملدير 
�مل��ع��ن��ي ب��امل��خ��در�ت و�جل���رمي���ة لدول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي بال�شكر �إىل 
للمكتب  �لإم��ار�ت على رعايتها  دولة 
و��شت�شافتها له يف �لعا�شمة �أبوظبي 
وذل����ك ت��اأك��ي��د� ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه��ا يف دعم 
دفاعاتها  وتقوية  �ملنطقة  دول  باقي 
�لأمنية  �لتهديد�ت  مبكافحة  �ملعنية 
�أقدر  قمة  وتعد  �ملنظمة.  و�جلرمية 
�مللتقيات  و�أ���ش��خ��م  �أه���م  م��ن  �لعاملية 
�لتي  �لوطنية  �لأب��ع��اد  ذ�ت  �ل��دول��ي��ة 
�ملحلية  �جل��ه��ات  خمتلف  ت�شتقطب 
و�جلمعيات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل��ع��امل��ي��ة 

�ملجتمع  ق�شايا  على  �ل�شوء  لت�شلط 
�لهامة من �أجل تبادل �لروؤى و�ملعارف 
بني  �لناجحة  و�ل��ت��ج��ارب  و�خل����ر�ت 
�لقمة  متثل  كما  و�ل����دول.  �ل�شعوب 
قادة  من  للم�شاركني  مثالية  من�شة 
ر�ئدة  و�شركات  وخ��ر�ء  قر�ر  و�شناع 
من جميع �أنحاء �لعامل و�لتي تهدف 
و�لبناء  �لهادف  �حلو�ر  �حت�شان  �إىل 
على �أر�س �لإم��ار�ت ومتهد لنقا�شات 
�لق�شايا  م���ن  ع����دد  ح����ول  م��و���ش��ع��ة 
م�شتهدفة  �مل��ع��ا���ش��رة  و�ل���ت���ح���دي���ات 
وتطوير  �مل�شتد�مة  �ملجتمعات  ب��ن��اء 
ن�شختها  يف  �لقمة  وت��ه��دف  �لأف����ر�د. 
و�لقيم  �ملفاهيم  تعزيز  �إىل  �لثانية 
ب��ني �لأف���ر�د و�ملجتمعات  �لأخ��الق��ي��ة 
كما  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ملجتمعات  لتطوير 
�لهادفة  �ل��ت��وع��وي��ة  �مل���ب���ادر�ت  ت��دع��م 
مبا ي�شهم يف تطوير �ملجتمع ويحقق 
�لهدف �لرئي�شي لهذ� �حلدث �لعاملي 

يف تنمية �لعقول لزدهار �لأوطان.
�لعاملية  �أق���در  قمة  نقا�شات  و�شتثمر 
و�ملخرجات  �ل��ت��و���ش��ي��ات  م���ن  ج��م��ل��ة 
�ملجتمع  �إث��������ر�ء  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
وتدعم  و�لفكرية  �لعلمية  بالبحوث 
من  تعزز  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
�ملجتمعات  ب��ن��اء  يف  �لإن�����ش��ان  ق����در�ت 

�حل�شارية.

•• ال�شاحل الغربي-وام:

�ف���ت���ت���ح���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
بد�ية  منذ  م��در���ش��ة   15 �لإم���ار�ت���ي 
�ل�شاحل  �م��ت��د�د  �ل��ع��ام �حل���ايل على 
�لغربي لليمن بعد تاأهيلها وتاأثيثها 
�إ�شافة  �لتعليمية  باملمكنات  ورفدها 
�لدر��شية  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات  ت��وف��ري  �إىل 
�أل��ف طالب وطالبة   12 لأك��ر من 
للعمل  �مل��د�ر���س  ع��ودة  من  ��شتفادو� 
مرة �أخرى بعد توقف د�م لأكر من 
ثالث �شنو�ت جر�ء تدمري ميلي�شيات 
للموؤ�ش�شات  لإي��ر�ن  �ملو�لية  �حلوثي 
�لتعليمية و�تخاذها ثكنات ع�شكرية. 
�لهالل  �لقمزي ممثل  وق��ال حممد 
�لغربي  بال�شاحل  �لإمار�تي  �لأحمر 
خ�����الل �ف���ت���ت���اح م���در����ش���ة �ل����زه����ر�ء 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �لأ����ش���ا����ش���ي و�ل���ث���ان���وي يف 
م��دي��ري��ة م����وزع مب��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز �إن 
جهودها �حلثيثة  “�لهيئة” تو��شل 
لتطبيع �حلياة �لربوية من خالل 
تقدمي �لدعم �للوج�شتي للموؤ�ش�شات 
نتيجة  ت�������ش���ررت  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

مليلي�شيات  �ل��ت��دم��ريي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
�حل���وث���ي �لإي���ر�ن���ي���ة وذل�����ك بهدف 
و�إعادة  �لتعليمية  �لعملية  حت�شني 
�لدر��شة.  م��ق��اع��د  �إيل  �ل��ت��الم��ي��ذ 
مدر�شة  �فتتاح  �أن  �لقمزي  و�أ���ش��اف 
ف�شال   22 ت�����ش��م  �ل���ت���ي  �ل����زه����ر�ء 
م�شاريع  �شل�شة  �شمن  ياأتي  در��شيا 
�لتعليمي  �ل��ق��ط��اع  ل��دع��م  �إم��ار�ت��ي��ة 

�لتي  ومديرياتها  تعز  حمافظة  يف 
تخطى باهتمام كبري من قبل هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �ملجالت 
و�ل�شحية  �لإغ���اث���ي���ة  م��ن��ه��ا  ك���اف���ة 
وتاأهيل  و�خل���دم���ي���ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
عودة  يف  ي�شاهم  مما  �لتحتية  �لبنى 
من  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف  �لطبيعية  �حل��ي��اة 
ح�شر  �ليمنيني.  �ملو�طنني  معاناة 

ت�شم  �لتي  �ل��زه��ر�ء  مدر�شة  �فتتاح 
عبد�لكرمي  وط��ال��ب��ة  طالبا   960
�أحمد علي حيدر مدير عام مديرية 
�ل��ع��م��ريي مدير  م���وزع وع��ب��ده علي 
باملديرية  و�لتعليم  �لربية  مكتب 
وز�رة  يف  �مل���������ش����وؤول����ني  م����ن  وع�������دد 
وت�شمن  �ليمنية.  و�لتعليم  �لربية 
بكلمة  ب������د�أ  ف��ن��ي��ا  ح���ف���ال  �لف���ت���ت���اح 

فيها  ع��دد  م��وزع  ع��ام مديرية  ملدير 
�ل�شيخ  وع��ط��اء�ت  مناقب  من  بع�شا 
“طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
دوره  و  �ليمني  لل�شعب  ثر�ه”  �هلل 
على  �لتعليم  ق��ط��اع  دع��م  يف  �لكبري 
�حلفل  �شهد  كما  �ليمنية  �ل�شاحة 
فقر�ت فنية و�إن�شادية �حتفال بهذه 
�ملنا�شبة. ومن جانبه قال عبده علي 
وتاأثيث  تاأهيل  عمليات  �إن  �لعمريي 
مدر�شة �لزهر�ء �لتي توقفت لأكر 
من ثالث �شنو�ت جر�ء �حلرب �لتي 
�ملو�لية  فر�شتها ميلي�شيات �حلوثي 
لإي�������ر�ن ي��ع��ك�����س �جل���ه���ود �ل����دوؤوب����ة 
�لتي تقوم بها هيئة �لهالل �لأحمر 
�لتعليمية  �لعملية  لدعم  �لإم��ار�ت��ي 
و�لبنى �لتحتية على �ل�شاحة �ليمنية 
خ��ا���ش��ة ق���ط���اع �ل��ت��ع��ل��ي��م م���ن خالل 
�لتجهيز  و  و�ل�شيانة  �لبناء  �أع��م��ال 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف تذليل  ي�����ش��ه��م  مم���ا 
ملو��شلة  �ل��ط��ل��ب��ة  �أم����ام  �ل�����ش��ع��وب��ات 
�لت�شهيالت  ك��ل  وت��ق��دمي  تعليمهم 
�ملمكنة لتح�شني �لبيئة �ملدر�شية مبا 

ي�شهم يف دفع عجلة قطاع �لتعليم.

و�م: •• ح�شرموت- 

�أل��ف �شلة غذ�ئية   25 �أك��ر من  وزع��ت هيئة �لهالل �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي 
�ملحررة يف حمافظة  �ليمنية  و�ملدن  �ملديريات  �أهايل  على  �أ�شا�شية  و�شلعا 
�ألف   175 من  �أك��ر  منها  ��شتفاد  �جل��اري  �لعام  بد�ية  منذ  ح�شرموت 

مو�طن ميني معظمهم من �لأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن.
ياأتي ذلك يف �إطار جهود �لهيئة لدعم �لأ�شر �ليمنية وتعزيز قدر�تها على 

مو�جهة �لظروف �لإن�شانية �لر�هنة وتطبيع �أو�شاعها. 

وزارة الدفاع حتتفل باليوم 
الوطني ال�شابع والأربعن

•• اأبوظبي-وام:

�أك���������د م�����ع�����ايل حم����م����د ب�����ن �أح����م����د 
�لدفاع  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لبو�ردي 
�لوطني يج�شد  باليوم  �لحتفال  �أن 
ج��م��ي��ع م���ع���اين �ل��ف��خ��ر و�لع����ت����ز�ز 
�أعظم  �لإم���ار�ت���ي���ون  ف��ي��ه  وي�����ش��ط��ر 
�لأمثلة يف �لولء و�لنتماء لالأر�س 
و�لتاريخ و�لأخوة، حيث يعتر �حتاد 
�لإم��ار�ت �ل�شبع منوذجاً يحتذى به 
يف �لتقدم و�لتطور ..كما ميثل هذ� 
�ليوم ميالد �إ�شر�ر�نا على �أن تكون 
دول��ة �لإم��ار�ت متميزة يف كل �شيء، 

و�أن تكون هي �لدولة رقم و�حد.
�ملنا�شبة ن�شتذكر  “يف هذه  و�أ�شاف: 
ج��ه��ود �ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
و�إجناز�ت  و�إرث  ثر�ه”  �هلل  “طيب 
وت�شحيات  �مل���وؤ����ش�������ش���ني،  �لآب����������اء 
�أبطال  وع���ط���اء  �لأب�������ر�ر،  ���ش��ه��د�ئ��ن��ا 
معاليه:  وق����ال  �مل�����ش��ل��ح��ة«.  ق��و�ت��ن��ا 
كافة  نبذل  �ل��دف��اع  وز�رة  يف  “نحن 
ع��ن هذ�  ���ش��يء  بكل  للدفاع  �جل��ه��ود 
�لعطاء  م�����ش��رية  لت�شتمر  �لحت�����اد، 
�ل��ر���ش��ي��دة«. جاء  قيادتنا  ظ��ل  حت��ت 
ذلك خالل ح�شور معايل حممد بن 
�أحمد �لبو�ردي �شباح �م�س فعاليات 
�لح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل���� 47 
�لذي نظمته وز�رة �لدفاع، كما �شهد 
�حلفل �شعادة مطر �شامل �لظاهري 
�ل�شباط  وكبار  �ل��دف��اع  وز�رة  وكيل 
�لدفاع  وز�رة  ومنت�شبي  و�مل�شوؤولني 

�لع�شكريني و�ملدنيني.

اإ�شهار جمعية الإمارات للتغذية
•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدرت وز�رة تنمية �ملجتمع قر�ر�ً 
باإ�شهار   2018 ل�شنة   296 رق��م 
جمعية �لإمار�ت للتغذية كجمعية 
�إم�����ارة  م��ق��ره��ا يف  ع�����ام،  ن��ف��ع  ذ�ت 
�أب���وظ���ب���ي، ود�ئ�����رة ن�����ش��اط��ه��ا دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• عدن-وام:

بدعم  مك�شر  بخور  �لطفولة  ومر�كز  مد�ر�س  يف  �نطلقت 
�شعار  حتت  تدريبية  ..دورة  �لحمر�لمار�تي  �لهالل  من 
نحب �لتعليم ومنار�س �ل�شلوكيات �حلميدة لتاأهيل مدربني 
يف جانب �لدعم �لنف�شي لالطفال. وت�شتهدف �ملبادرة 20 

�ملعلمني وخريجي �جلامعات، وتهدف  مدربا ومدربة من 
�مل���د�ر����س ورو����ش���ات �لطفال.  �ىل رف���ع وع���ي �لط��ف��ال يف 
بالدور  �مل�شئولون و�له��ايل يف خور مك�شر يف عدن  و��شاد 
�لن�����ش��اين ل��دول��ة �لم�����ار�ت يف �مل��ن��اط��ق �مل��ح��ررة وذر�عها 
لها  و��شتجابته  �ملبادرة  ودعمه  �لحمر  �لهالل  �لن�شاين 

و�لتي تتز�من مع �لحتفال باليوم �لعاملي للطفولة.

•• اأبوظبي -وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �لأح����م����ر 
�لعاملية  �شيمنز  و�شركة  �لإم��ار�ت��ي 
م����ذك����رة ت���ف���اه���م ل��ت��ع��زي��ز ق�����در�ت 
وذلك  �ليمن،  يف  �ل�شحي  �لقطاع 
�شمن ��شر�تيجية �لهيئة لتو�شيع 
حول  �لإن�شانيني  �شركائها  قاعدة 
�ملانحني  �ن���ت���ب���اه  ول���ف���ت  �ل����ع����امل، 
�لكرى  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  و�ل�����ش��رك��ات 
ل��ل��ق�����ش��اي��ا �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت���وؤرق 
وتعزيز  �ل�������ش���ع���وب،  م����ن  �ل���ك���ث���ري 
تخفيف  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  دوره������ا 
�لكر�مة  و���ش��ون  �لب�شرية  �مل��ع��ان��اة 
تقوم  �ملذكرة  ومبوجب  �لإن�شانية. 
ب��دع��م م���ب���ادر�ت �لهالل  �ل�����ش��رك��ة 
يف  و�لتنموية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لأح��م��ر 
�ل�شحي،  �مل��ج��ال  يف  خا�شة  �ليمن 
�إن�شاء  م�����ش��روع  �ل�����ش��رك��ة  ومت�����ول 
باملعد�ت  وجت��ه��ي��زه��ا  طبية  ع��ي��ادة 
�لطبية  و�مل�����ش��ت��ل��زم��ات  و�لأج����ه����زة 
�لالزمة، وحددت �ملذكرة �لتز�مات 
�لعمل و�حلركة  و�آل��ي��ات  كل ط��رف 
�جلانبني  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 
يف  �مل�����ش��رك��ة  �أه��د�ف��ه��م��ا  لتحقيق 
�ل���ن���ه���و����س مب�������ش���ت���وى �خل����دم����ات 
توقيع  ح�شر  �ل��ي��م��ن.  يف  �لطبية 
م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م �ل��دك��ت��ور حممد 
عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة 
�ل��ه��الل �لأح��م��ر وج��و كيزر رئي�س 
ووقعها  �ل��ع��امل��ي��ة،  ���ش��ي��م��ن��ز  ���ش��رك��ة 
عبد�هلل  ح��م��ود  �لهيئة  ج��ان��ب  م��ن 
حممد �جلنيبي نائب �لأمني �لعام 
�لترعات،  وجمع  �لت�شويق  لقطاع 
ديتمار �شري�شدورفر  �ل�شركة  ومن 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��رك��ة يف 
�جلانبان  وبحث  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق 
�ل�شر�كة  ت��ع��زي��ز  �ل��ت��وق��ي��ع  ع��ق��ب 
ب���ني �جل��ان��ب��ني ل��ل��م�����ش��ي ق��دم��ا يف 
�ليمن،  يف  �لطبي  �ل��ق��ط��اع  ت��اأه��ي��ل 
يف  �مل�شتمرة  �لهيئة  جهود  وتعزيز 
للحد  �شويا  و�لعمل  �ل�����ش��دد،  ه��ذ� 

�ل�شاحة  على  �ل�شحية  �ملعاناة  من 
و�أك��د� عزمهما على تبني  �ليمنية، 
جهودهما  تعزز  م�شركة  مبادر�ت 
�ل�شحية  �ل����رع����اي����ة  ت����وف����ري  يف 
�لأحد�ث  من  للمتاأثرين  �لالزمة 
تبني  ع��ل��ى  �لت����ف����اق  ومت  ه���ن���اك، 
�لطرفان  مت��ك��ن  �ل���ت���ي  �مل����ب����ادر�ت 
�لإن�شانية  تطلعاتهما  حتقيق  من 
و�ل�شحية يف �ليمن. و�أكد �لدكتور 
حممد عتيق �لفالحي �أن م�شاريع 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ح��ي��ة �مل��ن��ت�����ش��رة على 
�ل�����ش��اح��ة �ل��ي��م��ن��ي��ة جت�����ش��د حر�س 
�لر�شيدة  و قيادتها  �لإم��ار�ت  دولة 
و�لإعمار  �لتنمية  جهود  دعم  على 
هذه  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل���ي���م���ن،  يف 
و�ملتابعة  �له��ت��م��ام  �مل�����ش��اري��ع جت��د 
م�����ن ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ح�����م�����د�ن بن 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�لهيئة.  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
تاأتي  �خل���ط���وة  ه����ذه  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لإن�شانية  �لهيئة  مل��ب��ادر�ت  تعزيز� 
و�ل��ت��ن��م��وي��ة يف �ل��ي��م��ن، و�م���ت���د�د� 
ل��ع��الق��ات �ل�����ش��ر�ك��ة �ل��ت��ي حتر�س 
على ن�شجها مع �ملوؤ�ش�شات �لكرى 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��امل��ي��ة لإح����د�ث �أثر 
�لإن�شاين  �لعمل  يف  وف��ع��ال  ن��وع��ي 
وقال  �ملختلفة.  جم��الت��ه  وت��ع��زي��ز 
�إن �مل���ذك���رة ت��ت��ي��ح جم����الت �أرح���ب 
ل��ل��ت��ع��اون و�ل���ع���م���ل �مل�������ش���رك بني 
�لطرفني خدمة للفئات و�ل�شر�ئح 
�لهيئة  ت��رع��اه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ي��ف��ة 
تو�جه  �لتي  �ليمنية  �ل�شاحة  على 
ب�شبب  �ل���ت���ح���دي���ات  م����ن  �ل���ك���ث���ري 
�لأو����ش���اع ه��ن��اك، م�����ش��دد� ع��ل��ى �أن 
�ملذكرة متثل منوذجا حيا لل�شر�كة 
�لعاملية �لذكية يف �ملجال �لإن�شاين. 
�لتفاهم  �أن مذكرة  �لفالحي  و�أكد 
توؤ�ش�س ملرحلة جديدة من مبادر�ت 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لتنموية 
�لهيئة  �أن  �إىل  م�شري�  و�ل�شحية، 
مانحني  ت��ك�����ش��ب  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت 
بف�شل  �لعامل  م�شتوى  على  ج��دد� 

�لتي  ومبادئها  �خل��رية  توجهاتها 
�لدعم  تلقي  يف  �أح����د�  ت�شتثن  مل 
�أو �جلن�س  و�مل�شاعدة ب�شبب �لعرق 
حتركاتها  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��دي��ن،  �أو 
و�ملناطق  �ل�������ش���اح���ات  خم��ت��ل��ف  يف 
و�شهرة  ط��ي��ب��ة  �شمعة  �أك�����ش��ب��ه��ا  م��ا 
للقوى  ثقة  م�شدر  جعلتها  عاملية 
�لعامل.  يف  �ملانحني  وكبار  �خل��رية 
�أن هيئة  ك��ي��زر  �أك���د ج��و  ذل���ك  �إىل 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي ت�شطلع 
�ملعاناة  تخفيف  يف  حم���وري  ب���دور 
“مل�شنا  وق��ال  �ليمن.  يف  �لإن�شانية 
متابعتنا  خ�����الل  م����ن  ق�����رب  ع����ن 
�ليمن  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل���الأو����ش���اع 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  وحت���رك���ات 
�جلهود  تلك  �أثمرت  كيف  �ليمنية 
يحتاجها  �لتي  �خلدمات  تعزيز  يف 
�ل�شعب �ليمني يف ظروفه �لر�هنة، 
�لهيئة يف  �أن مبادر�ت  م�شدد� على 
هذ� �ل�شدد جتد �لتقدير و�لإ�شادة 
�ل���ت���ي �شعت  ���ش��ي��م��ن��ز  ����ش���رك���ة  م����ن 
ل��ت��ع��زي��ز ���ش��ر�ك��ت��ه��ا م���ع �ل��ه��ي��ئ��ة يف 
و�حدة من �أهم �لق�شايا �لإن�شانية 
�لتي توؤرق �ملجتمع �لدويل. وثمن 
دور �ل��ه��الل �لأح���م���ر �ل���ري���ادي يف 
�لإن�����ش��ان��ي��ة يف  �لح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
�شديد�  �شعفا  ت��ع��اين  �ل��ت��ي  �ليمن 
�ل�شرورية  �لإن�شانية  �خلدمات  يف 
وع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س يف �ملجال 
هذ�  �أن  �ىل  م�������ش���ري�  �ل�������ش���ح���ي، 
�أمام  و��شعا  �لباب  �شيفتح  �لتعاون 
�شر�كة قوية وذكية بني �جلانبني، 
تطوير  على  �شتعمل  �ل�شركة  و�أن 
لت�شمل  وتو�شيعها  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه��ذه 
م���ب���ادر�ت ن��وع��ي��ة و���ش��اح��ات �أخرى 
م�����ش��ت��ق��ب��ال. وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة �لهالل 
�لأح�����م�����ر �لإم�������ار�ت�������ي ق����د ع����ززت 
منذ  �ليمن  يف  �ل�شحية  ج��ه��وده��ا 
ت��ف��اق��م �لأو������ش�����اع ه���ن���اك، وق����ادت 
حت���ال���ف���ا دول�����ي�����ا ����ش���م ع�������دد� من 
�ملنظمات �لإن�شانية �لدولية ملوجهة 

�لتحديات �ل�شحية هناك.

•• اأبوظبي-وام:

 21 �أبوظبي �لحتادية يوم �لأربعاء �ملو�فق  �أ�شدرت حمكمة ��شتئناف 
�لريطاين  ه��ي��دج��ز،  ماثيو  �ل�شيد  ب��اإد�ن��ة  ق��ر�ره��ا   2018 نوفمر 
�أجنبية، ما من �شاأنه �لإ�شر�ر  �جلن�شية بتهمة �لتج�ش�س ل�شالح دولة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  و�ل�شيا�شي  و�لقت�شادي  �لع�شكري  ب��الأم��ن 
�ملوؤبد.  بال�شجن  هيدجز  �ل�شيد  على  �ملحكمة  حكمت  حيث  �مل��ت��ح��دة، 
وتوؤكد وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أن عائلة �ل�شيد هيدجز قامت 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  للعفو  �لتما�س  بتقدمي 

ر�شالة  �إر���ش��ال  م��ن خ��الل  وذل��ك  “حفظه �هلل”،  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بنقل  �لريطانية  �لقن�شلية  موظفو  ق��ام  ..وق��د  �شموه  �إىل  �شخ�شية 
عقب  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  و�أعلنت  �لر�شمية.  �لقنو�ت  عر  �لر�شالة 
ذلك �أن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
“حفظه �هلل”، قد �أ�شدر عفو�ً رئا�شياً باأثر فوري وي�شمل �لعفو �لرئا�شي 
عنهم  �ملَعفى  قائمة  �شمن  هيدجز  �ل�شيد  ��شم  �لوطني  لليوم  �ملُعتاد 
مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل�47 لدولة �لإمار�ت و�شوف ُي�شَمح له مبغادرة 
�لدولة فور �كتمال �لإجر�ء�ت �لر�شمية. وقال معايل �لدكتور �أنور بن 
حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية، يف تعليق له على �حلكم 

�ل�شادر و�لعفو �لرئا�شي �لذي �أعقبه: “�إن �لر�أفة و�ملكارم �لتي عهدناها 
�لعفو  خ��الل  م��ن  �هلل”،  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ن 
�لرئا�شي �ملُعتاد لليوم �لوطني، تتيح لنا �لركيز على متانة �لعالقات 
و�ملنافع  �ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  بني  �لثنائية 
�لتي ميكن �أن يجنيها كال �لبلدين و�ملجتمع �لدويل عموماً ..ففي حني 
�أن تكون �لأولوية للعالقات �لثنائية بني  حر�شت دولة �لإم��ار�ت على 
�لبلدين خالل �ملباحثات �لتي جرت يف �لأ�شهر �خلم�شة قبل �ل�شروع يف 
�لإجر�ء�ت �لق�شائية، كانت هذه �مل�شاألة و��شحة ولكنها �أ�شبحت تزد�د 
تعقيد�ً بال د�ع رغم كل �جلهود �لتي بذلتها دولة �لإمار�ت”. و��شتندت 

�لق�شية �ملرفوعة �شد �ل�شيد هيدجز �إىل �أدلة قانونية من خالل فح�س 
�لأجهزة �لإلكرونية �خلا�شة به و�ملعلومات �ل�شتخبارية �لتي تو�شلت 
�لأم���ن و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لإم��ار�ت��ي��ة و�لأدل����ة �لتي قدمها  �أج��ه��زة  �إليها 
عنا�شر  وتدريب  ت�شخري  يوثق  ما  بينها  ومن  بنف�شه،  هيدجز  �ل�شيد 
ل�شتخد�مها يف �لتج�ش�س و�ملعلومات �ل�شرية �ملُ�شتهدفة ..وقد حتققت 
�ملحكمة من عمل �ملتهم يف �أجهزة ��شتخبار�ت �أجنبية عن طريق �أجهزة 
“�أن  قرقا�س:  �أن��ور  �لدكتور  معايل  و�أ�شاف  �لإمار�تية.  �ل�شتخبار�ت 
باإغالق هذ� �جلزء و�لركيز  �ملُعتاد ت�شمح لنا  �لرئا�شي  �لعفو  َمكُرمة 

على �جلو�نب �لإيجابية �لعديدة لهذه �لعالقة«.

قائمة العفو الرئا�شي مبنا�شبة اليوم الوطني ت�شمل ماثيو هيدجز الربيطاين اجلن�شية

م�شوؤول اأممي ل�» وام «: الإمارات منوذج عاملي رائد يف 
بناء العقول ومتكن ال�شباب

الهالل الأحمر و�شيمنز العاملية توقعان مذكرة 
تفاهم لتعزيز قدرات القطاع ال�شحي يف اليمن

»الهالل« يفتتح 15 مدر�شة على امتداد ال�شاحل الغربي 
لليمن بعد تاأهيلها وتاأثيثها

»الهالل الأحمر« تغيث 175 األف 
ميني يف ح�شرموت منذ بداية العام

»ال�ه�����الل« ت��حتف���ي 
بالطفول���ة اليمني��ة
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العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بودي لند للياقة �لبدنية ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1297953 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمال �حمد حممد علي �لذيب %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني علي �شنني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شامي لطيف عالوي �ملرزوقي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ بودي لند للياقة �لبدنية ذ.م.م
BODY LAND FITNESS LLC

�ىل/بودي لند للياقة �لبدنية-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
BODY LAND FITNESS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لدرمكي للنقليات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1036582 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي �شامل عبد�هلل �ل�شام�شي %15
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هيفاء �شعيد �شلطان �لدرمكي %14

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ملياء �شعيد �شلطان �لدرمكي %14
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مي �شعيد �شلطان حممد �لدرمكي %14

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جنالء �شعيد �شلطان �لدرمكي %14
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد �شلطان حممد �لدرمكي %29

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �شعيد �شلطان �لدرمكي
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �لدرمكي للنقليات

ALDARMAKI TRANSPORT ESTABLISHMENT
�ىل/�لدرمكي للنقليات ذ.م.م

ALDARMAKI TRANSPORT LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لنجوم �لربعة لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1049425 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�ل�شبور ��شر�ر �شفا من 25% �ىل %21

تعديل مدير/��شافة وقار خان د�م�شاز خان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عمر�ن بن عبد�ل�شبور %9

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد يا�شني بن عبد�ل�شبور %19
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شايف عبد�لنبي

null*null تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 3.40*1 �ىل
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �شركة �لنجوم �لربعة لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م

FOUR STAR AUTO SPARE PARTS COMPANY LLC
�ىل/بريت بوينت لل�شياحة و�ل�شفر ذ.م.م

BRIGHT POINT TRAVEL AND TOURISM LLC
تعديل ن�شاط/��شافة بيع تذ�كر �ل�شفر )7911007(

تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم �لرحالت �ل�شياحية )7912001(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )4530001(
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
�لب�شرية  �ملو�رد  ل�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/�ل�شنابل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1064214 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �ل�شنابل ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية

AL SANABLE HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

�ىل/�ل�شنابل للو�شاطة �لتجارية

AL SANABLE COMMERCIAL BROKERAGE

تعديل ن�شاط/��شافة و�شيط جتاري )4610010(

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية )7020008(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/من�شور �حمد �وتو �شبري بارت�س ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2617864 

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �بو �لكالم حاجي حممد ��شالم من 5% �ىل %10

تعديل ن�شب �ل�شركاء/من�شور �حمد عبد�لقودو�س من 39% �ىل %19

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد �قبال ح�شني حممد عبد�لقدو�س من 5% �ىل %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبيد جمعه �شعيد حممد �لرميثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عمر فاروق حاجي �شم�س �لعامل %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف في�شل يو�شف حممد علي �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم: CN 1873972 بال�شم �لتجاري جلف �نرجريتي 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �لد�رية  لال�شت�شار�ت 

�لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�مل�شار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للهد�يا �لعالنية و�لفعاليات
رخ�شة رقم:CN 1369688  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ماند�  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2004058:لتنظيم �حلفالت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�و�شن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1959730:للمنا�شبات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�و�شن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2203042:لالعالنات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملهيمات 

CN 2465681:للتطوير �لعقاري رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعر�ق 

لت�شليح كهرباء ومكيفات �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1044697 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
بيوتي  �شارم  رويال  �ل�ش�����ادة/هيز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �شالون للرجال رخ�شة رقم:1444152 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة لطيفة �شياح حممد مو�شى �لقبي�شي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �شميه عامر عمر حمد علي �حل�شرمي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شمريه حممد
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كونك�شن بال�س لنظمة �ملر�قبة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2323969 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل علي �شيف حممد حنديو �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مرمي حممد ح�شن �ملرزوقي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

 M �لدور   9 �شرق  ز�يد  بن  �بوظبي ق 144 مدينة حممد  �بوظبي  تعديل عنو�ن من 

علياء  �ل�شيدة   61695  61695  14 م  �مل�شفح  �بوظبي  �ىل  بيات  خليفة  �شبيكه   1 مكتب 

خمي�س خليفة و�خرين

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

 اإعـــالن �شطب قيد
�أبوظبي  كيولي�س-  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�شية: فرن�شا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة 
يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: مدينة خليفة- قطعة 29- بناية 
و�ملقيدة   )35665 �س.ب:  �ملطوع-  ر��شد  خلفان  علي  �ل�شيد/ 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )4444( رقم  حتت 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �لعر��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعر��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
للنظافة  �ل�ش�����ادة/�شوبر بريفكت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:1899152 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ �شوبر بريفكت للنظافة و�ل�شيانة �لعامة

SUPER PERFECT GENERAL CLEANING AND MAINTENANCE

�ىل/�شوبر بريفكت للنظافة �لعامة
SUPER PERFECT FOR GENERAL CLEANING

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياطة درة �لبحر لزياء 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيد�ت رخ�شة رقم:1127966 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مرمي حممد �شامل حميد �ليعقوبي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف يا�شر �شيف حممد �لعرياين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لنور لتنظيف 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب مقاعد �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1148068 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حميد بطي �شامل ر��شد �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خليفة �شيف �شريع �ملزروعي

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
ملو�د  �لعرب  �ل�ش�����ادة/جزيرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم:2575354 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بدر عيظه عو�س ربيع �لعامري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي ح�شن عبد�لرحمن ح�شني �لرئي�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميديكلينيك ��شبيتار ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2071748 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي ر��شد �شامل ر��شد �لغفلي %90

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يا�شر عرفات مو�شى تايه %10
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م

mediclinic hospitals LLC 
�شركة  ملالكها  �لتجاري  لال�شتثمار  �لنور  وبيع/حذف  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

�لنه�شة �لدولية �لقاب�شة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 ALNOOR COMMERCIAL INVESTMENT OWNER ALNAHDA

INTERNATIONAL HOLDING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

يف احتفالية » الأهرام » ..وزراء وم�سوؤولون م�سريون: زايد اأ�س�س دولة منوذجية وعالقاتنا مع الإمارات را�سخة

رئي�س الوزراء امل�شري: ال�شيخ زايد الذي ولد قبل مائة عام، مازال حيا يف قلوب اأبناء وطنه وقلوبنا جميعا
يوؤكد التاريخ الإن�ساين اأن القادة الذين ي�سنعون فارقا يف حياة �سعوبهم واأمتهم ل يرحلون 

•• القاهرة-وام: 

ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �أن  م�شريون  وم�شوؤولون  وزر�ء  �أك��د 
بن �شلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - �أ�ش�س دولة حديثة 
�لأزمات  من  يخلو  ل  �إقليمي  حميط  يف  ناجحة  منوذجية 
باأنها  �مل�شرية  �لمار�تية  �لعالقات  ..و��شفني  و�لتحديات 

منوذجية يزد�د تاألقها يوما بعد يوم.
وقالو� - خالل �لحتفالية �لكرى مبئوية �ل�شيخ ز�يد بن 
�مل�شرية  »�لأه��ر�م«  �لتي نظمتها موؤ�ش�شة  نهيان  �آل  �شلطان 
بالتعاون مع �شفارة �لدولة بالقاهرة �أم�س حتت عنو�ن »ز�يد 
فى قلوب �مل�شريني« بح�شور معايل م�شطفى مدبوىل رئي�س 
و�شفر�ء  �ل����وزر�ء  م��ن  كبري  وع��دد  �مل�شري  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لدول �لعربية وكبار �لكتاب و�ملثقفني و�ل�شخ�شيات �لعامة 
من �جلانبني �مل�شرى و�لإمار�تي - �إن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
باأن  ويوؤمن  �لنخاع  حتى  عروبيا  كان  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
م�شر هي قلب �لعروبة �لناب�س و�أن قوة �لعرب تكمن يف قوة 
�لنفط   « �ل�شهرية  م�شر ..م�شريين �ىل مقولته رحمه �هلل 
�لعربي لي�س �أغلى من �لدم �لعربي« �لتي �أطلقها �أثناء حرب 

�أكتوبر �ملجيدة.
و�شعيه �حلثيث  بل  ز�ي��د  لل�شيخ  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة  �ن  و�أك���دو� 
لإر�شاء دعائم �لأمن و�ل�شتقر�ر و�شرورة حتقيق �لت�شامن 
وقعها  لها  ك��ان  �لعربية  �ل�شعوب  لطموحات  تلبية  �لعربي 
�لفر��شة  ب�شفات  ..منوهني  م�شريته  م��دى  على  وتاأثريها 
و�حل��ك��م��ة وب��ع��د �ل��ن��ظ��ر و�ل��و�ق��ع��ي��ة و�ل���ق���درة ع��ل��ى �حللم 
و�لتخيل وحب �خلري للنا�س و�ملعرفة �لدقيقة لأقد�ر �لأمم 

و�ل�شعوب �لتي متيز بها ز�يد رحمه �هلل .
ح�شر �لحتفالية - �لتي �أقيمت حتت رعاية فخامة �لرئي�س 
عبد�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر �لعربية و�شاحب 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة - معايل �شامح �شكري 
قطاع  وزي��ر  توفيق  ه�شام  �لدكتور  ومعايل  �خلارجية  وزي��ر 
�لأع���م���ال وم��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س حم��م��د ���ش��اك��ر وزي���ر �لكهرباء 
ومعايل �ملهند�س ه�شام عرفات وزير �لنقل ومعايل �لدكتورة 
�إينا�س عبد �لد�مي وزيرة �لثقافة ومعايل �لدكتور خالد عبد 
�مل�شت�شار عمر ومرو�ن  �لعايل ومعايل  �لتعليم  وزير  �لغفار 
�لدكتورة  ومعايل  و�لقانونية  �لنيابية  ل�شوؤون  �لدولة  وزير 
غادة و�يل وزيرة �لت�شامن �لجتماعي و�شعادة �ل�شتاذ مكرم 

حممد �أحمد رئي�س �ملجل�س �لأعلى لالإعالم يف م�شر.
كما ح�شرها �شعادة �ل�شتاذ كرم جر رئي�س �لهيئة �لوطنية 
وزير �خلارجية  �لعر�بي  �ل�شفري حممد  لل�شحافة ومعايل 
�مل�شري �ل�شبق ومعايل �ملهند�س خالد بدوي وزير �لت�شالت 
�ل�شبق  �لإع��الم  �ل�شتاذ  �أ�شامة هيكل وزير  �ل�شبق و�شعادة 
�لإ�شكندرية  �لفقي مدير مكتبة  �لدكتور م�شطفى  و�شعادة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �شالمة  عبد�ملح�شن  �ل���ش��ت��اذ  و���ش��ع��ادة 
�لإهر�م و�شعادة حممد �حلمادي رئي�س حترير جملة �لروؤية 
�لإمار�تية و�شعادة �ل�شتاذ عالء ثابت رئي�س حترير �لأهر�م 
و�شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى جمهورية 

م�شر �لعربية ومندوبها لدي جامعة �لدول �لعربية .
وبد�أت �لحتفالية بكلمة �لأ�شتاذ عبد�ملح�شن �شالمة رئي�س 
جمل�س �إد�رة �لأهر�م ونقيب �ل�شحفيني، �لذي قدم خال�س 
�ل�شكر و�لتقدير لفخامة �لرئي�س عبد�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س 
جمهورية م�شر �لعربية و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
يعر  مب��ا  �لحتفالية  لهذه  رعايتهما  ك��رمي  على  �مل�شلحة 
على  �ل�شقيقني  و�ل�شعبني  �لدولتني  �لعالقة بني  عن عمق 

�مل�شتويني �لر�شمى و�ل�شعبي.
�ل�شعب  يقدمها  �ل��ت��ي  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  �أن  ���ش��الم��ة  و�أك����د 
�ل�شعب  �إىل  ه��دي��ة  �ل��ع��ري��ق��ة،  �لأه����ر�م  وموؤ�ش�شة  �مل�����ش��ري، 
�أحب  �لذى  ز�يد  �ل�شيخ  لذكرى  وعرفانا  تقدير�  �لإمار�تي 

�مل�شريني وبادله �مل�شريون حبا بحب ووفاء بوفاء.
وقال �نه حل�شن �حلظ �أن هذ� �لعام »2018« حتل مئوية 
بح�شب  وهم  �لعرب  �لتاريخيني  �لزعماء  �أعظم  من  ثالثة 
و�ل�شيخ   »1918 يناير   « عبد�لنا�شر  ج��م��ال  م��ي��الده��م: 
�ل�شاد�ت  و�أن���ور   »1918 »مايو  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
جمعت  كثرية  م�شركة  خيوط  فهناك   »1918 »دي�شمر 
ب��ني �ل��زع��م��اء �ل��ث��الث��ة لي�س ف��ق��ط ك��ون��ه��م ول����دو� ف��ى عام 
�شفات  بينهم  جمعت  �أي�شا  لكنهم  1918؛  ع��ام  هو  و�ح��د 
�لعبقرية، و�لنبوغ، وبعد �لنظر، و�شعة �لأفق، وقدرتهم على 
تغيري و�قع دولهم، و�متد�د تاأثريهم �إىل نطاقهم �لإقليمى 

و�لعربي، و�متد�د هذ� �لتاأثري �إىل �لعامل كله.
و�أ�شاف �شالمة : »ظل �ل�شيخ ز�يد د�ئما و�أب��د� حمبا مل�شر 
�لأ�شعدة حتى  لها ولهم وعلى خمتلف  ود�عما  و�مل�شريني، 
وفاته، لي�شتمر هذ� �لر�بط �لتاريخي �لوثيق من بعده بني 
�ل�شعبني و�لقيادتني فى �إطار من �لثقة و�لحر�م �ملتبادل 
ق�شايا  جممل  ب�شاأن  �ل��روؤى  تو�فق  جانب  �إىل  و�لت�شامن، 
وملفات �ملنطقة و�لعامل.« و�أكد رئي�س جمل�س �إد�رة �لأهر�م، 
باأن  موؤمنا  وك��ان  �لنخاع،  ك��ان عروبيا حتى  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أن 
م�شر هى قلب �لعروبة �لناب�س، و�أن قوة �لعرب تكمن فى 
�مل�شرية  للدولة  م�شاند�  وق��ف  �لعقيدة  وبهذه  م�شر،  ق��وة 
و�ل�شعب �مل�شرى فى كل �ملو�قف بالأقو�ل و�لأفعال، ويكفى 
�أنه �شاحب �ملقولة �ل�شهرية »�لنفط �لعربى لي�س �أغلى من 
يف  �ملجيدة،  �أكتوبر  ح��رب  �أثناء  �أطلقها  �لتى  �لعربي«  �ل��دم 
يف  يخ�شى  ل  زعيم  معدن  عن  تنم  و�شجاعة  جريئة  خطوة 

�حلق لومة لئم.
�إن هناك مو�قف كثرية ي�شعب ح�شرها لل�شيخ ز�يد،  وقال 
�لعريقة لكي  �لأه���ر�م  ملوؤ�ش�شة  ك��ان د�فعا قويا  �ل��ذى  �لأم��ر 
�لعظيم  �لر�حل  مبئوية  خا�شة  �حتفالية  يف  �ليوم  حتتفى 
وفاء من �ل�شعب �مل�شري لهذ� �لقائد �حلكيم يف كل مو�قفه 
على خمتلف �لأ�شعدة �ل�شيا�شية و�لقت�شادية، وهي �ملو�قف 

تاألقها  ي��زد�د  �لدولتني  بني  منوذجية  لعالقة  �أ�ش�شت  �لتي 
يوما بعد يوم يف ظل �لعالقات �ملتميزة بني فخامة �لرئي�س 
�ل�����ش��ي�����ش��ي، رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �لعربية،  ع��ب��د�ل��ف��ت��اح 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 

�لدولة »حفظه �هلل«.
حتية  �لناب�س،  �لعروبة  قلب  م��ن  م�شر..  وم��ن   : و�أ���ش��اف 
و�شعبا  �ملتحدة حكومة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �إىل  خال�شة 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة »حفظه �هلل« و�إىل كل �شركاء �لنجاح و�لكفاح يف دول 

�خلليج �لعربي.
»ز�ي����د يف  ب��ع��ن��و�ن  ت�شجيلي  فيلم  ع��ر���س  �ل��ك��ل��م��ة مت  وب��ع��د 
تناول م�شرية  د. ه�شام جمال،  �إخ��ر�ج  �مل�شريني« من  قلوب 
�ل�شيخ ز�يد ون�شاأة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، باعتباره 
�لأب �ملوؤ�ش�س للدولة، وركز �لفيلم على ماآثر وجهود �ل�شيخ 
ز�يد لدعم م�شر منذ حرب 1967، ومو�قفه خالل حرب 
�أكتوبر �لتى �أكد خاللها �أن �لبرول �لعربى لي�س �أغلى من 
دفع  يف  �لكبرية  ج��ه��وده  �لفيلم  و��شتعر�س  �مل�����ش��ري،  �ل��دم 
�شل�شلة  يف  م�شاركته  خ��الل  م��ن  م�شر  يف  �لتنمية  م�شار�ت 
م��ن �مل�����ش��روع��ات �خل��ريي��ة و�خل��دم��ي��ة و�مل����دن �جل���دي���دة يف 
م�شر ويحمل بع�شها ��شمه، بالإ�شافة �إىل م�شاهمته لإقامة 
جم��م��وع��ة م��ن �مل�����ش��روع��ات �ل��ت��ن��م��وي��ة يف جم���الت �ل�شحة 
تنمية  يف  جهوده  وكذلك  �لجتماعية،  و�لرعاية  و�لإ�شكان 
يف  �أ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  �لإمار�تية  �مل�شرية  �لعالقات 
كما  �ل��ع��رب��ي،  و�لت�شامن  �لعربية  �ل��ع��الق��ات  تعميق  ملف 
ماآثر  ح��ول  �مل�شرية  �لرموز  من  ع��دد  �شهادة  �لفيلم  تناول 
ومو�قف �ل�شيخ ز�يد مع م�شر و�مل�شريني على مدى �لعقود 
�ملا�شية، حيث عرو� يف �شهادتهم عن تثمني وتقدير م�شر 
ق��ي��ادة و�شعبا ع��ل��ى م���دى �أك���ر م��ن �أرب��ع��ني ع��ام��ا يف جناح 
يف  م�شر  لدعم  بها  قام  �لتي  و�لإ�شهامات  �لتنمية  م�شار�ت 

�لأوقات �ل�شعبة.
كما �ألقى معايل �شامح �شكرى وزير �خلارجية �مل�شري كلمة 
�أعرب فيها عن �عتز�زه بامل�شاركة يف �لحتفال مبئوية �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، رحمه �هلل و�لإجن��از�ت �لعظيمة 
�لإمار�ت  تاأ�شي�س دولة  �أهمها  �لتي حتققت على يديه ومن 
�إن تلك �لدولة قدمت - ول تز�ل -  �لعربية �ملتحدة ،وق��ال 
يخلو  ل  �إقليمي  حميط  يف  حديثة  ل��دول��ة  ناجحا  من��وذج��ا 
من �لأزمات و�لتحديات �أو على �ل�شعيد �لعربي و�لإقليمى 

و�لدويل.
تنبع  عربي،  كل  ل��دى  ز�ي��د  �ل�شيخ  ومنزلة  مكانة  �إن  وق��ال 
�أي�شا، ورمبا قبل كل �شيء �آخر، من �إميانه �لعميق بالعروبة 
و�لتز�مه �ل�شارم بكل ق�شايا وطننا �لعربي، ويف �لقلب منها 
�لتز�مه �لر��شخ و�لأ�شيل بالعالقة �ل�شر�تيجية مع م�شر، 
و�لتى بلغت �أن �أو�شى �أبناءه و�شعبه وحكومته بال�شطفاف 

دوما معها �شبيال لعزة �لعرب جميعا، كما كان يقول د�ئما.
�مل��ق��درة فى  ب��امل��و�ق��ف  ت��اري��خ �ل�شيخ ز�ي��د حافل  �أن  و�أو���ش��ح 
و�لعروبى  �لوطنى  بدء� من موقفه  �ل�شطفاف مع م�شر، 
نك�شة  وعقب   1956 ع��ام  �لثالثى  �ل��ع��دو�ن  �إب���ان  �لأ�شيل 
�لدولية  لل�شغوط  �ل�شجاع  بت�شديه  وم����رور�   ،1967
�مل�شرف  �لعربى  باملوقف  مو�جهتها  ف��ى  �ل�شارم  و�ل��ت��ز�م��ه 
بقطع �لنفط ت�شامنا مع م�شر خالل ن�شر �أكتوبر، وو�شول 
�إىل �إ�شهاماته �لعديدة فى معارك �لبناء و�لتنمية فى م�شر 

بعد �نتهاء مرحلة �لتحرير.
بالتعاون  �لتز�م  �حل��اىل من  �لوقت  فى  نلم�شه  ما  �أن  و�أك��د 
�لقيادتني  ل���دى  م�شتوى  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  �مل�����ش��رك  و�لتن�شيق 
�لرجمة  لهو  و�لإم�����ار�ت،  م�شر  م��ن  ك��ل  ف��ى  �ل�شيا�شيتني 
�مل�شري  ووح���دة  �مل�شرية  ب�شر�كة  �لبلدين  لإمي���ان  �لعملية 
على  دوم��ا  و��شتقبلت  ز�ي��د،  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �أر�شاها  �لتى 
بني  �ل���روؤى  لتطابق  بالتقدير،  و�ل�شعب  �ل��ق��ي��ادة  م�شتوى 
�لبلدين �ل�شقيقني فى هذ� �ل�شدد ..م�شري� �ىل �ن �لروؤية 
دعائم  لإر����ش���اء  �حل��ث��ي��ث  و�شعيه  ب��ل  ز�ي����د،  لل�شيخ  �ل��ث��اق��ب��ة 
�لأمن و�ل�شتقر�ر، و�شرورة حتقيق �لت�شامن �لعربى تلبية 
وتاأثريها على  لها وقعها  كان  �لعربية،  �ل�شعوب  لطموحات 
مدى م�شريته، وكانت م�شر فى طليعة �لدول �لتى ت�شاركت 

معه لتحقيق هذه �لأهد�ف �لنبيلة.
وت��اب��ع ���ش��ك��رى �ن���ه ع��ل��ى ه���ذه �لأر���ش��ي��ة �زده����رت �لعالقات 
�مل�شرية � �لإمار�تية حتى �شارت منوذجا خا�شا من �لتعاون 
�ل��ذى دع��م قدرتهما على مو�جهة  �لأم���ر  و�ل�����ش��ر�ك��ة، وه��و 
�لذى  �ل���ش��ط��ر�ب  ���ش��وء  على  تو�جههما  �ل��ت��ى  �ل��ت��ح��دي��ات 
ت�شهده �ملنطقة �شو�ء، نظر� لتف�شى �لأزمات بعدد من �لدول 
�أو تنامي ظاهرة �لإره��اب �لبغي�س، وكان  �لعربية �ل�شقيقة 
�أثره  �مل�شرك  �لعمل  فى  �ل�شادقة  و�لرغبة  �لتن�شيق  لهذ� 
و�ل�شعى  لال�شتقر�ر  �ملنطقة  ل�شتعادة  �جل��ه��ود  ف��ى  �لبالغ 
�جلاد  �لعمل  خ��الل  م��ن  �لبلدين  ل�شعبي  �ل��رخ��اء  لتحقيق 
و�ل���ش��ت��ع��د�د ل��ل��ت��ع��اون �مل��ن��زه ع��ن �أى غ��ر���س ���ش��وى حتقيق 

�ملنفعة �ملتبادلة.
و�أكد �إننا �ليوم، �إذ نتذكر بكل �لعرفان و�لتقدير روح �ل�شيخ 
بتجديد  ذك���ر�ه  نحيى  ب���اأن  و�ج��ب��ا  علينا جميعا  ف���اإن  ز�ي���د، 
ر�أ�شها  �آمن به من قيم و�أه��د�ف �شامية، وعلى  �للتز�م مبا 
تعزيز �لأخوة �لر��شخة و�لوطيدة بني دولتي و�شعبي م�شر 
و�لإمار�ت، وهو �أمر حتر�س عليه �لقيادة �ل�شيا�شية �مل�شرية 
حر�شا بالغا، ول تدخر جهد� نحو تنفيذه بالتعاون �لوثيق 
ملوؤ�ش�شة  بال�شكر  �لإم���ار�ت. وتوجه يف ختام كلمته  دول��ة  مع 
لدورها  ��شتكمال  �لحتفال  تنظيم  على  �لعريقة  �لأه���ر�م 
للمحات  و�إب����ر�ز�  �أمتنا  رم���وز  ذك���رى  ��شتدعاء  ف��ى  �مل�شرف 
�أجيالنا  �إىل  �حل�شنة  للقدوة  وتقدميا  تاريخنا  فى  �مل�شيئة 
رئي�س  �أحمد  �لأ�شتاذ مكرم حممد  قال  ناحيته  �ملقبلة. من 
�ملجل�س �لأعلى لتنظيم �لإعالم يف م�شر » ل �أظن �أن حاكما 
ع��رب��ي��ا مت��ي��ز ب��ال��ف��ر����ش��ة و�حل��ك��م��ة وب��ع��د �ل��ن��ظ��ر و�لو�قعية 
و�ملعرفة  للنا�س  �خلري  وحب  و�لتخيل  �حللم  على  و�لقدرة 

باللون  �ل�شديد  و�ل��غ��ر�م  و�ل�شعوب،  �لأمم  لأق��د�ر  �لدقيقة 
�لأخ�شر ي�شود لون �ل�شحر�ء �لأ�شفر ويهزمه مثل �ملغفور 
�آل نهيان موؤ�ش�س دولة �لإمار�ت  له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لعربية �ملتحدة طيب �هلل ثر�ه .. ول �أظن �أن حاكما عربيا 
�أغدق على �شعبه مثلما �أغدق �ل�شيخ ز�يد وبنى مدنا للنا�س 
جميع  ت��رز  �لع�شرية  للعمارة  ومتاحف  غناء  ح��د�ئ��ق  ه��ى 
يتمتع  و�لعاملني  للنا�س  وبهجة  كوكبنا  على  �لعمر�ن  �شور 

فيها �جلميع دون متيز بالأمن و�ل�شالم و�ل�شتقر�ر«.
ق��وة فى حربها  ز�ي��د �شاند م�شر بكل  �ل�شيخ  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملجيدة عام 1973 و�أعانها على �أثار هزمية 67 وتعوي�س 
قدر�تها �لع�شكرية ول يز�ل �جلميع يذكر كلماته » ل ميكن 
وكان  �مل�شريني«  دم��اء  من  �أغلى  يكون  �أن  �لعربى  للبرول 
لديه �ميان عميق مب�شر و�مل�شريني �ىل جانب موقفه من 
�ملقاطعة �لعربية مل�شر حيث كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد يرى 
�أن خ�شارة �لعرب �شوف تكون �أكر، و�أن �حلكمة تق�شي بغلق 
هذ� �لباب فى �أ�شرع وقت، لأن �لعرب فى غيبة م�شر يفقدون 
كل �شيء، كما �أن م�شر ميكن �أن تخ�شر بع�س مكانتها، لكنها 

تظل كما كانت �أبد �لدهر هي م�شر.
و�أ�شاف » كان حب �ل�شيخ ز�يد مل�شر جارفا، ومن �ملوؤكد �أن 
هذ� �حلب �لعميق �نتقل �إىل �أولد �ل�شيخ ز�يد، �لذين درجو� 
رح��م �هلل   « كلمته  ..وق���ال خمتتما  جميعا على حب م�شر« 
�أب��د�، و�أبقى على هذ� �حلب  �ل�شيخ ز�ي��د فى ذك��ر�ه �لعطرة 
�ل�شعبني  وب��ني  ب��ني م�شر و�لإم�����ار�ت  ي��رب��ط  �ل���ذى  �لكبري 

�لعظيمني �للذين يحر�شان قوة هذه �لعالقات وعظمتها«.
�مل�شرية  �لوطنية  �لهيئة  رئي�س  ج��ر  ك��رم  �لأ���ش��ت��اذ  وق���ال 
لل�شحافة �إن �ل�شيخ ز�يد مل يتاأخر عن وقوفه بجانب م�شر 
�لعالقات  خ�شو�شية  ور�شخ  �ل�شعبة،  �مل��و�ق��ف  خمتلف  فى 
مو�قفه  و�ت�شمت  وم��وؤي��د�،  د�عما  د�ئما  وك��ان  �لبلدين،  بني 
�شجة  دون  �ل�شيق  وق��ت  �ل�شقيق  وك��ان  و�لنبل،  بال�شهامة 
�إعالمية، يف وقت تخلت فيه دول كثرية عن م�شر، بل �شعت 

بع�شها �إىل �لإ�شر�ر بها.
له  �ملغفور  ��شم  حتمل  �لتى  �لكبرية  �مل�شروعات  �أن  و�أ�شاف 
وك���ان رح��م��ه �هلل حمبا  �مل�شريني،  ق��ل��وب  ف��ى  ��شمه  ح��ف��رت 
بع�س  لت�شييد  فترع  و�لنماء،  و�خل�شرة  و�لبناء،  للتعمري 
�ل��ق��رى و�مل�����دن، و����ش��ت�����ش��الح �لأر�����ش���ى �ل��زر�ع��ي��ة، ورف�س 
�لر�حل قطع �لعالقات مع م�شر �أو فر�س �لعزلة عليها فى 
�شنو�ت �لقطيعة �لعربية، ول نن�شى �أبد� عبار�ته �لتاريخية 
عن قطع �لعالقات مع م�شر �لتى قال فيها » مل نعزل م�شر، 
ولكننا عزلنا �أنف�شنا » و�ل�شعوب �لأ�شيلة هى �لتى ل تن�شى 

�أبد� من يقف بجو�رها فى �أوقات �ل�شدة.
مل�شر  حم���ب  �ل��ط��ي��ب  �لإم�����ار�ت�����ى  �ل�����ش��ع��ب  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
ي��ع��م��ل فى  �إ����ش���اءة لأى م�����ش��رى  و�مل�����ش��ري��ني، ومل حت���دث 
�لعمالة  بالدهم، فهو �شعب متو��شع ول يتعامل بتعال مع 
�لو�فدة، ويعطى كل �شاحب حق حقه، في�شعر �أنه فى بلده 

وبني �أهله.
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  و�أك���د 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ل يختلف �أبد� عن و�لده، و�أكمل 
م�شرية �خلري و�لعطاء فى جمرى �لعالقات بني �لبلدين، 
ومل يتحدث عن م�شر �شوى بعبار�ت �ملديح و�لثناء، وجتلت 
�ل��ق��ت��ال ق��ب��ل حرب  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، ع��ن��دم��ا ز�ر جبهة  م��و�ق��ف��ه 
�أكتوبر �ملجيدة بعام و�حد، و�أ�شدر بيانا ر�ئعا، قال فيه: �إن 
م�شر لي�شت وحدها فى �ملعركة، و�أن يوم �لن�شر قريب مهما 

عظمت �لت�شحيات.
من جانبه قال �شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة 
لدى جمهورية م�شر �لعربية ومندوبها لدي جامعة �لدول 
�أن ��شتقر�ر م�شر وقوتها  �إن �ل�شيخ ز�يد كان يرى  �لعربية 
هو ��شتقر�ر وقوة للوطن �لعربي، و�أن �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل 
�مل�شري  �مل�شرية و�ل�شعب  كان يحمل حمبة خا�شة للقيادة 

�لعظيم.
و�أ�شاف �أن حمبة �مل�شريني لل�شيخ ز�يد رحمه �هلل ن�شهدها 
ف��ى ك��ل رب���وع م�شر، وه��و م��ا يتجلى ك��ث��ري�، و�آخ��ره��ا هذه 
�لحتفالية �لكبرية �لتى تنظمها موؤ�ش�شة �لأهر�م �لعريقة، 

وتعر عن مكانة �ل�شيخ ز�يد فى قلوب �مل�شريني جميعا.
و�أكد �شعادة �شفري �لدولة بالقاهرة �ن �ل�شيخ ز�يد مل يكن 
�أعلى للحكام  جمرد حاكم عربي فقط بل كان قدوة ومثال 
�لعرب جميعا، نظر� ملو�قفه �لثابتة جتاه �لعروبة وق�شاياها 
و�أزماتها، وكان رحمه �هلل له مكانة خا�شة عند كل �لعرب، 
فلطاملا كان يتقدم �ل�شفوف حلل �لأزمات �لعربية بحكمته 
ز�يد  �ل�شيخ  م��و�ق��ف  �شطر  �ل��ت��اري��خ  �ن  ..مو�شحا  �لثاقبة 
�لد�عمة ملعارك �لهوية �لعربية �لقومية، فلم يكن ليهادن �أو 

حتى ليمتثل لأي �شغوط عليه لير�جع عن تلك �ملو�قف.
�ن م�شر كان لها مكانة  �ل�شفري �جلنيبي �ىل  �شعادة  ولفت 
و�أعطى  �مل�شريون،  فاأحبه  �أحب م�شر  ز�يد،  خا�شة يف قلب 
هذ� �حلب مكانة له خالدة فى قلوب �مل�شريني، و��شتح�شر 
هنا مقولته، // �إن نه�شة م�شر نه�شة للعرب كلهم، و�أو�شيت 
�أبنائى باأن يكونو� د�ئما �إىل جانب م�شر، فهذ� هو �لطريق 
هى  للعرب  بالن�شبة  م�شر  �إن  كلهم،  للعرب  �لعزة  لتحقيق 

�لقلب، و�إذ� توقف �لقلب فلن تكتب للعرب �حلياة //.
وقال �نه ومنذ تاأ�شي�س �لحتاد كانت م�شر من �أو�ئل �لدول 
�لتي دعمت و�شاندت قيامه ب�شكل مطلق فور �إعالنه، ودعمته 
كركيزة لالأمن و�ل�شتقر�ر دوليا و�إقليميا، و�لإمار�ت كانت 
من �أو�ئل �لدول �لتي دعمت و�شاندت م�شر يف حرب �أكتوبر 

�ملجيدة، وقدمت كل �إمكاناتها لدعم �ملجهود �حلربي.
و�أ�شاف » لن نن�شى كلمة �ل�شيخ ز�يد عندما قال �إن �لبرول 
�لبرول  �لعربي، فقرر قطع  �لدم  باأغلى من  لي�س  �لعربي 
�شغطا  �شكل  مما  �إ�شر�ئيل،  ت�شاند  �لتى  �ل��دول  عن  نهائيا 
ك��ام��ال على �ل��ق��ر�ر �ل���دوىل وع��ل��ى روؤي���ة �ل��ع��امل �إز�ء حرب 
حترير �لأر�س، و�أي�شا يف �أعقاب �لعدو�ن �لثالثي على م�شر 
�إعادة  ف��ى  �مل�شاركة  على  ز�ي��د  �ل�شيخ  حر�س   ،1956 ع��ام 

�لدعم  1967 قدم  نك�شة  �أعقاب  �ل�شوي�س، وفى  بناء مدن 
�لعون  ي��د  وم��د  �ل�شتنز�ف  ح��رب  خ��الل  مل�شر  �لقت�شادي 

لإز�لة خملفات �لعدو�ن �لإ�شر�ئيلي«.
ز�يد يف عملية  �ل�شيخ  له  �ملغفور  وثمن �جلنيبي م�شاهمات 
�لبناء و�لتنمية و�لتطوير مب�شر فقدم �لعديد من �مل�شاريع 
لها من بناء �ملدن �ل�شكنية كمدينة �ل�شيخ ز�يد، �إىل ��شت�شالح 
ع�شر�ت �لآلف من �لأر��شي �لزر�عية و�شق �لقنو�ت �ملائية، 
لعدد  �مل��ادي  �لدعم  وتقدمي  و�مل�شت�شفيات،  �ملد�ر�س  و�ن�شاء 
من �ملر�كز �لطبية و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية، لتحمل م�شاهماته 
طابعا قوميا و�إن�شانيا، وظلت �إجناز�ته يف م�شر �شاهد عيان 
على تاريخ من �ملحبة بني �لبلدين، و�شاهد� على حب عميق 

من جانب ز�يد مل�شر و�شعبها.
وقال �شعادة �شفري �لدولة بالقاهرة يف ختام كلمته �ن �ملغفور 
�لوثيقة  �ل��ع��الق��ة  خ��ي��وط  �هلل  رح��م��ه  ن�شج  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه 
�لعالقات  يف  فريد�  منوذجا  لت�شبح  وم�شر  �لإم���ار�ت  بني 
�لر�شمية  �مل�شتويات  كافة  على  و�شعبني،  بلدين  تربط  �لتي 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �ل��ع��الق��ات  �أب��ع��اد  وب��ك��ل  و�ل�شعبية 
�لعالقات  تاريخ  و�إن  و�لع�شكرية،  و�لثقافية  و�لجتماعية 
�مل�شركة بني �لبلدين ومو�قفهما معا لأكر موؤ�شر على قوة 

تلك �لعالقة بينهما.
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  مدبوىل  م�شطفى  معايل  �ألقى  كما 
ر�عي  �مل�شري  �لرئي�س  حتيات  بنقل  ��شتهلها  كلمة  �مل�شري 
�إطار  يف  تاأتي  �أنها  ..م��وؤك��د�  للح�شور  �لكرمية  �لحتفالية 
تقدير م�شر �لعميق للرو�بط �لأخوية و�لعالقات �لر��شخة 
�لتي تربطها بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة وحكومة 

و�شعبا.
ه��ذ� �جلمع  و�شط  باحل�شور  �شعادته  ع��ن  م��دب��ويل  و�أع���رب 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  وتقدير  ح��ب  على  �ئتلف  �ل��ذي  �ل��ك��رمي، 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، حر�شا من جانبه 
على م�شاركة دولة �لإمار�ت ، يف �حتفائها هذ� �لعام مبئوية 
�لأ�شيل  ز�يد،  �ل�شيخ  له  �ملغفور  موؤ�ش�شها، و�شانع وحدتها، 

مبعدنه، �خلالد مباآثره.
�أن  �ل��ط��ال��ع،  م��ن ح�شن  �أن���ه  �مل�����ش��ري  �ل����وزر�ء  رئي�س  ور�أى 
�ملائة  بالذكرى  لالحتفال  �لأخ��وي��ة،  �لأم�شية  هذه  تتز�من 
ق��رب حلول  م��ع  ن��ه��ي��ان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  مل��ول��د 
�ليوم �لوطني �ل� 47 لدولة �لإمار�ت يف �لثاين من دي�شمر 
باأن ينعم �هلل على دولة  �لتمنيات  ، متقدما بخال�س  �ملقبل 
من  باملزيد  �لأ���ش��ي��ل،  و�شعبها  �لطيبة،  باأر�شها  �لإم����ار�ت، 

�لرفعة و�لتقدم و�لزدهار.
وقال » يوؤكد �لتاريخ �لإن�شاين �أن �لقادة �لذين ي�شنعون فارقا 
يف حياة �شعوبهم و�أمتهم ل يرحلون » ..لفتا �إىل �أن �ل�شيخ 
ز�يد �لذي ولد قبل مائة عام، ماز�ل حيا يف قلوب �أبناء وطنه 
مع  ف�شعى  �ل��وح��دة،  ق��وة  باكر�  �أدرك  حيث  جميعا،  وقلوبنا 
�خوته حكام �لإمار�ت �ل�شبع لتحقيق �حتاد �لدولة، وتوحيد 
و�لتخطيط،  �لعلم  قيمة  ��شتوعب  كما  و�ل��ه��دف،  �ل��روؤي��ة 
فغر�س يف نفو�س �أبناء وطنه بذور �لعمل بطموح بال حدود، 
لتغدو �لإمار�ت منوذجا ي�شار له بالبنان، للدولة �لع�شرية 
�حلديثة، �جلاذبة لكافة �لروؤى و�لأفكار، �ملو�كبة لكل تطور. 
و�أ�شاف » �إن �آفاق روؤية �ل�شيخ ز�يد مل تقف عند حدود وطنه 
�أه��م��ي��ة �جل����و�ر و�لأم����ن �لإقليمي،  �أي��ق��ن  �لإم������ار�ت، ح��ي��ث 
�ل��ت��ع��اون �خلليجي،  �إن�����ش��اء جمل�س  ب���ارز يف  ب���دور  ف�����ش��اه��م 
و��شت�شافة �أول قمة خليجية يف �لعا�شمة �لإمار�تية �أبوظبي 
عام 1981، كما وعى قيمة �لعمل �لعربي �مل�شرك، ف�شاند 

خمتلف �لق�شايا �لعربية �لعادلة ».
وقال مدبويل » لعل من و�جبنا �أن تعلم �لأجيال �ليافعة يف 
م�شر، �أن ��شم »ز�يد« �لذي يعلو لدينا عدد� من �مل�شروعات 
و�لزر�عة  و�ل�شحة  �لإ�شكان  مبجالت  و�لتنموية  �خلدمية 
ثابتة ل  لها مو�قف  �أ�شيلة،  بقامة عربية  وغريها، يرتبط 
تن�شى يف موؤ�زرة م�شر �لغالية، من بينها �مل�شاهمة يف �إعادة 
بناء مدن �لقناة عقب حرب يونيو 1967، و�لن�شو�ء حتت 
����ش��ه��ار �شالح  1973 م��ن خ��الل  �أك��ت��وب��ر  �لن�شر يف  ر�ي���ات 
�لنفط  �ل��ه��ادرة:  �شيحته  و�إط���الق  �لتقليدي،  غ��ري  �لنفط 
�آخر�،  و�أخ��ري� ولي�س  �لعربي.،  �لدم  �أغلى من  لي�س  �لعربي 
مبادر�ته وجهوده لإعادة توحيد �ل�شف �لعربي عقب ماأ�شاة 

غزو �لكويت ».
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدكتور م�شطفى مدبويل،  و�أ�شاف 
�مل�����ش��ري يف ك��ل��م��ت��ه » ك���ان ه��ن��اك دوم����ا ع��ل��ى م����د�ر �لعقود 

و�لإم������ار�ت..  ب��ني م�شر  ي��رب��ط  �أخ����وي  .. ج�شر  و�لأع������و�م 
منهما  كل  ي�شاند  و�لآم���ال..  �لهموم  �لبلد�ن  عره  يتقا�شم 
�لآخر.. بقناعة من يدرك �أن �لدم و�حد، و�مل�شري م�شرك، 
وكما نقول »ز�يد يف قلوب �مل�شريني«، فقد كانت م�شر دوما 
يف »قلب ز�يد«، حيث توؤكد ذلك �أقو�له وو�شاياه، وترجمه 
�أفعاله ومناقبه ». و�أكد �أن �ل�شيخ ز�يد �أر�شى مببادئه وقيمه 
�لأ�شيلة، نهجا ت�شري عليه �لقيادة �حلكيمة لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
�ل�شمو  �هلل« و�شاحب  �لدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
ز�ي��د، رحمه  �ل�شيخ  �أن  �إىل  »، لفتا  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�هلل، غر�س يف نفو�س �أبنائه وبني وطنه، �أن �لر�بطة �لأخوية 
�لإمار�ت،  لدولة  �خلارجية  �ل�شيا�شة  ثو�بت  �أحد  م�شر  مع 
حتقيق  �شبيل  يف  ل��الآخ��ر،  ��شر�تيجي  �شريك  كليهما  و�أن 
�مل�شرك،  و�لعمل  و�لت�شاور  و�ل�شعبني،  �لبلدين  م�شالح 
هذ�  حتديات  �أن  �إىل  لفتا  �لتحديات،  لكافة  معا  للت�شدي 
�لع�شر عابرة للحدود.. متجاوزة لالأوطان.. ويف مقدمتها 

خطر �لإرهاب.
وق��ال » مبادئ ز�ي��د وع��ط��اوؤه نبع ل ين�شب.. و�أب��ن��اوؤه على 
 2013 يونيو   30 بعد  ما  �شنو�ت  ولعل  �شائرون..  �ل��درب 
�شهد �شعود�  �لإمار�تية   � �مل�شرية  �لعالقات  م�شار  �أن  توؤكد 
�للحظة  منذ  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شاندت  حيث  متميزة،  ودفعة 
�لأوىل �ل�شعب �مل�شري يف تنفيذ خارطة �لطريق، كما دعمت 
�مل�شروعات  من  ع��دد  تنفيذ  يف  و�شاركت  �لوطني  �قت�شادنا 

�خلدمية و�لتنموية«.
ويف �خلتام تقدم رئي�س �لوزر�ء �مل�شري بال�شكر �إىل موؤ�ش�شة 
�لأهر�م �لعريقة، �ل�شاربة بجذورها يف تاريخ �لعمل �ل�شحفي 
�لعربي، على �لتنظيم �مل�شرف لهذه �لحتفالية �لأخوية، مبا 
يعك�س مكانة »ز�ي��د« يف قلوب �مل�شريني، معربا عن �متنانه 
هذ�  �حتفالها  �لإم���ار�ت، يف  دول��ة  مل�شاركة  �لفر�شة  لإت��اح��ة 
�لعام مبئوية �ل�شيخ ز�يد، و�عالنها عام 2018 »عام ز�يد«، 
وقال » لعل �لكثريين ل يعلمون �أن �أول حو�ر �شحفي �أجري 
مع �ل�شيخ ز�يد كان مع �شحيفة �لأهر�م عام 1968، حني 

كان حاكما لأبوظبي ».
و�ختتم مدبويل كلمته باأن دعا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد 
14 لغياب  �ل����  �ل��ذك��رى  ب��و����ش��ع رح��م��ت��ه يف  �ل��غ��ايل  �لفقيد 
روح  للج�شد فقط، لأن  �أن��ه رحيل  ج�شده عن عاملنا، موؤكد� 
ز�يد �شتظل خالدة لالأبد، و�شيبقى يف قلوب �أبناء وطنه، ويف 
و�أد�م على   .. �ل�شيخ ز�يد  �مل�شريني، قائال: رحم �هلل  قلوب 
�لإمار�ت �لرفعة و�لتقدم.. وعا�شت م�شر و�لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة يف عزة و��شتقر�ر �إىل يوم �لدين.
وبعد �نتهاء فعاليات �لفتتاح، بد�أت �جلل�شة �ملو�شعة للمئوية 
�أد�رها  � �لإمار�تية«  حتت عنو�ن » منوذج �لعالقات �مل�شرية 
�مل�شري  �ل��ن��و�ب  �شئون جمل�س  وزي��ر  م��رو�ن  �مل�شت�شار عمر 
�لفقى  �ل��دك��ت��ور م�شطفى  م��ع��ايل  م��ن  ك��ل  فيها  و���ش��ارك   ،
وزير  �لعر�بى  حممد  و�ل�شفري  �لإ�شكندرية،  مكتبة  مدير 
�لأمني  �ل���ز�وى  خليل  و�شعادة  �لأ�شبق،  �مل�شري  �خلارجية 
�أحمد  م��ع��ايل  ع��ن  نيابة  �لعربية  للجامعة  �مل�شاعد  �ل��ع��ام 
و�شعادة  �لعربية،  �ل���دول  جلامعة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لغيط  �أب��و 
�لإمار�تية،  �لروؤية  جريدة  حترير  رئي�س  �حلمادى  حممد 
للعالقات  �لنجاح  من��وذج  ��شتعر��س  �جلل�شة  تناولت  حيث 
�مل�شرية � �لإمار�تية و�إ�شهامات �ل�شيخ ز�يد لإحد�ث �لتالقى 
فى  و��شتثنائيا  فريد�  منوذجا  باعتباره  �لإمار�تي،  �مل�شرى 
تاريخ �لعالقات �لعربية �لعربية، وكذلك حكمة �ل�شيخ ز�يد 
وجهوده �ملتو��شلة على مدى خم�شني عاما لتحقيق �لنه�شة 
�لتنمية  �لإم��ار�ت و�مل�شاهمة فى نقل مناذج  و�لتنمية د�خل 
تكري�س  �إىل  بالإ�شافة  �لعربية،  �لعو��شم  لبع�س  �لناجحة 
بدوره  �ن�شحب  و�ل��ذى  �لإم��ار�ت��ى  �مل�شرى  �لتعاون  �شر�كة 
�أكتوبر  على مو�قف عربية ر�ئدة بلغت ذروتها خالل حرب 

.1973
منوذج  جن��اح  جتربة  ��شتلهام  ���ش��رورة  �حل�شور  ناق�س  كما 
� �لإمار�تية فى ت�شحيح م�شار �لعالقات  �لعالقات �مل�شرية 
�لعربية �لعريية، و��شتعادة روح �لت�شامن �لعربي، و�إحد�ث 
�لتى  �لتحديات  �لعديد من  �ملطلوبة فى مو�جهة  �ل�شحوة 

تو�جه �لعامل �لعربي.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة عجمان ت�شارك املر�شى مب�شت�شفى خليفة الحتفال باليوم الوطني

•• عجمان -وام:

�شاركت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان �ملر�شى يف م�شت�شفى خليفة فعاليات 
�لحتفال باليوم �لوطني �ل� 47 وذلك �نطالقا من حر�شها على م�شاركة 
وز�رة  ل�شر�تيجية  حتقيقاً  �ل��ي��وم  ب��ه��ذ�  فرحتهم  �ملجتمع  �أف����ر�د  ك��اف��ة 
وقام  �ملقدمة.  �خلدمات  �جلمهور حول  ر�شا  تعزيز  �إىل  �لهادفة  �لد�خلية 
نائب  �مل�شيبي  حميد  علي  �لعميد  �شعادة  برئا�شة  �لعامة  �لقيادة  من  وف��د 
مدير عام �لإد�رة �لعامة للخدمات �مل�شاندة - ير�فقه �شعادة �لعقيد �ل�شيخ 
عبد�هلل �شعيد �لنعيمي نائب مدير معهد تدريب �ل�شرطة و�ملقدم عبد�هلل 
�أحمد حممد �شالح  �لعو�شي رئي�س ق�شم م�شرح �جلرمية و�لر�ئد  يو�شف 
�لتدريب وعدد من �ل�شباط و�لأف��ر�د بال�شرطة - بجولة على  مدير فرع 
�أحو�لهم  على  خاللها  �طمئنو�  و�ل��رج��ال  �لأط��ف��ال  م��ن  �مل�شت�شفى  ن��زلء 

�لوطني  �ليوم  و�لتهنئة مبنا�شبة  لهم  �لتذكارية  �لهد�يا  �ل�شحية وقدمو� 
متنيات جميع �لعاملني ب�شرطة عجمان باأن مين  نقلو�  كما  للدولة،   47
�هلل عليهم بال�شفاء �لعاجل و�أن يعودو� �إىل ذويهم وقد �أكملو� �لعالج وهم 
�لزيارة  ه��ذه  �إن  �مل�شيبي  حميد  علي  �لعميد  �شعادة  وق��ال  وعافية.  ب�شحة 
�لعامة  و�ل��ع��الق��ات  �لإع���الم  ق�شم  نظمها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  �إط���ار  يف  ج���اءت 
بهذ�  �لفرحة  �ملر�شى  مل�شاركة  �لوطني  باليوم  لالحتفال  عجمان  ب�شرطة 
نفو�شهم  يف  و�ل�����ش��رور  �ل��ف��رح  و�إدخ���ال  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  وتعزيز  �ل��ي��وم 
وغر�س مفهوم �لر�حم و�لإح�شا�س بامل�شوؤولية جتاه �لآخري�ن �لتي يدعو 
�لزيارة تقدم وفد �شرطة عجمان  �لإ�شالمي �حلني�ف. ويف ختام  ديننا  لها 
جهودهم  على  بامل�شت�شفى  �لعاملني  جميع  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل 
�لتي يبذلونها يف �شبيل ر�حة �ملر�شى من �هتمام ورعاية وتوفري �خلدمات 

�ل�شحية متمنني لهم �لتوفيق و�ل�شد�د يف مهام عمله�م �لإن�شاين.

اأمل القبي�شي تبحث تعزيز التعاون الربملاين مع رئي�س جلنة مدينة �شنغهاي للموؤمتر ال�شت�شاري ال�شيا�شي لل�شعب ال�شيني
•• اأبوظبي -الفجر:

����ش��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �أم���ل 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل 
�ملجل�س  مقر  يف  �لحت���ادي  �لوطني 
رئي�س  يونهو  دونغ  معايل  باأبوظبي 
للموؤمتر  ���ش��ن��غ��ه��اي  م��دي��ن��ة  جل��ن��ة 
�ل�شت�شاري �ل�شيا�شي لل�شعب �ل�شيني 
ل��ه. وبحثت معايل  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  رئي�شة 
للموؤمتر  �شنغهاي  جلنة  رئي�س  مع 
�شبل  �ل�شيني،  لل�شعب  �ل�شت�شاري 
�لرملانية  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  تعزيز 
�خلر�ت  وت��ب��ادل  �ل��زي��ار�ت  وتفعيل 
بني �جلانبني، م�شرية �إىل �أن �أهمية 
�لزيار�ت  �شعيد  على  �ل��زي��ارة  ه��ذه 
ب���ني �جلانبني  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
�مل�شركة  �مل�����ش��ال��ح  خ��دم��ة  �إط����ار  يف 
وتطوير �لعالقات �لثنائية وتن�شيق 
�ل���روؤى و�مل��و�ق��ف خ��الل �مل�شاركة يف 

�لفعاليات �لرملانية �لدولية.
�لعالقات  ع���ل���ى  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أث����ن����ت 
�لتي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ل�شني،  �لإم�����������ار�ت  ب����ني  ت����رب����ط 
�لتي �شهدتها  و�لتطور�ت �لإيجابية 
�ل����ع����الق����ات ب����ني �ل���ب���ل���دي���ن خ���الل 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �لأخ�������رية  �ل���ف���رة 
ت�شهد  �ل�شيا�شي و�لرملاين، وهو ما 
�لعديدة  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل���زي���ار�ت  ع��ل��ي��ه 
�شيا�شية  وف������ود  ب���ه���ا  ق���ام���ت  �ل���ت���ي 
وبرملانية خالل �لفرة �لأخ��رية، يف 
بتنمية  �لبلدين  ظل �هتمام قيادتي 
خمتلف  يف  �ل����ع����الق����ات  وت����ط����وي����ر 
ل�شعبي  خ����ري  ف���ي���ه  مب����ا  �مل�����ج�����الت 

معاليها  و�أ�شارت  �خلا�س.  و�لقطاع 
�ملعر�س،  ه��ذ�  خ��الل  “من  �أن���ه  �إىل 
ر�شالة  �ل�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  �أر���ش��ل��ت 
للعامل �أجمع عن مدى �نفتاحها على 
�ل��ع��امل، ك��م��ا ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة دولة 
�لإم����ار�ت يف �مل��ع��ر���س جن��اح��ا كبري� 
�لإم��ار�ت��ي يف  �ملنتج  �شمعة  تعزيز  يف 
�لت�شدير  ووجهات  �لدولية  �ملحافل 
�إجنازه  مت  م��ا  �أن  و�أك���دت  �لعاملية”. 
�لقت�شادية  �لعالقات  �شعيد  على 
�لبلدين  ب��ني  و�مل�شتقبلية  �ل��ر�ه��ن��ة 
زي�����ارة فخامة  وم��ت��اب��ع��ة خم���رج���ات 
�لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �ل�شيني  �لرئي�س 
وم�شاركة �لإمار�ت يف م�شاريع مبادرة 
�حل������ز�م و�ل���ط���ري���ق، ي��ع��د م���ن �أه���م 
�لإجناز�ت بني �لبلدين �ل�شديقني. 
�ل�شمو  �شاحب  زي���ارة  �أن  �إىل  لفتة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة �إىل �ل�شني كان لها 
�لعالقات  توطيد  �لكبري يف  �لف�شل 
يف  و�شاهمت  �ل�شينية،  �لإم��ار�ت��ي��ة 

تطويرها ب�شكل لفت.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  و�أك�������دت 
تعزيز  �أه����م����ي����ة  ع����ل����ى  �لحت�����������ادي 
�لتي  و�لتعليمية  �لثقافية  �لعالقات 
�مل�شاريع  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ب��ل��دي��ن،  ت��رب��ط 
�ل�شباب  ودع���م  �مل�����ش��رك��ة  �لثقافية 
وريادة �لأعمال، م�شرية �إىل ح�شارة 
بالدور  وم�شيدة  �ل��ع��ري��ق��ة،  �ل�شني 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ملركز  �ملهم 
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  ل��در����ش��ة  ن��ه��ي��ان  �آل 
بجامعة  �لإ���ش��الم��ي��ة  و�ل���در�����ش���ات 
�لذي  بكني،  يف  �لأجنبية  �لدر��شات 

تفعيل  �أملها يف  ، معرة عن  �لعامل 
تطوير  ي�شب يف  �مل��ذك��رة مب��ا  ه���ذه 
وت��ع��م��ي��ق �ل��ع��الق��ات �ل��رمل��ان��ي��ة بني 
�لبلدين وتبادل �ملعلومات و�خلر�ت 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م���ع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
و�لتن�شيق  �ل�شيني،  �ل�شعب  ل��ن��و�ب 
لتوحيد �لآر�ء و�ملو�قف �ل�شيا�شية يف 

�لحتاد�ت �لرملانية �ملختلفة. 
�ملجل�س  وف��د  زي���ارة  ��شتعر�شت  كما 
ل��ل��ق��اء معايل  �ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي 
�لوطني  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ي��ان��غ  و�ن���غ 
�ل�شيا�شي  �ل���ش��ت�����ش��اري  ل��ل��م��وؤمت��ر 
�ل�شيني ومقابلة معايل هو خه بينغ 
�ل�شيوعي  ع���ام جل��ن��ة �حل���زب  �أم���ني 
ورئي�س  �شان�شي  ملقاطعة  �ل�شيني 
�للجنة �لد�ئمة ملجل�س نو�ب �ل�شعب 
معايل  ومقابلة  �شان�شي،  مبقاطعة 
ل��ي��و ج��ي��ان �أم���ني ع���ام جل��ن��ة �حلزب 
�ل�شيوعي �ل�شيني ملقاطعة جيانغ�شو 
ورئي�س �للجنة �لد�ئمة ملجل�س نو�ب 
�ل�شعب مبقاطعة جيانغ�شو، ومت من 
�لروؤى  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��الل 
�لدويل  �ملجتمع  ق�شايا  �أه��م  ب�شاأن 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرك.
و�أ�شادت معاليها بالعالقات �لثنائية 
�لتاريخية �لتي تربط بني �لبلدين، 
باإذن  و�لتي بد�أت يف عهد �ملغفور له 
�هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ترجمت  حيث  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
ه��ذه �ل��ع��الق��ات م��ن خ��الل �لتعاون 
�لبلدين  ب���ني  �مل���ت���ب���ادل  و�ل��ت��ف��اه��م 

خلدمة �مل�شالح �مل�شركة. 
�ملتنامية  �لعالقات  عمق  و�أو�شحت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  بني دولة 

�لبلدين �ل�شديقني.
ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة ع��ل��ي جا�شم 
عبد�هلل  خ���ل���ف���ان  و����ش���ع���ادة  �أح����م����د، 
�لوطني  �ملجل�س  ع�����ش��و�  ي��وخ��ة  ب��ن 
�شبيب  �أح���م���د  و����ش���ع���ادة  �لحت�������ادي، 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �ل��ظ��اه��ري 
�لزعابي  ي��و���ش��ف  ج��ا���ش��م  و����ش���ع���ادة 
للخدمات  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
�لدكتورة  معايل  و�أع��رب��ت  �مل�شاندة. 
�ل�شتقبال  ح�شن  عن  �لقبي�شي  �أمل 
وك�����رم �ل�����ش��ي��اف��ة �ل�����ذي ل��ق��ي��ه وفد 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي خالل 
�ل�شني  ج���م���ه���وري���ة  �إىل  زي�����ارت�����ه 
نوفمر   9-4 �ل��ف��رة  يف  �ل�شعبية 
لقاء�ت  ت��خ��ل��ل��ه��ا  و�ل���ت���ي   ،2018
ب�شخ�شيات هامة وذ�ت ثقل �شيا�شي 
يتعلق  م����ا  وخ���ا����ش���ة  و�ق���ت�������ش���ادي، 
من  �ل�شينية  �لإمار�تية  بالعالقات 
على  مثنية  �ل�شيني.  �جل��ان��ب  قبل 
�ل����دور �حل��ي��وي و�مل��ه��م �ل���ذي يقوم 
ل���دى جمهورية  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ري  ب��ه 
�لعديد  تن�شيق  يف  �ل�شعبية  �ل�شني 
ويف  �مل��ه��م��ة،  �لثنائية  �ل��ل��ق��اء�ت  م��ن 
�لبلدين على  �لعالقات بني  توطيد 

خمتلف �ل�شعد.
ل��ق��ائ��ه��ا مع  �إىل  و�أ�����ش����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا 
�للجنة  رئ��ي�����س  ت�شات�شو  يل  م��ع��ايل 
لنو�ب  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س  �ل��د�ئ��م��ة 
عنه  �أث��م��رت  وم��ا  �ل�شيني،  �ل�شعب 
ل��ل�����ش��ني م���ن توقيع  �ل���وف���د  زي������ارة 
�ملجل�س  بني  وت��ع��اون  تفاهم  مذكرة 
�لوطني �لحتادي و�ملجل�س �لوطني 
تعد  و�لتي  �ل�شيني،  �ل�شعب  لنو�ب 
م�شتوي  ع��ل��ي  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل 

وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية و�حلر�س 
تطلعات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ط��وي��ره��ا  ع��ل��ى 
�لبلدين  و�شعبي  قيادتي  وطموحات 
ع��ل��ى �أ���ش��ا���س �ل�����ش��د�ق��ة و�لح����ر�م 
م�شرية  �مل�شركة،  و�مل�شالح  �ملتبادل 
جمهورية  رئي�س  فخامة  زي��ارة  �إىل 
�لتاريخية  بينغ  ج��ني  ���ش��ي  �ل�����ش��ني 
�إىل دولة �لإمار�ت يف يوليو �ملا�شي، 
على  �لتاأكيد  خاللها  من  مت  و�لتي 
م�����ش��ار�ت �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن يف 
كافة �ملجالت، مبا يعود على �شعبي 
�ل��ب��ل��دي��ن من���اء وت���ط���ور� و�زده������ار�. 
�لتاريخية  �ل���زي���ارة  ن��ت��ائ��ج  وت��ك��ل��ل��ت 
بتوقيع 13 �تفاقية ومذكرة تفاهم 
لي�شبح  و�ل�������ش���ني،  �لإم��������ار�ت  ب���ني 
جم���م���وع �لت���ف���اق���ي���ات �مل���وق���ع���ة بني 
�تفاقية،   20 م���ن  �أك����ر  �ل��ب��ل��دي��ن 
�ل�شر�كة �ل�شر�تيجية بني  لتعزيز 
للعمل  جديدة  �آف��اق  وفتح  �لبلدين 

�مل�شرك يف خمتلف �ملجالت.
وه�����ن�����اأت م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�����ل 
يونهو  دون��������غ  م����ع����ايل  �ل���ق���ب���ي�������ش���ي 
�شنغهاي  م���دي���ن���ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيا�شي  �ل���ش��ت�����ش��اري  ل��ل��م��وؤمت��ر 
�ملعر�س  ب��ن��ج��اح  �ل�����ش��ي��ن��ي  ل��ل�����ش��ع��ب 
�لذي  ل��ل�����ش��ادر�ت  �ل����دويل  �ل�شيني 
بد�ية  يف  ���ش��ن��غ��ه��اي  يف  تنظيمه  مت 
نوفمر 2018، حيث �شاركت دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بوفد ي�شم 
�مل�شوؤولني  م��ن  م�����ش��ارك��اً   60 ن��ح��و 
�ملعنية  �حلكومية  �جل��ه��ات  وممثلي 
و�ملحلي،  �لحت��ادي  �ل�شعيدين  على 
�لأع��م��ال وممثلي  ونخبة من رج��ال 
�ل�شتثمارية  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����ش��رك��ات 

وع������ر م����ع����ايل دون��������غ ي���ون���ه���و عن 
�شعادته بزيارة دولة �لإمار�ت، مثنيا 
�أحرزته  �ل���ذي  �لكبري  �ل��ت��ق��دم  على 
�مل��ج��الت، و��شفا  �شتى  �لإم����ار�ت يف 
�ملنطقة  دول  �أه��م  باأنها من  �ل��دول��ة 
كونها متتلك بيئة ��شتثمارية جاذبة 
ول�شعيها  �مل�شتثمرين  م��ن  للعديد 
�شباقة  لتكون  �ملناف�شة  على  �لد�ئم 

يف خمتلف �ملجالت. 
فخامة  زي��ارة  �إىل  معاليه  �أ�شار  كما 
جني  �شي  م��ع��ايل  �ل�شيني  �لرئي�س 
بينغ �إىل دولة �لإمار�ت، و�لتي كانت 
م���ن نوعها،  ف���ري���دة  زي�����ارة  مب��ث��اب��ة 
�إىل  �لثنائية  �لعالقات  ق��ادت  و�لتي 
�لتعاون.  م��ن  م��ت��ق��دم��ة  م�����ش��ت��وي��ات 
تدعم  �ل�شني  جمهورية  �أن  م��وؤك��د� 

دولة �لإمار�ت يف �أك�شبو 2020.
�شنغهاي  مدينة  جلنة  رئي�س  و�أ�شاد 
�ل�شيا�شي  �ل���ش��ت�����ش��اري  ل��ل��م��وؤمت��ر 
ب����زي����ارة معايل  �ل�����ش��ي��ن��ي  ل��ل�����ش��ع��ب 
و�لوفد  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �أم����ل  �ل���دك���ت���ورة 
�ل�شني  �إىل ج��م��ه��وري��ة  ل��ه��ا  �مل��ر�ف��ق 

�لثقايف  للتو��شل  ج�شر  �أه��م  يعتر 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن، و�ل�����ذي ت��خ��رج منه 

�لعديد من �ل�شخ�شيات يف �ل�شني.
�أهمية تنمية  �أك��دت كذلك على  كما 
قطاعي  يف  �ل���ث���ن���ائ���ي���ة  �ل����ع����الق����ات 
�لبلدين،  ب��ني  و�ل��ط��ري�ن  �ل�شياحة 
وخ��ا���ش��ة يف ظ��ل وج���ود �ل��ع��دي��د من 
�لبلدين  ب����ني  �جل����وي����ة  �ل����رح����الت 
�جلالية  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  ووج�������ود 

�ل�شينية يف �لإمار�ت.
�أع�����رب م��ع��ايل دون����غ يونهو  ب�����دوره 
�شنغهاي  م���دي���ن���ة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيا�شي  �ل���ش��ت�����ش��اري  ل��ل��م��وؤمت��ر 
ملعايل  �شكره  ع��ن  �ل�شيني  لل�شعب 
ح�شن  على  �لقبي�شي  �أم��ل  �لدكتورة 
بجهود  م�شيد�  و�لزيارة،  �ل�شتقبال 
م��ع��ال��ي��ه��ا وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة يف 
ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات �ل���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
خا�شة  �ل�شعبية  �ل�شني  وجمهورية 
يف �إطار �لزيار�ت �لرملانية �لر�شمية 

�ملتبادلة بني �جلانبني.

لل�شخ�شيات  ومقابلتها  �ل�شعبية، 
�مل���ج���ال  �ل������ب������ارزة يف  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
�أهمية  ع���ل���ى  م�������ش���دد�  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي. 
ت���ط���وي���ر �ل���ع���الق���ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
�ل���ب���ل���دي���ن يف خم���ت���ل���ف �جل����و�ن����ب، 
�إىل  لف��ت��ا  منها،  �لرملانية  ل�شيما 
�ل�شني  عا�شمة  تعتر  �شنغهاي  �أن 
�لثقافية، و�أنه يتمنى دفع �لعالقات 
�لثقافة  جم�����ال  يف  �ل���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
لذلك من  ملا  �لأم���ام،  و�لتعليم نحو 
�أثر �إيجابي كبري ويعود بالنفع على 
���ش��ع��ب��ي �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني. ويف 
ختام �للقاء وجه معايل دونغ يونهو 
�لقبي�شي  �أمل  دعوة ملعايل �لدكتورة 
لزيارة �شنغهاي، فيما وجهت معايل 
�لدكتورة �أمل �لقبي�شي دعوة �إىل كل 
من: معايل و�نغ يانغ رئي�س جمل�س 
�ل�شيا�شي  �ل����ش���ت�������ش���اري  �مل����وؤمت����ر 
�ل�شيني، ومعايل دونغ يونهو رئي�س 
للموؤمتر  ���ش��ن��غ��ه��اي  م��دي��ن��ة  جل��ن��ة 
لل�شعب  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل����ش���ت�������ش���اري 

�ل�شيني لزيارة ر�شمية للدولة.

يتناول التحديثات على دليل  اأبوظبي لالإنارة وي�ستعر�س اأكرث من 20 ورقة عمل متخ�س�سة

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ اأعمال موؤمتر الإنارة ال�شنوي وتوؤكد على قيم ال�شتدامة والرت�شيد 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �أهمية  �أك�����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
�لل�����ت�����ز�م ب��ق��ي��م وم���ع���اي���ري �ل����ش���ت���د�م���ة يف 
تطبيقا  وذل���ك  �لإن����ارة  �أع��م��ال  جميع  تنفيذ 
�أب���وظ���ب���ي، كونها  �لإن������ارة يف  ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتنمية  ت�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق  �أول���وي���ة وه���دف���اً 

�ملن�شودة.
جاء ذلك خالل موؤمتر �لإنارة �ل�شنوي �لذي 
�لثنني  �م�س  �أعماله  �إط��الق  �لبلدية  �أعلنت 
باب   – )ف��ورم��ن��ت  ف��ن��دق  يف  ن��وف��م��ر   26
�لبحر- �أبوظبي( وي�شتمر يومني، وياأتي هذ� 
د�ئ��رة �لتخطيط  �إط��ار حر�س  �ملوؤمتر �شمن 
�لعمر�ين و�لبلديات – بلدية مدينة �أبوظبي 
يف  �لإن����ارة  ��شر�تيجية  بتطبيق  و�ل��ت��ز�م��ه��ا 
�إمارة �أبوظبي، و�ل�شتفادة من �خلر�ت و�آخر 
عامل  يف  �حلديثة  �لتقنيات  �إليه  تو�شلت  ما 

�لإنارة. 
ي�شارك يف �ملوؤمتر �لعديدة من �جلهات ممثلة 
�ملحليني  و�مل���ط���وري���ن  �حل��ك��وم��ي��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ات 
و�ل�شت�شاريني  و�ل���دول���ي���ني،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ني 
�لإن����ارة،  جم���ال  يف  �ملتخ�ش�شني  و�مل��ق��اول��ني 
للمنتجات  �مل�����ش��ن��ع��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل�������ش���رك���ات 

�مل�شتخدمة يف �لإنارة.
بلدية مدينة  دور  تعزيز  �إىل  �ملوؤمتر  ويهدف 
�أب��وظ��ب��ي يف جم���ال �لإن�����ارة و�ل���ش��ت��ف��ادة من 
�خلر�ت �لعاملية يف جمالت �لإ�شاءة �ملنت�شرة 
و�إ�شاءة  و�لأن����ف����اق،  �ل��ط��رق و�جل�����ش��ور  ع��ل��ى 
�لعامة،  و�حلد�ئق  و�ل�شاحات  �مل�شاة،  مناطق 
و�لو�شول �إىل روؤية م�شركة موحدة لر�شيخ 
�لتقنيات  �أف�شل  و��شتثمار  �ملمار�شات،  �أف�شل 
و�لأفكار �ملبدعة �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف 
وتوفري  �ل�شتد�مة  وحتقيق  �لطاقة  توفري 
فر�س ��شتثمارية للمطورين، وتوطيد ثقافة 
�حلفاظ على �لبيئة بال�شكل �لذي ي�شاهم يف 
با�شر�تيجية  و�لهتمام  �لتنمية،  دفع عجلة 
م�شتويات  تخفي�س  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  �لإن�����ارة 
عن  �لناجتة  �لكلفة  وتخفي�س  �لإن���ارة  �شدة 
��شتهالك �لطاقة و�إنتاجها ملا له من �أثر كبري 
�لناجمة  �لغازية  �لنبعاثات  من  �لتقليل  يف 
عن �ل�شتهالك غري �ملجدي للطاقة، وتر�شيد 
�لإنفاق على �أعمال �شيانة منظومات �لإنارة 
�أن��و�ع��ه��ا .. وحت�����ش��ني نوعية  ع��ل��ى �خ��ت��الف 
�لذكية يف  �لإن����ارة  و�إدخ����ال مفاهيم  �لإن����ارة، 
�لق�شوى  �ل�شتفادة  �آليات  وتطوبر  �مل�شاريع، 
�لإنارة  مع  ومتازجها  �لطبيعية  �لإن���ارة  من 

�ل�شناعية ، وتطوير طرق �لتحكم بها .  
من جانبه �أكد �ملهند�س �شامي �لها�شمي مدير 
�لتحتية  �لبنية  قطاع  يف  �لفني  �لدعم  �إد�رة 
�أعمال  �ف��ت��ت��اح  ك��ل��م��ة  �ل��ب��ل��دي��ة يف  و�أ�����ش����ول 
�ملوؤمتر  �ن��ع��ق��اد ه���ذ�  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  �أن  �مل��وؤمت��ر 
توؤكد جناحه وج��دو�ه، وبالوقت ذ�ت��ه حتوله 
�إىل من�شة مهمة ميكننا من خالله �أن نطلع 
على �آخر �مل�شتجد�ت يف عامل �لإنارة، ومعرفة 

�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية يف هذ� �ملجال، وذلك 
�خلر�ء،  ��شتقطاب  يف  �ملوؤمتر  لنجاح  نتيجة 
و�أ�شحاب �لتجارب �ملميزة، و�لكم �لكبري من 
يناق�شها  �لتي  و�مل��وؤث��رة  �ملهمة  �لعمل  �أور�ق 
�ملوؤمتر، ولكل ما تقدم يكت�شب �ملوؤمتر �أهمية 
�ل�شتد�مة  معايري  مع  يتو�فق  كونه  ق�شوى 
ب�شكل  وتطبيقها  قيمها  ل��ر���ش��ي��خ  وي�����ش��ع��ى 

مميزة.
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �أن  �لها�شمي  و�أ���ش��اف 
�ل�شر�كة  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ح��ري�����ش��ة 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  مع  و�لتعاون 
�مل���وؤمت���ر ملتقى  ه���ذ�  وي��ع��د  �مل���ج���ال،  �شتى  يف 
حقيقيا يجمع �أفكارنا، و�أطروحاتنا، وطرقنا 
يف �لعمل، وروؤيتنا للتطوير و��شتخد�م �أحدث 
�ل��و���ش��ائ��ل و�لأ���ش��ال��ي��ب و�مل��م��ار���ش��ات يف عامل 
ن��ت�����ش��رف بح�شور  �لإن������ارة خ�����ش��و���ش��ا، و�إن���ن���ا 
وم�شاركة �ملعنيني بهند�شة وتطبيقات �لإنارة 
�إىل هذ�  �أن ننظر  �حلديثة، ومن هنا ميكننا 
�لتطويرية  ل��الأف��ك��ار  منبع  �أن��ه  على  �مل��وؤمت��ر 
ونقطة �نطالق لتعزيز مبادئ �لإنارة �لذكية 

و�مل�شتد�مة .
و�أ�شار �أن تطبيق ��شر�تيجية �لإنارة يف �إمارة 
�أبوظبي ي�شكل �أولوية ق�شوى كونها تنطوي 
��شتهالك  وتر�شيد  �ل�شتد�مة  معايري  على 
�ل�شيا�شات  �ت���ب���اع  �إىل  و�ل���ه���ادف���ة  �ل���ط���اق���ة 
مبادئ  على  �لقائمة  و�مل�شاريع  و�لإج����ر�ء�ت 
�ل�شتد�مة، لهذ� حتر�س �لبلدية على تطبيق 
هذه �لروؤية يف جميع م�شاريع �لبنية �لتحتية 

�لتي تنفذها بالتعاون مع �شركائها .
�ملوؤمتر  ه��ذ�  �إىل  نتطلع  �لإط���ار  ه��ذ�  و�شمن 
ي�شكل  �أن  �ل��ع��م��ل  و�أرو�ق  ب��امل��ح��اور  �ل����ري 
و�ل�شر�تيجية  �لروؤية  لهذه  جديدة  �إ�شافة 

على �شعيد �لتطبيق و�لتطوير .

اأوراق العمل
على �ل�شعيد ذ�ته ويف �ليوم �لأول من موؤمتر 
�لإنارة �ل�شنوي مت ��شتعر��س عدد من �أور�ق 
�ل��ع��م��ل ب����د�أت ب��ع��ر���س م�����ش��رك حت��ت عنو�ن 
)حتديثات على دليل �لإ�شاءة( قدمها ديفيد 

دن ، وزينب �حلو�شني. 
�لأ�شياء  )�نرنت  بعنو�ن  عمل  ورق��ة  تبعتها 
وكيفية ��شتخد�مه يف �لإنارة �لذكية لل�شو�رع(، 
ثم تبعتها حلقة نقا�شية تناولت ما مت تقدميه 
من �أفكار خالل �لورقتني �ل�شابقتني، وبعدها 
��شتاأنف �ملوؤمتر ��شتعر��س �أور�ق �لعمل لتاأتي 
با�شتخد�م  �ل�شو�رع  )�إن��ارة  ورقة حتت عنو�ن 
�لألو�ح �ل�شم�شية( ، وورقة �أخرى حتت عنو�ن 
)�أول �أ�شو�ء �شو�رع يف �لعامل تتغري �ألو�نها(، 
�أخ���رى حت��ت ع��ن��و�ن )�ل�شالمة  تبعتها ورق��ة 
و�لختيار  �ل��ك��اب��الت  تو�شيل  يف  �لكهربائية 
�أخرى  وورق��ة  �ل��و�ق��ي��ة(،  لالأجهزة  �ل�شحيح 
�شاريوت  قدمتها  �لذكية(،  )�ل��ث��ورة  بعنو�ن  

كروفت.
�أبوظبي م�شاهمة فعالة  لبلدية مدينة  وكان 
يف �إث���ر�ء حم��اور �مل��وؤمت��ر حيث ق��دم �ملهند�س 
خالد �ملدين ورقة عمل حتت عنو�ن )منهجية 
�شيانة �شبكة �لإن��ارة و�إع��د�د بر�مج �ل�شيانة 

يف بلدية مدينة �أبوظبي(.
�ملوؤمتر  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  �أع���م���ال  و�خ��ت��ت��م��ت 
بورقة عمل بعنو�ن )تقنية �ل� PIR و�لر�د�ر 
�إن������ارة �ل�������ش���و�رع( ق��دم��ه��ا �مل��ه��ن��د���س �آلن  يف 

�إيبوري.

معر�س م�ساحب 
���ش��م��ن �لإط������ار ذ�ت����ه وع��ل��ى ه��ام�����س موؤمتر 
�لإنارة �ل�شنوي �فتتحت بلدية مدينة �أبوظبي 
و�لذي  �مل�شاحب  �لإن���ارة  معر�س  و�شركاوؤها 
تقنيات  �إليه  تو�شلت  ما  �أح��دث  على  �حتوى 
م���ع متطلبات  �مل��ت��و�ف��ق��ة  �حل��دي��ث��ة  �لإن�������ارة 
�لعديد  �ملعر�س  يف  �شارك  حيث   ، �ل�شتد�مة 
ق���ط���اع تزويد  و�ل��ع��ام��ل��ني يف  �مل����وردي����ن  م���ن 

م�شاريع �لإنارة يف �أبوظبي.

اليوم.. يوم حافل
ي�شتاأنف موؤمتر �لإنارة �ليوم �لثالثاء �أعماله 
من خالل �لعديد من �أور�ق �لعمل منها: ربط 
�لذكية  �حل�شرية  و�خل��دم��ات  �لإن���ارة  �شبكه 
�ملتد�خل،  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل  بالتمكني  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

�إنارة  �نت�شار  علي  لل�شيطرة  عمليه  خطو�ت 
�ملدن  على  و�لتاأثري  �ملت�شلة  LED،�لإنارة 
برنامج  م���ع  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لإن��������ارة  �ل���ذك���ي���ة، 
ديلوك�س 4.13 للقاعات و�حلقول و�ملالعب، 
�لإد�رة �ملت�شلة باملر�فق �لعامة �لتي ت�شتفيد 
�مل�شاة،  لعبور  �أم��ان��ا  �أك��ر  حلول  �مل���دن،  منها 
و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�س  م��ب��ادر�ت 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����س، م����ب����ادر�ت بلدية  ل���دع���م 
مدينة �أبوظبي لتطوير �شبكة �لإنارة �لعامة، 
لإنارة  �لفنية  �ملو��شفات  نقاط  لبع�س  نقد 

.LED

حتديث �سبكة الإنارة وخف�س ال�ستهالك
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د م��ت�����ش��ل ت��ت��ع��م��ل ب��ل��دي��ة مدينة 
�أب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م�����ش��روع ي���ه���دف �إىل 
��شتبد�ل �لإنارة �لتقليدية �حلالية يف �أبوظبي 
وذلك  للطاقة  �مل��وف��رة   )LED( �إن����ارة  �إىل 
��شتهالك  تر�شيد  على  �حلر�س  �إط��ار  �شمن 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �لكهرباء وحتقيق معايري 
و�حلفاظ على �لطاقة، وتتوقع �لبلدية �إجناز 
�مل�شروع يف غ�شون �شنة ون�شف �ل�شنة مع مدة 

ت�شغيلية ت�شل �إىل 10 �شنو�ت.
�مل�����ش��روع ي��ه��دف �إىل  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����ش���اف���ت 
تقليل وتر�شيد ��شتهالك �لطاقة و�لنبعاثات 
م�شاريف  تقليل  �إىل  بالإ�شافة  �لكربونية، 
حتقيق  �إىل  يهدف  كما  و�لت�شغيل،  �ل�شيانة 
من  �لكهرباء  ��شتهالك  يف  �إ�شافية  وف���ور�ت 
�لت�شميمية  �لإ���ش��اءة  ���ش��دة  تخفي�س  خ��الل 
�لذكية  �لأن���ظ���م���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  و�����ش���ت���خ���د�م 
جانب  �إىل   ))Dimming Controls
�ل���ذي  �لأم������ر   ،LED ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �إدخ������ال 
���ش��ي��وؤدي ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى ع���دة م��ن��اف��ع منها 

منافع �جتماعية و�قت�شادية وبيئية.
وتقوم �لبلدية با�شتبد�ل وحد�ت �إنارة �لطرق 
 )MH ن���وع )HPS و  �حل��ال��ي��ة وه���ي م��ن 
 ))LED Luminaires ل���ت�������ش���ب���ح 
�لقطاعني  ب���ني  ����ش���ر�ك���ة  ع���ق���ود  خ����الل  م���ن 
 Public-Private( و�ل���ع���ام  �خل���ا����س 
على  �ل���رك���ي���ز  م����ع   )Partnership
�إنارة جزيرة  �مل�شروع �لر�ئد و�خلا�س ب�شبكة 
ت��ن��ف��ي��ذه، و�ل��ق��ي��ام باأعمال  �أب��وظ��ب��ي و�مل��زم��ع 
ما  وت�شغيل و�شيانة ومتويل  توريد وتركيب 
يقرب من 43،000 وحدة �إنارة، و�شيت�شمن 
وتركيب  وتوريد  ت�شميم  �أي�شاً  �لعمل  نطاق 
ومت��وي��ل ن��ظ��ام حتكم م��رك��زي ذك��ي لوحد�ت 
�لإنارة �جلديدة و�لذي �شيتم ت�شليمه للبلدية 

عند ��شتكمال �لركيب و�لت�شغيل. 
و�أكدت �لبلدية �أن تنفيذ ��شر�تيجية �لإنارة، 
�ل��ف��و�ئ��د، ويف  م��ن  �ل��ع��دي��د  ي�شهم يف حتقيق 
مقدمتها تخفي�س  فاتورة �لتكلفة �لإجمالية 
 ،  70% �لطاقة مبا ل يقل عن  ل�شتهالك 
مقارنة باملعايري �ل�شابقة، وخف�س  �نبعاثات 
بحو�يل   CO2 �ل���ك���رب���ون  �أك�������ش���ي���د  ث�����اين 

.75%

اأع�شاء الرتاث العمراين بدبي يزورون معامل راأ�س اخليمة التاريخية

الأر�شيف الوطني ي�شلط ال�شوء على التداخالت والت�شابكات اللغوية يف الرتجمة

•• راأ�ص اخليمة - الفجر:

وع�����ش��وة من  ع�����ش��و�ً   35  مب�شاركة 
�ل��ع��م��ر�ين  يف دبي  جمعية �ل���ر�ث 
�لدولة  مبعامل  �لتعريف  �ط��ار  ويف 
نظمت  و�ل���ت���اري���خ���ي���ة،  �ل����ر�ث����ي����ة 
�لثار  د�ئ��رة  بالتعاون مع  �جلمعية 
و�مل��ت��اح��ف يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة زي���ارة 
يف  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��و�ق��ع  �إىل  ثقافية 
عدد  ت�شمنت  �خليمة  ر�أ����س  �م���ارة 

من �ملو�قع �لأثرية. 
ر�شاد حممد  �ملهند�س  �لوفد  تر�أ�س 
�إد�رة جمعية  بوخ�س رئي�س جمل�س 
برنامج  وب�����د�أ  �ل���ع���م���ر�ين  �ل�����ر�ث 
م�����ش��روع �لرميم  ب���زي���ارة  �ل��رح��ل��ة 
يف �جل��زي��رة �حل��م��ر�ء ومت �لطالع 
على �أبرز معامل �ملنطقة �لتاريخية 
وبخا�شة �حل�شن و�مل�شجد �لقدمي 
و�ل�����ش��وق �ل���ر�ث���ي، ث��م ق���ام �لوفد 
بزيارة متحف ر�أ�س �خليمة �لوطني 
و�طلع على �شرح تف�شيلي ملحتويات 

�مل��ت��ح��ف ق��دم��ه �ل��ب��اح��ث يف متحف 
 ، فيلديه  كري�شتيان  �خليمة   ر�أ���س 
ومت زي��ارة م�شجد حممد بن �شامل 
�ل��ق��ا���ش��م��ي �ل��ت��اري��خ��ي ث����اين �أق����دم 
تلى  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على  م�شجد 
�لأثرية  ���ش��اي��ة  ق��ل��ع��ة  زي�����ارة  ذل����ك 
�لقرن  �إىل  ب���ن���اوؤه���ا  ي���ع���ود  و�ل���ت���ي 

�لتا�شع ع�شر.
وق�����دم �ل���وف���د خ����الل �ل��رح��ل��ة درع 

�لطنيجي  عبيد  لأح��م��د  �جلمعية  
م���دي���ر د�ئ�����رة �لث�����ار و�مل���ت���اح���ف يف 
�مارة ر��س �خليمة تقدير�ً جلهوده 
�لكرمية يف جم��الت �حل��ف��اظ على 
�لزيارة  و�ختتمت  و�لث���ار،  �ل��ر�ث 
ب��ج��ول��ة يف ق��ري��ة حم��م��د ب���ن ز�يد 
�ل��ر�ث��ي��ة وه���ي ع��ب��ارة ع��ن متحف 
خ��ا���س �أن�������ش���اأه �مل���و�ط���ن �أح���م���د بن 

قيدوه �ل�شحي.

•• ابوظبي-الفجر:

�شديق  �ل���دك���ت���ور  �لأ����ش���ت���اذ  �أ�����ش����اد 
حم��م��د ج��وه��ر -�لأ����ش���ت���اذ يف ق�شم 
�لعلوم  كلية  يف  �لإجن��ل��ي��زي  �لأدب 
بجامعة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة- بدور 
تاريخ  تقدمي  يف  �لوطني  �لأر�شيف 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  وت������ر�ث 
�ملتحدة ومنطقة �خلليج �إىل �لعامل 
ما  �أه��م��ي��ة  م��وؤك��د�ً  خمتلفة،  بلغات 
بلغته �لكتب �ل�شادرة عن �لأر�شيف 
و�أن  �لإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  �ل��وط��ن��ي 
ه����ذه �لإ�������ش������د�ر�ت �ل���ت���ي �ج���ت���ازت 
دول  خمتلف  �إىل  �لإم�����ار�ت  ح���دود 
تنقل  �أن  ����ش��ت��ط��اع��ت  ق���د  �ل���ع���امل 
للدولة،  �ملثلى  �حلقيقية  �ل�����ش��ورة 
من تطور و��شتقر�ر يف زمن قيا�شي 
على يد �لقائد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد 
برهن  وق��د  ن��ه��ي��ان،  �آل  �شلطان  ب��ن 
�إ�شد�ر�ت  على  �لإق��ب��ال  ذل��ك  على 
�لأر�شيف �لوطني باللغة �لإجنليزية 

وتكرميها وفوزها باجلو�ئز. 
جاء ذلك يف بد�ية ور�شة �لعمل �لتي 
مبقره  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف  نظمها 
عن �لرجمة من �للغة �لإجنليزية 
“�لتد�خالت  ب���ع���ن���و�ن:  و�إل����ي����ه����ا، 
و�لثقافية  �ل��ل��غ��وي��ة  و�ل��ت�����ش��اب��ك��ات 
حر�س  �إط�������ار  يف  �لرجمة”،  يف 
مو�كبة  ع��ل��ى  �ل��وط��ن��ي  �لأر����ش���ي���ف 

خدماته  تقدمي  يف  �لعايل  �مل�شتوى 
وخمرجاته �لعلمية و�لثقافية �لتي 
تخ�ّس تاريخ �لإم��ار�ت وتر�ثها �إىل 
وبهدف  �لأم��ث��ل،  بالأ�شلوب  �ل��ع��امل 
و�ملخت�شني  م���وظ���ف���ي���ه  ت���ع���ري���ف 
�لرجمة،  م����ي����د�ن  يف  ب���اجل���دي���د 
�لتد�خالت  عن  �لناجمة  وبامل�شاكل 
و�لثقافة  �ل��ل��غ��ة  ب��ني  و�ل��ت�����ش��اب��ك��ات 
يف �ل��ن�����ش��ني �ل���ع���رب���ي و�لأج���ن���ب���ي 
ينبغي  �لتي  �للغوية(  )�لركيبات 

للمرجم �أن يكون على در�ية بها.
حمورين  ح��ول  �لعمل  ور���ش��ة  د�رت 
�لناجمة  �مل�شاكل  �أولهما:  رئي�شيني 
ع��ن �ل��ت��د�خ��الت و�ل��ت�����ش��اب��ك��ات بني 
�لعربي  �لن�شني  يف  و�لثقافة  �للغة 
�للغوية(  )�لركيبات  و�لإجنليزي 
يكون  �أن  �مل��رج��م  على  يجب  �ل��ت��ي 

�لثقافية  ب��الخ��ت��الف��ات  ع��ل��م  ع��ل��ى 
على �مل�شتويني �لعاملي و�ملحلي. 

�لناجمة  �لأخطاء  �لثاين:  و�ملحور 
ع��ن �ل��رج��م��ة �لآل���ي���ة، �ل��ت��ي �أثرت 
وينبغي  �ل���ن�������ش���و����س،  ب���ع�������س  يف 
�أط���ر م��ع��ي��ن��ة، و�أّل  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
�ملرجم  ي��ج��ي��د  �أن  ق��ب��ل  ُت�����ش��ت��خ��دم 
ت�شلح  قد  لأنها  �لرجمة؛  مهار�ت 
لرجمة  ل  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��رج��م��ات 

�لآد�ب و�لعلوم �لإن�شانية.
و�أ������ش�����ار �ل���دك���ت���ور ����ش���دي���ق حممد 
جوهر �إىل �أن �لرجمة �لأدبية من 
�أهّم �أنو�ع �لرجمة و�أ�شعبها؛ فهي 
عملية علمية وفنية تقت�شي �إبد�عاً 
خا�شاً من �ملرجم؛ ولذلك ينبغي 
�لرجمة،  ق��ب��ل  �ل��ن�����س  روح  ف��ه��م 

وجتنب �لت�رجمة �حلرفية.
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بف�سل جودة خدماته 

رئا�شة جمل�س الوزراء ت�شنف خدمات »راكز - احلمرا 4« جنوم 
عبداهلل بن زايد : دفع م�شرية التنمية والتطوير م�شوؤولية الأفراد واملوؤ�ش�شات 

�شيف بن زايد يفتتح »قمة اأقدر العاملية« يف ن�شختها الثانية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت “موؤ�س�سة الإمارات”، املوؤ�س�سة الوطنية الرائدة يف جمال رفع كفاءات ال�سباب وتر�سيخ 
امل�سوؤولية املجتمعية بني القطاعني العام واخلا�س، ام�س عن تلقيها تربعًا �سخ�سيًا �سخيًا مببلغ 
5 ماليني درهم من �سيدة الأعمال ورائدة العمل اخلريي منى عي�سى القرق �سيتم تخ�سي�سه 

لتمويل برامج متكني ال�سباب يف خمتلف اأرجاء دولة الإمارات.
رئي�س  الدويل  والتعـاون  اخلارجية  وزير  نهيـــان  اآل  زايــــد  بن  عبداهلل  ال�ســيخ  �ســمو  واأكد 
الإمارات حتتفي  دولة  ان  املنا�ســــــــبة  بهذه  له  ت�سريح  الإمارات يف  موؤ�س�ســـة  اإدارة  جمل�س 
املوؤ�س�س  الأب  غر�سـها  التي  الرا�ســــخة  والقيــــــم  النبيلـة  باخل�سال  زايد”  “عام  خالل 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - والقائمة على اخلري والعطاء 

واليثار.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

ح�����ش��ل م��رك��ز خ��دم��ات م��ن��اط��ق ر�أ����س 
مبنطقة  )ر�ك��ز(  �لقت�شادية  �خليمة 
�حلمر� على ت�شنيف 4 جنوم من نظام 
�خلدمات  لت�شنيف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ن��ج��وم 
�لوزر�ء،  جمل�س  رئا�شة  ملكتب  �لتابع 
�حلثيثة  جل����ه����وده  ت����ق����دي����ر�ً  وذل������ك 
عالية  خ��دم��ات  لتقدمي  يبذلها  �لتي 
لإ�شعادهم  و�شعيهم  لعمالئه  �جل��ودة 
�لنجوم  ل��وح��ة  ور���ش��اه��م. ومت و���ش��ع 
مبا�شرًة  �مل��رك��ز  م��دخ��ل  على  �لأرب��ع��ة 
خالل �حتفالية �أقيمت بح�شور �شمو 
�ل�شيخ �أحمد بن �شقر �لقا�شمي رئي�س 
نظام  وي�شتهدف  ر�ك��ز.  �إد�رة  جمل�س 
�خلدمات  لت�شنيف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ن��ج��وم 
�لتابعة  �خل��دم��ات  مر�كز  �أد�ء  تقدير 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
تت�شمن  تقييم دقيقة  �إج��ر�ء عمليات 
زيار�ت ميد�نية �إىل تلك �ملر�كز. وقد 
مت تقييم مركز خدمات ر�كز مبنطقة 
معايري،  ثمانية  �أ�شا�س  على  �حل��م��ر� 
على  �لنقاط  �أعلى  ت�شجيل  يف  وجن��ح 
�خلدمات”،  ت��ق��دمي  “قنو�ت  م��ع��ي��ار 
وهو ما يعك�س �إمكانات �ملركز وقدر�ته 
�إىل عمالئه  �ل��و���ش��ول  ع��ل��ى  �ل��ف��ّع��ال��ة 

و�لتو��شل معهم.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ع��ّل��ق ر�م����ي ج���اّلد، 
قائاًل:  للمجموعة،  �لتنفيذي  �ملدير 
�ل�شنو�ت  ب��ت��ع��اق��ب  �أظ���ه���رن���ا  “لقد 
جتربة  �أف�شل  بتقدمي  ق��وي��اً  �ل��ت��ز�م��اً 
ثمارها  جهوُدنا  �آت��ت  وق��د  لعمالئنا. 

�ل���ع���ام م���ن خ���الل ه���ذ� �لتقييم  ه���ذ� 
ملركز  �مل��وّق��رة  حكومتنا  منحته  �ل��ذي 
لر�كز.  �ل���ت���اب���ع  �جل���دي���د  �خل����دم����ات 
�إىل  ي�شاف  �إجن���از�ً جديد�ً  ه��ذ�  ويعد 
�شجل �إجناز�تنا، ل �شيما بالن�شبة �إىل 
فريق �ملركز يف منطقة �حلمر�؛ حيث 
عند  جّبارة  جهود�ً  �لفريق  هذ�  يبذل 
�لتو��شل مع عمالئنا �لكر�م، وتقدمي 
يعّد مركز خدمات  �إليهم«.  �خلدمات 
�لأول  �مل��رك��ز  �حل��م��ر�  مبنطقة  ر�ك���ز 
ر�كز  �أطلقتها  م��ر�ك��ز  ب��ني ثالثة  م��ن 
عمله  قافلة  �نطلقت  وق��د  �لعام،  ه��ذ� 
يناير من  �شهر  �لعمالء يف  يف خدمة 
عام 2018. ومت جتهيز �ملركز بفريق 
�إ�شافًة  ب���ال���ك���ف���اءة،  ي��ت��م��ي��ز  خ���دم���ات 
�لتقنيات  باأف�شل  �مل��رك��ز  ت��زوي��د  �إىل 
�حل��دي��ث��ة، �لأم���ر �ل���ذي �أّه��ل��ه لي�شبح 
مركز�ً �شاماًل لتقدمي كافة �خلدمات 
حتت �شقٍف و�حد، ومن �أبرزها خدمات 

و�لتاأجري،  �ل��ر�خ��ي�����س،  ����ش��ت��خ��ر�ج 
وخدمات �لتاأ�شري�ت، �إ�شافًة �إىل باقة 

�أخرى من �خلدمات �حلكومية.
و�أعرب جاّلد عن بالغ �شعادته وفخره 
بالتكرمي �لذي �كت�شبه مركز خدمات 
ر�ك�����ز مب��ن��ط��ق��ة �حل���م���ر� م��ن��ذ حلظة 
تتميز  �لتي  خدماته  بف�شل  م��ي��الده 
حيث  �إجن���ازه���ا؛  و���ش��ه��ول��ة  ب�شرعتها 
زمنية  ف��رة  غ�شون  يف  �ملركز  �أ�شبح 

ق�شرية مق�شد�ً حمورياً للعمالء.
هذ�، وقد جاء ح�شول مركز خدمات 
ت�شنيف  على  �حل��م��ر�  مبنطقة  ر�ك���ز 
ل��ف��وز �لهيئة  �لأرب���ع���ة جن���وم ت��ت��وي��ج��اً 
من  “�حلد  ب��ف��ئ��ة  ب���ج���ائ���زة  م����وؤخ����ر�ً 
�لبريوقر�طية” �شمن جو�ئز �ملناطق 
�لتي   2018 ل���ع���ام  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل�����رة 
�لأجنبي  �ل�شتثمار  جملة  ت�شدرها 
�ملبا�شر )�إف دي �آي( �لتابعة ل�شحيفة 

فاينان�شيال تاميز �لريطانية.

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
ويتوىل  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى 
�شمو  �إد�رت�����ه�����ا  رئ���ا����ش���ة جم��ل�����س 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان، 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل. 
وت��ع��ت��ر م��وؤ���ش�����ش��ة �لإم������ار�ت هي 
بال�شر�كة  تعمل  وطنية  موؤ�ش�شة 
و�خلا�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني  م���ع 
تر�شيخ  و  �ل�شباب  ك��ف��اء�ت  لرفع 
خالل  م��ن  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
تنفيذ بر�مج مبنية على �لأبحاث 
ن��ح��و تنمية  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي 
وتعمل  م�����ش��ت��د�م��ة.  جم��ت��م��ع��ي��ة 
وفهم  ع���ل���ى حت���دي���د  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
�ل�شباب  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�إىل  �لإم�����������ار�ت، ج���ن���ب���اً  دول������ة  يف 
�لفر�س �ملالئمة  �إيجاد  جنب مع 
لتنمية �ل�شباب وتفعيل دورهم يف 
�ملجتمع وذلك من خالل من�شات 
�لإبد�عية  و�لتوعية  بر�مج ذكية، 
عر �لت�شويق و�لت�شالت وو�شع 
يت�شم  �لأع����م����ال  ل���ري���ادة  من�����وذج 
وجودة  �لعالية  و�لقيم  بالفعالية 

�لأد�ء.

�مل�����ش��اه��م��ة يف  �إن  ����ش���م���وه  وق������ال 
و�لتطوير  �لتنمية  م�شرية  دف��ع 
�لقطاعني  على  مقت�شرة  لي�شت 
�حلكومي و�خلا�س وح�شب و�إمنا 
هي م�شوؤولية �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
بالترع  �ل�شدد  هذ�  يف  ..م�شيد� 
�لقرق  عي�شى  منى  قدمته  �ل��ذي 
يقتدي  ي�����ش��ك��ل من���وذج���اً  و�ل�����ذي 
ب�����ه �لآخ��������������رون. وي����ع����د �ل���ت���رع 
ملوؤ�ش�شة �لإم��ار�ت �لأح��دث �شمن 
�خلريية  �ل��ت��رع��ات  م��ن  �شل�شلة 
�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا منى 
�أي�شاً  ت�شغل  �لتي  �لقرق،  عي�شى 
�لتجزئة  �أع��م��ال  م��دي��رة  من�شب 
يف جمموعة عي�شى �شالح �لقرق، 
جمل�س  يف  ف����اع����ل  ع�������ش���و  وه�����ي 
منذ  �لإم��������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة 
�ملوؤ�ش�شة  وت��ع��ت��زم   .2005 ع���ام 
حمفظة  لدعم  �لترع  ��شتخد�م 
6 بر�مج  ت�����ش��م  �ل��ت��ي  ب��ر�جم��ه��ا 
لتمكني �ل�شباب يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة مع �لركيز على 
و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم 
و�لثقافة  �لجتماعية  و�ل���ري���ادة 
وبناء  و�لتمكني  و�لتطوع  �ملالية 

�لأع���م���ال  �إد�رة  يف  و�مل��اج�����ش��ت��ري 
ع�شو�ً  وبو�شفها   .. �لتنفيذية 
“موؤ�ش�شة  �إد�رة  جم���ل�������س  يف 
�خلريية”،  �ل��ق��رق  �شالح  عي�شى 
م�شوؤولية  �ل���ق���رق  م��ن��ى  ت���ت���وىل 
�ملوؤ�ش�شة  ��شر�تيجيات ومبادر�ت 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل��دويل، مبا فيها  �مل�شتوى  وعلى 
لالأطفال  �لأ�شا�شي  �لتعليم  دعم 
وتعد  زجن����ب����ار.  يف  �مل���ح���روم���ني 
م��ن��ى ع��ي�����ش��ى �ل���ق���رق ع�����ش��وة يف 
�شمن  �ل�شتد�مة”  “جمل�س 
ل����الأمم  �ل�������ش���ام���ي���ة  “�ملفو�شية 
�لالجئني”،  ل�������ش���وؤون  �مل���ت���ح���دة 
�ملبتكرة  �حل��ل��ول  ب��ت��وف��ري  �مل��ع��ّن��ي 
منطقة  يف  لالجئني  و�مل�شتد�مة 
�إفريقيا  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
�إد�رة  جمل�س  ع�شوة  �أي�شاً  وه��ي 
ملوؤ�ش�شة  م�شارك  ورئي�س  موؤ�ش�س 
�لعربية  �لإم�����ار�ت   – “�إنديفور 
�ملتحدة” غري �لربحية �لتي تقود 
�ملوؤثرين  �لأع���م���ال  رو�د  ح��رك��ة 
حول �لعامل. وقد �أطلقت موؤ�ش�شة 
 2005 �أب��ري��ل   12 �لإم����ار�ت يف 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  مب�����ب�����ادرة 

�لر�شيدة  قيادتنا  بف�شل  خري�ته 
ننقل هذه  �أن  ك��اأف��ر�د  فو�جبنا   ..
�لأجيال  �إىل  �ل�شامية  �ل��ر���ش��ال��ة 
ن�شاطها  جانب  و�إىل  �لقادمة”. 
يف ق���ط���اع �لأع����م����ال وك��ع�����ش��و يف 
�لإمار�ت،  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
�شغلت منى عي�شى �لقرق من�شب 
“موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�شة 
على  �ل�شابة”،  �لعربية  �لقياد�ت 
�ملا�شية  �ل��ع�����ش��ر  �ل�����ش��ن��و�ت  م���دى 
ح����ي����ث ت����ع����م����ل ع����ل����ى �لرت������ق������اء 
وتنمية  �لأعمال  وري��ادة  بالتعليم 
من  و�ن��ط��الق��اً  �ل�شباب.  م��ه��ار�ت 
دع���م���ه���ا �ل����ق����وي ل������دور �مل��������ر�أة يف 
قطاع �لأعمال، بادرت منى عي�شى 
“برنامج  ت��اأ���ش��ي�����س  �إىل  �ل���ق���رق 
“جمموعة  �شمن  �ملر�أة”  متكني 
مقدمة  �لقرق”،  �شالح  عي�شى 
بذلك من�شة مثالية تتيح للن�شاء 
�لتعبري عن �آر�ئهن و�إي�شالها �إىل 

�أع�شاء جمل�س �إد�رة �ملجموعة.
 2015 ع������ام  يف  �أط����ل����ق����ت  ك���م���ا 
“كلية  يف  �لقرق”  منى  “منحة 
طالبات  لدعم  لالأعمال”  لندن 
�لأع����م����ال  �إد�رة  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري 

قالت  جهتها،  م��ن  �ملهني.  �مل�شار 
د�ئ���م���اً  “�أتذكر  �ل�����ق�����رق:  م���ن���ى 
ز�يد  �ل�شيخ  ل��ه  للمغفور  مقولة 
بن �شلطان �آل نهيان “�إذ� كان �هلل 
بالروة  م��ّن علينا  ق��د  ع��ز وج��ل 
نلتزم به لر�شاء �هلل  �أول ما  ف��اإن 
�أن نوجه هذه �لروة  و�شكره هو 
لإ����ش���الح �ل��ب��الد ول�����ش��وق �خلري 
�ن  �ىل  ..م�����ش��رية  �شعبها”  �إىل 
ل  �لتوجيهات  لهذه  وفقاً  �ل�شري 
يقت�شر على حكومتنا وح�شب، بل 
�لوطن  هذ�  �أبناء  جميعاً  ي�شملنا 
�ل��ع��زي��ز �ل��ذي��ن ن��ه��ل��و� م��ن معني 

احتفالت �شعبية وتراثية يف نادي العن باليوم الوطني 47
�إىل  تر�ثية  و�أل��ع��اب  للجيوجيت�شو،  �لعني  فريق  وع��رو���س 
و�أخرى  �ل�شارية،  مدر�شة  من  و�أوبريت  فنية  فقر�ت  جانب 
و�مل�شابقات  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة  �مل����اأك����ولت  �أك�����ش��اك  ب��ج��ان��ب  ���ش��ع��ري��ة 

و�ل�شحوبات على جو�ئز وعرو�س �ليول.
�لرئي�س  �مل��دخ��ل  �أم����ام  م��ن  �لحتاد”  “م�شرية  و�ن��ط��ل��ق��ت 
ل�شتاد هز�ع بن ز�يد تتقدمهم �لفرقة �ملو�شيقية �لع�شكرية، 
ومب�شاركة �حل�شور وتقدمهم �شعادة �أحمد حميد �ملزروعي 
ر��شد  و�شلطان  �لقدم  لكرة  �لعني  ن��ادي  �شركة  رئي�س  نائب 
و�شالح  �لقدم  لكرة  �لعني  ن��ادي  �شركة  �د�رة  جمل�س  ع�شو 
نادي  �إد�رة  جمل�س  �أع�����ش��اء  �ل��ظ��اه��ري  وخ��وي��ط��ر  �ل�شعيلي 
�لعني لالألعاب �جلماعية وكابنت فريق �لعني مهند �لعنزي 

�لب�شرية  �مل����و�رد  هيئة  م��ن  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  م��ن  وق��ي��اد�ت 
وتدويرو�لأجهزة �لإد�رية و�لفنية و�لأطقم �لطبية ملختلف 

�لألعاب وموظفي �لنادي و�شركاته.
كما �شهدت �لحتفال تكرمي نادي �لعني للجهات �مل�شاركة يف 
�لحتفال باليوم �لوطني 47 حيث مت تكرمي مديرية �شرطة 
�لعني وهيئة �ملو�رد �لب�شرية ومركز �إد�رة �لنفايات- �أبوظبي 
�مريال  وم��رك��ز  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل��ق��ط��ارة  و���ش��رك��ة  تدوير”،   ”
ولجافيت  ب��رج��ي��ل،  وم�شت�شفى  لل�شكري  ل��ن��دن  ك��ول��ي��دج 
و�أفريد� ومدر�شة �ل�شارية وفرن كرك وموؤ�ش�شة ليو� لتعهد�ت 
�مل�شيخي  حممد  و�ل�شاعر  �لطبي  نيولوك  ومركز  �لأف���ر�ح 

وفريق �لوطن �لتطوعي وح�شانة �أر�س �لأطفال.

•• العني - الفجر 

�نطلقت �شباح �أم�س �لثنني يف منطقة �لعني �شكوير با�شتاد 
هز�ع بن ز�يد �حتفالت نادي �لعني �لريا�شي �لثقايف باليوم 
وبر�مج  مم��ي��زة  ف��ع��ال��ي��ات  ت�شمنت  و�ل��ت��ي  �ل�47  �ل��وط��ن��ي 
بع�س  م��ن  لفتة  وم�شاركة  و����ش��ع  بتفاعل  حظيت  متنوعة 
�لثانوية �لع�شكرية  �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�ملدر�شة 

ومديرية �شرطة �لعني..
ز�ي��د، جاء  بن  ه��ز�ع  �ملجاورة ل�شتاد  �إىل �جلهات  بالإ�شافة 
�لوطني  �ل�شالم  عزف  ت�شمن  �إذ  �شاماًل،  �لحتفال  برنامج 
ل��ل��دول��ة وم�����ش��رية �لحت����اد وق�����ش��م �ل����ولء، وف��ل��ك��ل��ور تر�ثي 

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  �فتتح 
ن�شختها  يف  �لعاملية”  �أق���در  “ قمة  �م�س  �شباح  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
رئي�شة  �لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل  بح�شور  وذل��ك  �لثانية 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 

�لت�شامح.
ح�شر �فتتاح �لقمة - �لتي تقام على مد�ر 3 �أيام يف مركز �أبوظبي �لوطني 
و�لتعليم  �لربية  وزير  �إبر�هيم �حلمادي  بن  - معايل ح�شني  للمعار�س 
ومعايل �لدكتور �أ�شرف �شبحي وزير �ل�شباب و�لريا�شة �مل�شري و�لفريق 

�شيف �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية.
جمل�س  رئي�س  �خلييلي  ح��ارب  خليفة  �لركن  �ل��ل��و�ء  �لفتتاح  ح�شر  كما 
�لري�شي مفت�س  نا�شر  �أحمد  �لدكتور  و�للو�ء  بالوز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير 
بن  و�ل��ل��و�ء حممد  �لعاملية  �أق��در  لقمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �ل���وز�رة  ع��ام 
و�للو�ء  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �شمو  م�شت�شاري  مكتب  م��ن  �مل��ن��ه��ايل  �لعو�شي 
عبد�لعزيز مكتوم �ل�شريفي مدير عام �لأمن �لوقائي يف �لوز�رة و�لعميد 
حممد حميد بن دملوج �لظاهري �لأمني �لعام ملكتب �شمو وزير �لد�خلية 
�ل�شلك  و�أع�شاء  �ل�شيوف  كبار  من  وع��دد  ب��ال��وز�رة  �لعامون  و�مل��دي��رون 

�لدبلوما�شي �ملعتمدين لدى �لدولة.
ود�شن �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان �أعمال �لن�شخة �لثانية 
من “ قمة �أقدر �لعاملية “ �لتي تقام بتنظيم من برنامج خليفة للتمكني 
و�لأمم �ملتحدة  “ �ندك�س للموؤمتر�ت و�ملعار�س”  بال�شر�كة مع  “�أقدر” 
و�لأر�شيف �لوطني ووز�رة �لربية و�لتعليم وعدد من �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات 

�ملحلية.
كما د�شن �شموه �ملعر�س �مل�شاحب للقمة �لذي يت�شمن عرو�شا لعدد من 

�لإمار�تية  �جلامعات  من  وع��دد  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �ل���وزر�ت 
تعر�شه  وم��ا  دولية  وموؤ�ش�شات  �لربوية  و�لأك��ادمي��ي��ات  �لتعليم  ومعاهد 
من م�شاريع ومبادر�ت يف جمالت عديدة تتعلق بتنمية �لإن�شان وقدر�ته 
�لكو�در  وت��ع��زي��ز  �لب�شري  �لب����د�ع  لتطوير  و�لتقنيات  �لأدو�ت  وت��وف��ري 

وتدريبها وفق �أ�ش�س �ل�شتد�مة.
و�شاهد �شموه و�حل�شور يف �حلفل �لفتتاحي �أوبريت غنائي تناول �ل�شرية 
�لعطرة ملوؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب 
�هلل ثر�ه – حيث مت عر�س فيديو يتناول جانبا من جهود �لقائد �ملوؤ�ش�س 
�حلا�شر  �إجن���از�ت  ويربط  لهم  �لنجاح  فر�س  وتوفري  �ل�شباب  متكني  يف 
لالإن�شان  �لر�شيدة  قيادتها  ومتكني  وتاأ�شي�شها  �لدولة  بتاريخ  �لإم��ار�ت��ي 
وتوفري كل ما �شاأنه بناء قدر�ته وتزويده بالأدو�ت �لالزمة للم�شاهمة يف 

م�شرية �لدولة �حل�شارية.
و�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان - يف كلمته خالل �حلفل- �أن 
قمة �أقدر �لعاملية تركز على عدد من �لق�شايا �ملهمة �لتي توؤثر يف جو�نب 
�حلياة كافة يف �ملجتمع و�لعامل وهي تعبري قوي باأن �ل�شباب ميثلون �آمالنا 
�لغد و�شي�شهمون  �أكر جناحا و�زده��ار� فهم قادة  وتطلعاتنا يف م�شتقبل 

بكل ما لديهم من عزم وت�شميم يف تطوير �ملجتمع وبناء عامل �أف�شل.
و�أ�شاف �أن �لقمة حتتفي باأهمية �حلو�ر وتبادل �لآر�ء وهي تعبري حقيقي 
�ملنطقة  �لإيجابي بني �خل��ر�ء و�ملخت�شني يف  �لتعاون و�لتو��شل  �أن  عن 
و�لعامل �أ�شبح �أمر� �شروريا من �أجل حتقيق �لتقدم و�ل�شالم �لذي ميثل 
�أ�شا�شية ت�شكل م�شريتنا  بالن�شبة لنا يف دولة �لإمار�ت مبادئ و�هتمامات 

�لوطنية يف �حلا�شر وحتدد روؤيتنا �لو�ثقة للم�شتقبل.
و�أكد معاليه �أن دولة �لإمار�ت ت�شعى د�ئما وبا�شتمر�ر �إىل حتقيق �لتنمية 
و�ل�شالم  �لتعاون  قنو�ت  تعميق  على  جد  بكل  وتعمل  �لناجحة  �لب�شرية 
�جلهل  �آف��ات  تتالفى  �أن  �حلكيمة  قيادتها  ظل  يف  و��شتطاعت  �لعامل  يف 

و�لتعاي�س  و�لثقة  �ملعرفة  �آف��اق  �إىل  تنطلق  و  �لت�شامح  وع��دم  و�لتع�شب 
�ل�شلمي.

فيها  يعي�س  �لتي  �لر��شخة  �ملوؤ�ش�شات  دول��ة  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�إىل قيادة  �ل�شكر  .. متقدما بعظيم  و�أم��ان  �ملو�طنون و�ملقيمون يف �شالم 
�مل�شاركة  حتقيق  على  �لكبري  حر�شها  لها  نقدر  �لتي  �لر�شيدة  �ل��دول��ة 

�لكاملة جلميع �أبناء وبنات �لدولة يف م�شرية �لوطن و�لعامل .
كان  �ل��ذي  وهو  ز�يد”  “عام  تنعقدخالل  �لقمة  هذه  �أن  معاليه  و�أ�شاف 
روؤية  لديه  وك��ان��ت  �لنظر  ببعد  يتمتع  قائد  �ل��ع��رب  حكيم  ب��اأن��ه  معروفا 
ثقافته  م��ن  تنبع  روؤي���ة  �ل���دول  ب��ني  وموقعها  �لإم����ار�ت  مل�شتقبل  و��شحة 

�لوطنية وخرته �لعملية يف �شوؤون �لعامل .
و�أو�شح �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - 
كان يركز على �لتنمية �لب�شرية باأبعادها كافة وكان حري�شا على متكني 
�أبناء وبنات �لوطن من �لإ�شهام �لكامل يف كل �ل�شاحات و�ملجالت  جميع 

�لوطنية و�لإقليمية و�لعاملية.
�لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جهود  وثمن 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
�لتنمية �لأ�شرية وهي ت�شعى بكل ثقة وجد�رة �إىل �أن تكون �ملر�أة يف �لإمار�ت 

منبع خري د�ئم ومنوذجا للعمل �ملنتج و�لأد�ء �جلاد.
وقال معاليه �إن �لإجناز�ت �ملتو�لية ل�شموها جت�شيد ر�ئع ومرموق لروؤية 
تاأخذ  �أن��ه��ا  كما  �مل���ر�أة  لتقدم  �جل��ه��د  ك��ل  ت��ب��ذل  ف�شموها  �ملوؤ�ش�س  �لقائد 
باملبادر�ت �ملهمة من �أجل توفري كل �لظروف �ملو�تية لتحقيق �لإ�شهامات 
�لكاملة للمر�أة و توؤكد لنا د�ئما �أن متكني �ملر�أة �أمر �شروري ومهم لنجاح 

و�زدهار �لأمم و�ل�شعوب.
من جانبه نقل �لقا�شي �لدكتور حامت علي ممثل نائب �لأمني �لعام لالأمم 
�ملتحدة �لرئي�س �لتنفيذي ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية 

كلمته - حتيات  - يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س  يف 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ني  نائب  معايل  وتقدير 
لقيادة  و�شكره وتقديره  باملخدر�ت و�جلرمية  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  ملكتب 
�لدولة �لر�شيدة على �شر�كتها و��شت�شافتها ملكتبنا �لإقليمي �إميانا باأهمية 
�ل�شر�كة يف مو�جهة �لتحديات �لعاملية للجرمية �ملنظمة و�لإرهاب ب�شكل 

عام وحماية �لإن�شان و��شتقر�ر �ملجتمعات ب�شكل خا�س.
كما تقدم بخال�س �ل�شكر و�لتقدير لوز�رة �لد�خلية على رعايتها وتنظيم 
هذه �ملن�شة �لعاملية لقمة �أقدر بال�شر�كة مع منظمة �لأمم �ملتحدة ملناق�شة 
حترير  �شبل  �أف�شل  وبحث  و�لأيديولوجيات  و�ل�شر�تيجيات  �ل�شيا�شات 
�لعقول ومتكينها لتحقيق ��شتقر�ر �ملجتمعات مبا يحقق �لتنمية �مل�شتد�مة 

�لتي تتبو�أ دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مقعد �لتقدم فيها.
وقال �إن هذ� �ملحفل �لعاملي يبحث من جميع �لأوجه ويف كل �لتخ�ش�شات 
و�ل��دويل و�لوطني  �مل�شتوى �لأممي  �لعديد من �خلر�ء على  ومب�شاركة 
بالدول �ملختلفة كيف ميكن �أن جنعل جمتمعاتنا �أكر ��شتقر�ر� بتحرير 

عقولنا ومتكينها لتحقيق �ل�شتقر�ر و�لأمن �لإن�شاين.
ح�شور  ي�شرت  �لإم���ار�ت  لدولة  �مل�شتنرية  �مل�شتقبلية  �ل��روؤي��ة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لعديد من دول �لعامل لالإدلء بدلوها يف �إمكانية �لتعاون بني �حلكومات 
لتحقيق  �ملمكنة  �ل�شبل  كل  وبحث  �مل��دين  و�ملجتمع  و�لهيئات  و�ملنظمات 
�لتقدم و�لتنمية �مل�شتد�مة من خالل متكني �لعقول ومن خالل حتقيق 

��شتقر�ر �ملجتمعات.
من جهته �أكد بويان ر�ديوكوف ممثل مدير عام منظمة �ليون�شكو �أهمية 
من  �ل�شباب  ومتكني  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  جهود  تعزيز  يف  �لقمة 
متوجها   .. وم�شتقرة  �آم��ن��ه  جمتمعات  يف  �لعي�س  يف  تطلعاتهم  حتقيق 
�لعاملي  �حل��دث  ه��ذ�  و��شت�شافة  تنظيم  على  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إىل  بال�شكر 

�لهام.

فقد �ملدعو / �ونيكا روبني 
نيجرييا     ، �ج����ي����ن����ا  �ب�������ى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )09760351a( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0543705976

فقدان جواز �شفر
كيلفني   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
نيجرييا     ، �ودو  �وب���ي���ن���ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )09751904A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501034101

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / حممد عرفان 
باك�شتان     ، دي������ن  ج����م����ال 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1984031fj( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566103865

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي -وام: 

�لإمار�ت  �مل��ر�أة يف دولة  ��شتطاعت 
���ش��ري��ع��ة نحو  ت��خ��ط��و خ��ط��و�ت  �أن 
�خت�شرت  قيا�شي  زم��ن  يف  �لتقدم 
�ل���زم���ن مقارنة  م���ن  ع���ق���ود�  ف��ي��ه 
ذلك  وي��ع��ود  �ل��ع��امل  يف  مبثيالتها 
�لر�شيدة  �ل����ق����ي����ادة  �مي�������ان  �إىل 
ب��ق��در�ت �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة و�أهمية 
يف  �لفاعل  دوره��ا  لتعزيز  متكينها 
ت�شهدها  �لتي  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  و�ه��ت��م��ام  �ل���دول���ة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
للمر�أة يف  �لفاعل  بالدور  �لأ�شرية 

�لعملية �لتنموية.
�ل��ر���ش��ي��دة �لبيئة  �ل��ق��ي��ادة  ووف���رت 
�لإيجابية  للم�شاركة  �لت�شريعية 
ل��ل��م��ر�أة ح��ي��ث ن�����س د���ش��ت��ور دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على منح 
وم�شاو�تها  �حل��ق��وق  ك��اف��ة  �مل�����ر�أة 
�ملجالت  ك��اف��ة  يف  �ل��رج��ل  باأخيها 
�ذ حر�شت دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
توفري  على  قيامها  ومنذ  �ملتحدة 
�لتي  �لت�شريعية  �ل��ق��و�ن��ني  ك��اف��ة 
ت�شمن حقوق �لأفر�د يف �ملجتمع، 
ت����وف����ري كافة  ع���ل���ى  ع���م���ل���ت  ك���م���ا 
�حتياجاتهم، وجاء د�شتور �لإمار�ت 
مبينا �حلقوق و�لو�جبات لالأفر�د 
ركائز  ك���اأح���د  و�مل������ر�أة  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�مل��ج��ت��م��ع �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة وج����اءت هذه 
�ل��ق��و�ن��ني ك��د�ع��م ل��ل��م��ر�أة يف كافة 
�خلا�شة  �لقو�نني  فهناك  �أمورها 
ب���الأ����ش���رة وك��ي��ان��ه��ا ومت���ت���ع �مل�����ر�أة 
�ل��ت��ي ت��وف��ره��ا �لدولة  ب��اخل��دم��ات 
 ، ل���الأف���ر�د م��ن تعليم و���ش��ح��ة... 
�خلا�شة  �ملدنية  �خلدمة  وقو�نني 

بعمل �ملر�أة وخ�شو�شيتها.
�مل��ر�ة �لمار�تية  ومم��ا دف��ع بتقدم 
ب�شرعة قيام �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك باطالق �ل�شر�تيجية 
�مل���ر�أة يف  وري���ادة  لتمكني  �لوطنية 
 2021-2015 �لإم����ار�ت  دول���ة 
ومرجعياً  عاماً  �إط��ار�ً  توفر  و�لتي 
و�إر�شادياً لكل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
و�خلا�شة  و�مل���ح���ل���ي���ة  �لحت�����ادي�����ة 
وموؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف و�شع 
�أجل  م��ن  عملها  وب���ر�م���ج  خ��ط��ط 
توفري حياة كرمية للمر�أة جلعلها 
ت�شارك  م��ب��ادرة،  ري��ادي��ة،  متمكنة، 
�لتنموية  �لعملية  �ملجالت  كل  يف 
�مل�������ش���ت���د�م���ة، مب����ا ي���ح���ق���ق ج����ودة 
�ل�شر�تيجية  لها.وت�شعى  �حلياة 
�مل�����ر�أة  �إىل مت��ك��ني وب���ن���اء ق�����در�ت 
�ل�شعوبات  وت��ذل��ي��ل  �لإم���ار�ت���ي���ة، 
�ملجالت،  ك��ل  يف  م�شاركتها  �أم����ام 
ل��ت��ك��ون ع��ن�����ش��ر�ً ف��اع��اًل ور�ئ����د� يف 
�ملكانة  ولتتبو�أ  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 

لها  و�شهلت  �ل�شبل  جميع  �أمامها 
�أم  دع��م  وي��اأت��ي  �ل�شعوبات  جميع 
�ل�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ���ش��م��و  �لم������ار�ت 
��شا�شياً  د�فعا  للمر�أة  مبارك  بنت 
للم�شاركة يف جميع �ملجالت حيث 
من  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  يعمل 
خ���الل ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ت��ق��دم �مل����ر�أة 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ىل �دماج ق�شايا �ملر�أة يف �لتنمية 
�ملعنية  �جل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ب���امل���ر�أة د�خ��ل��ي��ا وخ��ارج��ي��ا ويعمل 
�ملر�أة على م�شتوى  ��شتهد�ف  على 
ب��ن��اء قدر�تها  �ل���دول���ة م��ن خ���الل 
�خلا�شة  �ل��ع��م��ل  ور������س  وت��ن��ظ��ي��م 
لتكون  وتاأهليها  �لقياد�ت  ب��اأع��د�د 

م�شاركتها م�شاركة �إيجابية.
�رتفعت  �مل���ع���ريف  �ل��ت��م��ك��ني  وح����ول 
�لتعليم  بر�مج  يف  �لطالبات  ن�شبة 
حلقة  �أط��ف��ال،  /ري��ا���س  �حلكومي 
تعليم  ثانوية،  ثانية،  ‘حلقة  �أوىل 
دي��ن�����������ي وت��ع��ل��ي��م ف��ن��ي م���ن 52% 
�لقطاع  يف  �لد�ر�شني  �إجمايل  من 
�ل���در�����ش���ي  �ل����ع����ام  �حل���ك���وم���ي يف 
يف   53% �ىل   2013-2012
 ،2016-2015 �لدر��شي  �لعام 
يف  �لطالبات  ن�شبة  �رتفعت  بينما 
%47 يف  �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س م���ن 
 2013-2012 �ل��در����ش��ي  �ل��ع��ام 
�لدر��شي  �ل���ع���ام  يف   48% �ىل 

.2016- 2015
بلغت  �ل��ع��ايل  للتعليم  فبالن�شبة 
�لتعليم  ب��ر�م��ج  يف  �لإن�����اث  ن�شبة 
�إج�����م�����ايل  م������ن   74% �ل������ع������ايل 
�لد�ر�شني يف �جلامعات �حلكومية 
�ل��د�ر���ش��ني يف  م��ن  باملائة  و52% 
�جل��ام��ع��ات و�مل��ع��اه��د �خل��ا���ش��ة يف 
�لعام �لدر��شي 2016 -2017.

�مل�شاهمة  �إىل  �لإح�شاء�ت  وت�شري 
�ل����ك����ب����رية ل���ل���ق���ط���اع �خل�����ا������س يف 
�رتفعت  حيث  �لتعليمية،  �لعملية 
موؤ�ش�شات  يف  �ل���ط���ال���ب���ات  �أع�������د�د 
�لتعليم �لعايل من 67،226 �ألف 
طالبة يف �لعام �لدر��شي 2012-
�أل�����ف   81،183 �ىل   2013
طالبة يف �لعام �لدر��شي 2016-
�لطلبة  �أع��د�د  ومبقارنة   .2017
يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل ح�شب 
�لنوع ذكور �إناث يف �لعام �لدر��شي 
ن�شبة  �ن  جن��د   2017-2016
ب��امل��ئ��ة من   41 بلغت  ق��د  �ل���ذك���ور 
�إجمايل �أعد�د �لطلبة يف موؤ�ش�شات 
�أعد�د  بلغت  بينما  �لعايل  �لتعليم 
�لتعليم  م���وؤ����ش�������ش���ات  يف  �لإن��������اث 
�إجمايل  م���ن  ب��امل��ائ��ة   59 �ل���ع���ايل 
�أعد�د �لطلبة يف موؤ�ش�شات �لتعليم 

�لعايل يف نف�س �لفرة �لزمنية.
باملائة   41 ن�����ش��ب��ة  �مل�����ر�أة  مت��ث��ل  و 
يف  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  من 
�حلكومي  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ق��ط��اع 
ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت وج��ام��ع��ة ز�يد 

منوذجاً  ول���ت���ك���ون  ب���ه���ا،  �ل���الئ���ق���ة 
م�شرفاً لريادة �ملر�أة يف كل �ملحافل 
و�لدولية،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
وذل����ك م���ن خ����الل حت��ق��ي��ق جملة 
�لبناء  �أوًل:   : من �لأولويات منها 
للمر�أة  �ملتحققة  �لإجن����از�ت  على 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�حل����ف����اظ ع���ل���ى �����ش���ت���د�م���ة تلك 
و�ل�شتمر�ر  و�ملكا�شب،  �لإجن���از�ت 
يف ب��ن��اء ق���در�ت �مل����ر�أة مب��ا ي�شمن 
تو�شيع نطاق م�شاركتها �لتنموية.

�لن�شيج  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ث���ان���ي���اً: 
خالل  م��ن  ومتا�شكه  �لج��ت��م��اع��ي 
و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �لأدو�ر  تكامل 
لبناء جمتمع قوي ومتما�شك قادر 

على مو�كبة �لتغري�ت �مل�شتجدة.
م���ق���وم���ات �حلياة  ت���وف���ري  ث���ال���ث���اً: 
�ل�����ك�����رمي�����ة و�لآم��������ن��������ة و�ل������رف������اه 
�جلودة  عالية  باأ�ش�س  �لجتماعي 

للمر�أة.
�ل�����ري�����ادة  روح  ت���ن���م���ي���ة  ر�ب�������ع�������اً: 
�ملر�أة  مكانة  وت��ع��زي��ز  و�مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�لإقليمية  �ملحافل  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة 

و�لدولية.
و������ش����ت����ن����دت �ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة يف 
ج��م��ل��ة من  �إىل  �أه���د�ف���ه���ا  و����ش���ع 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة، ه���ي: د�شتور  م��رت��ك��ز�ت 
دول���ة �لإم�����ار�ت، وروؤي����ة �حلكومة 
�لحتادية 2021، و��شر�تيجيات 
قيم  ووث��ي��ق��ة  �ملحلية،  �حل��ك��وم��ات 
و���ش��ل��وك��ي��ات �مل���و�ط���ن �لإم����ار�ت����ي، 
وخطة  ب���ي���ج���ني،  ع���م���ل  وم���ن���ه���اج 
و�تفاقية   ،2015 بعد  ملا  �لتنمية 
�لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز 
�لدولية  و�لت��ف��اق��ي��ات  �مل����ر�أة،  �شد 
و��شر�تيجية  �ل����ع����الق����ة،  ذ�ت 
�لنهو�س باملر�أة �لعربية، وموؤ�شر�ت 

�لتناف�شية �لعاملية.
�مل�����ر�أة: �ن توجه  جم���الت مت��ك��ني 
جعل  �إىل  �ل����ر�����ش����ي����دة  �ل����ق����ي����ادة 
�أف�شل دول  �لإم����ار�ت و�ح���دة م��ن 
�لذي   2021 ع��ام  بحلول  �لعامل 
ي�شادف �لحتفال مبرور 50 عاًما 
�أ�شدر  تاأ�شي�س دولة �لحت��اد،  على 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء روؤي�����ة �لإم�����ار�ت 
عنا�شر  �أربعة  وتت�شمن   ،2021
�لتف�شيلية  �لأه��د�ف  ت�شمل  هامة 
�مل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ه���وي���ة �ل���وط���ن���ي���ة، 
و�ل�شحة،  و�لتعليم،  و�لق��ت�����ش��اد، 
�شعب  ت��اأ���ش��ي�����س  �إىل  ت�����ش��ع��ى  ح��ي��ث 
وم��ت��م�����ش��ك بر�ثه  و�ث�����ق  ط���م���وح 
�مل�شري  ي���ج���م���ع���ه  ق������وي  و�حت���������اد 
بقيادة  تناف�شي  و�قت�شاد  �مل�شرك 
�إم����ار�ت����ي����ني ي���ت���م���ي���زون ب����الإب����د�ع 
و�مل��ع��رف��ة وج�����ودة ح��ي��اة ع��ال��ي��ة يف 
م���ع���ط���اءة م�����ش��ت��د�م��ة تتيح  ب��ي��ئ��ة 
ل��ل��م��ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ف��ر���س �ف�شل 

للمناف�شة مع قرنائها .
�مل�����ر�أة �لإم���ار�ت���ي���ة يف  ك��م��ا �ن دور 
�ملعريف هام حيث فتحت  �لقت�شاد 

ل���ل���ع���ام �خل���ام�������س على  �مل���ت���ح���دة 
�إق��ل��ي��م��ي��اً يف  �ل��ت��و�يل �مل��رك��ز �لأول 
�ملهنية بني  �لفجوة  �إغ��الق  جم��ال 
�ملركز  حتتل  �أن��ه��ا  كما  �جلن�شني، 
�لأول عاملياً يف �إغالق �لفجوة على 

�مل�شتوى �لتعليمي.
وبالن�شبة للرعاية �ل�شحية للمر�أة 
ون���ظ���ر� له��ت��م��ام دول����ة �لم�����ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة ب���اخل���دم���ات 
و�لرعاية �ل�شحية �ملقدمة للمر�أة 
�ملوؤ�شر�ت  ظ��ه��رت  ف��ق��د  و�ل��ط��ف��ل 
�ل��ت��ال��ي��ة: - و���ش��ول �لم�����ار�ت �ىل 
�مل��ر�ك��ز �ل��ع��امل��ي��ة يف م��وؤ���ش��ر وفيات 
�لأم��ه��ات ب�شبب �حل��م��ل و�ل���ولدة 
 100 لكل   2.05 �ىل  و�ل��ن��ف��ا���س 

�ألف مولود حي.
- �رتفاع ن�شبة �لولدة �لتي جترى 
حتت ��شر�ف موظفي �ل�شحة �ىل 
من  �لأع��������و�م  خ����الل   %  99.9

2006 �ىل 2016.
- �ن���������ش����اء �ل����ع����دي����د م����ن �مل����ر�ك����ز 
�ل�شحية للك�شف �ملبكر ل�شرطانات 

�لثدي على م�شتوى �لدولة.
124 مركز�  ي��ق��ارب  م��ا  �ن�����ش��اء   -
لرعاية  حكومية  �شحية  ووح���ده 

�لأمومة و�لطفولة.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة لجن��������از�ت �مل��������ر�أة يف 
�لإمار�تية  �ملر�أة  تتو�جد  �لق�شاء: 
�لعامة  و�لنيابة  �لق�شاء  �شلك  يف 
�ملحكمة  يف  قا�شيتان  توجد  حيث 
�ملحكمة  يف  وقا�شيتان  �لبتد�ئية، 
�لع�شكرية، ووكيلتا نيابة بالإ�شافة 
و  ن��ي��اب��ة،  وك��ي��ل��ة  م�شاعد   17 �إىل 

ماأذونة �شرعية.
�لعمل  يف  �مل���������ر�أة  �جن���������از�ت  �م�����ا 
�ل��ع�����ش��ك��ري ف��ق��د �ن��خ��رط��ت �مل����ر�أة 
وفاعل يف  و��شح  ب�شكل  �لإمار�تية 
�لع�شكري حيث و�شلت �ىل  �لعمل 

رتب متقدمة بالقو�ت �مل�شلحة.
ومت �ختيار دولة �لإمار�ت �لعربية 
لل�شرطة  �ق��ل��ي��م��ي  كمقر  �مل��ت��ح��دة 
�لن�شائية �لعربية من قبل �جلمعية 
�لعاملية لل�شرطة �لن�شائية ومقرها 
�لمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
�لعاملية  �لع�شوية  على  وح�شولها 
لل�شرطة  �ل���ع���امل���ي���ة  �جل��م��ع��ي��ة  يف 
�لن�شائية كاأول دولة عربية تن�شم 
ع��امل��ي��ة خا�شة  .م���وؤ����ش���ر�ت  �ل��ي��ه��ا 
ب���امل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة “ - �لإم����ار�ت 
معدل  م���وؤ����ش���ر  يف  ع���امل���ي���اً  �لأوىل 

�لتحاق �ملر�أة بالتعليم �لعايل.
- حققت �ملر�ة �ملركز �لأول عاملياً يف 
موؤ�شر �إملام �ملر�أة بالقر�ءة و�لكتابة 
و موؤ�شري م�شاركة �ملر�أة يف �لتعليم 

�لإعد�دي و�لتعليم �لثانوي.
دولة  ت�����ش��درت   2014 ع���ام  يف   -
موؤ�شر  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
ع��امل��ي��اً يف �حلفاظ  �مل�����ر�أة  �ح����ر�م 
مكانتها،  وت��ع��زي��ز  ك��ر�م��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
كما �حتلت �ملرتبة �لأوىل عربياً يف 

متكني �ملر�أة قيادياً وبرملانياً.

�مل��ر�أة يف  باملائة، ولكن متكني   29
�لإمار�ت م�شى خطوة �أكر بتويل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ���ا����ش���ة  ���ش��ي��دة 
دلت  �إن  وه���ي خ��ط��وة  �لحت������ادي، 
ت��دل على مدى  ف��اإمن��ا  ���ش��يء  على 
�لل���ت���ز�م و�له��ت��م��ام �ل���ذي توليه 

�لقيادة �ل�شيا�شية لتمكني �ملر�أة.
للمر�أة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ة  �إن 
�ل�شيخة  ����ش���م���و  وت����ع����د  ������ش�����رورة 
لعباً  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
رئي�شياً يف توجيه �ملر�أة لال�شتفادة 
للم�شاركة  �مل��ت��اح��ة  �ل��ف��ر���س  م���ن 
�إىل  ج��ن��ب��اً  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  يف 
�أخ��ي��ه��ا �ل��رج��ل و�ثبات  ج��ن��ب م��ع 
�أ�شبحت  ذل��ك  وبف�شل  وج��وده��ا. 
�أعلى  �ليوم  تتبو�أ  �لإمار�تية  �مل��ر�أة 
�ملنا�شب يف جميع �ملجالت وت�شهم 
�لتنمية  م�شرية  قيادة  يف  بفعالية 
و�ل����ت����ط����وي����ر ومت����ك����ني �مل�����������ر�أة يف 
�لإمار�ت �أ�شبح و�قعاً يعك�س لي�س 
فقط مدى وعي �لقيادة �ل�شيا�شية 
وعي  م��دى  ول��ك��ن  �مل����ر�أة،  بق�شايا 
بامل�شاركة  و�لتز�مها  نف�شها  �مل��ر�أة 

�لفاعلة يف �ملعرك �ل�شيا�شي.
وحول �لتمكني �لقت�شادي قدمت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت  دول����ة 
�ملر�أة  لدعم  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد 
يف �مل��ج��ال �لق��ت�����ش��ادي م��ن خالل 
وتاأهيلها  �لن�شائية  �لكو�در  تنمية 
لتفعيل م�شاهمتهن يف دعم �مل�شرية 
�لق��ت�����ش��ادي��ة، و�ل���ت���ي ت��ت�����ش��ح من 
ت�شري  حيث  �لإح�شائية  �لبيانات 
�لنا�شطات  �ملو�طنات  ن�شبة  �أن  �ىل 
�قت�شادياً ل تتجاوز 28 % وتقل 
كبري  بفارق  �ل��ذك��ور  ببني  �لن�شبة 
�مل�شتغالت  % من  %، و79   63
بوظائف  يعملن  �لالتي  �ملو�طنات 
مقابل  و�حتادية،  حملية  حكومية 
نحو %18 يف �لقطاع �خلا�س �أو 
�مل�شرك وهو حتول �إيجابي ي�شري 
�إىل زيادة تناف�شية �ملر�أة �لإمار�تية 

يف �شوق �لعمل.
و�شكلت �ملر�أة �لإمار�تية 25 باملائة 
باملائة  و4.5  �لعاملة،  �لقوى  من 
م��ن �ل��ن�����ش��اء �لإم���ار�ت���ي���ات �لالتي 
�حلرة،  �لأع��م��ال  ق��ط��اع  يف  يعملن 
بن�شبة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  وت�شارك 
�ل�شغرية  �مل�شاريع  باملائة من   30
�ملر�أة  متثيل  و�أي�����ش��اً  و�ملتو�شطة، 
% من جمال�س   1.5 حاليا نحو 
�إد�رة �ل�شركات �شبه �حلكومية ويف 
�ىل  �ل��دول��ة  ت�شعى  �ملقابلة  �جلهة 
عام  يف   %  20 �ىل  �لن�شبة  رف���ع 
مب�شاركة  �مل���ر�أة  وتتمتع   .2020
�قت�شادية ن�شطة يف دولة �لإمار�ت 
�أعلى  ثالث  وهي  �ملتحدة،  �لعربية 
ع��ل��ى م�شتوى  ن��وع��ه��ا  م���ن  ن�����ش��ب��ة 
�خلليجي.  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
للمر�أة،  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وب��ح�����ش��ب 
�لعربية  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  حت��ت��ل 

م��ن خ��الل��ه ح��ق��وق �مل����ر�أة يف �شغل 
�لوظيفية ومو�قع  �لدرجات  �أعلى 
�لعمل  وم���ع���رك  �ل����ق����ر�ر  �ت���خ���اذ 
ت�شجيعه  �أك������د  ح����ني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
يف  �لكاملة  �مل�����ش��ارك��ة  على  ل��ل��م��ر�أة 
�لعمل  ذلك  يف  مبا  وطنها،  خدمة 
من  ج���زء�  ي�شكل  �ل���ذي  �ل�شيا�شي 
ه���ذه �مل�����ش��ارك��ة. وق����ال: �أن���ا ن�شري 
على  للتاأكيد  د�ئ��م��ا  �أق��ول��ه��ا  �مل���ر�أة 
�لكاملة  و�مل�شاركة  �لعمل  يف  حقها 

يف بناء وطنها.
عهد  يف  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  و�أ����ش���ه���م���ت 
�أن���و�ع  ك��ل  ت��ق��دمي  ز�ي���د يف  �ل�شيخ 
�ن�شمام  ك��ان  فقد  للمر�أة؛  �لدعم 
�لإمار�ت عام 2004 �إىل �ملعاهدة 
على  و�ل��ق�����ش��اء  ملكافحة  �ل��دول��ي��ة 
�مل���ر�أة  ���ش��د  ك��اف��ة  �لتمييز  �أ���ش��ك��ال 
“�ل�شيد�و” موؤ�شر�ً قوياً �إىل �شعي 
�لإمار�ت �لدوؤوب �إىل حت�شني و�شع 
�إىل م�شاف  ب��ه��ا  و�لرت���ق���اء  �مل����ر�أة 

مثيالتها يف �لدول �ملتقدمة.
لقد مت �إن�شاء جمل�س �لتو�زن بني 

�لعام  خ��الل  �لعليا  �لتقنية  وكلية 
حيث   2017-2016 �ل��در����ش��ي 
�رت��ف��ع��ت ن�����ش��ب��ة مت��ث��ي��ل �مل�����ر�أة من 
�أع�شاء هيئة �لتدري�س باجلامعات 
جامعة  �حل���ك���وم���ي���ة  و�ل����ك����ل����ي����ات 
وكلية  ز�ي�����د  وج���ام���ع���ة  �لإم��������ار�ت 
باملائة   36 م���ن  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
-2012 �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي  خ���الل 
�لعام  يف  ب��امل��ائ��ة   41 �ىل   2013
ينما   2017-2016 �ل��در����ش��ي 
�رتفعت ن�شبة متثيل �ملر�أة من 26 
�لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  من  باملائة 
�خلا�شة  و�ل��ك��ل��ي��ات  ب��اجل��ام��ع��ات 
-2012 �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي  خ���الل 
�لعام  يف  ب��امل��ائ��ة   32 �ىل   2013

�لدر��شي 2017-2016.
�لتمكني �ل�شيا�شي: يعتر برنامج 
�لذي  ل��ل��م��ر�أة،  �ل�شيا�شي  �لتمكني 
له  �ملغفور  �ل��ر�ح��ل  �ملوؤ�ش�س  تبناه 
نهيان  �ل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�أه���م مالمح  �أح���د  ث���ر�ه  طيب �هلل 
و�شاند  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �مل���ر�أة  م�شرية 

�أ�شكال  كل  �إز�ل��ة  بهدف  �جلن�شني، 
وثانياً   .. �ول  �مل���ر�أة،  �شد  �لتمييز 
�لدعم �لكبري لتمكني �ملر�أة لتويل 
�لذي  �ل��ك��رى،  �لقيادية  �ملنا�شب 

�شهدته �لدولة موؤخر�ً.
ف��ف��ي �ل��ت��غ��ي��ري �ل��������وز�ري �لأخ����ري 
�ل���ذي ���ش��ه��دت��ه دول���ة �لإم������ار�ت يف 
�لتمكني  هذ�  ظهر   ،2017 �لعام 
يف �شورتني: �لأوىل يف زيادة �أعد�د 
ت��ق��ل��دن منا�شب  �ل���الت���ي  �ل��ن�����ش��اء 
وز�ري�����ة ح��ي��ث ز�د ع��دده��ن م��ن 8 
باملائة   28 ن�شبة  ي�شكلن   9 �إىل 
ي�����درن ملفات  �ل�������وزر�ء  م���ن ع����دد 
�ل�شعادة،  ه��ي  وم�شتحدثة  مهمة 
و����ش���وؤون �ل�����ش��ب��اب، وم��ل��ف��ات مهمة 
�أخرى مثل تنمية �ملجتمع، و�شوؤون 
�لدولة  ووزي������رة  �ل���ع���ام،  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي، 
و�شوؤون �لتعاون �لدويل، و�لثقافة 
ن�شبة  يف  و�لثانية  �ملعرفة،  وتنمية 
�ملنا�شب  يف  �مل������ر�أة  مت��ك��ني  زي�����ادة 
�لقيادية �لعليا حيث بلغت ن�شبهن 

لحظنا وجود �نقطاع كامل جلزء 
لكن  �لهو�ئية،  �لق�شبة  من  كبري 
�إل  �ل�����ش��رر  درج����ة  ل��ن��ا  تت�شح  مل 
لالإ�شابة  ونظًر�  �جلر�حة،  خالل 
علينا  ك��ان  ل��دى حممد،  �ل�شديدة 
�لفجوة  ل�شد  ج��دي��د  نهج  تطوير 
�لعمليات.  وج��وده يف غرفة  �أث��ن��اء 
�لت�شرر  �إ����ش���الح  ج��ر�ح��ة  جُت���رى 
�لهو�ئية  �لق�شبة  ي�شيب  �ل���ذي 
ع��ادة خ��الل م��دة ت��ر�وح بني 24 
�لتي  �جل��ر�ح��ة  لكن  �شاعة،  و48 
�إحلاًحا  �أ�شد  كانت  ملحمد  �أج��ري��ت 
�أربعة  بعد مرور  �إذ متت  وخطورة 

�أيام على �لإ�شابة«.  

ج����ر�ح����ة م���ع���ق���دة �����ش���ت���م���رت �شت 
���ش��اع��ات �ب��ت��ك��رو� خ��الل��ه��ا طريقة 
جديدة مل ُت�شتخدم من قبل ل�شد 
�لفجوة يف �لق�شبة �لهو�ئية، حيث 
و���ش��ع��و� �مل��ري�����س ع��ل��ى �آل����ة �لرئة 
�ل�شطناعية ثم ��شتخدمو� دعامة 
معدنية ل�شد �لفجوة و�إعادة و�شل 

�لق�شبة �لهو�ئية.
�جلر�حة،  ه��ذه  ح��ول  تو�شيح  ويف 
“تعد  �����ش����وي����الم����ا�����س:  د.  ق�������ال 
�أج��ري��ن��اه��ا لهذ�  �جل���ر�ح���ة �ل��ت��ي 
نوعها.  م�����ن  �لأوىل  �مل����ري���������س 
فعندما نظرنا �إىل نتائج �لت�شوير 
�جلر�حة،  قبل  �مل��ح��وري  �لطبقي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شت�شفى  يف  �جل���ر�ح���ون  �أج����رى 
�أحد  “كليفالند كلينك �أبوظبي”، 
�لتابعة  �ل�شحية  �لرعاية  مر�فق 
ل�شركة مبادلة لال�شتثمار، عملية 
�لأوىل من  ه��ي  ج��ر�ح��ي��ة ط��ارئ��ة 
نوعها لعالج مري�س م�شاب ببر 
نتيجة  �لهو�ئية  �لق�شبة  يف  ح��اد 

تعر�شه حلادث �شري. 
وكان �ملري�س حممد قا�شم، �لذي 
ي��ع��م��ل يف ت��و���ش��ي��ل �ل��ط��ل��ب��ات على 
�لدر�جة �لنارية، قد ُنقل �إىل �أحد 
حلادث  تعر�شه  بعد  �مل�شت�شفيات 
مروري �أدى �إىل ��شطد�مه بحافلة 
ت�شمنت  ح��ادة  لإ�شابات  وتعر�شه 
�لهو�ئية.  �لق�شبة  يف  كاماًل  ب��ًر� 
ب���ع���د ت�����ش��خ��ي�����س �حل����ال����ة ق�����ررو� 
م�شت�شفى  �إىل  �إح��ال��ت��ه��ا  �لأط���ب���اء 
�أبوظبي”  ك��ل��ي��ن��ك  “كليفالند 
و�ملر�فق  �خل��ر�ت  من  لال�شتفادة 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة �ل�����الزم�����ة لإج������ر�ء 

�جلر�حة �خلطرية.
وعند و�شول �ملري�س �إىل م�شت�شفى 
�أبوظبي”،  ك��ل��ي��ن��ك  “كليفالند 
د.  برئا�شة  �لطبي  �لفريق  �أج��رى 
جر�حة  رئي�س  �شويالما�س،  ر�شا 
للمري�س  �مل�شت�شفى،  يف  �ل�����ش��در 

�شرطة اأبوظبي تعقد اجتماعا تن�شيقيا مع ال�شركاء لبحث اجناح فعاليات اليوم الوطني

�شرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة » اخلري يعم « للتدريب على الإ�شعافات الأولية

اجلراحون يف »كليفالند كلينك اأبوظبي« يبتكرون
 طريقة جديدة لعالج اإ�شابة حادة يف الق�شبة الهوائية

�شعيد بن طحنون ي�شهد اختتام مهرجان الفن العاملي بدبي
•• دبي-وام:

�حلفل  ن��ه��ي��ان،  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ح�شر 
�أقيم يف  �لذي  �لعاملي  �لفن  لتوزيع جو�ئز مهرجان  �خلتامي 
دبي و�شط ح�شور نخبة من �لفن من خمتلف دول �لعامل، �إىل 
�لعاملية  �لفن  لوكالة  �لتنفيذية  �ملديرة   ، ديناج  جويل  جانب 
�لذي  �ملهرجان  تنظيم  يف  �مل�شارك  �لفتاحي،  �شينا  و�ملهند�س 

�شهد �جلو�ئز �ملخ�ش�شة ل 16 جمموعة.
ر�شم  يف  �لأول  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة  كيدزير�شكي  م��اري��و���س  وح�شد 
�ل��ل��وح��ات �ل��و�ق��ع��ي��ة رغ���م �أن���ه ول���د ب���دون ي��دي��ن، بينما نالت 
جائزة  عاماً  �لكمايل”16”  ر��شد  �أفنان  �لإمار�تية  �لطالبة 

كما   ، �حلياة  �أ�شل  بلوحة  �ملهرجان  يف  م�شاركة  فنانة  �أ�شغر 
يف  �لأوىل  �جل��ائ��زة  على  �إ���ش��ر�ق��ي  ميعاد  �لكندي  �لفنان  ن��ال 
�لهولندية لو�س فان ديفلت �جلائزة  و�لفنانة  �لنحت،  جمال 
�لفن  لفئة  �لأول  �ملركز  �شلطان  وهبة  �لر�شم  فئة  يف  �لأوىل 
لأعماله  �لعادة  فوق  �لفنان  جائزة  جالل  وح�شن  �ملفاهيمي، 
�ل��ر�ئ��ع��ة وه��رني��ك م��ون��ت��ان��اري ج��ائ��زة فئة �ل��و���ش��اط �ملتعددة 
�لفائز  �نابي  �لبورتريه وتاكا�شاي  �شان�شيز جائزة فئة  وتوين 

بفئة �لتثبيت.
و�أ�شاد معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان بالدور �ملهم 
للجنة �ملنظمة وجميع �لذين �شاركو� يف تنظيم �ملهرجان ودعم 

جناحه وتطوره.

بلدية منطقة الظفرة حتتفل 
باليوم الوطني ال�شابع والأربعن

•• الظفرة-الفجر:

�شعادة  و�لأربعني بح�شور  �ل�شابع  �لوطني  باليوم  �لظفرة  بلدية منطقة  �حتفلت 
�حلكومية،  �جلهات  ممثلي  من  وع��دد  �لتنفيذيني  و�مل���در�ء  بالإنابة  �لعام  �ملدير 
لوطننا  �لوطني  �ل�شالم  ب��ع��زف  �لح��ت��ف��ال  وب���د�أ  �لبلدية.  وم��وظ��ف��ات  وموظفي 
�حلكيم.   �ل��ذك��ر  م��ن  �آي���ات عطرة  ت��الوة  ث��م  �لع�شكرية،  �لفرقة  �ل��غ��ايل مب�شاركة 
�لوطني  باليوم  وف��خ��ر�ً  �حتفاًل  �ملتنوعة  �لفقر�ت  م��ن  �لعديد  �حلفل  وت�شمن 
�ل�شابع و�لأربعني لحتاد دولتنا �لغالية �لتي تنعم بالأمن و�لأمان يف ظل قيادتنا 
�لر�شيدة. وقدم عدد من �ل�شعر�ء ق�شائد يف حب �لوطن وذكر مناقب باين نه�شة 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

طيب �هلل ثر�ه، و�لفخر بقيادتنا �لر�شيدة و�شيوخنا �لكر�م.

املراأة الإماراتية تخطو خطوات �شريعة نحو التقدم يف زمن قيا�شي بف�شل اهتمام القيادة الر�شيدة لتمكينها

�خلطة  بتنفيذ  �ملتخذة  و�لإج���ر�ء�ت  �مليد�ين  �لتن�شيق 
على  و�مل���رور  �ل�شري  حركة  لتي�شري  �ل�شاملة  �مل��روري��ة 
�جلمهور من �لو�شول بكل ي�شر �إىل �أماكن �لحتفالت 
مع  للتعامل  و�لتن�شيق   ، �ل��ن��اري��ة  �لأل��ع��اب  وم�����ش��اه��دة 

�حلالت �لطارئة خالل �لحتفالت .
وق�����ال �خل��ي��ي��ل��ي �ن م�����رور �أب���وظ���ب���ي ���ش��ت��م��ن��ع دخ���ول 
�لحتفالت  فيها  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لأم��اك��ن  �إىل  �ل�شاحنات 
عر �شارع كورني�س �أبوظبي خالل �لأوقات �لتي ت�شهد 
قيام �لحتفالت ملنع �أي �زدحام وتوفري �ن�شيابية حركة 

�ل�شري و�ملرور من و�إىل �أماكن �لحتفالت.

•• ابوظبي-وام:

�ل�شركاء  تن�شيقيا مع  �جتماعا  �أبو ظبي  �شرطة  عقدت 
لبحث دور ومهام �جلهات �ملختلفة يف تنفيذ �لإجر�ء�ت 
�ل�شابع  �ل��وط��ن��ي  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  �ل���الزم���ة لإجن������اح 
�ملنا�شبة  بهذه  بالحتفال  �جلمهور  ومتكني  و�لأربعني 

�لوطنية �لعظيمة على �ح�شن وجه.
وبحث �لجتماع برئا�شة �لعميد خليفة حممد �خلييلي 
ب��ق��ط��اع �لعمليات  �مل����رور و�ل����دوري����ات  م��دي��ر م��دي��ري��ة 
�ملركزية يف �شرطة �بوظبي توزيع �ملهام و�لأدو�ر و�آليات 

لتعزيز  �مل�شتمرة  �أبوظبي  �شرطة 
و�لهتمام  �لإن�������ش���اين  �ل��ع��م�����������������ل 
ومن  �ملختلفة  و�ش�ر�ئحه  بفئاته 
تعزي�������ز  على  حر�شه�������ا  منطلق 
ل��ه �ل�شيخ ز�ي���د بن  �مل��غ��ف��ور  ق��ي��م 
�هلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 

ثر�ه«.
وق����ال �ل��ع��ق��ي��د ز�ي����د �ل��ه��اج��ري ، 
مدير مديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة 
�لعامة بالإنابة ، �إن �ملبادرة جت�شد 
“عام  يف  �لإن�شاين  �لعمل  مفهوم 
�مل�شوؤولية  وت��ف��ع��ي��������������ل  ز�ي����د”، 
حفاظا  �جلانب،  بهذ�  �ملجتمعية 

خماطرها،  من  للحد  �لوقائية؛ 
�لقلبية  �ل��ن��وب��ات  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 

ومر�شى  �ل��دم��اغ��ي��ة  و�ل�����ش��ك��ت��ات 
�ل�شكري.

•• ابوظبي-وام:

نفذت �شرطة �أبو ظبي، مبادرة “ 
عام  مبادر�ت  يعم” �شمن  �خلري 
�لعاملني  ع��دد من  لتدريب  ز�ي��د 
�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية  يف 
على �إجر�ء �لإ�شعافات �لأولية يف 
و�حلالت  �لإ�شابات  مع  �لتعامل 
تقدمي  م��ن  ومتكينهم  �ملر�شية، 
�لرعاية �ل�شحية �لطارئة لتقليل 
طو�قم  و�شول  حلني  �مل�شاعفات 

�لإ�شعاف.
�إط������ار جهود  �مل����ب����ادرة يف  وت���اأت���ي 

م�شري�  �جلمي������ع،  �شالمة  على 
�لتعامل  �إىل �لركيز على كيفية 
�ملفاجئة  �ل�شحية  �ل��ظ��روف  م��ع 
�مل�شابني  حياة  �إنقاذ  يف  لالإ�شهام 
��شتقر�ر  و�مل��ر���ش��ى، و�ل��ت��اأك��د م��ن 

�حلالة.
تاأمني  كيفية  �مل���ب���ادرة  ت��ن��اول��ت  و 
�مل�شالك �لهو�ئية و�ل�شيطرة على 
مع  و�لتعامل  و�ل��ن��زي��ف،  �لك�شور 
�لظهر  وتثبيت  �لختناق،  ح��الت 
من  للتقليل  �ل��ف��ق��ري  و�ل��ع��م��ود 
و�لت�شدي  �لإ���ش��اب��ة،  م�شاعفات 
للحو�دث �ملنزلية و�تخاذ �لتد�بري 
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موا�شالت الإمارات لنقل جمهور احتفالت الدولة باليوم الوطني 47 يف مدينة زايد الريا�شية من  حافلة   260
•• دبي–الفجر:

يف �إطار مبادر�تها �ملتو��شلة لدعم �ملنا�شبات و�لفعاليات �لوطنية 
وز�رة  م��ع  وبالتعاون  �لإم����ار�ت  م��و����ش��الت  �أعلنت  و�ملجتمعية، 
�شوؤون �لرئا�شة عن توفري 260 حافلة لنقل نحو 15000 من 
لدولة  �لوطني  باليوم  �لر�شمي  �لحتفال  يف  �مل�شاركني  جمهور 
ز�يد  ع��ق��ده يف مدينة  و�مل��زم��ع   47 �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

�لريا�شية يف �لعا�شمة �أبوظبي.
وق���ال ���ش��ع��ادة حم��م��د ع��ب��د�هلل �جل��رم��ن م��دي��ر ع���ام مو��شالت 
�مل�شاركة  ع��ل��ى  د�ئ���م  ب�شكل  حت��ر���س  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  “�إن  �لإم������ار�ت: 
وتقدمي �لرعاية ملختلف �لأح��د�ث �لوطنية، ل �شيما �حتفالت 

�لدولة باليوم �لوطني باعتبارها منا�شبة وطنية غالية وعزيزة 
يف  وتوجهاتها  �ملوؤ�ش�شة  جهود  �شمن  وتاأتي  جميعاً،  قلوبنا  على 
و�لريا�شية  و�لثقافية  �ملجتمعية  و�لفعاليات  �لأن�����ش��ط��ة  دع��م 
�إحدى  هي  وتلك  �لإم��ار�ت��ي،  �ملجتمع  يف  �لتكامل  حتقق  و�لتي 
�لركائز �لرئي�شية �لتي تقوم عليها �إ�شر�تيجية وقيم مو��شالت 

�لإمار�ت �ملرتبطة بامل�شاركة و�مل�شوؤولية”.
و�أّكد �جلرمن على جهود �ملوؤ�ش�شة لإجناح �لأحد�ث و�لحتفالت 
�مل�شاركني  من  كبرية  �أع���د�د�ً  ت�شتقطب  �لتي  وخا�شة  �لوطنية 
و�شهولة  بفعالية  فيها  �مل�����ش��ارك��ة  م��ن  �جل��م��ه��ور  متكني  ب��ه��دف 
نحو  �لوطنية  باأهد�فها  �ل��د�ئ��م  �ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ز�م  م��وؤك��د�ً  وجن��اح 
خدمة �ملجتمع عر تقدمي مو��شالت جماعية و�آمنة ومنتظمة 

ووفق �أف�شل معايري �لريادة و�لحر�فية.
ب�شائقيها  حافلة   260 خ�ش�شت  �ملوؤ�ش�شة  �إن  �شعادته  و���ش��رح 
و12 من�شق حركة و3 مركبات �إ�شعاف و10 حافالت �حتياطية 
 3 �لفني ل�شتقبال �جلمهور من  �لدعم  وغريهها من مركبات 
نقاط جتمع خمتلفة يف �إمارة �أبوظبي )وهي جزيرة �حلدير�ت، 
لتاأمني  وذل��ك  �لكبري(،  ز�ي��د  �ل�شيخ  وم�شجد  �ملعار�س،  و�أر����س 
يف  �لح��ت��ف��ال  موقع  �إىل  و�شالمة  ر�ح��ة  بكل  وو�شولهم  نقلهم 
�ملو�قع  �إىل نف�س  �إع��ادت��ه��م  ث��م  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، وم���ن  ز�ي���د  م��دي��ن��ة 
مرة �أخ��رى. و�أع��رب مدير عام مو��شالت �لإم��ار�ت عن �هتمام 
خر�تها  وتوظيف  �إمكاناتها  وتوفري  جهودها  بذل  يف  �ملوؤ�ش�شة 
�لدولة،  يف  �لر�شمية  و�ملبادر�ت  �لأن�شطة  خمتلف  و�إ�شناد  لدعم 

ما ي�شهم يف تعزيز �أهد�فهما �ملجتمعية وتر�شيخ مبادئ �لنتماء 
بالدور �لكبري �لذي تقوم به  و�لولء و�لهوية �لوطنية، م�شيد�ً 
وز�رة �شوؤون �لرئا�شة يف غر�س مفاهيم حب �لوطن ومكت�شباته 
من خالل �لحتفال �ل�شنوي �لذي تقيمه مبنا�شبة �ليوم �لوطني 
جميعاً  نعتز  وطنياً  و�ج��ب��اً  يعد  و�ل��ذي  �ملنا�شبات،  من  وغريها 

بتنفيذه و�مل�شاركة فيه لتحقيق �لتكامل �حلكومي.
وثّمن �جلرمن �لثقة �لتي منحتها وز�رة �شوؤون �لرئا�شة بخدمات 
�لنقل �لتي تقدمها مو��شالت �لإمار�ت لنقل جماهري �لحتفال، 
موؤكد�ً ��شتعد�د �ملوؤ�ش�شة تقدمي �خلدمة هذ� �لعام بنف�س م�شتوى 
�لنتظام و�للتز�م �لذي قدمته خالل �لحتفالت �لتي عقدت يف 

�ل�شنو�ت �ل�شابقة.

وحتذير من الأودية  ال�سري  حركة  تراقب  دورية   37

اأمطار غزيرة تهطل على راأ�س اخليمة فجرا وتخلف مياها متالأ الوديان وتغمر ال�شوارع

طالبة متفوقة تنظم لزميالتها ور�س المتحانات  

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

�أم�س  فجر  �خليمة  ر�أ����س  �شهدت 
�أم��ط��ار غ��زي��رة م�شحوبة  ه��ط��ول 
كميات  ور�ءه���ا  خلفت  بالعو��شف 
�أدت  �م��ت��الأت بها  �مل��ي��اه  كبرية م��ن 
�لأودي��������ة و�ل���������ش����و�رع و�ل��������دو�ر�ت 
�عاقة حمدودة  �شكلت  وت�شببت يف 
حلركة �ل�شري لكن متت �ل�شيطرة 
�ملياه  جتفيف  جهود  بف�شل  عليها 
�ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا د�ئ����رة �خلدمات 

و�لدفاع �ملدين .
ومن جهتها ن�شرت �لقيادة �لعامة 
�شيارة   37 �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة 
م����ن ف������رق �ل������دوري������ات �مل����روري����ة 
و����ش���ي���ار�ت �لإ����ش���ع���اف و�لإن����ق����اذ يف 
و�لتقاطعات  �ل����ط����رق  خم���ت���ل���ف 
و�ملناطق �لد�خلية و�خلارجية على 
م�شتوى �لإمارة ب�شكل عام ومناطق 
�جلبلية  و�ملناطق  �لأودي���ة  جريان 
�إقباًل كبري�ً  و�لتي ت�شهد  حتديد�ً 
و�لعائالت  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�������ر�د  م���ن 
ت����ز�م����ن����اً م����ع ه����ط����ول �لأم�����ط�����ار، 
�لأو�شاع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ب��ه��دف 
وت���ق���دمي �ل���دع���م و�مل�������ش���ان���دة لكل 
�ل�شريع  وللتعامل  يحتاجها  م��ن 
مع �أي ح��ادث م��روري نتيجة عدم 
�لأمن  لح��ت��ي��اط��ات  �لبع�س  �أخ���ذ 

وغريها من �لأمور �ملعتادة ، ف�شاًل 
عن جتمع مياه �لأمطار وت�شكيلها 
، ونبه  ن�����ش��ب��ي��اً  ل��ب��ح��ري�ت ع��م��ي��ق��ة 
�إىل خ��ط��ورة �لأخ����رية  �حل��م��ي��دي 
ودخ����ول �مل��رك��ب��ات �إل��ي��ه��ا مل��ا يعقب 
�ل�شقوط  �أو  �إجن������ر�ف  م���ن  ذل����ك 
و�شعوبة �خل��روج ، لذ� يجب عدم 
�ل���ت���ه���اون يف ذل�����ك وي���ج���ب �إت���ب���اع 
�ل�شادرة  و�لتوجيهات  �لتعليمات 

�لتي تكفل �شالمتهم.
�إغ��الق طريق و�دي  باأنه مت  ون��ّوه 
�لبيح وع��دد�ً من �لأودي��ة �لأخرى 
�ل�شائقني  على  خ��ط��ر�ً  لت�شكيلها 
وم���رت���ادي ت��ل��ك �مل��ن��اط��ق ، ك��م��ا مت 
و�لتقاطعات  �لطرق  بع�س  �إغ��الق 
فيها  �ل�شوئية  �لإ���ش��ار�ت  لتعطل 
، م����ع و�����ش����ع ل����وح����ات �إر�����ش����ادي����ة 
وتنويهيه لتنبيه �ل�شائقني باتخاذ 

�لطرق �لبديلة.
متمنياً من جميع قائدي �ملركبات 
ومرتادي �ملناطق �جلبلية و�لرية 
�أخ��������ذ �حل���ي���ط���ة و�حل���������ذر وع�����دم 
ت�����ش��ك��ل خطر�ً  ب�������ش���ورة  �ل����وق����وف 
�لطريق  م�شتخدمي  جميع  على 
و����ش���رورة �أخ���ذ �ح��ت��ي��اط��ات �لأمن 
�ملركبات  قيادتهم  �أثناء  و�ل�شالمة 
و�لبتعاد عن �أماكن جتمع �لأودية 

و�ل�شيول.

و�ل�������ش���الم���ة ع��ن��د �رت���ي���اده���م ملثل 
و�لعمل   ، �خل��ط��رية  �مل��ن��اط��ق  تلك 
على تقدمي �لتوجيه و�لن�شح لهم 
وتاأمني حركة �ل�شري و�ملرور حلني 

��شتقر�ر �لظروف �جلوية .

ال�سرطة تراقب الأودية
وق������ال �ل��ع��م��ي��د �ل���دك���ت���ور حممد 
����ش���ع���ي���د �حل����م����ي����دي م����دي����ر ع����ام 
�لعمليات �ملركزية بالقيادة �لعامة 
جميع  �أن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�شرطة 
ب���اإ����ش���ر�ف �شباط  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل���ف���رق 

�لتو�جد  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ون  �أك���ف���اء 
باأنف�شهم  �لعمل  ملبا�شرة  �مل��ي��د�ين 
و�لأمان  �لر�حة  �شبل  كل  وتوفري 
متابعة  خ�������الل  م������ن  ل���ل���ج���م���ي���ع 
�لأح��و�ل �أوًل ب��اأول ، وذلك تنفيذ�ً 
علو�ن  ب��ن  علي  �ل��ل��و�ء  لتوجيهات 
�لنعيمي �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س 
وز�رة  لأه����د�ف  وحتقيقاً  �خليمة 
جعل  يف  �لإ�شر�تيجية  �لد�خلية 
وتقدمي  و�أم��ان��اً  �أمناً  �أك��ر  �لطرق 
وفقاً  �خلدمات  من  م�شتوى  �أعلى 
ملعايري �جلودة و�لكفاءة ، عر عدم 

من  �ل�شادر  �ل�شتهتار  �أو  �لتهاون 
فئة معينة مبجازفتهم مبركباتهم 
�لتي  ت��ق��اط��ع �لأودي�������ة  �أم���اك���ن  يف 
تكون �شديدة �لقوة مما يوؤدي �إىل 
�مل��رك��ب��ة ووق���وع �لوفيات  �جن���ر�ف 
عن  �ل��ن��اجت��ة  �لبليغة  و�لإ���ش��اب��ات 
�ل���غ���زي���رة �لتي  ه���ط���ول �لأم����ط����ار 
�إىل ح���دوث �شيول  ب��دوره��ا  ت���وؤدي 
تك�شر  �إىل  ت��وؤدي  وخطرية  جارفة 
�لإ�شار�ت  وت��ع��ط��ل  �ل��ط��رق  بع�س 
�ل�شوئية ووقوع �حلجارة �لكبرية 
�جلبلية  �مل��ن��اط��ق  يف  �لأع���ل���ى  م���ن 

ن��ظ��م��ت ع������دة  ور�������س يف �مل����د�ر�����س 
ك��م��ا خ�ش�شت  مل��در���ش��ت��ي،  �مل���ج���اورة 
�لتو��شل  �أح���د م��و�ق��ع   ح�����ش��اب يف 
�أ�شع    « �لن�شتغر�م   « �لجتماعي 
فيه �لن�شائح �لدر��شية �لعامة �لتي 
لبد �أن يتخذها �لطالب  يف م�شاره 

�لتعليمي على مقاعد �لدر��شة. 

حب التطوع :
و�أو���ش��ح��ت ه���دى ول��ي��د �أن��ه��ا �شبق 
مثل  حملية  جو�ئز  بعدة  ف��ازت  �أن 
جائزة ر�أ�س �خليمة للتميز، و�ملركز 
لطيفة  �ل�شيخة  ج��ائ��زة  يف  �لأول 
ومت�شي  ل�����الإب�����د�ع،  حم���م���د  ب���ن���ت 
د�ئ����م  ب��ت�����ش��ج��ي��ع  �ل��ت��م��ي��ز  درب  يف 
م���ن و�ل���دت���ه���ا، �ل��ت��ي ت��غ��ر���س فيها 
ح��ب �ل��ت��ط��وع و�ل��ت��م��ي��ز م��ن خالل 
ت�شارك  �لتي  �لال�شفية  �لأن�شطة 
بها، ومتابعتها �ل�شخ�شية مل�شتو�ها 
�لتي  �ل�شبل  كل  وتوفري  �لتعليمي 
�شخ�شيتها  ت�شكيل  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د 

وهي على مقاعد �لدر��شة. 
مديرة  �ل��ع��ل��ك��ي��م  ن��ع��ي��م��ة  وق����ال����ت 

••  راأ�ص اخليمة - الفجر

�لتا�شع  �ل�����ش��ف  يف  ط��ال��ب��ة  درج����ت 
نخبة من مدر�شة �حلديبة للتعليم 
ر�أ�������س �خل���ي���م���ة، على  �ل���ث���ان���وي يف 
لزميالتها  ت��وع��وي��ة  ور����س  تنظيم 
�ملجاورة  و�مل����د�ر�����س  م��در���ش��ت��ه��ا  يف 
�جل�شدي  �ل���ش��ت��ع��د�د  كيفية  ح��ول 
مل�شاعدة  ل���ل���م���ذ�ك���رة  و�ل���ن���ف�������ش���ي 
رهبة  لتخطي  �لطالبات  زميالتها 

�لمتحانات.
وب������ر�أى �ل��ط��ال��ب��ة �مل��ت��ف��وق��ة هدى 
وليد �لزعابي، �أن �لمتحانات توؤثر 
كيفية  يعرفن  ول  �شديقاتها  على 
�ل�شتعد�د لها، وب�شبب ذلك حاولت 
يف  �أ�شاعدهن  �أن  ��شتطاعتها  ق��در 

تخطي تلك �لفرة بنجاح .
مع  جن�����ح�����ت  ح�������ني   »: ق�����ائ�����ل�����ة   
د�ئرة  تو�شيع  ع��زم��ت  ���ش��دي��ق��ات��ي، 
�إد�رة  ع��ل��ى  وع��ر���ش��ت  �ل����ش���ت���ف���ادة، 
للطالبات،  ور����س  تنظيم  �مل��در���ش��ة 
بت�شجيع  ا  �أي�شً �ملدر�شة، وبعدها  يف 
�ملدر�شة  �إد�رة  وم���ن  و�ل���دت���ي  م���ن 

�لتي ميار�شها �لطلبة يف مد�ر�شهم 
�ل��ت��ي تتبناها  �ل��رك��ائ��ز   �أح���د  تظل 
�إليها لكونها تقدم  �لوز�رة وت�شتند 
عن  ف�شاًل  لالأبناء،  نوعياً  تعليماً 
�ملتطورة  �لأ���ش��ال��ي��ب  �إح���دى  كونها 
للطالب  �لتعليمية  �لعملية  لإثر�ء 

و�لطالبات.

�لأن�شطة  �أن   �حل��دي��ب��ة  م��در���ش��ة 
يف  م��ه��م��ا  دوًر�  ت��ل��ع��ب  �ل��ال���ش��ف��ي��ة 
�ل��ط��ال��ب ون�شاطه  جت��دي��د ح��ي��وي��ة 
�لذي ينعك�س �إيجاباً على حت�شيله 
�لدر��شي و�إبعاده عن روتني �لدر��شة 
مو�هبه  �ك��ت�����ش��اف  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  و 
وتنمية مهارة �لتعلم �لذ�تي وتنمي 

لديهم �ل�شتقاللية وحرية �لفكر، 
طريق  ع��ن  يتعلم  �ل��ذي  فالطالب 
�ملقارنة  على  نف�شه  يعّود  �لأن�شطة 
و�ل���ت���ج���ري���ب و�ل��ت��ف��ك��ري ب��ع��م��ق ما 
ميكنه من ��شتخد�م هذه �لطريقة 

يف حياته �ليومية .
�لال�شفية  �لأن�شطة  �أن  و�أ�شافت   

متدربو �شرطة راأ�س اخليمة ير�شمون 
اليوم الوطني 47 باأج�شامهم

بيت اخلري يف راأ�س اخليمة تكرم  ال�شغار املتفوقن يف اليوم الوطني 

�شارقة الثقافة اأم�شية �شعرية يف نادي الإمارات

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �حتفالت  م��ع    جتاوبا 
معهد  و�أن�شطة  فعاليات  و�شمن   47 �لوطني  باليوم 
�لوطنية  �ملنا�شبة  بر��س �خليمة  بهذه  �ل�شرطة  تدريب 
 قام �ملتدربون  يف �لدور�ت �لتدريبية �ملختلفة و �ملنعقدة 
باأج�شادهم   47 رق��م  �لوطني  �ليوم  بت�شكيل  �ملعهد  يف 
م���دى �حل��رف��ي��ة و�لن�����ش��ب��اط  وذلك  ���ش��ورة تعك�س  يف 
لإبر�ز مدى حبهم وولئم و�نتمائهم لوطنهم �لغايل ، 

 معرين عن فرحتهم �لغامرة بهذه �ملنا�شبة �لعزيزة.

حممد  نا�شر  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  تفقد  خ��الل  ذل��ك   جاء 
�ل��ب��ك��ر م��دي��ر معهد ت��دري��ب �ل�����ش��رط��ة ط��اب��ور �لأرك����ان 
مدير  نائب  �لزعابي  �إبر�هيم  حممد  �لعقيد  بح�شور 
�ملعهد وروؤ�شاء �لأق�شام ومدر�ء �لأفرع و �شباط و�شف 

�شباط معهد تدريب �ل�شرطة يف ر�أ�س �خليمة.
 و�أكد مدير �ملعهد بان هذه �ملنا�شبة �لوطنية تزيد من 
وتزرع  �ملجتمع  �شر�ئح  ك��اف��ة  ب��ني  و�ل��ت��الح��م  �ل��ر�ب��ط 
يف ك��اف��ة �لج��ي��ال ح��ب �ل��وط��ن  و �ل��ت��ف��اين و�لإخال�س 
�لو�عد  �مل�شتقبل  وب��ن��اء  �جلميل  ل��رد  �ل����دوؤوب  و�لعمل 

لدولتنا �لغالية.

 •• راأ�ص اخليمة – الفجر : 

فعالية  �خليمة  ر�أ����س  ف��رع  �خل��ري  بيت  جمعية  نظمت 
�لذي  �ملتفوقني خالل �حلفل  �أطفال �جلمعية  لتكرمي 
�لهليتون  فندق  يف   47 �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  نظمته 
بح�شور �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 
�ملزروعي نائب مدير  �مل��دين، و �شعيد مبارك  �لطري�ن 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  م��دي��ر  �مل�����ش��ري  وزي���اد  ع��ام �جلمعية 
�لأحمد  ون��ه��ل��ة  �ل��ق��اب�����ش��ة  ل��ل�����ش��ي��اف��ة  ور�ك  حل��ك��اي��ا 
وحليمة  �خلريية  مكتوم  �آل  مر�كزهيئة  �شوؤون  مديرة 

�لظنحاين مديرة �أفرع بيت �خلري.
بيت  جمعية  ف���رع  م��دي��ر  ح�����ش��وب  �شم�شة  و�أو���ش��ح��ت 

�خلري يف ر�أ�س �خليمة �أن �حلفل �لذي نظمته �جلمعية 
بالتعاون مع ر�ك لل�شيافة �لقاب�شة �شمل عدة فقر�ت 
جمعية  مثل  �جلمعية  م��ع  �مل��ت��ع��اون��ة  �جل��ه��ات  قدمتها 
�ملو�شيقية  و�لفرقة  �لبحرية،  و�لفنون  للر�ث  �ملطاف 
للتعليم  ح��ر�ء  ومدر�شة  �لهندية  و�ملدر�شة  �لع�شكرية، 
قدمت  �ل��ت��ي  �لفعاليات  لتنظيم  وغ��و����ش��ي  �لأ���ش��ا���ش��ي، 

�لزهبة و�لتقاليد �لقدمية يف �لأعر��س. 
كبار  م��ن  كبري  ع��دد  �شهده  �حلفل  �أن  ح�شوب  و�أك���دت 
ح�شورهم  ع��ل��ى  �جلمعية  ح��ر���ش��ت  �ل��ذي��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
�أطفال  من   9 كرمت  كما  �لوطني  �حلفل  يف  للم�شاركة 
�جلمعية  من �ملو�طنني �ملتفوقني دعًما وت�شجيًعا لهم 

ملو��شلة درب �لتميز. 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

ن��ظ��م��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة لح��ت��ف��ال ن����ادي �لإم�������ار�ت باليوم 
و�لوطني، وبالتعاون مع �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت فرع ر�أ�س 
 « �لثقافة  �شارقة   « عنو�ن  حتت  �ل�شعرية  �لأم�شية  �خليمة، 
و�لتي �أحياها كل من �لدكتور  عارف �ل�شيخ، و�ل�شاعر عبد�هلل 

�لهدية.
تخللتها  وطنية  �أج��و�ء  يف  �لنجار  �لأ�شتاذ ح�شن  �جلل�شة  �أد�ر 
عارف  �لدكتور  رثى  وقادتها، حيث  �لإم���ار�ت  ق�شائد يف حب 
�آل  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اأذن �هلل تعاىل  �ملغفور له  �ل�شيخ 

نهيان مبنا�شبة مئوية ز�يد » عام ز�يد » يف عدة ق�شائد لم�شت 
�ل�شوق �ملتجذر يف قلوب �شعب �لإمار�ت ملوؤ�ش�س دولة �لإمار�ت، 

�لو�لد �لقائد �ل�شيخ ز�يد حني قال:
رحل �جلو�د، نعم، فمن يل بعده

                                                 �أخليفة �أم من تر�ه حممد�
بو خالد، وهو �ل�شبيه لز�يد

                                         �أكرم به، هو بال�شموخ تفرد�

ق�شائده  �آخ��ر  باإلقاء  �لهدية  عبد�هلل  �ل�شاعر  �أردف  حني  يف 
�لتي �شاغها بعد ق�شيدة »مئوية �لولء« �ل�شهرية، حيث �شاغ 

معاين مروءة و�شهامة وعزم �أهل �لإمار�ت، حني قال:
كنا �ل�شالم على �أ�شحابنا وعلى

                                            �أوز�ر ورز �للئيم �ملبتغي َنِزُر
يف �ل�شلم منتد �إح�شانا ل�شاحبنا

                                           ويف �ملعارك ل نبقي ول نذر

قبل  من  �ل�شيوف  بتكرمي  �جلل�شة  �جلل�شة  فعاليات  ختمت 
�إد�رة نادي �لإم��ار�ت �لثقايف  حممود �ل�شم�شي، رئي�س جمل�س 
�مل��ع��م��ري، رئي�س �حت���اد كتاب  �ل��ري��ا���ش��ي، و�ل�����ش��اع��رة  فاطمة 

و�أدباء �لإمار�ت، فرع ر�أ�س �خليمة.

�شرطة ال�شارقة تن�شر 108 دوريات ل�شمان �شالمة 
م�شتخدمي الطريق اأثناء هطول الأمطار وبعده

» خريية ال�شارقة » تر�شد 10 مالين درهم ل� 17 
مبادرة مبنا�شبة اليوم الوطني

•• ال�شارقة-وام:

 17 لتنفيذ  دره���م  م��الي��ني   10 نحو  �خل��ريي��ة  �ل�شارقة  جمعية  ر���ش��دت 
مبادر�ت   5 بني  توزعت  للدولة،   47 �ل���  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  م��ب��ادرة 
12 خارجية بلغت قيمتها  و  �ألف درهم  7 ماليني و260  د�خلية بقيمة 
نحو مليونني و400 �ألف درهم. وت�شمل مبادر�ت �جلمعية �لد�خلية عالج 
وتي�شري  للعمال  �شتوية  وحقائب  ومالب�س  غذ�ئية  �شالل  وتوزيع  مر�شى 
فيما  �لهمم،  و�أ�شحاب  �لعلم  �ملتعففة وطلبة  و�لأ�شر  �لعمال  لفئة  �لعمرة 
�ملخيم  و�إط����الق  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعمليات  �إج����ر�ء  �خل��ارج��ي��ة  �مل��ب��ادر�ت  ت�شمل 
�لطبي يف بنغالدي�س وو�شع حجر �لأ�شا�س ملعهد تدريب �ملمر�شات يف كينيا 
و�لنيجر وو�شع حجر �لأ�شا�س مل�شتو�شف طبي و�فتتاح قرية مترعي درهم 

�حلمد، �إىل جانب عدد من �مل�شاريع �خلريية �لأخ��رى يف عدد من �لدول 
�لآ�شيوية و�لأفريقية.

ومديرها  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  خ��ادم  ب��ن  �شلطان  �هلل  عبد  وق��ال 
�لتنفيذي، يف موؤمتر �شحفي، �إن �جلمعية حتر�س على تقدمي حزمة متنوعة 
من �ملبادر�ت �لد�خلية و�خلارجية مبنا�شبة �ليوم �لوطني منذ نحو عقد من 
�لزمان، حيث تتعلق هذه �حلزمة مب�شاريع �شحية و�جتماعية ودعم �لأ�شر 
�ملنتجة، �إ�شافة �إىل توزيع مو�د غذ�ئية على �لأ�شر �مل�شتحقة و�ملحتاجة يف 
هذ� �ليوم �ملجيد. ووجه �بن خادم �لدعوة للمح�شنني و�ملترعني وفاعلي 
ومبادر�تها  وم�شاريعها  و�أعمالها  �جلمعية  دعم  يف  �ل�شتمر�ر  �إىل  �خلري 
كما هو �شاأنهم دوماً مبا ي�شهم يف م�شاندتها لتحقيق ر�شالتها �لهادفة �إىل 

�لو�شول ملختلف �ل�شر�ئح و�لفئات �مل�شتحقة د�خل وخارج �لدولة.

•• ال�شارقة-وام:

متكنت 108 دوريات متخ�ش�شة من خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�شام بالقيادة �لعامة 
�ل�شارقة  مدينة  طرقات  مبختلف  �ل�شري  حركة  تنظيم  من  �ل�شارقة  ل�شرطة 
�إ�شافة للمنطقتني �ل�شرقية و�لو�شطى وذلك �أثناء وبعد هطول �لأمطار �لتي 
�ملقدم حممد عالي  وق��ال  �أم�س.  �لإم��ارة �شباح  �شهدتها مناطق متفرقة من 
�لنقبي مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة �ل�شارقة » مت ن�شر 108 دوريات 
من خمتلف �لإد�ر�ت ب�شرطة �ل�شارقة على �لطرقات �حليوية باإمارة �ل�شارقة 
�ليوم  �ل��غ��زي��رة �شباح  �لأم��ط��ار  �مل��روري��ة بعد ه��ط��ول  وذل���ك لت�شيري �حل��رك��ة 
�أفر�دها جهود� كبرية لقت تقدير و��شتح�شان م�شتخدمي �لطرق  حيث بذل 

و�شائقي �ملركبات وذلك لدورها يف تخفيف حدة �لزدحامات �لتي ت�شببت بها 
بع�س جتمعات مياه �لأمطار على �لطرقات �حليوية«. و�شاهم وجود �لدوريات 
يف �حلد من وق��وع �حل��و�دث �خلطرة �لتي حتدث ع��ادة يف مثل هذه �لظروف 
�ملناخية من خالل تقدمي �مل�شاعدة للمركبات �ملتعطلة على �لطرقات �لرئي�شية 
و�لفرعية و�شبط حركة �ل�شري و�ملرور حيث مل ت�شجل �أي حالت لوقوع حو�دث 
من �لدرجتني �ملتو�شطة و�لبليغة �شوى بع�س �حلو�دث �لب�شيطة �ملتفرقة �لتي 
تعاملت معها �شركة »ر�فد« بعد حدوثها مبا�شرة. وحذر �ملقدم �لنقبي �ل�شائقني 
من �ل�شري ب�شرعة عالية �أثناء هطول �لأمطار و�لتاأكد من �شالحية مركباتهم 
قبل �لبدء يف ��شتخد�مها مع مر�عاة حركة �لطريق و�إف�شاح �لطريق ملركبات 

�ل�شرطة للقيام بو�جباتها على وجه �ل�شرعة ..متمنيا �ل�شالمة للجميع.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295014         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لدهانات و�لورني�س وطالء�ت �للك، مو�د �لوقاية من �ل�شد�أ ومو�د حفظ �خل�شب من �لتلف، مو�د 
�لتلوين، مو�د تثبيت �لألو�ن، ر�تنج طبيعي خام، معادن يف �شكل رقائق �أو م�شحوق لإ�شتخد�م �لدهانني 

وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانني
�لو�ق�عة بالفئة: 2

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295015         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تنظيف  م�شتح�شر�ت  �ملالب�س،  وكي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  �أخ��رى  وم��و�د  �لأقم�شة  تبيي�س  م�شتح�شر�ت 
و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، 

منظفات �أ�شنان
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295017         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أدو�ت  بي�شاء،  �أ�شلحة  و�ملالعق(،  و�ل�شكاكني  وك  )�ل�شُّ �أدو�ت قطع  باليد(،  )ُت��د�ر  يدوية  و�أدو�ت  عدد 
حالقة

�لو�ق�عة بالفئة: 8
و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295019         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف 
فئات �أخرى، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة

�لو�ق�عة بالفئة: 14
و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295027         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أم�شاط  بها(،  مطلية  �أو  �لنفي�س  �ملعدن  من  )لي�شت  وللمطبخ  �ملنزيل  لال�شتعمال  و�أوع��ي��ة  و�أو�ين  �أدو�ت 
و�أ�شفنج، فر��شي )عد� فر��شي �لتلوين �أو �لدهان(، مو�د �شنع �لفر��شي، �أدو�ت تنظيف، �شلك جلي، زجاج غري 
م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول )عد� �لزجاج �مل�شتعمل يف �ملباين(، �أو�ين زجاجية و�أو�ين خزف �شيني و�أو�ين 

خزفية غري و�ردة يف فئات �أخرى
�لو�ق�عة بالفئة: 21

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س باللون 
�ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295028         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حلبال و�خليوط و�ل�شبكات و�خليم و�ملظالت و�مل�شمع و�لأ�شرعة و�لغر�ر�ت و�لأكيا�س )غري �لو�ردة 
�أو �لبال�شتيك(، م��و�د ن�شيج من  �أخ��رى(، م��و�د �لتبطني و�حل�شو )ع��د� ما كان من �ملطاط  يف فئات 

�لألياف �خلام
�لو�ق�عة بالفئة: 22

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295029         بتاريخ: 2018/07/08

با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد

�لو�ق�عة بالفئة: 24

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295030         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 ، �لأو�شحة  عنق(،  ربطة  )لفاعات  كر�فات�س  �لعنق،  ربطات  �ل��ر�أ���س؛  �أغطية  �لقدم؛  لبا�س  �ملالب�س؛ 
�لقفاز�ت؛ �لأحزمة
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295020         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آلت مو�شيقية
�لو�ق�عة بالفئة: 15

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295022         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لفنون  و/�أو  و�ملجتمعية  �لجتماعية  بالق�شايا  �ملتعلقة  �لإخبارية  �لر�شائل  �ملطبوعة؛  �ملو�د  �أو  �ملطبوعات 
�لجتماعية  بالق�شايا  �ملتعلقة  �لأخرى  و�ملن�شور�ت  و�ملجالت  �أو �جلر�ئد  �ل�شحف  �ل�شناعات؛  �أو  و�حلرف 
و�ملجتمعية و/�أو �لفنون و�حلرف �أو �ل�شناعات؛ تقارير �شنوية؛ �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من 
هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية ؛ �لقرطا�شية؛ مو�د �لل�شق 
�مل�شتعملة  يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية ؛ ومو�د �لفنانني ؛ فر��شي �لدهان �أو �لتلوين ؛ �لآلت �لكاتبة 
و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(؛ مو�د �لتوجيه و�لتدري�س )عد� �لأجهزة( ؛ مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري 

�لو�ردة يف فئات �أخرى(؛ حروف �لطباعة ؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(
�لو�ق�عة بالفئة: 16

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س باللون 
�ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295024         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �ملو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة  �جللود 
جلود �حليو�نات �خلام �أو �ملدبوغة، �ملحافظ، حمالت وعالقات �ملفاتيح، حقائب �لوثائق و�شناديق �لوثائق؛ 
و�ل�شروج؛  �حل��ي��و�ن��ات  و�أط��ق��م  �ل�شياط  و�لع�شي،  و�ل�شما�شي  �مل��ظ��الت  �ل�شفرية،  و�حل��ق��ائ��ب  �ل�شناديق 
�جلولف؛  لعبة  مظالت  �جل��ول��ف؛  لعبة  �ح��دي��ة  حقائب  �جل��ول��ف؛  لعبة  ل��ن��و�دي  م�شكلة(  )لي�شت  �أغطية 
�أكيا�س  �ل�شفر؛  �أكيا�س  �لنقود؛  حقائب  �ليد؛  حقائب  لل�شفر؛  �ملالب�س  �أكيا�س  �لأحزمة؛  ريا�شية؛  حقائب 

م�شتح�شر�ت �لتجميل
�لو�ق�عة بالفئة: 18

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س باللون 
�ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295025         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�شور، �ملنتجات )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى( �مل�شنوعة من �خل�شب �أو �لفلني �أو 
�لق�شب �أو �خليزر�ن �أو �ل�شف�شاف �و �ل�شند�ن �أو �لعظام �أو �لعاج �أو عظم فك �حلوت �أو �ل�شدف �أو �لكهرمان 
�أو �ملحار �أو �ملر�شوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �أو من �ملو�د �لبال�شتيكية؛ �شتائر د�خلية م�شلعة؛ �خلز�ئن؛ 
�أث��اث؛ جتهيز�ت �لأث��اث )لي�شت من �ملعدن(؛ مقاطع �لأث��اث من �خل�شب؛ رف��وف �لأثاث؛  �أب��و�ب لالأثاث؛ 
�ل�شتائر نافذة د�خلية )�أثاث(؛ رفوف )�أثاث(؛ ق�شبان �ل�شتائر؛ �شا�شات حاجبة  �لزجاج �لف�شي )�ملر�يا(؛ 

)�أثاث(؛ �شتائر ظالل للنافذة �لد�خلية
�لو�ق�عة بالفئة: 20

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س باللون 
�ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295031         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لأزر�ر و�لكالبات و�لعر�وي و�لدبابي�س و�لإبر و�لزهور   ، �ملخرمات و�ملطرز�ت و�لأ�شرطة و�جلد�ئل 
�لإ�شطناعية

�لو�ق�عة بالفئة: 26
و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295032         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شجاد و�لب�شط و�حل�شر ومفار�س �حل�شري وم�شمع فر�س �لأر�شيات ومو�د �أخرى لتغطية �لأر�شيات 
�لقائمة ومطرز�ت تعلق على �جلدر�ن )من مو�د غري ن�شيجية(

�لو�ق�عة بالفئة: 27
و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295033         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

غري  �لريا�شية  و�لأدو�ت  �جلمنازية  �لريا�شة  �أدو�ت  �للعب،  و�أدو�ت  �للعب  �لأطفال؛  و�ألعاب  �لدمى 
�لو�ردة يف فئات �أخرى، زينة ل�شجرة عيد �مليالد

�لو�ق�عة بالفئة: 28
و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295034         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للحوم و�لأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد، خال�شات �للحم، فو�كه وخ�شرو�ت حمفوظة وجمففة 
�حلليب،  ومنتجات  و�حلليب  �لبي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفو�كه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

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

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295035         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو؛  �لتابيوكا  �لأرز؛  �ل�شطناعية؛  و�لقهوة  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لقهوة 
�مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295036         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�حليو�نات  �أخ��رى،  فئات  يف  �ل���و�ردة  غري  و�ل��ِغ��الل  و�لغابات  �لب�شاتني  ومنتجات  �لزر�عية،  �ملنتجات 
�حلية، �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة، �لبذور و�لنباتات و�لزهور �لطبيعية، �ملو�د �لغذ�ئية �خلا�شة 

باحليو�نات، �ل�شعري �ملنبت )�مللت(
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295041         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شروبات  �لكحولية،  غري  �مل�شروبات  من  وغريها  و�لغازية  �ملعدنية  و�ملياه  �ل�شعري(  )�شر�ب  �لبرية 
م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295045         بتاريخ: 2018/07/08

با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب

�لو�ق�عة بالفئة: 34

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489
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عربي ودويل

تعجيل النظر
فقد دعا �لديو�ن �ل�شيا�شي حلزب 
�لق�شاء  ت���ون�������س،  ن������د�ء  ح���رك���ة 
بالنظر  “�لتعجيل  �إىل  �لع�شكري 
�أمينه  رف��ع��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ك��وى  يف 
وفح�س  �ل��ري��اح��ي،  �شليم  �ل��ع��ام 
قّدمها  �لتي  و�ملوؤيد�ت  �مل�شتند�ت 
بتحميل �مل�شوؤوليات �جلز�ئية ملن 
�أو  ك��ان موقعه  �أّي���ا  ت��ورط��ه  يثبت 
و�شعه دفاعا عن ��شتقر�ر �لدولة 

و�أمن �ملو�طنني«.
�شادر  بيان  �لديو�ن يف  دعا  كم������ا 
�لق�شائية  �ل��ّدو�ئ��ر  �لأح��د،  عن����ه 
م��ل��ف ق�شية  �مل��ت��ع��ه��دة مب��ت��اب��ع��ة 
�ل�شّري  ب���اجل���ه���از  ُي�������ش�������ّم���ى  م����ا 
�إظه���������ار  يف  “�لإ�ش����������ر�ع  �إىل 
�ملتورطني  وجت���رمي  �حلقيق��������ة 
ن��ظ��ر� خلطورة  و�ل��ك�����ش��ف ع��ن��ه��م 

�مللف«.
�لعميق  “�ن�شغاله  ع���ن  وع�����ّر 
�ل�شيا�شية  �لأزم����ة  تعّمق  مب��زي��د 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة و�لق���ت�������ش���ادي���ة 
�أ�شماه  مما  منّبها  و�شموليتها”، 
�إليها  ي����وؤول  ق��د  “�شيناريوهات 
هذ� �لو�شع �له�س يف ظل �شبابية 
�ل���روؤي���ة وت���ز�ي���د �مل��ع��ط��ي��ات �لتي 
ت��وؤك��د خ��ط��ورة �مل��ن��زل��ق��ات وحجم 
�لبالد  �أم��ن  ت��ه��ّدد  �لتي  �ملخاطر 

و�ملو�طنني«.

الق�ساء هو الفي�سل
�لناطقة  �أع���ل���ن���ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 
ند�ء  با�شم حزب حركة  �لر�شمية 
ت�شريح  يف  �حلطاب  �أن�س  تون�س 
لالأنباء،  �فريقيا  تون�س  لوكالة 
�شيا�شيا  “تبّنى  ت��ون�����س  ن���د�ء  �ن 
�شليم  رف���ع���ه���ا  �ل����ت����ي  �ل���ق�������ش���ي���ة 
رئ��ي�����س �حلكومة  ���ش��د  �ل��ري��اح��ي 
يو�شف �ل�شاهد و�لتي يتهمه فيها 
ب���الإع���د�د لن��ق��الب ���ش��د �حلزب 
ح�شب  و�شد رئي�س �جلمهورية”، 

تعبريها.
�ن  �إىل  �حل������ط������اب  و�أ����������ش���������ارت 
�ل�شيا�شي  �ل������دي������و�ن  �ج����ت����م����اع 
ن��ظ��ر ب��اخل�����ش��و���س يف ج��م��ل��ة من 
�لتهامات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  �ل���ن���ق���اط 
�ملوجهة لرئي�س �حلكومة يو�شف 
�لديو�ن  �ع�شاء  و��شتمع  �ل�شاهد 
�ملكلف  �مل��ح��ام��ي  �ىل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
بالق�شية لالطالع على �ملعطيات 
�ملتاحة على خلفية �ل�شكوى �لتي 
�لمني  �لرياحي  �شليم  بها  تقدم 

�لعام للحزب.
�ىل  �ل�����ش����ت����م����اع  �ن  ولح�����ظ�����ت 
�ملحامي “مّكن من �لطالع على 
عدد  يف  تقاطعت  �ل��ت��ي  �ملعطيات 
لدى  �ملتوفرة  �ملعطيات  مع  منها 
�حل��زب مبا دف��ع �ىل �خ��ذ �مل�شالة 
�لق�شي�������ة  وت��ب��ن�����ي  ج��دي��ة  ب��ك��ل 
دون  قوله������ا  حد  على  �شيا�شيا”، 
هذه  ع��ن  تو�شيحات  �أي  ت��ق��دمي 

�ملعطيات.
�لديو�ن  �ج��ت��م��اع  �ن  و�أو���ش��ح��ت 
فيه  طالب  ببيان  خ��رج  �ل�شيا�شي 
�لع�شكري  �لق�شاء  باخل�شو�س 
وجم�����ل�����������س �لم������������ن �ل����ق����وم����ي 

رئا�شة  ر�أ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  �ملُ��ن��ت��خ��ب��ة 
�جلمهورية«.

“لو مل يكن  و�أ���ش��اف��ت �حل��ّط��اب 
�ملوؤّيد�ت  م��ن  يكفي  ي��ا  ب��ح��وزت��ن��ا 
�لند�ء  ع���ام  �أم���ني  ق�شية  لتبّني 
����ش���ل���ي���م �ل����ري����اح����ي ����ش���ي���ا����ش���ي���ا ملا 

تكّلمنا«.
�حلكومة  رئ��ي�����س  �أّن  و�ع����ت����رت 
يقّللون  �أ�شبحو�  ب��ه،  و�ل��د�ئ��ري��ن 
من وزن وقيمة رئي�س �جلمهورية، 
و��شح  ب�شكل  �لأم����ر  �ت�����ش��ح  وق���د 
�ل��وز�ري، بح�شب  خالل �لتحوير 

تقديرها.
ك���م���ا ج���������ددت، يف ����ش���ي���اق �آخ������ر، 
�شغوطات  وج����ود  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د 
على ن���و�ب �ل��ن��د�ء ب��ال��رمل��ان من 
�لرغيب’’  �أو  ‘’�لرهيب  خالل 
ل��دف��ع��ه��������������������م ن���ح���و �خل�������روج من 
�أن�س �حلطاب  �حل��زب. وحت��ّدث��ت 
�أخ��رى على  عن وج��ود �شغوطات 
�ملنتمني  �ل��ب��ل��دي��ني  �مل�شت�شاري�ن 

للحركة.

�سرب النداء
و�عترت �لقيادية يف ند�ء تون�س 
ملف  فتح  �أن  �ل�شو��شي،  �شمرية 
�آخ�����ر ���ش��د ���ش��ل��ي��م �ل���ري���اح���ي �إثر 
دعوة  ‘’ق�شية �لنقالب’’  �إثارته 
�حلزب  ل�شرب  وحم��اول��ة  و�ه��ي��ة 

من خالل �أمينه �لعام.
وقالت �ل�شو��شي �إن �إثارة �لدعوة 
�أثناء  �أم������و�ل  ت��ب��ي��ي�����س  )ب�����ش��ب��ه��ة 
�لإفريقي(   �ل��ن��ادي  فريق  تر�أ�شه 
ي����ن����درج ���ش��م��ن �ل��ت��م�����ش��ي �ل����ذي 
�شنتني   م��ن��ذ  �حل���ك���وم���ة  ت��وخ��ت��ه 

ل�شرب حركة ند�ء تون�س.
قد  ك��ان  �لرياحي  �شليم  �ن  يذكر 
�أع���ل���ن ت��ق��دم��ه، ب�����ش��ف��ت��ه �لأم����ني 
�ل�����ع�����ام حل����رك����ة ن��������د�ء ت���ون�������س، 
�لبتد�ئية  �ملحكمة  لدى  ب�شكاية 
ب��ت��ون�����س ���ش��د رئي�س  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
وعدد  �ل�شاهد،  يو�شف  �حلكومة 
م����ن م���ع���اون���ي���ه وجم���م���وع���ة من 
بتهمة  �أمني  وط��رف  �ل�شيا�شيني 
تنفيذ  يف  و�ل�����ش��روع  “�لتخطيط 

وفق تعبريه. �نقالب”، 
 وق��ب��ل ذل���ك �ت��ه��م��ت ح��رك��ة ند�ء 
ت��ون�����س ي���وم 6 ن��وف��م��ر �جل���اري 
�ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  رئي�س 
وح�����رك�����ة �ل���ن���ه�������ش���ة ب����ال����وق����وف 
“حماولة  �إن���ه���ا  ق���ال���ت  م���ا  ور�ء 
لق���ت���ح���ام م���ق���ّر �حل������زب ي�����وم 3 
قبل  م������ن   ،2018 ن����وف����م����ر 
�ملق�ّر  جمموعة ماأجورة لفت������اك 
وفق ما جاء  و�ل�شتحو�ذ عليه”، 
يف ندوة �شحفية لعدد من قياد�ت 

�حلزب.
وذكرت تلك �لقياد�ت باأّن حماولة 
�ق����ت����ح����ام م����ق����ر �حل�����رك�����ة وق����ف 
للحركة  �جلهوي  �ملن�ّشق  ور�ءه���ا 
ب��ال��ق�����ش��ري��ن ك���م���ال �حل���م���ز�وي، 
�إ�شعاف �حلزب  يعمل على  �ل��ذي 
وت�شتيته، معترة �أّن �لعملّية مّتت 
�حلكومة  رئ��ي�����س  م��ع  بالتن�شيق 
�ل�����ش��اه��د وب��ع�����س قياد�ت  ي��و���ش��ف 

�لنه�شة بالق�شرين. 

�لق�شية  يف  �لنظر  يف  بالت�شريع 
�لدفاع  جلنة  مطالب  يف  و�لنظر 
بلعيد  ���ش��ك��ري  �ل�����ش��ه��ي��دي��ن  ع���ن 
بخ�شو�س  �ل���ر�ه���م���ي  وحم���م���د 
�شري  تنظيم  ب��وج��ود  �لت��ه��ام��ات 

حلركة �لنه�شة. 
و�أب��رزت �ن �لت�شريع يف �لنظر يف 
هذه �لق�شايا �شيمكن من حتديد 
باأكر  تون�س  ند�ء  مو�قف حركة 
�لعام  �ل�����ر�ي  �ري��ح��ي��ة و���ش��ي��م��ك��ن 
�مل�شتجد�ت  م��ع  �لتفاع��������ل  م��ن 
مبا  نكتف�������ي  �ن  ميكن  “ل  قائلة 
لدين������ا من معطيات خا�ش�������ة و�ن 
للق�شاء  �حيلت  �خ��رى  معطيات 
�ل����ذي ���ش��ي��ن��ظ��ر فيها  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�لتفاعل  ليتم  كلمته  يقول  حتى 

معه«.

ول���ف���ت���ت م����ن ج���ه���ة �خ�������رى، �ىل 
�ل��ق��ي��ادي��ة يف �حلزب  �ل���دو�ئ���ر  �ن 
ك��ان��ت ع��ل��ى ع��ل��م ب��ال�����ش��ك��وى �لتي 
رف��ع��ه��ا ���ش��ل��ي��م �ل���ري���اح���ي و�ل����ذي 
�أك����ر من  “حتدث يف  �ن���ه  ق��ال��ت 
حقيقي�������ة  حم��اول��ة  ع��ن  منا�شبة 
لالنقالب على حزب حركة ند�ء 
�جلمهورية،  رئي�س  وعلى  تون�س 
لدى  �ملتوفرة  �ملعطيات  عليها  زد 
ك��ان��ت مبعث قلق  و�ل��ت��ي  �حل���زب 

د�خله«.
وك�������ان �أم�������ني ع�����ام ح����رك����ة ن����د�ء 
ت��ون�����س، ق���د دع���ا يف رده ع��ل��ى رد 
�ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  رئي�س 
�ل�شعب  ن����و�ب  مب��ج��ل�����س  �ل�����ش��ب��ت 

�جلمهورية.
ت�شريح  يف  �ل�����ش��و����ش��ي  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�����دي�����و�ن  �ج����ت����م����اع  �أن  �ذ�ع���������ي 
م��ّث��ل فر�شة  ل��ل��ن��د�ء  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
لط�������الع �ع�������ش���اء �حل�������زب على 

تفا�شيل هذه �لق�شية.
�لناطقة  �ك����دت����ه  �ل������ذي  �لم������ر 
�لر�شمية با�شم حركة ند�ء تون�س 
�لثنني،  �أم�������س  �حل���ط���اب  �أن�������س 
�إّن �حل���زب ميلك  ح��ي��ث ���ش��رح��ت 
موؤيد�ت كافية عن حماولة رئي�س 
�لقيام  �ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة 
�جلمهورية  رئي�س  على  بانقالب 
�ل�����ش��ب�����ش��ي، قائلة  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي 
�لنقالب  وم���وؤّي���د�ت  “�لأر�شية 
على �حلزب موجودة خّطة ُتكتمل 
�حلالية  �ل�شلطة  على  بالنقالب 

�أودعها  �ل��ت��ي  �ل�شكاية  خ��ر  على 
ل����دى �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، دعا 
ب������الأط������ر�ف ذ�ت  �أ����ش���م���اه���ا  م����ن 
“�لتي �شارعت  �لعالقة بالق�شية 
�إىل  �لإع���الم  و�شائل  يف  بالتعليق 
وت�شريحاتها  جهودها  ِخَر  تدَّ �أن 
�ىل حني �لدلء بها لدى �لق�شاء 
عن  “بعيد�  م�شيفا  �لع�شكري”، 
كل �ل�شتفز�ز�ت، �شيكون �لق�شاء 
ل  فهو  �لق�شية،  ه��ذه  في�شال يف 
ي��ت��اأث��ر ب��ال��ع��و�م��ل �خل��ارج��ي��ة ول 
ي��ت��اأث��ر ب��ال��ت��ع��ال��ي��ق �ل��ب��ل��ه��اء على 
يف  نوعها  م��ن  �لوىل  ه��ي  ق�شية 

تون�س بعد �لثورة«.
�لق�شية  قد و�شف  �ل�شاهد  وكان 

�حل���ك���وم���ة وم����دي����ر ع�����ام �لأم�����ن 
لنقالب  بالتخطيط  �ل��رئ��ا���ش��ي 

على رئي�س �جلمهورية.
�إّن�����ه �شيديل  �ل�����ش��و����ش��ي،  وق���ال���ت 
�لع�شكري  �لق�شاء  لدى  ب�شهادته 
يف �إط������ار �ل��ق�����ش��ي��ة �مل���ن�������ش���ورة يف 
�لغر�س، وذلك يف �شياق ردها على 
�لنائب يف �لرملان كرمي �لهاليل 
�ل��ري��اح��ي �ىل تقدمي  �ل���ذي دع���ا 

موؤيد�ت هذ� �لتهام.
وق����ال����ت ����ش���م���رية �ل�������ش���و�����ش���ي �ّن 
�مل����ق����رب����ني ف����ق����ط م������ن �لأم�������ني 
�لرياحي  ���ش��ل��ي��م  ل��ل��ح��رك��ة  �ل���ع���ام 
حول  وث��ائ��ق  ب��وج��ود  علم  لديهم 
رئي�س  ع���ل���ى  �لن����ق����الب  ق�����ش��ي��ة 

�لتي قدمها �لرياحي �ىل �لق�شاء 
م�شدد�  “�ملهزلة”،  ب���  �لع�شكري 
�ملنبثقة  “�حلكومات  �أن  ع��ل��ى 
ول  و��شحة  برملانية  �شرعية  عن 
�لقيام  �ىل  ت�شعى  ل  فيها  لب�س 
بانقالب، مبّينا �أن �حلكومة �لتي 
تتمتع باأو�شع �شالحيات �لد�شتور 

ل تفكر يف �لنقالب.. ».

»م�ستندات وموؤيدات«
 ويف ذ�ت �ل�شياق، �أكدت �لقيادية يف 
�أّن  ند�ء تون�س �شمرية �ل�شو��شي، 
�أم��ني عام �حل��زب �شليم �لرياحي 
لت�شريحاته  �أدّل����������ة  ب����ح����وزت����ه 
رئي�س  �ت��ه��م فيها  �ل��ت��ي  �لأخ����رية 

اأعلن تبنيه �سيا�سيا للق�سية املرفوعة:

نداء تون�س: »منلك ُموؤّيدات ُتثبت حماولة النقالب«...!

�ل�شب�شي �شمت �لق�شور �ل�شاهد و�شف �لتهمة باملهزلة

�ل�شو��شي  �ملقربون من �لرياحي كانو� على علم

�شليم �لرياحي  �لق�شاء هو �لفي�شل �ن�س �حلطاب  منلك موؤيد�ت

اأن�س احلطاب: الت�سريع يف النظر يف هذه الق�سايا �سيمكن الراأي العام من التفاعل مع امل�ستجدات 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
رغم اإن الق�سية مل ترث ردود فعل �سيا�سية كبرية، ول 
اهتمام الأحزاب ال يف ما ندر، وبالتايل مل تتحول 
اىل ق�سية راي عام، ورغم ان رئي�س احلكومة يو�سف 
ال�ساهد اكتفى برد خمتزل و�سمني على “ التهمة”، 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  ان  ورغم 
ادنى  الرئا�سة  عن  ي�سدر  ومل  الق�سور،  ب�سمت  لذ 
تعليق ، رغم كل هذا يبدو، فان حركة نداء تون�س 
ويبدو  امل�ستجد،  لهذا  تبّنيها  وتعلن  وتب�سم،  ت�سر 
من خالل ت�سريحات قيادييها انها �ستجعل من هذه 
كل  توحي  التي  القادمة  معركتها  عنوان  الق�سية 
املوؤ�سرات ان نداء تون�س �سيخو�س غمارها مبفرده 
تت�سح  ان  انتظار  يف  املرحلة  هــذه  يف  ــل  الأق على 

الروؤية بني املعلن واحلقيقة.

�����ش����م����رية 
ال�����ش��وا���ش��ي: 
اث��������������ارة
�شد  دع���وى   
�شليم الرياحي 
حم������اول������ة
ل���������ش����رب
ال������ن������داء

يدعو  الّنداء 
ال���ق�������ش���اء 
لتعجيل النظر 
���ش��ك��وى يف 
العام اأمينه 

م��ل��ف  ويف   
»اجل������ه������از 
ال���������ش����ّري«

با�شم “د�كا” �لذي ي�شعى تر�مب لإلغاءه. وقالت “عندما نتحدث عن 
متويل �جلد�ر، فاإننا نتطرق �إىل متويل �حلدود وعدد �ملوظفني، يعني 
تهدف  �لتي  �لأ�شياء  من  كاملة  جمموعة  عن  نتحدث  نحن  باخت�شار 
�ملا�شي،  ت��ر�م��ب �خلمي�س  �لأم���ن وحماية �حل���دود«. وه��دد  �إر���ش��اء  �إىل 
مرة �أخرى �لدميقر�طيون باإغالق �حلكومة يف دي�شمر)كانون �لأول( 
�لتي  �لهجرة  قو�نني  على  �لكبرية  �لتعديالت  دعم  يتم  مل  �إذ�  �ملقبل، 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  له  تغريدة  يف  وق��ال  �إد�رت���ه،  تريدها 
بالأمن  يتعلق  “فيما  �أن���ه  و�أ���ش��اف  ن��ع��م«.  ي��ح��دث،  �أن  “ميكن  ت��وي��ر 
�حل���دودي، ف��اجل��د�ر ج��زء منه وه��و مهم للغاية، ورمب��ا �جل��زء �لأكر 
�أهمية، ولكن هل ميكن �أن يكون هناك �إغالق؟ ميكن بالتاأكيد و�شيكون 

�لأمر متعلقاً باأمن �حلدود و�لذي يعتر �جلد�ر جزء�ً منه«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أعربت �ل�شيناتور �لدميوقر�طية عن ولية ميني�شوتا يف جمل�س �ل�شيوخ 
�لأمريكي، �إميي كلوبو�شار، عن �نفتاحها للتفاو�س مع �لرئي�س دونالد 

تر�مب ب�شاأن وعده ببناء جد�ر على �حلدود �جلنوبية مع �ملك�شيك.
و�أو�شحت �أن متويل �حلدود يت�شمن �أكر من جمرد �أمو�ل لبناء جد�ر 
تو�شلنا لتفاق  �إذ�  �جل��د�ر  لتمويل  ��شتعد�د  “نحن على  وقالت  فعلي، 

ونتاأكد من �أننا نفعل �شيئاً ب�شاأن �إ�شالح �لهجرة«.
ويف حديث مع قناة “�أي بي �شي” نيوز، �شاألت �ل�شيناتور �لدميوقر�طية 
�إذ� ما كانت رغبتها للتفاو�س ب�شاأن متويل �جلد�ر يرجع �إىل �حل�شول 
على �لأولويات �لدميوقر�طية، مثل حماية برنامج “�حلاملني” �ملعروف 

وبدورها، �أعربت �ل�شيناتور �أنها ل تعتقد �أنه يجب �أن تغلق �حلكومة، 
م�شرية �إىل �أن �لأمر يقع بني يدي �لرئي�س وحزبه، وكما �ألقى �لرئي�س 
�أع��د�د �ملهاجرين �لذين يحاولون  باللوم على �لدميقر�طيني يف زيادة 
عبور �حلدود بني �لوليات �ملتحدة و�ملك�شيك. ورد�ً على �تهامات تر�مب 
�شيئاً  فعلت  �إذ�  د�ئ��م��اً  �أم��ي  �أخرتني  “لقد  �أ�شافت  للدميوقر�طيني، 
خاطئاً فعلي حتمل �مل�شوؤولية عنه ول �ألقي �للوم على طفل �آخر، هذ� 
هو بال�شبط ما يفعله �لرئي�س هنا، فهو ي�شيطر على �لبيت �لأبي�س، 
وي�شيطر حزبه على جمل�س �لنو�ب وجمل�س �ل�شيوخ، وبالتايل عليهما 
�لقيام ب�شيء ما«. وتابعت “قبل كل �شيء، كان يجب عليه �أن يعمل مع 
هذه �لدول يف �أمريكا �لو�شطى منذ فرة طويلة حتى يحاول �لو�شول 
�لذين  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ن  �ل��ه��ائ��ل  �ل��ك��م  ه���ذ�  فيها  ن�شهد  مل  نقطة  �إىل 

وذكرت  �لبالد«.  للهجرة يف  �شامل  �إ�شالح  �إىل  نحتاج  ثانياً  يتو�فدون، 
�أن “�حلزب �لدميوقر�طي لديه �لإر�دة لتمويل �جلد�ر �حلدودي، من 
�ملعقولة، مبا يف ذلك  �أف�شل ودجم��ه مع بع�س �لإ�شالحات  �أم��ن  �أج��ل 
�أن لدينا عمال يف حقولنا ويف  و�لتاأكد من  �ملو�طنة،  �أ�شياء مثل م�شار 

م�شانعنا، هذ� مانحتاج �إليه«.
�ختياره  �إىل  �إ�شارة  �حل��زب، يف  مع  تعاوناً  يبد  تر�مب مل  �أن  و�أو�شحت 
حاولنا  “لقد  وق��ال��ت  �ل��ت��ف��او���س،  م��ن  ب���دًل  �حل���دود  وت�شيي�س  ت�شليح 
“لديه فر�شة  و�أ�شافت  كاإجابة”،  نعم  �لتفاو�س معه، لكنه مل يعطي 
هنا، خا�شة مع و�شول كونغر�س جديد لإجناز ذلك، بالطبع نحن على 
ممار�شة  يف  �ل�شتمر�ر  يريد  كان  �إذ�  ولكن  هذ�  عن  للحديث  ��شتعد�د 

�ل�شيا�شة لن نكون قادرين على �إجنازه«.

الدميوقراطيون يبدون ا�شتعدادهم للتفاو�س ب�شاأن متويل اجلدار 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295047         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س  و�ك�ش�شو�ر�ت  و�ملالب�س  و�لقرطا�شية  �ملطبوعة  باملو�د  يتعلق  فيما  بالتجزئة  �لبيع  خدمات 
و�ملنتجات �جللدية و�لأفالم )�أقر��س دي يف دي وغريها من �لو�شائط �ل�شمعية �لب�شرية( ومنتجات 
خدمات  و�لتجميل؛  �حلمام  ومنتجات  و�مل�شروبات  �لغذ�ئية  و�مل��و�د  �لزهرية  و�ملنتجات  �ملن�شوجات 

�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295049         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لتاأمني؛ �كتتاب �لتاأمني؛ خدمات �لتخمني؛ و�شاطة �أو �شم�شرة �لتاأمني، �إد�رة �ل�شناديق �مل�شركة 
�أو متبادلة، �خلدمات �لدخار �مل�شرفية؛ �خلدمات �مل�شرفية، ��شتثمار ر�أ�س �ملال، حت�شيل �لديون، خدمات 
مكتب �لئتمان؛ كالت حت�شيل �لديون؛ �لتقييم و�لإد�رة و�لوكالت �لعقارية؛ �د�رة مالية؛ �شمانات؛ ر�بط 
�لكفالة؛ تنظيم �أو ترتيب �لإيجار و�لإيجار �ملنهي بال�شر�ء و�لتمويل �ملتجدد ل�شمانات �لأمتان �أو لالأور�ق 
�ملايل،  و�لتقدير  �لتقييم  �لأ�شهم؛  تبادل  �أو  �لبور�شة  �أ�شعار  و�ل�شند�ت؛  �ل�شهم  �شم�شرة  �أو  و�شاطة  �ملالية؛ 
�خلدمات  �لعقاري؛  �لرهن  �شم�شرة  �أو  و�شاطة  �لرهن؛  �شم�شرة  �أو  و�شاطة  �ملالية؛  �لأور�ق  �شد  �لإقر��س 
�لعقار�ت؛  تاأجري  �ملتجددة؛  و�لقرو�س  �لقرو�س  ومتويل  وتوفري  ترتيب  �لتح�شيالت؛  تنظيم  �لبنكية؛ 
�ملالية؛  �ملقا�شة  د�ر  خدمات  �حلقظ؛  �خلز�ئن  تاأجري  �لآم��ن؛  �لإي���د�ع  خدمات  �لعمالت؛  �شرف  خدمات 

خدمات �لتقييم فيما يتعلق باملجوهر�ت و�ملعادن �لثمينة و�لأحجار �لكرمية
�لو�ق�عة بالفئة: 36

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س باللون 
�ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295050         بتاريخ: 2018/07/08
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

تطوير �لعقار�ت؛ ت�شييد �أو �إن�شاء �ملباين و�لإ�شالح وخدمات �لركيب �أو �لتجميع؛ معلومات �لبناء؛ 
�مل��ب��اين؛ ط��الء وت��زي��ني �ملباين  �ع��م��ال �لبناء؛ تركيب ل��وح��ات �حل��ائ��ط و�لأب����و�ب و�ل��ن��و�ف��ذ؛ �شيانة 
بجميع  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  و�خلدمات  و�ل�شت�شار�ت  �ملعلومات  جت�شي�س؛  و�خلارجية؛  �لد�خلية 

�خلدمات �ملذكورة �شابقا
�لو�ق�عة بالفئة: 37

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295107         بتاريخ: 2018/07/09

با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معاجلة �ملو�د؛ تاأطري �لأعمال �لفنية

�لو�ق�عة بالفئة: 40

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 

باللون �ل�شود 

�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبكر� للملكية �لفكرية
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم :   125618 بتاريخ:2009/02/08
با�ش��م: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب 5288، دبى ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو؛و�لنب �ل�شطناعي؛  �لتابيوكا  �لأرز؛  �ل�شكر؛  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لنب 
�مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات �ملثلجة؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود ، �خلمرية 

وذرور �خلبازة؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل ؛�لبهار�ت؛�لتو�بل؛ �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : 30

تن���ازل رقم : 1
��شم مالك �لعالمة: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

��شماء �ملتنازل لهم: ما�شال كينج �إك�شبورت�س
مه�نتهم: �لتجارة و�ل�شناعة

جن�شيتهم: �لهند 
عنو�نهم وحمل �إقامتهم: 501، ذ� �مبيان�شي كورت، �شيكتور-19 دي، بلوت رقم 2، فا�شي، نايف، مومباي، 

ماهار��شر�، 400705، �لهند
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   20 / 11 / 2018  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبكر� للملكية �لفكرية
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 128890  بتاريخ:     05    /  05   /    2009
با�ش��م: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب 5288، دبى ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق  و�ل�شاغو؛و�لنب �ل�شطناعي؛  �لتابيوكا  �لأرز؛  �ل�شكر؛  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �لنب 
�مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات �ملثلجة؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود )�لدب�س(، 

ذرور �خلبازة؛ �مللح؛ �خلردل؛ �لبهار�ت؛�لتو�بل؛ �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة   : 30

تن���ازل رقم : 1
��شم مالك �لعالمة: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

��شماء �ملتنازل لهم: ما�شال كينج �إك�شبورت�س
مه�نتهم: �لتجارة و�ل�شناعة

جن�شيتهم: �لهند 
عنو�نهم وحمل �إقامتهم: 501، ذ� �مبيان�شي كورت، �شيكتور-19 دي، بلوت رقم 2، فا�شي، نايف، مومباي، 

ماهار��شر�، 400705، �لهند
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   20 / 11 / 2018  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبكر� للملكية �لفكرية
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 219885  بتاريخ: 20 /  10  / 2014
با�ش��م: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب 5288، دبى ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�للحوم و�ل�شماك وحلوم  �لدو�جن و�ل�شيد ، خال�شات �للحوم ، فو�كة وخ�شرو�ت حمفوظة وجممدة 
وجمففة ومطهوة ، هالميات )جيلى( ومربيات وفو�كه مطبوخه بال�شكر ، �لبي�س و�حلليب ومنتجات 

�حلليب ، �لزيوت و�لدهون �ل�شاحلة لالكل.
�لو�ق�عة بالفئة   : 29

تن���ازل رقم : 1
��شم مالك �لعالمة: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

��شماء �ملتنازل لهم: ما�شال كينج �إك�شبورت�س
مه�نتهم: �لتجارة و�ل�شناعة

جن�شيتهم: �لهند 
عنو�نهم وحمل �إقامتهم: 501، ذ� �مبيان�شي كورت، �شيكتور-19 دي، بلوت رقم 2، فا�شي، نايف، مومباي، 

ماهار��شر�، 400705، �لهند
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   20 / 11 / 2018  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبكر� للملكية �لفكرية
 بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 219886  بتاريخ:     20    /  10   /    2014
با�ش��م: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب 52409، دبى ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

م�شروبات   ، �لكحولية  �مل�شروبات غري  و�لغازية وغريها من  �ملعدنية  و�ملياه  �ل�شعري(  )�شر�ب  �لبرية 
م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات. 

�لو�ق�عة بالفئة   : 32
تن���ازل رقم : 1

��شم مالك �لعالمة: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(
��شماء �ملتنازل لهم: ما�شال كينج �إك�شبورت�س

مه�نتهم: �لتجارة و�ل�شناعة
جن�شيتهم: �لهند 

عنو�نهم وحمل �إقامتهم: 501، ذ� �مبيان�شي كورت، �شيكتور-19 دي، بلوت رقم 2، فا�شي، نايف، مومباي، 
ماهار��شر�، 400705، �لهند

تاري�خ �نت�قال �مللكية:   20 / 11 / 2018  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �شبكر� للملكية �لفكرية 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 220303  بتاريخ:     27    /  10   /    2014
با�ش��م: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(

وعنو�نه: �س.ب 52409، دبى ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري ، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها 
عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر 
�أو بو��شطة �لأو�شاط  �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عر �لريد �ملبا�شر   ، �لبيع بالتجزئة 
و�ملنتجات  �مل��و�د  ي�شمل  مبا  �لتليفزيونية  �لت�شوق  بر�مج  �أو  �للكرونية  �ملو�قع  مثل   ، �للكرونية 

�لغذ�ئية ، �ل�شتري�د و�لت�شدير للمنتجات �لغذ�ئية و�لتجارة �لعامة.  
�لو�ق�عة بالفئة   : 35

تن���ازل رقم : 1
��شم مالك �لعالمة: �شركة �لعديل للتجارة )ذ.م.م(
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عربي ودويل

ماي تبداأ حملة اإقناع باتفاق بريك�شت 
•• لندن-اأ ف ب:

بعد �إبر�م �تفاق بريك�شت مع �لحتاد �لأوروبي، جتتمع رئي�شة 
�لوزر�ء �لريطانية ترييز� ماي مع حكومتها ثّم �شتعمل على 
�إىل  تو�شلت  باأنها  �مل��ي��الد  و�ل��رمل��ان قبل عيد  ب��الده��ا  �إق��ن��اع 
“�أف�شل �تفاق ممكن«. و�شتقدم ماي �إىل �لنو�ب �لريطانيني 
تقرير�ً عن �لقمة �لأوروبية �لتي �شادقت �لأحد على معاهدة 

�لن�شحاب و�لإعالن �ل�شيا�شي حول �لعالقة �مل�شتقبلية.
هناك  “لي�س  ب��اأن��ه  �ملطلق”  “يقينها  جم��دد�  م��اي  و�شتوؤكد 
�مل�شلحة  با�شم  �إىل دعمها  و�شتدعوهم  �أف�شل ممكن”  �تفاق 
�لوطنية. ووفق مقتطفات من خطابها ُن�شرت م�شبقاً، �شتحّذر 

رئي�شة �لوزر�ء من �أن رف�س �لتفاق �شيكون “عودة �إىل مربع 
�لنق�شامات  م��ن  مزيد  �إىل  �ل��ب��اب  “�شيفتح  م��ا  �لنطالق” 
�لذي  �لتفاق  ُيعر�س  �أن  �ملفر�س  وم��ن  �ل�شتقر�ر«.  وع��دم 
�أمام �لرملان  �إليه بعد مفاو�شات طويلة وموؤملة،  مت �لتو�شل 
�أنه  وُي��رّج��ح  �ل���دورة  نهاية  قبل  عليه  للم�شادقة  �لريطاين 

�شيجتمع قر�بة �لعا�شر من كانون �لأول- دي�شمر.
كوربن  ج���ريمي���ي  ب���رئ���ا����ش���ة  �ل���ع���م���ال���ي���ة  �مل���ع���ار����ش���ة  �أن  �إل 
وك���ذل���ك م���وؤي���دي ب��ري��ك�����ش��ت �مل��ت�����ش��ددي��ن م���ن م��ع�����ش��ك��ر ماي 
�لوحدوي  �حل���زب  �ل�شغري  حليفه  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ملحافظ 
�لدميوقر�طي �ليرلندي �ل�شمايل، يقولون �إنهم �شي�شّوتون 
�شد �لتفاق متجاوزين بذلك غالبية ماي �ملوؤلفة من حو�يل 

ع�شرة مقاعد. و�أقّرت رئي�شة �لوزر�ء �ملحافظة �أمام حماوريها 
�أكرية  باأنها ل متلك  �ملا�شي  �لأ�شبوع  �لأوروب��ي��ني يف عطلة 
يف �لرملان يف هذه �ملرحلة، لكنها �أ�شارت �إىل �أنها تنوي �إقناع 
�شيخ�شرون  ن�شفهم  �أن  م��ن  حت��ذي��ره��م  ع��ر  ح��زب��ه��ا  ن����و�ب 
بعد  جُت���رى  ق��د  �ل��ت��ي  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  مقاعدهم 
�أوروب���ي  م�شدر  ق��ال  م��ا  وف��ق  �لت��ف��اق،  على  �شلبي  ت�شويت 
هانت  جريميي  �لريطانية  �خلارجية  وزي��ر  و�شّرح  �لأح��د. 
من جهته �لأحد ل�شبكة “بي بي �شي” �أن “عملية �لحت�شاب 
يف �لوقت �حلايل ت�شكل حتدياً حقيقياً لكن �لكثري من �لأ�شياء 
ميكن �أن تتغري يف �لأ�شبوعني �لقادمني”. و�أ�شاف “�أعتقد �أن 
زمالئي �شيفكرون قبل كل �شيء بامل�شلحة �لوطنية” بالنظر 

�ل��ذي قد  �ل�شتقر�ر”  و”عدم  �لكبرية جد�”  “�ملخاطر  �إىل 
ينتج عن ت�شويت �شلبي. لكن بالن�شبة ملوؤيدي بريك�شت مثل 
�لذي  �شميث  د�ن��ك��ن  �إي���ان  �ملحافظ  للحزب  �ل�شابق  �لرئي�س 
حتدث �لأحد عر �شبكة “�شكاي نيوز” �لتلفزيونية، �شيكون 
“�شعباً جد�ً جد�ً” �لت�شويت على ن�ّس “قّدم تنازلت كثرية 
لالحتاد �لأوروبي«. وحتى لو �شّوت �لرملان ل�شالح �لتفاق، 
فاإن متاعب ترييز� ماي مل تنتِه: فقد هددت رئي�شة �حلزب 
�لوحدوي �لدميوقر�طي �أرلني فو�شر �لتي تعار�س �لتفاق 
ب�شكل قاطع ب�شبب �لو�شع �ل�شتثنائي �لذي مينحه لإيرلند� 
باأنها  �إيرلند�،  جمهورية  مع  فعلية  ح��دود  لتجّنب  �ل�شمالية 

�شت�شحب دعمها للحكومة �إذ� مّر �لتفاق.

يف  �أطلقتها  ع�شكرية  عملية  �إط���ار 
�لعا�شر من �أيلول-�شبتمر.

و�������ش�����ت�����ق�����دم�����ت ق������������و�ت �����ش����وري����ا 
�لدميوقر�طية �ل�شهر �حلايل مئات 
�ملقاتلني �إىل حميط �جليب �لأخري 
لنهاء  م�شاعيها  �ط��ار  يف  للتنظيم، 
وجود �لإرهابيني فيه و�لذين يقدر 
�ل�����دويل ع���دده���م بنحو  �ل��ت��ح��ال��ف 

�ألفي عن�شر.

�ملنطقة  �لأح�����و�ل �جل��وي��ة يف ه���ذه 
�ل�����ش��ح��ر�وي��ة ل�����ش��ن ه��ج��م��ات��ه �شد 

قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية.
�أي�شاً  �ملا�شي  �ل�شهر  ��شتفاد  وك��ان 
هجمات  لي�شن  تر�بية  عا�شفة  من 
��شتعادة  من  خاللها  متكن  و��شعة 
ك��اف��ة �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ت��ق��دم��ت فيها 
ق�����و�ت ���ش��وري��ا �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف 
يف  �شيطرته  �ل���و�ق���ع حت��ت  �جل��ي��ب 

�لتنظيم  يف  مقاتلني  ع��ائ��الت  م��ن 
با�شم  �مل���ت���ح���دث  وك�����ان  �مل���ت���ط���رف. 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل ���ش��ون ري���ان قال 
�لغار�ت  �إن  بر�س  لفر�ن�س  �ل�شبت 

“حمدودة جر�ء �لطق�س«.
وغ��ال��ب��اً م��ا ي��ن��ف��ي �ل��ت��ح��ال��ف تعّمد 
��شتهد�ف مدنيني يف �شرباته �شد 

�جلهاديني.
�شوء  ع���ادة  د�ع�����س  تنظيم  وي�شتغل 

•• عوا�شم-وكاالت:

�ت����ه����م رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل���ت���ف���او����س 
ن�شر  �ل�����������ش�����وري�����ة  ل����ل����م����ع����ار�����ش����ة 
�لإير�نية،  �مليلي�شيات  �حل���ري���ري، 
�لكيماوي  �لهجوم  ور�ء  ب��ال��وق��وف 
على حلب، و�ل�شعي لإجها�س �تفاق 

“�شوت�شي” حول �إدلب.
عن  نت”،  “�لعربية  م��وق��ع  ون��ق��ل 
�حلريري �لقول �إن “�تفاق �شوت�شي 
مل يرق يوماً للنظام �ل�شوري، ولعل 
�لتي �شدرت  �لأخ��رية  �لت�شريحات 
عن م�شوؤويل �لنظام ورو�شيا، و�لتي 
تعد  �ملعار�شة  يف  ف�شائل  �أن  زعمت 
لأكر  بالكيماوي  ق�شف  لعمليات 
دل����ي����ل ع���ل���ى م����ا ك������ان ي���خ���ط���ط له 

�لنظام«.
باحلكومة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ك��ان��ت 
�لدول”  “بع�س  �تهمت  �ل�����ش��وري��ة 
�لكيماوية  �مل����و�د  و���ش��ول  بت�شهيل 

للم�شلحني.
وتعر�شت مدينة حلب يوم �ل�شبت، 
ب���ق���ذ�ئ���ف م��دف��ع��ي��ة قالت  ل��ق�����ش��ف 

�حلكومة �ل�شورية �إنها حتتوي على 
�أكر  �أدى لإ�شابة  غاز�ت �شامة، ما 

من مئة �شخ�س.
�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  و�أع���ل���ن���ت 
�حلربية  ط����ائ����ر�ت����ه����ا  �أن  �أم�����������س 
ق�شفت م�شلحني يف �إدلب، حملتهم 
�لكلور على  بغاز  �لهجوم  م�شوؤولية 

مدينة حلب ليل �ل�شبت.
وبد�أت قو�ت �لنظام �ل�شوري ق�شفاً 
ملو�قع  و�شاروخياً  مدفعياً  متهيدياً 
حمافظتي  يف  �مل��ع��ار���ش��ة  م�شلحي 

�إدلب وحماة.
وق������ال ق���ائ���د م����ي����د�ين ي���ق���ات���ل مع 
�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية: “بد�أت 
متهيدياً  ق�شفاً  �حلكومية  �لقو�ت 
مدفعياً و�شاروخياً ملعاقل �مل�شلحني 
بلدة  �للطامنة، وحميط  يف مدينة 
�شمال،  �جل��ب��ني  وب��ل��دة  �ل�شرمانية 
وقريتي �ل�شخر و�جلنابرة غرب يف 

ريفي حماة و�إدلب«.
و�أكد �لقائد �لع�شكري، �أن �لعمليات 
�لقادم  �لع�شكرية �شتنطلق �لأ�شبوع 

بهدف حترير مدينة �إدلب.

وح���������ش����دت �ل������ق������و�ت �حل���ك���وم���ي���ة 
�شهر  منت�شف  �ملعار�شة  وف�شائل 
�شبتمر “�أيلول” �ملا�شي، �آلفاً من 
مقاتليهما على جبهات حماة و�إدلب 
ت��و���ش��ل رو�شيا  ق��ب��ل  وري����ف ح��ل��ب، 
وتركيا لتفاق �شوت�شي، �لذي دخل 
�أكتوبر  منت�شف  يف  �لتنفيذ  ح��ي��ز 
ون�س  �مل��ا���ش��ي،  �لأول”  “ت�شرين 
منزوعة  عازلة  منطقة  �إقامة  على 
�ملعار�شة  ف�����ش��ائ��ل  ب����ني  �ل�������ش���الح 
متتد  مب�شافة  �حلكومية  و�ل��ق��و�ت 

بني 20-15 كلم.
�ل�شوري  �لرئي�س  �أج���رى  �شيا�شيا، 
�شمل  تعدياًل حكومياً  �لأ�شد،  ب�شار 

9 وزر�ء �أبرزهم وزير �لد�خلية.
�ل�شورية  �لأن����ب����اء  وك���ال���ة  وذك������رت 
)���ش��ان��ا( �لإث��ن��ني، �أن���ه ج��رى تعيني 
�لرحمون،  خ���ال���د  حم��م��د  �ل����ل����و�ء 
رئي�س  من�شب  ي�شغل  ك���ان  و�ل����ذي 
من�شب  يف  �ل�شيا�شي،  �لأم��ن  �شعبة 
�للو�ء  ب����دًل م���ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزُي�����ر 

حممد �ل�شعار.
وي���ع���دُّ ه���ذ� �ل��ت��ع��دي��ل �ل��ث��ال��ث على 

حكومة رئي�س �لوزر�ء عماد خمي�س، 
عام  للحكومة يف  رئي�شاً  �ل��ذي عني 

.2016
ه���ذ� وق��ت��ل 92 ع��ن�����ش��ر�ً م��ن قو�ت 
���ش��وري��ا �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة م��ن��ذ يوم 
�جلمعة يف هجوم �شنه تنظيم د�ع�س 
�شد مو�قعها يف حمافظة دير �لزور 
يف �شرق �لبالد، وفق ما �أفاد �ملر�شد 

�ل�شوري حلقوق �لإن�شان.
وق�����ال م���دي���ر �مل���ر����ش���د ر�م�����ي عبد 
�لرحمن لوكالة فر�ن�س بر�س “�إنها 
�شوريا  ل���ق���و�ت  �لأك�����ر  �حل�����ش��ي��ل��ة 
�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة يف ه���ج���وم و�ح���د 
للتنظيم منذ تاأ�شي�شها” يف ت�شرين 
�لأول- �أكتوبر �لعام 2015 لت�شكل 
حتالفاً ي�شم ف�شائل كردية وعربية 
م���دع���وم���ة م���ن �ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  و�����ش���ن���ط���ن  ب���ق���ي���ادة 

وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية.
�شّن تنظيم  د�ع�س �جلمعة هجوماً 
ق����و�ت �شوريا  ���ش��د م���و�ق���ع  و����ش��ع��اً 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن �آخر 
ج��ي��ب ي�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه يف ري���ف دير 

�ل���������زور �ل�������ش���رق���ي ق������رب �حل������دود 
�لعر�قية.

“تنظيم  �أن  �لرحمن  عبد  و�أو���ش��ح 
�ل���دول���ة �لإ����ش���الم���ي���ة ����ش��ت��ف��اد من 
�لأجو�ء �ل�شبابية يف �ملنطقة لي�شن 
�أكر من  هجومه �لذي �شارك فيه 
تفجري�ت  وت��خ��ل��ل��ه  ع��ن�����ش��ر   500
��شتباكات  �إىل  م�شري�ً  �نتحارية”، 
�أن  قبل  �لأح���د  ي��وم  حتى  ��شتمرت 
�جليب  �إىل  �جل���ه���ادي���ون  ي���ر�ج���ع 

�لو�قع حتت �شيطرتهم.
وتدخلت طائر�ت �لتحالف �لدويل، 
وفق �ملر�شد، “ب�شكل حمدود جر�ء 
�شّنت  �أنها  �إل  �ل�شبابية”،  �لأج��و�ء 
بها  تقدم  �لتي  �مل��و�ق��ع  �شد  غ���ار�ت 
�جلهاديون ف�شاًل عن �جليب، ومن 

�أبرز بلد�ته هجني و�ل�شو�شة.
و�أ�����ش����ف����رت �ل����ش���ت���ب���اك���ات وغ������ار�ت 
عن  �ملر�شد،  وف��ق  �أي�شاً،  �لتحالف 
تنظيم  م����ن  ع���ن�������ش���ر�ً   61 م��ق��ت��ل 
�لق�شف  ق��ت��ل ج����ر�ء  ك��م��ا   . د�ع�������س 
مدنياً،   51 �جل��ي��ب  ع��ل��ى  �جل����وي 
بينهم 19 طفاًل، وغالبيتهم �أفر�د 

النظام يق�سف باملدفعية حماة واإدلب متهيدًا لعملية وا�سعة

املعار�شة ال�شورية: ميلي�شيات اإيران وراء هجوم حلب الكيماوي

موؤمتر بالريمو حاول خرق الأفق امل�سدود لالأزمة الليبية 

تقرير: لي�س لدى تركيا ما تقدمه ل�شتقرار ليبيا
•• عوا�شم-وكاالت:

ذكرت �ل�شحافية �أوز�ي بولوت كيف غادر وفد تركي بقيادة نائب �لرئي�س 
فوؤ�د �أقطاي موؤمتر�ً دولياً ُعقد على مدى يومني يف بالريمو �لإيطالية، 
ملناق�شة �لأزمة يف ليبيا، و�نزعاج تركيا بعد ��شتبعادها عن �جتماع غري 

ر�شمي، على هام�س �ملوؤمتر.
�لذي  �لبيان  �إىل  �إن�شتيتيوت”  “غايت�شتون  موقع  يف  بولوت  و�أ���ش��ارت   
�للقاء بني  ع��ن  ع��م��د�ً  ��شتبعدت  �أن تركيا   �دع��ائ��ه  بعد  �أق��ط��اي  �أ���ش��دره 
�جلرن�ل خليفة حفر وم�شاركني �آخرين يف �ملوؤمتر.  تنق�شم �ل�شلطة يف 
�لبالد �لتي يبلغ عدد �شكانها حو�يل 6.5 ماليني ن�شمة بني حكومتني 

متخا�شمتني. 
ر�أ�س  على  �ل�����ش��ر�ج  فايز  �ل����وزر�ء  رئي�س  �لليبية  �لغربية  �ملناطق  يقود 
حكومة �لوفاق �لوطني ومقرها طر�بل�س. بينما ت�شيطر حكومة طرق 

على �شرق �لبالد بقيادة �جلرن�ل حفر. 
�لذي  ليبيا”  يف  �لأ�شا�شيني  �لالعبني  �إىل  �ل�شريع  “�لدليل  بح�شب 
�لالعبني  قليلة من  قلة  ليبيا  “يف  �لعالقات �خلارجية،  �أطلقه جمل�س 
بارزون  بع�شهم  �ملحليني،  �لالعبني  �لعظمى من  �لغالبية  وطنية حقاً. 
على �مل�شتوى �لوطني فيما هم ميثلون م�شالح منطقتهم، �أو يف معظم 
�ملدن  خ��ارج  خا�شًة  �ملهمني،  �لالعبني  م��ن  �لعديد  م��دن��ه��م.   �حل���الت، 
�لكرى، لديهم �أي�شاً ولء�ت قبلية... تتناف�س فئات عدة من �لالعبني 
على �ل�شلطة يف ليبيا �ليوم: �ملجموعات �مل�شلحة، “�ملدن �لدول” خا�شًة 
�شرق وجنوب  بالتحديد يف  �لتي ترز  و�لقبائل  ليبيا،  يف غرب وجنوب 
���ش��رك��ات تركية  �شلمت  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  ل��ي��ب��ي��ا..  ووف���ق جلنة خ���ر�ء يف 
�لأ�شلحة �إىل طرف و�حد، هو ميلي�شيات فجر ليبيا �ملنحلة، و�أبقت قطر 
على رو�بط مع �شيا�شي ليبي ومتطرف �شابق هو عبد �لكرمي بلحاج منذ 
�لبارزين  �لليبيني  �لالعبني  من  �أي  ي�شتجيب  ل  ذل��ك،  وم��ع   .2011
فيها طرق مع  ت�شطف  �لتي  بالطريقة  �لدوحة  �أو  �أنقرة  لطلبات من 

�شيا�شات �لقاهرة«.

ثالوث الإرهاب.. يف فر�ير -�شباط 2015، �أ�شارت وكالة رويرز �إىل 
�إّن حكومته �شتوقف  �أن رئي�س �ل��وزر�ء �لليبي يومها عبد�هلل �لثني قال 
يف  مناف�شة  جمموعة  �إىل  �أ�شلحة  �إر���ش��ال��ه��ا  ب�شبب  تركيا  م��ع  �لتعامل 

طر�بل�س، ليقاتل �لليبيون بع�شهم �لبع�س.
  يف �أكتوبر - ت�شرين �لأول 2017 �أ�شدر �لدعاء �لعام �لليبي مذكر�ت 
توقيف وفر�س حظر �شفر على 826 م�شتبه ب�شالتهم �لإرهابية، كانت 
غالبيتهم تعي�س يف تركيا وقطر.  يف يونيو -حزير�ن من �ل�شنة نف�شها.  

دي�شمر  و��شنطن يف  �لعربي  للمركز  �شمن حتليل   .. �سرعية حفرت 

�مل�شتقبل  يف  �لليبية  لالأزمة  �مل�شدود  بالأفق  �لباحثني  بع�س  و�شفه  ما 
�لإرهاب  جيوب  يعزز�ن  �لفو�شوي،  و�لو�شع  �ملنق�شمة  فالدولة  �ملنظور، 

�لتي ت�شتوحي �أفكارها من عقائد د�ع�س و�لقاعدة. 
دول  م��ن  �ملهاجرين  طريق  تعقيد�ت  م��ن  �لأوروب����ي  �لحت���اد  ويتخوف   
ليبيا  يف  �لأر����س  على  ق��وة  غياب  ب�شبب  �أر����ش��ي��ه  �إىل  �ل�شحر�ء  جنوب 

ت�شتطيع �أوروبا عقد �تفاقات معها لوقف تدفق �لالجئني.
 وت�شيف �ل�شحافية �أن �لقذ�يف مل يكن معتدًل عك�س ما يحاول �لبع�س 
�لإيحاء به بعدما دعا يف 2010 �إىل حرب جهادية �شد �شوي�شر�، ومّول 
لريطانيا  مناه�شة  �إره��اب��ي��ة  جمموعات  و�لثمانينات  �ل�شبعينات  يف 
و�لوليات �ملتحدة، ومّول خططا لغتيال م�شوؤولني �أمريكيني، وتفجري 
حفل رعته �ل�شفارة �لأمريكية يف �خلرطوم. لذلك، تبدو �لفو�شى �حلالية 

كانت  تركيا  �أن  غوربوز  م�شطفى  �لباحث  كتب   ،2017 �لأول  -كانون 
�لذي  �ل��ع��ام  �ل��وط��ن��ي  �مل��وؤمت��ر  على تناق�س م��ع حكومة ط���رق، دع��م��ت 
�لعد�لة  ح��زب  �مل�شلمني مثل  ب��الإخ��و�ن  �ملرتبطة  �لأح���ز�ب  عليه  تهيمن 

و�لبناء، وكتلة �لوفاء لدماء �ل�شهد�ء.
�أن �شحقت قو�ته  �لغربية بعد  �لقوى  �ل�شرعية يف عيون   وك�شب حفر 
تنظيم �أن�شار �ل�شريعة �ملو�يل للقاعدة ومقاتلني �إ�شالميني �شرق ليبيا. 
�لإخ���و�ين دعم  ليبيا  ذل��ك، جذبت حربه �شد حتالف فجر  ع��الوة على 
�لرئي�س �ل�شي�شي يف م�شر.  وتابع غوربوز �أن �حلكومة �لركية تعتقد �أن 
ما�شي حفر �ملثري يف جي�س �لقذ�يف ولحقاً عدوه �للدود و�ملدعوم من 

وكالة �ملخابر�ت �ملركزية، عائق جدي �أمام قبول �لإ�شالميني به.
�إيطاليا حاول خرق  �أن موؤمتر بالريمو يف  اإرث القذايف..ترى بولوت 

يف ليبيا نتيجًة لعقود طويلة من �لإرث �جلهادي للقذ�يف.  ويبقى �ل�شوؤ�ل 
عما ميكن فعله ملو�جهتها �ليوم.

فاعلني  �لغربية مع  �مل�شلحة  تكمن   .. اأنقرة  اأ�سا�سي لتدخل  �سرط 
موؤثرين يف �ل�شتقر�ر مثل �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي. وكتب 
�ل�شيا�شية  ل��ل��در����ش��ات  �لإي��ط��ايل  �ملعهد  يف  دنتي�س  جيو�شيبي  �ل��ب��اح��ث 
�حتو�ء  ه��و  ليبيا  يف  م�شر  لن���خ���ر�ط  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ه��دف  �أن  �ل��دول��ي��ة 
غرب  يف  �نت�شارها  لتفادي  �شيناء  يف  �جلهادية  و�مليلي�شيات  �لإ�شالميني 
�ل�����ش��ح��ر�ء.  وت��ه��دف ه��ذه �ل��ت��ح��رك��ات �إىل �لتخل�س م��ن �ل��ت��ج��ارة غري 

�ل�شرعية يف  �لجتاهني بني ليبيا وم�شر.
مثل  م�شر  جانب  �إىل  �ملتو�شط  على  �أ�شا�شية  دول  ب��ني  �لتحالفات  �إن   
�إيطاليا، و�ليونان، وقر�س، �أ�شا�شية ل�شتقر�ر ليبيا. وتوؤكد بولوت �أنه 
لو تغريت �شيا�شات �لرئي�س �لركي رجب طيب �أردوغ��ان، عندها ميكن 

لأنقرة �أن ت�شبح جزء�ً من هذ� �لتحالف. 
ولكن رو�بطها بالقوى �لإ�شالمية �لعنيفة يف ليبيا، و�ن�شحابها �لُفجائي 
ل��دى تركيا  �أن  �لليبية عنا�شر تثبت  �ل��دويل ح��ول �لأزم���ة  �مل��وؤمت��ر  من 

�لقليل من �مل�شاهمة، �إن ُوجدت �أ�شاًل، لن�شر �ل�شتقر�ر يف ليبيا.

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغربية 

CN 1773269:لتجارة �لزيوت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ك�شر�س  خطاب  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1672961 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممود جمال حنفي حممد خطاب %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هز�ع �شليويح هز�ع �شويد�ن �لعامري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممود جمال حنفي حممد خطاب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل نا�شر �شهيل �شويد�ن �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمما�س للنقليات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2554034 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ حمما�س للنقليات
MEHMAS LILNAQALIAT

�ىل/معر�س �ل�شطورة لل�شيار�ت
AL OSTURA AUTO SHOWROOM

تعديل عنو�ن/ OWNERNAMEAR من �ىل �ل�شيد دحبة حممد حمنا لويع و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �شيار�ت �لركاب �مل�شتعملة )4510901(

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شهم لت�شليح عو�دم �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1075183 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ �ل�شهم لت�شليح عو�دم �ل�شيار�ت

AL SEHAM AUTO EXHAUST REPAIR
�ىل/�ل�شهم �لقوي لل�شيانة �لعامة

ALSAHM ALQAWIU GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنو�ن/Building Name من   �ىل 221597

�ىل   1 رقم  ور�شة   121 رقم  �ر�س  من   Building Owner Name/عنو�ن تعديل 
حممد مطر �شيف �ملن�شوري

Floor من �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح عو�دم �ل�شيار�ت )4520013(
تعديل ن�شاط/حذف ��شالح مرد�ت )ر�دير�ت( �ملركبات وتنظيفها )4520006(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك

�شركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة ذ.م.م
GOAT:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 298862         بتاريخ: 2018/9/23
با�ش��م: �شركة �لوحد�نية للتجارة �لعامة ذ.م.م

 - ه���ات���ف:042224998   - �لتجاري  - �خلليج  �خلليج  �شاحة   -  12 - مبنى   903  - وع��ن��و�ن��ه:دب��ي 
hfooz@alwah:فاك�س:042227929 - �شندوق �لريد:29011 - �مييل

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
هذه هي �ل�شجائر و�ل�شي�شة ومنتجات �لتبغ

 Its a brand name of cigarette and shisha products:و�شف �لعالمة
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  27  نوفمرب 2018 العدد 12489

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك كلوفر كافيه ذ.م.م

CLOVER COFFEE HOUSE:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
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�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة :34
خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات �ليو�ء �ملوؤقت 

و�شف �لعالمة:�لعالمة �لتجارية عبارة عن �شكل د�ئري بد�خله زخرف ب�شكل مميز ومن ��شفل �لد�ئرة كلمة 
CLOVER باللغة �لالتينية باللون �ل�شود ب�شكل مميز ومن �ل�شفل �شكل ل�شهم مزخرف ويتو�شطها كلمة 
COFFEE HOUSE باللغة �لالتينية باللون �ل�شود ب�شكل مميز ومن �ل�شفل خطني ب�شكل مزخرف 

مميز �لعالمة يف جمملها باللون �ل�شود و�لبي�س. 
 CLOVER ، �لكلمات  عن  ح�شري  بحق  �ملطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعالمة  �حلماية  �ل�ش��ر�طات: 

COFFEE ، HOUSE كل على حدة يف �لو�شع �لعادي
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/1238 احوال نف�س م�شلمني 

   �ىل �ملدعي عليه/1- �شري �شعيد حممد �شامل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / �مل 
عبد �هلل حممد وميثله / عبد�هلل ح�شن �أحمد طاهر  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 
�ملحكمة مبثابة �حل�شوري  �مل عبد �هلل حممد بحكمت  �عاله ل�شالح/  �ملذكورة  �لدعوى  2018/11/13 يف 
للمدعية �مل �ملذكورة على �ملدعي عليه �شري �ملذكور مبا يلي :  1- بتطليق �ملدعية على �ملدعي عليه بطلقة 
بائنة لل�شرر وعليها �ح�شاء عدتها �ل�شرعية وفق حالها وذلك �عتبار� من تاريخ �شريورة �حلكم باتا ،  2- 
�ثبات ح�شانتها لأولده��ا موزه وغيث و�شما ومديه وح�شه ومنع �ملدعي عليه من �لتعر�س لها يف ذلك �ل 
ي��وؤدي لها مبلغ �لف درهم �شهريا نفقة زوجية كفاية جميع  �لز�مه بان   -3  ، �ل�شرع و�لقانون  فيما يجيزه 
�وجه �لنفقة �عتبار� من تاريخ �متناعه عن �لنفقة �لو�قع يف 2016/4/23 وحتى �شريورة حكم �لتطليق باتا، 
4- �لز�مه بان يوؤدي لها مبلغ 2400 درهم نفقة �ل�شكني عن كامل فرة �لعدة وملرة و�حدة، 5- �لز�مه بان يوؤدي 
لها مبلغ 4500 درهم �شهريا نفقة كفاية  لأولده موزه وغيث و�شما ومديه وح�شه بالت�شاوي بينهم �شاملة 
�ل�شكن وذلك �عتبار� من تاريخ �شنة �شابقة على تاريخ رفع �لدعوى،  �ل�شرعية ما عد�  �لنفقة  ل�شائر �وجه 
6- �لز�مه بان يوؤدي لها مبلغ 54 �لف درهم �شنويا �جرة م�شكن �ملح�شونني موزه وغيث و�شما ومديه وح�شه 
�شامال �ملاء و�لكهرباء و�لهاتف و�لنرنت و�لغاز ومبلغ 25 �لف درهم بدل �ثاث م�شكن �حل�شانة وملرة و�حدة 
وذلك �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية.  7- �لز�مه بدفع �لر�شوم �لدر��شية �خلا�شة لبناءه موزه وغيث 
و�شما ح�شب ما حتدده �ملدر�شة �عتبار� من �لعام �لدر��شي 2017/2016 وب�شفته م�شتمرة لل�شنو�ت �لتي تليها  
8- �لز�مه بان يوؤدي لها مبلغ  �لف درهم �شهريا �جرة ح�شانتها لولدها موزه وغيث و�شما ومديه وح�شه 
وذلك �عتبار� من تاريخ خروجها من �لعدة. 9- �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و 300 درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
قم�شية للملكية �لفكرية

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295108         بتاريخ: 2018/07/09
با�ش��م: ذ� �رتي�شانال موفمانت كومباين ليمتد

وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لرفيه يف طبيعة توفري قو�عد �لبيانات �لكمبيوتر و�لإلكرونية ومبا�شرة على �لإنرنت يف 
جمال �لرفيه ويف جمالت �ملجموعات ذ�ت �مل�شلحة �لثانوية و�جلماعية و�لجتماعية و�ملجتمعية؛ 
خدمات م�شاركة �ل�شور وم�شاركة �لفيديو )خدمات �لرفيه(؛ ن�شر �ملجالت �لإلكرونية و�شجالت 
�لإلكروين  �لن�شر  خ��دم��ات  حم���دد؛  حم��ت��وى  �أو  �مل�شتخدم  �أن�����ش��اأه  حم��ت��وى  تت�شمن  �ل��ت��ي  �ل��وي��ب 
لالآخرين؛ خدمات �لرفيه و�ملعنى بها ت�شهيل خدمات �لألعاب �لتفاعلية ومتعددة �لالعبني و�لالعب 
�لوحيد لالألعاب �لتي يتم ت�شغيلها عر �لكمبيوتر �أو �شبكات �لت�شالت؛ تقدمي معلومات عن �ألعاب 
�أو �لت�شالت؛ تنظيم  �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو مبا�شرة عر �لإنرنت بو��شطة �شبكات �لكمبيوتر 
�مل�شابقة و�حلو�فز  �لكمبيوتر؛ تنظيم بر�مج جو�ئز  و�ألعاب  �لفيديو  �ألعاب  �مل�شابقات لالعبي  وعمل 
�لذ�ت  �أن�شطة حت�شني  �لذين ي�شاركون يف  �لأف��ر�د و�ملجموعات  �مل�شممة للتعارف و�ملكافاآت وت�شجيع 
وحتقيق �لذ�ت و�لعمل �خلريي و�لعمل �ل�شدقات و�لتطوع و�خلدمات �لعامة و�ملجتمعية و�لأن�شطة 
ميكن  ل  �لإنرنت  على  �إلكرونية  من�شور�ت  توفري  �لإبد�عية؛  �لعمل  منتجات  وتقا�شم  �لإن�شانية 
تنزيلها؛ ن�شر �لكتب و�ملجالت �لإلكرونية على �لإنرنت؛ �خلدمات �ملكتبات عر �لإنرنت و�ملعنى 
�لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�مل��ج��الت  بال�شحف  تتميز  �لتي  �لإلكرونية  �ملكتبة  �خل��دم��ات  توفري  بها 
من�شور�ت  �لإن��رن��ت؛  عر  مبا�شرة  �لرفيه  خدمات  �لإن��رن��ت؛  على  كمبيوتر  �شبكة  عر  و�ل�شور 
جمال  يف  �لإن��رن��ت  على  مبا�شرة  معلومات  توفري  للتنزيل(؛  قابل  )غ��ري  �لإن��رن��ت  ع��ر  مبا�شرة 
�لرفيه؛ توفري �لرفيه مبا�شرة عر �لإنرنت؛ ن�شر و�إ�شد�ر �ملو�د �ملطبوعة مبا�شرة على �لإنرنت 
من قاعدة بيانات حا�شوبية �أو �لإنرنت؛ ترتيب �لأن�شطة �لرفيهية؛ ترتيب �أن�شطة �لت�شلية؛ ترتيب 
تذ�كر لالأن�شطة  و�لريا�شية؛ حجز  �لثقافية  �لأن�شطة  �لريا�شية؛ ترتيب و�جر�ء وتنظيم  �لأن�شطة 
�لريا�شية  لالأن�شطة  �ملعار�س  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  ع��ن  معلومات  �لرفيهية؛ 
�لريا�شية و�لرفيهية و�لثقافية؛ توفري مر�فق لالأن�شطة �لرفيهية؛  �لأن�شطة  و�لثقافية؛ تنظيم 
�أو �لرفيه؛ خدمات �حلجز  ترتيب �لأحد�ث �لرفيه و�لثقافية؛ ترتيب �لأحد�ث لأغر��س �لتعليم 
لالأحد�ث �لريا�شية و�لرفيهية و�لثقافية و�لتعليمية؛ خدمات حجز �لتذ�كر مبا�شرة عر �لإنرنت 
لالأحد�ث �لرفيهية؛ خدمات �لتذ�كر لالأحد�ث �لريا�شية و�لرفيهية و�لثقافية و�لتعليمية؛ تنظيم 

�ملعار�س لالأغر��س �لثقافية �أو �لتعليمية؛ تنظيم و�إجر�ء �ملعار�س؛ ن�شر �ملجالت
�لو�ق�عة بالفئة: 40

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
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وعنو�نه: 30 فلور، نيو ورلد تاور، 18 كوينز رود �شنر�ل، هوجن كوجن
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خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها �إن�شاء جمتمعات �فر��شية للم�شتخدمني �مل�شجلني لتنظيم �ملجموعات 
و�ملجتمعية؛  و�لتجارية  �لجتماعية  �ل�شبكات  يف  و�لن��خ��ر�ط  �ملناق�شات  يف  و�مل�شاركة  و�لأح����د�ث  
�لجتماعات  وعقد  لتنظيم  لالآخرين  �إلكرونية  مر�فق  ��شت�شافة  بها  و�ملعنى  �لكمبيوتر  خدمات 
)�يه  �لتطبيقات  خدمات  م��زود  خدمات  �لت�شالت؛  �شبكات  عر  �لتفاعلية  و�ملناق�شات  و�ملنا�شبات 
��س بي( و�ملعنى بها ��شت�شافة تطبيقات بر�مج �لكمبيوتر لالآخرين؛ مزود خدمات �لتطبيقات )�يه 
�أو  �لن�شر  �أو  �ملتدفق  �لبث  �أو  �لتنزيل  �أو  �لتحميل  ت�شهيل  �أو  لتمكني  يتميز برجمية  �لذي  بي(  ��س 
�لعر�س �أو �لتدوين �أو �لربط �أو �مل�شاركة �أو توفري و�شائط �أو معلومات �إلكرونية �أخرى عر �شبكات 
�لهوية  بيانات  نقل  �مل�شتخدمني من  �لإنرنت متكن  �لكمبيوتر عر  �شبكة  توفري خدمة  �لت�شال؛ 
�ل�شخ�شية �إىل وم�شاركة بيانات �لهوية �ل�شخ�شية مع وبني مو�قع ويب متعددة؛ توفري موقع �لويب 
ت�شم تكنولوجيا تتيح للم�شتخدمني عر �لإنرنت �إن�شاء ملفات تعريف �شخ�شية تت�شمن معلومات 
�ل�شبكات �لجتماعية ونقل هذه �ملعلومات وم�شاركتها بني مو�قع ويب متعددة؛ �إن�شاء ��شت�شافة ملوقع 
�إلكروين يوفر معلومات من �لفهار�س وقو�عد �لبيانات قابلة للبحث مبا يف ذلك �لن�شو�س و�لوثائق 
�لكمبيوتر  �شبكات  على  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  و�لر�شومات  �لبيانات  وقو�عد  �لإلكرونية 
�ل�شبكات  لأغر��س  للتنزيل  �لقابلة  غري  �لر�مج  لتطبيقات  �ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  و�لت�شالت؛ 
و�ل�شور  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لفيديو   �ل�شوت  ونقل  �فر��شي  جمتمع  و�إن�����ش��اء  �لجتماعية 
�لتي  �ملخ�ش�شة  �لويب  �شفحات  طبيعتها  يف  �لكمبيوتر  خدمات  و�لبيانات؛  و�لر�شومات  و�لن�شو�س 
�مل�شتخدم وملفات تعريف �شخ�شية و�ل�شوت و�لفيديو  �أو حمددة من قبل  تتميز مبعلومات حمددة 
معلومات  و  �ل�شت�شارية  خدمات  و�لبيانات؛  و�لر�شومات  و�لن�شو�س  و�ل�شور  فوتوغر�فية  و�ل�شور 
�لإنرنت؛  على  مبا�شرة  جملة  بتوفري  يتعلق  فيما  �لكمبيوتر  خدمات  �ل��وي��ب؛  �ملوقع  و  �لإن��رن��ت 
خدمات حتديث و�شيانة حمتوى �ملوقع؛ خدمات ت�شميم و�إن�شاء و��شت�شافة مو�قع �لويب؛ خدمات 
ت�شميم و��شتن�شاخ �لأعمال �لفنية؛ ت�شميم �شور فنية رقمية لال�شتخد�م �لتجاري و�لفني؛ خدمات 
ت�شميم �لفنون �لت�شويرية؛ تطوير تطبيقات برجميات �لو�شائط �ملتعددة؛ ت�شميم د�خلي؛ ت�شميم 
�لكرمية؛  و�لأح��ج��ار  �لثمينة  و�ملعادن  باملجوهر�ت  يتعلق  فيما  �لتوثيق  خدمات  �لكمبيوتر؛  بر�مج 

توثيق �لأعمال �لفنية
�لو�ق�عة بالفئة: 42

و�شف �لعالمة: عبارة The Artisanal Movement مكتوبة باحرف لتينية ب�شكل خا�س 
باللون �ل�شود 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالريد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
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الفجر الريا�ضي

�لقتال  جبهات  يف  �ملوجودين  �جلز�ئريني  �لإرهابيني  ع��دد  تر�جع 
نحو  �إىل  وليبيا  و�لعر�ق  �شوريا  �لإرهابية، يف  للجماعات  �لرئي�شية 
�أمني  م�شدر  ع��ن  “�خلر”  �شحيفة  نقلت  ح�شبما  �إره��اب��ي��ا،   60
م�شوؤول. و�أو�شح �مل�شدر �أن مرد هذ� �لر�جع يعود �إىل مقتل �أغلب 
و�شوريا  ليبيا  د�ع�����س  تنظيم  �شفوف  يف  �مل��وج��ودي��ن   �جل��ز�ئ��ري��ني 
و�لعر�ق وفروع تنظيم �لقاعدة يف �شوريا وليبيا. و�أفاد نف�س �مل�شدر، 
�ل�شلطات تقرب من طي ملف �ملتطرفني �جلز�ئريني �لفارين  �أن 
يف �خلارج، مع تر�جع عدد �جلز�ئريني �ملوجودين يف �خلارج ككل �إىل 
�أقل من 120 مبا فيهم  �لهاربني من �أع�شاء  �جلماعات �لإرهابية  
�أن عدد  �أمنية جديدة،  تاأكيد حتقيقات  �ل�شاحل و�ل�شحر�ء. مع  يف 
عن  يزيد  ل  وليبيا  و�لعر�ق  �شوريا  يف  �لآن  �ملوجودين  �جلز�ئريني 
�إىل  ت�شري  �لر�شمية  غ��ري  �لتقدير�ت  كانت  �شنو�ت  وقبل  �ل�شتني. 
تو�جد ما بني 300 و400 جز�ئري يف �شوريا �لعر�ق وليبيا 80% 
 2017 بد�ية عام  �أن��ه ويف  �إل  د�ع�س،  تنظيم  �أع�شاء يف  بينهم  من 
�أن �لعدد �ملوجود من �جلز�ئريني  تاأكدت �لأجهزة �لأمنية بالدليل 

يف �شوريا و�لعر�ق وليبيا ل يتعدى 150 �أو 160.

قتل �أربعة جنود �أتر�ك يف حتطم مروحية ع�شكرية �أم�س يف منطقة 
�ربعة  �أعلن حمافظ ��شطنبول. فقد قتل  �شكنية يف ��شطنبول، كما 
جنود و�أ�شيب �آخر بجروح يف هذ� �حلادث �لذي مل تعرف �أ�شبابه بعد 
حتى ظهر �ليوم، كما جاء يف بيان للمحافظ. و�أكد �لبيان �أن �حلادث 
�ملروحية  ��شطدمت  وق��د  �مل��دن��ي��ني.  ب��ني  �إ���ش��اب��ات  ب���اأي  يت�شبب  مل 
مببنى من �أربع طبقات يف حي” �شنجق تبه”، على �ل�شفة �لآ�شيوية 
�لر�شمية. وتظهر �شور  �لأنا�شول  وكالة  �إ�شطنبول، كما ذكرت  من 
ون��ق��ل �جلندي  �ل�����ش��ارع.  �مل��روح��ي��ة يف  �لإع���الم ح��ط��ام  بثتها و�شائل 
�جلريح �إىل ق�شم �لعناية �ملركزة يف �مل�شت�شفى، كما ذكر وزير �لدفاع 

“خلو�شي �أكار “�لذي تفقد مكان �حلادث.

قتل 15 �شخ�شا على �لأقل و�أ�شيب ع�شرة �آخرون يف بلدة جلكايو يف 
و�شط �ل�شومال �أم�س  يف هجوم نفذه م�شلحون من حركة �ل�شباب 

�ملتطرفة على مركز �شويف.
�شاحب  يديره  ومقاما  �شكنيا  جممعا  ��شتهدف  �ل��ذي  �لهجوم  وقع 
مبكرة  �شاعة  يف  �لطريقة،  ه��ذه  �أت��ب��اع  فيه  ويقيم  �شوفية  طريقة 

�لثنني فيما كان �شكان �ملجمع نائمني.
“�ملهاجمني  �إن  �لأم���ن  م�����ش��وؤويل  �أح���د  �ل��رح��م��ن حممد  وق���ال عبد 
ف��ج��رو� ���ش��ي��ارة حم�����ش��وة ب��امل��ت��ف��ج��ر�ت لق��ت��ح��ام �مل��ج��م��ع ق��ب��ل �لبدء 
م�شيفا �أن 15 �شخ�شا  باإطالق �لنار ع�شو�ئيا على �لنا�س بد�خله”، 

قتلو� و10 جرحو�.
وقال حممد �إن “�شيخ �لطريقة �ل�شويف �مل�شتهدف قتل يف �لهجوم 

�إىل جانب عدد من �أتباعه«.
مع  ��شتبكت  �لأم��ن  ق��و�ت  �إن  �أحمد  كوجي  هو  �أمني  م�شوؤول  وق��ال 
�ملهاجمني وهم �أربعة م�شلحني و�نتحاري، موؤكد� �إلقاء �لقب�س على 

�أحدهم.

عوا�شم

اجلزائر

مقدي�شو

اأنقرة

اعتقال 32 فل�سطينيًا ومداهمة ع�سرات املنازل

الحتالل ي�شيف م�شتوطنات اإىل»مناطق الأف�شلية القومية«

بورو�شينكو.  ب��ي��رو  �لرئي�س  م��ن 
ووقعت �حلادثة فيما كانت �ل�شفن 
حتاول �لدخول �إىل �لبحر �لأ�شود 
يف�شل  �ل���ذي  ك��ريت�����س  م�شيق  يف 
مدخال  ويعتر  رو�شيا  عن  �لقرم 

�ىل بحر �آزوف.
�ل�شفن  ���ش��دم��ت  ك��ي��ي��ف،  وبح�شب 
�جل����ّر  ���ش��ف��ي��ن��ة  �أوًل  �ل���رو����ش���ي���ة 
�إىل  �لدخول  وعرقلت  �لأوكر�نية 
بحر �آزوف �لو�قع بني �شبه جزيرة 
�ل���ق���رم �ل���ت���ي ���ش��ّم��ت��ه��ا رو����ش���ي���ا يف 
�لأوكر�ين  و�ل�شرق   2014 �لعام 
ب���ني كييف  �ل�����ذي ي�����ش��ه��د ن����ز�ع����اً 

و�لنف�شاليني �ملو�لني لرو�شيا.
�لحتجاز  عملية  م��و���ش��ك��و  �أك����دت 
متهمًة  �أ�شلحة”  و”��شتخد�م 
بانتهاك  �لأوك�����ر�ن�����ي�����ة  �ل�������ش���ف���ن 

و�أعلن  �لرو�شية.  �لإقليمية  �ملياه 
�لكرملني دميري  با�شم  �ملتحدث 
“�جلانب  �أن  �لث���ن���ني  ب��ي�����ش��ك��وف 
يتطابق  ب�شكل  ت�����ش��ّرف  �ل��رو���ش��ي 
�لقانون  �ل����ق����و�ن����ني،  م����ع  مت����ام����اً 
�آن  �لد�خلي يف  و�ل��ق��ان��ون  �ل���دويل 
�أن �لأمر يتعلق  �إىل  معاً”، م�شري�ً 
ب�انتهاك �شفن حربية �أجنبية �ملياه 

�لإقليمية لرو�شيا �لحتادية«.
فتحت  مو�شكو  �إن  بي�شكوف  وق��ال 
يتعلق  م����ا  “يف  ج��ن��ائ��ي��ة  ق�����ش��ي��ة 
بانتهاك حدود رو�شيا” �إل �أنه مل 
يقدم تفا�شيل عن م�شري �لبّحارة 
�ملوقوفني. و�أ�شار �إىل �أّنه مت �إبالغ 
�لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني 
�لوكر�نية  �ل�����ش��ف��ن  دخ��ل��ت  ح���ني 
�لقرم”،  ق��ب��ال��ة  �مل��ح��اي��دة  “�ملياه 
مو�شحا �أّن ت�شرفات رو�شيا مل تكن 
�شرورية  �إج����ر�ء�ت  لكن  “�عتد�ء 

ملنع عبور �حلدود �لرو�شية«.

�إىل  �مل��وق��وف��ني  �إح���ال���ة  م��ع��ل��ن��ًة  �ل�شخ�شي”،  و�أم��ن��ه��م 
�لوحدة �ملركزية للتحقيق يف لو�ء �أور�شليم �لقد�س، قبل 
�ل�شرطة  طلب  يف  للنظر  �ل�شلح  حمكمة  �إىل  �إحالتهم 

لتمديد توقيفهم.
�شبب  �أن  �مل���دي���ن���ة،  يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  ورج���ح���ت 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ملناطق  خ��ارط��ة  على  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة،  �حلكومة  �شادقت 
�مل�شتوطنات  من  تت�شمن عدد�ً  �لقومية”،  “�لأف�شلية 

يف قلب �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
وتهدف هذه �خلارطة، ح�شب ما �أورد موقع “عرب48”، 
�إقبال  تعزيز  �إىل  �لإ�شر�ئيلية،  “هاآرت�س”  ع��ن  ن��ق��اًل 
�ل�شكان على �لبلد�ت �لو�قعة �شمنها، ومنحها ميز�نيات 
�أكر لتعزيز �لبناء فيها، ومن �ملقرر �أن ي�شاهم “قانون 
�لقومية” يف زيادة �مليز�نيات، ل�”تعزيز �لطابع �ليهودي 

لإ�شر�ئيل«.
“�شفوت  “ماغرون”،  ه��ي  �إليها  �مل�شار  و�مل�شتوطنات 
�إ�شر�ئيلياً  ت�شمى  م��ا  وع���ادًة  رعيم”،  “كريم  ر�حال”، 
لأنها مبنية خارج �لتجمعات  ب�”�مل�شتوطنات �ملعزولة” 

�ل�شتيطانّية �لكرى يف �ل�شفة �لغربية.
�أن �لأو�����ش����اع �لق��ت�����ش��ادي��ة و�مل��ع��ي�����ش��ي��ة يف هذه  ورغ����م 
�لإ�شكان  وز�رة  م��ع��اي��ري  ���ش��م��ن  ل��ي�����ش��ت  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات 
�أنه  �إل  �لبلد�ت يف �خلارطة،  �لتي تقرح  �لإ�شر�ئيلية، 
بلد�تها  عن  �لبعيدة  “�لأحياء  يدعى  بند  �إ�شافة  متت 
�لأم، ول تعتمد على �لبنى �لتحتية للبلدة �لأم”، بهدف 

م�شاعدة هذه �مل�شتوطنات.
و�ل��ب��ن��د �مل��ذك��ور و���ش��ع ب��ه��دف دع���م �مل�����ش��ت��وط��ن��ات �لتي 
لكنها  �أك��ر،  بلد�ت  من  تقني فقط، ج��زء�ً  ب�شكل  ُت��ع��ّد، 
تعد  حيث  بنف�شها،  م�شتقلة  ب��ل��د�ت  �ل��و�ق��ع  �أر����س  على 
م�شتوطنات  من  �إليها جزء�ً  �مل�شار  �لثالث  �مل�شتوطنات 

�أكر، �إل �أنها على �أر�س �لو�قع م�شتقلة بذ�تها.

�إعادة م�شتوطنة  �لإ�شكان �لإ�شر�ئيلية  كما قررت وز�رة 
يف  م��ن��ه��ا  �أخ���رج���ت  ب��ع��دم��ا  �خل����ارط����ة،  �إىل  “�أرئيل” 
�ل�شابق. �إىل ذلك، تظاهر عدد كبري من يهود �لفال�شا 
�مل��رك��زي يف مدينة  �ل�شرطة  م��رك��ز  �أم���ام  �لأث��ي��وب��ي��ني، 
�أ����ش���دود، �ح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى ت��ع��ام��ل �ل�����ش��رط��ة �ل��ع��ن��ي��ف يف 

�لتعامل مع طفل من طائفتهم. 
ورفع �ملتظاهرون لفتات �حتجاجية كتب عليها: “نحن 

و”يكفي هذ� �لتعامل غري �لآدمي لل�شرطة«.  يهود”، 
�أم�س  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �لح��ت��الل  �شلطات  و�عتقلت  ه��ذ� 
بتهمة  �ملحتلة،  �لقد�س  م��ن  فل�شطينياً   32 �لإث��ن��ني، 
�لن�شاط و�لعمل مع �أجهزة �لأمن �لفل�شطينية وحركة 
�مل��ن��ازل يف  �مل��دي��ن��ة، فيما تعر�شت ع�����ش��ر�ت  ف��ت��ح د�خ���ل 

�ملدينة و�لأحياء �ملحيطة بها للمد�همات و�لتفتي�س.
 32 على  “�لقب�س  بيان  �لحتالل يف  �شرطة  و�أعلنت   
م�شتبهاً بهم من �لقد�س بالتجنيد و�خلدمة يف �لقو�ت 

�مل�شلحة �لفل�شطينية«.
�أن ذلك ياأتي بعد نهاية حتقيق �شري لوحدة  و�أ�شافت 
�ل�   �ملعتقلني  و�أن  �ل��ق��د���س،  ل��ل��و�ء  �مل��رك��زي��ة  �لتحقيق 
�ل��ق��د���س، وي��ح��م��ل��ون بطاقات  ���ش��رق��ي  ���ش��ك��ان  32، م��ن 
�لفل�شطينية،  �لأمنية  �لأجهزة  زرقاء، وعملو� يف  هوية 
يحظر  �ل��ذي  �لتطبيق،  لقانون   7 للبند  مناٍف  ب�شكل 
لل�شلطة  �لتابعة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �شفوف  يف  �لتجنيد 

�لفل�شطينية.
�ل�شبهات  وف��ق  �ملن�شوبة  �لأن�����ش��ط��ة  “بع�س  �إن  وق��ال��ت 
�لقد�س،  �شرقي  �شكان  يعي�شون بني  �لذين  للم�شتبهني 
�لإ�شر�ئيليني  �ل��ع��رب  باملو�طنني  مبا�شر  ب�شكل  ت�شر 

�لعتقال هو �حلرب �لد�ئرة بني �ل�شلطة و�لحتالل يف 
�لقد�س على خلفية ت�شريب �لعقار�ت لليهود يف �ملدينة، 
عقل  ع�شام  للمدعو  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  و�ع��ت��ق��ال 
�لقد�س  يف  �ل�شلطة  على  �حل��رب  و�أن  بت�شريبها،  �ملتهم 

بد�أت باعتقال �أعلى هرمها �ملحافظ عدنان غيث. 

كييف تطالب بعقوبات على مو�شكو  •• كييف-اأ ف ب:

�لأول  �أم���������س  �أوك����ر�ن����ي����ا  ط���ال���ب���ت 
�حلربية  ���ش��ف��ن��ه��ا  ع���ن  ب����الف����ر�ج 
�لثالث �لتي �حتجزتها رو�شيا مع 
قبالة  �لأ���ش��ود  �لبحر  يف  طو�قمها 
مو�شكو  د�ف���ع���ت  ح���ني  يف  �ل���ق���رم، 
ت�شرفها  �أن  م��وؤك��دة  موقفها  ع��ن 
�أح���ك���ام  م����ع  متاماً”  “يتطابق 

�لقانون �لدويل.
ق�شية  فتحت  �إنها  مو�شكو  وقالت 
بانتهاك  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  “يف  ج��ن��ائ��ي��ة 
تقدم  مل  �أن��ه��ا  �إل  رو�شيا”  ح���دود 
�أو  �ل�شفن  م�شري  ح��ول  تفا�شيل 

�لبّحارة �ملوقوفني.
�مل�شبوقة  �أثارت هذه �حلادثة غري 
�شاجبة  غربية  فعل  وردود  ت��وت��ر� 
�لدويل  �لأم��ن  فيما يعقد جمل�س 
�لإثنني �جتماعاً طارئاً طلبته كل 
من رو�شيا و�أوكر�نيا. و�أعلن حلف 

���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي م��ن جهته عقد 
�أوكر�نيا  م��ع  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي  �ج��ت��م��اع 
م�شتوى  على  بروك�شل  يف  �لثنني 
بني  �ل��ت��وت��ر�ت  و�شهدت  �ل�شفر�ء. 
مفاجئاً  ت�شعيد�ً  ومو�شكو  كييف 
رو�شيا  �ح��ت��ج��زت  ع��ن��دم��ا  �لأح�����د 
�أوكر�نية  ع�����ش��ك��ري��ة  ���ش��ف��ن  ث���الث 
وهي �شفينتان حربيتان م�شفحتان 
�إىل حو�يل  و�شفينة جّر بالإ�شافة 
متنها،  على  ك��ان��و�  ب��ح��ار�ً  ع�شرين 

وذلك بعد �إطالق �لنار عليها.
و�أعلنت وز�رة �خلارجية �لأوكر�نية 
�لثنني  �لأح���د  ليل  ُن�شر  ب��ي��ان  يف 
مو�شكو  م��ن  “تطلب”  كييف  �أن 
�ل�شفن  و”�إعادة  بحاريها  حترير 

�لع�شكرية �ملحتجزة«.
و�أ�شافت “تدعو �أوكر�نيا حلفاءها 

�لتد�بري  �ت���خ���اذ  �إىل  و���ش��رك��اءه��ا 
�مل��ع��ت��دي، ل�شيما  ل��ك��ب��ح  �ل���الزم���ة 
عر فر�س عقوبات جديدة” على 

رو�شيا.
و�أثارت هذه �حلادثة غري �مل�شبوقة 
�أوق���ع���ت ج��رح��ى يف �شفوف  �ل��ت��ي 
�شت   - �لأوك�����ر�ن�����ي�����ني  �ل����ب����ح����ارة 
حرجتان  منهما  �إث��ن��ت��ان  �إ���ش��اب��ات 
�أف��ادت مو�شكو  بح�شب كييف فيما 
ع��ن وق���وع ث��الث �إ���ش��اب��ات فقط - 
�ملخاوف من ت�شعيد ع�شكري بني 
�لدولتني �للتني ت�شهد عالقاتهما 

�أزمة عميقة منذ �لعام 2014.
�لأوك���ر�ين عند  �ل��رمل��ان  و�شيعقد 
�جتماعاً  غ  ت   14،00 �ل�����ش��اع��ة 
��شتثنائياً وقد يعلن �لقانون �لعريف 
بطلب  �ل���ب���الد  يف  ي���وم���اً  ل�����ش��ت��ني 

فتح نقاط عبور بن 
املك�شيك واأمريكا 

•• �شان اإي�شيدرو-اأ ف ب:

�لأمريكيون  �حل������دود  ح���ر����س  �أع���ل���ن 
�أن��ه��م �أع�����ادو� ف��ت��ح ن��ق��اط �ل��ع��ب��ور بني 
�مل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة و�شان  ت��ي��خ��و�ن��ا  م��دي��ن��ت��ي 
�أغلقتها  ب��ع��دم��ا  �لأم���ريك���ي���ة  دي��ي��غ��و 
ل��ب��ع�����س �ل���وق���ت �إث�����ر حم���اول���ة مئات 
�مل��ه��اج��ري��ن �ج��ت��ي��از �حل�����دود لدخول 
ف��رع �شان  �لأر����ش��ي �لأمريكية. وق��ال 
للجمارك  �ل��ف��در�ل��ي��ة  للوكالة  دييغو 
وحماية �حلدود �لأمريكية يف �شل�شلة 
عبور  ��شتئناف  �أوًل  مت  �إّن���ه  تغريد�ت 
�لفرع  �ل�شيار�ت. وكان  �مل�شاة ومن ثم 
�أعلن يف تغريدة قبل �شاعات من ذلك 
�أمام  �أقفلت  �لبلدين  بني  �حل��دود  �أّن 
�ل�����ش��ي��ار�ت و�مل�����ش��اة ح��ت��ى �إ���ش��ع��ار �آخر، 
�ملهاجرين  مئات  حماولة  بعيد  وذل��ك 

�لقادمني، عبور �حلدود .

�إىل �تفاق �شالم بني �حلكومة وطالبان  �أنه ياأمل يف �لتو�شل 
قبل �لنتخابات.

ويف موؤمتر �شحايف عقده �لثنني يف كابول، قال �مل�شوؤول عن 
“�لو�شع  �ن  �شياد،  �ل��ب��ادي  عبد  �مل�شتقلة  �لنتخابية  �للجنة 
�ل�شتاء  �ق���ر�ب  م��ع  �لطق�س”  وك��ذل��ك  و�لم��ن��ي  �لقت�شادي 
�لتغيري�ت يف جدول �لنتخابات«.  �إج��ر�ء بع�س  “ميلي علينا 
ر�شا  علي  �لنتخابية  �لتحقق  جلنة  با�شم  �ملتحدث  و�و���ش��ح 
لوج�شتية  ت��د�ب��ري  ي�شتدعي  �لن��ت��خ��اب��ات  �إرج����اء  �ن  روح���اين 
�شتجرى  �لرئا�شية،  �لن��ت��خ��اب��ات  �ىل  وب��ال���ش��اف��ة  وق��ان��ون��ي��ة. 
�أي�شا يف 2019 �نتخابات لت�شكيل جمال�س وهيئات �لوليات. 
ومن �ملقرر �أن جترى �أي�شا �نتخابات ت�شريعية يف �إقليم غزين 

“و�شط«.

•• كابول-اأ ف ب:

�لنتخابات  �أن  �أم�����س  �لأف��غ��ان��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �للجنة  �ع��ل��ن��ت 
�لرئا�شية �ملقررة يف 20 ني�شان - �إبريل قد توؤجل فرة ثالثة 
يف  �لنيابية  �لنتخابات  نتائج  بعد  تن�شر  مل  �أنها  علماً  �أ�شهر، 
�مل�شتقلة  �لنتخابية  �للجنة  وذك��رت  �كتوبر.  �لأول-  ت�شرين 
�لنتخابات  �ن  م�شركة  ب�شورة  �لنتخابية  �لتحقق  وجلنة 
�لإعالن  ه��ذ�  وي��اأت��ي  يوليو.  13 مت��وز-  �ىل  ت��رج��اأ  �أن  ميكن 
فيما تكثف �لوليات �ملتحدة جهودها للتو�شل �ىل �تفاق �شالم 
مع حركة طالبان بعد 17 عاما من �لنز�ع. ويتخوف �لبع�س 
من �أن توؤخر هذه �لنتخابات �لرئا�شية �ملحادثات، فيما �أعلن 
�ملوفد �لأمريكي �خلا�س لل�شالم يف �أفغان�شتان زملاي خليل ز�د، 

وقال روحاين “يتعني علينا �أن نتاأكد مما �إذ� كان موعد 13 
وقت  يف  كلها  �لنتخابات  جن��ري  وه��ل  مالئما،  يوليو  مت��وز- 
 2014 �نُتخب يف  �أ�شرف غني �لذي  �لرئي�س  و�ح��د«. و�أعلن 
�أنه مر�شح لولية  �ل�شهر  �نتخابات مثرية للجدل، يف هذ�  يف 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  رئي�س  �ملحتملني،  �ملر�شحني  ومن  ثانية. 
عبد�هلل عبد�هلل �لذي خ�شر يف �لنتخابات �لرئا�شية �ل�شابقة 
م��رت��ني، و�ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ل��الأم��ن �ل��وط��ن��ي حم��م��د حنيف 
�متار، و�حلاكم �ل�شابق لقليم بلخ “�شمال” عطا حممد نور، 
�أُجريت يف ت�شرين �لأول-  وكانت �لنتخابات �لت�شريعية �لتي 
�أكتوبر بتاأخري ثالث �شنو�ت، عبارة عن �ختبار لالأجو�ء قبل 
و�أعمال  ثغر�ت  �شابته  �لت�شويت  لكن  �لرئا�شية.  �لنتخابات 

عنف.

�شلوفاكيا ترف�س ميثاق الأمم املتحدة حول الهجرة 
•• براتي�شالفا-اأ ف ب:

بعد  وذلك  �ملقبل،  �ل�شهر  تبّنيه  �ملقّرر  �لهجرة  حول  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  رف�شها  �شلوفاكيا  �أعلنت 
خطو�ت م�شابهة لدول �أوروبية �أخرى �إ�شافة �ىل �أ�شر�ليا و�لوليات �ملتحدة. وقال رئي�س �لوزر�ء 
�ل�شلوفاكي �لي�شاري بير بليغريني لل�شحافيني يف بروك�شل �إّن بالده “لن تدعم �تفاق �لأمم �ملتحدة 
�أّنه ل يوجد �ختالف  “�شلوفاكيا ل تو�فق على  باأي طريقة يف مر�ك�س ولن تو�فق عليه«. و�أ�شاف 
بني �لهجرة �ل�شرعية وتلك غري �ل�شرعية، ونحن نعتر �لهجرة �لقت�شادية غري �شرعية وم�شّرة 
وت�شّكل خطر�ً �أمنياً«. و�أ�شار رئي�س �لوزر�ء �ل�شلوفاكي �إىل �أّنه “�إذ� كانت م�شاركة �أّي ممّثل �شلوفاكي 
تعني �ملو�فقة ب�شكل �آيل على بروتوكول مر�ك�س، فال �أحد، ول حتى وزير �خلارجية “مريو�شالف 
�شيح�شر �جتماع مر�ك�س لتمثيل �شلوفاكيا«. وكان ليت�شاك �ملوؤّيد مليثاق �لأمم �ملتحدة  ليت�شاك” 
�أعلن �شابقاً �أّنه �شيتقّدم با�شتقالته يف حال رف�شت �شلوفاكيا دعم �مليثاق. لكّن بيليغريني قال �لأحد 

�إّنه و�ثق من �أّنه �شيتمّكن من �إقناع وزير �خلارجية بالبقاء.

احتمال اإرجاء النتخابات الرئا�شية يف افغان�شتان 

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2377   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �إي �شيتي للتجارة �لعامة - �س ذ م م   جمهول حمل 
 / م( وميثله  م  ذ  )�س  لالإلكرونيات  �لتنفيذ/�أبا  �ن طالب  �لقامة مبا 
عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )37019.37( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2127  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م 2- م�شعود مرت�شى �شريفي جمهول حمل  �ىل �ملحكوم عليه/1- ريت�س �لعاملية 
�لدعوى  يف    2018/9/27 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة �خلليج للتمويل �س.م.خ بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا فيما 
بينهما للمدعية )�شركة �خلليج للتمويل( مبلغ )19411475( درهم )مائة و�ربعة وت�شعون 
�لف ومائة و�ربعة ع�شر درهم وخم�شة و�شبعون فل�س( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف:2018/6/7 حتى متام �ل�شد�د ف�شال عن �لر�شوم و�مل�شاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �لنفاذ. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
با�شم  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

انذار عديل بالن�شر
)2018/7528( 
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•• دبي –الفجر:

 �نطلقت ���ش��ب��اح �أم�����س �لث��ن��ني يف ف��ن��دق �ل��غ��ري��ر ب��دب��ي ف��ع��ال��ي��ات �ل���دورة 
�لثانية حلكام �لنخبة �لآ�شيوية �لتي ُينظمها �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم 
وي�شت�شيفها �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم للفرة من 26 �إىل 30 نوفمر 
�جلاري مب�شاركة 80 حكماً وحكماً م�شاعد�ً.  وح�شر �فتتاح �لدورة �حلكم 
�إد�رة  مدير  يعقوب  �أح��م��د  و  بوج�شيم  علي  �ل�شابق  �لإم��ار�ت��ي  �مل��ون��دي��ايل 
�إىل جانب  للدورة  �ملحلي  �ملن�شق  �لع�شماوي  �لكرة، وحممد  باحتاد  �حلكام 
م�شوؤويل جلنة �حلكام بالحتاد �لآ�شيوي.   وقال �ملونديايل علي بوج�شيم 
و�ملدربني  �ملحا�شرين  من  مميزة  جمموعة  مع  بتو�جدي  �ليوم  :”�شعدت 
من  ن�شعى  مهمة  منا�شبة  �شمن  �لآ�شيوية،  �ل��ق��ارة  م�شتوى  على  و�حل��ك��ام 

�لآ�شيويني  �مل��الع��ب  وق�شاة  �لتحكيمية  �ملنظومة  لدعم  جميعاً  خاللها 
و�ملحليني، وكلنا يعلم مدى �شعوبة �ملهمة �لتي يحملها �حلكم على عاتقه، 
و�أن قر�ر �أي حكم بالدخول يف هذ� �ملجال هو �شجاعة متناهية باأن يتحمل 
�حلكم هذه �مل�شوؤولية �ملهمة و�لكبرية”.  و�أ�شاف :  “�أن�شح �حلكام ب�شرورة 
�لركيز و�لتح�شري �لذهني للمباريات لأن ذلك ي�شاعد كثري�ً على جتاوز 
كثري من �لأخطاء �لتي حتدث يف �ملباريات”.  و�أعرب بوج�شيم عن �شعادته 
مع  و�لآ���ش��ي��وي  �ل���دويل  �لحت��ادي��ن  ب��ني  �ملثمر  و�ل��ت��ع��اون  �ملتبادلة  بالثقة 
�حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم، و�لذي نتج عنه ��شت�شافة �لدولة �لعديد من 
�لعامل لالأندية ودورة  كاأ�س  دورة حكام  �آخرها  للحكام  �لتدريبية  �ل��دور�ت 
للحكام �لذين �شاركو� يف مونديال رو�شيا 2018 مما يوؤكد �متالك دولتنا 
�لغالية لالإمكانيات و�لبنية �لتحتية �لقوية �لتي توفر �ُشبل �لنجاح ملختلف 

�لحتاد  ويحر�س  و�ل��ق��اري��ة.   �ل��دول��ي��ة  �لريا�شية  و�لأح�����د�ث   �لفعاليات 
�لآ�شيوي على عقد 4 دور�ت �شنوياً، بحيث تكون فعاليات �ملجموعة �لأوىل 
�لحتاد  مقر  يف  �مل�شاعدين،  و�حل��ك��ام  �لنخبة  حل��ك��ام  �لثالثة  و�ملجموعة 
�لثانية  �ملجموعتني  مع  وبالتز�من  كو�لملبور،  �ملاليزية  بالعا�شمة  �لقاري 
و�لر�بعة �للتني يتم عقدهما بدولة �لإمار�ت.  وُتعد دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لآ�شيوية  �لنخبة  حكام  دور�ت  ت�شت�شيف  �لتي  �لوحيدة  �ل��دول��ة  �ملتحدة 
�ل��دورة �لأوىل  خ��ارج مقر �لحت��اد �لآ�شيوي مباليزيا ، حيث مت ��شت�شافة 
يف �شهر  دي�شمر من عام 2013 .  ويحر�س �لحتاد �لآ�شيوي على عقد 
�أد�ء �حلكام �لآ�شيويني يف م�شابقات �ملو�شم  هذه �ل��دور�ت و�لور�س ملر�جعة 
على  �لتعديالت  �أح���دث  على  �لتعرف  فر�شة  منحهم  ج��ان��ب  �إىل  �ملا�شي 
يف  �لتنا�شق  �إىل  �لتو�شل  بهدف  �ملباريات  ح��الت  ومر�جعة  �للعبة  قو�نني 

�تخاذ �لقر�ر�ت و�لرتقاء مب�شتوى �لتحكيم �لآ�شيوي.   وُي�شارك يف �لدورة  
 : هم  �لإم���ار�ت  من  11 حكماً  منهم  م�شاعد�ً  وحكماً  80  حكماً  �حلالية 
“ حكام  �لنقبي  �آل علي، عادل  �شلطان عبد�لرز�ق، عمر  يعقوب �حلمادي، 
�ل�شاحة “،  �أحمد �لر��شدي، ز�يد د�ود، جا�شم عبد�هلل �آل علي، �شبت عبيد، 
م�شعود ح�شن، جمعة �ملخيني، علي �لنعيمي “ �حلكام �مل�شاعدين “.  فيما 
لن ُي�شارك طاقمنا �لتحكيمي �ملونديايل �ملكون من، حممد عبد�هلل ح�شن، 
حممد �أحمد يو�شف وح�شن �ملهري بالإ�شافة للحكم �لدويل عمار �جلنيبي، 
نتيجة م�شاركتهم منذ فرة ق�شرية يف دورة نظمها �لحتاد �لقاري للحكام 
�مل�شند �إليهم �إد�رة مباريات يف نهائيات  كاأ�س �آ�شيا  �لإمار�ت 2019، وكون 
حكامنا �لدوليون قد خا�شو� �لعديد من دور�ت �لنخبة �لآ�شيوية و�لدور�ت 

�لإ�شافية �لكافية يف م�شريتهم �لتحكيمية على م�شتوى �آ�شيا.

تاأهلت فرق �أدنوك للحفر و�أدنوك �لرية لنهائي دورة �أدنوك، 
وجمموعة �شركاتها ،و�لذي تقرر �إقامته ب�شالة نادي �جلزيرة 
�أقيمت  �أبو ظبي م�شاء يوم غد �لأربعاء ،م�شكا للدورة �لتي  يف 
�لريا�شية   ”2018 ز�ي���د  “عام  وم���ب���ادر�ت  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن 
�ملجتمعية على م�شتوى �لدولة ،و�لتي تز�منت مع �أفر�ح �لدولة 
باليوم �لوطني ومر��شم �أحياء ذكرى يوم �ل�شهيد ،بعد �أن �شمت 
�لدورة �لتي حتمل �لرقم 23  �لعديد من فرق �شركات �أدنوك 
�حلايل  نوفمر  م��ن  �ل��ث��ال��ث  يف  مناف�شاتها  �نطلقت  و�ل��ت��ي   ،
مب�شاركة جنوم جيل »مونديال 90« يف �لفتتاح �لأنيق ،و�لتي 
�شملت خما�شيات كرة �لقدم ، �لكرة �لطائرة ،�ل�شلة وكرة �ليد 

مب�شاركة كافه �شركات �أدنوك. وجاء تاأهل �حلفر و�لرية بعد 
فوز �أدنوك �لرية على �أدنوك �لرئي�شة 10-5 بفوز �لرية يف 
�لكرة �لطائرة ب�شوطني نظيفني ويف كرة �ليد 12-6 ويف كرة 
44-33 وتعادل بهدف لكل فريق يف كرة �لقدم..فيما  �ل�شلة 
�مل�شال بنتيجة  �أدنوك للغاز �لطبيعي  �أدنوك للحفر،على  فازت 
�ل�شلة  �لطائرة -2 �شفر ،ويف كرة  �لكرة  يف  بالفوز   ،  4-12
46-24 ،ويف كرة �ليد 14-7 وفاز �حلفر �أي�شا يف خما�شيات 
�لثالث  �مل��رك��ز  م��ب��ار�ة حتديد  يتقابل يف  ،وب��ذل��ك   1-4 �ل��ك��رة 
يف  �لنموذجية  �لحت���اد  م��در���ش��ة  ب�شالة  �ل��ي��وم  م�شاء  و�ل��ر�ب��ع 
منطقة �لبطني باأبوظبي �أدنوك �لرئي�س و�أدنوك للغاز �لطبيعي 

�مل�شال، بعدما �أن قدمت �لدورة �لريا�شية �ل�شنوية �لعديد من 
�ملو�هب ،و�شاهمت يف �شقل �لعيد من جنوم �ملنتخبات �لوطنية 
�لالعبني  م��ن  �لنفط  قطاع  يف  للعاملني  �ملختلفة  �لريا�شية 
�ملو�طنني ،كما كانت فر�شة حلكام �لحتاد�ت �لريا�شية �لأهلية 
�مل�شاركة يف �إد�رة مباريات �لدورة للمزيد من �ل�شقل و�لحتكاك 
�أمام خر�ت وم�شتويات عالية �لكفاءة �لريا�شية �شمتها �لدورة 
�حلالية ، بعد �أن جنحت �للجنة �ملنظمة للدورة يف �لإعد�د لها 
تذكر  عقوبات  �أو  �حتجاجات  وج��ود  ع��دم  وبدليل  جيد،  ب�شكل 
يف  هاج�شا  �أ�شبح  “�لفار”�لذي  تدخل  �أو   ، ملونة  بطاقات  �أو 

مالعبنا .

املونديايل علي بوج�سيم ُي�سيد بتعاون الحتادين الدويل والآ�سيوي مع احتاد الإمارات لكرة القدم 

انطالق فعاليات الدورة الثانية لنخبة حكام اآ�شيا مب�شاركة 80 حكمًا وحكمًا م�شاعدًا 

يقام ب�سالة اجلزيرة 

احلف���ر والربي���ة يف نهائ���ي دورة �شرك���ات اأدن���وك 

حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأول  �أم�����س  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�شباق عجمان  �لر�بعة من  �لن�شخة 
للتجديف �لذي نظمته د�ئرة ميناء 
وجمارك عجمان يف منطقة �لزور�ء 
�لحتفالت  م���ع  ت��ز�م��ن��اً  ب��ع��ج��م��ان 
ومب�شاركة   47 �ل���  �لوطني  باليوم 
ع�شرة حمامل مل�شافة 3.5 كيلومر. 
�شموه  ج��ان��ب  �إىل  �ل�����ش��ب��اق  ح�����ش��ر 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د  �ل�����ش��ي��خ 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  رئي�س 
�ل���دك���ت���ور ماجد  �ل�����ش��ي��خ  وم���ع���ايل 

�للو�ء  و���ش��ع��ادة  �لنعيمي  �شعيد  ب��ن 
�ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي 
و�ل�شيخ  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
رئي�س  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد 
د�ئ���رة �مليناء و�جل��م��ارك وع��دد من 
�شعادة  �ل�شباق  ح�شر  كما  �ل�شيوخ. 
�مل�شت�شار  �ل�����ش��رف��اء  �أم���ني  ع��ب��د�هلل 
ب��دي��و�ن �حل��اك��م و���ش��ع��ادة ط��ارق بن 
غليطة مدير مكتب �شاحب �ل�شمو 
�لنعيمي  ي��و���ش��ف  و���ش��ع��ادة  �حل��اك��م 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  ع��ام  م��دي��ر 
�لدو�ئر  روؤ�شاء ومديري  وعدد من 
�ل�شخ�شيات  وك����ب����ار  �حل���ك���وم���ي���ة 

بهذه  و�مل����ه����ت����م����ني  و�مل�����������ش�����وؤول�����ني 
�ل��ري��ا���ش��ة �ل��ع��ري��ق��ة و�أه����ايل �إم���ارة 
�لفعاليات  ب��رن��ام��ج  وب���د�أ  ع��ج��م��ان. 
باآلتي  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���الم  ب���ع���زف 
�لكمان و�لت�شيلو مب�شاركة من �أبناء 
�إمارة عجمان وعر�س لفرق �لفنون 
فنية  ل��وح��ة  ق��دم��ت  �ل��ت��ي  �ل�شعبية 
فلكلورية م�شحوبة باأهازيج و�أغاٍن 
م���ن �ل�����ر�ث �لإم����ار�ت����ي ك��م��ا قدم 
فريق �لتر للفالي بورد للدر�جات 
بطل  مب�شاركة  مائياً  عر�شاً  �ملائية 
نال  �شتايل  �ل��ف��ري  لفئة  �لم����ار�ت 
�شموه  و���ش��ه��د  �إع���ج���اب �حل�������ش���ور. 

“�لري” �ل���ذي  ���ش��ب��اق  و�حل�������ش���ور 
و�أ�شفر  ق���و�رب  ع�شرة  فيه  �شاركت 
ع��ن ف��وز ق���ارب “�لذهب رق��م 7 “ 
�شاحب  ل�����ش��اح��ب��ه  �لأول  ب��امل��رك��ز 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  �ل�����ش��م��و 
�لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
عجمان. وقام �شاحب �ل�شمو حاكم 
بتتويج  �ل�����ش��ب��اق  خ��ت��ام  ع��ج��م��ان يف 
بقيادة   7 رق�����م  �ل����ذه����ب  �ل����ق����ارب 
�لفال�شي  �إبر�هيم  �أحمد  �لنوخذة 
فيما قام �ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
و�لرعاة  �ملنظمني  بتكرمي  �لنعيمي 
�مل�����ش��اه��م��ني يف �إجن������اح �ل�����ش��اب��ق يف 

�ل�شيخ  ورف�����ع  �ل���ر�ب���ع���ة.  ن�����ش��خ��ت��ه 
بهذه  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  حممد 
�لتهاين  �آي�������ات  �أ����ش���م���ى  �مل���ن���ا����ش���ب���ة 
و�لتريكات ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
�أخيه  و�إىل  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 

�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�����ش��ي��خ 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
و�إخ��و�ن��ه��م �أ���ش��ح��اب �ل�����ش��م��و حكام 
�لإمار�ت و�شعب �لإمار�ت و�ملقيمني 
�لوطني  �ليوم  �أر�شه مبنا�شبة  على 
�لأمن  م��ن  �مل��زي��د  متمنيا   47 �ل���� 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر و�ل���ت���ق���دم و�لزده������ار 
د�ئرة  م�شاهمة  �إن  وق���ال  ل��ل��وط��ن. 
تنظيم  يف  عجمان  وج��م��ارك  ميناء 
ه�����ذ� �ل�������ش���ب���اق ج������اءت ت���ز�م���ن���ا مع 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �ل���دول���ة  �ح��ت��ف��الت 
�لعظيمة ومت �ختيار �شباق �لتجديف 
�لتي  �لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  لإح��ي��اء 

كان �لآب��اء و�لأج��د�د ميار�شونها يف 
بالر�ث  �لأج��ي��ال  وتعريف  �ملا�شي 
و�أ�شاف  �لإم���ار�ت.  لدولة  �لأ�شيل 
�إط����ار  ي���اأت���ي يف  �ن ه����ذ� �لح���ت���ف���ال 
حر�س د�ئرة �مليناء و�جلمارك على 
�ملهمة  �ملنا�شبة  ه��ذه  مكانة  تر�شيخ 
يف تاريخ دولة �لإم��ار�ت و�شعبها يف 
وجد�ن �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات وكل من 
�إميانا  �لإم�����ار�ت  �أر�����س  ع��ل��ى  يقيم 
�حلياة  جو�ب  على  باملحافظة  منها 
�لأ�شيلة  و�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل���ر�ث���ي���ة 
�لهوية  وت��ع��زي��ز  �لإم������ار�ت  ل�شعب 
يف  بالبحر  �رتبطت  �لتي  �لوطنية 

ت���اري���خ دولتنا  �ل��ع��دي��د م���ن ج����و�ب 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ووج����ه  �مل�����ش��رق. 
عجمان  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�ل�شباق  ه���ذ�  وح�����ش��وره  لت�شريفه 
�ه��ت��م��ام��ه ودعمه  ي����دل ع��ل��ى  مم���ا 
و�لريا�شات  �مل�����ش��اب��ق��ات  ه���ذه  مل��ث��ل 
�ل�����ش��ب��اق حقق  �أن  �ل��ب��ح��ري��ة. و�أك����د 
�مل�شاركني  م��ن حيث  ك��ب��ري�  جن��اح��ا 
د�ئرة  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  و�جل��م��ه��ور 
�شت�شعى  ع��ج��م��ان  وج���م���ارك  م��ي��ن��اء 
هذ�  تطوير  �إىل  �ملقبلة  �لأع���و�م  يف 
�ل�����ش��ب��اق ل��ي�����ش��م م�����ش��ارك��ني ج����دد�ً 

وفعاليات �أخرى.

حاكم عجمان ي�شهد الن�شخة الرابعة من �شباق التجديف مبنا�شبة اليوم الوطني ال�47

•• العني - الفجر 

ز�خر��  ف��رع   �� �لعني  ن��ادي  ملعب  �شهد 
�خلام�شة  �مل��د�ر���س  بطولة  مناف�شات 
لكرة �لقدم �لتي نظمتها مدر�شة �ملد�ر 
بالعيد  �ل���دول���ة  �ح��ت��ف��الت  مبنا�شبة 
�ملرة  ه���ذه  وت��ز�م��ن��ت  �ل��وط��ن��ي �ل47 
 24 م��ع »ع���ام ز�ي���د« وذل���ك مب�شاركة 
مهرجاناً  �لبطولة   مدر�شة.و�شهدت 
�لرفيهية  و�لأل��ع��اب  �لفعاليات  م��ن 
و�لهيئات   �لأم�����ور  �أول���ي���اء  مب�����ش��ارك��ة 
للمد�ر�س  و�لإد�ري����������ة  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
ع�شو  م�شري  علي  وتقدم  �مل�شاركة.. 
جمل�س �شركة نادي �لعني لكرة �لقدم 
، م�شرف قطاع مدر�شة �لكرة و�لفروع  
مدر�شة  �إد�رة  �إىل  �جل��زي��ل  بال�شكر 
�مل�����د�ر ع��ل��ى م�����ش��اه��م��ت��ه��ا �ل��ف��اع��ل��ة يف 
تنظيم �لأن�شطة �لتي ت�شاهم يف تفريغ 
مو�هبهم  و�ك��ت�����ش��اف  �لطلبة  ط��اق��ات 

�ل��ك��ام��ن��ة وحت��ف��ز �جل���ان���ب �لإب���د�ع���ي 
لديهم وتخلق �آفاق ر�ئعة من �لتعاون 
و�ل��ت��ن��اف�����س �ل�����ش��ري��ف ب���ني �مل���د�ر����س 

قطاع  يف  ن���ح���ن  وق��������ال:«  �مل��خ��ت��ل��ف��ة. 
نادي  ب�شركة  و�ل��ف��روع  �لكرة  مدر�شة 
نكون  ب��اأن  �شعد�ء  �ل��ق��دم   لكرة  �لعني 

م�شاهمني يف جناح مثل تلك �ملبادر�ت 
�ملد�ر�س يف  تخدم طلبة  �لتي  �لر�ئدة 
�لتوفيق  �مل��وىل  �شائلني  �لعني  مدينة 

وللمد�ر�س  عليها  للقائمني  و�لنجاح 
و�أكدت   . �لطلبة.«  ولأبنائنا  �مل�شاركة 
�لأ�شتاذه �ألء �جلبوري مديرة مدر�شة 

�لأن�شطة  �أهمية  على  �لدولية   �مل��د�ر 
�ل�شحية  �حل��ي��اة  ب��ن��اء  �ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
�لأن�شطة  ه����ذه  �أن  م���وؤك���دة  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

�لعام  خ��الل  م�شتمرة  تكون  �أن  يجب 
�ل���در�����ش���ي وي���ج���ب دع��م��ه��ا م���ن قبل 
�لأولوية   و�إعطائها  �ملدر�شية  �لإد�ر�ت 

�لريا�شية  �لثقافة  تعزيز  يف  لدورها  
يف نفو�س �لطلبة وبث �لروح �لوطنية 

يف نفو�شهم..
�جلبوري  قامت  �لبطولة  نهاية  ويف   
ب���ت���وزي���ع �جل����و�ئ����ز و�ل�������ش���ه���اد�ت على 
�مل�شاركة حيث ح�شلت مدر�شة  �لفرق 
�لحت����اد �ل��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى ك��اأ���س �ملركز 
�لأول بعد فوزها على مدر�شة �لظفرة 
�مل�شتقبل  ونالت   ، �لنهائية   �ملبار�ة  يف 
�خلا�شة �ملركز �لثالث فيما تلتها �ملد�ر 
يف �ملركز �لر�بع. وفاز عمر �إيهاب  من 
بجائزة  �خل��ا���ش��ة   �مل�شتقبل  م��در���ش��ة  
حامد  وح�شل  مرمى  ح��ار���س  �أف�شل 
حامت �لنعيمي من مدر�شة �ملد�ر على 
جائزة �أف�شل لعب  فيما ذهبت جائزة 
مدر�شة  من  �شامي  �أن�س  �إىل  �لهد�ف 
�لأ�شتاذ  ح�شل  كما  ج��ون��ي��ورز.  �لعني 
�أم��ي��ل ���ش��ي��م��ون م��ن م��در���ش��ة �لظفرة 

على جائزة �أ�شتاذ �لبطولة..

مب�ساركة 24 مدر�سة واحتفاًل بالعيد الوطني
»الحت��اد الوطني��ة« تخط��ف ك��اأ�س بطول��ة  »امل��دار« الكروي��ة اخلام�ش��ة بالعي��ن
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الفجر الريا�ضي
�شيكون �ملدربان �لأرجنتيني �شانتياغو �شولري و�لكرو�تي نيكو كوفات�س حتت 
�ملجهر �ليوم �لثالثاء، وذلك عندما يخو�س فريقاهما ريال مدريد �لإ�شباين، 
بطل �ملو��شم �لثالثة �ملا�شية، وبايرن ميونيخ �لأملاين �جلولة �خلام�شة قبل 
�لأخرية من دور �ملجموعات مل�شابقة دوري �أبطال �أوروبا. يف �ملجموعة �ل�شابعة، 
يحل ريال مدريد �شيفا على روما �لإيطايل مبعنويات مهزوزة بعد �لهزمية 
�لتي تلقاها �لأحد يف �لدوري �ملحلي على يد �إيبار )�شفر3-(. وكانت مبار�ة 
�لأحد �لأوىل ل�شولري كمدرب د�ئم للفريق، وجاءت خمالفة ملا قدمه ريال 
خالل �ملباريات �لأربع �لتي فاز بها حني توىل �ملهمة موقتا بعد �إقالة جولن 
لوبيتيغي. و�أتى فوز �إيبار بعد �أن هيمن على �للقاء متاما و�شط معاناة دفاعية 
وم�شاركته  ف��ار�ن،  ر�فايل  �لفرن�شي  �لدفاع  قلب  ع��ودة  رغ��م  �شولري  لفريق 
�تهام  مو�شع  �جلمعة  ك��ان  �ل��ذي  ر�م��و���س  �شريخيو  قائد�لفريق  جانب  �ىل 
هام�س  على  للمن�شطات  فح�س  يف  ب�شقوطه  ليك�س”  “فوتبول  بت�شريبات 
2017 وهو ما نفاه فريقه و�لالعب نف�شه.  �أوروب��ا عام  �أبطال  نهائي دوري 
بالن�شبة ل�شولري “�لأمر ل يتعلق بالبحث عمن يجب توجيه �للوم �إليه )...( 

كل �شيء قابل لالإ�شالح. فزنا باأربع مباريات متتالية، قمنا باأمور جيدة فعال، 
يتخلف  جعلته  �لتي  �ملبار�ة  بعد  �أ�شار  ما  بح�شب  ذلك”،  �ىل  نعود  �أن  وعلينا 
بفارق 6 نقاط عن �ملت�شدر �جلديد �إ�شبيلية. ومن �ملوؤكد �أن ريال كان ميني 
ثمن  �ىل  تاأهله  �شي�شمن  �ل��ذي  روم��ا  مو�جهته  قبل  �أف�شل  بنتيجة  �لنف�س 
�أو حتى بخ�شارة �شرط عدم فوز �ش�شكا مو�شكو �لرو�شي على  �لنهائي بتعادل 
�شيفه فيكتوريا بلزن �لت�شيكي. ول ت�شكل مبار�ة �مللعب �لأوملبي تهديد� لو�شع 
�لنادي �مللكي يف �ملجموعة �لتي يت�شدرها بت�شع نقاط وبفارق �ملو�جهة �ملبا�شرة 
كمت�شدر  �لنهائي  ثمن  �ىل  �شيتاأهل  �أن��ه  �إذ  -3�شفر(،  ذهابا  )ف��از  روم��ا  مع 
للمجموعة يف حال جدد فوزه على فريق �ملدرب �وزيبيو دي فر�ن�شي�شكو، كما 

�أنه �شي�شمن بطاقته حتى يف حال �خل�شارة �شرط عدم فوز �ش�شكا �لذي ميلك 
4 نقاط. لكن �خل�شارة �أمام روما بعد �شل�شلة من �أربعة �نت�شار�ت متتالية على 
نادي �لعا�شمة �لإيطالية، �شيزيد �ل�شغط على �شولري ولعبيه وعلى ر�أ�شهم 
�لقائد ر�مو�س �لذي بد� منزعجا متاما من �مل�شتوى �لذي قدمه �لفريق �أمام 
�إيبار حني قال “عندما ل تتمكن من جمار�ة مناف�شك، ت�شبح فريقا مبتذل«. 
“كذبة”،  تن�شطه  وتابع ر�مو�س �لذي �عتر ما ك�شفته “فوتبول ليك�س” عن 
ملوحا باتخاذ �إجر�ء�ت قانونية ملو�جهتها، “ن�شعر بال�شوء لأننا، وبعد حتقيق 
�ليوم  نعود  �ل��دويل،  �لتوقف  فرة  قبل  �لثقة  منحتنا  �إيجابية  نتائج  �شل�شلة 
لتحقيق نتيجة �شيئة خارج �لديار تبعدنا جمدد� عن �ل�شد�رة«. و�شدد “علينا 

لالندفاع  �فتقرنا  �ملطلوب،  �مل�شتوى  على  نكن  مل  �ل��ذ�ت��ي،  �لنقد  منار�س  �ن 
وهذ� ما �نعك�س على لوحة �لنتائج... عندما ت�شجل نتائج �شيئة ينعك�س ذلك 
تزد�د  �ملناف�س  �لفريق  م�شتوى  على  تكون  ل  وعندما  �لفريق  معنويات  على 
�إيجابية  �أد�ءن��ا لتحقيق نتائج  �أن نو��شل �لعمل ونح�شن  �لأم��ور �شوء�. يجب 
�لذي يبدو  بالن�شبة لكوفات�س  �لو�شع كثري�  ون�شيان ما ح�شل«. ول يختلف 
يف موقف �أ�شعب من �شولري ع�شية �ملبار�ة �شد بنفيكا �لرتغايل يف مناف�شات 
رئي�س  �أمل��ح  ما  �قالة بح�شب  ب��و�در  بالأفق  تلوح  ب��د�أت  �إذ  �ملجموعة �خلام�شة، 
�لتعادل مع  فخ  �لبافاري يف  �لنادي  �شقوط  بعد  �لأح��د  �أويل هوني�س  �لنادي 
بهدفني  تقدمه  رغ��م  على   3-3 �ل��ق��اع  و�شيف  دو���ش��ل��دورف  ف��ورت��ون��ا  �شيفه 
نظيفني ثم 3-1. وبات بايرن ميونيخ مهدد� بفقد�ن �للقب �لذي �أحرزه يف 
9 نقاط عن بورو�شيا  �إذ يحتل �ملركز �خلام�س بفارق  �ملو��شم �ل�شتة �ملا�شية، 
دورمتوند �ملت�شدر. و�شيبحث �لنادي �لبافاري و�شع مدربه �لكرو�تي بح�شب 
ما قال رئي�شه �أويل هوني�س لدى �شوؤ�له عن �ملو�شوع بعد �ملبار�ة، م�شري� �ىل 

يف �لأيام �لقليلة �لقادمة«. �لطاولة  على  �شيء  كل  �شن�شع  “�أننا 

�أمل���ح �لإ���ش��ب��اين �أون����اي �إمي����ري م���درب ف��ري��ق �أر�شنال 
�لإنكليزي �ىل �أن ��شتبعاد لعب خط �لو�شط �لأملاين 
م�شعود �أوزيل عن �ملبار�ة �شد بورمنوث )2-1( �شمن 
�ملمتاز يف كرة �لقدم، يعود لنق�س  �لدوري �لإنكليزي 
�إعالم  و�شائل  نقلت  ما  بح�شب  �لبدنية،  جهوزيته  يف 
��شتبعاد  �أ�شباب  عن  �شوؤ�ل  على  ورد�  �لإثنني.  حملية 

�لالعب �لدويل �ل�شابق �لبالغ من �لعمر 30 عاما، 
نقدم  �أن��ف�����ش��ن��ا:+ك��ي��ف  “�شاألنا  �إمي����ري  ق���ال 

�لأف�شل يف هذه �ملبار�ة؟+، مبار�ة �شعبة 
وق�شاوة«.  بدنيا  جم��ه��ود�  تتطلب 

ومل يقم �أوزيل بطل �لعامل مع 
منتخب �أملانيا يف 2014، 

حاليا،  �أر���ش��ن��ال  وق��ائ��د 
قبل  �لإح��م��اء  بعملية 
خاللها،  �أو  �مل����ب����ار�ة 
�أول له بعد  يف غياب 
م�شاركته كاأ�شا�شي يف 

مباريات  ث���الث  �آخ����ر 
�نتهت  و�لتي  للفريق، 

بالتعادل.
“�لأمر  و�شدد �إميري على �ن 

وقد  �مل���ب���ار�ة.  م�شار  على  يعتمد 
�ع��ت��م��دت خ���ي���ار� �آخ�����ر. ك��ن��ا نعرف 

�مللعب  ه���ذ�  ع��ل��ى  �ل��ل��ع��ب  �ن  م�شبقا 
�شعبا،  �شتاديوم(�شيكون  )فياليتي 

�أمام فريق �شعب«.
دون  مبار�ة من   17 “�أم�شينا  وتابع 

�ملباريات  �ن  �ل  للخ�شارة،  نتعر�س  �ن 
�لثالث �لأخرية �نتهت بالتعادل. وهذ� 

يعتر غري كاٍف بالن�شبة �إلينا«.
�لالعب  م�����ش��ط��رب��ة  ع���الق���ة  وجت���م���ع 
ب����امل����درب م���ن���ذ ح���ل���ول �إمي�������ري بديال 
يف  �أر���ش��ن��ال  يف  فينغر  �أر���ش��ني  للفرن�شي 

نهاية �ملو�شم �ملا�شي.
ومل يخف �أوزيل �متعا�شه من ��شتبد�له 
يف �ملبار�ة �شد كري�شتال بال�س )2-2( 
�أو�خر ت�شرين �لأول/�أكتوبر، متجاهال 
م�����ش��اف��ح��ة �إمي����ري �أث���ن���اء خ��روج��ه من 
�مل��ل��ع��ب، وق�����ام ب���رم���ي ق��ف��ازي��ه ق��ب��ل �أن 
�ل��ب��دلء. وق��ال �ملدرب  يجل�س على دك��ة 
�أن����ه مل ي��ه��ت��م ب����ردة ف��ع��ل لع���ب���ه، وقال 
�لطبيعي  “من  �شابقة  ت�شريحات  يف 
مثله  �لالعبني  �أح��ب  �شعيد�.  يكون  �أل 
عندما  �شخ�شيتهم  ي��ظ��ه��رون  �ل��ذي��ن 
�أوزي�����ل  وك�����ان  ج���ي���د�«.  �أد�ء  ن���ق���دم  ل 
�لركي �لأ�شل قد �أعلن بعد �خلروج 
�مل��خ��ي��ب مل��ن��ت��خ��ب ب�����الده م���ن �ل����دور 
رو�شيا،  يف   2018 مل��ون��دي��ال  �لأول 
�ع��ت��ز�ل��ه �ل��ل��ع��ب دول��ي��ا ع��ل��ى خلفية 
يف  �حر�م”  و”قلة  “عن�شرية” 

ن�شر �شورة  �أعقاب  �لتعامل معه، يف 
�أي�شا  �ل���رك���ي �لأ����ش���ل  ل���ه ومل��و�ط��ن��ه 

�لرئي�س رجب  �إلكاي غوندوغان مع 
طيب �إردوغ����ان، �أث���ارت ج��دل و��شعا 

و�نتقاد�ت حادة يف �أملانيا.

�سولري وكوفات�س حتت املجهر 

التعادل يكفي �شيتي ويوفنتو�س للتاأهل بدوري الأبطال

�ل��ف��رن�����ش��ي �ل�شاب  �ل�����دويل  �مل��ه��اج��م  �ع��ت��ر 
ل��وك��ال��ة فر�ن�س  م��ب��اب��ي يف ح��دي��ث  ك��ي��ل��ي��ان 
بر�س، �أن باري�س �شان جرمان “ل يحتاج �ىل 
مع  �لكبرية،  �لفرق  عقبة  �لكثري” لتخطي 
�شيفه  �شد  مف�شلية  ملبار�ة  فريقه  ��شتعد�د 
�أوروبا  �أبطال  دوري  يف  �لإنكليزي  ليفربول 

لكرة �لقدم.
وي����دخ����ل �����ش����ان ج����رم����ان م�����ب�����ار�ة �جل���ول���ة 
�خل��ام�����ش��ة م��ا ق��ب��ل �لأخ�����رية م��ن مناف�شات 
�ملو�شم  ب��ط��ل  �مل��ج��م��وع��ات ���ش��د و���ش��ي��ف  دور 
�مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث للمجموعة  �مل��ا���ش��ي، وه��و يف 
�لثالثة، بفارق نقطة خلف كل من ليفربول 
ون���اب���ويل �لإي���ط���ايل، وب��ن��ف�����س �ل���ف���ارق �أم���ام 
�لنجم �لأحمر �ل�شربي �لذي يتو�جه معه يف 

�جلولة �لأخرية.
يتخل�س  �أن  �لفرن�شي  �ل��دوري  بطل  وياأمل 

م���ن �ل��ع��ق��دة �ل���ت���ي ت���الزم���ه م��ن��ذ �أو�خ�����ر 
 ،2017 �أي����ل����ول/�����ش����ب����ت����م����ر 

و�ملتمثلة بف�شله بالفوز على 
خ�����������ش�����وم 

من �لعيار �لثقيل، على غر�ر ليفربول �لذي 
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ف��ري��ق �مل����درب �لأمل�����اين توما�س 

توخل 3-2 ذهابا يف “�أنفيلد«.
�أمام  ج��رم��ان  ���ش��ان  م��ع��ان��اة  �شل�شلة  وب�����د�أت 

بعد  �ل��ك��ب��ار 
�ل������ف������وز 

على 

دور  خ��الل  -3�شفر  �لأمل��اين  ميونيخ  بايرن 
 ،2017 �أيلول/�شبتمر   27 يف  �ملجموعات 
 ،3-1 �لبافاري  �لنادي  �أم��ام  بعدها  فخ�شر 
وخرج من ثمن �لنهائي على يد ريال مدريد 
و1-2(،   3-1( �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل  �لإ����ش���ب���اين 
و�شول �ىل خ�شارة هذ� �ملو�شم �شد ليفربول، 
 2-2( و�يابا  ذهابا  نابويل  مع  وتعادله 
و1-1(. لكن هذ� �لأمر ل يوؤرق مبابي 
�ل����ذي غ���اب �لأح�����د ع���ن �ل���ف���وز �لر�بع 
14 مرحلة يف  �أ�شل  لفريقه من  ع�شر 
�لدوري �ملحلي ب�شبب ��شابة تعر�س لها 
يف م��ب��ار�ة ودي���ة م��ع منتخب ب���الده بطل 
�لعامل �لأ�شبوع �ملا�شي، �إذ �عتر �أن فريقه 
“ل يحتاج �ىل �لكثري” للتخل�س من عقدة 

�لفوز على �لكبار.
و�أو����ش���ح يف �حل��دي��ث �لذي 
قبل  م���ع���ه  �أج��������ري 
ت������ع������ر�������ش������ه 
بة  �شا لالإ
مر  لأ � “

لي�س 

ب��ال�����ش��يء �ل��ك��ث��ري، ل��ك��ن يف �ل��وق��ت ذ�ت���ه )ما 
ي��ح��ت��اج �إل��ي��ه �ل��ف��ري��ق( ه���ام ل��ل��غ��اي��ة، لأن يف 
�لتفا�شيل هي  �مل�شتوى،  �لرفيعة  �لقدم  كرة 

�لأهم«.
)�شد  ب���ال���ت���ع���ادل  �ك��ت��ف��ي��ن��ا  “�أننا  و�ع����ت����ر 
ن��ح��ن م��ن �شمح  �لأخ���ط���اء،  ب�شبب  ن��اب��ويل( 
لهم بالت�شجيل. حققنا نتيجة جيدة دون �أن 
نتمكن من حتقيق �لفوز، لكني �أعتقد �أننا يف 
�ل�شرورية  �ل��روح �جلماعية  طور خلق هذه 
م��ن �أج���ل �ل���ف���وز«. وع���ن و���ش��ع ف��ري��ق��ه قبل 
جولتني على ختام دور �ملجموعات وحظوظه 
بالتاأهل لثمن �لنهائي �أو حتى حتقيق �حللم 
ل��ل��م��رة �لأوىل يف  �ل���ق���اري  �ل��ل��ق��ب  ب����اإح����ر�ز 
تاريخه، قال مبابي “يف هذه �للحظة، نحن 
�ل�شباق لأن  زلنا يف  يف و�شع �شعب، لكن ما 
�أنه  “�أعتقد  �أ���ش��اف  �أي��دي��ن��ا«.  ب��ني  م�شرينا 
من  ب�شيء  تتمتع  �أن  يجب  مب�شابقة،  للفوز 
وزميله  كلف  �ل��ذي  مبابي  ور�أى  �لتنوير«. 
ل�شان  �ل��ق��ط��ري��ة  �لد�رة  ن��ي��م��ار  �ل��ر�زي��ل��ي 
للتعاقد  ي���ورو  م��ل��ي��ون   400 ن��ح��و  ج��رم��ان 
قد  �ل��ف��ري��ق  �أن   ،2017 ���ش��ي��ف  يف  معهما 
و�حد  جيد  �شوط  ج��ر�ء  بنف�شه  ثقته  يعزز 
�لأمور  تقلب  “ قد  ما  �أو حلظات يف مبار�ة 
ل�شاحله من �أجل �لذهاب بعيد� يف م�شابقة 
�ل��ن��وع«. وعا�س مبابي حلظات من  ه��ذ�  من 
ه���ذ� �ل��ن��وع يف م��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا ح��ني عانى 
�ملنتخب �لفرن�شي لتقدمي م�شتوى مقنع يف 
دور �ملجموعات، لكن �لفوز �ملثري �لذي حققه 
يف ثمن �لنهائي على �لأرجنتني 4-3، منحه 
و�إحر�ز  �لنهاية  للذهاب حتى  �ل��الزم  �لدفع 
لقبه �لثاين بالفوز يف �لنهائي على كرو�تيا 
4-2. وتطرق �ىل هذ� �لأمر بالقول “خالل 
يتوقع  مل  �ملجموعات،  دور  يف  �ل��ع��امل،  كاأ�س 
)حينها(  قلت  )باللقب(.  �شنفوز  �أن��ن��ا  �أح��د 
�لطموح و�شحكو� يف وجهي.  لدينا هذ�  �أنه 
�أقول هذ� �لأمر لكي �أظهر باأن �لتوقع كثري� 
للم�شتقبل �شعب، و�أ�شعب يف دوري �لأبطال 

لأن هناك �لكثري من �ملباريات«.
�لذي  ليفربول  �شد  �مل��ب��ار�ة  بخ�شو�س  �أم��ا 
بالر�زيلي  متمثلة  هجومية  تر�شانة  ميلك 
مانيه  �شاديو  و�ل�شنغايل  فريمينو  روب��رت��و 
و�مل�������ش���ري حم��م��د ����ش���الح، م���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
�أي�شا(  )�مل�شاب  نيمار  وزميله  مبابي  يدخل 
خط  م��ع  حامية  مو�جهة  يف  �شاركا  ح��ال  يف 
دفاع “�حلمر” بقيادة �لهولندي فريجل فان 
د�ي��ك. وعن �ملقارنة بني فان د�ي��ك و�ملد�فع 
قال  كوليبايل،  ك��ال��ي��دو  ل��ن��اب��ويل  �ل�شنغايل 
د�ئما  قلت  ك��ب��ري�ن.  لع��ب��ان  “�إنهما  مبابي 
باأن دوري �أبطال �أوروبا هو �مل�شابقة �لأف�شل 
للعب �شد لعبني من هذ� �مل�شتوى«. وتابع 
�لفرن�شي �لذي �شجل 13 هدفا هذ� �ملو�شم، 
�ثنان منها يف دوري �لأبطال، �أنه “من دو�عي 
�شروري �للعب �شد مد�فعني كبار. هذ� �لأمر 
ي�شمح لك بالتطور، برفع م�شتو�ك �لذي هو 
جيد �أ�شال كونك ت�شارك يف دوري �لأبطال، 

وبالتايل �إنه �أمر ممتع و�أريد �ملزيد!«.

اإميري يلمح اىل ا�شتبعاد اأوزيل مبابي: �شان جرمان اقرتب من تخطي عقبة الكبار 

ميونيخ  بايرن  ن��ادي  يدر�س 
ح��ام��ل ل��ق��ب �ل�����دوري �لأمل���اين 
�ىل  �للجوء  �حتمال  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة 
زين  �أو  فينغر  �أر���ش��ني  �لفرن�شيني  �أح��د 
�لدين زيد�ن، كخلف حمتمل للكرو�تي 
نيكو كوفات�س على ر�أ�س �لإد�رة �لفنية للفريق، بح�شب 
ما ك�شفت �شحف �أملانية �لإثنني. وحقق بايرن بطل �لبوند�شليغا 
�ل��ذي توىل  نتائج خميبة مع كوفات�س  �لأخ��رية،  �ل�شتة  �ملو��شم  يف 
فورتونا  �لتعادل مع �شيفه  �آخرها  �ملو�شم،  بدء� من مطلع  مهامه 
�ملحلي.  �ل���دوري  من  ع�شرة  �لثانية  �ملرحلة  يف   3-3 دو�شلدورف 
ويجد �لفريق �لبافاري نف�شه حاليا يف �ملركز �خلام�س يف �لرتيب، 
وز�دت هذه  بورو�شيا دورمتوند.  �ملت�شدر  نقاط عن  ت�شع  بفارق 
�أن رئي�س �لنادي  �لنتائج من �ل�شغط على كوفات�س، على رغم 
�أويل هوني�س �شدد على �أن �لإد�رة لن تت�شرع حاليا، و�أن �ملدرب 
�لثالثاء  بنفيكا �لرتغايل  ��شت�شافة  �شيكون يف من�شبه عند 
يف �جلولة �خلام�شة ما قبل �لأخرية من مناف�شات �ملجموعة 
�خلام�شة من دوري �أبطال �أوروبا. لكن �ل�شحف روجت لبد�ئل 
خلفا للمدرب �ل�شابق لينر�خت فر�نكفورت. و�أ�شارت �شحيفة 
فينغر )69 عاما( هو “�ل�شم  �أن  �ىل  �لنت�شار  “بيلد” �لو��شعة 
�لأكر تد�ول على �مل�شتوى �لد�خلي” يف بايرن، علما �أن �لفرن�شي 
�ملخ�شرم ل يز�ل غري مرتبط بناٍد، منذ رحيله عن �أر�شنال بنهاية 
 22 �متدت  �لإنكليزي  �لنادي  مع  م�شرية  ختام  يف  �ملا�شي،  �ملو�شم 
عاما. وذكرت “كيكر” �أي�شا ��شم فينغر، و�أ�شافت �ليه ��شم مو�طنه 
�ملا�شي،  �ملو�شم  نهاية  يف  �أي�شا  �خ��ت��ار  �ل��ذي  ع��ام��ا(   46( زي���د�ن 

�أبرزها  �ألقاب  ل�شل�شلة  ق��اده  بعدما  �لإ�شباين،  ري��ال مدريد  �لرحيل عن 
بايرن  يجد  �ل��ت��ق��اري��ر،  وبح�شب  �لأب��ط��ال.  دوري  يف  متتالية  ث��الث��ة 
كعبه كمدرب يف  �أظهر علو   - زي��د�ن   - �أحدهما  �أم��ام خيارين  نف�شه 

�لأعو�م �لأخرية بعدما كان �أحد �أبرز جنوم �لتاريخ �حلديث للعبة، 
�لدوري  منها  �ألقاب  �ىل  �أر�شنال يف مطلع م�شريته معه  قاد  و�آخ��ر 

�لإنكليزي �ملمتاز ثالث مر�ت، قبل �أن ير�جع على �شعيد �لألقاب، 
�ل  �لأبطال.  ل��دوري  بالتاأهل  �آخر مو�شمني معه  �لفريق يف  ويف�شل 

و�لتي  بايرن  يدر�شها  �لتي  �لإيجابية  �لنقاط  �إح��دى  �أن 
قد متنح فينغر �أف�شلية على ح�شاب زيد�ن، هي �إتقانه 

�للغة �لأملانية، بح�شب �لتقارير. ويعود �لفوز �لأخري 
�لأول/ ت�شرين   27 �ىل  �ملحلي  �ل��دوري  لبايرن يف 
�أكتوبر على ماينت�س 2-1 يف �ملرحلة �لتا�شعة، وفاز 
مرتني وتعادل ثالث مر�ت وخ�شر مثلها يف �ملباريات 
�لثماين �لأخرية يف �لدوري. وكان هوني�س قد قال 
رد�  �ل�شبت،  دو�شلدورف  فورتونا  مع  �لتعادل  بعد 
على �شوؤ�ل عما �ذ� كوفات�س قد ف�شل يف مهمته، “ل 
ميكنني �أن �أقول ذلك �لآن. يجب علينا، يف بايرن، 
�أن ن�شع كل �شيء على �لطاولة، �أن ن�شاأل ملاذ� نلعب 
بالطريقة �لتي نلعب فيها. يجب �أن ن�شتفيد من 

�لأيام �لقادمة، رمبا �لأ�شابيع �لقادمة، من �أجل �يجاد 
�حلل �جليد. يجب �أن ن�شل �ىل نتيجة«. و�شدد على 
�أن ما ح�شل �ل�شبت “غري مقبول علي �أن �أخرج من 

هذه �ل�شدمة قدمنا كرة قدم �شيئة، غري ملَهمة، 
مع ثقة �شعيفة بالنف�س«.

�ملنظمة  �للجنة  مع  ��شر�تيجية  �شر�كة  �تفاقية  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  �أب��رم 
نهجه  من  “ �نطالقا   2019 �أبوظبي   .. �لعاملية  “ �لأل��ع��اب  �خلا�س  لالأوملبياد 
�لوطني و�هتمامه �لكبري بتج�شيد �ل�شر�كات �حلكومية �لد�عمة لتحقيق �لنجاح 
�أول مدينة يف منطقة  �أبوظبي �لتي باتت  �إن�شانية تقام يف  لأكر تظاهرة ريا�شية 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا حتت�شن �حلدث �لعاملي خالل �لفرة من 14 �إىل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل  رعاية  حتت  وذلك   2019 مار�س   22
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. وقع �لتفاقية، عارف 
حمد �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي وخلفان حممد �ملزروعي مدير 
عام �للجنة �ملنظمة لالأوملبياد �خلا�س �لألعاب �لعاملية �أبوظبي 2019. ومبوجب 
جمتمعية  ريا�شية  فعاليات  بتنظيم  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  �شيقوم  �لتفاقية، 
وحمالت ترويجية وت�شويقية و�أن�شطة م�شاحبة مبا يدعم تطلعات �للجنة �ملنظمة 
ل لالأوملبياد �خلا�س �لألعاب �لعاملية 2019 ب�شكل عام. وقال عارف حمد �لعو�ين 
“ �نطالقا من توجيهات �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبوظبي 
�لألعاب  �خلا�س  لالأوملبياد  و�لرعاية  �لدعم  بتقدمي  �لكبري  و�هتمامه  �لريا�شي 
�للجنة  مع  �ل�شر�تيجية  �ل�شر�كة  �تفاقية  �إب��ر�م  مت   ..  2019 �أبوظبي  �لعاملية 
�ملنظمة لالأوملبياد �خلا�س وهي �ل�شر�كة �لتي نفخر ونعتز بها ونتطلع لتقدمي كافة 
�ل�شبل و�لمكانيات من �جل حتقيق عالمات �لنجاح و�لتميز للدورة �ل�شتثنائية ». 
و�أكد �حلر�س على دعم هذ� �حلدث �لعاملي �لذي يج�شد �هتمام �لقيادة �لر�شيدة 
وهي  �حلبيبة  لدولتنا  و�ل�شالم  �ملحبة  نهج  ويعك�س  �لإن�شانية  ور�شالته  مبكانته 
ترحب وت�شت�شيف �أكر من 7500 ريا�شي وريا�شية ميثلون �أكر من 192 دولة 
�لإعاقة  �لهمم من ذوي  �أ�شحاب  �إن�شاين يركز على متكني  �أكر حدث ريا�شي  يف 
�لذهنية عن طريق �لريا�شة. و�أ�شاف �أن �أهد�ف �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية مع �للجنة 
روؤية  مع  تتما�شى   2019 �لعاملية  �لألعاب  �خلا�س  �لأوملبياد  ل�شت�شافة  �ملنظمة 
ور�شالة جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �لطموحة لتج�شيد بيئة ريا�شية تفاعلية ت�شاهم 
�ملناخ  توفري  على  و�لعمل  �ليومية  �حلياة  يف  �لريا�شة  �أهمية  ��شتد�مة  تعزيز  يف 
�ملجتمع وتطبيق  فئات  ملمار�شتها بني عموم  و�لفعاليات  �لر�مج  �ملنا�شب وتقدمي 
�مل�شتويني  على  باحر�فية  �لريا�شي  للتناف�س  �لد�عمة  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل 

�ملحلي و�لدويل و��شتقطاب �أهم �لفعاليات �لريا�شية �لعاملية.

باي���رن يفا�ش��ل بن فينغ��ر وزي��دان كبدي��ل لكوفات���س  » اأبوظبي الريا�شي« �شريك ا�شرتاتيجي لدورة 
الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 2019



�شباق ل�300 عرو�س
مدينة  يف  �ل��ري��ح  لعنان  نف�شها  تايالندية  ع��رو���س   300 �أطلقت 
بانكوك �ل�شبت للم�شاركة يف "�شباق �لعر�ئ�س" �ل�شنوي �لذي ميتد 

مل�شافة 3 كيلومر�ت.
حفل  لإق��ام��ة  ك��رى  ج��ائ��زة  على  للح�شول  �لعرو�شان  ويتناف�س 
زفاف فخم برعاية كاملة ورحالت �شهر �لع�شل �إىل جزر �ملالديف 
و�شابورو يف �ليابان بقيمة 2 مليون باهت )60،400 دولر تقريًبا(. 
وبالن�شبة للعر�ئ�س، وهن يتزين باأثو�ب �لزفاف، فما عليهن �شوى 
تغطية ثلثي �ل�شباق بالرك�س م�شافة كيلو مرين �شعود�ً ونزوًل 
�إىل  �لآخر حلملهن  بن�شفها  �للتقاء  قبل  �ل�شريع،  �لطريق  على 

خط �لنهاية.
وو�شل �لزوجان �شي�شوري �شونغر��شريت وعرو�شه و�شن ثاتنامول 
�إنهم  قائلني   ، دقيقة   27.43 يف  ق���دره  ب��زم��ن  �لنهاية  خ��ط  �إىل 

"يهرولون من �أجل حتقيق حلم حياتهم".
�آخر  بالن�شبة للعر�شان �لآخرين، رمبا يوؤجلون عر�شهم عاما  �أما 

للم�شاركة يف �ل�شباق �أمال يف حظ �أف�شل يف �لعام �ملقبل.

نزال ينتهي ب�شربة قا�شية للحكم واخل�شم
�حلكم  �أ�شقط  بل  فح�شب،  خ�شمه  د�ك��وي  غو  �ملقاتل  ي�شقط  مل 

كذلك، يف �شربة قا�شية "مزدوجة"، �أ�شقطت �حلكم �أر�شا.
ويف نز�ل بريا�شة "مو�ي تاي" يف تايالند �ل�شبت، �أ�شقط غو د�كوي 
خ�شمه بعدد من �للكمات �ملتتالية، قبل �أن يقوم بركل �حلكم، عن 

طريق �خلطاأ، يف ر�أ�شه، لي�شقط �لثنان �أر�شا.
�ل��ن��ز�ل بعد �للكمات  �ل��ت��دخ��ل لإن��ه��اء  �ل��ل��ق��اء ي��ح��اول  وك���ان حكم 
ل�شربة  تعر�س  �أن��ه  �إل  د�ك���وي،  خ�شم  على  ق�شت  �لتي  �ملتتالية 

قوية يف �لوجه لي�شقط �أر�شا، غري قادر على ��شتكمال �لنز�ل.
بقليل  بعدها  ليعلنو�  �شقوط �حلكم،  �لطبي فور  �لفريق  وتدخل 
�أدرك  ثم  بالنت�شار،  �حتفل  �لذي  د�ك��وي،  بانت�شار  �لنز�ل  �نتهاء 

حجم �لأذى �لذي �شببه للحكم، ليذهب ويعتذر له على �ل�شربة.
وت�شبه ريا�شة مو�ي تاي ريا�شة �لكيك بوك�شينغ كثري� مع �ختالف 

يف �لتفا�شيل، وعادة ما ت�شمى بريا�شة �ملالكمة �لتايالندية.

يفتح عربة الت�شوق دون عملة نقدية
مع �نت�شار و�شائل �لدفع �لإلكروين، يخرج كثريون للت�شوق دون 
على  �حل�شول  حم��اول��ة  عند  للبع�س،  ُي��رب��ك  م��ا  نقدية،  عمالت 

عربة ت�شوق مقابل عمالت معدنية. 
�لت�شوق  عربة  لتحرير  ب�شيطة  طريقة  �كت�شف  بريطانياً  ولكن 
ميل  ديلي  وف��ق  مفتاح،  با�شتخد�م  معدنية،  عملة  ��شتخد�م  دون 
تك�شف هويته مقطع فيديو  �لذي مل  �لرجل  ون�شر  �لريطانية. 
على موقع ريديت مع تعليق قال فيه "ل �أ�شتطيع �أن �أ�شدق �أن هذ� 
جنح بالفعل، مل �أكن �أملك قطعة نقدية، لذلك ��شتعملت مفتاحي 

لإخر�ج عربة �لت�شوق".
و�عتر �أحد �ملعلقني على �ملوقع �أن �لأمر خماطرة، ورد�ً على ذلك 
قال �شاحب �ملن�شور: "نعم كنت قلقاً بع�س �ل�شيء، لكن هذ� �ملفتاح 
كان مفتاح �لفناء �خللفي للمنزل، لذلك مل �أهتم كثري�ً لو علق يف 

عربة �لت�شوق".
و�أثار �لفيديو حرية �لقاطنني خارج بريطانيا، وخا�شة يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية، وت�شاءلو� عن �شبب حاجة �ملت�شوقني �إىل و�شع 

عملة نقدية يف �لأ�شل للح�شول على عربة ت�شوق؟
ورد �شاحب �ملن�شور بالقول �إنه ل يدفع للح�شول على �لعربة، بل 

ميكنه ��شتعادة �لعملة �لنقدية يف وقت لحق. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأ�شبح اأبا ل� 200 ولد خوفا من الوحدة
خوفا من �لوحدة، وبحثا عن �شعور �لأبوة، ولغاية يف نف�شه، �تخذ رجل هولندي قر�ر� ��شتثنائيا باأن ي�شبح �أبا لأكر 

من 200 �شخ�س، بعد �أن حتول �إىل "مترع د�ئم" يف بنوك �حليو�نات �ملنوية وعياد�ت �لإجناب يف هولند�.
وتروي �شحيفة "غارديان" ق�شة �لرجل �لهولندي "لوي�س" �لذي كان موظفا يف م�شرف، وكان يعاين من �لوحدة 

�ل�شديدة، من دون �أي زوجة �أو عائلة، يف �لثالثينيات من �لعمر.
فقرر �لترع بال�شائل �ملنوي كلما ت�شنى له ذلك، حتى يخلف �أطفال له، ليعرف َمن ِمن هوؤلء �شيبحث عنه لحقا.
وهو ما ح�شل فعال، حيث �أ�شهمت ترعات لوي�س باإجناب 200 طفل يف هولند�، بحث عنه بع�شهم بعد �أن كرو� 
بال�شن. وقال لوي�س: "بد�أت بالتفكري، من �شيتذكرين عندما �أرحل؟ من �شيتحدث عني؟ من �شيكون خليفتي؟". 

و�أ�شاف: "�أتوقع �أن خوفنا �حلقيقي يف �حلياة هو لي�س �ملوت، بل �أن ل يتذكرنا �أحد بعد موتنا".
حول  وثائقي  فيلم  يف  ظهر  عندما  خا�شة  للخطر،  حياته  يعر�س  ل  حتى  �مل�شتعار،  �ل�شم  هذ�  لوي�س  و��شتخدم 

�ملو�شوع، �أثار �لكثري من �جلدل حول عملية �لتلقيح �ل�شناعي.
ترعاته،  ��شتخدمن  �لالتي  �لأمهات  بع�س  غ�شب  وهولندية،  لتينية  �أ�شول  من  ياأتي  لوي�س  �أن  فكرة  و�أث��ارت 
كما �أثار حفيظة جماعات ميينية متطرفة مثل "�لنازيون �جلدد" �لذين �أر�دو� قتله لأنه "ن�شر" �لعرق "�مللون" 
و�لدهم  �لأم��ور عن  بع�س  ملعرفة  �لبحث عنه  �لبيولوجيني  لوي�س  �أبناء  بد�أ عدد من  �لوثائقي،  وبعد  �لعامل.  يف 
�أبناء لوي�س ولوي�س  17 من  �حلقيقي، وو�شل �لأمر لإن�شاء جمموعة م�شركة على تطبيق و�ت�شاب، �شارك فيها 

نف�شه، تناق�شو� فيها باأمور كثرية و�جتمعو� كل ما كان هذ� ممكنا
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�شاحب �شورة مقتل ديانا يخرج عن �شمته
بعد مرور 21 عاما على مقتل �لأمرية �لريطانية ديانا، خرج د�رين ليونز، 
�لذي يعرف ب�"ملك �لبابار�تزي" )مطاردي �مل�شاهري( عن �شمته و�شكك 

بالرو�ية �لر�شمية ملقتل �لأمرية عام 1997.
�لرو�ية  �إن  �لريطانية،  "تلغر�ف"  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ليونز  وق��ال 

�لر�شمية ب�شاأن �حلدث "لي�شت �حلقيقة بال�شرورة".
و�أ�شاف ليونز �أنه لديه كثري� من �لأ�شئلة �لتي بحاجة �إىل �إجابة حول ما 
�أ�شياء  "لقد حدثت  1997، م�شيفا  �أغ�شط�س  �ملاأ�شاوية يف  �لليلة  حدث يف 
غريبة". وقال �ملدير �ل�شابق لوكالة "بيغ بيكت�شر" �خلا�شة بال�شور :" ل 

�عتقد �أننا �شن�شل �إىل حقيقية �لق�شة".
وخل�س حتقيق ر�شمي ��شتمر �شنو�ت يف بريطانيا �إىل �أن �لأمرية و�شديقها 
�مل�شري، دودي �لفايد، و�ل�شائق، هرني بول، قتلو� نتيجة حادث �شري وقع 
م�شوري  م�شايقات  على  حينها  باللوم  �ألقي  كما  �ل�شائق،  �إه��م��ال  نتيجة 
�ل�"بابار�تزي". وقد جرى ��شتدعاء "ملك بابار�تزي" لتقدمي �شهادته يف 

�لتحقيق �لر�شمي �لريطاين، �لذي ظل م�شتمر� حتى عام 2008.
وبينما يعرف ليونز باأن "لي�س لديه �أي دليل على مقتل �أمرية ويلز" ، �إل 

�أنه قال "�أنا حمظوظ لأين مل �أقتل يف ذلك �لوقت".
ويف �أعقاب �حلادث �لذي وقع يف نفق �لطريق يف باري�س، �حتجزت �ل�شرطة 
ه��وؤلء وم�شادرة  �قتحام مكاتب عدد من  �مل�شورين، كما جرى  ع��دد� من 

وثائق منها.
وقال �إن مكتبه تعر�س للمد�همة، بعد �تهامه باأنه باع �شور� لالأمرية بعد 
�أن م�شوره يف باري�س قد �لتقط �شور�  موتها مبا�شرة يف �حل��ادث، موؤكد� 

لالأمرية بعد مقتلها لكنه مل يبعها قط ، و�أ�شاف " لن �أفعل ذلك �أبد�".

اعتقال م�شيف طريان بتهمة غ�شيل اأموال
مل تتوقع �ل�شلطات يف مطار هيرو بلندن �أن �ملهرب �لقادم �لذي �شتقب�س 
عليه، هو م�شيف ط��ري�ن، ح��اول تهريب مبلغ كبري يف �لرحلة من لندن 

�إىل كو�للمبور.
و�ألقت �ل�شلطات �لريطانية �لقب�س على م�شيف طري�ن تابع للخطوط 
�ملاليزية، بعد �أن عرو� معه على مبلغ 190 �ألف دولر، حاول �لعبور بها 

عر �لبو�بات �لأمنية.
�لكبرية  �لكمية  �ملاليزية ترير  يعمل مع �خلطوط  �لذي  �لرجل  وح��اول 
من �لنقود، ز�عما �أنه �أر�د �لت�شوق بهذه �لأمو�ل ولكن مل يت�شن له �لوقت 
�لثغر�ت  من  عدد  ب�شبب  �لر�وية  هذه  ت�شّدق  مل  �ل�شلطات  ولكن  لذلك. 
�شخ�س  بحوزة  ع��ادة  يكون  �ل��ذي ل  �لكبري  �مل��ايل  �ملبلغ  ومنها  �لق�شة،  يف 
يعمل كم�شيف طري�ن، وثانيا �أنه بع�س �لرحالت �أثبتت �أنه ذهب للت�شوق 
"غ�شيل  بالفعل، ولكنه مل ي�شتخدم هذه �لأم��و�ل. وثبتت �ل�شلطات تهمة 

�لأمو�ل" مب�شيف �لطري�ن، وتقرر حب�شه 12 �شهر� بعد �لتحقيق معه.

وفاة املخرج 
الإيطايل برتولوت�شي 
�أم�س  �إيطالية  �إع���الم  و�شائل  قالت 
�إن �ملخرج برناردو برتولوت�شي، تويف 
�أم�س �لثنني. وقال وكيله �لإعالمي 
�إن برتولوت�شي تويف عن 77 عاما يف 
منزله يف روما بعد �شر�ع طويل مع 
�ملر�س. وظل يف حالة �شحية �شيئة 
لأعو�م وكان ي�شتخدم مقعد� متحركا 
�أن  بعد  �لثالثة  �لألفية  مطلع  منذ 
�أجريت له جر�حة يف �لظهر. وُمنع 
باري�س"  �لأخري يف  "�لتاجنو  فيلمه 
)ل�شت تاجنو �إن باري�س( �لذي قام 
ببطولته مارلون بر�ندو من �لعر�س 
نف�شها  �إيطاليا  منها  بلد�ن  ع��دة  يف 
مطلع  حتى  للم�شاهدة  يعر�س  ومل 
برتولوت�شي  وُر����ش���ح   .1987 ع����ام 
�لفيلم  �أو�شكار عن هذ�  لنيل جائزة 
�لذي نال بف�شله �أي�شا �شهرة عاملية. 
وهو   ،"1900" �ل��ت��ايل  فيلمه  �أم���ا 
م���دت���ه���ا خم�س  ت���اري���خ���ي���ة  م��ل��ح��م��ة 
روب������رت دي نريو  ب��ط��ول��ة  ����ش���اع���ات 
وجري�رد ديباردو ودونالد �شوزرلند 
وبرت لنك�شر، فريمز لبد�ية فرة 
�لتي  �لتجارية  �لأف���الم  م��ن  طويلة 

مل حتقق جناحا.

جمزرة حيتان
 145 �إىل  ي�شل  ما  �إن  �م�س  �ل�شلطات  قالت 
ن��ف��ق��ت ع��ل��ى ج���زي���رة �شتيو�رت  ح��وت��ا ط���ي���ار� 
كيلومر�   30 ب��ع��د  ع��ل��ى  �ل���و�ق���ع���ة  �ل��ن��ائ��ي��ة 
جنوب �شاوث �أيالند يف نيوزيلند� مطلع هذ� 
بالفعل  ميتا  �حليتان  ن�شف  وك��ان  �لأ�شبوع. 
حماية  ب���اإد�رة  �لعاملون  عليهم  ع��ر  عندما 
من  �ل�شبت  ليل  ب��الغ��ا  تلقو�  �ل��ذي��ن  �لبيئة 
ليبينز  ري��ن  وق��ال  �ملنطقة.  يف  تخييم  حملة 
�إد�رة �حلفاظ على �لبيئة  مدير �لعمليات يف 
�حليتان  باقي  على  بالق�شاء  �تخذ  ق��ر�ر�  �إن 
منها  تعاين  كانت  �لتي  �ل�شيئة  للحالة  نظر� 

و�ملكان �لبعيد.
"لالأ�شف، كانت �حتمالية جناح  وقال ليبينز 
للمياه  �لباقية  �حل��ي��ت��ان  �إع����ادة  على  �ل��ق��درة 
جمدد� �شعيفة جد�". وتابع "على �لرغم من 

ذلك، فاإن �تخاذ قر�ر مثل هذ� مفجع".
�حليتان  م��ن  م��ع��دلت  �أع��ل��ى  بها  ونيوزيلند� 
�ل��ت��ي جت��ن��ح يف �ل���ع���امل ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن 

�ل�شبب �ملحدد لها غري معروف.

تخ�شر 70 كيلو بعد حجزها3 مقاعد يف طائرة
�أن وجدت  خ�شرت بريطانية �أكر من ن�شف وزنها، بعد 
3 مقاعد يف  و��شطرت حلجز  نف�شها يف موقف حم��رج، 

�لطائرة ب�شبب وزنها �لز�ئد. 
وقالت ر��شيل �آيرز �لتي كانت تزن نحو 145 كيلوغر�ماً، 
لها، وكان عليها يف  �إن فرة �لأعياد كانت ت�شكل كابو�شاً 
�إحدى �ملر�ت �أن حتجز �شفاً كاماًل من �ملقاعد على منت 

طائرة، حتى ل جتل�س �إىل جانب �أي م�شافر.
ومت��ك��ن��ت ر����ش��ي��ل م��ن خ�����ش��ارة ن��ح��و 70 ك��ي��ل��وغ��ر�م��اً من 
وزن���ه���ا، وك����ان م�����ش��ري و�ل���ده���ا �ل����ذي ع��ان��ى م���ن مر�س 
�ل�شكري ب�شبب �لوزن �لز�ئد حافز�ً �إ�شافياً لها ل�شتعادة 
ر��شيل  و�ل��د  وخ�شع  �ل��ب��د�ن��ة.  م��ن  و�لتخل�س  ر�شاقتها 
 %  20 من  �أك��ر  معها  خ�شر  عينه،  يف  جر�حية  لعملية 
من ب�شره، ما جعلها تفكر "كيف �شيكون حايل يف غ�شون 
20 عاماً من �لآن؟" ويف �شبتمر)�أيلول( 2017، �ن�شمت 
�إىل برنامج خل�شارة �لوزن، وتعلمت �لتحكم يف وجباتها 
�لغذ�ئية، و��شتطاعت بذلك �أن تخ�شر �لكثري من وزنها 

�لز�ئد، ح�شب �شحيفة مريور �لريطانية.

يح�شل على 3 مقابالت عمل بف�شل كيم كاردي�شان
لكن  �شعباً،  �أم��ر�ً  منا�شبة  وظيفة  على  �حل�شول  �أ�شبح 
كيم  قبل  من  تغريدته  ن�شر  �إع���ادة  من  ��شتفاد  �أمريكياً 
�أقل من  3 مقابالت عمل يف  كاردي�شان، باحل�شول على 
�أ�شبوع.  كري�س �شوملني كاتب تلفزيوين طموح يدر�س يف 
جامعة بو�شطن، ورغم ن�شره كتابني، �إل �أنه مل يعر على 
وظيفة �أحالمه، لكن �لأمور تغريت يف نوفمر )ت�شرين 
كيم  عن  تغريدة  ن�شر  عندما  �ملا�شي،  �لعام  من  �لثاين( 

كاردي�شان ولعبة �لفيديو �لتي حتمل ��شمها.  
وحل�شن حظ �شوملني، �نتبهت كاردي�شان �إىل �لتغريدة، 
ف��ك��ان لهذ�  ت��وي��ر،  ع��ل��ى ح�شابها يف  ت��غ��ري��ده��ا  و�أع�����ادت 
�لتفاعل مع �أحد �مل�شاهري تاأثري ل ي�شدق على م�شريته 

�ملهنية، بح�شب موقع �إندي100.
و�شارع �شوملني �إىل �إ�شافة �لتغريدة ورد كاردي�شان عليها 
ل��ه �لأن��ظ��ار، فات�شلت به  �إىل �شريته �ل��ذ�ت��ي��ة، م��ا ج��ذب 

�لعديد من �ل�شركات حل�شور مقابلة عمل لديها.
فيها عن  ج��دي��دة، حت��دث  ت��غ��ري��دة  �شوملني  ن�شر  وب��ع��د 
�لنجمة مرة  ردت  �لذ�تية،  �شريته  كاردي�شان على  تاأثري 
�أخ�����رى، ومت��ن��ت ل��ه �حل���ظ يف ه���ذه �مل��ق��اب��الت، م��ا جعل 
تغريدته حتظى باأكر من5 �آلف مرة، و7500 �إعجاب.

و�إطالق  تلفزيونياً،  منتجاً  للعمل  �لآ  �شوملني  ويطمح 
عر�شه �لكوميدي �ل�شخ�شي.

تدير مركزًا خرييًا رغم اإ�شابتها بورم قاتل 
ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن��ه��ا ت��ع��اين م��ن ورم ق��ات��ل يف �لدماغ، 
وبوحي من معاناتها مع �ملر�س، قررت �مر�أة بريطانية 
�لعمل يف مركز خريي يعنى مب�شاعدة �ملر�شى �لذين ل 

ي�شتطيعون حتمل نفقات عالجهم. 
بعد  �مل�شت�شفى  �إىل  ت��ريت��ر  دون����ا  ن��ق��ل��ت   2013 ع���ام  يف 
ك�شفت  حيث  �لليل،  منت�شف  يف  مرحة  لآلم  تعر�شها 

�لفحو�شات وجود ورم ي�شغط على دماغها. 
وقام �لأطباء باإجر�ء عملية جر�حية للحد من منو �لورم، 
�إز�لته  �أنهم �شرعان ما �كت�شفو� باأن �لورم ل ميكن  غري 
بالكامل. وبعد �لعملية، �أ�شيبت دونا بالتهاب رئوي حاد، 

وفقد�ن �حلركة يف �جلانب �لأي�شر من ج�شمها.  ممثلة بوليوود الهندية فريدا بينتو خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم  'Mowgli: Legend of The Jungle' يف مومباي.    )اأ ف ب(

»الربج« يحكي تاريخ 
الالجئن الفل�شطينين 
�شل�شلة  �ل���ع���ج���وز  �ل���رج���ل  ي��خ��ل��ع 
ذهبية يتدىل منها مفتاح.. يتاأمله 
لطفلة  ي��ع��ط��ي��ه  �أن  ق��ب��ل  ل���ره���ة 
تعتني  �أن  م��ن��ه��ا  ط��ال��ب��ا  ���ش��غ��رية 
ب��ه م��ن �أج���ل���ه. �ل��ع��ج��وز ه��و �جلد 
�لأك�����ر و�ب�����ن �أ����ش���رة �أج�����رت مع 
�لنزوح  على  فل�شطني  �شكان  ثلثي 
عن �أر�شها مع قيام دولة �إ�شر�ئيل 
�بنة  ه���ي  �ل��ط��ف��ل��ة   .1948 ع����ام 
�لأك��ر ومتثل �جليل  حفيد �جلد 
�لر�بع من �لفل�شطينيني �لذين ل 
يعرفون وطنا لهم �شوى �ملخيمات. 
تركها  �لتي  للد�ر  فهو  �ملفتاح  �أم��ا 
�أ����ش���رت���ه خ��ل��ف��ه و�لتي  م���ع  �جل����د 
يوم  يف  �إليها  يعود  �أن  يتمنى  ظ��ل 
م��ن �لأي����ام. ه��ذ� م��ا يتناوله فيلم 
"�لرج" للمخرج �لرنويجي مات�س 
�لأحد  �أم�س  �ل��ذي عر�س  ج��رورد 
للدورة  �لر�شمية  �مل�شابقة  �شمن 
�لقاهرة  م��ه��رج��ان  م��ن  �لأرب���ع���ني 
هو  �ل��ف��ي��ل��م  �ل�����دويل.  �ل�شينمائي 
ملخرجه  �لأول  �ل��ط��وي��ل  �ل���رو�ئ���ي 
نرويجي  �شويدي  فرن�شي  و�إن��ت��اج 
م�شرك. وبد�أ �ملخرج �لعمل عليه 
بعد �أن عا�س ملدة عام يف خميم برج 
�لعا�شمة  م�شارف  على  �لر�جنة 
ق�ش�شا  و���ش��م��ع  ب���ريوت  �للبنانية 
من  متعاقبة  �أج��ي��ال  م��ن  خمتلفة 
ق�شة  �لفيلم  ويحكي  �ل��الج��ئ��ني. 
�لطفلة وردة �لتي تخ�شى �أن يكون 
�لد�ر  �لأك��ر منحها مفتاح  جدها 
لأنه فقد �لأمل يف �لعودة لوطنه. 

درا�شة طبية: الإن�شان يدرك حلظة موته وما بعدها
ما  �كت�شاف  �شنو�ت  منذ  و�لعلماء  �لأطباء  يحاول 
�ل�شياق  ه��ذ�  ويف  مي��وت،  عندما  لالإن�شان  يح�شل 
قالت در��شة ن�شرها موقع "ليف �شاين�س" ونقلتها 
�لإن�شان  وع��ي  �إن  �لريطانية،  "مريور"  �شحيفة 

ي�شتمر لفرة من �لوقت بعد موته.
عندما  �ل�شخ�س  �إن  "�ملخيفة"  �ل��در����ش��ة  وق��ال��ت 
ي��درك حلظة موته وم��ا بعدها، لأن  ف��اإن��ه  مي��وت، 
�إدر�ك ما  دماغه ي�شتمر يف �لعمل، مما ميكنه من 

يدور حوله.
توقف  بعد  يتو��شل  �لإن�����ش��ان  وع��ي  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�لقدرة �حلركية  و�نهيار  �لعمل متاما،  �لقلب عن 
لكل �أع�شاء �جل�شم، وي�شبح �ل�شخ�س �مليت حينها 
يف  �لدماغ  ��شتمر�ر  رغم  ج�شده،  د�خ��ل  "حبي�شا" 

عمله ولو لفرة ق�شرية.
عن  قلبهم  ت��وق��ف  �أ�شخا�شا  �إن  �ل��در����ش��ة،  وق��ال��ت 
ي��دور حولهم،  ملا  ب�شكل كامل، كانو� و�ع��ني  �لعمل 
بينما كانو� "ميتني" قبل �أن "تتم �إعادتهم للحياة"، 

مب�شاعدة قلبهم على �شخ �لدم جمدد�.
�أك�����ر، �أن �ل���در�����ش���ة ت���ق���ول �إن  وم����ا ي��ث��ري �ل���ف���زع 
�أن  حتى  ميكن  �حلياة  يفارقون  �لذين  �لأ�شخا�س 

موتهم". يعلنون  وهم  �لأطباء  "ي�شمعو� 
ويفح�س �لدكتور �شام بارنيا �مل�شرف على �لدر��شة، 
ح��ال��ة �ل��وع��ي بعد �مل���وت وح���الت ت��وق��ف �لقلب يف 
�أوروبا و�لوليات �ملتحدة، ويقول �إن �لأدلة وَجدت 
�أن  �لأوىل ميكن  �مل���وت  م��ر�ح��ل  �لأ���ش��خ��ا���س يف  �أن 

يحتفظو� ب�شكل من �أ�شكال �لوعي.
�أ�شخا�شا  �إن  �شاين�س"  "ليف  ملوقع  بارنيا  وق��ال 
جن���و� م��ن �ل�����ش��ك��ت��ات �ل��ق��ل��ب��ي��ة، مت��ك��ن��و� لح��ق��ا من 
توقفت �شربات  �أن  بعد  تو�شيف ما حدث حولهم 

قلبهم ب�شكل كامل.
م�شاهدة  ع���ن  "يتحدثون  ه������وؤلء:  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لأطباء و�ملمر�شني وهم يعملون، وي�شفون وعيهم 
�لتام لكل �ملحادثات، وروؤيتهم لالأ�شياء من حولهم 

�لتي قد ل تكون ماألوفة بالن�شبة لهم من قبل."

عالمات احلمل تظهر على 
فهرية افجان

بعد م�شي �أكر من عام على زو�جها من �ملمثل �لركي  بور�ك �أوزجيفيت 
�إختبار�ً جديد�ً بحملها من طفلها  �أفجان  ، تعي�س �ملمثلة �لركية فهرية 

ر ل�شتقبال مولودها. �لأّول وحت�شّ
وبكت من �شدة �لتاأّثر و�ل�شعادة عندما �أظهرت فحو�شات طبّية �أّنها حامل، 
ومل تقّل �شعادة زوجها بور�ك عنها عندما زّفت �إليه �أ�شعد خر يف حياتهما 
�إيقاف  بعد  ج��دي��د  در�م���ي  م�شل�شل  ب���اأي  ترتبط  زو�ج��ه��ا مل  وم��ن��ذ  م��ع��اً. 
ن�شبة  �أكيوريك  لعدم حتقيقه  �ملمات" مع  �أجنني  "حتى  �لأخري  م�شل�شلها 
م�شاهدة عالية. ولكّنها عادت لتظهر �أمام متابعيها عر ح�شاباتها �خلا�شة 
خطو�ت  معها  وت�شاركهم  منتفخ  ببطن  �لإجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 

حملها حلظة بلحظة.


