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مغادرة وفد املتمردين احلوثيني اإىل ال�سويد حل�سور حمادثات ال�سالم

خالل ت�سييع جثمان ال�سهيد الفل�سطيني

هل يتحالف احلزب ال�سعبي مع فوك�س يف االندل�س؟

ا�ستمرار املظاهرات يف الب�سر �سد الف�ساد ال�سيا�سي

��ستقبل فريق عمل مبادرة تعزيز قوة جو�ز �ل�سفر �لإمار�تي و�أعرب عن 
فخره بدبلوما�سية �لإمار�ت  

ترجمة لر�ؤية خليفة.. حممد بن زايد يعتمد م�شاريع 
تطويرية يف الظفرة بقيمة 3.86 مليار درهم

تر�أ�س �جتماع جمل�س �لوزر�ء وت�سلم �أور�ق �عتماد عدد من �ل�سفر�ء 
و�سهد �إطالق  مو�سوعة �ملر�أة �لإمار�تية 

حممد بن را�شد: ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ا�شتكملت م�شرية 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف متكني املراأة 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ة 
اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن 
اهلل"..  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
املجل�س  رئي�س  امل�سلحة  للقوات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي.. 
بقيمة  تطويرية  م�ساريع  حزمة 
م��ل��ي��ار درهم   3.86 ال����  ت��ت��ج��اوز 
خ���دم���ات  حت�������س���ني  اإىل  ت����ه����دف 
وال�سحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  االإ����س���ك���ان 
للمواطنني  العمل  وزي��ادة فر�س 

يف منطقة الظفرة.
وتاأتي هذه امل�ساريع مبتابعة �سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
على  ���س��م��وه  ح���ر����س  اإط������ار  ويف 
االجتماعية  التنمية  عجلة  دف��ع 
وتوفري  ال�ساملة  واالق��ت�����س��ادي��ة 
املقدمة  اخل��دم��ات  معايري  اأعلى 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء، يف جل�سة 
االحتاد  مبقر  عقدت  ا�ستثنائية 
�ساحب  برئا�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
" رعاه اهلل "، حزمة جديدة من 
الت�سريعات وال�سيا�سات واملبادرات 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ل���م���راأة االإم���ارات���ي���ة، 
�ساحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���رج���م���ة 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة " حفظه اهلل 
" يف ا�ستكمال وتر�سيخ دور املراأة 
يف  والفعال  الرئي�سي  االإماراتية 

تنمية وتطوير الدولة.
م���ن ج��ان��ب اآخ����ر ت�����س��ل��م �ساحب 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
يف  امل�سرف  ق�سر  اهلل" يف  "رعاه 
اأم�س  �سباح  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 

للمواطنني يف الظفرة.
على �سعيد اآخر ا�ستقبل �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

ال�سفراء  من  ع��دد  اعتماد  اأوراق 
اجلدد املعينني لدى الدولة غري 
املقيمني. وعلى �سعيد اآخر تفقد 
الن�سائي  االحت������اد  م��ق��ر  ���س��م��وه 
مبادرات  اإط����الق  و���س��ه��د  ال���ع���ام، 

امل�����س��ل��ح��ة، اأم�������س، ف��ري��ق ع��م��ل " 
ال�سفر  ق��وة ج��واز  م��ب��ادرة تعزيز 
اخلارجية  ب������وزارة  االإماراتي" 
�سمو  بح�سور  ال��دويل،  والتعاون 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 

وط��ن��ي��ة ت���ك���رم وت���وث���ق اإجن�����ازات 
املراأة االإماراتية.

ك���م���ا اط����ل����ع ����س���م���وه ع���ل���ى اأه�����م 
م�������س���اري���ع وم������ب������ادرات االحت������اد 
لتوجيهات  ترجمة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 

وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأنور بن حممد  الدكتور  ومعايل 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ق��رق��ا���س 

اخلارجية.
التفا�سيل )�س 4-2(

ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
م�سرية  " بتوثيق  اهلل  " حفظه 
امل������راأة االإم����ارات����ي����ة واإجن���ازات���ه���ا 

)التفا�سيل �س4-2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله فريق عمل تعزيز قوة جواز ال�سفر االإماراتي )وام( حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجلل�سة اال�ستثنائية ملجل�س الوزراء  يف مقر االحتاد الن�سائي العام )وام(

طائرة تقل وفد �حلوثيني �إىل حمادثات �ل�سالم تغادر �سنعاء

امليلي�شيات تفخخ جزيرة يف البحر الأحمر.. �اتفاق لتبادل الأ�شرى
تغيري حاد مل تتوقعه ��ستطالعات �لر�أي:

اليمني املتطرف يف اإ�شبانيا: الإع�شار الأندل�شي...!

حتالف �ل�سدر يرف�س تعيني �لفيا�س للد�خلية

املظاهرات تعود اإىل الب�شرة.. اقتحام فندق �هجوم على �زير

و��سنطن تعلن دعمها بقوة  للتحرك �لإ�سر�ئيلي 

عملية اإ�شرائيلية لتدمري اأنفاق حزب اهلل

بعد �شغط ال�شرتات ال�شفراء.. حكومة ماكر�ن ترتاجع

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي، اأم�����س ان��ط��الق عملية 
ع�سكريه على احلدود ال�سمالية مع لبنان، ت�ستهدف 
اأن��ف��اق حتفرها ميلي�سيات ح��زب اهلل  واإح��ب��اط  ك�سف 
داخل االأرا�سي االإ�سرائيلية، قائال اإنه يف حالة تعبئة 

عامة، حت�سبا الأي تطورات.
"عملية  ب��داأ  اأن��ه  االإ�سرائيلي  للجي�س  بيان  يف  وج��اء 
حدودية  هجمات  واإحباط  لك�سف  ال�سمايل(  )ال��درع 
االإرهابية من  اهلل  اأنفاق حفرتها منظمة حزب  عرب 
اجلي�س  با�سم  املتحدث  وق��ال  اإ�سرائيل".  اإىل  لبنان 
عمليته  �سيبداأ  اإنه  كونريكو�س  جوناثان  االإ�سرائيلي 

داخل اإ�سرائيل ولي�س عرب احلدود. وتابع اجلي�س اأنه 
"عزز وجوده وا�ستعداده يف القيادة ال�سمالية، وم�ستعد 
منطقة  اأق����ام  اأن����ه  واأك����د  ال�سيناريوهات".  ملختلف 
املعني، وع��زز وج��وده من  القطاع  ع�سكرية مغلقة يف 
اأي  ي�سدر  مل  اأن��ه  كما  االح��ت��ي��اط،  جنود  تعبئة  دون 

تعليمات خا�سة لل�سكان املدنيني االإ�سرائيليني.
�سرتيك،  ي���وؤال  ال��ل��واء  العملية  يقود  للبيان،  ووف��ق��ا 
املخابرات  لهيئة  وم�سرتك  خا�س  "طاقم  مب�ساركة 

والقيادة ال�سمالية، و�سالح الهند�سة".
من  متكن  باملهمة  امل��خ��ول  الطاقم  اأن  اجلي�س  وذك��ر 
الهجومية  االأن��ف��اق  "م�سروع  ب�ساأن  خ��ربت��ه  تطوير 

التابع ملنظمة حزب اهلل االإرهابية".

•• باري�س-وكاالت:

اأم�س  فيليب  اإدوار  الفرن�سي  ال����وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
تعليق الزيادة املقّررة على اأ�سعار الوقود ل�ستة اأ�سهر، 

يف تنازل جديد حلركة "ال�سرتات ال�سفراء".
وقال فيليب يف خطاب متلفز "ال �سرائب ت�ستحق اأن 
تعر�س وحدة االأمة للخطر"، م�سيفا اأن الغ�سب يف 
ال�سارع "نابع عن �سعور عميق بالظلم، وعدم القدرة 
على العي�س بكرامة من العمل الذي يقوم به املرء"، 
احتجاجات  اأي  ع��ن  االإب�����الغ  ����س���رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 

م�ستقبلية م�سبقا و"اإجرائها بهدوء".
و�سيرتافق التعليق، بح�سب ما اأفادت م�سادر حكومية 
يف وقت �سابق، مع تدابري اأخرى تهدف اإىل التهدئة 

على  واالح��ت��ج��اج��ات  التظاهرات  م��ن  اأ�سبوعني  بعد 
هذه ال�سرائب يف كل اأنحاء البالد، بح�سب امل�سادر.

اإن  قال  ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�س  وك��ان 
ملحاربة  م�سعاه  من  ج��زء  املحروقات  على  ال�سرائب 
الفرن�سيني  ال�سائقني  اإق��ن��اع  يريد  واإن��ه  امل��ن��اخ،  تغري 
باال�ستغناء عن ال�سيارات التي تعمل بالديزل واالإقبال 
على اأنواع اأقل تلويثاً للبيئة. واأكد يوم ال�سبت املا�سي 

اأنه لن يحيد عن اأهداف �سيا�سته.
وت�سم حركة ال�سرتات ال�سفراء اأطيافاً من املوؤيدين 
م��ن خمتلف االأع��م��ار وامل��ه��ن وامل��ن��اط��ق، وب����داأت على 
الوقود،  اأ�سعار  رف��ع  على  عفوي  فعل  ك��رد  االإن��رتن��ت 
الرتفاع  الغ�سب  عن  اأو�سع  تعبري  اإىل  حتولت  لكنها 

تكاليف املعي�سة على اأبناء الطبقة املتو�سطة.

•• اليمن-وكاالت:

اأق��ل��ع��ت ط��ائ��رة ت��ق��ل وف����دا ميثل 
املتمردة،  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
العا�سمة  م����ن  م��ت��ج��ه��ة  اأم���������س 
ال�سويد،  اإىل  ���س��ن��ع��اء  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ترعاها  �سالم  حمادثات  حل�سور 

االأمم املتحدة.
املتحدة  االأمم  م��ب��ع��وث  وراف������ق 
غريفيث،  مارتن  لليمن  اخلا�س 
الوفد، على منت الطائرة املقدمة 

من حكومة الكويت.
وك����ان����ت ط����ائ����رة ت���اب���ع���ة ل����الأمم 
املتحدة نقلت، االثنني، زهاء 50 
املوالني  امل��ت��م��ردي��ن  م��ن  م�����س��اب��ا 
الإيران، من �سنعاء اإىل العا�سمة 

العمانية م�سقط.
ويف �سبتمرب املا�سي، ف�سلت االأمم 
حمادثات  جولة  عقد  يف  املتحدة 
يف جنيف، ب�سبب تعنت ميلي�سيات 
املراوغة  داأبت على  التي  احلوثي 

وااللتفاف على تعهداتها.
اأن حتقق  وياأمل املجتمع الدويل 
حم�����ادث�����ات ال�������س���وي���د اخ����رتاق����ا 
ل�����الأزم�����ة ال���ي���م���ن���ي���ة وف������ق ق����رار 
جم��ل��ي�����س االأم�������ن ال�������دويل رقم 
2216 الذي قدم خارطة طريق 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

مل تعد ا�سبانيا ا�ستثناء يف اأوروبا.. 
الديكتاتور  وف��اة  منذ  م��رة  والأول 
 ،1975 عام  فرانكو  فران�سي�سكو 
ح���زب مي��ي��ن��ي متطرف،  ف��وك�����س، 
ي�سّجل دخوله للم�سهد ال�سيا�سي، 
يف  مقعدا   12 على  ح�سوله  بعد 
يوم  االأندل�سي  االإقليمي  الربملان 

االحد.
الثاين  ����س���دم���ة  ق�������س���وة  وت��������زداد 
املعقل  ه����ذا  الأن  دي�����س��م��رب،  م���ن 
اال�سرتاكي �سقط يف ح�سن اليمني 

الأول مرة خالل 36 �سنة. 
ب����ال����ت����اأك����ي����د، ي����ح����اف����ظ احل������زب 
اال�سرتاكي االإ�سباين على مكانته 
كحزب اول ومت�سدر ب� 33 نائبا، 
ولكن ال ت�سمح له اية عملية جمع 
55 مقعدا  اأغلبية  اإىل  بالو�سول 

•• بغداد-وكاالت:

بعد هدوء ا�ستمر قرابة ال�سهرين، 
الب�سرة،  اإىل  امل��ظ��اه��رات  ع���ادت 
امل��دن العراقية، التي  اأك��رب  ث��اين 
بلغت  عنيفة  احتجاجات  �سهدت 
ذروتها باإ�سعال املحتجني النار يف 
�سبتمرب  يف  االإيرانية،  القن�سلية 
رف�سهم  ع���ن  ت��ع��ب��ريا  امل���ا����س���ي، 

للف�ساد ال�سيا�سي.
الب�سرة،  م���ظ���اه���رات  وجت�����ددت 
و�سهدت ا�ستباكات بني املحتجني 
اقتحم  ب��ي��ن��م��ا  االأم�������ن،  وق������وات 
غا�سبون فندق الب�سرة الدويل، 
املالية  وزي���ر  ي��ت��واج��د  ك��ان  حيث 
ف����وؤاد ح�����س��ن، وذل����ك ب��ع��دم��ا كان 
اأحدهم قد ت�سلق مركبة مبوكب 

الوزير.
وكان الوزير يف زيارة اإىل مدينة 
الب�سرة، املركز النفطي يف جنوب 
العراق، ب�سحبة برملانيني، لتفقد 

ائتالف،  يف  ال  للحكم،  امل��ط��ل��وب��ة 
االقرتاع،  ع�سية  متوقعا  كان  كما 
م��ع حت��ال��ف االن��دل�����س اىل االمام 
امل�����س��ّك��ل ح����ول ب���ودمي���و����س )17 
ال�سابق  �سريكه  م��ع  وال  م��ق��ع��ًدا(، 

�سيودادانو�س )21 مقعدا(.

مل ت��ت��وق��ع ا���س��ت��ط��الع��ات ال����راي 
احلاد،  التغيري  ه��ذا  مثل  ح���دوث 
ب��ل ت��وّق��ع��ت ب��ق��اء ���س��وزان��ا دي���از يف 
ومنحت  �سعفها،  رغ��م  ال�سلطة، 
اأق�سى اليمني، يف اأف�سل االأحوال، 
5 مقاعد.   )التفا�سيل �س15(

يقطنها  ال���ت���ي  امل���دي���ن���ة  اأو�����س����اع 
ن�سمة،  م��ل��ي��وين  ع��ل��ى  ي���رب���و  م���ا 
الب�سرة  حمافظ  مع  واالجتماع 

وامل�سوؤولني هناك.
ن���واب يف حتالف  ق���ال  ذل���ك،  اإىل 
الدين  ب��زع��ام��ة رج���ل  ���س��ائ��رون 
ام�س  ال�����س��در،  مقتدى  ال�سيعي 
ي�سمحوا  ل���ن  اإن���ه���م  ال���ث���الث���اء، 

ب��ت��ع��ي��ني ف���ال���ح ال��ف��ي��ا���س وزي����را 
للداخلية، بينما تاأخر بدء جل�سة 
باقي  يف  �ستنظر  ال��ت��ي  ال���ربمل���ان 

التعيينات احلكومية.
ب�����دء جل�سة  ق��ب��ي��ل  ذل�����ك  وج������اء 
تعيني  ع��ل��ى  للت�سويت  ال��ربمل��ان 
الت�سكيلة  يف  متبقني  وزراء   8

احلكومية.

احلديدة.
اليمنية  احل��ك��وم��ة  ووق��ع��ت  ه���ذا 
االأ�سرى  م��ئ��ات  ل��ت��ب��ادل  ات���ف���اق���اً 
م���ع م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي، قبيل 
�سالم مرتقبة يف  ب��دء حم��ادث��ات 

ال�سويد.
وق��ال ه��ادي هيج، م�����س��وؤول ملف 
املفاو�سني  ف���ري���ق  يف  االأ�����س����رى 
لوكالة  اليمنية  للحكومة  التابع 
ي�سمل  االت��ف��اق  اإن  بر�س  فران�س 
االإفراج عن 1500 اإىل 2000 
ع��ن�����س��ر م����ن ال�����ق�����وات امل���وال���ي���ة 
للحكومة، و1000 اإىل 1500 
�سخ�س من املتمردين احلوثيني، 
الدولية  اللجنة  "رحبت"  بينما 

لل�سليب االأحمر بهذا االتفاق.
واأك�����د ال��ه��ي��ج وه���و ع�����س��و الوفد 
ال�سويد  م�����س��اورات  احل��ك��وم��ي يف 
اإن  ت�����س��ري��ح��ات��ه  يف  امل���رت���ق���ب���ة، 
املعتقلني  ك��اف��ة  ي�����س��م��ل  االت���ف���اق 
����س���ج���ون ج���م���اع���ة احل����وث����ي،  يف 
الرئي�س  ����س���ق���ي���ق  ف���ي���ه���م  مب�����ن 
هادي"،  من�سور  "نا�سر  اليمني 
"حممود  ال�سابق  ال��دف��اع  ووزي���ر 
"في�سل  وال����ل����واء  ال�سبيحي"، 
ح����زب  يف  وال�����ق�����ي�����ادي  رجب"، 

االإ�سالح "حممد قحطان". 

قابلة للتطبيق.         وين�س القرار 
 ،2015 اأب���ري���ل  ال���ذي ���س��در يف 
على ان�سحاب املتمردين من املدن 
العام  منذ  عليها  �سيطروا  ال��ت��ي 
2014 واأبرزها �سنعاء، وت�سليم 

االأ�سلحة الثقيلة.
اإىل  ت�ساف  ج��دي��دة  ج��رمي��ة  ويف 
فخخت  للحوثيني،  االأ�سود  امللف 

امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات امل���وال���ي���ة الإي�������ران، 
الثالثاء، اجلانب الغربي جلزيرة 
التابعة  االأح��م��ر،  بالبحر  كمران 

ملحافظة احلديدة غربي اليمن.
وقال مرا�سل "�سكاي نيوز عربية" 
و�سعت  امل��ت��م��ردة  امليلي�سيات  اإن 
االألغام يف اجلزيرة،  �سال�سل من 
اأ�سوة بنهجها الذي اتبعته يف عدد 

من املواقع االأخرى باليمن.
وياأتي الت�سعيد احلوثي اجلديد 
يف الوقت الذي قالت فيه م�سادر 
ق�����وات  اإن  مي���ي���ن���ي���ة،  م���ي���دان���ي���ة 
ا�ستهدفت  امل�����س��رتك��ة  امل���ق���اوم���ة 
االنقالبية  للميلي�سيات  م��واق��ع 
الكيلو  ومنطقة  ال��دري��ه��م��ي،  يف 
حمافظة  يف  االإ�سرتاتيجية   16

لالمتحانات تقدمو�  طالبا   382 و  �ألفا   364
امتحانات اليوم الأ�ل راعت الفر�ق الفردية 
�لمَ ت�شدر اأي �شكا�ى من الأ�شئلة المتحانية

•• دبي- حم�صن را�صد

العام  التعليم  مدار�س  يف   ،" ع�سر  الثاين  اإىل  ال�سفوف" التا�سع  طلبة  اأم�س  اأدى 
واخلا�س املطبقة للمنهاج الوزاري مبختلف اإمارات الدولة، امتحان نهاية الف�سل 
الدرا�سي االأول للعام الدرا�سي 2018-2019، يف مادة الدرا�سات االجتماعية، اإذ 
معظم اال�سئلة يف �سيغ اختيار من متعدد، وراعت الفروق الفردية للطلبة، الذين 

مل يواجههم �سعوبات يف اجلولة االأوىل ل�سباق االمتحانات.
التي  اال�سئلة  وو���س��وح  االمتحان،  ل�سهولة  فرحتهم،  عن  الطلبة  من  ع��دد  وع��رب 
عن  ف�سال  املختلفة،  العلمية  ومهاراتهم  التعليمية  م�ستوياتهم  حتاكي  ج��اءت 
مراعاة الفروق الفردية جلميع الطلبة. يف وقت اأكدت وزارة الرتبية والتعليم اأن 
من  االختيار  ا�سئلة  ت�سمن  امل�ستهدفة،  لل�سفوف  االجتماعية  الدرا�سات  امتحان 

متعدد، حتاكي يف م�سمونها خمتلف امل�ستويات الطالبية.        )التفا�سيل �س5(

�شهيد فل�شطيني بر�شا�ص الحتالل يف طولكرم
•• ال�صفة-وكاالت:

االحتالل  ق��وات  بر�سا�س  اأم�س،  فجر  م�سرعه،  فل�سطيني  �ساب  لقي 
االإ�سرائيلي خالل املواجهات التي وقعت يف احلي الغربي ملدينة طولكرم 
"وفا"  الفل�سطينية  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت  املحتلة.  الغربية  بال�سفة 
خميم  م��ن  عاما   )22( حبايل  اللطيف  عبد  ح�سام  حممد  ال�ساب  اأن 

طولكرم، قتل بعد اإ�سابته باأعرية نارية يف الراأ�س واالأطراف ال�سفلية.
واقتحمت قوات كبرية من دوريات االحتالل الراجلة واملحمولة اأحياء 
كثيف  اإط���الق  و�سط  منها  الغربي  احل��ي  املدينة ومت��رك��زت يف  ع��دة يف 
الأعرية النارية وقنابل الغاز امل�سيل للدموع. كما داهمت عددا من منازل 

الفل�سطينيني وعاثت فيها دمارا وتخريبا، بح�سب وكالة "وفا".



األربعاء  5   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12495  
Wednesday  5   December   2018  -  Issue No   12495

02

اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يت�شلم اأ�راق اعتماد عدد من �شفراء الد�ل اجلدد غري املقيمني

��ستقبل فريق عمل »مبادرة تعزيز قوة جو�ز �ل�سفر �لإمار�تي«

حممد بن زايد: فخور�ن بدبلوما�شيتنا �جناحها يف تر�شيخ مكانة الد�لة اإقليميا �عامليا   

وبينكغو بيدرو ماتيوت تاجن �سفري 
جمهورية غينيا االإ�ستوائية املقيم 
�سفري  وم���ارو ميامي  ال��ري��ا���س  يف 
يف  املقيم  م��اري��ن��و  ���س��ان  جمهورية 

�سان مارينو.
ال�سمو  اإىل �ساحب  ال�سفراء  ونقل 

املقيم يف القاهرة واإبراهيم مومبا 
املقيم  زام��ب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري 
�سينغو  وزورغ�����ي�����ت  ال���ري���ا����س  يف 
الكويت  يف  املقيم  منغوليا  �سفري 
�سفري  بنجور  جيلت�سن  وت�سريجن 
الكويت  يف  امل��ق��ي��م  ب���وت���ان  مم��ل��ك��ة 

ل�سموهما  ومت���ن���ي���ات���ه���م  دول����ه����م 
ول�سعب  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة  دوام 
والرخاء يف  التقدم  دوام  االإم���ارات 

ظل قيادته احلكيمة.
واأع���رب���وا ع��ن اأم��ل��ه��م يف اأن ي���وؤدوا 
لدى  ل��ب��الده��م  ك�سفراء  مهامهم 

بن  نهيان  ال�سيخ  ومعايل  ال��دويل 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
الوزراء  املعايل  اأ�سحاب  وعدد من 
اأ�سحاب  م��ن  ك��ل  اع��ت��م��اد  اأوراق   -
�سوريفان  اأنييف  عبدول  ال�سعادة 
موري�سيو�س  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
ال������دول������ة »ح���ف���ظ���ه اهلل«  رئ���ي�������س 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
روؤ����س���اء وقادة  »رع����اه اهلل« حت��ي��ات 

اأنتيغوا  �سفري  ب�ستاين  وجيلربت 
وبربودا املقيم يف ميامي ورافاييل 
االإكوادور  األربتو �سفري جمهورية 
حممد  وحممد  القاهرة  يف  املقيم 
جمهورية  ���س��ف��ري  ال����س���رت  ف������رارة 
الكويت  يف  امل���ق���ي���م  ن����ي����ك����اراج����وا 

وغ��ريه م��ن االإجن����ازات الوطنية 
يج�سد ال�سورة احل�سارية لدولة 
ال�سمو  �ساحب  بقيادة  االإم���ارات 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة 
رئ��ي�����س ال���دول���ة " ح��ف��ظ��ه اهلل " 
ويعك�س ما حتظى به من احرتام 
ال�سعيدين  على  وث��ق��ة  وت��ق��دي��ر 

ع��امل��ي��ا، ي�����س��ي��ف اأب���ن���اء االإم�����ارات 
اإجنازا تاريخيا جديدا اإىل �سجل 
ال���دول���ة احل��اف��ل ب���االإجن���ازات يف 
و�سينعك�س  امل���ي���ادي���ن،  خم��ت��ل��ف 
ت�سهيل  ع���ل���ى  اهلل  ب��������اإذن  ذل�����ك 
التنقل،  يف  امل���واط���ن���ني  �����س����وؤون 
ذل���ك  اأن  اإىل  ����س���م���وه  م�������س���ريا 

اأولوياتها الرئي�سة.
ال�سيخ  ����س���م���و  ال����ل����ق����اء،  ح�������س���ر 
اآل نهيان ممثل  حمدان بن زايد 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سمو 
ال�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د اآل 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
اإبراهيم  العني ومعايل رمي بنت 

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  بقيادة 
مكانة  تر�سيخ  يف  نهيان  اآل  زاي��د 
موجها  وعامليا،  اإقليميا  ال��دول��ة 
والتقدير  التحية  العمل  لفريق 

على هذا االإجناز.
وق����ال ���س��م��وه:  ب�����س��ع��ود اجل���واز 
االأوىل  امل��رت��ب��ة  اإىل  االإم����ارات����ي 

االإقليمي والدويل.
اأع�����رب وف����د وزارة  م���ن ج��ان��ب��ه، 
عن  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
�سكره وتقديره للدعم واالهتمام 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي 
باأبناء الوطن الإ�سعادهم وحتقيق 
وج��ع��ل��ه��م يف مقدمة  رف��اه��ي��ت��ه��م 

خا�سة  اأه��م��ي��ة  يكت�سب  االإجن����از 
كونه ياأتي تزامنا مع)عام زايد( 
وو�سط فرحة االحتفاالت باليوم 
احتاد  لتاأ�سي�س   47 ال���  الوطني 

دولتنا.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان اأن هذا االإجناز 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ت�����س��ل��م 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����وزراء حاكم دب��ي »رع���اه اهلل« يف 
ق�سر امل�سرف يف العا�سمة اأبوظبي 
�سباح اأم�س اأوراق اعتماد عدد من 
ال�����س��ف��راء اجل����دد امل��ع��ي��ن��ي��ني لدى 

الدولة غري املقيمني.
بح�سور   - ����س���م���وه  ت�����س��ل��م  ف���ق���د 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ ح���م���دان  ���س��م��و 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
امل���ال���ي���ة وم���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل 
�سمو  والفريق  االحت���ادي  الوطني 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�����س��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة  �����س����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل  و�سمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 

ال���دول���ة ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه بحيث 
ع���الق���ات  ت���وط���ي���د  ي�������س���ه���م���وا يف 
ال�������س���داق���ة وال����ت����ع����اون م����ع دول����ة 
ال�سعد  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  االإم��������ارات 
ب����اخل����ري وامل���ن���ف���ع���ة على  وت�����ع�����ود 

اجلميع.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رح��ب  وق��د 
حممد بن را�سد اآل مكتوم بال�سفراء 
اجلدد غري املقيمني .. متمنيا لهم 
اأداء ر�سالتهم  النجاح والتوفيق يف 
اأجل  م��ن  واإخ��ال���س  بجد  والعمل 
م��ع دولة  دول��ه��م  ع��الق��ات  تطوير 
م�سالح  ي����خ����دم  مب����ا  االإم������������ارات 
بالفائدة  ويعود  امل�سرتكة  اجلميع 

على �سعوبنا.
جميع  اأن  �����س����م����وه  ل����ه����م  واأك����������د 
امل�سوؤولني يف الدولة يرحبون بهم 
يف اأي وقت من اأجل الت�ساور وتبادل 
وجهات النظر حول ال�سبل الكفيلة 
باالرتقاء مب�ستوى عالقات دولهم 
متقدمة  درج����ات  اإىل  دول��ت��ن��ا  م��ع 
والتعاون  ال�����س��داق��ة  رواب���ط  ت��ع��زز 

فيما بينها.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة، اأم�س، فريق عمل 
ال�سفر  )مبادرة تعزيز قوة جواز 
اخلارجية  ب������وزارة  االإم�����ارات�����ي( 
�سمو  ال��دويل، بح�سور  والتعاون 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأنور بن حممد  ومعايل الدكتور 
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ق��رق��ا���س 

اخلارجية.
عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  واأ���س��اد 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
للقوات امل�سلحة، خالل اال�ستقبال 
البحر  ق�����س��ر  يف  ج�����رى  ال������ذي 
ودوره  الفريق  بجهود  باأبوظبي، 
ب��ه لتعزيز قوة  ال���ذي ق��ام  ال��ه��ام 
اإىل  واإي�ساله  االإم��ارات��ي  اجل��واز 
عن  معربا  عامليا،  االأوىل  املرتبة 
فخره و�سعادته بالنجاح املتوا�سل 
الدبلوما�سية  حت��ق��ق��ه  ال������ذي 

ل�سوؤون  دول����ة  وزي����رة  ال��ه��ا���س��م��ي 
التعاون الدويل ومعايل الدكتور 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزير  ب��ن  �سلطان 
دول�����ة وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن علي 

حممد ال�سايغ وزير دولة.
)با�سبورت  موؤ�سر  اأن  اإىل  ي�سار 
اإن��دك�����س( ال��ع��امل��ي، ال��ذي يخت�س 
ال�سفر  ج�����وازات  ق���وة  بت�سنيف 
ع��امل��ي��ا وت�������س���دره ���س��رك��ة اآرت�����ون 
اأع���ل���ن م���وؤخ���را �سعود  ك��اب��ي��ت��ال، 
جواز ال�سفر االإماراتي اإىل املرتبة 
االأوىل عامليا بدخوله 167 دولة 

حول العامل دون تاأ�سرية.
وكانت وزارة اخلارجية والتعاون 
تعزيز  )م��ب��ادرة  اأطلقت  ال���دويل 
ق��وة اجل���واز االإم��ارات��ي( لو�سعه 
���س��م��ن ق���ائ���م���ة اأق�������وى ج������وازات 
���س��ف��ر يف ال���ع���امل، ان�����س��ج��ام��ا مع 
التي   )2021 االإم����ارات  )روؤي���ة 
االإمارات  مكانة  تعزيز  ت�ستهدف 
والبناء  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ت��ه م���ن اإجن������ازات 
واإب��راز دوره��ا باعتبارها منوذجا 
رائدا يحتذى به اإقليميا وعامليا. 
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برئا�سة حممد بن ر��سد

جمل�ص الوزراء يعتمد حزمة جديدة من ال�شيا�شات �الت�شريعات للمراأة الإماراتية 
•• اأبوظبي-وام:

جل�سة  يف  ال����وزراء،  جمل�س  اعتمد 
االحتاد  مب��ق��ر  ع��ق��دت  ا�ستثنائية 
�ساحب  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ع��ام،  الن�سائي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
» رع���اه اهلل »، ح��زم��ة ج��دي��دة من 
واملبادرات  وال�سيا�سات  الت�سريعات 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���راأة االإم����ارات����ي����ة، 
ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ترجمة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 « اهلل  ح��ف��ظ��ه   « ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
امل����راأة  ا���س��ت��ك��م��ال وت��ر���س��ي��خ دور  يف 
يف  وال��ف��ع��ال  الرئي�سي  االإم��ارات��ي��ة 

تنمية وتطوير الدولة.
ت��رت��ك��ز احل��زم��ة اجل��دي��دة ع��ل��ى 3 
الت�سريعات  ه��ي:  رئي�سية،  حم��اور 
والتمثيل  واخلدمات،  وال�سيا�سات، 
ال�������������دويل، وت���������س����م����ل ����س���ي���ا����س���ات 
وت�سريعات ومبادرات تدعم م�سرية 
املجتمع  يف  فاعلة  ك�سريكة  امل����راأة 

وركيزة من ركائز جناحه.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق�������ال 
اإن   « مكتوم:  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت������اد  رئ��ي�����س��ة 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة 
 « االإم����ارات  اأم   « االأ���س��ري��ة  التنمية 
ال��ن��م��وذج امللهم وال��ق��دوة لكل  ه��ي 
ن�ساء الدولة، وهي �سائرة على درب 
تعزيز  على  دائما  وحري�سة  زاي��د، 
يف  الفعالة  وم�ساركتها  امل���راأة  دور 
االإماراتيات  بناء الوطن، واأخواتي 
ي��ح�����س��دن ال���ي���وم م���ن غ��ر���س زايد 
الذي جعل من املراأة �سريكا موؤثرا 
عنا�سر  م����ن  ح��ا���س��م��ا  وع���ن�������س���را 

درا�ستها لت�سمل فئة كبار املواطنني 
من الن�ساء واملراأة من فئة اأ�سحاب 
للعالج  و�سولها  وت�سهيل  الهمم، 
كافة  يف  ال�����س��ح��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
اإم����ارات ال��دول��ة م��ن خ��الل خدمة 
الرعاية  وم���ق���دم���ي  ال��ت��م��ري�����س 
جلي�س،  خ��دم��ة  م��ث��ل   « امل��ن��زل��ي��ة، 

وخدمة عنايتي ».
توفري  درا����س���ة  ج��ان��ب  اإىل  ه�����ذا.. 
خ���دم���ة اال����س���ت�������س���ارات االأ����س���ري���ة 
للمراأة  النف�سية  ال�سحة  وخدمات 
يف ك��اف��ة م��راح��ل��ه��ا ال��ع��م��ري��ة عن 
االأولية  ال���رع���اي���ة  م���راك���ز  ط��ري��ق 

واملن�ساآت ال�سحية.
وتتويجاً لنجاحات الدولة املتعددة 
الن�سائية  ب��امل�����س��ارك��ات  ال���دف���ع  يف 
امل�ستوى  على  امل��وؤث��رة  االإم��ارات��ي��ة 
الدويل  املجتمع  ويف  الدبلوما�سي، 
الوزراء  جمل�س  وج��ه  ومنظماته، 
يف  ال�سفريات  ن�سبة  رف��ع  ب��درا���س��ة 
والتمثيل  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال�����س��ل��ك 

اخلارجي �سمن بعثات الدولة.
وي�����س��م��ل حم���ور ال��ت��م��ث��ي��ل ال���دويل 
واملبادرات  ال��ت�����س��ري��ع��ات  ح��زم��ة  يف 
الوطنية للمراأة االإماراتية، مزيدا 
مل�ساركات  امل��ح��ف��زة  امل����ب����ادرات  م���ن 
اإقليمياً  وتاأثريها  االإماراتية  املراأة 

ودولياً.
وت�����س��م��ل امل���ب���ادرات ال��ع��م��ل، تعيني 
امل�ساواة بني اجلن�سني يف  �سفريات 
االأمم املتحدة، وهي مبادرة ت�سلط 
االإماراتية  التجربة  على  ال�سوء 
تعزيز  يف  احل���ك���وم���ي���ة  واجل����ه����ود 
امل�ساواة  وحت��ق��ي��ق  امل�������راأة  م��ك��ان��ة 
العمل  جم���االت  يف  اجلن�سني  ب��ني 
كافة. كما ت�سمل مبادرات التمثيل 
�سفريات  ت��ع��ي��ني  درا����س���ة  ال�����دويل 
الر�سمي  االن���ت���داب  ع��رب  ل��ل�����س��الم 
يف  /امل���راأة  املتحدة  االأمم  لربنامج 

ومقرتح  ال�سالم/  حفظ  عمليات 
اإ���س��راك امل���راأة االإم��ارات��ي��ة يف مهام 

حفظ ال�سالم الدولية.
اأي�ساً  ال����������وزراء  جم��ل�����س  ووج������ه 
ب��ت��اأ���س��ي�����س م��ر���س��د اإع���الم���ي دويل 
ي���ع���ن���ى ب������اإب������راز جن�����اح�����ات امل�������راأة 
االإع���الم اخلارجي،  االإم��ارات��ي��ة يف 
وذل����ك ب��ق��ي��ادة جم��ل�����س االإم������ارات 
وتظافر  اجل��ن�����س��ني  ب���ني  ل��ل��ت��وازن 

جهود املوؤ�س�سات الوطنية املعنية.
ك��م��ا اع��ت��م��د جم��ل�����س ال��������وزراء، يف 
ت�سكيل  اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي،  اج��ت��م��اع��ه 
املجل�س التن�سيقي ل�سيا�سات االأ�سرة 
احلياة  ج���ودة  اأ�س�س  ك��اف��ة  لتوفري 
وحتقيق  االإم��ارات��ي  املجتمع  لنواة 
تطوير  يف  امل����ط����ل����وب  ال���ت���ك���ام���ل 
وامل�ساريع  ال�����س��ي��ا���س��ات  وت��ط��ب��ي��ق 

اخلا�سة باالأ�سرة يف الدولة.
وا�سرتاتيجية  روؤي��ة  اإر���س��اء  وي��اأت��ي 

الدولة  وطنية موحدة لالأ�سرة يف 
وا�ست�سراف  االح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
بناء  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����ت����ح����دي����ات، 
بني  التن�سيق  و���س��م��ان  ال��ع��الق��ات 
تطوير  عملية  يف  املعنية  اجل��ه��ات 

وتطبيق �سيا�سات االأ�سرة.
با�ستمرار  امل���ج���ل�������س  و����س���ي���ع���م���ل 
م��ق��رتح��ات لتطوير  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
اخلا�سة  وامل�����ب�����ادرات  ال�����س��ي��ا���س��ات 
بني  التن�سيق  و���س��م��ان  ب���االأ����س���رة، 
واملتطلبات  االأ������س�����رة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
اأو  املبا�سرة  العالقة  ذات  االأخ���رى 
اإىل اقرتاح  اإ�سافة  الغري مبا�سرة، 
املبادرات واالآليات املالئمة لتدعيم 
التعاون وتبادل التجارب واخلربات 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
ذات العالقة يف �سوؤون االأ�سرة من 
جهة، وما بني القطاعني احلكومي 

واخلا�س من جهة اأخرى.

التنمية ».
واأ����س���اف ���س��م��وه: » الأن امل����راأة هي 
اأك�����ر م���ن ن�����س��ف امل��ج��ت��م��ع، وهي 
عماد نه�سته، هي املعلمة والطبيبة 
واملديرة  ال��وزي��رة  ه��ي  واملهند�سة، 
املربية  االأم  وه�����ي  وال���ق���ا����س���ي���ة، 
واملجتمع  االأ����س���رة  ت��ب��ن��ي  الأج���ي���ال 
وال���وط���ن، اع��ت��م��دن��ا ال��ي��وم حزمة 
والت�سريعات  ال�سيا�سات  كبرية من 
اجل�����دي�����دة ل����ل����م����راأة االإم����ارات����ي����ة 
تتويجاً وا�ستكمااًل مل�سرية متكينها 
وتعزيزاً  املجاالت،  كل  يف  وريادتها 
املجتمع  والفعال يف  املوؤثر  لدورها 

االإماراتي والدويل ».
رئي�س  نائب  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
وال�سيا�سات  املبادرات  تاأتي   « دب��ي: 
لنعرب  االإماراتية  للمراأة  الوطنية 
ب��ه��ا اإىل م��رح��ل��ة ج��دي��دة، ب��ع��د اأن 
اأدوات  املا�سي  العقد  خ��الل  وفرنا 
اإىل  امل���راأة.. وال��ي��وم ننطلق  متكني 
مزيدا  فيها  نوفر  جديدة  مرحلة 
دور  م��ن  ت��ع��زز  ال��ت��ي  االأدوات  م��ن 
املراأة القيادي يف جمتمعنا، وترفع 

ق��ان��ون ح���ول ال��ع��ن��ف امل��ن��زيل �سد 
الن�ساء واالأطفال.

حمور  ���س��م��ل  ذل�����ك،  اإىل  اإ����س���اف���ًة 
درا�سة  وال��ت�����س��ري��ع��ات،  ال�����س��ي��ا���س��ات 
لزيادة  امل���ح���ف���زات  م���ن  جم��م��وع��ة 
االأعمال،  قطاع  يف  امل���راأة  م�ساركة 
الوطنية  ال�سيا�سة  تطوير  ومنها 
للمراأة  االأع�����م�����ال  ري�������ادة  ب�������س���اأن 
ت�سهيالت  توفر  والتي  االإماراتية، 
االأعمال  ري��ادة  لرتاخي�س  خا�سة 
للن�ساء،  احل����ر  ال��ع��م��ل  وم����زاول����ة 
وم��راج��ع��ة ق��ان��ون ال��ك��ف��ال��ة بحيث 
باإ�سدار الرتاخي�س  ي�سمح للمراأة 
وتاأ�سريات للعمالة بهدف الت�سجيع 

على اإطالق م�ساريع اخلا�سة.
ال��������وزراء جمل�س  وك���ل���ف جم��ل�����س 
ب��ني اجلن�سني  ل��ل��ت��وازن  االإم�����ارات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�سيق 
م�ساركة  �سيا�سة  لتطوير  املعنية 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة يف ���س��وق العمل 
امل���راأة غري  ق��درات  لال�ستفادة من 
العاملة ومعاجلة حتديات واأ�سباب 

عدم ان�سمامها ل�سوق العمل.
ال���وزراء بدرا�سة  كما وج��ه جمل�س 

ن�سب م�ساركاتها ومتثيلها يف كافة 
ودولياً  واإقليمياً  حملياً  امل��ج��االت، 

.«
زيادة  اإىل  ن�سعى   « ���س��م��وه:  وت��اب��ع 
كافة  يف  الن�سائي  العن�سر  اإ���س��راك 
فوجهنا  وع��امل��ي��اً،  حملياً  امل��ج��االت 
يف  م�ساركتها  ن�سبة  رف��ع  ب��درا���س��ة 
بعثات  ويف  الدبلوما�سي  التمثيل 
الدولية،  امل��ن��ظ��م��ات  اإىل  ال���دول���ة 
العمل  يف  م�ساركتها  ن�سبة  وزي���ادة 

الق�سائي ».
و�����س����م����ن حم��������ور ال���ت�������س���ري���ع���ات 
الوزراء  جمل�س  وجه  وال�سيا�سات، 
العن�سر  اإ����س���راك  زي�����ادة  ب��درا���س��ة 
على  الق�سائي  العمل  يف  الن�سائي 
م�����س��ت��وى امل���ح���اك���م االحت����ادي����ة يف 

الدولة.
الت�سريعات  ح���زم���ة  ���س��م��ل��ت  ك��م��ا 
القانون  اإ���س��دار  مقرتح  اجل��دي��دة 
االحت�����ادي ح���ول م��ك��اف��ح��ة العنف 
لقرار  ام���ت���ث���ااًل  وذل�����ك  االأ�����س����ري، 
اآليات  ب��اع��ت��م��اد  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
االإن�سان  حقوق  عمل  خطة  تنفيذ 
ب�سياغة  تو�سي  والتي  ال��دول��ة  يف 

التوازن  موازنات  �سيا�سة   « مقرتح 
اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   « ب��ني اجلن�سني 
اجلن�سني  ب����ني  ال�����ت�����وازن  ت���ع���زي���ز 
مع  بالتعاون  العامل  م�ستوى  على 
لو�سع  ال������دويل  ال��ن��ق��د  ����س���ن���دوق 
اأف�سل املعايري واملمار�سات العاملية.
وت��ع��زي��زا مل�����س��ارك��ة امل����راأة يف جمال 
امل���ت���ق���دم���ة، وج����ه جمل�س  ال���ع���ل���وم 
�سيا�سة  م��ق��رتح  بتطوير  ال�����وزراء 
تعزيز م�ساركة املراأة االإماراتية يف 

جمال العلوم املتقدمة.
و���س��م��ن حم����ور اخل����دم����ات، وجه 
جم��ل�����س ال������وزراء ب��درا���س��ة توفري 
ال�سحية  ال�����رع�����اي�����ة  خ������دم������ات 
للمراأة  امل��ت��خ�����س�����س��ة  االإل����زام����ي����ة 
ال���والدة، ومنها:  قبل واأث��ن��اء وبعد 
مل��ا بعد  املتابعة وال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 
الوالدة، وتوفري من�سة اإلكرتونية 
لالأم بعد الوالدة لتوفري املعلومات 
ب�سحتها  االهتمام  ح��ول  ال��الزم��ة 
و���س��ح��ة ال��ط��ف��ل ب��ع��د ال�����والدة ويف 

كافة مراحله العمرية.
كما متتد مظلة اخلدمات ال�سحية 
املطلوب  ل����ل����م����راأة  امل��ت��خ�����س�����س��ة 

حممد بن زايد ��زيرة ال�شوؤ�ن اخلارجية 
الهندية يبحثان عالقات البلدين 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ب��اأب��وظ��ب��ي، معايل  ال��ب��ح��ر  اأم�����س يف ق�سر  امل�����س��ل��ح��ة، 
�سو�سما �سواراج وزيرة ال�سوؤون اخلارجية يف جمهورية 

الهند ال�سديقة.
الهندية  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  ووزي����رة  �سموه  وب��ح��ث 
ال��ت��ي جت��م��ع البلدين،  امل��ت��م��ي��زة  ال�����س��داق��ة  ع��الق��ات 
اإ�سافة اإىل اأوجه التعاون الثنائي يف خمتلف املجاالت 
وفر�س  واال�ستثمارية  واالقت�سادية  الدبلوما�سية 

م�ساحلهما  ي��خ��دم  مب��ا  اأرح����ب  اآف����اق  اإىل  تو�سيعها 
تناوال  كما  امل�ستقبلية.  طموحاتهما  ويلبي  امل�سرتكة 
والدولية،  االإقليمية  وامل�ستجدات  االأو�ساع  تطورات 
امل�سرتك  الق�سايا ذات االهتمام  اإىل عدد من  اإ�سافة 

وتبادال وجهات النظر ب�ساأنها.
ح�سر اللقاء، معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل الدكتور 
و�سعادة حممد  دول��ة  وزي��ر  اأحمد اجلابر  بن  �سلطان 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي�����وان ويل  وك��ي��ل  امل���زروع���ي  م���ب���ارك 
�سفري  البنا  ال��رح��م��ن  اأح��م��د عبد  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة 

الدولة لدى جمهورية الهند.

حممد بن زايد يبحث �رئي�ص الربملان الأفريقي عالقات التعا�ن بني اجلانبني  

حممد بن زايد ي�شتقبل الأمرية رميا بنت بندر اآل �شعود

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
باأبوظبي،  للقوات امل�سلحة، ام�س يف ق�سر البحر 
معايل روجر نوكود دانغ رئي�س الربملان االأفريقي، 
القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  ترافقه 

رئي�سة املجل�س الوطني االحتادي.
االأفريقي عالقات  الربملان  �سموه ورئي�س  وبحث 
ال���ت���ع���اون ب����ني اجل���ان���ب���ني خ���ا����س���ة يف امل���ج���االت 
احلديث  وال�سيف  �سموه  ت��ب��ادل  كما  الربملانية. 
تهم  التي  الق�سايا  دع��م  ال��ربمل��ان��ات يف  دور  ح��ول 
�سعوبها وتطلعاتها اإىل حتقيق اال�ستقرار وال�سالم 

والتنمية واالزدهار يف خمتلف املجاالت.
وتناول اجلانبان الق�سايا االإقليمية والدولية ذات 
االهتمام امل�سرتك وتبادال وجهات النظر ب�ساأنها.

ح�سر اللقاء، �سمو ال�سيخ عبداهلل بن را�سد املعال 
اأم القيوين و�سمو ال�سيخ حمدان بن  نائب حاكم 
الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د 
و�سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
ال�سيخ  �سمو  والفريق  العني  منطقة  يف  احل��اك��م 
���س��ي��ف ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
بن  خالد  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء 
زايد  اإدارة موؤ�س�سة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  زايد 
االحتياجات  وذوي  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
اخل��ا���س��ة وم��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن م��ب��ارك اآل 
بن  ال�سيخ حمدان  ومعايل  الت�سامح  وزي��ر  نهيان 

مبارك اآل نهيان.

•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة اأم�س �ساحبة 
ال�سمو امللكي االأمرية رميا بنت بندر بن �سلطان اآل �سعود وكيلة 
االحتاد  رئي�سة  والتطوير  للتخطيط  للريا�سة  العامة  الهيئة 
ال��دول��ة حل�سور  ت���زور  ال��ت��ي  املجتمعية  ل��ل��ري��ا���س��ة  ال�����س��ع��ودي 
انطلق  الذي  اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  االألعاب  قمة  فعاليات 

اليوم يف اأبوظبي.
وت���ب���ادل اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء االأح���ادي���ث ب�����س��اأن العالقات 
اأوجه  اإىل  اإ�سافة  و�سعبيهما..  البلدين  الرا�سخة بني  االأخوية 

التعاون والتن�سيق يف جمال الريا�سة املجتمعية و�سبل تو�سيعها 
وتعزيزها من خالل الربنامج واالأن�سطة التي تدعم الريا�سة 

وتعززها يف نفو�س اأفراد املجتمع.
�� دول��ة االإمارات  اللقاء  �� خالل  وهناأت االأم��رية رميا بنت بندر 
املبارك..  لتاأ�سي�س االحتاد  ال��47  الوطني  باليوم  قيادة و�سعبا 
ظل  يف  واالزده���ار  والرخاء  التقدم  من  مزيدا  للدولة  متمنية 
قيادتها احلكيمة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل ».
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
اآل نهيان  ال�سيخ طحنون بن حممد  يف منطقة الظفرة و�سمو 
ممثل احلاكم يف منطقة العني والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو 
ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد 
ومعايل  اخلا�سة  االإحتياجات  وذوي  االإن�سانية  للرعاية  العليا 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح ومعايل ال�سيخ 
حمدان بن مبارك اآل نهيان ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
ال��دويل ومعايل نورة بنت حممد  وزي��رة دولة ل�سوؤون التعاون 
الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
بنت  ميثاء  الدكتورة  ومعايل  املجتمع  تنمية  وزي��رة  حميد  بو 
�سامل ال�سام�سي وزيرة دولة ومعايل �سما بنت �سهيل بن فار�س 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب ومعايل مرمي بنت حممد 

�سعيد حارب املهريي وزيرة دولة.
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اأخبـار الإمـارات

ز�ر مقر �لحتاد �لن�سائي و�سهد �إطالق » مو�سوعة �ملر�أة �لإمارتية «لتوثيق �إجناز�ت �ملر�أة �لإمار�تية منذ قيام �لحتاد 

حممد بن را�شد: ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ا�شتكملت م�شرية املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف متكني املراأة

ترجمة لر�ؤية خليفة.. حممد بن زايد يعتمد م�شاريع تطويرية يف الظفرة بقيمة 3.86 مليار درهم

 حمدان بن زايد ي�شيد بجهود الفرق احلكومية يف اإمارة اأبوظبي الهادفة لتطوير منظومة العمل احلكومي 
�عتماد مو�زنة خا�سة لإجر�ء �لدر��سات �لالزمة للوقوف على �لحتياجات �مل�ستقبلية للخدمات �لطبية يف �ملنطقة

••  اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ت��ف��ق��د 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل«، 
مقر االحتاد الن�سائي العام، و�سهد 
م����ب����ادرات وط��ن��ي��ة تكرم  اإط������الق 

وتوثق اإجنازات املراأة االإماراتية.
كما اطلع �سموه على اأهم م�ساريع 
تاأتي  وال���ت���ي  وم����ب����ادرات االحت�����اد 
ترجمة لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 « » ح��ف��ظ��ه اهلل  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
االإماراتية  امل���راأة  م�سرية  بتوثيق 
واإجن�����ازات�����ه�����ا وم�������س���اه���م���ات���ه���ا يف 

املجاالت كافة.
راف��ق �سموه خ��الل ال��زي��ارة، �سمو 
ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 
املالية  وزي������ر  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة و�سمو  ال�������وزراء وزي����ر 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
ال�سيخ  ال��رئ��ا���س��ة وم��ع��ايل  ���س��وؤون 

••  اأبوظبي-وام:

ال�سمو  ل���روؤي���ة ���س��اح��ب  ت��رج��م��ة   
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل”..  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اع��ت��م��د 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
املجل�س  رئ��ي�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
التنفيذي الإمارة اأبوظبي.. حزمة 
تتجاوز  بقيمة  تطويرية  م�ساريع 
اإىل  3.86 مليار دره��م تهدف  ال� 
حت�سني خدمات االإ�سكان والتعليم 
العمل  ف��ر���س  وزي������ادة  وال�����س��ح��ة 

للمواطنني يف منطقة الظفرة.
وتاأتي هذه امل�ساريع مبتابعة �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
على  ����س���م���وه  ح���ر����س  اإط��������ار  ويف 
االجتماعية  التنمية  عجلة  دف��ع 
وتوفري  ال�����س��ام��ل��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة 
املقدمة  اخل��دم��ات  معايري  اأع��ل��ى 

للمواطنني يف الظفرة.
واأ����س���اد ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
ا�ستقباله  - خالل  نهيان  اآل  زاي��د 
املعايل  اأ���س��ح��اب  ال��ن��خ��ي��ل  بق�سر 
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  اأع�����������س�����اء 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ت���اب���ع���ة 
معايل  وبح�سور  اأبوظبي  الإم���ارة 
اأح��م��د م��ب��ارك املزروعي  ال��دك��ت��ور 
التنفيذي  للمجل�س  العام  االأم��ني 
بها  تقوم  التي  اجلهود  باأهمية   -
الفرق احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
العمل  ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة  ب��ه��دف 
احلكومي يف االإمارة وامل�ساهمة يف 
جماالتها  يف  التنمية  عجلة  دف��ع 
املقدمة  اخل��دم��ات  وتطوير  كافة 
اأ�سباب  جميع  وت��وف��ري  للمجتمع 
ل��ه��م يف جميع  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة 
اأرج���اء اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي.. وذل��ك يف 

ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
امل���راأة مببادراتها  دع��م ومتكني  يف 
املراأة  �ساأن  من  ورفعت  ومواقفها 
االإماراتي  املجتمع  يف  االإم��ارات��ي��ة 
وال����ع����امل ». واأ������س�����اف ����س���م���وه: » 
ومبادرات  اإجن���ازات  ب�سجل  نفخر 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  �سمو 
نهج  على  و�سريها  االإم����ارات«  »اأم 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل ن��ه��ي��ان يف دع���م ومت��ك��ني امل���راأة 
ومواقفها  مببادراتها  االإم��ارات��ي��ة 
االإماراتي  �ساأنها يف املجتمع  ورفع 
املو�سوعة  اإط���الق  ». ومت  وال��ع��امل 
ال�سيخة  ����س���م���و  م�����ن  مب����ب����ارك����ة 
فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
اأن  �سموها  اأك���دت  االأ���س��ري��ة، حيث 
ت��ك��رمي وتقدير  و���س��ام  امل��و���س��وع��ة 
ل���ل���م���راأة االإم����ارات����ي����ة، ح��ي��ث كان 
ل��ل��م��راأة اإ���س��ه��ام��ات ك��ب��رية وكثرية 

منذ قيام االحتاد.
حكومة  اإن   « ���س��م��وه��ا:  واأ���س��اف��ت 
ت�سري على خطى  االإم����ارات  دول��ة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

ال���ت���ي حت�سن  اخل����دم����ات  ب���ك���اف���ة 
اعتماد  ت�سمل  والتي  جودة احلياة 
درهم  مليار   2.6 بقيمة  م�ساريع 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة مبا 
وتاأهيل  م���وان���ئ  ت��ط��وي��ر  ذل���ك  يف 
ال���ب���ن���ي���ة ال���ت���ح���ت���ي���ة ل����الأرا�����س����ي 
يتم  مل  م�ساكن  وتو�سعة  ال�سكنية 

تخ�سي�سها بعد.
البينة  م�����س��اري��ع  ح���زم���ة  وت�����س��م 
التحتية  البنى  اإن�ساء   .. التحتية 
ال�سرقي  احل���و����س���ني  م���ن  ك���ل  يف 
غياثي  م���دي���ن���ة  يف  واجل����ن����وب����ي 
واالأرا�سي ال�سكنية يف حو�س 21 
اإعادة  ج��ان��ب  اإىل  زاي���د  مدينة  يف 

ب��اين نه�سة االحت���اد يف  نهيان  اآل 
مت��ك��ني امل�����راأة، ف��ي��م��ا جت��ن��ي امل����راأة 
القيادة  ع��م��ل  ث���م���ار  االإم����ارات����ي����ة 
الدوؤوب يف جعلها منوذجاً متفرداً 

يف النجاح ».
االإماراتية  امل��راأة  مو�سوعة  ومتثل 
خطوة تاريخية يف توفري منظومة 
متكاملة الإ�سراك اجلهات الر�سمية 
والباحثني  واملخت�سني  ب��ال��دول��ة 
بتوثيق وت�سجيل جميع املعلومات 

املعنية باملراأة االإماراتية.
 188 من  اأك��ر  املو�سوعة  وت�سم 
ج��ه��ة م�����س��ارك��ة واأك������ر م���ن 60 
تعزيز  اإىل  وتهدف  اإماراتية،  األف 
بني  ال��ف��ع��ال  وال��ت��ك��ام��ل  التن�سيق 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة وال���ق���ط���اع 
اخل���ا����س امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��م��ك��ني امل�����راأة، 
ومتابعة  ر���س��د  عملية  وت�����س��ه��ي��ل 
واملبادرات  والفعاليات  االأن�سطة 
املعنية بتمكينها، وحتدد موؤ�سرات 
امل��ح��رز يف  ال��ت��ق��دم  ع��امل��ي��ة لقيا�س 
جمال متكني املراأة ودجمها �سمن 

موؤ�سرات تقييم اأداء املوؤ�س�سات.
العام يف  الن�سائي  االحت��اد  وي�سعى 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االإم�����ارات 
ال�سيا�سات  تبني  اإىل  تاأ�سي�سه  منذ 

“ يف   3 “ ح���و����س غ����رب  ت���اأه���ي���ل 
مدينة زايد.

دره�����م  م���ل���ي���ار   1.2 وخ�������س�������س 
و�سبكات  ال����ط����رق����ات  ل���ت���ط���وي���ر 
ي�سمن  مب����ا  وحت�����س��ي��ن��ه��ا  ال���ن���ق���ل 
وتعزيز  الطريق  مرتادي  �سالمة 
رب���ط امل��ن��ط��ق��ة ب��امل��ن��اط��ق االأخ���رى 
اإن�ساء  اإىل  اإ���س��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي..  يف 
م�����س��ارات دراج����ات ومم���رات م�ساة 

حول املنطقة.
اأعمال  امل�������س���اري���ع  ه����ذه  وت�����س��م��ل 
لطريق  امل���وازي  الطريق  حت�سني 
“اإي 45” يف مدينة زايد “ ال�سارع 
ت�����س��ه��ي��ل عبور  “ ب���ه���دف  ال���ع���اب���ر 

اإىل  ا�ستمع  حيث  ال��ع��ام،  الن�سائي 
�سعادة  م��ن  مقتنياته  ح��ول  ���س��رح 

نورة ال�سويدي مديرة االحتاد.
ي�سم املتحف اأكر من 800 و�سام 
منحت  ت��ذك��اري  ودرع  وم��ي��دال��ي��ة 
ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة االحت�����اد 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������س���ة االأع����ل����ى 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
الت�سامح وعدد من الوزراء.   

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد  كما 
حممد بن را�سد اآل مكتوم اإطالق 
» مو�سوعة املراأة االإمارتية » التي 
اإجن�������ازات وجن����اح����ات ابنة  ت���وث���ق 
االإم��ارات يف �ستى املجاالت، وذلك 
متحف   « �سموه  زي���ارة  م��ع  تزامنا 
» يف مقر االحتاد  اجل��وه��رة  قاعة 

تقديرا  االأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة 
جل��ه��وده��ا ال��دائ��م��ة وامل�����س��ت��م��رة يف 
الرقي مب�ستوى املراأة وخلدماتها 

االإن�سانية املتعددة.
رئي�س  نائب  ال�سمو  وق��ال �ساحب 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ال�سيخة  ���س��م��و  اإن   « دب����ي:  ح��اك��م 
ا�ستكملت  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
م�سرية املغفور له ال�سيخ زايد بن 

ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ال��ظ��ف��رة ي��اأت��ي يف 
اإطار حر�س القيادة الر�سيدة على 
حتقيق �سعادة ورخاء املواطنني يف 
�سك  وال  االإم�����ارة  اأن��ح��اء  خمتلف 
نقلة  �ستحدث  امل�ساريع  ه��ذه  ب��اأن 
ن��وع��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة على 
التحتية واخلدمات  بنيتها  �سعيد 

املقدمة ل�سكانها ».
امل�ستمر  العمل  اأهمية  واأكد �سموه 
النجاحات  م�سرية  ا�ستكمال  نحو 
التعليم  التي حتققت يف جم��االت 

واالإ�سكان وتنمية املجتمع.
ووج����ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
جميع  ب��ت��ذل��ي��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 

ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإط����ار 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 “ اهلل  “حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�سمو  ل�ساحب  الدائمة  واملتابعة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����س��ل��ح��ة رئي�س  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
امل��ت��وا���س��ل م���ن �سمو  وااله���ت���م���ام 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ه���زاع 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
الإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي. واأ����س���اف �سمو 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
امل�ساريع  ح���زم���ة  اع��ت��م��اد  اأن   “

ال�����س��ع��وب��ات ال���ت���ي ت���واج���ه اإجن����از 
بني  وال��ع��م��ل  احلكومية  امل�����س��اري��ع 
اجلهات ذات العالقة بروح الفريق 
الواحد حتقيقا للروؤى احلكومية 
بامل�ستوى  االرت���ق���اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 

املعي�سي للمواطنني.
ف��ر���س��ا متنوعة  امل�����س��اري��ع  وت��وف��ر 
ل��ل��ق��ط��اع اخل���ا����س ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
ال��ظ��ف��رة والتي  م��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر 
اإمارة  تعد مكونا رئي�سيا القت�ساد 
م�ساحة  مناطقها  واأك��رب  اأبوظبي 
األف   334 �سكانها  ع���دد  وي��ف��وق 

ن�سمة.
وتهدف تلك امل�ساريع اإىل االرتقاء 

وو�سع اخلطط والربامج واإطالق 
تعزيز  ت�����س��ه��م يف  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات 
وبناء قدراتها  املراأة  و�سع ومكانة 
وتذليل ال�سعوبات اأمام م�ساركتها 
لتتبواأ  احلياة،  يف خمتلف مناحي 

امل��ك��ان��ة ال��الئ��ق��ة ول��ت��ك��ون منوذجا 
كافة  امل�������راأة يف  ل����ري����ادة  م�����س��رف��ا 
واالإقليمية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ح���اف���ل 
مقايي�س  وحت���ق���ي���ق  وال����دول����ي����ة، 

التميز العاملية.

املتوجهة  وال�����س��اح��ن��ات  ال�����س��ي��ارات 
للمرور  احل���اج���ة  دون  ل���ي���وا  اإىل 
اإىل  اإ���س��اف��ة  زاي���د..  مدينة  �سمن 
����س���ارع حميم  ل��ت��ط��وي��ر  م�������س���روع 
�سارع  بفرعيه  وا�ستكماله  مقطرة 
مزيرعة  و���س��ارع  حميم  م��زي��رع��ة 
كيلومرتا   245 ب���ط���ول  ع������رادة 

للم�ساريع الثالثة.
تو�سعة  م���������س����روع  اع���ت���م���د  ك���م���ا 
منطقة  ي���رب���ط  ال������ذي  ال���ط���ري���ق 
االأبي�س  اأب������و  ب���ج���زي���رة  احل���ل���ي���و 
طريق  اإىل  ال�سارع  حتويل  بهدف 
الطرق  حت�سني  يف  ي�سهم  ���س��ري��ع 
ب��ني ال��ق��اع��دة اجل��وي��ة وط��ري��ق “ 

اإي 45 ».
كما اعتمدت موازنة خا�سة الإجراء 
على  للوقوف  الالزمة  الدرا�سات 
للخدمات  امل�ستقبلية  االحتياجات 
لتقدمي  امل���ن���ط���ق���ة..  يف  ال��ط��ب��ي��ة 
اأف�سل م�ستويات الرعاية ال�سحية 
وتو�سعة  بناء  خ��الل  من  ل�سكانها 
م�ست�سفيات وعيادات طبية لتلبية 
الطلب على االأ�سرة يف امل�ست�سفيات 
وت����زوي����ده����ا ب����االأط����ب����اء وط���واق���م 
احلديثة..  واالأج��ه��زة  التمري�س 
وي��ت��وف��ر يف ال��ظ��ف��رة ح��ال��ي��ا �سبعة 
وعيادة  م��رك��زا  و29  م�ست�سفيات 

ت�سم 345 �سريرا.

حممد بن زايد يعزي يف 
�فاة مبارك را�شد الغفلي

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
وفاة  ال��ع��زاء يف  واج���ب  اأم�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
زيارة  خ��الل  وذل��ك  الغفلي  �سامل  را�سد  مبارك 

�سموه جمل�س العزاء يف اأبوظبي.

واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه وموا�ساته اإىل 
اأجنال الفقيد وذويه .

بوا�سع  ي��ت��غ��م��ده  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  اهلل  .داع���ي���ا 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه 
اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ق��دم  كما  وال�سلوان.  ال�سرب 
ج��ان��ب ���س��م��وه ���س��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة ي�شتقبل جراح القلب العاملي جمدي يعقوب

•• ال�صارقة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة �سباح اأم�س 
الدكتور جمدي يعقوب جراح القلب امل�سري الربيطاين ال�سهري وذلك يف دارة الدكتور �سلطان القا�سمي.

ورحب �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف م�ستهل اللقاء ب�سيف االإم��ارة، وتبادل �سموه مع الدكتور جمدي يعقوب 
االأحاديث الودية حول العديد من املو�سوعات العلمية والبحثية الطبية.

واأثنى �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على جهود الدكتور جمدي يعقوب يف نقل خرباته اإىل وطنه وتقدمي م�ساهماته 
العلمية واالإن�سانية عرب مركزه املتخ�س�س لعمليات القلب يف مدينة اأ�سوان يف جمهورية م�سر العربية .. موؤكدا 

�سموه للدكتور ال�سيف دعمه للمركز ومل�ساعيه االإن�سانية التي اأقيم من اأجلها.
اإتاحة فر�سة  ال�سارقة على  ال�سمو حاكم  اإىل �ساحب  والتقدير  بال�سكر  الدكتور جمدي يعقوب  من جانبه تقدم 
اللقاء ب�سموه .. م�سيداً بدور �سموه يف دعم امل�ساريع البحثية والعلمية ودعم املبادرات االإن�سانية مبختلف اأ�سكالها.

حاكم ال�شارقة ي�شهد انطالق موؤمتر »حماية املا�شي 2018«
•• ال�صارقة -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
�سباح اأم�س انطالق اأعمال موؤمتر 
»حتت   2018 امل���ا����س���ي  »ح���م���اي���ة 
اإىل  الرقمي  التوثيق  »من  عنوان: 
ال�سرق  منطقة  يف  ال����رتاث  اإدارة 
االأو���س��ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا« وذلك 
والذي  ل��ل��رتاث  ال�سارقة  معهد  يف 
االإقليم�ي  املرك�ز  من  بتنظيم  يقام 
الوط�ن  يف  الثقايف  ال�رتاث  حلفظ 
العربي اإيكروم - ال�س�ارقة وم�سروع 
االأو�سط  ال�سرق  يف  امل��ه��ددة  االآث���ار 
 EAMENA اأفريقيا  و�سمال 
ومركز فن جميل و�سندوق الرتاث 

. GHF العاملي
املوؤمتر  انعقاد  خالل  �سموه  والقى 
بامل�ساركني  ف���ي���ه���ا  رح������ب  ك���ل���م���ة 
�سعادته  ع����ن  وع������رب  واحل���������س����ور 
املوؤمتر  ه��ذا  ال�����س��ارق��ة  ال�ست�سافة 
وه�������ذه امل���ج���م���وع���ة م����ن اخل������رباء 
واملخت�سني يف جمال احلفاظ على 
الرتاث يف العامل قائاًل » اإن العمل 
 « اجليدين  النا�س  يتطلب  اجل��ي��د 
م�سرياً بذلك للجهود الكبرية التي 

يقوم بها امل�ساركني باملوؤمتر.
ق�سة  احل�سور  مع  �سموه  وا�ستعاد 
ه���دم احل�����س��ن يف ال�����س��ارق��ة خالل 
م�سر  جمهورية  يف  درا���س��ت��ه  ف��رتة 
ال��ع��رب��ي��ة وك��ي��ف ت��ع��ام��ل ���س��م��وه مع 
احلدث ومتكنه من اإيقاف عمليات 
ال��ه��دم واح��ت��ف��اظ��ه ب���اأج���زاء كبرية 
اأنه  وكيف  واالأب���واب  كالنوافذ  منه 
ع��م��ل ع��ل��ى اإع����ادت����ه ل�����س��اب��ق عهده 
ليقف �ساخماً اليوم يف منطقة قلب 

ال�سارقة.
الق�سة  ل��ه��ذه  ���س��م��وه  ���س��رد  وج����اء 

بتقدمي  ال�����س��ن��دوق  ق���ام   2002
امل�ساريع  لدعم  ال��دوالرات  ماليني 
الرتاث  على  باحلفاظ  تعنى  التي 
وعلينا  والعامل  املنطقة  يف  الثقايف 
امل�ستطاع  ق�����در  ال����ي����وم  ن��ع��م��ل  اأن 

للحفاظ على هذا الرتاث.
وب����دوره����ا ���س��ك��رت ال�����س��ي��دة رن���دة 
ع���م���ر ب����ن ح���ي���در مم��ث��ل��ة ل���دائ���رة 
اأبوظبي  يف  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�سمو  يف ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ���س��اح��ب 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

ريت�سارد مدير مركز فن جميل عن 
امل�ساريع التي قام بها املركز يف دولة 
واململكة  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
العربية ال�سعودية خا�سة يف جمال 
توثيق الرتاث املادي ودعم الفنون 
التي  اليدوية  واحل��رف  التقليدية 

ت�ساهم يف احلفاظ عليه.
الرئي�س  بورمتان  �ستيفان  وحتدث 
التنفيذي ل�سندوق الرتاث العاملي 
ال�سندوق  ن�ساطات  ع��ن  كلمته  يف 
عام  م��ن��ذ  ان���ه  مو�سحا  املنطقة  يف 

تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ه���دي���دات  و����س���ف 
ال�سرق  منطقة  يف  الثقايف  ال��رتاث 
لت�سمل  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
الرتكيز على فهم هذه التهديدات 
حلماية  جديدة  مناهج  خ��الل  من 

الرتاث .
اأم����ا ال�����س��ي��د روب�����رت ب��ي��ويل مدير 
ال�سرق  يف  امل��ه��ددة  »االآث����ار  م�سروع 
فتحدث  اأفريقيا«  و�سمال  االأو�سط 
الكبرية  اجل����ه����ود  ع����ن  ك��ل��م��ت��ه  يف 
للحفاظ  ال���ربن���ام���ج  ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي 
ال��رتاث احل�ساري يف منطقة  على 
اأفريقيا ..  ال�سرق االأو�سط و�سمال 
وقال نود اأن نكون من اجليل الذي 
ويوثقه  االإرث  ه���ذا  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 

وينقله باأمانة لالأجيال القادمة .
وا�ستعر�س روبرت بيويل عددا من 
الربنامج  بها  ق��ام  التي  الن�ساطات 
يف امل��ن��ط��ق��ة وخ��ا���س��ة يف ���س��وري��ة و 
بع�س دول ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأف��ري��ق��ي��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ع���دد من 
امل���واق���ع ال��رتاث��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
جورج  حت���دث  بينما  ال�����دول.  ه���ذه 

املغربية  احل��ك��وم��ة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
العامل  التاريخية يف  امل��دن  حلماية 
للجهود  ت���ق���دي���راً  وذل�����ك  ال��ع��رب��ي 
التي يبذلها �سموه يف دعم الرتاث 

الثقايف يف العامل العربي.
وم����ن ج��ان��ب��ه ع���رب ال���دك���ت���ور زكي 
االإقليم�ي  امل��رك�����ز  م��دي��ر  اأ����س���الن 
الوط�ن  يف  الثقايف  ال�رتاث  حلفظ 
عن  ال�س�ارقة/   - /اإي��ك��روم  العربي 
بالغ �سكره وتقديره جلهود �ساحب 
ال�����س��ارق��ة يف دعمه  ال�����س��م��و ح��اك��م 
العربي  ال�����رتاث  ل��ق�����س��اي��ا  ال���دائ���م 
ي�سكل  مما  املوؤمتر  اأعمال  ورعايته 
حافزاً جلميع امل�ساركني من جهات 
عاملية  وم��ن��ظ��م��ات  ودول���ي���ة  حملية 
واحدة  بيد  للعمل  بالرتاث  معنية 
اإىل  ترتقي  اإىل خم��رج��ات  و���س��واًل 

طموح وتطلعات �سموه.
الثقايف  ال����دور  اإىل  اأ���س��الن  ول��ف��ت 
عا�سمة  ال�سارقة  الإم����ارة  وامل��ع��ريف 
الثقافة  وع��ا���س��م��ة  للكتاب  ال��ع��امل 
وحامية  واالإ����س���الم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال���ت���ي ت�سري  ال������رتاث واحل�������س���ارة 

مبان  ه��ن��اك  ب���اأن  للجميع  ليو�سح 
بحاجة  العربي  وطننا  يف  تاريخية 
يعك�س  مم��ا  فيها  العبث  وق��ف  اإىل 
والتزامه  ال���دائ���م  ���س��م��وه  ح���ر����س 
يف  ال��رتاث  على  باحلفاظ  االأ�سيل 

كل االأوقات وكل الظروف.
من جانبه اأعرب ال�سيد وبر ندورو 
املدير العام للمركز الدويل لدرا�سة 
الثقافية  املمتلكات  وترميم  �سون 
العميق  ����س���ك���ره  ع����ن  /اإي������ك������روم/ 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
على  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
مل�ساريع  ال��دائ��م��ني  ودع��م��ه  رعايته 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث ال��ث��ق��ايف يف 
ال��ع��رب��ي وب�سكل خ��ا���س يف  ال��وط��ن 
بناء واحت�سان دعم املركز االقليمي 
الوط�ن  يف  الثقايف  ال�رتاث  حلفظ 

العربي /اإيكروم –ال�سارقة/.
وبر  ال�سيد  ق��دم  كلمته  نهاية  ويف 
ندورو ر�سالة �سكر ل�ساحب ال�سمو 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
موؤمتر  يف  امل�ساركني  من  القا�سمي 
اإيكروم-ال�سارقة  م���رك���ز  ع���ق���ده 

وفق توجهات �ساحب ال�سمو حاكم 
والتاريخ  ال���رتاث  ح��ام��ي  ال�سارقة 

وملهم االإبداع والتميز.
بيجان  ال�������س���ي���د  اأع��������رب  وب���������دوره 
جامعة  يف  ال�����ب�����اح�����ث  روح�����������اين 
بالعمل  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  اأك�������س���ف���ورد 
اإيكروم-ال�سارقة  م���ع  وال���ت���ع���اون 
»حماية  اإن  وق���ال  ال�����س��رك��اء  وبقية 
املوؤمترات  من  �سل�سلة  هي  املا�سي« 
التي  ال���دول���ي���ة  ال���ع���م���ل  وور������س�����ات 
يف  املهددة  »االآث���ار  م�سروع  ينظمها 
اأفريقيا«  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 
جامعات  يف   /EAMENA/
اأك�سفورد ولي�سرت ودورهام بالتعاون 
مع �سركاء يف جمال الرتاث الثقايف 
تنظيم  مت  حيث   2015 ع��ام  منذ 
ب�سكل  امل���ا����س���ي«  »ح��م��اي��ة  م���وؤمت���ر 
التوايل  �سنوي يف ثالث مدن على 
وتون�س  وال�سليمانية  ع��م��ان  وه��ي 
اإىل  ال����ع����ام  ه�����ذا  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ق���ب���ل 
 2018 ل��ع��ام  ن�سخته  يف  ال�سارقة 
وال���ه���دف م���ن ح��م��اي��ة امل��ا���س��ي هو 
تتجاوز  م���رح���ل���ة  ن���ح���و  ال���ت���ح���رك 

الكرمية  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي 
لهذا املوؤمتر ومل�ساريع دعم الرتاث 
�سكرت  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ث���ق���ايف 
هذا  تنظيم  ع��ل��ى  ال�����س��رك��اء  جميع 
اأهم  وا�ستعر�ست  ال��ه��ام..  امل��وؤمت��ر 
قامت  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع  الن�ساطات 
ب��ه��ا دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة يف 
ال����رتاث الرقمي  اأب��وظ��ب��ي حل��ف��ظ 
يف اأب���وظ���ب���ي وب���اق���ي اأرج�������اء دول���ة 
االإم������ارات ..م��ن��وه��ة ان م��ث��ل هذه 
املوؤمترات هي من�سة رائعة للحوار 
العالقات  وتعزيز  اجلهود  وتكثيف 
جديدة  فر�س  خللق  ال�سركاء  بني 

للتعاون والعمل امل�سرتك .
اأن موؤمتر »حماية  اجلدير بالذكر 
ال�سارقة يرمز  2018« يف  املا�سي 
على كيفية حتول التوثيق الرقمي 
م��ن ممار�سات  ي��ت��ج��زاأ  ج��زء ال  اإىل 
ال�سرق  منطقة  يف  ال����رتاث  اإدارة 
خم�سة  املوؤمتر  ويت�سمن  االأو�سط، 
التوثيق  ه������ي:  رئ���ي�������س���ة  حم�������اور 
الرقمي كاأداة لال�ستعداد والوقاية، 
الرتاث  وا�ستعادة  الرقمي  التوثيق 
التكنولوجيا  ال�������ك�������وارث،  ب���ع���د 
القدرات  ب��ن��اء  للتوثيق،  اجل��دي��دة 
يف املنطقة، واأخرياً منظور اجلهات 

املانحة.

�يل عهد ال�شارقة يرتاأ�ص اجتماع املجل�ص التنفيذي
•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل 
اجتماع  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 

املجل�س الذي عقد �سباح اأم�س يف مكتب �سمو احلاكم.
ال�سابقة  اجلل�سة  حم�سر  على  بالت�سديق  اجلل�سة  وا�ستهلت 
جدول  ع��ل��ى  امل���درج���ة  امل��وا���س��ي��ع  ب��ع��ده��ا  امل��ج��ل�����س  لي�ستعر�س 
وذلك حتقيقا  املختلفة  االإم��ارة  ب�سوؤون  تتعلق  والتي  االأعمال 
على  والقاطنني  امل��واط��ن��ني  خ��دم��ة  يف  ال�سارقة  اإم���ارة  ل��روؤي��ة 
التجاري  االإمن���اء  هيئة  تقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع  اأر���س��ه��ا. 
االأن�سطة  م��ن  العديد  ت�سمن  ال��ذي  ال�سارقة،  يف  وال�سياحي 
والفعاليات التي نظمتها الهيئة على مدار العام بهدف تطوير 
مهرجان  بينها  م��ن  االإم����ارة،  يف  ال�سياحي  القطاع  وت�سجيع 
العاملية، ومنتدى  ال�سارقة للبطوالت  واأ�سبوع  ال�سارقة  اأ�سواء 

ال�سيافة، اإىل جانب م�ساركات الهيئة يف املعار�س الدولية.
االإمناء  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع  جا�سم  خ��ال��د  �سعادة  وا�ستعر�س 
التجاري وال�سياحي يف التقرير عددا من احلمالت الرتويجية 
التي ا�ستهدفت االأ�سواق التي ت�سهد منوا الفتا واأبرزها ال�سوق 
اخلليجي، وال�سوق الرو�سي، وال�سوق ال�سيني، اإىل جانب ال�سوق 
الهندي، وكانت نتيجة هذه احلمالت فتح اأ�سواق جديدة، ورفع 
االأ�سواق  يف  املعنية  للجهات  امل�سرتكة  اجلهود  تن�سيق  م�ستوى 
اأن احلمالت املتنوعة للهيئة تهدف  اخلارجية. وبني التقرير 
اإىل تر�سيخ مكانة ال�سارقة كوجهة رائدة لل�سياحة يف املنطقة، 
10 ماليني �سائح  وزيادة التدفق ال�سياحي �سنويا لي�سل اإىل 
والرتويجية  الت�سويقية  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د   ،2021 بحلول 
يدعم  مب��ا  ال�����س��ارق��ة  يف  ال�سياحي  ب��ال��ق��ط��اع  املعنيني  جلميع 
ال�سياحية،  امل��ق��وم��ات  على  ال�����س��وء  وت�سليط  ومن���وه،  ت��ط��وره 
تعزيز  اإىل  اإ�سافة  ال�سنوية لالإمارة،  الفعاليات  اأجندة  واإث��راء 

وال��دول��ي��ة من  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�سياحية  امل��ح��اف��ل  امل�����س��ارك��ات يف 
م��ع��ار���س وم���وؤمت���رات وم��ل��ت��ق��ي��ات وغ���ريه���ا. ون��اق�����س املجل�س 
اخلا�س،  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  تنظيم  ب�ساأن  قانون  م�سروع 
اإىل  القانون  باإحالة م�سروع  ووجه املجل�س يف ختام مناق�ساته 
املجل�س اال�ست�ساري ا�ستكماال لدورته الت�سريعية ووفقا ملا هو 
معمول به يف اإ�سدار القوانني يف االإمارة. واطلع املجل�س على 
الرابع  العادي  االنعقاد  لدور  اجلل�سة اخلام�سة  اأعمال  جدول 
الإمارة  اال�ست�ساري  للمجل�س  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل  من 
5 دي�سمرب  امل��واف��ق  ال��ي��وم االأرب���ع���اء  ال�����س��ارق��ة، وال��ت��ي �ستعقد 
2018م، و�سيتم فيها مناق�سة م�سروع موازنة دوائر وهيئات 
حكومة ال�سارقة ل�سنة 2019. كما اطلع املجل�س على املر�سوم 
ال�سارقة  هيئة  اإن�ساء  ب�ساأن   2018 ل�سنة   45 رقم  االأم��ريي 
ب�ساأن   2018 46 ل�سنة  للتعليم اخلا�س، واملر�سوم االأمريي 

تعيني رئي�س لهيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س.

لالمتحانات تقدمو�  طالبا  و382  �ألفا   364

امتحانات اليوم الأ�ل راعت الفر�ق الفردية �لمَ ت�شدر اأي �شكا�ى من الأ�شئلة المتحانية
•• دبي- حم�صن را�صد

التعليم  »، يف مدار�س  الثاين ع�سر  اإىل  التا�سع  ال�سفوف«  اأم�س طلبة  اأدى 
اإمارات الدولة، امتحان  العام واخلا�س املطبقة للمنهاج الوزاري مبختلف 
مادة  يف   ،2019-2018 الدرا�سي  للعام  االأول  الدرا�سي  الف�سل  نهاية 
الدرا�سات االجتماعية، اإذ معظم اال�سئلة يف �سيغ اختيار من متعدد، وراعت 
االأوىل  اجلولة  يف  �سعوبات  يواجههم  مل  الذين  للطلبة،  الفردية  الفروق 

ل�سباق االمتحانات.
اال�سئلة  وو�سوح  االمتحان،  ل�سهولة  الطلبة عن فرحتهم،  وعرب عدد من 
املختلفة،  العلمية  ومهاراتهم  التعليمية  م�ستوياتهم  حتاكي  ج��اءت  التي 

ف�سال عن مراعاة الفروق الفردية جلميع الطلبة.
االجتماعية  الدرا�سات  امتحان  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأك��دت  وق��ت  يف 
لل�سفوف امل�ستهدفة، ت�سمن ا�سئلة االختيار من متعدد، حتاكي يف م�سمونها 
خمتلف امل�ستويات الطالبية، مو�سحة عدم ورود اأي �سكاوى او مالحظات 
من امليدان حول االمتحان، ال�سيما اأن اللجان االمتحانية �سهدت ا�ستقرار 

وارتياح كبري بني جموع الطلبة.
الف�سل  الم��ت��ح��ان��ات  املتقدمني  الطلبة  ع��دد  اج��م��ايل  اأن  ال����وزارة  وق��ال��ت 
الدرا�سي االول، من ال�سف االول اىل الثاين ع�سر، بلغت 364 األفا و382 
طالبا وطالبة، بواقع 249 الفا و629 طالبا وطالبة يف التعليم احلكومي 
بالتعليم  وطالبة  طالبا  و753  الفا   114 مقابل  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 

اخلا�س.
التي  االمتحانات،  تطبيق  موجهات  بجميع  االل��ت��زام  عل  ال���وزارة  و���س��ددت 
على  الفجر«   « وح�سلت  املدار�س  اإدارات  على  وعممتها  موؤخرا،  اعتمدتها 
ن�سخة منها، اإذ ركزت على اال يزيد عدد املقاعد يف قاعات االمتحان عن 25 
طالباَ يف القاعة الواحدة، و يف حال ا�ستخدام امل�سرح يتم التوزيع مب�ساعفات 

.100،75،50،25
ال�سفوف   يف  الطلبة  ب��ي��ان��ات  لتغطية  مبل�سق  خ��ا���س  مغلف  ب���اأن  واأف����ادت 
االمتحان  قبل بدء عملية التقدير، �سي�سل  ورقة  على  ،يو�سع   12-10
لكل اإدارات املدار�س، ويتم ار�سال املل�سقات اخلا�سة بال�سف الثاين ع�سر مع 

كتيبات الطلبة اإىل مر اكز التقدير.

واأكدت الوزارة �سرورة االطالع على االعتبارات العامة حول تعليم وتقييم 
الطلبة اأ�سحاب الهمم  امللتحقني بربامج الرتبية اخلا�سة، اإذ ارفقت الوزارة 
الرابط اخلا�س بدليل تطبيق االمتحانات، ووفرت عدد من  مع تعميمها 
امليدان  املكاملات واال�ستف�سارات والرد على ت�ساوؤالت  التوا�سل لتلقي  قنوات 
assessment. الرتبوي بفئاته كافة، من خالل الربيد االلكرتوين  

.dept@moe.gov.ae
واك��د ع��دد م��ن م��دي��ري امل��دار���س يف دب��ي، ع��دم ر�سد اأي ح��االت ارت��ب��اك يف 
و�سهدت  االم��ت��ح��ان��ات،  �سباق  م��ن  االول  ال��ي��وم  خ��الل  االمتحانية  اللجان 
اللجان ا�ستقرار وارتياح كبريين بني الفئات الطالبية، مع عدم وجود اي 

�سكاوى حول اال�سئلة االمتحانية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام :

تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل االجتماع الوزاري الأعمال 
العليا  اللجنة  م��ن  ال�12  ال���دورة 
امل�������س���رتك���ة ب����ني دول������ة االإم��������ارات 
وجمهورية الهند والذي عقد على 
مدار يومي 3 و4 دي�سمرب اجلاري 

يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي.
اأعمال  م�ستهل  يف  ���س��م��وه،  ورح���ب 
اللجنة، بالوفد الهندي امل�سارك يف 
�سو�سما  معايل  برئا�سة  االجتماع 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��رة  �سواراج 
�سموه  م��وؤك��داً  ال��ه��ن��د،  بجمهورية 
اأن دولة االإمارات ترتبط بعالقات 
ا�سرتاتيجية وتاريخية را�سخة مع 

جمهورية الهند.
ال��ع��الق��ات بني  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
ال��ب��ل��دي��ن ق��ائ��م��ة ع��ل��ى االح�����رتام 
اإىل  دائماً  وتهدف  والثقة  املتبادل 
تعزيز التعاون امل�سرتك يف خمتلف 
على  باخلري  يعود  مبا  القطاعات 

�سعبني البلدين ال�سديقني.
اخلارجية  وزي��رة  معايل  وتوجهت 
بالتهنئة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال��ه��ن��دي��ة 
اإىل دولة االإم��ارات قيادة وحكومة 
باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  و�سعباً 
الوطني ال�47، م�سيدة مبا يجمع 
متميزة  ع���الق���ات  م���ن  ال��ب��ل��دي��ن 
وتعاون م�سرتك يف  وا�سرتاتيجية 

�ستى املجاالت.
حكومة  م���ع���ال���ي���ه���ا  ����س���ك���رت  ك���م���ا 
اال�ستقبال  ح��ف��اوة  على  االإم����ارات 
خالل زيارتها والوفد اإىل الدولة.

واأك���د اجل��ان��ب��ان، خ��الل االجتماع، 
اأهمية العمل معاً لتعزيز وتطوير 
التاريخية  العالقة اال�سرتاتيجية 
املتميزة بني دولة االإمارات والهند 

الثقايف واحل��وار بني  التبادل  على 
ال�����س��ع��وب وي��اأخ��ذ ال����زوار يف رحلة 
والقيادة  وال��وط��ن  املحبة  عنوانها 
ال�سالم  وحم���ط���ات���ه���ا  احل���ك���ي���م���ة 

والت�سامح واالإخاء ».
املتحف فر�سة  اأن  واأك��دت معاليها 
ا�ستثنائيني  قائدين  على  للتعرف 
للقائد  امل���ئ���وي���ة  ال����ذك����رى  خ����الل 
امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
“ طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
ث��راه “ وذك��رى م��رور 150 عاماً 
غ��ان��دي، عرب  م��ي��الد مهامتا  على 
ومقاطع  ل�سور  تفاعلي  حم��ت��وى 
وي�ستذكر  حياتهما  ميثل  فيديو، 

ما قدماه من اإجنازات.
وحفل  ال���ل���ج���ن���ة  اأع�����م�����ال  ح�������س���ر 
متحف  ت���د����س���ني  ع�����ن  االإع����������الن 
يف  ال��رق��م��ي  غاندي”   - “زايد 
منارة ال�سعديات باأبوظبي، معايل 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
اخلارجية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر 
الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�س 
املجل�س الوطني لالإعالم الرئي�س 
اأبوظبي  برتول  ل�سركة  التنفيذي 
“ وجمموعة  “ اأدن����وك  ال��وط��ن��ي��ة 
����س���رك���ات���ه���ا وم����ع����ايل م�����رمي بنت 
حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة 
دولة ومعايل اأحمد بن علي حممد 
ال�سايغ وزير دولة و�سعادة الدكتور 
�سفري  البنا  ال��رح��م��ن  عبد  اأح��م��د 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  ل����دى  ال����دول����ة 
الها�سمي  ���س��رف  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد 
االقت�سادية  ل���ل�������س���وؤون  ال������دويل 
امل�سوؤولني  م��ن  وع���دد  وال��ت��ج��اري��ة 

من جمهورية الهند.
 

بنك االحتياطي الهندي وامل�سرف 
�سعادة  وقعها  االإم��ارات��ي،  امل��رك��زي 
الفال�سي  زاي�����د  ب���ن  ع��ل��ي  حم��م��د 
ن��ائ��ب حم��اف��ظ م�سرف االإم���ارات 
�سينغ  ن��ف��دي��ب  و����س���ع���ادة  امل���رك���زي 
الهند  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ري  ����س���وري 

لدى الدولة.
اإىل ذلك، �سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان ومعايل �سو�سما 
���س��واراج، اأم�����س حفل االإع���الن عن 
غاندي   - “ زاي���د  متحف  تد�سني 
ال�سعديات  م��ن��ارة  يف  ال��رق��م��ي   “
ب���اأب���وظ���ب���ي وامل����زم����ع اف��ت��ت��اح��ه يف 

مار�س 2019.
 “ “ زاي��د - غ��ان��دي  ويعد متحف 
ال���ذي ي��ق��ام بتنظيم من  ال��رق��م��ي، 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���ت���ح���ف غ���ان���دي 
متحف  اأول  نيودلهي،  يف  الرقمي 

دولة االإمارات وجمهورية الهند.
على  التوقيع  اجلانبان  �سهد  كما 
التنموي  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة 
وزارت��ي اخلارجية  اأفريقيا بني  يف 
والتعاون الدويل يف دولة االإمارات 
جمهورية  يف  اخلارجية  وال�سوؤون 

الهند.
وقع مذكرة التفاهم، �سعادة �سلطان 
الوزير  م�ساعد  ال�سام�سي  حممد 
لل�سوؤون التنمية الدولية يف وزارة 
ومن  الدويل،  والتعاون  اخلارجية 
ا�س.  ت��ي.  �سعادة  الهندي  اجل��ان��ب 
للعالقات  وزارة  وكيل  تريميورتي 
ال�سوؤون  وزارة  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 

اخلارجية الهندية.
ك��م��ا ���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ عبداهلل 
وزيرة  ومعايل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
تبادل  الهندية  اخلارجية  ال�سوؤون 
مذكرة تفاهم لتبادل العمالت بني 

ال��وزي��ر ل��ل�����س��وؤون االق��ت�����س��ادي��ة يف 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
و�سعادة تي. ا�س. تريميورتي وكيل 
االق��ت�����س��ادي��ة يف  ل��ل��ع��الق��ات  وزارة 
الهندية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة 
ت��راأ���س��ا االج��ت��م��اع التح�سريي  ق��د 
جلان   8 ت�سكيل  مت  حيث  للجنة، 
الثنائي  التعاون  جم��ال  يف  فرعية 
والتعليم  وال��ف�����س��اء  وال��ق��ن�����س��ل��ي 
احليوانية  وال��������روة  وال�����زراع�����ة 
والطريان  التنموية  وامل�����س��اع��دات 
امل�������دين واالق����ت���������س����اد وال����ت����ج����ارة 
املجال  وال��ت��ع��اون يف  واال���س��ت��ث��م��ار 

اخلدمات امل�سرفية واملالية.
ويف ختام اأعمال اللجنة، وقع �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل 
وم����ع����ايل ���س��و���س��م��ا ������س�����واراج على 
الثانية  ال�����دورة  اج��ت��م��اع  حم�����س��ر 
بني  امل�سرتكة  العليا  للجنة  ع�سر 

خل��دم��ة امل�����س��ال��ح امل�����س��رتك��ة لكال 
موا�سلة  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال��ب��ل��دي��ن، 
التن�سيق امل�سرتك �سمن املنظمات 
وامل��وؤمت��رات وغ��ريه��ا من  الدولية 
اأك���دا على  امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة. كما 
ت��ب��ادل وم�����س��ارك��ة وجهات  اأه��م��ي��ة 
االإقليمية  الق�سايا  ح��ول  النظر 
والدولية التي تهم البلدين وبحث 
والتطورات  امل�����س��ت��ج��دات  جم��م��ل 
ال���راه���ن���ة. وات���ف���ق اجل��ان��ب��ان على 
تعزيز اجلهود يف مكافحة االإرهاب 
واإدان��ة التطرف واالإره��اب بجميع 
اأ�سكاله ومظاهره بغ�س النظر عن 

مرتكبيه ودوافعهم.
الطيبة  اجل��ه��ود  ال��وزي��ران  و�سكر 
التح�سريية  اللجنة  بذلتها  التي 
اجتماع  ���س��اه��م��ت يف جن���اح  وال��ت��ي 

اللجنة امل�سرتكة.
�سعادة حممد �سرف م�ساعد  وكان 

روؤية كل من املهامتا غاندي “ بابو 
احلبيب “ وموؤ�س�س دولة االإمارات 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
لل�سالم  امل��ح��ب��ة   “ زاي����د  ب��اب��ا   “

والت�سامح.
واأ�سافت معاليها “ يبقى الزعيمان 
للب�سرية،  بحبهما  اإل��ه��ام  م�سدر 
وروح���ه���م���ا م����ا زال������ت ت��ل��ه��م��ن��ا “، 
يف  بامل�ساركة  �سعادتها  عن  معربة 
تد�سني هذا املعر�س الذي يتزامن 
مليالد   150 ال�������  ال�����ذك�����رى  م����ع 
املغفور  غ��ان��دي وم��ئ��وي��ة  امل��ه��امت��ا 
له ال�سيخ زاي��د. من جهتها، قالت 
م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي 
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
يف ت�����س��ري��ح ب���ه���ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، “ 
باأ�سلوب  امل��ت��ح��ف  ت�سميم  مت  اإن���ه 
التقليدي  املعر�س  مفهوم  يتجاوز 
ي�سجع  ح�����س��اري��اً  ملتقى  لي�سبح 

رقمي م�سرتك بني دولة االإمارات 
تكرمياً  وي��ق��ام  الهند،  وجمهورية 
ل����ذك����رى ال���ق���ائ���دي���ن امل���غ���ف���ور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 
طيب اهلل ثراه “ ومهامتا غاندي 

الزعيم الهندي اخلالد.
واأك�����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
“ زايد  متحف  اأن  نهيان  اآل  زاي��د 
- غاندي “ الرقمي ي�سهم يف نقل 
فل�سفة قائدين عظيمني لالأجيال 
القادمة وميكنها من التعرف على 
اجلليلة  وخدماتهما  اإجن��ازات��ه��م��ا 
لالإن�سانية جمعاء وكذلك االقتداء 
على  القائمة  الرا�سخة  بقيمهما 

الت�سامح وال�سالم.
�سو�سما  معايل  قالت  جانبها،  من 
���س��وراج وزي���رة ال�����س��وؤون اخلارجية 
 “ معر�س  اإن  الهند  جمهورية  يف 
زايد - غاندي “ الرقمي يعرب عن 

•• دبي-وام:

واملرافق  واالأوق���اف  االإ�سالمية  ال�سوؤون  جلنة  ناق�ست 
اجتماعها  خالل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  يف  العامة 
الذي عقدته اأم�س مبقر االأمانة العامة يف دبي برئا�سة 
�سعادة عائ�س�ة �سامل بن �سمن�وه رئي�سة اللجنة مو�سوع 
�سيا�سة الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف يف 

�ساأن االإر�ساد والتوجيه.
واو�سحت �سعادة عائ�س�ة �سامل بن �سمن�وه رئي�سة اللجنة 
انه مت خالل االجتماع مناق�سة مو�سوع �سيا�سة الهيئة 
االإر�ساد  �ساأن  يف  واالأوق��اف  االإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة 

ال��ع��ام��ة لل�سوؤون  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي  وال��ت��وج��ي��ه 
الراأي  تبادل  اأن��ه مت  اإىل  االإ�سالمية واالأوق���اف.. الفتة 
حول حماور املو�سوع مع ممثلي الهيئة واال�ستماع اإىل 
االأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  وال��رد  ومقرتحاتهم  اآرائهم 
واخلروج  املو�سوع  مناق�سة  اإث���راء  يف  ي�سب  مبا  ب�ساأنه 

بتو�سيات تالم�س الواقع.
خليفة  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  االجتماع  ح�سر 
�سهيل املزروعي “مقرر اللجنة” وحممد �سامل كردو�س 
ومطر  الكعبي،  �سلطان  خلفان  و�سعيد  العامري  عبيد 
مبارك  حممد  واأح��م��د  ال�سام�سي  ع��م��رية  مطر  حمد 

احلمودي.

حمدان بن زايد: متطوعو الإمارات ر�شل حمبة ��شالم لالإن�شانية جمعاء 

�شرطة اأبوظبي ت�شتقبل امل�شافرين
 بالور�د �الأعالم مبنا�شبة باليوم الوطني 

•• اأبوظبي-وام:

الدويل  اأب��وظ��ب��ي  مطار  ���س��االت  يف  امل�سافرين  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ا�ستقبلت 
الوطني  اليوم  التهاين، مبنا�سبة  بالورود واالأع��الم والهدايا وقدمت لهم 
والرتاثية؛  الوطنية  والقيم  امل��ع��اين  الفعاليات  واأب���رزت  للدولة.   47 ال��� 
وطنية،  واأنا�سيد  فولكلورية  واأه��ازي��ج  الوطني  الن�سيد  عر�س  وت�سمنت 
فيما مت توزيع و�ساح علم االإمارات و�سعار عام زايد و�سعار �سرطة اأبوظبي 
والهدايا العينية واالأكالت ال�سعبية على امل�سافرين. كما ا�ستملت الفعاليات 
على فقرات فنية تراثية قدمتها طالبات مدر�سة الرحبة للبنات، اأ�سهمت يف 

ن�سر البهجة وال�سرور بني القادمني واملغادرين الذين عربوا عن فرحتهم 
االأر�س  يعي�س على هذه  قلب كل من  الغالية على  املنا�سبة  بهذه  الغامرة 
واأن  االإم��ارات وقادتها و�سعبها،  اأن يحفظ  املوىل عز وجل  الطيبة، داعني 
وال�سالم.  واملحبة  واالزده���ار  والتطور  واالأم���ان  االأم��ن  نعمة  عليها  ي��دمي 
اإدارة �سرطة اأمن مطار اأبوظبي  واأكد العقيد �سامل �سعيد العامري مدير 
مبديرية �سرطة اأمن املنافذ واملطارات يف قطاع �سوؤون االأمن واملنافذ اهتمام 
والتن�سيق  بالتعاون  الوطنية  املنا�سبات  بكافة  واالحتفال  بامل�ساركة  االإدارة 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�سمى  مقدما  اال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء  م��ع 

للقيادة الر�سيدة بهذه املنا�سبة العزيزة.

»الحتادية للرقابة النو�ية« �جمل�ص 
الأمان النو�ي الإ�شباين يوقعان مذكرة تفاهم

•• اأبوظبي-وام:

وقعت الهيئة االحتادية للرقابة النووية وجمل�س االأمان النووي االإ�سباين 
اأعوام لتوفري من�سة للتعاون بني اجلهتني  مذكرة تفاهم متتد خلم�سة 
والرقابة  النووي  باالأمان  املتعلقة  املعلومات  تبادل  اأجل  من  الرقابيتني 
م�ستويات  وتقييم  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  ال�سلمي  اال���س��ت��خ��دام  يخ�س  فيما 
.. كري�سرت  اأبوظبي  الهيئة يف  املذكرة يف مقر  واالأبحاث. وقع  ال�سالمة 
وفرينايندو  النووية  للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير  فيكتور�سن 

كما  االإ���س��ب��اين.  ال��ن��ووي  االأم���ان  جمل�س  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سارفو�سن 
تغطى مذكرة التفاهم تبادل املعلومات فيما يتعلق بالت�سريعات واللوائح 
اال�ستجابة  خلطط  امل�ستفادة  ال��درو���س  ع��ن  ف�سال  االإر���س��ادي��ة  واالأدل����ة 
االإ�سباين جهة  النووي  االأم��ان  ويعد جمل�س  النووية.  الطوارئ  حلاالت 
حكومية م�ستقلة ت�سع اللوائح املتعلقة باالأمان النووي. وتغطى االأن�سطة 
الرقابية التي يقوم بها املجل�س االإ�سباين جميع املن�ساآت النووية مثل املوقع 
والت�سميم وغرفة التحكم والت�سغيل ف�سال عن اإجراءات اإخراج حمطة 

الطاقة النووية من اخلدمة واأن�سطة دورة الوقود النووي وغريها.

•• اأبوظبي-وام:

احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأك��د 
الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اأن االإمارات بقيادة �ساحب 
 “ اهلل  “ حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
اأبنائها  تبواأت مراكز متقدمة يف �سلم احل�سارة االإن�سانية بف�سل جهود 
التطوعية، واأر�ست قواعد ثابتة ومتينة لتعزيز م�سرية العمل التطوعي 
الذي تهتم به نهجا وممار�سة، وتفرد له م�ساحة كبرية �سمن خططها 

وا�سرتاتيجياتها لتحقيق املزيد من الريادة يف هذا املجال احليوي.
واأو�سح �سموه اأن التطوع ميثل ركيزة اأ�سا�سية يف توجهات الدولة االإن�سانية 
بف�سل الدعم والت�سجيع الذي يجده من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
يوم  ت�سريح مبنا�سبة  نهيان، يف  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  وق��ال 
التطوع العاملي الذي ي�سادف 5 دي�سمرب،: “ اإن متطوعي االإمارات ر�سل 
املتطوعني  ت�سحيات  �سموه  وحيا   ،“ جمعاء  لالإن�سانية  و�سالم  حمبة 
حادة  واأزم����ات  ك���وارث  ت�سهد  التي  ال�ساحات  م��ن  العديد  يف  املنت�سرين 

لتقدمي الدعم وامل�ساندة ل�سحاياها من املدنيني.
واأ�سار �سموه يف هذا ال�سدد اإىل الدور الذي ي�سطلع به متطوعو هيئة 
اإىل  الفتا  االإن�سانية،  املعاناة  وط��اأة  لتخفيف  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل 

الدهر  نوائب  الذين طالتهم  اأ�سقائهم  ي��وؤدون واجبا مقد�سا جتاه  اأنهم 
يوفرون  ال��ل��ح��ظ��ات  واأ���س��ع��ب  ال���ظ���روف  اأح��ل��ك  بينهم يف  وي���ت���واج���دون 

احتياجاتهم وي�سهرون على راحتهم.
و�سدد �سموه على اأن متطوعي الهيئة يج�سدون على اأر�س الواقع، ومن 
خالل ممار�ستهم اليومية لالأعمال التطوعية، االأهداف واملبادئ ال�سامية 
واأن�سطتها  ب��راجم��ه��ا  خ��الل  م��ن  وذل���ك  لتحقيقها  الهيئة  ت�سعى  ال��ت��ي 
املمتدة لكافة ال�سعوب التي تعاين من وطاأة الظروف، م�سيفا: “ كانت 
م�ساركاتهم �سورة م�سرقة الأبهى �سور البذل والعطاء ومن اأهم اأ�سباب 

ارتياد هيئتنا الوطنية الأوجه الن�ساط االإن�ساين كافة ».
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان “ اإن التطوع يعترب روح العمل 
االإن�ساين واأحد العوامل املهمة لتعزيز جماالته وتر�سيخ مبادئه وقيمه 
بني الب�سر، م�سددا على اأن العمل التطوعي واجب ديني ووطني والتزام 
اأخالقي جتاه االإن�سانية يف اأي مكان وزمان، كما اأن مفهوم التطوع يحمل 
جهود  فيه  تتكاتف  تربوياً  ومنهجاً  عظيمة  اأخالقية  وقيماً  م�سامني 
املتطوعني وتعاونهم مع فئات املجتمع كافة يف حالة ال�سلم وحني وقوع 

الكوارث واالأزمات.
اأن جمتمع االإم��ارات عرف قيم العمل التطوعي منذ وقت  واأك��د �سموه 
ط��وي��ل وجت�����س��دت روح���ه يف ق��ط��اع��ات��ه ك��اف��ة واأث���م���رت ع��ن اإي��ج��اد ن�سيج 
االآخرين  حوائج  ق�ساء  يف  وال�سعي  واالإي��ث��ار  التكافل  ي�سوده  متما�سك 
وجن���دة امل��ل��ه��وف��ني واإ���س��ع��اد امل��ح��روم��ني وت��ع��م��ق��ت م��ب��ادئ اخل���ري والرب 
واالإح�سان النابعة من تعاليم الدين احلنيف وقيمه ال�سامية يف نفو�س 

واالإن�سانية  الأهله وجريانه  الويف  االإم��ارات  �سعب  املتعاقبة من  االأجيال 
جمعاء.

واأ�سار �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اإىل التحديات التي تواجه 
ا�ستهداف  يف  واملتمثلة  الراهن  الوقت  يف  واملتطوعني  التطوعي  العمل 
املتطوعني خا�سة يف مناطق النزاعات امل�سلحة وعرقلة جهودهم يف اإنقاذ 

االأرواح الربيئة وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لل�سحايا.
االإن�ساين  احلقل  يف  والعاملني  املتطوعني  ع�سرات  اأن  اإىل  �سموه  ون��وه 
يلقون حتفهم �سنويا داخل امليدان وهم يوؤدون واجبهم املقد�س وتطالهم 
يد الغدر وهم يحملون الغذاء والدواء والك�ساء الإنقاذ االأطفال واملدنيني 

االأبرياء.
ال�سارخ  االنتهاك  ه��ذا  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  واأك��د 
للقوانني واملواثيق الدولية ميثل جرمية نكراء يف حق الب�سرية وخيانة 
�سديد  بقلق  تنظر  “ االإم���ارات  اأن  مو�سحا  االإن�سانية،  للمبادئ  عظمى 
العربي ب�سبب  االإن�سانية يف عدد من دول اجل��وار  االأو���س��اع  اإليه  اآل��ت  ملا 

ت�ساعد وترية العنف يف املنطقة ».
واأ�ساف �سموه “ اإن تعر�س املدنيني من املتطوعني وعمال االإغاثة اإىل 
املتاأثرين واملحا�سرين يف  اإىل  امل�ساعدات االإن�سانية  العنف ومنع و�سول 
اإىل  واأدى  وامل�ستهدفني  ال�سحايا  معاناة  من  فاقم  املواقع  من  العديد 

تردي الو�سع االإن�ساين ب�سورة مل ي�سبق لها مثيل ».
وقال �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، يف ختام ت�سريحه، “ يجب 
اأال مير هذا اليوم دون اأن نوجه ر�سالة �سكر وتقدير ملاليني املتطوعني 

لل�سليب  ال��دول��ي��ة  للحركة  املنت�سبني  خا�سة  ال��ع��امل  ح��ول  املنت�سرين 
ال��غ��ايل والنفي�س خلدمة  ي��ب��ذل��ون  االأح��م��ر وال��ه��الل االأح��م��ر وال��ذي��ن 
االإن�سانية و�سون كرامة الب�سرية “، �سائال اهلل اأن ي�سدد اخلطى ملا فيه 

خري و�سعادة االإن�سانية.
بلغ  االأح���م���ر  ال��ه��الل  لهيئة  املنت�سبني  امل��ت��ط��وع��ني  ع���دد  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
العام  خ��الل  التطوعية  �ساعاتهم  ع��دد  بلغ  فيما  متطوعا،   20739
يف  الطالبي  الهالل  اأع�ساء  ع��دد  بلغ  بينما  �ساعة،   195021 احل��ايل 
من  متطوعا  مدار�س الدولة 19655 طالبا وطالبة وا�ستفاد 6487 
 179 خ��الل  من  للمتطوعني  الهيئة  نفذتها  التي  التدريبية  الربامج 

دورة تدريبية مت تنظيمها خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
ول�سقل مهارات املتطوعني يف التعامل مع االأزمات والكوارث واحلاالت 
43 مترينا وهميا و6 خميمات تدريبية خا�سة  الطارئة، نفذت الهيئة 
بفريق االأزمات والطوارئ، فيما بلغ عدد اأع�ساء فريق االأزمات والطوارئ 
منها  ا�ستفاد  جمتمعية  م��ب��ادرة   62 املتطوعون  ونفذ  متطوعا،   893
على م�ستوى الدولة و�سارك 133 متطوعا يف مهمات  �سخ�سا   3499

اإغاثية واإن�سانية خارجية.
وميثل يوم التطوع العاملي احتفالية عاملية تقام يف 5 دي�سمرب من كل عام 
1985، ويحتفل بهذا اليوم يف غالبية  حددتها االأمم املتحدة منذ عام 
املتطوعني  الن�ساط هو �سكر  املعلن من هذا  العامل ويعترب الهدف  دول 
على جهودهم وت�سحياتهم اإ�سافة اإىل زيادة الوعي يف املجتمعات باأهمية 

العمل التطوعي.

�لإمار�ت و�لهند تعلنان تد�سني متحف » ز�يد - غاندي « 

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص الجتماع الوزاري لأعمال الد�رة الـ12 من اللجنة العليا امل�شرتكة بني الإمارات �الهند
�جلانبان يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون �لتنموي يف �أفريقيا ومذكرة تفاهم لتبادل �لعمالت

جلنة بـ»الوطني الحتادي« تناق�ص �شيا�شة »ال�شوؤ�ن 
الإ�شالمية �الأ�قاف« يف �شاأن الإر�شاد �التوجيه
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اأخبـار الإمـارات

•• اخلرطوم-وام:

اأ�����س����اد ال���دك���ت���ور حم���م���د ي���و����س���ف ك����رب ن���ائ���ب رئي�س 
اخلريية  االأع��م��ال  هيئة  بجهود  ال�����س��ودان  جمهورية 
ال��ت��ي حققتها من  ال��ك��ب��رية  واالإجن�������ازات  ع��ج��م��ان  يف 
يف  نفذتها  التي  واالإن�سانية  اخلريية  اأعمالها  خ��الل 
البالد وامتدت الأكر من ثالثني عاما. واطلع نائب 
الق�سر  يف  مكتبه  لقائه يف  ل��دى   - اجلمهورية  رئي�س 
اجلمهوري وفد هيئة االأعمال اخلريية برئا�سة �سعادة 
ال�سيخ حممد بن عبداهلل النعيمى رئي�س جمل�س اأمناء 
نائب  ال�سام�سي  علي  عبدالعزيز  �سم  وال��ذي  الهيئة 
واأحمد  ال�سعيدي  عبدالرحيم  وع��ادل  املجل�س  رئي�س 
خالد  الدكتور  و�سعادة  املجل�س  ع�سوي  الفورة  ح�سن 
على   - للهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  اخل��اج��ة  عبدالوهاب 
امل�����س��اري��ع واالأع���م���ال ك��اف��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة يف 
ال�سودان التي تعمل باإ�سراف مبا�سر من وزارة الرعاية 

وال�سمان االجتماعي.
االعمال  هيئة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
الهيئة  م�����س��روع��ات  اإن   - ال��ل��ق��اء  ع��ق��ب   - اخل���ريي���ة 
االإن�سانية واخلريية بلغت قيمتها خالل الع�سر �سنوات 
االأخرية اأكر من 150 مليون درهم واأن املح�سنني يف 
اأن  اإىل  7500 يتيم.. م�سريا  اأكر من  الهيئة كفلوا 
حققت  التي  املنتجة  االأ���س��ر  م�سروعات  دعمت  الهيئة 

نتائج طيبة يف حتقيق اال�ستقرار االأ�سري.

وذكر اأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ م�سروع جديد با�سم 
اخلريي “ يف مدينة بحري ال�سودانية  زايد  “ جممع 
وي�سم عددا من املرافق التعليمية وال�سحية وغريها 
اإىل عدد  النعيمي  واأ�سار  درهم.  اأربعة ماليني  بتكلفة 
من امل�سروعات والربامج التي تنفذها الهيئة وتتمثل 
الغذائي  بالعون  يخت�س  ال��ذي  االإغ��اث��ي  الربنامج  يف 
والك�سوة و امل�ساعدات املالية و الطبية وال�سحية بتكلفة 
بجانب  درهما  و596  األفا  و481  مليونا   30 بلغت 
امل�ساجد  الربنامج االجتماعي الذي ي�ستمل علي بناء 
املو�سمية  وامل�����س��اري��ع  احل���ج  وتي�سري  امل��ن��ازل  و���س��ي��ان��ة 
وم�ساريع االأ�سر املنتجة الذي بلغت كلفته 18 مليونا 
اأن��ه يتم تنفيذ  واأ���س��اف  األ��ف��ا و228 دره��م��ا.  و381 
الربنامج ال�سحي الذي ي�ستهدف بناء املراكز ال�سحية 
واملياه  والعالجية  الطبية  وامل��ع��دات  االأدوي���ة  وت��وف��ري 
دراهم  و509  األفا  و392  مليونني  بتكلفة  النظيفة 
ت�سييد  ي�ستهدف  ال���ذي  التعليمي  ال��ربن��ام��ج  بجانب 
الدرا�سية  والف�سول  املهني  والتدريب  التاأهيل  مراكز 
مليونني  كلفته  بلغت  ال��ذي  املدر�سي  الكتاب  وتوفري 
الهيئة  رع��اي��ة  ع��ن  ف�سال  دره��م��ا  و661  األ��ف��ا  و85 
و655  اآالف  �سبعة  عددهم  البالغ  لالأيتام  وكفالتها 
يتيما بتكلفة 100 مليون و407 اآالف و742 درهما 
التي  امل�سروعات  اإجمايل تكلفة  اأن  اإىل  .. الفتا  �سنويا 
 153 نفذتها هيئة االعمال اخلريية يف ال�سودان بلغ 

مليونا و648 األفا و736 درهما.

•• دبي-وام:

را�سد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��اد 
الطرق  هيئة  ب��ج��ه��ود  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
وامل���ب���ادرات ذات  امل�����س��اري��ع  وامل��وا���س��الت يف تنفيذ 
ال�سلة بالذكاء اال�سطناعي والتنقل ذاتي القيادة 
ركاب  تنقل  ت�سهيل  وم��ب��ادرات  امل�سرتك  والتنقل 
وجهاتهم  اإىل  للو�سول  اجلماعي  النقل  و�سائل 

النهائية امليل االأخري.
جاء ذلك خالل زي��ارة �سموه مل��راآب مرتو دبي يف 
الرا�سدية وكان يف ا�ستقباله �سعادة مطر الطاير 
امل��دري��ن يف الهيئة  ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س  امل��دي��ر 
حيث تفقد منوذجني من وحدات دبي املعلقة وهو 
دب��ي ميتاز  اإم��ارة  للتنقل يف  نقل م�ستقبلي  نظام 
م��رة مقارنة  اأق��ل مبئة  اأر���س  با�ستخدام م�ساحة 
وكفاءة  نف�سها  ال�سعة  ذات  التقليدية  باالأنظمة 
ا�ستخدام الطاقة الذي يقل مبقدار خم�س مرات 
 10 ب�  اأقل  عن املركبات الكهربائية وبنية حتتية 
ال�سعة  ذات  التقليدية  النقل  اأنظمة  ع��ن  م���رات 

نف�سها.
ومي��ت��از ال��ن��م��وذج االأول م��ن وح���دات دب��ي املعلقة 
Unibike ب�سغر احلجم وخفة الوزن وتتحرك 
بني  وجتمع  معلقة  �سكك  على  فوالذية  بعجالت 
العايل وبني  االأداء  الكهربائية ذات  املركبة  مزايا 
اأنظمة  جانب  اإىل  والرتفيهية  الريا�سية  املزايا 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة حل��رك��ة ال���ع���رب���ة.. وميكن 
الدراجة  باأ�سلوب  كهربائي  مبولد  العربة  تزويد 
الركاب  بقوة  حتريكها  ميكن  وبالتايل  الهوائية 
وترتاوح �سعة كل وحدة بني راكب واحد وخم�سة 
الفردي  للتنقل  خ��ا���س��ة  م�����س��اح��ة  ووج����ود  رك���اب 
 150 املعلقة  للوحدات  الق�سوى  ال�سرعة  وتبلغ 
الوحدات  ه��ذه  وت�ستطيع  ال�ساعة  يف  كيلومرتا 
النموذج  اأم���ا  ال�����س��اع��ة  يف  م�سافر  األ���ف   20 ن��ق��ل 

 /Unicar/ املعلقة  دب��ي  وح���دات  م��ن  ال��ث��اين 
200 كم ومتتاز  ف�سممت لنقل الركاب مل�سافات 
بتناغمها مع الت�سميم الع�سري واملعايري العاملية 
فائقة  االأنظمة  وت�ساعد هذه  دبي  تنتهجها  التي 
التنقل  ان�سيابية  رف���ع  ع��ل��ى  وامل��ب��ت��ك��رة  احل��داث��ة 
اإن�ساء �سبكة عالية االرتفاع ت�سل بني  من خالل 
الوحدات  ه��ذه  �سعة  وت���رتاوح  ال�ساهقة،  االأب���راج 
بني راكبني و�ستة ركاب، وت�سل ال�سرعة الق�سوى 
تقدر  فيما  ال�ساعة،  يف  كيلومرتا   150 للحدات 
يف  راك���ب  األ���ف   50 بنحو  اال�ستيعابية  ط��اق��ت��ه��ا 

ال�ساعة.
را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  وتفقد 
اآل مكتوم القطار اجلديد ملرتو دبي الذي و�سل 
واطلع  امل���راآب  يف  حاليا  اختباره  ويجري  م��وؤخ��را 
اإدخالها  التي جرى  والتح�سينات  االإ�سافات  على 
ومنها  امل���رتو  ل��ع��رب��ات  ال��داخ��ل��ي  الت�سميم  ع��ل��ى 
واالأطفال  للن�ساء  االأخ����رية  ال��ع��رب��ة  تخ�سي�س 
للدرجة  االأوىل  العربة  م��ن  ج��زء  على  واالإب��ق��اء 
للدرجة  العربات  باقي  ُخ�س�ست  فيما  الذهبية 
الف�سية مع اإعادة توزيع املقاعد بطريقة عر�سية 
الذهبية  ال����درج����ة  يف   »Transversal«
الدرجة  يف   »Longitudinal« وط��ول��ي��ة 
الف�سية وعربة الن�ساء واالأطفال وي�سهم التوزيع 
للقطارات  اال�ستيعابية  الطاقة  زي��ادة  يف  اجلديد 
راكبا   643 العدد من  يرتفع  %8 حيث  بن�سبة 
اإىل 696 راكبا مع االإبقاء على ال�سكل اخلارجي 
ل��ل��ق��ط��ارات ك��م��ا ه��و ح��ال��ي��ا يف ع��رب��ات م���رتو دبي 
وذلك حفاظاً على الهوية الت�سميمية ملرتو دبي 
با�ستخدام األوانه املعروفة لدى اجلمهور. وتفقد 
االحدث  احلديدية  ال�سكك  �سيانة  جهاز  �سموه 
عاملياً الذي يقوم ب�سحذ ق�سبان ال�سكة احلديدية 
ب�����س��ورة اآل��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأف�����س��ل ت��واف��ق بني 
انك�سار  خطر  ملنع  القطارات  وعجالت  الق�سبان 

ال��ع��م��ر االف���رتا����س���ي للبنية  ال��ق�����س��ب��ان واإط���ال���ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ل��ق��ط��ارات وي�����س��ه��م اجل��ه��از يف تقليل 
حركة  عن  الناجت  وااله��ت��زاز  ال�سو�ساء  م�ستوى 
�سيانة  كلفة  وتقليل  ك��ب��رية  ب�����س��ورة  ال��ق��ط��ارات 
الق�سبان احلديدية نتيجة لتوفر نظام دقيق واآيل 
قيا�سات  توفري  يف  ي�سهم  كما  الوقائية  لل�سيانة 
فورية للق�سبان مما يقلل من االأخطاء الب�سرية. 
من  املك�سوف  الليموزين  مبادرتي  �سموه  وتفقد 
الليموزين  وال��دراج��ة  اإي��ف��وك  روف��ر  ط��راز رينج 
من موؤ�س�سة تاك�سي دبي وتوفر خدمة الليموزين 
وم�ستوى  تتما�سى  فريدة  تنقل  جتربة  املك�سوف 
ت��ت��وف��ر يف بع�س  ال��ف��خ��ام��ة وال��رف��اه��ي��ة يف دب���ي 
ال��ع��رب وجمريا  وب���رج  ب��رج خليفة  امل��ن��اط��ق مثل 
بيت�س ريزيدن�س و�سيتي ووك فيما توفر الدراجة 
وال�سياح يف  للركاب  ا�ستثنائية  الليموزين جتربة 
التنقل وحتديداً يف ف�سل ال�ستاء كما تقدم حلواًل 
الذروة  اأوق��ات  وال�سريع يف  ال�سهل  للتنقل  عملية 
التكامل  وحتقيق  العالية  الكثافة  ذات  واملناطق 
اأنظمة النقل واملوا�سالت من خالل ت�سهيل  بني 
اإىل  النقل اجلماعي للو�سول  تنقل ركاب و�سائل 

. last miles وجهاتهم النهائية امليل االأخري
لدعم  امليدانية  القيادة  مركبة  �سموه  تفقد  كما 
الطارئة  احل���االت  م��ع  التعامل  يف  العمل  ف��ري��ق 
واالأزمات املتعلقة بالطرق وو�سائل النقل املختلفة 
واملركبة جمهزة باأحدث التقنيات والتجهيزات من 
الربط الال�سلكي مبركز التحكم املوحد والربط 
ملركز  مبا�سر  نقل  وبث  اال�سطناعية  االأقمار  مع 

التحكم املوحد من موقع احلدث
جتربة  ع����ل����ى  دب�������ي  ع����ه����د  ويل  ����س���م���و  واط�����ل�����ع 
الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق  وامل���وا����س���الت يف  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
اأطول  اال�سطناعي واأهمها مرتو دبي الذي يعد 
مرتو دون �سائق يف العامل يكون التحكم بت�سغيله 
االآيل  التخطيط واجلدولة  اآلياً من خالل نظام 

ب��ا���س��ت��خ��دام ال���ذك���اء اال���س��ط��ن��اع��ي ل��ت��وف��ري نظام 
االأمان  وزي��ادة م�ستويات  املرتو  اإ�سارات خلطوط 
ب��ني القطارات  ال��ت�����س��ادم  وم��ن��ع االأخ���ط���ار م��ث��ل 
ل��ع��رب��ات القطارات  ال��وق��ت ذات���ه  ال�����س��م��اح يف  م��ع 
يف  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  و���س��اه��م  �سرعة  باأق�سى  بال�سري 
خف�س التكاليف الت�سغيلية بن�سبة %7 وحت�سني 
االل����ت����زام مب��واع��ي��د ال���رح���الت ب��ن�����س��ب��ة 6.4% 
الذكاء  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  اأي�����س��اً  امل�����س��اري��ع  وم���ن 
اال�سطناعي يف مركز التحكم املوحد للتعامل مع 
البيانات ال�سخمة ونظام املحاكاة والتنبوؤ بحركة 
حيث  ال��ذات��ي  التعلم  وخا�سية  واحل�����س��ود  النقل 
ا�ستيعاب  ق��ادرة على  اأدوات ذكية متطورة  وظفت 
و�ساعدت  75 مليون �سجل بيانات للتنقل يومياً 
هذه التقنيات الهيئة على تخطيط التنقل الذكي 
وحت�سني كفاءة النقل وحت�سني جتربة املتعاملني. 
واأو�سح �سعادة مطر الطاير يف معر�س �سرحه اأن 
الهيئة ا�ستخدمت تقنيات الذكاء اال�سطناعي يف 
اأ�سول  وت�سنيف  ح�سر  يف  طيار  دون  الطائرات 
ال��ه��ي��ئ��ة وم���راق���ب���ة احل���رك���ة امل����روري����ة واحل����االت 
الذكاء  ا���س��ت��خ��دم��ت  ك��م��ا  ال���ط���ارئ���ة واحل�������وادث 
اال�سطناعي يف الكامريات الذكية ملراقبة حاالت 
و�ساهم  احلافالت  مل�سار  اخلا�سة  املركبات  جتاوز 
ذلك يف زيادة االلتزام مبواعيد رحالت احلافالت 
%20 وخف�س  بن�سبة  االأج��رة  العامة ومركبات 
املبا�سرة  وغ���ري  امل��ب��ا���س��رة  الت�سغيلية  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
لو�سائل النقل وتقليل ن�سبة االنبعاثات الكربونية 
امللوثة للبيئة وطبقت الهيئة الذكاء اال�سطناعي 
القيادة  الخ��ت��ب��ارات  ال�سائقني  فح�س  �ساحة  يف 
وكامريات  مبتكرة  بتكنولوجيا  بتزويدها  وذل��ك 
ال���ك���ف���اءة م��رت��ب��ط��ة مبعالج  وح�����ّس��ا���س��ات ع��ال��ي��ة 
البيانات  خم��ت��ل��ف  ج���م���ع  ع���ل���ى  ق������ادر  م����رك����زي 
اأو  اآيل وحتديد جن��اح  ب�سكل  االأخ��ط��اء  واحت�ساب 
ر�سوب املتقدم للفح�س بطريقة موؤمتتة و�سفافة 

املرور  اإ���س��ارات  يف  اال�سطناعي  الذكاء  كما وظف 
الذكية من خالل نظام يعتمد ح�ّسا�سات مت�سلة 
اإ�ساءة االإ�سارات  اأر�سي يتناغم مع  بنظام �سوئي 
ح��ي��ث ي��ق��راأ ح��رك��ة امل�����س��اة ع��ل��ى االأر���س��ف��ة /قبل 
امل�ساة /خالل عبوره/  ال�سارع/ وعلى ممر  عبور 
على  ب��ن��اًء  اأوتوماتيكياً  املتبقي  التوقيت  وي��ع��ّدل 
هذه القراءة بحيث ي�سمح بعبور اآمن الأكرب عدد 

ممكن من امل�ساة ب�سكل اآمن و�سهل.
الهيئة  اإىل توظيف  الطاير  �سعادة مطر  وتطرق 
دبي  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  يف  اال�سطناعي  للذكاء 
التقنية  ه��ذه  طبقت  حيث  القيادة  ذات��ي  للتنقل 
القيادة  ذات���ي���ة  مل��رك��ب��ة  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال��ت�����س��غ��ي��ل  يف 
/ الكهربائية  بالطاقة  تعمل  ركاب  لع�سرة  تت�سع 

�سديقة للبيئة/ مع موا�سفات �سالمة عالية ويف 
حمل  على  ق��ادر  القيادة  ذات��ي  ج��وي  تاك�سي  اأول 
و�سائل  من  اجلديد  اجليل  جانب  اإىل  �سخ�سني 
الفني  الفح�س  مثل  للمركبات  الفني  الفح�س 
لفح�س  ال��ذك��ي��ة  وال��ن��ظ��ارة  ال��روب��وت  با�ستخدام 
املركبات وروبوت قراءة االأعطال وفح�س املركبات 
اإىل جانب امل�سح الذكي للمواقف الذي يتيح امل�سح 

والرقابة االآلية الأكر من 1000 موقف.
ويف جمال خدمة املتعاملني جرى توظيف الذكاء 
با�ستخدام  االآيل  املحادثة  نظام  يف  اال�سطناعي 
ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي حم��ب��وب وم��ق��ي��ا���س الذكاء 
ال�سخ�سي  وامل�����س��اع��د  ل��ل�����س��ع��ادة،  اال���س��ط��ن��اع��ي 
مب���ك���ربات ال�������س���وت ال���ذك���ي���ة ال�����ذي ي��ج��ي��ب عن 
وعلى  تفاعلي  ب��اأ���س��ل��وب  املتعاملني  ا�ستف�سارات 
م�ستوى املوظفني طبقت الهيئة نظام الرقيب يف 
احلافالت ملتابعة ال�سائقني اأثناء القيادة ويعتمد 
واأجهزة  احل��اف��الت  داخ��ل  ك��ام��ريات  على  النظام 
ا�ست�سعار لتنبيه ال�سائقني اأثناء القيادة خا�سة يف 

حاالت االإرهاق اأو االن�سغال بغري الطريق.
وا�ستعر�س �سعادة مطر الطاير املقارنات املعيارية 

للتنقل امل�سرتك وتطرق خاللها لال�سرتاتيجية 
املتعلقة بو�سائل النقل امل�سرتكة وتت�سمن �سركات 
احلجز االإلكرتوين وم�ساركة الدراجات الهوائية 
االأجرة  مركبات  وم�ساركة  املركبات  يف  وامل�ساركة 
وخدمة حافالت حتت الطلب والعربات املحلقة، 

وم�ساركة الرحالت.
ع��ن جهود  و���س��اه��د �سمو ويل ع��ه��د دب���ي ع��ر���س��اً 
القيادي  ذاتي  التاك�سي اجلوي  ت�سغيل  الهيئة يف 
2017 ويجري حالياً  ع��ام  ب��داأت جتربته  ال��ذي 
حتديد املوا�سفات الفنية بعد االنتهاء من تقييم 
ال�سركات امل�سنعة للتاك�سي اجلوي بناء على عدة 
وال�سالمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ن�سج  اأه��م��ه��ا  م��ع��اي��ري 
واإدارة حركة  اجل��وي��ة  احل��رك��ة  وتكامل  وال��راح��ة 
الطائرات التي يقودها طيار والطائرات دون طيار 
اجلوي.  التاك�سي  ملهبط  التحتية  البنية  وتوفري 
التح�سري  يف  العمل  �سري  على  �سموه  اطلع  كما 
القيادة  ذات��ي  للتنقل  العاملي  دبي  ملوؤمتر وحت��دي 
ال���ذي ي��ه��دف ل��ت��ع��زي��ز ال����دور ال���ري���ادي حلكومة 
دب��ي يف جم��ال التنقل ذات��ي القيادة، ودف��ع عجلة 
ا�سرتاتيجية  م�ستهدفات  يحقق  مب��ا  ال��ت��ط��وي��ر 
دبي للتنقل ذاتي القيادة وا�ستقطاب اخلربات يف 
الوعي  ون�سر  دبي  القيادة يف  ذات��ي  التنقل  جمال 
املجتمعي اخلا�س بالتقنيات احلديثة وامل�ستقبلية 
هي  حماور  ثالثة  التحدي  ويغطي  للموا�سالت 
و�سائل  مع  تتكامل  التي  القيادة  ذاتية  املركبات 
التي  القيادة  ذاتية  واملركبات  العامة  املوا�سالت 
ت�����س��ت��خ��دم ل��ن��ق��ل ال���رك���اب ���س��م��ن م��ن��اط��ق معينة 
وامل���رك���ب���ات ذات���ي���ة ال��ق��ي��ادة ال��ت��ي ت��رب��ط املواقف 
مبداخل الوجهات وبداأت الهيئة يف تلقي طلبات 
�سهر  يف  واأع��ل��ن��ت   2018 ف��رباي��ر  يف  امل�����س��ارك��ة 
للمرحلة  املتاأهلة  اجلهات  اأ�سماء  املا�سي  اأكتوبر 
النهائية من التحدي و�سيجري تكرمي الفائزين 

يف اأكتوبر 2019. 

•• احلديدة-وام :

من  طنا   350 اأك��ر من  وزع��ت هيئة الهالل االأحمر االإم��ارات��ي 
واملدن  امل��دي��ري��ات  اأه���ايل  على  االأ�سا�سية  وال�سلع  الغذائية  امل���واد 
املا�سية  الع�سرة  االأي��ام  الغربي خالل  ال�ساحل  املحررة يف  اليمنية 
قدرتها  وتعزيز  اليمنية  االأ�سر  لدعم  املتوا�سلة  جهودها  اإط��ار  يف 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ظ��روف االإن�����س��ان��ي��ة ال��راه��ن��ة ج���راء االأح�����داث يف 
اليمن. ا�ستفاد من تلك امل�ساعدات اأكر من 71 األف مواطن ميني 
حملة  �سمن  وذل��ك  ال�سن  وكبار  الن�ساء  و  االأطفال  من  معظمهم 
الغذائية  و  االإن�سانية  للم�ساعدات  امل�ستمرة  االإماراتية  التوزيعات 
ال��غ��ذائ��ي وت���وف���ري االحتياجات  االأم�����ن  ت�����س��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق  ال��ت��ي 

االإن�سانية  امل�ساعب  م��ن  والتخفيف  اليمنية  لالأ�سر  ال�سرورية 
و�سملت  االإنقالبية.  احلوثية  امليلي�سيات  انتهاكات  جراء  الراهنة 
التوزيعات 15 منطقة حمررة على امتداد ال�ساحل الغربي والتي 
تعاين ظروفا اإن�سانية �سعبة وا�ستهدفت تطبيع االأو�ساع بها ورفع 
املعاناة عن كاهل اأهلها الذين تاأثروا من ح�سار امليلي�سيات احلوثية 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  توا�سل  و  �سابقة.  ف��رتة  خ��الل 
توزيع امل�ساعدات االإغاثية على اأهايل املدن واملديريات املحررة يف 
ال�ساحل الغربي لليمن يف اإطار خطة اإغاثية �ساملة تت�سمن توزيع 
م�ساعدات عاجلة على املناطق املحررة مبا ي�سمن توفري متطلبات 
اأهلها ال�سرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف ال�سعبة التي 
ميرون بها جراء احلرب التي فر�ستها ميلي�سيات احلوثي املوالية 

الإيران. جدير بالذكر اأن ت�سيري قوافل امل�ساعدات االإغاثية لالأ�سر 
العمل  اأول��وي��ات  �سمن  ياأتي  احتياجا  االأ���س��د  و  املت�سررة  اليمنية 
الغربي  ال�ساحل  االإم���ارات���ي يف  االأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  االإن�����س��اين 
التخفيف من حدة  الغذائي و  االأم��ن  لليمن وذلك بهدف حتقيق 
على  اليمنيني.  املواطنني  كاهل  على  الراهنة  االإن�سانية  الظروف 
�سعيد مت�سل توا�سل هيئة الهالل االأحمر جهودها لتفقد حاالت 
و  الغربي  ال�ساحل  يف  النائية  املناطق  يف  ال�سحية  اليمنية  االأ�سر 
تقدمي اخلدمات العالجية لها عرب العيادة الطبية املتنقلة لي�سل 
عدد امل�ستفيدين من تلك اخلدمات يف حمافظة احلديدة اإىل اأكر 
من 4700 حالة وذلك منذ تد�سينها يف �سبتمرب املا�سي مع توفري 

العالج املنا�سب للمر�سى خا�سة االأطفال و الن�ساء و كبار ال�سن.

اأيام   10 خالل  الهالل«   « م�شاعدات  من  ي�شتفيد�ن  ميني  األف   71

حمدان بن حممد يتفقد م�شاريع �مبادرات »طرق دبي« يف التنقل ذاتي القيادة �الذكاء ال�شطناعي 

نائب الرئي�ص ال�شوداين ي�شيد بجهود »هيئة الأعمال اخلريية«

احل�شن ي�شتعد للرتحيب بالز�ار اعتبارا من 7 دي�شمرب
•• اأبوظبي-وام:

وعامة  ب��ال��زوار  للرتحيب  اأبوظبي  يف  احل�سن  منطقة  ت�ستعد 
اجلمهور اعتباراً من يوم اجلمعة 7 دي�سمرب، بدءاً من ال�ساعة 
4:00 بعد الظهر وذلك بعدما اأكملت دائرة الثقافة وال�سياحة 
– اأبوظبي اأعمال ال�سيانة والرتميم والتجديد يف املوقع الذي 

اأ�سبح وجهة تاريخية وثقافية فريدة من نوعها.
احل�سري  للمخطط  االأول  امل��رب��ع  احل�����س��ن  منطقة  ومت��ث��ل 
ق�سر  ه��ي  مرتابطة،  مكّونات  اأرب��ع��ة  م��ن  وتتاألف  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
وبيت  الثقايف  واملجمع  الوطني  اال�ست�ساري  واملجل�س  احل�سن، 
الثقافية  الوجهة  لهذه  الر�سمي  االف��ت��ت��اح  ..وُي��ع��د  احلرفيني 
حيث  الغنية،  وثقافتها  العريق  اأبوظبي  اإم���ارة  بتاريخ  احتفاًء 

يرافقه اأ�سبوع حافل بالفعاليات واالأن�سطة الثقافية.
وقال معايل حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة 
– اأبوظبي اإن منطقة احل�سن تعترب القلب الناب�س يف اأبوظبي، 
وال�ساهد احلي على حمطات تاريخية مهمة وحا�سمة يف م�سرية 
الدولة ككل. وا�ساف اأن اإعادة تقدمي هذا ال�سرح احل�ساري بعد 
اأن مت احلفاظ عليه وترميمه وجتديده لي�سبح وجهة ثقافية 
ال مثيل لها يف قلب اأبوظبي، تعك�س الروؤية الطموحة للدولة، 
والتي يعمل على تر�سيخها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
“حفظه اهلل”، من خالل تعزيز قيمة  الدولة  اآل نهيان رئي�س 
التاريخ  اإىل  باال�ستناد  ال�ساملة،  التنموية  العملية  يف  االإن�سان 
والرتاث والثقافة، وكلها تتج�سد يف منطقة احل�سن، حيث منت 
باالأحداث  املليئة  ذاكرتها  وت�سكلت  وازده���رت  اأبوظبي  مدينة 
الروؤى  جاءت  اأي�ساً  املنطقة  اال�ستثنائية، ومن هذه  واحلكايات 

امل�ستقبلية اخلالقة لبالدنا.
الثقافة  دائ���رة  ���س��ع��ادة �سيف �سعيد غ��ب��ا���س، وك��ي��ل  ق��ال  ب����دوره، 
ت�سيف  احل�سن،  منطقة  افتتاح  مع  ان��ه  اأبوظبي   - وال�سياحة 
التي  الوجهات  اإىل جمموعة  نوعها  فريدة من  اأبوظبي وجهة 
والرتاث  التاريخ  حفظ  االأول  مهمني،  بعدين  وحتقق  ت�سمها 
ال��ث��ق��ايف وت��ق��دمي��ه ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، وال��ث��اين تطوير وجهة 
وامل��ع��ا���س��رة يف جتربة  وال���رتاث  ال��ت��اري��خ  ثقافية ج��ذاب��ة جتمع 
غنى  يعك�س  فاحل�سن  اأب��وظ��ب��ي،  اإىل  ال��ق��ادم��ني  ال���زوار  �ستلهم 
..كما  االأ�سيلة  االإماراتية  والثقافية  التاريخّية  املكونات  وتنّوع 
يعد افتتاح احل�سن مرحلة جديدة من التخطيط الثقايف من 
خالل االأدوار اجلديدة التي مت تطويرها للمعامل الرئي�سة يف 
الفريدة  الثقافية  ال�سمات  لتج�سيد  وذل��ك  احل�سن،  منطقة 
املزيد من  نحو  االبداعية  املواهب  وتدفع  التي متيز جمتمعنا 

االبداع.

اأبوظبي  مدينة  يف  ت��اري��خ��ي  ���س��رح  اأق���دم  احل�سن  ق�سر  وُي��ع��د 
وي�سم بناءين مهمني وهما “احل�سن الداخلي”، ويعود تاريخ 
ك��ربج مراقبة  بناوؤه  وال��ذي مت  تقريباً،   1795 ع��ام  اإىل  بنائه 
لتوفري احلماية للتجّمع ال�سكاين على اجلزيرة الذي مت توثيق 
ن�ساأته الأول مرة خالل �ستينيات القرن الثامن ع�سر، و”الق�سر 
القرن  االأربعينيات من  بناوؤه خالل فرتة  اخلارجي” الذي مت 
على حمطات  حياً  “ق�سر احل�سن” �ساهداً  يزال  ..وال  املا�سي 
اأب��وظ��ب��ي ع��رب ال��ت��اري��خ، وك���ان ه��ذا ال�����س��رح ال��ع��ري��ق على مدار 
قرنني ون�سف مقراً للحكم واالأ�سرة احلاكمة وملتقًى للحكومة 

االإماراتية وجمل�ساً ا�ست�سارياً واأر�سيفاً وطنياً.
وحتول الق�سر اإىل متحف بعد انتهاء اأعمال الرتميم وال�سيانة، 
التي  ال��ق��ب��ائ��ل  ال���س��ت��ق��رار  منطقٍة  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ت��ط��ور  لي�سرد 
اعتمدت على �سيد ال�سمك واللوؤلوؤ يف القرن 18 اإىل واحدة من 
يربز  احل�سن”،  “ق�سر  ..وبجوار  احلديثة  العاملية  امل��دن  اأروع 
املفاو�سات  �سهد  ال��ذي  الوطني”  اال�ست�ساري  “املجل�س  مبنى 

واملحادثات االأوىل التي اأف�ست اإىل قيام دولة االحتاد.
والذي  الداخلي”  “احل�سن  معر�س  احل�سن  ق�سر  ويت�سمن 
�سهدها،  التي  التاريخية  واالأح��داث  ة ق�سر احل�سن  ي�سرد ق�سّ
ك��م��ا ي�������س���ّور م��ظ��اه��ر احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع القدمي 
وم�ستعر�ساً دور هذا املعلم التاريخي كمقر للحكم ومركز الإدارة 
�سوؤون البالد ..اأما “الق�سر اخلارجي” الذي يعود تاريخ بنائه 
اإىل اأربعينيات القرن املا�سي بتوجيهات من ال�سيخ �سخبوط بن 
�سلطان اآل نهيان، في�سم جمموعة من االأجنحة والغرف التي 
وتر�سد  الق�سر  يف  عا�ست  التي  ال�سابقة  االأج��ي��ال  ق�سة  ت�سّرد 

تفا�سيل حياتهم اليومية.
و���س��ي��ك��ون ال�����زّوار ع��ل��ى م��وع��د م��ع ف��ر���س��ة ذه��ب��ي��ة ال�ستك�ساف 
نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  �سخبوط  بال�سيخ  اخل��ا���س��ة  االأج��ن��ح��ة 
..ويتخلل  احلاكم  جمل�س  يف  امل�ساركة  جتربة  �سيخو�سون  كما 
املعر�س جمموعة من العرو�س الفيلمية والعرو�س التفاعلية 
واملحتويات التاريخية ال�سوتية والب�سرية التي جت�ّسد م�سهداً 
العريق،  الرتاثي  املعلم  هذا  داخ��ل  واالأح���داث  للحياة  متكاماًل 
باالإ�سافة اإىل جمموعة من املقتنيات االأ�سلية والقطع االأثرية 

املتوارثة من االأجيال ال�سابقة.
اأعمال  م��ن  �سل�سلة  �سهد  ال���ذي  ال��ث��ق��ايف،  امل��ج��ّم��ع  وي�ست�سيف 
ال��ت��ج��دي��د وال��رتم��ي��م م����وؤخ����راً، ب��رن��اجم��اً م��ت��ن��وع��اً يف مركزه 
املعر�س  ذل��ك  وي�سمل  الب�سرية،  للفنون  املخ�س�س  اجل��دي��د 
االفتتاحي املتمّيز الذي يركز على تاريخ املجّمع الثقايف ودوره 
يف دعم امل�سهد الثقايف والفني ..وبافتتاحه مرة اأخرى، ي�ستقبل 
املجمع الثقايف اجلمهور يف مركز الفنون الب�سرية الذي ي�سم 

وا�ستوديوهات  العمل  ور�س  من  �سل�سلة  العر�س  قاعات  بجانب 
 900 ل�  يت�سع  م�سرحاً  اأي�ساً  الثقايف  املجّمع  ..و�سي�سم  فنية 
م�ساهد واأول مكتبة خم�س�سة لالأطفال من نوعها، ومن املقرر 

افتتاحهما عام 2019.
مميز  ت�سكيلي  معر�س  الب�سرية  الفنون  قاعة  يف  حالياً  ويقام 
ي�سم  البدايات”،  ال��ث��ق��ايف:  وامل��ج��ّم��ع  “الفنانون  ع��ن��وان  حت��ت 
اأك���ر م��ن 100 ع��م��ل ف��ن��ي مل��ج��م��وع��ة م��ن ال��ف��ن��ان��ني املحليني 
فرتة  خ��الل  الثقايف  للمجّمع  االأوىل  ال��ب��داي��ات  �سهدوا  ال��ذي��ن 

الثمانينيات والت�سعينيات.
الفنيني  القّيمني  رئي�س  األي�سون،  مايا  املعر�س  بتن�سيق  وتقوم 
الفن؛  ل���رواق  التنفيذي  وامل��دي��ر  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
وعلياء زعل لوتاه، م�ساعد تقييم اأول، اللوفر اأبوظبي، وير�سد 
على  ال�سوء  بذلك  م�سّلطاً  الثقايف  املجّمع  تاريخ  من  حمطات 

دوره الريادي كوجهة حا�سنة للفن ومنارة لالإبداع.
وي�سم املعر�س بني اأركانه جمموعًة وا�سعة من االأعمال الفنية 
التي حتمل اأ�سماء فنانني بارزين ممن ا�ستهلوا م�سريتهم املهنية 
اأعمال تكليف، مبا  اإىل جانب �سبعة  اأروق��ة املجّمع الثقايف،  بني 
ا�ستثنائية جت�ّسد االأبعاد املختلفة واملتنوعة  مينح زّواره جتربة 

يف امل�سهد الفني الغني يف الدولة.
ويك�سف املعر�س اأوجه التقارب واالختالف بني هوؤالء الفنانني 
الثقايف،  املجّمع  ت��اري��خ  م��ن  االأوىل  ال�سنوات  خ��الل  وامل��ب��دع��ني 
اأبوظبي  جمتمع  يف  للتاأمل  زّواره  اإىل  ال��دع��وة  بذلك  موجهاً 

الفني بني �سفتي املا�سي واحلا�سر.
لق�سر  املجاور  موقعه  من  انطالقاً  احلرفيني،  بيت  وي�سطلع 
يف  ري���ادي  ب��دور  احل�سن،  منطقة  يف  الثقايف  واملجّمع  احل�سن 

حماية و�سون الرتاث االإماراتي املعنوي العريق، والرتويج له.
�ساماًل  برناجماً  احلرفيني  بيت  يقدم  الهدف،  لهذا  وحتقيقاً 
تتخلله جمموعة من املعار�س وور�س العمل والربامج التدريبية 
التي تركز جميعها على احلرف االإماراتية اليدوية مثل ال�سدو 
“جتديل �سعف النخل” والتلي  البدوي”  واخلو�س  “الن�سيج 
تطريز، مبا ي�سمن نقل املعارف واملهارات املتعلقة بها لالأجيال 

القادمة.
وحتتفي احِلرف اليدوية املوجودة يف “بيت احِلرفيني” بالعالقة 
الطبيعية  امل��وارد  مع  االأج���داد  طورها  التي  والفنية  االإبداعية 
لتلبية  مهاراتهم  تطوير  من  احِلرفيون  متكن  ..فقد  املحيطة 
البيئة  م��ن  م�ستفيدين  واالقت�سادية  الوظيفية  احتياجاتهم 
الطبيعية التي تتميز برائها وتنوعها؛ حيث يوجد فيها ثالثة 
ال�سحراوي،  النظام  ذل��ك  يف  مب��ا  البيئية  االأن��ظ��م��ة  م��ن  اأن���واع 

واجلبلي، والبحري.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تتيح تق�شيط خمالفات املر�ر عرب عدد من البنوك 

•• اأبوظبي-وام:

على  االإ�سالمي،  واأبوظبي  التجاري،  واأبوظبي  االأول،  اأبوظبي  بنوك:  مع  اأبوظبي،  �سرطة  اتفقت 
تق�سيط خمالفات املرور املرتتبة على املركبات وال�سائقني با�ستخدام البطاقات االئتمانية ال�سادرة 

عنها.
اأبوظبي والقنوات الرقمية مثل  وتتيح اخلدمة دفع املخالفات عرب مراكز اخلدمة التابعة ل�سرطة 
املوقع االإلكرتوين وتطبيق الهواتف الذكية واأجهزة اخلدمة الذاتية “ �سهل “ املنت�سرة على م�ستوى 

االإمارة، وذلك بنظام التق�سيط ملدة �سنة واحدة دون احت�ساب اأي فوائد على امل�ستفيدين.
بي�سر  املخالفات  مبالغ  بتق�سيط  املركبات  واأ�سحاب  ال�سائقني  على  الت�سهيل  اإىل  اخلدمة  وتهدف 
توقيع  على  العمل  يجري  فيما  للمتعاملني،  واالإيجابية  ال�سعادة  قيم  تعزيز  نطاق  �سمن  و�سهولة، 

اتفاقيات اأخرى مع عدد من البنوك العاملة يف الدولة لتقدمي هذه اخلدمة.

ال�شيخة فاطمة ت�شتقبل الأمرية رميا بنت بندر بن �شلطان اآل �شعود
•• اأبوظبي- وام:

 ا�ستقبلت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية “ اأم االإمارات 
ال�سمو امللكي االأمرية  �ساحبة  البحر..  ق�سر  “ اأم�س يف 
رميا بنت بندر بن �سلطان اآل �سعود وكيلة الهيئة العامة 
للريا�سة للتخطيط والتطوير رئي�سة االحتاد ال�سعودي 

للريا�سة املجتمعية.
بداية  يف   ���� م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ورح��ب��ت 
�� باالأمرية رميا معربة عن �سعادتها بزيارتها اإىل  اللقاء 

بلدها الثاين دولة االإمارات.. م�سيدة بالعالقات االأخوية 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دول����ة االم����ارات 

واململكة العربية ال�سعودية.
جماالت  يف  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه  اإىل  اللقاء  وتطرق 
يف  املعنية  املوؤ�س�سات  ب��ني  واالجتماعي  الن�سائي  العمل 
اململكة  يف  ونظرياتها  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة 

العربية ال�سعودية واإمكانات دعمها وتطويرها.
من جانبها هناأت االأمرية رميا بنت بندر بن �سلطان �سمو 
لتاأ�سي�س  ال��47  بالوطني  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
احتاد الدولة متمنية لدولة االإمارات مزيدا من التقدم 
ب��رئ��ا���س��ة �ساحب  ق��ي��ادت��ه��ا  واالزده������ار بحكمة  وال���رخ���اء 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
“حفظه اهلل “. واأ�سادت بالنه�سة الن�سائية التي ت�سهدها 
دولة االإم��ارات.. مثمنة دور ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
املراأة االإماراتية  الن�سائي وجهودها يف دعم  رائدة العمل 
طموحاتها  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ي���ادي���ن  خم��ت��ل��ف  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
وم�سرية  ورئي�س يف خدمة وطنها  فاعل  ب��دور  واالإ�سهام 

تقدمه.
املبادرات  باأهمية  ب��ن��در  بنت  رمي��ا  االأم����رية  اأ���س��ادت  كما 
وامل�ساريع االإن�سانية التي تطلقها �سموها مل�ساندة وحماية 
دول  م��ن  العديد  ع��ام يف  ب�سكل  واالأ���س��رة  والطفل  امل���راأة 

العامل.

�شرطة راأ�ص اخليمة تنجح يف تاأمني فعاليات احتفالت اليوم الوطني 47
•• راأ�س اخليمة – الفجر :

اأ�ساد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، 
بتعاون اأفراد املجتمع يف االلتزام بتعليمات ال�سرطة واجلهات املعنية خالل 
فعاليات احتفاالت اليوم الوطني 47، مثمناً حر�سهم على عك�س ال�سورة 
احل�سارية املتميزة  لدولة االإم��ارات التي حققت منجزات ريادية  حملياً 

وعاملياً. 

اأن القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، قد متكنت  واأكد اللواء النعيمي، 
باليوم  االح��ت��ف��ال  فعاليات  ل��ت��اأم��ني  االأم��ن��ي��ة  خطتها  اأه����داف  حتقيق  م��ن 
ف�ساًل  وت�سغيلية  ميدانية  فرق عمل  ت�سكيل  بعد   للدولة  ال�47  الوطني 
ما  ال�سرطية،  وحداتها  جميع  م�ستوى  على  بالعمليات  خا�س  فريق  عن 
اأفراد املجتمع، وذلك الأن �سرطة  اأ�سهم  يف تعزيز ثقة ور�سا واإ�سعاد كافة 
راأ�س اخليمة، قد �سخرت جميع اإمكاناتها الب�سرية والفنية لتوفري الراحة 
وان�سيابية احلركة املرورية اإىل جميع الزّوار يف خمتلف مناطق االحتفاالت، 

م�سيداً بتكاتف اجلميع الإجناح هذه الفعاليات الوطنية ، خا�سًة يف تنظيم 
من  الكبري  احل�سور  نتيجة   ، امل���روري  االزدح����ام  وت��ف��ادي  ال�سري،  ح��رك��ة 

خمتلف اجلن�سيات. 
غرفة  موظفي  اإىل  والتقدير  والثناء  ال�سكر   ، ال�سرطة  ع��ام  قائد  ووج��ه 
التي  املتميزة  جهودهم  نظري  اخليمة،  راأ����س  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
العيد  اأيام ُعطلة  ( بالغ خالل  بذلوها من خالل تلقي جمموع ) 5499 
الوطني47 ، يف الفرتة ما بني يوم ) اخلمي�س املوافق 29 نوفمرب ( لغاية 

يوم ) االثنني املوافق 3 دي�سمرب (، وذلك ح�سب ما �سّرح به �سعادة العميد 
بالقيادة  املركزية  العمليات  ع��ام  مدير  احلميدي  �سعيد  حممد  الدكتور 
العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، حيث تنوعت هذه االبالغات ما بني مرورية 
البالغات  هذه  نفت  و�سُ وغريها،  وجمتمعية،  ان�سانية  وخدمات  وجنائية 
كل  طبيعة  مع  للتعامل  الالزمة  االإج���راءات  اتخاذ  ليتم  اأهميتها،  ح�سب 
بالغ، ومد يد العون وامل�ساعدة بالتعامل مع كل بالغات وحتويله فوراً اإىل 

اجلهات ذات االخت�سا�س ح�سب نوع كل بالغ.

نائب قائد عام �شرطة راأ�ص اخليمة يطلع على حتديات الإعالم 
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

راأ�س  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  تفقد 
ب�سرطة  العامة  وال��ع��الق��ات  االإع���الم  ب���اإدارة  االأم��ن��ي  العمل  �سري  اخليمة، 
مدير  الزعابي  ع��ب��داهلل  ق�سيب  امل��ق��دم  ا�ستقباله  يف  وك��ان  اخليمة،  راأ����س 
اإدارة االإعالم والعالقات العامة باالإنابة، وعدد من �سباط االإدارة، وذلك 
بهدف متابعة اإجراءات �سري العمل االإعالمي، واالطالع على كافة جوانبه 
االأمنية والنهو�س به اإىل اأعلى امل�ستويات. حيث مت خالل الزيارة، االإطالع 
على املبادرات واملوؤ�سرات االإ�سرتاتيجية املرتبطة مبهام عمل اإدارة االإعالم، 
العمل االإعالمي االأمني، واالطالع على  التي تواجه  التحديات  ومناق�سة 
اأهم االجنازات التي حققتها اإدارة االإعالم والعالقات العامة، وم�ستهدفاتها 
املتمثلة يف ن�سر التوعية االأمنية يف جميع قطاعات راأ�س اخليمة، وبني كافة 
فئات املجتمع. واأ�ساد �سعادة العميد عبد اهلل احلديدي، بجهود اإدارة االإعالم 
التوعية  ن�سر  على  عملها  خالل  من  والبناءة  املتميزة  العامة،  والعالقات 
االأمنية  افراد اجلمهور يف خمتلف اجلوانب  املجتمع، وتثقيف  االأمنية يف 
االأمر الذي �ساعد ب�سكل كبري وعلى نطاق وا�سع يف مكافحة اجلرائم واحلد 

من انت�سارها، مما اأدى اإىل تعزيز االأمن واالأمان يف االإمارة.

كورني�ص القوا�شم ي�شت�شيف »مهرجان عوايف »15 دي�شمرب 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأعلنت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة اأم�س عن عودة »مهرجان عوايف 
كورني�س  على  العام  هذا  املهرجان  و�سيقام  االإم���ارة.  اإىل  املرتقب  الرتاثي« 
والتمتع  ب�سهولة  اإليه  الو�سول  اإمكانية  واملقيمني  للزوار  ليتيح  القوا�سم، 
مبجموعة وا�سعة من الفعاليات الثقافية التي �ستقام على مدى ثالثة اأ�سهر 

اعتباراً من 15 دي�سمرب 2018 حتى 15 مار�س 2019.
واحتفاًء بالرتاث الثقايف واحل�ساري العريق الذي تتمتع به االإمارة، �سي�سم 

املمتعة جلميع  والفعاليات  العرو�س  �سل�سلة من  الرتاثي«  »مهرجان عوايف 
واأن�سطة  الثقافية  العرو�س  اإىل  واحل��رف  الفنون  من  ب��دءاً  العائلة  اأف���راد 
االأطفال والعرو�س الرتفيهية احلية اإ�سافة اإىل �سوق تقليدي، ليتيح لزواره 

فر�سة التعرف على الثقافة املحلية واختبارها عن كثب.
وعر�س  لبيع  منفذاً   54 جم��ان��اً،  دخ��ول��ه  ميكن  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  و�سي�سم 
الوجبات  تقدم  وامل�����س��روب��ات  لالأطعمة  منافذ  وخم�سة  املنتجات؛  خمتلف 
على  مت��ت��د  ل��الأط��ف��ال  خم�س�سة  ومنطقة  ال�سهية؛  وامل��رط��ب��ات  اخلفيفة 
م�ساحة 800 مرت مربع؛ اإ�سافة اإىل عرو�س ترفيهية حية على امل�سرح يف 

نهاية كل اأ�سبوع.
اخليمة  راأ���س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  مطر  هيثم  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
عوايف  ’مهرجان  ع���ودة  ع��ن  االإع����الن  »ي�����س��ع��دن��ا   :« ق���ال  ال�����س��ي��اح��ة  لتنمية 
الرتاثي‘، والذي �سيقام هذا العام على كورني�س القوا�سم، اأحد اأ�سهر املناطق 
يف اإمارة راأ�س اخليمة. و�سي�ستمر املهرجان ملدة ثالثة اأ�سهر كاملة بداًل من 
الثقافة  على  التعرف  اإمكانية  للزوار  ليتيح  �سابقاً،  كما عهد  اأ�سابيع  ثالثة 

واالأ�سالة االإماراتية واال�ستمتاع بها لفرتة اأطول«.
اأجندة  على  ب��ارزاً  الرتاثي‘ حدثاً  ع��وايف  ’ مهرجان  »يعترب  واأ�ساف مطر: 

االإم���ارات  دول��ة  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  زواراً  يجتذب  اإذ  االإم����ارة،  يف  ال�سياحة 
راأ�س  بثقافة  لالحتفاء  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  املتحدة  العربية 
بخو�س  الراغبني  ال��زوار  ال�ستقبال  قدماً  ونتطلع  الغني.  وتراثها  اخليمة 
وال�سيافة  االإق��ام��ة  معايري  ب��اأرق��ى  والتمتع  اجل��دي��دة  الثقافية  ال��ت��ج��ارب 

العربية االأ�سيلة«.
ي�ستقبل املهرجان العائلي زواره على مدار �ستة اأيام يف االأ�سبوع من االإثنني 
اإىل ال�سبت، خالل االأوقات التالية: 04:00 ع�سراً – 10:00 لياًل، يومي 

اخلمي�س واجلمعة 04:00 ع�سراً – 12:00 منت�سف الليل. 

»مدار�ص الإمارات الوطنية« �«جامعة الإمارات« توقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-وام:

�سهد معايل اأحمد حممد احلمريي االأمني العام لوزارة �سوؤون الرئا�سة رئي�س »جمل�س اإدارة 
مدار�س االإمارات الوطنية« توقيع مذكرة تفاهم بني »مدار�س االإمارات الوطنية« و«جامعة 

االإمارات العربية املتحدة« يف وزارة �سوؤون الرئا�سة.
جمال  يف  والتعاون  الرتبوية  البحوث  جمال  يف  امل�سرتك  التعاون  بتعزيز  املذكرة  وتتعلق 
االأن�سطة الطالبية بني املوؤ�س�ستني واعتماد اجلامعة »ملدار�س االإمارات الوطنية« كمدار�س 

مف�سلة لت�سجيل اأبناء العاملني يف اجلامعة للدرا�سة فيها.
املذكرة ممثال عن اجلامعة  االإم��ارات«  البيلي مدير »جامعة  الدكتور حممد  ووقع �سعادة 
ووقعها ممثال عن »مدار�س االإمارات« الدكتور »كينيث فيدرا« مدير عام »مدار�س االإمارات 
الوطنية« بح�سور اأع�ساء »جمل�س اإدارة مدار�س االإمارات الوطنية« وم�سوؤولني من االإدارة 

العليا يف اجلامعة وفريقي العمل من الطرفني.
واأ�ساد معايل اأحمد حممد احلمريي باملذكرة التي تعزز التعاون بني موؤ�س�ستني تعليميتني 
اإىل  م�سريا   .. ومهنيا  واجتماعيا  تعليميا  ال�سباب  تاأهيل  اإىل  ت�سعيان  رائدتني  وطنيتني 

انفتاح مدار�س االإمارات على خمتلف املوؤ�س�سات الوطنية يف �ساأن تعزيز التعاون املوؤ�س�سي .

وقال اإن املذكرة تتيح تبادل اخلربات واملعارف يف خمتلف املجاالت مع جامعة االإمارات هذا 
ال�سرح الذي له مكانه تعليمية رفيعة يف الدولة .. موؤكدا معاليه اأن مدار�س االإمارات تفخر 
موظفي  اأبناء  لتعليم  االإم��ارات  جامعة  لدى  املف�سلة  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأحد  باختيارها 
اجلامعة واأبناء ال�سلك التعليمي والرتبوي حيث تتمتع مدار�س االإمارات بامل�ستوى التعليمي 

املتكامل وتوفر تعليما نوعيا ومرافق متقدمة لتوفري عملية تعليمية متقدمة.
من جانبه اأكد الدكتور حممد البيلي اأن التعاون مع مدار�س االإمارات الوطنية ياأتي متا�سيا 
مع روؤية وا�سرتاتيجية اجلامعة وحر�سها الدائم على تدعيم اجلهود امل�سرتكة مع اجلهات 
يف  التعليمية  العملية  تطوير  يف  اجلامعة  تلعبه  ال��ذي  للدور  وتعزيزا  ال��رائ��دة  التعليمية 

الدولة.
يذكر اأن املذكرة تن�س على توفري فر�س التحاق الأبناء العاملني يف جامعة االإمارات العربية 
املتحدة مبجمع »مدار�س االإمارات الوطنية« يف مدينة العني واإعطاء املدار�س االأولوية يف 
ميزة تعليم االأبناء التي توفرها اجلامعة للعاملني فيها يف حني �ستقدم املدار�س امتيازات 

خا�سة لهم.
التنفيذية  االإج���راءات  لو�سع  الطرفني  فريقي عمل من  ت�سكيل  على  املوؤ�س�ستان  اتفقت  و 

املرتبطة باتفاقية التعاون والبدء بتطبيقها وفق املتفق عليه.
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•• اأبوظبي-وام:

�سجلت اأعداد العمال امل�ستفيدين من 
الق�ساء  ل��دائ��رة  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة 
 35% بن�سبة  ارت��ف��اع��ا  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
اجلاري  ال��ع��ام  خ��الل  امل�ستهدف  ع��ن 
امل�ستفيدين  عدد  ارتفع  اإذ   ،2018
األف   135 اإىل نحو  األ��ف   100 من 
عامل موزعني على 19 قرية عمالية 
يف اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني وال��ظ��ف��رة. واأكد 
�سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي، 
اأبوظبي،  يف  ال��ق�����س��اء  دائ�����رة  وك��ي��ل 
 - العمالية  ال��ت��وع��ي��ة  حملة  حتقيق 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال���دائ���رة خ���الل عام 
الرامية  اأه���داف���ه���ا   -  2018 زاي����د 
القانونية  الثقافة  ن�سر  تعزيز  اإىل 
بحقوقهم  وتعريفهم  ال��ع��م��ال  ل��دى 
القانون  لهم  كفلها  التي  وواجباتهم 
يف دولة االإمارات، وذلك انطالقا من 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  توجيهات 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
االأولوية  لتحقيق  ال��ق�����س��اء،  دائ����رة 
يف  بامل�ساهمة  املتمثلة  اال�سرتاتيجية 
امل�ساركة  االأم����ن ع��رب  احل��ف��اظ ع��ل��ى 
امل�ستدامة مع مكونات املجتمع. واأ�سار 
اأهمية  اإىل  العربي،  يو�سف  امل�ست�سار 
العمال  تعريف  يف  التوعية  حمالت 
والتزاماتهم،  وواجباتهم  بحقوقهم 
واالأوجه التي ت�ستحق رفع الدعاوى 
الودية  ال��ت�����س��وي��ة  و���س��ب��ل  ال��ع��م��ال��ي��ة 
انخفا�س  يف  اأ���س��ه��م  م���ا  ل��ل�����س��ك��اوى، 
العمالية  والق�سايا  ال�سكاوى  اأع��داد 
بن�سبة   ،2018 العام اجلاري  خالل 
من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   42%
الق�سايا  انخف�ست  اإذ  املا�سي،  العام 
خالل  ق�سية  و897  األ��ف��ا   16 م��ن 
ق�سية   9779 اإىل   2017 ع����ام 

ق���ال  ج���ه���ت���ه  م����ن   .2018 خ������الل 
اأحمد املرزوقي، رئي�س جلنة التوعية 
العمالية يف دائرة الق�ساء اإن اللجنة 
لديها خطة التو�سع يف عملها خالل 
تو�سعة  ت��ت�����س��م��ن  امل��ق��ب��ل��ة،  ال���ف���رتة 
لت�سمل  للحملة  اجل���غ���رايف  ال��ن��ط��اق 
اأبوظبي،  اإم��ارة  كل املدن العمالية يف 
العمل  زي������ارات الأ����س���ح���اب  وت��ن��ظ��ي��م 
�ساحب  وواج��ب��ات  بحقوق  للتوعية 
عر�س  ع��ن  ف�سال  وال��ع��ام��ل،  العمل 
اللغات،  م���ن  ب���ع���دد  ت��وع��وي��ة  اأف�����الم 

عمالية،  م���دي���ن���ة  اأف�������س���ل  وت����ك����رمي 
وال��ع��ام��ل امل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى م�����س��ت��وى كل 
نطاق  ت��و���س��ع��ة  ج���ان���ب  اإىل  م��دي��ن��ة، 
الن�سائية.  العمالة  لت�سمل  احلملة 
واأو�سح اأن حمالت التوعية تركز على 
تقدمي منا�سطها يف القرى العمالية 
اإىل �سريحة كبرية  ل�سمان الو�سول 
احلر�س  م��ع  امل�ستهدفة،  الفئة  م��ن 
بخم�س  امل���ح���ا����س���رات  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
واالإجنليزية  العربية  تت�سمن  لغات 
وذلك  والبنغالية  والب�ستو  واالأوردو 

التي  القانونية  املواد  باأبرز  للتعريف 
ت��ك��ف��ل ح���ق���وق ال��ع��م��ال��ة يف ال���دول���ة، 
ف�����س��ال ع����ن االإج�����اب�����ة ع���ل���ى جميع 
وتقدمي  واال���س��ت��ف�����س��ارات  االأ���س��ئ��ل��ة 
اال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة، وال��ت��ي بلغ 
عددها نحو 1000 �سوؤال وا�ست�سارة 
قانونية، تركزت حول كيفية احت�ساب 
امل�ستحقات العمالية واالإجازات، واآلية 
املرزوقي  ول��ف��ت  ال�����س��ك��اوى.  ت��ق��دمي 
تناولت  حم��ا���س��رة   24 تنظيم  اإىل 
العمل وحقوق وواجبات  �سرح قانون 

ال���ع���ام���ل، وامل���ح���ظ���ورات ال���ت���ي يجب 
ي��ق��ع حت���ت طائلة  جت��ن��ب��ه��ا ح��ت��ى ال 
التعريف  م���ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  امل�����س��اءل��ة 
على  والرتكيز  ال�سكاوى  قيد  باآلية 
املدن  وال�سالمة يف  االأم���ن  اإج����راءات 
م�سابقات  تنظيم  بجانب  العمالية، 
على  الت�سجيعية  اجل���وائ���ز  وت���وزي���ع 
التفاعل  ي�����س��م��ن  مب���ا  امل�������س���ارك���ني، 
وتو�سيل  املرجوة  االأه��داف  وحتقيق 
بالطريقة  ال���ت���وع���وي���ة  ال���ر����س���ال���ة 

املنا�سبة .

•• املنامة-وام:

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  ب��ن  خليفة  االأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
االإمارات  ودول��ة  البحرين  مملكة  بني  العالقات  اأن  البحريني  ال���وزراء 
و�سعبي  قيادتي  را�سخة ومتميزة يف ظل ما يجمع بني  املتحدة  العربية 

البلدين ال�سقيقني من روابط حمبة واأخوة تاريخية.
االإمارات  لدولة  الوطني  باليوم  االحتفال  ح�سوره  لدى   - �سموه  وقال 
ال� 47 - “ اإننا حر�سنا اليوم على م�ساركة اأ�سقائنا يف االإم��ارات بيوهم 
واأفراحنا  فاأعيادنا  جميعاً،  قلوبنا  على  عزيزة  منا�سبة  فهي  الوطني، 

واحدة، ويجمعنا تاريخ زاخر بكل م�ساعر املحبة واملودة«.
الوطني  باليوم  االحتفال  االإم���ارات  دول��ة  �سعادته مب�ساركة  واأع��رب عن 

ما يوؤكد عمق روابط املحبة والتعاون بني البحرين واالإمارات .. م�سريا 
اأنها رواب��ط وثيقة توارثناها عن االآب��اء واالأج��داد، واأ�سبحت ت�سكل  اإىل 
تهانيه  االأ���س��ق��اء.. معربا عن خال�س  العالقات بني  يف  ف��ري��داً  من��وذج��اً 
م�سيدا مبا حتققه  املنا�سبة..  بهذه  االإم���ارات  دول��ة  الر�سيدة يف  للقيادة 

الدولة من اإجنازات متوا�سلة يف �ستى املجاالت.
لدى  الدولة  �سفري  اإقامة  مقر  زار  قد  البحريني  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
مملكة البحرين م�ساركة من �سموه للدولة يف احتفاالتها باليوم الوطني 
ال�سابع واالأربعني حيث كان يف ا�ستقبال �سموه �سعادة ال�سيخ �سلطان بن 

حمدان بن زايد اآل نهيان �سفري الدولة لدى مملكة البحرين.
واأعرب رئي�س الوزراء البحريني عن ارتياحه للم�سار املتقدم الذي ت�سهده 
اأن  اإىل  .. متطلعا  كافة  املجاالت  – االإماراتية يف  البحرينية  العالقات 

ت�سهد املرحلة القادمة املزيد من التعاون الثنائي الذي يعود باخلري على 
البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

واأ�ساد مبا ت�سهده دولة االإمارات من تطور وازدهار وما و�سلت اإليه من 
بكل ما  االإم��ارات  “هنيئا لالأخوة يف   : نه�سة ح�سارية وتنموية، قائال 

حتقق من اإجنازات وتقدم كبري بعزم قيادتها احلكيمة واأبنائها«.
وا�ستذكر �سموه دور املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب 
االآن من  اإىل ما هي عليه  االإم���ارات لت�سل  دول��ة  تاأ�سي�س  اهلل ثراه” يف 
روؤى حكيمة  “رحمه اهلل” م��ن  ك��ان ميتلكه،  م��ا  وت��ط��ور يف ظ��ل  نه�سة 
ومواقف �ستظل �ساهدة اأبد الدهر على قدرة اأبناء االإمارات على حتقيق 

االإجناز.
اأ�ساد مبواقف دولة االإم��ارات الداعمة وامل�ساندة ململكة البحرين يف  كما 

خمتلف الظروف، والتي جت�سد متانة ما يجمع بني البلدين من عالقات 
متميزة.

من جانبه اأعرب �سعادة ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن زايد اآل نهيان عن 
خال�س �سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س وزراء البحرين على 
املحبة  الزيارة تعرب عن م�ساعر  اأن هذه  اإىل  .. م�سريا  ح�سوره احلفل 
االإماراتي والبحريني على  ال�سعبني  التي جتمع بني  ال�سادقة  واالأخ��وة 
بعالقات  يرتقي  م��ا  بكل  اه��ت��م��ام  م��ن  �سموه  يوليه  م��ا  وجت�سد  ال����دوام 

التعاون واملحبة بني البلدين.
اأبعادها  بت�سعب  تتميز  البحرينية   - االإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اأن  واأك����د 
ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية وت�سهد مناء م�ستمًرا بف�سل رعاية 

واهتمام قيادتي البلدين ال�سقيقني.

•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  وق��ع 
دبي،  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل����ري، 
اأكرب ر�سالة حب ووفاء للقائد  على 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 
القيادة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  م����ب����ادرة  ���س��م��ن 
برعاية  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
جمموعة الفطيم، يف فعاليات »عام 
زايد 2018«، وهي عبارة عن �سيارة 
ر�سالة  اأك���رب  حت��م��ل  متنقلة  ك��ب��رية 
اإمارات  اأن��ح��اء  ورق��ي��ة جت��وب جميع 
الدولة والقيادات ال�سرطية وبهدف 
االإمارات  اأبناء  اإب��راز حمبة وتقدير 

ل�سخ�سيته، رحمه اهلل.
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  واأك��د 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  اأن ذك���رى  امل���ري 
�ستبقى  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
و�سيتذكرون  زاي��د  اأب��ن��اء  ل��دى  حية 
دائماً الرجل الذي كر�س حياته من 

ب��ن��اء دول���ة االإم���ارات  العربية  اأج���ل 
وقوية  متينة  اأ���س�����س  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة 
�ساهمت فيما و�سل اإليه االحتاد اإىل 
واأ�سبحت  املتقدمة  ال���دول  م�ساف 
التنمية  يف  ال���ع���امل  اأن����ظ����ار  حم���ط 

واالزده������������ار وال����ت����ط����ور وال���ت���ق���دم، 
م�سرياً اإىل اأن املغفور له اأ�س�س دولة 
املتحدة على نهج  العربية  االإم��ارات 
العطاء  عنوانه  وح�����س��اري  اإن�����س��اين 
الوطن  وح��ب  والت�سامح  وال���ري���ادة 

والوحدة واالحتاد.
املري:  اللواء عبد اهلل خليفة  وق��ال 
مهما اأ�سهبنا يف التحدث عن مكارم 
ال�سيخ  له  املغفور  وف�سائل وخ�سال 
ن���ه���ي���ان لن  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د 

بلده  الأبناء  نوفيه حقه فيما قدمه 
وللب�سرية  ع��ام��ة  ال��ع��رب��ي  ول��ل��وط��ن 
جليلة،  اإن���������س����ان����ي����ة  اأع������م������ال  م�����ن 
ت�سهدها  التي  املتتالية  ف��االإجن��ازات 
دولة االإم��ارات جاءت نتيجة الروؤية 
زايد  ال�����س��ي��خ  ل��ه  للمغفور  ال��ث��اق��ب��ة 
ال���ذي اأر���س��ى م��ع��امل دول���ة االإم���ارات 
امل�سهود لها باخلري والعطاء ومد يد 
االأر�س  بقاع  اإىل خمتلف  االإن�سانية 
يف  ال��ع��امل  دول  االإم������ارات  لتت�سدر 
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات االإن�����س��ان��ي��ة اإىل 

املحتاجني.
خليفة  اهلل  ع��ب��د  ال����ل����واء  وا���س��ت��م��ع 
الدكتور  ال����ل����واء  ب��ح�����س��ور  امل������ري، 
ال�سالل �سعيد بن هويدي الفال�سي، 
م�ساعد القائد العام ل�سوؤون االإدارة، 
العامة،  االإدارات  مديري  من  وعدد 
وال�سباط، ا�ستمع من املقدم �سالح 
�سامل اجلنيبي، رئي�س فريق املبادرة، 
اإىل �سرح عن املبادرة التي تعك�س حب 
ل�سخ�سية  االإم����ارات  اأب��ن��اء  وتقدير 

الإرث  تخليدا  وت��اأت��ي  اخل���ري،  زاي���د 
القائد املوؤ�س�س وقيمه، لتكون ب�سمة 
القادمة وحتفيزهم  االأجيال  الإلهام 
واآفاقهم  ط��م��وح��ات��ه��م  ب���ل���وغ  ع��ل��ى 

املعرفية خلدمة بالدهم.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ����س���ك���ر ي���و����س���ف علي 
لل�سوؤون  التنفيذي  املدير  الرئي�سي، 

الفطيم،  جم��م��وع��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
ال���ت���ي جت�سد  امل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى ه�����ذه 
ال�سيخ  ل��ه  للمغفور  وال��وف��اء  احل��ب 
م�سيداً  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
بال�سراكة اال�سرتاتيجية التي جتمع 
القطاعني  م��ع  ال��ف��ط��ي��م  جم��م��وع��ة 

القيادات  خ�سو�سا  واخلا�س،  العام 
اأثمرت  حيث  ال��دول��ة،  يف  ال�سرطية 
ت��ل��ك ال�������س���راك���ات ع���ن ال��ع��دي��د من 
اأكرب  مبادرة  امل��ب��ادرات ومن �سمنها 
املوؤ�س�س  للقائد  ووف���اء  ح��ب  ر�سالة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان، طيب اهلل ثراه. 

•• دبي-الفجر:

العامة ل�سرطة دبي  القيادة  احتفت 
للبيئة،  ال��دول��ي��ة  زاي����د  وم��وؤ���س�����س��ة 
ب��ف��ع��ال��ي��ات »اأ�����س����ب����وع االإم����������ارات يف 
ب� »عام  ال�سودان« �سمن االحتفاالت 
مبادرة  ت��ن��ظ��ي��م��ه��م��ا  وع����رب  زاي�������د«، 
بالتعاون  ال���ع���امل«،  ع��ي��ون  »زاي����د يف 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  �سفارة  م��ع 
للتنمية  العربية  واملنظمة  املتحدة 
ال�����زراع�����ي�����ة وج���م���ع���ي���ة ال�������س���داق���ة 
ال�سودانية االإماراتية، وذلك يف مقر 
ال�سودانية  بالعا�سمة  ال�سرطة  دار 
الفعالية  و�����س����ه����دت  اخل������رط������وم. 
ح�سور معايل الربوفي�سور اإبراهيم 
الدخريي، مدير عام املنظمة العربية 
ال�سفري  ومعايل  الزراعية،  للتنمية 
حمد اجلنيبي، �سفري دولة االإمارات 

وال�سفري  ال�سودان،  جمهورية  لدى 
ال�����س��ع��ودي يف ال�����س��ودان ع��ل��ي ح�سن 
جعفر، والدكتور عي�سى حممد عبد 
الطيف، كبري امل�ست�سارين مبوؤ�س�سة 
زايد الدولية للبيئة، والدكتور عبد 
املرافق  وال��وف��د  م�سطفى،  العظيم 
من دولة االإمارات، وو�سائل االإعالم 

ال�سودانية.
اإبراهيم  الربوفي�سور  معايل  وق��ال 
االفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال���دخ���ريي، 
ارتبطت  امل��ن��ظ��م��ة  اإن  ل���ل���م���وؤمت���ر، 
ال�سبعينيات  مطلع  يف  ن�ساأتها  منذ 
مب�ساعدة الدول العربية يف تطوير 
ال��زراع��ة وذل��ك من خالل  قطاعات 
جماالت  يف  واأن�سطة  ب��رام��ج  تنفيذ 
الطبيعية  امل�����وارد  وت��ط��وي��ر  تنمية 
وال���ب�������س���ري���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة، واإع��������داد 
لل�سيا�سات  اخل���ا����س���ة  ال����درا�����س����ات 

الزراعية وو�سع برامج حتقق االأمن 
اإعداد  عن  ف�ساًل  العربي،  الزراعي 
اأن  اإىل  م�سرياً  االمنائية.  امل�ساريع 
هذا  يف  وا�سحة  اأدواراً  زاي��د  لل�سيخ 
ه��ي ق�سيته  البيئة  ع��دَّ  اإذ  اجل��ان��ب، 
املحورية االأ�سا�سية، فاأ�سبحت دولة 
العامل يف  دول  االإم���ارات يف مقدمة 

الت�سدي للق�سايا البيئية.
اأن  ال�����دخ�����ريي،  واأ������س�����اف م����ع����ايل 
ال�����س��ي��خ زاي����د ���س��ّخ��ر ال��ط��اق��ات من 
للموارد  االأم���ث���ل  اال���س��ت��غ��الل  اأج����ل 
ت�سجيع  اإىل  وال����دع����وة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
اال�ستثمارات احلكومية واخلا�سة يف 
جعل  ما  والتمور  النخيل  قطاعات 
دول����ة االإم������ارات يف م��ق��دم��ة ال���دول 
الدخريي  واأ�سار  وامل�سدره.  املنتجة 
و�سهادات  ال��ع��امل��ي��ة  اجل����وائ����ز  اإىل 
التقدير التي نالها املغفور له ال�سيخ 

ال��دور االإقليمي  زاي��د، والتي تعك�س 
موؤ�س�س  ب����ه  ق�����ام  ال������ذي  وال��������دويل 

الدولة، طيب اهلل مثواه.
من جانبه، قال معايل ال�سفري حمد 
عن  نيابة  األقاها  كلمة  يف  اجلنيبي، 
����س���ع���ادة االأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور حممد 
اأحمد بن فهد، رئي�س اللجنة العليا 
اأن  للبيئة،  ال��دول��ي��ة  زاي���د  ملوؤ�س�سة 
لدعوة  ا�ستجابة  تاأتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
اإىل  ر���س��ال��ة  اإي�������س���ال  يف  اهلل،  رع����اه 
اأن  2018 م��ف��اده��ا  ال��ع��امل يف ع��ام 
ال�سيخ زايد موجود، واأنه �سيبقى يف 
قلوب وعقول حمبي دولة االإمارات.
ال�������س���ف���ري علي  م�����ع�����ايل  وحت���������دث 
زايد  ال�سيخ  دور  ع��ن  جعفر،  ح�سن 

وج��ه��وده يف حت��وي��ل دول���ة االإم���ارات 
خ�سراء،  م����روج  اإىل  ���س��ح��راء  م���ن 
واأ�سبحت دولة االإمارات يف �سفوف 
الدول التي تعمل على حماية البيئة 
وت�������س���ارك م���ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل يف 
اإيجاد حلول مل�ساكل التلوث واخلطر 
االحتفال  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ب��ي��ئ��ي. 
نر�سخ  للعامل  زاي��د هو نربا�س  بعام 
ف���ي���ه م����ا اأجن�������زه زاي������د م����ن عطاء 

وحكمة وتنمية.
حما�سرة  ت���ق���دمي  احل���ف���ل  وت��خ��ل��ل 
زايد«  لل�سيخ  البيئي  »االإرث  بعنوان 
العظيم  عبد  ال��دك��ت��ور  فيها  حت��دث 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ع���ن  م�����س��ط��ف��ى، 
احلديثة  الدولة  وبناء  زاي��د  لل�سيخ 
االحتفالية  وت�سمنت  االإم���ارات.  يف 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ل�سور  معر�سا 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 

ومطبوعات  ث���������راه«  اهلل  »ط����ي����ب 
موؤ�س�سة زايد الدولية للبيئة.

موؤ�س�سة  ق��دم��ت  احل��ف��ل،  خ��ت��ام  ويف 
املوؤ�س�سة  درع  للبيئة  الدولية  زاي��د 
مل����ع����ايل ال����ربوف����ي���������س����ور اإب����راه����ي����م 
املنظمة  ع�����ام  م����دي����ر  ال�����دخ�����ريي، 
ومعايل  الزراعية،  للتنمية  العربية 

ال�سفري حمد اجلنيبي، �سفري دولة 
ال�سودان.  جمهورية  لدى  االإم��ارات 
ال�سداقة  ج���م���ع���ي���ة  ت����ك����رمي  ومت 
وامل�سرف  االإم���ارات���ي���ة،  ال�����س��ودان��ي��ة 
االأعلى  واملجل�س  بال�سودان،  العربي 
بوالية اخلرطوم، وعدد من  للبيئة 
والداعمة  امل�����س��اه��م��ة  ال�سخ�سيات 

�سعادة  ت����ك����رمي  مت  ك���م���ا  ل��ل��ب��ي��ئ��ة. 
االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حممد اأح��م��د بن 
ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س  فهد، 
ت�سلم  وال��ذي  للبيئة،  الدولية  زاي��د 
الدكتور  ع��ن��ه  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ال���ت���ك���رمي 
ال��ط��ي��ف، كبري  ع��ب��د  عي�سى حم��م��د 

امل�ست�سارين مبوؤ�س�سة زايد.

رئيــ�ص �زراء البحريــن يح�شــر احتفــال �شفــارة الد�لــة باليــوم الوطنــي  

اللواء املري يوقع على اأكرب ر�شالة حب ��فاء لل�شيخ زايد

�سمن فعاليات �أ�سبوع �لإمار�ت يف �ل�سود�ن

�شرطة دبي �زايد الد�لية للبيئة حتتفيان بعام زايد يف اخلرطوم

�شرطة دبي ت�شتقبل �فدا من جلنة 
امليثاق العربي حلقوق الإن�شان

»ق�شاء اأبوظبي«: 42 % ن�شبة انخفا�ص الق�شايا العمالية خالل 2018

•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت االإدارة العامة حلقوق االإن�سان يف �سرطة دبي، 
التابعة  االإن�سان  العربي حلقوق  امليثاق  وفداً من جلنة 
فزيع،  حممد  ال�سيد  برئا�سة  العربية  ال��دول  جلامعة 
اللجنة لدولة االإم���ارات العربية  اإط��ار زي��ارة  وذل��ك يف 
املتحدة بهدف لالطالع على اجلهود يف جمال حماية 
حقوق االإن�سان على �سعيد اجلهات االحتادية واملحلية 
وجمعيات النفع العام. وكان يف ا�ستقبال الوفد العميد 
واملراأة،  الطفل  حماية  اإدارة  مدير  اأهلي  حممد  ع��ارف 
حماية  اإدارة  مدير  املن�سوري  اأح��م��د  الدكتور  العقيد 
احل��ق��وق واحل���ري���ات، وال��ع��ق��ي��د ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�ساعر 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، وع���دد م��ن موظفي  ال�����س��وؤون  اإدارة  م��دي��ر 

االإدارة العامة حلقوق االإن�سان.
وا�ستعر�س مديرو االإدارات الفرعية جهود �سرطة دبي 
امل��راأة والطفل، وحماية حقوق  يف جمال حماية حقوق 
واأبرز  بالب�سر،  االجت���ار  جلرمية  ومكافحتها  العمال، 
املبادرات واحلمالت والربامج التي تطلقها �سرطة دبي 

لتعزيز حماية حقوق االإن�سان.
على  حري�سة  دب��ي  �سرطة  اأن  املن�سوري  العقيد  واأك���د 
مت�س  ال��ت��ي  الق�سايا  ك��ل  م��ع  وامل���رن  ال�سريع  التعامل 
اأمن و�سالمة وا�ستقرار اأفراد املجتمع، مبيناً اأن حماية 
حقوق االإن�سان تعدُّ اأحد التوجهات اال�سرتاتيجية التي 

و�سعتها القيادة العامة ل�سرطة دبي والتي تتما�سى مع 
روؤية دولة االإمارات العربية املتحدة ال�ساعية الأن تكون 
اأحد النماذج الرائدة يف تقدير حقوق االإن�سان وحمايته 
من كافة اأ�سكال العنف واالإ�ساءة. وقال العقيد املن�سوري 
اإن �سرطة دبي تبذل جهوداً م�سنية وحثيثة ملحاربة كل 
ما مي�س هذه احلقوق من جرائم غري اإن�سانية، عاقدة 
ومراعاة  وامل�����س��اواآة  ال��ع��دل  م��ب��ادئ  تطبيق  على  ال��ع��زم 
اأن  ذاته  الوقت  موؤكدا يف  االأ�سعدة،  كافة  احلقوق على 
دولة االإمارات عموماً تويل اهتماماً بالغاً بقيم االإن�سان، 
وي�سوده  العدالة  ركيزته  جمتمع  اإن�ساء  على  وحتر�س 
االأمن والت�سامح يف بيئة تتعدد فيها الثقافات والعقائد 
واللغات، ويعي�س فيه االأفراد بان�سجام وتناغم كنتيجة 
حتمية للحرية التي كفلها لهم القانون، وهم ملتزمون 

بتعزيز وتفعيل االآليات التي تراعي حقوق االإن�سان.
وب��ع��د اط���الع ال��وف��د على ج��ه��ود �سرطة دب��ي يف جمال 
الطفل، وهو  واح���ة حماية  االإن�����س��ان، جت��ول يف  ح��ق��وق 
املرحوم  اأ�سرة  مع  بال�سراكة  تنفيذه  مت  ال��ذي  امل�سروع 
عبيد احللو » �سريك ال�سعادة » يف االإدارة العامة حلقوق 
االن�سان، ويعد مركزاً متكاماًل يقدم خدماته لالأطفال 
ال��ذي��ن ي��ت��ع��ر���س��ون ل��ل��ع��ن��ف، وي�����س��ه��م يف اإزال�����ة احلاجز 

النف�سي معهم، وترك انطباعاً اإيجابياً لديهم.
ويف نهاية الزيارة، اأهدت �سرطة دبي درعاً تذكاريًة لوفد 

جلنة امليثاق العربي حلقوق االإن�سان.
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اأخبـار الإمـارات
»ال�شارقة للمتاحف« تنظم عددا من الفعاليات احتفال باليوم الوطني الـ 47

ويتميز  ال�سقيقني.  البلدين  ب��ني 
فريق ال�سقور ال�سعودية باإمكانات 
يت�سكل  وه�����و  ع���ال���ي���ة،  وك�����ف�����اءات 
�سعوديني  وف��ن��ي��ني  ط��ي��اري��ن  م���ن 
من  م�ستوى  اأعلى  على  جمهزين 
واالحرتافية  واجل��ه��د  ال��ت��دري��ب 

العالية.
وي�����ه�����دف ال���������س����ق����ور م�����ن خ����الل 
من  ال�����ع�����دي�����د  يف  م���������س����ارك����ت����ه����م 
وخارجها  اململكة  داخ��ل  الفعاليات 
اإىل عك�س ال�سورة امل�سرقة للقوات 
خا�سة  البا�سلة  ال�سعودية  اجلوية 
التي  ع���ام���ة  امل�����س��ل��ح��ة  وال�����ق�����وات 
وجاهزية  ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  ت��ت��م��ي��ز 

اململكة  القيادة يف  بتوجيهات  تاأتي 
قائد  واأو���س��ح  ال�سعودية.  العربية 
“ الفريق  اأن  ال�����س��ع��ودي  ال�����س��رب 
الدولية  امل�ساركات  على  متمر�س 
وي�سعى من خالل تلك املنا�سبة اإىل 
واالحرتافية  التطور  م��دى  اإب���راز 
القوات  طيارو  بلغها  التي  العالية 
ال���ت���دري���ب املقنن  اجل���وي���ة ون���ت���اج 
وال���ت���خ���ط���ي���ط امل�������س���ب���ق وال����دع����م 
اململكة،  ق���ي���ادة  م���ن  ال����الحم����دود 
مقدما التهاين والتربيكات لقيادة 
املتحدة  االإم��������ارات  دول�����ة  و���س��ع��ب 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�47 ».
“ هوك  الفريق طائرة  وي�ستخدم 
“ بريطانية ال�سنع التي ت�ستخدم 
قبل  املقاتلني  الطيارين  لتدريب 
املقاتلة  ل���الأ����س���راب  ان�����س��م��ام��ه��م 
وتعترب م��ن اأف�����س��ل ال��ط��ائ��رات يف 
نظرا  املهمة؛  بهذه  للقيام  العامل 
ور�ساقة  وخ��ف��ة  املنا�سب  حلجمها 
داخليا  ت��ع��دي��ل��ه��ا  ومت  ح��رك��ت��ه��ا، 
العرو�س  لتنا�سب مهمة  وخارجيا 
باللونني  وط������الوؤه������ا  اجل�����وي�����ة، 
باألوان  تيمنا  واالأب��ي�����س  االأخ�سر 
علم اململكة، كما مت تزويد طائرات 
الفريق بحاويات الدخان الثالثية 
اجلوية  العرو�س  يف  ال�ستخدامها 
اإخ��راج االألوان  ولتكون ق��ادرة على 

االأخ�سر واالأبي�س واالأحمر.
ال�سعودية  ال�����س��ق��ور  ف��ري��ق  وق���دم 
ت�سكيل  يف  واأب���دع  املميزة  عرو�سه 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سقور  ف����ري����ق  اأم�����������س،  غ��������ادر، 
اجلوية  لال�ستعرا�سات  ال�سعودية 
الدولة  احتفاالت  يف  �سارك  ال��ذي 
بامل�ساركة  ال�47  الوطني  بيومها 
“ يف  “ ف���ر����س���ان االإم�����������ارات  م����ع 
اال���س��ت��ع��را���س اجل���وي ال���ذي اأقيم 

على كورني�س اأبوظبي.
ال�سعودي،  ال��ف��ري��ق  وداع  يف  وك���ان 
�سعادة اللواء الركن طيار اإبراهيم 
نا�سر حممد العلوي قائد القوات 
اجلوية والدفاع اجلوي وعدد من 

كبار �سباط القوات امل�سلحة.
وعرب قائد القوات اجلوية والدفاع 
اجل�����وي ع���ن اإع���ج���اب���ه مب���ا قدمه 
ف��ري��ق ال�����س��ق��ور امل��م��ي��ز م��ن لوحة 
التي  بالعرو�س  م�سيدا  اإب��داع��ي��ة، 
قدمها، وا�سفا اإياها باأنها متميزة 
وفريدة من نوعها، متمنيا للفريق 
دوام التوفيق يف عرو�سه املختلفة. 
ال�سعودية  ال�سقور  فريق  و�سارك 
يف االح��ت��ف��االت ب��� 8 ط��ائ��رات من 
“ ب��ك��ام��ل طواقمها  “ ه���وك  ن���وع 

اجلوية والفنية.
واأعرب املقدم طيار مو�سى الفيفي 
�سعادة  عن  ال�سعودي  ال�سرب  قائد 
ال��ف��ري��ق ال�����س��ع��ودي ب��امل�����س��ارك��ة يف 
احتفاالت اليوم الوطني االإماراتي 
م�ساركة  اأن  اإىل  الف���ت���اً  ال�47، 
ال��ف��ري��ق يف اح���ت���ف���االت االإم������ارات 

العرو�س  ب��اأج��م��ل  اأب��وظ��ب��ي  �سماء 
الفنية اجلذابة  اجلوية واللوحات 
التي تفاعل معها اجلمهور و�سكل 
مع فريق فر�سان االإمارات عرو�ساً 
االمارات  �سماء  بها  تزينت  مبهرة 
والبي�ساء  احل����م����راء  ب�����االأل�����وان 
الطيارون  وا�ستعر�س  واخل�سراء. 
جماعي  ب�سكل  العالية  مهاراتهم 
العرو�س  خ����الل  م��ن��ظ��م  وف�����ردي 
مدى  على  الفريقان  قدمها  التي 
الوطني  ال���ي���وم  اح���ت���ف���االت  اأي������ام 
ال����ت����ي ح�������س���ره���ا ج���م���ه���ور غفري 
م����ن ك���اف���ة ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع حيث 
التالحم  روح  ال���ف���ري���ق���ان  ج�����س��د 

الفريق  وي��ت��ك��ون  ت����ام.  وا���س��ت��ع��داد 
م��ن 3 اأط��ق��م ي��ق��ارب ع��دده��م 50 
عال  ان�سجام  يف  يعملون  �سخ�ساً 
وبروح الفريق الواحد، فيما ي�سكل 
ال���ط���اق���م اجل������وي جم���م���وع���ة من 
يقومون   7 وع���دده���م  ال��ط��ي��اري��ن 
يتقدمهم  العرو�س اجلوية،  ب��اأداء 
قائد الفريق املقدم الطيار مو�سى 

بن يحيى الفيفي.
املعني  ه��و  الفني  الطاقم  ويعترب 
بال�سوؤون االإمدادية ومهمة �سيانة 
للطيارين  ال���ط���ائ���رات  وجت��ه��ي��ز 
االأر�سية،  ال�سالمة  م��ن  وال��ت��اأك��د 
ثالث  االإداري  ال��ط��اق��م  وي�����س��ك��ل 

طواقم ال�سقور ال�سعودية.
لفريق  االأول  اال���س��ت��ع��را���س  وك���ان 
ال�����س��ق��ور ال�����س��ع��ودي��ة ق��ب��ل اأك���ر 
م�ساركته  خ����الل  ع���ام���اً   20 م���ن 
الكبري  اجل�����وي  اال���س��ت��ع��را���س  يف 
الذي اأقيم يف مدينة الريا�س عام 
مائة  م���رور  مبنا�سبة  1419ه� 
العربية  اململكة  تاأ�سي�س  على  ع��ام 

ال�سعودية.
ومت��ك��ن ال��ف��ري��ق م��ن امل�����س��ارك��ة يف 
واملهرجانات  الر�سمية  االحتفاالت 
ال�سياحية يف معظم مناطق اململكة، 
اخلارجية  ل��ل��م�����س��ارك��ات  اإ����س���اف���ة 

االإقليمية منها والدولية.

حمدان بن را�شد يوجه باإطالق ا�شم ال�شهيد 
ح�شن الب�شر على اأحد م�شاجد راأ�ص اخليمة 

•• دبي-وام:

وجه �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية باإطالق ا�سم ال�سهيد ح�سن عبد اهلل حممد 
الب�سر على اأحد م�ساجد منطقة الظيت اجلنوبي يف اإمارة راأ�س اخليمة والتي كان �سموه قد تربع ببنائه على نفقته 
اأهايل املنطقة. وتاأتي توجيهات �سموه تقديرا للدور والت�سحيات التي قدمها �سهداء الوطن  ال�سخ�سية خلدمة 
اأ�سمى  الواجب لتبقى رمزا للفداء والعزة والكرامة وذكرى خالدة جت�سد  البطولة والعطاء وميادين  �ساحات  يف 
معاين الوالء واالنتماء لهذا الوطن ولقيادته الر�سيدة التي �سيدت ب�سيا�ستها احلكيمة وطنا منيعا ودولة ع�سرية 
يفديها اجلميع باالأرواح. ويتميز امل�سجد الذي يت�سع الأكر من 1200 م�سل ببنائه احلديث وديكوراته الهند�سية 
االإ�سالمية وطابعه املعماري املتميز ومراعاته لكافة ا�سرتاطات ال�سالمة وظروف امل�سلني من كبار ال�سن وذوي 

الهمم اإ�سافة اإىل توفري م�ساحات وا�سعة ملواقف ال�سيارات.
 

وفق  الفعاليات  انطلقت  البحري  ال�سارقة  متحف  ويف 
وعرو�سا  النارية  لالألعاب  عرو�سا  ت�سمن  مميز  برنامج 
�سيق  م�سرحي  ع��ر���س  وت��ق��دمي  ال��ل��ي��زر  وع��رو���س  مائية 
الدولة  قيام  على  ال�سوء  �سلط  وطن”  ق�سة   “ بعنوان 
باالإ�سافة  اأرب��ع لوحات تخللها فيديو يوثق كل لوحة  يف 
�سملت  ت��راث��ي��ة  ت��راث��ي��ة جم��ه��زة بجل�سات  ق��ري��ة  الإق��ام��ة 
العربية  القهوة  حت�سري  وكيفية  اليدوية  احل��رف  اأ�سهر 
واملاأكوالت ال�سعبية وحظي االأطفال بالعديد من االأن�سطة 
ال�سخ�سيات  اأ�سهر  العرائ�س وح�سور  م�سرح  �سملت  التي 

الكرتونية.
باحلدث  اختتم  الهيئة  لفعاليات  النهائي  ال��ي��وم  وك���ان 

االأبرز وهو امل�سرية البحرية ال�سنوية ال�سهرية يف عامها 
الثانية ظهراً  ال�ساعة  ب��داأت متام  التي  اأم�س  اأول  العا�سر 
مب�����س��ارك��ة جم��م��وع��ة ���س��خ��م��ة وم��ت��ن��وع��ة م���ن ال���ق���وارب 
وال��������زوارق وال���ي���خ���وت ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال���ق���وارب 
قوارب  قبل  م��ن  املميزة  امل�ساركة  ج��ان��ب  اإىل  الريا�سية 
مر�سى  م��ن  وانطلقت  ال�سواحل  وخفر  ال�سارقة  �سرطة 
ثم  ومن  الق�سباء  اإىل  متجهًة  البحري  ال�سارقة  متحف 
البداية  نقطة  اإىل  ع��ائ��دًة  العلم  وج��زي��رة  خالد  لبحرية 
حيث انطلقت امل�سرية مع بدء االأنا�سيد الوطنية وتبعها 
للفرق  بعر�س  واختتمت  وع�سكرية  مو�سيقية  ع��رو���س 

البحرية التي قدمت اأغاين البحارة ال�سعبية.

•• ال�صارقة-وام:

نظمت هيئة ال�سارقة للمتاحف عددا من الفعاليات املميزة 
البحري  ال�����س��ارق��ة  ومتحف  ال�����س��ارق��ة  ح�سن  م��ن  ك��ل  يف 

مبنا�سبة اليوم الوطني ال�47 لدولة االإمارات.
وانطلقت فعاليات الهيئة من ح�سن ال�سارقة يوم اجلمعة 
ال�سقار  عر�س  بني  تنوعت  حية  عرو�س  باإقامة  املا�سي 
وعر�س اخليالة وفرقة العيالة باالإ�سافة ملعر�س للحرف 
الرتاثية والر�سم والت�سوير ور�سم احلناء ومت تخ�سي�س 
الور�س  بع�س  واإقامة  العربية  والقهوة  للماأكوالت  ق�سم 

التعليمية.

حتت �سعار ) كلنا م�سوؤول(

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ احلملة التطوعية »عا�شمتي« يف ال�شهامة
100 متطوع نفذو� �أعمال تنظيف �ملر�فق �لعامة وتوعية �ل�سكان باأهمية �حلفاظ على �ملظهر �لعام

قائد القوات اجلوية يودع فريق ال�شقور ال�شعودية لال�شتعرا�شات اجلوية 

» املواطنة الإيجابية « �» الوعي «.. رهان الإمارات يف رحلتها نحو امل�شتقبل 
•• اأبوظبي-وام:

حتقيق  اأن  على  االإم����ارات  دول���ة  حلكومة  ال�سنوية  االج��ت��م��اع��ات  اأك���دت 
اجلهود  فيها  تتوحد  جمتمعية  م�ساركة  يتطلب  امل�ستقبلية  االأه���داف 

لتحويل اخلطط واملبادرات اإىل واقع ملمو�س.
وجنحت االإمارات يف اإيجاد ن�سق متحد ملجتمعها اعتماداً على مفهومي 
الوعي املجتمعي واملواطنة االإيجابية، وهو ما �ساهم يف توجيه الطاقات 
االإيجابية  املواطنة  تعزيز  اأهمية  الدولة  واأدرك��ت  والتنمية.  البناء  نحو 
ودورها يف تخطي التحديات التي تواجه حكومات امل�ستقبل نظرا لطبيعة 
تلك التحديات املتغرية با�ستمرار الرتباطها مب�ستجدات العلوم واأن�ساق 
الذي  االأم��ن��ي  البعد  اإىل  اإ�سافة  الب�سري،  والتطور  االإن�سانية  املعرفة 
فر�سته االأحداث االأخرية يف املنطقة. والقى النموذج االإماراتي يف تعزيز 
الوعي املجتمعي واملواطنة االإيجابية تقديرا اإقليميا ودوليا وا�سعا، فيما 
واإ�سقاطها على  االإماراتية  التجربة  ا�ستن�ساخ  ال��دول اىل  اجته عدد من 
جمتمعاتها املحلية. وحر�ست االإمارات على تو�سيع دائرة اال�ستفادة من 
املواطنة االإيجابية والوعي التي يتحلى بها جمتمعها املحلي وت�سخريه 
والو�سطية ومواجهة  الت�سامح  قيم  ن�سر  اإن�سانية مثل  يف خدمة ق�سايا 
املن�سق  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  وقال  والغلو.  والت�سدد  التطرف  دع��وات 

دولة  يف  املجتمعي  الوعي  “ اإن  الطالب  لتمكني  خليفة  لربنامج  العام 
وامل�ستقبلية،  الراهنة  التحديات  ملواجهة  االأم��ان  �سمام  ي�سكل  االإم��ارات 
واأداة رئي�سية الإحداث التغيري وتنفيذ اخلطط والربامج التنموية على 
الوعي  ميثلها  التي  امل�سافة  القيمة  على  الدبل  واأك��د   .« االأمثل  الوجه 
والهيئات احلكومية واخلا�سة  املوؤ�س�سات  املجتمعي يف برامج عمل كافة 
وامل�سوؤولية  الوطنية  ال�سراكة  مفهوم  م��ن  انطالقا  االإم����ارات  دول��ة  يف 
املجتمعية التي حتتم ت�سافر جميع اجلهود من اأجل بناء م�ستقبل يليق 

باأبناء الوطن ويلبي طموحات قيادتنا الر�سيدة.
واأو�سح اأن دولة االإم��ارات، ومنذ عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ تويل عناية خا�سة بتعزيز مفهوم املواطنة 
يف  االأخالقية  القيمة  هذه  الأهمية  منها  اإدراك��ا  جمتمعها  يف  االإيجابية 

حتقيق املكت�سبات والتوجه نحو امل�ستقبل بخطى واثقة.
من جهته، اأكد الدكتور خليفة ال�سويدي االأكادميي واالإعالمي االإماراتي 
اأن مفهوم الوعي املجتمعي يف دولة االإمارات ا�ستفاد من تاأ�سل عدد كبري 
من القيم فيه اأفراد املجتمع كخ�سو�سية ثقافية، م�سرياً اإىل اأن النظام 
التعليمي يف الدولة اتبع منهجاً و�سطياً ت�سمن ن�سر قيم الت�سامح وتقبل 
فر�سان   “ برنامج  الت�سامح  وزارة  اأطلقت  املا�سي،  نوفمرب  ويف  االآخ��ر. 
الت�سامح “ الذي يهدف لتمكني وتاأهيل الراغبني من جميع اأفراد وفئات 

املجتمع، كي يكونوا طاقة اإيجابية ت�سهم يف ن�سر قيم الت�سامح والتعاي�س 
ال�سلمي بني ال�سباب واالأ�سر واملجتمعات املحلية يف كافة ربوع الدولة.

“ لن يقت�سر  الت�سامح  “ فر�سان  تاأثري برنامج  اأدين �سك، فاإن  وب��دون 
على املجتمع املحلي بل اإن ارتداداته �ست�سل جلميع دول العامل وذلك مع 
الدولة  اأع�ساء من جن�سيات خمتلفة ممن يقيمون يف  ان�سمام  اإمكانية 
“ �سورة م�سيئة عن املواطنة  “ املن�سة الوطنية للتطوع  اإليه. وتعك�س 
دولة  جمتمع  اأف����راد  بهما  يتحلى  ال���ذي  املجتمعي  وال��وع��ي  االإي��ج��اب��ي��ة 

االمارات ومدى مت�سكهم باملبادئ والقيم املرتبطة بالهوية الوطنية.
و318 متطوعا ومتطوعة،  األفا   349 املن�سة  امل�سجلني يف  ويبلغ عدد 

وذلك بح�سب اأحدث اإح�ساءات املوقع االإلكرتوين الر�سمي للمن�سة.
وتتيح املن�سة ملنت�سبيها نحو 6014 فر�سة تطوعية يف اأكر من 366 
موؤ�س�سة على م�ستوى الدولة ومتكنهم من تاأدية مهامهم املجتمعة ب�سكل 

�سل�س يف بيئة حمفزة.
منوذجاً  ظبي  اأب��و  اإم���ارة  اأطلقتها  “ التي  �سرطة  “ كلنا  م��ب��ادرة  وتعد 
للتوا�سل النوعي بني ال�سرطة واأفراد املجتمع، حيث ي�سهم امل�ساركون يف 
هذه املبادرة يف تعزيز جهود مكافحة اجلرائم، مبا يعك�س حتلي االأفراد 
باحل�س االأمني وامل�سوؤولية املجتمعية ال�سخ�سية واجلماعية. وبلغ عدد 
�سبتمرب  منذ  االإل��ك��رتوين  موقعها  ع��رب  امل��ب��ادرة  تلقتها  التي  الطلبات 

اأبوظبي  و723 طلب التحاق. ويف  األفاً   15 نحو  االآن  وحتى   2016
الوعي  اإىل رفع م�ستوى  “ ال��ذي يهدف  “ تكاتف  كذلك، يربز برنامج 
اأ�سلوب  باعتباره  التطوعي  العمل  مفهوم  وتعزيز  املجتمع  باحتياجات 

حياة.
ويدير الربنامج عدداً من امل�ساريع التطوعية التي تغطي قطاعات متنوعة 
ت�سمل البيئة وال�سباب وال�سحة والتعليم وغريها من القطاعات، ويعمل 
على تعزيز العمل التطوعي لدى ال�سباب االإماراتي خارج الدولة بهدف 
حتقيق تاأثري م�ستدام للمجتمعات التي متت زيارتها، وخلق تبادل ثقايف 
بني املتطوعني والبلدان امل�سيفة، وتوفري فر�سة الكت�ساب خربات دولية، 

وخلق جيل من ال�سفراء الثقافيني لدولة االإمارات العربية املتحدة.
وتعترب مبادرة “ يوم لدبي “ التي اأطلقها �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي من اأبرز املبادرات التي ت�ستهدف تعزيز 
والعطاء،  اخل��ري  وق��ي��م  ال��ت��ط��وع،  وث��ق��اف��ة  االجتماعية،  امل�سوؤولية  روح 

وتر�سيخ مكانة دبي على ال�ساحة العاملية كاأكر مدينة معطاءة.
واملوؤ�س�سات  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومية  اجل��ه��ات  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف 
العاملة يف االإمارة لتوفري كافة �سبل الدعم والت�سجيع ملختلف مبادرات 
وبرامج العمل التطوعي، وتهيئة اجلو املالئم الإ�سراك ملوظفيها واأفراد 

املجتمع فيها.

»الهوية« �»الرتبية« تبحثان تعزيز التعا�ن 
لتحقيق م�شتهدفات الأجندة الوطنية

•• ابوظبي-وام:

اأكدت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية ووزارة الرتبية والتعليم حر�سهما 
ويف  الوطنية  االأج��ن��دة  م�ستهدفات  حتقيق  يف  فاعل  ب�سكل  امل�ساهمة  على 
التي  الذكية  املواطنني وتطوير اخلدمات  بجودة حياة  االرتقاء  مقدمتها 

يقدمها اجلانبان للمتعاملني.
الوزارة  زي��ارة وفد من  اللقاء الذي عقده اجلانبان خالل  اأثناء  جاء ذلك 
ملقر الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية مبدينة خليفة يف اأبوظبي، ومتت 
االأجندة  مبحاور  ال�سلة  ذات  املجاالت  يف  بينهما  التعاون  مناق�سة  خالله 
الوطنية خ�سو�ساً فيما يتعلق بتعزيز التالحم املجتمعي والهوية الوطنية، 
ودعم اقت�ساد املعرفة وت�سجيع االإبداع واالبتكار وتطوير اخلدمات الذكية 
يف قطاع التعليم. واأكد الرائد جمال اخلاطري مدير اإدارة اال�سرتاتيجية 
على  الهيئة  ح��ر���س  واجلن�سية  للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  يف  وامل�ستقبل 
املتبادلة  املنفعة  يحقق  مبا  معهم  التعاون  وتعزيز  ال�سركاء  مع  التوا�سل 
جلميع االأطراف، وي�سمن حتقيق االأهداف اال�سرتاتيجية بجودة وكفاءة، 
مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم  اجلهات  بني  والتفاعل  التوا�سل  تعزيز  اأن  اإىل  الفتا 
يف متكينها من الو�سول اإىل التمّيز املوؤ�س�سي والريادة يف تطوير خدماتها 
اأع�ساء الوفد  اأف�سل املعايري. واطلع  املقدمة للمتعاملني، وتوفريها وفق 
خالل االجتماع الذي ُعقد يف مركز االبتكار مبقر الهيئة بح�سور ال�سيخة 
خلود القا�سمي الوكيل امل�ساعد لقطاع الرقابة يف وزارة الرتبية والتعليم، 
و�سعادة العميد �سهيل جمعة اخلييلي املدير العام للجن�سية باالإنابة، على 
االآليات التي تتبعها الهيئة يف تطوير عملياتها، واأبرز املبادرات والربامج 
ومتكينها  باأدائها  االرتقاء  يف  اأ�سهمت  والتي  تتبناها،  التي  العمل  واأنظمة 
تعتربه  ال��ذي  املتعاملني  اإ�سعاد  املعدالت يف جمال  اأعلى  اإىل  الو�سول  من 
من اأهم اأولوياتها. كما متت خالل االجتماع مناق�سة املوؤ�سرات الت�سغيلية 
اأبرز االأفكار  لكال اجلانبني والتي ترتبط باالأجندة الوطنية، وا�ستعرا�س 
الطرفني،  متعاملي  على  االإج���راءات  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  واملقرتحات 
وتر�سم  ر�ساهم  حتقق  م�ستويات  اإىل  لهم  املقدمة  باخلدمات  واالرت��ق��اء 

االبت�سامة على وجوههم.

•• اأبوظبي- الفجر: 

وحتت  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
ال�سهامة  مدينة  يف  »عا�سمتي«  التطوعية  احلملة  م�����س��وؤول«  كلنا   « �سعار 
املجتمعية  امل�سوؤولية  تعزيز  اإىل  احلملة  وتهدف  املتطوعني،  مئات  مب�ساركة 

وخ�سو�ساً يف جمال احلفاظ على املرافق العامة وحماية مظهر املدينة.  
التنمية  لتحقيق  البلدي  النظام  روؤي��ة  اإط��ار  �سمن  »عا�سمتي«  حملة  وتاأتي 

ال�سراكة  وتعزيز  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  احلياة  ج��ودة  معايري  وتعزيز  امل�ستدامة 
والتعاون بني بلدية مدينة اأبوظبي واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة واملجتمع 
املحلي، حيث قام مركز بلدية ال�سهامة بتنظيم احلملة بهدف اإزالة م�سوهات 
اأهايل  واإ���س��راك  ال�سكنية،  االأح��ي��اء  يف  التوعية  م�ستوى  ورف��ع  ال��ع��ام،  املظهر 
املنطقة واملتطوعني يف احلفاظ على املظهر احل�ساري الإمارة اأبوظبي وتقدمي 

قدوة يف االأعمال التطوعية البّناءة.
على ال�سعيد ذاته اأعربت بلدية مدينة اأبوظبي عن جزيل �سكرها وتقديرها 

لل�سركاء الذين اأ�سهموا يف اإجناح احلملة وحتقيق اأهدافها من خالل م�ساركتهم 
واإ�سهاماتهم وحر�سهم على تقدمي الدعم اللوج�ستي الالزم، وعربت البلدية 
عن التزامها بتعزيز عالقات ال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي التي كان 
لها دور موؤثر يف احلملة متمثلة بكل من: القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي - 
العامة  الهيئة  – تدوير،  النفايات  اأبوظبي الإدارة  املجتمعية، مركز  ال�سرطة 
الربج  االأ�سرية، موؤ�س�سة  التنمية  موؤ�س�سة  واالأوق����اف،  االإ�سالمية  لل�سوؤون 
للمقاوالت العامة، م�ست�سفى برجيل، مركز ال�سهامة لتحفيظ القراآن، �سركة 

احلدائق امللكية للتعهدات الزراعية، �سركة اإجناز الوطنية للم�ساريع العامة، 
اجلرف مل�ساريع التنمية ذ.م.م، الريوم للمقاوالت والنقليات العامة ذ.م.م.

واأكدت البلدية اأن احلملة ت�سمنت العديد من الفعاليات كان اأهمها نزول فرق 
املتطوعني والذين جتاوز عددهم املائة متطوع اإىل ال�سوارع واالأحياء ال�سكنية 
بهدف تنفيذ اأعمال اإزالة امل�سوهات املختلفة ومنها :امل�سوهات الزراعية، �سبغ 
الع�سوائية عن  الكتابة  اإزال��ة  البيوت،  املنت�سرة بني  املخلفات  املطبات، ترحيل 

اجلدران، �سبغ و�سيانة بوابات امل�ساجد، تنظيف امل�ساجد من اخلارج.
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•• دبي-وام:

فازت لطيفة القرق م�سممة االأزياء االإماراتية يف م�سابقة 
ت�سميم الزي الر�سمي الأكر من 30 األف موظف ومتطوع 
يف اإك�سبو 2020 دبي لتحظى بفر�سة ثمينة للك�سف عن 
اأول  خ��الل  للعامل  وامل�ستدامة  االأنيقة  الفنية  اإب��داع��ات��ه��ا 
واأفريقيا  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  ينظم  دويل  اإك�سبو 
ال��ق��رق عقب مناف�سة جمعتها  ف��وز  اآ���س��ي��ا. وي��اأت��ي  وج��ن��وب 
باثنتني من دور االأزي��اء التي تر�سحت للنهائيات حيث مت 
ا�ستعرا�س ت�ساميم دور االأزياء االإماراتية الثالث يف حفل 
خا�س اأقيم مبركز املتطوعني الذي مت افتتاحه موؤخرا يف 
موقع اإك�سبو 2020 دبي. و�ستعمل لطيفة القرق عن كثب 
�سريتديه  ال��ذي  الر�سمي  ال��زي  لتجهيز  اإك�سبو  فريق  مع 
ا�ستقبالهم  لدى  ومتطوعوه  دبي   2020 اإك�سبو  موظفو 

ماليني الزوار القادمني من خمتلف اأنحاء العامل حل�سور 
ال��ذي ميثل مهرجانا عامليا لالبتكار  ال��دويل  هذا احل��دث 
وحتى   2020 اأكتوبر   20 من  اأ�سهر   6 م��دار  على  ميتد 
اأ�سارك  اأن  “ ي�سرفني  القرق:  2021. وقالت  اأبريل   10
يف ه���ذه امل�����س��اب��ق��ة واأن����ا ���س��ع��ي��دة ل��ل��غ��اي��ة ب��ف��وزي ب��ه��ا الأرى 
حلمي حقيقة ملمو�سة على اأر�س الواقع.. فمنذ فوز دبي 
با�ست�سافة اإك�سبو 2020 دبي �سعرت بواجب م�ساركتي يف 
التحدي  خو�س  واخ��رتت  التاريخي  الوطني  االإجن��از  هذا 
ثقافة  فيها  تتناغم  اإب��داع��ي��ة  ت�ساميم  اب��ت��ك��ار  يف  ورغ��ب��ت 
واأ�سافت:   .« ب���االإجن���ازات  احل��اف��ل  و�سجله  ال��غ��ايل  وط��ن��ي 
رحلة مذهلة تعلمت فيها  خ�ستها  التي  املناف�سة  كانت   “

املقبلة  ال���دورة  ا�ست�سافة  لنا  بالن�سبة  يعنيه  وم��ا  الكثري 
لتعريف  اإذ متثل فر�سة ثمينة  ال���دويل،  ه��ذا احل��دث  من 
العامل بثقافتنا وتقاليدنا العريقة، واآمل اأن تغمر م�ساعر 
اأثناء  الر�سمي  الزي  الفخر واالعتزاز كل من يرتدي هذا 
وكانت م�سابقة   .« دبي   2020 اإك�سبو  بالعامل يف  ترحيبه 
الت�سميم قد اأطلقت لت�سجيع جمتمع االأزي��اء املحلي على 
الفر�سة  امل�سممني  وم��ن��ح  ال���دويل  احل���دث  االن��خ��راط يف 
ليكونوا عن�سرا رئي�سيا يف احلدث االأكرب يف العامل، حيث 
ل��ل��ف��وز وف���ق م��ع��اي��ري حم���ددة ت�سمل  امل��ر���س��ح��ني  مت تقييم 
وا�ستخدامها  االإم��ارات��ي  ال��رتاث  من  امل�ستوحاة  العنا�سر 
ال��ع��م��ل��ي وم��راع��ات��ه��ا ل��ال���س��ت��دام��ة وامل��ح��اف��ظ��ة يف الوقت 

دب��ي. وج��رى تقييم   2020 اإك�سبو  ذات��ه على روح عالمة 
املر�سحني من قبل جلنة حتكيم تراأ�ستها معايل رمي بنت 
ال��ت��ع��اون الدويل  ل�����س��وؤون  اإب��راه��ي��م الها�سمي وزي���رة دول���ة 
املدير العام ملكتب اإك�سبو 2020 دبي. و�سمت اللجنة اأي�سا 
 2020 اإك�سبو  اأق�سام  خمتلف  من  وموظفني  متطوعني 
فوغ  رئي�س حت��ري��ر جملة  اأرن���وت  مانويل  ج��ان��ب  اإىل  دب��ي 
العربية و�سا�س بروان العميد املوؤ�س�س ملعهد دبي للت�سميم 
واالبتكار وجازية الظنحاين الرئي�س التنفيذي ملجل�س دبي 
الدين  �سم�س  حياة  الدكتورة  وقالت  واالأزي����اء.  للت�سميم 
وع�سو  دبي  -اإك�سبو2020  والثقافة  الفنون  رئي�س  نائب 
جلنة التحكيم: “ كان من املهم للغاية بالن�سبة لنا اأن يعرب 

الزي الر�سمي لفريق العمل واملتطوعني يف اإك�سبو 2020 
واأن يرمز يف  االأ�سيلة  االإماراتية  والثقافة  القيم  دبي عن 
االآن ذاته اإىل االإبداع واالبتكار والتطور، وقد تو�سلت جلنة 
التحكيم باالإجماع اإىل اأن عالمة توي�ستد رووت�س جنحت 
ويجمع   .« واأن��ي��ق  مبتكر  ب��اأ���س��ل��وب  العنا�سر  ه���ذه  بجمع 
مفهوم ت�سميم الزي ، بطابعه العملي واملتوا�سع واملنا�سب 
الذي ميكن متييزه ب�سهولة، بني االأ�سالة واملعا�سرة ليقدم 
ت�ساميمه من  وي�ستوحى  التقليدي واحلديث  مزيجا بني 
ال�سماء والنجوم وال�سحراء. ويدمج املفهوم اأي�سا مو�سوع 
اال�ستدامة يف اإك�سبو 2020 دبي عرب ت�سجيع النا�س على 
ال��ت��ربع ب��االأق��م�����س��ة ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اإع����ادة تدويرها 
اجل��دي��د وعلى  ال��ر���س��م��ي  ال���زي  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف �سناعة 
�سبيل املثال ميكن اإعادة تدوير اأقم�سة البولي�سرت القدمية 

ال�ستخدامها يف ن�سج الياقات واأطراف االأكمام.

•• اأبوظبي-وام:

اأم���ل ع��ب��داهلل القبي�سي  وق��ع��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة 
روجر  ومعايل  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة 
نوكودو دانغ رئي�س الربملان االأفريقي الذي ي�سم 
باأبوظبي  املجل�س  م��ق��ر  يف  ال��ي��وم  دول���ة   ”55  “
الت�ساور  اأطر  تعزيز  بهدف  وتفاهم  تعاون  مذكرة 
الق�سايا  خمتلف  حيال  ال���راأي  وت��ب��ادل  والتن�سيق 
ذات االه��ت��م��ام امل�����س��رتك مب��ا ي��واك��ب روؤي����ة دولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وي��ع��م��ق ال�����س��راك��ة مع 
دول القارة االأفريقية واأكدت معايل الدكتورة اأمل 

القبي�سي ومعايل روجر نوكودو دانغ -الذي يقوم 
بزيارة لدولة االإمارات بدعوة من املجل�س الوطني 
االحتادي- اأن توقيع املذكرة جاء يف اطار توجهات 
وتطلعها  االأفريقية  ال��ق��ارة  ودول  االإم���ارات  دول��ة 
تقوم  اأو�سع  الأف��اق  الثنائية  العالقات  تطوير  اإىل 
وامل�سالح  املتبادل  واالح���رتام  التفاهم  اأ�س�س  على 
امل�سرتكة ومزيد من التعاون والتن�سيق مبا يحقق 
م�سالح ���س��ع��وب ه���ذه ال����دول وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 
وال�سيا�سية  واال�ستثمارية  االقت�سادية  امل��ج��االت 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم�����االت  ويف  وال���ربمل���ان���ي���ة 
اخلربات  وت��ب��ادل  واالبتكار  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 

املعرفية وحلر�سهما على تعزيز االأمن واال�ستقرار 
وترجمة  االإن���������س����ان  ح���ق���وق  وح���م���اي���ة  وال�������س���الم 
الدولية  املواثيق  اح��رتام  اأهمية  على  حلر�سهما 
فيما  ال��دويل  للتعاون  االأ�سا�سية  املبادئ  واح��رتام 
التدخل يف  الوطنية وعدم  ال�سيادة  يتعلق مببادئ 
القوة  ا�ستخدام  وع��دم  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����س��وؤون 
الدولية. جاء ذلك خالل جل�سة  املنازعات  يف حل 
الدكتورة  م��ع��ايل  برئا�سة  ع��ق��دت  ال��ت��ي  املباحثات 
وم��ع��ايل روج���ر ن��وك��ودو دان���غ وال��وف��د امل��راف��ق له 
وال���ت���ي ت���رك���زت ع��ل��ى ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز عالقات 
التعاون بني دولة االإمارات ودول القارة االأفريقية 

واال�ستثمارية  والثقافية  االقت�سادية  املجاالت  يف 
واأخر التطورات يف املنطقة والعامل.

رئي�س  القبي�سي ومعايل  الدكتورة  و�سددت معايل 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز التعاون  ال���ربمل���ان االأف��ري��ق��ي ع��ل��ى 
الربملاين بني اجلانبني من خالل تبادل الزيارات 
الربملانية وتاأ�سي�س جلان �سداقة وتبادل اخلربات 
الق�سايا  ب�����س��اأن  ال��دع��م  اأ���س��ك��ال  وت��ق��دمي خمتلف 
املحافل  امل�ساركة يف  امل�سرتك خالل  االهتمام  ذات 

الربملانية االقليمية والدولية.
الوطني  املجل�س  يكون  اأن  مو�سوع  اللقاء  وتناول 
االحت�������ادي ع�����س��وا ب�����س��ف��ة م���راق���ب يف ال���ربمل���ان 

االف��ري��ق��ي مب��ا ي�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 
والتن�سيق  للتعاون  جديدة  اآفاقا  ويفتح  اجلانبني 
امل�سرتك بني املجل�س الوطني االحتادي والربملان 

االأفريقي وكافة برملانات اأفريقيا.
واأعرب معايل رئي�س الربملان االأفريقي عن دعمه 
الربملان  م��راق��ب��ا يف  ع�����س��وا  االإم������ارات  ت��ك��ون  الأن 

االأفريقي.
بالدور  االأف��ري��ق��ي  ال��ربمل��ان  رئي�س  م��ع��ايل  واأ���س��اد 
املهم الذي تلعبه دولة االإمارات لتحقيق التوا�سل 
الدعم  خ��الل  م��ن  االإفريقية  ال���دول  م��ع  امل�ستمر 
امل�ستمر والزيارات املتبادلة يف ظل اهتمام القيادة 

الر�سيدة لدولة االمارات بتعزيز عالقات التعاون 
امل�سرتكة مع القارة االإفريقية مبا يخدم امل�سالح 
امل�سرتكة للجانبني، موؤكدا اأن التعاون االقت�سادي 
ال��رئ��ي�����س��ي للعالقات  امل��ح��رك  واال���س��ت��ث��م��اري ه��و 

الثنائية بني خمتلف االأطراف والدول.
غليطة  بن  م��روان  �سعادة  املباحثات  جل�سة  ح�سر 
بن  حممد  و�سعادة  املجل�س  لرئي�س  االأول  النائب 
�سليمان  وع��زة  ليتيم  وعائ�سة  ال��ع��ام��ري  ك��ردو���س 
�سبيب  اأحمد  و�سعادة  املجل�س  اأع�ساء  �سليمان  بن 
جا�سم  و�سعادة  للمجل�س  العام  االأم��ني  الظاهري 

الزعابي االأمني العام امل�ساعد للخدمات امل�ساندة.

•• دبي-وام:

الرئي�س  ب���ل���ه���ول،  خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة  ����س���ع���ادة  اأك�����د 
روؤية  اأن  للم�ستقبل،  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل”، اأ�س�ست اأر�سية �سلبة لالنطالق 
نحو امل�ستقبل واال�ستعداد له ب�سكل علمي �سمن 
ذلك  ي�ستدعيه  مبا  الرئي�سية،  القطاعات  كافة 
القادمة  لالأجيال  النوعية  ال��ق��درات  تعزيز  من 
التطوير  ع��م��ل��ي��ات  مل��وا���س��ل��ة  ف��ر���س��ه��ا  و���س��م��ان 
ذلك  ي�سكل  اإذ  التنمية،  متطلبات  كافة  لتلبية 
االإطار العام لالأهداف اال�سرتاتيجية واخلطط 
امل�ستقبلية التي تعمل موؤ�س�سة دبي امل�ستقبل على 

تنفيذها.
التي  االأ���س��ا���س��ي��ة  االأه����داف  اأن  �سعادته  واأو���س��ح 
و���س��ع��ه��ا ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���س��د 
دبي  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  التنفيذي 
م�ساهمتها  لتاأكيد  ترمي  للموؤ�س�سة  للم�ستقبل، 
للم�ستقبل  دب�����ي  اأج����ن����دة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال���ف���ّع���ال���ة 
ا�ست�سراف  يف  اأ����س���ا����س���ي  ب������دور  واال�����س����ط����الع 
املديني  على  اال�سرتاتيجية  القطاعات  م�ستقبل 
ب��ال�����س��راك��ة م��ع القطاعني  امل��ت��و���س��ط وال��ط��وي��ل 
عنهم  غنى  ال  �سركاء  بو�سفهما  واخلا�س  العام 
مع  وبالتعاون  التنمية  م�سارات  خمتلف  �سمن 
املعنّية  العاملية  املوؤ�س�سات  من  كبرية  جمموعة 
املبتكرة  واحللول  ال�سيغ  واإنتاج  امل�ستقبل  بعلوم 
املحتملة.  اأو  الراهنة  �سواء  التحديات  ملواجهة 
التي  م�سوؤول”  م��ع  “جل�سة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�سمن  دب��ي  حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب  عقدها 
�سل�سلة اللقاءات التي ينظمها بح�سور نخبة من 
القيادات االإعالمية املحلية والعاملية العاملة يف 
االإيجابي  التوا�سل  عملية  اإث��راء  بهدف  الدولة 
م�سوؤويل  وك��ب��ار  االإع��الم��ي  املجتمع  ب��ني  البّناء 
اجلهات احلكومية �سمن قطاعات حيوية مهمة 
تعد االأكر متا�سا مع حياة النا�س وتاأثريا فيها.

باإطالق  املوؤ�س�سة  “بادرت  بلهول:  �سعادة  وق��ال 
جم��م��وع��ة م��ن امل��ن�����س��ات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي تركز 
ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ودع����م ج��ه��ود خمتلف 
اأبعاد  ا�ستك�ساف  يف  الراغبة  واجل��ه��ات  الهيئات 
عرب  وامل��خ��رج��ات  االأداء  لتطوير  ج��دي��دة  و�سبل 
جديدة  حلول  وتطبيق  االبتكار  عملية  حتفيز 

يف �ستى مناحي العمل، حيث تركز املوؤ�س�سة على 
بالتكنولوجيا  املرتبطة  واملجاالت  التخ�س�سات 
تناف�سية  رف���ع  ع��ل��ى  االأق����در  بو�سفها  احل��دي��ث��ة 
باالأليات  رف���ده���ا  ع���رب  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ق���ط���اع���ات 

والو�سائل املعتمدة على االأ�س�س العلمية«.
املختلفة  االإ����س���ه���ام���ات  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  وت����ط����ّرق 
للموؤ�س�سة يف اإطار حتقيق اأهدافها اال�سرتاتيجية 
اأطلقتها  التي  املن�سات  “ياأتي يف مقدمة  وق��ال: 
التي  للم�ستقبل”  دب���ي  “م�سرعات  امل��وؤ���س�����س��ة 
تبنيها  تقليدية عرب  اأعمال غري  ُت�سكل حا�سنة 
برتكيزه  االأخ��رى  الربامج  عن  يتميز  لربنامج 
ب�سورة اأ�سا�سية على تطوير وا�ستخدام املنتجات 
دبي  م�ستوى  على  امل�ستقبلية  االأول��ي��ة  والنماذج 
اجلديدة  لالأفكار  الفعلي  والتطبيق  بالكامل، 
التنفيذ  م��و���س��ع  وو���س��ع��ه��ا  احلقيقي  ال��ع��امل  يف 
ب��دون ت���ردد«. واأ���س��ار اإىل اأن حتقيق ه��ذا يعتمد 
القيادة  الدعم الالحمدود من  االأ�سا�س على  يف 
االأفكار  باأن  لقناعتها  املوؤ�س�سة  جلهود  الر�سيدة 
ترى  حتى  ال��دع��م  ك��ل  تتلقى  اأن  يجب  املبتكرة 
النور، وهو ما مييز دبي عن غريها كمدينة يقوم 
تبني  اإىل  �سّباقة  وكونها  االإب���داع  على  جوهرها 
الدعم  �سبل  خمتلف  وتقدمي  اجلديدة  االأف��ك��ار 
ل��ل��م��واه��ب ال���ق���ادرة ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ري خ���ارج االأطر 
للم�ستقبل”  دب��ي  “م�سرعات  وُتعد  التقليدية. 
من اأوائل املن�سات التي اأطلقتها املوؤ�س�سة للربط 
بني كربى �سركات االبتكار على م�ستوى العامل 
يف  االأع��م��ال  ورواد  احلكومية  املوؤ�س�سات  وق���ادة 
دبي لتحقيق جملة من االأه��داف بغية التو�سل 
املواتية  ال��ف��ر���س  القتنا�س  مبتكرة  ح��ل��ول  اإىل 
القطاعات  �سمن  امل��ل��ّح��ة  ال��ت��ح��دي��ات  وجم��اب��ه��ة 
مثل  مبتكرة  تقنيات  با�ستخدام  كافة  الرئي�سية 
الذكاء اال�سطناعي والروبوتات، وعلم اجلينوم، 
املالية،  واحل�سابات  االأب��ع��اد،  ثالثية  والطباعة 

وحماكاة الطبيعة، والتكنولوجيا احليوية.
اأكد   ،”2071 “منطقة  تاأ�سي�س  اأ���س��ب��اب  وع��ن 
بوابة  ت�سكل  اأن��ه��ا  بلهول  جمعة  خلفان  ���س��ع��ادة 
عبور اإىل الغد ومن�سة لتطبيق منوذج االإمارات 
اأه������داف مئوية  ل��ت�����س��م��ي��م امل�����س��ت��ق��ب��ل، وجت�����س��د 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي   2071 االإم���ارات 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لت�سّكل برنامج 
مالحمه  اُ�ستلهمت  االأم��د  طويل  حكومي  عمل 
من املحا�سرة التاريخية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اأبوظبي  عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

الأجيال  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
امل�ستقبل.

“منطقة  ت��اأ���س��ي�����س  وراء  احل��اف��ز  “كان  وق����ال: 
2071” هو دعم جهود كافة اجلهات االإماراتية 
اأجل الو�سول للهدف االأ�سمى  التي تتكامل من 
دولة  اإليه اجلميع وهو دعم جهود  ي�سعى  الذي 
االإمارات يف ت�سميم امل�ستقبل لالأجيال القادمة«. 
مفتوحاً  خم���ت���رباً   ”2071 “منطقة  وُت���ع���د 
وت�سميم  وال��ت��ج��ارب  االأف���ك���ار  وت��ط��وي��ر  للتعلم 
الختبار  م�����س��اح��ة  ك��ون��ه��ا  ع��ن  ف�����س��اًل  امل�ستقبل 
القطاعني  يف  للجهات  ت��وف��ر  امل��ب��ت��ك��رة  احل��ل��ول 
متطورة  ومرافق  اإمكانيات  واخلا�س  احلكومي 
دبي  وم�سرعات  احلكومية  امل�سرعات  ي�سمل  مبا 
من�سة  يجعلها  م��ا  ال�سباب،  وم��رك��ز  للم�ستقبل 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ل��ل��ع��ق��ول اخل���الق���ة ل��ت��ط��وي��ر احللول 
االأفكار  وتطبيق  االأ�سا�سية،  للتحديات  الناجعة 
باالأ�سلوب  وتوظيفها  اجل����دوى  ذات  اجل��دي��دة 
الرئي�س  واأو����س���ح  امل��ج��ت��م��ع.  االأم���ث���ل يف خ��دم��ة 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل اأن امل�سروعات 
امل�ستقبلية التي اأطلقتها املوؤ�س�سة حققت مردوداً 
���س��وف ي��ت��م ج��ن��ي ث���م���اره خ����الل املرحلة  ط��ي��ب��اً 
التي   /X10/ دب��ي  م��ب��ادرة  اأن  م�سرياً  املقبلة، 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها 
مدن  �ستطبقه  ما  اليوم  دب��ي  لتطبق  مكتوم  اآل 
ال��ع��امل االأخ����رى ب��ع��د 10 ���س��ن��وات، حت��ت قيادة 
�سمو ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم، 
حممد ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب ح��اك��م دبي، 
بداأت بالفعل حتقيق اإجنازات ملمو�سة. واأ�ساف 
باملبادرة  اخل��ا���س��ة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  اأن  ���س��ع��ادت��ه 
و�سلت اإىل مراحل متقدمة بالتعاون مع العديد 
من اجلهات املعنية يف حكومة دبي وجرى تطوير 
اأفكار وم�ساريع متنوعة من �ساأنها اإحداث تغيري 
وتعزيز  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل  منظومة  يف  ���س��ام��ل 
فعالية اخلطط م�ستقبلية وجاهزيتها للتطبيق 
امل�ساريع  م��ن  باقة  ع��رب  القادمة  املرحلة  خ��الل 
واالأفكار التي مت بالفعل اعتمادها بعد درا�ستها 
بال�سكل املطلوب والتاأكد من قدرتها على تقدمي 

اإ�سافات نوعية يف املجاالت ذات ال�سلة.
اإل��ي��ه��ا امل�ساريع  ت��ت��ط��رق  ال��ت��ي  امل���ج���االت  وح����ول 
�سعادة  ن��ّوه  امل��ب��ادرة،  اإط���ار  املُعتمدة يف  واالأف��ك��ار 
ب��ل��ه��ول اأن���ه���ا ت���دخ���ل ���س��م��ن ن��ط��اق��ات خمتلفة 
وال�سوؤون  وال��ط��ريان  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  مثل 

ما  االلكرتونية،  واالألعاب  واالقت�ساد  القانونية 
قطاعات  يف  الفوائد  م��ن  جملة  حتقيق  ي�سمن 
فيها،  ال�سريع  العاملي  للتطور  مواكبة  يف  ع��دة 
م�����س��ي��داً ب��ج��ه��ود اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي مت 
واعدة  اإمكانات  من  اأظهرته  وم��ا  معها  التعاون 
وقدرة على تطوير االأفكار املبتكرة للو�سول اإىل 
التي  املنتجات  اأو  اخل��دم��ات  بالنفع  تعود  نتائج 

تقدمها للجمهور.
تكامل  ت���راع���ي  امل��وؤ���س�����س��ة  م����ب����ادرات  اإن  وق�����ال 
االأه��داف وات�ساقها مع الرتكيز على القطاعات 
 X امل��خ��ت��ل��ف��ة ك��م��ا ه��ي احل����ال يف م���ب���ادرة “دبي
احلكومي  العمل  وترية  لت�سريع  الهادفة   »»10
بتاأهيل  امل��وؤ���س�����س��ة  ُت��ع��ن��ي  ك��م��ا  ك���ف���اءت���ه،  ورف�����ع 
الذي  ال��ه��دف  وه��و  وت��دري��ب��ه  الب�سري  العن�سر 
“مليون مربمج عربي” التي  جت�سد يف مبادرة 
اأر�س الواقع قناعة القيادة  جاءت لترتجم على 
الر�سيدة ب�سرورة اال�ستثمار يف الب�سر بو�سفهم 
العن�سر االأكر اأهمية يف �ستى معادالت التنمية 
بداأت  التي  االإم��ارات��ي��ة  التجربة  اأثبتته  ما  وه��و 
منذ 47 عاماً اعتماداً على كوادر ب�سرية موؤهلة 
�ساهمت يف اإر�ساء االأ�سا�س الرا�سخ الذي قام عليه 
�سرح دولة االحت��اد. وقد ا�ستفاد عدد كبري من 
املعتمدة  الدرا�سية  الربامج  العربي من  ال�سباب 
عربي”  مربمج  “مليون  م��ب��ادرة  تقدمها  التي 
بالتعاون مع اأرقى املوؤ�س�سات التعليمية يف جمال 
الربجمة وعلوم الكمبيوتر والذكاء اال�سطناعي 
عالوة على املنح الدرا�سية واجلوائز التحفيزية 
عمل  ف��ر���س  على  احل�����س��ول  على  وم�ساعدتهم 
وذلك  اخل��ا���س��ة  م�ساريعهم  وتاأ�سي�س  منا�سبة 
م�ستدامة  باقة  بتقدمي  املوؤ�س�سة  م�ساعي  �سمن 
باملهارات  الطالب  ترفد  احللول  من  ومتكاملة 
العمل  �سوق  متغريات  ملواكبة  الالزمة  واملعارف 
الرقمي.  ال��ع��امل  نحو  كبري  ب�سكل  تتجه  ال��ت��ي 
وتناول �سعادة خلفان جمعة بلهول دور املوؤ�س�سة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بعلوم  ال��ف��ك��ري��ة  االأن�����س��ط��ة  اإث������راء  يف 
“متحف  اأن  ..م��و���س��ح��اً  وت��ق��ن��ي��ات��ه  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
بني  دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �سي�سهم  امل�ستقبل” 
اأوائل املراكز االإقليمية والعاملية الرائدة لتطوير 
املتحف  دور  ع��ن  ..ف�ساًل  امل�ستقبل  تكنولوجيا 
يف دعم جهود االإم��ارة لرت�سيخ مكانتها كمدينة 
جاذبة للعقول النابهة واملواهب املوؤهلة مبا يعني 
على تنفيذ خططها وتطوير ت�سورات متكاملة 
يف  الرئي�سة  القطاعات  م�ستقبل  م��الم��ح  ح��ول 

املتحف،  م�ستجدات  وع��ن  احل��ي��اة.  مناحي  �ستى 
بعد  و�ساق  قدم  على  يجري  العمل  اأن  اإىل  اأ�سار 
اأن مت االإعالن منذ اأيام قليلة عن و�سع القطعة 
قيمة  تعك�س  ال��ت��ي  الهيكلية  بنيته  يف  االأخ����رية 
املتحف كنموذج متفرد للمن�سات املعنية بعر�س 
واالبتكارات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم  وجت���رب���ة 
جت�سيداً  يعد  املتحف  اأن  اإىل  الف��ت��اً  امل�ستقبلية، 
لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، مل�ستقبل دبي ودولة االإمارات، كونه و�سيلة 
حتدد  التي  والت�سورات  االأفكار  لعر�س  منا�سبة 
االأطر العامة ل�سكل احلياة يف امل�ستقبل. وتطرق 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل خالل 
التي  امل�ستقبل”  “حوارات  من�سة  اإىل  ال��ل��ق��اء 
ذات  يف  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  املوؤ�س�سة  اأطلقتها 
واأو�سح  الب�سري،  العن�سر  ب�سقل  املعني  ال�سياق 
اأنها مبادرة معرفية خم�س�سة لالإ�سهام يف بناء 
يف  امل�ساركة  على  وحثهم  املجتمع  اأف���راد  ق���درات 
�سناعة امل�ستقبل عرب ا�ستعرا�س ق�س�س النجاح 
يف  وامل��ف��ك��ري��ن  االأع��م��ال  رواد  م��ن  لباقة  امللهمة 
�ستى القطاعات ومن خمتلف اأنحاء العامل وذلك 
�سمن ا�سرتاتيجية دبي الرامية اإىل القيام بدور 
املتفرد.  الفكر  الأ�سحاب  عاملية  كوجهة  حموري 
وتقدم املن�سة جمموعة من اجلل�سات احلوارية 
والنقا�سات التي ت�سهم يف و�سع احللول الكفيلة 
ملواجهة التحديات امل�ستقبلية على النحو االأمثل 
على  مبنية  ا�ستباقية  �سيناريوهات  تطوير  عرب 
ا�ستعرا�س  ع���رب  وذل����ك  ال��ع��ل��م��ي��ة  االح���ت���م���االت 
الطب،  ت�سمل  ع���دة  ف��ع��ال��ة يف جم���االت  جت���ارب 
واملجتمع،  وال��ث��ق��اف��ة  واحل��وك��م��ة،  واالق��ت�����س��اد، 

والقدرات الب�سرية املعززة، والذكاء الب�سري.
وخالل حواره مع االإعالميني �سمن “جل�سة مع 
م�سوؤول” اأو�سح �سعادة خلفان بلهول اأن املوؤ�س�سة 
اأطلقت من�سات معرفية وبحثية تقدم للمعنيني 
بعلوم امل�ستقبل من االأفراد اأو املوؤ�س�سات خدمات 
ي��اأت��ي يف طليعتها  م��ت��ق��دم��ة  ن��وع��ي��ة  واإ����س���اف���ات 
امل�ستقبل”  الأب��ح��اث  را���س��د  ب��ن  حممد  “مركز 
اخلدمات  م��ن  متكاملة  �سل�سلة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف 
اال����س���ت�������س���اري���ة وال���ت���ق���اري���ر امل��ت��خ�����س�����س��ة حول 
والعلوم  التكنولوجيا  يف  امل�ستقبلية  االجت��اه��ات 
الأهمية  اإدراك���اً  واملجتمع  ال�سيا�سية  واجلغرافيا 
عملية  ت��دع��م  حكومية  بحثية  موؤ�س�سة  اإي��ج��اد 

اتخاذ القرار يف القطاعني احلكومي واخلا�س.
وي�سدر املركز جمموعة من التقارير املتخ�س�سة 

والعلمية  التكنولوجية  امل�ستجدات  تغطي  التي 
واملجتمعية بالتعاون مع موؤ�س�سات بحثية عريقة 
وباقة من اخلرباء واملحللني من �ستى القطاعات، 
وعالوة على ذلك ي�سهم املركز يف تنظيم التمويل 
الدورة  تعنى  حيث  احلديثة  للم�ساريع  املطلوب 
توجهات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  الف�ساء  بعلوم  االأوىل 
وبحث  الف�ساء  ا�ستك�ساف  اإىل  الرامية  ال��دول��ة 
م�ستوطنات  باإقامة  الكفيلة  وامل��ق��وم��ات  ال�سبل 
خلفان  �سعادة  واأ�سار  املريخ.  كوكب  على  ب�سرية 
دبي  “اأكادميية  اإط����الق  اأن  اإىل  ب��ل��ه��ول  جمعة 
البحثي  امل��رك��ز  دور  م��ع  ي��ت��ك��ام��ل  للم�ستقبل” 
وتدريبياً  تعليميا  �سياقاً  االك��ادمي��ي��ة  ت��وف��ر  اإذ 
قدرات  دعم  بغية  امل�ستقبل  علوم  حول  متكامال 
واخلا�س على  القطاعني احلكومي  ال�سركاء يف 
اتخاذ القرارات وتخطيط اال�سرتاتيجيات ور�سم 
تعليمية  برامج  عرب  امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات 
ومعايري  علمية  اأ���س�����س  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  وت��دري��ب��ي��ة 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���س��اد  عاملية. 
وموؤ�س�ساته  ل��الإع��الم  امل��ه��م  ب��ال��دور  للم�ستقبل 
للم�ستقبل  دب��ي  اأجندة  دع��م  يف  اأ�سا�سي  ك�سريك 
ت��ر���س��ي��خ موقع  اإىل  ال���ه���ادف���ة  وت��ع��زي��ز اجل���ه���ود 
وا�ستقطاب  ل��الب��ت��ك��ار  ع��امل��ي��ة  كمن�سة  االإم�����ارة 
ان �سناعة امل�ستقبل وا�ست�سرافه  املبدعني، الفتاً 
والتي  ن�سبياً  احلديثة  امل��ج��االت  �سمن  ُت�سنف 
ت�ستدعي ت�سافر كافة اجلهود لرفع الوعي لدي 
ال�سلة  ذات  القطاعات  اأهمية  مب��دى  اجلمهور 
�سياغة  على  الالحمدود  تاأثريها  من  انطالقاً 
مالمح امل�ستقبل. ويف ختام اجلل�سة، �سّدد �سعادة 
للم�ستقبل  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
املوؤ�س�سات  م��ع  امل�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
واملن�سات االإعالمية كافة لتن�سيق اجلهود ور�سم 
ال�����س��ي��ا���س��ات االإع��الم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذه املجاالت 
املتحققة  النجاح  ق�س�س  اإب���راز  بغية  اجل��دي��دة 
ال�سمات  م��ع  يتنا�سب  اإع��الم��ي  حم��ت��وي  ون�����س��ر 
احداث  يف  ي�سهم  مب��ا  امل�ستقبل  ل��ع��ل��وم  امل��م��ي��زة 
التعريف  خ��الل  من  املن�سود  االإيجابي  التاأثري 
باجلهود التي تبذلها دبي ودولة االإمارات عموما 
اأ�سلوب عمل  لن�سر ثقافة امل�ستقبل وتبنيها وفق 
القادرة  املن�سات  تاأ�سي�س  ع��ن  ف�ساًل  منهجي، 
الكوادر  وتاأهيل  العلمي  البحث  جهود  دفع  على 
الب�سرية للو�سول اإىل الهدف االأ�سمى املتمثل يف 
دور اإماراتي اأكرب واأعمق تاأثرياً يف كل ما يتعلق 

بعلوم امل�ستقبل وتقنياته.

اإماراتية ت�شمم الزي الر�شمي لـ “ فريق اإك�شبو 2020 دبي » 

املجل�ص الوطني الحتادي يوقع مذكرة تعا�ن مع الربملان الأفريقي 

خلفان بلهول: ر�ؤية حممد بن را�شد اأ�ش�شت اأر�شية �شلبة لالنطالق نحو امل�شتقبل

الطاير : قيادتنا الر�شيدة حري�شة على تر�شيخ ثقافة العمل التطوعي �الإن�شاين 
•• دبي-وام:

اأكد �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
اأن  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
اليوم العاملي للتطوع الذي يوافق اخلام�س من 
دولة  يف  خا�ساً  طابعاً  يكت�سب  ع��ام  كل  دي�سمرب 
“عام زايد” يف  االإم��ارات هذا العام لتزامنه مع 
دول���ة االإم����ارات اح��ت��ف��اًء مب���رور 100 ع��ام على 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�س�س  ال��وال��د  م��ي��الد 

بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه الذي اأر�سى 
العطاء  االإن�ساين واخلريي وحب  العمل  قواعد 
يف دولة االإمارات واملنطقة وخّلف من بعده اإرثاً 
ح�سارياً واإن�سانياً �سكل الركيزة االأ�سا�سية مل�سرية 
���س��ع��ادت��ه يف ت�سريح  وق����ال  ال���دول���ة.  اخل���ري يف 
قيادتنا  ان  للتطوع”  العاملي  “اليوم  مبنا�سبة 
ال��ر���س��ي��دة حت��ر���س ع��ل��ى ت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة العمل 
عرب  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  واالإن�����س��اين  التطوعي 
اإطالق املبادرات والربامج التطوعية واملجتمعية 

اخل��الق��ة ال��ت��ي ت��ع��زز ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل التطوعي 
ب��اع��ت��ب��اره اأح���د اأه���م رك��ائ��ز ال��ت��الح��م املجتمعي 
اأفراد  بني  والت�سامح  والتكاتف  للتعا�سد  ورم��زاً 
املواطنة  روح  تعزيز  يف  اأ�سا�سياً  وعاماًل  املجتمع 
ُع��رى امل��ودة واالإخ��اء وحتقيق  ال�ساحلة وتوثيق 
�سعادة املجتمع مبا ي�سهم يف حتقيق م�ستهدفات 
مئوية االإمارات 2071 وروؤية االإمارات 2021 
التي تهدف جلعل دولة االإمارات من اأف�سل دول 
العامل عرب اإيجاد جمتمع متالحم حمافظ على 

هويته.
من  ن��ك��ون  اأن  على  حت��ر���س  الهيئة  ان  واأ���س��اف 
املتكاملة  امل��ن��ظ��وم��ة  دع���م  يف  امل�����س��اه��م��ني  اأك����رب 
وامل�����س��ت��دام��ة ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي يف دب���ي ودول���ة 
االإم��ارات من خالل عملها املتوا�سل على اإعالء 
قيمة التطوع والتالحم املجتمعي بني املعنيني.. 
التطوعية  ال��ه��ي��ئ��ة  وب���رام���ج  م���ب���ادرات  وت�����س��ّك��ل 
يتجزاأ من خطتها  ال  ج��زءاً  الرائدة  واالإن�سانية 
حيث  املجتمع  خلدمة  وجهودها  اال�سرتاتيجية 

امل�سوؤولية  يف  ا�سرتاتيجيتها  مب��وائ��م��ة  ق��ام��ت 
الرئي�سية  االأه���داف  مع  والتطوعية  املجتمعية 
متكاماًل  ب���رن���اجم���اً  واأط���ل���ق���ت  زايد”  ل�”عام 
يت�سمن 6 برامج و29 مبادرة ت�سمل العديد من 
االأن�سطة والفعاليات التي تعك�س القيم واملبادئ 
ال�سامية التي غر�سها ال�سيخ زايد يف نفو�س اأبناء 

دولة االإمارات واملقيمني على اأر�سها .
للعمل  ب��رن��اجم��اً  د���س��ن��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  اإىل  ل��ف  و 
خا�سة  �سفحة  ع��رب  موظفيها  ب��ني  ال��ت��ط��وع��ي 

اختيار  ل��ت�����س��ه��ي��ل  االإل�����ك�����رتوين  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
ال��ت��ي تنا�سب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ربام���ج وامل����ب����ادرات 
امل��ت��ط��وع��ني م��ن موظفيها  اه��ت��م��ام��ات وق����درات 
واالأوق������ات امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��م.. وت��ت��ع��اون ال��ه��ي��ئ��ة يف 
ت��ن��ف��ي��ذ ه����ذه امل�����ب�����ادرات م���ع ع����دد م���ن اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة م���ن اأج����ل غ��ر���س ثقافة 
التطوع يف نفو�س االأجيال اجلديدة لتكون رديفاً 
حلب الوطن الذي تر�سخ يف قلوب اأبناء االإمارات 

واملقيمني على اأر�سها الطيبة.



األربعاء  5   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12495  
Wednesday  5   December   2018  -  Issue No   12495

12

عربي ودويل
بومبيو يدافع عن ال�شيا�شة الأمريكية 

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  عن  اأم�س  ب�سدة  االأمريكية  اخلارجية  وزير  دافع 
املتحدة قائال اإن وا�سنطن تقوم ببناء نظام عاملي للت�سدي النتهاكات من رو�سيا 
لوكالة  ال�سابق  الرئي�س  �سوب  بروك�سل،  اإىل  زي��ارة  وخ��الل  واإي���ران.  وال�سني 
اأوروبيني  منتقدين  على  “�سي.اآي.اإيه”  االأم��ريك��ي��ة  امل��رك��زي��ة  اال���س��ت��خ��ب��ارات 
الرئي�س  ب���اأن  م��وؤك��دا  دول��ي��ة،  موؤ�س�سات  بتقوي�س  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  يتهمون 
دونالد ترامب يقوم با�ستعادة الدور الريادي التقليدي الأمريكا. وح�س حلفاء 
اإذا  اإىل جهود ترامب واأن يقيموا ب�سراحة ما  الواليات املتحدة على االن�سمام 
كانت هيئات مثل منظمة التجارة العاملية واملحكمة اجلنائية الدولية و�سندوق 
النقد الدويل، تقوم بخدمة مواطنيها. وقال اأمام جمموعة من الدبلوما�سيني 
�سيئني  “العبني  اإن  االأطل�سي  �سمال  قبيل حمادثات يف مقر حلف  بروك�سل  يف 

ا�ستغلوا افتقارنا للقيادة لتحقيق مكا�سب لهم«.

طبيعتها التاريخية. وقال مون يف ت�سريحات مرتجمة خالل 
زيارة اإىل نيوزيلندا “هناك اإمكانية ح�سول زيارة الزعيم كيم 
جونغ اأون اإىل �سيول خالل هذا العام، لكن هناك م�سائل اأكر 

اأهمية من التوقيت«.
املهمة،  بامل�ساألة  لي�ست  ال  اأو  ال��ع��ام  ه��ذا  ح�سلت  “اإن  واأ���س��اف 
املهم هو اأن زيارة للزعيم الكوري ال�سمايل اإىل كوريا اجلنوبية 
اجلزيرة  �سبه  يف  ال��ن��ووي  ال�سالح  ن��زع  عملية  حتما  �ست�سرع 

الكورية«.
وقال مون اإن زيارة لكيم اإىل اجلنوب من �ساأنها اأي�سا اأن ت�سهم 
يف حت�سن العالقات االأمريكية الكورية ال�سمالية يف وقت ي�سعى 
كيم والرئي�س دونالد ترامب ملتابعة نتائج قمتهما يف �سنغافورة 

يف حزيران/يونيو املا�سي.

•• اوكالند-اأ ف ب:

اأن زعيم  اأم�س  الكوري اجلنوبي مون ج��اي-اإن  الرئي�س  اأعلن 
للمرة  �سيول  ي��زور  اأن  ميكن  اأون  جونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا 
االأوىل خالل االأ�سابيع القليلة املقبلة وا�سفا الزيارة املحتملة 
اجلزيرة  �سبه  يف  النووي  ال�سالح  نزع  جلهود  كبري  دفع  باأنها 
الكورية. التقى مون وكيم ثالث مرات يف 2018 و�سط حت�سن 
العالقات بني الكوريتني، وتاأمل كوريا اجلنوبية ا�ست�سافة كيم 

يف زيارة �ستكون االأوىل من نوعها ل�سيول قبل نهاية العام.
ت�ساءلت  املقبلة  االأ�سابيع  يف  اآخ��ر  لقاء  انعقاد  احتماالت  لكن 
اإىل  ال��ن��ووي، ما دف��ع م��ون  ن��زع ال�سالح  و�سط تعر حمادثات 
اأن ال يطغى على  ب���اأن ت��وق��ي��ت ال���زي���ارة امل��ق��ررة ي��ج��ب  ال��ق��ول 

هذا  يف  م�����س��رتك  راأي  ل��دي��ن��ا  واأن�����ا  ت���رام���ب  “الرئي�س  وق����ال 
اخل�سو�س«. و�سدد مون على االأث��ر الذي �سترتكه زي��ارة كيم 

اإىل كوريا اجلنوبية على البلدين.
وقال “�ستكون هذه الزيارة االأوىل لزعيم كوريا ال�سمالية اإىل 

�سيول منذ تق�سيم كوريا اإىل دولتني«.
واأ�ساف “رغم عدم حتديد اإطار زمني لها، تبقى مهمة جدا. 
وال�سمالية  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  ب��ني  ال��ع��الق��ات  حت�سني  ميكننا 
الكورية  �سبه اجلزيرة  دائ��م يف  �سالم  اإىل  التو�سل  ف�سال عن 

ونزع ال�سالح النووي«.
وقد بداأت الكوريتان يف اإزالة األغام وتدمري عدد من التح�سينات 
الع�سكرية على طول حدودهما امل�سرتكة يف اإطار التهدئة، فيما 

تبدي وا�سنطن حذرا اأكرب جتاه بيونغ يانغ.

رئي�ص كوريا اجلنوبية ياأمل يف زيارة للزعيم ال�شمايل 

اأ�ساب  اخل�����الف  ه����ذا  ف�����اإن  ال  اأم 
الإع���ادة  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  بال�سلل 
ب��ن��اء ال��ع��راق ال���ذي حل��ق ب��ه دمار 
تنظيم  ع��ل��ى  ح��رب��ه  ب�سبب  وا���س��ع 
داع�س وتوفري اخلدمات يف املناطق 

الفقرية.
اأ�سفرت  قد  مفاجئة  �سيول  وكانت 
ال�سهر  اأ���س��خ��ا���س  ع���دة  مقتل  ع��ن 
مازالوا  املت�سددين  اأن  كما  املا�سي 
ي�سنون هجمات على نطاق حمدود. 
وي���ق���ول م�����س��وؤول��ون حم��ل��ي��ون اإن 
اخلالفات ال�سيا�سية هي ال�سبب يف 

عدم توفري اخلدمات.
وق�����ال ال�����س��ي��خ اأب�����و م�����س��ع��ان اأح���د 
حمافظة  يف  الع�سائرية  القيادات 
وظائف  وال  اإع���م���ار  “ال  االأن����ب����ار 

هنا«.
الكهرباء  “خطوط  واأ�������س������اف 

وكانت اأح��زاب كثرية اعتربت عبد 
ملن�سب  و���س��ط��ا  م��ر���س��ح��ا  امل���ه���دي 
رئي�س ال��وزراء رمبا ميكنه ت�سكيل 
امل�ستقلني  اخل�����رباء  م���ن  ح��ك��وم��ة 
ت��ق��دمي اخلدمات  ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى 
ال�سببان  وهما  البطالة  وتقلي�س 
�سابها  احتجاجات  يف  الرئي�سيان 

العنف يف �سبتمرب اأيلول املا�سي.
ووافقت عليه الكتلتان الربملانيتان 
�سنية.  اأح����زاب����ا  ت�����س��م��ان  ال���ل���ت���ان 
واالأك���راد  ال�سنة  م��ن  ع��دد  وي�سغل 

منا�سب وزارية.
اإن  ي����ق����ول����ون  حم���ل���ل���ني  اأن  غ����ري 
ال�سدر  ب��ني  النفوذ  على  ال�����س��راع 
والعامري �سحب املبادرة من يدي 

رئي�س الوزراء ومن الربملان.
وقال ريناد من�سور الزميل الباحث 
“لي�س  ب��ل��ن��دن  ت�����س��ات��ام ه��او���س  يف 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة م����ازال����ت م��ع��ط��ل��ة. يف 
ال���ب���داي���ة ق����ال����وا ���س��ن��ح�����س��ل على 
)ت�سرين  اأكتوبر  بحلول  الكهرباء 
يناير  ي���ق���ول���ون  واالآن  االأول(. 
لي�ست  ال�سلطات  الثاين(.  )كانون 
م��ه��ت��م��ة ب��ن��ا. ف��ق��د اأم�����س��ت قرابة 
اأ����س���ه���ر يف حم����ادث����ات ومل  ���س��ب��ع��ة 

تتو�سل اإىل حكومة حتى االآن.
اأي�سا  اجلمود  ه��ذا  تداعيات  وم��ن 
 2019 اإق��رار موازنة  اأن��ه مل يتم 
حجم  املحافظات  تعلم  ال  ول��ذل��ك 

االإنفاق على اإ�سالح املرافق.
وق���ال ن��ور ال��دي��ن ق��ب��الن امل�سوؤول 
“االأمطار  ن���ي���ن���وى  مب���ح���اف���ظ���ة 
الغزيرة قطعت الطرق يف املو�سل. 
ول��ي�����س ل��دي��ن��ا ح��ت��ى م��ا يكفي من 
حلقت  التي  الطرق  الإ�سالح  امل��ال 

بها اأ�سرار ب�سبب القتال«.

اجلانبني اأوقفا املحادثات يف الوقت 
العظمي  اآي��ة اهلل  فيه  اأطلق  ال��ذي 

على ال�سي�ستاتي ت�سريحاته.
وقال حنني القدو وهو من اأع�ساء 
العامري  ي��ت��زع��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ل��ة 
“و�سلنا  اجل��م��ع��ة  ي����وم  ل���روي���رتز 

لطريق م�سدود«.
وق���ال ال��ن��ائ��ب اأح��م��د ال��ك��ن��اين “ال 
داع���ي مل��زي��د م��ن ال��ت��اأج��ي��الت. وال 
اإىل  �سنتوجه  املحادثات.  يف  فائدة 
الربملان ون�سوت على بقية اأع�ساء 

جمل�س الوزراء«.
واأ�ساف اأن الكتلة �ستفعل ذلك دون 
االتفاق مع اأن�سار ال�سدر رغم اأن 

احل�سابات الربملانية �سدها.
وح����ث ال�������س���در ع��ب��د امل���ه���دي يوم 
اأع�ساء  بقية  تقدمي  على  االثنني 
ال����ربمل����ان  اإىل  ال����������وزراء  جم���ل�������س 
وقت  اأق����رب  يف  عليهم  للت�سويت 
حمل  امل����ر�����س����ح����ني  دون  مم����ك����ن 
لرئي�س  ال�����س��در  وق����ال  اخل����الف. 
الوزراء “يجب اأال تذعن ملا يحدث 

وراء الكوالي�س«.
وك����ان ال�����س��در ال����ذي ف����ازت كتلته 
باأكرب عدد من مقاعد الربملان يف 
باالن�سحاب  ه��دد  ق��د  االن��ت��خ��اب��ات 
وتنظيم  ال�سيا�سية  العملية  م��ن 
فعل  مثلما  جماهريية  مظاهرات 
يف امل��ا���س��ي خ��ا���س��ة ع��ن��دم��ا اقتحم 
اخل�سراء  امل���ن���ط���ق���ة  امل���ح���ت���ج���ون 

املح�سنة يف بغداد عام 2016.
�سائرون  حت��ال��ف  يف  ع�����س��و  وق����ال 
عدم  طلب  ال�سدر  يتزعمه  ال��ذي 
كتلة  جت��اه��ل��ت��ن��ا  “اإذا  ا���س��م��ه  ن�����س��ر 
اخليارات  ك��ل  اإىل  ف�سنلجاأ  البناء 
امل��م��ك��ن��ة مب���ا يف ذل����ك ال��ت��ع��ب��ئ��ة يف 

ال�سوارع«.

* »ل �إعمار«
و�سواء كان ان�سحاب ال�سدر و�سيكا 

•• بغداد-رويرتز:

اأ����س���اب ت��ن��اف�����س م��ت��ن��ام ب��ني اثنني 
وا�سعة  ال�����س��ي��ع��ي��ة  ال��ف�����س��ائ��ل  م���ن 
لت�سكيل  الرامية  امل�ساعي  النفوذ 
بعد  بال�سلل  ال��ع��راق  يف  احل��ك��وم��ة 
االنتخابات  على  اأ�سهر  �ستة  م��رور 
التي ا�ستهدفت توجيه البالد نحو 

التخل�س من اآثار �سنوات احلرب.
فقد �سكلت اأكرب كتلتني فائزتني يف 
االنتخابات الربملانية التي اأجراها 
العراق يف مايو اأيار حتالفا �سمنيا 
عندما  االأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  يف 
اختارتا رئي�سا للدولة واتفقتا على 
22 ع�سوا يف  14 وزي��را من بني 

جمل�س الوزراء.
ويقود اإحدى الكتلتني رجل الدين 
ال�سدر واالأخرى  ال�سيعي مقتدى 
ي��ت��زع��م��ه��ا ه����ادي ال��ع��ام��ري الذي 

يقود ف�سيال مدعوما من اإيران.
منذ  ج��م��ودا  �سهد  ال��و���س��ع  اأن  اإال 
ذل���ك احل���ني الأ���س��ب��اب ع��ل��ى راأ�سها 
اخل��الف ح��ول م��ن ي�سغل من�سب 
وزير الداخلية ال�ساغر الذي هيمن 
للعامري  ح��ل��ف��اء  ل�����س��ن��وات  ع��ل��ي��ه 
لف�سيل  ال�سابق  الزعيم  يدعمون 
اإي��ران ل�سغل  �سبه ع�سكري تدعمه 
املن�سب. اأما ال�سدر فيقول اإن من 
ي�سغل هذا املن�سب يجب اأال تكون 

له اأي انتماءات �سيا�سية.
وقد تاأجل اأكر من مرة الت�سويت 
يف ال���ربمل���ان ع��ل��ى ���س��غ��ل ال�����وزارات 
ال�ساغرة يف حكومة رئي�س الوزراء 

عادل عبد املهدي.
اجلمود  ح��ال��ة  اإىل  ال���ع���راق  وع����اد 
على ال�سعيد الربملاين لكن حتول 
ال�سابقة  ����س���ورت���ه  م���ن  اخل�����الف 
اأعقاب  يف  وال�����س��ي��ع��ة  ال�����س��ن��ة  ب���ني 
الواليات  قادته  الذي  العراق  غزو 
خالف  اإىل   2003 ع���ام  امل��ت��ح��دة 
ذلك  ودف���ع  �سيعية.  ف�����س��ائ��ل  ب��ني 
العراق  يف  ال�سيعية  امل��راج��ع  اأرف���ع 
املا�سي  االأ�سبوع  ن��داء  اإط��الق  اإىل 

لل�سا�سة من اأجل التعاون.
اأ�سبه  االآن  االأم�������ر  ه�����ذا  وي����ب����دو 
ب��امل�����س��ت��ح��ي��ل. ف��ق��د ق����ال ن�����واب اإن 

االأمر بيده اأو بيد اأع�ساء الربملان. 
ف��ل��ي�����س ل��ل��ف��رع��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي وال 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة ق�����ول يف 

ت�سكيل جمل�س الوزراء املقبل«.
الزعيم  بعد  يظهر  “مل  واأ���س��اف 
وحل  الطرفني  جمع  على  ال��ق��ادر 
وزير(  ي�سغل )من�سب  م�ساألة من 
م�ساألة  اأ���س��ب��ح��ت   ... ال��داخ��ل��ي��ة 
ت�سعف  اأن  املحتمل  وم��ن  م��ب��داأ«. 
ه�����ذه اخل����الف����ات ب����ني ال���ق���ي���ادات 
ال�سيعية النفوذ االإيراين يف العراق 
الذي تنامى منذ االإطاحة ب�سدام 

ح�سني قبل 15 عاما.
ف�ستف�سل  االن��ق�����س��ام  ا�ستمر  واإذا 
وقيادات  العامري  يكون  اأن  اإي��ران 
اأنه يف  ف�سيله يف و�سع قوي. غري 
للحيلولة  �ست�سعى  اإي��ران  اأن  حني 
دون ت��ده��ور اخل��الف��ات ف��ال تبدو 

جمود مو�قف كتلتني �سيعيتني حول ت�سكيل جمل�س �لوزر�ء

�شلل ي�شيب م�شاعي ت�شكيل احلكومة العراقية 

ال�سيناريو، �ستتوافر لدى طهران 
لبع�س  ال���ت���الع���ب  ع��ل��ى  ال����ق����درة 

الوقت. 
هذا  ك��ان  “اإذا  الباحث:  وي�سيف 
االف���رتا����س ���س��ح��ي��ح��اً، ف����اإن ثمة 
احتمالية العادة كمية كبرية من 
ال�سوق  اإىل  االإي��ران��ي��ة  ال�����س��ادرات 
املقبلة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  االأ���س��ه��ر  خ���الل 
ال�سادرة  البيانات  الأح��دث  ووفقاً 
عن بالت�س بلغت �سادرات النفط 
)ت�سرين  ن��وف��م��رب  يف  االإي���ران���ي���ة 
األف   800 نحو  املا�سي  ال��ث��اين( 
انخف�ست  اأنها  اأي  يومياً،  برميل 
مليون   1،5 م���ن  اأك�����ر  مب���ق���دار 
برميل يومياً مقارنة مع متو�سط 
االأ�سهر ال�ستة املا�سية الذي و�سل 
يومياً.  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   2،4 اإىل 
وم���ن امل��م��ك��ن اأن ت��ق��ود ع���ودة تلك 
النفط  اإنتاج  زي��ادة  اإىل  ال�سادرات 

وال�سغط على االأ�سعار«. 
ويو�سح مقال “فاينن�سال تاميز” 
يف  ت�سع  التي  النفط،  �سناعة  اأن 
اعتبارها �سوق الطاقة على االأمد 
الو�سع  ج���ي���داً  ت�����درك  ال���ط���وي���ل، 
القطاع  ق��ادة  اأع��رب  الراهن. وقد 
ع����ن احل������ذر م����ن ط���ف���رة ارت���ف���اع 
يخططون  اأن���ه���م  ك��م��ا  االأ����س���ع���ار، 
القريب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اأع��م��ال��ه��م 
التي  املنطقة  اأ���س��ع��ار  اأ���س��ا���س  على 
65 دوالراً  50 و  ت��رتاوح ما بني 

للربميل. 
وم����ع ذل�����ك، ي��خ��ل�����س ال��ب��اح��ث يف 
م��ف��ر من  اأن ال  اإىل  م��ق��ال��ه  خ��ت��ام 
�سيا�سياً؛  امل��دف��وع  االأ���س��ع��ار  تقلب 
وب��خ��ا���س��ة يف ظ���ل وج���ه���ات نظر 
عقوبات  بفر�س  وتوقعات  اأخ��رى 
معظم  ل����وق����ف  �����س����رام����ة  اأك��������ر 
ال��ن��ف��ط��ي��ة لفرتة  اإي�������ران  جت�����ارة 
التنبوؤ  ميكن  وال  طويلة.  زمنية 
اإيران  ���س��ادرات  ت��اأرج��ح  بتداعيات 
النفطية )بني احلد االأدنى الذي 
يقل عن 500 األف برميل يومياً 
مليون   2،5 وهو  ال�سابق  واملقدار 
املوؤكد  من  ولكن  يومياً(،  برميل 
اأن يقود هذا الرتاجع اإىل زعزعة 
التجار  يحتاج  ولذلك  اال�ستقرار، 
وامل�ساربون اإىل اأع�ساب قوية جداً 

خالل االأ�سابيع القليلة املقبلة.   

•• عوا�صم-وكاالت:

وزي���ر اخلارجية  اأع��ل��ن  اأي����ام،  قبل 
�ساروخاً  اإي��ران  اختبار  االأمريكي 
عدة  ح��م��ل  ع��ل��ى  ق�����ادراً  بالي�ستياً 
روؤو�س نووية عرب ال�سرق االأو�سط 
منذ  “نحذر  ق����ائ����اًل:  واأوروب����������ا، 
م����دة م���ن ت��ن��ام��ي جت�����ارب اإي�����ران 
ونحن  وال���ن���ووي���ة.  ال�����س��اروخ��ي��ة 
نراكم خطر الت�سعيد يف املنطقة، 

اإذا ف�سلنا يف ا�ستعادة الردع«. 
واع����ت����رب ج���وي���ل غ���ريك���ي حمرر 
ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة ل���دى موقع 
االأمريكي،  اإكزاميرن”  “وا�سنطن 
م���ا ق��ال��ه ب��وم��ب��ي��و جم���رد خطاب 
ت��ق��ن��ي ع��ن اح��ت��م��ال جت����روؤ اإي����ران 
اأكر عدوانية  اتخاذ مواقف  على 
نهاية  يف  وت�����س��ع��ل،  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

املطاف، �سراعاً اأو�سع. 
وح�������س���ب ك����ات����ب امل�����ق�����ال، ج�����اءت 
التجربة ال�ساروخية قبل اأيام من 
رحلة بومبيو اإىل اأوروبا، �سيلتقي 
ف��ي��ه��ا ك���ب���ار ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ني يف 
الناتو،  يف  االأع�ساء  ال��دول  جميع 
وم���ن���ه���م م�������س���وؤول���ون اأوروب�����ي�����ون 
الرئي�س  ان�������س���ح���اب  ع����ار�����س����وا 
النووية  ال�����س��ف��ق��ة  م���ن  ت���رام���ب 
يلعب  2015. ولذلك رمبا  لعام 
دفاع  يف  دوره  ال��ت��ج��رب��ة  ت��وق��ي��ت 
يف  االأمريكي  املوقف  عن  بومبيو 

بروك�سل. 
ال��ذي نفذ  القرار  اإىل  اإ�سارته  ويف 
ال���ن���ووي لعام  مب��وج��ب��ه االت���ف���اق 
“يخرق  ب��وم��ب��ي��و:  ق���ال   ،2015
االأمن  هذا االختبار قرار جمل�س 
الدويل رقم 2231 الذي يحظر 
يتعلق  ن�������س���اط  اأي  اإي��������ران  ع���ل���ى 
م�سممة  ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة  ب�������س���واري���خ 
حل��م��ل روؤو������س ن���ووي���ة، مب���ا فيها 
اإطالق تلك التقنية ال�ساروخية«.

لو�سع  امل�����ق�����ال  ك����ات����ب  وي����ل����ف����ت 
اأ���س�����س نقا�س  ب��وم��ب��ي��و  م�����س��اع��دي 
حول اإيران يف اجتماع يف بروك�سل 
بريان  واأ������س�����ار  االأ�����س����ب����وع.  ه�����ذا 
اخلا�س  االأمريكي  املبعوث  ك��وك، 
ط���ه���ران  ت���ط���وي���ر  اإىل  الإي����������ران، 
له  اإح��اط��ة  يف  بالي�ستية  �سواريخ 
امل��ا���س��ي يف  ي���وم اخلمي�س  ق��دم��ه��ا 

بداية  “منذ  ق���ائ���اًل:  وا���س��ن��ط��ن، 
العمل بال�سفقة النووية يف يناير) 
كانون الثاين( 2016، مل يخفف 
اإي��ق��اع خطواته  ال��ن��ظ��ام االإي����راين 
بالي�ستية.  ���س��واري��خ  اإط�����الق  يف 
يزيد  �سواريخه  م��دى  اأن  وي�ساع 
يكفي  م��ا  كيلومرت،   2000 ع��ن 
ال����س���ت���ه���داف ع���وا����س���م اأوروب����ي����ة. 
تطوير  يف  اإي��������ران  م�����س��ت  واإذا 
اأوروبا  ذل��ك  �سي�سع  �سواريخها، 

يف مرماها«. 
ا�ستياء  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي�����س��ري 
ب����وم����ب����ي����و م������ن م�����واف�����ق�����ة ق������ادة 
اأيلول(  �سبتمرب)  يف  اأوروب���ي���ني، 
على  لاللتفاف  اآلية  على  املا�سي، 
تق�سي  االأم���ري���ك���ي���ة،  ال���ع���ق���وب���ات 
ب��ت�����س��ه��ي��ل حت����وي����الت م���ال���ي���ة لن 

تقبلها معظم البنوك. 
ول��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق ه���ذا ال��ت��ك��ت��ي��ك مل 
ذلك،  وي��ع��ود  اآم��ال��ه��م،  بعد  يحقق 
ال�سركات  معظم  ت��ردد  اإىل  جزئياً 
عقوبات  حت�����دي  يف  االأوروب������ي������ة 
�سناعة  ع���ل���ى  ت����رام����ب  ف��ر���س��ه��ا 
النفط االإيراين.وقال ديبلوما�سي 
لوكالة  امل�����س��ت��وى  رف��ي��ع  ف��رن�����س��ي 
هامة،  ال��ع��م��ل  “اآلية  اإن  روي����رتز 
ول���ك���ن االأه�������م ل���الإي���ران���ي���ني هو 
ال��ن��ف��ط و���س��م��ان ���س��ادرات��ه��م على 
امل���دى ال��ط��وي��ل. ول��ك��ن ل��ن حتقق 
تطبيقها  ن���ح���اول  اإج��������راءات  اأي 
تنفيذ  ن��ح��اول  ولكننا  م��ع��ج��زات، 
الإقناع  االإج��������راءات  م���ن  �سل�سلة 
االإي����ران����ي����ني ب����وج����وب االل����ت����زام 
ب��ت��ع��ه��دات��ه��م ال���ن���ووي���ة. ه����ذا هو 

هدفنا«. 
بيجان  ق������ال  ال�������س���ي���اق،  ذات  يف 
اأح����م����دي وي���ون�������س زاجن���ي���اب���ادي، 
اإيراين  اأ�سل  خبريان كنديان من 
اإن “احلفاظ على االتفاق النووي 
مبثابة  الأوروب����ا،  بالن�سبة  يعترب، 
اآخ��ر يف  ���س��راع  ن�سوب  حاجز �سد 
اأ�����س����اًل، �سراع  م��ل��ت��ه��ب��ة  م��ن��ط��ق��ة 

ال�سغوط  مواجهة  على  قدرتهم 
الربنامج  الإن�����ه�����اء  االأم���ري���ك���ي���ة 
اال�ست�سالم  اأو  االإي����راين  ال��ن��ووي 
ملطالب الواليات املتحدة من اأجل 
البقاء. واإىل حد كبري يتوقف هذا 
القوى، فبينما  ت��وازن  االأم��ر على 
حملته  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س  ي���ب���داأ 
 ،2020 الإع��ادة االنتخاب يف عام 
فاإنه يريد من طهران اأن تتنازل، 
ال��والي��ات املتحدة يف  ولكن ت��ورط 
نزاع اآخر معقد يف ال�سرق االأو�سط 
�سيكون بكلفة باهظة. ومن ناحية 
اأخ�������رى ت���رغ���ب ح���ك���وم���ة ماليل 
ال�سلطة  يف  ال���ب���ق���اء  يف  ط���ه���ران 
وجتنب خطر تزايد االحتجاجات 
االقت�سادية  االأزم��ات  �سد  العامة 

الناجمة عن عزلتها. 
على  االإي����ران����ي����ون  ح���اف���ظ  واإذا 
رف�س  يف  وا�����س����ت����م����روا  ث���ب���ات���ه���م 
النووي  االت��ف��اق  ب�ساأن  التفاو�س 
لعام 2016، يتعني على الواليات 
اتخاذ  ال��ب��اح��ث،  بح�سب  امل��ت��ح��دة، 
القرار ب�ساأن ت�سييق اخلناق على 
االإعفاءات  اإلغاء  اإي��ران من خالل 
لالجتار  ال��دول  لبع�س  املمنوحة 
بالنفط مع اإيران وزيادة العقوبات 

االقت�سادية. 
ماليل  يقوم  اأن  الباحث  ويتوقع 
ط��������ه��������ران، ب������دع������م ن���������س����ط من 
تدعم  التي  االأوروب��ي��ة  احلكومات 
نهج  بتبني  ال��ن��ووي،  االتفاق  بقاء 
تقدمي  ع��ل��ى  يعتمد  ح����ذراً  اأك����ر 
ك��اف��ي��ة بجلب  ت����ن����ازالت ���س��غ��رية 
طاولة  اإىل  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
املفاو�سات واإجبار الرئي�س ترامب 
ع��ل��ى ال��رتاج��ع ع��ن ف��ر���س املزيد 
العقوبات، ورمبا يتم ت�سجيع  من 
االحتاد االأوروبي على القيام بدور 
الو�ساطة يف هذا االأم��ر، وبخا�سة 
يف ظل بع�س التكهنات باأن ترامب 
انتخابات  يف  لهزمية  يتعر�س  قد 
ه���ذا  �����س����وء  ويف   ،2020 ع������ام 

رمبا يغرق اأوروب��ا مبوجة جديدة 
الف�سل  اإىل جانب  من الالجئني. 
لتقوي�س  االتفاق  على  االإبقاء  يف 
وقدرته  االأوروب���ي  االحت��اد  �سيادة 
دولية  اتفاقيات  يف  ال��دخ��ول  على 

م�ستقلة عن الواليات املتحدة«. 
اأن  اإىل  ب��االإ���س��ارة  ال��ك��ات��ب  ويختم 
ال��ت��ج��رب��ة ال�����س��اروخ��ي��ة االأخ����رية 
احلجج  خ��دم��ة  يف  دوراً  ���س��ت��ل��ع��ب 
ال  اأنه  وتاأكيد  امل�سادة،  االأمريكية 
جدوى من املحافظة على االتفاق 

النووي يف �سكله احلايل. 
نيك  ال���ب���اح���ث  راأى  ذل�������ك،  اىل 
ن�����س��رت��ه �سحيفة  م��ق��ال  ب��ت��ل��ر، يف 
اخلطوة  اأن  تاميز”،  “فاينن�سال 
التالية ب�ساأن اأ�سعار النفط تعتمد 
ع��ل��ى اإي������ران ب�����س��ك��ل ك��ب��ري؛ حيث 
االأمريكية  ال��ع��ق��وب��ات  ت��اأث��ري  اإن 
اإىل  �سيقود  اإي����ران  �سد  امل��ت��زاي��دة 
اأوب��ك ب�ساأن  ت��اأرج��ح ق��رار منظمة 

خف�س اإنتاج النفط.
 وبح�سب بتلر، تبدو نتائج اجتماع 

م��ن��ظ��م��ة اأوب�����ك ه���ذا االأ����س���ب���وع يف 
وبخا�سة  م�����وؤك�����دة،  غ����ري  ف��ي��ي��ن��ا 
اأ�سعار  يف  احل���اد  االن��خ��ف��ا���س  الأن 
 60 اأق��ل من  اإىل م�ستوى  النفط 
اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالراً 
دوالراً   50 وقرابة  برنت”  “خام 
تك�سا�س،  غ��رب  خ��ام  اإىل  بالن�سبة 
للمنتجني  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م���وؤمل���اً  ب����ات 
ال���ذي���ن ي��ع��ت��م��د اق��ت�����س��اده��م على 
عائدات النفط، ولكن حتى االآن ال 
اتفاق على من يجب عليه خف�س 
االنخفا�س.  ه��ذا  ومقدار  االنتاج 
العقوبات  ت���اأث���ري  ب��ت��ل��ر  وي�����س��ف 
�سد  حديثاً  املفرو�سة  االأمريكية 
الرئي�سي  ال���ع���ام���ل  ب���اأن���ه  اإي�������ران 
الذي اليزال غام�ساً بالن�سبة اإىل 
ح�سابات جميع املعنيني، ويت�ساءل 
�ستقود  ال��ع��ق��وب��ات  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا 
فعاًل اإىل منع اإيران من احل�سول 
على عائدات النفط واإجبارها على 

العودة اإىل طاولة املفاو�سات. 
اأ�سعار  ارتفاع  اأن  الباحث  ويو�سح 

التجارة  ن�سف  با�ستمرار  ال�سماح 
االأقل من  االإيرانية احلالية على 
ع��ل��ى ذلك،  وع����الوة  ت��دخ��ل.  دون 
ال�سعودي  االإن��ت��اج  زي���ادة  اأ���س��ف��رت 
القليلة  االأ���س��اب��ي��ع  خ���الل  للنفط 
11 مليون  م��ن  )اأك����ر  امل��ا���س��ي��ة 
انخفا�س  ع��ن  ال���ي���وم(  ب��رم��ي��ل يف 

حاد يف اأ�سعار النفط. 
“التاأثري  اإن  ال���ب���اح���ث  وي����ق����ول 
انخفا�س  ك����ان  ل���ذل���ك  ال����ف����وري 
اأنه ال توجد  اأ�سعار النفط، وطاملا 
النفط،  ان��ت��اج  يف  ث��غ��رات حمتملة 
النفط،  ل��ن��ق�����س  جم����ال  ال  ف���اإن���ه 
ت�سري  ذل���ك،  م��ن  العك�س  على  ب��ل 
االأخرية  االأ�سعار  انخفا�س  �سرعة 
اإىل وجود فائ�س يف االإنتاج، ولهذا 
منظمة  اأن  االأرج����ح  على  ال�سبب 
اأوبك �ستدر�س تخفي�س االإنتاج«. 

احلفاظ  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي��ل��ف��ت 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�������س���ع���ر احل����ايل 
االإيرانيني  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ل��ل��ن��ف��ط 
ب�����س��ك��ل ك���ب���ري؛ م����ن ح���ي���ث مدى 

النفط خالل هذا العام اإىل ذروتها 
اأكتوبر)ت�سرين  ���س��ه��ر  اأوائ�����ل  يف 
 85 اإىل  ل��ت�����س��ل  امل��ا���س��ي  االأول( 
ب�سبب  ك���ان  ب���رن���ت،  خل���ام  دوالراً 
خطاب  ي����ك����ون  اأن  م����ن  اخل�������وف 
خطة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��اً  ت���رام���ب  اإدارة 
�سادرات  ج��م��ي��ع  ل��وق��ف  حقيقية 
اأن مثل  ال��ن��ف��ط االإي���ران���ي���ة، ذل���ك 
اأن يقود اإىل  هذا االأم��ر من �ساأنه 
مبقدار  العاملية  ال��ت��ج��ارة  خف�س 
اليوم،  يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��وين   2،5
مما يوؤدي اإىل حدوث نق�س فعلى 
مرة  الأول  العاملي  النفط  �سوق  يف 

منذ عقود. 
ومنذ ذلك احلني، خففت االأحداث 
م����ن ال���ت���وق���ع���ات امل���خ���ي���ف���ة؛ حيث 
منحت االإدارة االأمريكية جمموعة 
من البلدان )العمالء الكبار( مثل 
وكوريا  وال��ي��اب��ان  وال�سني  الهند 
جتارة  ب�ساأن  اإع��ف��اءات  اجلنوبية، 
االأ�سهر  خ��الل  اإي����ران  م��ع  النفط 
امل���ق���ب���ل���ة، وه�����و م����ا يعني  ال�����س��ت��ة 

�أ�سعار �لنفط.. �سّد �أع�ساب يف �لأ�سابيع �ملقبلة

جتارب اإيران ال�شار�خية تقو�ص م�شاعي اأ�ر�با لإنقاذ النو�ي

اأي بادرة على اأنها قامت بالو�ساطة 
بني الكتلتني.

* هل بد�أ وقت
 رئي�س �لوزر�ء ينفد؟

قال نواب من املجموعة الربملانية 
ال�سدر  بزعامة  �سائرون  لتحالف 
اإنهم بعثوا بر�سالة االأ�سبوع املا�سي 
مل���ر����س���ح ال���ع���ام���ري مل��ن�����س��ب وزي����ر 
الرئي�س  الفيا�س  فالح  الداخلية 
ال�سعبي  احل�سد  لف�سائل  ال�سابق 

ال�سيعية وطلبوا منه التنحي.
العامري  ك��ت��ل��ة  يف  ن������واب  وق������ال 
الدفع  �سيحاولون  اإنهم  ل��روي��رتز 
يئ�سوا  اأن  بعد  الربملان  يف  بفيا�س 
اإال  ال�سدريني.  مع  املحادثات  من 
اأنه من امل�ستبعد اأن يتم الت�سويت 
دون م��واف��ق��ة م��ن ال�����س��در االأم���ر 
الذي يفر�س مزيدا من ال�سغوط 

على حكومة عبد املهدي.
وق�����ال ���س��ي��اء االأ�����س����دي وه����و من 
“رغم  ك��ب��ار م�����س��ت�����س��اري ال�����س��در 
رئي�س  يواجهها  ال��ت��ي  ال�سعوبات 
الوزراء يف تر�سيح وزيري الداخلية 
هذا  ي�ستكمل  اأن  فعليه  وال���دف���اع 
واإال  االأ���س��م��اء.  وت��ق��دمي  الت�سكيل 
ف����ال مي���ك���ن حل��ك��وم��ت��ه ف���ع���ال اأن 

ت�ستمر على هذا احلال«.
تزال  ال  ال���دف���اع  وزارة  اأن  ورغ����م 
هي  الرئي�سية  العقبة  ف��اإن  �ساغرة 

وزارة الداخلية.
�سيمهل  ال�سدر  اإن  االأ���س��دي  وق��ال 
�ستة  اإىل  ت�سل  ف��رتة  امل��ه��دي  عبد 
قبل  كاملة  حكومة  لت�سكيل  اأ�سهر 

اأن ي�سحب تاأييده له.
طرف  من  اأي�سا  ال�سغوط  وتاأتي 
العامري. فقد قال قي�س اخلزعلي 
اأحد قيادات الف�سائل والذي اأ�سهم 
كتلة  يف  ب��ن��واب  ال�سيا�سي  جناحه 
العامري “اإذا مت اإقناع عبد املهدي 
املنا�سب  املر�سح  فيا�س هو  باأن   ...

فعليه اأن يتقدم به«.
واأ�ساف “رئي�س الوزراء لي�س لديه 
اأغلبية  ك��ت��ل��ة  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف 
اأربع  حكومته  ت�ساند  ال��ربمل��ان  يف 

�سنوات«.

جلنة حتقيق حول اختفاء 
43 طالبا يف املك�شيك

•• مك�صيكو-اأ ف ب:

اجلديد  املك�سيكي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
اأوب���رادور  لوبيز  مانويل  اأن��دري�����س 
لت�سليط  حت��ق��ي��ق  جل���ن���ة  اإن�������س���اء 
ال�سوء على اختفاء 43 من طاّلب 
مدر�سة ايوتزينابا بوالية غرييرو 

)جنوب( عام 2014.
وقال لوبيز اأوبرادور امللّقب “املو” 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع م��ر���س��وم اإن�����س��اء جلنة 
التوقيع  “من خالل  اإّنه  التحقيق 
ن���ب���داأ عملّية  ع��ل��ى ه���ذا االت���ف���اق، 
ايوتزينابا. هذا  �سباب  البحث عن 

كان التزامنا، ونحن نلتزم به«.
احلقيقة  نعرف  اأن  “اآمل  واأ�ساف 
واأن  العدالة،  تتحّقق  واأن  �سريًعا، 
ُتنتهك  ال  حّتى  مثااًل  ذلك  ُي�سبح 
ح���ق���وق االإن�������س���ان يف ب��ل��دن��ا م����ّرًة 

اأخرى«.
اجلديدة  اللجنة  ت�سكيل  و�سيتم 
املقبلة،  ال��ث��الث��ني  االأي������ام  خ����الل 
و�ست�سّم ذوي الطالب وم�سوؤولني 

حكومّيني وخرباء وفّنيني.
“احلكومة  ب�����اأّن  ال��رئ��ي�����س  ووع����د 
اأّنه  لكم  واأوؤّك���د  �سُت�ساعد،  بكاملها 
لن يكون هناك اإفالت من العقاب، 
ال يف هذه الق�سّية احلزينة وال يف 

اأّي ق�سّية اأخرى«.
والدة  مارتينيز  ماريا  عليه  ورّدت 
الطالب املفقود ميغيل هرينانديز 
اأحد،  اأّي  يف  ن��ث��ق  ن��ع��د  “مل  ق��ائ��ل��ًة 
اأّنكم  يف  االأم���ل  بع�س  لدينا  لكّننا 

اأكر اإن�سانّيًة«.
واأت������ى االإع������الن ع���ن اإن�������س���اء هذه 
موؤمتر  على  ���س��اع��ات  بعد  اللجنة 
“املو”  ع��ق��ده  ���س��ب��اح��ي  ���س��ح��ايف 
���س��ي��ع��ق��د موؤمترا  اإن����ه  ق����ال  ال����ذي 
ال�سحافة  �سحافيا يوميا الإطالع 

واملك�سيكيني على التطورات.
وب���ع���د اأع��������وام ع���ل���ى اخ���ت���ف���اء 43 
ط��ال��ًب��ا يف م��در���س��ة اي��وت��زي��ن��اب��ا، ما 
يعروا  اأن  يف  ياأملون  ذووه��م  زال 

عليهم يف اأحد االأيام اأحياء.
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عربي ودويل

حكمت حمكمة فرن�سية على متظاهَرين من “ال�سرتات ال�سفراء” 
النفاذ بعد توقيفهما خالل جتمع م�ساء  اأ�سهر مع  بال�سجن ثالثة 
اإدارة حملية، على ما  اإح��راق مقر  بو�سط فرن�سا مت خالله  ال�سبت 

اأفادت ال�سلطة وكالة فران�س بر�س.
اأم���ام القا�سي ال���ذي حكم على  اآل��ي��ة ف��وري��ة  وم��ث��ل ال��رج��الن وف��ق 
اأحدهما بال�سجن 12 �سهرا مع وقف النفاذ لت�سعة منها وعلى الثاين 
بال�سجن �ستة ا�سهر مع وقف النفاذ لثالثة منها الإدانتهما بارتكاب 

مع “حماوالت تخريب” الأحدهما. “اأعمال عنف م�سددة”، 
من  ال�سابع  يف  حماكمته  ح��ني  اإىل  ال�سجن  ثالث  حمتج  اأودع  كما 
املحكمة  اأم���ام  و�سيمثل  دفاعه”  يعد  “ريثما  الثاين/يناير  ك��ان��ون 

وفق امل�سدر ذاته. بتهمة ارتكاب “اأعمال عنف واإ�سرار م�سددة”، 
ومل يقدم امل�سدر اأي تفا�سيل حول االأعمال املن�سوبة اإىل املحتجني 

الثالثة الذين ترتاوح اأعمارهم بني ع�سرين واأربعني عاما.
ومت اعتقالهم من بني جمموعة من 12 �سخ�سا �ساركوا يف املواجهات 
مع ال�سرطة ويف اأعمال التخريب البالغة التي حلقت م�ساء ال�سبت 
مبقر االإدارة املحلية يف مقاطعة اأوت لوار. وجرت مواجهات مع قوات 
واأدخلوا  املحلية  االإدارة  فناء  اقتحم متظاهرون  النظام حني  حفظ 
جرارات اأفرغت فيها اإطارات، قبل اأن يتم طردهم اإىل اخلارج. وقام 
اآخرون باإلقاء مقذوفات من نوع قنابل املولوتوف ما اأدى اإىل ا�ستعال 

النار يف مبنى االإدارة ومكاتب اإدارية اأخرى جماورة.

تويف ثالثة مهاجرين ب�سبب الربد يف قرى تركية واقعة قرب احلدود 
اليونانية، كما ذكرت اأم�س وكالة اأنباء االأنا�سول الرتكية الر�سمية. 
واأ�سافت الوكالة اأن راعيا عر على جثة ممددة ومتجمدة، قد اأبلغ 
ال�سلطات باالأمر. واأكد عنا�سر الدرك وفرق االإنقاذ الذين و�سلوا 

اىل القرى اأنه مهاجر اأفغاين، معتربين اأنه مات متجمدا.
وُعر يف وقت الحق على جثتي املهاجرين ال�سريني االآخرين، اللذين 
قرب  اأخ���رى  قرية  يف  اأيام”،  ب�سعة  “قبل  نف�سها  بالطريقة  ماتا 
احلدود اليونانية، كما اأو�سحت الوكالة التي مل حتدد جن�سيتيهما.

واأك���د اف��غ��اين م��وق��وف )29 ع��ام��ا( اأن��ه ك��ان يف ع��داد جمموعة من 
اليونانية طلبا للم�ساعدة،  املنازل  اأبواب  املهاجرين ذهبوا يطرقون 
على اجلانب االآخر من احلدود، لكن عنا�سر من ال�سرطة اليونانية 
اأكدت الوكالة. وكان واحد على  اعتقلتهم واأعادتهم اىل تركيا، كما 
هذه  �سمن  ال��ربد،  من  ماتوا  الذين  الثالثة  املهاجرين  من  االأق��ل 
ال�سوريني  م��ن  امل��ه��اج��ري��ن خ�سو�سا  ت��دف��ق  وا���س��ت��وؤن��ف  امل��ج��م��وع��ة. 
واالأفغان، الذي تركز يف 2015 و2016 على ممرات بحرية نحو 
القريبة من تركيا، عرب احلدود الربية،  اليونانية  اإيجه  جزر بحر 

املمر التقليدي منذ عقود.

قال دبلوما�سيان غربيان اأم�س اإن حترك باك�ستان لطرد 18 وكالة 
اإغاثة دولية �سي�سر 11 مليون �سخ�س يتلقون امل�ساعدات يف البلد 

الذي يعاين يف ظل تدين م�ستويات التعليم والرعاية ال�سحية.
ومن بني املنظمات التي ي�سملها التحرك وورلد فيجن وباث فايندر 
منظمة  قالت  بينما  وورل��د  و�سيف  وتروكري  اإنرتنا�سيونال  وب��الن 
اأخرى هي اأك�سن اإيد االأ�سبوع املا�سي اإنها �ستغلق مكاتبها و�ست�سرح 

موظفيها بعد اأن طلبت منها احلكومة وقف عملياتها والرحيل.
 18 التما�سات من  اأنها رف�ست  الباك�ستانية  الداخلية  واأكدت وزارة 
تلك  نظر  حل��ني  عملها  مبوا�سلة  لها  �سمح  حكومية  غ��ري  منظمة 
اأخ��رى. وانتقدت منظمات  ال��وزارة تفا�سيل  االلتما�سات. ومل تذكر 
عملية  يف  لل�سفافية  االفتقار  غربيون  ودبلوما�سيون  حكومية  غري 
اإنها  وق��ال��وا  املنظمات،  قدمتها  التي  االلتما�سات  ومراجعة  الطرد 
طالبا  ل��روي��رتز،  غربي  دبلوما�سي  وق��ال  االإن�����س��اين.  العمل  تعرقل 
اأن تقرر احلكومة  “اإنه الأم��ر م��روع وال تف�سري له  ا�سمه  عدم ن�سر 
حرمان 11 مليونا من اأبناء �سعبها من الدعم ال�سروري دون �سبب 
وا�سح«. ومل ترد وزارة الداخلية بعد على ت�سريحات الدبلوما�سيني 
اإىل بيان من وزارة اخلارجية �سدر  واأحالت روي��رتز بدال من ذلك 

ال�سهر املا�سي.

عوا�صم

باري�س

اإ�سالم اباد

انقرة

�شحايا الغت�شاب بجنوب 
ال�شودان يطلنب العدالة 

•• االمم املتحدة -اأ ف ب:

تقّدمت اأكر من 150 امراأة وفتاة لطلب امل�ساعدة يف االأّيام ال�12 االأخرية 
يف جنوب ال�سودان بعد تعّر�سهن لالغت�ساب اأو الأ�سكال اأخرى من العنف 

اجلن�سي، وفق ما اأفاد ثالثة روؤ�ساء لوكاالت تابعة لالأمم املّتحدة.
ودانت االأمم املّتحدة االإثنني تلك االعتداءات اجلن�سّية، ُمطالبًة ال�ُسلطات 
بيان م�ساء  املّتحدة يف  العام لالأمم  االأم��ني  مبقا�ساة اجلناة. وقال مكتب 
اجلن�سّية  االع���ت���داءات  ب�����س��ّدة  “ُيدين  غ��وت��ريي�����س  اأن��ط��ون��ي��و  اإّن  االإث��ن��ني 

الوح�سّية” االأخرية التي ارُتكبت يف جنوب ال�سودان.
واأ�ساف “على الرغم من التزامات قادة هذا البلد بوقف االأعمال احلربّية 
يبقى  املدنّيني  اإىل  بالن�سبة  االأمني  الو�سع  اأّن  اإاّل  ال�سالم،  خّطة  واإحياء 
ٍة للن�ساء واالأطفال«. واإذ اأ�سار اإىل ا�ستخدام العنف اجلن�سي  كارثًيا، بخا�سّ
بو�سفه “تكتيك حرب” متكّرر يف جنوب ال�سودان، �سّدد غوتريي�س على اأّن 

“ال�ّسلوك الوح�سي �سّد )الفئات( االأكر �سعًفا غري مقبول«.
 )...( ال��ن��زاع  اأط���راف  زع��م��اء جميع  ال��ع��ام  االأم���ني  “يح�ّس  البيان  وت��اب��ع 
ال��ع��ق��اب، م��ن خ��الل التحقيقات  اإف���الت ه��ذه اجل��رائ��م م��ن  على معار�سة 
وّقعته يف وقت  بيان م�سرتك  ومالحقة مرتكبيها ق�سائًيا«. وكان جاء يف 
�سابق رئي�سة وكالة اليوني�سف ووكيل االأمني العام لل�سوؤون االإن�سانّية مارك 
لوكوك ومديرة �سندوق االأمم املّتحدة لل�سّكان ناتاليا كانيم، اأّن م�سّلحني 
يرتدي العديد منهم بزات اجلي�س قاموا باالعتداءات قرب مدينة بانتيو 

ال�سمالّية.

نتانياهو �أطلع بومبيو على عملية »درع �ل�سمال« 

اليونيفيل �اجلي�ص اللبناين تعزز د�رياتها قرب ا�شرائيل 

الربملان الربيطاين يبداأ نقا�شات حول بريك�شت 

•• انقرة-اأ ف ب:

اأم�س  ال��رتك��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اع��ت��ق��ل��ت 
140 �سخ�سا تقريبا يف عمليات يف 
بارتباطهم  لال�ستباه  البالد  اأن��ح��اء 
غولن  اهلل  فتح  الداعية  مبجموعة 
الذي تتهمه بالوقوف وراء حماولة 
لو�سائل  وفقا   ،2016 يف  االنقالب 

اإعالم ر�سمية.
الر�سمية  االأن��ا���س��ول  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
مناطق  يف  امل����دع����ني  اإن  ل����الأن����ب����اء 
خمتلفة من البالد ومنها ا�سطنبول 
مذكرة   267 اأ������س�����دروا  واأن�����ق�����رة، 
خمتلفة  حتقيقات  اإط���ار  يف  توقيف 
تطال اأتباع غولن املقيم يف الواليات 

املتحدة.
 24 يف  عمليات  ال�سرطة  واأط��ل��ق��ت 
وموغال  اإزم�������ري  ب��ي��ن��ه��ا  حم���اف���ظ���ة 
اإي���ج���ه، واأوردو  ب��ح��ر  امل��ط��ل��ت��ان ع��ل��ى 
البحر  على  املطلتان  وزون��غ��ول��داك 

االأ�سود.
وق���ب���ي���ل ظ���ه���ر ال���ث���الث���اء ب���ل���غ عدد 
 55 137 �سخ�سا بينهم  املوقوفني 
يف ا�سطنبول، فيما تتوا�سل عمليات 

واأ�سخا�س  ح��ك��وم��ي��ون  وم��وظ��ف��ون 
اخلا�س،  التعليم  قطاع  يف  يعملون 

وفقا للوكالة.
اإىل  اأدت  كما ركزت التحقيقات التي 
عمليات الدهم الثالثاء، على تواجد 
ات����ب����اع ل���غ���ول���ن واأن�����س��ط��ت��ه��م داخ����ل 

اجلي�س.
وبع�س امل�ستبه بهم جنود يف اخلدمة 
ع�سكريون  م��وظ��ف��ون  اأو  ال��ف��ع��ل��ي��ة 

مطرودون.
اإن  الثالثاء  االأنا�سول  وقالت وكالة 
االتهام  وج��ه��ت  ا�سطنبول  حمكمة 
ل�16 م�ستبها بهم اآخرين “باالنتماء 

اإىل منظمة اإرهابية م�سلحة«.
االأ�سخا�س  اآالف  ع�����س��رات  واع��ت��ق��ل 
بارتباطهم  لال�ستباه   2016 منذ 
القمع  ح��م��ل��ة  وات�������س���ع���ت  ب���غ���ول���ن. 
لت�سمل معار�سني موؤيدين للق�سية 
الكردية وو�سائل االإعالم التي تنتقد 
احل��ك��وم��ة، م��ا اأث����ار خم���اوف الدول 

االأوروبية واملنظمات احلقوقية.
اأنقرة ترف�س اي انتقاد وتوؤكد  لكن 
اأن ه��ذه ال��ت��داب��ري ���س��روري��ة ملنع اأي 

حماولة انقالبية جديدة.

•• لندن-اأ ف ب:

النقا�سات  اأي��ام من  الربيطانيون خم�سة  النواب  يبداأ 
االوروبي  بريطانيا من االحت��اد  �سروط خ��روج  ح��ول 
و����س���ط خ����الف ح����ول رف�������س احل��ك��وم��ة ن�����س��ر وثيقة 

اال�ست�سارات القانونية الكاملة حول الن�س.
 11 يف  الربيطاين  الربملان  ي�سوت  اأن  املرتقب  ومن 
ب��ري��ك�����س��ت الذي  ات��ف��اق  ع��ل��ى  دي�����س��م��رب  االأول  ك��ان��ون 
ك���ان م��و���س��ع م��ف��او���س��ات مكثفة ب��ني ل��ن��دن واالحت���اد 
افتتاح  عند  م��اي  و�ستقول  مناق�سته.  بعد  االوروب���ي، 
ال�سعب  لتطلعات  “ي�ستجيب  اإن��ه  الثالثاء  النقا�سات 
ن�سرها  خطابها  من  مقتطفات  بح�سب  الربيطاين” 

مكتبها.
اأن  ي��ري��د  ال��ربي��ط��اين  “ال�سعب  اإن  اأي�����س��ا  و���س��ت��ق��ول 
اال�ستفتاء  نتيجة  يحرتم  باتفاق  االم���ام  اىل  من�سي 
ويتيح لنا مل �سمل البالد، بغ�س النظر عن الطريقة 

التي ن�سوت بها«.
ليقرروا  النواب  �سي�سوت  كلمتها،  تلقي  اأن  قبل  لكن 
“ا�ساءة بحق الربملان”  اذا كانت احلكومة ارتكبت  ما 
بن�سر  معار�سة  اأح����زاب  ملطالب  االن�����س��ي��اع  برف�سها 
وث��ي��ق��ة اال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة حول 

معاهدة االن�سحاب كاملة.
واالث���ن���ني ن�سر امل��دع��ي ال��ع��ام ج��ي��ف��ري ك��وك�����س، وهو 
للحكومة،  ق��ان��ون��ي��ة  ن�����س��ح  ت���ق���دمي  امل��ك��ل��ف  ال���وزي���ر 
ملخ�سا عن هذه الوثيقة. وخالل نقا�س يف الربملان، 
ال�سرية  بكاملها حر�سا على  ن�سرها  بعدم  ق��راره  برر 

اإن جرافة  اإ�سرائيلية على اجلهة املقابلة من احل��دود. وقال 
اجلنود  م��ن  وع���دداً  قربها  توقفت  �ساحنات  م��ع  االأق���ل  على 
االإ�سرائيليني تواجدوا مبحاذاة ال�سريط ال�سائك من اجلهة 
عوائق  من  اأمتار  بعد  على  التحركات  وجت��ري  االإ�سرائيلية. 
مقاتلني  �سور  عليها  األ�سقت  اللبناين  اجلانب  يف  اإ�سمنتية 
من حزب اهلل، ورفع قربها العلم اللبناين ورايات حلزب اهلل. 
باملطلة، منطقة ع�سكرية  املحيطة  املنطقة  ا�سرائيل  واأعلنت 
اآليات ثقيلة  تظهر  االإ�سرائيلي �سوراً  مغلقة. ون�سر اجلي�س 
تقوم بحفر االأر�س. وقال املتحدث با�سم القوات االإ�سرائيلية 

•• عوا�صم-وكاالت:

طلب رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو من وزرائه 
ال�سمال”  “درع  تعليق يف ما يخ�س عملية  ب��اأي  االإدالء  عدم 
اأنه  عنه  يقول  ما  لتدمري  االإ�سرايلي  اجلي�س  اأطلقها  التي 

اأنفاق حلزب اهلل يف �سمال البالد.
خالل االجتماع الذي ا�ستغرق ما بني ثالث وخم�س �ساعات، 
وحقها  اإ�سرائيل  اأم��ن  املتحدة  ال��والي��ات  ال��ت��زام  بومبيو  اأك��د 
املطلق يف الدفاع عن النف�س ومواجهة االنحياز �سد اإ�سرائيل   
تاأتي  العملية  اإن  اأحرونوت”  “يديعوت  �سحيفة  وق��ال��ت 
لربوك�سل  نتانياهو  بها  ق��ام  مفاجئة  زي��ارة  من  �ساعات  بعد 
للقاء وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو، وناق�س معه 
مبا  املنطقة”،  االإي��راين يف  العدوان  الكفيلة لوقف  “ال�سبل 
اإىل  ر�سالة  مترير  بومبيو  من  نتانياهو  وطلب  لبنان.  فيها 
جهود  ب��ريوت  توقف  مل  اإذا  اأن��ه  فحواها  اللبنانية  احلكومة 
التحرك. ووجهت  اإ�سرائيل  �سيكون على  الت�سلح حلزب اهلل، 

اإ�سرائيل ر�سالة مماثلة اإىل بريوت عرب فرن�سا.
اجتماع  ه��دف  اأن  االإ�سرائيلية  احلكومة  يف  م�سادر  واأف���ادت 
االأنفاق.  ت��دم��ري  عملية  على  بومبيو  اإط���الع  ه��و  بروك�سل 
وقال نتانياهو للوزير االأمريكي: “اأريد اأن اأ�سكرك على كل 
باالنتهاك  يتعلق  م��ا  يف  القوية  بياناتك  وعلى  ب��ه،  قمت  م��ا 
ملناق�سة  البالي�ستية...اأتطلع  ال�سواريخ  يف  االأخري  االإي��راين 
تعاوننا يف و�سع حد للعدوان االإي��راين يف املنطقة، مبا فيها 
جهودنا  وموا�سلة  اأخ��رى،  ومناطق  ولبنان  وال��ع��راق  �سوريا 

لتحقيق ال�سالم واالأمن للجميع«. 
وخالل االجتماع الذي ا�ستغرق ما بني ثالث وخم�س �ساعات، 
اإ�سرائيل وحقها  “التزام الواليات املتحدة باأمن  اأكد بومبيو 
املطلق يف الدفاع عن النف�س ومواجهة االنحياز �سد اإ�سرائيل 

وقوة  اللبناين  اجلي�س  اأعلن  ذل��ك،  اإىل  املتحدة«.   االأمم  يف 
تعزيز  الثالثاء  )يونيفيل(  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم 
ت�سعيد  اأي  لتفادي  دورياتهما على طول احلدود اجلنوبية، 
اهلل  اأن��ف��اق حل��زب  لتدمري  ب��دء عملية  اإ�سرائيل  اإع���الن  بعد 

تربط بني جنوب لبنان واأرا�سيها.
واأعلنت اإ�سرائيل �سباحاً بدء عملية “لك�سف واإحباط هجمات 
حدودية عرب اأنفاق حفرتها منظمة حزب اهلل االإرهابية من 

لبنان اإىل اإ�سرائيل«.
واأفادت قوات يونيفيل يف بيان اأن اجلي�س االإ�سرائيلي اأبلغها 
للبحث  االأزرق  اخلط  جنوب  اأن�سطة  ب��داأ  باأنه  اأم�س  “�سباح 
موؤكدة اأن الو�سع العام يف منطقة  عن ما ي�ستبه اأنه اأنفاق”، 

عملياتها “ال يزال هادئاً«.
واأو�سحت اأن “جنود حفظ ال�سالم التابعني لليونيفيل زادوا 
م��ن دوري��ات��ه��م على ط��ول اخل��ط االأزرق )ال���ذي ي��ق��وم مقام 
اللبنانية،  امل�سلحة  القوات  اإىل جانب  اإ�سرائيل(،  احلدود مع 
للحفاظ على اال�ستقرار العام وجتنب اأي �سوء فهم قد يوؤدي 
اإىل ت�سعيد«. وقال امل�سوؤولة االإعالمية لدى القوات الدولية 
يف جنوب لبنان مالني جن�سن لوكالة فران�س بر�س اإن البعثة 
ا�ستخدامها  ل�سمان  كافة  املعنية  االأط���راف  م��ع  “تتوا�سل 
على  للحفاظ  بها  ت�سطلع  التي  والتن�سيق  االرت��ب��اط  اآليات 

ا�ستمرار الهدوء واال�ستقرار” يف املنطقة احلدودية.
“على جهوزية  اأن��ه  اللبناين  اأك��د اجلي�س  بيان منف�سل،  ويف 
“اأنفاق  عن  ا�سرائيل  اإع��الن  بعد  طارئ”  اأي  ملواجهة  تاّمة 
واأفاد باأن وحداته تقوم “بتنفيذ مهماتها املعتادة  مزعومة”. 
على طول احلدود بالتعاون والتن�سيق مع قوات االأمم املتحدة 
يف  لال�ستقرار  زع��زع��ة  اأو  ت�سعيد  اأي  ملنع  لبنان،  يف  املوؤقتة 
قرية  قرب  بر�س  فران�س  مرا�سل  و�ساهد  اجلنوب«.  منطقة 
اآليات  اال�سرائيلية حركة  املطلة  مل�ستوطنة  املواجهة  كفركال 

املهددة  احلكومة  رئي�سة  ولوحت  االوروب���ي.  االحت��اد 
بف�سل يف ال��ربمل��ان، ب��اخل��روج م��ن االحت���اد االوروب���ي 
املحتملة  الوخيمة  ال��ت��داع��ي��ات  ك��ل  م��ع  ات��ف��اق،  ب���دون 
اأنه قد ال  على االقت�ساد الربيطاين. كما حذرت من 

يح�سل بريك�ست على االإطالق.
اإط��الق مذكرة حلجب الثقة يف  ويعتزم حزب العمال 
حال مل حت�سل ماي على ت�سويت النواب على الن�س.

باوروبا  امل�سككني  بع�س  اآخر  ماي من جانب  وتواجه 
اال�ستفتاء  بها.  لالطاحة  اأي�سا  ال�ساعني  حزبها،  من 

وياأتي  اإخ��ف��اوؤه.  ينبغي  م��ا  هناك  لي�س  اأن��ه  اأك��د  لكنه 
نواب  معار�سة  اأ�سا�سا يف ظل  متوترة  اأج��واء  يف  ذل��ك 
من كل االحتاجات ال�سيا�سية التفاق خروج بريطانيا 
العمالية  املعار�سة  من االحت��اد االوروب��ي. اىل جانب 
الدميوقراطي  الليربايل  احل��زب  اأوروب��ا يف  وموؤيدي 
وال����ن����واب اال���س��ك��ت��ل��ن��دي��ني امل�����س��ت��ق��ل��ني، ف�����اإن احل���زب 
الوحدوي الدميوقراطي ال�سغري، حليف ترييزا ماي 
الن�س وكذلك ع�سرات  ال�سمالية، يعار�س  ايرلندا  يف 
ت��ام مع  امل��وؤي��دي��ن لقطع ع��الق��ات  ال��ن��واب املحافظني 

جوناثان كونريكو�س ل�سحافيني اإن جميع العمليات �ستجري 
مدمرة  اإ�سرائيل حرباً  وخا�ست  االإ�سرائيلية.  االأرا�سي  على 

�سد حزب اهلل يف 2006.
ووفقاً لكونريكو�س، تعّد االأنفاق التي بداأ العمل على تدمريها 
جزءاً من خمطط للحزب بداأ يف 2012 من اأجل ا�ستعمالها 
يف عمليات ت�سلل “لنقل �ساحة املعركة اإىل اإ�سرائيل” يف نزاع 
اإثر   2013 اإن اجلي�س حترك يف  وق��ال  م�ستقبلي حمتمل. 
لكنه مل  اأن��ف��اق،  بحفر  يقوم  اهلل  ح��زب  اأن  معلومات مفادها 

يتمكن من ر�سد اأي منها.

الذي نظم يف حزيران يونيو 2016 وفاز فيه موؤيدو 
%52، ترك  اخل���روج م��ن االحت���اد االوروب����ي بن�سبة 

البالد منق�سمة بعمق.
وبعد اأ�سهر من املفاو�سات، يثري الن�س الذي اأبرم مع 

االحتاد االوروبي ا�ستياء من اجلانبني.
لن  بريطانيا  اأن  ي��ع��ت��ربون  بريك�ست  م��وؤي��دي  ف��اأ���س��د 
فيما  االوروب���ي  االحت���اد  م��ع  اجل�سور  بالكامل  تقطع 
اىل  بح�سول خطوة  ياأملون  اأوروب���ا  م��وؤي��دو  ي��زال  ال 

الوراء.

تركيا تعتقل الع�شرات لال�شتباه بارتباطهم بحركة 

اآخ����ري����ن، بح�سب  ال���ده���م الع��ت��ق��ال 
وكالة االأنا�سول.

اأنقرة غولن بتدبري حماولة  وتتهم 
االط����اح����ة ب��ال��رئ��ي�����س رج�����ب طيب 
اإردوغان يف 15 متوز/يوليو 2016 

لكنه ينفي ب�سدة اأي تورط له.
وي���وؤك���د غ��ول��ن امل��ق��ي��م يف امل��ن��ف��ى يف 
والية بن�سلفانيا االأمريكية، واأتباعه 
ن�سر  ه��دف��ه��ا  ���س��ل��م��ي��ة  ح��رك��ت��ه��م  اأن 

االإ�سالم والتعليم.
واأحد تلك التحقيقات با�سره مدعي 
اهلل  فتح  “منظمة  بحق  ا�سطنبول 

جتارية  ون�������س���اط���ات  االإرهابية” 
ب��غ��ول��ن. واأ����س���در املدعي  م��رت��ب��ط��ة 
لوكالة  وف��ق��ا  اع��ت��ق��ال،  م��ذك��رة   96

االأنا�سول.
ويف العا�سمة الرتكية طلب املدعون 
لال�ستباه  ���س��خ�����س��ا   48 ت���وق���ي���ف 
ر�سائل  ت���ط���ب���ي���ق  ب���ا����س���ت���خ���دام���ه���م 
“بايلوك”  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م�����س��ف��رة 
اإنه �سمم  االأت��راك  امل�سوؤولون  يقول 

خ�سي�سا ملوؤيدي غولن.
 35 ت����وق����ي����ف  مت  االآن،  وح�����ت�����ى 
مهند�سون  بينهم  اأن��ق��رة  يف  �سخ�سا 

مقتل ثمانية ع�شكريني
 يف هجوم لنيجرييا  

•• كانو-اأ ف ب:

اأمنية  م�سادر  م��ن  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  ت�سلمتها  ج��دي��دة  ح�سيلة  اأف���ادت 
الثالثاء، اأن ثمانية جنود قتلوا يف الهجوم الذي �سنه عنا�سر من جماعة 
بوكو حرام املتطرفة يف نهاية هذا االأ�سبوع على قاعدة ع�سكرية يف �سمال 

�سرق نيجرييا.
وكان ع�سكري وعن�سر م�سلح حتدثا بعد الهجوم عن مقتل جنديني اثنني. 
وكان مقاتلون من “تنظيم الدولة اال�سالمية يف غرب اإفريقيا”، اأحد فروع 
بوكو حرام املن�سوي يف تنظيم داع�س هاجموا م�ساء ال�سبت قاعدة ع�سكرية 
يف قرية بوين غاري املعزولة يف والية يوبي )�سمال �سرق(، وخا�سوا معارك 

كثيفة مع اجلنود يف القاعدة.
هي  االآن  “احل�سيلة  اإن  هويته  ك�سف  ع��دم  طالبا  نيجريي  �سابط  وق��ال 
ثمانية قتلى. فقد ُعر على �ست جثث اأخرى جلنود يف وقت الحق ونقلت 

اإىل داماتورو«.
اأخ��ريا �سد  اأت��اح  وبرية من مدينة جم��اورة  تعزيزات جوية  وك��ان و�سول 
اجلهاديني، الذين دمروا مدرعة وا�ستولوا على �ساحنة للجي�س، كما قالت 

امل�سادر.
احل�سيلة  اجلي�س،  ج��ان��ب  اإىل  ح���رام  ب��وك��و  يقاتل  ميلي�سيا  عن�سر  واأك���د 
م�ست�سفى  م�سرحة  اإىل  نقلت  قد  الثماين  اجلثث  اأن  مو�سحا  اجل��دي��دة، 

داماتورو.
مواقع  على  الهجمات  االأخ����رية  االأ���س��ه��ر  يف  اجل��ه��ادي��ة  املجموعة  وكثفت 
اجلي�س النيجريي يف واليتي بورنو ويوبي، االأكر ت�سررا من التمرد الذي 

اأ�سفر عن اأكر من 27 األف قتيل منذ 2009.

اإن “الربتغال نقطة تالقي مهمة بني طريق احلرير الربية 
ال�سيني  امل�سروع  اإىل  اإ���س��ارة  يف  البحرية”،  احلرير  وطريق 
القا�سي باإقامة م�ساريع بنى حتتية لتطوير عالقات ال�سني 

التجارية عرب اآ�سيا واأوروبا واإفريقيا.
اإليه  ان�سمت  اإذ  االأوروبيني  انق�ساما بني  امل�سروع  هذا  ويثري 
عدة بلدان وال �سيما اليونان ودول من اأوروبا ال�سرقية فيما 
تخ�سى دول اأخرى من ب�سط النظام ال�سيوعي نفوذه ال�سيا�سي 
بدفع  املا�سي  االأ�سبوع  االأوروب���ي  االحت��اد  دول  واتفقت  غربا. 
االأجنبية  اال�ستثمارات  ملراقبة  اإطار  على  وبرلني  باري�س  من 

وال �سيما ال�سينية.
“مل  اأنطونيو كو�ستا اجلمعة  ال��وزراء الربتغايل  واأقر رئي�س 

 •• ل�صبونة-اأ ف ب:

ي�سل الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ اإىل الربتغال يف زيارة دولة 
اأقامتها بكني يف  اإىل تعزيز العالقات االقت�سادية التي  تهدف 
ظل االأزمة املالية يف هذا البلد حيث باتت الر�ساميل ال�سينية 

تلعب دورا مهيمنا.
الرئي�س  م��ع  ب��ل��ق��اء  ي��وم��ني  ت�ستمر  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  و�ست�سهد 
تعاون  اتفاقات  توقيع  ���س��وزا،  دي  ريبيلو  مار�سيلو  الربتغايل 
غرب  بجنوب  �سيني�س  مرفاأ  دم��ج  ح��ول  اتفاق  بينها  االرب��ع��اء، 
تنفذها  ال��ت��ي  اجلديدة”  احل��ري��ر  “طرق  خطة  يف  ال��ربت��غ��ال 
بكني. وقال �سي يف مقالة ن�سرتها ال�سحف الربتغالية االأحد 

نكن يوما موؤيدين جدا لالأمر. من ح�سن حظنا اأن ال�سيغة 
النهائية لهذا االتفاق ال تن�س على اأي حق فيتو«.

اال�ستثمار  م�سدر  حيال  قلقني  ل�سنا  الربتغال،  “يف  واأ�ساف 
طريق  ���س��ل��وك  ع���دم  االأوروب������ي  االحت����اد  و”على  االأجنبي” 
الربتغال  وع��ان��ت  ال��ع��ومل��ة«.  على  �سوابط  لفر�س  احلمائية 
ال��ي��ورو وح�سلت  ال��دي��ون يف منطقة  اأزم��ة  ب�سكل مبا�سر من 
االحتاد  م��ن  ي��ورو  مليار   78 بقيمة  قر�س  على   2011 يف 
ال�����دويل، م��رف��ق بخطة تق�سف  ال��ن��ق��د  االأوروب������ي و���س��ن��دوق 
الأوىل  مهد  النطاق  وا�سع  خ�سخ�سة  وبرنامج  �سارمة  مايل 

اال�ستثمارات القادمة من ال�سني.
البلد منذ ذلك احلني حواىل �ستة مليارات يورو من  وتلقى 

اأكرب  على  اليوم  تهيمن  ال�سني  وباتت  ال�سينية  الر�ساميل 
�سركة برتغالية من حيث االأ�سهم “اإينريجيا�س دي برتغال”، 
واأك��رب �سركة  واأك��رب م�سرف خا�س يف البالد “بي �سي بي”، 
امل�سغلة لل�سبكة الكهربائية  وال�سركة  “فيديليدادي”،  تاأمني 
“رين«. وقالت الباحثة يف مركز “ت�ساتام هاو�س” لالأبحاث 
يف لندن يو جي لوكالة فران�س بر�س اإن “ال�سني كانت جهة 

دائنة مبثابة مالذ اأخري” لهذه ال�سركات.
واالحتاد  ال�سني  بني  العالقات  يف  املتخ�س�سة  الباحثة  لكن 
االوروبي لفتت اإىل اأنه “ينبغي حتليل اال�ستثمارات ال�سينية 
االآخر  وبع�سها  ا�سرتاتيجي  دقيق. فبع�سها  ب�سكل  اأوروب��ا  يف 

يعك�س بب�ساطة البحث عن املردودية«.

�شي جينبينغ يز�ر الربتغال �شعيا لتعزيز النفوذ ال�شيني 
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تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون ميار للرجال- فرع 1

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1183390-1 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك حممد مبارك حممد الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد دروي�س عبداهلل الري

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سالون ميار للرجال- فرع 1

MAYAR GENTS SALOON- BRANCH 1

اىل/�سالون االيف للرجال

ALIF MENS SALOON

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة ال�سرعة للمالب�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1124778 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد عمران احمد عبداالول %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد حممد احمد �سعيد %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد مطر علي را�سد الكعبي

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مغ�سلة ال�سرعة للمالب�س
SPEED DRESS LAUNDRY

اىل/مغ�سلة ال�سرعة للمالب�س ذ.م.م
SPEED DRESS LAUNDRY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة حممد اكرب ال�سالح االدوات  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سحية رخ�سة رقم:1169495 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد خالد عبيد علوي

تعديل وكيل خدمات/حذف عمر �سالح عبداهلل علي العامري
null*null تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة حممد اكرب ال�سالح االدوات ال�سحية
MOHAMMED AKBAR SANITARY WORKS EST

اىل/بروفي�سينت لالعمال الكهرباء
PROFICIENT ELECTRICAL WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001(
تعديل ن�ساط/حذف تركيب االدوات والتمديدات ال�سحية )4322002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ميدان العني للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1543426 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداللطيف �سعيد بخيت عمرو العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سلطان حممد �سلطان ال�سام�سي

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل عنوان/Building Name من اىل 208312

الكتبي/  عبداهلل  �سعيد  �سلطان  بناية  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 

واخرون اىل بناية ال�سيد/ ن�سيب مبارك را�سد املن�سوري

Mezanine من   اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
لالأقم�سة  اال�سالم  ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واخلياطة  رخ�سة رقم:1350359 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة هدى حممد علي فرحان احل�سرمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف نور �سالم بري باد�ساه

تعديل وكيل خدمات/حذف هدى حممد علي احل�سرمي
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3.70 اىل 1*1

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الطف

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1033805 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل احمد حممد حمدون ال�سحي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد ح�سن احمد احلداد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رائد �سبحي عبدالعزيز فرج اهلل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لونغ  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بي�س لتجارة م�ستح�سرات التجميل
رخ�سة رقم:CN 1913007 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
واال�ست�سارات  للمحا�سبة  ال�س�����ادة/مودرن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سربية رخ�سة رقم:2514809 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد جربان علي حممد االحبابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل نا�سر احمد دورة الكعبي
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ مودرن للمحا�سبة واال�ست�سارات ال�سربية
MODERN ACCOUNTING AND TAXES CONSULTINCY

اىل/حممد جربان للمحا�سبة والتدقيق
MOHAMMED JUBRAN ACCOUNTING & AUDITING

تعديل ن�ساط/ا�سافة تدقيق ومراجعة احل�سابات )6920001(
تعديل ن�ساط/حذف تنظيم وم�سك احلفالت والدفاتر املحا�سبية 6920003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/املثلث  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1142937:الذهبي لكهرباء ال�سيارات رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املهريي للتجارة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1001620 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من 50% اىل %0
AL MUHAIRI HOLDINGS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املهريي القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان مطر عبداهلل املهريي
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة املهريي للتجارة العامة ذ.م.م

AL MUHAIRY GENERAL TRADING COMPANY LLC

اىل/�سركة املهريي للتجارة العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL MUHAIRY GENERAL TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطر عبداهلل املهريي واوالده ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1099842 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من 25% اىل %0
AL MUHAIRI HOLDINGS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املهريي القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر مطر عبداهلل حممد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد مطر عبداهلل حممد

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان مطر عبداهلل حممد املهريي
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ مطر عبداهلل املهريي واوالده ذ.م.م

MATAR ABDULLA AL MUHAIRI & SONS LLC
اىل/مطر عبداهلل املهريي واوالده-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

MATAR ABDULLA AL MUHAIRI & SONS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون اللور ذا ارت 

CN اوف بيوتي لل�سيدات رخ�سة رقم:2578447 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة م�سعود حممد احمد ح�سن اخلوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي ابراهيم جا�سم و�سوا�س الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املهريي للتجارة لالليات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1003873 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من 50% اىل %0
AL MUHAIRI HOLDINGS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املهريي القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان مطر عبداهلل املهريي
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة املهريي للتجارة لالليات ذ.م.م
AL MUHAIRY MACHINERY COMPANY LLC

اىل/�سركة املهريي للتجارة لالليات-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 AL MUHAIRY MACHINERY COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز خدمة دنلوب ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2314920 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من 50% اىل %0
AL MUHAIRI HOLDINGS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املهريي القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان مطر عبداهلل املهريي
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ مركز خدمة دنلوب ذ.م.م

DUNLOP SERVICE CENTER LLC

اىل/مركز خدمة دنلوب -�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
DUNLOP SERVICE CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12495 بتاريخ 2018/12/5

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة جنانه التجارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000975 
تعديل مدي/ا�سافة احمد مطر عبداهلل حممد املهريي

AL MUHAIRI HOLDINGS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املهريي القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مطر عبداهلل حممد املهريي

 MATAR ABDULLA تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مطر عبداهلل املهريي واوالده ذ.م.م
AL MUHAIRI & SONS LLC

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة جنانه التجارية
JANANA TRADING COMPANY

اىل/�سركة جنانه التجارية-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
JANANA TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495
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عربي ودويل

يتباهى  ح����زب  وه����و  ال��ف��رن�����س��ي، 
بروابطه اجليدة معه. يف حني ان 
اإميانويل ماكرون جعل من قطع 
الطريق على ال�سعبوية اليمينية 
�سعاره. واخليار البديل: اأن يقود 
ل�سيودادانو�س  االأندل�سي  الزعيم 
ال��رق�����س��ة، وي�سّكل  خ���وان م��اري��ن 
حكومة بدعم من احلزب ال�سعبي 
اال�سباين،  اال���س��رتاك��ي  واحل���زب 
بالن�سبة  التنفيذ  �سعبة  فر�سية 
ل�سيودادانو�س الذي وعد ناخبيه 
باإزاحة اال�سرتاكيني عن معقلهم 

االأندل�سي.

�لعو�قب على 
�مل�ستوى �لوطني؟

انتخابات  زل��������زال  اأن  ����س���ك  ال 
له  �ستكون  دي�سمرب،  م��ن  ال��ث��اين 
العام  خالل  وتداعيات  ارت���دادات 
اإ�سبانيا. مع  االنتخابي القادم يف 
واالأوروبية  البلدية  االنتخابات 
الهياكل  م���ن  ال��ع��دي��د  وجت���دي���د 
امل��ت��م��ت��ع��ة ب��احل��ك��م ال����ذات����ي، 26 
انتخابات  تكن  ان مل  ه��ذا  م��اي��و، 
الوزراء  رئي�س  ي�سطر  قد  عامة 
اال�سرتاكي بيدرو �سان�سيز، الذي 
اأ�سهر  �ستة  م��ن��ذ  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يحكم 
اأ�سل  84 مقعًدا من  باأقلية من 
النواب،  جمل�س  يف  مقعًدا   350
قد ي�سطر اإىل تقدمي موعدها. 

القائمة  الهوة  من  الرغم  وعلى 
بني بيدرو �سان�سيز و�سوزانا دياز، 
ف��اإن ف�سل يوم االأح��د يعّد �سربة 
ل��رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة، ف��ق��د كانت 
االأوىل منذ  االنتخابات هي  هذه 
الئ��ح��ة ال��ل��وم ال��ت��ي اأو���س��ل��ت��ه اإىل 

ال�سلطة يف الثاين من يونيو.
ي�سعب  ال������راه������ن،  ال�����وق�����ت  يف 
عليها  التي  االأح���زاب  اأي  التكهن 
االنتخابات  ارت���دادات  تخ�سى  اأن 
االأندل�سية، لكن باالإمكان الرهان 
على ان فوك�س، مدفوعا بدخوله 
املدوي للم�سرح، ميكنه اأن ي�ستقر 
ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  دائ��م  ب�سكل 

االإ�سباين.
 عن لك�سربي�س

 ،2018 ع������ام  ال����ه����ج����رة.  ث������م، 
اأ����س���ب���ح���ت اإ����س���ب���ان���ي���ا ال���ب���واب���ة 
اإىل  ل���ل���م���ه���اج���ري���ن  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
اأوروب�����ا م��ع م��ا ي��ق��ارب 47 األف 
واف������د م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����ام، عرب 
ا�ستقبال  اإدارة  وكانت  االأندل�س. 
الذين  القا�سرين،  من  الفا   11
توزيعهم  تقا�سم  اإ�سبيلية  ارادت 
واع��ب��ائ��ه��م ب��ط��ري��ق��ة اأك����ر عدال 
االأخرى،  امل�ستقلة  التجمعات  مع 
ال�سفحات  ت�����س��درت  م���ا  غ��ال��ب��ا 
املحلية  االإع���الم  لو�سائل  االوىل 

هذا ال�سيف.
اأي�سا  ف��وك�����س  امل���ف���اج���اأة  ا���س��ت��ف��اد 
ال�سيا�سية.  اللعبة  �سك، من  دون 
الكربى  االح��زاب  �ساهمت  “لقد 
“تطبيعه”،  يف من��وه م��ن خ��الل 
كا�سالز،  ك��زاف��ي��ي��ه  امل�����وؤرخ  ي��ح��ل��ل 
لقد  ال���ت���ط���رف:  االأخ�������س���ائ���ي يف 
بزعامة  ال�سعبي  احل��زب  ا�ستعار 
مو�سوعات  بع�س  كا�سادو  بابلو 
و�����س����ع����ارات ه�����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م غري 
ال�����ربمل�����اين، وام���ت���ن���ع���ت ق���ي���ادات 
باليمني  نعته  عن  �سيودادانو�س 
امل���ت���ط���رف، اأم�����ا رئ��ي�����س��ة احل���زب 
�سوزانا  االأن��دل�����س��ي،  اال���س��رتاك��ي 
دي�����از، ف��ب��ت�����س��دي��ده��ا ع��ل��ى خطر 
قاعدتها  حل�سد  البّني  التهديد 
عن  ال�سرعية  ون���زع  االنتخابية 
�ساهمت  االث����ن����ني،  م��ن��اف�����س��ي��ه��ا 
يف اه����داء ف��وك�����س م��رك��زي��ة هذه 
و�سائل  لها  رّوج���ت  التي  احلملة 

االإعالم الحقا وعّززتها«.

ت�سويت عقابي 
ومع ذلك، اإذا نظرنا لهذا التحّول 
من داخل اإ�سبيلية، فان الت�سويت 
ن��ت��اج دعم  ف��وك�����س لي�س  ل�����س��ال��ح 
بقدر  املتطرفة،  اليمينية  للقيم 
م����ا ه����و ت�������س���وي���ت ����س���ّد احل����زب 
اال�سرتاكي اال�سباين، حزب هرم، 
عدة  وتهزه  املح�سوبية،  وتنخره 

ف�سائح ف�ساد.
 »اإن القادمني اجلديدين للم�سهد 
ال�سيا�سي االإ�سباين، �سيودادانو�س 
وح��زب بودميو�س، مل يعودا حقا 

قد  �سيودادانو�س  وك��ان  حكومي. 
اأع���ل���ن ق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات اأن����ه لن 
ي���ج���دد دع���م���ه حل��ك��وم��ة احل���زب 
اأراد  ل����و  وح����ت����ى  اال������س�����رتاك�����ي. 
للحزبني  مقعد  �سينق�س  ذل���ك، 
للو�سول اإىل االأغلبية. يف املقابل، 
لن يتح�سل اليمني على االأغلبية 
ال�سعبي  احل����زب  حت��ال��ف  اإذا  اال 

واحلزب الربتقايل مع فوك�س.
الفر�سية  هذه  عن  �ُسئال  عندما 
ي�ستبعداها.  مل  احل��م��ل��ة،  اأث���ن���اء 
ب��امل��ن��ا���س��ب��ة، ان حت��ال��ف��ا ك��ه��ذا لن 
يبدو  كما قد  يكون غري م�سبوق 
يف الظاهر. فعلى مدى ما يقارب 

اأورتيغا.  ك��ارم��ن  يعترب  ك��ذل��ك، 
للحزب  ���س��ي��ودادان��و���س  منح  لقد 
اال����س���رتاك���ي ال���ق���وى ال���ت���ي كان 
املنطقة  يحكم  ح��ت��ى  ل��ه��ا  يفتقر 
حزب  وك����ان   ،2015 ع����ام  م��ن��ذ 
نف�س  ل��ف��ع��ل  ي�ستعد  ب��ودمي��و���س 
ال�سيء، وبالتايل يبدو اأن اختيار 
العقابي  ال��ت�����س��وي��ت  ه��و  ف��وك�����س 
اال�سرتاكي  احل��زب  �سد  الوحيد 
ن�سبة  ارتفاع  ويقوم  االأندل�سي”، 
االمتناع عن الت�سويت، واالأوراق 
امل���ل���غ���اة، وم�����س��اع��ف��ة االأ�����س����وات 
ل�سالح حزب �سغري، حزب الدفاع 
�سد �سوء معاملة احليوان، �ساهدا 

على هذا االحرتاز.
“بارونة”  بالن�سبة ل�سوزانا دياز، 
االأندل�سي،  اال���س��رتاك��ي  احل���زب 
فان ما حدث “كما لو انه وقائع 
كارمن  ي��ل��خ�����س  م���ع���ل���ن،  م�����وت 
ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأورتيغا، 
اإ���س��اف��ة اىل  يف جامعة غ��رن��اط��ة، 
اأن���ه���ا ت���دف���ع اأي�������س���ا ث��م��ن دوره����ا 
تن�سيب  يف   ،2016 اأك��ت��وب��ر  يف 
بعد  ال�سعيف  راخ����وي  م��اري��ان��و 
اق���رتاع���ني ف���از ف��ي��ه��م��ا م���ن دون 

اأغلبية«.
ان���ق�������س���م احل��������زب اال�����س����رتاك����ي 
اليميني،  اجل��ن��اح  اخ��ت��ار  حينها: 

يرتك  اأن  دي���از،  ���س��وزان��ا  برئا�سة 
ي�سّكل  ال�����س��ع��ب��ي  احل����زب  رئ��ي�����س 
اأق��ل��ي��ة، يف ح��ني عار�س  ح��ك��وم��ة 
الي�ساري،  اجل��ن��اح  اخل��ط��وة  تلك 
االأمني  �سان�سيز،  ب��ي��درو  ب��ق��ي��ادة 

العام للحزب. 
ال��ن��ا���س��ط ال�����س��اب، ال���ذي ك���ان قد 
دعا اىل حتالف ي�ساري مع حزب 
بودميو�س بدال من ترك راخوي 
يبداأ والية ثانية، �سرعان ما ُطرد 
م��ن ق��ي��ادة احل���زب. وب��ع��د ب�سعة 
متهيدية  انتخابات  خالل  اأ�سهر، 
داخلية، حقق املناف�س االأقل حظا 
رئي�سة  ع��ل��ى  م���زدوج���ا،  ان��ت��ق��ام��ا 

ال���ث���الث���ة ع����ق����ود، اح���ت���ل احل����زب 
التحالف  )و����س���ل���ف���ه  ال�������س���ع���ب���ي 
اليميني  الطيف  كامل  ال�سعبي( 
االإ�سبانية،  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل��ل��ح��ي��اة 
ال�سابقني  ف��ران��ك��و  م���وؤي���دي  م��ن 
وظهور  ال��ل��ي��ربايل.  اليمني  اإىل 
اليميني على  حزب �سيودادانو�س 
ال�����س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة ع���ام 2014 
بروز  قبل  الهيمنة،  ه��ذه  ق��ّو���س 

فوك�س.
التحالف،  ه�����ذا  م���ث���ل  اأن  غ����ري 
�سي�سع �سيودادانو�س على خالف 
م���ع ���س��رك��ائ��ه االأوروب������ي������ني، وال 
االمام”  اىل  “اجلمهورية  �سيما 

االندل�سي،  اال���س��رتاك��ي  احل���زب 
رغ�����م دع�����م ج���ه���از احل������زب لها، 
ت�����وىل م���ق���ال���ي���ده، قبل  وال��������ذي 
مباريانو  ال��ن��ه��اي��ة  يف  االإط���اح���ة 
املا�سي بف�سل  الربيع  راخ��وي يف 
نتائج  ف��اإن  وبالتايل  ل��وم.  الئحة 
ثانية  نك�سة  االأحد هي  انتخابات 
ل�سوزانا دياز، واليوم، ال ي�ستبعد 

احلزب اال�سرتاكي ا�ستقالتها.

�أي �ئتالف 
�سيحكم �لأندل�س؟

ال ي�سّهل الو�سع ال�سيا�سي اجلديد 
ائتالف  ت�����س��ك��ي��ل  االأن����دل���������س  يف 

�لو�سع �ل�سيا�سي �جلديد يف �لأندل�س ل ي�سّهل ت�سكيل �ئتالف حكومي

لن يتح�شل اليمني على الأغلبية ال اإذا حتالف 
احلزب ال�شعبي �احلزب الربتقايل مع فوك�ص

غّذت الأزمة الكاتالونية �الهجرة القومية 
الإ�شبانية، �جعل منهما حزب فوك�ص اأ�شال جتاريا 

مل يكن �لت�سويت نتاج دعم للقيم �ليمينية �ملتطرفة بقدر ما هو ت�سويت عقابي للحزب �ل�سرت�كي 
��ستفاد �ملفاجاأة فوك�س من �للعبة �ل�سيا�سوية، و�ساهمت �لحز�ب �لكربى يف منوه من خالل »تطبيعه«

  تغيري حاد مل تتوقعه ��ستطالعات �لر�أي:

اليمني املتطرف يف اإ�شبانيا: الإع�شار الأندل�شي...!
••   الفجر - خرية ال�صيباين

مل تعد ��سبانيا ��ستثناء يف �أوروبا.. ولأول مرة منذ وفاة 
�لديكتاتور فر�ن�سي�سكو فر�نكو عام 5791، فوك�س، حزب 
بعد  �ل�سيا�سي،  للم�سهد  دخوله  ي�سّجل  متطرف،  مييني 
�لأندل�سي  21 مقعد� يف �لربملان �لإقليمي  ح�سوله على 

يوم �لحد. وتزد�د ق�سوة �سدمة �لثاين من دي�سمرب، لأن 
هذ� �ملعقل �ل�سرت�كي �سقط يف ح�سن �ليمني لأول مرة 
�ل�سرت�كي  �حلزب  يحافظ  بالتاأكيد،  63 �سنة.   خالل 
33 نائبا،  بـ  �لإ�سباين على مكانته كحزب �ول ومت�سدر 
ولكن ل ت�سمح له �ية عملية جمع بالو�سول �إىل �أغلبية 
55 مقعد� �ملطلوبة للحكم، ل يف �ئتالف، كما كان متوقعا 

ع�سية �لقرت�ع، مع حتالف �لندل�س �ىل �لمام �مل�سّكل 
�ل�سابق  �سريكه  مع  ول  مقعًد�(،   71( بودميو�س  حول 
�سيود�د�نو�س )12 مقعد�(. مل تتوقع ��ستطالعات �لر�ي 
�سوز�نا  بقاء  توّقعت  بل  �لتغيري �حلاد،  مثل هذ�  حدوث 
دياز يف �ل�سلطة، رغم �سعفها، ومنحت �أق�سى �ليمني، يف 

�أف�سل �لأحو�ل، 5 مقاعد.

�لهجرة و�لأزمة �لكاتالونية
�أ�سباب تقف ور�ء هذ� �لإع�سار يف �ملنطقة �لأكرث  عدة 
ن�سمة(:  مليون   4 فا�سل   8( �إ�سبانيا  يف  �سكانية  كثافة 
�أول، �لأزمة �لكاتالونية، �لتي غّذت �لقومية �لإ�سبانية، 
وكانت من �لأ�سول �لتجارية حلزب فوك�س، ولكن للحزب 

�ل�سعبي و�سيود�د�نو�س �أي�سا.

�سيودادانو�س.. يف موقف �سعب

�سوزانا دياز.. وقائع موت معلن

احلزب اال�سرتاكي قد يدفع ثمن هزمية االندل�س وطنيا

هل يتحالف احلزب ال�سعبي مع فوك�س يف االندل�س؟

فوك�س.. �سارة جديدة يف امل�سهد ال�سيا�سي اال�سباين

زعيم فوك�س �سانتياغو اب�سكال
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منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301528    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
خدم�ات   ، ال�سن�اعية  واالأبحاث  التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
ر�سم   ، كمبيوتر  برامج  �سيانة   ، الكمبيوتر  برجمة   ، املعمارية  اال�ست�سارات   ، الكمبيوت�ر  وب��رام��ج  عتاد  وتطوير  ت�سميم 
خدمات   ، الداخلي  الديكور  ت�سميم   ، ال�سناعي  الت�سميم   ، البيئة  حماية  يف  اال�ست�سارات   ، االإن�ساء  وخمططات  ت�ساميم 
، ن�سخ برامج  املُدن  التنبوؤ باالأحوال اجلوية ، تخطيط   ، ، ت�سميم الفنون التخطيطية  ، ت�سميم االأزي��اء  ت�سميم العبوات 
البيانات  الكمبيوتر ، حتويل  ، اال�ست�سارات يف جمال معدات  ، ت�سميم برامج كمبيوتر ، حتميل برامج كمبيوتر  كمبيوتر 
اأو الوثائق من اأو�ساط مادية اإىل اإلكرتونية ، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين ، حتويل بيانات برامج 
الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي( ، تفعيل مواقع االإنرتنت ، حو�سبة �سحابية ، تاأجري اأجهزة كمبيوتر وا�ست�سارات 
برامج الكمبيوتر ، حتليل اأنظمة كمبيوتر ، ت�سميم اأنظمة كمبيوتر ، ا�ست�سارات تكنولوجيا الكمبيوتر ، حتويل امل�ستندات 
اإىل ملفات رقمية )م�سح �سوئي( ، خدمات ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات ، الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع ، توفري 
املعلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب موقع اإلكرتوين ، برامج كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س( ، ا�ست�سارات ت�سميم 
املواقع االإلكرتونية ، الت�سميم الداخلي ، خدمات الكمبيوتر والتكنولوجيا لتاأمني بيانات الكمبيوتر واملعلومات ال�سخ�سية 

واملالية والكت�ساف الو�سول غري امل�سرح به للبيانات واملعلومات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124926

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301530    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
الطعام  وقاعات  وامل�سارب  والكافترييات  واملقاهي  املطاعم  ، خدمات  املوؤقتة  االإقامة   ، وامل�س�روبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( والتزويد بالطعام وال�س�راب ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات 
اخلفيفة ، �ساالت الكوكتيل ، توفري وحجز اأماكن االإقامة املوؤقتة وت�سهيالت اأماكن االإقامة والفنادق والفنادق ال�سغرية 
)املوتيالت( والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات متعلقة بحجز الغرف يف الفنادق من خالل وكالء �سفر اأو �سما�سرة ، 
خدمات خميمات العطالت )اأماكن اإقامة( ، توفري ت�سهيالت للمعار�س ، املطاعم  واملقاهي والكافترييات وامل�سارب وقاعات 
الطعام واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( وال�ساالت املجهزة باأجهزة �سوتية وب�سرية واأجهزة الغناء املرفقة معها ، 
خدمات رعاية االأطفال ، دور احل�سانة النهارية ، اماكن اقامة ال�سياح ، خدمات امل�سارب ، تنظيم الطعام وال�س�راب حلفالت 
االأعرا�س ، تنظيم حفالت االأعرا�س )اأماكن( ، تاأجري املحم�سات الكهربائية واأفران املايكروويف واالأطباق ال�ساخنة واأجهزة 
واأوعية لتح�سري الطعام وال�سراب ، اإيواء احليوانات ، توفري ت�سهيالت اأرا�سي املخيمات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات 
املوائد واالأواين الزجاجية ، تاأجري اأجهزة الطبخ ، تاأجري موزعات مياه ال�سرب ، تاأجري غرف االجتماعات ، تاأجري اأماكن 

االإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، تاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124927

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301454    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
خدم�ات   ، ال�سن�اعية  واالأبحاث  التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
ر�سم   ، كمبيوتر  برامج  �سيانة   ، الكمبيوتر  برجمة   ، املعمارية  اال�ست�سارات   ، الكمبيوت�ر  وب��رام��ج  عتاد  وتطوير  ت�سميم 
خدمات   ، الداخلي  الديكور  ت�سميم   ، ال�سناعي  الت�سميم   ، البيئة  حماية  يف  اال�ست�سارات   ، االإن�ساء  وخمططات  ت�ساميم 
، ن�سخ برامج  املُدن  التنبوؤ باالأحوال اجلوية ، تخطيط   ، ، ت�سميم الفنون التخطيطية  ، ت�سميم االأزي��اء  ت�سميم العبوات 
البيانات  الكمبيوتر ، حتويل  ، اال�ست�سارات يف جمال معدات  ، ت�سميم برامج كمبيوتر ، حتميل برامج كمبيوتر  كمبيوتر 
اأو الوثائق من اأو�ساط مادية اإىل اإلكرتونية ، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين ، حتويل بيانات برامج 
الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي( ، تفعيل مواقع االإنرتنت ، حو�سبة �سحابية ، تاأجري اأجهزة كمبيوتر وا�ست�سارات 
برامج الكمبيوتر ، حتليل اأنظمة كمبيوتر ، ت�سميم اأنظمة كمبيوتر ، ا�ست�سارات تكنولوجيا الكمبيوتر ، حتويل امل�ستندات 
اإىل ملفات رقمية )م�سح �سوئي( ، خدمات ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات ، الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع ، توفري 
املعلومات عن تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب موقع اإلكرتوين ، برامج كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س( ، ا�ست�سارات ت�سميم 
املواقع االإلكرتونية ، الت�سميم الداخلي ، خدمات الكمبيوتر والتكنولوجيا لتاأمني بيانات الكمبيوتر واملعلومات ال�سخ�سية 

واملالية والكت�ساف الو�سول غري امل�سرح به للبيانات واملعلومات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124939

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301501    بتاريخ: 2018/11/13

باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�سورة �لعالمة   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14

، زمامات )مرابط(  نفي�سة  ، �سناديق من معادن  نفي�س�ة  امل�سنوعة من معادن  الت�سكيل  و�سبائك  النفي�س�ة وكل خليط منها  املعادن 
اأكمام من معادن نفي�سة ، م�سابك ربطات العنق من معادن نفي�سة ، دبابي�س ربطات العنق من معادن نفي�سة ، اأ�سغال فنية من معادن 
نفي�سة ، دبابي�س زينة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، ن�سب من معادن نفي�سة ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة 
، جموهرات واأحجار كرمية و�سبه كرمية ، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة 
 ، املجوهرات  ، حلي �سغرية من  املفاتيح  و�سال�سل  املفاتيح  ، حلي �سغرية حللقات  �س�ل�س��لية )جموهرات(  ، قالئد  للزينة  دبابي�س   ،
قطع نقدية ، م�س�كوكات حتديداً ميداليات و/اأو قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، اأقراط ، خيوط ذهبية ، علب جواهر ، علب 
جموهرات ، قالئد ، دبابي�س )جموهرات( ، دبابي�س لطية �سدر ال�سرتة ، خوامت )جموهرات( ، متاثيل ومتاثيل �سغرية من املعادن 
النفي�س�ة ، �ساعات كبرية و�س�اعات واأجزائها وقطعها ، �س�يور �ساعات ، �سوار �ساعات ، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، 
حلي )جموهرات( ، دبابي�س زينة ، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح ، حلي �سغرية و�س�ال�س�ل �سغرية ، �سال�سل 
للمفاتيح وعلب/حامالت للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ، اأ�س�اور )جموهرات( ، علب �س�اعات اجليب 
واليد )لالإهداء( ، علب �ساعات ، �ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، اأملا�س ، جموهرات غري ثمينة ، اأحجار 
�سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات )مرابط( اأكمام �سنيل ، دبابي�س للفاع العنق )دبابي�س لربطات 
العنق( ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، كوؤو�س جوائز من 

معادن نفي�سة ، دروع تذكارية ، حلي جالبة للحظ ، خرز ل�سناعة املجوهرات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124917

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301447    بتاريخ: 2018/11/12

باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 18
اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، حقائب االأمتعة واحلمل ، املظالت وال�س�ما�س�ي والع�سي 
اأط��واق ور�سن ومالب�س للحيوانات ، حقائب ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ وحقائب   ، ، ال�س�ياط واأطقم احليوانات وال�س�روج 
�سيور جلدية   ، ت�س�وق  اأكيا�س   ، ، حقائب مالب�س  ، حقائب ظهر  ، حقائب �سغرية  ال�سفر وحمافظ جلدية وعلب مفاتيح وجرابات 
اأطواق   ، للبطاقات )حمافظ جيب(  ، حمافظ  ، ع�سي خيزران  االأمتعة  واأحزمة جمهزة حلقائب  لل�سروج  اأحزمة   ، كتف  اأحزمة   ،
اأو للحيوانات االأليفة ، خمرمات م�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل ، كمامات  للحيوانات 
الأفواه احليوانات ، حقائب مدر�س�ية ، �سيور جلدية ، مقاب�س للحقائب ال�س�فرية ، حقائب �س�فرية ، عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية( 
، �سناديق ثياب �سفرية ، اأغطية مظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي ، اأحزمة حلقائب االأمتعة ، حقائب لل�ساطئ ، حمافظ 
جلدية ، �سناديق وعلب جلدية اأو من األواح جلدية اأو من اجللد املقلد ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق 
مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق ، �سنط للظهر ، �سنط مدر�سية ، اأكيا�س من اجللد اأو اجللد املقلد لالأدوات )بحيث تكون فارغة( 
، حقائب �سغرية �س�فرية ، حقائب لل�سيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث ، 
هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل االأطفال ، حقائب ت�سوق ذات عجالت ، علب مفاتيح ، حقائب للريا�سة ، مالب�س للحيوانات االأليفة 
، حم�ّاالت وحقائب حلمل االأطفال ، اأغطية للحيوانات ، مقود ور�سن واأطقم للحيوانات االأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين ، علب 

بطاقات االأعمال ، راند�سل )حقائب مدر�سية يابانية( ، اأعنة لتوجيه االأطفال ، حقائب �سفرية تدار مبحركات. 
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124932

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301448    بتاريخ: 2018/11/12

باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�سورة �لعالمة   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، مالب�س لل�ساطئ ، مالب�س ال�سباحة واأثواب ال�سباحة ، مالب�س للريا�سة 
، مالب�س لالأطفال  ، مالب�س لالأطفال والرجال والن�ساء  اأحزمة )مالب�س(   ، ، قفافيز  ، قفازات )مالب�س(  ، مالب�س م�سادة للماء 
اأرواب   ، النوم والبيجامات  ، مالب�س  ، مالب�س داخلية  ال��ورق  ، مراييل لالأطفال غري م�سنوعة من  ، �سراويل لالأطفال )مالب�س( 
 ، ، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة(  ال�سم�س  ، واقيات من  للراأ�س(  ، قلن�سوات )اأغطية  ، قبعات  للبنطلونات  ، حماالت  ا�ستحمام 
اأغطية راأ�س لال�ستحمام وحمام الد�س ، اأغطية لتدفئة اليدين )مالب�س( ، اأغطية لالأذنني )مالب�س( ، مالب�س للعنق وربطات العنق 
اأربطة للجوارب ، حماالت للجوارب   ، وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�سية ، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة وجوارب �سيقة 
الق�سرية واجلوارب الطويلة واجلوارب ال�سيقة ، اأحذية واأحذية للريا�سة ، �سبا�سب ، اأحذية لل�س�اطئ ، مالب�س للحفالت التنكرية 
، واقيات لالأكمام ، و�ساح (مالب�س( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، �سنادل ا�س�تحمام ، �سبا�سب ا�س�تحمام ، اأحذية تزلج ، اأحذية عالية 
ال�س�اق ، �س�ياالت للمالب�س ، م�س�دات لل�سدر ، بنطلونات ق�سرية )مالب�س( ، قمي�سوالت )�س�رتات ن�س�وية ق�سرية( ، معاطف ، زمامات 
االأكمام ، �س�االت من الفرو ، اأربطة للراأ�س )مالب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات )مالب�س( ، قم�سان �سوفية )مالب�س( ، �سدارات 
 ، ، كنزات �سوفية  ، جاكيتات مقلن�س�ة  ، �س�راويل داخلية  ، معاطف خارجية  )�سدر القمي�س( ، مالب�س حمبوكة ، مالب�س خارجية 
، قم�سان  للريا�سة  اأحذية   ، للكاحل  ، طماقات  ، جالبيب  داخلية(  داخلية )مالب�س  ، قم�سان  ، قم�سان  �ساالت   ، لفاعات   ، �سنادل 
اأث��واب ا�ستحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي �س�ريت( ، بناطيل ،  مالب�س داخلية ، اأزي��اء موحدة ، �سدارات ، بذالت  للريا�سة ، بذالت ، 
رطبة للتزلج على املاء ، اأ�ساور قم�سان )مالب�س( ، مالب�س الن�ساء الداخلية ، اأحذية للريا�سة البدنية ، �سدارات )بيا�سات( ، مالب�س 

للريا�سة البدنية ، نطاقات ، مالب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124933

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301524    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية  ، االأرز ، التابيوكا وال�ساغو ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، مثلجات �ساحلة لالأكل ، ال�سكر والع�سل والع�س�ل االأ�س�ود ، اخلمرية وم�سحوق 
، زخارف  ، م�سحوق كيك  الب�سكويت   ، الثلج   ، البهارات   ، )التوابل(  وال�سل�سات   ، ، اخلل  اخل��ردل   ، امللح   ، اخلبيز 
للكيك �ساحلة لالأكل ، منكهات للكيك ، اأقرا�س اأرز ، حلويات �سكرية و�سكاكر )حلويات ( ، ال�سوكوالتة ، م�س�روبات 
�سوكوالتة مع احلليب ، م�س�روبات ا�س�ا�س�ها  ال�س�وكوالتة ، غمو�س ا�س�ا�س�ها  ال�س�وكوالتة ، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد 
ا�س�ا�س�ها الكاكاو ، م�سروبات القهوة ، منكهات  ، م�س�روبات  ، م�س�روبات كاكاو مع احلليب ، منتجات الكاكاو  امليالد 
للقهوة ، خالئط وم�س�تح�سرات ت�س�تخدم كبدائل للقهوة ، م�س�روبات اأ�س�ا�س�ها القهوة ، كعك حملى ، بو�سار ، رقائق 
ال��ذرة ، بوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( ، ك�سرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات ما عدا الزيوت العطرية ، حلويات 
�سو�س   ، )�سل�سة(  كت�ساب   ، طبية  غري  منقوعات   ، ال�سكر  قطر   ، زجنبيل  خبز   ، )حلويات(  فواكه  جلي   ، مثلجة 
)حلويات( ، قطع حلوى )حلويات( ، فطائر حلم ، مطريات حلوم لالأغرا�س املنزلية ، فطائر حمالة )بانكيك( ، 
اأقرا�س حمالة )حلويات( ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، مهلبية ، رافيول )فطائر باجلبنة وال�سل�سة احلمراء( 
، هالم ملكي لال�ستهالك الب�س�ري ، ال�سكر ، معجون الو�س�ابي )توابل( ، �سل�سلة �سويا ، معكرونة ونودلز )معكرونة 
رقيقة( و�سعريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �س�و�س�ي ، فانيال )منكهة( ، كعكة الوفل ، لنب جممد )حلويات 
اأ�سا�سها القمح ، خالئط من االأطعمة اخلفيفة مكونة  اأطعمة خفيفة   ، مثلجة( ، برتزل )ب�س�كويت مملح وجاف( 
من الب�س�كويت الرقيق اله�س اأو الربتزل اأو البو�سار ، حلوى اللوز ، م�ستح�سرات عطرية للطعام ، عوامل متا�سك 
البوظة )مثلجات �ساحلة لالأكل( ، خبز اإفرجني ، كعك ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�ست لغايات طبية ، دقيق 
ذرة ، ب�س�كويت رقيق ه�س ، مثلجات �ساحلة لالأكل ، دب�س ال�سكر ، ثلج طبيعي اأو �سناعي ، معكرونة ، مرزبانية ، 
مايونيز ، دقيق ال�سوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر ، مقّب�الت )توابل( ، قر�س�لة  ، ملح الطعام ، �س�ندوي�س�ات ، �سل�سة 
بندورة ، توابل ، �سراب )مثلجات( ، �سباغيتي )معكرونة رفيعة( ، حلويات �س�كرية ، تورتات )كيك بالفواكه( ، طحني 
قمح ، توابل ال�سلطة ، �سل�سات مرق اللحم ، �سل�سلة البا�ستا ، وجبات �سريعة التح�سري اأ�سا�سها النودلز )املعكرونة 
الذرة  ، طحني  ، دقيق ذرة  ، رقائق ذرة  االأرز  اأ�سا�سها  ، وجبات خفيفة  اأ�سا�سها احلبوب  ،  وجبات خفيفة  الرقيقة( 
، مو�سية حلوى  دقيق   ، الربوتني  ن�سبة  البقوليات عالية  ، قوالب من  الطهو  ، غلوكوز الأغرا�س  �سوفان  رقائق   ،
الفاكهة ، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان ، عجينة فول ال�سويا )توابل( ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، اأع�ساب ب�ساتني حمفوظة 
اإ�سافات غلوتني الأغرا�س الطهو ، �سل�سات الفواكه ، بذور معاجلة لال�ستخدام كتوابل ، راِمن )طبق    ، )توابل( 
ياباين اأ�سا�سه النودلز )املعكرونة الرقيقة(( ، وجبات خفيفة حمتوية على اجلنب ، �سينبي )مفرقعات االأرز( ونعناع 

الإنعا�س رائحة الفم. 
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

   اال�سرتاطات:
اإر�ساله  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124923

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301523    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
وجمففة  حمفوظة  وخ�سروات  فواكه   ، اللحوم  خال�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ�سماك  اللحوم 
الزيوت   ، احلليب  ومنتجات  واحلليب  البي�س   ، فواكه  و�سل�سات  ومربيات  )جيلي(  هالميات   ، ومطهوة 
، منتجات  ، كافيار ، جنب  زب��دة   ، ، م��رك��زات ح�ساء  ، ح�ساء  ، م��رك��زات م��رق  ، م��رق  املعدة لالأكل  وال��ده��ون 
 ، ، فواكه جممدة  ، فواكه مثلجة  ال�سمك  ُمعدة من  اأطعمة   ، ال�سمك  ُمعدة من  ، منتجات غذائية  االألبان 
رقائق فواكه ، �سمن نباتي ، مربى فواكه ، هالم حلوم ، حلوم معلبة ، م�سروبات احلليب ، فطر حمفوظ ، 
مك�سرات حم�سرة ، معاجني حلم الكبد ، معجونة حلم الكبد ، زبدة فول �سوداين ، فول �سوداين معالج ، 
بازالء حمفوظة ، ق�سور فواكه ، رقائق بطاطا ، مقرم�سات بطاطا ، فطائر بطاطا مقلية ، �سلطات ، خملل 
امللفوف ، �سجق ، زيت �سم�سم ، م�ستح�سرات الإعداد ال�سوربة ، �سوربات ، توفو )فول �سويا خمّمر( ، �سلطات 
خ�سروات ، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سروات ، ق�سدة خمفوقة ، لنب رائب ، �سوربات �سريعة التجهيز ، احل�ساء 
�سريع التجهيز ، بطاطا مهرو�سة �سريعة التجهيز ، �سوربة مي�سو �سريعة التجهيز ، اأطباق االأطعمة املطهوة 
بالكاري ، منتجات االأطعمة املطهوة بالكاري ، وجبات خفيفة حمتوية على اللحوم اأو املاأكوالت البحرية اأو 
اأو الفواكه ، طحالب بحرية )لالأكل( ، اللحوم واالأ�سماك وحلوم  اأو اخل�سروات  اأو ال�سيد  حلوم الدواجن 
زب��دة لب   ، اللحم  الإع��داد مرق  ، م�ستح�سرات  ، حلم خنزير مملح  واملحفوظة  املعاجلة  وال�سيد  الدواجن 
بال�سوكوالتة ، حلوم مطبوخة ، كبة ، فواكه مغطاه بال�سكر ، �سمك معلب ، هالم )جلي( فواكه ، �سلطات 
فواكه ، فواكه معلبة ، زيت الذرة ال�سفراء ، زيت زيتون للطعام ، زبيب ، معجون بندورة ، خ�سروات معلبة 
، اأ�سماك وماأكوالت بحرية )غري حية( ، اأ�سماك وماأكوالت بحرية معاجلة وحمفوظة ، اأ�سماك وماأكوالت 
بحرية معلبة ، منتجات غذائية معدة/حم�سرة من زالل بي�س املاأكوالت البحرية الأغرا�س الطهي ، اأع�ساب 
بحرية الأغرا�س الطهي ، بقول حمفوظة ، احلليب املخفوق ، م�سروبات احلليب وم�سروبات يكون احلليب 
هو ال�سائد فيها ، اأطعمة خ�سروات خممرة )كيمي�سي( ، زيوت ال�سم�سم ، طحينة )عجينة بذور ال�سم�سم( ، 
اأع�ساب بحرية حمم�سة ، لنب خمي�س ، �سّبار )االألوه فريا( حم�سر لال�ستهالك الب�سري ، بي�س ال�سمك 
 ، )م�سروبات(  اللوز  حليب   ، اللبنيك  حم�س  بكترييا  م�سروبات   ، لالأكل  املُ��ع��دة  الطيور  اأع�سا�س   ، املعالج 
ياباين مكون من قطع  ، ياكيتوري )طبق  ال�سجق  اأمعاء �سنع   ، ال�سوداين  الفول  اأ�سا�سها حليب  م�سروبات 

الدجاج امل�سوي على ال�سيخ( ، يوبا )جلد توفو(. 
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ساد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124922

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301519    بتاريخ: 2018/11/13

باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�سورة �لعالمة   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25

 املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، مالب�س لل�ساطئ ، مالب�س ال�سباحة واأثواب ال�سباحة ، مالب�س للريا�سة 
، مالب�س لالأطفال  ، مالب�س لالأطفال والرجال والن�ساء  اأحزمة )مالب�س(   ، ، قفافيز  ، قفازات )مالب�س(  ، مالب�س م�سادة للماء 
اأرواب   ، النوم والبيجامات  ، مالب�س  ، مالب�س داخلية  ال��ورق  ، مراييل لالأطفال غري م�سنوعة من  ، �سراويل لالأطفال )مالب�س( 
 ، ، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة(  ال�سم�س  ، واقيات من  للراأ�س(  ، قلن�سوات )اأغطية  ، قبعات  للبنطلونات  ، حماالت  ا�ستحمام 
اأغطية راأ�س لال�ستحمام وحمام الد�س ، اأغطية لتدفئة اليدين )مالب�س( ، اأغطية لالأذنني )مالب�س( ، مالب�س للعنق وربطات العنق 
اأربطة للجوارب ، حماالت للجوارب   ، وكرافاتات )ربطات عنق( ، ربطات فرا�سية ، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة وجوارب �سيقة 
الق�سرية واجلوارب الطويلة واجلوارب ال�سيقة ، اأحذية واأحذية للريا�سة ، �سبا�سب ، اأحذية لل�س�اطئ ، مالب�س للحفالت التنكرية 
، واقيات لالأكمام ، و�ساح (مالب�س( ، بندانات )مناديل للرقبة( ، �سنادل ا�س�تحمام ، �سبا�سب ا�س�تحمام ، اأحذية تزلج ، اأحذية عالية 
ال�س�اق ، �س�ياالت للمالب�س ، م�س�دات لل�سدر ، بنطلونات ق�سرية )مالب�س( ، قمي�سوالت )�س�رتات ن�س�وية ق�سرية( ، معاطف ، زمامات 
االأكمام ، �س�االت من الفرو ، اأربطة للراأ�س )مالب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات )مالب�س( ، قم�سان �سوفية )مالب�س( ، �سدارات 
�سوفية  كنزات   ، مقلن�س�ة  ، جاكيتات  داخلية  �س�راويل   ، ، معاطف خارجية  ، مالب�س خارجية  ، مالب�س حمبوكة  القمي�س(  )�سدر 
اأحذية للريا�سة ، قم�سان   ، ، �سنادل ، لفاعات ، �ساالت ، قم�سان ، قم�سان داخلية )مالب�س داخلية( ، جالبيب ، طماقات للكاحل 
اأث��واب ا�ستحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي �س�ريت( ، بناطيل ،  مالب�س داخلية ، اأزي��اء موحدة ، �سدارات ، بذالت  للريا�سة ، بذالت ، 
رطبة للتزلج على املاء ، اأ�ساور قم�سان )مالب�س( ، مالب�س الن�ساء الداخلية ، اأحذية للريا�سة البدنية ، �سدارات )بيا�سات( ، مالب�س 

للريا�سة البدنية ، نطاقات ، مالب�س لراكبي الدراجات ، غطاء للعني عند النوم.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124920

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301455    بتاريخ: 2018/11/12
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
الطعام  وقاعات  وامل�سارب  والكافترييات  واملقاهي  املطاعم  ، خدمات  املوؤقتة  االإقامة   ، وامل�س�روبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( والتزويد بالطعام وال�س�راب ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات 
اخلفيفة ، �ساالت الكوكتيل ، توفري وحجز اأماكن االإقامة املوؤقتة وت�سهيالت اأماكن االإقامة والفنادق والفنادق ال�سغرية 
)املوتيالت( والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات متعلقة بحجز الغرف يف الفنادق من خالل وكالء �سفر اأو �سما�سرة ، 
خدمات خميمات العطالت )اأماكن اإقامة( ، توفري ت�سهيالت للمعار�س ، املطاعم  واملقاهي والكافترييات وامل�سارب وقاعات 
الطعام واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( وال�ساالت املجهزة باأجهزة �سوتية وب�سرية واأجهزة الغناء املرفقة معها ، 
خدمات رعاية االأطفال ، دور احل�سانة النهارية ، اماكن اقامة ال�سياح ، خدمات امل�سارب ، تنظيم الطعام وال�س�راب حلفالت 
االأعرا�س ، تنظيم حفالت االأعرا�س )اأماكن( ، تاأجري املحم�سات الكهربائية واأفران املايكروويف واالأطباق ال�ساخنة واأجهزة 
واأوعية لتح�سري الطعام وال�سراب ، اإيواء احليوانات ، توفري ت�سهيالت اأرا�سي املخيمات ، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات 
املوائد واالأواين الزجاجية ، تاأجري اأجهزة الطبخ ، تاأجري موزعات مياه ال�سرب ، تاأجري غرف االجتماعات ، تاأجري اأماكن 

االإقامة املوؤقتة ، تاأجري اخليم ، تاأجري املباين املتنقلة.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124940

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301441    بتاريخ: 2018/11/12

باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

�سورة �لعالمة   
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14

، زمامات )مرابط(  نفي�سة  ، �سناديق من معادن  نفي�س�ة  امل�سنوعة من معادن  الت�سكيل  و�سبائك  النفي�س�ة وكل خليط منها  املعادن 
اأكمام من معادن نفي�سة ، م�سابك ربطات العنق من معادن نفي�سة ، دبابي�س ربطات العنق من معادن نفي�سة ، اأ�سغال فنية من معادن 
نفي�سة ، دبابي�س زينة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، ن�سب من معادن نفي�سة ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة 
، جموهرات واأحجار كرمية و�سبه كرمية ، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة 
 ، املجوهرات  ، حلي �سغرية من  املفاتيح  و�سال�سل  املفاتيح  ، حلي �سغرية حللقات  �س�ل�س��لية )جموهرات(  ، قالئد  للزينة  دبابي�س   ،
قطع نقدية ، م�س�كوكات حتديداً ميداليات و/اأو قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، اأقراط ، خيوط ذهبية ، علب جواهر ، علب 
جموهرات ، قالئد ، دبابي�س )جموهرات( ، دبابي�س لطية �سدر ال�سرتة ، خوامت )جموهرات( ، متاثيل ومتاثيل �سغرية من املعادن 
النفي�س�ة ، �ساعات كبرية و�س�اعات واأجزائها وقطعها ، �س�يور �ساعات ، �سوار �ساعات ، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، 
حلي )جموهرات( ، دبابي�س زينة ، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح ، حلي �سغرية و�س�ال�س�ل �سغرية ، �سال�سل 
للمفاتيح وعلب/حامالت للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ، اأ�س�اور )جموهرات( ، علب �س�اعات اجليب 
واليد )لالإهداء( ، علب �ساعات ، �ساعات حائط و�ساعات جيب ويد كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، اأملا�س ، جموهرات غري ثمينة ، اأحجار 
�سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات )مرابط( اأكمام �سنيل ، دبابي�س للفاع العنق )دبابي�س لربطات 
العنق( ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، حلي اأحذية من معادن نفي�سة ، كوؤو�س جوائز من 

معادن نفي�سة ، دروع تذكارية ، حلي جالبة للحظ ، خرز ل�سناعة املجوهرات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري للجزء العلوي لراأ�س هرة ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124930

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301510    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 18
 اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ، حقائب االأمتعة واحلمل ، املظالت وال�س�ما�س�ي والع�سي 
اأط��واق ور�سن ومالب�س للحيوانات ، حقائب ، جزادين ، حمافظ جيب وحمافظ وحقائب   ، ، ال�س�ياط واأطقم احليوانات وال�س�روج 
�سيور جلدية   ، ت�س�وق  اأكيا�س   ، ، حقائب مالب�س  ، حقائب ظهر  ، حقائب �سغرية  ال�سفر وحمافظ جلدية وعلب مفاتيح وجرابات 
اأطواق   ، للبطاقات )حمافظ جيب(  ، حمافظ  ، ع�سي خيزران  االأمتعة  واأحزمة جمهزة حلقائب  لل�سروج  اأحزمة   ، كتف  اأحزمة   ،
اأو للحيوانات االأليفة ، خمرمات م�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل ، كمامات  للحيوانات 
الأفواه احليوانات ، حقائب مدر�س�ية ، �سيور جلدية ، مقاب�س للحقائب ال�س�فرية ، حقائب �س�فرية ، عدة �سفرية )م�سنوعات جلدية( 
، �سناديق ثياب �سفرية ، اأغطية مظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي ، اأحزمة حلقائب االأمتعة ، حقائب لل�ساطئ ، حمافظ 
جلدية ، �سناديق وعلب جلدية اأو من األواح جلدية اأو من اجللد املقلد ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق 
مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق ، �سنط للظهر ، �سنط مدر�سية ، اأكيا�س من اجللد اأو اجللد املقلد لالأدوات )بحيث تكون فارغة( 
، حقائب �سغرية �س�فرية ، حقائب لل�سيد ، حقائب واأكيا�س وجرابات من اجللد للحزم ، اأغطية من اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث ، 
هياكل حقائب اليد ، حقائب حلمل االأطفال ، حقائب ت�سوق ذات عجالت ، علب مفاتيح ، حقائب للريا�سة ، مالب�س للحيوانات االأليفة 
، حم�ّاالت وحقائب حلمل االأطفال ، اأغطية للحيوانات ، مقود ور�سن واأطقم للحيوانات االأليفة واحليوانات ، هياكل للجزادين ، علب 

بطاقات االأعمال ، راند�سل )حقائب مدر�سية يابانية( ، اأعنة لتوجيه االأطفال ، حقائب �سفرية تدار مبحركات. 
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124919

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301526    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع هدايا احلفالت والزخارف 
والزينة واحللى وال�سابون والعطور والزيوت العطرية وم�ستح�سرات التجميل وغ�سوالت )لو�سن( لل�سعر 
ومنتجات العناية بال�سعر ومواد التواليت ومنظفات اال�سنان ومنتجات ال�سحة ال�سخ�سية ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل والك�سط 
االأظافر  وملمع  باالأظافر  العناية  وم�ستح�سرات  االأظ��اف��ر  تقليم  واأدوات  والكي  الغ�سيل  الأغ��را���س  وم��واد 
الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، امل�ستعارة  واالأظافر  االأظافر  وطالء 
والفتائل ولفافات  وال�سموع  ال�سحية  وامل�ستح�سرات  واالأطفال  للر�سع  واأغذية  ببيع مواد احلمية  املتعلقة 
لالإ�ساءة وال�سحوم واملزلقات وزيوت للدهانات ،  خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأدوات القطع )�سوك و�سكاكني ومالعق( واالأواين الفخارية واأطقم العناية باأظافر 
اليدين واأدوات احلالقة واأموا�س احلالقة واالآالت والعدد االآلية الأغرا�س املطابخ واالأغرا�س املنزلية والعدد 
اليدوية التي تدار باليد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
االأفالم والكامريات واأقرا�س ال�سور وم�سجالت الفيديو واملنتجات ال�سمعية والب�سرية واالأ�سرطة ال�سمعية 
واأ�سرطة الفيديو واال�سطوانات واأقرا�س واأجهزة ومعدات الت�سجيل واإر�سال و/اأو ن�سخ ال�سوت و/اأو ال�سور 
الفيديو  اأ�سرطة  م�سجالت  و/اأو  وم�سغالت  الكا�سيت  اأ�سرطة  وم�سجالت  وامل�سغالت  التلفزيون  واأج��ه��زة 
كا�سيت و/اأو م�سغالت االأقرا�س واأجهزة الراديو ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع اأجهزة الهاتف والهواتف الال�سلكية والهواتف النقالة وعلب الهواتف النقالة وزخارف 
واأ�سرطة للهواتف وموؤ�سرات املكاملات الهاتفية واالآالت احلا�سبة واحلا�سبات ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع االألعاب االإلكرتونية واألعاب احلا�سوب واأفالم الت�سوير 
واأدوات  واأف���ران  اخلبز  وحمم�سات  واحللوى  الكعك  وقوالب  طهي  واأواين  وامل���راوح  واالأ���س��واء  ال�سينمائي 
املطابخ واالأواين واحلاويات املعدة لتقدمي اأو تخزين الطعام و/اأو ال�سراب ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
واأواين  اخلزفية  واالأواين  القطع  واأدوات  االأك��ل  عيدان  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة 
واالأواين  الزجاجية  واالأواين  الف�سية  واالأواين  باملينا  املطلية  واالأواين  البلورية  واالأواين  ال�سيني  اخلزف 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، واخلزفيات  اخلزفية  واالأواين  النا�سج  الطني  من  امل�سنوعة 
وتركيبات  وقطع  امل�سابيح  ومظالت  وامل�سابيح  ال�سعر  جمففات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات 
امل�سابيح ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع عربات االأطفال 
 ، بها  واأب��واق للدرجات و�ساعات اجليب واليد واحلائط والكماليات واالأج��زاء والقطع اخلا�سة  والبالونات 
واملجوهرات  املجوهرات  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات 
املعادن  من  امل�سنوعة  وال�سناديق  النفي�سة  املعادن  من  امل�سنوعة  وال�سبائك  )جم��وه��رات(  واحللي  املقلدة 
النفي�سة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع زمامات )مرابط( 
االأكمام امل�سنوعة من املعادن النفي�سة وم�سابك ربطات العنق امل�سنوعة من املعادن النفي�سة ودبابي�س ربطات 
الطلب الربيدي  بالتجزئة وخدمات  والبيع  البيع باجلملة  ، خدمات  النفي�سة  املعادن  امل�سنوعة من  العنق 
املتعلقة ببيع االأ�سغال الفنية امل�سنوعة من املعادن النفي�سة ودبابي�س الزينة امل�سنوعة من املعادن النفي�سة 
ال�سغرية  والهياكل  النفي�سة  املعادن  امل�سنوعة من  والن�سب  النفي�سة  املعادن  امل�سنوعة من  االأحذية  وحلي 
)متاثيل( امل�سنوعة من املعادن النفي�سة ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي 
املتعلقة ببيع ال�سناديق املو�سيقية واالآالت املو�سيقية وال�سور وال�سور الفوتوغرافية والقرطا�سية ، خدمات 
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع اأكيا�س من الورق للقمامة الورقية 
ومناديل من الورق الإزالة املكياج واأغطية من الورق الأوعية الزهور واالأ�سرطة امل�سنوعة من الورق وم�سايف 
القهوة امل�سنوعة من الورق ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع 
منا�سف للوجه من الورق و�سراويل حفا�سات االأطفال من الورق ومراييل من الورق لالأطفال وموؤ�سرات 
ورق  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  بالتجزئة وخدمات  والبيع  باجلملة  البيع  ، خدمات  ال��ورق  للكتب من 
اأو الورق  التواليت ومناديل من الورق للموائد واملحارم من الورق وال�سناديق امل�سنوعة من الورق املقوى 
واأغطية من الورق للموائد وبيا�سات من الورق للموائد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات 
الطلب الربيدي املتعلقة ببيع مواد وفرا�سي الفنانني وفرا�سي الدهان اأو التلوين واأدوات الكتابة ، خدمات 
وال�سحف  والكتب  املطبوعات  ببيع  املتعلقة  ال��ربي��دي  الطلب  وخ��دم��ات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، الكري�سما�س  وبطاقات  التهنئة  وبطاقات  وال��دوري��ات  واملجالت 
وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع ورق اللعب ومواد احل�سو والتغليف ، خدمات البيع باجلملة والبيع 
يف  امل�ستعملة  الل�سق  وم���واد  ال�سور  وم�ساند  اإط���ارات  ببيع  املتعلقة  ال��ربي��دي  الطلب  وخ��دم��ات  بالتجزئة 
القرطا�سية اأو للغايات املنزلية ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة 
ببيع الزخارف امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد لالأثاث وال�سناديق امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد 
وعلب املفاتيح امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب 
الربيدي املتعلقة ببيع االأغطية امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد واأطقم احليوانات امل�سنوعة من اجللد 
اأو اجللد املقلد واالأحزمة امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد وال�سيور امل�سنوعة من اجللد اأو اجللد املقلد 
وخدمات  بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع  خدمات   ، املقلد  اجللد  اأو  اجللد  من  امل�سنوعة  االأث��اث  واأغطية 
واملظالت  النقود وحمافظ اجليب  ال�سفرية وحمافظ  واحلقائب  ببيع احلقائب  املتعلقة  الربيدي  الطلب 
والع�سي ، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع االأثاث واملرايا 
وعالقات املعاطف واالأوتاد وال�سناديق واحلاويات ولوحات االأ�سماء والرتكيبات املنزلية ال�سغرية واالأدوات 
واالأواين واالأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ واالأم�ساط واالأ�سفنج والفرا�سي واأدوات الأغرا�س التنظيف 
، خدمات البيع باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع النظارات الطبية واإطارات 
النظارات الطبية والنظارات ال�سم�سية والعلب وامللحقات املتعلقة بها واملن�سوجات ومنتجات الن�سيج واأغطية 
البيع باجلملة  ، خدمات  املوائد واالأث��اث واخل��ردوات واملحارم  واملناديل ومفار�س  االأ�سرة واملوائد  وبيا�سات 
واالأزرار  الراأ�س  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س  ببيع  املتعلقة  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  والبيع 
وم�سابك  لل�سعر  وحلى  ودبابي�س  واملطرزات  واملخرمات  )االأو�سحة(  واالأ�سرطة  الزينة  وجدائل  وال�سارات 
وحلى لالأحذية وحلى للقبعات والزمامات والزمامات االنزالقية وال�سجاد والب�سط واحل�سر ، خدمات البيع 
باجلملة والبيع بالتجزئة وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع الدمى واللعب واأدوات اللعب والعرائ�س 
بالتجزئة  والبيع  باجلملة  البيع   ، امل��ي��الد  عيد  ل�سجر  وزي��ن��ات  الريا�سية  واالدوات  ال�سغرية  والتماثيل 
وخدمات الطلب الربيدي املتعلقة ببيع االأطعمة وامل�سروبات واحللويات ومنتجات االأزهار والثقاب وال�سيجار 
اأو  ، تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية للغايات التجارية  ، الدعاية واالإعالن  وال�سجائر واأدوات املدخنني 
اإدارة   ، االإعالنية ، ن�سر ن�سو�س الدعاية واالإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، وكاالت الدعاية واالإعالن 
اأعمال فناين التمثيل ، وكاالت اال�سترياد والت�سدير ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ، االإعالن 
 ، االف��راد  ، توظيف  االإع��الن اخلارجي  الدعاية   ، الت�سويق  اأبحاث   ، الفنادق  اأعمال  اإدارة   ، املبا�سر  بالربيد 
وكاالت الدعاية ، االعالن بالراديو ، االعالن بالتلفزيون ، االعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب 
، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين )�سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى( ، تاأجري وقت للدعاية واالعالن 
يف و�سائل االعالم ، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية ، تاأجري اآالت البيع ، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي 
ن�سح  )حمل  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية  معلومات   ، الغري  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  االإدارة   ،
امل�ستهلك( ، عر�س ال�سلع ، خدمات ت�سويق ، عر�س ال�سلع على و�سائل االت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، اإنتاج 
االأفالم االإعالنية ، العالقات العامة ، الدعاية واالإعالن ، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن ، تاأجري امل�ساحات 
االإعالنية ، تاأجري اآالت الن�سخ بالت�سوير ، تاأجري االآالت واملعدات املكتبية ، ترويج املبيعات لالآخرين ، تزيني 
واجهات املحالت التجارية ، ترويج ال�سلع واخلدمات لالآخرين من خالل اإ�سدار طوابع جتارية ، خدمات 

الت�سويق عرب الهاتف )الت�سويق عن بعد( ، اإدارة برامج امل�سافرين الدائمني ، التدقيق املايل. 
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  دي�شمرب 2018 العدد 12495

EAT 124924

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301499    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�سم : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�س�احية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�س�ينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�س�ارة واملراقبة )االإ�س�راف( واالإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
كهربائية للتحكم اأو فتح اأو حتويل اأو تنظيم اأو و�سل اأو تكثيف اأو تخزين الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�س�جيل 
 ، اأقرا�س مدجمة   ، ت�س�جيل  اأقرا�س   ، بيانات مغناطي�س�ية  ، حامالت  ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�س�خ  اأو  اإر�س�ال  اأو 
النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الت�سجيل الرقمية  اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط 
، اآالت ت�سجيل النقد ، اآالت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة 
اأج��ه��زة �سحن   ، ، �سناديق بطاريات  ، بطاريات  �سمعية وب�سرية  تعليم  اأج��ه��زة   ، ���دادات  عَّ  ، اإط��ف��اء احل��رائ��ق 
 ، وملحقاتها  واأج��زاوؤه��ا  �سينمائي  ت�سوير  كامريات   ، كامريات   ، اآالت حا�س�بة   ، ثنائية  ، منظار  البطاريات 
عد�سات للكامريات ، اأجهزة قيا�س ال�سعة ، �سور كرتونية متحركة ، م�س�جالت الكا�سيت ، �سال�سل للنظارات 
ت�س�غيل  اأج��ه��زة   ، ال��زم��ن(  ت�سجيل  )اأدوات  ال���دوام  �ساعات   ، لل�سوء(  )معر�سة  �سينمائي  ت�سوير  اأف���الم   ،
االأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�س�معية – ب�سرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج 
م�س�جلة لت�سغيل الكمبيوتر ، برجميات كمبيوتر )م�سجلة( ، اأجهزة كمبيوتر ، طابعات ت�س�تخدم مع اأجهزة 
 ، ، مقايي�س للخياطني  البيانات  اأجهزة معاجلة   ، الال�سقة  للعد�سات  اأوعية   ، ، عد�سات ال�سقة  الكمبيوتر 
 ، اأفالم معر�سة لل�سوء   ، ، طفايات احلريق  الكرتونية جيبية  اأجهزة ترجمة   ، اأجرا�س كهربائية لالأبواب 
لل�س�رائح  )اإط��ارات(   ، براويز  اإ�ساءة وما�سة )للت�سوير والفوتوغرايف(  اأجهزة   ، اإن��ذار �سد احلريق  اأدوات 
ال�سفافة الفوتوغرافية ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات ب�سرية ، موازين للر�س�ائل ، اأحزمة 
اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، اأقفال ومفاتيح كهربائية ، و�سائط 
، نظارات  ، مغناطي�سات  ، م�سفرات مغناطي�سية  ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة  بيانات مغناطي�سية  تخزين 
 ، نيونية  ، الفتات  ، ميكرو�سكوبات )جماهر(  ، ميكروفونات  قيا�س  قيا�س ومعدات  واأدوات  اأجهزة   ، مكربة 
مفكرة يف �سكل كمبيوتر �سغري ، اأقالم اإلكرتونية ، اأ�سطوانات الفونوغراف ، اآالت ت�سوير ، حا�سبات جيب 
، اأجهزة عر�س ، �سا�سات عر�س ، اأجهزة راديو ، اأجهزة ت�سغيل اأ�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر 
)اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة( ، كوا�سف الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات 
تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت 
، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات ، نظارات �سم�سية ، مفاتيح كهربائية ، قواب�س وماآخذ 
واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية( ، م�سجالت �سريطية ، اأ�س�الك اأجهزة الهاتف واأ�س�الك �سماعات 
الهاتف واأ�س�الك اأجهزة االإر�س�ال ، تل�سكوبات ، تلفزيونات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�سرات درجة احلرارة ، اأجهزة 
كهربائية ملنع ال�سرقة ، ثريمومرتات ، ثريمو�ستاتات )منظمات حرارة( ، كا�س�يتات فيديو ولفافات تخزين 
، �سا�سات فيديو ، م�سجالت فيديو ، معاجلات كلمات  اأ�سرطة فيديو   ، ، ا�سطوانات الفيديو  األعاب الفيديو 
اأقرا�س  ت�س�غيل  اأجهزة   ، اال�س�تعماالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  اأقرا�س   ، للفيديو  مدجمة  اأقرا�س   ،
اأجهزة  وب�سرية مع  �س�معية  اأجهزة   ، اال�س�تعماالت  املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  واأقرا�س  املدجمة  الفيديو 
املدجمة  ول��الأق��را���س  الفيديو  والأ�س�رطة  وب�سرية  �س�معية  الأ�س�رطة  وعلب  وح��ام��الت  مم�س�كات   ، نغمات 
فاأرة  لبادات   ، اال�س�تعماالت   املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  والأق��را���س  الفيديو  والأق��را���س  الليزر  والأق��را���س 
 ، ، هواتف وهواتف ال�سلكية وهواتف خليوية وهواتف متحركة واأجزاوؤها وملحقاتها ولوازمها  الكمبيوتر 
اأغطية الأجهزة  اأو  ، علب  واأجزاوؤها وملحقاتها  النداء )بيجر(  اأجهزة   ، املتحركة  للهواتف  اأغطية  اأو  علب 
النداء )بيجر( ، اأكيا�س واأغطية وحاويات وحامالت ومم�س�كات للهواتف املتحركة والأجهزة النداء )بيجر( ، 
�سماعات الراأ�س ، �سماعات االأذن ، �س�ماعات وميكروفانات ومكربات ال�سوت لال�ستخدام مع الهواتف املتحركة 
، موؤ�س�رات ات�سال للهواتف والهواتف املتحركة والأجهزة النداء )بيجر( ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار 
كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �سيفرات االأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي( ، طنانات ، 
طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( ، كرونوغرافات )اأجهزة 
ت�سجيل الزمن( ، لوحات مفاتيح الأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة ذاكرات كمبيوتر ، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر 
، قارانات �سوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية ، اأقرا�س ب�سرية ، 
اأقرا�س )مغناطي�سية( ، اأجهزة للغوا�سني ، اأقنعة للغوا�سني ، بذالت للغوا�سني ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية 
، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ْس ب�سري( ، خيوط للنظارات ، عد�سات عينية ، واقيات للعيون ، اآالت فاك�س ، 
مر�سحات )فالتر( ، اأقرا�س مرنة ، اأ�سرطة تنظيف الروؤو�س )للت�سجيل( ، اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو ، دارات 
متكاملة ، اأجهزة ات�سال داخلي ، اأجهزة بينية )الأجهزة احلا�سوب( ، اآالت اإعداد فواتري ، اأغطية عد�سات ، 
 ، اإيقاع  بندوالت   ، ، مالعق قيا�س  اأ�سرطة مغناطي�سية   ، اأ�سرطة مغناطي�سية )الأجهزة احلا�سوب(  وح��دات 
، برامج  ، �سا�سات عر�س )اأج��زاء حا�سوب(  النقود  اآالت عد وفرز   ، امل��ودم  اأجهزة   ، معاجلات بيانات �سغرية 
، زجاج  األياف ب�سرية )فتائل تو�سيل ال�سوء(   ، ، فاأرة )معدات معاجلة بيانات(  مراقبة )برامج حا�سوب( 
ال�سلكية  هواتف   ، ال�سلكية  تلغرافات   ، قيا�س(  )اأدوات  مناقل   ، الوقوف  ع��دادات   ، ب�سرية  �سلع   ، ب�سريات 
اأ�سرطة ت�سجيل   ، الفوتوغرايف(  �سرائح )للت�سوير   ، �سبه مو�سالت   ، بيانات(  ، ما�سحات )معدات معاجلة 
ال�سوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�سرطة املغناطي�سية ، اأ�سالك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات 
املربقات ، ملقنات عن بعد ، املربقات الكاتبات ، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�سال )لالت�سال عن بعد( ، اأطقم 
اإر�سال )لالت�سال عن بعد( ، حمددات قيا�س التفريغ ، هواتف فيديو ، �سفارات اإنذار ، �سفارات ريا�سية ، 
 ، اأنابيب التنف�س للغط�س   ، اأذن للغوا�سني ، �ساعات توقيت �سلق البي�س ، نظارات واقية للريا�سة  �سدادات 
خوذ واقية للريا�سة ،اأجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب طبلوين( ، برامج األعاب حا�سوب ، برجميات األعاب 
تطبيقات   ، للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�سوب  برامج   ، للتنزيل(  )قابلة  اإلكرتونية  من�سورات   ، حا�سوب 
برجميات للحا�سوب قابلة للتنزيل ، م�سجالت �سغرية احلجم ، اأقمار �سناعية لالأغرا�س العلمية ، م�ساند 
ر�سغ لال�ستخدام مع احلا�سوب ، اإطارات لل�سور الفوتوغرافية ، اأ�سرطة للهواتف املحمولة ، قواعد للهواتف 
دارات   ، الذكية  للهواتف  علب   ، الذكية  للهواتف  اأغطية   ، املحمولة  للهواتف  هوائيات  اأغطية   ، املحمولة 
اأتوماتيكية ال�س�تعمال االأدوات  األعاب  اإلكرتونية واأقرا�س مدجمة )�سي دي رومز( ت�س�مح بت�س�جيل برامج 
املو�س�يقية االإلكرتونية ، م�سغالت و�سائط حممولة ، ملفات �سور قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، ملفات 
مو�سيقى قابلة للتنزيل ، نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املتحركة ، م�سغالت االأقرا�س الرقمية متعددة 
اال�ستعماالت )دي يف دي( ، اأنظمة حتديد املواقع العاملي )جي بيه ا�س(  ، حمركات الناقل الت�سل�سلي العام )يو 
ا�س بي( ، حمركات االأقرا�س للحوا�سيب ، اأجهزة حا�سوب �سخ�سية �سغرية ، �سمامات ثنائية باعثة لل�سوء 
)ال ئي دي( ، اأجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي ، اأقنعة واقية ، اأ�سرطة الهواتف اخللوية ، 
بو�سالت ، و�سالت كهربائية ، اأغطية للمخارج الكهربائية ، دواليب توزيع )كهربائية( ، اأطقم حتمل يدوياً 
فيديو  األعاب  األعاب الأجهزة  برامج   ، اإطفاء احلريق  ، فوهات خراطيم  اإطفاء احلريق  ، خراطيم  للهواتف 
 ، �سم�سية  بطاريات   ، ال�سخ�سية  الرقمية  امل�ساعدات   ، املنازل  فيديو  األعاب  الأجهزة  األعاب  برامج   ، النوادي 
اأجهزة كمبيوتر لوحية ، كامريات رقمية ، قارئات الكتب االلكرتونية ، الهواتف الذكية ، ال�ساعات الذكية ، 
النظارات الذكية ، اخلوامت الذكية ، ع�سي التقاط ال�سور ال�سخ�سية )حامل اأحادي القوائم حممول باليد( 
، �سبورات تفاعلية الكرتونية ، وحدات تاأثري كهربائية والكرتونية لالأدوات املو�سيقية ، اأجهزة بينية �سوتية 
، اأغ�سية واقية معدة ل�سا�سات الكمبيوتر ، اأغ�سية واقية معدة للهواتف الذكية ، �سماعات الواقع االفرتا�سي 
، روبوتات ذات بنية ب�سرية مزودة بذكاء ا�سطناعي ، حقائب معدة الأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية ال�سغرية ، 

حقائب وهلب للكامريات ومعدات الت�سوير الفوتوغرايف ، اأجهزة كمبيوتر قابلة للبا�س. 
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم كاريكاتوري ملالمح وجه هرة �سغرية ت�سع ربطة فرا�سية.

  اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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الفجر الريا�ضي

�سامل عبدالرحمن  الكبري  الدويل  االأ�ستاذ  تربع 
ع��ل��ى ����س���دارة ب��ط��ول��ة ال��ع��رب ال��ف��ردي��ة للرجال 
لل�سطرجن “كاأ�س عام زايد” املقامة حاليا بنادي 
دبي لل�سطرجن والثقافة حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س اللجنة 
االإماراتي  النجم  بعدما جنح  الوطنية،  االأوملبية 
لقاء  ح��م��دو���س يف  ه�سام  امل��غ��رب��ي  ال��ف��وز على  يف 
القمة على الطاولة االأوىل، وجاء يف املركز الثاين 
نقطة   5.5 بر�سيد  باحل�سيني  بالل  اجلزائري 
بعدما تغلب على االأردين راأفت عي�سى، فيما جاء 
بر�سيد  ع��ديل  اأح��م��د  امل�سري  الثالث  امل��رك��ز  يف 
القدميي  ب�سري  اليمني  مع  مت�ساويا  نقاط،   5
وفوز  اإ�سحاق  �سعيد  على العبنا  ع��ديل  ف��وز  بعد 

اأم���ا عن  تي�سري.  امل��غ��رب��ي حممد  ال��ق��دمي��ي على 
نتائج بقية العبينا فقد تراجع �سعيد اإ�سحاق اإىل 
3.5 نقاط وعمران  املركز الثالث ع�سر بر�سيد 
 3.5 بر�سيد  ع�سر  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  احلو�سني 
بر�سيد   20 املركز  يف  عبدالعزيز  وعلي  نقاط، 
3 نقاط، واإبراهيم �سلطان يف املركز 23 بر�سيد 
الثامنة  اجلولة  يف  �سامل  ويلتقي  نقطة.   2.5
مع اليمني ب�سري القدميي على الطاولة االأوىل 
اأحمد  امل�سري  م��ع  احل�سيني  ب��الل  واجل��زائ��ري 
ع���ديل ع��ل��ى ال��ط��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة، وامل��غ��رب��ي ه�سام 
حمدو�س مع اجلزائري �سفيق طالبي والتون�سي 
مناف�سات  ع��ي�����س��ى. ويف  راأف�����ت  م���ع  زع��ب��ي  اأم����ري 
وفا  �ساهندة  امل�سرية  وا�سلت  ال�سيدات،  م�سابقة 

نقاط،   6 بر�سيد  البطولة  ملناف�سات  �سدارتها 
اجلزائرية  على  ال�سابعة  اجلولة  يف  فوزها  بعد 
الرابع  للمركز  تراجعت  التي  االأطر�س  �سابرينا 
الثاين  امل��رك��ز  يف  وج����اءت  ن��ق��ط��ة،   4.5 بر�سيد 
اجلزائرية اأمينة مزيود بر�سيد 5.5 نقطة بعد 
للمركز  تراجعت  التي  حمزة،  اأمينة  على  فوزها 
االأردنية  وت��ق��دم��ت  ن��ق��اط،   4 ب��ر���س��ي��د  ال��ت��ا���س��ع 
ب�����س��رى ال�����س��ع��ي��ب��ي ل��ل��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ب��ر���س��ي��د 5 
ن��ق��اط، ب��ع��د ف��وزه��ا ع��ل��ى امل�����س��ري��ة ���س��روق وفا، 
�سروق  هن  العبات   4 ال��راب��ع  املركز  يف  وت�ساوت 
يا�سمني  والعبتنا  �سامي  ون��ب��اأ  جلول  وم��اي��ا  وف��ا 
الوقت  يف  ال�سعيبي.  رزان  على  ف��ازت  التي  علي 
نباأ  العراقية  اأمام  ال�سركال  الذي خ�سرت رو�سة 

�سامي، وخ�سرت عائ�سة �سرحان اأمام مايا جلول. 
االأوىل  الطاولة  الثامنة على  وتلتقي يف اجلولة 
وب�سرى  ج��ل��ول،  م��اي��ا  م��ع  وف��ا  �ساهندة  امل�سرية 
مع  علي  ويا�سمني  م��زي��ود  اأم��ي��ن��ة  م��ع  ال�سعيبي 
�سامي،  نباأ  م��ع  االأط��ر���س  و�سابرينا  وف��ا  ���س��روق 
واأمينة حمزة مع حياة طوبال، وودمية الكلباين 
مع رزان ال�سعيبي ورو�سة ال�سركال مع يا�سمني 
املعيني.  �سرحان  عائ�سة  مع  عي�سى  وم��رمي  علي 
واأعرب فوزي بورجعة نائب رئي�س االحتاد الليبي 
البطولة  يف  امل�����س��ارك  ال��وف��د  رئ��ي�����س  لل�سطرجن 
للعبة  ال��دويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  وع�سو 
عن �سعادته بامل�ساركة يف البطولة العربية والتي 
الوطني  باليوم  االإم���ارات  احتفاالت  مع  تتزامن 

وهو ما ميثل فر�سة لالحتفال معهم يف اأعيادهم 
العرب.  ك��ل  قلب  يف  االإم����ارات  اأن  على  والتاأكيد 
واأ�ساف اأن البطولة من اأقوى البطوالت العربية 
عن الن�سخ املا�سية، ولعل التاأهل لبطولة العامل 
حتفيز  وراء  ك��ان  العربية  البطولة  ب��واب��ة  ع��رب 
تكون  اأن  واأت��وق��ع  للم�ساركة  الدوليني  االأ�ساتذة 
اأق��وى من ذل��ك وه��و جهد كبري  الن�سخة املقبلة 
م��ن االحت����اد ال��ع��رب��ي ب��ه��ذا اخل��ط��وة ال��ت��ي متثل 
ح�سول  ظ��ل  يف  العربي  لل�سطرجن  ك��ب��رية  نقلة 
الالعبني اأي�سا على األقاب دولية. وتابع: ن�سارك 
الليبي  املنتخب  ب�3 العبني ميثلون  البطولة  يف 
وتاأتي م�ساركتنا مب�ساعدة من االحتادين العربي 
واالإماراتي للعبة، وكان من املفرت�س اأن ن�سارك 

العربي  االحت���ادي���ن  دع���م  اأن  اإال  واح����د  ب��الع��ب 
واالإماراتي وراء امل�ساركة ب�3 العبني ومل ن�سارك 
املقبلة  البطولة  يف  اأن��ن��ا  اإال  الن�سائي  بالعن�سر 
�ستكون لنا م�ساركة ن�سائية. واأو�سح اأن ال�سطرجن 
اهتمام  وهناك  اآخ��ر  اإىل  ع��ام  من  يتطور  الليبي 
تاأ�سي�س  اأج��ل  م��ن  ال�سنية  امل��راح��ل  يف  بالقاعدة 
قاعدة كبرية من الالعبني والالعبات، و�ستكون 
هناك نقلة لل�سطرجن الليبي يف عام 2019، من 
الذي  للعبة  امل�سري  االحت��اد  التعاون مع  خ��الل 
اللعبة،  يف  والفنيني  ب��امل��درب��ني  دع��م  ل��ه  �سيقدم 
م�سريا اإىل اأن جمرد امل�ساركة يعد مك�سبا كبريا 
ولكننا نفكر اأن ن�سعد ملن�سات التتويج، والتكرمي 

يف البطوالت القادمة اإن �ساء اهلل.

•• اأبوظبي-الفجر:

للرتفيه‘  ’فال�س  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت   
امللهمة  التن�س  جنمة  ان�سمام  ع��ن 
���س��ريي��ن��ا وي��ل��ي��ام��ز ال���ف���ائ���زة ب���� 23 
’جراند  الكربى  البطوالت  يف  لقباً 
النجوم  اأمل��ع  م��ن  كوكبة  �سالم‘ اإىل 
من  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�سخة  يف  امل�ساركني 
التي  للتن�س  العاملية  مبادلة  بطولة 
 29 اإىل   27 ب��ني  ال��ف��رتة  ت��ق��ام يف 

دي�سمرب 2018. 
اإىل  ال���ت���ن�������س  و����س���ت���ن�������س���م جن���م���ة   
�سقيقتها فينو�س ويليامز للم�ساركة 
الن�سخة  م����ن  ال�������س���ي���دات  ف���ئ���ة  يف 
احل����ادي����ة ع�����س��رة ل��ل��ب��ط��ول��ة، حيث 
املحظوظني  ل��ل��م�����س��ج��ع��ني  ���س��ت��ت��اح 
ف���ر����س���ة م�������س���اه���دة امل����واج����ه����ة بني 
االإماراتية  العا�سمة  يف  ال�سقيقتني 
�سيكونون على موعد  كما  اأبوظبي. 
مع اأجواء الرتفيه العائلية املرتقبة 
امل�سابقة.  م����ن  االأول  ال����ي����وم  يف 
اإط������ار  ذل��������ك، ويف  ع���ل���ى  وع�����������الوًة 
ال�سباب  املزيد من  لت�سجيع  �سعيهم 
املحبني لهذه الريا�سة على ح�سور 
ال�سقيقتني  بني  االفتتاحية  املباراة 
العائالت  املنظمون  يدعو  ويليامز؛ 
ال��ع��ر���س اخلا�س  ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن 
بيوم االفتتاح، حيث �سيتمّكنون عند 
للكبار  ت��ذك��رة خم�س�سة  ك��ل  ���س��راء 

من ا�سطحاب اأطفالهم جماناً.  
العمر  م��ن  البالغة  �سريينا،  وتعد   
العبات  اأهم  من  واحدة  عاماً،   37
بالن�سبة  ال��ل��ع��ب��ة  ت��اري��خ  يف  ال��ت��ن�����س 
ملعادلة  ح��ال��ي��اً  وتتطلع  للكثريين، 
اأكرب  امل��ح��ق��ق يف  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م 

عدد من البطوالت الكربى ’جراند 
لقباً،   24 ق�����دره  وال���ب���ال���غ  �سالم‘ 
وذل�����ك م���ن خ����الل ح�����س��ده��ا لقب 
اأ���س��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة التي  ب��ط��ول��ة 
لذا   ،2019 يناير  �سهر  يف  تنعقد 
بطولة  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ل��ه��ا  �ستتيح 
مبادلة العاملية للتن�س فر�سة رائعة 
ل��ال���س��ت��ع��داد و���س��ح��ذ م��ه��ارات��ه��ا قبل 

انطالق هذه البطولة الهامة.
املا�سي  ال��ع��ام  ن�سخة  ���س��ه��دت  وق���د   
للتن�س  العاملية  مبادلة  بطولة  من 
مالعب  اإىل  �سريينا  الالعبة  ع��ودة 
حلوايل  ا�ستمر  غ��ي��اب  ب��ع��د  التن�س 
ك��ام��ل ع��ق��ب والدت���ه���ا البنتها،  ع���ام 
عودتها  م���ن���ذ  ����س���ريي���ن���ا  وق�����دم�����ت 
من  خالله  متكنت  متميزاً  مو�سماً 
يف  النهائية  املباريات  اإىل  الو�سول 
كل من بطولتي وميبلدون واأمريكا 

املفتوحة للتن�س. 
ال��الع��ب��ة وي��ل��ي��ام��ز التي  ت����زال   وال 
ع���ل���ى مالعب  ه��ي��م��ن��ت��ه��ا  ف���ر����س���ت 
ت�سكل  عاماً   20 من  الأك��ر  التن�س 
م�������س���در اإل����ه����ام ل��ل��ك��ث��ريي��ن داخ����ل 
ال��ت��ن�����س وخ��ارج��ه��ا بف�سل  م��الع��ب 
اأنها  كما  احلافلة.  اإجنازاتها  قائمة 
من  تتمكن  فقط  الع��ب��ة  ث��اين  تعد 
“�سريينا  ب��ل��ق��ب  ي��ع��رف  م���ا  اإح�����راز 
اإجن���از عظيم  �سالم” مل��رت��ني؛ وه��و 
ي��ت��م��ث��ل يف ح�سد  ال��ت��ن�����س  ع����امل  يف 
االأربعة  البطوالت  الألقاب  الالعب 
يف  جميعا  �سالم‘  ’جراند  ال��ك��ربى 
اخ��ت��ريت �سريينا  ال��ع��ام. وق��د  نف�س 
 2018 لعام  عائدة  العبة  كاأف�سل 
اأج��رت��ه رابطة  ال��ذي  الت�سويت  اإث��ر 
الع���ب���ات ال��ت��ن�����س امل���ح���رتف���ات، كما 

���س��ت�����س��ارك ال��ن��ج��م��ة يف واح�����دة من 
اأ�سخم فعاليات عامل املو�سة، حيث 
حفل  اإىل  ال��ت��ن�����س  جن��م��ة  �ستن�سم 
“والذي  املقبل  العام  جاال‘  ’ميت 
 ”2019 �سيقام يف �سهر يناير عام 
كبار  م����ن  جم���م���وع���ة  ج����ان����ب  اإىل 
النجوم العامليني اأمثال ليدي جاجا 
مي�سيل  واألي�ساندرو  �ستايلز  وهاري 
’جوت�سي‘  ل����دار  االإب����داع����ي  امل���دي���ر 
ال��ذي يقام يف مدينة  خ��الل احلفل 

نيويورك. 
 و�ستلتقي �سريينا خالل م�ساركتها 
ال��ع��امل��ي��ة للتن�س  ب��ط��ول��ة م��ب��ادل��ة  يف 
الكربى  �سقيقتها  م���ع  ال���ع���ام  ه���ذا 
فينو�س ويليامز يف مباراة حما�سية 
منتظرة من جمهور وع�ساق ريا�سة 
اأبوظبي. وتتفوق �سريينا  التن�س يف 
ف��ي��ن��و���س يف �سجل  ���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
املواجهات التي جمعت بينهما بواقع 
هزمية،   12 مقابل  انت�سار   18
يف  التقيتا  ق��د  ال�سقيقتان  وك��ان��ت 
املفتوحة  اأمريكا  اأدوار بطولة  ثالث 
يف وق��ت �سابق م��ن ه��ذا ال��ع��ام حيث 
متكنت �سريينا من اإحراز االنت�سار 
 1-6 بواقع  نظيفتني  مبجموعتني 

و2-6.
 وت���ع���ل���ي���ق���اً ع���ل���ى ث�����اين زي��������ارة لها 
ويليامز:  �سريينا  قالت  الأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي  يف  ب��ال��ل��ع��ب  ج����داً  »����س���ررت 
باحلما�س  واأ���س��ع��ر  امل��ا���س��ي،  ال���ع���ام 
اجلميلة  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
مرة  واجل��م��ه��ور  املعجبني  ومقابلة 
العام �سد  ه��ذا  و�ساألعب يف  اأخ���رى. 
�ستكون  فاإنها  لذا  فينو�س،  �سقيقتي 

مواجهة خا�سة ب�سورة اأكرب«.

 وم��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ج��ون ليكري�س، 
�سركة  ل������دى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
جداً  »ت�����س��رن��ا  للرتفيه‘:  ’فال�س 
عودة �سريينا للم�ساركة يف البطولة 
جم������دداً، و���س��ت��ك��ون م��ب��ارات��ه��ا �سد 
املباريات  اإح���دى  فينو�س  �سقيقتها 
ال���ت���ي ال ي���رغ���ب ع�����س��اق ال��ت��ن�����س يف 
من  وب�سفتنا  تاأكيد.  بكل  تفويتها 
يف  لل�سيدات  واملنا�سرين  الداعمني 
الرتحيب  ي�سرنا  ال��ري��ا���س��ة،  ع���امل 
البطولة  ه�����ذه  يف  ب��ال�����س��ق��ي��ق��ت��ني 
ال�سيقة.  وال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  احل��م��ا���س��ي��ة 
ال��ع��ايل لالعبني  امل�����س��ت��وى  وي���وؤك���د 
اأهمية  على  العام  هذا  يف  امل�ساركني 
مكانة بطولة مبادلة العاملية للتن�س 
العاملية  التن�س  ب��ط��والت  اأج��ن��دة  يف 
وعلى اإرثها املتميز يف كونها بطولة 

مثالية لبداية املو�سم«.
امل�ساركني  الالعبني   وتعترب قائمة 
املجموعة  ال����ع����ام  ه�����ذا  ب���ط���ول���ة  يف 
�ستة  ت�سم  اأنها  حيث  متيزاً  االأك��ر 
العامل  يف  ال���الع���ب���ني  اأف�������س���ل  م���ن 
اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  ال����رج����ال  ف���ئ���ة  يف 
فئة  و�ست�سم  ويليامز.  ال�سقيقتني 
الرجال الالعب نوفاك ديوكوفيت�س 
 14 ب���  وال��ف��ائ��ز  ع��امل��ي��اً  اأول  امل�سنف 
الكربى  ال��ت��ن�����س  ب���ط���والت  ل��ق��ب يف 
رافاييل  وال��ن��ج��م  �سالم‘،  ’جراند 
والذي  ع��امل��ي��اً  ث���اين  امل�سنف  ن����ادال 
ل��ق��ب��اً من   17 مي��ت��ل��ك يف خ��زائ��ن��ه 
اإىل  �سالم‘،  ’جراند  ب�����ط�����والت 
كيفن  البطولة  لقب  ح��ام��ل  ج��ان��ب 
ثيم  دومينيك  والالعب  اأندر�سون، 
ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة فرن�سا  اأح����د ط���ريف 
هيون  وال��الع��ب  للتن�س،  املفتوحة 

ت�����س��وجن ال���ذي جن��ح يف ب��ل��وغ ن�سف 
املفتوحة،  ا�سرتاليا  بطولة  نهائي 
الذي  خا�سانوف  ك��اري��ن  جانب  اإىل 
ح�سد لقب بطولة باري�س لالأ�ساتذة 

خالل ال�سهر املا�سي.
ال�سيقة  املواجهات  اإىل  وباالإ�سافة   
امللعب،  داخ��ل  احلما�سية  واالأج����واء 
العاملية  ’مبادلة‘  ب��ط��ول��ة  ت���ق���دم 
االأن�سطة  م�����ن  ال���ك���ث���ري  ل��ل��ت��ن�����س 
الرتفيهية خارج امللعب اأي�ساً، حيث 
من املقرر اأن ت�ستقبل ’قرية التن�س‘ 
االأن�سطة  م��ن  رائ��ع��ة  بباقة  زواره����ا 
طيلة  ي��وم��ي��اً  املختلفة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
و�سيحظى  للبطولة.  الثالثة  االأيام 
بتجارب  وال��ع��ائ��الت  التن�س  ع�ساق 

غنية يف عامل التن�س، ت�ستمل على:
 يوم االفتتاح: �سيكون احل�سور على 
جتمع  حما�سية  م��ب��اراة  م��ع  م��وع��د 
باالإ�سافة  وي��ل��ي��ام��ز،  ال�����س��ق��ي��ق��ت��ني 
الفعاليات  م��ن  العديد  اختبار  اإىل 
العائلة،  اأف����راد  جلميع  الرتفيهية 
م������ع ف����ر�����س����ة ال������دخ������ول امل����ج����اين 
ع���ام���اً   12 –  2 ب����ني  ل����الأط����ف����ال 
تذكرة  بالغ  �سخ�س  يحمل  اأن  على 
الثاين:  ال��ي��وم  ال��ث��م��ن*.  م��دف��وع��ة 
�سُتقام مباريات جلميع الالعبني يف 
مناف�سات الرجال، ف�ساًل عن اإطالق 
من�سات الطهو احلية وتذّوق اأ�سهى 

النكهات من �سّتى اأنحاء العامل.
نهائيات  �سي�سهد  ال��ث��ال��ث:  ال���ي���وم 
ال��ب��ط��ول��ة وال�������س���راع االأخ�����ري على 
مو�سيقي  عر�س  جانب  اإىل  اللقب، 
االأن�سطة  م�����ن  وال����ع����دي����د  مم���ت���ع 
فعاليات  ���س��م��ن  للجميع  امل��ن��ا���س��ب��ة 
ت�ست�سيفها “قرية التن�س”.   وُتقام 

للتن�س  ال��ع��امل��ي��ة  م���ب���ادل���ة  ب��ط��ول��ة 
�سمن  الدويل‘  ال��ت��ن�����س  ’مركز  يف 
بالعا�سمة  الريا�سية  زاي��د  مدينة 
للجمهور  ت���ق���دم  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي، 
يف  ت��ع��ادل  م�سوقة  حما�سية  اأج����واء 
قيمتها الدور ربع النهائي لبطوالت 
وت�ستهر  ال��ك��ربى.  �سالم‘  ’جراند 
مو�سم  بداية  متّثل  باأنها  البطولة 
وتنعقد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ن�����س  ب���ط���والت 
اأ�سرتاليا  ب��ط��ول��ة  ان���ط���الق  ق��ب��ي��ل 
التن�س  ل��ع�����س��اق  وت���وف���ر  امل��ف��ت��وح��ة، 
مناف�سات  مل�����س��اه��دة  ف��ري��دة  ف��ر���س��ة 
الالعبني  اأف�سل  بع�س  ب��ني  �سيقة 
يف العامل على مدار االأيام الثالثة.  
تباع التذاكر اخلا�سة بهذه الفعالية 
لعامة  ال���وا����س���ع���ة  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ذات 
اجل��م��ه��ور ب��اأ���س��ع��ار ت��ب��داأ م��ن 100 
اإم����ارات����ي، ومي��ك��ن احل�سول  دره����م 
ع��ل��ي��ه��ا ع���رب امل���وق���ع االإل����ك����رتوين: 
 ،www.ticketmaster.ae
الرقم  على  االت�سال  خ��الل  م��ن  اأو 
االت�سال  عرب  اأو   800  86  823
 971+  4  366  2289 ب��ال��رق��م 
من خارج االإم��ارات، اأو لدى متاجر 
على  ميجا�ستور‘ املنت�سرة  ’فريجن 
املتحدة.  العربية  االإم����ارات  ام��ت��داد 
تخفي�س  م���ن  اال����س���ت���ف���ادة  ومي���ك���ن 
بن�سبة %20 على االأ�سعار النهائية 
ب��اق��ة التذاكر  ���س��راء  ل��ل��ت��ذاك��ر ع��ن��د 
البطولة  اأي���ام  حل�سور  املخ�س�سة 
للعائالت  مي��ك��ن  ب��ي��ن��م��ا  ال���ث���الث���ة، 
اال�ستفادة من العر�س اخلا�س حيث 
ميكن لالأطفال الدخول جماناً عند 
�سراء تذكرة للبالغني يف اليوم االأول 

من البطولة.

•• العني - الفجر :

ال�سيخة  االإم��ارات«���س��م��و  »اأم  بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  ال��ي��وم  تنطلق 
العام،  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة   – اهلل  يحفظها   – م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية، رئي�سة املجل�س االأعلى لالأمومة 
حيث  واجلولف  والرماية  للفرو�سية  العني  نادي  ميادين  على  والطفولة 
يبداأ التدريب الر�سمي للراميات امل�ساركات يف رماية االأطباق من االأبراج 
» االإ�سكيت » فيما تقام املناف�سات الر�سمية لالأطباق وامل�سد�س م�سافة 25 
مرتا يومي  غد: اخلمي�س وبعد غد : اجلمعة املوافقني ال�ساد�س وال�سابع 
االأطباق  رم��اي��ة  يف  يتناف�سون  دول��ة   21 مب�ساركة  اجل���اري  دي�سمرب  م��ن 
والبندقية وامل�سد�س .   و اأعلن احتاد االإم��ارات للرماية والقو�س وال�سهم 
يوم غد اخلمي�س  تنطلق  والتي   2018 للرماية   زاي��د  اأن جوائز بطولة 
العالية  ل��الأرق��ام  اإ�سافية  مكافاآت  هناك  واأن  دره��م  مليون  ن�سف  تتجاوز 
اإىل جانب اجلائزة اخلا�سة بالرتتيب العام �سحذا لهمم الرماة امل�ساركني 
واالرتقاء بامل�ستويات . وكما هو معروف فاإن بطولة زايد للرجال تتزامن 
مما  العام  هذا  لل�سيدات  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  بطولة  مع 
يعطي اأبعادا كبرية للبطولتني وزخما كبريا للرتويج للدولة حيث ت�سهد 
البطولتني م�ساركة وا�سعة واهتماما اإعالميا متزايدا . ولعل االأ�سواء غدا 
�سوف ت�سلط على مناف�سات الرجال خا�سة يف رماية االأطباق من االأبراج » 
االإ�سكيت« �سيما وهي حتفل مب�ساركة اأبطالنا ويف مقدمتهم ال�سيخ �سعيد 
جانب  اإىل  ح�سن  وحممد  فطي�س  و�سيف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  مكتوم  بن 
ثالثي الكويت عبد اهلل الر�سيدي و�سعود حبيب ومن�سور الر�سيدي .  وقد 
املا�سية  االأي���ام  خ��الل  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة  للفرو�سية  العني  ن��ادي  �سهد 
املحلية لبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  اأحمد اجلابري  واأك��د  دوؤوب��ا  عمال 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية ال�سيدات اأن احلدث بداأ 
ي�سق طريقه بثبات وجناح كبريين مما يعزز فر�س حتقيق اأرقام قيا�سية 
اإىل  الرعاة  ال�سكر  ووج��ه  ال���دول  اأو  ال��رام��ي��ات  ع��دد  م��ن حيث  للم�ساركة 
كيه  “جي    GK Invest االإ�سالمي و-  اأبوظبي  وهم بنك  الرئي�سني 
لل�سيارات  وامل�سعودي  الريا�سي  اأبوظبي  وجمل�س  “وات�ساالت  لال�ستثمار 
واللولو العاملية اإىل جانب الداعمني للحدث وهم �سرطة اأبوظبي و�سرطة 
دبي وجامعة االإمارات وال�سرقية لل�سيارات وجيب »” JeeP العني ودائرة 

النقل وموا�سالت االإمارات ومياه العني .

�لبطولة �لعربية لل�سطرجن

�شالـــم يتفـــوق علـــى املغربـــي حمـــد��ص يف اجلولـــة ال�شابعـــة

جنمة التن�ص امللهمة �شريينا �يليامز ت�شارك يف بطولة مبادلة العاملية للتن�ص للمرة الثانية

جو�ئز بطولة ز�يد تتجاوز ن�سف مليون درهم

بطولة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك العاملية 
لرماية ال�شيدات تنطلق اليوم

مب�ساركة 24 مدربًا من �أندية �لدولة

انطالق حما�ر د�رة امل�شتوى الثاين ملدربي حرا�ص املرمى
•• دبي –الفجر:

بدبي  الكرة  احت��اد  مبقر  اليوم  �سباح  انطلقت   
مل��درب��ي حرا�س  ال��ث��اين  امل�����س��ت��وى  دورة  حم����اور 
املرمى التي ينظمها احتاد االإمارات لكرة القدم 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت�����اد االآ����س���ي���وي ل��ك��رة القدم 
مب�ساركة 24 مدرباً من خمتلف اأندية الدولة . 
ويحا�سر بالور�سة التي ت�ستمر حتى ال�سابع من 

زكريا  الوطني  املحا�سر  اجل��اري  دي�سمرب  �سهر 
القدم  القاري لكرة  املعتمد لدى االحت��اد  اأحمد 
من�سقاً  اإ���س��م��اع��ي��ل  ح�سن  امل��ح��ا���س��ر  ج��ان��ب  اإىل 

للدورة .
وي��ت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج ال���������دورة جم���م���وع���ة من 
املحا�سرات النظرية تعقبها التطبيقات العملية 

مبلعب ذياب عوانة .
امل�ساركني  الثاين املدربني  امل�ستوى  وتوؤهل دورة 

الفريق  م��رم��ى  ح��را���س  ت��دري��ب  يف  للعمل  فيها 
االأول باأندية دوري اخلليج العربي للمحرتفني 
وف��ق��اً ملعايري و���س��روط االحت���اد االآ���س��ي��وي لكرة 
على  عامني  م��رور  �سرط  تت�سمن  والتي  القدم 
امل�ستوى  ل�سهادة  املرمى  حرا�س  م��درب  ح�سول 
�سهادة  ل��ن��ي��ل  ال��ت��ق��دمي  ث��م مي��ك��ن��ه  وم���ن  االأول 
االأول  امل�ستوى  �سهادة  اأن  علماً  الثاين  امل�ستوى 

متعلقة فقط بتدريب فرق املراحل ال�سنية .
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يعقد جمل�س اإدارة نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو يف 
العا�سرة من �سباح اليوم االأربعاء بفندق جولدن توليب 
غنتوت يف اأبوظبي ال�سريك الفندقي ال�سنوي موؤمتره 
ال�سحفي اخلا�س بتفا�سيل انطالقة بطولة االإمارات 
ع�سرة  الثامنة  ن�سختها  يف  للبولو  املفتوحة  الدولية 
،والتي تتجدد اإقامتها مبالعب نادي غنتوت الرئي�سة  
حتت رعاية �سمو ال�سيخ فالح بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

جمل�س اإدارة نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو، وبدعم 
من جمل�س اأبوظبي الريا�سي والتي تقام خالل الفرتة 
من 12/8 وحتى 2018/12/21 ،مب�ساركة مميزة 
باليوم  البالد  احتفاالت  مع  تزامنا  املحلية  الفرق  من 
زايد..  »هذا  �سعار  حتت  تتوا�سل  التي  الوطني،ال�47، 
املئوية للمغفور  هذه االإم��ارات« بالتزامن مع الذكرى 
اآل نهيان- طيب  ب��اإذن اهلل  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  له 

اهلل ثراه - و�سيتم خالل املوؤمتر الك�سف عن تفا�سيل 
اإق��ام��ت��ه��ا مب�ساهمة  ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ت��ج��دد 
الك�سف  �سيتهم  التي  وال�سركات  اجل��ه��ات  م��ن  العديد 
للبطولة  النادي  ،وقد ر�سد  اليوم  عنها خالل موؤمتر 
اجلوائز املادية القيمة من جانب والعينية والتذكارية 
النادي  رئي�س  �سمو  بتوجيهات  وذل��ك  اآخ��ر،  من جانب 

تزامناً مع احتفاالت البالد باليوم الوطني.

موؤمتـــر بطولــــة الإمـــارات الد�ليـــة 
املفتوحـــة للبولـــو اليـــوم 

برعاية وم�ساركة ال�سيخ نهيان بن ذياب بن �سيف 
اآل نهيان نظمت �سركة تنظيم فعاليات اجلولف 
للنا�سئني والتي  امل��ف��ت��وح��ة  اجل���ول���ف  ب��ط��ول��ة 
اجلديد  ال�سركة للمو�سم  ن�ساط  متثل باكورة 
جوالت  وت�سمل البطولة 9   ،2019-2018
على  ج���والت���ه���ا  وت����ق����ام  جولة �سهرياً،  ب����واق����ع 
الدولة.  اجل��ول��ف يف  م��ن مالعب  العديد  اأر����س 
ثالثني  م��ن  البطولة م�ساركة اأكر  و���س��ه��دت 
من  14 العباً  والبنات ومنهم  البنني  العبا من 

ال�سيخ  اأبناء وبنات االإمارات الواعدين تقدمهم 
اأعمار  وت���راوح���ت  ن��ه��ي��ان،  اآل  ذي����اب  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
ولغاية 15 �سنة، ومت  �سنوات  من 5  امل�ساركني 
االأنظمة العاملية اإىل  ح�سب  ال��الع��ب��ني  تق�سيم 
اأن  وي��ذك��ر  ال��ع��م��ري��ة.  ف��ئ��ات ح�سب فئاتهم  اأرب���ع 
هذا  ت��ن��ظ��م  ال��ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  ج��ول��ف  ���س��رك��ة 
جولة اأخرى  ال��ن��ا���س��ئ��ني  بجانب جولة  امل��و���س��م 
الت�سنيف  حتت  تندرج  بطوالت  �ستة  من  مكونة 

العاملي لل�سباب للجولف الأول مرة يف املنطقة.

 
ترتيب �لفائزين

والثانية  على  االأوىل  ختام اجلولتني  وع��ق��ب 
م������الع������ب »االأدر�������س������م������ون������ت������غ������م������ري« ب����دب����ي 
ت�سدر  دب��ي  مالعب خور  واجلولة  الثانية على 
�سنوات  �سناعة الفئة االأوىل »8  ها�سم  الالعب 
فاأ�سغر« بر�سيد 290 نقطة كما ت�سدر الالعب 
فاأ�سغر«  ���س��ن��وات  الثانية »10  الفئة  ن��ي��از  ادام 
الالعب مو�سى  نقطة، وت�سدر   265 بر�سيد 

فاأ�سغر« بر�سيد  �سنة  الثالثة »12  �سناعة الفئة 
280 نقطة، كما ت�سدر الالعب كارلو�س ا�سكندر 
الفئة الرابعة »اأكرب من 12 �سنة« بر�سيد 280 
للنا�سئني  االإم����ارات  منتخب  الع��ب  ت��اله  نقطه 
ريان املازمي بر�سيد 270 نقطة. وتوج الالعب 
االإماراتي اأحمد العوي�س بجائزة الالعب املثايل 
االإم����ارات����ي  اجلولة الثانية والالعب  خ����الل 

من�سور قرقا�س خالل اجلولة الثانية.
وع���ق���ب خ���ت���ام امل���ن���اف�������س���ات ق�����ام ك����ل م����ن عبيد 

الفائزين  ب���ت���ت���وي���ج  ك���ل���ب���ت  وع�����ب�����د اهلل  احل����ل����و 
الالعبني  ح�����س��ور  باحتفالية كبرية �سهدت 
اأولياء اأمورهم والعديد من املهتمني  والالعبات 

بريا�سة اجلولف.
 

�سناعة : �لرعاية حتفز �لالعبني
ل�سركة  التنفيذي  �سناعة املدير  وجه عبد اهلل 
جولف لتنظيم الفعاليات �سكره وتقديره البالغني 
اإىل ال�سيخ ذياب بن �سيف اآل نهيان واأجناله »�سيخة 

وحممد« على الرعاية الكرمية والدعم  ونهيان 
النجاح  متطلبات  ك��ل  الكبري للبطولة وتوفري 
لها بتوفري اجلوائز واحلوافز للم�ساركني وهذه 
البطولة  راع���ي  على  ج��دي��دة  اأو  بغريبة  لي�ست 
ال�سابقة  املوا�سم  اأطلقوا خالل  اأن  بعد  وخا�سة 
كبرية  م�ساركة  �سهدت  والتي  »االأج��ي��ال«  بطولة 
ق��وي��اً ومثلوا  اأك�����دوا ح�����س��وراً  م��ن ال��واع��دي��ن ، 
ال�سنية  امل���راح���ل  مل��ن��ت��خ��ب��ات  االأول����ي����ة  ال���دع���ام���ة 

بالدولة لهذه اللعبة.

امل����ع����ال رئي�س  ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز  ����س���ع���ود  ال�������س���ي���خ   اف���ت���ت���ح 
اأم�س  ���س��ب��اح  ال�����س��ارق��ة  ال�����س��ط��رجن يف  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
اللجنة  التي تنظمها  ال�����س��االت  ق���دم  ك���رة  ت��ط��وي��ر  ور���س��ة 
االحتادين  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��االت  ق���دم  ل��ك��رة  التنفيذية 
ال�سارقة  جمل�س  من  كرمية  االإماراتي واالآ�سيوي وبرعاية 
ا�ست�سافة االإمارت للت�سفيات  هام�س  على  وذلك  الريا�سي 
ملنطقة  ال�ساالت  ك��رة  ل�سباب  اآ�سيا  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة 
عبدامللك  االفتتاح بح�سور  م��را���س��م  وج����رت  اآ���س��ي��ا  غ���رب 
وعمران  ال�سام�سي  خمي�س  ون��ائ��ب��ه  اللجنة  رئ��ي�����س  ج���اين 
ب  �سها و ل�سحي  ا هلل  ا عبد و م  لعا ا ل�سر ا مني  اأ هلل  ا عبد
رئي�س  عبدالرزاق  مثنى  اللجنة والدكتور  اأع�ساء  العو�سي 
االإمارات والدكتورعلي �سماكة  اجلامعة االأمرييكية يف 
القدم  االإم��ارات لكرة  ال�سام�سي ممثل احتاد  وعبيد مبارك 
خورفكان  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  وعبدالعزيز 
وعدد من املدربني والالعبني واالإداريني وال�سيدات الالئي 
مثلن موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة التي �سكلت فريق لكرة 
قدم ال�ساالت الن�سائية باالإ�سافة اإىل ووفد االحتاد االآ�سيوي 
القاري.  برئا�سة على زادة رئي�س جلنة التطوير يف االحتاد 
وع�سو  اللجنة  جاين رئي�س  عبدامللك  األقى  االفتتاح  وبعد 
ترحيب  ع��ن  فيها  الريا�سي كلمة  اأعرب  ال�سارقة  جمل�س 
الدولة والوفود  ب�سيوف  ال�����س��االت  ك��رة  وجل��ن��ة  االإم�����ارات 
والبحرين  ال�سعودية  وبعثات  البطولة  وح��ك��ام  االآ���س��ي��وي��ة 
الفجرية وا�ستقرت  و�سلت  ولبنان التي  وال��ع��راق  والكويت 
مع منتخبنا الوطني يف فندق ريال ام للم�ساركة يف ت�سفيات 
للم�ساركني  ومتنى جاين  ال�ساالت  ك��رة  ل�سباب  اآ�سيا  كاأ�س 
واملكا�سب  الفوائد  حتقيق  يف  كل التوفيق  العمل  ور���س��ة  يف 
م��ن ال��درا���س��ات ال��ت��ط��وي��ري��ة ل��الحت��اد االآ���س��ي��وي وم���ن اأبرز 
ال��دول��ة عبدالروؤوف  ال��ع��ام��ل��ني يف  امل��درب��ني  احل�����س��ور م��ن 
دبا  م���درب  وروي جيماريت�س  مدرب املنتخب االأول  ع��م��ر 
�سعيد  وحم��م��د  الن�سر  احل�سن وويل�سون دا�سيلفا مدرب 
م���درب احت���اد كلباء واح��م��د لطفي م���درب احل��را���س يف دبا 
كلباء  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ح�سن  وع��ب��داهلل  احل�سن 
مدير  حممد  عبداهلل  وفي�سل  الوطنية  املنتخبات  ومدير 
 82 ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  و�سرمد الزدجايل  ال��ظ��ف��رة  ف��ري��ق 
لتنظيم الفعاليات الريا�سية والتي ترعى تنظيم الت�سفيات 
يف الفجرية.  وحتدث اأي�سا علي زادة رئي�س جلنة التطوير 
الور�سة تعدُّ االأوىل يف  اإن ه��ذه  االآ���س��ي��وي وق��ال  يف االحت���اد 
االآ�سيوي  االحت���اد  اأن  م��وؤك��دا  والعربية  املنطقة اخلليجية 
دولة   47 لدينا  وق��ال  وتطويرها  باللعبة  لالرتقاء  ي�سعى 
اللعبة  تطوير  على  ونعمل  املطلوب  االهتمام  اللعبة  ت��ويل 
بعزمية  التطوير اليتم اإال  اإن  وق��ال:  القادمة  ال�سنوات  يف 
وتوجه بال�سكر اإىل  ال��دول  بهذه  اللعبة  يف  العاملني  واإرادة 
جلنة كرة ال�ساالت واالحت��اد االإماراتي لكرة القدم وحثهم 
ال�ساالت  ك��رة  م��و���س��وع  اجلهود على  م��ن  م��زي��د  ب��ذل  على 
م��ن الع��ب��ني وم��درب��ني واإداري�����ني وحت���دث اأي�����س��ا  الدكتور 
م���ث���ن���ى ع����ب����دال����رزاق رئ����ي���������س اجل����ام����ع����ة االأم����ريي����ك����ي����ة يف 
ب��رئ��ا���س��ة عبدامللك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  االإم������ارات ب��ج��ه��ود 
على  و�سكرهم  ال�ساالت  ك��رة  تطوير  على  العمل  يف  ج��اين 

واأع���ل���ن عن  ال�����س��االت  ب��ك��رة  ال��ل��ج��ن��ة  اه��ت��م��ام  الدعوة على 
تقدمي اجلامعة االأمرييكية يف االإم��ارات عن منحة درا�سية 
جمانية لعدد 10 اأ�سخا�س حتددهم اللجنة التنفيذية لكرة 
ال�ساالت كمبادرة من اجلامعة ملزيد من التعاون مع اللجنة 
ال�سام�سي نائب  خمي�س  الرئي�س  نائب  وق��ال  امل�ستقبل  يف 
رئي�س جلنة كرة ال�ساالت ورئي�س جلنة التطوير والعالقات 
التطوير  خطة  �سمن  من  تعدُّ  الور�سة  ه��ذه  اخلارجية اإن 
م��ن خالل  اللعبة  و�ستفيد  ال��دول��ة  ال�����س��االت يف  ق��دم  لكرة 
اأن  التي �سيقدمها اخلبريعلي زادة وك�سف  امل��ح��ا���س��رات 
واخلطة  امللف  االآ�سيوي  االحت��اد  �سلمت  ال�ساالت  تنفيذية 
و�سيتم   2024 ح��ت��ى  االإم���������ارات  يف  ل��ل��ع��ب��ة  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
تنفيذ خطوات اخلطة باإ�سراف من االحتاد االآ�سيوي وتوجه 
ال�سام�سي بال�سكر اإىل وفد اجلامعة االأمرييكية يف االإمارات 

�سماكة  علي  والدكتور  عبدالرزاق  مثنى  الدكتور  يف  ممثال 
اجلامعة الأ�سرة  من  املقدمة  املجانية  الدرا�سية  املنحة  على 
كرة ال�ساالت وقال ال�سام�سي االأولوية يف نيل املنحة �ستكون 
وعقب  اللجنة  ت�سعها  التي  االآلية  ح�سب  وذلك  مل�ستحقيها 
�ساركت  التي  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  ال���دروع  وت��ب��ادل  الكلمات 
اخلا�سة  امل��ح��ا���س��رة  زادة  ع��ل��ي  اخل��ب��ري  ق����دم  االف���ت���ت���اح  يف 
غدا  وتختتم  اليوم  العمل  ور���س  وتتوا�سل  االأوىل  بالور�سة 
مب�ساركة روؤ�ساء الوفود امل�ساركة يف الت�سفيات .  وعلى خط 
ال�سعودية  اآ�سيا:  دول غرب  منتخبات  و�سول  اكتمل  مت�سل 
والبحرين والكويت ولبنان والعراق ، وا�ستقرت يف الفجرية 
من  العا�سرة  مت��ام  يف  للبطولة  الفني  االج��ت��م��اع  و�سيكون 
للحكام  الذي مت تخ�سي�سه  كونكورد  فندق  اليوم يف  �سباح 

والوفود االآ�سيوية التي و�سلت لالإ�سراف على البطولة. 

ي�������س���ارك ف���ري���ق ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م يف 
املائية  ل���ل���دراج���ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
»كاأ�س ملك تايالند«، التي حتت�سنها 
التايلندية  ب��ات��اي��ا  م��دي��ن��ة  ���س��واط��ئ 
دي�سمرب  م��ن  والتا�سع  اخلام�س  ب��ني 
موؤ�س�سة  ف��ري��ق  وي��ن��اف�����س  اجل������اري. 
ف��ئ��ة املحرتفني،  ت��ي��م يف  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
نخبة اأبطال العامل، بالدراجة املائية 
90 ب��ق��ي��ادة ب��ط��ل ال��ع��امل �سبع  رق���م 
رايتري.  ك��ي��ف��ني  ال��ن��م�����س��اوي  م�����رات 
وي��ع��دُّ راي��ت��ري ال��ب��ال��غ م��ن العمر 26 
ع���اًم���ا واحل��ا���س��ل ع��ل��ى ل��ق��ب بطولة 
اأبرز  م��ن  ���س��اب��ق��اً  م���رات  �سبع  ال��ع��امل 
هذا  العاملي  باللقب  للفوز  املر�سحني 
املت�سابق  اعتلى  عندما  وذلك  املو�سم، 
النم�ساوي من�سة البطولة بعد فوزه 
»واق���ف  م��ن��اف�����س��ات  يف  االأول  ب��امل��رك��ز 
�سمن   ،»”1 ب�����ي  ج�����ي  حمرتيف” 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة العامل 
اأولبيا  امل��ائ��ي��ة ع��ل��ى م��ي��اه  ل��ل��دراج��ات 
ويعتلي  امل��ا���س��ي.  ي��ون��ي��و  االإي��ط��ال��ي��ة 
جنم فريق الفيكتوري رايتري �سدارة 

الرتتيب العام لفئة واقف حمرتفني 
عن  نقطة   95 بر�سيد   1 ب��ي  ج��ي 
ماورين  راف��ائ��ي��ل  ال��ف��رن�����س��ي  زوج����ي 
 53( بوريه  وميكائيل  نقطة(   81(
ن��ق��ط��ة(، ق��ب��ل اجل���ول���ة اخل��ت��ام��ي��ة يف 
اجلاري.  دي�سمرب  منت�سف  ال�سارقة 
وق����ال ���س��ع��ادة ح��ري��ز امل���ر ب���ن حريز، 
تيم:  الفيكتوري  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بقدرات  ك��ام��ل  وث����وق  ع��ل��ى  “نحن 
كيفني حيث اأنه يعترب خطوة قوية يف 

ا�سرتاتيجيتنا لدعم وتدريب و�سقل 
النا�سئة”  الوطنية  ال��ك��وادر  م��واه��ب 
دائًما  “هدفنا  ���س��ع��ادت��ه:  واأ�����س����اف 
البطوالت  حمتلف  يف  بقوة  التواجد 
االأوىل”.   امل���راك���ز  لتحقيق  ال��ع��امل��ي��ة 
و���س��ي��خ��و���س ال��ب��ط��ل ال��ن��م�����س��اوي 4 
�سباقات رئي�سة يومي 8 و9 دي�سمرب 
اجلاري ليتم االإعالن بعدها عن بطل 
العامل ملناف�سات كاأ�س امللك يف تايلند. 
“اإنه  لل�سباق،  جاهزيته  رايتري  واأك��د 
بالن�سبة يل، لدي بع�س  واح��د  �سباق 
تدعمني هذا  ال��ت��ي  االأ���س��م��اء  اأف�����س��ل 
امل��و���س��م م��ث��ل ف��ري��ق ال��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
ب��ط��ل ال���ع���امل، ل��ذل��ك ل��ي�����س ل���دي اأي 
���س��ب��ب ل��ع��دم ت���واج���دي ع��ل��ى من�سات 

التتويج«.
عرب  ج�����ي�����داً  “تاأقلمت  واأ��������س�������اف 
تايالند،  يف  ال�سباق  لهذا  اال�ستعداد 
�سمان  على  دائ��م��اً  تركيزي  و�سيكون 
بب�ساطة  ال��ق��م��ة  يف  ال�����س��ب��اق  اإن����ه����اء 
الأنني اأحمل ا�سم فريق الن�سر فريق 

الفيكتوري تيم«.

برعاية نهيان بن ذياب

جنــــاح كبيـــر لبطولـــة اجلولــــف الأ�لـــى لنا�شئـــي اجلولـــف

»�أمريكية �لإمار�ت« تقدم 10 منح در��سية لأبناء �للعبة

�شعود املعال يفتتح �ر�شة تطويركرة ال�شالت الآ�شيوية يف ال�شارقة
و�سول بعثات �لبحرين و�ل�سعودية و�لعر�ق ولبنان �إىل �لفجرية

�لفيكتوري تيم ي�سارك يف بطولة �لعامل للدر�جات �ملائية 2018»كاأ�س �مللك«

الفيكتوري تيم ي�شتعد للمواجهة يف تايلند
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الفجر الريا�ضي

لقيام  ال�47  الوطني  باليوم  ال��دول��ة  احتفال  م��ع  تزامنا 
دبي  داي��ف  �سكاي  تنجح  املتحدة  العربية  االإم����ارات  احت��اد 
كعادتها يف حتقيق اإجناز عاملي جديد ي�ساف اإىل اإجنازاتها 
تعد  مبقايي�س  االإم������ارات  ع��ل��م  امل��ت��ع��ددة  باإعداد  ال��ع��امل��ي��ة 
مو�سوعة  وت��دخ��ل  قبلها،  م��ا  لتن�سخ  ال��ع��امل  يف  االأ���س��خ��م 
اأ�سرة �سكاي دايف دبي االإجناز”  جيني�س العاملية . واأهدت 

الوطني “ اجلديد اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي 
دبي  داي��ف  ل�سكاي  وامل�ستمر  االأول  والداعم  الروحي  االأب 
على  ل�سموه  الدين  رد  منطلق  من  ياأتي  هذا  اأن  موؤكدين 
الرعاية والدعم الكرميني والكبريين اللذين حتظى بهما 
�سكاي دايف دبي . ويذكر اأن الرقم اجلديد لعلم االإمارات 

اأما  م��رتا  ال��ع��ر���س   50.76   ه��و  املو�سوعة   دخ��ل  ال���ذي 
الطول فقد و�سل اىل 96.25 مرتا وامل�ساحة االإجمالية 
4885.65  مرتمكعب وهو �سعف العلم ال�سابق تقريبا 
اإحدى  با�سم  م�سجل  اأمل��ان��ي��ا  علم  ه��و  ال�سابق  العلم  وك���ان 
الفرق االأملانية “�سيرب�س” بتاريخ 26 يونيو 2017 وكان 

حجمه 2607.21 مرتا  .

�إهد�ء �لإجناز �إىل حمد�ن بن حممد

�شكـــاي دايـــف يدخـــل »علـــم الإمـــارات« 
القيا�شـــي » مو�شوعـــة جينيـــ�ص«

اأك���د ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د ب��ن حممد 
الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي 
اأن االهتمام الكبري الذي اأواله املغفور له ال�سيخ 
اآل نهيان رحمه اهلل بالرماية  زايد بن �سلطان 
والفرو�سية كان جزءاً من قناعته باأن” من ال 
م�ستقبل” وتعبرياً  وال  له  حا�سر  ال  له  ما�س 
ع��ن وع��ي��ه ب���اأن مثل ه��ذه ال��ري��ا���س��ات الرتاثية 
حتمل  وتعلمه  حميدة  خ�سااًل  االإن�سان  تك�سب 
ذلك  جاء  التحدي.  روح  فيه  وتنمي  امل�سوؤولية 
�سمو  ي��راف��ق��ه  اأم�����س  �سباح  �سموه  ق��ي��ام  خ��الل 
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�سرقي 
ويل عهد الفجرية بافتتاح مقر نادي الفجرية 
للرماية والفرو�سية. ح�سر االفتتاح اإىل جانب 
ال�سرقي  ح��م��د  ب��ن  م��ك��ت��وم  ال�سيخ  ���س��م��وه��م��ا.. 
رئي�س نادي الفجرية الريا�سي الثقايف وال�سيخ 

وال�سيخ  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �سعيد 
هيئة  رئي�س  ال�سرقي  �سيف  بن  حمد  بن  �سيف 
امل��ن��ط��ق��ة احل���رة وال�����س��ي��خ امل��ه��ن��د���س حم��م��د بن 
ال�سرقي رئي�س دائ��رة احلكومة  حمد بن �سيف 
االلكرتونية بالفجرية وال�سيخ عبداهلل بن حمد 
بن �سيف ال�سرقي رئي�س االحتاد االإماراتي لبناء 
االأج�سام والقوة البدنية وال�سيخ اأحمد بن حمد 
بن �سيف ال�سرقي. وبارك �ساحب ال�سمو حاكم 
افتتاح  وال��ف��رو���س��ي��ة  ال��رم��اي��ة  ملحبي  ال��ف��ج��رية 
م��ق��ر ال��ن��ادي اجل��دي��د وت��وف��ري امل��ك��ان املنا�سب 
ومفيد  نافع  ه��و  مب��ا  طاقاتهم  ال�ستثمار  لهم 
احلكيمة  وقيادتها  ال��دول��ة  اهتمام  اأن  م��وؤك��داً 
بالرماية والفرو�سية مبقدار ما يبدو جزءاً من 
العريق  وتاريخها  االإم����ارات  ب��رتاث  اهتمامها 
يف  ا�سرتاتيجيتها  عن  تعبرياً  يبدو  ما  مبقدار 

ال�سباب  ع��م��اده  اأن  ت��وؤم��ن  ال��ذي  امل�ستقبل  بناء 
الدولة  جهود  ال�سياق  ه��ذا  يف  مثمناً  امل�����س��وؤول 
اجلوانب  ك��اف��ة  م��ن  ال�سباب  متكني  عملية  يف 
التنمية  م�سرية  يف  اال�سهام  على  ق���ادراً  ليكون 
املجاالت  يف  االإم����ارات  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة 
كافة. و�سهد �ساحب ال�سمو فعاليات االحتفال 
بافتتاح النادي ابتداًء بال�سالم الوطني وعر�س 
املو�سيقى الع�سكرية.. اإ�سافة اإىل عر�س ورماية 
اأرج��اء النادي  مدافع املرا�سم.. وجال �سموه يف 
وتعرف على االأق�سام فيه وا�ستمع اإىل �سرح واف 
حولها وكان رئي�س جمل�س اإدارة نادي الفجرية 
ل��ل��رم��اي��ة وال��ف��رو���س��ي��ة حم��م��د را����س���د م�سبح 
اأ�ساد  االفتتاح  كلمة خالل حفل  األقى  الزحمي 
فيها بدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخوانه 

اأع�ساء املجل�س االأعلى  اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
مثمناً  والريا�سيني  للريا�سة  االإم���ارات  حكام 
ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��د بن 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد 
اأن تتوافر يف نادي الفجرية  الفجرية ب�سرورة 
للرماية والفرو�سية كافة املوا�سفات التي جتعل 
ق���ادراً على تخريج رم��اة وفر�سان  ال��ن��ادي  ه��ذا 
التي  االإجن�����ازات  يحققون  ع���ال  م�ستوى  ع��ل��ى 
ت�ستحق من�سات التتويج. ح�سر افتتاح النادي 
�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان 
الزحمي  �سامل  و���س��ع��ادة  الفجرية  يف  االأم���ريي 
مدير مكتب ويل عهد الفجرية واأع�ساء احتاد 
روؤ���س��اء ومديري  للرماية وع��دد من  االإم���ارات 
امل�سلحة  ال��ق��وات  ومنت�سبو  احلكومية  ال��دوائ��ر 

وال�سرطة وح�سد من الالعبني واملهتمني.

اأعوام  امتدت ع�سرة  لوكا مودريت�س حدا لهيمنة  الكرواتي  و�سع 
مي�سي،  ليونيل  واالأرج��ن��ت��ي��ن��ي  رون��ال��دو  كري�ستيانو  للربتغايل 
ب��ت��ت��وي��ج��ه ب��ج��ائ��زة ال��ك��رة ال��ذه��ب��ي��ة الأف�����س��ل الع���ب ك���رة ق���دم يف 
العامل التي متنحها جملة “فران�س فوتبول” الفرن�سية. وتقدم 
�سانع األعاب ريال مدريد على رونالدو، زميله ال�سابق يف الفريق 
اأنطوان  والفرن�سي  حاليا،  االإيطايل  يوفنتو�س  وجنم  االإ�سباين 
الكرواتي  حرم  كما  االإ�سباين.  مدريد  اأتلتيكو  مهاجم  غريزمان 
)33 عاما( العبي املنتخب الفرن�سي املتوج بلقب كاأ�س العامل من 
انتزاع الكرة الذهبية الأف�سل العب، على رغم حلول ثالثة منهم 
بني الع�سرة االأوائل، بينهم املهاجم ال�ساب كيليان مبابي الذي نال 
“كاأ�س كوبا” امل�ستحدثة الأف�سل العب واعد. واأتت الكرة الذهبية 
اأف�����س��ل الع��ب م��ن االحت��ادي��ن االأوروب����ي  ملودريت�س بعد اخ��ت��ي��اره 
)وي��ف��ا( وال����دويل )ف��ي��ف��ا(، واأف�����س��ل الع��ب يف م��ون��دي��ال 2018 
للمرة  النهائية  امل��ب��اراة  اىل  ب���الده  منتخب  ق��اد  حيث  رو���س��ي��ا  يف 
اأدائه  اىل  واإ�سافة  فرن�سا.  اأم��ام  قبل اخل�سارة  تاريخه،  االأوىل يف 
اأبطال  دوري  بلقب  فريقه  فوز  يف  مودريت�س  �ساهم  املنتخب،  مع 
الذي  احل��ف��ل  يف  مودريت�س  وق���ال  ت��وال��ي��ا.  الثالثة  للمرة  اأوروب����ا 
“غران باليه” يف باري�س وغاب عنه مي�سي ورونالدو،  اأقيم يف ال� 
كرة  لالعبي  فردية  جائزة  واأت�سرف” باأغلى  فخور،  �سعيد،  “اأنا 
القدم. واأكد �سانع االألعاب املوهوب اأنه من “ال�سعب و�سف هذا 
مدريد  ري��ال  يف  زمالئه  اىل  بال�سكر  متوجها  بالكلمات”،  االأم��ر 
ذلك،  حتديد  ال�سعب  من  النجاح؟  “مفتاح  واأ���س��اف  واملنتخب. 
العمل، املثابرة يف االأوقات ال�سعبة. اأحب دائما اأن اأردد هذه العبارة 
كان  نحلم. حلمي  كاأطفال  “كلنا  وتابع  �سهال+«.  لي�س  +االأف�سل 
الكرة الذهبية كانت  باألقاب مهمة  اللعب مع فريق كبري والفوز 
اإيل، ورفع هذه اجلائزة هو فعال  اأكر من حلم طفولة بالن�سبة 
مدعاة فخر و�سرف بالن�سبة اإيل«. وبات مودريت�س اأول العب من 
بالده يتوج باجلائزة منذ منحها للمرة االأوىل عام 1956. وهو 
ر�سالة  يف  كيتانوفيت�س  غرابار  كوليندا  ب��الده  رئي�سة  تهنئة  ن��ال 
م�سورة بثتها قناة “ليكيب” الفرن�سية التي نقلت حفل اجلوائز. 
بالدها  منتخب  مباريات  بع�س  تابعت  التي  الرئي�سة  وتوجهت 
“لقد  من مدرجات مالعب رو�سيا خالل املونديال، اليه بالقول 
اأ�سبحت مثاال اأعلى وم�سدر اإلهام الأطفالنا ولكل �سباب كرواتيا  
اأنت االآن من بني االأف�سل، اأنت يف قلب كل الكروات. جناحك هو 
جناح لنا جميعا«. من جهته، اعترب رئي�س ريال فلورنتينو برييز 
ل�سخ�س  التي ميكن  كل اجلوائز  ال�سنة  “نال هذه  اأن مودريت�س 
كان  امللعب  اأر���س  على  االأف�سل.  باأنه  ي�سكك  ال  واأح��د  ينالها،  اأن 
اأنعم عليه اهلل مبوهبة  العام  هو الع��ب كامل  اأف�سل الع��ب ه��ذا 
ويف  املواجهة«.  ال  للتالقي  مكانا  الريا�سة  وجعل  اجلميع  اإمتاع 
ختام عام يعد من االأف�سل لكرة القدم الفرن�سية، حرم مودريت�س 
“الديوك” الذين تفوقوا عليه وعلى زمالئه يف نهائي املونديال 
على ملعب لوجنيكي يف مو�سكو يف 15 متوز/يوليو بنتيجة 2-4، 
من الذهب الفردي. وتقدم الالعب االأ�سقر الق�سري القامة، على 
مي�سي  حل  بينما  املا�سيني،  العامني  يف  باجلائزة  املتوج  رون��ال��دو 
تتويج  يف  االأ�سا�سيني  امل�ساهمني  اأحد  غريزمان  وبينهما  خام�سا، 
فرن�سا يف املونديال، ومبابي مهاجم باري�س �سان جرمان الذي حل 
االإ�سباين  توج مع فريقه  الذي  وقال غريزمان  الرابع.  املركز  يف 
بلقبي الدوري االأوروبي “يوروبا ليغ” والكاأ�س ال�سوبر االأوروبية، 
لكن �سحيح اأنها كانت خيبة اأمل بع�س ال�سيء  كبريا،  عاما  “كان 

عندما مل اأ�سعد اىل املن�سة” لت�سلم الكرة الذهبية. وكان املهاجم 
اعترب مرارا خالل االأ�سهر املا�سية اأنه ي�ستحق هذه اجلائزة نظرا 
مل�ساهماته يف االألقاب على �سعيدي النادي واملنتخب، اال اأنه �سدد 
يف حفل االإثنني على اأن تتويج مودريت�س بها هو “م�ستحق«. اأما 
الفرن�سي  لالعب  )ن�سبة  كوبا”  “كاأ�س  ت�سلمه  بعد  فقال  مبابي 

الراحل رميون كوبا(، “اأنا �سعيد جدا بهذه اجلائزة 
�سان  باري�س  م��ع  برباعية  عاما  تكافئ  التي 

وكاأ�س  والكاأ�س  )ال���دوري  حمليا  جرمان 
اإ�سافة  ال���راب���ط���ة(،  وك���اأ����س  االأب����ط����ال 
املنتخب  يف  زم���الئ���ي  م���ع  ح��ق��ق��ت��ه  مل���ا 

الوطني«.
رو�سيا،  يف  اأه��داف  اأربعة  مبابي  و�سجل 

واأ�سبح  النهائية.  املباراة  بينها هدف يف 
اأ���س��ه��ر، ثاين  19 ع��ام��ا و���س��ت��ة  يف ع��م��ر 

املباراة  يف  هدفا  ي�سجل  العب  اأ�سغر 
ال����ع����امل بعد  ل���ك���اأ����س  ال���ن���ه���ائ���ي���ة 

االأ�سطورة الربازيلية بيليه 
ال�سابعة  بعمر  �سجل  ال��ذي 
مرمى  يف  اأ���س��ه��ر  و8  ع�سر 

نهائي  يف   )2-5( ال�����س��وي��د 
الفرن�سي  واأك�����د   .1958

اأي�سا هذا املو�سم  الذي يربز 
املقبل  “هديف  اأن  فريقه  م��ع 
اأرف���ع ك��ل �سيء )على  اأن  ه��و 
معتربا  االألقاب(”،  �سعيد 

ببذل  ����س���ي���ح�������س���ل  ذل�������ك  اأن 
ب�����س��يء من  اأف����وز  “ولن  اجل��ه��د 

وبني  زم���الئ���ي«.  م�����س��اع��دة  دون 
املر�سحني الثالثني للجائزة التي 

حل  ال�سحافيني،  بت�سويت  متنح 
جنم  �سالح  حممد  امل�سري  �ساد�سا 

اأم���ام م��داف��ع ري���ال الفرن�سي  ل��ي��ف��رب��ول، 
اإدين  البلجيكي  واأك��م��ل  ف����اران.  راف��اي��ل 
ومواطنه  االإن��ك��ل��ي��زي(  )ت�سل�سي  ه����ازار 
�سيتي  )م��ان�����س�����س��رت  ب��روي��ن  دي  ك��ي��ف��ن 

االإن����ك����ل����ي����زي( واالإن����ك����ل����ي����زي ه����اري 
الع�سرة  هوت�سرب(  )ت��وت��ن��ه��ام  ك��اي��ن 
العام  ه��ذا  املجلة  ومنحت  االأوائ����ل. 

الأف�سل العبة  الذهبية  الكرة  جائزة 
اآدا  للرنوجية  واآل���ت  االأوىل،  للمرة 

مهاجمة  ع���ام���ا(   23( ه��ي��غ��رب��رغ 
ليون الفرن�سي، والتي اأحرزت مع 
اأوروبا  اأبطال  دوري  لقب  فريقها 
يف امل���وا����س���م ال���ث���الث���ة االأخ�������رية. 
بال�سكر  اأتوجه  اأن  “اأريد  وقالت 
مدربي،  اىل  زم��ي��الت��ي،  ك��ل  اىل 
جان-مي�سال  رئ���ي�������س���ن���ا  اىل 

اأوال�س الذي قام بالكثري من 
الن�سائية  القدم  كرة  اأج��ل 

كثريا  مهم  ه��ذا  الن�سائية،  القدم  لكرة  كبرية  خطوة  ه��ذه   )...(
 15 �سمن  من  هيغربر  واخ��ت��ريت  الن�ساء«.  نحن  اإلينا  بالن�سبة 
فريق  جنمة  اأب��رزه��ن  ل��ي��ون(،  من  العبات  �سبع  )بينهن  مر�سحة 
اأورالندو برايد االأمريكي واملنتخب الربازيلي مارتا التي اختريت 
العبة العام من قبل االحتاد الدويل )فيفا(، والدمناركية برينيل 
يف  هدفا   15 هيغربرغ  و�سجلت  االأمل����اين(.  )فولف�سبورغ  ه���اردر 
االأبطال،  دوري  يف  تواليا  الثالث  لقبه  فريقها  اإح���راز  مو�سم 
واأثار   .)1-4( فولف�سبورغ  �سد  النهائية  امل��ب��اراة  يف  اأح��ده��ا 
اأحيا  ال���ذي  ال��ف��رن�����س��ي  امل��و���س��ي��ق��ى  ���س��ول��ف��ي��غ، من�سق  م��ارت��ن 
احلفل، جدال على مواقع التوا�سل االجتماعي بعدما طلب 
من هيغربرغ اثر ت�سلمها جائزتها، ما اذا كانت م�ستعدة 
)تعرف  جن�سية  اإيحائية  طبيعة  ذات  رق�سة  لتقدمي 
ما  وه��و  “تويرك”(،  ب�  باالنكليزية 
بدا  بعدما  به  القيام  رف�ست 

عليها االحراج.

حمد ال�شرقي يفتتح نادي الفجرية للرماية �الفر��شية 

مودريت�ص ينهي هيمنة ر�نالد� �مي�شي العاملية

اختتمت بنجاح جولة مزدوجة من 
االأوروبية  اجل��ول��ة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
عنوان  حت��ت  ت��ق��ام  ال��ت��ي  للجولف 
“ال�سباق اإىل دبي” وهما بطولتي 
موري�سيو�س واأ�سرتاليا التي �سعى 
من خاللها الالعبون حل�سد اأكرب 
نهاية  يف  للتاأهل  النقاط  من  قدر 
موانئ  ج��ول��ة  بطولة  اإىل  امل��و���س��م 
تقام  ال��ت��ي  للجولف  العاملية  دب��ي 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي 
يف ع����ق����ارات ج���م���ريا ل��ل��ج��ول��ف يف 
بنك  بطولة  ويف  امل��ق��ب��ل.  نوفمرب 
اأفرا�سيا موري�سيو�س املفتوحة قدم 
الذي  كيتاياما  ك���ريت  االأم��ري��ك��ي 
اأوروبية  جولة  بطاقة  على  ح�سل 
ال�سهر  ال��ت�����س��ف��ي��ات  م��در���س��ة  م���ن 

باللقب  ليتوج  رائ��ع��ا  اأداء  امل��ا���س��ي 
يف ظهوره الثالث فقط يف اجلولة 
املركز  اإىل  وي��ن��ت��ق��ل  االأوروب������ي������ة 
دب����ي«.  اإىل  “ال�سباق  يف  ال���ث���اين 
 335 وبهذا الفوز ك�سب كيتاياما 
 347.9 جمموعه  لي�سبح  نقطة 
ترتيب  مت�سدر  عن  ويبعد  نقطة 
ب�  راي  اأرون  دبي”  اإىل  “ال�سباق 
112.1 نقطة. و�سارك الفرن�سي 
م��اث��ي��و ب���اف���ون امل���رك���ز ال���ث���اين مع 
الهندي �س. ت�سيكاراجنابا لينتقل 
ترتيب  يف  ال�����س��اد���س  امل���رك���ز  اإىل 
حترك  بينما  دبي”  اإىل  “ال�سباق 
هاردجن  جا�سنت  اأفريقي  اجلنوب 
“ال�سباق  يف   ”10 “التوب  اإىل 
اإىل دبي” بعد ح�سوله على املركز 
 100 ليك�سب  البطولة  يف  الرابع 

نقطة.
املفتوحة  اأ���س��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ويف 
بطولة  مع  بالتزامن  اأقيمت  التي 
م���وري�������س���ي���و����س ت�����وج اال�����س����رتايل 
املناف�سات  بلقب  �سميث  ك��ام��ريون 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال��ت��وايل بعد 
بفارق  لي�سمان  التغلب على مارك 

�سربتني.
وح�سل االإجنليزي رو�س ماكجوان 
والذي كان يف املركز الثاين يف اأول 
موانئ  ج���ول���ة  ل��ب��ط��ول��ة  ن�����س��خ��ة 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى امل��رك��ز الثالث 
ليك�سب  االأ���س��رتال��ي��ة  البطولة  يف 
املركز  يف  املو�سم  ليبداأ   112.5

التا�سع.

تفوق اأمريكي �ا�شرتايل يف »جولف ال�شباق اإىل دبي« 
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منطقة غام�شة اختفت فيها 2000 طائرة 
ال ب���د واأن�����ك ���س��ب��ق و���س��م��ع��ت مب��ث��ل��ث ب���رم���ودا ال����ذي ت��خ��ت��ف��ي فيه 
مل  م��ا  لكن  االآن،  حتى  ال�سبب  معرفة  دون  وال�سفن،  ال��ط��ائ��رات 
الغام�سة على حدود والية  املنطقة  بالتاأكيد هو هذه  ت�سمع عنه 
نيفادا االأمريكية، والتي اختفت فيها اأكر من األفني طائرة على 

مدى 6 عقود. 
هذه امل�ساحة الوا�سعة من غرب الواليات املتحدة التي تتكون من 
رينو   - وكاليفورنيا  ال�سحراوية  نيفادا  والي��ة  بني  نقاط  ث��الث 

وال�س فيغا�س وفري�سنو - ت�ساوي ن�سف حجم اجنلرتا. 
واحدة من اأ�سهر حاالت اختفاء الطائرات كانت مغامرة امللياردير 
�ستيف فو�سيت، الذي اأم�سى ُجّل حياته كطيار متمر�س، واختفت 
يف  نيفادا   / كاليفورنيا  ح��دود  على  ال��واح��د  املحرك  ذات  طائرته 

2007، مما ت�سبب بحرية رجال االإنقاذ. 
ويف النهاية مت العثور على بع�س العظام التي تعود لل�سيد فو�سيت 
اإىل جانب حطام طائرته، لكن ال�سوؤال الذي حرّي اجلميع لوقت 
ب��ط��ائ��رت��ه بهذه  م��ت��م��ر���س  اأن ي�سقط ط��ي��ار  ك��ي��ف مي��ك��ن  ط��وي��ل، 

ال�سهولة؟
ومت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ح��ط��ام ط��ائ��رت��ه وب��ط��اق��ة ه��وي��ت��ه ع��ل��ى ب��ع��د 65 
مربع  ميل  األ���ف   20 اإىل  البحث  عملية  تو�سعت  اأن  بعد  م��ي��اًل، 
ُع���ر ع��ل��ى م��وق��ع ق��ري��ب، �سهد  ك��م��ا  اأم��ري��ك��ا،  م��ن الت�ساري�س يف 
اأخرى فوق مثلث نيفادا، بح�سب �سحيفة  حتطم ثماين طائرات 

اإك�سربي�س الربيطانية.
اإىل طبيعته  املثلث يعود  املحيط بهذا  الغمو�س  اإن  البع�س  يقول 
اأن  اجلغرافية واملناخية، والتي تخلق ظروفاً جوية فريدة ميكن 
املحيط  ري��اح  م��ن  ينتج مزيج  ال�سماء، حيث  ال��ط��ائ��رات يف  مت��زق 
)موجة  تدعى  ظاهرة  ال�ساهقة  واجلبال  احلركة  �سريعة  الهادئ 
اأن يرفع الطائرات ويهوي  اجلبال(، وهي عبارة عن تاأثري ميكن 

بها اإىل االأر�س.
ويف حالة فو�سيت، من املعتقد اأن الظروف املناخية قد ت�سببت يف 
طائرته  اأن  حني  يف  ال�ساعة،  يف  ميل   400 مبقدار  هبوط  �سرعة 
ميكن اأن حتّلق ب�سرعة ق�سوى تبلغ 300 مياًل يف ال�ساعة فقط، 

والفرق بني ال�سرعتني ت�سبب بتحطم الطائرة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حا�لت تهريب خمدرات مبليون د�لر
اتهمت ال�سلطات الباك�ستانية، عار�سة اأزياء ت�سيكية مبحاولة تهريب كميات من الهريوين تبلغ قيمتها اأكر من 

مليون دوالر، على منت رحلة متجهة اإىل اأيرلندا.
وتبلغ ترييزا هال�سكوفا من العمر ) 22عاما(، وجرى توقيفها يف مطار الهور بباك�ستان، قبل عدة اأ�سهر، بعدما 
عرت ال�سلطات هناك على كميات كبرية من الهريوين يف حقيبتها، وفق ما اأوردت �سحيفة "ال�سن" الربيطانية. 

وذكرت ال�سلطات، اأن نحو 9 كيلوغرامات من املخدرات كانت خمباأة يف متاثيل �سغرية مو�سوعة يف حقيبتها.
ودخلت ترييزا يف نوبة بكاء، بعدما علمت خالل اجلل�سة باأنه جرى تاأجيل املحاكمة مرة اأخرى.

وقالت ال�سابة الع�سرينية، اإنها زارت باك�ستان من اأجل امل�ساركة من عرو�س اأزياء، موؤكدة اأنها ال تعرف كيف و�سل 
الهريوين اإىل حقيبتها، وقالت اإن التماثيل كانت هدايا تلقتها اأثناء الزيارة.

اأي�سا رجالن، ويواجها اتهامات بتهريب املخدرات، وذلك بعدما فح�ست ال�سرطة هاتف  واعتقل يف هذه الق�سية 
عار�سة االأزياء. 

ويف حال اإدانتها، فاإن ترييزا قد تواجه عقوبة بال�سجن ت�سل اإىل 10 �سنوات يف باك�ستان، التي تطبق عقوبة االإعدام 
على الذين ت�سبط معهم كميات ت�سل اإىل 10 كيلوغرامات من املخدرات.

وتقول ال�سلطات الباك�ستانية، اإن عار�سة االأزياء التقت رجال يف مدينة مان�س�سرت الربيطانية، طلب منها الذهاب 
اإىل باك�ستان من اأجل الرتويج لعالمة جتارية مقابل احل�سول على مبلغ مايل كبري.

واأ�سافت اأن ترييزا هال�سكوفا و�سلت اإىل باك�ستان واأم�ست عدة اأيام، ح�سلت خاللها على املخدرات بغية تهريبها.
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��شلت بخري.. �بعد دقيقتني �قعت املاأ�شاة 
حادث  يف  ع��دة  اأ�سهر  منذ  الربيطانية  ال�سرطة  حتقق 
اإثر  اآخرين، على   3 اأ�سفر عن مقتل فتاة رفقة  ماأ�ساوي 
انفجار منزل �سديقها مبجرد دخولها اإليه، وقد اعتقلت 

ال�سرطة عددا من االأ�سخا�س على ذمة التحقيق.
وكانت الفتاة ليا ريك )18 عاما( قد اأر�سلت ر�سالة ن�سية 
اإىل والدتها جوان يف 25 فرباير املا�سي، توؤكد لها فيها 
و�سولها اإىل منزل �سديقها �ساين راجوبيري )17 عاما(، 

وفق ما ذكرت �سحيفة "مرتو" الربيطانية، االثنني.
التي  ال�سقة  ان��ف��ج��رت  فقط  بدقيقتني  ال��ر���س��ال��ة  وب��ع��د 
و�سديقها  مقتلها  اإىل  اأدى  مم��ا  ل��ل��ت��و،  ال��ف��ت��اة  دخلتها 
باالإ�سافة اإىل �سخ�سني اآخرين هما والدة الفتى ال�سحية 
ماري راجوبري )46 عاما(، وعاملة يف متجر اأ�سفل املنزل 

تدعى فيكتوريا اإيجيفليفا )22 عاما(.
وبح�سب التحقيقات، التي تقوم بها ال�سلطات يف مدينة 
من  ال��ر���س��ال��ة  تلقت  االأم  ف���اإن  بريطانيا،  و���س��ط  لي�سرت 
يف  امل��ك��ان  وانفجر  م�ساء،   6:59 ال�ساعة  مت��ام  يف  ابنتها 
باأن  ل��الأم  تطينا  حتمل  الر�سالة  وكانت   .7:01 ال�ساعة 

ابنتها قد و�سلت البيت.
ابنتها  اإن  ليا،  وال��دة  ري��ك،  ال�سيدة  قالت  لها،  بيان  ويف 
باأنه  و�سفته  ي��وم  يف  �ساين  اإىل  �ستذهب  باأنها  اأخربتها 
لنا الر�سائل دائما  تر�سل  كانت  ليا  اأن  م�سيفة  "عادي"، 

عندما تذهب اإىل اأي مكان، لتقول اإنها بخري.
2017، وهي  عام  �ساين منذ  ليا على عالقة مع  وكانت 
تدر�س الرعاية ال�سحية واالجتماعية يف معهد لوبورو، 
قلب  ال��ذي  احل��ادث  وق��ع  اأن  اإىل  وكانت حياتها طبيعية 

حياة اأ�سرتاه بالكامل.
واأركان  عاما(   34( كرد  اأرام  ال�سرطة كال من  واعتقلت 
ذمة  ع��ام��ا(، على  وه��وك��ار ح�سن )33  ع��ام��ا(  علي )37 
التحقيق، ووجهت لهم املحكمة موؤخرا 5 تهم بالقتل اأو 

القتل اخلطاأ، اإال اأنهم نفوا التهم املوجهة اإليهم.

�شورة تك�شف اإ�شابة 
طفلتهما بال�شرطان 

�سورة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  طفلة  وال����دا  ال��ت��ق��ط 
جميلة لها وهي تغفو يف االأرجوحة، قبل 
اأن يكت�سفا اأنها كانت تعاين من اأعرا�س 

مر�س خبيث. 
اأنه  ع��ام��اً(   39( فليت�سر  دي��ف  واع��ت��ق��د 
�سور  عندما  معربة،  �سورة  يلتقط  كان 
االأرجوحة،  تغفو يف  وه��ي  اإي��زي،  طفلته 
قبل اأن تكمل عامها الثاين، لكن االأمور 
اأخ��ذت منحى غري متوقع، عندما تبني 
اإ�سابتها  نتيجة  كانت  ال��غ��ف��وة،  ه��ذه  اأن 

ب�سرطان الدم.
�سّخ�س  ال�سورة،  هذه  من  اأ�سابيع  وبعد 
االأطباء اإ�سابة الطفلة باملر�س اخلبيث، 
اإيزي الأكر  الوقت، خ�سعت  ومنذ ذلك 
من 570 جرعة من العالج الكيماوي، 
بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ي��ع��م��ل كمدقق  ال������ذي  ف��ل��ي��ت�����س��ر  وق������ال 
االأي���ام،  اأح���د  يف  االأم���ر  "حدث  ح�سابات 
عندما كانت تلهو يف اأرجوحتها، قبل اأن 
اأف��ك��ر كثرياً  ال��ن��وم، ومل  وتغط يف  تنهار 
�سورة  التقاط  اإىل  و���س��ارع��ت  االأم���ر،  يف 
ذلك،  "بعد  واأ����س���اف  اللحظة"  ل��ه��ذه 
اأدركنا اأن �سعورها بالنعا�س مل يكن اأمراً 
طبيعياً، بل كان جزءاً من اأعرا�س مر�س 
امل�ست�سفى  اإيزي  والدا  وراجع  خطرية". 
امل��ا���س��ي، بعد  ال��ث��اين(  يف يناير )ك��ان��ون 
�ساقها،  على  غريب  جلدي  طفح  ظهور 
اأيام  ب��ع��د  ب��ال��ع��ودة  االأط���ب���اء  ون�سحهما 
اإذا مل يزل هذا  الإج��راء فحو�سات ال��دم 
الطفح، ويف �سباح اليوم التايل، ا�ستمرت 
اأعرا�س املر�س بالتطور، مع ارتفاع كبري 

يف درجة حرارتها.

لعبة كرة �لقدم �لرنويجية �آد� هيغربرغ �لتي تلعب حالًيا مع نادي �أوملبيك ليون �لفرن�سي لل�سيد�ت 
لدى و�سولها حل�سور حفل ت�سليم جائزة �لكرة �لذهبية عام 2018 يف غر�ند باليه يف باري�س )� ف ب(


