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الإمارات تقدم 1.84 مليار درهم لدعم خطة 
الأمم املتحدة لال�ستجابة الن�سانية يف اليمن 

•• اأبوظبي -وام: 

قدمت دولة �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة ويف �إط�ر جهوده� لتخفيف وط�أة 
�لو�سع �الن�س�ين يف �ليمن مبلغ 1.84 ملي�ر درهم �ي م� يو�زي 500 
مليون دوالر �أمريكي لدعم خطة �الأمم �ملتحدة لال�ستج�بة �الن�س�نية 
 13 من  �كثثر  �ىل  للو�سول  ت�ستهدف  و�لتي   2018 للع�م  �ليمن  يف 
مليون �سخ�ص حمت�ج يف �ليمن.  وي�أتي هذ� �لدعم �سمن جهود دول 
�ليمني  �ل�سعب  مع�ن�ة  لتخفيف  �ل�سعودية  بقي�دة  �لعربي  �لتح�لف 

�لذي يع�ين من تبع�ت مم�ر�س�ت �مليلي�سي�ت �حلوثية �الإير�نية.
�أعلنت عن تقدمي ملي�ر ون�سف �مللي�ر دوالر  وك�نت دول �لتح�لف قد 
�أمريكي لدعم خطة �ال�ستج�بة �الن�س�نية لالأمم �ملتحدة لليمن �أي م� 
�أكر من ن�سف �حتي�ج�ت خطة �ال�ستج�بة.. وقدمت كل من  يثثو�زي 
دولة �الم�ر�ت و�ل�سعودية لوحدهم� ملي�ر دوالر.    )�لتف��سيل �ص2(

بعد يوم واحد على حتريرها ..الهالل 
الأحمر الإماراتي يغيث اأهايل  كر�ش يف حلج

•• حلج-وام:

بعد يوم و�حد على حتريره� من ميلي�سي� �حلوثي �الإير�نية .. بد�أت 
هيئة �لهالل �الأحمر �الإم�ر�تية �أم�ص �الول توزيع م�س�عد�ت �إن�س�نية 

على �سك�ن منطقة كر�ص يف حم�فظة حلج.
�ل�سكنية  مثثنثث�طثثق..  يف  �ليمنيني  �ملثثو�طثثنثثني  �ملثث�ثثسثث�عثثد�ت  و��ستهدفت 
ك�نو�  و�لذين   .. وحبيل ق��سبة و�جلريبة و�حلثثدب وحبيل حلن��ص 
يعي�سون حتت وط�أة �حل�س�ر �لذي فر�سته عليهم �مللي�سي�ت �حلوثية 

�أثن�ء �سيطرته� على �ملنطقة.                         )�لتف��سيل �ص2(
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مدنيون نزحو� من عفرين لدى و�سولهم �ىل مدينة تل رفعت  )رويرتز(

حتول �لربمل�ن �ىل حلبة مالكمة

افتتح فعاليات املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي
�سلطان القا�سمي يوؤكد �سرورة حت�سني 

جمتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة 
•• ال�شارقة-وام:

ع�سو  �لق��سمي  حممد  بثثن  �سلط�ن  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب  �فتتح 
�ملجل�ص �الأعلى ح�كم �ل�س�رقة �سب�ح �م�ص فع�لي�ت �ملنتدى �لدويل لالت�س�ل 
�حلكومي يف دورته �ل�س�بعة و�لتي ينظمه� �ملركز �لدويل لالت�س�ل �حلكومي 
�لت�بع للمكتب �الإعالمي حلكومة �ل�س�رقة على مد�ر يومني يف مركز �إك�سبو 

�ل�س�رقة حتت �سع�ر " �الألفية �لرقمية.. �إىل �أين؟.
�سرورة  �لق��سمي  حممد  بن  �سلط�ن  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب  و�أكثثد 
على  �سلب�ً  توؤثر  �لتي  و�لهد�مة  �لدخيلة  �الأفثثكثث�ر  من  جمتمع�تن�  حت�سني 
جتلبه  �لثثثذي  �لعبث  �إىل  وتثثقثثودهثثم  وبن�تن�  الأبن�ئن�  �الجتم�عية  �لتن�سئة 
للم�ستقبل  �لعمل  �أهمية  مثثع  له�  �سلبية  كجو�نب  �حلديثة  �لتكنولوجي� 
و�ال�ستف�دة من جت�رب �ل�سعوب �لتي ع�نت من �لهز�ئم لكنه� �أ�سبحت �ليوم 
يف م�س�ف �لدول �لع�ملية �ملتطورة عرب �لتغلب على �سعور �الإحب�ط ب�لهزمية 

و�ال�ستغ�ل ب�لعلم و�ملعرفة و�لوعي �ملجتمعي.          )�لتف��سيل �ص4(

اخلارجية تفتح باب الت�سجيل لالن�سمام لل�سلك 
الدبلوما�سي واللتحاق باأكادميية الإمارات الدبلوما�سية

•• اأبوظبي-وام:

تلقي  وبدء  �لت�سجيل  ب�ب  فتح  �لثثدويل  و�لتع�ون  وز�رة �خل�رجية  �أعلنت 
طلب�ت �لتقدمي للر�غبني يف �الن�سم�م للعمل يف �ل�سلك �لدبلوم��سي يف 
�لوز�رة. ويتم �لتقدمي للخريجني �جل�معيني �جُلدد و�ملتقدمني �لع�ملني 
لاللتح�ق  �لت�سجيل  خثثثالل  مثثن  حكومية  �سبه  �أو  حكومية  جثثهثث�ت  يف 
بربن�مج دبلوم �لدر��س�ت �لعلي� يف �أك�دميية �الإم�ر�ت �لدبلوم��سية وذلك 

عن طريق زي�رة �ملوقع �الإلكرتوين.                    )�لتف��سيل �ص3(

حممد بن ر��سد خالل ح�سوره حفل قرعة ك�أ�ص دبي �لع�ملي ل�سب�ق �خليل   )و�م(

ح�صر حفل قرعة كاأ�س دبي العاملي ل�صباق اخليل

حممد بن را�سد: املهرجان يج�سد روح وقيم ال�سالم واملحبة 
الإن�سانية والت�سامح التي يتميز بها جمتمع المارات

•• دبي-وام: 

ن�ئب رئي�ص  �آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  ح�سر �س�حب 
ك�أ�ص  �لثثوزر�ء ح�كم دبي رعثث�ه �هلل حفل قرعة  �لدولة رئي�ص جمل�ص 
دبي �لع�ملي ل�سب�ق �خليل �لذي �سينطلق يف ن�سخته �لث�لثة و�لع�سرين 
م�س�ء �ل�سبت �ملقبل على �ر�ص م�سم�ر �ل�سب�ق يف ميد�ن يف منطقة ند 

�ل�سب� مب�س�ركة 114 جو�د� من �ثنتي ع�سرة دولة حول �لع�مل و�لذي 
تبلغ جو�ئز ��سو�طه �لت�سعة نحو ثالثني مليون دوالر �مريكى منه� 
ع�سرة ماليني دوالر لل�سوط �لرئي�سي �سوط ك��ص دبى �لع�ملي �لذي 
ترع�ه �سركة طري�ن �الم�ر�ت منذ �نطالقة بطولة �لك�أ�ص قبل ثالثة 

وع�سرين ع�م�.
)�لتف��سيل �ص19(

غارات التحالف تفتك باملزيد من احلوثيني يف �صعدة

قوات ال�سرعية اليمنية ت�سد هجمات للملي�سيات يف تعز وحلج
•• عوا�شم-وكاالت:

�لتح�لف  طثثري�ن  نفذه�  �لتي  �جلثثويثثة  �لثثغثث�ر�ت  وتثثرية  �رتفعت 
�أكر من  �إىل  على مو�قع للميلي�سي�ت �حلوثية، وو�سل عدده� 
30 غ�رة يف ث�لث يوم بعد عملية �إطالق �حلوثيني 7 �سو�ريخ 
�جلوي  �لثثدفثث�ع  قثثثو�ت  دمرته�  و�لثثتثثي  �ل�سعودية  على  ب�ل�ستية 

�ل�سعودي.
ومتركزت �لغ�ر�ت �لتي نفذته� مق�تالت �لتح�لف يف حم�فظة 

�سعدة، وبع�سه� �سم�ل �سنع�ء.
كم� و��ستهدفت مو�قع مل�سلحني حوثيني، و�أهد�ف ع�سكرية ت�بعة 
�ال�ستقب�ل  مع�سكر  يف  ب�ل�ستي  �س�روخ  من�سة  �أبرزه�  ك�ن  لهم، 
متحركة  ع�سكرية  قطع�  �ملق�تالت  دمثثرت  كم�  همد�ن.  ب�سالع 
وث�بتة يف مديري�ت حرف �سفي�ن، وب�قم، وكت�ف، ور�زح، وجمز، 

و�ل�سفر�ء، ومدينة �سعدة.
وجت�وزت ح�سيلة قتلى �لعن��سر �حلوثية يف تلك �لغ�ر�ت لث70 

غربي منطقة �ل�سب�ب غرب مدينة تعز.
�ل�سرعية  قثثثثثو�ت  بثثثني  مثثثو�جثثثهثثث�ت  �نثثثدلثثثعثثثت  ذلثثثثثك،  غثث�ثثسثثون  يف 
حيث  حلثثج،  حم�فظة  �سم�يل  �الإيثثر�نثثيثثة  �حلثثوثثثي  وميلي�سي�ت 

تب�دل �لطرف�ن �لق�سف �ملدفعي.
�سدت  �ل�سرعية  �لقو�ت  �أن  مينية  ع�سكرية  م�س�در  و�أو�سحت 
��ستع�دة  حثث�ولثثت  �لثثتثثي  �الإيثثر�نثثيثثة  �حلثثوثثثي  مليلي�سي�ت  هجم�ت 

مو�قع خ�سرته� يف �ل�سريجة.
وق�لت م�س�در ميد�نية �إن �لقو�ت �حلكومية ��ستع�دت �ل�سيطرة 
على تلة �لطويلة، م�سرية �إىل �أن �لقو�ت �ل�سرعية تقوم بعملية 
ت�أمني �ملو�قع �لو�قعة بعد �سوق �ل�سريجة، و�أن تعزيز�ت و�سلت 

للمنطقة.
�لعربي  �لتح�لف  لط�ئر�ت  جوية  غثث�ر�ت  مع  �ملع�رك  وتز�منت 
��ستهدفت مو�قع وتعزيز�ت للميلي�سي�ت �النقالبية يف خمتلف 
كثثبثثرية يف  ومثث�ديثثة  ب�سرية  عثثن خ�س�ئر  �أ�ثثسثثفثثرت  كثثر�ثثص،  جبه�ت 

�سفوف �حلوثيني.

�لت�بعة  �لع�سكرية  مركب�ت  تدمري  مع  �حلوثيني،  من  عن�سر� 
لهم.

مثثن �سد  �ليمن  �ل�سرعية يف  �لثثقثثو�ت  �أخثثثرى، متكنت  مثثن جهة 
هجم�ت للمتمردين �حلوثيني يف حم�فظتي تعز وحلج جنوبي 

�لبالد، وفق م� ذكرت م�س�در ميد�نية، �م�ص.
وذكرت �مل�س�در، �أن �لقو�ت �حلكومية ت�سدت لهجوم مليلي�سي�ت 
�حلوثي �الإير�نية على مو�قع يف تب�ب �خلز�ن ومو�قع �أخرى يف 

مديرية حيف�ن جنوبي تعز.
وق�سف  مع�رك  تز�من مع  �لف��سل  �لهجوم  �أن  �مل�س�در  و�أفثث�دت 
ب�ملديرية  �ملف�لي�ص  منطقة  يف  �جل�نبني  بثثني  متب�دل  مدفعي 

ذ�ته�.
وق�سفت ط�ئر�ت �لتح�لف �لعربي مو�قع وجتمع�ت للمتمردين 

�حلوثيني يف منطقة �ملف�لي�ص وعزلة �الأعبو�ص.
وقثثتثثل طثثفثثل يف �لثثثثث�لثثثثثة مثثن �لثثعثثمثثر مثثن جثثثر�ء �ثثسثثقثثوط قذيفة 
�أطلقته� ميلي�سي�ت �حلوثي �الإير�نية على قرية م�تع  مدفعية 

بعد الت�صويت برف�س التمديد لها

تون�ش: هيئة احلقيقة والكرامة تتحدى الربملان!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�حلقيقة  هثثيثثئثثة  رئثثيثث�ثثسثثة  قثثث�لثثثت 
و�لكر�مة �سه�م بن �سدرين، �أم�ص 
�الربع�ء، �إن جمل�ص نو�ب �ل�سعب 
تنفيذية  �ثثسثثالحثثيثث�ت  ميثثتثثلثثك  ال 
�لثثهثثيثثئثثة م�سددة  �أعثثثمثثث�ل  لثثيثثوقثثف 
�أن �لهيئة �ستو��سل مه�مه�  على 
يف �إط�ر �لتز�مه� بق�نون �لعد�لة 

�النتق�لية.
و�سددت �سه�م بن �سدرين، خالل 
�لهيئة  �أن  على  �سحفي،  موؤمتر 
مثثث� مل  مثثهثث�مثثهثث�  �أد�ء  �ثثسثثتثثو��ثثسثثل 
ينهي  ر�سمي  مكتوب  �أي  ي�سله� 
قر�ر  �أي  ي�سدر  مل  ومثث�  مه�مه� 
للجمهورية  �لثثر�ثثسثثمثثي  بثث�لثثر�ئثثد 

�لتون�سية.
�أن  �ىل  �ل�سي�ق  ذ�ت  يف  و�أ�ثثثسثثث�رت 
مكتوب  �أي  تثثتثثلثثقثثى  مل  �لثثهثثيثثئثثة 
ب�إنه�ء  يفيد  جهة  �أي  من  ر�سمي 
و�لكر�مة،  �حلقيقة  هيئة  مثثهثث�م 
�لتي  �لت�سويت  ن�سبة  �أن  معتربة 

حثث�ثثسثثلثثت �الثثثثنثثثني د�خثثثثل جمل�ص 
نو�ب �ل�سعب ب�س�أن قر�ر �لتمديد 
يف عمل هيئة �حلقيقة و�لكر�مة 
ال يعد ت�سويت� �أغلبي� وهو حمل 
جت�ذب�ت حول مدى م�سروعيته، 

وفق تعبريه�.
�حلقيقة  هيئة  رئي�سة  والحظت 
و�لثثكثثر�مثثة �أن قثثثر�ر �لثثتثثمثثديثثد يف 
عمل هيئة �حلقيقة و�لكر�مة هو 

ويكفله�  �لهيئة  �سالحي�ت  مثثن 
�جلل�سة  "�إن  ق�ئلة  �لثثقثث�نثثون  له� 
�نثثعثثقثثدت مبجل�ص  �لثثتثثي  �لثثعثث�مثثة 
تعليل  لثثتثثقثثدمي  �لثث�ثثسثثعثثب  نثثثثثو�ب 
قر�ر �لتمديد حتولت من جل�سة 
لتقدمي �لتعليل �ىل تقييم مل�س�ر 
وو�سعت  �النثثتثثقثث�لثثيثثة  �لثثثعثثثد�لثثثة 

م�س�ألة �لتعليل ج�نب�".
)�لتف��سيل �ص13(
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دوما مطوقة.. وغمو�ش مفاو�سات رو�سيا واملعار�سة
•• عوا�شم-وكاالت:

يف �لثثوقثثت �لثثثذي حتثث��ثثسثثر فثثيثثه قثثثو�ت �لثثنثثظثث�م �ل�سوري 
�ملف�و�س�ت  تثثز�ل  ال  �ل�سرقية،  �لغوطة  يف  دومثث�  مدينة 

ج�رية بني جي�ص �الإ�سالم ورو�سي�.
�تثثثفثثث�ق مت مثثثع جي�ص  ويف حثثثني حتثثثدثثثثت رو�ثثثسثثثيثثث� عثثثن 
�الإ�سالم، نفى �الأخري �الأمر، و�أكد �أن رو�سي� مل تقدم رد� 
بعد ب�س�أن مقرتح�ت تت�سمن بق�ء مق�تليه و�ملدنيني يف 
�إجثثر�ء �جتم�ع �م�ص  �ملتوقع  �أنثثه من  �إىل  دومثث�، م�سري�ً 

�الأربع�ء.
ب��سم جم�عة  �لع�سكري  �ملتحدث  وق�ل حمزة بريقد�ر، 
وهذ�  �لبق�ء،  وهو  قدمن�ه  قر�رن�  نحن  �الإ�سالم  جي�ص 
و�إمن�  فقط  �الإ�ثثسثثالم  جي�ص  م�ستوى  على  قثثثر�ر�  لي�ص 
و�ل�سخ�سي�ت  و�لفع�لي�ت  �ملوؤ�س�س�ت  ك�فة  م�ستوى  على 

�لثورية يف دوم�.
يذكر �أن �سيطرة �لنظ�م على �أغلب من�طق �لغوطة منذ 
�أ�س�بيع، ت�سكل �نتك��سة للمع�ر�سة منذ  بد�أ حملته قبل 

خروج �ملق�تلني من �سرق حلب يف 2016.
�أعثثلثثن يف وقت  �الإنثث�ثثسثث�ن  �ل�سوري حلقوق  �ملر�سد  وكثث�ن 

من  مق�تلون  �أغلبهم  �سخ�ص،   7000 نحو  �أن  �س�بق 
�ملع�ر�سة ومن فيلق �لرحمن و�أ�سرهم، غ�درو� �لغوطة 
�لثالث�ء.  �الأوىل من �سب�ح  �ل�س�ع�ت  يف مئة ح�فلة يف 
ودخثثثلثثثت حثثث�فثثثالت �أخثثثثثرى �لثثغثثوطثثة �لثث�ثثسثثرقثثيثثة متهيد� 

الإجالء �ملزيد.
وق�ل �سخر يو�سف، وهو مق�تل يف جم�عة فيلق �لرحمن 
يثثبثثلثثغ مثثن �لثثعثثمثثر 24 عثث�مثث�، �إن �ملثثقثث�تثثلثثني كثث�نثثو� �أمثثث�م 
خي�رين: �إم� �لذه�ب �إىل �إدلب �أو �لتو�سل �إىل �سالم مع 
�لنظ�م. و�أ�س�ف يو�سف يف ر�س�لة �سوتية لرويرتز بينم� 
ك�ن ي�ستعد ملغ�درة �لغوطة �ل�سرقية مع زوجته و�أبن�ئه 
�الأربعة، �أن �لتو�سل ل�سالم مع �لنظ�م ورو�سي� غري و�رد 

على �الإطالق.
�الأر��سي  من  جيب�  �لثالث�ء،  �ملع�ر�سة،  مق�تلو  وغثث�در 
حثثثثثول مثثثثثدن عثثثربثثثني وعثثثثثني تثثثرمثثث� وزمثثثلثثثكثثث� كثثثثث�ن حتت 
دوم� هي  �أن  �إىل  ي�س�ر  �لرحمن.  فيلق  �سيطرة مق�تلي 
�ملع�ر�سة  مق�تلي  �سيطرة  حتثثت  تثثثز�ل  ال  منطقة  �آخثثثر 
قلقه�  �ملتحدة عن  �الأمم  �ل�سرقية. وعربت  �لغوطة  يف 
�ل�سديد ب�س�أن م�سري م� يرت�وح بني 70 �ألف� و78 �ألف 

�سخ�ص تقول �إنهم حم��سرون يف �لد�خل.

تخلي  بقوة  يرجح  ت��رام��ب 
النووي عن  ال�سمالية  كوريا 

•• وا�شنطن-وكاالت:

حتدث �لرئي�ص �الأمريكي دون�لد 
تثثثر�مثثثب، �مثثث�ثثثص، يف تثثغثثريثثدة عن 
�حتم�ل قوي ب�أن يتخلى �لزعيم 
�أون  �ل�سم�يل كيم جونغ  �لكوري 

عن �أ�سلحته �لنووية.
مو�فقته يف  �أعطى  تر�مب  وكثث�ن 
وقت �س�بق هذ� �ل�سهر على عقد 
قمة مع �لزعيم �لكوري �ل�سم�يل 
�لذي ق�م بزي�رة ��ستغرقت ثالثة 
خالله�  �لثثتثثقثثى  بثثكثثني  �إىل  �أيثثثثث�م 

�لرئي�ص �ل�سيني �سي جينبينغ.
�ل�سالح  نثثثثزع  عثثثبثثث�رة  و�أ�ثثسثثبثثحثثت 
عن�وين  عثثلثثى  تثثهثثيثثمثثن  �لثثثثنثثثثووي 

�ل�سحف.
جثثثثثث�ء �ملثثثث�ثثثثسثثثثوؤولثثثثون �لثثثثكثثثثوريثثثثون 
حلق  ثثثم  �لثثبثثد�يثثة  يف  �جلنوبيون 
بثثهثثم �ملثث�ثثسثثوؤولثثون �لثث�ثثسثثيثثنثثيثثون يف 
�الأ�ثثسثث�بثثيثثع �الأخثثثثثثرية، وقثثث�لثثثو� �إن 
زعيم كوري� �ل�سم�لية �أبلغهم �أنه 
ملتزم بثثنثثزع �لثث�ثثسثثالح �لثثنثثووي يف 

�سبه �جلزيرة �لكورية.

تتحدى  الرو�سية  ال��ق��وات 
اأم����رك����ا ع���ل���ى احل�����دود

•• مو�شكو-وكاالت:

�أعثثثثلثثثثن وزيثثثثثثر �لثثثثدفثثثث�ع �لثثثرو�ثثثسثثثي، 
�أول من�ورة  �أن بالده نفذت  �م�ص، 
�إىل  �ل�سم�يل  �لقطب  عثثرب  جوية 
�أمريك�، منذ حقبة �الحت�د  �سم�ل 

�ل�سوفيتي.
�لثثثدفثثث�ع، �سريغي  و�أ�ثثثسثثث�ف وزيثثثثر 
ط�ئرة  نفذته�  �ملن�ورة  �أن  �سويغو، 
م�س�دة للغو��س�ت، يف وقت �سعدت 
عملية ت�سميم عميل رو�سي مزدوج 
�لغرب  بثثني  �لثثتثثوتثثر  بريط�ني�،  يف 
تفعيل  عثثلثثى  تعمل  �لثثتثثي  ورو�ثثسثثيثث� 

تر�س�نته� �لع�سكرية.
وك�ن �لرئي�ص �لرو�سي، فالدميري 
�ألثثقثثى خط�ب� يف مطلع  بثثوتثثن، قثثد 
خالله  ��ستعر�ص  �جلثث�ري،  م�ر�ص 
قثثثوة بثثثثالده �لثثثنثثثوويثثثة، كثث��ثثسثثفثث� عن 
�لنووية  �الأ�ثثسثثلثثحثثة  مثثن  جمثثمثثوعثثة 

�ال�سرت�تيجية �جلديدة.
�ختربت  رو�سي�  �أن  بوتن  و�أ�ثثسثث�ف 
�أ�سلحة نووية ��سرت�تيجية جديدة 
ال ميكن �عرت��سه�، ز�عم� �أن ذلك 
من  يزيد  تكنولوجي�  تقدم�  يعد 
ويعزز  �لع�سكرية  رو�ثثسثثيثث�  قثثثثدر�ت 
و�ثثسثثع �لثثكثثرمثثلثثني عثث�ملثثيثث�، ممثث� من 
�س�أنه �أن يثري �أي�س� خم�وف �لغرب 

�إز�ء �حتم�ل جتدد �سب�ق �لت�سلح.
�الأوىل  �ملثثثثثثرة  بثثثوتثثثن  بثثثيثثث�ن  ويثثثعثثثد 
�الأنظمة  رو�ثثسثثيثث�  فيه�  تعلن  �لثثتثثي 
بثثثدرجثثثة ع�لية  ر�ثثسثثمثثيثث�  �جلثثثديثثثدة 
من �لتف�سيل، وعقب بوتن ق�ئال: 
�ثثسثثوف يثثتثثعثثني عثثلثثيثثكثثم تثثقثثيثثيثثم هذ� 
�لثثثو�قثثثع �جلثثثديثثثد و�القثثثتثثثنثثث�ع بثثث�أن 
�إنه�  �لثثيثثوم لي�ص خثثدعثثة..  مثث� قيل 

لي�ست خدعة، ثقو� بي.

جديدة  اأوروب��ي��ة  عقوبات 
ع���ل���ى اإي��������ران ب���الأف���ق

•• بروك�شيل-اأ.ف.ب:

ق�ل دبلوم��سيون، �م�ص �الأربع�ء، 
�الأوروبثثثثثثثي  �الحتثثثثثث�د  �ثثثسثثثفثثثر�ء  �إن 
عثثلثثى عقوب�ت  لثثالتثثفثث�ق  يثث�ثثسثثعثثون 
�جتم�ع  قبل  �إيثثثر�ن  جثثديثثدة �سد 
 16 يف  �ملثثقثثبثثل  �خلثث�رجثثيثثة  وزر�ء 

�أبريل �أو خالله.
وقثثث�ل دبثثلثثومثث��ثثسثثي يف �إ�ثثثسثثث�رة �إىل 
�لتكتل  خثث�رجثثيثثة  وزر�ء  �جثثتثثمثث�ع 
 16 يثثثوم  لوك�سمبورغ  يف  �ملثثقثثبثثل 
�أبريل �لفكرة هي �أن يكون لدين� 
�إير�ن  ب�س�أن عقوب�ت  قر�ر نه�ئي 
بثثحثثلثثول مثثوعثثد �جثثتثثمثث�ع جمل�ص 
�لثث�ثثسثثوؤون �خلثث�رجثثيثثة يف �أبثثريثثل �أو 

خالله.

جنود اإ�صرائيليون يواجهون طفال عمره 3 �صنوات!

الحتالل يح�سد ل� »يوم الأر�ش« ويتوعد بالقتل
•• فل�شطني املحتلة-وكاالت:

�ن  مثثن  �الربثثعثث�ء  �يزنكوت�م�ص  غثث�دي  �ال�سر�ئيلي  �الركثثث�ن  رئي�ص  حثثذر 
من  �لفل�سطينيون  �قثثرتب  �ذ�  �لثثنثث�ر  �سيطلقون  �ال�سر�ئيليني  �جلثثنثثود 
�حلدود و�سكلو� خطر�، قبل م�سرية �لعودة �ملقرر �نطالقه� يوم �جلمعة 
ن�سر  �جلي�ص  �ن  �ال�سر�ئيلية  لل�سحف  �يزنكوت  وقثث�ل  غثثزة.  قط�ع  يف 

تعزيز�ت ال �سيم� من �لقن��سة على �حلدود مع غزة.
�لغربية  �لفل�سطينيون �جلمعة يف �الأر��سي �ملحتلة يف �ل�سفة  وي�ستعد 
ذكرى  الحثثيثث�ء  ��ثثسثثر�ئثثيثثل  يف  �لثثعثثرب  و�لفل�سطينيون  غثثثزة،  قثثطثث�ع  ويف 
و�لثثثذي قتل  مثث�ر�ثثص  �ذ�ر  مثثن  �لثثثثثالثثثني  "يوم �الر�ص" يف  �حثثتثثجثث�جثث�ت 
1976 �ستة فل�سطينيني د�خل ��سر�ئيل �ثن�ء �حتج�ج�ت على  فيه يف 

حم�ولة �ل�سلط�ت �ال�سر�ئيلية م�س�درة �أر��سيهم.
�ىل ذلك، �حتجز جنود �الحتالل �الإ�سر�ئيلي طفال مل يتج�وز عمره 3 
�أم�م منزله يف ح�رة �مل�سجد �البر�هيمي ببلدة  �سنو�ت بينم� ك�ن يلعب 
�خلليل �لقدمية بعد �ن �سخرو� منه فع�د �ليهم ب)حف�ر �لكو�س�( ملّوًح� 

به ب�سكل بريء �أم�م �جلنود �لذين �حتجزوه رغم �سغر �سّنه.
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اأخبـار الإمـارات
خرية حممد بن را�سد ترعى مهرجان الأم املثالية يف م�سر 

•• القاهرة -وام: 

رعت موؤ�س�سة موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالأعم�ل 
�خلثثرييثثة و�الإنثث�ثثسثث�نثثيثثة ولثثلثثمثثرة �خلثث�مثث�ثثسثثة عثثلثثى �لتو�يل 
�لذي  م�سر  يف  �ملث�لية  لثثالأم  �خل�م�ص  �لثثثدويل  �ملهرج�ن 

�أقيم مبقر ج�معة �لق�هرة .
و�أو�سح خ�لد علي بن ز�يد �لفال�سي ع�سو جمل�ص �أمن�ء 
�ملث�لي�ت  �الأمه�ت  �ملهرج�ن وكرم  �لذي ح�سر   - �ملوؤ�س�سة 
ني�بة  �ملختلفة  �مل�سرية  �ملح�فظ�ت  مثثن  ح�سرن  �لثثالئثثي 
ملهرج�ن  رع�يته�  يف  تنطلق  �ملوؤ�س�سة  �ن   - �ملوؤ�س�سة  عثثن 

�سرورة  على  تقوم  رئي�سية مهمة  ثو�بت  �ملث�لية من  �الأم 
�لتي تظل رمز�  بثث�الأم  �مل�س�همة يف رفع م�ستوى �الهتم�م 
�ثثسثث�خمثث� لثثلثثتثثفثث�ين و�لثثعثثطثث�ء وحتثثمثثل �لثث�ثثسثثعثث�ب مثثثن �أجل 
ب�أ�سرته� �يل بر �الأمثث�ن وحتقق ذلك من خالل  �لو�سول 
فع�لي�ت �ملهرج�ن �لتي تلقى �إهتم�م� كبري يف كل �الأو�س�ط 
� يحتويه من �أفرع متنوعة  �لر�سمية و�ل�سعبية يف م�سر ملمِ
عن �الأم و�الأ�سرة . و�أ�س�ف �أن �ملوؤ�س�سة تنظر ب�إهتم�م كبري 
�ملهرج�ن�ت  �أهم  يعد من  �لذي  �ملث�لية  �الأم  �إىل مهرج�ن 
يف منطقتن� �لعربية �لتي تق�م لتحفيز �أفر�د �ملجتمع من 
�جلن�سني على حفظ حقوق �الأم وتعظيم دوره� يف م�سرية 

�الأ�سرة �لعربية وتن�سئة �جليل �ل�س�عد مبين�ً �أن �مل�س�رك�ت 
جعل  �لعربي  �لثثعثث�مل  دول  �ستى  مثثن  للمكرم�ت  �ملتنوعة 

�حلدث مهم�ً مم� �أ�ستوجب دعمه ورع�يته.
ع�سر  خم�سة  بتكرمي  قثث�مثثت  �ملوؤ�س�سة  �أن  ز�يثثثد  بثثن  و�أفثثث�د 
�مل�سرية  �ملح�فظ�ت  بل  قمِ من  تر�سيحهن  مت  قد  كثث�ن  �أمثث� 
�إط�ر  بتو�سيع  �ملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة  تثثوجثثهثث�ت  يعك�ص  وهثثثو  �ملختلفة 
�لثثثثثدور �الإجثثتثثمثث�عثثي لثثلثثعثثمثثل �خلثثثثريي �لثثثثذي يثثتثثكثث�مثثل مع 
�جله�ت �الأخرى الإ�س�عة روح �لتن�ف�ص �الإيج�بي يف تكرمي 
�جلهد  من  مزيد  بذل  على  و�لت�سجيع  �ملث�لي�ت  �الأمه�ت 

لتكرميهن.

حكومة الإمارات تطلق �سل�سلة هاكاثون احلكومات يف 8 مدن كربى حول العامل

بعد يوم واحد على حتريرها ..الهالل الأحمر الإماراتي يغيث اأهايل كر�ش يف حلج

الهالل الأحمر يفتتح �سبكة مياه ال�سوم والع�سيبة وع�سم ب�سحراء ح�سرموت

•• دبي-وام: 

�حلكوم�ت  هثث�كثث�ثثثون  �سل�سلة  �إطثثثثثالق  �الإمثثثثثثث�ر�ت  دولثثثثة  حثثكثثومثثة  �أعثثلثثنثثت 
�لع�مل �سمن ج�ئزة  حثثول  كثثربى  مثثدن   8 يف   GovHack Series
بفئ�ته�  �لف�ئزون  ويكرم  �سنوي�  تنظم  �لتي  �لع�ملية  تكنولوجي� �حلكوم�ت 

�ملختلفة على من�سة �لقمة �لع�ملية للحكوم�ت.
وتهدف �جل�ئزة �لتي تنظم ب�لتع�ون مع �سركة “يونيون” وب�ل�سر�كة مع 
�إىل  م�كنزي  و�سركة   2071 ومنطقة  للحكوم�ت  �لع�ملية  �لقمة  من  كل 
و�لتقني�ت  �لتكنولوجي�  جمثث�ل  يف  �لن��سئة  �ل�سرك�ت  بني  �ملن�ف�سة  تعزيز 
يف  تثث�أثثثرًي�  و�الأكثثثر  �ملبتكرة  �حلثثلثثول  �أف�سل  �إىل  �لتو�سل  بهدف  �لن��سئة 

مو�جهة �لتحدي�ت �لع�ملية �لتي تو�جه �حلكوم�ت.
وت�سمل ق�ئمة �ملدن �لتي �سينظم فيه� �له�ك�ثون كالاٍّ من نيودلهي وطوكيو 
هذه  وتنطلق  و�لق�هرة  وبرلني  ولندن  وو��سنطن  وج�ك�رت�  و�س�نتي�غو 

�ل�سل�سلة �عتب�ر�ً من م�يو �ملقبل وتتو��سل حتى دي�سمرب 2018.
و�أكد حممد بن طليعة م�س�عد �ملدير �لع�م للخدم�ت �حلكومية يف مكتب 
رئ��سة جمل�ص �لثثوزر�ء بثثوز�رة �سوؤون جمل�ص �لثثوزر�ء و�مل�ستقبل �أن ج�ئزة 
�الإمثثث�ر�ت لدعم  دولثثة  مثثبثث�در�ت حكومة  �إحثثدى  ه�ك�ثون �حلكوم�ت متثل 
كمن�سة  �لع�ملي  �الإمثثثث�ر�ت  مثثوقثثع  يثثعثثزز  مثث�  �لن��سئة  �لتقني�ت  يف  �البثثتثثكثث�ر 

ال�ست�سر�ف م�ستقبل �لقط�ع�ت �لرئي�سية وبيئة ح��سنة لتوليد �الأفك�ر يف 
كل مك�ن حول �لع�مل.

وق�ل بن طليعة �إن �إطالق ه�ك�ثون �حلكوم�ت يف 8 دول كربى يعد �إجن�ز�ً 
جديد�ً و�إ�س�فة نوعية الإ�سه�م�ت ج�ئزة تكنولوجي� �حلكوم�ت �له�دفة �إىل 
�إله�م �الأفر�د و�جله�ت �حلكومية و�خل��سة حول �لع�مل لالبتك�ر وتقدمي 
�ل�س�بة و�جله�ت  �لع�ملية  �لعقول و�خلرب�ت  �الأفك�ر �ال�ست�سر�فية وحتفيز 
و�سر�ك�ت  مب�در�ت  لتطوير  �لع�مل  �أنح�ء  جميع  من  و�لطالب  �حلكومية 
�لتحدي�ت  �أهثثم  ملو�جهة  مبتكرة  تكنولوجية  حلول  وطثثرح  ذكية  حكومية 
�لع�ملية كم� �أنه� �ستمكن هذه �الأفك�ر �ملبتكرة من �لو�سول �إىل �لع�ملية عرب 

عر�سه� خالل فع�لي�ت �لدورة �ملقبلة للقمة �لع�ملية للحكوم�ت.
مثثن �خلرب�ء  مثثع نخبة  لثثقثث�ء�ت  �سل�سلة  �الإمثثثثث�ر�ت  دولثثثة  وتثثعثثقثثد حثثكثثومثثة 
�لتحدي�ت  على  كثب  عن  للتعرف  �مل�س�ركة  �ملدن  يف  �حلكوم�ت  وم�سوؤويل 
�أربعة  �سمن  جمثثمثثوعثث�ت  �إىل  �لثثتثثحثثديثث�ت  ُت�سّنف  �أن  على  تو�جهه�  �لثثتثثي 
حم�ور رئي�سية هي: �حلوكمة و�ملرونة �لبيئة و�لرع�ية �ل�سحية �القت�س�د 

و�ملجتمع و�مل�ستقبل و�لتقدم.
و�سيتم تقييم �ل�سرك�ت �لن��سئة من قبل جلنة من �خلرب�ء �ملتخ�س�سني بن�ًء 
على �ملع�يري �لتي تركز على مدى �إبد�عه� و�الأثر على �ملجتمع و�ال�ستد�مة 

وق�بلية �لتح�سني و�لتو�سيع و�سهولة �لتنفيذ و�لت�سويق �لتج�ري.

و�سُيمنح �لف�ئزون من كل مدينة من �ملدن �لثم�نية ج�ئزة قيمته� 10�آالف 
تبلغ  �لتي  �لكربى  �جل�ئزة  على  للمن�ف�سة  �لت�أهل  فر�سة  وكذلك  دوالر 
100 �لف دوالر خالل �لفع�لية �خلت�مية �لتي تق�م على ه�م�ص  قيمته� 

فع�لي�ت �لقمة �لع�ملية للحكوم�ت مبدينة دبي يف فرب�ير 2019.
لتنفيذ  حكوم�تهم  مثثع  �لتع�ون  فر�سة  على   � �أي�سً �لثثفثث�ئثثزون  و�سيح�سل 
�حللول �لتقنية �لتي �س�ركو� به� يف �مل�س�بقة كم� �ستتم دعوتهم للم�س�ركة 

يف برن�مج ح��سنة �أعم�ل مدته 90 يوًم� يف دبي.
وت�سمل �سل�سلة �له�ك�ثون جمموعة من �ملو��سيع و�لتحدي�ت يف مقدمته� 
�حلوكمة و�ملرونة حيث يغطي هذ� �لتحدي �الإمك�ن�ت �لتي توفره� حلول 
جديدة  فثثر�ثثٍص  و�إيثثجثث�د  �حلكومي  �لعمل  تطوير  يف  �ال�سطن�عي  �لثثذكثث�ء 

مل�س�عدة �حلكوم�ت يف جم�الت �حلوكمة �ملختلفة.
من  �ال�ستف�دة  تت�سمن  حلول  تطوير  �لتحدي  هثثذ�  يف  �مل�س�ركة  وتتطلب 
“بلوك  �لرقمية  و�لثثتثثعثث�مثثالت  �ال�سطن�عي  كثث�لثثذكثث�ء  �لن��سئة  �لتقني�ت 
ت�سني” مل�س�عدة �حلكوم�ت على مو�جهة حتدي�ت جمع وحتليل �لتدفق�ت 
�لكبرية من �لبي�ن�ت و�ال�ستف�دة منه� و�حلف�ظ على �خل�سو�سية و�الأمن 
يف ظل �الإمك�ن�ت �لتي يوفره� �لذك�ء �ال�سطن�عي من قدرة على �لت�أثري 

يف جودة حي�ة �الأفر�د وحت�سني عملي�ت تقدمي �خلدم�ت.
“�القت�س�د و�ملجتمع” من �ل�سرك�ت  وتتطلب �مل�س�ركة يف �لتحدي �لث�ين 

�لبي�ن�ت  تطبيق�ت  مثل  م�ستقبليٍة  تقنية  حلول  من  �ال�ستف�دة  �لن��سئة 
�سنع  عملي�ت  حت�سني  على  للم�س�عدة  �لتنّبوؤية  و�لتطبيق�ت  �ل�سخمة 

�لقر�ر�ت و�لتحليالت للم�س�عدة على تعزيز جودة �حلي�ة.
يتطلب  �لثثذي  �لث�لث  �لتحدي  لت�سكل  �ل�سحية  و�لرع�ية  �لبيئة  وتثث�أتثثي 
من �ل�سرك�ت �لن��سئة �ال�ستف�دة من مف�هيم �القت�س�د �لد�ئري للو�سول 
ب�سكل  و�لت�أثري  �لبيئة  �س�أنه� م�س�عدة  �إىل منتج�ت وخدم�ت جديدة من 

�إيج�بي يف �لرع�ية �ل�سحية.
وتربز �أهمية هذ� �لتحدي يف ظّل تو�ّسع و�لت�س�ركي مدفوع�ً بتع�ظم دور 
�لد�ئري  �القت�س�د  جمثث�الت  يف  �لتو�ّسع  من  متكينه  يف  �ملتطورة  �لتقني�ت 

حمددة مع ظهور �سرك�ت مثل “�أوبر” و”�إير بي �إن بي” وغريه�.
على  تعمل  �لتي  �لن��سئة  و�لتقّدم” �ل�سرك�ت  “�مل�ستقبل  �لتحدي  وي�سمل 
بغر�ص  �مله�ر�ت  و�إك�س�بهم  �الأفثثر�د  تعلم  �إحثثد�ث تغيري جثثذري يف طريقة 
تز�يد  ظثثل  يف  �سيم�  ال  �لثثعثثمثثل،  �أ�ثثسثثو�ق  يف  �ملقبلة  �لتغيري�ت  مثثع  �لت�أقلم 
�ملخ�وف من خ�س�رة ماليني �لوظ�ئف ب�سبب دخول �الأمتتة يف كثري من 

�ملج�الت.
وميكن للر�غبني ب�لتعرف على �سروط �مل�س�ركة زي�رة �ملوقع �الإلكرتوين: 
www.GovHackSeries.ae ومت�بعة �خر �مل�ستجد�ت عرب و�سم 

#�سل�سلة_ه�ك�ثون_�حلكوم�ت   GovHackSeries#

•• حلج-وام:

بعد يوم و�حد على حتريره� من ميلي�سي� �حلوثي �الإير�نية .. بد�أت هيئة 
�لهالل �الأحمر �الإم�ر�تية �أم�ص �الول توزيع م�س�عد�ت �إن�س�نية على �سك�ن 

منطقة كر�ص يف حم�فظة حلج.

وحبيل  �ل�سكنية  من�طق..  يف  �ليمنيني  �ملو�طنني  �مل�س�عد�ت  و��ستهدفت 
يعي�سون حتت  ك�نو�  و�لذين   .. و�حلثثدب وحبيل حلن��ص  و�جلريبة  ق��سبة 
وط�أة �حل�س�ر �لذي فر�سته عليهم �مللي�سي�ت �حلوثية �أثن�ء �سيطرته� على 
�إىل  ت�سل  �إن�س�نية  منظمة  �أول  �الإمثث�ر�تثثي  �الأحثثمثثر  �لهالل  ويعد  �ملنطقة. 

منطقة كر�ص بعد حتريره� من �الإنقالبيني.

وعرب �أه�يل منطقة كر�ص عن �سكرهم لدولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة على 
ب�ملو�د  ودعمهم  �حلوثية  �مللي�سي�ت  من  حتريره�  يف  ج�نبهم  �إىل  وقوفه� 

�لغذ�ئية.
كر�ص  �ل�سهد�ء و�جلرحى يف  د�ئثثرة  رئي�ص  �لع�مري  �أ�س�د فهمي  من ج�نبه 
و�الإغ�ثي  و�الإن�س�ين  �لع�سكري  �ملج�لني  يف  للمنطقة  �الإمثث�ر�ت  دولة  بدعم 

و�لتنموي .. مو�سح� �أن هذ� �لدعم �سيظل �إىل �الأبد يف �لذ�كرة �ليمنية �لتي 
لن تن�سى �أبد� �لوقفة �مل�سرفة لالإم�ر�ت �إىل ج�نب �ل�سعب �ليمني.

بيت يف  كل  �إىل  �الإمثث�ر�تثثي و�سل  �الأحمر  �لهالل  دعم  �أن  �لع�مري  و�أ�س�ف 
منطقة كر�ص.. منوه� - يف هذ� �ل�سدد - �إىل �أن ق�فلة �مل�س�عد�ت �لتي و�سلت 

�أم�ص ج�ءت بعد حترير منطقة كر�ص ب�لك�مل من �حلوثيني.

•• ح�رضموت-وام:

�ل�سوم  مي�ه  �سبكة  م�سروع  �أم�ص  �الإمثث�ر�تثثي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  �فتتحت 
و�لع�سيبه وع�سم يف �سحر�ء ح�سرموت.

�لو�دي  ل�سوؤون  �مل�س�عد  �لوكيل  �لتميمي  �لثثهثث�دي  عبد   .. �الفتت�ح  ح�سر 
م�سريف  حيدر  وح�سن  �لتميمي  و�سوقي  �لتميمي  �أنثثور  و�ملقدم  و�ل�سحر�ء 
م�س�ريع �لهيئة يف ح�سرموت بج�نب عدد من مهند�سي �مل�سروع و�ل�سخ�سي�ت 
��ستكم�ل جميع �حلفري�ت  بعد  �مل�سروع  �فتت�ح  ي�أتي  و�الأعي�ن.  �الجتم�عية 

و�لتمديد�ت وربط �الآب�ر بخز�ن �ملي�ه يف �ملنطقه وت�أهيل �ل�سبكة �لد�خلية 
وتركيب حمط�ت �ل�سخ و�إن�س�ء �سبكة �ملي�ه �إىل ج�نب تركيب لو�ئح �لط�قة 
يف  �الإمثث�ر�تثثي  �الأحثثمثثر  �لهالل  فريق  ن�ئب  �لني�دي  �أحمد  و�أكثثد  �ل�سم�سية. 
ح�سرموت - يف ت�سريح �سحفي - �أن تنفيذ �مل�سروع ي�أتي �سمن �هتم�م دولة 
وتخفيف  بح�سرموت  �لتحتية  �لبنية  مب�س�ريع  �ملتحدة  �لعربية  �الإمثثث�ر�ت 
�أن  م�سيف�   .. �أف�سل  خدم�ت  لهم  وتقدمي  �ملي�ه  �سح  من  �ملو�طنني  مع�ن�ة 
ربط �سبكة مي�ه �ل�سوم و�لع�سيبه وع�سم �سيعزز كمي�ت �ملي�ه ويزيد �لكمي�ت 
�آب�ر منطقة » زمن » �لذي �سيوفر كمي�ت �إ�س�فية ل�سك�ن  �ملنتجة من حقل 

مديرية �ل�سوم و�ملن�طق �ملج�وره له�.
�ملي�ه  نق�ص  م�سكالت  حلثثل  حثيث  ب�سكل  �لهيئة  �سعي  �إىل  �لثثنثثيثث�دي  ولفت 
 .. تع�ين من ذلك  �أكثثر منطقة  ب�عتب�ره�  وندرته� يف �سحر�ء ح�سرموت 
ق��سية خالل  �سهدته �سحر�ء ح�سرموت من موجة جف�ف  م�  �إىل  منوه� 

�ل�سنو�ت �لقليلة �مل��سية مل متر به� منذ زمن طويل.
�أن م�سكلة نق�ص �ملي�ه تعد �أكرب م�سكلة يو�جهه� �أه�يل �ملن�طق  و�سدد على 
�ل�سحر�وية لذ� حر�ست هيئة �لهالل �الأحمر على تنفيذ هذ� �مل�سروع �له�م 
لتوفري مي�ه �ل�سرب و�لري و�لتخفيف على �لن��ص م�سقة �حل�سول على �مل�ء 

من خالل م�س�ريع �ملي�ه �ملتنوعة.
من ج�نبه �أ�س�د عبد�له�دي �لتميمي �لوكيل �مل�س�عد ل�سوؤون مديري�ت �لو�دي 
�مل�سروع  لهذ�  �الإم�ر�تي ومتويله�  �الأحمر  �لهالل  بتع�ون هيئة  و�ل�سحر�ء 
على  �ملتحدة  �لعربية  �الإمثثث�ر�ت  لدولة  وتقديره  �سكره  عن  معرب�   .. �له�م 

�هتم�مه� بدعم �مل�س�ريع �خلدمية وم�س�ريع �لبنية �لتحتية يف ح�سرموت.
للهالل  و�متن�نهم  �سكرهم  عثثن  �ل�سوم  مديرية  �أهثثث�يل  �أعثثثرب  جهتهم  مثثن 
�مل�سروع وجهوده يف تخفيف �لعبء  �الأحمر �الإم�ر�تي لتجهيز و�فتت�ح هذ� 

عن �ملو�طنني �ليمنيني ودعم �مل�س�ريع �له�مة.

الإمارات تقدم 1.84 مليار درهم لدعم خطة الأمم املتحدة لال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن 
•• اأبوظبي -وام: 

�إطثث�ر جهوده�  قدمت دولثثة �المثث�ر�ت �لعربية �ملتحدة ويف 
 1.84 مبلغ  �ليمن  يف  �الن�س�ين  �لو�سع  وطثث�أة  لتخفيف 
ملي�ر درهم �ي م� يو�زي 500 مليون دوالر �أمريكي لدعم 
خطة �الأمم �ملتحدة لال�ستج�بة �الن�س�نية يف �ليمن للع�م 
 13 مثثن  �كثثر  �ىل  للو�سول  ت�ستهدف  و�لثثتثثي   2018
مليون �سخ�ص حمت�ج يف �ليمن.  وي�أتي هذ� �لدعم �سمن 
لتخفيف  �ل�سعودية  بقي�دة  �لعربي  �لتح�لف  دول  جهود 
مم�ر�س�ت  تبع�ت  من  يع�ين  �لثثذي  �ليمني  �ل�سعب  مع�ن�ة 

�مليلي�سي�ت �حلوثية �الإير�نية.
�أعلنت عن تقدمي ملي�ر ون�سف  �لتح�لف قد  وك�نت دول 
�الن�س�نية  �ال�ستج�بة  خطة  لدعم  �أمثثريثثكثثي  دوالر  �مللي�ر 
لثثثثالأمم �ملثثتثثحثثدة لثثلثثيثثمثثن �أي مثثث� يثثثثثو�زي �أكثثثثر مثثثن ن�سف 

�حثثتثثيثث�جثث�ت خثثطثثة �ال�ثثسثثتثثجثث�بثثة.. وقثثثدمثثثت كثثثل مثثثن دولة 
�إىل  �إ�س�فة  �المثث�ر�ت و�ل�سعودية لوحدهم� ملي�ر دوالر.   
ذلك �أعلنت دول �لتح�لف عن خطة �س�ملة لت�سهيل و�سول 
�مل�س�عد�ت ملختلف �ملن�طق �ليمنية من خالل ت�أهيل �لطرق 
و�ملن�فذ وكذلك ت�أهيل �ملو�نئ و�ملط�ر�ت لزي�دة من تدفق 
�لوقود  وتثثوفثثري  �الإغثث�ثثثيثثة  و�ملثث�ثثسثث�عثثد�ت  و�لب�س�ئع  �ل�سلع 

للم�ست�سفي�ت وحمط�ت �لط�قة و�ملب�ين �لع�مة .
يذكر �أن دولة �الم�ر�ت قد قدمت منذ �بريل 2015 حتى 
2.83 ملي�ر  10.4 ملي�ر درهم �ي م� يثثو�زي  �الن مبلغ 
�مل�س�عد�ت  تقدمي  يف  �المثثث�ر�ت  و�ست�ستمر  �أمريكي  دوالر 
�عثثث�دة �ال�ثثسثثتثثقثثر�ر وت�هيل  بثثر�مثثج  �ملثثبثث��ثثسثثرة لليمن ودعثثثم 
�الأمم  منظم�ت  مثثع  �لثثتثثعثث�ون  تعزيز  عثثد�  �لتحتية  �لبنية 
و�ملنظم�ت  �الحثثمثثر  �ل�سليب  �لثثدولثثيثثة  و�لثثلثثجثثنثثة  �ملثثتثثحثثدة 

�لدولية �لع�ملة يف �ملج�ل �الإن�س�ين  

ات�سالت جتري حتديثا ل�سبكة املتحرك على مدار ثالثة اأ�سهر
•• اأبوظبي -وام:

�علنت �سركة �ت�س�الت �م�ص �أنه� ب�سدد �إجر�ء عملي�ت تطوير وحتديث ل�سبك�ت �له�تف �ملتحرك ت�ستمر لفرتة 
ثالثة �أ�سهر ��ستعد�د� للرتحيب ب�خلدم�ت �مل�ستقبلية �لتي ت�سم �سبك�ت 5G و�إنرتنت �الأ�سي�ء وغريه� من 

�لتقني�ت �حلديثة.
و�أكدت �ل�سركة يف بي�ن �سحفي �أن هذه �لتقني�ت �جلديدة تهدف �إىل �الرتق�ء بتجربة �لعمالء و�إحد�ث نقالت 

نوعية يف م�سم�ر م�سرية �لتطور و�حلد�ثة �لتي ت�سهده� دولة �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�ستعمل على  �إذ  �سل�ص  ب�سكل  �لفرتة  �ل�سثثثثركة على تقدمي خدم�ته� خالل هذه  �إىل حثثثثثر�ص  �لبثثثثثثثي�ن  و�أ�سثثثثثث�ر 
�أ�سهر  �لثالثة  فرتة  خالل  �مل�ستخدمني  من  حمثثددة  �سر�ئح  تغطي  متت�بعة  مر�حل  على  �لتحديث�ت  �إجثثر�ء 

�لق�دمة.
و قدمت �سركة �ت�س�الت �عتذ�ره� م�سبق� للعمالء عن �أي �إزع�ج قد يو�جههم خالل مرحلة �لتحديث.

اأرا�سي دبي تنظم معر�ش الكتاب 
لدعم مبادرة �ساعة قراءة

•• دبي -وام:

�الأر��سي و�الأمثثالك بدبي معر�س� للكتب وفع�لي�ت خمتلفة  د�ئرة  نظمت 
�لد�ئرة  ومتع�ملي  موظفي  بثثني  و�لثق�فة  �ملعرفة  وغثثر�ثثص  تعزيز  بهدف 

تز�من� مع مب�درة �سهر �لقر�ءة يف �الإم�ر�ت.
�ملجل�ص  �أطلقه�  �لثثتثثي  و�لثثدعثثوة  قثثثر�ءة  �س�عة  ملثثبثث�درة  �لثثد�ئثثرة  و��ستج�بت 
#�سهر_ �لو�سم  خثثالل  من  �الجتم�عي  �لتو��سل  قنو�ت  عرب  �لتنفيذي 

�لقر�ءة #�الإم�ر�ت_تقر�أ.
على عرو�ص مميزة  يومني  طثثو�ل  �أقيم  �لثثذي  �ملعر�ص  فع�لي�ت  و��ستملت 
�أجثثثل ت�سجيع  �أر��ثثثسثثثي دبثثثي  مثثن  �إىل فع�لية حثثثثو�ر�ت  �إ�ثثسثث�فثثة  وحثث�ثثسثثريثثة 
�لقر�ءة و�ملط�لعة و�تخ�ذه� ع�دة حميدة يف  ت�أ�سيل ثق�فة  موظفيه� على 

حي�تهم وملء �أوق�ت فر�غهم .
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اأخبـار الإمـارات
اأمريكية راأ�ش اخليمة ت�ست�سيف موؤمتر الهند�سة املدنية والبنية التحتية

 
•• راأ�ص اخليمة-وام:

��ست�س�فت �جل�معة �الأمريكية يف ر�أ�ص �خليمة �لن�سخة �الأوىل ملوؤمتر �لهند�سة �ملدنية و�لبنية �لتحتية .
ت�سمن �ملوؤمتر تقدمي عدة �أبح�ث خلرب�ء من دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة وخ�رجه� حول عدة مو��سيع �أهمه� 
�لنف�ي�ت  تدوير  و�إعثثث�دة  �ل�سحي  �ل�سرف  مي�ه  ومع�جلة  �جليوتقنية  و�لهند�سة  �خلر�س�نة  وخ�س�ئ�ص  مميز�ت 

�ل�سلبة و�إد�رة حركة �ملرور و�إد�رة �لبن�ء و�لت�سميم �حل�س�ري.
و��ستمل �ملوؤمتر على من�ق�س�ت ومن�ظر�ت حيوية �س�رك فيه� �أع�س�ء هيئة �لتدري�ص و�لطالب يف �جل�معة �الأمريكية 
يف ر�أ�ص �خليمة. و �و�سح �لدكتور ح�مد ع�س�ف رئي�ص ق�سم �لهند�سة �ملدنية و�لبنية �لتحتية �أنه �سيتم جمع �الأور�ق 
�ملقدمة يف �ملوؤمتر ون�سره� على موقع �ملوؤمتر كم� �سيتم �لنظر يف �الأور�ق �ملخت�رة ليتم ن�سره� يف جملة �لهند�سة 
و�لعلوم �لبيئية. ومن ن�حيته ��س�ر �لربوفي�سور ح�سن حمد�ن �لعلكيم رئي�ص �جل�معة �ىل �همية عقد موؤمتر�ت 

كهذه يف �أمريكية ر�أ�ص �خليم حيث متكن �لطالب من م�س�ركة �أفك�رهم و�إجر�ء �لبحوث �لعلمية.

�سحة دبي تنجز مرحلة مهمة على طريق م�سرعات امل�ستقبل
•• دبي-وام:

طريق  على  مهمة  مرحلة  بثثدبثثي  �ل�سحة  هيئة  �أجنثثثزت 
مل�سرع�ت  �لر�بعة  �لثثدورة  �إىل  �مل�ستقبل وو�سلت  م�سرع�ت 
�لطبية  �لثثتثثقثثنثثيثث�ت  مثثن  �ملثثزيثثد  المثثتثثالك  �مل�ستقبل  دبثثثي 
�لذكية. وق�ل �لدكتور حممد �لر�س� مدير مكتب �لتحول 
�لر�بعة  �جلثثولثثة  �إن  بثثدبثثي  �ل�سحة  هيئة  يف  �لتنظيمي 
�أخذت  �لثثتثثي  �لثثتثثمثثكثثني  �سل�سلة  مثثن  جثثديثثدة  حلقة  متثثثثثل 
�مل�ستقبل  طريق  على  �إ�س�فية  نقلة  وهي  بزم�مه�  �لهيئة 
�سريعة  بخطو�ت  بدبي  �ل�سحة  هيئة  �إليه  مت�سي  �لثثذي 
�لهيئة  �ملتع�مل مع من�س�آت  و�إجنثث�ز�ت و�قعية ي�ست�سعره� 
يف  �لطبي  �ل�س�أن  على  �لق�ئمون  معه�  ويتع�ي�ص  �لطبية 

بد�أته�  �لتي  و�ملثثثثد�والت  �ملن�ق�س�ت  �أن  و�أو�ثثسثثح  من�س�آتن�. 
هيئة �ل�سحة بدبي مع �ملوؤ�س�س�ت و�ل�سرك�ت �لع�ملية قبل 
�أي�م �سمن مب�درة »م�سرع�ت دبي �مل�ستقبل » ��ستملت على 
جملة من �لطفر�ت �لنوعية يف �لقط�ع �لطبي من بينه� 
 AI Platform « من�سة �لذك�ء �ال�سطن�عي �لطبية
تثثفثثهثثم حثث�لثثة �ملر�سى  بثثثقثثثدر�ت فثث�ئثثقثثة يف  تثثتثث�ثثسثثم  �لثثتثثي   «
�لن�س�ئح  تثثقثثدمي  �أيثث�ثثسثث�  ب�إمك�نه�  �أنثثثه  كم�  وت�سخي�سه� 
ك�لطبيب وتوفري �خلدم�ت �الإكلينيكية عن طريق من�سة 
�حل�لة  بتقييم  �ملن�سة  تقوم  حيث  �الفرت��سية  �خلدم�ت 
�ل�سحية وتوقع �الأمر��ص �ملمكنة وتوفري تقرير مف�سل 

عن �حل�لة وكيفية �لوق�ية من �الأمر��ص �ملتوقعة.
�أنثثثه �إىل جثث�نثثب ذلثثك تثثقثثوم �ملن�سة - عثثن طريق  و�أ�ثثسثث�ف 

�ملعلوم�ت �ملدخلة - بتكوين تو�أم رقمي مبو��سف�ت �ملري�ص 
لتحفيز �ملري�ص �سحي� �إ�س�فة �إىل مميز�ت �أخرى وقدر�ت 
�إمك�نية ��ستخد�م خ��سية �لدرد�سة �لفورية«  ع�لية منه� 
يف  �ال�سطن�عي  �لذك�ء  على  تعتمد  »و�لتي   Chatbot

ت�سنيف �حل�الت و�لت�سخي�ص يف �أي وقت وعند بعد .
وذكر �لدكتور �لر�س� �أن �ملن�ق�س�ت تدور حول توفري جه�ز 
�ل�سكر  ن�سبة  بقي��ص  يقوم  �لذي  ��سطن�عي«  »�لبنكري��ص 
�مل�ست�سفى  يف  �ملقيمني  �ملثثر�ثثسثثى  لثثثدى  دقثث�ئثثق  خم�ص  كثثل 
وب��ستخد�م �لذك�ء �ال�سطن�عي يتخذ �جله�ز �الإجر�ء�ت 
للمري�ص  حمتملة  �نتك��ص  حثث�لثثة  �أيثثثة  لثثتثثفثث�دي  �لثثالزمثثة 
�أو   «  Dextrose« جثثرعثث�ت  �ملثثريثث�ثثص  بثث�إعثثطثث�ء  وذلثثثثك 

�ن�سولني ح�سب �حل�جة.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لرب�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �المل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى �لق��سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجم�ن ميدك�ل كومبلك�ص     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غب��ص       2223555

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �الأهلى مرد�ص         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �الم�ر�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
�مل�ست�سفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خل��سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خل��سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خل��ص     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رمي�                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سف�ء                 6411299
�سيدلية �بن �سين� -  �لد�ن� بالز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجم�ن                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �الم�ر�ت                    7474900
�سيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جل�معة                    3967335 
�سيدلية �الأحت�د                      3935619

�سيدلية �بن �سين� -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سين� - طريق ريج�  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سالم �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�س�فى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية ن�دين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سين� �لكورني�ص  5726885 
�سيدلية �ل�س�رقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�الم�ر�ت                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 ف�ك�ص  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

اخلارجية تفتح باب الت�سجيل لالن�سمام لل�سلك الدبلوما�سي واللتحاق باأكادميية الإمارات الدبلوما�سية
•• اأبوظبي-وام:

و�لتع�ون  �خل�رجية  وز�رة  �أعلنت 
�لت�سجيل وبدء  �لثثدويل فتح ب�ب 
للر�غبني  �لتقدمي  طلب�ت  تلقي 
�ل�سلك  يف  للعمل  �النثث�ثثسثثمثث�م  يف 

�لدبلوم��سي يف �لوز�رة.
للخريجني  �لثثثثتثثثثقثثثثدمي  ويثثثثتثثثثم 
و�ملتقدمني  �جُلثثثثدد  �جلثث�مثثعثثيثثني 
حكومية  جثثثهثثث�ت  يف  �لثثثعثثث�مثثثلثثثني 
خالل  مثثثثن  حثثثكثثثومثثثيثثثة  �ثثثسثثثبثثثه  �أو 
بربن�مج  لثثاللثثتثثحثث�ق  �لثثتثث�ثثسثثجثثيثثل 
دبثثثثثلثثثثثوم �لثثثثثدر��ثثثثثسثثثثث�ت �لثثثعثثثلثثثيثثث� يف 
�لدبلوم��سية  �الإمثث�ر�ت  �أك�دميية 
وذلثثثثك عثثثن طثثريثثق زيثثثثث�رة �ملوقع 
www.eda. �الإلثثثثثثكثثثثثثرتوين 

وحتثثقثثيثثق �ملثثزيثثد مثثن �الإجنثثثثث�ز�ت 
و�لدويل.  �ملحلي  �مل�ستويني  على 
�ملتقدمون  يكون  �أن  ُي�سرتط  وال 
�ثثسثثهثث�د�ت يف  على  �حل��سلني  مثثن 
تخ�س�س�ت مثل �لعلوم �ل�سي��سية 
ال  ولكن  �القت�س�د  �أو  �لت�ريخ  �أو 
يلتحقو�  �أن  �ملثثتثثقثثدمثثني  عثثلثثى  بثثد 
�لعليث�  �لثدر��س�ت  دبثلوم  بربن�مج 
�لدبلوم��سثية  يف  و�لثمتخث�سث�ص 
�لثدولية  و�لعثالق�ت  �الإمث�ر�تيثة 
�لذي تطرحه �أك�دميية �الإم�ر�ت 
ر�سخت  �لثثثثتثثثثي  �لثثثدبثثثلثثثومثثث��ثثثسثثثيثثثة 
للتميز  كمركز�ً  �لر�ئدة  م�كنته� 
دبلوم��سيي  و�إعثثثثثد�د  تثثدريثثب  يف 

وقي�ديي �مل�ستقبل �الإم�ر�تيني.
�لدر��س�ت  دبلوم  برن�مج  ويهدف 

�أن يثثكثثونثثو� مثثن �حلثث��ثثسثثلثثني على 
ج�معة  من  �لبك�لوريو�ص  درجثثة 
معرتف  كثثلثثيثثة  �أو  بثثهثث�  مثثثعثثثرتف 
�لرتبية  وز�رة  قثثثبثثثل  مثثثثن  بثثثهثثث� 
يقل  تر�كمي ال  و�لتعليم مبعدل 
و�جتي�ز  نق�ط،   4 من   2.5 عن 
 TOEFL تثثثثوفثثثثل  �مثثثثتثثثثحثثثث�ن 
/ 550 فثثثثوق  نثثثقثثث�ط  مبثثجثثمثثوع 
�أو �ختب�ر   /213 عرب �حل��سوب 
يقل  ال  مبثث�   IELTS �الآيلت�ص 
�ستت�سمن  كثثمثث�  نثثثقثثث�ط..   6 عثثثن 
�إجثثثثثثثثثثر�ء�ت �اللثثثتثثثحثثث�ق عثثثثثدد من 
�الأخثثثثثثثثثثثرى.. ومن  �الخثثثثتثثثثبثثثث�ر�ت 
تنطبق  �لتي  �الأ�س��سية  �ل�سروط 
عثثثلثثثى �ملثثثتثثثقثثثدمثثثني �لثثثعثثث�مثثثلثثثني يف 
حكومية  �سبه  �أو  حكومية  جه�ت 

و�جتي�ز  �لطلب  وتعبئة   ac.ae
�سروط �لقبول و�لت�سجيل.

ويثثث�أتثثثي هثثثذ� �الإعثثثثثالن مثثن وز�رة 
�خلثثث�رجثثثيثثثة و�لثثثثتثثثثعثثثث�ون �لثثثثثدويل 
نثثثتثثثيثثثجثثثًة الإجنثثثثثثثثثثث�ز�ت �أكثثث�دميثثثيثثثة 
ذ�ت  �لثثدبثثلثثومثث��ثثسثثيثثة  �الإمثثثثثثثثثث�ر�ت 
بن�ء  يف  �جلثثثثوهثثثثريثثثثة  �الأهثثثثمثثثثيثثثثة 
�لثثثثثثقثثثثثثدر�ت �لثثثوطثثثنثثثيثثثة �لثثثكثثثفثثثوءة 
ودورهثثث� �ملثثحثثوري �لثثذي ت�سطلع 
خّرجت  حيث  ت�أ�سي�سه�،  منذ  به 
�الأكثثثثث�دميثثثثثيثثثثثة عثثثثثدة دفثثثثعثثثث�ت من 
�لثثثدبثثثلثثثومثثث��ثثثسثثثيثثثني �الإمثثثث�ر�تثثثثيثثثثني 
�لذين  و�ملُثثثتثثثمثثثّيثثثزيثثثن  �ملُثثتثثمثثّكثثنثثني 
�سي�غة  يف  رئي�سي�ً  دور�ً  يلعبون 
م�ستقبل �لدبلوم��سية �الإم�ر�تية 
وي�س�همون يف تعزيز مك�نة �لدولة 

و�سن�ع  دبلوم��سيني  م�سوؤولني 
عمل  يقت�سر  وال  عثث�ملثثيثثني.  قثثثر�ر 
عثثلثثى تثقيف  فثثقثثط  �الأكثثث�دميثثثيثثثة 
�الإمثث�ر�تثثيثثني و�إعثثثد�دهثثثم خلدمة 
على  �أي�س�ً  بل  ومتثيله�  دولتهم 
�ل�سي��سية  ب�لتوجيه�ت  تزويدهم 
متكنهم  �لتي  و�لثثروؤى  �الأ�س��سية 
من ��ست�سر�ف �لق�س�ي� �الإقليمية 
تثثثوؤثثثثر يف مك�نة  �لثثتثثي  و�لثثعثث�ملثثيثثة 
�لتع�ون  وتثثعثثزز  �الإمثثثثثث�ر�ت  دولثثثثة 
تر�سيخ  يف  لثثيثث�ثثسثث�هثثمثثو�  �لثثثثثدويل، 
�س�أنه�  و�إعثثالء  �لن��سعة  �سورته� 

على �ل�س�حة �لدولية.
�لتقدمي  يف  �لثثثثر�غثثثثبثثثثني  وعثثثلثثثى 
يف  �لثثدبثثلثثوم  بثثربنثث�مثثج  لاللتح�ق 
�لدبلوم��سية  �الإمثث�ر�ت  �أك�دميية 

�أ�سهر   9 تبلغ مدته  �لثثذي  �لعلي� 
وت�سليحهم  �لطلبة  تثقيف  �إىل 
بثثث�ملثثثعثثثرفثثثة و�ملثثثثثثهثثثثثث�ر�ت �لثثثثالزمثثثثة 
�ملهنية  مثث�ثثسثثريتثثهثثم  يف  لثثلثثنثثجثث�ح 
�لدبلوم��سية م�ستقبالً..   ويجمع 
�لثثثثربنثثثث�مثثثثج مثثثثث� بثثثثثني �لثثثثثثثثثدور�ت 
�لعملية،  و�خلثثثثثربة  �الأكثثث�دميثثثيثثثة 
تعليمهم  �لثثثثثطثثثثثالب  ويثثثتثثثلثثثقثثثى 
وتف�علي  حثثيثثوي  جمتمع  �سمن 
معرفة  �كثثتثث�ثثسثث�ب  مثثثن  مُيثثكثثنثثهثثم 
�لعالق�ت  جثثو�نثثب  بك�فة  و��سعة 
تعليمية  �أ�س�ليب  �سمن  �لدولية 
حديثة تعك�ص دين�ميكي�ت �لقرن 
�حلثثثث�دي و�لثثعثث�ثثسثثريثثن وتثثتثثنثثوع م� 
بثثثثثني �ملثثثثحثثثث��ثثثثسثثثثر�ت و�لثثثثلثثثثقثثثث�ء�ت 
و�لثثثثنثثثثقثثثث��ثثثثسثثثث�ت �لثثثتثثثفثثث�عثثثلثثثيثثثة مع 

من  تر�سيحهم  يتم  �أن  حتثثديثثد�ً، 
قبل موؤ�س�س�تهم.

�أك�دميية  �أن  �إىل  �الإ�ثثسثث�رة  جتثثدر 
�الإم�ر�ت �لدبلوم��سية قد �أطلقت 
برن�جم�ً   2017 �لع�م  نه�ية  يف 
�لذين  للطالب  معتمد�ً  �إ�س�في�ً 
�لدر��س�ت  دبلوم  برن�مج  �أكملو� 
بنج�ح  �الأكثثثث�دميثثثثيثثثثة  يف  �لثثعثثلثثيثث� 
�الآد�ب  م�ج�ستري  بثثرنثث�مثثج  وهثثثو 
و�لثثثعثثثالقثثث�ت  �لثثدبثثلثثومثث��ثثسثثيثثة  يف 
للطالب  يثثتثثيثثح  �لثثثثثذي  �لثثثدولثثثيثثثة 
ومع�رفهم  مثثثهثثث�ر�تثثثهثثثم  تثثثعثثثزيثثثز 
برن�مج  يف  �كثثثتثثث�ثثثسثثثبثثثوهثثث�  �لثثثثتثثثثي 
�لدبلوم حول �لق�س�ي� �الإقليمية 
�ملتعلقة  تلك  وخ��سة  و�لثثدولثثيثثة 
ب�الإم�ر�ت و�ل�سرق �الأو�سط ككل.

العني.. انطالق موؤمتر الآثار 
2018 مب�ساركة خرباء دوليني

 
•• العني-وام: 

»�الآث�ر  مثثوؤمتثثر  جل�س�ت  ب�لعني  �لثثد�نثث�ت  منتجع  يف  �الول  �أمثث�ثثص  �نطلقت 
مب�س�ركة  �أبوظبي   - و�ل�سي�حة  �لثق�فة  د�ئثثثرة  تنظمه  �لثثذي   »2018
خرب�ء �آث�ر دوليني. وتر�أ�ص �لدكتور �ستيفن لور�سن من متحف مو�سج�رت 
بتحوالت  تتعلق  �لتي  �لبحوث  من  جمموعة  تن�ولت  جل�سة  �لدمن�رك  يف 
�حلجري  �لع�سر  �لعمل  �أور�ق  ن�ق�ست  حيث  �لثثثثث�ين  �لثثربونثثزي  �لع�سر 

�لقدمي يف �ل�س�رقة و�آخر �الأبح�ث يف �لفجرية و�آث�ر منطقة حت�.
فيم� تر�أ�ص بيرت �سيه�ن مدير �ملب�ين �الأثرية يف د�ئرة �لثق�فة و�ل�سي�حة 
- �أبوظبي جل�سة حتت عنو�ن »خطة �حلف�ظ و�لعم�رة �لتقليدية« ن�ق�ست 
ب�أبوظبي وموقع  ي��ص  بني  �لت�ريخية يف �سري  �ملو�قع  مه�م �حلف�ظ على 
�س�روق �حلديد بدبي وبيت �لطني يف �لعني وقرية �جلزيرة �حلمر�ء يف ر�أ�ص 
�خليمة. ون�ق�ست جل�سة تر�أ�سه� حمد�ن ر��سد �لر��سدي ع�مل �الآث�ر لدى 
د�ئرة �لثق�فة و�ل�سي�حة - �أبوظبي بعنو�ن »�لع�سر �حلديدي يف �الإم�ر�ت 
�لعربية �ملتحدة« - جمتمع�ت �لع�سر �حلديدي و�الآث�ر �الإن�س�نية �ملكت�سفة 
يف مو�قع د�خل دولة �الإم�ر�ت و�سلطنة ُعم�ن و�أحدث �الكت�س�ف�ت يف و�ح�ت 
�ل�س�رقة. وتركز �أجندة �ملوؤمتر على �لبيئ�ت �الأثرية و�ملو�قع �لقدمية �لتي 
�سكنه� �الإن�س�ن حول منطقة �خلليج و�الآث�ر �ملكت�سفة من �لع�سر �حلجري 
�حلديث و�إرث �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن �آل نهي�ن طيب �هلل ثر�ه 
يف تطوير �أعم�ل �لتنقيب عن �الآث�ر يف �لدولة و�الكت�س�ف�ت �الآثرية �لتي 
وجدت يف �لدولة و�لتي تعود �إىل �لع�سرين �لربونزي و�حلديدي وكذلك 

خطط �حلف�ظ على �الآث�ر و�لهند�سة �الإن�س�ئية �لتقليدية.
�لدولة ومنطقة �خلليج  �لع�ملني يف  �الآثثث�ر  �ملوؤمتر فر�سة خلثثرب�ء  ويعد 
م�س�ريعهم  حثثول  و�ملعلوم�ت  �خلثثرب�ت  وتثثبثث�دل  لاللتق�ء  و�لثثعثث�مل  �لعربي 
�لت�ريخ  خثثرب�ء  �سيقدمه�  �لتي  �لتقدميية  �لعرو�ص  ومت�بعة  و�أبح�ثهم 

و�الآث�ر �ملتخ�س�سني يف حفظ و�سون �ملو�قع و�لقطع �الأثرية.

هيئة �سحة دبي توقع اتفاقية تعاون مع معهد كوريا اجلنوبية ال�سحي
•• دبي -وام:

وقعت هيئة �ل�سحة بدبي مذكرة تف�هم �م�ص مع �ملعهد �لكوري لتطوير 
يف  �جلثث�نثثبثثني  بثثني  للتع�ون  متنوعة  قثثنثثو�ت  فتح  بثثهثثدف  �ل�سحي  �لثثقثثطثث�ع 

�ملرحلة �ملقبلة.
وقع �ملذكرة مع�يل حميد �لقط�مي رئي�ص جمل�ص �الإد�رة �ملدير �لع�م لهيئة 
�لكوري لتطوير  �لتنفيذي ملعهد  �لرئي�ص  �ل�سحة بدبي و يل يوجن ت�س�ن 

�لقط�ع �ل�سحي.
وك�ن �لطرف�ن �تفق� يف وقت �س�بق على فتح جم�الت �لتع�ون وفق �الأهد�ف 
على  ال�سيم�  بثثدبثثي  �ل�سحة  هيئة  تثثوجثثهثث�ت  مثثع  يتن��سب  ومبثث�  �مل�سرتكة 
و�لتقني�ت  �الأولثثيثثة  �ل�سحية  ب�لرع�ية  �خل��سة  �لتج�رب  تب�دل  م�ستوى 
عن  ف�سال  �ملتخ�س�سني  بني  �لزي�ر�ت  تب�دل  �إىل  �إ�س�فة  �لتحتية  و�لبنية 
�إيج�د �ل�سبل �ملثلى لدعم بر�مج �لتدريب و�لتنمية �ملهنية و�لتعليم �لطبي 

�لتي تنفذه� �لهيئة.
وق�ل مع�يل �لقط�مي �إن دولة �الإم�ر�ت وكوري� �جلنوبية تربطهم� عالق�ت 
�سد�قة قوية و�أهد�ف عديدة م�سرتكة وم�سروع�ت كربى م� يعك�ص مدى 
�لثقة يف جت�رب كوري� وخربته� �لطويلة يف خمتلف �ملج�الت ومنه� �ملج�ل 

�ل�سحي �لذي ي�سهد تطور� �سريع� يف كال �لبلدين.
تق�سي  بثثدبثثي  �ل�سحة  هيئة  تنفذه�  �لثثتثثي  �لتطوير  �سي��سة  �ن  و�أ�ثثسثث�ف 
ب�النفت�ح على �لع�مل وموؤ�س�س�ته وهيئ�ته �ل�سحية و�ملتخ�س�سة و�الطالع 
�لع�مة وم�سلحة  �مل�سلحة  �لتي تخدم  �لن�جحة  و�خلثثرب�ت  �لتج�رب  على 
 « » �سحة دبي  �إىل حر�ص  ��سرت�تيجيته�.. م�سري�  �لهيئة وتعزز  و�أهثثد�ف 

على تنويع �سر�كته� لال�ستف�دة من جن�ح�ت �ملوؤ�س�س�ت �لع�ملية.
من ج�نبه �أعرب يل يوجن ت�س�ن عن تقدير �ملعهد و�عتز�زه لفتح جم�الت 
مبوؤ�س�سة  �رتب�طه  �أن  مثثوؤكثثد�  بثثدبثثي..  �ل�سحة  هيئة  مع  للتع�ون  جديدة 
وتقدير�  �ملعهد  الإجنثثث�ز�ت  مهمة  �إ�س�فة  ميثل  دبثثي  �سحة  مثل  متقدمة 

خ��س�ً الإد�رته و�لع�ملني فيه.

اللواء ال�سريفي يلتقي امللحق الع�سكري الأردينتفاهم بني �سرطة اأبوظبي ونادي اأبوظبي للدراجات
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ونثث�دي  �أبوظبي  ل�سرطة  �لع�مة  �لقي�دة  وقعت 
لتعزيز  يف  �لثثتثثعثث�ون  لتعزيز  تف�هم  مثثذكثثرة  لثثلثثدر�جثث�ت 
�ملذكرة عن  وقع  �ملجتمع.  �أفثثر�د  لدى  �لري��سي  �لوعي 
ن�ئب  �ل�س�م�سي  �لعميد خليفة بطي   .. �أبوظبي  �سرطة 
�سرطة  جمل�ص  رئي�ص  و�خلثثدمثث�ت  �مل�لية  قثثطثث�ع  مثثديثثر 
�أبوظبي �لري��سي .. فيم� وقعه� عن �لن�دي حممد خليل 
للدر�ج�ت.  �أبوظبي  لن�دي  �لتنفيذي  �ملدير  �حلثثمثث�دي 

�اللتح�ق  على  �لري��سيني  ت�سجيع  �إىل  �ملذكرة  وتهدف 
�لفنية  �خلثثثرب�ت  وتثثبثث�دل  �لهو�ئية  �لثثدر�جثث�ت  بري��سة 
�لتوعية  وحثثمثثالت  �لفع�لي�ت  يف  و�ملثث�ثثسثث�ركثثة  و�الإد�ريثثثثثة 
بج�نب �إت�حة �لفر�سة لهم للم�س�ركة يف تلك �لفع�لي�ت 
من خالل مب�درة كلن� �سرطة وتعزيز �ل�سر�كة و�لتو��سل 
حممد  �لعقيد   .. �ملثثذكثثرة  توقيع  ح�سر  �جل�نبني.  بني 
�ل�سرطية  �لري��سية  �لرتبية  بوعلي مدير مركز  عبيد 
�ل�سر�ك�ت  ق�سم  رئي�ص  �لعط��ص  �لرحمن  عبد  و�ملقدم 

�لرئي�سية يف قط�ع �سوؤون �لقي�دة ب�سرطة �أبوظبي.

 •• اأبوظبي-وام:

ع�م  مثثديثثر  �ل�سريفي  علي  مكتوم  �لثثلثثو�ء  �ثثسثثعثث�دة  بحث 
�لعميد  مكتبه  يف  �مثث�ثثص  لق�ئه  خثثالل  �أبثثوظثثبثثي  �سرطة 
�لركن ف�ر�ص فالح �لعطني �مللحق �لع�سكري يف �سف�رة 
�ملثثمثثلثثكثثة �الأردنثثثيثثثة �لثثهثث��ثثسثثمثثيثثة لثثثدى �لثثثدولثثثة عثثثثدد� من 
�ملو�سوع�ت ذ�ت �الهتم�م �مل�سرتك و�سبل دعم �لعالق�ت 
�ملثثتثثمثثيثثزة يف ظثثثل �لثثثرو�بثثثط �لثثوثثثيثثقثثة �لثثتثثي تثثربثثط بني 

�لبلدين �ل�سقيقني.
بني  �ملتميزة  �لعالق�ت  مبت�نة  �ل�سريفي  �للو�ء  و�أ�ثثسثث�د 
دولثثة �الإمثثث�ر�ت و�ململكة �الأردنثثيثثة �له��سمية يف خمتلف 
على  �ل�سقيقني  �لبلدين  قي�دة  حر�ص  �سمن  �ملج�الت 

دعم وتفعيل �أطر �لتع�ون �مل�سرتك.
حثث�ثثسثثر �لثثلثثقثث�ء �لثثعثثمثثيثثد طثثثث�رق �لثثثغثثثول مثثديثثر مديرية 
�لثثثتثثثحثثثريثثث�ت و�لثثتثثحثثقثثيثثقثث�ت �جلثثنثث�ئثثيثثة بثثقثثطثث�ع �الأمثثثثن 

�جلن�ئي.

جامعة نيويورك تنظم 
ور�سة حول املراأة الإماراتية

 •• اأبوظبي-وام:
نظمت ج�معة نيويورك مبقره� بجزيرة 
�أبوظبي ور�سة عمل حول  �ل�سعدي�ت يف 
مثثو�ثثسثثوع مثثكثث�نثثة �ملثثثثثر�أة �الإمثثث�ر�تثثثيثثثة من 
وجه�ت نظر متعددة. وتطرقت �لور�سة 
�ىل تطور دور �ملر�أة �لقي�دي يف �ملجتمع 
و�القت�س�دية  �الجتم�عية  و�سبل �حلي�ة 
بني �مل��سي و�حل��سر ��س�فة �إىل ح�سور 
�الإم�ر�تي  و�لثثثثثرت�ث  �لثثتثث�ريثثخ  يف  �ملثثثثثر�أة 
ت�سليط  ومت  �ملثثثثثثثثر�أة..  �ثثسثثحثثة  وكثثثذلثثثك 
�ملتنوعة  �لفنية  �ملثثجثث�الت  على  �لثث�ثثسثثوء 
فر�سة  �الإمثث�ر�تثثيثثة  للمر�أة  �أتثث�حثثت  �لتي 
 - �لثثور�ثثسثثة  ح�سر  نف�سه�.  عثثن  �لتعبري 
�لتي ت�ستمر ليومني - عدد من �لقي�د�ت 
�لثثنثث�ثثسثث�ئثثيثثة ولثثيثثلثثى بثثثر�جثثثر �أ�ثثسثثتثث�ذ ز�ئر 
�أبوظبي  نثثيثثويثثورك  جثث�مثثعثثة  يف  م�س�عد 
و�ل�سي��سة  �الجتم�عية  �الأبثثحثث�ث  كلية 
�لع�مة ورن� �ملطوع �أول �إم�ر�تية حت�سل 
على منحة �لدر��س�ت �لعلي� من برن�مج 
�ل�سيخ  مثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة   - �أكثث�ثثسثثفثثورد  جثث�مثثعثثة 
 - للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
ومنى  �إمثث�ر�تثثيثثة  ك�تبة  �خلثثيثث�ط  وميث�ء 
�إم�ر�تية  ومثث�ثثسثثمثثمثثة  مثثعثثمثث�ريثثة  �لثثعثثلثثي 

ح�ئزة على عدة جو�ئز.

وزارة ال�سحة تنظم لقاء مفتوحا مع املن�ساآت ال�سحية اخلا�سة التابعة لها
•• دبي-وام:

مع  مفتوح�  لثثقثث�ء  �مثث�ثثص  �ملجتمع  ووقثث�يثثة  �ل�سحة  وز�رة  نظمت 
�أهد�ف  عر�ص  بهدف  للوز�رة  �لت�بعة  �خل��سة  �ل�سحية  �ملن�س�آت 
على  �حل��سلة  للم�ست�سفي�ت  �لوطني  �ملوؤ�سر  على  �لعمل  ونت�ئج 
�العتم�د �لدويل و�ملوؤ�سر �لوطني ملعدل ح�الت �سوء �ملم�ر�سة لكل 
100 �ألف من �حل�الت �لتي مت عالجه� وق�نون �مل�سوؤولية �لطبية 

ومدونة �ل�سلوك �الأخالقي و�ملهني.
ي�أتي ذلك لتعزيز �ل�سر�كة �ملجتمعية بني �لقط�عني �لع�م و�خل��ص 
خدمة  تقدمي  و�سم�ن  لثثلثثوز�رة  �مل�ستقبلية  ب�خلطط  و�لتعريف 
�سحية ذ�ت جودة لكل �أفر�د �ملجتمع. و�أكد �لدكتور �أمني �الأمريي 

يف  و�لرت�خي�ص  �لع�مة  �ل�سحة  ل�سي��سة  �مل�س�عد  �لثثثوز�رة  وكيل 
م�ستهل �للق�ء - �لذي عقد يف فندق رو�سة �لب�ست�ن بدبي بح�سور 
من  وعثثدد  و�لرت�خي�ص  �لتنظيم  �إد�رة  مديرة  �لغني  عبد  عبري 
ر�سم  على  �لثثثوز�رة  حر�ص   - �خل��سة  �ل�سحية  �ملن�س�آت  م�سوؤويل 
ال�سرت�تيجية  تنفيذ�  �لوطنية  �ل�سحية  �لت�سريع�ت  و  �ل�سي��س�ت 
و�سمن  �لر�سيدة  �حلكومة  توجيه�ت  ووفثثق  �الحتثث�ديثثة  �حلكومة 
روؤية 2021 ب�أن تكون دولة �الإمثث�ر�ت من بني �الأف�سل ع�ملي� يف 

جميع �ملج�الت خ��سة جم�ل تقدمي خدم�ت �لرع�ية �ل�سحية .
�لعالجية  �خلدم�ت  تطوير  يف  �ل�سر�كة  هثثذه  �أهمية  على  و�سدد 
و�ملن�س�آت  لثثلثثمثثر�فثثق  �لثثوطثثنثثيثثة  �ملثثعثث�يثثري  وتطبيق  و�ال�ست�سف�ئية 
�أعلى  وفثثثق  عليه�  و�ال�ثثثسثثثر�يف  �لثثرقثث�بثثي  �لثثثثدور  وتثثعثثزيثثز  �ل�سحية 

�أن  �س�أنه  من  �لذي  �الإيج�بي  �لتن�ف�ص  وتعزيز  �لع�ملية  �ملم�ر�س�ت 
ينعك�ص �إيج�بي� على م�ستوى �خلدم�ت �ل�سحية ب�لدولة .

لروؤية  �لوطنية  �الأجثثنثثدة  مثثدرج يف  �لوطني  �ملوؤ�سر  هثثذ�  �أن  وقثث�ل 
�الإم�ر�ت نظر� الأهميته �ال�سرت�تيجية حيث يعزز ح�سول �ملن�س�آت 
�ل�سحية على �العتم�د �لدويل يف حت�سني �لنظم �ل�سحية الإدم�ج 
�ل�سحية  �لرع�ية  �سبكة  يف  ف�عل  كمكون  و�إ�سر�كه�  �مل�ست�سفي�ت 

وحتقيق جودة يف �خلدم�ت �ل�سحية �ملقدمة للمر�سى .
يف  �لثثدويل  �العتم�د  على  �حل��سلة  �ملن�س�آت  �إجثثمثث�يل  �أن  و�أ�ثثسثث�ف 
�ملوؤ�سر �لوطني مبق�رنة  81 من�س�أه م�ستعر�س� نت�ئج  �لدولة بلغ 
حتليلية يف �أعد�د هذه �ملن�س�آت بني �الأعو�م �لثالثة �مل��سية و�لتي 
 116 �أ�ثثسثثل  2015 مثثن  66 مثثنثث�ثثسثث�أة يف عثثث�م  كثثث�ن يبلغ عثثددهثث� 

ومبعدل 56.89 ب�مل�ئة حيث جت�وز �مل�ستهدف بن�سبة بلغت 48 
�إجم�يل  من  من�س�أة   87 �إىل   2016 عثث�م  يف  �رتفع  بينم�  ب�مل�ئة 
ب�مل�ئة   60 بن�سبة  �مل�ستهدف  وجت�وز  ب�مل�ئة   68 مبعدل   128
103 مبعدل  �إجم�يل  2017 من  81 من�س�أة يف �لع�م  فيم� بلغ 

ب�مل�ئة.  70 بن�سبة  �مل�ستهدف  متج�وز�  ب�مل�ئة   78.64
ولثثفثثت �الأمثثثثريي �إىل �أن �الإمثثثثث�ر�ت تثث�ثثسثثدرت قثث�ئثثمثثة �لثثثثدول �لتي 
ح�سلت م�ست�سفي�ته� على �العتم�د �لدويل ح�سب تقرير منظمة« 
بعدد بلغ  �ل�سني  تلته�  م�ست�سفى   81 بلغ  �إجم�يل  »بعدد   JCI
62 م�ست�سفى  بعدد  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  75 م�ست�سفى ثم 
متقدمة على بع�ص �لدول �لعريقة يف �لرع�ية �ل�سحية مثل �أمل�ني� 

و�لي�ب�ن و�سنغ�فورة وغريه� .
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اأخبـار الإمـارات

افتتح فعاليات املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي

�سلطان القا�سمي يوؤكد �سرورة حت�سني جمتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة 

�لتو��سل  تثثتثثنثث�ول  �لثثتثثي  �مل�ستقبل 
من  حمثثتثثوى  بثث�إر�ثثسثث�ل  ب�لتخ�طر 
�الآلة  تثثدخثثل  دون  �آخثثثر  �إىل  دمثثث�غ 
ورمب� ب�أدو�ت جديدة مل يت�سوره� 
�إىل  الفثثتثث�ً  ح�لي�  �لب�سري  �لعقل 
تقنية �لو�قع �ملعزز للح�سول على 
�ملعلوم�ت �لتي يحت�جه� �ل�سخ�ص 
بجه�ز  �الت�س�ل  �إىل  �حل�جة  دون 
�لثثثذكثثثي  �لثثثهثثث�تثثثف  �أو  �حلثثثث��ثثثثسثثثثوب 
بعد  �لعقول  متّكن  توقع�ت  و�إىل 
ب�آالف  ب�سح�بة مرتبطة  �لتو��سل 
ت�سخيم  مثثن  �لكمبيوتر  �أجثثثهثثثزة 
تفكري�ً  لي�سبح  �الأ�ثثسثثلثثي  �لثثذكثث�ء 
�أطثثثلثثثقثثثت عليه  كثثمثث�  ��ثثسثثطثثنثث�عثثيثث�، 
ب�لتفكري  �مل��سية  �ملرحلة  �أبثثحثث�ث 
�لهجني. و�أ�س�ف ق�ئاًل : قد تبدو 
هثثذه �الأفثثكثث�ر �خلثث�رجثثة عثثن نط�ق 
�إدر�كثثثنثثث� �حلثثثث�يل غثثريثثبثثة نثثوعثث� م� 
يجب  ولكن  للتطبيق  ق�بلة  وغري 
15 �سنة فقط  �أنه منذ  �أن نتذكر 
نحمل  �أن  نت�سور  �أن  لن�  يكن  مل 
�مل�سريف  وح�س�بن�  ومنزلن�  مكتبن� 
وكتبن� و�سورن� كله� يف جّيبن� ويف 
�لذكي  �له�تف  ��سمه�  و�حثثدة  �آلثثة 
موؤكد�ً �أهمية �لتفكري يف م�ستقبل 
�الت�س�ل �الإن�س�ين وطبيعة تو��سل 
�حلكوم�ت مع �سعوبه� يف �مل�ستقبل 
يف �ثثسثثيثث�ق هثثثثذ� �لثثتثثطثثور �جلثثثثذري 
�لثثهثث�ئثثل يف طثثريثثقثثة تثثو��ثثسثثلثثنثث� مع 

بع�سن� وتو��سلن� مع �الآلة .
�أحمد  بن  �سلط�ن  �ل�سيخ  و�ختتم 
�لثثقثث��ثثسثثمثثي كثثلثثمثثتثثه مثثتثثحثثدثثث�ً عن 
و�سيلة �لتو��سل �مل�ستقبلية �لق�درة 
على �أن تتفوق على �له�تف �لذكي 
�لثثذي متكن من جمع �لع�مل بكل 
�أبع�ده و�سالته يف �سريحة �سغرية 
�لثثطثثفثثل عمر  �إىل حثثكثث�يثثة  مثث�ثثسثثري�ً 
�لثثثثثذي طثثثرحثثثه كثث�ثثسثثخثث�ثثسثثيثثة متثل 

�سيء  �أخطر  و�أ�سبح  �سنو�ت  ب�سع 
�لذين  و�لظالميني  �لعبث  يد  يف 
يثثثث�أخثثثثذون �أبثثنثث�ئثثنثث� مثثثن كثثثل مك�ن 
ويحركونهم مثل �لدمى ليدمرو� 

�أنف�سهم وغريهم.
�إىل  �أنظر  �أنثث�   « وبثثنّي �سموه ق�ئاًل 
ك�إن�س�ن  �خلثثثطثثثري  �لثثث�ثثثسثثثالح  هثثثثذ� 
تنظرون  و�أنثثتثثم  ملجتمعه  ُم�سلح 
م�سيف�ً  �لثثتثثطثثور  بثثثث�ب  مثثثن  �إلثثثيثثثه 
�سموه ال بد قبل �أن نبد�أ يف طريق 
نبد�أ مبجتمعن�  �أن  �لتقنية  �لثورة 
و�أن نح�سنه �سد كل هذه �ملعطي�ت 
ولي�ص معنى ذلك �أن نر�قبه فقط 
و�لو�س�ئل  �الأبثثثثو�ب  عليه  نغلق  �أو 
ثثنثثه عثثلثثى درجثثثثثة من  و�إمنثثثثثث� نثثحثث�ثثسّ
�إن�س�ين  و�إميثثثث�ن  و�لثثوعثثي  �ملثثعثثرفثثة 
هذه  و��ستعم�ل  �لعبث  من  مينعه 
�لتكنولوجي� يف تدمري �ل�سعوب ».

ووجثثثثه �ثثسثثمثثوه ر�ثثسثث�لثثة �إىل �الآبثثثث�ء 
�أن  م�سوؤوليتن�  قثث�ئثثاًل  و�الأمثثثهثثث�ت 
�لذين  وبثثنثث�تثثنثث�  �أبثثثنثثث�ئثثثنثثث�  نثثثر�قثثثب 
�أدمنو� على هذه �الأجهزة �حلديثة 
و�لتقنية و�نف�سلو� عن جمتمعهم، 
و�أخثثثذتثثثهثثثم �الأجثثثثهثثثثزة بثثثعثثثيثثثد�ً عن 

و�قعهم.
�لب�حثني من رو�د  كم� دع� �سموه 
�ملعرفة و�لثق�فة و�لتقنية �حلديثة 
من �سيوف �ملنتدى �إىل �لبحث يف 
كيفية منع �لعبث من �لو�سول �إىل 
�إىل  ينتقلو�  حتى  وبن�تن�  �أبن�ئن� 
و�إمك�نية  �لفو�سى  من  �لعقالنية 
توجيه �الأطف�ل �إىل ��ستعم�ل هذه 
فقط،  و�لثثفثث�ئثثدة  للنفع  �الأجثثثهثثثزة 
و�بحثو�  �جثثيثثبثثوين  �ثثسثثمثثوه  قثث�ئثثاًل 
ونثثحثثن بثثعثثد ذلثثثك نثث�ثثسثثرع �الأبثثثثو�ب 
فلت�أتي هذه �لتكنولوجي� �جلديدة 

وال نخ�فه� الأنن� حم�سنون.
�أحمد  بثثن  �سلط�ن  �ل�سيخ  و�ألثثقثثى 

�ت�س�لية تلبي �حتي�ج�ت �جلمهور 
و�س�ئل  تت�سمن  �لوقت  نف�ص  ويف 
�حلثثمثث�يثثة �لثثثالزمثثثة لثث�ثثسثثمثث�ن عدم 

�خرت�ق �ملعلوم�ت �أو �لبي�ن�ت .
وخثثتثثمثثت �لثثدكثثتثثورة �أمثثيثثنثثة غريب 
كثثلثثمثثتثثهثث� مثثطثث�لثثبثثة بثثث�ثثثسثثثرورة �أن 
�مل�ستخدمة  و�للغة  �لر�س�ئل  تكون 
�سف�فة  �حلثثثكثثثومثثثي  �التثثث�ثثثسثثث�ل  يف 
ومثثثثثدرو�ثثثثثسثثثثثة وقثثثثثويثثثثثة ومثثثوثثثثوقثثثة 
مثثثثثن قبل  ومثثثثفثثثثهثثثثومثثثثة ومثثثثثثثثثثثد�رة 
يف  تر�سل  و�أن  خمت�سني  �أ�سخ��ص 
و�ملن��سب م�سيفة  �ل�سحيح  وقته� 
�أنه� قد ال تكون فع�لة �إال �إذ� بنيت 
وموثوقة  مثثتثثكثثررة  ر�ثثسثث�ئثثل  عثثلثثى 
على  �حلري�سة  �حلكوم�ت  د�عية 
رف�هيتهم  وتعزيز  �سعوبه�  حم�ية 
�لتي  �لثثكثثيثثفثثيثثة  يف  �لثثتثثفثثكثثري  �إىل 
�الت�س�ل  قثثنثثو�ت  بثثهثث�  �ست�ستخدم 

ب�مل�ستقبل.
�ل�سيخ  �لثث�ثثسثثمثثو  �ثثسثث�حثثب  وجتثثثثثول 
بثثثثثن حممد  �ثثثسثثثلثثثطثثث�ن  �لثثثثدكثثثثتثثثثور 
�الأعلى  �ملجل�ص  ع�سو  �لق��سمي 
�ل�سيخ  بثثحثث�ثثسثثور  �لثث�ثثسثث�رقثثة  حثث�كثثم 
�لق��سمي  �أحثثثثمثثثثد  بثثثثن  �ثثثسثثثلثثثطثثث�ن 
�سعيد عالي مدير  و�سع�دة طثث�رق 
�ملكتب �الإعالمي حلكومة �ل�س�رقة 
�ملركز  مثثثديثثثر  �لثثنثثقثثبثثي  وجثثثثو�هثثثثر 
بعد  �حلكومي  لالت�س�ل  �لثثثدويل 
�ملنتدى  �أروقثثثثة  حثثفثثل �الفثثتثثتثث�ح يف 
�لفع�لي�ت  عثثلثثى  �ثثسثثمثثوه  مثثطثثلثثعثث�ً 
�ملثث�ثثسثث�حثثبثثة حثثيثثث تثث�بثثع جثث�نثثبثث�ً من 
بع�ص �لور�ص �لتدريبية و�جلل�س�ت 
�لتف�علية وتفقد �أجنحة عدد من 
�سموه  و��ستمع  �مل�س�ركة  �جلثثهثث�ت 
من�س�ت  عثثثن  مثثفثث�ثثسثثل  �ثثثسثثثرح  �إىل 

و�أجنحة �جله�ت �مل�س�ركة.
ج�نب  �إىل  �الفثثتثثتثث�ح  حثثفثثل  ح�سر 
�ل�س�رقة  حثث�كثثم  �لثث�ثثسثثمثثو  �ثثسثث�حثثب 

�لي�أ�ص  �ملثثّعثثرب عثثن حثث�لثثة  �جلثث�فثثة 
و�تخيل نف�سي تلك �لورقة �جل�فة 

يف مهب �لريح .
�ل�سعور  �أن  �إىل  �ثثثسثثثمثثثوه  ولثثثفثثثت 
يف  �لعربية  �ل�سعوب  على  �لط�غي 
تلك �لفرتة ك�ن �سلبي�ً مبين�ً �سموه 
�أنه مل يكن وحده يف ذلك �ل�سعور 
�لثثعثث�م �لثثثذي مثثّثثثل نثثهثث�يثثة �لنموذج 
�لثثعثثربثثي ت�رك�ً  �لثثقثثومثثي لثثالإنثث�ثثسثث�ن 
م�سلواًل  �لثثعثثربثثي  �الإنثث�ثثسثث�ن  تفكري 
و�سعوره ب�أن �سفحة قد ُطويت ويف 
لكل  ��ستنز�ف�ً  مّثلت  �لوقت  نف�ص 
�ملنظوم�ت و�لنظري�ت �لتي �س�دت 
يف تلك �لفرتة وبعده� وتركتن� يف 
جمتمع خ��سع لل�سدم�ت �ملختلفة 
و�جتم�عية  و�سي��سية  �قت�س�دية 

وثق�فية.
وحتثثثثثدث �ثثسثثمثثوه عثثثن تثثث�أثثثثري تلك 
�لثثثثفثثثثرتة عثثثلثثثى تثثثفثثثكثثثري �الإنثثث�ثثثسثثث�ن 
�لعربي ق�ئاًل بد� �الإن�س�ن �لعربي 
يثثثرى �لبع�ص  �أزمثثثثة  �أنثثثثه يف عثثمثثق 
�أزمثثثثة هثثويثثة ويثثثثرى �لبع�ص  �أنثثهثث� 
�الآخر �أنه� �أزمة م�سروعية وبقين� 
كذلك �إىل يومن� هذ� نتّيه يف �لتّيه 
وت�أتين� �الآن هذه �لتقنية �حلديثة 
فعلى �أي �أ�س��ص �أرتكز على �ل�سم�ح 
لتلك �ملعطي�ت للولوج �إىل جمتمع 

ال يعرف هويته وال م�سروعيته ».
نرتقي  �أن  يجب  �أنثثنثث�  �سموه  و�أكثثثد 
ونثثحثثّول بثثقثث�يثث� تثثلثثك �لثثهثثزميثثة �إىل 
و�حلكمة  �لعربة  ون�أخذ  ج�د  فعلمِ 
و�أمل�ني� وكوري�  �لي�ب�ن  من هزمية 
�جلنوبية لنعرف م� هي �خلطو�ت 
و�لتقدم  لثثلثثتثثطثثور  �تثثبثثعثثوهثث�  �لثثتثثي 
وبذلك نكون قد و�سعن� يدن� على 
�سالح�ً  �سن�سلمه  �لثثثذي  �ملثثجثثتثثمثثع 
�حلديثة  �لثثتثثقثثنثثيثثة  وهثثثثو  خثثثطثثثري�ً 
وهو �ل�سالح �لذي دخل علين� قبل 

مقدم�ً  �لثثقثث�دمثثة  �ل�سنو�ت  �أجثثيثث�ل 
�أعددن�  مثث�ذ�  للحكوم�ت:  ت�س�وؤله 
بعده  ومثث�  عمر  ملرحلة  كحكوم�ت 
�أمينة غريب  �لدكتورة  و�ألقت  ؟«. 
عرّبت  كلمة  �ملنتدى  �سرف  �سيف 
�س�حب  �إىل  �ثثسثثكثثرهثث�  عثثثثن  فثثيثثهثث� 
�سلط�ن  �لثثدكثثتثثور  �لثث�ثثسثثيثثخ  �لثث�ثثسثثمثثو 
بن حممد �لق��سمي ع�سو �ملجل�ص 
�لثثث�ثثثسثثث�رقثثثة على  �الأعثثثثثلثثثثثى حثثثث�كثثثثم 
�ملهم  �ملنتدى  هثثذ�  يف  ��ست�س�فته� 
�إىل متكني حكوم�ت  �لثثذي يهدف 
�ملنطقة من �لتو��سل بفع�لية مع 
�ثثسثثعثثوبثثهثث� ويثث�ثثسثثكثثل يف �لثثوقثثت ذ�ته 
�الإم�ر�ت  دولثثة  لق�دة  فخر  مدع�ة 

�لعربية �ملتحدة.
�حلكوم�ت  م�سوؤولي�ت  �أن  و�أكثثثدت 
فيم� يتعلق ب�لتو��سل مع �سعوبه� 
يجب  �إذ  مثثر�حثثل  ثثثثالث  تت�سمن 
تقدمي  يف  �ثثسثثبثث�قثثة  �أواًل  تثثكثثون  �أن 
ب�ل�سمولية  تثثتثثمثثيثثز  مثثثعثثثلثثثومثثث�ت 
و�مل�سد�قية و�أن توفر بنية حتتية 
�أو �أدو�ت �ت�س�ل ق�درة على �إ�سد�ر 
�ملن��سب  �لثثوقثثت  يف  دقيقة  ر�س�ئل 
عثثنثثد �لثثتثثعثثر�ثثص الأيثثثثثة �أزمثثثثثثث�ت �أو 
�حلم�ية  توفر  �أن  وث�لث�ً  كثثثو�رث، 
مع�دية  قثثوى  �أي  وجثثه  يف  ل�سعبه� 
�لبي�ن�ت  �إىل  �لو�سول  حتثث�ول  قد 
وت�ستغل قنو�ت �الت�س�ل الأغر��ص 

غري م�سروعة.
وق�لت غريب �إذ� مل ن�سكل م�سدر�ً 
ب�لن�سبة  لثثلثثمثثعثثلثثومثث�ت  مثثثوثثثثوقثثث�ً 
�مل�سد�قية  فثثجثثوة  فثثثث�إن  لثث�ثثسثثعثثبثثنثث�، 
�سيمالأه� �آخرون من د�خل بلد�نن� 
وخ�رجه� ب�سكل فوري ووفق �أجندة 
ف�إنن� ال منلك  ولذ�  �أحي�ن�ً  معينة 
�ثثسثثوى �الإ�ثثسثثر�ع �إىل توفري  خثثيثث�ر�ً 
و�س�ملة  قوية  وطنية  حتتية  بنية 
لالت�س�الت ل�سم�ن تقدمي ر�س�ئل 

�ل�س�رقة  جمل�ص  رئي�ص  �لق��سمي 
�سرورة  فيه�  �أكثثد  كلمة  لثثالإعثثالم 
لثثثتثثث�ثثثسثثث�رع  �حلثثثثثكثثثثثومثثثثث�ت  �إدر�ك 
�لثثثتثثثي تهدد  �لثثتثثقثثنثثيثثة  �لثثثتثثثطثثثور�ت 
تال�سي و�س�ئل �لتو��سل �لتقليدية 
�لتجهيز�ت  �إعثثثثثثثثثثد�د  وتثثثتثثثطثثثلثثثب 
�مل�ستقبلية  للمر�حل  لال�ستعد�د 
بتطور�ته�  �لثثتثثنثثبثثوؤ  ي�سعب  �لثثتثثي 
�إن  �إىل  مثث�ثثسثثري�ً  قثثفثثز�تثثهثث�  ومثثثثدى 
�لثثرقثثمثثيثثة تتطور  �لثثثثثثثورة  و�ثثسثث�ئثثل 
يفوق  رمبثثث�  و�ثثسثثريثثع  هثث�ئثثل  ب�سكل 
حثثتثثى �ثثسثثرعثثة �لثث�ثثسثثوت ومثثنثثهثث� م� 
به  �لثثذي تبقى  �لوقت  يتال�سى يف 
�ملر�حل  م�ستعر�س�ً  �أخثثرى  و�س�ئل 
�لتقنية  تثث�ثثسثثهثثده  ملثث�  �ملثثقثثبثثلثثة وفثثقثث�ً 
موؤكد�ً  وتثثثطثثثور�ت  مثثفثث�جثث�آت  مثثثن 
و�الآلي�ت  �خلطط  �إعثثثد�د  �ثثسثثرورة 
ت�سهيل  يف  ت�س�هم  �لتي  و�لرب�مج 
�مل�ستقبل  �أجثثيثث�ل  مثثع  �سبل �حلثثثو�ر 
�لرقمية  لغتهم  وخم�طبتهم وفق 
�مل�ستمر  �لثثتثثو��ثثسثثل  على  للحف�ظ 

بني �حلكومة وجمهوره�.
�ل�س�رقة  جمل�ص  رئثثيثث�ثثص  وتثثثنثثث�ول 
م�ستقبلية  حثثثكثثث�يثثثة  لثثثثثثالإعثثثثثثالم 
من  وهثثو  عمر  �لطفل  يف  ج�ّسده� 
ن�س�أت وترعرعت يف  �لتي  �الأجي�ل 
ب�تت  و�لثثذي  �لرقمي  �لع�سر  ظل 
طفولة  �ألثثثعثثث�ب  تثث�ثثسثثبثثه  ال  �ألثثثعثثث�بثثثه 
رقمية  فكله�  و�ملثث��ثثسثثي  �حلثث��ثثسثثر 
متطرق�ً  تو��سله  طريقة  وكذلك 
�مل�ستقبلية  �ملثثر�حثثل  تثثوقثثعثث�ت  �إىل 
فيه�  يتال�سى  رمبثث�  �لتي  �لق�دمة 
و�س�ئل  وتثثتثثغثثري  �لثثنثثقثث�ل  �لثثهثث�تثثف 
من  لتكون  �الجتم�عي  �لتو��سل 
ت�ريخ �الأجد�د ويحل حمله� �أدو�ت 

تو��سل �أخرى.
�أحمد  بثثن  �سلط�ن  �ل�سيخ  و�أ�ثثثسثثث�ر 
تقنية  �أبثثحثث�ث  �أبثثثرز  �إىل  �لق��سمي 

•• ال�شارقة-وام:

�ل�سيخ  �لثث�ثثسثثمثثو  �ثثثسثثث�حثثثب  �فثثثتثثثتثثثح 
بثثثثثن حممد  �ثثثسثثثلثثثطثثث�ن  �لثثثثدكثثثثتثثثثور 
�الأعلى  �ملجل�ص  ع�سو  �لق��سمي 
�م�ص  �ثثثسثثثبثثث�ح  �لثثث�ثثثسثثث�رقثثثة  حثثثث�كثثثثم 
فع�لي�ت �ملنتدى �لدويل لالت�س�ل 
�حلكومي يف دورته �ل�س�بعة و�لتي 
لالت�س�ل  �لثثدويل  �ملركز  ينظمه� 
للمكتب  �لثثثثثتثثثثث�بثثثثثع  �حلثثثثثكثثثثثومثثثثثي 
على  �ل�س�رقة  حلكومة  �الإعالمي 
�إك�سبو  مثثثركثثثز  يف  يثثثومثثثني  مثثثثثثد�ر 
�الألفية  �ثثثسثثثعثثث�ر  حتثثثثت  �لثثث�ثثثسثثث�رقثثثة 

�لرقمية.. �إىل �أين؟.
�ل�سيخ  �لثثث�ثثثسثثثمثثثو  �ثثثسثثث�حثثثب  و�أكثثثثثثثثد 
بثثثثثن حممد  �ثثثسثثثلثثثطثثث�ن  �لثثثثدكثثثثتثثثثور 
حت�سني  �ثثثثثثثسثثثثثثثرورة  �لثثثثقثثثث��ثثثثسثثثثمثثثثي 
�لدخيلة  �الأفثثكثث�ر  مثثن  جمتمع�تن� 
على  �سلب�ً  تثثوؤثثثر  �لثثتثثي  و�لثثهثثد�مثثة 
الأبن�ئن�  �الجثثتثثمثث�عثثيثثة  �لثثتثثنثث�ثثسثثئثثة 
وبن�تن� وتقودهم �إىل �لعبث �لذي 
�حلديثة  �لثثتثثكثثنثثولثثوجثثيثث�  جتثثلثثبثثه 
�أهمية  مثثثع  لثثهثث�  �سلبية  كثثجثثو�نثثب 
من  و�ال�ستف�دة  للم�ستقبل  �لعمل 
جتثثث�رب �لثث�ثثسثثعثثوب �لثثتثثي عثث�نثثت من 
يف  �لثثيثثوم  �أ�سبحت  لكنه�  �لثثهثثز�ئثثم 
�ملتطورة  �لع�ملية  �لثثثدول  م�س�ف 
�الإحب�ط  �سعور  على  �لتغلب  عرب 
ب�لعلم  و�ال�ثثثسثثثتثثثغثثث�ل  بثثث�لثثثهثثثزميثثثة 

و�ملعرفة و�لوعي �ملجتمعي.
حفل  يف  كلمته  يف  �ثثسثثمثثوه  و�أ�ثثثسثثث�ر 
�ل�سيخ  �ثثسثثمثثو  بثثحثث�ثثسثثور  �الفثثثتثثثتثثث�ح 
�سلط�ن  بثثثن  بثثثن حمثثمثثد  �ثثسثثلثثطثث�ن 
ح�كم  ونثث�ئثثب  عهد  ويل  �لق��سمي 
�ل�سعوب  �إر�دة  �أن  �إىل  �لثث�ثثسثث�رقثثة 
تطور  يف  �حلثثث��ثثثسثثثم  �لثثثعثثث�مثثثل  هثثثثي 
�ملثثجثثتثثمثثعثث�ت وتثثقثثدمثثهثث� بثثعثثيثثد�ً عن 
�سموه  م�ستداًل  للهز�ئم،  �لثثركثثون 
�لثثثدول �لكربى  بتج�رب عثثدد مثثن 
�لثثتثثي عثث�نثثت مثثن ويثثثالت �لهزمية 
مثثثثثثثل �أملثثثث�نثثثثيثثثث� و�لثثثثيثثثث�بثثثث�ن وكثثثوريثثث� 
�ليوم من  �أ�سبحت  �جلنوبية وقد 
ومث�ل  �لكربى  �ل�سن�عية  �لثثدول 
ونظرتهم  �لثثث�ثثثسثثثعثثثوب  لثثتثثطثثلثثعثث�ت 

�الإيج�بية للم�ستقبل.
��ثثسثثتثثهثثل �سموه  �ثثسثثمثثوه قثثثد  وكثثثثث�ن 
كلمته ب�لرتحيب ب�سيوف �ملنتدى 
مبتدء�ً �سموه حديثه عن �الأجي�ل 
�لثث�ثثسثث�بثثقثثة وتثثطثثلثثعثث�تثثهثث� ومثثثث� يجب 
ق�ئاًل  �ملثث�ثثسثثتثثقثثبثثل  يثثكثثون  �أن  عثثلثثيثثه 
و�س�أعرب  �لقدمي  �جليل  من  نحن 
�إىل  لكن  ع�م�ً   45 �أكثثر من  بكم 
�لثثور�ء لرنى م� ك�ن وم� يجب �أن 
نكون عليه فنحن يف �ل�سرق ُهزمن� 
هزمية كبرية يف �سنة 1976 وم� 
ز�ل �سعور �لهزمية ي�سيطر علين�.

وت�بع �سموه �أن� من جيل �لهزمية 
يومه�  وكثثنثثت  و�سطه�  كثثنثثُت يف  بثثل 
�لفرن�سي  �الأديثثثثثب  قثث�لثثه  مثث�  �أردد 
�لورقة  ن�سه  يف  �رنثثولثثد  �إنثثثطثثثو�ن 

كثثل مثثن �لثث�ثثسثثيثثخ خثث�لثثد بثثن ع�س�م 
�لطري�ن  د�ئثثثرة  رئي�ص  �لق��سمي 
�ملدين و�ل�سيخ حممد بن عبد�هلل 
�الإح�س�ء  د�ئثثثثرة  رئثثيثث�ثثص  ثثثث�ين  �آل 
ومع�يل  �ملثثجثثتثثمثثعثثيثثة  و�لثثثتثثثنثثثمثثثيثثثة 
�ل�سيخة لبنى بنت خ�لد �لق��سمي 
و�ل�سيخ  ز�يثثثثثثد  جثثث�مثثثعثثثة  رئثثيثث�ثثسثثة 
مدير  �لق��سمي  �أحثثمثثد  بثثن  خثث�لثثد 
�الإلكرتونية  �حلكومة  د�ئثثرة  عثث�م 
حميد  بثثثثثثثن  حمثثثثثمثثثثثد  و�لثثثثث�ثثثثثسثثثثثيثثثثثخ 
�الإح�س�ء  د�ئثثثرة  مثثديثثر  �لق��سمي 
و�لتنمية �ملجتمعية و�ل�سيخ م�جد 
د�ئرة  مدير  �لق��سمي  �سلط�ن  بن 

�سوؤون �ل�سو�حي و�لقرى.
كثثثمثثث� حثث�ثثسثثر �الفثثثثتثثثثتثثثث�ح كثثثثل من: 
مثثعثث�يل عثثبثثد�لثثرحثثمثثن بثثثن حممد 
ووق�ية  �لثث�ثثسثثحثثة  وزيثثثثر  �لثثعثثويثث�ثثص 
�ملجتمع و مع�يل �لدكتور عبد�هلل 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
ومع�يل  �لتحتية  �لبنية  تثثطثثويثثر 
نثثثورة بثثنثثت حمثثمثثد �لثثكثثعثثبثثي وزيرة 
و�لفريق  �ملعرفة  وتنمية  �لثق�فة 
�سيف عبد�هلل �ل�سعف�ر وكيل وز�رة 
�لد�خلية و�سع�دة حممد بن �سقر 
ل�سوؤون  �مل�س�عد  �لوكيل  �لنعيمي 
�ملو�رد  �مل�س�ندة يف وز�رة  �خلدم�ت 
ر��سد  و�سع�دة  و�لتوطني  �لب�سرية 
�لديو�ن  رئي�ص  �ل�سيخ  بثثن  �أحثثمثثد 
�الأمثثثثثثريي و�لثثثثلثثثثو�ء �ثثسثثيثثف �لثثثثزري 
�ل�س�م�سي ق�ئد ع�م �سرطة �ل�س�رقة 
و�سع�دة هن� �سيف �ل�سويدي رئي�سة 
�لطبيعية  و�ملحمي�ت  �لبيئة  هيئة 
�لكعبي  م�سبح  �سعيد  و�لثثدكثثتثثور 
للتعليم  �لثث�ثثسثث�رقثثة  جمل�ص  رئي�ص 
�ملحي�ن  عثثثلثثثي  عثثثثبثثثثد�هلل  و�ثثثسثثثعثثث�دة 
�ل�سحية  �لثث�ثثسثث�رقثثة  هثثيثثئثثة  رئثثيثث�ثثص 
�ملهريي  بثثطثثي  خثثث�لثثثد  و�ملثثهثثنثثد�ثثص 
و�مل�س�حة  �لتخطيط  د�ئثثرة  رئي�ص 
�لزع�بي  عثثبثثيثثد  حمثثمثثد  و�ثثثسثثثعثثث�دة 
رئي�ص د�ئرة �لت�سريف�ت و�ل�سي�فة 
و�لدكتور خ�لد عمر �ملدفع رئي�ص 
مثثديثثنثثة �لثث�ثثسثث�رقثثة لثثالإعثثالم وعدد 
مثثثن كثثثبثثث�ر �ملثثث�ثثثسثثثوؤولثثثني مثثثن د�خثثثل 

وخ�رج �لدولة .
يت�سمن �ملنتدى 19 جل�سة حو�رية 
تف�علية  جل�س�ت  و�ثثسثثبثثع  وملهمة 
40 متحدث�  مثثن  �أكثثثثر  يثثقثثدمثثهثث� 
فع�لي�ت  بثثجثث�نثثب  دولثثثثة   16 مثثثن 
�أخثثثثثثرى عثثثديثثثدة مبثث�ثثسثث�ركثثة بثثثث�رزة 
و�ل�سب�ب  �الأطثثفثث�ل  مثثن  ملجموعة 
وذلك �سمن روؤية �ملنتدى �لدويل 
�لر�مية  �حلثثثكثثثومثثثي  لثثثالتثثث�ثثثسثثث�ل 
فئ�ت  جميع  م�س�ركة  �سم�ن  �إىل 
�أف�سل  لعر�ص  جهوده  يف  �ملجتمع 
�ملثثمثث�ر�ثثسثث�ت و�لثثتثثجثث�رب �لثثر�ئثثدة يف 

هذ� �ملج�ل.
تدريبية  ور�س�  �ملنتدى  ي�سمل  كم� 
�ملوؤ�س�س�ت  مثثثثن  نثثخثثبثثة  تثثقثثدمثثهثث� 
�لثثثثثدولثثثثثيثثثثثة وعثثثثثثثثدد مثثثثثن �جلثثثثهثثثث�ت 

�الإعالمية و�ل�سرك�ت �لتقنية.

�صموه لالآباء والأمهات: م�صوؤوليتنا اأن نراقب اأبناءنا وبناتنا الذين اأدمنوا الأجهزة احلديثة والتقنية وانف�صلوا عن جمتمعهم

�سلطان القا�سمي يزور من�سة جمل�ش �سورى اأطفال ال�سارقة يف املنتدى الدويل لالت�سال احلكومي
•• ال�شارقة -وام:

�ل�سيخ  �لثث�ثثسثثمثثو  �ثثثسثثث�حثثثب  �ثثثثسثثثث�رك 
بثثثثثن حممد  �ثثثسثثثلثثثطثثث�ن  �لثثثثثدكثثثثثتثثثثثور 
�الأعلى  �ملثثجثثلثث�ثثص  ع�سو  �لثثقثث��ثثسثثمثثي 
حثثثث�كثثثثم �لثثثث�ثثثثسثثثث�رقثثثثة خثثثثثثالل زيثثثثثث�رة 
�سورى  جمل�ص  من�سة  �إىل  �سموه 
فع�لي�ت  �سمن  �لثث�ثثسثث�رقثثة  �أطثثفثث�ل 
لالت�س�ل  �لثثدويل  �ملنتدى  �فتت�ح 
�جلل�سة  مثثثثن  جثثث�نثثثبثثث�ً  �حلثثثكثثثومثثثي 
�النعق�د  دورة  للمجل�ص يف  �لث�لثة 
�سع�ر  �أقيمت حتثثت  و�لثثتثثي   15 �لثثث 
و�ملق�مة  �خلثثري«  وطثثن  نبني  »مع�ً 
�سمو   .. �ثثسثثمثثوه  قثثريثثنثثة  بثثثرعثثث�يثثثة 
بثثثنثثثت حممد  �لثثث�ثثثسثثثيثثثخثثثة جثثثثثو�هثثثثثر 
�لق��سمي رئي�سة موؤ�س�سة ربع قرن 
وذلك  و�ملبتكرين  �لق�دة  ل�سن�عة 

يف مركز �إك�سبو �ل�س�رقة.
ح�كم  �لثثث�ثثثسثثثمثثثو  �ثثثسثثث�حثثثب  ورحثثثثثثثب 
�ل�س�رقة  ملتقى  بثثوفثثود  �لثث�ثثسثث�رقثثة 
لالأطف�ل �لعرب ومتنى لهم �إق�مة 
على  وحثثّثثثهثثم  �لثث�ثثسثث�رقثثة  يف  �سعيدة 
�لثثبثثقثث�ء عثثلثثى تثثو��ثثسثثل مثثع بع�سهم 
�لبع�ص بعد مغ�درة دولة �الإم�ر�ت 
يتع�ونو�  و�أن  �ملثثتثثحثثدة  �لثثعثثربثثيثثة 
رة �أفك�رهم �مل�سرتكة  �سوية على بلومِ
ويطورو� م� تعلموه خالل فع�لي�ت 
�مللتقى من �أجل حتقيق �أحالمهم.

مع قيمن� ومب�دئن� وتق�ليدن� .
مب�  يكتفو�  �أال  �الأطثثفثث�ل  ون�سحت 
�لدر��سي  �لثثثيثثثوم  خثثثالل  يثثتثثعثثلثثمثثوه 
خالل  مثثن  �لتعلم  يثثتثث�بثثعثثو�  �أن  بثثل 
مثثثثثث� تثثثثثثوفثثثثثثره مثثثثنثثثث�ثثثثسثثثث�ت �ملثثثعثثثرفثثثة 
متعلمني  لثثيثثكثثونثثو�  �الإلثثكثثرتونثثيثثة 
د�ئمني ويكت�سبون مه�ر�ت جديدة 
لهم..  ك�منة  مثثو�هثثب  ويكت�سفون 
يعلمهم  �أن  ينتظرو�  بثث�أال  ودعتهم 
�أحد بل �ملب�درة �إىل �كت�س�ف �ملع�رف 
�جلديدة عرب �لتقني�ت �ملت�حة لهم 
م�سددة على �سرورة عدم ��ستهالك 
�ملعرفة �أو �الأدو�ت �لتكنولوجية بل 
مثثثن خالل  �إنثثتثث�جثثهثث�  �إىل  �لثث�ثثسثثعثثي 
�الخثثثثرت�ع و�البثثتثثكثث�ر و�أ�ثثثسثثث�رت �إىل 
�إىل  تقود  قد  جديدة  فكرة  كل  �أن 
�خرت�ع كبري يغري حي�ة �لكثريين 
�الأطف�ل  م�سجعة  �الأفثث�ثثسثثل  نثثحثثو 
على �ل�سعي �لد�ئم �إىل �لبحث عن 
ت�س�دف  ب�سيطة  لتحدي�ت  حلول 

�أبن�ء جيلهم.
و�أو�سى نو�ب جمل�ص �سورى �أطف�ل 
�إلكرتونية  ب�إن�س�ء من�سة  �ل�س�رقة 
ب�لتع�ون  �لثث�ثثسثث�رقثثة  �أطثثفثث�ل  بثث��ثثسثثم 
تتو�جد  �أن  عثثلثثى  عثث�ملثثيثثة  قثثنثث�ة  مثثع 
قن�ة  �أو  �لثثثدولثثثة  فثثروعثثهثث� يف  �أحثثثثد 
�الجتم�عي  �لتو��سل  و�س�ئل  عرب 
�لتعليم  تثثثكثثثنثثثولثثثوجثثثيثثث�  لثثتثثفثثعثثيثثل 

و�لتعلم  �البثثثتثثثكثثث�ر  بثثثر�مثثثج  مثثثديثثثر 
�لتعليم  بثثثثثد�ئثثثثثرة  �الإلثثثثثثكثثثثثثرتوين 
تن�ولت  حيث   ADEK و�ملعرفة 
�ملعلوم�ت  تكنولوجي�  دور  حمثثور 
يف �لثثتثثعثثلثثيثثم و�لثثثتثثثعثثثلثثثم و�الطثثثثثثالع 
و�الإيج�بي�ت  �ملثثثثز�يثثثث�  �أبثثثثثثرز  عثثلثثى 
ال�ستخد�م �لتكنولوجي� يف �لتعليم 
�إىل  �الأطف�ل  �لذ�تي وكيفية تنقل 
�أخثثثثرى مثثن خثثثالل �لو�قع  عثثثثو�مل 
�الفرت��سي و�العتم�د على �أنف�سهم 

يف �حل�سول على �ملعلوم�ت.
 70 مب�س�ركة  �جلل�سة  و�نثثعثثقثثدت 
يق�رب من  م�  �إىل  ب�الإ�س�فة  ن�ئب�ً 
دول   10 من  وطفلة  طفل   128
�ل�س�رقة  ملتقى  وفثثود  مثثن  عربية 
�لث�لثة  دورتثثه  �لعرب يف  لالأطف�ل 

ع�سرة.
�سلط�ن  بن  ف�هم  �ل�سيخ  وحر�ص 
�لثثثقثثث��ثثثسثثثمثثثي خثثثثثالل حثثثديثثثثثثثه على 
�لتحول  عثثلثثى  �الأطثثثثفثثثث�ل  تثثعثثريثثف 
�لتحول  �ن  قثثثث�ل  حثثيثثث  �لثثثرقثثثمثثثي 
رقمية  بيئة  ��ستخد�م  هو  �لرقمي 
للح�سول على �ملزيد من �ملعلوم�ت 
نوعية  تثث�ثثسثث�هثثم يف حتثث�ثثسثثني  �لثثثتثثثي 
�إمثثثث�رة  �أن  �إىل  مثثنثثوهثث�ً   .. �حلثثثيثثث�ة 
خطة  تطبيق  على  تعمل  �ل�س�رقة 
حثثكثثومثثيثثة لثثلثثتثثحثثول �لثثثرقثثثمثثثي كي 
تثث�ثثسثثمثثل �لثثنثثظثث�م �لثثتثثعثثلثثيثثمثثي بحيث 

�سورى  جمل�ص  على  �سموه  و�أثثثنثثى 
�أطثثفثث�ل �لثث�ثثسثث�رقثثة قثث�ئثثاًل » �إن هذه 
لالأطف�ل  ب�لن�سبة  غنية  �لتجربة 
الأنن� نحن نعطي �الأطف�ل �جلر�أة 
و�لتحدث وتكوين �الأفك�ر �ل�سديدة 
�لثثنثثرية وهثثثثوؤالء �ثثسثثيثثكثثونثثون هثثم يف 
�سغرهم  يف  د�مثثثثثو�  مثثث�  �لثثثقثثثيثثث�د�ت 
�ملثثجثثمثثوعثثة ونحن  يثثثثقثثثثودون هثثثثذه 
زرن�كم �ليوم لرنحب بكم ونتمنى 

لكم كل �لتوفيق و�ل�سد�د ».
كم� �أثنى �سموه على جهود جمل�ص 
�سورى �أطف�ل �ل�س�رقة ال�ست�س�فة 
�جلل�سة  هثثذه  يف  �لثثعثثرب  �أ�سق�ئهم 
�ال�ستد�مة  تثثتثثنثث�ول  �لثثتثثي  �لثثهثث�مثثة 
من  �ال�ستف�دة  وكيفية  �لتعليم  يف 
�لر�بعة  �ل�سن�عية  �لثورة  تقني�ت 
و��ستك�س�ف  مثثعثث�رفثثهثثم  لثثتثثطثثويثثر 
طليعة  يف  لثثثيثثثكثثثونثثثو�  مثثثو�هثثثبثثثهثثثم 
تبني  �لثثثثتثثثثي  �ملثثثتثثثمثثثيثثثزة  �الأجثثثثثيثثثثث�ل 
و��ستقر�ر�ً  �أمثث�نثث�ً  �أكثثثر  م�ستقباًل 

و��ستد�مة.
�لث�لثة  �جلثثلثث�ثثسثثة  و��ثثثسثثثتثثث�ثثثسثثث�فثثثت 
�ل�س�رقة  �أطثثثفثثث�ل  �ثثثسثثثورى  ملثثجثثلثث�ثثص 
�سلط�ن  �ل�سيخ ف�هم بن  كال من: 
�لعالق�ت  د�ئثثثرة  رئي�ص  �لق��سمي 
�حلكومية ب�ل�س�رقة رئي�ص �للجنة 
�إم�رة  يف  �لثثرقثثمثثي  للتحول  �لعلي� 
�ل�س�رقة و�لدكتورة جنالء �لنقبي 

يتمتع  نثثظثث�م  �الأطثثثفثثث�ل يف  يثثتثثعثثلثثم 
بتلقي  لي�ص  �س�ملة  رقمية  ببيئة 
�ملعلوم�ت فح�سب ولكن يف �أ�س�ليب 
وو�س�ئل  �سحتهم  عثثلثثى  �حلثثفثث�ظ 
و�أ�س�ليب  بثثهثثم  �خلثث��ثثسثثة  �لثثرتفثثيثثه 
�خل��سة  �الت�س�ل  وو�س�ئل  نقلهم 

بهم.
�لنقبي  �لثثدكثثتثثورة جنثثثالء  وقثث�لثثت 
�أن دولة �الإمثث�ر�ت �لعربية �ملتحدة 
تثثثعثثثمثثثل عثثثثلثثثثى حتثثثقثثثيثثثق �لثثث�ثثثسثثثعثثث�دة 
خالل  مثثثن  �الإمثثثث�ر�تثثثثي  للمجتمع 
��ستخد�م م�س�در �لط�قة �لنظيفة 
�ل�سن�عية  �لثثثثثثثورة  وتثثكثثنثثولثثوجثثيثث� 
�لر�بعة يف �إنت�ج �لط�قة م�ستذكرة 
�ل�سيخ  �لثث�ثثسثثمثثو  �ثثسثث�حثثب  مثثقثثولثثة 
نثثهثثيثث�ن ويل  �آل  بثثثن ز�يثثثثثد  حمثثمثثد 
�الأعلى  �لق�ئد  ن�ئب  �أبوظبي  عهد 
دولة  �حتف�ل  عن  �مل�سلحة  للقو�ت 
�الإمثثثثثثث�ر�ت �لثثعثثربثثيثثة �ملثثتثثحثثدة بعد 
�آخر  ببيع  �الآن  من  ع�م�ً  خم�سني 
�ال�ستثم�ر  برميل نفط من خالل 

�ل�سحيح يف �لتعليم.
وق�لت �لدكتورة �لنقبي �ن �ل�سع�دة 
تتحقق عند ��ستخد�م �لتكنولوجي� 
وعلين�  �لثث�ثثسثثحثثيثثحثثة  بثث�لثثطثثريثثقثثة 
�إيثثجثث�بثثيثث�ت �لتطور  �لثثرتكثثيثثز عثثلثثى 
�لتكنولوجي و�أن ن�ستخدم تقني�ته 
و�أدو�ته مب� يفيد جمتمعن� ويتالءم 

�ثثسثثنثثع قثثثث�دة �ملثث�ثثسثثتثثقثثبثثل مثثثن خالل 
�لعملية  يف  و�إ�ثثسثثر�كثثهثثم  تثقيفهم 
�لثثثتثثث�ثثثسثثثريثثثعثثثيثثثة وتثثثر�ثثثسثثثيثثثخ مثثثبثثث�دئ 
�لثثث�ثثثسثثثلثثثوك �لثثثقثثث�ئثثثم عثثثلثثثى �حثثثثثرت�م 
و�ملب�دئ  �الآخثثثريثثثن  وحثثريثث�ت  �آر�ء 
�الإ�سالمية و�لقيم �لرفيعة كمبد�أ 

�الإيث�ر وتقدمي �مل�سلحة �لع�مة.
يذكر �أن ملتقى �ل�س�رقة لالأطف�ل 
�لثثعثثرب يثثقثث�م كثثل عثث�مثثني، وي�سكل 
�لعرب  لثثالأطثثفثث�ل  حقيقية  من�سة 
تعنيهم  �لثثتثثي  �لثثقثث�ثثسثث�يثث�  ملثثنثث�قثث�ثثسثثة 
وحتمل  م�ستقبلهم  عثثلثثى  وتثثثوؤثثثثر 
�سع�ر  عثثث�ثثثسثثثر  �لثثثثثثث�لثثثثثثثة  �لثثثثثثثثثثثدورة 
»��سمعون�.. نحن �مل�ستقبل« و�لذي 

مثثن خثثاللثثهثث� كثثمثث� �أو�ثثثسثثثى �ملجل�ص 
ب��ستحد�ث ج�ئزة لالأطف�ل لدعم 
�لدولة  م�ستوى  على  �ال�ثثسثثتثثد�مثثة 
ب�إطالق  ث�لثة  تو�سية  ج�نب  �إىل 
�ال�ستد�مة  ب�أهمية  توعوية  حملة 
عرب  �الأطثثفثث�ل  بثثني  ثق�فته�  ون�سر 

و�س�ئل �لتو��سل �الجتم�عي.
�أطف�ل  �ثثثسثثثورى  جمثثلثث�ثثص  ويثثعثثتثثرب 
�لثث�ثثسثث�رقثثة �إحثثثدى مثثبثث�در�ت �أطف�ل 
�لثث�ثثسثث�رقثثة �لثثتثث�بثثعثثة ملثثوؤ�ثثسثث�ثثسثثة ربع 
و�ملبتكرين  �لثثقثث�دة  ل�سن�عة  قثثرن 
�الأطف�ل  توعية  �إىل  تهدف  و�لتي 
�ملثث�ثثسثث�ركثثني بثثث�حلثثثيثثث�ة �لثثنثثيثث�بثثيثثة يف 
�لثثدولثثة حتقيق�ً لثثروؤيثثة �الإمثثث�رة يف 

رفعه �الطف�ل منذ �نطالق �لدورة 
ند�ئهم  لت�أكيد   2016 �ل�س�بقة 
�إىل �سن�ع �لقر�ر يف �لع�مل �لعربي 
نحو  �مل�ستقبلية  خططهم  لتوجيه 
�لعلوم  من  �جلديد  �جليل  متكني 
ومتطّلب�ته�  �حلديثة  مبعطي�ته� 
�لتقنية  ومثثثهثثث�ر�تثثثهثثث�  �لثثعثث�ثثسثثريثثة 
و�البتك�ر  �لثثتثثفثثكثثري  عثثلثثى  �ملثثحثثفثثزة 
و�الإبد�ع كم� يرتجم �ل�سع�ر مت�سك 
�لعي�ص  �لعرب بحقهم يف  �الأطف�ل 
ب�أم�ن يف ظل تطور تقني�ت �الإنت�ج 
مم�  �لطبيعية  �ملثثثثو�رد  و��ثثسثثتثثثثثمثث�ر 
دميومته�  على  �ملح�فظة  يتطلب 

ومنع ��ستنز�فه� ون�سوبه�.
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اأخبـار الإمـارات
منتدى الت�سال احلكومي ي�ستعر�ش اأهمية املكانة الوطنية يف بناء �سمعة قوية للدول 

•• ال�شارقة-وام: 

�م�ص  �أعم�له  �نطلقت  �لثثذي  �حلكومي  لالت�س�ل  �لثثدويل  �ملنتدى  عقد 
ومدر�ء  روؤ�ثثسثث�ء  من  لعدد  تدريبية  عمل  ور�سة  �ل�س�رقة  �أك�سبو  مبركز 
�إطثثالعثثهثثم على  �إىل  �لثث�ثثسثث�رقثثة هثثدفثثت  �لثثدو�ئثثر و�جلثثهثث�ت �حلكومية يف 
حتقيقه�  وكيفية  للدول  �لوطنية  �ل�سمعة  مبفهوم  �ملتعلقة  �الأ�س��سي�ت 

و�أهميته� يف تعزيز �لتن�ف�سية.
ح�سر �لور�سة �ل�سيخ �سلط�ن بن �أحمد �لق��سمي رئي�ص جمل�ص �ل�س�رقة 
لالإعالم و�ل�سيخ م�جد بن �سلط�ن بن �سقر �لق��سمي مدير د�ئرة �سوؤون 
�ل�سو�حي و�لقرى و�سع�دة ط�رق عالي مدير �ملكتب �الإعالمي حلكومة 
�ل�س�رقة  معهد  رئي�ص  �مل�سلم  �لثثعثثزيثثز  عبد  �لثثدكثثتثثور  و�ثثسثثعثث�دة  �لثث�ثثسثث�رقثثة 
للرت�ث �إىل ج�نب عدد من روؤ�س�ء ومدر�ء �ملوؤ�س�س�ت و�جله�ت �حلكومية 

يف �الإم�رة.
�جليدة  �لثثدول  موؤ�سر�ت  موؤ�س�ص  �آنهولت  �س�ميون  �لربوفي�سور  وقثثدم 
و�لبلد �جليد و�لعالم�ت �لتج�رية للدول �لور�سة �لتي ن�ق�ست عدد�ً من 
�ملو��سيع �ملرتبطة مبفهوم �ل�سمعة �لوطنية و�أ�س��سي�ت ت�سّكله� و�أ�س�ليب 
قي��سه� و�إد�رته� ومدى �أهميته� ب�عتب�ره� و�حدة من �لعو�مل �ل�سرورية 

لبن�ء �لدولة و�ملح�فظة على ري�دته� على �ل�سعيد �لدويل.
�أهثثمثثيثثة �سمعة �لثثدولثثة يف ظثثل �لو�قع  �آنثثهثثولثثت خثثثالل �لثثور�ثثسثثة  وتثثنثث�ول 
�القت�س�دي و�الجتم�عي �لذي ت�سهده ومدى ت�أثريه على ح�سوره� بني 
�لدول �ملتقدمة مقدم�ً بع�ص �الأمثلة و�لعن��سر �لتي ت�سهم بو�سوح يف 
�لتي  �لعو�مل  من  و��ستعر�ص عدد�ً  ودولي�ً  �إقليمي�ً  �لدول  مك�نة  تعزيز 
ع�ملية  دول  و�سعته�  �لتي  �ملجدية  و�ال�سرت�تيجي�ت  �لدر��س�ت  به�  توؤثر 
متقدمة بهذ� �خل�سو�ص. و�أو�سح �آنهولت روؤيته حول �ملع�يري �خل��سة 

�سّتة  على  ت�ستمل  �لتي  �جلثثيثثدة  �لثثثدول  �سمعة  �أ�س��سه�  على  ُتبنى  �لتي 
حم�ور رئي�سة هي �حلوكمة وم� تت�سمنه من �أنظمة �حلكم و�ل�سي��س�ت 
�خل�رجية و�لد�خلية للدول و�أثره� على �لر�أي �لع�ملي و�لثق�فة و�لدور 
�ل�سّك�ين  و�لتكوين  للدولة  �لع�مة  �ل�سخ�سية  ت�سكيل  يف  تلعبه  �لثثذي 
�لثثنثثمثثطثثيثثة عثثن بالده  �لثث�ثثسثثورة  تثثكثثويثثن  �لثثفثثرد يف  �لثثثثذي يلعبه  و�لثثثثثدور 
و�ل�سي�حة ومقدر�ته� و�ل�س�در�ت �القت�س�دية ومع�يري �لهجرة و�لرتويج 

ال�ستقط�ب �مل�ستثمرين و�لعقول �ملفكرة و�ملبدعة.
�لتي  �ملعلوم�ت  جمع  �آلثثيثث�ت  �إىل  �ل�سي��س�ت  جمثث�ل  يف  �مل�ست�س�ر  وتطرق 
ت�سهم يف و�سع �لدول �سمن ت�سنيف “�لدول �جليدة” �لذي تندرج حتته 
50 دولة .. م�سري�ً �إىل �أن هذه �ملعلوم�ت جمعت بعد در��س�ت و�إح�س�ء�ت 
�إثره� حتديد موقع �لدولة  ع�ملية �س�ملة حول �ملع�يري �ل�ستة ومت على 

يف �سّلم �لرتتيب.

و�أكد �آنهولت �أن �حُلكم على �لدول يكون بن�ء على م� تفعله ال م� تقوله 
.. م�سري�ً �إىل �أن �الأفع�ل �لتي تقوم به� معظم �لدول �لع�ملية تلعب دور�ً 
�لدول  ت�سنيف�ت  �سمن  وح�سوره�  �سمعته�  تعزيز  يف  وح��سم�ً  كثثبثثري�ً 
�لتي  �لتج�رية  ب�لعالم�ت  ذلثثك  على  مثثدلثثاًل  ع�ملي�ً  و�ملتقدمة  �لثثر�ئثثدة 
يت�سوق �لكثريون منه� حول �لع�مل بن�ء على بلد �ملن�س�أ و�الأمر كذلك يف 

�لفنون و�لثق�فة و�ل�س�در�ت �القت�س�دية و�لعلمية وغريه�.
و�سدد �خلبري �لربيط�ين على �أن �لدول �إذ� �أر�دت �أن حت�ّسن من �سمعته� 
�سو�ء  للع�مل  ت�سّدره�  �لتي  �ل�سورة  ومثثن  نف�سه�  من  حت�سن  �أن  عليه� 
�لع�مل  هثثذ�  �أن  �إىل  م�سري�ً   .. �سي��سية  �أو  �قت�س�دية  �أو  ثق�فية  ك�نت 
�أن يتحقق من خالل �لتقّرب �أكر من بلد�ن �لع�مل ومّد ج�سور  ميكن 
�لتع�ون و�لتب�دل �لتج�ري و�لدبلوم��سي و�لثق�يف وغريه� من �ملكون�ت 

�ل�سرورية لبن�ء �ل�سمعة �جليدة.

حاكم ال�سارقة ي�سهد اجلل�سة الفتتاحية للمنتدى الدويل لالت�سال احلكومي واخلطابات التفاعلية
•• ال�شارقة –الفجر:

�سهد �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلط�ن بن حممد �لق��سمي، ع�سو �ملجل�ص 
�سلط�ن  بن  حممد  بن  �سلط�ن  �ل�سيخ  �سمو  وبح�سور  �ل�س�رقة،  ح�كم  �الأعثثلثثى 
لفع�لي�ت  �الفثثتثثتثث�حثثيثثة  �جلل�سة  �لثث�ثثسثث�رقثثة،  حثث�كثثم  نثث�ئثثب  �لثثعثثهثثد  ويل  �لق��سمي 
حتت  �أقيمت  و�لتي  �حلكومي،  لالت�س�ل  �لثثدويل  �ملنتدى  من  �ل�س�بعة  �لثثدورة 
يف  به�  �ملن�طة  �الأدو�ر  وطبيعة  م�هيته�  �خل��ص..  و�لقط�ع  »�حلكوم�ت  عنو�ن 
�إك�سبو  )�الأربثثعثث�ء( يف مركز  �م�ص  �أقيمت �سب�ح  و�لتي  �لرقمي«،  �ملجتمع  ع�سر 

�ل�س�رقة.
و�لن�طق  �ملنتدب  �لوزير  �خللفي  م�سطفى  مع�يل  من  كل  �جلل�سة  يف  و�س�رك 
�لبيت  ب��سم  �ل�س�بق  �ملتحدث  �سب�ي�سر  �ملغربية، و�سون  ب��سم �حلكومة  �لر�سمي 
تيليكوم  �أور��ثثسثثكثثوم  ل�سركة  �لتنفيذي  �لثثرئثثيثث�ثثص  �ثثسثث�ويثثر�ثثص  وجنثثيثثب  �الأبثثيثث�ثثص، 
ع�م  مثثديثثر  خلف  ح�سن  حممد  �سع�دة  �الإعثثالمثثي  و�أد�رهثثثث�  م�سر،  يف  �لق�ب�سة 

موؤ�س�سة �ل�س�رقة لالإعالم.
وتن�ولت �جلل�سة عدة ت�س�وؤالت حول مدى خطورة �ل�سرك�ت �لع�ملة يف جم�ل 
وت�أثري  و�خل��ص،  �حلكومي  �لقط�عني  بني  �لعالقة  وح�س��سية  �ملعلوم�ت،  بيع 
�القت�س�دية،  �ملثثتثثغثثري�ت  على  �الجتم�عي  �لتو��سل  ومثثو�قثثع  �لرقمي  �لتحول 

و�الأمنية، و�الجتم�عية يف بلد�ن �لع�مل.
كبري  خ��ص  قط�ع  لديه�  �الأمريكية  �ملتحدة  �لثثواليثث�ت  �أن  �سب�ي�سر  �سون  و�أكثثد 
�ملحلي وح�سب،  �مل�ستوى  على  لي�ص  ويقدمه�  �لتكنولوجي�  يقود حر�ك  و�سخم 
�أن م� حتت�جه �حلكوم�ت يف �لتع�مل  �أي�س�ً، م�سيف�ً  و�إمن� على �مل�ستوى �لع�ملي 
�الأخالقية،  �مل�ستوي�ت،  خمتلف  على  �لثثتثثو�زن  حتقيق  هو  �خل��ص  �لقط�ع  مع 
ح�س�ب�ت  ين�سوؤون  �لذين  �مل�ستخدمني  �أن  �إىل  م�سري�ً  و�القت�س�دية،  و�الأمنية، 
جديدة على مو�قع �لتو��سل �الجتم�عي يو�فقون على �سروط كثرية من دون 
قر�ءته�، وهذه �ل�سروط متنح �ل�سرك�ت �خل��سة حق �لت�سرف و�ال�ستف�دة من 

معلوم�تهم �ل�سخ�سية ومعلوم�ت �أ�سدق�ئهم وع�ئالتهم.
و�أو�سح �سب�ي�سر �أن روؤية �حلكوم�ت يف حم�ية �ملعلوم�ت، تبدو �سحيحة، خ��سة 
حرية  متلك  �خلثث��ثثسثثة  �ملوؤ�س�س�ت  �أن  و�قثثثع  مثثن  �ملثثو�ثثسثثوع  �إىل  �لنظر  مت  مثث�  �إذ� 
�أن هذه �ملخ�وف �لتي متلكه� �حلكوم�ت  �إىل  �لت�سرف يف هذه �ملعلوم�ت، الفت�ً 
ال يجب �أن تتحول �إىل �سلطة رق�بة وحجب، و�إمن� يجب �إيج�د حلول متو�زنة، 

و�العتم�د على �ل�سف�فية يف �لتع�مل بني �لقط�ع �حلكومي و�جلمهور.
و�عترب �سون �سب�ي�سر �أن �لتع�مل مع �جلمهور ي�سع �حلكوم�ت �أم�م جملة من 
�لتحدي�ت، �أهمه�، �أن �جلم�هري ترى يف تدخل �حلكوم�ت فر�س�ً لنظ�م، وحجب�ً 
�نته�ج  مل�ستوى �حلري�ت، �الأمر �لذي يحتم على �حلكوم�ت  ملعلوم�ت، وتر�جع�ً 

�سي��سة �ل�سف�فية يف تع�مله� مع �جلمهور.
�أن �لقط�ع �خل��ص ينظر �إىل �لتكنولوجي� ومو�قع  �أكد جنيب �س�وير�ص  بدوره 
�لوقت  يف  �ملك��سب،  حتقيق  منه�  وغر�سه  ربحية،  نظرة  �الجتم�عي  �لتو��سل 
عن  خثثروجثث�ً  بو�سفه  �لرقمي  �لتحّول  هثثذ�  �إىل  �حلكومي  �لقط�ع  ينظر  �لثثذي 
�سبط  على  قثث�درة  �لتلفزيون  زمن  يف  ك�نت  �حلكوم�ت  �أن  �إىل  الفت�ً  �ل�سيطرة، 
�ملعلوم�ت وتقنينه�، فيم� هي �ليوم غري ق�درة على فر�ص �سيطرته� على مو�قع 

�لتو��سل �الجتم�عي.
�لقط�ع  تع�مل  �آلية  ل�سبط  حم�يد  منظم  وجود  �سرورة  على  �س�وير�ص  و�سدد 
�خل��ص مع �جلمهور، ويف �لوقت نف�سه �اللتز�م مبع�يري وحمدد�ت تكفل عدم 
يكون  �أن  ميكن  �ملنظم  �أن  �إىل  م�سري�ً  حم�يته�،  وت�سمن  ب�ملعلوم�ت  �لتالعب 
جلنة ت�سم موؤ�س�س�ت جمتمع مدين، مع ممثلني عن �لقط�ع �خل��ص، �إىل ج�نب 

ممثلي �لقط�ع �حلكومي.
�لتي  �ملعلوم�ت  ت�ستثمر  مل  �حلكوم�ت  مثثن  �لكثري  �إن  �س�وير�ص  جنيب  وقثث�ل 
�لرقمي، يف  �لع�سر  تقدمه تطبيق�ت  وم�  �الجتم�عي  �لتو��سل  و�س�ئل  توفره� 
 ، لتحقيق مك��سبه   �إىل فر�سة  �لقط�ع �خل��ص يف حتويله�  �لثثذي جنح  �لوقت 
معترب�ً �أن �سبط �لعالقة بني �جلمهور و�لقط�ع �خل��ص و�حلكومي، حتت�ج �إىل 
ثالثة حم�ور رئي�سية هي: �إنت�ج منظومة �أخالقية، وحتقيق �لتع�طي �لفع�ل مع 

�لتو��سل �الجتم�عي، و�إيج�د جهة �أو موؤ�س�سة ميكن �أن تتحمل دور �ملنظم.
من ج�نبه �أج�ب م�سطفى �خللفي على ت�س�وؤل: كيف ميكن �لتع�مل مع خطر 
حتول كل م�ستخدم للو�س�ئل �لذكية و�لرقمية، �إىل �إعالمي، و�س�نع للمعلومة؟ 
�لثورة �لرقمية فر�سٌة وحتٍد يف �لوقت نف�سه، فعندم� تغيب  �أن  �أعتقد  ب�لقول 
�حلكوم�ت و�ملجتمع �ملدين، نكون �إز�ء م�سكالت كبرية، لذلك ينبغي بن�ء عالقة 
تك�ملية بني �حلكوم�ت و�لقط�ع �خل��ص، حيث يبقى �الأمن �لرقمي، و�ل�سي��سة 
للقط�ع  ميكن  وال  حكومية،  م�سوؤولية  �ل�سخ�سية،  �ملعطي�ت  وحم�ية  �لرقمية، 

�خل��ص �لتع�مل معه�  .
يثثجثثري على �سعيد  ملثث�  مثثو�كثثبثثة  �حلثثكثثومثث�ت  �أن تظل  �أهثثمثثيثثة  �إىل  ونثثّبثثه �خللفي 
�حلكومي  �لقط�ع  غي�ب  ح�ل  يف  �أنه  موؤكد�ً  �لذكية،  و�لتطبيق�ت  �لتكنولوجي�، 
بع�ص �جله�ت،  توظفه  مل�  �إنت�ج خط�ب م�س�د  تتمكن من  لن  �لتحول  عن هذ� 

و�إره�بية، و�ستتوىل هذه �جله�ت تقدمي �سور  �أفك�ر متطرفة  و�جلم�ع�ت، من 
عن �حلكوم�ت مب� يخدم م�س�حله�. 

�الإلكرتونية  للمن�س�ت  توظيفه�  يف  �ملغربية  �ململكة  جتربة  �خللفي  وعثثر�ثثص 
و�إ�ثثثسثثثر�ك �ملثثو�طثثن �ملثثغثثربثثي يف �سنع �لثثقثثر�ر، وقثثث�ل كثث�نثثت �ملثثغثثرب حتتل �ملرتبة 
وخالل  �لوطني،  �لقر�ر  �سن�عة  يف  �ملو�طن  �إ�سر�ك  م�ستوى  على  ع�ملي�ً   117
�أن ��ستحدثت من�س�ت للتو��سل مع  17، بعد  �أعثثو�م، ب�تت حتتل �ملرتبة  ع�سرة 
�حلكومية، وجتيب  �لقر�ر�ت  �ملغربي يف  �ل�س�رع  لثثر�أي  ت�ستمع  وب�تت  �جلمهور، 
على ت�س�وؤالته، كم� ��ستحدثت م� يعرف بث«�ملحكمة �لرقمية«، ونظ�م �ل�سك�وى، 

وغريه� من �حللول .
�لتو��سل  دون  من  �ل�سب�ب  �إىل  �لو�سول  ميكن  ال  �أنثثه  �خللفي  م�سطفى  و�أكثثد 
قنو�ت  تت�بع  �ملجتمع�ت  تعد  مل  حيث  �الجتم�عي،  �لتو��سل  مو�قع  على  معهم 
�لثثعثث�مل على مو�قع  يثثجثثري يف  مثث�  كثثل  تت�بع  بثث�تثثت  و�إمنثثث�  �لتقليدية،  �التثث�ثثسثث�ل 
�لتو��سل �الجتم�عي، م�سدد�ً على �سرورة تعزيز �لو�قع �لرقمي عرب �لدر��س�ت، 

وتبني �الأفك�ر �ملع��سرة، ومتكينه يف �لعملية �لتعليمية.

خطابات تفاعلية
كم� ح�سر �س�حب �ل�سمو ح�كم �ل�س�رقة �خلط�ب�ت �لتف�علية �خلم�سة �لتي تلت 
�جلل�سة �الفتت�حية، حيث تن�ولت مع�يل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثق�فة 
�ل�سري  �مل�ستقبل، فيم� عر�ص  �ل�س�بة يف حكوم�ت  �لقي�د�ت  �ملعرفة، دور  وتنمية 
�ملفتوحة،  �لبي�ن�ت  معهد  ورئي�ص  �الإنرتنت  خمرتع  يل،  برينرز  جون  تيموثي 

وجهة نظره حول »م�ستقبل �لبي�ن�ت �ملفتوحة«.
�لع�مل وع�سو فريق  �أ�سغر خبري ذك�ء ��سطن�عي يف  كم� حتدث ت�مني ب�ك�سي 
�لذك�ء  يف  �لك�منة  و�لفر�ص  �لتحدي�ت  عن  �ال�سطن�عي،  للذك�ء  �إم«  بي  »�آي 

�ال�سطن�عي كمفت�ح مل�ستقبل �الت�س�ل �حلكومي.
�لتنفيذي لال�سرت�تيجية و�حلوكمة  �لرئي�ص  �ل�س�م�سي،  وتطرق خليفة ح�سن 
ملجموعة �ت�س�الت، يف �خلط�ب �لتف�علي �لر�بع، �إىل مو�سوع »قط�ع �الت�س�الت 
�ل�سي��س�ت  م�ست�س�ر  �آنهولت  �س�ميون  حتثثدث  بينم�  �مل�ستقبل«،  حكوم�ت  ودعثثم 
�لتج�رية للدول«،  »�لدول �جليدة و�لبلد �جليد و�لعالم�ت  وموؤ�س�ص موؤ�سر�ت 

عن �أف�سل مم�ر�س�ت �لتو��سل يف �سبيل »�لدولة �جليدة«.
نورة �لكعبي: قي�دتن� �لر�سيدة �أر�ست قو�عد �الت�س�ل �حلكومي مبكر�ً 

و�أكدت مع�يل نورة �لكعبي يف خط�به� �لتف�علي �لذي حمل عنو�ن »دور �لقي�د�ت 
�ل�س�بة يف حكوم�ت �مل�ستقبل«، �أن قي�دة دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة حر�ست 
منذ قي�م �لدولة على تر�سيخ قو�عد �الت�س�ل بينه� وبني �ل�سعب، �إذ ك�ن �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن �آل نهي�ن، طيب �هلل ثر�ه، �أول من تبنى �أ�س�ص �لتو��سل 
للمو�طنني  و�لتفقدية  �مليد�نية  و�لثثزيثث�ر�ت  �ملج�ل�ص  عرب  �ل�سعب  مع  �ليومي 
و�ملقيمني يف �أنح�ء �الإم�ر�ت، و�أ�س�ص �الأب �لق�ئد مبكر�ً لهذ� �لنهج �لذي ال يز�ل 

ميزة تنفرد به� قي�دتن� �لر�سيدة �إىل �الآن.
50 ع�م�ً م�ست،  �إىل  ب�لذ�كرة  ب�لعودة  �أنثثه  �لكعبي  نثثورة حممد  وق�لت مع�يل 
تثثطثثورت هذه  وكيف  و�ملحكوم  �حلثث�كثثم  بثثني  �ت�س�ل  هن�ك  كثث�ن  كيف  نثثرى  ف�إنن� 
�لعالقة بني �لقي�دة وخمتلف �سر�ئح �ملجتمع، �إذ ك�ن �ملغفور له ب�إذن �هلل �ل�سيخ 
و�ملج�ل�ص  و�ملن��سب�ت  �الحتف�الت  يف  وي�س�ركهم  �سعبه  مع  يومي�ً  يتو��سل  ز�يد 

و�ملر�كز وغريه�.
 و�أ�س�رت �إىل �أنه من �أهم �سف�ت �لق�ئد، �لقدرة على �لتو��سل مع �ل�سعب، وهو م� 
يجعل قنو�ت �لتو��سل من �لو�س�ئل �لفع�لة يف م�سرية �لتنمية وتطوير �ملعرفة 
و�البتك�ر وحترك �ل�سعوب نحو �ملزيد من �لتقدم و�الزده�ر، م�ست�سهدة مبقولة 
رئي�ص  �لدولة  رئي�ص  ن�ئب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب 
جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي، رع�ه �هلل، حني �أكد على �أن »�لتطور�ت �لع�ملية حولن� 
متغرية ومت�س�رعة، و�لرتكيز على �لق�س�ي� و�الأولوي�ت �لتي تهم �لن��ص يتغري 
�أي�س�ً، يف ع�مل مت�س�رع، م� يتطلب من� تو��ساًل ومرونة �أكرب يف �لتع�طي معه�، 
و�لتو��سل مع �جلم�هري �ملعنية ب�سكل �أكر ف�علية من ج�نب �آخر«، م�سيفة �أن 
�أنظمة تو��سل مبتكرة و�أكر مرونة، وهو م�  �لتطور�ت حولن� تتطلب تطوير 
�لدولة  �لقر�ر �حلكومي يف  �أحد رك�ئز ودع�ئم �سنع  يجعل �الت�س�ل �حلكومي 
من خالل �إي�س�ل �لر�س�ئل �الإعالمية، وبن�ء �لكو�در �ملتخ�س�سة، وتطوير �آلي�ت 

�لتو��سل و�لتخطيط �الإعالمي �لفع�ل.
وق�لت مع�يل وزيرة �لثق�فة وتنمية �ملعرفة هن�ك طفرة ع�ملية يف جم�ل �الت�س�ل 
�لتي  �ل�سب�ب  �سريحة  وخ��سة  �مل�ستخدمون  وعم�ده�  �ال�سطن�عي،  و�لثثذكثث�ء 
�سغطت على �حلكوم�ت يف ت�سريع تبني �الأفك�ر �جلديدة، الأن تلك �حلكوم�ت 
متتلك هي�كل تو��سل تعود �إىل حقبة �لت�سعيني�ت من �لقرن �مل��سي، فيم� يجب 

عليه� تبني خط�ب حكومي يكون بلغة �ل�سب�ب  .
وعر�ست �لكعبي جتربة برن�مج »�سّن�ع �الأمل« �لذي يندرج �سمن ��سرت�تيجية 
دولة �الإمثث�ر�ت يف تعزيز ج�سور �لتو��سل مع �ل�سب�ب، �إذ حقق �أكر من �أربعني 
�أن �الت�س�ل  �أيثث�م، وغريه �لكثري من �ملب�در�ت، مو�سحة  �ألف م�س�ركة يف ثالثة 

�حلكومي مع �ل�سب�ب ال يقت�سر على ن�سر �لر�س�ئل �ملعت�دة، بل علين� �أن ندرك 
�أهمية بث ر�س�ئل حكومية موجهة وق�درة على مو�كبة توجه�تهم، مع �لت�أكيد 
خمتلفة،  و�س�ئل  عثثرب  �حلكومي  �خلثثطثث�ب  �إي�س�ل  يف  �ال�ستثم�ر  ��ستمر�ر  على 
وتدريب �خلرب�ت و�مله�ر�ت �ل�س�بة للتع�مل مع و�س�ئل �الت�س�ل �حلديثة وعلى 
�لر�س�ئل  تثث�أثثثري  قي��ص  يف  �ل�سب�ب  �أهمية  �إىل  الفتة  �لثثذكثثيثثة.  �لثثهثثو�تثثف  ر�أ�ثثسثثهثث� 
ت�سجيعهم  بثث�لثثتثث�يل يجب  �ال�ثثسثثطثثنثث�عثثي،  �لثثذكثث�ء  تقنية  وتثثوظثثيثثف  �التثث�ثثسثث�لثثيثثة، 

وجذبهم للتخ�س�ص يف هند�سة �لذك�ء �ال�سطن�عي.
نورة  مع�يل  ق�لت  �ل�سب�ب،  مع  �حلكومي  �الت�س�ل  �أد�ء  تعزيز  كيفية  على  ورد�ً 
�لقن�ة  هو  �لفي�سبوك  كثث�ن  �سنو�ت   10 فقبل  يتغري،  �لزمن  �إن  �لكعبي  حممد 
�لوحيدة للتو��سل �الجتم�عي، و�الآن هن�ك ع�سر�ت �لو�س�ئل �الأخثثرى، وهو م� 
على  قثث�در�ً  �لتو��سل �حلكومي وهيكلته ليكون  �إىل �سرورة حتديد دور  يدفعن� 
بني  �لتن�سيق  ي�ستدعي  وذلثثك  �ملن��سبة،  �لفئة  �إىل  �ل�سحيحة  �لر�س�ئل  توجيه 
و�مله�ر�ت  �ملو�هب  �ال�ستثم�ر يف  �إىل مو��سلة  ودعت   ، د�ئم�ً   �جله�ت �حلكومية 

وتطوير قدر�ت �ل�سب�ب لقي�دة �مل�ستقبل �لق�ئم على �البتك�ر.
�لثثتثثو��ثثسثثل مع  �أو�ثثسثثع يف  �لتقنية منحت �حلثثكثثومثث�ت خثثيثث�ر�ت  بثث�كثث�ثثسثثي:  تثث�منثث�ي 

�جلمهور 
�لثثعثث�مل، يف خط�به  �أ�ثثسثثغثثر خثثبثثري ذكثثث�ء ��سطن�عي يف  بثث�كثث�ثثسثثي،  تثث�منثث�ي  حتثثثدث 
�لتف�علي عن »�لذك�ء �ال�سطن�عي كمفت�ح مل�ستقبل �الت�س�ل �حلكومي«، متن�واًل 
و�البثثتثثكثث�ر�ت �حلثثديثثثثثة على م�ستوى  �لتقنية،  الأهثثثم �خلثثيثث�ر�ت  عثثر�ثثسثث�ً  خثثاللثثه 
�لو�قع �لتكنولوجي، و�لثورة �ل�سن�عية �لر�بعة، و�لعو�مل �لتي يحققه� �لذك�ء 

�ال�سطن�عي يف تطوير وتنمية و�قع �الت�س�ل �حلكومي ب�لع�مل.
�لر�هن،  ع�ملن�  يف  متقدم  تنكولوجي  و�قثثع  مثثن  ن�سهده  مثث�  �أن  ب�ك�سي  و�أو�ثثسثثح 
�لف�علة على  �ملو�قع  �الجتم�عي وغريه� من  �لتو��سل  ملو�قع  و�نت�س�ر ملمو�ص 
�ل�سبكة �لعنكبوتية مل يكن وليد �ل�سدفة، بل ُبني بجهود م�سنية، �أ�س��سه� ت�سّكل 
من �لذك�ء �ل�سن�عي، م�سري�ً �إىل �أن هذ� �لتقدم �أ�سهم يف طرح �أ�سئلة حول م�هية 
تن�ف�س�ً  �أوجثثد  �لثثذي  �الأمثثر  �ل�سن�عي،  و�لتفكري  �الإن�س�ن  تفكري  �الختالف بني 

ملحوظ�ً على �سعيد �الرتق�ء بوترية خدمة �أد�ء �الأعم�ل.
�لتو��سل  يف  �ال�سطن�عي  �لذك�ء  �أحدثه�  �لتي  �لتطور�ت  �إىل  ب�ك�سي  وتطرق 
بني  و�حثثدة  جهة  من  �الت�س�ل  كثث�ن  �ل�س�بق  يف  ق�ئاًل  �جلم�هري  مع  �حلكومي 
�حلكومة و�جلمهور، لكنه �ليوم، ومع تقّدم �لتقنية، ب�تت هن�ك وفرة يف خي�ر�ت 
�الت�س�ل �جلم�هريي مع �حلكومة بنف�ص وترية �لتو��سل �لتي ك�نت تقوم به� 

�حلكوم�ت يف �ل�س�بق مع �جلمهور  .
�أ�س��س�ت  وفثثق  تعمل  �أنظمة  �أدخثثلثثت  �لع�مل  حكوم�ت  من  �لعديد  �أن  �إىل  ولفت 
و�سك�ويهم  �حتي�ج�ت �جلمهور وطلب�تهم  بوظيفة  وتقوم  �ال�سطن�عي،  �لذك�ء 
هذه  لغ�ت  حتلل  �أن  ت�ستطيع  خثثو�رزمثثيثث�ت  �سمن  وحتلله�  به�  وتنظر  وغريه� 

�لوث�ئق، وتر�جعه�، وتقوم ب�لرّد عليه� جميع�ً بوقت �سريع.
�لكثري  يعتقد  �لثثذي  �ال�سطن�عي  �لذك�ء  مفهوم  تو�سيح  �سرورة  ب�ك�سي  و�أكثثد 
�أن  مو�سح�ً  �حلثثيثث�ة،  يف  �أ�س��سيني  غثثري  وجعلن�  �لب�سر  ��ستبد�ل  على  ق�ئم  �أنثثه 
هذ� �ملفهوم غري �سحيح كون �الإن�س�ن هو من �بتكر �لذك�ء و�خرتعه من �أجل 
�أن �لذك�ء �ال�سطن�عي هو  �إىل  حت�سني �لقي�م بجميع �الأمور �حلي�تية، م�سري�ً 
�قتب��ص و�قعي للذك�ء �الإن�س�ين ب�العتم�د على مقوم�ت تقنية غ�ية يف �لتطور 

و�البتك�ر.
�ل�س�رقة تخطو خطو�ت و��سحة وث�بتة يف جم�ل �الرتق�ء  �إمثث�رة  �أن  �إىل  ولفت 
مبج�الت �لتو��سل، م�سري�ً �إىل �أن �الإم�رة �أطلقت يف �الأعو�م �الأخرية حزمة من 
�الإم�رة  وم�ستقبل  م�ستقبلهم  وتدعيم  �سب�به�،  حت�سني  �إىل  �له�دفة  �ملثثبثث�در�ت 
ب�لعديد من �خلرب�ت �لتقنية يف �سبيل �ال�ستف�دة من مقوم�ت �لثورة �ل�سن�عية 

�لر�بعة، وتعزيز ح��سر وم�ستقبل �الأجي�ل �جلديدة.
عرب  معلوم�ته�  لن�سر  �لثثثثدول  بثثني  كثثبثثري  تن�ف�ص  هثثنثث�ك  يل:  تيموثي  �لثث�ثثسثثري 

�الإنرتنت
تن�ول �ل�سري تيموثي جون برينرز يل، خمرتع �الإنرتنت ورئي�ص معهد �لبي�ن�ت 
�ملفتوحة«،  �لبي�ن�ت  »م�ستقبل  �لتف�علي  خط�به  يف  �ملتحدة،  ب�ململكة  �ملفتوحة 
مفتوحة  بي�ن�ت  وجثثود  �إىل  �أدت  �لتي  �لثثدو�فثثع  �إىل  بثث�الإ�ثثسثث�رة  حديثه  م�ستهاًل 
�مل�سدر على �الإنرتنت، الفت�ً �إىل �أن �لبي�ن�ت يف �ل�س�بق ك�نت توجد �سمن ملف�ت 
و�الأور�ق، لكن ومع تقدم جم�الت �لتقنية وت�س�رع وترية ثورة �سبكة �النرتنت 
جلميع  يت�سنى  كي  �ل�سبكة  على  �لدقيق  ب�سكله�  �لبي�ن�ت  توجد  �أن  لز�م�ً  بثث�ت 

�لر�غبني �حل�سول عليه� بي�سر و�سال�سة.
ممثلة  �لربيط�نية  للحكومة  قّدمه�  �لتي  �لن�س�ئح  يل  تيموثي  و��ستعر�ص 
بثثيثث�نثث�ت �حلكومة  �إتثثث�حثثثة  بثثثثر�ون يف �سبيل  �لثثثثثوزر�ء �الأ�ثثسثثبثثق غثثثثثوردون  بثثرئثثيثث�ثثص 
�لربيط�نية عرب �سبكة �الإنرتنت، م�سري�ً �إىل �أن هذه �خلطوة ت�سب يف م�سلحة 
�لعالقة بني �حلكومة و�جلم�هري من جهة، ومن جهة �أخرى ت�سهم يف �حلف�ظ 
على �ملنظومة �لبيئية الإن�س�ء و��ستحد�ث �لبي�ن�ت و��ستخد�مه�، حيث لفت �إىل 
وجود كم كبري من �لدول �لتي تتن�ف�ص على تقدمي معلوم�ت حكومية خ��سة 

به� على �سبكة �الإنرتنت.
وتطرق �ل�سري تيموثي جون برينرز يل �إىل �لدور �لذي تلعبه مو�قع �لتو��سل 
�الجتم�عي بهذ� �ل�سدد، الفت�ً �إىل �أنه� حتمل يف قو�عده� بي�ن�ت ه�ئلة و�سعه� 
�مل�ستخدمون بح�سن نية وذلك يف �سبيل �إجن�ح �لعملية �لتو��سلية. و�أكد �أن ع�مل 
�الإنرتنت معقد للغ�ية وعلين� �أن نكون �أكر وعي�ً بخ�سو�ص �إت�حة �لبي�ن�ت عرب 
ل�سبكة  م�ستخدم  مليون   50 بي�ن�ت  بت�سرب  ذلثثك  على  مدلاًل  �ل�سبك�ت،  هثثذه 

�لتو��سل �الجتم�عي »في�سبوك«.
خليفة �ل�س�م�سي: »�جليل �خل�م�ص« �سيحدث طفرة �إبد�عية يف خمتلف �ملج�الت 
لال�سرت�تيجية  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �ل�س�م�سي  ح�سن  خليفة  قثثدم  جهته،  مثثن 
و�حلوكمة يف جمموعة �ت�س�الت، خط�ب�ً تف�علي�ً �أو�سح من خالله �أهمية تطوير 
لالبتك�ر  د�عمة  بيئة  توفري  يف  بفع�لية  ت�سهم  �لتي  و�خلدم�ت  �لتحتية  �لبنى 

و�لتطوير.
�إطثثثالق �جليل �خل�م�ص من  مثثن  جثثد�ً  »�تثث�ثثسثث�الت« تقرتب  �إن  �ل�س�م�سي  وقثث�ل 
�ستوفر  �لتي  �ملتحدة،  �لعربية  �الإمثثث�ر�ت  دولثثة  يف  �لال�سلكية  �الت�س�ل  �سبك�ت 
�ست�سكل  �أنه�  موؤكد�ً  �لعلمي،  �خلي�ل  من  �الآن �سرب�ً  قبل  ك�نت  �ت�س�ل  �سرع�ت 

ر�فعة نحو تطوير بيئة �أعم�ل و�بتك�ر�ت ال حمدودة.
قط�ع  ومتكني  ت�أ�سي�ص  مثثن  �الإمثثثث�ر�ت  دولثثة  متكنت  �ل�س�م�سي  خليفة  و�أ�ثثسثث�ف 
�الت�س�الت مبكر�ً وتطويره مب� يلبي طموح�ته� يف �الزده�ر على م�ستوى �لبنية 
�لتي تتف�عل يومي�ً   ف�عاًل يف ظل �لتطور�ت  �لتحتية، وال يز�ل تطوره عن�سر�ً 
�له�تف  عرب  �خل�م�ص  �جليل  تقنية  نحو  يتطلع  ح�لي�ً  �لع�مل  �أن  �إىل  م�سري�ً   ،
نوعية يف م�ستوى  نقلة  �ستحدث  بي�ن�ت ه�ئلة  نقل  �سع�ت  يقدم  �لذي  �ملحمول 
ب�لطق�ص،  و�لتنبوؤ  بثث�الزدحثث�م،  و�لتحكم  و�ملثثثرور،  �لثثطثثرق  �إد�رة  مثل  �خلثثدمثث�ت 
و�الإد�رة �لذكية للنف�ي�ت و�لط�قة، و�ملر�قبة يف �مل�س�نع و�ملن�زل، و�أنظمة �حلريق 
مبر�قبة  ت�سمح  �لتي  �ل�سحية  و�لثثرعثث�يثثة  بينه�،  فيم�  تتخ�طب  �لتي  �لذكية 
�ملر�سى عن ُبعد، و�لتع�مل �ل�سريع مع �أي ط�رئ طبي. وختم �لرئي�ص �لتنفيذي 
لال�سرت�تيجية و�حلوكمة يف جمموعة »�ت�س�الت« حديثه ب�لقول �ست�سمح تقنية 
و�البتك�ر  �الإبثثثد�ع  يف  نوعية  طفرة  حتثثدث  حتتية  بنية  ب�إيج�د  �خل�م�ص  �جليل 
وحتقيق من�ذج �أعم�ل غري تقليدية يف �لتعليم و�لبنوك و�حلكوم�ت على مد�ر 
�ل�س�عة عرب �لتطبيق�ت �لذكية وخف�ص كلفة تبني �لتقنية، �إىل ج�نب ��ستخد�م 

�جلمهور يف �بتك�ر خدم�ت جديدة وفق�ً الحتي�ج�تهم  .
 

و�صمعتها  ب�صورتها  كثريًا  تفّكر  اأن  احلكومات  على  اآنهولت:  �صاميون 
وتعمل على حت�صينها

وموؤ�س�ص  �ل�سي��س�ت  م�ست�س�ر  �آنثثهثثولثثت،  �س�ميون  توقف  �لتف�علي،  خط�به  يف 
عند  للدول«،  �لتج�رية  و«�لعالم�ت  �جليد«  و«�لبلد  �جليدة«  »�لثثدول  موؤ�سر�ت 
�أهمية �الت�س�ل ب�لن�سبة للحكوم�ت، و�لت�أثري �لذي يلعبه على �سعيد تو��سله� 
مع �جلم�هري، حيث دع� �إىل �سرورة تبني �حلكوم�ت الأ�س�ليب تو��سل ن�جحة 

مع �ل�سعوب بهدف حتقيق �لتقدم �ملطلوب.
و�عترب �آنهولت �أن �سمعة �لبلد �جليد ع�مل �أ�س��سّي ومهّم يخدم م�سرية �لتقدم 
و�لتطور، ق�ئاًل �جلميع حول �لع�مل يدرك �أن �سورة �لبلد و�سمعته مهمة ب�سكل 
�أ�س��سي مب� يتعلق مبج�الت �لنمو و�لتقدم، لذلك يجب على �حلكوم�ت �أن تفكر 
�أن  �أمكن ذلك، خ�سو�س�ً  �إذ�  كثري�ً ب�سورته� و�سمعته� و�أن تعمل على حت�سينه� 
�سمعة �لبلد�ن تقوده� �لعملية �الت�س�لية، و�إن �أي �سخ�ص يف �لع�مل يعترب ممثاًل 

للبلد �لذي ينتمي له، وميكنه �أن ي�سّدر ر�س�ئل �إم� �إيج�بية �أو �سلبية عنه  .
�أن هن�لك بلد�ن تو�جه حتدي�ت كبرية يف وقتن� �لر�هن، منه�  �آنهولت  و�أو�سح 
م� يفتقر للمو�رد �سو�ء ك�نت �قت�س�دية �أو ثق�فية، �الأمر �لذي ي�سهم يف زعزعة 
و�ملك�نة  �ل�سمعة  �س�حبة  للدول  �ملتقدم  �لت�سنيف  مر�تب  على  �لبلد  ح�سور 
�جليدة، د�عي�ً �لبلد�ن �لتي و�سفه� ب�أنه� م�ز�لت تت�سرف كم� ك�نت قبل 200 
ع�م �أن تبحث عن مو�رد وم�س�در �رتق�ء جديدة ن�جحة، و�أن تتبع �أ�س�ليب غري 
ب�سكل  حققته�  �لتي  �الإجنثثث�ز�ت  �إظه�ر  عرب  وذلثثك  �سورته�،  لتح�سني  تقليدية 
�أف�سل.  ولفت �س�ميون �آنهولت �إىل �سرورة �ال�ستف�دة من مقوم�ت �لتكنولوجي� 
�الجتم�عي  �لتو��سل  قنو�ت  �أن  �إىل  م�سري�ً  �لع�سر،  به�  يزخر  �لتي  �حلديثة 
�أهمية  على  مثثوؤكثثد�ً  لثثلثثبثثلثثد�ن،  �لثثرتويثثج  يف  ومثثهثثمثث�ً  كثثبثثري�ً  دور�ً  تلعب  �ملختلفة 
�ال�ستف�دة من �خلّط �لدع�ئّي و�لعو�مل �لرتويجية لهذه �ملو�قع �لتي ميكن من 
خالله� ت�سدير من�ذج م�سّرفة من �ملنجز�ت، مب� يخدم حت�سني �سورة وح�سور 

�لدول على نط�ق�ت �أو�سع.
ويثثهثثدف �ملثثنثثتثثدى �لثثثثدويل لثثالتثث�ثثسثث�ل �حلثثكثثومثثي �لثثثذي ينظمه �ملثثركثثز �لدويل 
عر�ص  �إىل  �ل�س�رقة،  حلكومة  �الإعثثالمثثي  للمكتب  �لت�بع  �حلكومي،  لالت�س�ل 
�أف�سل �ملم�ر�س�ت �ملحلية و�لعربية و�لدولية يف �الت�س�ل �حلكومي، عرب �سل�سلة 
من �جلل�س�ت �لنق��سية، ودر��س�ت �حل�لة، وور�ص �لعمل، و�لعديد من �لفع�لي�ت 
�الأخرى �مل�س�حبة �لتي تت�سمن �لكثري من �الأفك�ر �لتي ت�سهم يف تعزيز �لتو��سل 

بني �حلكومة و�جلمهور من �أجل مو�جهة �لتحدي�ت وحتقيق �الزده�ر.

املنتدى الدويل الت�سال احلكومي يناق�ش الدبلوما�سية الرقمية يف تفعيل القوى الناعمة
•• ال�شارقة-وام:

�سهد �ملنتدى �لدويل لالت�س�ل �حلكومي يف دورته �ل�س�بعة �لتي تق�م فع�لي�ته� 
�أيثثن  عقد جل�سة  �إىل  �لرقمية..  �الألفية  �سع�ر  �ل�س�رقة حتت  �إك�سبو  يف مركز 

تف�علية بعنو�ن �لدبلوم��سية �لرقمية يف �الت�س�ل �حلكومي.
يف  �جلثثمثث�هثثريي  �التثث�ثثسثث�ل  ق�سم  رئي�ص  ع�ي�ص  حممد  �لثثدكثثتثثور  �جلل�سة  قثثدم 
�جل�معة �الأمريكية يف �ل�س�رقة ون�ق�ص خالله� مفهوم �لدبلوم��سية �لرقمية 
ك�أحد �أ�سك�ل �لتو��سل �لدبلوم��سي �لن��سئ يف �لع�مل .. م�ستعر�س� من�ذج �لعمل 

يف ظل �لتغري�ت �مل�ستمرة يف ع�مل �الت�س�ل.
يف  و�لع�مة  �لتقليدية  للدبلوم��سية  �متد�د  �لرقمية  �لدبلوم��سية  �إن  وقثث�ل 
منوذج  وفثثق   - �الت�س�الت  وتتميز  �لثثدول  يف  �لر�سمية  �جله�ت  بني  �الت�س�ل 

وتف�علية  ومب��سرة  مفتوحة  فيه�  �الت�س�الت  بثث�أن   - �لرقمية  �لدبلوم��سية 
وتوؤ�س�ص على �ملديني �ملتو�سط و�لطويل خللق قوة ن�عمة تخدم �أهد�ف �لدول 
وتوجه�ته� �لدولية. وذكر ع�ي�ص خالل �جلل�سة �أن �لدبلوم��سية �لرقمية نت�ج 
�الأول حيث  �ملق�م  �إبد�عية يف  ��سرت�تيجية  وتعد  و�الت�س�الت  �ملعلوم�ت  لثورة 
مو�سح�   .. �لرقمية  �لتو��سل  لو�س�ئل  �الجتم�عية  �لتحليالت  على  ت�ستند 
�خل�رجية  �ل�سي��سة  على  تن�سب  �أن  يجب  �لرقمية  �لدبلوم��سية  خطط  �أن 
�ل�سورة  وعلى  جهة  من  �لع�م  �لثثثر�أي  بن�ء  على  �لق�ئمة  �لدولية  و�لعالق�ت 
�لذهنية و�لو�سم �لوطني من جهة �أخرى لت�سكيل �لقوة �لن�عمة �ملوؤثرة. و�أ�س�ر 
قدر�ت  تتطلب  الأنه�  �إبد�عية  تكون  �أن  يجب  �لرقمية  �لدبلوم��سية  �أن  �إىل 
و�لتو��سل  �ملحتوى  م�ستوى  على  و�لتطوير  �لتخطيط  يف  �بتك�رية  ومه�ر�ت 
�إذ ت�سعى �إىل حتقيق �أهد�ف �لدولة  مع �جلم�هري ب��ستخد�م و�س�ئل تف�علية 

تتجلى  �لرقمية  �لدبلوم��سية  �إن  و�أ�س�ف  و�خل�رجية.  �لد�خلية  وتوجه�ته� 
و�لهيئ�ت  و�لقن�سلي�ت  و�ل�سف�ر�ت  �خل�رجية  لثثوز�ر�ت  �اللكرتونية  �ملو�قع  يف 
 .. فيه�  �مل�سوؤولني  ح�س�ب�ت  مثثن  وغثثريهثث�  لثثلثثوز�ر�ت  �الجتم�عية  و�حل�س�ب�ت 
�إذ ال يتج�وز عمره�  �لعهد  �لرقمية تعد حديثة  �لدبلوم��سية  �أن  �إىل  م�سري� 
�لع�سر �سنو�ت. و�أو�سح رئي�ص ق�سم �الت�س�ل �جلم�هريي يف �جل�معة �الأمريكية 
�أن �لدبلوم��سية �لرقمية تقوم على منوذج �الت�س�ل �لرقمي �ملب�در  ب�ل�س�رقة 
�أو �ملرت�جع ثم �لتغذية �لر�جعة و�لتحليالت �الجتم�عية �لق�ئمة على حجم 
�مل�س�ركة �لتف�علية ثم ت�أتي عملية �لت�أثري �ملعروف ب�لقوة �لن�عمة �لع�ملة على 
بيئة خ�رجية  �نت�ج  �ىل  و�لقيم و�الجت�ه�ت و�سوال  و�الآر�ء  �الدر�كثث�ت  توجيه 
عند  ع�ي�ص  وتثثوقثثف  �خلثث�رجثثيثثة.  �ل�سي��س�ت  �سعيد  على  و�سديقة  متع�ونة 
مفهوم �لقوة �لن�عمة ق�ئال » قدم �أ�ست�ذ �لعلوم �ل�سي��سية جوزيف ن�ي يف �لع�م 

على م� تريد من  �حل�سول  على  �لقدرة  ب�أنه�  �لن�عمة  للقوة  تعريف�   1990
خالل �جلذب و�الإقن�ع ولي�ص ب�لق�سر و�الكر�ه و�لت�س�رك يف �لقوة مع �الآخرين 
لتوظيف  �لن�س�ئح  بع�ص  قدم  كم�  بحقهم«.  �لقوة  فع�لية من مم�ر�سة  �أكثثر 
�لتو��سل  يف  �ملرئي  �جل�نب  تعزيز  �أهمية  �إىل  الفت�   .. �لرقمية  �لدبلوم��سية 
وتقدمي  �ل�سندوق  �لتفكري خ�رج  �لكت�بة ويجب  �أكر من  توؤثر  �ل�سورة  الأن 
وتكييف  �لتو��سل  يف  و�لرتفيه  �لت�سلية  وتوظيف  �لتو��سل  يف  مبتكرة  حلول 
مهجورة  تركه�  وعثثدم  �حل�س�ب�ت  وتفعيل  �مل�ستخدمة  �لو�سيلة  وفثثق  �ملحتوى 

لفرت�ت طويلة.
�أهمية  وت�أكيد  �لتو��سل  عملية  يف  �الإن�س�ين  �لوجه  على  �ملح�فظة  ج�نب  �إىل   
تدفق  ��ستمر�رية  ت�أكيد  ج�نب  �ىل  ب�جت�هني  �لتو��سل  يف  �لتف�علي  �حلثثثو�ر 

�ملحتوى وتوخي �لف�سل بني �لر�أي �ل�سخ�سي و�لر�سمي.
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اأخبـار الإمـارات

د�صنت حملة التوعية   

�سرطة راأ�ش اخليمة حتذر من البتزاز اللكرتوين

م�صاركة وا�صعة يف خ�صارة الوزن والنتائج 28 ابريل

م�ست�سفى راأ�ش اخليمة ينظم ريا�سة اليوغا يومي 31 مار�ش و14 ابريل 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�لطري  �أحمد  جم�ل  �لعميد  د�سن 
للمو�رد  �لع�مة  �الإد�رة  ع�م  مدير 
ب�لقي�دة  �ملثثث�ثثثسثثث�نثثثدة  و�خلثثثثدمثثثث�ت 
�خليمة  ر�أ�ثثثثثثص  لثث�ثثسثثرطثثة  �لثثثعثثث�مثثثة 
�حلثثثثمثثثثلثثثثة �لثثثثتثثثثوعثثثثويثثثثة �البثثثثثتثثثثثز�ز 
�إد�رة  �أطلقته�  �لثثتثثي  �الإلثثكثثرتوين 
�لع�مة  و�لثثثثثعثثثثثالقثثثثث�ت  �الإعثثثثثثثثثثثالم 
�لتحري�ت  �إد�رة  مثثثع  بثث�لثثتثثعثث�ون 
مر�كز  و�إد�رة  �جلن�ئية  و�ملب�حث 
�ل�سرطة �ل�س�ملة ، وذلك بح�سور 
غ�من  �أحمد  غثث�من  �لعميد  �سع�دة 
مدير ع�م �الإد�رة �لع�مة للعملي�ت 
حممد  دكتور  و�لعميد  �ل�سرطية 
�سعيد �حلميدي مدير ع�م �الإد�رة 
�لع�مة للعملي�ت �ملركزية و�لعميد 
�إد�رة  مدير  منخ�ص  علي  عبد�هلل 
�جلن�ئية  و�ملثثثبثثث�حثثثث  �لثثتثثحثثريثث�ت 

�خلدم�ت  بجودة  و�الرتق�ء  �الأد�ء 
�ملقدمة حلم�ية �ملجتمع من ك�فة 
�جلر�ئم �لدخيلة عليه ، و�ملح�فظة 
وحث  و�جنثث�ز�تثثه،  مكت�سب�ته  على 
�القرت�ح�ت  طثثرح  على  �جلمهور 
و�الأفثثثثكثثثث�ر �لثثتثثطثثويثثريثثة �لثثتثثي من 
�ملنظومة  عثثجثثلثثة  تثثثدفثثثع  �ثثسثث�أنثثهثث� 
و�لتطور  �لثثتثثقثثدم  نثثحثثو  �الأمثثنثثيثثة 
و�لنج�ح ، حيث �أن �جلميع م�سئول 
عن توفري �الأمن و�ملح�فظة عليه 
ر�أ�ص  �سرطة  بثث�أن  �سع�دته  وقثث�ل   ،
�ملعنية  فرقه�  خثثالل  من  �خليمة 
تثثقثثوم مبثثهثث�مثثهثث� عثثلثثى �أكثثثمثثثل وجه 
ب�الأهد�ف  �الإميثثث�ن  مثثن  �نثثطثثالقثث�ً 
�سرطة  تثث�ثثسثثعثثى  �لثثثتثثثي  �لثث�ثثسثث�مثثيثثة 
و�لتي  �إىل حتقيقه�  ر�أ�ثثص �خليمة 
�لرو�ت  على  �حلثثفثث�ظ  يف  تتمثل 
موؤكد�ً   ، للدولة  و�مل�دية  �لب�سرية 
�سب�ط  مثثثن  �لثثعثث�مثثلثثني  كثثث�فثثثة  �أن 

تثثعثثزيثثز �الأمثثثثن و�الأمثثثثث�ن ون�سر  يف 
ك�فة  لثثثثثثدى  �الأمثثثثنثثثثيثثثثة  �لثثثثثثثقثثث�فثثثة 
ب�ملوؤ�سر  �رتثثثكثثث�ز�ً  �ملجتمع  �ثثسثثر�ئثثح 
ن�سبة  �لت�سغيلي  �ال�ثثسثثرت�تثثيثثجثثي 

وعدد من �ل�سب�ط . و�أكد �لطري 
�لثثعثث�مثثة ل�سرطة  �لثثقثثيثث�دة  حثثر�ثثص 
�أهد�ف  ر�أ�ثثص �خليمة على حتقيق 
�لد�خلية  وز�رة  و��ثثسثثرت�تثثيثثجثثيثثة 

�الأمنية«  �لتوعية  وتغطية  �نت�س�ر 
، عرب تنفيذ �لعديد من �ملب�در�ت 
�لتوعوية  و�لفع�لي�ت  و�لثثرب�مثثج 
يف  �لثثتثثمثثيثثز  ومثثو��ثثسثثلثثة  لتثقيفهم 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

حظيت م�س�بقة حتدي �لوزن �لتي 
�خليمة  ر�أ�ثثثص  م�ست�سفى  نظمته� 
مب�س�ركة  �أ�س�بيع   10 مثثدى  على 
�أنح�ء  مثثن  �جلن�سني  مثثن  و��ثثسثثعثثة 
�لدولة �لذين �متثلو� لتنفيذ منط 
غذ�ئي ومت�رين ري��سية يحفزهم 

على فقد�ن �لوزن �لز�ئد.
يثثثثثقثثثثثدمثثثثثه  مثثثثثثثثثث�  جثثثثثثثث�نثثثثثثثثب  و�ىل 
ر�أ�ص  م�ست�سفى  يف  �خت�س��سيون 
و�الر�س�د�ت  �لن�س�ئح  من  �خليمة 
عرب من�س�ت �ل�سبك�ت �الجتم�عية، 
من  عثثدد  تنظيم  �مل�ست�سفى  تعتزم 
و�لعرو�ص  �حلثثيثثة  �لثثيثثوغثث�  درو�ثثثثص 
�لغذ�ئي  �لنظ�م  �لتو�سيحية حول 
�ملالئمة  �لثثريثث��ثثسثثيثثة  و�لثثتثثمثث�ريثثن 

�حلي�ة �حلكيمة«.
ج�ن  �لدكتور  �أ�س�ف  جهته،  ومثثن 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  غثثويثثر،  مثثث�رك 
»�سهدن�  �خليمة:  ر�أ�ثثثص  مل�ست�سفى 
�لبد�نة  �رتف�ع�ً مقلق�ً يف معدالت 
حثثول �لع�مل، مب� يف ذلثثك يف دولة 
در��سة  هثثنثث�ك  �أن  حتى  �الإمثثثثث�ر�ت. 
حديثة �أ�س�رت �إىل �أن جيل �الألفية 
- �الأطف�ل �لذين ولدو� بني �أو�ئل 
�لثم�نيني�ت ومنت�سف �لت�سعيني�ت 
- ك�ن قد �سجل �أكرب �ملعدالت على 
�الإطثثثثالق يف �لثثثوزن �لثثز�ئثثد، حيث 
�أكثثثثر من  مثثثن �ملثثثرجثثثح �أن يثثعثث�ين 
�لز�ئد  �لثثثوزن  مثثن  منهم   70%
�أعم�رهم  تزيد  عندم�  �لبد�نة  �أو 
عن 30 ع�ًم�. وهذ� يكفي الإعط�ء 
�سورة و��سحة عن �مل�ستقبل �لذي 

�أحد  �ثثسثثنثثوي يف  ��ثثثسثثثرت�ٍك  قثث�ثثسثث�ئثثم 
ج�نب  �إىل  �لثثريثث��ثثسثثيثثة،  �لثثثنثثثو�دي 
وق�س�ئم  �ثثسثثنثثويثثة  �ثثسثثحثثيثثة  بثثث�قثثث�ت 
�ثثسثثبثث�. عثثثالوة عثثلثثى مثث�ثثسثث�ركثثة و�حد 
مثثثن فثثئثثتثثي �لثثثذكثثثور و�الإنثثثثثث�ث على 
درهم   500 بقيمة  نقدية  ج�ئزة 
كيلوغر�م  كثثثثل  نثثثظثثثري  �إمثثثثثث�ر�تثثثثثثي 
�أق�سى  حثثٍد  مع  �مل�س�رك  يخ�سره� 
مثثن عثث�ثثسثثرة كثثيثثلثثوجثثر�مثث�ت. بينم� 
�لث�ين  �ملثثركثثز  �أ�ثثسثثحثث�ب  �سيح�سل 
 2000 بقيمة  نقدية  على ج�ئزة 

درهم �إم�ر�تي.
 وتعليق�ً على �حلملة، ق�ل �لدكتور 
�لتنفيذي  �لرئي�ص  �سديقي،  ر�س� 
جمثثثمثثثوعثثثة �أربثثثثثثيثثثثثث�ن هثثثيثثثلثثثث كري 
ر�أ�ص  مل�ست�سفى  �لتنفيذي  و�ملثثديثثر 
و�سع�دة  بحم��ص  »ن�سعر  �خليمة: 

يومي 31 م�ر�ص و14 �أبريل. 
وعندم� �نطلقت م�س�بقة تو��ستن�د�ً 
كتلة  وموؤ�سر  و�لثثطثثول  �لثثثوزن  �إىل 
وقت  ب�مل�س�ركني  �خلثث��ثثص  �جل�سم 
�حلدي  ثثثلثثث  �أن  تثثبثثني  �لت�سجيل، 
من  يع�نون  �مل�س�ركون  كثث�ن  �لثثوزن 
من  �أكر  بن�سبة  �ملفرطة،  �لبد�نة 
٪33 وحو�يل ٪28 ك�نو� ينتمون 

�إىل فئة �ل�سمنة �خلفيفة.
خ�س�رة  م�س�بقة  �أن  �ملثثعثثلثثوم  ومثثن   
 17 يثثثوم  �نثثطثثلثثقثثت  �لثثتثثي  �لوزن‘، 
�أبريل   28 يثثوم  �ستنتهي  فثثرب�يثثر، 
حثثثيثثثث �ثثسثثيثثحثث�ثثسثثل �لثثثثفثثثث�ئثثثثزون يف 
�أمثثث�م جميع  �لثثثذي يتيح  �لثثتثثحثثدي 
�ثثسثثكثث�ن ر�أ�ثثثثثص �خلثثيثثمثثة ممثثثن تزيد 
فر�سة  عثثث�مثثث�ً   18 عثثثن  �أعثثثمثثث�رهثثثم 
قثثيثثمثثة ت�سمل  �ملثث�ثثسثث�ركثثة يف جثثو�ئثثز 

�لتي  �لثثكثثبثثرية  لال�ستج�بة  بثث�لثثغثثة 
وميكنن�  �حلثثثمثثثلثثثة.  هثثثثثذه  القثثثتثثثهثثث� 
�مل�س�ركني  بثثني  �حلثثمثث��ثثص  نثثرى  �أن 
�لثثذيثثن فثثقثثدو� �لثثثثثوزن، ونثثث�أمثثثل �أن 
ب�أ�س�بيعه  �لتحدي  هذ�  ي�س�عدهم 
�لع�سرة على �إدر�ك �أهمية �حلف�ظ 
على لي�قتهم. وقد ت�سكل �لفع�لية 
من  �ملئ�ت  حي�ة  يف  �لتحول  نقطة 
�ملثث�ثثسثث�ركثثني مثثثن �ثثسثثكثث�ن �الإمثثثثثث�ر�ت 
�لثثثعثثثربثثثيثثثة �ملثثثثتثثثثحثثثثدة، �لثثثثذيثثثثن من 
يحتذى  مث�اًل  ي�سبحو�  �أن  �ملمكن 
�إىل  يحت�جون  ممن  للكثريين  به 
�حلثثث�فثثثز و�لثثتثث�ثثسثثجثثيثثع لثثتثثبثثنثثي منط 
حي�ة �سحي. حتت�ج دولة �الإم�ر�ت 
�ملثثزيثثد من  �ملثثتثثحثثدة �إىل  �لثثعثثربثثيثثة 
هذه �حلمالت �ملبتكرة و�لتف�علية 
�أمن�ط  �لوعي حول خي�ر�ت  لن�سر 

�لثثثثطثثثثرق و�ملثثثثثحثثثثث�ل �لثثثتثثثجثثث�ريثثثة يف 
مر�كز  مثثثثع  بثثث�لثثثتثثثعثثث�ون  �الإمثثثثثثثثث�رة 
كثثثثاًل ح�سب  �لثث�ثثسثث�مثثلثثة  �لثث�ثثسثثرطثثة 
�أجل  مثثثن   ، �خثثتثث�ثثسثث��ثثسثثه  مثثنثثطثثقثثة 
تثثعثثزيثثز �لوعي  بثثهثثدف  �ثثسثثالمثثتثثهثثم 
�حليطة  بثث�أخثثذ  �اللثثتثثز�م  ب�سرورة 
�الأمنية  ثق�فتهم  ورفثثثع  و�حلثثثثذر 
حثثثثثثول خمثثثث�طثثثثر هثثثثثثذه �جلثثثرميثثثة 

لياًل  عملهم  يثثو��ثثسثثلثثون   و�أفثثثثثر�د 
و�ملمتلك�ت  �الأرو�ح  ونه�ر�ً حلم�ية 
عثثبثثد�هلل منخ�ص  �لعميد  و�أ�ثثسثث�ر   .
و�ملب�حث  �لتحري�ت  �إد�رة  مثثديثثر 
 35 نثثحثثو  �إىل طثثبثث�عثثة  �جلثثنثث�ئثثيثثة 
ب�للغتني  تثثوعثثوي  بثثرو�ثثسثثور  �ألثثثثف 
متهيد�ً  و�الإجنثثثلثثثيثثثزيثثثة  �لثثعثثربثثيثثة 
لتوزيعه� على �ل�س�ئقني ومرت�دي 

وتعريفهم  منه�  �لوق�ية  وكيفية 
ب�لطرق و�ل�سبل �لتي يتم �تخ�ذه� 
ليكونو�  �لنفو�ص  قبل �سع�ف  من 
تثثثثبثثثثد�أ عملية  ثثثثثم  لثثثهثثثم  �ثثثسثثثحثثث�يثثث� 
�لو�قع عليهم يف خمتلف  �البتز�ز 
، مبثث� ي�سهم يف  و�أ�ثثسثثكثث�لثثه  �ثثسثثوره 
توفري �الأمثثن و�الأمثث�ن وحم�يتهم 

من �جلرمية. 

حيث يع�ين ثلث �ل�سك�ن من زي�دة 
ر�أ�ص  م�ست�سفى  وُيعترب  �لثثثثوزن«.  
�خليمة قوة د�فعة ور�ء �إطالق عدد 
�لتف�علية  �ل�سحية  �حلمالت  من 
بن�ء  على  �لرتكيز  مع  و�ل�س�ملة، 
�أف�سل  مبثث�ثثسثثتثثوى  يثثنثثعثثم  جمثثتثثمثثع 
�لبدنية  و�لثث�ثثسثثالمثثة  �ل�سحة  مثثن 

نثثثحثثثن بح�جة  لثثثثثذ�  �إلثثثثيثثثثه،  نثثتثثجثثه 
لعك�ص  فثثعثث�لثثة  تثثد�بثثري  �تثثخثث�ذ  �إىل 
�أن  كم�  �ملحتمل.  �ل�سين�ريو  هثثذ� 
�حل�سول  مت  �لثثتثثي  �الإحثثث�ثثثسثثث�ء�ت 
خ�س�رة  ’حتدي  خثثالل  مثثن  عليه� 
عثث�مثثة عن  �ثثثسثثثورة  �لوزن‘ تثثعثثطثثي 
مثث�ثثسثثتثثوى �لثثثبثثثد�نثثثة يف �الإمثثثثثثثث�ر�ت، 

�ملتحدة.  �لثثعثثربثثيثثة  �الإمثثثثثثثثث�ر�ت  يف 
حول  �لرئي�سي  �لثثهثثدف  ويتمحور 
نثثث�ثثثسثثثر �لثثثثوعثثثثي حثثثثثثول �الأمثثثثثر��ثثثثثص 
�الإم�ر�ت  �سك�ن  وم�س�عدة  �ملزمنة 
على �تخ�ذ قر�ر�ت م�ستنرية ب�س�أن 
م�س�ئل �ل�سحة ومنط �حلي�ة من 

خالل نهج طويل �الأمد.

حاكم الفجرة ي�ستقبل وزير البيئة 
والأغذية يف الدامنارك

•• الفجرية -وام:

�سموه  ق�سر  يف  �لفجرية  ح�كم  �الأعثثلثثى  �ملجل�ص  ع�سو  �ل�سرقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب  ��ستقبل 
جوهل  مرييت  �سع�دة  تر�فقه  �لدمن�رك  مملكة  يف  و�الأغذية  �لبيئة  وزير  الر�سن  لوندي  ��سبني  مع�يل  ب�لرميلة 
�سفرية مملكة �لدمن�رك لدى �لدولة و�سع�دة مورتن �سني لينغي �لقن�سل �لع�م �لد�من�ركي يف دبي. ورحب �سموه 
خالل �للق�ء بزي�رة �لوزير �لد�من�ركي و�لوفد �ملر�فق له و��ستعر�ص معه �لعالق�ت �لثن�ئية بني �لبلدين و�سبل 
�الهتم�م  ذ�ت  �ملو��سيع  من  عثثدد�  �لدمن�ركي  �لوفد  مع  �سموه  وبحث  �ملثثجثث�الت.  خمتلف  يف  وتطويره�  تعزيزه� 
�مل�سرتك و�لقو��سم �مل�سرتكة بني �م�رة �لفجرية ومملكة �لد�من�رك. ح�سر �للق�ء �سع�دة حممد �سعيد �ل�سنح�ين 

مدير �لديو�ن �الأمريي ب�لفجرية.

مدير الدفاع املدين يطلع على خدمات غرفة العمليات ب�سرطة راأ�ش اخليمة 

طبية عجمان تختتم فعالياتها ل�سهر القراءة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

��ستقبل �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي ، �لق�ئد 
عبد�هلل  حممد  �لعميد  �خلثثيثثمثثة،  ر�أ�ثثثص  ل�سرطة  �لثثعثث�م 
�لزع�بي مدير �إد�رة �لدف�ع �ملدين بر�أ�ص �خليمة و�لوفد 
�لتع�ون �لق�ئم  �إط�ر  �لزي�رة يف  ، وت�أتي هذه  �ملر�فق له 
و�لتن�سيق �مل�ستمر بني �جل�نبني للتب�حث حول عدد من 

�ملو��سيع �الأمنية و�ل�سرطية ذ�ت �الهتم�م �مل�سرتك .
ويف بد�ية �للق�ء، رحب �لق�ئد �لع�م ل�سرطة ر�أ�ص �خليمة 
�لالحمدود  �لثثتثثعثث�ون  روح  عثثلثثى  مثني�ً  �لثثز�ئثثر  بثث�لثثوفثثد 

و�الرتق�ء  �الأد�ء  يف  �لتميز  ملو��سلة  �لفع�ل  و�لتن�سيق 
تب�دل �جل�نبني من�ق�سة  ، ثم  �ملقدمة  بجودة �خلدم�ت 
�لعديد من �ملو��سيع ذ�ت �الهتم�م �مل�سرتك �لتي حتقق 
�مل�س�عي �لد�ئمة للتطور مب� يح�فظ على �سالمة و�أمن 

�جلمهور .
 وخالل زي�رة مدير �إد�رة �لدف�ع �ملدين و�لوفد �ملر�فق 
له لغرفة �لعملي�ت �ملركزية �جلديدة ��ستمع ل�سرح من 
�لعقيد ركن يو�سف �س�مل بن يعقوب �لزع�بي مدير �إد�رة 
�لعملي�ت على جتهيز�ته� و�مله�م و�مل�سوؤولي�ت �ملوكلة �إىل 
عن  موجز  �سرح  �إىل  و��ستمع  فيه�  و�لع�ملني  �أفثثر�دهثث� 

�آلية �لعمل فيه� بكل كف�ءة و�قتد�ر مب� ي�سب يف �ل�س�لح 
يف  �لد�خلية  وز�رة  و��سرت�تيجية  روؤيثثثة  ويحقق  �لثثعثث�م 
تثثقثثدمي �أفثث�ثثسثثل و�أجثثثثثود �خلثثثدمثثث�ت لثثلثثجثثمثثهثثور ، و�طلع 
ت�س�هم يف  �لتي  و�أنظمته�  تقني�ته�  �أحدث  �سع�دته على 
�لتقدم  من  �ملزيد  نحو  �ل�سرطي  �لعمل  منظومة  دفثثع 
�لنوعي  ب�لتطور  �سع�دته  �أ�س�د  وقد   ، و�لنج�ح  و�لتميز 
�له�ئل لغرفة �لعملي�ت �ملركزية �لتي و�كبت مع �لنه�سة 
�لتنموية �ل�س�ملة �لتي تعي�سه� �الإم�رة حتديد�ً و�لدولة 

عموم�ً حلم�ية �الأرو�ح و�ملمتلك�ت.
وتثث�ثثسثثهثثم غثثرفثثة �لثثعثثمثثلثثيثث�ت �ملثثركثثزيثثة �جلثثثديثثثدة �لثثتثثي مت 

يف  و�لتميز  �البتك�ر  روح  تر�سيخ  يف  موؤخر�ً  ��ستحد�ثه� 
�سرطة ر�أ�ص �خليمة �لذي ي�أتي مت��سي�ً مع روؤية و�أهد�ف 
تكري�ص  نحو  �الإ�سرت�تيجية  وخطته�  �لد�خلية  وز�رة 
�لعمل  جمثثث�الت  يف  �ل�س�ملة  و�جلثثثثودة  �لثثثريثثث�دة  مثثعثث�يثثر 
�مل�ستهدف�ت  بثثلثثوغ  �إىل  يثثثوؤدي  ممثث�   ، و�الأمثثنثثي  �ل�سرطي 
حد�ثة  �جلثثهثث�ت  �أف�سل  مثثن  �ل�سرطية  �الأجثثهثثزة  وجعل 
وتطور�ً يف ��ست�سر�ف �مل�ستقبل عرب مو�كبة �لتكنولوجي� 
�لتقني�ت و�الأنظمة يف ر�سد �جلرمية ومت�بعة  و�أف�سل 
�حل�لة �الأمنية �أواًل ب�أول ، ويعك�ص بذلك �ل�سمعة �لع�ملية 

له� من حيث تعزيز كف�ءة �لعمل �ل�سرطي .

•• عجمان-وام:

�ختتمت منطقة عجم�ن �لطبية فع�لي�ته� ل�سهر �لقر�ءة 
�لثثتثثي �أقثثيثثمثثت حتثثت �ثثسثثعثث�ر �الإمثثثثثث�ر�ت تثثقثثر�أ .. �الإمثثثث�ر�ت 
��ستهدفت حتفيز  ثق�فية  �أربع جل�س�ت  وت�سمنت  ترقى 

موظفيه� على �لقر�ءة و�الطالع.
�ل�سع�دة  جلنة  به�  ق�مت  بثثزيثث�رة  �لفع�لي�ت  و�ختتمت 
يف  وكثث�ن  �لتخ�س�سي  عجم�ن  م�ست�سفى  �إىل  و�ملثثبثث�در�ت 
�ل�س�م�سي  نثثوره  �سمت  �لتي   - �للجنة  �أع�س�ء  ��ستقب�ل 
عثثبثثد�هلل وحممد  و�الأعثثث�ثثثسثثث�ء خمي�ص  �لثثلثثجثثنثثة  رئثثيثث�ثثسثثة 
�ل�س�عر وع�ئ�سة �سيف و�س�هينة حممد وبخيته �لكتبي 

و�ثثسثثيثثخثثة �لثث�ثثسثث�مثث�ثثسثثي وفثث�طثثمثثة يثثو�ثثسثثف ومثثنثثى جثثمثث�ل - 
�لدكتور وجيه �ل�سي�سي �ملدير �لفني وعدد من �مل�سوؤولني 
يف �إد�رة �مل�ست�سفى. ووزع �أع�س�ء �للجنة كتب وهد�ي� على 
�أ�س�د  �الأطف�ل �ملر�جعني للم�ست�سفى مع ذويهم .. فيم� 
�لدكتور وجيه �ل�سي�سي بهذه �ملب�درة �لتي تدخل يف �إط�ر 
�لطبية  �مل�ست�سفى ومنطقة عجم�ن  �ملثمر بني  �لتع�ون 
وبتوزيع �لكتب على �الأطف�ل حيث تعد �لقر�ءة من �أهم 
�هتمت  وقد  �الأطف�ل  لهوؤالء  �ل�سخ�سية  بن�ء  مقوم�ت 
و�سهر  ع�م  تخ�سي�ص  خالل  من  �خلطوة  بهذه  �لدولة 
�لعو�مل  مثثن  يعد  �لثثتثثوجثثه  هثثذ�  �أن  ..م�سيف�  لثثلثثقثثر�ءة 
�حل��سمة يف متكني �ملوؤ�س�س�ت �ل�سحية من ت�أدية دوره� 

�لتوعوي و�لعالجي نحو �أفر�د �ملجتمع.
ووزعت  عجم�ن  يف  �أمينة  م�ست�سفى  �للجنة  ز�رت  كم� 
�لثثكثثتثثب و�لثثهثثد�يثث� عثثلثثى �الأطثثثفثثث�ل �ملثثتثثو�جثثديثثن وقثثثد �أكد 
�أولي�ء �أمور �الأطف�ل �أن هذه �ملب�درة ك�نت م�سدر �سع�دة 
هثثثذه �حلمالت  بثث��ثثسثثتثثمثثر�ر  لثثهثثم والأطثثفثث�لثثهثثم مط�لبني 
�الأطف�ل  بني  �سيم�  ال  ب�لقر�ءة  �لوعي  لن�سر  �لتوعوية 
�أ�سبح  �لطفل و�لكت�ب  بثثني  �الألثثفثثة  �إيثثجثث�د جثثو مثثن  الأن 
�لتو��سل �الجتم�عي على  مهم� يف ظل �سيطرة و�س�ئل 
مدير  �ل�س�م�سي  تثثرمي  حمد  وقثثث�ل  �الأطثثثفثثث�ل.  �هثثتثثمثث�م 
جلنة  خثثالل  ومثثن  �ملنطقة  �إن  �لطبية  عجم�ن  منطقة 
موؤكد�   .. �لقر�ءة  �سهر  مع  تف�علت  و�ل�سع�دة  �ملثثبثث�در�ت 

�أن �لقر�ءة ينبغي �أن تكون �سلوك� يومي� يف حي�ة �الأفر�د 
فمن خالله� ميكن ن�سر �لوعي �ل�سحي.

و�سعت  و�ملثثبثث�در�ت  �ل�سع�دة  جلنة  �أن  �ل�س�م�سي  و�أو�سح 
تثثنثث�ولثثت ندوة  �ملثثوظثثفثثون  فثثيثثه  �ثثسثث�رك  بثثرنثث�حمثث� ثق�في� 
حو�رية بعنو�ن م�ذ� تعلمن� من ز�يد ويف �جلل�سة �لث�نية 
�لع�سوية  �لزر�عة  و�أ�س�ص  �إىل مف�هيم  �ملوظفون  تعرف 
ودورهثثثث� يف �ملثثحثث�فثثظ عثثلثثى �سحة �النثث�ثثسثث�ن �إ�ثثسثث�فثثة �إىل 
ومن�ق�سة  لل�سع�دة  �لع�ملي  ب�ليوم  لالحتف�ء  جل�ستني 
خالل  �سيتم  �أنثثه  �إىل  م�سري�   .. �لعمل  بيئة  يف  �ل�سع�دة 
�ال�سبوع �لق�دم تنظيم ندوة حول �ل�سحة و�ل�سالمة يف 

�ملنزل.

منتدى الت�سال احلكومي يناق�ش دور 
احلكومات يف مواكبة الع�سر الرقمي

•• ال�شارقة-وام:

�م�ص دور  �ل�س�رقة  �فتتح يف  �لذي  �لثثدويل لالت�س�ل �حلكومي  �ملنتدى  ن�ق�ص 
�لتنفيذي  �ملدير  �آيكني  �أليك�ص  وقثثدم  �لرقمي.  �لع�سر  مو�كبة  يف  �حلكوم�ت 
يف  �ملتخ�س�ص  �سلونر  وهيث  �لربيط�نية  �حلكومة  يف  �حلكومية  لالت�س�الت 
�لتو��سل �ال�سرت�تيجي و�لقي�دة ورقتني تف�عليني �سمن فع�لي�ت �ليوم �الأول 
من �لدورة �ل�س�بعة للمنتدى بح�سور عدد كبري من �ل�سيوف و�مل�س�ركني يف 
من  ع�م   100« عنو�ن  حملت  �لتي  ورقته  يف  �آيكني  �أليك�ص  ن�ق�ص  و  �ملنتدى. 
�لتي  �لر�هنة  �لتحدي�ت  �سملت  �لتي  �ملثثحثث�ور  من  عثثدد�ً  �حلكومي«  �الت�س�ل 
�لع�سر  يف  لالت�س�ل  �مل�ستقبلية  �لفر�ص  وم�هية  �حلكومي  �الت�س�ل  تو�جه 
�لرقمي �لذي طغت عليه قنو�ت �لتو��سل �الجتم�عي وكيف ميكن للحكوم�ت 
مو�كبة هذه �لتطور�ت .. م�سري�ً �إىل �أن �لف�سل هو �لنتيجة �حلتمية لالت�س�ل 

�حلكومي �لفع�ل م� مل ت�ستند ر�س�ئله �الت�س�لية �إىل �حلقيقة.
ي�سهده�  �لتي  �ملت�س�رعة  و�لتطور�ت  �لتغري�ت  مو�كبة  �أهمية  �آيكني  و�أو�ثثسثثح 
على  �لت�أثري  يف  �حلكومي  �الت�س�ل  ��سرت�تيجي�ت  دور  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لع�مل 
و�القت�س�د  �لبيئة  مثل  �ل�سعوب  تهم  �لتي  �لق�س�ي�  يف  �سيم�  ال  �لع�م  �لثثثر�أي 
و�لتعليم وغريه�. و�أكد �نه يجب �أن ينظر �إىل �الت�س�ل �حلكومي على �أنه قوة 
�خلري �حلقيقية و�أن �لع�مل ع��ص قرن�ً ك�ماًل من �لتجربة و�رتك�ب �الأخط�ء 
�الأمر �لذي �نعك�ص على جت�ربن� حيث تعلمن� من �أخط�ئن� م� عزز لدين� رغبة 
يف مزيد من �لتطور و�لتقدم ب�ال�ستن�د �إىل �أن كل �ت�س�ل يجب �أن ي�سكل حملة 

للت�أثري على �جلمهور من �أجل م�سلحته ب�لدرجة �الأوىل.
�لع�سر  يف  بثث�حلثثكثثومثث�ت  �ملثثنثثوطثثة  �الأدو�ر  �إىل  �آيثثثكثثثني  �ألثثيثثكثث�ثثص  تثثثطثثثرق  كثثمثث� 
و�الأ�س�ليب  �حلق�ئق  �إىل  يحت�ج  �لثثذي  »�لعلم  ب�أنه  �الت�س�ل  معّرف�ً  �لرقمي 
و�ال�سرت�تيجي�ت �لتي ت�س�عد �حلكوم�ت على و�سع خطط عملية حول كيفية 
�حلديثة من  �لتقنية  �أفرزته  ب�ال�ستف�دة مم�  للدول  �لتج�رية  �لعالم�ت  بن�ء 
�مل�ستهدفة«  �لفئ�ت  �إىل  و�أ�سهل  �أ�سرع  و�سواًل  تتيح  وتطبيق�ت  ومو�قع  بر�مج 
�أجل ع�مل  �لع�م من  بذلك خريطة طريق لكيفية حت�سني �الت�س�ل  ر��سم�ً   ..
من  �حل�س�ري.  و�لتطور  �الجتم�عية  ب�لعد�لة  ك�فة  جمتمع�ته  تنعم  �أف�سل 
ج�نبه ركز هيث �سلونر يف ورقته �لتف�علية حول دفع عجلة �لتف�عل �ملجتمعي 
على ت�س�وؤالت ثالثة / مل�ذ� و كيف و م�ذ� / .. م�سري�ً �إىل �أهمية هذه �لت�س�وؤالت 
�أم�مه�  �لفر�سة  �إت�حة  خالل  �ل�سعوب  الإله�م  �حلكومي  �الت�س�ل  ت�سخري  يف 
للتف�عل ب�الإ�س�فة �إىل �عتم�د ��سرت�تيجي�ت مرنة مو�كبة للتطور�ت �لر�هنة 

مب� يعود على �ملجتمع بفو�ئد كبرية.
وطرح �سلونر جمموعة من �الأفك�ر �لتي من �س�أنه� توفري �أف�سل �لطرق حول 
من  وذلثثك  �جلم�هري  لتحفيز  �حلكومي  لالت�س�ل  �حلكوم�ت  توظيف  كيفية 
�لع�سر  �أحدث مم�ر�س�ت �الت�س�ل �حلكومي وربطه� مع تطور�ت  خالل تبني 
على  ب�لت�أكيد  و�لقي�دة  �ال�سرت�تيجي  �لتو��سل  يف  �خلبري  و�ختتم  �لرقمي. 
بثث�ال�ثثسثثتثثنثث�د �إىل تلك  �لثثذ�تثثيثثة ومثثهثث�ر�تثثهثثم  ��ثثسثثتثثخثثد�م �الأفثثثثثر�د لقوتهم  �أهثثمثثيثثة 
قبل  �أواًل  �لعط�ء  وتقدمي  �لفريق  �سمن  �لعمل  �أهمية  ج�نب  �ىل  �لت�س�وؤالت 
�حلكوم�ت  ك�ن بني  �سو�ء  �لتو��سل يف عمومه  �أن  �إىل  �إ�س�رة  يف  ب�الأخذ  �لبدء 
و�الأفر�د �أو بني �ل�سرك�ت و�ملوظفني يبد�أ من ذ�ت �ل�سخ�ص �لق�در على توفري 

�لظروف �ملن��سبة لت�سهيل �لتو��سل.
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق :رم�شان عطا 

))�إنثثهثث� �ملثثثثر�أة �ملثثوظثثفثثة وهثثي �لتي 
�جتمعت عليه� هموم �لدني� لُتلقي 
�الأ�ثثثسثثثرة م�س�ًء  �ثثسثثو�طثثئ  بثثثني  بثثهثث� 
�سب�ح�ً  �ل�س�خبة  �لعمل  و�أمثثثثو�ج 
�لتي  �ملثثعثثيثث�ثثسثثة  مثث�ثثسثثتثثوي  حثثثيثثثث   ،
ت�سهده� �الم�ر�ت مرتفعة جد� مع 
�أدي  �لثثزيثث�دة �ليومية يف �الأ�ثثسثثعثث�ر  
�إىل دخول �ملر�آة �ملو�طنة و�لو�فدة 
�إىل معرتك �لعمل �لذي جعل من 
لكي  �لثثعثثمثثل  �إىل  تثثذهثثب  �لثث�ثثسثثيثثدة 
توفر لنف�سه� حي�ة رغده ومعي�سة 
�الأ�سي�ء  عثثلثثى  �لثثرفثث�هثثيثثة  ميثثالهثث� 
�لكم�لية،ف�أ�سبح ال غني عن عمل 
فهل   ، عربي  جمتمع  �أي  يف  �ملثثثر�ة 
�ملعي�سة هو م� فر�ص على  ظروف 
�ملر�ة �لدخول يف �سوق �لعمل رغم� 
�أر�دتثثهثث� ، و�أ�ثثسثثبثثح مفهوم ربة  عثثن 
طي  يف  �لعربية  ملجتمع�تن�  �لبيت 
�ملر�ة  مثثن  طثثمثثوح  �نثثثه  �أم  �لن�سي�ن 
تثث�ثثسثث�هثثم يف رفعة  نثثفثث�ثثسثثهثث� جثثعثثلثثهثث� 
هذ�  ويف   ، بثثه  و�لثثنثثهثثو�ثثص  �ملجتمع 
�لثثتثثحثثقثثيثثق نثثكثث�ثثسثثف حثثقثثيثثقثثة �الأمثثثثر 
�لظ�هرة  هثثذه  نثثطثثرح  �أن  ونثثحثث�ول 
ونتعرف  و�لثثثرجثثث�ل  �لثثنثث�ثثسثث�ء  عثثلثثى 
�القت�س�دي  �لثثثثثثثر�أي  عثثلثثى  �أيثثث�ثثثسثثث� 

و�لديني حتى تكتمل لن�
 �ل�سورة((. 

تــتــحــدث  ــــة  ــــداي ــــب ال *يف 
ــي  ــرم ــة اجل ــب ـــة ه الإعـــالمـــي
حيث  وخمـــرجـــة  اإعـــالمـــيـــة 

تقول،
�ملثثر�ة تعمل لكي تع�ون  �أن  �أن� �سد 
�مل�دية ف�لرجل  �أعب�ءه�  �الأ�سرة يف 
هو �مللزم ب�مل�ستوي �لذي تعي�سه �أي 
�أ�سرة من وجهة نظري ،و�أن� �عترب 
عمل �ملر�ة لكي جتد نف�سه� وت�سعر 
،ف�ملر�آة  �ملجتمع  خدمة  يف  بدوره� 
�سريك  �أ�ثثسثثبثثحثثت  �الآن  �لثثعثث�مثثلثثة 
رئي�سي مع �لرجل يف �أي جن�ح الأي 
�أو غربي، وت�سيف  جمتمع �سرقي 
هثثبثثه �جلثثرمثثي،مثثفثثهثثوم ربثثثة �ملنزل 
لن يزول �أبد�  ف�لكثري من �لن�س�ء 
ويف�سلن  �لثثثعثثثمثثثل  يف  يثثثرغثثثن  ال 
ب�الأ�سرة  و�الهتم�م  �الأبثثنثث�ء  تربية 
على  ح�سولهن  من  برغم  و�لبيت 
�سوق  للدخول يف  توؤهلهم  �سه�د�ت 
�لثثعثثمثثل بثث�ثثسثثهثثولثثة،وهثثي ر�ثثسثث�لثثة ال 

نقلل منه� ولكن من وجهة نظري 
�ملثثثثر�ة �لثثذكثثيثثة هثثي �لثثتثثي ت�ستطيع 
لبيته� وعمله� يف  �حلثثق  تعطي  �أن 

نف�ص �لوقت.
�ملر�أة  �أوؤيثثثد عمل  على  ب�هر  وقثث�ل   
طثثث�ملثثث� كثثثث�ن عثثثمثثثاًل �ثثسثثريثثفثث�ً حتقق 
وتثثثثثبثثت نف�سه� يف  مثثث�  بثثثه طثثمثثوحثث�ً 
يف  ف�عاًل  ع�سو�ً  وتكون  جمتمعه� 

وطنه�.
ك�سب م�ل  لي�ست  �لق�سية  و�أ�س�ف 
�أكثثر و�أعمق  �أبثثعثث�د  �إمنثث� له�  فقط، 
نف�سه�  ت�سعر  قثثد  ذلثثثك. رمبثثث�  مثثن 
�أنثثهثث� ال تثث�ثثسثث�وي �سيئ�  بثثثدون عثثمثثل 
�ملجتمع.  بثثنثث�ء  يف  ت�س�هم  ال  و�أنثثهثث� 
قثث�درة على  �ملثثر�أة �لع�ملة  وبنظري 
ربة  مثل  وع�ئلته�  يومه�  تنظيم 
�أم�ً  �أحي�ن�ً  تكون  وقد  �ملنزل مت�م�ً 
�أف�سل، �أي �أن �ملر�أة �لع�ملة حت�ول 
قثثثدر �الإمثثثكثثث�ن �إمثث�ثثسثث�ء �أكثثثثرب وقت 
ممكن مع �أطف�له�، �أي �ن تكون �أم�ً 
ب�سكل مكثف. �أم� يف بع�ص �الأحي�ن 
�لبيت مثل هذ�  ربثثة  قد ال مت�سي 

�لوقت مع �أبن�ئه�.
�لذ�ت  حتقيق  م�س�ألة  هثثي  �مل�س�ألة 
و�إف�دة �ملجتمع و�لوطن، وكل �مر�أة 
لثثهثث� طثثثمثثثوح و�أحثثثثثثالم تثثخثثتثثلثثف عن 

�مر�أة �أخرى
*ويثثتثثحثثدث �ملثثهثثنثثد�ثثص حمثثمثثد عبد 
�ملنعم  ��ست�س�ري فني ل�سركة �لعني 
�ل�سخ�سية  جتربته  ،عثثن  للتوزيع 
يقول،عندم�  حيث  �ملثثثر�أة  عمل  مع 

تزوجت ك�نت زوجتي تعمل مدر�سة 
وجعلته�  هثثثثذ�  عثثلثثى  فثث�عثثرت�ثثسثثت 
تلتزم �لبيت ،وبعد �سنة من وجودن� 
ب�مللل  زوجثثتثثي  �سعرت  �المثثثث�ر�ت  يف 
ولهذ�  �لثثثبثثثيثثثت  يف  �جلثثثلثثثو�ثثثص  مثثثثن 
مرة  للعمل  رجثثوعثثهثث�  على  و�فثثقثثت 
وظيفة  لثث�ثثسثثغثثل  �أخثثثري،وتثثثقثثثدمثثثت 
�ملق�بلة  يف  وجنثثثثحثثثثت  مثثثرتجثثثمثثثه 
�لتقدم  قثثبثثل  ،ولثثثكثثثن  �لثث�ثثسثثخثث�ثثسثثيثثة 
�إذ�  ب�سرط  �لزمته�  �لوظيفة  لهذه 
مل� تنفذه يجب �أن جتل�ص يف �لبيت 
وترتك �لعمل �أال وهو ال يت�أثر ع�ص 
�لعمل،وهي  يف  بغي�به�  �لثثزوجثثيثثة 

و�فقت على هذ� �ل�سرط 
�ل�سرط  بثثهثثذ�  �لثثتثثزمثثت  ،وبثث�لثثفثثعثثل 
ومل ت�سعرين بفرق �أبد� بعد عمله� 
ن�س�طه�  قمة  يف  ك�نت  ب�لعك�ص  بل 
وك�نت تعطي البن�ئه� رع�ية جيدة 
ومت�بعة لدر��ستهم ولهذ� �أ�سبحو� 
ف�بني  �لع�مة  �لث�نوية  �أو�ئثثثل  مثثن 
�ل�س�د�ص  �ملثثركثثز  على  ح�سل  �أمثثثري 
�هلل  ،و��ثثسثثكثثر  �لثثدولثثة  م�ستوي  على 
زوجتي  و��ثثسثثكثثر  علين�  نعمته  على 
�لتي ك�نت خري زوجة ع�ملة ترع� 

بيته� وعمله�.
*وتثثثثثرى �أ�ثثثسثثثمثثث�ء عثثلثثي مثثوظثثفثثة يف 
مكتب ��ست�س�ري هند�سي ب�أن �ملر�أة 
�أ�سبحت فع�لة يف جمتمعه� و�أ�سبح 
�لرجل يف جم�ل  دور  يفوق  دورهثث� 
�مللحوظ  لن�س�طه�  ،وهثثثثذ�  �لثثعثثمثثل 
ب�سورة  �لعمل  �أد�ء  على  وحر�سه� 

جتثثثعثثثل �جلثثثمثثثيثثثع يثثثقثثثف �حثثثثرت�مثثثث� 
من  �لن�بع  �لعمل  يف  والأد�ئثثهثث�  له� 
�أ�سم�ء،�حلي�ة  �سمريه�،وت�سيف 
�لرجل  على  �سعبة  �أ�سبحت  �الآن 
الأن  وهثثثثثذ�  يثثتثثحثثمثثلثثهثث� مبثثثفثثثرده  �أن 
تعوق  �أ�ثثسثثبثثحثثت  �حلثثيثث�ة  متطلب�ت 
�مل�سوؤولية  حتثثمثثل  عثثن  �إنثث�ثثسثث�ن  �أي 
مثثثنثثثفثثثرد�، فثثعثثلثثى �أطثثثثثثر�ف �الأ�ثثثسثثثرة 
حتى   ، �مل�سوؤولية  وحتمل  �لتع�ون 
�الأمثثثثث�ن،وال  بثثر  �إىل  �ملثثركثثب  ت�سري 
�أنكر �أن كلمة ربة �ملنزل قد تال�ست 
�حلي�ة  �أن  ب�سبب  جمتمع�تن�  مثثن 

�أ�سبحت �أ�سعب من �أي قبل.
*ويتعجب حممد �ل�سكري مهند�ص 
عمل  مثثن  �الآيل،  �حل��سب  برجمة 
وتف�سي  �لثثعثثربثثي  �ملجتمع  يف  �ملثثثثر�أة 
يقول:  حيث  بكرة  �لظ�هرة  هثثذه 
�أن� ال �أحبذ عمل �ملثثر�أة ف�أن� متزوج 
ومل ولن �جعل زوجتي تعمل وهذ� 
الأنني �أوؤمن ب�ن عمل �ملر�آة يف بيته� 
ولي�ص يف �خل�رج ،حتى لو ك�ن هذ� 
�لذي  �ملعي�سة  م�ستوي  على ح�س�ب 
ب�أحدي  موظف  �عمل  ف�ن�  �أعي�سه 
يكفين�  ور�تبي  �لكمبيوتر  �سرك�ت 
ولكن  �ل�سهر،  �خثثر  حتى  ب�سعوبة 
تعمل  �أ�سعر مبتعة الن زوجتي  �أنثث� 
وتن�س�أهم  ب�أبن�ئه�  وتهتم  بيته�  يف 
للمر�آة  فثثكثثيثثف  �ثثسثثلثثيثثمثثة  بثثطثثريثثقثثة 
و�أبن�ءه�  ببيته�  تهتم  �أن  �لع�ملة 
خ�رج  �لثثوقثثت  معظم  تق�سي  وهثثي 
�ملثثثنثثثزل بثثحثثجثثة �لثثعثثمثثل فثثثهثثثذ� �أمثثثر 

مرفو�ص يف حي�تي.
�أ�سبحت  �ل�سكري،لالأ�سف  وتثث�بثثع 
�ثثسثث�ب �الآن  �أي  �لثثثثثزو�ج عثثنثثد  فثثكثثرة 
مقرتنة بعمل �ملر�ة ف�أ�سبح �ل�س�ب 
�أي  قبل  تعمل  عرو�سه  عثثن  يبحث 
�سئ �أخر، فهذ� هو �ملهم �الآن بحجة 
ومتطلب�ته�  �الآن  �حلثثيثث�ة  مق�ومة 

�لتي تزيد كل يوم عن �الآخر.
*�مثثثثثثثثث� �لثثثثنثثثث�حثثثثيثثثثة �الجثثثتثثثمثثث�عثثثيثثثة 
�أ�ست�ذ  عنه�  يتحدث  و�القت�س�دية 
�لرميثي  حممد  �لدكتور  �جل�معة 
ق�ئال: يف �الآونثثة �الأخثثرية �أ�سبحن� 
نثثرى �ملثثر�أة تعمل يف ك�فة جم�الت 
�حلثثثثيثثثث�ة الإثثثثثثبثثثثث�ت ذ�تثثثثهثثثث� بثثثجثثثد�رة 
لتتفوق على �لرجل و ت�سعر بن�سوة 
�لذي لط�مل� م�ر�ص  عليه  �النت�س�ر 
وت�سلطه  �لثثظثثلثثم  �أنثثثثثو�ع  كثثل  عليه� 
�لنظر  وجثثهثث�ت  عثثلثثيثثهثث�.و�نثثقثث�ثثسثثمثثت 
ق�سم  ق�سمني  �إىل  �ملثثثر�أة  عمل  نحو 
موؤيد يوؤيد عمل �ملر�أة خ�رج �لبيت 
ويعتربه� �سريكته يف بن�ء �ملجتمع 
ويعترب  �ملثثر�أة  عمل  يع�ر�ص  وق�سم 
تربية  يف  هثثثثو  �الأ�ثثثسثثث��ثثثسثثثي  عثثمثثلثثهثث� 

�الأوالد.
وتثثثث�بثثثثع د-حمثثثثمثثثثد �لثثثرمثثثيثثثثثثثي، �أن 
��ثثسثثتثثقثثالل �ملثثثثثثثر�أة مثثثث�ديثثثث�ً هثثثو من 
�لعالقة  �ثثثسثثثوء  عثثثلثثثى  �ملثثثثوؤ�ثثثثسثثثثر�ت 
م�س�ركة  �أن  �إىل  وي�سري  �لثثزوجثثيثثة 
�ملثثثر�أة و�لثثرجثثل يف �الأنثثفثث�ق يجعله� 
�ملنزلية  �لثثقثثر�ر�ت  �أكثثر تدخاًل يف 
خ�ل�س�ً  �لرجل حق�ً  يعتربه�  �لتي 

لثثثه يثثعثثزز رجثثولثثتثثه ، و�ثثسثثحثثب هذ� 
يدخل  قدميه  حتثثت  مثثن  �لب�س�ط 
�مل�سكالت  مثثن  نثثفثثق  يف  عالقتهم� 
ت�أخذ  وقثثد  منه�  �خلثثثروج  ي�سعب 
�لثثكثثثثثري مثثثن �الأوجثثثثثثثه مثثنثثهثث� عدم 
�لزوج  �أهثثل  بتدخل  �لثثزوجثثة  �سم�ح 
مو�سوع  �أي  يف  �لثثثثثثثثر�أي  و�إبثثثثثثثثثد�ء 
يثثخثث�ثثص �أ�ثثثسثثثرتثثثهثثثم و�أيثثث�ثثثسثثث�ً جلوء 
�لثثثزوج حمثثث�واًل لثثلثثخثثروج مثثن تلك 
�لثثثعثثث�د�ت و�لثثتثثقثث�لثثيثثد �لثثر��ثثسثثخثثة يف 
تفكريه ب�أنه رجل ،ويجب �أن يكون 
ليبحث عن  بثثيثثدهثث�  �الأمثثثثثور  زمثثثث�م 
لتحقيق  زوجته  غري  ث�نية  �مثثثر�أة 
�إذ�  �أي�س�ً  وهن�ك   ، نف�سي�ً  رجولته 
رغثثثب �لثثثثزوج بعمل �ملثثثثر�أة غثث�يثثة يف 
هذ�  مثثن  ليجعل  مثث�ديثث�ً  م�س�عدته 
�ل�سرط �سبب�ً لعمله� هن� �ستحدث 
�لزوج  �أخرى حني يكت�سف  م�سكلة 
بثث�حثثتثثفثث�ظ زوجثثثتثثثه بثثبثثعثث�ثثص �ملثثث�ل 
فنجده يتوتر ويبد�أ بعق�به� بطرق 
ب�لتق�سري يف  �ته�مه�  منه�  كثرية 
حقوقه و�الن�سغ�ل عنه مم� يجعل 
�حلي�ة بينهم� يف ح�لة من �لغلي�ن 
د�ئم�ً  �ملثثثثر�أة  ت�سعر  هثثنثث�  ،ويثث�ثثسثثيثثف 
عند  نف�سه�  وجتثثد  �ل�سع�دة  بثثعثثدم 
�لبيت  مثث�ثثسثثوؤولثثيثثة  مثثثفثثثرتق طثثثثرق 
وزوجه� وم�س�ريف �لبيت ، �أن هذه 
كم  فثثهثثي  ب�لقليلة  لي�ست  �لثثطثثرق 
يجعل  و�لهموم  �مل�س�كل  من  ه�ئل 
من �لزوجة �ملوظفة يف ح�لة توتر 
د�ئم وخوف من م�ستقبل جمهول.  

يقول  �لدينية  �لن�حية  مثثن  *�أمثثث� 
حمثثثمثثثد عثثثلثثثي عثثثثبثثثثد�هلل بثثث�حثثثث يف 
�لدر��س�ت �الإ�سالمية:�إن منع �ملر�أة 
�أ�سيق  يف  ت�سييقه�  �أو  �لعمل  مثثن 
نط�ق هو من �لثق�فة �الجتم�عية 
�لثثث�ثثثسثثث�ئثثثدة يف كثثثثثثثري مثثثثن �لثثثبثثثالد 
�إىل  تثثثثثثوؤدي  ، و�لثثثتثثثي  �الإ�ثثثسثثثالمثثثيثثثة 
 ، �ملجتمع  من  كبرية  لقوة  تعطيل 
ومن �لظلم �أن تبقى �الإن�ث ف�رغ�ت 
�لثثثيثثثد مثثثثن �لثثثعثثثمثثثل عثثثث�طثثثثالت عن 
�لك�سب يف �لبالد �الإ�سالمية ، وهي 
بح�جة �إىل جتنيد كل ط�ق�ته� مع 
�لرج�ل ، لبن�ء جمتمع �لرف�هية و 
�ل�سريعة  عثثبثثد�هلل،  ويزيد  �لثثرخثث�ء 
�الإ�سالمية كق�عدة ع�مة، ال متنع 
�أحد من �لعمل و �لتك�سب ، ولكنه� 
�لتي  و�لثث�ثثسثثو�بثثط  �حلثثثثدود،  ت�سع 

تالئم ، و تفيد �ملجتمع و�أفر�ده .
�الأدو�ر  �الإ�ثثسثثالم قد ق�سم  �أن  ذلثثك 
، و�لرجل تق�سيم� ع�دال  بني �ملر�أة 
تبني يف  �سليمة  �أ�سرة  لبن�ء  فريد� 
�مل�سوؤول  هثثو  فثث�لثثرجثثل   ، �لثثثد�ريثثثن 
ت�أمني  و  �أ�ثثسثثرتثثه  �أفثثثثر�د  نفقة  عثثن 
�سوؤون  يثثتثثوىل  فثثهثثو   ، �حتي�ج�ته� 
�ملنزل �خل�رجية ، و يقع على �ملر�أة 
م�سوؤولية �لعن�ية ب�لبيت ، و�لزوج 
و�الأوالد ، وتوفري �لر�حة و�حلن�ن 
�هلل  عثثبثثد  و�أ�ثثثسثثث�ر  �الأوالد،  وتثثربثثيثثة 
و�ملثثثثثر�أة  �الإ�ثثثسثثثالمثثثي  �ملثثجثثتثثمثثع  ،�أن 
�ملر�أة  عمل  �إىل  حتت�ج  قد  �مل�سلمة 
ببع�ص �الأعم�ل ، و�مله�م على �سبيل 

كمعلمة  عمله�  مثثثثثل   ، �لثث�ثثسثثرورة 
وطبيبة  جثثنثث�ثثسثثهثث�،  بثثثنثثث�ت  لثثتثثعثثلثثيثثم 
ب�أي  تعمل  �أن  �أو   ، �الإنثثث�ث  ملع�جلة 
جن�سه�  وبن�ت  �ملجتمع  يفيد  عمل 
�ل�سرعية،  �ل�سو�بط  مثثر�عثث�ة  مثثع 
عمله�  يثثثوؤثثثثر  �أال  بثث�ثثسثثرط  ولثثثكثثثن 
على عمل �لرج�ل ك�أن تكون �سبب� 
يف قثثطثثع رزقثثثثه :فثثث�ملثثثر�أة قثثد تقبل 
عك�ص  على  زهثثيثثد  بثث�أجثثر  تعمل  �أن 
�لرجل �لذي يعي�ص هو ومن حتت 
جن�حيه من هذ� �لعمل ، مم� يوؤدي 
وتف�قمه�   ، �لثثبثثطثث�لثثة  �نثثتثث�ثثسثث�ر  �إىل 
تع�ىل  .لقوله  �لثثرجثث�ل  �سفوف  يف 

)�لرج�ل قو�مون على �لن�س�ء(.
�أثبتت  ،فثثثقثثثد  �هلل  عثثبثثد  و�أ�ثثثثسثثثث�ف 
�ملر�أة  كي�ن  �أن  �لطبية  �لثثدر��ثثسثث�ت 
خلقه  �لثثذي  و�جل�سدي   ، �لنف�سي 
تخ�لف  هثثيثثئثثة  عثثثلثثثى  تثثثعثثث�ىل  �هلل 
تثثكثثويثثن �لثثرجثثل ، وقثثثد بثثنثثي ج�سم 
وظيفته�  مثثثثثع  لثثثثيثثثثتثثثثالءم  �ملثثثثثثثثثثر�أة 
�أن  كم�   ، ك�ملة  مالئمة  �الأمثثومثثة 
نف�سيته� قد هيئت لتكون ربة �أ�سرة 
،و�سيدة بيت،وقد ك�ن خلروج �ملر�أة 
�إىل �لعمل وتركه� بيته� ، و�أ�سرته� 

نت�ئج ف�دحة يف كل جم�ل،
يقول تقرير �ل�سحة �لع�ملية : ) �أن 
رع�ية  �إىل  يحت�ج  كل طفل مولود 
�سنو�ت  ثثثالث  ملثثدة  �ملتو��سلة  �أمثثثه 
على �الأقل . و�أن فقد�ن هذه �لغ�ية 
�ل�سخ�سية  �خثثثتثثثالل  �إىل  يثثثثثثوؤدي 
لدى �لطفل كم� يوؤدي �إىل �نت�س�ر 
ب�سورة  �ملثثنثثتثث�ثثسثثرة  �لثثعثثنثثف  جثثثر�ئثثثم 

مريعة يف �ملجتمع�ت �لغربية.
�حلكمة  قثثث�ئثثثال،  حثثديثثثثثة  ويثثنثثهثثي 
�لرتكيب  يف  �لثثبثثني  �الخثثتثثالف  يف 
و�لثثثوظثثثيثثثفثثثي بني   ، �لثثتثث�ثثسثثريثثحثثي 
�لرجل و�ملر�أة هو �أن هيكل �لرجل 
�لعمل  ميد�ن  �إىل  ليخرج  بني  قد 
يف  �ملثثثر�أة  تبقى  و  ويك�فح   ، ليكدح 
�لعظيمة  وظيفته�  تثثثثوؤدي  �ملثثنثثزل 
وهثثثي   ، بثثثهثثث�  �هلل  �أنثثثث�طثثثثهثثثث�  �لثثثثتثثثثي 
�حلمل و�لوالدة ، وتربية �الأطف�ل 
�لزوجية  ع�ص  ،وتهيئة  ورع�يتهم 
�الأ�سرة عند  رب  �إليه�  ي�سكن  حتى 
عودته من خ�رج �ملنزل، ق�ل تع�ىل 
ْن  ممِ َلُكْم  َخلََق  �أَْن  ثثهمِ  �آَيثث�تمِ ثثْن  َوممِ  ((:
�إمَِلْيَه�  َت�ْسُكُنو�  لمِ �أَْزَو�جثثثثث�ً  ثثُكثثْم  �أَْنثثُفثث�ثثسمِ
نَّ يفمِ  �إمِ َوَرْحثثَمثثًة  ًة  َمثثثَودَّ َبْيَنُكْم  َوَجثثَعثثَل 

ُروَن(. َقْوٍم َيَتَفكَّ َك اَلآي�ٍت لمِ َذلمِ

�صمن م�صاعيها للحفاظ على ال�صالمة العامة لأفراد املجتمع

 بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة ملراقبة مواقع البناء املوؤقتة وحترر 210 خمالفات
•• اأبوظبي – الفجر: 

 نفذ مركز بلدية �لوثبة يف منطقة �لف�ية �ل�سن�عية حملة ملر�قبة 
وحث  عنه�،  �لن�جتة  �ملخلف�ت  مثثن  و�حلثثد  �ملثثوؤقثثتثثة،  �لبن�ء  مثثو�قثثع 
يتو�فق  ومبثث�  �لع�مة،  �ل�سالمة  مبع�يري  �اللثثتثثز�م  على  �أ�سح�به� 
ولو�ئحه   1983 ل�سنة   4 رقثثم  �لبن�ء  �أعثثمثث�ل  تنظيم  قثث�نثثون  مثثع 

�لتنفيذية.
مو�قع  على  جولتهم  خثثالل  �أبوظبي  مدينة  بلدية  مفت�سو  ووجثثه 
مق�والت  وموؤ�س�س�ت  �سرك�ت  بحق  خم�لف�ت   210 �ملوؤقتة  �لبن�ء 

�أعثثمثث�ل �لثثبثثنثث�ء لثثعثثدم �لتقيد بثث�لثث�ثثسثثروط و�ملثثعثث�يثثري �ملثثعثثمثثول بثثهثث� يف 
بطرق  مثثو�د  حتميل  �سملت  �ملخ�لف�ت  �أن  �لبلدية  و�أكثثدت  �لبلدية. 
غري نظ�مية وغري �آمنة، و �إلق�ء خملف�ت �لبن�ء �أم�م �ملو�قع ب�سورة 
خم�لف�ت  �إىل  بثث�الإ�ثثسثث�فثثة  �ملخ�س�سة،  �أم�كنه�  غثثري  ويف  ع�سو�ئية 
ب�أعم�ل  �ملدة �ملحددة، و�لقي�م  �نته�ء  �ملوقع بعد  �إخالء  تتعلق بعدم 
�إىل  �لبلدية  و�أ�ثثسثث�رت  �لبن�ء.   �أعم�ل  تنظيم  ق�نون  لبنود  خم�لفة 
يتن��سب  �لثثذي  ب�ل�سكل  �لع�مة  �ل�سالمة  ب�سروط  �لتقيد  �ثثسثثرورة 
مع �ملو��سف�ت �جلم�لية �لع�مة، ويحمي �مل�رة و�ملب�ين �ملج�ورة من 
خم�طر �سقوط �ملخلف�ت �أو �ملعد�ت ومو�د �لبن�ء، و�اللتز�م مبع�يري 

�ل�سحة و�ل�سالمة و�ملح�فظة على �لبيئة.
فيه�  و�لع�ملني  �ملو�قع  هذه  �أ�سح�ب  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ودعت 
على  �حلف�ظ  �إىل  �له�دفة  �لبلدية  جلهود  �لفع�لة  م�س�ركتهم  �إىل 
�أعلى مع�يري �الأمن و�ل�سالمة يف مو�قع  �سالمة �جلمهور وتوفري 
�لعمل، و�الإن�س�ء�ت ك�فة و�اللتز�م ب�ال�سرت�ط�ت و�ملتطلب�ت �لو�جب 
�لبلدية  و�أو�سحت  به�.  �ملعمول  و�لنظم  �لقو�نني  بح�سب  �تب�عه� 
�لبن�ء،  ب�أنه� م�ستمرة بتنفيذ مثل هذه �حلمالت، ومر�قبة مو�قع 
ب�ل�س�لح  �الإ�ثثسثثر�ر  �س�أنه�  مثثن  خم�لف�ت  �أو  جتثثث�وز�ت  �أي  و�سبط 

�لع�م.

املراأة العاملة بني موؤيد وبني معار�س

ارتفاع الأ�سعار واإثبات الذات اأهم الأ�سباب التي تدفع املراأة للعمل

هبـه اجلـرمي:املراأة الذكية ت�صتطيـع اأن تعطي احلق لبيتها وعملهــــــا يف نف�س الوقـت
حممد عبد املنعــم: زوجتي العاملة يف قمة ن�صاطها وتعطي اأبنائي رعاية جيدة ومتابعة لدرا�صتهم
بـــاهــــر علــــي: هـــي م�صــاألــــة حتقيــــق الـــــذات واإفــادة املجتمــــع والوطــــــن
اأ�صمـــاء علــي:احليـــاة الآن اأ�صبحـت �صعبــة على الرجــل اأن يتحملهــا مبفرده
حممـــــــد ال�صكـــري:اأ�صبحـــت فكـــرة الـــزواج عنــــد اأي �صــــاب الآن مقرتنــــة بعمــــل املـــراأة 
حممد الرميثي:ا�صتقالل املراأة ماديًا من املوؤ�صرات على �صوء العالقة الزوجية
حممد عبد اهلل:الإ�صالم ق�صم الأدوار بني املراأة والرجل تق�صيما عادل لبناء اأ�صرة �صليمة

ح�سني  ع��سق   / �ملثثدعثثو  فقد 
ب�ك�ست�ن   ، �ثثثثسثثثثرد�ر  حمثثثمثثثد 
�سفره  جثثثثثثثو�ز   - �جلثثنثث�ثثسثثيثثة 
 -)TA6896551( رقثثم 
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
�قرب  �و  �لب�ك�ست�نية  ب�ل�سف�رة 

مركز �سرطة ب�الم�ر�ت.   

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / �س�ه ز�د علم، 
�لثثهثثنثثد �جلثثنثث�ثثسثثيثثة - جثثثو�ز 
 )69179( رقثثثثم  �ثثسثثفثثره 
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم  �التثثث�ثثثسثثث�ل 

 050/4475015

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو /�بول موك�رمي 
كثثثثالم ��ص  ��ثثثثص ك عثثثبثثثد�ل 
�جلن�سية  �لثثثثهثثثثنثثثثد   ، ك 
رقثثثثثم  �ثثثثثسثثثثثفثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثو�ز   -
)6553792( من يجده 
عليه �الت�س�ل بتليفون رقم 

 055/9131129

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / حممد يو�سف 
ب�ك�ست�ن   ، زمثثثثث�ن  حمثثمثثد 
�سفره  جثثثثثو�ز   - �جلثثنثث�ثثسثثيثثة 
 )6916292AL( رقم 
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم  �التثثث�ثثثسثثث�ل 

 050/7908880

فقدان جواز �سفر
كثثثثوتثثثثى   / �ملثثثثثثثدعثثثثثثثو  فثثثثثقثثثثثد 
�س�يد�اليف  بثث�نثثثثث�كثث�ن  ح�سن 
�جلن�سية  �لهند   ، ب�نث�ك�ن 
رقثثثثثثم  �ثثثثثثسثثثثثثفثثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثثو�ز   -
من   )7782229H(
يجده عليه �الت�س�ل بتليفون 

رقم 050/7709774 

فقدان جواز �سفر
فثثثثثقثثثثثد �ملثثثثثثثدعثثثثثثثو /�فثثثثث�ثثثثثسثثثثث�ل 
مثثثثثثثث��ثثثثثثثثسثثثثثثثثيثثثثثثثثنثثثثثثثثجثثثثثثثث�ثثثثثثثثثودى 
م��سينج�ثودى حمزه ، �لهند 
�سفره رقم  �جلن�سية - جثثو�ز 
من   )9389429M(
يجده عليه �الت�س�ل بتليفون 

رقم 050/7908880 

فقدان جواز �سفر
خ�ن  م�سلم   / �ملثثدعثثو  فقد 
ب�ك�ست�ن    ، جثثثثثثوب  عثثثثثثرب 
�سفره  جثثثثثو�ز   - �جلثثنثث�ثثسثثيثثة 
 )4119332PK( رقم 
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم  �التثثث�ثثثسثثث�ل 

 056/18629957

فقدان جواز �سفر
يثثو �سومنى  �ملثثدعثثو /  فثثقثثد 
�جلثثثثنثثثث�ثثثثسثثثثيثثثثة  �لثثثثثث�ثثثثثثسثثثثثثني   ،
رقثثثثثم  �ثثثثثسثثثثثفثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثو�ز   -
 )3 2 7 4 5 6 3 2 G (
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم  �التثثث�ثثثسثثث�ل 

 050/5221590

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/جمموعة 

CN 1977941:كال�ص رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لين� بطلب

�لغ�ء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�س�دية خالل  مر�جعة د�ئرة 
ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
�ل�سثثثثث�دة/بيبي  ب�ن  �القت�س�دية  �لتنمية  د�ئثثثرة  تعلن 

�وليه ملالب�ص �الطف�ل ذ.م.م- فرع 1
رخ�سة رقم:CN 2021407-1 قد تقدمو� �لين� بطلب

�لغ�ء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�س�دية خالل  مر�جعة د�ئرة 
ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/مطعم علي حممد ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1042840 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/مب�رك �سعيد �س�مل نبي ز�مه من �سريك �ىل م�لك

تعديل ن�سب �ل�سرك�ء/ مب�رك �سعيد �س�مل نبي ز�مه من 51٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف حممد ��س�م- ب� الين� الكم

تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1*4 �ىل 1*1
تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جت�ري من/مطعم علي حممد ذ.م.م
ALI MOHAMMED RESTURANT LLC

�ىل/مطعم علي حممد- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
ALI MOHAMMED RESTURANT SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/�سركة �لبحر �الحمر خلدم�ت �ال�سك�ن- 

�بوظبي رخ�سة رقم:CN 1154211 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل ��سم �مل�لك من �سركة �لبحر �الحمر �لع�ملية 

�ىل �سركة �لبحر �الحمر خلدم�ت �ال�سك�ن
تعديل مدير/ حذف دون بر�ون �سمرن

تعديل وكيل خدم�ت/حذف حممد ر��سد مب�رك �س�مل �لكتبي
تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 6*25 �ىل 1*1

تعديل ��سم جت�ري من/�سركة �لبحر �الحمر خلدم�ت �ال�سك�ن- �بوظبي
RED SEA HOUSING SERVICES CO- ABU DHABI

�ىل/�سركة �لبحر �الحمر �لع�ملية
RED SEA INTERNATIONAL COMPANY

تعديل ن�س�ط/حذف خدم�ت حقول ومن�س�أت �لنفط و�لغ�ز �لربية و�لبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/بريلينت �سب� لل�سيد�ت

 رخ�سة رقم:CN 1735582 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/��س�فة ف��سل بن حمد بن حميد �لب�دي ٪100

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف ط�رق عو�ص عمر عو�ص �سميدع
تعديل ر��ص �مل�ل/من null �ىل 30000

تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1.25*0.33 �ىل 1*1
تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جت�ري من/بريلينت �سب� لل�سيد�ت
BRILLIANT SPA LADIES

�ىل/مركز و�سب� �ري� لتجميل �ل�سيد�ت-�سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
ARYA LADIES BEAUTY CENTER & SPA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/موؤ�س�سة ط�بة لالبح�ث 

و�ال�ست�س�ر�ت رخ�سة رقم:CN 1003184 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

��س�فة علي زين �لع�بدين عبد�لرحمن علي �جلفري ٪100
تعديل وكيل خدم�ت

��س�فة �حمد علوي �ل�سيخ هود �ل�سق�ف
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف علي زين �لع�بدين عبد�لرحمن
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/ك�ندل ب�ور للمق�والت 

CN 1164068:لكهرب�ئية ذ.م.م رخ�سة رقم�
 قد تقدمو� �لين� بطلب

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
��س�فة ح�سني �بو بكر �س�مل عمر �لعط��ص �لكثريي ٪51

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف �بوبكر �س�مل عمر �لعط��ص �لكثريي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/ه�ي ب�زلت للمق�والت 

�لع�مة - �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 2495793  قد تقدمو� �لين� بطلب

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
��س�فة ع�ئ�سة زكري� حممد عبد�لفت�ح عوده ٪100

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
alpha companies representation حذف �لف� لتمثيل �ل�سرك�ت

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/روؤية �لتميز لل�سي�نة 

�لع�مة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1152371  قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

��س�فة رح�ب حممد �حمد �حمد ٪49
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

��س�فة علي خمي�ص �س�لح خمي�ص �مل�سجري ٪51
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف حممد ر��سد حميد حمد �ل�سعيدي
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف رح�ب حممد �حمد �حمد
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/�ملنظم العم�ل �خلر�طة 

رخ�سة رقم:CN 1065848  قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

��س�فة �حمد علي يو�سف على �لنعيمي ٪100
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف �س�مل �سلط�ن بطي �ملحريبي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
�ل�سثثثثث�دة/ن�دي� خلدم�ت توريد  ب�ن  �لتنمية �القت�س�دية  د�ئثثثرة  تعلن 
  CN 1001118:لعم�ل- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م رخ�سة رقم�

قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

�سعيدي  زهره  مل�لكه�  ذ.م.م  �لتج�رية  للو�س�طة  بي  ��ص  زد  ��س�فة 
 ZSB Commercial Brokers L.L.C سليم�ن- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م�

owned by zahra saeedi sulaiman- Sole Proprietorship L.L.C

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف عتيق مو�سى خليفة �ملهريي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
للتدريب  ن�دي�  �ل�سثثثثث�دة/معهد  ب�ن  �القت�س�دية  �لتنمية  د�ئثثثرة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1000511 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

�سعيدي  زهره  مل�لكه�  ذ.م.م  �لتج�رية  للو�س�طة  بي  ��ص  زد  ��س�فة 
 ZSB Commercial Brokers L.L.C سليم�ن- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م�

owned by zahra saeedi sulaiman- Sole Proprietorship L.L.C

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف عتيق مو�سى خليفة �س�مل �ملهريي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/حمل �بو �ن�ص للحد�دة 

و�للح�م رخ�سة رقم:CN 1050435  قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

��س�فة �حمد علي يو�سف على �لنعيمي ٪100
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف �س�مل �سلط�ن بطي �ملحريبي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  ف�ن  و�ال  �العالن 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
للهو�تف  �ل�سثثثثث�دة/حمل حممد ر�سو�ن  ب�ن  �لتنمية �القت�س�دية  د�ئثثثرة  تعلن 

�ملتحركة رخ�سة رقم:CN 1121585 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1*2.50 �ىل 1*2.4

تعديل نوع �لرخ�سة/ من جت�رية �ىل حرفية
تعديل ��سم جت�ري من/حمل حممد ر�سو�ن للهو�تف �ملتحركة

MOHAMMED RIDWAN MOBILE PHONES
�ىل/مطعم حممد ر�سو�ن

MOHAMMED RIDWAN RESTAURANT
تعديل عنو�ن/Building Name من �ىل 136130

تعديل عنو�ن/ UNIT TYPE من - �ىل
تعديل ن�س�ط/��س�فة مطعم )5610001(

تعديل ن�س�ط/حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمه�- ب�لتجزئة )4741011(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�س�ء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
و�ل�سي�نة  للمق�والت  �لغربي  �ل�سثثثثث�دة/�لقط�ع  ب�ن  �القت�س�دية  �لتنمية  د�ئثثثرة  تعلن 

�لع�مة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1160119 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/��س�فة �حمد ح�سن حممد يو�سف �جل�بر ٪100

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف جورج ج�كنوز
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف ف�ر�ص �سدي

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف �بر�هيم حممد �بر�هيم حممد �لعو�سي
تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1.20*0.40 �ىل 1*1

تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جت�ري من/�لقط�ع �لغربي للمق�والت و�ل�سي�نة �لع�مة ذ.م.م

WESTERN REGION CONTRACTING & GEN. MAINTENANCE LLC
�ىل/�لقط�ع �لغربي للمق�والت و�ل�سي�نة �لع�مة- �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد ذ.م.م

WESTERN REGION CONTRACTING & GEN. MAINTENANCE SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/�سركة �لدعون للحديد �مل�سغول ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1127599 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/عديل �سيف- عبد�لفت�ح من �سريك �ىل م�لك

تعديل ن�سب �ل�سرك�ء/ عديل �سيف- عبد�لفت�ح من 49٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حممد نور حممد مريد�د �لبلو�سي من �سريك �ىل وكيل خدم�ت

تعديل ن�سب �ل�سرك�ء/ حممد نور حممد مريد�د �لبلو�سي من 51٪ �ىل ٪0
تعديل ر��ص �مل�ل/من 100000 �ىل 0

تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1*4 �ىل 1*4
تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ��سم جت�ري من/�سركة �لدعون للحديد �مل�سغول ذ.م.م
AL DA'ON MINERAL WORKS CO. LLC

�ىل/�لدعون للحديد �مل�سغول
AL DA'ON MINERAL WORKS

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/بق�لة غن��سه 

رخ�سة رقم:CN 1120752 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع

��س�فة �ودينور �ودينو م�تومل كنهي �حمد م�تومل كنهي �حمد ٪100
تعديل وكيل خدم�ت/��س�فة �سيف حممد �لكعبي

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف �ودينور م�تومل كنهي �حمد
تعديل وكيل خدم�ت/حذف �سيف حممد هالل عبيد �لكعبي

تعديل �سرك�ء/ حذف �ودينور كنهي �حمد �تيل م�يي�ك�ر�ن
فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�س�دية خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/مطعم عيون �ل�س�هني

 رخ�سة رقم:CN 1153860 قد تقدمو� �لين� بطلب
تعديل وكيل خدم�ت/��س�فة �سلط�ن حممد نور نظري

تعديل وكيل خدم�ت/حذف حممد ط�لب حممد علي �ملعمري
تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1*3.5 �ىل 1*1

تعديل ��سم جت�ري من/مطعم عيون �ل�س�هني
AYOON AL SHAHEEN RESTAURANT

�ىل/عيون �س�هني لرتكيب �حلجر
AYOON AL SHAHEEN FOR STONE INSTALLATION

تعديل ن�س�ط/��س�فة �عم�ل تركيب �حلجر )4330002(
تعديل ن�س�ط/حذف مطعم )5610001(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�س�ء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
للحد�دة  نور  حممد  خليفة  �ل�سثثثثث�دة/موؤ�س�سة  ب�ن  �القت�س�دية  �لتنمية  د�ئثثثرة  تعلن 

و�لنج�رة �مل�سلحة رخ�سة رقم:CN 1150909 قد تقدمو� �لين� بطلب

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/��س�فة مب�رك عمر مب�رك عون �ل�سيعري ٪100

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف خليفة حممد نور حممد ح�سيني �لبلو�سي

تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جت�ري من/موؤ�س�سة خليفة حممد نور للحد�دة و�لنج�رة �مل�سلحة

KHALIFA MOHAMMED NOUR RE INFORNCE CARPENTRY EST

�ىل/موؤ�س�سة مب�رك عمر �ل�سيعري للحد�دة و�لنج�رة �مل�سلحة

MUBARAK OMAR ALSEIARI REINFORNCE CARPENTRY EST

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

خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/ف��ست ال�ست لتج�رة 

 CN 2481087:ك�س�سو�ر�ت �لهو�تف �ملتحركة رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لين� بطلب

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
��س�فة ه�س�م حممد عبود ع�مر بن حريز ٪100

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف عبد�هلل ز�يد �سليم�ن ر��سد �لعي�س�ئي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�س�دية  �لتنمية 
�العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• العني - الفجر: 

�لعني ممثلة  بلدية مدينة  ك�سفت 
توقيع  عثثثن  �ال�ثثسثثتثثثثثمثث�ر،  مبثثكثثتثثب 
��ستثم�ري جديد مع جمعية  عقد 
�لقو�ت �مل�سلحة �لتع�ونية يت�سمن 
�ل�سويب،  حثثثد�ئثثثق  مثثبثث�ين  �إيثثثجثثث�ر 
ونثثث�هثثثل، و�ملثثثثقثثثث�م، و�لثثثفثثثوعثثثة، على 
وجتهيزه�  �فثثثتثثثتثثث�حثثثهثثث�  يثثثتثثثم  �أن 
خثثثالل ثثثالثثثة �أ�ثثسثثهثثر ، وذلثثثثك من 
�خلدم�ت  �أفثث�ثثسثثل  تثثقثثدمي  منطلق 
لثثثثزو�ر حثثد�ئثثق و ممثث��ثثسثثي  مدينة 
فر�ص  خلق  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لعني، 

��ستثم�رية مع �لقط�ع �خل��ص.
�لظ�هري  عبد�هلل  �ملهند�ص  وقثث�ل 
توقيع  مت  �لثثعثثني،  مدينة  -بثثلثثديثثة 
مثثبثث�ين حلد�ئق   4 �إيثثثجثثث�ر  عثثقثثود 
�لقو�ت  جمعية  مثثع  �لعني  مدينة 
لتوفري  �لثثثثتثثثثعثثثث�ونثثثثيثثثثة  �ملثثث�ثثثسثثثلثثثحثثثة 
�لالزمة  �ال�ستهالكية  �خلثثدمثث�ت 
لثثثثثرو�د �حلثثثد�ئثثثق )كثثثثويف �ثثسثثوب – 
�ثثثسثثثوبثثثرمثثث�ركثثثت مثثث�ثثثسثثثغثثثر( وذلثثثثك 

وب�لتع�ون و�لتنظيم، مع قط�ع�ت 
�إد�رة  يف  متمثلة  �ملن�طق  خثثدمثث�ت 
للقط�ع  �لت�بعة  �ملجتمع  خثثدمثث�ت 
و�سط  وقثثطثث�ع  و�ل�سم�يل،  �لغربي 

�ملدينة. 
م�س�حة  تثثقثثدر  �لثثثظثثث�هثثثري،  وذكثثثثر 
 220 بنحو  �ملثثقثث�م  حديقة  مبنى 
ن�هل  حديقة  ومبنى  مثثربثثع،  مثثرت 

بثثث 300 مثثرت مثثربثثع، و156 مرت 
�لفوعة، و32.4 مرت  مربع ملبنى 
مثثربثثع ملثثبثثنثثى حثثديثثقثثة �لثث�ثثسثثويثثب، ، 
جثثديثثر بثث�لثثذكثثر بثثث�ن مثثوقثثع مبنى 
�لثث�ثثسثثويثثب و�لثثثو�قثثثع ي�س�ر  حثثديثثقثثة 
مثثدخثثل �حلثثثديثثثقثثثة  �ثثسثثيثثخثثدم زو�ر 
�سك�ن  �إىل  بثث�الإ�ثثسثث�فثثة  �حلثثديثثقثثة 
ق�عدة  لثثتثثو�ثثسثثيثثع  وذلثثثثثك  �ملثثنثثطثثقثثة 

�لعمالء �مل�ستفيدين من �خلدم�ت 
�ملتميزة  �ملقدمة ، كم� نود �الإ�س�رة 
�إىل �أنه �مل�س�حة �الإجم�لية للمب�ين 

�الأربع تقدر 708.4 مرت مربع.
و�أ�ثثثثثسثثثثث�ر �لثثثثظثثثث�هثثثثري، يثثثهثثثدف هذ� 
�ملن�طق  تثثثثثزويثثثثثد  �إىل  �ملثثثث�ثثثثسثثثثروع 
و�حلثثثثثد�ئثثثثثق مبثثخثثتثثلثثف �خلثثثدمثثث�ت 
و�الأن�سطة �لتج�رية و�ال�ستهالكية، 

�ملن�طق  �سك�ن  �حثثتثثيثث�جثث�ت  لتلبية 
ملرت�دي  �خلدم�ت  �أف�سل  وتقدمي 
�حلد�ئق �لع�مة، عالوة ً على خلق 
فر�ص ��ستثم�رية جديدة ومتنوعة 
و�حلكومية  �خلثث��ثثص  �لثثقثثطثث�ع  مثثع 
لثثثتثثثنثثث�ثثثسثثثيثثثط وتثثثثنثثثثمثثثثيثثثثة �حلثثثثثركثثثثثة 
مدينة  يف  و�لتج�رية  �القت�س�دية 
�أهثثد�ف وخطط  �لعني مت��سي�ً مع 
تقدمي  �لثثثعثثثني يف  مثثديثثنثثة  بثثلثثديثثة 

خدم�ت تعزز جودة �حلي�ة.
�ال�ستثم�ر  مكتب  ي�سعى  و�أ�ثثسثث�ف، 
جثثثثثذب  �إىل  مثثثث�ثثثثسثثثثتثثثثمثثثثر  بثثثث�ثثثثسثثثثكثثثثل 
�خل��سة  �لثثقثثطثث�عثث�ت  ��ثثسثثتثثثثثمثث�ر�ت 
�ل�سرك�ء  مثثع  �لثثعثثالقثث�ت  وتثثوثثثيثثق 
�ال�ثثثسثثثرت�تثثثيثثثجثثثيثثثني، لثثتثثعثثزيثثز منو 
بيئة  وخلق  �لعني  مدينة  �قت�س�د 
تنويع  عثثثرب  خثث�ثثسثثبثثة  ��ثثسثثتثثثثثمثث�ريثثة 
وتقدمي  �ال�ثثسثثتثثثثثمثث�ريثثة  �ملثث�ثثسثث�ريثثع 
�لت�سهيالت و�خلدم�ت ذ�ت �لقيمة 
ف�ساًل  لثثلثثمثث�ثثسثثتثثثثثمثثريثثن،  �ملثث�ثثسثث�فثثة 
�لبلدية  �أ�ثثسثثول  على  �حلف�ظ  عن 

و��ستغالله� ب�سكل �أمثل.

•• العني-وام:

�لبو�ردي وزير دولة  �أحمد  �سهد مع�يل حممد بن 
�أق�مته  �لذي  �م�ص �الحتف�ل  �لدف�ع �سب�ح  ل�سوؤون 
دورة  تخريج  �لع�سكرية مبن��سبة  �لث�ين  ز�يد  كلية 
�لوكالء  ودورة  و�لثثثثثالثثثني  �خل�م�سة  �جل�معيني 
�لت�أهيلية ل�سب�ط �لت��سعة �لذي �أقيم مبقر �لكلية 

ب�لعني.
كثثمثث� �سهد �حلثثفثثل .. مثثعثث�يل �لثثفثثريثثق �لثثركثثن حمد 
حممد ث�ين �لرميثي رئي�ص �أرك�ن �لقو�ت �مل�سلحة 
�مل�سوؤولني من ع�سكريني ومدنيني  كب�ر  وعدد من 

وح�سد من �ملدعوين و�أولي�ء �أمور �خلريجني.
�لوطني  �ل�سالم  بعزف  �الحتف�ل  فع�لي�ت  وبثثثد�أت 
ثم تليت �آي�ت عطرة من �لذكر �حلكيم ومت عر�ص 
�ملغفور  به  قثث�م  م�  يت�سمن  �ملوؤ�س�ص  ز�يثثد  فيلم عن 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن �آل نهي�ن رحمه �هلل من 
منذ  �لع�سكرية  و�ملوؤ�س�سة  �لثثدولثثة  تطوير  مر�حل 

�ن�س�ء �حت�د �الإم�ر�ت بعده� �ألقى �لعميد ركن علي 
�لع�سكرية  �لثثثثث�ين  ز�يثثد  كلية  ق�ئد  �لنعيمي  �سيف 
كلمة بهذه �ملن��سبة رحب فيه� بر�عي �حلفل �س�كر� 

مع�ليه ح�سوره ورع�يته حفل �لتخريج.
�ليوم  �لع�سكرية حتتفل  �لث�ين  ز�يد  كلية  �إن  وق�ل 
بتخريج دورة �جل�معيني �خل�م�سة و�لثالثني ودورة 
�لوكالء �لت�أهيلية ل�سب�ط �لت��سعة بعد �أن �جت�زو� 
مثثثر�حثثثل �لثثتثثدريثثب �ملثثثقثثثررة بثثنثثجثث�ح وكثثثفثثث�ءة ع�لية 
و�أثبتو� قدرتهم على �أد�ء م� يوكل �إليهم من مه�م 
ليكونو�  و�الأوقثثثث�ت  �لثثظثثروف  وو�جثثبثث�ت يف خمتلف 
ر�فد� جديد� من رو�فد حم�ة �لوطن لتعزيز �أمنه 
�إخثثثوة لهم من  �س�ركهم  وقثثد  و��ثثسثثتثثقثثر�ره ورخثث�ئثثه 

�ل�سقيقة �لكربى �ململكة �لعربية �ل�سعودية .
ت�سهده�  �لتي  �لوطنية  �ملن��سبة  هثثذه  �أن  و�أ�ثثسثث�ف 
كلية ز�يد �لث�ين �لع�سكرية يف ع�م ز�يد هي فر�سة 
رحمه   “ �ملثثوؤ�ثثسثث�ثثص  �لثثقثث�ئثثد  فثثكثثر  ال�ستله�م  عظيمة 
�لتي  �لعظيمة  �الإجنثثثث�ز�ت  يف  دوره  “ وتقدير  �هلل 

حققته� روؤيته �لث�قبة وقر�ر�ته �حلكيمة.. م�سري� 
�لكلية خالل مدة زمنية وجيزة  �أن م� حققته  �إىل 
و�حرت�م� كبريين  �سمعة  �أك�سبه�  �سريع  من تطور 
�لع�سكرية ويعود ف�سله  �لكلي�ت  بني مثيالته� من 
�ملت�بعة  وح�سن  �لثثروؤيثثة  و�ثثسثثد�د  �لت�أ�سي�ص  قثثوة  �إىل 
حتى �أ�سبحت رغم حد�ثته� ت�س�هي �أعرق �لكلي�ت 
�لع�سكري  �لثثتثثدريثثب  جمثث�ل  يف  �لع�ملية  �لع�سكرية 
�لتعليم  جمثثثث�ل  يف  �ملثثثدنثثثيثثثة  �جلثثث�مثثثعثثث�ت  و�أفثثث�ثثثسثثثل 

�الأك�دميي .
وق�ل �لعميد ركن علي �سيف �لنعيمي �إن �لتحدي�ت 
�ملع��سرة �لتي ظهرت على �ل�س�حة قد فر�ست علين� 
مع�يري  وتعديل  و�أ�س�ليبه  �لتدريب  و�س�ئل  تطوير 
ق�درة  تعليمية  خمرج�ت  ل�سم�ن  �لتدريبية  �الأد�ء 
�مل�ستقبلية حيث  �أو  على جم�بهة �الأخط�ر �جل�رية 
ت�أهيل  ودور�ت  �جل�معيني  دور�ت  من�هج  تقييم  مت 
�س�ملة  تعليمية  �سي��سة  �سوء  يف  ل�سب�ط  �لوكالء 
لتحديد �حلزمة �لتدريبية �ملن��سبة و�ملدة �لزمنية 

�لكبري  �لتطور  مع  يتن��سب  مب�  وذلثثك  �ل�سحيحة 
�لثثكثثلثثيثثة يف �العثثتثثمثث�د عثثلثثى �لنوعية  تثث�ثثسثثهثثده  �لثثثثذي 
يف �لثثتثثدريثثب و�لثثتثثحثثول مثثن �الأحثث�ديثثة �ملعرفية �إىل 
�أ�ثثسثث��ثثص مثثبثثد�أ �لتد�خل  �ملثثثقثثثرر�ت �لثثتثثكثث�مثثلثثيثثة عثثلثثى 

و�ال�ستمر�ر و�لتك�مل للمعرفة .
�إدخثث�ل مت�رين عملية وتدريب�ت  �أنثثه مت  �إىل  ولفت 
و�مل�سبه�ت  �حلديثة  �لتقني�ت  ب��ستخد�م  متقدمة 
�لتدريب  مثثيثث�ديثثن  يف  �أو  �لكلية  د�خثثثل  �لثثتثثدريثثبثثيثثة 
�لك�ملة  �لو�قعية  الإ�سف�ء  �مل�سلحة  للقو�ت  �لت�بعة 
وحتى  �لفرد  من  بثثدء�  �ملطلوبة  �مله�ر�ت  ولرت�سيخ 

م�ستوى �ل�سرية.
�لعملية مل  و�لتطبيق�ت  �لتم�رين  �أن هذه  و�أو�سح 
لوال  منه�  �ملن�سودة  �الأهثثثد�ف  وحتقق  لتنجح  تكن 
�لع�مة  �لقي�دة  مثثن  �لثث�ثثسثث�درة  و�لتوجيه�ت  �لثثدعثثم 
للقو�ت �مل�سلحة و�جلهود �ملقدمة من قي�دة �لقو�ت 
�لربية وقي�دة حر�ص �لرئ��سة و�ملر�كز �لت�بعة لهم� 
.. موجه� جزيل �ل�سكر لكل من �أ�سهم �أو �س�رك يف 

�إجن�ح هذه �ملهمة �لتدريبية .. �س�ئال �هلل عز وجل 
�أن يحفظ لن� وطنن� وقو�تن� �مل�سلحة يف ظل �لقي�دة 
بن  �ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  ل�سيدي �س�حب  �لر�سيدة 
ز�يد �آل نهي�ن رئي�ص �لدولة �لق�ئد �الأعلى للقو�ت 
�سيدي  �أخثثيثثه  “ ومبثثثثثوؤ�زرة  �هلل  “ حفظه  �مل�سلحة 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب 
ح�كم  �لثثثوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  �لثثدولثثة  رئي�ص  ن�ئب 
�س�حب  �سيدي  مثثن  ومبت�بعة  �هلل”  “رع�ه  دبثثي 
نهي�ن ويل عهد  �آل  ز�يثثد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 

�أبوظبي ن�ئب �لق�ئد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة .
كلمته  يف   - �لنعيمي  �سيف  علي  ركثثن  �لعميد  قثث�ل 
�سرف  نلتم  لقد  �خلريجون  “ �أيثثهثث�   - للخريجني 
�النت�س�ب �إىل �خلدمة �لع�سكرية وتك�تفت من �أجلكم 
�جلهود لتعليمكم وتدريبكم على �أحدث �لنظري�ت 
و�ملع�رف �لع�سكرية فكونو� عند ح�سن ظن قي�دتكم 
بكم و�علمو� �أن �لتن�ف�ص يف �حل�سول على �ملعرفة يف 
هذ� �مليد�ن لهو و�جب وطني و�سرف عظيم ال ين�له 

وقي�دتهم  ووطنهم  لدينهم  �ملخل�سون  �لرج�ل  �إال 
�سع�رهم �هلل ثم �لوطن ثم �لرئي�ص ».

�لتم�رين  و  �لتدريب  برن�مج  ذلك مت عر�ص  وبعد 
�هلل  وعثثث�هثثثدو�  �لق�سم  �خلثثريثثجثثون  و�أدى  �لعملية 
و�لثثثوطثثثن بثثثثث�أن يثثكثثونثثون جثثثنثثثود� خمثثلثث�ثثسثثني ثثثثم مت 

�الإعالن عن �لنتيجة �لنه�ئية للدور�ت.
كثثمثث� تثثنثث�وب عثثثدد مثثن �لثثطثثلثثبثثة �خلثثريثثجثثني ب�إلق�ء 
كلم�ت بعدة لغ�ت ع�هدو� �هلل فيه� �أن يكونو� �ل�سد 
�ملنيع �لذي يحمي �لوطن ومنجز�ته يف ظل �لقي�دة 
�لر�سيدة ل�س�حب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�س�حب  نهي�ن 
�آل  ز�يثثد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�س�حب  مكتوم 
بن  حممد  مع�يل  كثثرم   .. �حلفل  خت�م  ويف  نهي�ن. 
�ل�سه�د�ت  و�سلم  �الأو�ئثثل  �ملتفوقني  �لبو�ردي  �أحمد 
�لكلية هدية تذك�رية  للخريجني بعده� قدم ق�ئد 
ر�عي  ملع�يل  �لتذك�رية  �ل�سور  �لتقطت  ثم  ملع�ليه 

�حلفل مع �خلريجني.

فريق واجب التطوعي- اأبوظبي يوؤكد:

احتواء امللتقيات واملوؤمترات التطوعية يف اجلامعات �سرورة ملحة لتطوير ون�سر ثقافة التطوع
دع� فريق و�جب �لتطوعي- �أبوظبي �جل�مع�ت ومر�كز �لبحوث 
�الجتم�عية �إىل تنظيم �مللتقي�ت و�ملوؤمتر�ت �لتطوعية و�لعمل 
�لثثعثثمثثل �لتطوعي  �إعثثثثد�د در��ثثثسثثث�ت بحثية حثثثول مثث�ثثسثثرية  عثثلثثى 
�الأعم�ل  �لنوعية من  لتطوير هذه  �مل�ستقبلية  �لثثروؤى  وطثثرح 
ون�سر ثق�فة �لتطوع بني �الجي�ل �جلديدة ب�ل�سكل �لذي �أكر 
ب�سكل  و�الإنثث�ثثسثث�ين  �ملجتمعي  �لعمل  تثث�أثثثرًي� وقثثوة يف جمثث�الت 
�إىل ��ست�س�فة �لق�ئمني على �لعمل �لتطوعي  ع�م، ب�الإ�س�فة 
وتعريف  �لثثعثثمثثل،  هثثذ�  لثثو�قثثع  وروؤيثثتثثهثثم  بتج�ربهم  للتعريف 
�لر�مية لن�سر  �لطالب ب�هد�فه، مم� ي�س�هم يف دعم �جلهود 

ثق�فة �لعمل �لتطوعي بني �رج�ء �ملجتمع.
�أمن�ء فريق و�جب  �لن��سطة �حلقوقية ع�سو جمل�ص  ��س�رت 
�لتطوعي مرمي �الحمدي �إىل �أن �نعق�د مثل هذه �لفع�لي�ت 
و�أثثثره على  و�الإن�س�ين  �لتطوعي  للعمل  �لكويت  مثل ملتقى 
ج�معة  مثث�ثثسثثوؤويل  و�إدر�ك  وعثثثي  �إىل  ت�سري  �ملثثجثثتثثمثثع   تنمي 
حمود  �.د  برئ��سة  �الجتم�عية  �لعلوم  كلية  وخ��سة  �لكويت 
علي  غلوم  يو�سف  د.  �الجتم�ع  ق�سم  ورئ��سة  �لق�سع�ن  فهد 
يف  �لر�هنة  م�سريته  وبي�ن  �لتطوعي  �لعمل  در��سة  الأهمية 
خدمة �ملجتمع�ت �ملختلفة، وكيفية تعظيم �لنت�ئج �الإيج�بية 

�ملجتمع�ت  �س�لح  يف  ي�سب  �لثثذي  �المثثر  وهثثو  عليه،  �ملرتتبة 
بثثجثثمثثيثثع فثثئثث�تثثه ويثثحثثقثثق نثثوعثث� مثثثن �لثثتثثكثث�فثثل و�لثثثتثثثعثثث�ون بني 

�جلميع.
ولهذ� حر�ص فريق و�جب �لتطوعي- �أبوظبي- برئ��سة �سمو 
�ل�سيخ خليفه بن حممد بن خ�لد �آل نهي�ن �أن يكون �ملثل يف 
�مل�ستقبل  متطوعة  مب�س�ركة  �لعلمية،  �لكوكبة  هثثذه  تكرمي 
�لتطوعي  �لعمل  مب�سرية  للنهو�ص  �لق��سمي،  �سعود  ح�سه 
حي�ة  �سرية  �لتطوع  من  يجعل  ب�سكل  �مل�ستقبل  يف  وتطويره 

وثق�فة ع�مة لدى �جلميع.

البواردي ي�سهد تخريج دورتي اجلامعيني ال�35 والوكالء التاأهيلية بكلية زايد الثاين الع�سكرية

•• اأبوظبي-وام: 

�سرطة  عثث�م  ق�ئد  �لرميثي  خلف�ن  حممد  �للو�ء  مع�يل  �سلم 
�لدكتورة  ل�سع�دة   288 رقثثم  �سرطة  كلن�  ع�سوية  �أبوظبي 
و�خلدم�ت  �الأنظمة  هيئة  عثث�م  مدير  �ل�سعدي  �سعيد  رو�سة 
دولة  وزيثثر  �لعلم�ء  �سلط�ن  بن  عمر  مع�يل  بح�سور  �لذكية 
�إبر�هيم  حممد  �لدكتور  �ل�سيخ  و�سع�دة  �الإ�سطن�عي  للذك�ء 
�ملعال وكيل �ل�سوؤون �الأك�دميية للتعليم �لع�يل يف وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم و�سع�دة �للو�ء مكتوم علي �ل�سريفي مديرع�م �سرطة 

�أبوظبي ومدر�ء �لقط�ع�ت ب�سرطة �أبوظبي.

تعزز  �سرطة  كلن�  مثثبثث�درة  �أن  �لرميثي  �لثثلثثو�ء  مثثعثث�يل  و�أكثثثد 
�لق�س�ي�  جتثثث�ه  �ملثثجثثتثثمثثع  �أفثثثثثر�د  لثثثدى  �ملجتمعية  �ملثث�ثثسثثوؤولثثيثثة 
يف  �ل�سرطي  �لعمل  �أهثثثثد�ف  يحقق  مبثث�  و�الأمثثنثثيثثة  �ل�سرطية 
�لثثوقثث�يثثة مثثن �جلثثرميثثة وزيثثثثث�دة ثثثقثثة �ملثثتثثعثث�مثثلثثني ب�خلدم�ت 
�الرتق�ء  �إىل  �ثثسثثرطثثة  كثثلثثنثث�  وتثثثهثثثدف  �لثثعثث�ثثسثثريثثة.  �لثث�ثثسثثرطثثيثثة 
�ملجتمع  �أفثثر�د  وت�سجيع  �ل�سرطي �حلديث  �لعمل  مب�ستوي�ت 
على �لتع�ون مع عن��سر �ل�سرطة يف �حلف�ظ على مكت�سب�ت 
�الأمن و�ال�ستقر�ر �سمن نط�ق تعزيز قيم �الإيج�بية و�ل�سع�دة 
على نحو يحقق تطلع�ت �لقي�دة �لر�سيدة يف حت�سني وتطوير 

�لعمل �ل�سرطي وفق �أف�سل �ملم�ر�س�ت �لع�ملية.

الرميثي ي�سلم ع�سوية )كلنا �سرطة( اإىل  املدير 
العام لهيئة الأنظمة واخلدمات الذكية

لتقدمي اأف�صل اخلدمات لزوار احلدائق 

بلدية العني توقع عقودا ا�ستثمارية مع جمعية القوات امل�سلحة التعاونية

لتعزيز اخلدمات 
»الرقابة الغذائية« تعلن عن التحول بخدمة »�سهادة عدم املمانعة« اإىل خدمة ا�ستباقية

•• اأبوظبي  - الفجر

�لغ�ئية  للرق�بة  �أبوظبي  جه�ز  �أعلن 
�لثثثتثثثحثثثول بخدمة  مثثثن  �نثثتثثهثث�ئثثه  عثثثن 
�ملم�نعة” و�لتي تعد من  “�سه�دة عدم 
�أهم �خلدم�ت �ملقدمة لقط�ع �الأعم�ل 
��ستب�قية،  �أبثثوظثثبثثي خلثثدمثثة  �إمثثث�رة  يف 
بثث�العثثتثثمثث�د عثثلثثى �لثثثربثثثط �لثثكثث�مثثل مع 
د�ئثثثثثرة �لثثتثثنثثمثثيثثة �القثثتثث�ثثسثث�ديثثة، حيث  
�سيتم  ت�سجيل ح�س�ب �ملن�س�أة وتقدمي 
“�سه�دة  على  �حلثث�ثثسثثول  خثثدمثثة  طلب 

�ملتع�مل  ليقوم  �ملم�نعة” تلق�ئي�  عدم 
بتقدميه قبل �لبدء ب�ملم�ر�سة �لفعلية 

للن�س�ط.
�لق��سمي  ر��ثثسثثد  ث�مر  �ملهند�ص  و�أكثثثد 
�ملتحدث �لر�سمي ب��سم جه�ز �أبوظبي 
�لربط  م�سروع  �أن  �لغذ�ئية  للرق�بة 
مع د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية، يهدف 
لتوفري ق�عدة بي�ن�ت دقيقة وموحدة 
وتطبيق  �لثثثرقثثث�بثثثة  تثثغثثطثثيثثة  تثث�ثثسثثمثثن 
ك�فة  على  و�ل�سالمة  �ل�سحة  مع�يري 
�أبوظبي،  �إمثثثث�رة  يف  �لغذ�ئية  �ملن�س�آت 

على  �الإجثثثثثثر�ء�ت  لت�سهيل  بثث�الإ�ثثسثث�فثثة 
�ال�ستج�بة  �سرعة  وتعزيز  �ملتع�ملني 
لثثطثثلثثبثث�ت �لثثرتخثثيثث�ثثص �لثثثتثثثجثثث�ري مم� 
�ثثسثثيثث�ثثسثث�هثثم بثث�ثثسثثكثثل كثثبثثري يف رفثثثع ر�س� 
�الإمثثثث�رة،  يف  و�مل�ستثمرين  �ملتع�ملني 
مب� يعزز ومك�نة �إم�رة �أبوظبي حملي�ً 
�لذي  �لكبري  �لتقدم  ويعك�ص  وعثث�ملثثيثث�ً 
�أبثثوظثثبثثي يف جم�ل  �أحثثثرزتثثثه حثثكثثومثثة 

�خلدم�ت و�حلوكمة �الإلكرتونية.
هثثثذه �خلطوة  �أن  �لثثقثث��ثثسثثمثثي  و�أ�ثثثسثثث�ف 
ب�لتع�ون  �جلثثهثث�ز  جثثهثثود  �سمن  تثث�أتثثي 

قط�ع  وتطوير  دعثثم  على  �سرك�ئه  مع 
�أبثثثوظثثثبثثثي، حيث  �إمثثثثثثث�رة  �الأعثثثثمثثثث�ل يف 
�لعملي�ت  ك�فة  �لربط  عملية  �ست�سرع 
�أبوظبي  �لثثتثثي تثثتثثم بثث��ثثسثثتثثخثثد�م مثثركثثز 
�لرخ�ص  على  ت�سمل  و�لتي  لالأعم�ل 
�إ�ثثسثث�فثثة �لثثنثث�ثثسثث�ط، وتغيري  �جلثثثديثثثدة، 
�لتج�ري،  �ال�ثثثسثثثم  تثثغثثري   - �لثثثعثثثنثثثو�ن 
جتثثثديثثثد �لثثرخثث�ثثص �لثثثتثثثجثثث�ريثثثة، حذف 
نثث�ثثسثث�ط، و�إلثثغثث�ء �لثثرخثث�ثثص �لثثتثثجثث�ريثثة - 
�أنه  الفت�ً  �للوحة،  تغيري  �مل�لك،  تغري 
�الأن�سطة  مثثثن   %  100 حتثثويثثل  مت 
�لثثتثث�بثثعثثة للجه�ز  �لثثتثثجثث�ريثثة  �لثثغثثذ�ئثثيثثة 
�إىل ح�لة �لرتخي�ص �لفوري و�لذي ال 
قبل  �مليد�ين  �لتفتي�ص  �إجثثر�ء  يتطلب 

�إ�سد�ر �لرخ�سة �لتج�رية.
و�أ�س�ر �لق��سمي �إىل �أهمية هذ� �لربط 
يف دعم جهود �جله�ز �لر�مية لتح�سني 
وتثث�ثثسثثهثثيثثل �خلثثثثثدمثثثثث�ت و�الإجثثثثثثثثثثثثر�ء�ت 
�حلكومية، من خالل تطويره �لد�ئم 
وقنو�ت  و�آلثثيثث�ت  �لرئي�سية  خلثثدمثث�تثثه 
�س�هم يف حتقيق جتربة  تقدميه� مب� 
وتثثثقثثثدمي قيمة  لثثلثثمثثتثثعثث�مثثلثثني  ر�ئثثثثثثدة 
�أ�س�ليب  بثث��ثثسثثتثثخثثد�م  لثثهثثم  مثث�ثثسثث�فثثة 

�لتوجه�ت  مثثع  يثثتثثو�فثثق  ومبثث�  مبتكرة 
�حلكومية.

�لغذ�ئية  للرق�بة  �أبوظبي  وك�ن جه�ز 
قثثثثد �أعثثثثلثثثثن مثثثطثثثلثثثع مثثثث�ر�ثثثثص �جلثثثثثث�ري 
�لثثثتثثثحثثثول بخدمة  مثثثن  �نثثتثثهثث�ئثثه  عثثثن 
»�النثث�ثثسثثمثث�م لثثربنثث�مثثج حتثث�ثثسثثني دخل 
يتم  ��ستب�قية،  خدمة  �إىل  �ملثثز�رعثثني« 
على  �عتم�د�  تلق�ئي  ب�سكل  حتديثه� 
خثثمثث�ثثص وثثثث�ئثثثق رقثثمثثيثثة تثثوفثثرهثث� هيئة 
�الأنثثثثظثثثثمثثثثة و�خلثثثثثدمثثثثث�ت �لثثثذكثثثيثثثة من 
�لذكية  للمنظومة  تثثطثثويثثرهثث�  خثثثالل 
جه�ز  ويحر�ص  �حلكومية.  للخدم�ت 
د�ئم  ب�سكل  �لغذ�ئية  للرق�بة  �أبوظبي 
على تطوير منظومة خدم�ته �لذكية 
و�لرقمية لتلبية �لطلب �ملتن�مي على 
خثثدمثث�تثثه �ملثثقثثدمثثة لثثلثثمثثجثثتثثمثثع، وذلك 
الإ�سع�د  �لثثثر�مثثثيثثثة  جلثثثهثثثوده  تثثثعثثثزيثثثز�ً 
م�ستوي�ت  �أعثثلثثى  وحتثثقثثيثثق  �ملتع�ملني 
�لثثر�ثثسثث� لثثديثثهثثم، مثثثن خثثثثالل حت�سني 
خثثطثثطثثه �لثثتثثطثثويثثريثثة يف �ثثسثثوء قثثثر�ءة 
وحتثثلثثيثثل �لثثطثثلثثبثث�ت و�ملثثقثثرتحثث�ت �لتي 
على  و�لثثثوقثثثوف  د�ئثثثثم،  ب�سكل  يتلق�ه� 

�حتي�ج�ت �ملتع�ملني. 

يثثثوبثثثني   / �ملثثثثثثدعثثثثثثو  فثثثثقثثثثد 
�جلن�سية  �لثثث�ثثثسثثثني   ، مثثثثث� 
رقثثثثثم  �ثثثثثسثثثثثفثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثو�ز   -
 )4 9 6 3 9 6 8 2 G (
مثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
بثثتثثلثثيثثفثثون رقم  �التثثث�ثثثسثثث�ل 

 050/5221590

فقدان جواز �سفر
فثثثثقثثثثد �ملثثثثثثدعثثثثثثو /جثثثرييثثثلثثثي 
مثثثثثيثثثثثنثثثثثدوز� جثثثثونثثثثز�لثثثثيثثثث�ثثثثص،   
�لثثثثثثفثثثثثثلثثثثثثبثثثثثثني �جلثثثثنثثثث�ثثثثسثثثثيثثثثة 
رقثثثثثثم  �ثثثثثثسثثثثثثفثثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثثو�ز   -
من   )A2083795P(
يجده عليه �الت�س�ل بتليفون 

رقم 050/7823417 

فقدان جواز �سفر
فثثثثثقثثثثثد �ملثثثثثثثدعثثثثثثثو /حمثثثثمثثثثد 
لثثيثثت �م�ن  ��ثثثسثثثالم  فثثثثثوزور 
�جلن�سية  بنغالدي�ص  علي، 
رقثثثثثم  �ثثثثثسثثثثثفثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثو�ز   -
يجده  مثثن   )382204(
بتليفون  �التثثث�ثثثسثثث�ل  عثثلثثيثثه 
رقم 050/3732950 

فقدان جواز �سفر
فثثثثقثثثثد �ملثثثثثثدعثثثثثثو /�ثثثثسثثثثوبثثثث��ثثثثص 
�نثثثزيثثثره خ�تون  عثثلثثى  زمثثثثث�ت 
�جلن�سية  بثثثثنثثثثغثثثثالديثثثث�ثثثثص    ،
رقثثثثثثم  �ثثثثثثسثثثثثثفثثثثثثره  جثثثثثثثثثثثثثثثو�ز   -
من   )1531009AF(
يجده عليه �الت�س�ل بتليفون 

رقم 056/1635260 

فقدان جواز �سفر
فثثقثثد �ملثثدعثثو / �فثث�ثثسثثر علي 
ب�ك�ست�ن   ، عثثثلثثثي  عثثثثبثثثثدل 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)1807541( من يجده 
عليه �الت�س�ل بتليفون رقم 

 055/2130539

فقدان جواز �سفر
ر�ب�ك�  ف�نيث�   / �ملثثدعثثو  فقد 
ر�جثثثثثو بثثث�بثثثو ديثثثجثثثومثثث�رثثثثى ، 
�لثثثهثثثنثثثد �جلثثنثث�ثثسثثيثثة - جثثثثو�ز 
�سفره رقم )5944271( 
مثثثثثثثثثثثثثثن يثثثثثثثثثثثثجثثثثثثثثثثثثده عثثثثثلثثثثثيثثثثثه 
�التثثثث�ثثثثسثثثث�ل بثثثتثثثلثثثيثثثفثثثون رقثثثم 

 056/9101417

فقدان جواز �سفر
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•• دبي-وام:

�مللتقى  دبثثي  ب�سرطة  و�لثثكثثو�رث  �الأزمثثث�ت  �إد�رة  فريق  نظم 
�الأول خلرب�ء �الأزم�ت و�لكو�رث �لبحرية يف مين�ء ر��سد.

ن�ق�ص �مل�س�ركون يف �مللتقى �لذي �قيم برع�ية �سع�دة �للو�ء 
عبد �هلل خليفة �ملري �لق�ئد �لع�م ل�سرطة دبي رئي�ص فريق 
�إن�س�ء من�سة  �إمثث�رة دبثثي �سبل  �إد�رة �الأزمثثث�ت و�لثثكثثو�رث يف 
مثثوحثثدة خلثثثرب�ء �الزمثثثثث�ت و�لثثثكثثثو�رث يف �ملثثجثث�ل �لبحري 
و�لثثعثثمثثل عثثلثثى تثثبثث�دل �خلثثثثرب�ت بثثني �خلثثثثرب�ء و�ملخت�سني 
و�لتطبيق�ت  �ملج�ل  هثثذ�  يف  و�ملم�ر�س�ت  �لتج�رب  و�أف�سل 
و�لكو�رث  �الأزمثثثث�ت  يف  �مل�ستخدمة  و�لثثذكثثيثثة  �اللكرتونية 
�لبحرية. و ذكر �ملقدم �أحمد بورقيبة مدير �إد�رة �الزم�ت 
كلمة  يف  للعملي�ت  �لع�مة  �الد�رة  يف  ب�لوك�لة  و�لثثكثثو�رث 
توفر  �س�ملة  روؤيثثثثة  بثثنثث�ء  �ىل  يثثهثثدف  �مللتقى  �أن  �الفثثتثثتثث�ح 
�حلثثلثثول �لثثنثث�جثثعثثة ملثثو�جثثهثثة �الأزمثثثثث�ت و�لثثثكثثثو�رث �لبحرية 

وو�سع �حللول �مل�ست�سرفة مل�ستقبله�.
�أنه ال يخفى على �جلميع �الأهمية �لكربى للقط�ع  وت�بع 
يف  حيوي�ً  �سري�ن�ً  ُيعد  فهو  �لع�مل  م�ستوى  على  �لبحري 
 80 مثثن  �أكثثر  ن�سبته  تبلغ  حيث  �لع�ملي  �القت�س�د  حركة 
�الأرق�م  بع�ص  وت�سري  �الأخثثرى  ب�لقط�ع�ت  مق�رنة  ب�مل�ئة 
�الأخرى �إىل �أن قط�ع �لنقل �لبحري تبلغ �إير�د�ته حو�يل 
ب�مل�ئة من   50 حثثو�يل  يع�دل  م�  �أي  دوالر  ملي�ر   500
مهني�ً  تع�ماًل  من�  يتطلب  �لثثذي  �الأمثثر  �لع�ملي  �القت�س�د 
وحرفي�ً يرقى لتحدي�ت هذ� �لقط�ع �حليوي من �القت�س�د 

�لوطني و�لع�ملي.
و�أكد �ملقدم بورقيبة �أن �إم�رة دبي �أ�سبحت بف�سل �ل�سي��سة 
ل�س�حب  �ملثثثدى  بعيدة  �ال�سرت�تيجية  و�لثثروؤيثثة  �حلكيمة 
رئي�ص  نثث�ئثثب  مثثكثثتثثوم  �آل  ر��ثثسثثد  بثثن  حمثثمثثد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي “رع�ه �هلل”رقم�ً 

ف�إن  �ملنطلق  هثثثذ�  ومثثثن  �لثثبثثحثثري  �لثثنثثقثثل  جمثثث�ل  يف  �سعب�ً 
�لقي�دة �لع�مة ل�سرطة دبي ويف �إط�ر توجيه�ت حكومة دبي 
�لقدر�ت  وبن�ء  �خلثثرب�ت  تب�دل  على  �حلر�ص  كل  حتر�ص 
وقدرته  �حليوي  �لقط�ع  هذ�  كف�ءة  رفع  ل�سم�ن  �لالزمة 

على مو�كبة �لتحدي�ت �مل�ستقبلية.
�لتع�مل  �آلي�ت  للملتقى  �الأوىل  �لعلمية  �جلل�سة  ون�ق�ست 
مع �الأزمثثث�ت و�لثثكثثو�رث يف �حلثثثو�دث �لبحرية ومنثث�ذج من 
�ل�س�م�سي  عمر  �لعميد  عر�ص  حيث  معه�  �لتع�مل  كيفية 
يف  �لعملي�ت  ل�سوؤون  للعملي�ت  �لع�مة  �الد�رة  مدير  ن�ئب 
56 ح�وية  �لتع�مل مع ح�دث �سقوط  �سرطة دبي جتربة 
�مل��سي يف مي�ه �لبحر جر�ء �لعو�مل �جلوية  �لع�م  ف�رغة 

�أكد  �لتع�مل مع �حل�دثة  �أن  �إىل  �ل�سديدة م�سري�  و�لري�ح 
�أهمية وجود تن�سيق مب��سر مع ك�فة �لقط�ع�ت �لع�ملة يف 
�إىل  �نتهى  جم�ل �الزمثث�ت و�لكو�رث �لبحرية �الأمر �لذي 

�إن�س�ء “مب�درة م�سروع �الأمن �لبحري«.
�ملركز  من  علي  �آل  �أحمد  يو�سف  �ل�سيد  قثثدم  ج�نبه  ومثثن 
�أبو ظبي �سرح� حول م�سروع  �لوطني للبحث و�الإنق�ذ يف 
�لتع�مل  و�آلية  �ملركز  �ملفعل يف  �ل�س�حلية  �لر�ديو  حمط�ت 
مثثع �لثثتثثنثثبثثيثثهثث�ت �خلثث�طثثئثثة مثثن �أجثثثهثثثزة �ال�ثثسثثتثثغثث�ثثثة.. فيم� 
�الحت�دية  �لثثهثثيثثئثثة  مثثن  �لثثثثوزين  م�سطفى  �ملثثهثثنثثد�ثثص  قثثثدم 
للمو��سالت �لبحرية و�لربية �سرح� حول نظ�م “�لتعريف 

�الآيل �خل��ص ب�ل�سفن” يف �لهيئة.

و قدم غرمي �آي�ن ه�ردينغ من جنوب �فريقي� �سرح� حول 
جتربة �الأمن �لبحري يف دولة جنوب �فريقي� يف �لتع�مل 
مع �حلثثو�دث �لبحرية وذلك من خالل �لتن�سيق مع ك�فة 
�لع�ملني يف �لقط�ع�ت �ل�سرطية و�ال�سع�ف و�لدف�ع �ملدين 
�إد�رة  كثثفثث�ءة  �إىل  فتطرقت  �لث�نية  �لعلمية  �جلل�سة  �أمثثث� 
�سبت  علي  ن��سر  �لك�بنت  قثثدم  حيث  �لبحرية  �لعملي�ت 
�لعملي�ت  �د�ة  كف�ءة  حثثول  �سرح�  �لع�ملية  دبثثي  مو�نئ  من 
فيم� قدم  �لط�رئة..  �لتحدي�ت  و�آلي�ت مو�جهة  �ملو�نئ  يف 
�لثثقثث�نثثوين يف  �مل�ست�س�ر  �أحثثمثثد مثثر�ثثسثثى �جلثثغثثبثثري  �لثثدكثثتثثور 
حول  �سرح�  للت�سريع�ت  دبثثي  للجنة  �لثثعثث�م  �الأمثثثني  مكتب 
�لت�سريع�ت �لبحرية يف �إم�رة دبي..وقدم ن�فيد ب�سري �أحمد 
من �سركة مب�رك م�رين �لبحرية �سرح� حول �آلي�ت �الإنق�ذ 
و�ال�ستج�بة فيم� قدم ه�ن�ص د�ني�ل من �الإنق�ذ �لبحري يف 
جنوب �فريقي� تدريب� �أم�م �مل�س�ركني يف �جلل�سة يف جم�ل 

�لعملي�ت �لبحرية.
وخ�س�ست �سرطة دبي �جلل�سة �لعلمية �لث�لثة و�الأخرية يف 
�حل�سور  ك�فة  بني  ذهني  وع�سف  نق��سية  كجل�سة  �مللتقى 
حيث تب�دلو� �الأر�ء ووجه�ت �لنظر يف �لت�سريع�ت �لبحرية 
و�لكو�رث  �الزمثثث�ت  ونثثظثث�م  �أد�ئثثهثث�  وكثثفثث�ءة  �لتتبع  و�أنظمة 
�ال�ستغ�ثة  ونظ�م  و�ملر�فق  �له�مة  �ملن�س�آت  حم�ية  و�أنظمة 

و�آلي�ت �ال�ستج�بة.
و ��ست�س�ف �مللتقى على ه�م�سه معر�ص م�س�حب عر�ست 
�لبحري  �الإنثثقثث�ذ  تقني�ت  �أحثثثدث  �مل�س�ركة  �جلثثهثث�ت  خالله 
و�لتع�مل مع �الأزم�ت من طر�د�ت ودر�ج�ت م�ئية و�سي�ر�ت 
�إد�رة  �ثثسثث�ركثثت  فيم�  �ال�ثثسثثتثثخثثد�م،  مثثتثثعثثددة  و�أدو�ت  ��ثثسثثعثث�ف 
�الأمن �ل�سي�حي يف عر�ص �سي�ر�ت �سرطة دبي �لف�رهة على 

�مل�س�ركني يف �مللتقى.
�ملخت�سني  مثثن  ونخبة  �مل�سوؤولني  مثثن  عثثدد  �مللتقى  ح�سر 

و�خلرب�ء يف جم�ل �الأزم�ت و�لكو�رث �لبحرية.

•• اإ�شالم اآباد-وام:

�سفري  �لثثزعثث�بثثي  �ثثسثث�مل  �إبثثر�هثثيثثم  �ثثسثثعثث�دة حمد عبيد  بحث 
�لثثثدولثثثة لثثثدى جثثمثثهثثوريثثة بثث�كثث�ثثسثثتثث�ن �الإ�ثثسثثالمثثيثثة وتهمين� 
�لتع�ون  �لب�ك�ست�نية  �خلثث�رجثثيثثة  وز�رة  وكيلة  جنجوعة 

�لثن�ئي �مل�سرتك بني �لبلدين و�آلي�ت تطويره.
و�أكد �سع�دة �لزع�بي - خالل �للق�ء �لذي عقد يف مقر وز�رة 
�أهمية   - �آبثث�د  �إ�سالم  �لع��سمة  يف  �لب�ك�ست�نية  �خل�رجية 
�لعمل خالل �ملرحلة �لق�دمة على تفعيل خمتلف �للج�ن 
ب�لعالقة  �لثثدفثثع  �ثثسثث�أنثثه  مثثن  �لثثثذي  و�ملثث�ثثسثثرتكثثة  �لقن�سلية 
�إىل �آفثث�ق �أرحثثب. و�أطلع �سع�دته وكيلة �لثثوز�رة على نت�ئج 

زي�ر�ته �لن�جحة �إىل خمتلف �الأق�ليم و�ملدن �لرئي�سية يف 
ب�ك�ست�ن و�مل�س�ريع �الإن�س�نية و�لتنموية �لتي �أجنزته� دولة 
�الإم�ر�ت يف خمتلف �الأق�ليم و�مل�س�ريع �مل�ستقبلية.. موؤكد� 
و�لتي  وب�ك�ست�ن  �الإمثثث�ر�ت  بني  �لعالقة  وت�ريخية  �أهمية 
�آل  �سلط�ن  بن  ز�يد  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�ص  �لو�لد  دع�ئمه�  �أر�سى 

نهي�ن “طيب �هلل ثر�ه«.
�لب�ك�ست�نية  �خلثث�رجثثيثثة  وز�رة  وكيلة  �أ�ثثسثث�دت  جهته�  مثثن 
بثث�لثثعثثالقثثة مثثثع دولثثثثة �الإمثثثثثثث�ر�ت .. مثثثوؤكثثثدة عثثلثثى �لتع�ون 
و�لرت�بط �لوثيق بينهم� يف �ستى �ملج�الت و�أهمية �لدفع 
بثث�لثثعثثالقثث�ت و�الإرتثثثقثثث�ء بثثهثث� �إىل مثث�ثثسثثتثثويثث�ت �أفثث�ثثسثثل حتقق 

طموح�ت �لبلدين.

•• اأم القيوين-وام:

نظمت د�ئرة بلدية �أم �لقيوين - �سمن �سهر �لقر�ءة - عدد� 
من �ملب�در�ت و�لفع�لي�ت �لتي تعزز ثق�فة �لقر�ءة بني جميع 
فئ�ت �ملجتمع وذلك تنفيذ� لل�سي��سة �لوطنية �لتي �عتمدته� 
�لقر�ءة يف �سميم  �أعثثو�م مقبلة بهدف و�سع  �لدولة لع�سرة 

�لعمل �حلكومي يف �لدو�ئر و�ملوؤ�س�س�ت �حلكومية .
علي  �ل�سيخ  برع�ية   - تنظيمه�  مت  �لتي  �لفع�لي�ت  �سملت 
�أم �لقيوين خالل �سهر م�ر�ص  بن �سعود �ملعال رئي�ص بلدية 
�جلثثثث�ري - مثثثبثثث�درة �ثثسثث�عثثة قثثثثر�ءة لثثرت�ثثسثثيثثخ �أهثثمثثيثثة �لقر�ءة 
�إ�سر�ك جميع موظفني  �الإثر�ئية يف بيئة �لعمل من خالل 

�لد�ئرة وت�سجيعهم على �لقر�ءة وتب�دل �ملعرفة.
و�سهد �ل�سيخ علي بن �سعود �ملعال حم��سرة �لقر�ءة و�أهميته� 
يف حي�تن� قدمته� �لدكتورة نعيمة عبد�للطيف من جمعية 
�ل�سيخ حممد بن خ�لد �آل نهي�ن الأجي�ل �مل�ستقبل �س�حبه� 
�آلنهي�ن  خ�لد  بثثن  حممد  �ل�سيخ  مركز  الإ�ثثسثثد�ر�ت  عر�ص 
�ملركز  �إد�رة  �س�كر�  �لد�ئرة  رئي�ص  عليه�  �طلع  �لتي  �لثق�يف 
على حثهم وت�سجيعهم للموظفني على �لقر�ءة لت�سبح ع�دة 

يومية يف حي�تهم و�أ�سرهم وجمتمعهم.
و�أ�س�د رئي�ص بلدية �أم �لقيوين ب�لفع�لي�ت و �ملب�در�ت �لتي مت 
�قر�أ وهذه  �أمة  �أنن�  �لقر�ءة.. م�سيف�  �سهر  تنظيمه� خالل 
�ملب�در�ت و�الأن�سطة �ملتعددة خالل �سهر �لقر�ءة تن�سجم مع 
�حلكيمة  �لقي�دة  ر�سمته�  �لتي  و�له�دفة  �لطموحة  �لروؤية 
لتعزيز مفهوم �لقر�ءة و�ملط�لعة و�مل�س�همة يف عملية �لتنمية 
�ل�س�ملة .. مثمن� حر�ص �لقي�دة �لر�سيدة على تنمية �لكو�در 

جمتمع  و�إيج�د  و�ملعرفة  ب�لعلم  �لت�سلح  و�سرورة  �لب�سرية 
مثقف ومتعلم يح�فظ على مكت�سب�ت �لوطن وي�س�عد على 

منوه وتطوره �مل�ستمر.
�لقيوين  �أم  بثثلثثديثثة  يف  �لثثثقثثثر�ءة  �سهر  مثثثبثثث�در�ت  �سملت  كثثمثث� 
وك�فيه  ك�فية  جثثثري�رد  مثثع  ب�لتع�ون  �لثثقثثر�ءة  مقهى  �إقثث�أمثثة 
�لقيمة  و�لكتب  �لثثد�ئثثرة  وكتيب�ت  �إ�ثثسثثد�ر�ت  وعر�ص  �أوزون 
�إىل  �إ�س�فة  �لبلدية  لد�ئرة  �خل�رجية  �جله�ت  من  �ملقدمة 
�لن�درة للموظف خلف�ن علي  �إق�مة معر�ص جمالت م�جد 
بن �سرم ف�سال عن م�س�ركة �لبلدية د�ئرة �الآثثث�ر و�لرت�ث 
�لقر�ءة  كر�سي  و�سع  ومت  �لثثقثثر�ءة.  وعربة  ك�فيه  بكت�تيب 
ملحق مبكتبة �سغرية وعمل ��سرت�حة �لقر�ءة و�لتي جتمع 
�سلط�ن  بن  ز�يثثد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  م�آثر  �لتي حتكي  �لكتب 
�آل نهي�ن طيب �هلل ثر�ه �ل�سخ�سية �ال�ستثن�ئية �لتي تركت 
�لع�دية  بثث�أنثثو�عثثهثث�  �لكتب  وكثثذلثثك  قلوبن�  يف  خثث�لثثدة  ب�سمة 

و�الإلكرتونية و�لرو�ي�ت ومن�ق�سته�.
كتب  عثثدة  �لبلدية  د�ئثثثرة  تلقت   .. �لثثقثثر�ءة  �سهر  ومبن��سبة 
مثثهثثد�ة مثثن �لثثطثث�لثثبثثة بثثيثث�ن حمثثمثثد �لثثطثثيثثب دعثثمثث� ل�سندوق 
وقت  يف  �لثثد�ئثثرة  �أطلقته�  و�لثثتثثي  �مل�ستعملة  �لكتب  مثثبثث�درة 

�س�بق.
و�أكد عبيد �سلط�ن طوير�ص �لق�ئم ب�أعم�ل مدير ع�م بلدية 
مميز�  عربي�  منوذج�  ت�سكل  �الإمثثث�ر�ت  دولثثة  �أن  �لقيوين  �أم 
قثثثر�ءة جثثث�ءت لتمثل خطوة  �لثثقثثر�ءة ومثثبثث�درة �س�عة  لثثدعثثم 
�لعلم  �الإمثث�ر�ت نحو تر�سيخ ثق�فة  جديدة يف م�سرية دولثثة 
و�لفكرية  �لثق�فية  �مل�سروع�ت  ل�سل�سلة  و��ستكم�ال  و�ملعرفة 

و�ملعرفية �لتي �أطلقته� �لدولة منذ ن�س�أته�.

•• دبي-وام:

بدبي  �ملجتمع  تنمية  هيئة  �أطلقت 
جمثثثلثثث�ثثثص �ثثثسثثثبثثث�ب �جلثثثث�لثثثثيثثثث�ت من 
�الأهلية  �ملثثنثث�ثثسثث�آت  ��ثثثسثثثر�ك  خثثثثالل 
�ملثثرخثث�ثثسثثة لثثثدى �لثثهثثيثثئثثة ويثث�ثثسثثم يف 

دبي  يف  مقيمون  �ثثسثثبثث�ب  ع�سويته 
من خمتلف �جلن�سي�ت و�لثق�ف�ت. 
من�سة  �أول  �ملثثجثثلثث�ثثص  و�ثثسثثيثث�ثثسثثكثثل 
ت�ستقطب  �جلثثثنثثث�ثثثسثثثيثثث�ت  مثثثتثثثعثثثددة 
دورهم  وتفعيل  �لثث�ثثسثثبثث�ب  مثث�ثثسثث�ركثثة 
�ملجتمعية  �لثثتثثنثثمثثيثثة  مثث�ثثسثث�ريثثع  يف 

�لقي�دة  روؤيثثثة  يعك�ص  مبثث�  لثثالإمثث�رة 
�لفر�ص  وفثثثتثثثح  �لثث�ثثسثثبثث�ب  بثثتثثمثثكثثني 
لهم البر�ز دورهم �لفع�ل يف تنمية 
�ملثثجثثتثثمثثع. و�طثثثلثثثق �لثثثدكثثثتثثثور عمر 
لقط�ع  �لثثتثثنثثفثثيثثذي  �ملثثثديثثثر  �ملثثثثثنثثى 
ب�لهيئة  و�لثثثرقثثث�بثثثة  �لثثثرت�خثثثيثثث�ثثثص 

جمثثلثث�ثثص �ثثثسثثثبثثث�ب �جلثثث�لثثثيثثث�ت �لثثثثذي 
�أتثثثى ثثثمثثرة جلثثهثثود طثثويثثلثثة بذلته� 
�الأهلية  �ملثثنثث�ثثسثث�آت  لت�سجيع  �لهيئة 
�ملرخ�سة لديه� على �إن�س�ء جم�ل�ص 
على  �ل�سب�ب  وحث  د�خلية  �سب�بية 
�الن�سم�م لهذه �ملج�ل�ص و�مل�س�ركة 

ق�مت  كم�  و�إبد�ع�تهم..  ب�أفك�رهم 
�الإجثثثثثثر�ء�ت  مثثثن  ب�سل�سلة  �لثثهثثيثثئثثة 
�لثثث�ثثثسثثثبثثث�ب مثثثثن ذوي  الكثثثتثثث�ثثثسثثث�فثثث�ت 
و�لطموح وو�سعت هيكلية  �مله�ر�ت 
�ستتيح  مثثو�ثثسثثعثثة  وبثثثر�مثثثج  وخثثطثثط 
�أهثثثثثثد�ف ومثثثثبثثثث�در�ت جمل�ص  ربثثثثط 
�ثثسثثبثث�ب �جلثث�لثثيثث�ت بثثرب�مثثج وخطط 

�لتنمية �ملجتمعية.
�جل�لي�ت  �ثثسثثبثث�ب  جمثثلثث�ثثص  يثثثهثثثدف 
�سب�ب  و�قثثرت�حثث�ت  �فك�ر  جمع  �ىل 
�خلرب�ت  وتب�دل  �لبن�ءه  �جل�لي�ت 
�أف�سل  �إىل  لثثلثثو�ثثسثثول  و�لثثثتثثثجثثث�رب 

�لرب�مج لتعزيز �سع�دة �ملجتمع.
و قثثثثث�ل �لثثثدكثثثتثثثور عثثثمثثثر �ملثثثثثثثنثثثى �ن 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �س�حب 
ر��سد �آل مكتوم ن�ئب رئي�ص �لدولة 
دبي  ح�كم  �لثثثثوزر�ء  جمل�ص  رئي�ص 
رع�ه �هلل و�سع روؤية و�عدة مل�ستقبل 
على  �أ�س��سي  ب�سكل  ترتكز  �لثثدولثثة 
للتنمية.. م�ستد�م  كمورد  �ل�سب�ب 

يف  �ملجتمع  تنمية  هيئة  �ن  منوه� 
دبثثثي تثثوؤمثثن بثث�أهثثمثثيثثة �ال�ثثسثثتثثثثثمثث�ر يف 
�لثث�ثثسثثبثث�ب ومثثنثثحثثهثثم �لثثدعثثم �لثثثالزم 
خمتلفة  جمثثثثثثث�الت  يف  لثثثيثثثتثثث�ألثثثقثثثو� 
ويقودو� عجلة �لتنمية �مل�ستقبلية.

�سفر الدولة ووكيلة وزارة اخلارجية 
الباك�ستانية يبحثان التعاون

بلدية اأم القيوين حتتفي ب�سهر القراءة بعدد من املبادرات والفعاليات هيئة تنمية املجتمع بدبي تطلق جمل�ش �سباب اجلاليات

ن�سائية اأم القيوين تطلق مبادرة اأ�سرتي اأ�سعد اأ�سرة
•• اأم القيوين-وام:

مب�درة  �لثثقثثيثثويثثن  �أم  يف  �لن�س�ئية  �جلمعية  �أطثثلثثقثثت 
برن�مج  تنفيذ  على  تركز  �لتي  �أ�ثثسثثرة  �أ�سعد  �أ�سرتي 
�لدور�ت  مثثن  عثثدد  تنظيم  يت�سمن  متك�مل  تثثوعثثوي 
منظومة  بن�ء  �إىل  تهدف  �لتي  �لتدريبية  و�لثثور�ثثص 
ورع�ية  �لثثثزو�ج  على  تركز  �سعيدة  متم��سكة  �أ�سرية 

�الأطف�ل وحم�ية �الأ�سرة .
�لثثثتثثثالي مثثثديثثثرة �جلمعية  �ثثسثثعثثيثثد  وقثثث�لثثثت عثث�ئثث�ثثسثثة 
ي�أتي  �ملب�درة  هذه  تنفيذ  �إن  �لقيوين  �أم  يف  �لن�س�ئية 
�ل�سيخة ف�طمة بنت مب�رك  �إىل جهود �سمو  ��ستن�د� 
�الأعلى  �ملجل�ص  �لع�م رئي�سة  �لن�س�ئي  رئي�سة �الحت�د 

لالأمومة و�لطفولة �لرئي�سة �الأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية 
�الأ�سرية �ملتو��سلة لو�سع �سي��س�ت وبر�مج عمل لبن�ء 
�س�حب  العتم�د  وتنفيذ�  متم��سكة  �أ�سرية  منظومة 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم ن�ئب رئي�ص 
�لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي “رع�ه �هلل” 
�الأ�سرة  ب�أن  �سموه  وروؤيثثة  لالأ�سرة  �لوطنية  �ل�سي��سة 

هي �ملدر�سة �الأوىل الأجي�ل �مل�ستقبل.
�سمن  �ملب�درة  هذه  و�سعت  �جلمعية  �أن  �إىل  و�أ�س�رت 
من  حتقيقه�  �إىل  ت�سعى  �لتي  �الأ�س��سية  مب�در�ته� 
خالل فع�لي�ته� و�أن�سطته� �لتي تهدف يف �ملق�م �الأول 
�ملجتمع  فئ�ت  وجميع  و�ملثثو�طثثن  �لثثوطثثن  خدمة  �إىل 
�لتثقيفية  و�لثثور�ثثص  �لثثثدور�ت  مثثن  �لعديد  وتت�سمن 

و�الجثثتثثمثث�عثثيثثة و�لثثرتبثثويثثة و�ملثثحثث��ثثسثثر�ت �لثثتثثي تهم 
�الأ�سرة وتلبي معظم �حتي�ج�ته�.

توعية  ت�ستهدف  �ملثثبثث�درة  هثثذه  �أن  �لثثتثثالي  و�أ�ثثسثث�فثثت 
�لرتبية  يف  �أدو�ر  مثثن  عليهم  مبثث�  و�الأمثثثهثثث�ت  �الآبثثثث�ء 
و�أ�س�ليب �لتع�مل مع �الأبن�ء �سو�ء يف مرحلة �لطفولة 
�جل�نبية  �الأثثثثث�آر  على  �لثث�ثثسثثوء  وت�سليط  �ملثثر�هثثقثثة  �أو 
لالعتم�د على �خلدم يف �ملنزل و�إيج�د �حللول �لبديلة 
�لع�سف  جل�س�ت  خثثالل  مثثن  �لع�ملة  لثثثالأم  وخثث��ثثسثثة 
�لذهني وذلك لتن�سئة �أجي�ل م�ستقبل �أ�سوي�ء ق�درين 
على حمل ر�ية �لدولة.. الفتة �إىل �أن �ملب�درة - �لتي 
�ست�ستمر حتى   - �حلثثث�يل  مثث�ر�ثثص  �سهر  خثثالل  بثثثد�أت 

نه�ية �لع�م �جل�ري 2018 .

�سرطة دبي تنظم امللتقى الأول خلرباء الأزمات والكوارث البحرية

•• اأبوظبي-وام:

يف  �ل�سرطة  الأ�ثثسثثدقثث�ء  �لثثربثثيثثع  خميم  فع�لي�ت  �مثث�ثثص  �نطلقت 
معهد �لتكنولوجي� �لتطبيقية مبدينة حممد بن ز�يد ب�أبوظبي 
مب�س�ركة 140 من �أبن�ء منت�سبي �سرطة �أبوظبي للفئة �لعمرية 

من 5-13 �سنة.
و�لعالق�ت  �ملر��سم  �إد�رة  مدير  �ل�س�م�سي  �سيف  �لعميد  وذكثثر 
�أوق�ت  ��ستغالل  �ىل  يهدف  �ملخيم  �أن  �أبوظبي  ب�سرطة  �لع�مة 
�لفر�غ �أثن�ء �لعطلة �ملدر�سية ب�سكل بّن�ء ومفيد لالأبن�ء وتعزيز 
مو�هب  و�كت�س�ف  جديدة  �سد�ق�ت  وتكوين  �الإيج�بي  �ل�سلوك 

�الأطف�ل �جلديدة وتنميته� برب�مج جتمع بني �لرتفيه و�لتعليم. 
ورحالت  وتعليمي�ً  ترفيهي�ً  برن�جم�ً  يقدم  �ملخيم  �أن  و�أو�ثثسثثح 
خ�رجية وري��سية ل�سغل �أوق�ت فر�غ �لطالب مب� يفيدهم مثل 
ف�سول  �إىل  ب�الإ�س�فة  و�لك�ر�تيه  و�ل�سلة  �لتن�ص  و  �لثثقثثدم  كثثرة 
تعليم تكنولوجية منه� تركيب �لليجو روبوت وتعليم �لربجمة 
و�ملهند�ص �ل�سغري �لذي يقوم بدور �لربجمة �لبد�ئية وحتويل 
�لفع�لي�ت  تت�سمن  كم�  و�سوئية  و�سوتية  حركية  �إىل  �لط�قة 
�إبر�ز مو�هب �لطالب  برن�مج �ملعلم �ل�سغري و�لذي يهدف �إىل 
و�لتحفيز  ب�لنف�ص  �لثقة  وتعزيز  �الإبثثد�عثثيثثة  قثثدر�تثثهثثم  و�سقل 

�لذ�تي.

انطالق فعاليات خميم الربيع لأ�سدقاء �سرطة اأبوظبي

اأخبار ال�صاعة: 
قطر... خرق م�ستمر لقانون املالحة اجلوية

•• اأبوظبي-وام: 

ق�لت ن�سرة “ �أخب�ر �ل�س�عة “ مل يكد مير �سهر�ن على �آخر �عرت��ص تقوم 
تكرر  حتى  �إم�ر�تية  مدنية  ط�ئر�ت  �سد  �لقطرية  �حلربية  �ملق�تالت  به 
�لدولية  و�التف�قية  �لقو�نني  ملنظومة  �س�فر  خثثرق  يف  جديد  من  �مل�سهد 
يتج�وز  كونه  يف  ينح�سر  ال  ت�سرف  وهو  �جلوية  �ملالحة  حلركة  �ملنظمة 
�لقو�نني و�الأعر�ف �ملنظمة حلركة �ملالحة �لتي �أجمعت عليه� جميع دول 
�أرو�ح مئ�ت �الأبري�ء  �إىل مرحلة تعري�ص  �لع�مل فقط و�إمن� يتج�وز ذلك 
للخطر ف�سال عن كونه �عتد�ء �س�فر� على �أجو�ء دولة ك�ملة �ل�سي�دة وهي 
�لقطري  �العتد�ء  �أجو�وؤه� ح�دث  �سهدت  �لتي  �ل�سقيقة  �لبحرين  مملكة 

�الأخري.
وحتت عنو�ن “ قطر... خرق م�ستمر لق�نون �ملالحة �جلوية “ .. �أ�س�فت 
�أن �ل�سكوى �لتي تقدمت به� مملكة �لبحرين �إىل �ملنظمة �لدولية للطري�ن 
�ملدين �سد دولة قطر م�س�ء �الثنني �مل��سي تعد حق� م�سروع� لدولة ذ�ت 
لرف�ص  �إجثثر�ء طبيعي�  يكون  �أن  قبل  �أجثثو�وؤهثث� لالخرت�ق  تعر�ست  �سي�دة 
�س�أنه  من  م�  بكل  �لقي�م  على  نظ�مه�  ي�سر  لدولة  �ملتكررة  �ال�ستفز�ز�ت 

زعزعة �أمن و��ستقر�ر �أمن جري�نه.
“ مركز �الإمثث�ر�ت للدر��س�ت و�لبحوث  وذكثثرت �لن�سرة �ل�س�درة �م�ص عن 
�ملو��سالت  وز�رة  “ يف  �ملثثدين  �لثثطثثري�ن  “ �ثثسثثوؤون  �أن   .. “ �ال�سرت�تيجية 
“�لالم�سوؤول” -  بث  �لت�سرف  �لتي و�سفت هذ�   - �لبحرينية  و�الت�س�الت 
�أن �الأدلثثة �لتي  قدمت �سورة ك�ملة عم� ح�سل يف بي�ن له� .. م�سرية �إىل 
قدمته� �لبحرين بهذ� �خل�سو�ص وم� �ستتخذه �الإم�ر�ت من �إجر�ء�ت �سد 
قطر �سيدفع هذه �الأخرية �إىل نكر�ن �حلق�ئق كع�دته� منذ بد�ية �أزمته� 
مع دول �ملق�طعة حيث عودت �لع�مل على قلب �الأمور وتقدمي نف�سه� د�ئم� 
�الإمثثث�ر�ت  يثثزيثثد دولثثثة  لثثن  ذلثثك  ثثثوب �ل�سحية على مثثدى �سنو�ت لكن  يف 
�أم�م  �لقطري  �لنظ�م  حقيقة  ك�سف  على  �إ�سر�ر�  �إال  �ملنطقة  يف  و�الأ�سق�ء 
�أنظ�ر �لع�مل ب�عتب�ره نظ�م� د�عم� لالإره�ب و�سليع� يف �إث�رة �لقالقل على 

غر�ر حليفته �ملقربة �إير�ن.
بثث�لثثوحثثدة و�لعزلة  �ل�سعور  يثثعثث�ين زيثثث�دة  بثث�ت  نثثظثث�م �حلثثمثثديثثن  �أن  و�أكثثثثدت 
�أن  �الإقليمية و�لدولية كم� �سقط من ح�س�ب�ت دول �ملق�طعة وخ��سة بعد 
يبحث  بثث�ت  وب�لت�يل  �أولوي�ته�  �سلم  من  �ملق�طعة  دول  مع  �أزمته  خرجت 
موؤخر�  تكثيفه  يف�سر  م�  ذلك  ولعل  �لع�مل.  �نتب�ه  للفت  من��سبة  �أي  عن 
ت�رة  و�الفثثثثرت�ء  ب�لزيف  �ملق�طعة  دول  على  للهجوم  �مل�سعورة  للحمالت 
�أخرى.. وب�لت�يل ف�إن  ت�رة  �إىل �ال�ستفز�ز وحم�والت �الحتك�ك  وب�للجوء 
�الأبع�د �ل�سي��سية خلطوة �ملق�تالت �لقطرية �الأخرية �سد �لط�ئر�ت �ملدنية 
�الإم�ر�تية ال تخفى على �أحد لكنه� لن ت�سهم يف �إخر�ج �الأزمة �لر�هنة من 
�سي�قه� �لطبيعي وتوجيهه� �إىل ق�س�ي� ج�نبية بح�سب م� يطمح �إليه نظ�م 

�حلمدين.
�لذي  �خلط�ب  �إن  �الإفتت�حي  مق�له�  خت�م  “ يف  �ل�س�عة  “ �أخثثبثث�ر  وق�لت 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإمثثثث�ر�ت  دولثثثة   “ �ملق�طعة  دول  عليه  �أجمعت 
�لثثعثثربثثيثثة �لثث�ثثسثثعثثوديثثة وممثثلثثكثثة �لثثبثثحثثريثثن وجثثمثثهثثوريثثة م�سر �لثثعثثربثثيثثة “ يف 
�أن  �مل��سي ك�ن و��سح� يف م�سع�ه ومبن�ه عندم� حدد  �خل�م�ص من يونيو 
�لثثدول ودعمه�  لتلك  �لد�خلية  �ل�سوؤون  تكمن يف تدخله� يف  م�سكلة قطر 
�أن تنطلق يف م�س�عيه� للحل من  �أن على �لدوحة  لالإره�ب وهو م� يعني 
على  و�للعب  �النتب�ه  ت�ستيت  حمثثث�والت  مثثن  بثثدال  �الإ�سك�لية  هثثذه  جتثث�وز 

�حلبل وخلط �الأور�ق.

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1335  عمايل جزئي             
�القثث�مثثة مب�  م   جمهول حمل  م  ذ  �ص   - للتج�رة  مثث�و  تي�ن  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
ومو�سوعه�  �لدعوى  عليك  �أقثث�م  قد  فريير    م�ربيال  جري�ص  �ملدعي/ك�ميل  �أن 
�ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )24640 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB180324202AE( �لثث�ثثسثثكثثوى  رقثثثم  و�ملثث�ثثسثث�ريثثف   و�لثثر�ثثسثثوم  درهثثثثم( 
وحددت له� جل�سة يوم �لثالث�ء  �ملو�فق 2018/4/3 �ل�س�عة 8.30 �سب�ح� ب�لق�عة 
لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م�   Ch2.E.22
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/11136  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- طلعة زئى للخدم�ت �لفنية - �ص ذ م م   جمهول حمل �الق�مة 
مب� �أن �ملدعي/ح�فظ حممد �س�جد حممد �س�دق كهوكهر   قد �أق�م عليك �لدعوى 
ومو�سوعه� �ملط�لبة مب�ستحق�ت عم�لية وقدره� )14050 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  )MB178447588AE( و�لر�سوم و�مل�س�ريف  رقم �ل�سكوى )2000 درهم(
وحددت له� جل�سة يوم �الربع�ء  �ملو�فق 2018/4/4  �ل�س�عة 8.30 �سب�ح�  مبكتب 
�إد�رة �لدعوى  لذ� ف�أنت مكلف ب�حل�سور �أو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أي�م على �الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�ن �حلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
�سركة/ المب� منطقة حرة )�ص.ذ.م.م( ، )رخ�سة رقم : 92978 ( و�لك�ئنة مدينة دبي لالعالم 
، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمع�ت �الإبد�عية،  ، دولة �الإمثث�ر�ت �لعربية �ملتحدة   ، دبي 
ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة يف �إعالن قر�ره� للك�فة و�لذي مت �إتخ�ذه بو��سطة جمل�ص �الإد�رة 

يف �إجتم�عه �لذي عقد بت�ريخ 28 /2018/03 ب�س�أن �إغالق وحل �ل�سركة.
وفق�ً لذلك ، تهيب �ل�سركة ب�أي طرف معني ب�الأمر ولديه �أى مط�لب�ت فى مو�جهته� عليه 
�أو  تقدمي هذه �ملط�لب�ت خالل 45 يوم�ً من ت�ريخ هذ� �الإعثثالن عن طريق �لربيد �مل�سجل 

�الإت�س�ل بث :
�إ�سم �ل�سركة : هول م�رك �نرتن��سيون�ل لتدقيق �حل�س�ب�ت

مكتب رقثثم-312- ملك �ل�سيخ ر��سد بن خليفة بن �سعيد �ل مكتوم- هور �لعنز �سرق، دبي ، 
دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة 

�ص.ب : 84938 
ه�تف رقم : 042599055

info@hallmarkauditors.com :لربيد �الإلكرتوين�
لن يتم �لنظر فى �ملط�لب�ت �لتى ترد بعد �إنته�ء فرتة �الإ�سع�ر و�ملحددة بث  45 يوم�ً. 

ا�سعار ت�سفية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

�سركة/يونيتي تريدنغ - م م ح منطقة حرة )�ص ذ م م( )رخ�سة رقم : 2638 ( و�لك�ئنة بثثث 
�ملنطقة �حلثثرة دبي )6WAG15( مط�ر دبي �لثثدويل ، دبي ، دولثثة �الإمثث�ر�ت �لعربية 
�ملتحدة  ، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي �ملنطقة �حلرة ، ترغب هذه �ل�سركة �ملذكورة يف �إعالن 
قر�ره� للك�فة و�لذي مت �إتخ�ذه بو��سطة جمل�ص �الإد�رة يف �إجتم�عه �الأخري  ب�س�أن �إغالق 
وحل �ل�سركة.  وفق�ً لذلك ، تهيب �ل�سركة ب�أي طرف معني ب�الأمر ولديه �أى مط�لب�ت فى 
مو�جهته� عليه تقدمي هذه �ملط�لب�ت خالل 14 يوم�ً من ت�ريخ هذ� �الإعالن عن طريق 

�لربيد �مل�سجل �أو �الإت�س�ل بث : �ل�سيد / ��سي�ص كوم�ر موه�نبه�ي الد 
�إ�سم �ل�سركة / يونيتي تريدنغ - م م ح 

�ص.ب : 371747 ، دبي ، دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة  
ه�تف رقم : 056-4742773 

Email:ashish@unitytrading.ae :لربيد �الإلكرتوين�
لن يتم �لنظر فى �ملط�لب�ت �لتى ترد بعد �إنته�ء فرتة �الإ�سع�ر و�ملحددة بث  14 يوم�ً. 

ا�سعار ت�سفية

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
�سركة/ ه�ميلنت بر�سو�ص تريدرز ليمتد  �ص م ح منطقة حرة )�ص ذ م م( ، )رخ�سة رقم : 
2527( و�لك�ئنة بثثث �ملنطقة �حلرة مط�ر دبي �لدويل مكتب )6WA111(  دبي ، دولة 
�الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة  ، و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي �ملنطقة �حلرة ، ترغب هذه �ل�سركة 
�إجتم�عه  �الإد�رة يف  �إتخ�ذه بو��سطة جمل�ص  �إعثثالن قر�ره� للك�فة و�لثثذي مت  �ملذكورة يف 

�الأخري  ب�س�أن �إغالق وحل �ل�سركة.
�أى مط�لب�ت فى مو�جهته�  ب�الأمر ولديه  ب�أي طرف معني  �ل�سركة  تهيب   ، لذلك  وفق�ً 
�لربيد  �الإعثثثالن عن طريق  هثثذ�  ت�ريخ  من  يوم�ً   14 خثثالل  �ملط�لب�ت  هثثذه  تقدمي  عليه 

�مل�سجل �أو �الإت�س�ل بث : �ل�سيد / نيلي�ص كوم�ر ب�لف�نرت�ي مي�سرتي  
�إ�سم �ل�سركة / ه�ميلنت بر�سو�ص تريدرز ليمتد  �ص م ح 

�ص.ب : 371708 ، دبي ، دولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة - ه�تف رقم : 050-6950078 
Email:nilesh@hamiltonprecious.com :لربيد �الإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملط�لب�ت �لتى ترد بعد �إنته�ء فرتة �الإ�سع�ر و�ملحددة بث  14 يوم�ً. 

ا�سعار ت�سفية
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   

اإعالن بالن�سر
رقم 2018/1892   

�ملنذر : �أم جي جروب - �ص م ح 
�ملنذر �ليه : ف�ن جيلز للتج�رة �لع�مة - �ص ذ م م 

نقوال خليل برغوث - لبن�ين �جلن�سية 
�ملو�سوع : �النذ�ر �لعديل 2017/1/281964

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه بتكليفكم ب�لوف�ء ب�ملبلغ �ملرتتب بذمتكم ل�س�لح موكلن� مببلغ 
7.161.000 / �سبعة ماليني وم�ئة وو�حد و�ستون �لف درهم �إم�ر�تي فقط ال غري ف�سال 
�لت�يل  �ليوم  �يثث�م على �الكثثر تبد�أ من  �لت�أخريية وذلثثك يف ميع�د خم�سة  �لفو�ئد  عن 
لن�سر هذ� �النذ�ر وبخالف ذلك ف�نن� �سن�سطر �ىل �تخ�ذ �الجر�ء�ت �لق�نونية لتح�سيل 

م�ستحق�ت �ملنذرة و�ملط�لبة بقيمة �ل�سند �لكت�بي   
 الكاتب العدل
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عربي ودويل

حكم ب�ل�سجن مدى �حلي�ة على بريط�ين ك�ن يعد لهجم�ت وح�ول 
�نته�ء  بثثعثثد  م�سجد  يف  يجمعهم  كثثث�ن  �الطثثفثث�ل  مثثن  جي�ص  جتنيد 
درو�سهم. ك�ن عمر �أحمد حق )25 ع�م�( يخطط مله�جمة ثالثني 
�لربيط�نية  �ل�سرطة  وقثث�لثثت  �أطثثفثث�ل.  ب��ستخد�م  لثثنثثدن  يف  موقع� 
)�سكتلندي�رد( �نه عمل على “ت�سريب 55 طفاًل �لتطرف” م�سرية 
�نثثه عر�ص  و��س�فت  و14 ع�م�.   11 تثثرت�وح بني  �أعم�رهم  �أن  �ىل 
�م�م �الطف�ل يف �ملدر�سة �لدينية يف م�سجد يف ب�ركينغ ب�سرق لندن 
وجعلهم  ه�ئل”  �ره�بي  “عنف  م�س�هد  تت�سمن  فيديو  ت�سجيالت 
“ميثلون �أدو�ر �إره�بيني” يطعنون رج�ل �سرطة. وج�ء ذلك يف �ط�ر 
برن�مج مدفوع للن�س�ط�ت بعد �ملدر�سة. وك�ن ي�سركهم بهذه �اللع�ب 
ويعر�سهم للدع�ية �العالمية لتنظيم د�ع�ص بدون علم �أهلهم. ح�ول 
لكنه   2016 ني�س�ن/�بريل  يف  تركي�  �ىل  �لتوجه  حق  �أحمد  عمر 
�أوقف يف مط�ر هيرو من قبل �ل�سلط�ت �لربيط�نية �لتي �كت�سفت 
ومتكنت  ب�عتد�ء�ت.  تتعلق  بحث  وطلب�ت  مثثو�د  �لنق�ل  ه�تفه  على 

�ل�سرطة بعد ذلك من جمع �أدلة تثبت �نه ك�ن يعد العتد�ء.
وحكم على �سريك له يدعى �بو ث�ئر م�أمون ب�ل�سجن 13 ع�م� النه 
�أمثثو�ل لتنفيذ �العثثتثثد�ء. كم� حكم على رجثثل ث�لث  �سعى �ىل جمع 
ب�ل�سجن �أربعة �أعو�م وثالثة �أ�سهر ملعرفته بخطتهم� و�متن�عه عن 

�بالغ �ل�سرطة.
 

ويد�فعون عن  �الجه��ص  يع�ر�سون �حلق يف  لكنهم  دميوقر�طيون 
حمل �سالح ن�ري �أو حتى يف�خرون بدعمهم �لرئي�ص دون�لد تر�مب. 

�ال �ن هوؤالء �ملتمردين ال ميثلون تهديد� بتقوي�ص �حلزب.
وي�سكل �مك�ن ��ستع�دة �لغ�لبية يف �لكونغر�ص يف �نتخ�ب�ت منت�سف 
موحد�  ع�مال  �مل��سي  نوفمرب  �لثثثثث�ين  ت�سرين  يف  �ملثثقثثررة  �لثثواليثثة 
ملختلف ف�س�ئل �ملع�ر�سة من �ملعتدلني �ىل �لي�س�ر �ملتطرف. �سحيح 
قبال  �نطلقت  �لثثتثثي  �لتمهيدية  �النثثتثثخثث�بثث�ت  يف  �سيتن�ف�سون  �نثثهثثم 
�ل�سي��سية يف ج�معة  �لعلوم  ��ست�ذ  �لو�سيلة. يقول  �لغ�ية تربر  لكن 
“ق�دة �حلزب  كثثثالرك روبثثثثرت بثثوتثثر�يثثت لثثوكثث�لثثة فثثر�نثث�ثثص بثثر�ثثص �ن 
مثثن هم  ثمن وال يكرتثون  بثث�أي  �لغ�لبية  يثثريثثدون  �لثثدميثثوقثثر�طثثي 
�ملر�سحون �لذين �سيحققونه� لهم«. ويف هذ� �ل�سي�ق، رحبت �لهيئ�ت 
�نتخ�ب�ت فرعية  ب�نتخ�ب كونور المب يف  �لدميوقر�طية  �لوطنية 
لالجه��ص  ومع�ر�ص  �لن�رية  لال�سلحة  موؤيد  �نه  مع  بن�سلف�ني�  يف 
�لنو�ب  جمل�ص  يف  �لدميوقر�طية  �القلية  زعيمة  �ط�حة  �ىل  ودعثث� 
مر�سحون  تعهد  م��س�ت�سو�ست�ص،  �ىل  تك�س��ص  من  بيلو�سي.  ن�ن�سي 
دميوقر�طيون ب�نهم �سيمنعون بيلو�سي من �أن ت�سبح رئي�سة ملجل�ص 
�لن�ئب  فثث�ز  �يثثلثثيثثنثثوي،  ب�لغ�لبية. ويف  �حلثثثزب  فثثوز  �لثثنثثو�ب يف حثث�ل 
لالجه��ص  �ملع�ر�ص  ليبين�سكي  د�ن  واليته  �ملنتهية  �لدميوقر�طي 
�نتخ�ب�ت متهيدية �سعبة �سد مر�سحة تقدمية يدعمه� بريين  يف 

�س�ندرز �ملر�سح �ل�س�بق لالنتخ�ب�ت �لرئ��سية يف 2016.

�جلنود  حترك�ت  لتح�سني  عمل  خطة  �الوروبثثيثثة  �ملفو�سية  تعر�ص 
�لتوتر  �طثثث�ر  ويف  �الوروبثثثيثثثة  �الر��ثثسثثي  يف  �لع�سكرية  و�لثثتثثجثثهثثيثثز�ت 

�ملتز�يد مع رو�سي�.
وتهدف �الجر�ء�ت �ملقرتحة �ىل �ز�لة خمتلف �لعقب�ت �لبريوقر�طية 
خ�سو�س�  �لع�سكرية  �لتحرك�ت  تعقيد  من  تزيد  �لتي  و�لت�سريعية 
تعديل  و�ىل  خطرة،  مثثو�د  �و  متفجر�ت  بنقل  �المثثر  يتعلق  عندم� 
لنقل  موؤ�تية  لت�سبح  و�ل�سكك �حلديد  �لطرق�ت  �لتحتية يف  �لبنى 

عت�د ثقيل مثل �لدب�ب�ت.
�سم�ل  حلف  يدعمه  �لثثذي  �لهدف  �ن  �أوروبثثيثثون  م�سوؤولون  ويقول 
�الطل�سي هو �ن�س�ء ف�س�ء �سنغن ع�سكري ، يف مق�رنة مع ف�س�ء �سنغن 
حلرية �لتنقل و�لذي �أُلغيت د�خله )�ال يف بع�ص �حل�الت( �جر�ء�ت 
�لتدقيق يف �مل�س�فرين عند �حلدود. ومل ت�سر �ملفو�سية بو�سوح �ىل 
�أن  �ال  لتربير هذه �خلطة.  رو�سي�  �لذي تطرحه  �ملحتمل  �لتهديد 
دبلوم��سي� �أوروبي� �أو�سح �ن لهذه �ملقرتح�ت بعد�ً عملي�ً لكن غ�يته� 

و��سحة يف �لوقت �لذي يزد�د فيه �لت�سعيد مع رو�سي� .

عوا�شم

لندن

بروك�سل

وا�سنطن

الأردن يوافق على تعيني �سفر اإ�سرائيلي جديد 
•• عمان-اأ ف ب:

�علن حممد �ملومني، وزير �لدولة ل�سوؤون �العالم و�الت�س�ل �ن �حلكومة 
��سر�ئيل  ��ستمز�ج قدمته حكومة  �الردنية و�فقت ر�سمي� �م�ص على طلب 

لتعيني �أمري ف�ي�سربود �سفري� جديد� لدى �ململكة.
�ن  بثثر�ثثص،  ب��سم �حلثثكثثومثثة لفر�ن�ص  �لثثنثث�طثثق  �ي�س�  �ملثثومثثنثثي وهثثو  و�أ�ثثسثث�ف 
ر�س�لة  عثثلثثى  �ملثثغثثرتبثثني  و�ثثثسثثثوؤون  �خلثث�رجثثيثثة  وز�رة  وردت  متثثت  “�ملو�فقة 
�حلكومة �ال�سر�ئيلية بعد �مت�م جميع �الجر�ء�ت �لدبلوم��سية و�الد�رية 
وق�لت عم�ن يف 5 �آذ�ر/م�ر�ص �مل��سي �ن ��سر�ئيل طلبت ر�سمي�  �ملتبعة”. 

من �الردن تعيني �سفري جديد له�.
و�أعلنت ��سر�ئيل يف 8 �سب�ط/فرب�ير �مل��سي �نه� عينت ف�ي�سربود �سفري�ً 
جديد�ً يف �الردن يف �ط�ر عملية تطبيع بني �لبلدين بعد �أ�سهر من �لتوتر 
 23 �ثر مقتل �ردنيني �ثنني بر�س��ص عن�سر �من ��سر�ئيلي يف عم�ن يف 
متوز/يوليو �مل��سي يف حميط �ل�سف�رة. و�سمحت عم�ن للموظف ب�ملغ�درة 
مع ط�قم �ل�سف�رة لتمتعه ب�حل�س�نة، و�ث�ر ��ستقب�له بحف�وة يف ��سر�ئيل 
�لغ�سب يف �الردن. و�ّدعى ح�ر�ص �الأمن �نه تعر�ص ملح�ولة طعن من قبل 
تتبع  �سكنية  �سقة  �أثثث�ث يف  ��ستخدمه يف تركيب قطع  �أردين مبفك  ع�مل 
�ل�سف�رة. وقتل �س�حب �ل�سقة على �سبيل �خلط�أ على م� يبدو. وع�د �ملوظف 
بعد ��ستجو�به يف �الردن �ىل �لدولة �لعربية حيث ��ستقبله رئي�ص �لوزر�ء 

بني�مني نت�ني�هو بحف�وة.
وق�لت عم�ن حينه� �نه� لن ت�سمح لط�قم �ل�سف�رة �ال�سر�ئيلية ب�لعودة م� 

مل تفتح ��سر�ئيل حتقيق� جدي� يحقق �لعد�لة وتقدم �عتذ�ره�.
وق�لت �ململكة يف 18 ك�نون �لث�ين/ين�ير �مل��سي �ن ��سر�ئيل عربت ر�سمي� 
ر�ئد  �لق��سي  مقتل  وعلى  �الأردنثثيثثني  مقتل  على  وندمه�”  “�أ�سفه�  عثثن 
زعيرت يف 2014 بر�س��ص جندي ��سر�ئيلي على معرب ج�سر �مللك ح�سني، 

مبدية ��ستعد�ده� لتعوي�ص ع�ئالت �ل�سح�ي�.

اإ�صرائيل تن�صر 100 قنا�س على حدود القطاع

مفو�ش الأونروا يدعو لتحرك جدي لإنهاء معاناة غزة

اأ�صبح هناك احتمال امتالك اإرهابيني لأ�صلحة دمار �صامل 

يف ع�سر الإرهاب... حنني لتوازن رعب احلرب الباردة 

القافلة النتخابية للول دا �سيلفا تتعر�ش لإطالق نار

 بولندا ت�سرتي باتريوت امركية ب�3,8 مليارات يورو رو�سيا منفتحة على قمة بني ترامب وبوتني
•• وار�شو-اأ ف ب:

وقع وزير �لدف�ع �لبولندي م�ريو�ص بال�س�ك �م�ص يف و�ر�سو عقد 
لل�سو�ريخ  �مل�س�دة  �المريكية  ب�تريوت  �سو�ريخ  منظومة  �سر�ء 
4،75 ملي�ر دوالر )3،8 ملي�ر يثثورو(. ويفرت�ص �ن يبد�أ  بقيمة 
ت�سليم هذه �ملنظومة يف 2022. وق�ل بال�س�ك نوقع �ليوم عقد� 
للح�سول على نظ�م حديث برهن على ف�عليته يف عدد من �لدول 
فع�ال  �سالح�  متلك  �لتي  �لثثدول  جمموعة  �ىل  �سنن�سم  وبف�سله 
�لتف�و�ص  يجري  �لثثذي  �لعقد  هثثذ�  توقيع  ويثث�أتثثي  �منه�.  ي�سمن 
حوله منذ �سنو�ت بينم� ي�سود توتر �سديد بني �لغرب ورو�سي� بد�أ 
مع �سم مو�سكو �سبه جزيرة �لقرم يف 2014 وت�س�عد موؤخر� مع 

ق�سية ت�سميم �جل��سو�ص �لرو�سي �سريغي �سكريب�ل.

•• غزة-وكاالت:

�م�ص  �ملتحدة  �الأمم  دع� م�سوؤول يف 
ع�جل  دويل  حتثثثرك  �إىل  �الأربثثثعثثث�ء، 
لثثثتثثثفثثث�دي تثثثد�عثثثيثثث�ت �لثثثتثثثدهثثثور غري 
�ملثث�ثثسثثبثثوق لثثثالأو�ثثثسثثث�ع �الإنثث�ثثسثث�نثثيثثة يف 

قط�ع غزة.
�الأمم  وكثثثثثث�لثثثثثثة  مثثثثفثثثثو�ثثثثص  وقثثثثثثثثثث�ل 
�لالجئني  وت�سغيل  لثثغثثوث  �ملثثتثثحثثدة 
بيري  �أونثثثثثثثثثثثثثثثرو�،�أ  �لثثفثثلثث�ثثسثثطثثيثثنثثيثثني 
كرينبول، يف موؤمتر �سح�يف مبركز 
لتوزيع �مل�س�عد�ت جنوب قط�ع غزة، 
مليون�  يثثقثثطثثنثثه  �لثثثثذي  �لثثقثثطثث�ع  �إن 
فل�سطيني يع�ين تدهور�ً در�م�تيكي�ً 

خطري�ً وغري م�سبوق .
و�أ�ثثثثثسثثثثث�ف كثثثريثثثنثثثبثثثول: هثثثنثثث�ك �آثثثثثث�ر 
يحدث  ملثث�  �إن�س�نية  ونت�ئج  خطرية 
�حل�س�ر  جثثثثثثثر�ء  غثثثثثثثزة،  قثثثثطثثثث�ع  يف 
منت�سف  منذ  �ملتو��سل  �الإ�سر�ئيلي 

. 2007
زيثث�دة كبرية  كرينبول عن  وحتثثدث 
وعثثثجثثثز  �لثثثثبثثثثطثثثث�لثثثثة،  مثثثثثثعثثثثثثدالت  يف 
�الحتي�ج�ت  تلبية  عثثن  �لثثعثث�ئثثالت 
نف�سية  و�سغوط  حي�ته�،  ملو��سلة 
ه�ئلة، وغري م�سبوقة، يتعر�ص له� 
�ل�سك�ن ونق�ص خطري يف �خلدم�ت 

�لطبية .
�إىل  ي�ستمع  �أن  �لثثعثث�مل  على  وقثثث�ل: 
يع�نيه  �لثثثذي  و�لثثقثثلثثق  �ملثثعثث�نثث�ة  عمق 
�سك�ن قط�ع غزة، هذ� وقت للتحرك 
�جلدي الإيج�د حل �سي��سي و�لتع�مل 

مع نت�ئج �حل�س�ر و�الحتالل .
كرينبول  ذكثثثثر   ، �أخثثثثثرى  جثثهثثة  مثثثن 
ب�سكل  �لتحرك  تو��سل  �أونثثثثرو�  �أن 
�حل��سل  �لثثعثثجثثز  لثثتثثغثثطثثيثثة  مثثكثثثثثف 

توليه من�سبه يف ع�م 2015.
�ل�سعيد  على  �لتطور�ت  �أن  و�عترب 
تن�س�أ جثثر�ء ت�سعيد غري  �ملحلي قد 
و�أن  �حلثثثثثرب  �إىل  يثثثثثثوؤدي  مثثقثث�ثثسثثود 
يتطور  و�حل�س��ص  �ملتفجر  �لو�سع 
�الأو�سط،  �لثث�ثثسثثرق  �نثثحثث�ء  جميع  يف 

وخ��سة بني �لفل�سطينيني .
ويف حم�ولة جديدة لعرقلة م�سرية 
�لفل�سطينيون  ينوي  �لتي  �لثثعثثودة، 
غزة،  قثثطثث�ع  حثثثثدود  عثثلثثى  تنظيمه� 
عدد�ً  �الإ�سر�ئيلية  �ملخ�بر�ت  هددت 
من �سرك�ت �حل�فالت من �مل�س�ركة 

يف نقل �ملتظ�هرين �لفل�سطينيني.
وقثثث�لثثثت مثثث�ثثثسثثث�در فثثلثث�ثثسثثطثثيثثنثثيثثة، �إن 
 3 بث  �ت�سلت  �الإ�سر�ئيلية  �ملخ�بر�ت 
�سرك�ت نقل متلك مئ�ت �حل�فالت، 
�ملثث�ثثسثث�ركثثة يف نقل  لثثتثثحثثذيثثرهثث� مثثثن 
�ملثثثتثثثظثثث�هثثثريثثثن �لثثفثثلثث�ثثسثثطثثيثثنثثيثثني، يف 
على  �ملقبلة  �جلمعة  يثثوم  مثثظثث�هثثرة 

حدود قط�ع غزة .
و�إجه��ص،  منع،  �إ�سر�ئيل  وحتثثث�ول 
م�سرية �لعودة �ملقررة ليوم �جلمعة 
�ملثثثقثثثبثثثل عثثثلثثثى حثثثثثثثدود قثثثثطثثثث�ع غثثثثزة، 
مبجموعة من �لو�س�ئل ك�ن �أبرزه� 
مو�طني  لتحذير  من�سور�ت  �إلثثقثث�ء 
�ثثسثثرق مدينة غثثزة مثثن �ملثث�ثثسثث�ركثثة يف 

�مل�سري�ت و�القرت�ب من �حلدود.
وهدد �ملتحدث ب��سم جي�ص �الحتالل 
وبكل  �أمني�ً،  ب�لتع�مل  �الإ�سر�ئيلي 
�أي حمثثث�ولثثثة الخثثثثرت�ق  مثثثع  حثثثثثزم، 
�سرق  �لفل�سطينية  �حلثثدود  وجتثث�وز 
�لتهديد�ت  هثثذه  �أن  �إال  غثثزة،  قط�ع 
�لتح�سري�ت  ��ثثسثثتثثكثثمثث�ل  متثثنثثع  مل 
�لقوى  له�  حت�سد  �لتي  للم�سري�ت 

�لفل�سطينية. 

�لثثالجثثئثثني و�ثثسثثنثثو��ثثسثثل �لثثقثثتثث�ل من 
�أجل حقوقهم . وت�سكو �أونرو� �أزمة 
ت�ريخه�  يف  مثث�ثثسثثبثثوقثثة  غثثثري  مثث�لثثيثثة 
�ملتحدة  �لثثثثثواليثثثثث�ت  تثثقثثلثثيثث�ثثص  بثثثعثثثد 
300 مليون دوالر  �الأمريكية نحو 
من متويله� �إ�س�فًة �إىل عجز �س�بق 

بث 150 مليون دوالر.
م�نحة  وجثثثثثهثثثثث�ت  دول  وتثثثثعثثثثهثثثثدت 
�إ�س�فية  م�لية  م�س�هم�ت  بتقدمي 
دوالر  مليون   100 مبلغ  ب�إجم�يل 
ملو�زنة �أونثثرو� يف موؤمتر دويل عقد 
قبل  رومثثث�،  �الإيط�لية  �لع��سمة  يف 

�أ�سبوعني.
�ىل ذلثثثثثثك، حثثثثثذر رئثثثيثثث�ثثثص �الأركثثثثثثث�ن 

�لوالي�ت  قثثثثر�ر  بثثعثثد  مثثيثثز�نثثيثثتثثهثث�  يف 
تقلي�ص  �الأمثثثثثريثثثثثكثثثثثيثثثثثة،  �ملثثثثتثثثثحثثثثدة 

�مل�س�عد�ت �ملقدمة له� .
وقثثثثثثثثثث�ل: نثثثتثثثخثثثذ كثثثثثل �الإجثثثثثثثثثثثثثر�ء�ت 
�لتفوي�ص  حلثثثمثثث�يثثثة  �لثثث�ثثثسثثثروريثثثة 
�ملتحدة،  �الأمم  من  للوك�لة  �ملمنوح 
�أبثثد�ً للبيع  هذ� �لتفوي�ص لن يكون 

.
�لتز�م  �إيثثجثث�د  �إىل  نثثدعثثو  و�أ�ثثثسثثث�ف: 
حقوق  بثثثحثثثمثثث�يثثثة  دويل  �ثثثسثثثيثثث��ثثثسثثثي 
�لذين  �لثثفثثلثث�ثثسثثطثثيثثنثثيثثني  �لثثالجثثئثثني 
�العرت�ف  بل  �الإح�س�ن  ي�س�ألون  ال 
على  �س�هد  هن�  ونثثحثثن  بحقوقهم، 
�لظلم �لت�ريخي �لذي حدث لهوؤالء 

�يزينكوت  غثثثثثثث�دي  �ال�ثثثثسثثثثر�ئثثثثيثثثثلثثثثي 
�جلنود  �أن  مثثثثن  �الأربثثثثثثعثثثثثث�ء  �مثثث�ثثثص 
�إذ�  �لثثنثث�ر  �سيطلقون  �الإ�سر�ئيليني 
�حلدود  من  �لفل�سطينيون  �قثثرتب 
�لعودة  م�سرية  قبل  خطر�ً،  و�سكلو� 
يف  �ملقبلة  �جلمعة  �نطالقه�  �ملقرر 
قثثطثث�ع غثثثزة. وقثثث�ل غثثث�دي �زينكوت 
�جلي�ص  �إن  �الإ�ثثسثثر�ئثثيثثلثثيثثة  لل�سحف 
ن�سر تعزيز�ت ال �سيم� من �لقن��سة 

على �حلدود مع غزة .
يف  �جلمعة  �لفل�سطينيون  وي�ستعد 
�الأر��سي �ملحتلة يف �ل�سفة �لغربية 
و�لفل�سطينيون  غثثثثزة،  قثثطثث�ع  ويف 
�لثثعثثرب يف �إ�ثثسثثر�ئثثيثثل الإحثثيثث�ء ذكرى 

 •• كوريتيبا-اأ ف ب:

للوي�ص  �النتخ�بية  �لق�فلة  �أ�سيبت 
ب�لر�س��ص  �سيلف�  د�  لثثثوال  �ين��سيو 
يف  كوريتيب�  �ىل  �م�ص  و�سوله�  عند 
جثثنثثوب �لثثثرب�زيثثثل �لثثتثثي كثثث�ن يتدفق 
�ال�سبق  للرئي�ص  مثثعثث�ر�ثثسثثون  عليه� 
�ملح�فظ  �ليميني  للن�ئب  ومثثوؤيثثدون 

ج�ير بول�سون�رو.
و�كدت رئي�سة حزب �لعم�ل �لرب�زيلي 
�لن�ر  مثثطثثلثثقثثي  �ن  هثثوفثثمثث�ن  غثثلثثيثثزي 
��سخ��ص  ��ثثسثث�بثثة  يثثثريثثثدون  “ك�نو� 
د�خل” �حل�فالت. و��س�فت “حدثت 
حمثث�ولثثة قتل ونثثحثثن نثثحثث�ول حتديد 
م� �ذ� ك�نت حم�ولة ال�س�بة �لرئي�ص 

لوال«.
ليندبرغ  �ل�سيوخ  جمل�ص  ع�سو  وق�ل 
ف�ري��ص �لع�سو يف حزب �لعم�ل “مل 

يجرح �حد«.
�لبالد حيث  ووقثثع �لهجوم يف جنوب 
يختتم لوال �لذي ك�ن رئي�س� لواليتني 
حملته  و2010،   2003 بثثثثثني 
�ستجرى  �لتي  �لرئ��سية  لالنتخ�ب�ت 

يف ق�سية ف�س�د �سدر عن حمكمة يف 
يف  �لتحقيق  مكلفة  نف�سه�  كوريتيب� 
��سم  حتمل  �لتي  �لو��سعة  �لف�سيحة 

“�لغ�سل �ل�سريع«.
وت�سري ��ستطالع�ت �لر�أي �ىل �ن لوال 
يتمتع بدعم 35 ب�ملئة من �لن�خبني 
مثثتثثقثثدمثث� بثثثذلثثثك لثثثفثثث�رق كثثبثثري على 
بو�سلون�رو  ج�ير  يليه  �لثثذي  �ملر�سح 
يوحي  �ثثسثثيء  ال  لثثكثثن  بثث�ملثثئثثة(.   17(
ب�نه �سينجح يف �الفثثالت من �ل�سجن 
�مل�س�ركة يف  وال من حرم�نه من حق 

�النتخ�ب�ت قبل �القرت�ع.
من  �لعلي�  �ملحكمة  تثثقثثرر  �ن  وميثثكثثن 
�لثثثثر�بثثثثع مثثثن نثثثيثثث�ثثثسثثث�ن/�بثثثريثثثل �نثثثثه ال 

ي�ستطيع �ن يبقى حر�.
وكثثثث�ن بثثو�ثثسثثلثثونثث�رو حتثثثدى لثثثوال منذ 
�ل�س�رع  �ىل  “ينزل  بثثثثث�ن  �الثثثثثنثثثثني 
�ن يدفع  بثثدون  �لن��ص  �كرب عدد من 
�ال�سبق  �لثثرئثثيثث�ثثص  وو�ثثسثثف  �مو�ال”. 
ب”�لل�ص” مهنئ� �ملتظ�هرين �لذين 
ق�مو� بر�سق موكبه ب�لبي�ص �ىل درجة 
يحتمي  كثث�ن  خثثطثث�ب  يف  و�سفهم  �نثثه 

خالله مبظلة” ب”�لف��سيني«.

يف ت�سرين �الول/�كتوبر بني مدينتي 
والر�جنري��ص  �يغو��سو  دو  كويد��ص 

دو �سول يف والية ب�ر�ن�.
وبثثعثثيثثد� عثثثن مثثعثث�قثثلثثه �لثثتثثقثثلثثيثثديثثة يف 
�لثثث�ثثثسثثثمثثث�ل، تثثخثثتثثتثثم قثثث�فثثثلثثثة لثثثثثثوال يف 
كوريتيب�  �لثثثثثواليثثثثثة  هثثثثثذه  عثثث��ثثثسثثثمثثثة 
عد�ء  عليه�  طغى  �جلثثنثثوب  يف  جثثولثثة 
�العتم�د  للوال  وميكن  �ملتظ�هرين. 

لقاء وزاري فل�سطيني 
اإ�سرائيلي بو�ساطة اأملانية

 •• رام اهلل-وكاالت:

�الأربثثعثث�ء، �جتم�عه بوزير  �أبثثو �سهال  �لفل�سطيني م�أمون  �لعمل  �أكثثد وزيثثر 
�لعمل و�ل�سوؤون �الجتم�عية �الإ�سر�ئيلي ح�ييم ك�ت�ص، بو�س�طة �أمل�نية .

�إن �الجتم�ع عقد برتتيب من �جل�نب  ، يف بي�ن �سح�يف،  �أبو �سهال  وق�ل 
�الأمل�ين، وبح�سور �سفريي �أمل�ني� �الحت�دية يف تل �أبيب ور�م �هلل .

�لفل�سطيني  �لتو�سل  خلفية  على  جثث�ء  �الجثثتثثمثث�ع  �أن  �سهال  �أبثثثو  و�أو�ثثسثثح 
�لعم�ل  حثثقثثوق  عثثن  �لبحث  يف  متقدمة  مرحلة  �إىل  �الأملثثث�ين  �جلثث�نثثب  مثثع 
1970، و�لتي ت�سل  �إ�سر�ئيل و�ملرت�كمة منذ  �لفل�سطينيني �مل�لية د�خل 
لدى  �الإ�سر�ئيلي  �جل�نب  وتعهد  �أمريكي،  دوالر  ملي�ر�ت   10 �إىل حو�يل 
�مللف زخمه  �أنه الإعط�ء  و�أ�س�ف  �مللف.  ب�لبحث �جل�د يف  �الأملثث�ين  �جل�نب 
�لبحث  لثثتثث�أطثثري  �الأملثثثث�ين  �جلثث�نثثب  مثثن  بطلب  �الجثثتثثمثث�ع  عثثقثثد  �لطبيعي، 
�أن  �إىل  �سهال  �أبثثو  و�أ�س�ر   . �مل�ستوى  ر�سمي وعلى هذ�  ب�سكل  �له�م  �مللف  يف 
�الجتم�ع بحث كذلك ق�س�ي� و�سبل حت�سني ظروف و�سروط عمل �لعم�ل 
�لفل�سطينيني د�خل �إ�سر�ئيل، و�نتهى بتعهد �جل�نب �الأمل�ين ب�ال�ستمر�ر يف 

بحث حقوق �لعم�ل �لفل�سطينيني لدى �جل�نب �الإ�سر�ئيلي .
ملي�ر�ت   10 يثثقثث�رب  مثث�  �إ�ثثسثثر�ئثثيثثل  �حثثتثثجثث�ز  مثثن  �لفل�سطينيون  وي�ستكي 
 48 �إ�سر�ئيل  د�خل  ويعمل  �لفل�سطينيني.  للعم�ل  �أمثثو�ل م�ستحقة  دوالر 
�أو  ر�سمية،  ت�س�ريح  دون  يعمل  �لعدد مع من  ي�سل  فيم�  فل�سطيني،  �ألثثف 

بت�س�ريح جت�رية �إىل 100 �ألف ع�مل.

�حتج�ج�ت يوم �الأر�ص يف �لثالثني 
قتل  و�لثثثثثثثذي  )�آذ�ر(  مثثثث�ر�ثثثثص  مثثثثن 
فل�سطينيني   6  ،1976 يف  فثثيثثه 
�حتج�ج�ت  �أثثثنثث�ء  �إ�ثثسثثر�ئثثيثثل  د�خثثثل 
�الحتالل  �ثثسثثلثثطثث�ت  حمثثث�ولثثثة  عثثلثثى 

�الإ�سر�ئيلي م�س�درة �أر��سيهم.
ومبن��سبة يوم �الأر�ص تنظم �لهيئة 
�لقط�ع  يف  لثثثالجثثثئثثثني  �لثثثوطثثثنثثثيثثثة 
يف  �لكربى  �لثثعثثودة  م�سرية  �جلمعة 
غثثثزة حثثيثثث �ستق�م مثثئثث�ت �خلثثيثث�م يف 
بثثعثثد مثثئثث�ت �الأمت�ر  5 مثثر�كثثز عثثلثثى 
من �حلدود بني �لقط�ع و�إ�سر�ئيل، 
هذه  يف  الجثثئثثني  عثث�ئثثالت  و�ستقيم 
�لهيئة  وفثثثق  ��ثثسثث�بثثيثثع،  �ستة  �خلثثيثث�م 
وفع�لي�ت  �لثثفثث�ثثسثث�ئثثل  تثث�ثثسثثم  �لثثثتثثثي 
�سعبية و�أهلية. وتقول �إ�سر�ئيل �إنه� 
لكنه�  �ثثسثثيثثنثث�ريثثوهثث�ت،  لثثعثثدة  حت�سر 
�ل�سي�ج  �جتي�ز  حمثث�ولثثة  مثثن  حتثثذر 

�حلدودي �الأمني.
ل�سحيفة  �يثثثزنثثثكثثثوت  غثثثثث�دي  وقثثثثث�ل 
يثثديثثعثثوت �أحثثثرونثثثوت : نثث�ثثسثثرنثث� مئة 
مثثثن جميع  �خثثتثثيثث�رهثثم  قثثنثث��ثثص مت 
رئي�سي من  وب�سكل  وحد�ت �جلي�ص 
ت�سريح  لديهم  �خل��سة  �لثثوحثثد�ت 

بفتح �لن�ر �أم�م �خلطر �ملميت .
�لب�سرية  للكتل  ن�سمح  لن  و�أ�ثثسثث�ف 
�أو �القثثثثثرت�ب من  بثثتثثدمثثري �لثث�ثثسثثيثث�ج 
�لقرى و�لبلد�ت �ليهودية �حلدودية 
�ملت�خمة لقط�ع غزة و�لتوجه�ت هي 

��ستخد�م �لقوة .
ه�آرت�ص  ل�سحيفة  �إيثثزنثثكثثوت  و�أ�ثثسثث�ر 
�جل�نب  مثثثع  �لثثتثثوتثثر  حثث�لثثة  �أن  �إىل 

�لفل�سطيني يف ت�س�عد .
�حلرب  خثثطثثر  �إن  لل�سحيفة  وقثثث�ل 
�أقثثوى هذ� �لع�م مم� ك�ن عليه منذ 

و��س�ف بي�سكوف يف معر�ص حديثه عن هذه �لقمة �ملحتملة 
�نه ال يعلم “م� ذ� ك�ن �جل�نب �المريكي م�ستعد�ً لتنفيذ م� 
ب�لرئي�ص  �ذ�ر/مثث�ر�ثثص   20 يف  تر�مب  �ت�سل  تثثر�مثثب«.  ق�له 
�لرو�سي ل”تهنئته” على �ع�دة �نتخ�به لوالية ر�بعة. و�علن 
�لكرملني �نذ�ك يف بي�نه �نه مت خالل �الت�س�ل “�يالء �هتم�م 

خ��ص مل�س�لة عقد لق�ء حمتمل على �أعلى م�ستوى«.
ب�عتب�رهم  رو�ثثسثثيثث�   60 بثثطثثرد  �الثثثثنثثثني  �أمثثثثر  تثثثر�مثثثب  لثثكثثن 
من  رو�ثثص  دبلوم��سيني  طثثرد  عملية  �كثثرب  يف  “جو��سي�ص”، 
�ل�س�بق  �لعميل  ت�سميم  ق�سية  على  رد�  �ملثثتثثحثثدة  �لثثواليثث�ت 
4 �ذ�ر/م�ر�ص يف �س�لزبري و�لذي  �سكريب�ل و�بنته يولي� يف 
 20 �تهمت لندن مو�سكو ب�لوقوف ور�ءه. وقررت �كر من 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

�ن  �مثث�ثثص  بي�سكوف  دميثثثرتي  �لكرملني  ب��سم  �لن�طق  �عثثلثثن 
بوتني  فثثالدميثثري  بثثني  قمة  عقد  �ز�ء  منفتحة  تبقى  رو�سي� 
ودون�لد تر�مب تطرق �ليه� �لرئي�س�ن خالل �ت�س�ل ه�تفي 

�ال�سبوع �مل��سي.
“ذلك رهن ب�جل�نب �المريكي لكن �جل�نب  وق�ل بي�سكوف 
و�لوالي�ت  رو�ثثسثثيثث�  بثثني  قمة  �ز�ء  منفتح�”  يبقى  �لثثرو�ثثسثثي 
دبلوم��سي� رو�سي� من   60 �أمر تر�مب بطرد  �ملتحدة بعدم� 
�ل�س�بق  �لرو�سي  �لعميل  ت�سميم  على  رد�  �ملتحدة  �لثثواليثث�ت 

�سريغي �سكريب�ل يف بريط�ني�.

دولة بينه� �لوالي�ت �ملتحدة و17 دولة من �الحت�د �الوروبي 
طرد م� ي�سل �ىل 117 دبلوم��سي� رو�سي�.

بعملي�ت  ت�أثرت  مو�سكو  ك�نت  �ذ�  م�  ملعرفة  �سوؤ�ل  على  ورد� 
�لطرد هذه ق�ل بي�سكوف “�ن 20 �و 30 دولة هي فقط ق�سم 

من �ملجموعة �لدولية«.
وتندد  �لعميل  ت�سميم  يف  له�  م�سوؤولية  �ي  رو�ثثسثثيثث�  وتنفي 

“ب��ستفز�ز” وحملة من�ه�سة له� موؤكدة �نه� حت�سر رده�.
وقثثثث�لثثثثت �ملثثثتثثثحثثثدثثثثة بثثث��ثثثسثثثم �خلثثث�رجثثثيثثثة �لثثثرو�ثثثسثثثيثثثة �الربثثثثعثثثث�ء 
و�الجثثثثر�ء�ت  للو�سع  مت�أني�ً  حتلياًل  “جنري  لل�سح�فيني 
“�الجر�ء�ت  �ن  مو�سحة  ��ستثن�ئي”  و�ثثسثثع  �نثثه  �ملن��سبة. 

�ست�سمل كل دولة«.

، �لذي �س�د  ب��سم تو�زن �لرعب  مل� ب�ت معروف�ً  وتبع�ً 
�إب�ن �حلرب �لب�ردة، مل يكن هن�ك خطر ت�سعيد كبري 

يودي نحو حرب ع�ملية ث�لثة. 
فقد فر�ص مبد�أ تو�زن �لرعب �الإبق�ء على و�سع ر�هن 
تتو�فر  نووية  �أ�سلحة  من  �سخمة  خمثثزونثث�ت  حتثثدده 
لدى �جل�نبني، م� يعني �أنه ك�ن حتى من ي�سغط �أواًل 

على �لزر �الأحمر مل تكن لديه فر�سة للبق�ء حي�ً. 
و�ليوم مل تعد �ملجتمع�ت وحده� مهددة ب�إره�ب ع�بر 
لالأج�نب،  وكر�هية  و�إثني،  ديني  وبتطرف  للحدود، 

 •• اأنقرة-وكاالت:

�أنه  �لثثرتكثثيثثة،  حثثريثثت  �سحيفة  يف  يتكني،  مثثثر�د  كتب 
�نتهت  �لب�ردة قد  �أن تكون �حلرب  �ملفرو�ص  ك�ن من 
�لث�ين(  ك�نون  ين�ير)  �ل�سوفييتي يف  �الحتثث�د  بتفكك 
�الإره�ب �لع�بر للحدود، يبدو �أن  مع  ولكن   ،1992

ثمة حنين�ً �إىل تلك �حلقبة.
وقثثثد بثثثثد�أت تثثلثثك �لثثعثثمثثلثثيثثة بثث�ثثسثثقثثوط جثثثثد�ر بثثرلثثني يف 
نوفمرب) ت�سرين �لث�ين( 1989، وم� تبعه من �إع�دة 
توحيد �أمل�ني� يف 1990.  ب�سر هذ� بنه�ية نظ�م ثن�ئي 
ر�أ�سم�يل  مع�سكرين  بني  �لع�مل  فيه  �نق�سم  �لقطب 
و��سنطن  يف  �الأبثثثيثثث�ثثثص  �لثثبثثيثثت  بثثقثثيثث�دة  و��ثثثسثثثرت�كثثثي، 
�ل�سوفييتي  �الحتثث�د  �أن  ورغم  و�لكرملني يف مو�سكو. 
ت�أ�س�ص يف 1917، عرب ثورة �سعبية ُعدت �أكرب جتربة 
يحتفل  �أن  قبل  �نه�ر  فقد  �لع�مل،  �سهده�  ��سرت�كية 
ب�لذكرى �لث 75 لت�أ�سي�سه.  وح�سب يتكني، مع نه�ية 
�أحثث�دي �لقطب  �حلثثرب �لثثبثث�ردة، �كت�سب مفهوم ع�مل 
�ثثسثثعثثبثثيثثة، وتثثولثثت �لثثثواليثثث�ت �ملثثتثثحثثدة مثث�ثثسثثوؤولثثيثثة ذلك 
يف  �لرقمية  �لثثثثثورة  تبع�ت  وبثثثثد�أت  �الأوحثثثثد.  �لقطب 
�النت�س�ر تدريجي�ً من م�سدره� يف �لوالي�ت �ملتحدة. 

يحكمه�  �لتي  �ل�سني،  �لرقمية  �لثورة  تلك  و�س�عدت 
�حلثثثثزب �لثث�ثثسثثيثثوعثثي، لثثتثثنثثمثثو وتثث�ثثسثثبثثح قثثثوة عثثظثثمثثى يف 
�لنظ�م �لر�أ�سم�يل �لع�ملي.  وتع�فت رو�سي� ب�لتدريج، 

فيم� �أ�سبح �الحت�د �الأوروبي قوة �قت�س�دية رئي�سية، 
بعد  م�  مرحلة  من  تع�فيه  مع  �سي��سية،  تكن  مل  �إن 
عدد  ن�سوب  �إىل  �ملثثقثث�ل،  ك�تب  وي�سري  �أملثث�نثثيثث�.  توحيد 
من �حلروب �ملحلية �لط�بع يف �حلرب �لب�ردة. ولرمب� 
م�س�ركة  ب�سبب  فيتن�م  يف  �حلثثثروب  تلك  �أ�ثثسثثد  د�رت 
ن�سبت  �أفغ�ن�ست�ن  يف  الحثثق  وقثثت  ويف  فيه�،  �أمريكية 

هن�ك حرب وح�سية ب�سبب م�س�ركة رو�سية. 
و�ثثسثث�هثثمثثت �حلثثثثرب �لثثثثث�نثثيثثة فثثعثثلثثيثث�ً يف تثثفثثكثثك �الحتثثث�د 
مبث�بة  �أخثثرى  حثثروب  نت�ئج  تبقى  فيم�  �ل�سوفييتي، 
�إ�سالمية  حثثركثث�ت  �ثثسثثورة  يف  لثثلثثعثث�مل  كثثبثثرية  م�سكلة 
ر�ديك�لية، و�إره�ب ع�بر للحدود. ومبعنى �آخر، بد�أت 
تنته  لكنه� مل  �لثثبثث�ردة،  �حلثثرب  �الأفغ�نية يف  �حلثثرب 

بنه�يته�. 
�أكر  �أن ع�مل�ً  ويلفت يتكني الآمثث�ل متف�ئلني ت�سورو� 
�سلمية �سيربز من خالل نظ�م دويل �أحثث�دي �لقطب. 
ولكن يف حقيقة �الأمر، حتول �لع�مل �إىل نظ�م متعدد 
�الأقط�ب، و�أ�سبحت �حلروب �لن�جتة عن ذلك �لع�مل، 
وم� �سمله� من موج�ت هجر�ت جم�عية، �أمر�ً روتيني�ً 
�أوروب�،  جنوب  �الأو�ثثسثثط،  �ل�سرق  حمور  �سمن  خ��سًة 
ب�سرية  كثثو�رث  �لع�مل  �سهد  فقد  تركي�.  توجد  حيث 
�حلرب  بعد  مثث�  مرحلة  يف  ��ستقر�ر  وزعثثزعثثة  ودمثثث�ر�ً 
�لب�ردة، خ��سًة يف �ل�سرق �الأو�سط، و�لقوق�ز و�لبلق�ن، 

ب�ملق�رنة مع ع�مل �حلرب �لب�ردة �لثن�ئي �لقطب.

بل �أ�سبح هن�ك �حتم�ل �متالك �أطر�ف غري حكومية 
بيولوجية  �أو  نووية،  �س�مل  دمثث�ر  الأ�سلحة  و�إره�بيني 
وكيمي�ئية. وهكذ� مل يعد �لع�مل مك�ن�ً �أكر �أم�ن�ً يف 
فرتة م� بعد �حلرب �لب�ردة.  ومع �سعي �لق�دة يف كل 
مك�ن جلمع �أكرب قدر ممكن من �ل�سلطة بني �أيديهم، 
�ثثسثث�أنثثه حتقيق هدفهم،  مثث� مثثن  �ال�ثثسثثتثثعثثد�د لكل  ومثثع 
يبدو �أن �لتف�وؤل �لذي �س�د مع نه�ية �حلرب �لب�ردة، 
�مل�ستويني  على  مت�س�عد  لت�س�وؤم  �ملثثجثث�ل  يف�سح  بثثد�أ 

�الإقليمي و�لدويل. 

56 ب�ملئة من �لن�خبني يف  على دعم 
ال  �جلنوب  يف  لكن  �ل�سرقي  �ل�سم�ل 

تتج�وز ن�سبه موؤيديه �ل23 ب�ملئة.
لثثثوال مثثعثثركثثة مثثع �لق�س�ء  ويثثخثثو�ثثص 
لثثثيثثثحثثثتثثثفثثثظ بثثثحثثثقثثثه يف �لثثثثرت�ثثثثسثثثثح يف 
�النتخ�ب�ت �لرئ��سية �لتي �ستجرى يف 
ت�سرين �الول/�كتوبر على �لرغم من 
ع�م�   12 مثثن  الكثثر  ب�ل�سجن  حكم 
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العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/موؤ�س�سة في�ص حممد للمق�والت �لع�مة 

رخ�سة رقم:CN 1121694 قد تقدمو� �لين� بطلب

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/��س�فة مب�رك عمر مب�رك عون �ل�سيعري ٪100

تعديل �ل�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف خليفة حممد نور حممد ح�سيني �لبلو�سي

تعديل لوحة �العالن/�جم�يل من م�س�حة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جت�ري من/موؤ�س�سة في�ص حممد للمق�والت �لع�مة

FAIDH MOHD GENERAL CONTRACTING EST

�ىل/موؤ�س�سة مب�رك عمر �ل�سيعري للمق�والت �لع�مة

MUBARAK OMAR ALSEIARI GENERAL CONTRACTING EST

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

خالل �أربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/�ملفنود 

CN 1098283:للتكيف �ملركزي  رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لين� بطلب

�لغ�ء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�س�دية خالل  مر�جعة د�ئرة 
ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئثثثرة �لتنمية �القت�س�دية ب�ن �ل�سثثثثث�دة/�سو�حي 

بينونة للعق�ر�ت وللمق�والت �لع�مة
  رخ�سة رقم:CN 1899601 قد تقدمو� �لين� بطلب

�لغ�ء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ص  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�س�دية خالل  مر�جعة د�ئرة 
ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�س�ء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك : تيكيز للع�س�ئر ذ.م.م

 TIKIZ : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية
�ملودعة ب�لرقم : 263340  بت�ريخ : 2016/11/16

ب��سم: تيكيز للع�س�ئر ذ.م.م
وعنو�نة :�لعني- مدينة �لعني �سن�عية هيلي بن�ية فرج عي�سى فرج �لفالحي ه�تف: 0509910234 �سندوق 

sh--8@hotmail.com :لربيد: 72197 �مييل�
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :32 �لبرية )�سر�ب �ل�سعري( و�ملي�ه �ملعدنية و�لغ�زية وغريه� 
وم�ستح�سر�ت  �سر�ب  �لفو�كه  وع�س�ئر  �لفو�كه  من  م�ستخل�سة  م�سروب�ت  �لكحولية  غري  �مل�سروب�ت  من 

�خرى لعمل �مل�سروب�ت.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عب�رة عن خلفية زرق�ء �للون متثل �ملي�ه ويف و�سطه� ر�سم قن�ع ب�للون �لبني �لغ�مق 
حمدد ب�للون �لبني �لف�حت ويف ميني �لقن�ع ر�سم كوب من �لع�سري ب�للون �ال�سفر و�مل�سروب �للذي بد�خله 
ي�س�ره� كتبت  ب�للون �ال�سفر وعلى  ب�للون �الحمر حمثثدده  زهثثره  ر�سمت  �لكوب  ب�للون �الحمر ويف ميني 

.)TIKIZ( كلمة
�ال�ستو�ئية  �ال�س�طري  بح�سب  وهميه  �سخ�سية   TIKI مبعني  مركبة  كلمة  وهي   TIKIZ  : �ال�سرت�ط�ت 

من بلد ه�و�ي
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك: �الم�ر�تية �لكندية للرع�ية �لطبية �ملنزلية 
 Emirati �ملنزلية  �لطبية  للرع�ية  �لكندية  :�الم�ر�تية  �لتج�رية  �لعالمة  بي�ن�ت  لت�سجيل  طلب  ذ.م.م 

 Canadian
�ملودعة ب�لرقم : 281673  بت�ريخ : 2017/10/25

ب��سم: �الم�ر�تية �لكندية للرع�ية �لطبية �ملنزلية ذ.م.م
وعنو�نة :�بوظبي- تق�طع �س�رع �ل�سالم مع حمد�ن بن�ية عبد�هلل بن دروي�ص 502 ه�تف: 026266190 ف�ك�ص: 

026266140 �سندوق �لربيد: 47874 �مييل: pro@emcahco.omecarem �بوظبي
�صورة العالمة

منزلية  طبية  رع�ية  من  �ل�سحية  خدم�ت  تقدمي   44: ب�لفئة  �لو�قعة  �خلدم�ت  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلثثك 
و�خلدم�ت و�ال�ست�س�ر�ت �ل�سحية.

و�سف �لعالمة: هي عب�رة عن كفني �يدي بلون �ال�سود و�الحمر ب�لو�سط يوجد ورقة �سجر حمر�ء ويغطيهم 
�سقف منزل ب�للون �الحمر

�لطبية  �لرع�ية  �لكلم�ت  عن  ح�سري  بحق  �ملط�لبة  عدم  مع  جممله�  يف  للعالمة  �حلم�ية  �ال�سرت�ط�ت: 
�ملنزلية �الم�ر�تية �لكندية ور�سم ورقة �ل�سجر كل على حدة يف �لو�سع �لع�دي

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :�سركة زر�رة للنقلي�ت و�ل�سي�نة �لع�مة
طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية :

Zararah Transporting & General Maintenance Company 
�ملودعة ب�لرقم : 286104  بت�ريخ : 2018/1/16

ب��سم: �سركة زر�رة للنقلي�ت و�ل�سي�نة �لع�مة
�ل�سيخ ر��سد بن  �بوظبي قطعة �سي 7 حو�ص غرب 24-12 ط 1 مكتب رقم 104 �س�رع  وعنو�نة :�بوظبي- 
�لربيد:  �سندوق   97124465854 ف�ك�ص:   97124462354 ه�تف:  �س�مل  حممد  حمد  بن�ية  مكتوم  �ل  �سعيد 

zararah@emirates.net.ae :47027 �مييل
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :39 خدم�ت �لنقل.
و�سف �لعالمة: تعني كلمة زد تي �سي �ول حروف من ��سم �ل�سركة ب�الجنليزي ��سم �ل�سركة ب�الجنليزي 

و�لعربي �خلط ب�الزرق و�الحمر و�خللفية �بي�ص.
للنقلي�ت،  �سركة،  �لكلم�ت  �ملط�لبة بحق ح�سري عن  �ال�سرت�ط�ت: �حلم�ية للعالمة يف جممله� مع عدم 

�ل�سي�نة �لع�مة كل على حدة يف �لو�سع �لع�دي.
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :مطعم ومقهى لوؤلوؤة
LOU'LOUA- By Nadia: طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية

�ملودعة ب�لرقم : 289576  بت�ريخ : 2018/03/25
ب��سم: مطعم ومقهى لوؤلوؤة

nhros@yahoo.com وعنو�نة :دبي- دبي- بردبي ه�تف: 026458787 �سندوق �لربيد: 109403 �مييل
�صورة العالمة

�ملوؤقت  �اليثثو�ء  و�مل�سروب�ت  �الطعمة  توفري  خدم�ت   43: ب�لفئة  �لو�قعة  �خلدم�ت  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلثثك 
مط�عم  �ملط�عم  و�ل�سر�ب  ب�لطع�م  �لتزويد  )�لك�نتين�ت(  �ملتنقلة  �و  �ملوؤقتة  �ملط�عم  �لك�فتريي�ت  �ملق�هي 

�خلدمة �لذ�تية مط�عم تقدمي �لوجب�ت �خلفيفة.
ب�للغة   )LOU LOUA( �لف�حت  �لبنف�سجي  ب�للون  هند�سي  �سكل  عن  عب�رة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
�الجنليزية ب�للون �لبنف�سجي ��سفله� )By Nadia( ب�للغة �الجنليزية و�ل�سكل على خلفية ب�للون �البي�ص 

يعلوه زخرفة هند�سية على �سكل دو�ئر مت�سلة غري مكتملة.
�ال�سرت�ط�ت: 

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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 اإعـــالن �سطب قيد
كون�سلت�نت�ص  زيدلر  جول  �ل�س�دة/�سركة  ب�أن  �القت�س�د  وز�رة  تعلن 
تقدمت  قد  �ملتحدة(  )�جلن�سية:�ململكة  دي  تي  �ل  �ملتحدة  �ململكة 
�س�رع  )�لعنو�ن:  �بوظبي  �إم�رة  يف  �ل�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
 )94449 �ص.ب:  �سنرت،  �ملهريي  �خل�لدية-  �لث�ين-  ز�يد  �ل�سيخ 
�لوز�رة.  يف  �الجنبية  �ل�سرك�ت  �سجل  )5063( يف  رقم  و�ملقيدة حتت 
�س�أن  يف  2015م  ل�سنة   )2( رقم  �الحت�دي  �لق�نون  الحك�م  وتنفيذ� 
ل�سنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتج�رية  �ل�سرك�ت 
ومك�تب  لفروع  �لرتخي�ص  �جر�ء�ت  دليل  �عتم�د  �س�أن  يف  2010م 
�ملن�س�آت �ملوؤ�س�سة ب�خل�رج و�ملن�طق �حلرة ب�لدولة . يرجى من �ل�س�دة 
��سح�ب �حلق يف �العرت��ص �ن يتقدمو� ب�عرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 
وز�رة  �لت�يل:  �لعنو�ن  على  �لن�سر  ت�ريخ  من  �سهر  يتج�وز  ال  ميع�د 

�القت�س�د �إد�رة �لت�سجيل �لتج�ري �ص.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :�سركة �لوالين �ص.ذ.م.م

 Aluline : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية 
�ملودعة ب�لرقم : 282151  بت�ريخ : 2017/11/02

ب��سم: �سركة �لوالين �ص.ذ.م.م
وعنو�نة :�ص.ب: 4895 دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :11 �لتو�سيالت و�لرتكيب�ت �ل�سحية م�س�يد �لدهون كونه� 
جزء من �لرتكيب�ت �ل�سحية.

�الحمر  ب�للونني   A �حلثثرف  حيث  مميز  ب�سكل  ب�لالتينية  مكتوبة   Aluline �لكلمة  �لعالمة:  و�سف 
و�ال�سود و�لرم�دي وعليه �إ�س�رة �سح و�لنقطة فوق حرف i ب�الحمر.

�ال�سرت�ط�ت :
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :عبد�هلل حممد �حمد ��سم�عيل
 TRI Fragrances : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية 

�ملودعة ب�لرقم : 284285  بت�ريخ : 2017/12/11
ب��سم: عبد�هلل حممد �حمد ��سم�عيل

وعنو�نة :�ص.ب: 92403 دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة

�مل�ستح�سر�ت �خل��سة بتبيي�ص �القم�سة وغريه� من  �لو�قعة ب�لفئة :3  �أو �خلدم�ت  �ل�سلع  وذلك لتمييز 
�ملو�د �لتي ت�ستخدم يف غ�سيل وكي �ملالب�ص م�ستح�سر�ت �لتنظيف و�ل�سقل وجلي و�لك�سط �ل�س�بون �لعطور 

و�لزيوت �لعطرية وم�ستح�سر�ت جتميل وغ�سول )لو�سن( لل�سعر ومنظف�ت �ال�سن�ن.
و�سف �لعالمة: �الأحرف TRI وحتته� كلمة Fragrances ب�لالتينية و�جلميع د�خل م�ستطيل مق�سوم 

�فقي�ً �ىل ن�سفني.
وب�الو�س�ع  �لعالمة  عن  مبعزل   TRI �الحثثرف  ��ستخد�م  عند  ح�سري  بحق  �ملط�لبة  :عثثدم  �ال�سرت�ط�ت 

�الخرى
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :�س�رة �مل�سيلي
 N U BY NOUSSOU : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية 

�ملودعة ب�لرقم : 285135  بت�ريخ : 2017/12/26
ب��سم: �س�رة �مل�سيلي

وعنو�نة :�ص.ب: 353 دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة

�أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :35 جتميع جمموعة متنوعة من �ملنتج�ت ل�س�لح �لغري  وذلك لتمييز �ل�سلع 
منتج�ت  �ل�سخ�سية  �لعن�ية  منتج�ت  ب�لب�سرة  للعن�ية  �لتجميل  م�ستح�سر�ت  تعر�ص  و�لتي  نقله�(  )عثثد� 
�لعن�ية ب�ل�سعر زيوت �ل�سعر �قنعة �ل�سعر مو�د �لتجميل منتج�ت �لعن�ية ب�جل�سم مو�د فرج �جل�سم زيوت 
للج�سم غ�سول للج�سم لتمكني �لزب�ئن من مع�ينة تلك �ملنتج�ت و�سر�ءه� ب�سهولة تقدمي هذه من خالل 
حمالت �لتجزئة مت�جر �جلملة من خالل ك�ت�لوج�ت �لطلب �لربيدي �و من خالل �لو�س�ئط �اللكرتونية 

مثل مو�قع �النرتنت وبر�مج �لت�سوق �لتلفزيونية.
 U و   N للحرفني  مميز  ر�ثثسثثم  وفوقهم�  ب�لالتينية   BY NOUSSOU �لكلمتني  �لثثعثثالمثثة:  و�ثثسثثف 

ب�لالتينية.
�ال�سرت�ط�ت :

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :جزيرة �ل�س�ع�ت م م ح
 Suliman TEA : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية 

�ملودعة ب�لرقم : 284293  بت�ريخ : 2017/12/11
ب��سم: جزيرة �ل�س�ع�ت م م ح

وعنو�نة :6 دبليو بي 237 �ملنطقة �حلرة مبط�ر دبي دبي �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة

و�لت�بيوك�  و�الرز  و�ل�سكر  و�لك�ك�و  و�ل�س�ي  �لقهوة   30: ب�لفئة  �لو�قعة  �خلدم�ت  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلثثك 
و�ل�س�جو وم� يقوم مق�م �لقهوة �لدقيق و�مل�ستح�سر�ت �مل�سنوعة من �حلبوب �خلبز و�ملعجن�ت و�حللوي�ت 
و�حللوى �ملثلجة �لع�سل ودب�ص �ل�سكر �خلمرية وم�سحوق �خلب�زة �مللح و�خلردل و�خلل �ل�سل�س�ت )�لتو�بل( 

�لبه�ر�ت �لثلج.
Suliman TEA مكتوبتني ب�لالتينية ب�سكل مميز حيث �لكلمة - مكتوبة  و�سف �لعالمة: �لكلمتني 
ب�للون �الحمر و�لنقطة على �حلرف i �سكل ورقة نب�ت و�لكلمة TEA مكتوبة ب�للون �لبني �لغ�مق �مل�ئل 

�ىل �ل�سو�د.
�ال�سرت�ط�ت :

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :�س�رة �مل�سيلي

 N U BY NOUSSOU : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية 
�ملودعة ب�لرقم : 285134  بت�ريخ : 2017/12/26

ب��سم: �س�رة �مل�سيلي
وعنو�نة :�ص.ب: 353 دبي، �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :3 م�ستح�سر�ت �لتجميل للعن�ية ب�لب�سرة منتج�ت �لعن�ية 
�ل�سخ�سية منتج�ت �لعن�ية ب�ل�سعر زيوت �ل�سعر �قنعة �ل�سعر مو�د �لتجميل منتج�ت �لعن�ية ب�جل�سم مو�د 

فرج �جل�سم زيوت للج�سم غ�سول للج�سم.
 U و   N للحرفني  مميز  ر�ثثسثثم  وفوقهم�  ب�لالتينية   BY NOUSSOU �لكلمتني  �لثثعثثالمثثة:  و�ثثسثثف 

ب�لالتينية.
�ال�سرت�ط�ت :

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :فنت��ستيك عود لتج�رة �لعطور �ص.ذ.م.م
 طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : FANTASTIC OUD فنت��ستيك عود 

�ملودعة ب�لرقم : 281401  بت�ريخ : 2017/10/21
ب��سم: فنت��ستيك عود لتج�رة �لعطور �ص.ذ.م.م

وعنو�نة :�ص.ب: 118962 دبي- �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة

�لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �لعطرية  و�لزيوت  �لعطور   3: ب�لفئة  �لو�قعة  �خلدم�ت  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلثثك 
وم�ستح�سر�ت �لعن�ية �ل�سخ�سية م�ء معطر خ�سب معطر.

و�سف �لعالمة:�لكلمتني فنت��ستيك عود ب�لعربية وحتتهم� �لكلمتني FANTASTIC OUD ب�لالتينية 
و�جلميع مكتوب ب�سكل مميز.

�ال�سرت�ط�ت :
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :فنت��ستيك عود لتج�رة �لعطور �ص.ذ.م.م
 طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : MNP Perfumes �مل��ص للعطور 

�ملودعة ب�لرقم : 281399  بت�ريخ : 2017/10/21
ب��سم: فنت��ستيك عود لتج�رة �لعطور �ص.ذ.م.م

وعنو�نة :�ص.ب: 118962 دبي- �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة

�لتجميل  وم�ستح�سر�ت  �لعطرية  و�لزيوت  �لعطور   3: ب�لفئة  �لو�قعة  �خلدم�ت  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلثثك 
وم�ستح�سر�ت �لعن�ية �ل�سخ�سية م�ء معطر خ�سب معطر.

و�سف �لعالمة:�لكلمتني �مل��ص للعطور ب�لعربية وحتتهم� �الحرف و�لكلمة MNP Perfumes ب�لالتينية 
ويف �الأعلى ر�سم على �سكل زج�جة عطر غط�ءه� ر�سم م��سة ومكتوب عليه� نف�ص �لكلم�ت �لالتينية وحتته� 

�لكم�ت �لعربية �لو�ردة �عاله.
�ال�سرت�ط�ت :

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :معرفة ديجيت�ل م.د.م.�ص
 Marefa Digital طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : معرفة 

�ملودعة ب�لرقم : 281672  بت�ريخ : 2017/10/25
ب��سم: معرفة ديجيت�ل م.د.م.�ص

وعنو�نة :وحثثدة رقم 2603 مز�ي� بزن�ص �فينيو بي بي 1 جي �ل تي- بي �ت�ص 2 �بثثر�ج بحري�ت جمري� دبي 
�الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة.

�صورة العالمة

خدم�ت  �لتدريب  توفري  خدم�ت  �لتعليم  خدم�ت   41: ب�لفئة  �لو�قعة  �خلثثدمثث�ت  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلثثك 
�لت�سليه و�لرتفيه خدم�ت �الن�سطة �لري��سية و�لثق�فية.

ب�لعربية  معرفة  �لكلمة  ج�نبه�  وعلى  التينية  بثث�أحثثرف   Marefa Digital �لعالمة:�لعب�رة  و�سف 
مكتوبة مميز على �سكل د�ئرة.

�ال�سرت�ط�ت :
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

تنويه
ب�ال�س�رة �ىل �العالن �ل�س�در بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12254 بت�ريخ 2018/02/19 
�ل�سحر�ء  �س��ص  �لتج�ري:  ب�ال�سم   )CN-1826809( لتج�رية� �لرخ�سة  بخ�سو�ص 

للنقلي�ت �لع�مة.
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية بت�سحيح �العالن �مل�س�ر �ليه:

تعديل �ل�سكل �لق�نوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
ب�ال�س�فة �ىل �لتعديالت �ل�س�بقة

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل 14 يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29

تنويه
ب�ال�س�رة �ىل �العالن �ل�س�در بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12254 بت�ريخ 2018/02/19 
لنقل  �ل�سر�ي�  �لتج�ري:  ب�ال�سم   )CN-1552645( �لتج�رية  �لرخ�سة  بخ�سو�ص 

�لرك�ب ب�حل�فالت �ملوؤجرة.
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية بت�سحيح �العالن �مل�س�ر �ليه:

تعديل �ل�سكل �لق�نوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �سخ�ص �لو�حد ذ.م.م
ب�ال�س�فة �ىل �لتعديالت �ل�س�بقة

فعلى كل من له حق �و �عرت��ص على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�س�دية 
خالل 14 يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال ف�ن �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�س�ء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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عربي ودويل
املرحلة النتقالية مهمة ل�ستيعاب �سدمة بريك�ست 

 •• لندن-اأ ف ب:

غرينت�ص،  بتوقيت  لياًل  ع�سرة  �حلثث�ديثثة  عند   2019 م�ر�ص  �آذ�ر   29 يف 
�ستخرج �ململكة �ملتحدة من �الحت�د �الأوروبي يف م� ك�ن ميكن �أن ميثل قفزة 
يف �ملجهول لوال �التف�ق �النتق�يل �لذي ح�سلت عليه لندن و�لذي �سيخفف 

هذه �ل�سدمة.
بد�أت رئي�سة �حلكومة ترييز� م�ي �جر�ء�ت �النف�س�ل مع �الحت�د �الأوروبي 
قبل �سنة يف نه�ية �آذ�ر/م�ر�ص 2017، ولكنه� �سرع�ن م� �أدركت ��ستح�لة 
�لتو�سل على �تف�ق حول �لعالقة �ملقبلة مع �سرك�ئه� �ل�س�بقني يف خالل 
�سنتني فطلبت �حل�سول على هذه �ملرحلة �النتق�لية �أمال يف ك�سب �لوقت 

وبع�ص �لو�سوح �لق�نوين ل�س�لح �ل�سرك�ت �لربيط�نية.
لندن  كولدج يف  كنغز  �الأوروبثثيثثة يف ج�معة  �ل�سي��سة  �لربوف�سور يف  و�كثثد 

)�ل�سنة  م�ستعدين  نكون  الأن  بح�جة  “ل�سن�  بر�ص  لفر�ن�ص  مينون  �أن�ند 
�ملقبلة( فلدين� �الآن �ملرحلة �النتق�لية.

وق�لت ��ست�ذة �لق�نون �الأوروبي يف ج�معة ك�مربيدج ك�ثرين برن�ر “لقد 
�لطرف�ن  �سيكون  هل  معرفة  يف  �الآن  تكمن  و�مل�س�ألة  �لقطيعة  ت�جيل  مت 
�ملرحلة  نثثهثث�يثثة  يف   2020 �الول/ديثثث�ثثثسثثثمثثثرب  كثثث�نثثثون   31 يف  مثث�ثثسثثتثثعثثديثثن 

�النتق�لية«.
�لثثقثثر�ر�ت د�خثثل �الحت�د  �تثثخثث�ذ  �لثثفثثرتة لثثن ت�س�رك لندن يف  وخثثالل تلك 
�مل�س�همة  مق�بل  �ملوحدة  �ل�سوق  من  �ال�ستف�دة  �ستو��سل  لكنه�  �الأوروبثثي 
يف �مليز�نية �الأوروبية و�سيتمتع �ملو�طنون �الأوروبيون بحرية �حلركة، وهو 

مطلب �أ�سرت عليه بروك�سل و�متثلت له م�ي.
ولكن �أم�م عدم و�سوح خطوط �التف�ق �لنه�ئي، �ذ� مت �لتو�سل �ليه، بد�أت 

�ل�سرك�ت �الأوروبية ب�تخ�ذ �جر�ء�ت �حتي�طية.

وتفيد در��سة حديثة �جرته� �سركة بن�سنت مي�سونز لال�ست�س�ر�ت �لق�نونية 
خطط  تبنت  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لع�ملة  �لكربى  �ل�سرك�ت  من   51% �ن 
طو�رئ وتعتزم نقل موظفني �إىل �أوروبثث�. وتلك �لتي مل تفعل تفكر يف �أن 
�جلنيه�ت  ملي�ر�ت  فخ�س�ست  �مل�لية  وز�رة  �أمثث�  �ل�سنة.  نه�ية  قبل  تفعل 
��ستعد�د� لربيك�ست. ولن يتم �النتق�ل �ال �ذ� �تفقت لندن و�لدول �ل�سبع 
وقعت  �أو  �كتوبر  �الأول  ت�سرين  بحلول  �النف�س�ل  �سروط  على  و�لع�سرين 
مع�هدة �الن�سح�ب. ويفرت�ص �ن يتم �العالن يف ت�سرين �الأول �كتوبر عن 

�سكل �لعالقة �ملقبلة بني �جل�نبني.
ولكن �مل�سوؤولني �الوروبيني يوؤكدون �نه “لن ُيتفق على �سيء �ذ� مل ُيتفق على 
كل �سيء«. »�أيد كثريون بريك�ست الأ�سب�ب �سي��سية �أكر منه� �قت�س�دية”، 
�لربيط�نيني يف  رغبة  �ىل  ب�سكل خ��ص  ق�لت م�غداللين� الر�سن م�سرية 

��ستع�دة �ل�سيطرة على �لقو�نني ووقف �لهجرة �الأوروبية.

 اليونان تبحث عن مهاجرين مفقودين قرب نهر 
 •• اأثينا-رويرتز:

تبحث فرق �الإنق�ذ �ليون�نية عن مه�جرين �أر�سلو� ند�ء ��ستغ�ثة 
�مل��سية.  �لليلة  �س�عة مت�أخرة  �لرتكية يف  �ليون�نية  �حلثثدود  من 
وق�ل �لتلفزيون �لر�سمي �إن �ل�سلط�ت تعتقد �أن نحو 15 �سخ�س�ً 
فقدو� �أثن�ء حم�ولتهم عبور نهر �إفرو�ص �لذي يف�سل �ليون�ن عن 
تركي� يف �أق�سى �سم�ل �سرق �لبالد . وق�لت متحدثة ب��سم فرقة 
�الإنق�ذ �إنه متت �ال�ستج�بة لند�ء �أر�سل عرب رقم �لطو�رئ 112 
�أحد حتى  �خل��ص ب�الحت�د �الأوروبثثي لكن مل يت�سن �لعثور على 
�الآن . وي�سعى مزيد من �مله�جرين و�لالجئني للعبور �إىل �ليون�ن 
�أنقرة  �أبرمته  �أ�سفر �تف�ق  �أن  عرب �حلدود �لربية مع تركي� منذ 
مع �الحتثث�د �الأوروبثثي ع�م 2016 عن �إغثثالق �ملمر �لبحري �إىل 
�جلزر �ليون�نية و�لذي قطعه قر�بة مليون �سخ�ص ع�م 2015.

هيئة  رئي�صة  قالت 
والكرامة  احلقيقة 
�صدرين،  بــن  �صهام 
ـــس الربــــعــــاء،  ـــ� اأم
نـــواب  جمــلــ�ــس  اإن 
ميتلك  ل  الــ�ــصــعــب 
�صالحيات تنفيذية 
لـــيـــوقـــف اأعـــمـــال 
ــددة  ــص ــ� ــة م ــئ ــي ــه ال
الهيئة  اأن  عــلــى 
مهامها  �ــصــتــوا�ــصــل 
التزامها  اإطــــار  يف 
ــون الــعــدالــة  ــان ــق ب

النتقالية.

�سدرين، خالل  بن  �سه�م  و�سددت 
�لهيئة  �أن  على  �سحفي،  مثثوؤمتثثر 
مل  مثثث�  مثثهثث�مثثهثث�  �أد�ء  �ثثسثثتثثو��ثثسثثل 
ينهي  ر�سمي  مكتوب  �أي  ي�سله� 
قر�ر  �أي  ي�سدر  مل  ومثث�  مه�مه� 
للجمهورية  �لثثر�ثثسثثمثثي  بثثث�لثثثر�ئثثثد 

�لتون�سية.
�أن  �ىل  �لثث�ثثسثثيثث�ق  ذ�ت  يف  و�أ�ثثثسثثث�رت 
مكتوب  �أي  تثثتثثلثثقثثى  مل  �لثثهثثيثثئثثة 
ب�إنه�ء  يفيد  جهة  �أي  من  ر�سمي 
و�لكر�مة،  �حلقيقة  هيئة  مثثهثث�م 
�لتي  �لت�سويت  ن�سبة  �أن  معتربة 
حثث�ثثسثثلثثت �الثثثثنثثثني د�خثثثثثل جمل�ص 
نو�ب �ل�سعب ب�س�أن قر�ر �لتمديد 
و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  عمل  يف 
�أغلبي� وهو حمل  ت�سويت�  يعد  ال 
م�سروعيته،  مدى  حول  جت�ذب�ت 

وفق تعبريه�.
�حلقيقة  هيئة  رئي�سة  والحثثظثثت 
و�لثثثكثثثر�مثثثة �أن قثثثثر�ر �لثثتثثمثثديثثد يف 
عمل هيئة �حلقيقة و�لكر�مة هو 
ويكفله�  �لهيئة  �ثثسثثالحثثيثث�ت  مثثن 
�جلل�سة  “�إن  ق�ئلة  �لثثقثث�نثثون  له� 
�نثثعثثقثثدت مبجل�ص  �لثثتثثي  �لثثعثث�مثثة 
تعليل  لثثثتثثثقثثثدمي  �لثث�ثثسثثعثثب  نثثثثثثو�ب 
�لتمديد حتولت من جل�سة  قثثر�ر 
مل�س�ر  تقييم  �ىل  �لتعليل  لتقدمي 

تون�ص وكتلة �حلرة  و�آفثث�ق  تون�ص 
و�لكتلة �لوطنية.

م�صروع جديد
�لط�غي  �لق�نوين  �جلثثدل  ورغثثم 
عثثثلثثثى �لثث�ثثسثثطثثح فثثثثث�ن �لثثث�ثثثسثثثر�ع يف 
جوهره �سي��سي ي�سي ب�ن �لتو�فق 
�لذي حكم �ملرحلة �الأخرية ب�سدد 
�لن�طق  و�أفثثثثث�د  عثثثقثثثده..  �نثثثفثثثر�ط 
�لر�سمي ب��سم ند�ء تون�ص منجي 
ب�سدد  حثثزبثثهثثم  بثثثثث�أن  �حلثثثثربثثثث�وي 
غ�يته�  ت�سريعية  مبثثبثث�درة  �لقي�م 
�لعد�لة  م�س�ر  وت�سريع  ت�سحيح 
قر�ر  تعليقه على  �النتق�لية. ويف 
هيئة �حلقيقة و�لكر�مة مبو��سلة 
�أم�ص  مثثهثث�مثثهثث�، قثثث�ل �حلثثثربثثث�وي، 
�أي  �الربثثعثث�ء، �ن �لهيئة ال متتلك 
مه�مه�،  ملو��سلة  ق�نونية  �سفة 
�سدرين  بثثثن  متثث�ثثسثثك  �أن  مثثعثثتثثرب� 
مبثثو��ثثسثثلثثة �أعثثثثمثثثث�ل �لثثهثثيثثئثثة رغم 
برف�ص  �لثثنثثو�ب  جمل�ص  ت�سويت 
على  ب�لغريب  لي�ص  �أمر  �لتمديد 
�سخ�ص مثله�، وفق قوله. وو�سف 
�سدرين  بثثثثن  �ثثثسثثثهثثث�م  �حلثثثثثربثثثثث�وي 
�لتي  “�ل�ست�لينية”  ب�ل�سخ�سية 
�لق�نون  عثثلثثى  �لثثتثثعثثدي  �عثثثتثثث�دت 
�لدولة  موؤ�س�س�ت  �حثثثرت�م  وعثثثدم 
بت�سلط  �لت�سرف  �عثثتثث�دت  وطثث�ملثث� 
تعبريه.   حثثثثثثّد  عثثثلثثثى  وجثثثثثثثثثربوت، 
نثثد�ء تون�ص  �أن حثثزب  و�ثثسثثّدد على 
جديدة  هثثيثثئثثة  بتن�سيب  يثثطثث�لثثب 
مثثث� حققته  عثثلثثى  �ملثثحثث�فثثظثثة  مثثثع 
بع�ص  وت�سحيح  �ل�س�بقة  �لهيئة 
بن  �إ�ثثثسثثثر�ر  م�ستنكر�  �الأخثثثطثثث�ء، 
�لهيئة  تثثو��ثثسثثل  �أن  على  �ثثسثثدريثثن 
مه�مه� ملّدة �سنة �أخرى. يذكر �أن 
�أربع كتل برمل�نية ك�نت قد �أعلنت 
ت�سريعية  مثثثبثثث�درة  �ثثسثثتثثقثثّدم  �أّنثثثهثثث� 
�لثثثعثثثد�لثثثة  مثثث�ثثثسثثث�ر  “ت�سحيح  لثثثثث 
ممثلو  و�أو�ثثثثثسثثثثثح  �النتق�لية”. 
حر�سه�  �ستوؤكد  �ملب�درة  �أن  �لكتل 
�لعد�لة  مثثث�ثثثسثثث�ر  مثثثو��ثثثسثثثلثثثة  عثثثلثثثى 
�لكتل:  ق�ئمة  وت�سم  �النتق�لية. 
نثثثد�ء تثثونثث�ثثص )55 نثث�ئثثبثث�( و�أفثثث�ق 
تون�ص )7 نو�ب( و�لكتلة �لوطنية 
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ن�ئب�(.

وو�سعت  �النثثثتثثثقثثث�لثثثيثثثة  �لثثثعثثثد�لثثثة 
م�س�ألة �لتعليل ج�نب�«.

�لهيئة  �أّن  �سدرين  بن  و�أو�سحت 
�لق�ئم  �جلثثثثدل  طثثرفثث� يف  لثثيثث�ثثسثثت 
بني �لنو�ب بخ�سو�ص م�آل نتيجة 
�لتمديد  قثثثر�ر  حثثثثول  �لت�سويت 
�حلثثث�ثثثسثثثم فيه  عثثثنثثثد  و  الأعثثثمثثث�لثثثهثثث� 
ذلك  �خثثثثثثثثذ  �سثثثثثثثيتّم  ق�نونيثثثثثثثثث� 
�أن  �ىل  مثث�ثثسثثرية  �العثثثتثثثبثثث�ر  بثثعثثني 
مل  مثث�  �أعم�له�  �ستو��سل  �لهيئة 
ي�سله� ر�سمي� قر�ر عدم �لتمديد 
للق�نون  تثثز�ل حمرتمة  و�أنثثهثث� ال 
�لثغر�ت  وتثثتثثفثثهثثم  و�ملثثثوؤ�ثثثسثثث�ثثثسثثث�ت 
�لبن�ء  عثثمثثلثثيثثة  يف  حتثثثثثدث  �لثثثتثثثي 

�لدميقر�طي.
م�س�ر  �إن  �ثثثسثثثدريثثثن،  بثثثن  وقثثث�لثثثت 
ينتهي  لثثثن  �النثثتثثقثث�لثثيثثة  �لثثثعثثثد�لثثثة 
بثث�إنثثهثث�ء عثثمثثل �لثثهثثيثثئثثة بثثل �سيكون 
�لت�ريخ  كثثثتثثث�بثثثة  الإعثثثثثثثث�دة  نثثقثثطثثة 
�لهيئة  �أن  مبينة  �ل�سرر،  وجلثثرب 
ب�سدد ��ستكم�ل �أعم�له� ومه�مه� 

�مللزمة ب�لق�نون.
و��س�فت ب�أن جمل�ص �لهيئة م�سر 
و�سيعمل  مثثهثث�مثثه  ��ثثسثثتثثكثثمثث�ل  عثثلثثى 
على ��ستكم�ل جميع �ملح�ور �مللزم 
ملزمة  �لهيئة  و�أن  ب�لق�نون،  به� 
و�أن  �مل�س�ر  ت�ستكمل  �ن  ب�لق�نون 
خالل  من  �ل�سح�ي�  حقوق  تعيد 
و�ملعنوي  �ملثثثثثثث�دي  �لثثث�ثثثسثثثرر  جثثثثرب 

�أنثثثثه رغثثثم تثث�أكثثيثثد بثثثن �ثثسثثدريثثن �أن 
�لدولة  يكلف  لثثن  �لتمديد  قثثثر�ر 
�إ�ثثسثث�فثثّيثثة ف�أن  �عثثثتثثثمثثث�د�ت مثث�لثثّيثثة 
�لدخول  يثثعثثنثثي  بثث�ثثسثثنثثة  �لثثتثثمثثديثثد 
�لّدولة  ووجثثثثود   2019 �سنة  يف 
�إمك�ن�ت  بثثتثثوفثثري  مثثلثثزمثثة  نف�سه� 
ب�ن  مثثذكثثر�  �لهيئة،  لعمل  مثث�ّديثثة 
مثثلثثف �لثثعثثد�لثثة �النثثتثثقثث�لثثيثثة ميثل 
خثثيثث�ر� د�ثثسثثتثثوريثث� و�نثثثه يعترب من 
�لثثثعثثثمثثثل على  �لثثثثبثثثثالد  �أولثثثثثثويثثثثثث�ت 
له  �ملثثحثثددة  �ملثثثّدة  �النته�ء منه يف 
�الأحثثثكثثث�م  مثثثن   148 �لثثفثث�ثثسثثل  يف 
�النتق�لية مم� يجعل �أعلى �سلطة 
قر�ر ب�لبالد جمل�ص نّو�ب �ل�سعب 
�لتمديد  بقر�ر  ب�ل�سرورة  معنية 
�لت�سويت  �أن  يثثذكثثر  عثثدمثثه.  مثثن 
مثثّدة عمل  �لتمديد يف  قثثر�ر  على 
قد  كثث�ن  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة 
لهذ�  ن�ئب�   68 رف�ص  عثثن  �أ�سفر 
ن�ئب  �أّي  ت�سويت  وعثثثدم  �لثثقثثر�ر 
ن�ئبني  و�حثثتثثفثث�ظ  لف�ئدته  بنعم 
�إىل  �الإ�ثثسثث�رة  وجتثثدر  ب�سوتيهم�. 
و�لكتلة  �لنه�سة  حركة  نثثّو�ب  �أّن 
�جلبهة  وكثثثتثثثلثثثة  �لثثثدميثثثقثثثر�طثثثيثثثة 
�لت�سويت  عثثن  �متنعو�  �ل�سعبّية 
�لثثقثثدرة عثثددًيثث� على  ب�عتب�ر عثثدم 
جمع �أغلبّية 109 �أ�سو�ت للتمّكن 
من �مل�س�دقة على �لتمديد لهيئة 
نثثو�ب ند�ء  �أمثث�م تكّتل  بن �سدرين 

قر�ر �سرعي وم�سروع الأن �لنق��ص 
�جلل�سة  و�لتدخالت يف  و�ملثثد�ولثثة 
للت�سويت  �ملثثخثث�ثثسثث�ثثسثثة  �لثثثعثثث�مثثثة 
�لق�نوين،  �لثثثنثثث�ثثثسثثث�ب  �حثثثثرتمثثثثت 
�أن من غثث�در �جلل�سة ك�ن  معترب� 
على  يتح�سل  لن  �نثثه  من  متيقن� 
�لث 109 �أ�سو�ت �ملطلوبة لتمرير 

�لتمديد.
�جلل�سة  قثثثثر�ر  �إن  �ثثثسثثثو�ب  وقثثثث�ل 
�لع�مة هو عمل برمل�ين غري ق�بل 
ق�س�ئية  جثثهثثة  �يثثثة  �مثثث�م  للطعن 
�لعديل  �لق��سي  كثث�ن  �سو�ء  ك�نت 
�مثثث�م  وال  �الد�ري  �لثثقثث��ثثسثثي  �أو 

�لق��سي �لد�ستوري �لوقتي.
�لق�نونية  “�حلي�ة  �أن  �إىل  و�أ�س�ر 
و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  ومثثهثث�م 
�ثثسثثنثثو�ت على  �أربثثثع  تنتهي مبثثثرور 
 30 يف  �ملثثثثثثثثوؤرخ   1872 �الأمثثثثثثثر 
هذ�  بثثعثثد  لت�سبح   2014 مثث�يثثو 
�سرعية  غثثري  و�سعية  يف  �لثثتثث�ريثثخ 
فو�سوي�  وبن�ء  للق�نون  وخم�لفة 
مدة  النته�ء  ب�أعم�له�  ُيعتد  وال 

�سالحي�ته�«.
�أحثثمثثد �سو�ب  �لثثقثث��ثثسثثي  و�قثثثثرتح 
لتنقيح  ت�سريعية  مثثثبثثث�درة  طثثثرح 

و�إ�ثثثثسثثثثد�ر بثثثرنثثث�مثثثج �ثثسثث�مثثل جلرب 
عن  �مل�سوؤولني  وم�س�ءلة  �ل�سرر 

�النته�ك�ت.

انق�صام قانوين.. و�صيا�صي
وكثثثث�ن �لثثثربملثثث�ن، و�ثثسثثط جثثثثد�ل مل 
قثثثثد �سّوت  �لثثتثث�ثثسثثنثثج،  مثثثثن  يثثثخثثثل 
�حل��سرين،  �الأعثث�ثثسثث�ء  بثث�أغثثلثثبثثيثثة 
هيئة  مثثثهثثث�م  يف  �لثثتثثمثثديثثد  بثثثعثثثدم 
خ�م�سة  ل�سنة  و�لكر�مة  �حلقيقة 
بثثطثثلثثب مثثنثثهثث�، حثثتثثى تثثتثثمثثكثثن من 
��ستكم�ل كت�بة تقريره� �لنه�ئي، 
�لعد�لة  قثث�نثثون  يقت�سيه  مثث�  وفثثق 
�النثثتثثقثث�لثثيثثة، لثثكثثن مت �لثثطثثعثثن يف 
توفر  عثثدم  بحجة  �لت�سويت  هثثذ� 
وجود  وبحجة  �لق�نوين  �لن�س�ب 
بعقد  تعلقت  �إجثثر�ئثثيثثة  �خثثثثالالت 
�جلل�سة �لع�مة، وحدث مبقت�سى 
ذلثثثك �نثثقثث�ثثسثث�م جثثديثثد بثثثني موؤيد 
وبني  ولقر�ره�  �جلل�سة  لق�نونية 

من يعتربه� ب�طلة.
�لق��سي  �أكثثثثد  �لثث�ثثسثثيثث�ق،  هثثثذ�  ويف 
�أن  �أحمد �سو�ب  �ملتق�عد  �الإد�ري 
عدم  �ل�سعب  نثثو�ب  رف�ص جمل�ص 
�لتمديد لهيئة �حلقيقة و�لكر�مة 

�ملحكمة  عن  �س�درة  �أحك�م  تنفيذ 
�الإد�رية.

من اخت�صا�س الربملان
من ج�نبه ق�ل �أ�ست�ذ �لق�نون �لع�م 
�الإد�ري  �لثثقثث�نثثون  يف  �ص  �ملتخ�سّ
�الإ�سك�لّي�ت  �ن  م�سعود،  بن  كم�ل 
�لع�ّمة  �جلل�سة  �إثثثر  �لتي طرحت 
ثثت لثثلثثتثث�ثثسثثويثثت على  �لثثتثثي خثث�ثثسثث�ثثسّ
�لتمديد لهيئة �حلقيقة و�لكر�مة 
كثثث�نثثثت نثثتثثيثثجثثة لثثثتثثثعثثثّدد تثثث�أويثثثالت 
�لف�سل 18 من �لق�نون �ال�س��سي 
للعد�لة    �النتق�لية. و�أو�سح �أّنه 
رغثثثم غثثمثثو�ثثص نثث�ثثص �لثثفثث�ثثسثثل 18 
رفع  �ثثسثثرورة  على  تن�سي�سه  فثثث�إّن 
�لتمديد  لثثقثثر�ر  �جلل�سة  جمل�ص 
�لثث�ثثسثثعثثب قبل  نثثثثثّو�ب  �إىل جمثثلثث�ثثص 
ثالثة �أ�سهر من نه�ية مدة عمله� 
�ملجل�ص �سالحية مم�ر�سة  يعطي 
�سلطة تقديرية يف تقرير وج�هة 
��ستعم�ل  �لّتمديد من عدمه و�ن 
�ملثثث�ثثثسثثثّرع مثث�ثثسثثطثثلثثح رفثثثثثع �لثثثقثثثر�ر 
�أن يكون ذلك يف  يقت�سي �سرورة 
بيده�  تثثكثثون  �أعثثلثثى  �سلطة  �جتثثث�ه 
م�سعود  بن  و�أّكثثد  �لف�سل.  �لكلمة 

للعد�لة  �ال�ثثثثسثثثث��ثثثثسثثثثي  �لثثثثقثثثث�نثثثثون 
�النتق�لية وذلك ب�إ�س�فة نقطتني 
زمين�  للتمديد  �الوىل  جديدتني 
�ىل  �النتق�لية  �لعد�لة  م�س�ر  يف 
ب�إر�س�ء  تتعلق  و�لث�نية   ،2019

هيئة جديدة.
هيئة  “بعث  �ىل  �لثث�ثثسثثو�ب  ودعثثث�   
�لكف�ءة  لهم  ب�سخ�سي�ت  جديدة 
وخ��سة  �ل�سي��سية  و�ال�ستقاللية 
ويريد  �لثثثتثثث�ثثثسثثث�مثثثح  روح  لثثثثه  مثثثثن 
وطنية.  مثث�ثثسثث�حلثثة  �ر�ثثثسثثث�ء  فثثعثثال 
من  معينة  مو��سف�ت  لهم  رجثث�ل 
وخمت�ر  �لثثعثثبثث��ثثسثثي  حثث�ثثسثثني  نثثثثوع 
�لطريفي و�سوقي �لطبيب.. ن��ص 
ال تخرق �لق�نون ومتتثل الأحك�م 

�لق�س�ء “ح�سب تقديره.
�أن من مل ميتثل الأحك�م  و�أ�س�ف 
�ملف�سدين  بثث�ب  مثثن  ُيثثعثثّد  �لق�س�ء 
على معني �لف�سل 2 من �لق�نون 
�ال�س��سي ملك�فحة �لف�س�د و�البالغ 
عن �لف��سدين، و�ن عدم �المتث�ل 
�غت�س�ب�  يعترب  �لق�س�ء  الأحثثكثث�م 
و�ذالال  للق�س�ء  و�هثث�نثثة  للق�نون 
رف�ص  �ىل  ��ثثسثث�رة  يف  للمتق��سي 
�سه�م بن �سدرين يف �أكر من مرة 

جل�ست�ن �س�خبت�ن  و�الزمة م�ستمرة حتول �لربمل�ن �ىل حلبة مالكمة

نداء تون�س ب�صدد القيام مببادرة ت�صريعية غايتها ت�صحيح وت�صريع م�صار العدالة النتقالية

بعد الت�صويت برف�س التمديد لها

تون�ش: هيئة احلقيقة والكرامة تتحدى الربملان...!
كمال بن م�صعود: التمديد لهيئة بن �صدرين من اخت�صا�س الربملان

�سهام بن �سدرين: ل ميتلك الربملان 
�سالحيات تنفيذية ليوقف اأعمال الهيئة

 اأحمد �سواب: رف�ش التمديد للهيئة 
غر قابل للطعن اأمام اأّية جهة ق�سائية!

�سه�م بن �سدرين ترف�ص قر�ر عدم �لتمديد للهيئة )2( نتيجة �لت�سويت �ملثري للجدل�سه�م بن �سدرين ترف�ص قر�ر عدم �لتمديد للهيئة )1(

الهيئة �صتوا�صل اأداء مهامها يف اإطار التزامها بالقانون

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
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تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم66583 
 ب��سم ر�يثيون كومب�ين . 

وعنو�نه  870 وينرت �سرتيت ، و�لث�م ، والية م��س��سو�سيت�ص 1449 ث 02451   �لوالي�ت 
�ملتحدة �الأمريكية

و�مل�سجلة حتت رقم  : )55522(                    بت�ريخ  :2005/10/10
�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن  �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ع�سر  ملثثدة  �ملفعول  نثث�فثثذة  �حلم�ية  و�ستظل 

�حلم�ية يف : 2015/1/17    وحتى ت�ريخ :  2025/1/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم88911 
 ب��سم   بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85456(                    بت�ريخ  :2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 88912 
 ب��سم   بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85457(                    بت�ريخ  :    2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :    2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 88913 
 ب��سم بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85458(                    بت�ريخ  :    2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :    2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �مل�لك :

�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع
طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : 

�ملودعة ب�لرقم  :   91209     بت�ريخ : 2007/3/1
بي�ن�ت �الأولوية :   081304 – 2006  بت�ريخ   2006/9/1  �لي�ب�ن 

ب�إ�سم     :  نينتندو كو.، ليميتد
وعنو�نه :  1-11 ، هوكوت�تي ث �سو ، ك�ميتوب� ، مين�مي ث كو ، كيوتو ث �سي ، كيوتو ، �لي�ب�ن 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة : 41 
�خلدم�ت �لتعليمية و�لتوجيهية �ملتعلقة ب�لفنون، �أو �حلرف ، �أو �لري��سة ، �أو �ملعرفة �لع�مة توفري �ملعلوم�ت 
حول �لتربع ب�جلثث �لب�سرية لالأبح�ث �لطبية تنظيم �لتربع ب�جلثث �لب�سرية لالأبح�ث �لطبية تنظيم، �أو 
�إد�رة �أو �إعد�د حلق�ت �لبحث تدريب �حليو�ن�ت  مع�ر�ص �لنب�ت�ت �حلد�ئق للدخول �لع�م �لكهوف للدخول 
�لع�م مع�ر�ص �حليو�ن�ت 10 (  مكتب�ت �ملرجع لالآد�ب و�ل�سجالت �مل�ستندية  11(  �ملع�ر�ص �لفنية 12(  توفري 
�أو  �ل�سينم�ئية،  �لعر�ص  الأفثثالم  �لرتتيب  �أو  �لتخطيط    )14 �لكتب   ن�سر    )13 �اللكرتونية   �لن�سر  مثثو�د 
. 15(  توفري �ل�سور عرب �الت�س�ل بو��سطة �الألع�ب �ملحمولة  �ملو�سيقي  �أو �الأد�ء  �مل�سرحي�ت  �أو   ، �لعرو�ص 
ب�ليد مع �س��سة عر�ص ذ�ت بلور�ت �س�ئلة 16(  توفري �ل�سور عرب �الت�س�ل بو��سطة م�كين�ت �لفيديو �لتي 
  )18 للم�ستهلك  �لفيديو  �ألع�ب  بو��سطة  �الت�س�الت  عرب  �ل�سور  توفري    )17 �لتج�رية  �ملحالت  يف  تو�سع 
توفري �ل�سور عرب �الت�س�الت �الأخرى 19(  عر�ص �الأفالم �ل�سينم�ئية ، �إنت�ج �الأفالم �ل�سينم�ئية ، �أو توزيع 
�الأفالم �ل�سينم�ئية 20(   تقدمي �أد�ء �لعرو�ص �حلية 21(  توجيه �أو تقدمي �مل�سرحي�ت 22(  تقدمي �الأد�ء 
�أ�سرطة �لفيديو يف جم�الت �لتعليم،  �أفالم  �إنت�ج  �إنت�ج �لرب�مج �الإذ�عية و�لتلفزيونية 24(   �ملو�سيقي 23(  
�لثق�فة ، �لت�سلية �أو �لري��سة ) لي�ست لالأفالم   �ل�سينم�ئية ، �أو �لرب�مج �الإذ�عية �أو �لتلفزيونية ولي�ست 
للدع�ية و�الإعثثالن ( 25(  �لتوجيه لعمل �لرب�مج �الإذ�عية �أو �لتلفزيونية  26(  ت�سغيل معد�ت �لفيديو �أو 
�ملن�ف�س�ت  ترتيب  �أو   ، �إد�رة  �أو   ، تنظيم    )27 �لتلفزيونية  �أو  �الإذ�عية  �لرب�مج  الإنت�ج  �لخ  �ل�سمعية  �ملعد�ت 
�لري��سية  28(  تنظيم ، �أو �إد�رة ، �أو ترتيب �أحد�ث �ألع�ب �لفيديو 29(  تنظيم ، �أو �إد�رة ، �أو ترتيب �سب�ق�ت 
�خليل 30(  تنظيم ، �أو �إد�رة ، �أو ترتيب �سب�ق�ت �لدر�ج�ت �لهو�ئية 31(  تنظيم ، �أو �إد�رة ، �أو ترتيب �سب�ق�ت 
�لزو�رق 32(  تنظيم ، �أو �إد�رة ، �أو ترتيب �سب�ق�ت �ل�سي�ر�ت 33(  �ال�ستغ�ل ب�لي�ن�سيب 34(  تف�سري �للغ�ت 35(  
�لرتجمة 36(  �لت�سوير �لفوتوغر�يف 37(  توفري ��ستوديوه�ت �سمعية ومرئية 38(  توفري �ملر�فق �لري��سية 
39(  توفري �الألع�ب عرب �الت�س�ل بو��سطة �الألع�ب �ملحمولة مع �س��سة عر�ص ذ�ت بلور�ت �س�ئلة 40(   توفري 
�الألع�ب عرب �الت�س�ل بو��سطة م�كين�ت �ألع�ب �لفيديو �لتي تو�سع يف �ملحالت �لتج�رية 41(  توفري �الألع�ب 
عرب �الت�س�ل بو��سطة �لع�ب �لفيديو للم�ستهلك 42(  توفري �الألع�ب عرب �الت�س�الت �الأخرى  43(  توفري 
�ملعلوم�ت حول �لرتفيه عرب �الأجهزة �لطرفية للح��سوب 44(  توفري مر�فق �لرتفيه 45(  توفري �ملر�فق 
للمق�عد  �مل�سبق  �حلجز    )46 �لتعليمي  �لتدريب  �أو  �ملو�سيقى  �مل�سرحي�ت،  �لعرو�ص،  �ل�سينم�ئية،  لالأفالم 
للعرو�ص 47(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �ملعد�ت �لري��سية 48(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �آالت و�أجهزة �لت�سوير �ل�سينم�ئي 
49(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �الأفالم �ل�سينم�ئية  50(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر   �ل�سور �ل�سلبية  51(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر 
�ل�سور �ملوجبة 52(  توفري �الألع�ب الألع�ب �لفيديو للم�ستهلك 53(  توفري �الألع�ب لالألع�ب �ملحمولة ب�ليد 
�ملحالت  يف  تو�سع  �لتي  �لفيديو  �ألع�ب  مل�كين�ت  �الألثثعثث�ب  توفري    )54 �س�ئلة  بلور�ت  ذ�ت  عر�ص  �س��سة  مع 
ت�أجري    )57 �للعب  �إ�ستئج�ر  �أو  ت�أجري    )56 للم�ستهلك  �لفيديو  �ألع�ب  �إ�ستئج�ر  �أو  ت�أجري    )55 �لتج�رية 
�إ�ستئج�ر �الآالت و�الأدو�ت  �أو  �إ�ستئج�ر �لك�مري�ت 59(  ت�أجري  �أو  �إ�ستئج�ر �الأدو�ت �ملو�سيقية 58(  ت�أجري  �أو 
�لب�سرية 60(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �أطقم �لتلف�ز 61(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �لكتب  62(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �أجهزة 
�لر�ديو 63(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �ل�سجالت �أو �الأ�سرطة �ملغنطي�سية �مل�سجلة ب�ل�سوت 64(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر 
�الأ�سرطة �ملغنطي�سية �مل�سجلة ب�ل�سور 65(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر �آالت و�أجهزة �لرتفيه 66(  ت�أجري �أو �إ�ستئج�ر 
�سبكة  �الألع�ب عرب  �لكت�بة  68(  توفري  �لر�سم وفن  �أعم�ل  �إ�ستئج�ر  �أو  ت�أجري  �الألع�ب 67(   و�أجهزة  �آالت 

�الت�س�ل عن بعد 69(  توفري �الألع�ب عرب �سبكة �الت�س�ل .
و�سف �لعالمة : �لكلمة Mii   كتبت ب�حلروف �لالتينية .

�الإ�سرت�ط�ت : 
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو 

�إر�س�لة ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 109140       
 ب��سم ب�مل جرين ك�بيت�ل ليميتد 

وعنو�نه  نيمور�ص ت�س�مربز ، رود ت�ون ،  تورتوال ، �جلزر �لعذر�ء �لربيط�نية .
و�مل�سجلة حتت رقم  : )98900 (                    بت�ريخ  :    2009/12/28

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف : 2018/3/13  وحتى ت�ريخ :     2028/3/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �مل�لك : �خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع
طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : 

�ملودعة ب�لرقم  :   146075    بت�ريخ : 2010/8/16
بي�ن�ت �الأولوية :             

ب�إ�سم :  جيه �ك�ص هولدينجز ، �نك .
وعنو�نه  :  3 – 6 �وتيم��سي 2-�سومي ، �سيود� – كو ، طوكيو ، �لي�ب�ن                                                               

�صورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة : 42 
بحث ، وجتميع و�إد�رة وتوفري معلوم�ت �لتكنولوجي� �لعلمية ؛ بحث وجتميع و�إد�رة وتوفري �ملعلوم�ت عن �مللكية �لفكرية ؛ ت�سميم 
�أنظمة تكييف �لهو�ء ؛ ت�سميم �الآالت و�الأجهزة ؛ تفتي�ص �ل�سي�ر�ت لتفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �الأبح�ث حول تلوث �لرتبة ؛ ت�سميم 
وتطبيق  �ل�سي�ر�ت  لتفتي�ص  وكثث�الت  ؛  �لنفط  تكرير  �أجهزة  هند�سة  ؛  �لنفط  تكرير  �أجهزة  ت�سميم  ؛  �لنب�ت�ت  هند�سة  ؛  �لنب�ت�ت 
تفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �لو�س�طة و�لتنظيم و�حلجز لتفتي�ص �ل�سي�ر�ت لتفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �لو�س�طة و�لتنظيم و�حلجز 
لوك�الت تفتي�ص �ل�سي�ر�ت وتطبيق تفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �لتحليل �لكيمي�ئي ملنتج�ت �لبرتول ؛ �لتحليل �لكيمي�ئي للمع�دن ؛ 
�ملتعلق بت�سنيع ومع�جلة  �لبحث و�لتطوير و�الختب�ر و�لتحليل  ؛  �لطبيعي  �لنفط و�لغ�ز  �لبحث و�لتنقيب و�لتطوير عن م�س�در 
�أو  �مل�سح  ؛  �مل�سح  ؛  �ملعم�ري  �لت�سميم  ؛  �الأر�س�د �جلوي  ؛ توفري معلوم�ت  به�  و�ملثثو�د �خل�م �خل��سة  �لنفطية  �ملنتج�ت  و��ستخد�م 
�لبحث �جليولوجي ؛ ت�سميم �مل�كين�ت و�الأجهزة و�الأدو�ت )وت�سمل �أجز�ئه�( �أو �الأنظمة �ملكونة من تلك �مل�كين�ت و�الأجهزة و�الأدو�ت 
؛ �لت�سميم ؛ ت�سميم برجمي�ت �حل��سوب ؛ برجمة �حل��سوب ، �أو �سي�نة بر�جمي�ت �حل��سوب ؛ �لن�سح �لفني �ملتعلق ب�أد�ء وت�سغيل 
�أو �خلربة �ل�سخ�سية للم�سغلني  �أجهزة �حل��سوب و�ل�سي�ر�ت و�مل�كين�ت �الأخرى �لتي تتطلب م�ستوي�ت ع�لية من �ملعرفة ، و�مله�رة 
�ملو�د  �أو  �لتجميل  �ل�سيدالنية وم�ستح�سر�ت  للم�ستح�سر�ت  �الأبح�ث  �أو  و�لتفتي�ص  �الختب�ر  ؛  ت�سغيله�  �ملطلوبة يف  �لدقة  ملالئمة 
�لغذ�ئية ؛ �الأبح�ث عن �إن�س�ء �ملب�ين �أو تخطيط �ملدن ؛ �الختب�ر �أو �الأبح�ث حول �لوق�ية من �لتلوث ؛ �الختب�ر �أو �الأبح�ث حول 
�لكهرب�ء ؛ �الختب�ر �أو �الأبح�ث يف �لهند�سة �ملدنية ؛ �الختب�ر و�لتفتي�ص �أو �الأبح�ث عن �لزر�عة وتربية �مل��سية �أو م�س�ئد �الأ�سم�ك ؛ 
�الختب�ر �أو �الأبح�ث حول �مل�كين�ت و�الأجهزة و�الأدو�ت ؛ ت�أجري �أجهزة �لقي��ص ؛ ت�أجري �أجهزة �حل��سوب ؛ توفري بر�مج �حل��سوب ؛ 

ت�أجري �أجهزة و�أدو�ت �ملخترب ؛ ت�أجري �أدو�ت �لر�سم .
و�سف �لعالمة : �لكلمة JXGROUP  كتبت ب�حلروف �لالتينية.

�الإ�سرت�ط�ت: 
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر

�لتج�رية  للعالم�ت  �ملتحدة  : �خلدم�ت  �مل�لك   / �لت�سجيل  �لتج�رية عن تقدم وكيل  �لعالم�ت  �إد�رة  تعلن 
وبر�ء�ت �الخرت�ع طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : 

�ملودعة ب�لرقم  :   149813    بت�ريخ : 2010/11/24
بي�ن�ت �الأولوية :             

ب�إ�سم     :  جيه �ك�ص هولدينجز ، �نك .
وعنو�نه  :  3 – 6 �وتيم��سي 2-�سومي ، �سيود� – كو ، طوكيو ، �لي�ب�ن                                                               

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة : 1 
عو�مل �إعد�د �ل�سطح للمع�دن ، �أو�لر�تينج ، �أو�ل�سري�ميك �أو �ملط�ط ؛ عو�مل تر�كم �حلر�رة ؛ عو�مل تنظيف 
لال�ستخد�م يف �لعملي�ت �ل�سن�عية ؛ �ملذيب�ت ؛ �ملذيب�ت لتنظيف �مل�كين�ت و�الأجهزة و�أجز�ء �مل�كين�ت ؛ عو�مل 
�لتنظيف للم�كين�ت و�الأجهزة و�أجز�ء �مل�كين�ت �مل�ستخدمة يف عملي�ت �لت�سنيع ؛ مو�د �لكربون للمكثف�ت �أو 
�ملعدن الإطالق  و�أك�سيد   ، �ملعدين  �لطالء  ، حم�ليل  �لزيت  �أو ممت�س�ت  �ل�سحن  الإعثث�دة  �لق�بلة  �لبط�ري�ت 
�الأهد�ف ، كربيت�ت �لنح��ص ع�يل �لنق�ء ؛ �لكيم�وي�ت ؛ �ملو�د �لال�سقة )لي�ست لالأغر��ص �لقرط��سية �أو 
�ملنزلية( ؛ م�ستح�سر�ت تنظيم منو �لنب�ت�ت ؛ �ملخ�سب�ت ؛ طالء�ت �سقل �ل�سري�ميك ؛ معجون للتح�سري 
؛ �أحم��ص ع�لية �لدهن ؛ مع�دن غري حديدية ؛ مع�دن غري معدنية ؛ �إمد�د�ت �ل�سور �لفوتوغر�فية ؛ ورق 
�ملع�لج  �لبال�ستيك غري  ؛  �ل�سن�عية  و�لن�س� لالأغر��ص  �لدقيق  ؛  �ل�سن�عية  �ملحلي�ت  ؛  �لكيم�وي  �الختب�ر 
)بال�ستيك يف �ل�سكل �الأويل( ؛ �للب ؛ �أنتيمون ؛ �سلنيوم ؛ ث�ليوم ؛ تلوريوم ؛ ليثيم ؛ �سيليكون للبط�ري�ت 

�ل�سم�سية ؛ �ل�سيليكون الأ�سب�ه �ملو�سالت .     
و�سف �لعالمة : �لرتكيب �حلريف JX ب�حلروف �لالتينية.

�الإ�سرت�ط�ت : 
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 

ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 88914 
 ب��سم   بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85459(                    بت�ريخ  :    2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :    2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 88915 
 ب��سم بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85460(                    بت�ريخ  :    2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :    2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 88916 
 ب��سم   بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85461(                    بت�ريخ  :    2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :    2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلم�ية للعالمة �لتج�رية �لت�لية:

 �ملودعة ب�لرقم 88918 
 ب��سم   بيبي بجورن �يه بي 

 وعنو�نه  بوك�ص 913  ، 09    170  �سولن� ، �ل�سويد 
و�مل�سجلة حتت رقم  : )85462(                    بت�ريخ  :    2007/12/9

�نته�ء  تثث�ريثثخ  مثثن   �عثثتثثبثث�ر�ً  �أخثثثرى  �سنو�ت  ملثثدة ع�سر  �ملفعول  نثث�فثثذة  و�ستظل �حلم�ية 
�حلم�ية يف :    2016/12/26  وحتى ت�ريخ :     2026/12/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

منوذج اإعالن الن�صر
�لتج�رية  للعالم�ت  �ملتحدة  : �خلدم�ت  �مل�لك   / �لت�سجيل  �لتج�رية عن تقدم وكيل  �لعالم�ت  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : 
�ملودعة ب�لرقم  :   149814    بت�ريخ : 2010/11/24

بي�ن�ت �الأولوية :             
ب�إ�سم     :  جيه �ك�ص هولدينجز ، �نك .

وعنو�نه  :  3 – 6 �وتيم��سي 2-�سومي ، �سيود� – كو ، طوكيو ، �لي�ب�ن                                                               
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة : 4 
�لغ�ز �لبرتويل �مل�سيل ؛ �ملزلق�ت �ل�سلبة ؛ �سحم لالأحذية و�الأحذية ذ�ت �لرقبة ؛ �لزيوت و�ل�سحم �حل�فظ 
 ، �ل�سن�عية  �ل�سحوم   ، �ل�سن�عي  �جل�زولني  ؛  �لغ�زي  �لوقود  ؛  �ل�س�ئل  �لوقود  ؛  �ل�سلب  �لوقود  ؛  للجلد 
زيوت �لتزليق )مزلق�ت �سن�عية( ؛ �لزيوت و�ل�سحوم �ملعدنية لالأغر��ص �ل�سن�عية ، لي�ست للوقود ؛ �لزيوت 
و�ل�سحوم غري �ملعدنية لالأغر��ص �ل�سن�عية )لي�ست للوقود( ؛ �ل�سمع )مو�د خ�م( ؛ فت�ئل �مل�سب�ح ؛ �ل�سموع 

و�سف �لعالمة : �لرتكيب �حلريف JX ب�حلروف �لالتينية.
�الإ�سرت�ط�ت :  

فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة 
ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �مل�لك : �خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع
طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية : 

�ملودعة ب�لرقم  :   149815    بت�ريخ : 2010/11/24
بي�ن�ت �الأولوية :             

ب�إ�سم     :  جيه �ك�ص هولدينجز ، �نك .
وعنو�نه  :  3 – 6 �وتيم��سي 2-�سومي ، �سيود� – كو ، طوكيو ، �لي�ب�ن                                                   

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة : 42 
بحث ، وجتميع و�إد�رة وتوفري معلوم�ت �لتكنولوجي� �لعلمية ؛ بحث وجتميع و�إد�رة وتوفري �ملعلوم�ت عن �مللكية �لفكرية ؛ ت�سميم 
�أنظمة تكييف �لهو�ء ؛ ت�سميم �الآالت و�الأجهزة ؛ تفتي�ص �ل�سي�ر�ت لتفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �الأبح�ث حول تلوث �لرتبة ؛ ت�سميم 
وتطبيق  �ل�سي�ر�ت  لتفتي�ص  وكثث�الت  ؛  �لنفط  تكرير  �أجهزة  هند�سة  ؛  �لنفط  تكرير  �أجهزة  ت�سميم  ؛  �لنب�ت�ت  هند�سة  ؛  �لنب�ت�ت 
تفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �لو�س�طة و�لتنظيم و�حلجز لتفتي�ص �ل�سي�ر�ت لتفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �لو�س�طة و�لتنظيم و�حلجز 
لوك�الت تفتي�ص �ل�سي�ر�ت وتطبيق تفتي�ص �سالمة �ل�سي�ر�ت ؛ �لتحليل �لكيمي�ئي ملنتج�ت �لبرتول ؛ �لتحليل �لكيمي�ئي للمع�دن ؛ 
�ملتعلق بت�سنيع ومع�جلة  �لبحث و�لتطوير و�الختب�ر و�لتحليل  ؛  �لطبيعي  �لنفط و�لغ�ز  �لبحث و�لتنقيب و�لتطوير عن م�س�در 
�أو  �مل�سح  ؛  �مل�سح  ؛  �ملعم�ري  �لت�سميم  ؛  �الأر�س�د �جلوي  ؛ توفري معلوم�ت  به�  و�ملثثو�د �خل�م �خل��سة  �لنفطية  �ملنتج�ت  و��ستخد�م 
�لبحث �جليولوجي ؛ ت�سميم �مل�كين�ت و�الأجهزة و�الأدو�ت )وت�سمل �أجز�ئه�( �أو �الأنظمة �ملكونة من تلك �مل�كين�ت و�الأجهزة و�الأدو�ت 
؛ �لت�سميم ؛ ت�سميم برجمي�ت �حل��سوب ؛ برجمة �حل��سوب ، �أو �سي�نة بر�جمي�ت �حل��سوب ؛ �لن�سح �لفني �ملتعلق ب�أد�ء وت�سغيل 
�أو �خلربة �ل�سخ�سية للم�سغلني  �أجهزة �حل��سوب و�ل�سي�ر�ت و�مل�كين�ت �الأخرى �لتي تتطلب م�ستوي�ت ع�لية من �ملعرفة ، و�مله�رة 
�ملو�د  �أو  �لتجميل  �ل�سيدالنية وم�ستح�سر�ت  للم�ستح�سر�ت  �الأبح�ث  �أو  و�لتفتي�ص  �الختب�ر  ؛  ت�سغيله�  �ملطلوبة يف  �لدقة  ملالئمة 
�لغذ�ئية ؛ �الأبح�ث عن �إن�س�ء �ملب�ين �أو تخطيط �ملدن ؛ �الختب�ر �أو �الأبح�ث حول �لوق�ية من �لتلوث ؛ �الختب�ر �أو �الأبح�ث حول 
�لكهرب�ء ؛ �الختب�ر �أو �الأبح�ث يف �لهند�سة �ملدنية ؛ �الختب�ر و�لتفتي�ص �أو �الأبح�ث عن �لزر�عة وتربية �مل��سية �أو م�س�ئد �الأ�سم�ك ؛ 
�الختب�ر �أو �الأبح�ث حول �مل�كين�ت و�الأجهزة و�الأدو�ت ؛ ت�أجري �أجهزة �لقي��ص ؛ ت�أجري �أجهزة �حل��سوب ؛ توفري بر�مج �حل��سوب ؛ 

ت�أجري �أجهزة و�أدو�ت �ملخترب ؛ ت�أجري �أدو�ت �لر�سم .
و�سف �لعالمة : �لرتكيب �حلريف JX ب�حلروف �لالتينية.

�الإ�سرت�ط�ت : 
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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جتديد عالمة جتارية
 2002/12/15 ت�ريخ �الإيد�ع   رقم �الإيد�ع / �لطلب  50710  

 رقم �لت�سجيل 41321   ت�ريخ �لت�سجيل 2003/7/12 
 ��سم �لوكيل �خلدم�ت �ملتحدة للعالم�ت �لتج�رية وبر�ء�ت �الخرت�ع 

 ��سم �ل�سركة بي بي جي �ند�سرتيز �و ه�يو ، �نك 
اإدخال ال�صعار

�لعنو�ن 3800 وي�ست 143 ثريد �سرتيت ، كليفيالند ، �وه�يو 44111  �لوالي�ت �ملتحدة 
�الأمريكية .

 *  �ال�سرت�ط�ت 
 ت�ريخ �نته�ء �حلم�ية 2012/12/15 

 رقم �الإي�س�ل  
ت�ريخ �الإي�س�ل 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �مل�لك : ج�ولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

WOMENA : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية
�ملودعة ب�لرقم :     278523 بت�ريخ : 2017/08/22

بي�ن�ت �الأولوية :  
ب�إ�سم :  ووم�ن� لال�ستثم�ر�ت �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص.ذ.م.م.

وعنو�نة :  �سندوق بريد 283596، مكتب رقم )25-2527( ملك �ل�سيخ هز�ع �ل نهي�ن، �سنتينيل  بزن�ص �سنرت، �ملركز �لتج�ري �الول، 
دبي، �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :36
خدم�ت �ال�ستثم�ر؛ وخدم�ت ��ستثم�ر روؤو�ص �الأمو�ل؛ وخدم�ت �ال�ستثم�ر يف روؤو�ص �الأمو�ل �ملج�زفة؛ وخدم�ت �لتقييم �مل�يل؛ و�لتقييم 
�ملق�ولني و�ل�سرك�ت  �إىل  �ملقدمة  �مل�لية  �ل�سوؤون  �الإد�ريثثة يف  �مل�لية؛ و�ال�ست�س�ر�ت  �ل�سوؤون  �الإد�ريثثة يف  لل�سرك�ت؛ و�ال�ست�س�ر�ت  �مل�يل 
�لن��سئة و�جلديدة؛ و�لتحليل �مل�يل؛ و�لتحليل �مل�يل لل�سرك�ت؛ و�ملعلوم�ت �مل�لية؛ و�ملعلوم�ت �مل�لية ذ�ت �ل�سلة ب�ل�سرك�ت؛ و�ملعلوم�ت 
�مل�لية �ملقدمة �إىل �ملق�ولني و�ل�سرك�ت �لن��سئة و�جلديدة؛ وخدم�ت ��ستثم�ر رع�ة �الأعم�ل �ملقدمة �إىل �ملق�ولني و�ل�سرك�ت �لن��سئة 
و�جلديدة؛ و�لرع�ية �مل�لية؛ و�لرع�ية �مل�لية �ملقدمة �إىل �ملق�ولني و�ل�سرك�ت �لن��سئة و�جلديدة؛ وتوفري �ملعلوم�ت �مل�لية عرب �ملو�قع 
و�إد�رة  �الأمثثو�ل؛  و��ستثم�ر�ت �سن�ديق  �الإلكرتونية؛  �ملو�قع  �لتج�رية عرب  ب�ال�ستثم�ر�ت  �ل�سلة  ذ�ت  �ملعلوم�ت  وتوفري  �الإلكرتونية؛ 
�سن�ديق �الأمو�ل؛ و�ال�ست�س�ر�ت �ال�ستثم�رية؛ و�الإر�س�د�ت �ال�ستثم�رية؛ و�خلدم�ت �ال�ست�س�رية �ال�ستثم�رية؛ و�لتحليل �ال�ستثم�ري؛ 
�ال�ستثم�رية  �ل�سن�ديق  و�إد�رة  �ال�ستثم�رية؛  �ملح�فظ  و�إد�رة  �ال�ستثم�ر�ت؛  و�إد�رة  �ال�ستثم�رية؛  و�لبحوث  �ال�ستثم�رية؛  و�لو�س�طة 
و�إد�رة  �الأمثثو�ل؛  روؤو�ثثص  ب��ستثم�ر�ت  �ل�سلة  ذ�ت  و�ملعلوم�تية  �الإر�س�دية و�ال�ست�س�رية  �الأمثثو�ل؛ و�خلدم�ت  روؤو�ثثص  ��ستثم�ر  و�سن�ديق 
�سن�ديق ��ستثم�ر روؤو�ص �الأمو�ل؛ توفري �لتمويل �إىل �ملق�ولني و�ل�سرك�ت �لن��سئة و�جلديدة؛ وخدم�ت متويل روؤو�ص �مل�ل �ملج�زفة 
�إىل  �ملقدمة  �ملج�زفة  �مل�ل  روؤو�ص  �ملج�زفة؛ وخدم�ت متويل  �مل�ل  روؤو�ص  و�إد�رة  �لن��سئة و�جلديدة؛  و�ل�سرك�ت  �ملق�ولني  �إىل  �ملقدمة 

�ل�سرك�ت و�ملق�ولني؛ و�خلدم�ت �الإر�س�دية و�ال�ست�س�رية و�ملعلوم�تية ذ�ت �ل�سلة بجميع �خلدم�ت �لو�رد ذكره� �أعاله.
و�سف �لعالمة :    �لعالمة عب�رة عن كلمة )WOMENA( مكتوبة ب�الأحرف �لالتينية.

�ال�سرت�ط�ت : 
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �مل�لك : ج�ولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
WOMENA : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية

�ملودعة ب�لرقم : 278524 بت�ريخ : 2017/08/22
بي�ن�ت �الأولوية :  

ب�إ�سم :  ووم�ن� لال�ستثم�ر�ت �سركة �ل�سخ�ص �لو�حد �ص.ذ.م.م.
وعنو�نة :  �سندوق بريد 283596، مكتب رقم )25-2527( ملك �ل�سيخ هز�ع �ل نهي�ن، �سنتينيل  بزن�ص �سنرت، �ملركز �لتج�ري �الول، 

دبي، �الم�ر�ت �لعربية �ملتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدم�ت �لو�قعة ب�لفئة :41
و�لتج�رة؛  �الأعم�ل  جم�ل  يف  و�لتدريب  )�لتدريب(؛  و�لتوجيه  و�لثق�فية؛  �لري��سية  و�الأن�سطة  و�لرتفيه؛  و�لتدريب؛  �لتعليم؛ 
�إد�رة �الأعم�ل؛  و�خلدم�ت �لتعليمية يف جم�ل �الأعم�ل و�لتج�رة؛ وتنظيم وترتيب و�إق�مة موؤمتر�ت �الأعم�ل؛ و�لتدريب يف جم�ل 
و�إجر�ء �لدور�ت �لتدريبية �لتعليمية ذ�ت �ل�سلة بتنظيم �مل�س�ريع و�الأعم�ل و�لتج�رة؛ وتنظيم وترتيب و�إق�مة �ملنتدي�ت ذ�ت �ل�سلة 
�مل�س�ريع و�الأعم�ل و�لتج�رة؛ ون�سر  �ل�سلة بتنظيم  �لعمل ذ�ت  �مل�س�ريع و�الأعم�ل و�لتج�رة؛ وتنظيم وترتيب و�إق�مة ور�ص  بتنظيم 
�لكتب و�ملو�د �ملطبوعة ذ�ت �ل�سلة بتنظيم �مل�س�ريع و�الأعم�ل و�لتج�رة؛ وتنظيم وترتيب و�إق�مة �لدور�ت �لتدريبية �لتعليمية ذ�ت 
�ل�سلة بتنظيم �مل�س�ريع و�الأعم�ل و�لتج�رة؛ و�لدور�ت �لتدريبية �لتعليمية ذ�ت �ل�سلة ب��ستثم�ر روؤو�ص �الأمو�ل؛ وتنظيم وترتيب 
و�إق�مة �ملنتدي�ت ذ�ت �ل�سلة ب��ستثم�ر�ت روؤو�ص �الأمو�ل و�ال�ستثم�ر�ت �ملقدمة من رع�ة �الأعم�ل؛ وتنظيم وترتيب و�إق�مة ور�ص �لعمل 
ذ�ت �ل�سلة ب��ستثم�ر�ت روؤو�ص �الأمو�ل و�ال�ستثم�ر�ت �ملقدمة من رع�ة �الأعم�ل؛ ون�سر �لكتب و�ملو�د �ملطبوعة ذ�ت �ل�سلة ب��ستثم�ر�ت 
روؤو�ص �الأمو�ل و�ال�ستثم�ر�ت �ملقدمة من رع�ة �الأعم�ل؛ وتنظيم وترتيب و�إق�مة �لدور�ت �لتدريبية ذ�ت �ل�سلة ب��ستثم�ر�ت روؤو�ص 
�الأمو�ل و�ال�ستثم�ر�ت �ملقدمة من رع�ة �الأعم�ل؛ وخدم�ت �لتعليم عرب �الإنرتنت؛ وتوفري �ملن�هج �لتعليمية عرب �الإنرتنت؛ وتوفري 
�لتدريب عرب �الإنرتنت؛ ون�سر مو�د �لو�س�ئط �ملتعددة عرب �الإنرتنت؛ وتوفري �ملطبوع�ت �الإلكرتونية عرب �الإنرتنت، غري �لق�بلة 
للتنزيل؛ ون�سر �لكتب و�ملطبوع�ت �الإلكرتونية عرب �الإنرتنت؛ وتوفري مق�طع �لفيديو �لتدريبية و�لتعليمية وذ�ت �ل�سلة ب�ملعلوم�ت 

)غري �لق�بلة للتنزيل( عرب �ملو�قع �الإلكرتونية.
و�سف �لعالمة :    �لعالمة عب�رة عن كلمة )WOMENA( مكتوبة ب�الأحرف �لالتينية.

�ال�سرت�ط�ت : 
فعلي من لدية �إعرت��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوب� الإد�رة �لعالم�ت �لتج�رية يف وز�رة �الإقت�س�د �أو �إر�س�لة ب�لربيد �مل�سجل ، وذلك 

خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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منوذج اإعالن الن�صر 

تعلن �إد�رة �لعالم�ت �لتج�رية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  �مل�لك :�سركة �لفطيم ذ.م.م
 ACE white friday deals : طلب لت�سجيل بي�ن�ت �لعالمة �لتج�رية 

�ملودعة ب�لرقم : 284409  بت�ريخ : 2017/12/13
ب��سم: �سركة �لفطيم ذ.م.م

�لط�بق 29 ه�تف: 0508823288 ف�ك�ص: 047062050 �سندوق  �لفطيم-  �سيتي- برج  وعنو�نة :دبي- دبي- دبي في�ستيف�ل 
jamal.alblooshi@alfuttaim.com :لربيد: 152 �مييل�

�صورة العالمة

و�سف �لعالمة:عب�رة ACE white friday deals مكتوبة على د�ئرة  ب�سكل خ��ص وحتته� خط منحني على �سكل �بت�س�مة.
�ال�سرت�ط�ت :�حلم�ية للعالمة يف جممله� مع عدم �ملط�لبة عن حق خ��ص عن �لعب�رة white friday العتب�ره� من��سبة 

ع�مة و�لكلم�ت ace deals كل على حدة يف �لو�سع �لع�دي.
ب�لربيد  �إر�س�لة  �أو  �الإقت�س�د  وز�رة  �لتج�رية يف  �لعالم�ت  الإد�رة  به مكتوب�  يتقدم  �أن  ذلك  �إعرت��ص علي  لدية  فعلي من 

�مل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ �إ�سد�ر هذ� �الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  29  مار�س 2018 العدد 12287 العدد 12287 بتاريخ 2018/3/29   
   اعالن حكم بالن�سر 

اعالن حكم غيابي يف الدعوى  رقم  02/01814/2018 ايجارات
�ملحكوم له ط�لب �العالن / �نيت� �س�نرتالل 

�لعنو�ن : ور�س�ن بن�ية بي 20 حمل رقم 14 ور�س�ن �الوىل ، ت : 0557038944 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه/ فوؤ�د رزيق 

S08 رقم  بن�ية   312 �لعنو�ن : �نرتن��سيون�ل �سيتي �حلي �ال�سب�ين �سقة رقم 
�الر�ص : 0-433 ور�س�ن �الوىل 

منطوق �حلكم �ل�س�درة بجل�سة 2018/3/27 
حكمت �للجنة مبث�بة �حل�سوري :-   

�لز�م بقيمة �يج�رية : �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د قيمة �ل�سيك�ت مببلغ 27833 درهم 
�لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د قيمة ر�سوم �لكهرب�ء و�ملي�ه للمدعي مببلغ وقدره 1200 

درهم 
�لر�سوم و�مل�س�ريف : �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�سروف�ت �لدعوى. 

ومل� ك�ن هذ� �حلكم قد �سدر ب��سم �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �ل مكتوم 
يوم�   15 خثثالل  لالإ�ستئن�ف  ق�بل  فهو   ، �حل�سوري  مبث�بة  علن�  وتلي  دبثثي  ح�كم 

�عتب�ر� من ت�ريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �س�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
ويل العهد ال�سعودي يوؤكد اأهمية تطبيق مبادئ الأمم املتحدة و�سيادة القانون

•• نيويورك-وام:

�أكد �س�حب �ل�سمو �مللكي �الأمري حممد بن �سلم�ن بن عبد�لعزيز ويل �لعهد 
ن�ئب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير �لدف�ع �ل�سعودي �أهمية تطبيق مب�دئ �الأمم 
�ملتحدة و�سي�دة �لق�نون .. م�سري� �إىل �أن �مل�سكالت يف �ل�سرق �الأو�سط هي مع 
�الأفك�ر �لتي ال توؤمن مبب�دئ �الأمم �ملتحدة وتنتهك ب�سكل �س�رخ كل قو�نني 
�الأخثثرى ويف  للدول  �لد�خلية  �ل�سوؤون  �ملتحدة يف تدخله� يف  �الأمم  و�أعثثر�ف 

�لرتويج الأيدولوجي�ت ع�برة للحدود  لي�ص له� عالقة ب�مل�س�لح �لوطنية.
وق�ل ويل �لعهد �ل�سعودي عقب لق�ئه �الأمني �لع�م لالأمم �ملتحدة �نطونيو 
م�س�حله�  عن  تد�فع  �ململكة  �إن  نيويورك  يف  �مل��سية  قبل  �لليلة  غوتري�ص 
�أمنه� وتعمل مع حلف�ئه� يف �ل�سرق �الو�سط  الأ.. من �ملنطقة  وحت�فظ على 

الأزم�ت  �ل�سي��سية  �حللول  على  �ململكة  حر�ص  على  م�سدد�   .. و��ستقر�ره� 
�ل�سرق �الأو�سط ب�لتع�ون مع �الأمم �ملتحدة.

�أن �ل�سعودية ع�سو فع�ل وم�س�هم عرب �لت�ريخ يف حم�ية م�س�لح  و�أ�س�ر �إىل 
�الأمم �ملتحدة وملتزمة بقو�نينه� منذ �لقدم.

وك�ن ويل �لعهد �ل�سعودي قد بحث - خالل لق�ئه �نطونيو غوتري�ص يف مقر 
تقدمه  ومثث�  �مل�سرتك  �الهتم�م  ذ�ت  �ملو�سوع�ت   - بنيويورك  �ملتحدة  �الأمم 
�ململكة لرب�مج �الأمم �ملتحدة �ملختلفة يف �إط�ر دعمه� للمجهود�ت �الإن�س�نية 
�الأمم  مثثع  ب�ل�سر�كة  �لدوليني  و�ل�سلم  �الأمثثثن  �سون  يف  ودورهثثث�  و�لتنموية 

�ملتحدة.
�ململكة  مثثن  كثثل  بثثني  �مل�سرتك  �لتنفيذي  �لربن�مج  على  �لتوقيع  �سهد�  كم� 
�لعربية �ل�سعودية و�الأمم �ملتحدة وت�سمن تقدمي مبلغ ملي�ر دوالر �أمريكي 

من �ململكة ودولة �الإم�ر�ت �لعربية �ملتحدة منه� 930 مليون دوالر ملنظم�ت 
�ملو�د  �ملو�نئ و�لطرق لزي�دة حجم  لت�أهيل  �ملتحدة و70 مليون دوالر  �المم 

�الإغ�ثية و �لو�رد�ت �لتج�رية.
�الإم�ر�ت  لدولة  �متن�نه  عن   - �للق�ء  خثثالل   - غوتريي�ص  �أنطونيو  و�أعثثثرب 
يف  �سخي  تعهد  مثثن  قثثدمثث�ه  ملثث�  �ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
ين�ير �مل��سي يقدر بث 930 مليون دوالر �أمريكي ل�سندوق �ليمن �الإن�س�ين.. 
�ملبلغ  ثلث  تقريب�ً  يغطي  �ل�سعودي   - �الإمثث�ر�تثثي  �لتعهد  هثثذ�  �أن  �إىل  م�سري� 
�ملطلوب و�ملقدر بنحو 2.96 ملي�ر دوالر لتمويل تنفيذ خطة �الأمم �ملتحدة 
�أن متويل هذه �خلطة  موؤكد�   ..  2018 لع�م  لليمن  �الإن�س�نية  لال�ستج�بة 
ماليني  مع�ن�ة  تخفيف  يف  �مل�س�عدة  مثثن  و�سرك�ئه�  �ملتحدة  �الأمم  �سيمكن 

�الأ�سخ��ص �ل�سعف�ء يف جميع �أنح�ء �ليمن.

•• جنيف-وام: 

�لربمل�نية  �ل�سعبة  وفثثثد  يثثو��ثثسثثل 
�لوطني  لثثلثثمثثجثثلثث�ثثص  �الإمثثثث�ر�تثثثثيثثثثة 
�الحت�دي م�س�ركته لليوم �خل�م�ص 
على �لتو�يل بوفد برئ��سة �سع�دة 
�ملجل�ص  ع�سو  �أحمد  ج��سم  علي 
ورئثثثثثيثثثثث�ثثثثثص جمثثثثمثثثثوعثثثثة �الحتثثثثثثثث�د 
�جتم�ع�ت  يف  �لثثثثدويل  �لثثربملثث�ين 
لثثثالحتثثث�د   138 �لثثثثثثث  �جلثثثمثثثعثثثيثثثة 
�أكر  مب�س�ركة  �لثثدويل  �لربمل�ين 
65 رئي�ص  743 ن�ئب� منهم  من 
برمل�ن و216 برمل�نية من خمتلف 

دول �لع�مل.
وي�س�رك �لوفد يف �للج�ن �لد�ئمة 
ب�ل�سالم  �ملثثعثثنثثيثثة  �لثثلثثجثثنثثة  وهثثثثي 
و�الأمن �لدوليني و�للجنة �ملعنية 
و�لتمويل  �ملثث�ثثسثثتثثد�مثثة  بثث�لثثتثثنثثمثثيثثة 
�ملعنية  و�لثثثثلثثثثجثثثثنثثثثة  و�لثثثثثتثثثثثجثثثثث�رة 
�الإن�س�ن  وحثثقثثوق  ب�لدميقر�طية 
�ل�سرق  بثث�ثثسثثوؤون  �ملعنية  و�للجنة 
�الأمم  بثث�ثثسثثوؤون  و�ملعنية  �الأو�ثثسثثط 
27 ملنتدى  �ملتحدة و�الجتم�ع �لث 
و�جتم�ع  �لثثثربملثثث�نثثثيثثث�ت  �لثثثنثثث�ثثثسثثث�ء 
ومنتدى  �الأو�ثثسثثط  �لثث�ثثسثثرق  جلنة 
�س�رك  فيم�  �ل�سب�ب  �لربمل�نيني 
�لظ�هري  �ثثسثثبثثيثثب  �أحثثثمثثثد  �ثثسثثعثث�دة 
�الأمثثثثثثثثثثثني �لثثثثثثعثثثثثث�م لثثثلثثثمثثثجثثثلثثث�ثثثص يف 
�لذي  �لع�مني  �الأمن�ء  �جتم�ع�ت 
�الحت�د  �جتم�ع�ت  �سمن  �سيعقد 
�لثثربملثث�ين �لثثثدويل خثثالل �لفرتة 
�جل�ري  م�ر�ص   28 �إىل   24 من 
�ل�سعبة  وفثثد  و�ثثسثث�رك  جنيف.  يف 

بثثثثني �لثثقثث�ثثسثث�يثث� �لتي  فثثثكثثث�ن مثثثثن 
و�سخ�سي  مبكر  ب�هتم�م  حظيت 
�ملوؤ�س�ص  �لثثثو�لثثثد  لثثه  �ملثثغثثفثثور  مثثن 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلط�ن 

�آل نهي�ن طيب �هلل ثر�ه.
وقثث�لثثت �ن دولثثثة �المثثثث�ر�ت وقعت 
عثثثثلثثثثى عثثثثثثثثدد مثثثثثثن �التثثثثفثثثث�قثثثثيثثثث�ت 
و�لتنوع  �لبيئة  بحم�ية  �ملتعلقة 
�لبيئية  و�لثثثنثثثظثثثم  �لثثثبثثثيثثثولثثثوجثثثي 
ج�نب  �إىل  و�ل�س�حلية  �لبحرية 
�لقو�نني  مثثثن  �لثثثعثثثديثثثد  �إ�ثثثثسثثثثد�ر 
�لرئ��سية  و�ملثثر��ثثسثثيثثم  �الحتثثث�ديثثثة 
يف  ن�س�أته�  منذ  �ملحلية  و�الأو�مثثثر 
�ن  �ىل  مثث�ثثسثثرية   ..  1971 عثثثث�م 
دولثثة �الإمثثثث�ر�ت مثثن �أو�ئثثثل �لدول 
�الأر�ص”  “�س�عة  يف  ت�س�رك  �لتي 
وهثثثو مثثوؤ�ثثسثثر عثثلثثى �رتثثثفثثث�ع �لوعي 
ب�أهمية �لتع�ون مع �سك�ن �لكوكب 

يف �حلف�ظ على �مل�س�در �لبيئية.
�لربمل�نية  �لثث�ثثسثثعثثبثثة  �أن  وقثثث�لثثثت 
�المثثث�ر�تثثثيثثثة تثثوؤكثثد �أهثثمثثيثثة توفري 
�ملي�ه مقرتن ب�حلف�ظ على �لتنوع 
�أوال  �ملي�ه  �لبيئي الأن حل م�سكلة 
�لتنوع  على  �حلف�ظ  على  ي�س�عد 
�سندوق  �إنثث�ثثسثث�ء  فثثث�إن  لثثثذ�  �لبيئي 
لثثتثثوفثثري �الأمثثثثن �ملثث�ئثثي يثثرفثثع من 
�حتم�ل جن�ح بر�مج �حلف�ظ على 
تطبيق  و�ثثسثثرورة  �لبيئي  �لثثتثثنثثوع 
من  �لبيئة  على  �حلف�ظ  قو�نني 
قبل جميع �لدول وفر�ص غر�م�ت 
�ل�سيد  حيث  من  �ملخ�لفني  على 
�ملحددة  و�ملن�طق  �ملو��سم  غري  يف 

وكذلك على تدمري �لغ�ب�ت .

�جتم�ع  يف  �الإمثث�ر�تثثيثثة  �لربمل�نية 
��ستكم�ل  ومت  �لث138  �جلمعية 
قر�ر  مثث�ثثسثثروع  و�عثثتثثمثث�د  من�ق�سة 
�إعالن  “ تد�عي�ت  �لط�رئ  �لبند 
�لقد�ص  حثثول  �الأمريكية  �الإد�رة 
�لفل�سطيني  �لثث�ثثسثثعثثب  وحثثثثقثثثثوق 
�سيغته  يف  الإقثثثثر�رة  متهيد�  فيه� 

�لنه�ئية نه�ية �أعم�ل �جلمعية.
فيم� مت �نتخ�ب �سع�دة علي ج��سم 
ممثل �ل�سعبة �لربمل�نية �الإم�ر�تية 
�الأوىل  �لد�ئمة  �للجنة  مكتب  يف 

لل�سلم و�الأمن �لدوليني.
و�س�ركت �سع�دة عفر�ء �لب�سطي يف 
�لن�س�ء �لربمل�ني�ت  �أعم�ل منتدى 

�الجتم�ع  �ن  �ثثسثثعثث�دتثثهثث�  وقثثث�لثثثت 
ن�ق�ص �أهد�ف �لتنمية و�مل�ستد�مة 
�ملحرز نحو  �لتقدم  قي��ص  وطثثرق 
�ن  �ىل  مثثث�ثثثسثثثرية  �ال�ثثثثسثثثثتثثثثد�مثثثثة.. 
�لنووي  �أ�س�دت ب�لربن�مج  �للجنة 
ب�إ�سر�ف  �ل�سلمي لدولة �المثث�ر�ت 

�لوك�لة �لدولية للط�قة �لذرية.
و�أكدت يف مد�خلة خالل �الجتم�ع 
�ال�ستخد�م  وتعزيز  حم�ية  حثثول 
�الإيكولوجية  لثثلثثنثثظثثم  �ملثث�ثثسثثتثثد�م 
�لبيولوجي  �لثثتثثنثثوع  �ن  �الأر�ثثسثثيثثة 
حظي على �لدو�م ب�هتم�م خ��ص 
لعالقته�  �الإمثثثثثثثثثثثث�ر�ت  دولثثثثثثثة  يف 
�لوثيقة بحي�تن� و�إرثن� �حل�س�ري 

�لدميقر�طية  جلنة  يف  �لذب�حى 
وحثثثثثقثثثثثوق �الإنثثثثث�ثثثثثسثثثثث�ن حثثثيثثثث كثثث�ن 
لثثثثث�ثثثثثسثثثثثعثثثثث�دتثثثثثه مثثثثثثد�خثثثثثثلثثثثثثة حثثثثثول 
مب�سروع  �خلثث��ثثسثثة  �لثثتثثحثث�ثثسثثري�ت 
�لدورة  يف  �سيعتمد  �لثثذي  �لثثقثثر�ر 
�لث139  لثثلثثجثثمثثعثثيثثة  �لثثثثقثثثث�دمثثثثة 
“جنيف- �أكتوبر 2018 “ حيث 
�أكثثد �ثثسثثرورة �التثثفثث�ق على قو�عد 
دولية م�سرتكة وحمددة  ومب�دئ 
و�أن  �الإن�س�نية”  “�لكر�مة  ب�س�أن 
�إن�س�ن  لثثكثثل  �لثثكثثر�مثثة  تثثكثثون هثثثذه 
�أو لونه  وبغ�ص �لنظر عن جن�سه 
�نتم�ئه  �أو  عن�سره  �أو  عقيدته  �أو 
�الإن�س�نية  �لثثكثثر�مثثة  تثثقثثرتن  و�أن 

�سع�دته�  تثثقثثدمثثت  حثثيثثث   27 �لثثثث 
ب�لرت�سح لع�سوية مكتب منتدى 
�لن�س�ء �لربمل�ني�ت وبعد �نتخ�ب�ت 
�ملكتب ف�زت مبن�سب ن�ئب رئي�ص 

منتدى �لن�س�ء �لربمل�ني�ت.
�لب�سطي  عثثثفثثثر�ء  �ثثسثثعثث�دة  وقثثث�لثثثت 
ن�ئب  �نثثثتثثثخثثث�بثثثي مبثثنثث�ثثسثثب  جثثثثث�ء 
�لربمل�ني�ت  �لن�س�ء  منتدى  رئي�ص 
�ملنتدى  مثثكثثتثثب  هثثيثثئثثة  وعثث�ثثسثثويثثة 
جلثثثثثهثثثثثود �لثثث�ثثثسثثثعثثثبثثثة �لثثثثربملثثثث�نثثثثيثثثثة 
�لف�عل  ودورهثثثثثثثثثث�  �الإمثثثثثث�ر�تثثثثثثيثثثثثثة 
�عثثثثثمثثثثث�ل �الحتثثثثثثث�د  و�لثثثثنثثثث�ثثثثسثثثثط يف 

�لربمل�ين �لدويل.
في�سل  �ثثثثسثثثثعثثثث�دة  �ثثثثثسثثثثث�رك  فثثثيثثثمثثث� 

�لع�مة �لث137 لالحت�د �لربمل�ين 
بطر�سربغ  �ثثثسثثث�نثثثت  يف  �لثثثثثثثثدويل 
و�ملت�بعة   “  2017 “�أكتوبر 
�لتنمية  الأهثثثثثثثثثثد�ف  �لثثثربملثثث�نثثثيثثثة 
�لتح�سري  �إطثثثثثث�ر  يف  �ملثث�ثثسثثتثثد�مثثة 
للمنتدى   2018 عثثثث�م  لثثثثثثدورة 
�مل�ستوى  �لثثثثرفثثثثيثثثثع  �لثثث�ثثثسثثثيثثث��ثثثسثثثي 
ب�لتنمية  �ملثثعثثنثثي  �ملثثتثثحثثدة  لثثثالأمم 
�ملثث�ثثسثثتثثد�مثثة.. كثثمثث� مت عثثقثثد حلقة 
�لرئي�سي  �ملو�سوع  حثثول  نق��سية 
�لرفيع  �لثثث�ثثثسثثثيثثث��ثثثسثثثي  لثثلثثمثثنثثتثثدى 
�لتحول   2018 لثثعثث�م  �ملثث�ثثسثثتثثوى 
وق�درة  م�ستد�مة  جمتمع�ت  نحو 

على �لتكيف.

بحقوق �مله�جرين �لق�نونية.
�سبيب  �أحثثمثثد  �سع�دة  �ثثسثث�رك  فيم� 
�جلمعية  �جتم�ع�ت  يف  �لظ�هري 
خالل  ومت  �لثثثعثثث�مثثثيثثثني  �الأمثثثثثنثثثثث�ء 
�لفنية  �الأمثثثثثور  تثثبثث�دل  �الجثثتثثمثث�ع 
�لربمل�ن�ت  يف  يثثثحثثثدث  مثثث�  حثثثثول 
�لتعديالت  �و  جتثث�ربثثهثثم  وعثثر�ثثص 
�لثثثثد�ثثثثسثثثثتثثثثوريثثثثة �لثثثثتثثثثي حثثثثدثثثثثت يف 
بثثثثلثثثثد�نثثثثهثثثثم. و�ثثثثثسثثثثث�ركثثثثثت عثثثثفثثثثر�ء 
�سوؤون  جلنة  �جتم�ع  يف  �لب�سطي 
خالله  مت  �لثثثثذي  �ملثثتثثحثثدة  �الأمم 
و�ملو�فقة  �الأعثثمثث�ل  �إقثثثثر�ر جثثثدول 
على �ملح�سر �ملوجز لدورة �للجنة 
�إط�ر �جلمعية  �لتي عقدت �سمن 

�أحي�ئه�.
وحتت وط�أة عملية ع�سكرية للجي�ص 
�ل�سهر،  من  �أكر  ��ستمرت  �ل�سوري 
دخلت �لف�س�ئل �ملع�ر�سة يف �لغوطة 
مع  مب��سرة  مف�و�س�ت  يف  �ل�سرقية 
مبوجبه�  مت  دم�سق،  حليفة  رو�سي�، 
�إجالء  �تف�قي  �إىل  تب�ع�ً  �لتو�سل 
يف  �ل�س�م  �أحثثثر�ر  حركة  ف�سيلي  مع 
مدينة حر�ست� ثم فيلق �لرحمن يف 

جنوب �لغوطة �ل�سرقية.
مثثثديثثثنثثثة دومثثثث�  مثثث�ثثثسثثثري  يثثثثثثثز�ل  وال 
�ل�سرقية  �ملعزولة يف �سم�ل �لغوطة 
جمهواًل مع ��ستمر�ر �ملف�و�س�ت بني 

جي�ص �الإ�سالم ورو�سي�.
دوم�  حثثثول  �ملثثفثث�و�ثثسثث�ت  �أن  ويثثثبثثثدو 

تو�جه عر�قيل.
فيه�  �الإ�ثثسثثالم  جي�ص  ف�سيل  وي�أمل 
دون  يثثثحثثثول  �تثثثفثثث�ق  �ىل  �لثثتثثو�ثثسثثل 
�إجالء مق�تليه منه�، �إال �أن مو�سكو 
ودم�سق هددت� بعمل ع�سكري �سده� 
م� مل يو�فق �لف�سيل �ملع�ر�ص على 

�الن�سح�ب.
�ملقربة  �لثثثوطثثثن،  �ثثسثثحثثيثثفثثة  ونثثقثثلثثت 

قبل منت�سف �لليل.
�ل�سورية  �الأنثثثثبثثثث�ء  وكثثث�لثثثة  و�أوردت 
ح�فلة   18 �أن  )�ثثسثث�نثث�(  �لثثر�ثثسثثمثثيثثة 
�سخ�س�ً   1053“ مثثتثثنثثهثث�  عثثثلثثثى 
�إره�بي�ً” ب�تت ج�هزة   239 بينهم 

لالنطالق.
بثثعثثد مثثنثثتثث�ثثسثثف �لليل  وكثثثثث�ن جثثثثرى 
�إجثثثثثثالء دفثثثعثثثة جثثثديثثثدة مثثثن جنوب 
�لثثثغثثثوطثثثة �لثثث�ثثثسثثثرقثثثيثثثة مثثثوؤلثثثفثثثة من 
 ”1152 بينهم  �سخ�س�ً   6432“

مق�تاًل على منت 101 ح�فلة.
وبعد رحلة ��ستمرت �س�ع�ت طويلة، 
�الأربع�ء  �جلثثديثثدة  �لثثدفثثعثثة  و�سلت 
حم�ة  ريثثثثف  يف  �ملثث�ثثسثثيثثق  قثثلثثعثثة  �إىل 
)و�سط( �ل�سم�يل، �لتي ت�سكل نقطة 
قو�ت  �سيطرة  من�طق  من  �النتق�ل 
�لنظ�م �إىل تلك �لتي ت�سيطر عليه� 

�لف�س�ئل �ملق�تلة.
�مل�سيق،  قلعة  يف  و��سعة  �س�حة  ويف 
بر�ص عم�ل  لفر�ن�ص  مر��سل  �س�هد 
�إغثثثث�ثثثثثة يثثثثوزعثثثثون �لثثثطثثثعثثث�م و�ملثثثيثثث�ه 
نقلهم  قبل  �لثثركثث�ب  على  و�حلليب 
حم�فظة  يف  مثثوؤقثثتثثة  خمثثيثثمثث�ت  �إىل 

•• بريوت-اأ ف ب:

مدينة  يف  �لثثث�ثثثسثثثغثثثوط  تثثتثث�ثثسثث�عثثف 
�ل�سرقية  �لغوطة  يف  �ملعزولة  دومثث� 
لثثلثثتثثو�ثثسثثل �ىل �تثثثفثثث�ق يثثحثثمثثيثثهثث� من 
تعزيز�ت  مثثثثع  بثثث�لثثثتثثثز�مثثثن  �لثثثقثثثتثثث�ل 
ي�ستمر  فيم�  حميطه�  يف  ع�سكرية 
�إجالء مئ�ت �ملق�تلني و�ملدنيني من 

جيب �آخر يف �ملنطقة �ملح��سرة.
�ملق�تلني  �آالف  �أ�سبوع، خرج  وخالل 
�ملثثعثث�ر�ثثسثثني و�ملثثدنثثيثثني مثثن �لغوطة 
�لثث�ثثسثثرقثثيثثة مبثثوجثثب �تثثفثث�قثثي �إجالء 
�ل�سغط  وطثثثثثث�أة  رو�ثثثسثثثيثثث� حتثثثت  مثثثع 
ب�تت  �لتي  �لنظ�م  لقو�ت  �لع�سكري 
�ملئة  90 يف  �أكثثر من  ت�سيطر على 

من �ملنطقة.
�مل�ستمرة  �الإجثثثثثالء  عملية  وتثثثثثوؤذن 
د�م ومرير يف منطقة  بنه�ية ف�سل 
�لف�س�ئل  مثثعثثقثثل  لثث�ثثسثثنثثو�ت  �ثثسثثكثثلثثت 
وع�نت  دمثثث�ثثثسثثثق،  قثثثثثرب  �ملثثثعثثث�ر�ثثثسثثثة 
مثثثن �حلثث�ثثسثث�ر و�لثثقثث�ثثسثثف. وهثثثثددت 
�أمثثثثن دمثث�ثثسثثق �لتي  يف �لثثثوقثثثت ذ�تثثثثه 
على  لثث�ثثسثثنثثو�ت  �لثثقثثذ�ئثثف  ت�س�قطت 

و�إىل  من  �حلركة  بحرية  و�ل�سم�ح 
�ملنطقة.

وكثثث�نثثثت مثثث�ثثثسثثث�در مثثعثث�ر�ثثسثثة �أفثثثثث�دت 
خرّيت  مثثو�ثثسثثكثثو  �أن  بثثر�ثثص  فثثر�نثث�ثثص 
جثثثيثثث�ثثثص �الإ�ثثثثثثثسثثثثثثثالم بثثثثثني �لثثثهثثثجثثثوم 
�ملن�طق  بركب  �للح�ق  �أو  �لع�سكري 

�الأخرى و�ملو�فقة على �الإجالء.
�جثثتثثمثث�ع بني  يثثعثثقثثد  �أن  ويثثفثثرت�ثثص 
�ملف�و�س�ت  مبثثلثثف  �ملثثعثثنثثيثثة  �لثثلثثجثثنثثة 

و�جل�نب �لرو�سي.
�ل�سرقية، وعلى  �لغوطة  ويف جنوب 
و�آخثثثثريثثثثن  �ثثسثثبثثقثثوهثثم  �آالف  خثثثطثثثى 
مق�تلون  يتجمع  بثثهثثم،  �سيلحقون 
ح�فالت  يف  ومثثدنثثيثثون  مثثعثث�ر�ثثسثثون 
تقّلهم من مدينة عربني �إىل نقطة 

جتمع قريبة.
وكم� ح�سل يف �الأي�م �ل�س�بقة، تقف 
لثث�ثثسثث�عثث�ت طويلة  �حلثثثث�فثثثثالت  تثثلثثك 
ب�نتظ�ر �كتم�ل �لق�فلة قبل منحه� 
ب�جت�ه  لالنطالق  �الأخ�سر  �ل�سوء 
�ثثثسثثثمثثث�ل غرب  �إدلثثثثثثثب يف  حمثثث�فثثثظثثثة 
يثثحثثتثث�ج �س�ع�ت  �أمثثثثر  �لثثثبثثثالد. وهثثثو 
ع�دة  �لثثقثث�فثثلثثة  تنطلق  وال  طثثويثثلثثة، 

�ل�سورية، عن م�سدر  �حلكومة  من 
جميع  “توجه  قثثثثولثثثثه  عثثث�ثثثسثثثكثثثري 
�لقو�ت �لع�ملة يف �لغوطة �ل�سرقية 
ع�سكرية  عثثمثثلثثيثثة  لثثبثثدء  ��ثثثسثثثتثثثعثثثد�د�ً 
يو�فق  مل  مثثثث�  دومثثثثثثث�،  يف  �ثثسثثخثثمثثة 
ت�سليم  على  �الإ�سالم  �إره�بيو جي�ص 

�ملدينة ومغ�درته�«.
�لع�سكري،  �ل�سغط  �إىل  وب�الإ�س�فة 
ب�نتظ�ر  ب�لقلق  دومثث�  �سك�ن  ي�سعر 

نت�ئج �ملف�و�س�ت.
�أفثثث�د �سك�ن  �ملثثئثث�ت وفثثق مثث�  وتظ�هر 
وكثثث�لثثثة فثثثر�نثثث�ثثثص بثثثر�ثثثص يف بثثثثريوت، 
نت�ئج  عثثلثثى  بثثثث�الطثثثثالع  مثثطثث�لثثبثثني 
�الإ�سالم  جي�ص  وبثث�إفثثر�ج  �ملف�و�س�ت 

عن �ملعتقلني لديه.
فر�ن�ص  مثثثعثثث�ر�ثثثص  مثثث�ثثثسثثثدر  و�أفثثثثثثثث�د 
�الإ�ثثسثثالم يف  �أن مثثبثث�درة جي�ص  بر�ص 
يف  مق�تليه  ببق�ء  تتمثل  �ملف�و�س�ت 
�أن تتمتع �ملدينة بحم�ية  دوم� على 
�لدولة  موؤ�س�س�ت  عثثودة  مع  رو�سية 

�إليه�.
عدة  نق�ط  على  رو�سي�  و�عرت�ست 
يف �ملب�درة بينه� “��سد�ر عفو ع�م” 

�أنثثثهثثثم يثثثنثثثوون �لثثثيثثثوم نثثقثثل �حلرب 
نثثحثثو �ثثسثثمثث�ل �ثثسثثرق �ثثسثثوريثث� ل�سرب 
هن�ك  مثثتثثو�جثثدة  كثثرديثثة  ميل�سي�ت 
�لعر�ق، وحيث تتو�جد قو�عد  ويف 
للتنظيم �الأم لقو�ت وحد�ت حم�ية 
�لعم�ل  حثثثثزب  �لثثثكثثثرديثثثة،  �لثث�ثثسثثعثثب 

�لكرد�ست�ين.
�لتنظيمني،  بثثني  تثثركثثيثث�  متثثيثثز  وال 
وهي حت�رب منذ �أكر من ثالثني 
عثث�مثث�ً حثثزب �لثثعثثمثث�ل، �لثثثذي ي�سعى 
ملو�طنيه  �لثثذ�تثثي  �حلثثكثثم  لتحقيق 

�الأكر�د. 
ولكن يف ر�أي �إكونومي�ست ، تو�جه 
كبرية،  م�سكلة  �لثثرتكثثيثثة  �خلثثطثثط 
يف  �ل�سوريني  �الأكثثثثر�د  مع�قل  الأن 
�سرق �سوري�، و�لتي متتد من منبج 
�لثثعثثر�قثثيثثة، مطوقة  نثثحثثو �حلثثثثدود 
�إىل  عدده�  ي�سل  �أمريكية  بقو�ت 

2000 جندي.
كم� متكنت وحد�ت حم�ية �ل�سعب، 
�أمريكية من  بقوة جوية  مدعومة 
بجه�ديي  كثثثثربى  هثثثزميثثثة  �إحلثثثثثث�ق 
د�عثثث�ثثثص. و�لثثثيثثثوم تثثريثثد تثثركثثيثث� من 
�أن  �لثثنثث�تثثو،  يف  حليفته�  �أمثثثريثثثكثثث�، 
تف�سح له� �ملج�ل لته�جم �لوحد�ت 
�لكردية، معتربًة �أن قو�ته�ً ال تقل 
خطر�ً عن د�ع�ص.  وح�سب �ملجلة، 

 •• لندن-وكاالت:

ر�أت جملة �إكونومي�ست �لربيط�نية 
�أهد�ف  �أن تركي� ب�تت تتطلع نحو 
��ستيالئه�  بعد  �سوري�  يف  جثثديثثدة 

على عفرين.
�أن �النت�س�ر يف  و�أ�س�رت �ملجلة �إىل 
توقيت  يف  ح�سل  عفرين  منطقة 
رجب  �لثثرتكثثي  بللرئي�ص  من��سب 
�أردوغثثثثثثثثث�ن، عثثنثثدمثث� متكنت  طثثيثثب 
�سهرين،  د�مثثت  حملة  بعد  قثثو�تثثه، 
من �ال�ستيالء على مركز �ملدينة يف 
17 م�ر�ص) �آذ�ر(. و�حتفلت تركي� 
بثثثذكثثثرى معركة  �لثثثتثثث�يل  �لثثثيثثثوم  يف 
غ�ليبويل، �النت�س�ر �لوحيد �لذي 
حثثقثثقثثه �لثثثعثثثثثثثمثثث�نثثثيثثثون، يف �حلثثثثرب 

�لع�ملية �الأوىل. 
دمج  �ملثثثجثثثلثثثة،  ر�أي  يف  و�الأ�ثثثثثثسثثثثثثو�أ، 
�أردوغثثثثثثثثث�ن �ملثثعثثركثثتثثني يف و�حثثثثثدة، 
مثثتثثهثثمثث�ً قثثثوى غثثربثثيثثة بثثدعثثم قو�ت 
كثثثثرديثثثثة �ثثثسثثثد تثثثركثثثيثثث�. وقثثثثثثثث�ل: يف 
بو��سطة  هثثث�جثثثمثثثونثثث�  غثثث�لثثثيثثثبثثثويل 
�أقوى جي�ص. و�ليوم لي�ست لديهم 
مم�ثل،  هثثجثثوم  لتنفيذ  �ل�سج�عة 
�لتنظيم�ت  بثث�أ�ثثسثثد  يح�ربونن�  لثثذ� 
�الإرهثثثث�بثثثثيثثثثة وحثث�ثثسثثيثثة وتثث�ثثسثثلثثحثث�ً يف 

�لع�مل .

كثثثث�ن   ، �إكثثثثونثثثثومثثثثيثثثث�ثثثثسثثثثت  وحثثثث�ثثثثسثثثثب 
عفرين  منطقة  عثثلثثى  �ال�ثثسثثتثثيثثالء 
�أ�ثثثسثثثهثثثل ممثثثث� كثثثثث�ن مثثثتثثثوقثثثعثثث�ً. ففي 
دب�ب�ت  فيه  تقدمت  �لثثثذي  �لثثوقثثت 
تثثركثثيثثة نثثحثثو مثثركثثز �ملثثديثثنثثة، ك�نت 
ب��سم  مثثعثثروفثثة  كثثثرديثثثة  ميلي�سي� 
�لكردية،  �ل�سعب  حم�ية  وحثثثد�ت 

�أمريك�  وهثث�جثثمثثت  تثثركثثيثث�ً.  جثثنثثديثث�ً 
ب�سبب  �لرتكية  �حلكومة  و�أملثث�نثثيثث� 
�لدموي �سد مدنيني يف  هجومه� 
�أردوغ�ن  ولكن  �لثث�ثثسثثوري.  �ل�سم�ل 
مل  ويقول:  �الته�م�ت،  تلك  ينفي 

نت�سبب بقطرة دم من �أي مدين .
وتنقل �ملجلة عن م�سوؤولني �أتر�ك 

 200 قثثد تر�جعت. وهثثرب قثثر�بثثة 
�ألف مدين، ح�سب �ملر�سد �ل�سوري 

حلقوق �الإن�س�ن. 
وُيثثفثثيثثد �ملثثر�ثثسثثد، ومثثقثثره يف لندن، 
�لهجوم  قتلو� يف  289 مدني�ً  ب�أن 
�أكر  �سقوط  عثثن  ف�ساًل  �لثثرتكثثي، 
و46  كثثثردي،  مق�تل   1500 مثثن 

وفد ال�سعبة الربملانية.. م�ساركة فاعلة يف اأعمال اجلمعية ال�138 لالحتاد الربملاين الدويل 

النظام ال�صوري ي�صيطر على90 يف املئة من املنطقة

�سغوط لالتفاق حول دوما والإجالء م�ستمر من الغوطة

�ثثثسثثثمثثث�ل غرب  �ملثثثثحثثثث�ذيثثثثة يف  �إدلثثثثثثثثب 
�لبالد.

بر�ص  فثثثثر�نثثثث�ثثثثص  مثثثثر��ثثثثسثثثثل  ونثثثثثقثثثثثل 
�أحد  زج�ج  تك�سر  حل�فلة  م�س�هدته 
�لرك�ب  عثثن بع�ص  ونثثقثثل  نثثو�فثثذهثث�، 
عليهم  رمثثثثو�  �أ�ثثسثثخثث��ثثص  �إن  قثثولثثهثثم 
�حلج�رة �أثن�ء مرورهم من من�طق 

�سيطرة �حلكومة.
وخرج بذلك حتى �الآن �أكر من 19 
�جلنوبية  �لبلد�ت  من  �سخ�ص  �ألف 

فقط، بعدم� ك�ن مت �إجالء �أكر من 
4500 من حر�ست�.

�ل�سرقية  �لثثغثثوطثثة  خثث�ثثسثث�رة  وت�سكل 
�لتي ت�ستهدفه� قو�ت �لنظ�م بهجوم 
�سب�ط/فرب�ير،   18 مثثنثثذ  عثثنثثيثثف 

�سربة موجعة للف�س�ئل �ملع�ر�سة.
يف  و�ملدفعي  �جلثثوي  �لق�سف  و�أدى 
�لغوطة �إىل مقتل �أكر من 1630 
مثثدنثثيثث�ً مثثنثثذ بثثثدء �لثثهثثجثثوم، بح�سب 

�ملر�سد �ل�سوري حلقوق �الن�س�ن.

و�إىل ج�نب عملي�ت �الإجالء، ي�ستمر 
نزوح �ملدنيني من �لغوطة �ل�سرقية 
عثثرب مثثعثث�بثثر حثثددتثثهثث� قثثثو�ت �لنظ�م 

تو�سل �إىل من�طق �سيطرته�.
�ل�سورية  �الأنثثثثبثثثث�ء  وكثثث�لثثثة  ونثثقثثلثثت 
�ألف   128 �أن  )�ثثسثث�نثث�(  �لثثر�ثثسثثمثثيثثة 
من  �الآن  حثثثتثثثى  خثثثثرجثثثثو�  �ثثسثثخثث�ثثص 
هوؤالء  نقل  ويتم  “�الآمنة”.  �ملع�بر 
�حلكومة  �أن�س�أته�  �إيثثو�ء  مر�كز  �إىل 

�ل�سورية.

اأنقرة تنوي �سرب ميل�سيات كردية بعد ا�ستيالئها على عفرين وتتحرك �سرقًا
للتو�سل  مثثنثثبثثج  بثثثلثثثدة  متثثهثثد  قثثثد 
توتر.  بثثثوؤرة  قثثد ت�سبح  �أو  �إىل حثثل 
فثثقثثد وعثثثثثدت �أمثثثريثثثكثثث�، مثثنثثذ وقت 
كثثرديثثة من  قثثثو�ت  طثثويثثل، ب�سحب 
منه�  تد�ع�ص  طثثرد  بعدم�  �لبلدة 
يز�لون  ال  ولثثكثثنثثهثثم   .2016 يف 
�أمريك�  وتعترب  هثثنثث�ك،  موجودين 

وجودهم �أ�س��سي�ً لت�أمني �ملنطقة. 
�سفقة  �إىل  �لتو�سل  يتم  ولثثرمبثث� 
�لوحد�ت  خثثاللثثهثث�  مثثثن  تثثنثث�ثثسثثحثثب 
�لفر�ت،  نهر  �ثثسثثرق  نحو  �لثثكثثرديثثة 
فيم� تعمل تركي� و�أمريك� للتن�سيق 
مثثثع قثثثث�دة حمثثلثثيثثني لثثلثثحثثفثث�ظ على 

�ل�سالم هن�ك.
�ل�سوؤ�ل  يتعلق  �ملجلة،  بر�أي  ولكن، 
�ملثثلثثح �الآخثثثثثر مبثثث� �ثثسثثتثثقثثرره تركي� 
ملثثثنثثثطثثثقثثثة عثثثثفثثثثريثثثثن، وقثثثثثثثد �أوحثثثثثثثى 
مالكه�  �إىل  بثث�إعثث�دتثثهثث�  �أردوغثثثثثثث�ن 
عثثزز خمثثث�وف من  مثث�   ، �ل�سرعيني 
�حثثتثثمثث�ل ��ثثسثثتثثغثثاللثثهثث� لثثتثثوطثثني م� 
�سوري  الجثثثئ  مثثاليثثني   3-4 بثثثني 
مثثعثثظثثمثثهثثم عثثثثرب مثثثن �ملثثقثثيثثمثثني يف 
تركي�، �أو ��ستيع�ب الجئني ُيحتمل 
تتعر�ص  �إدلب حيث  خروجهم من 
قو�ت مع�ر�سة هن�ك لق�سف جوي 
من قبل �جلي�ص �ل�سوري وط�ئر�ت 

رو�سية. 

 متطرف يقتل ويجرح 8 
ُم�سلني يف م�سجد بال�سودان

 •• اخلرطوم-وكاالت:

�أحد  د�خثثل  مت�سدد  يد  على  �آخرين   5 و�أ�سيب  م�سرعهم�  �سخ�س�ن  لقي 
�ل�سود�نية  �لثثعثث��ثثسثثمثثة  �ثثسثثرقثثي  كثثيثثلثثومثثرت�ً   480 كثث�ثثسثثال  مثثديثثنثثة  مثث�ثثسثث�جثثد 

�خلرطوم، ولقي �مله�جم حتفه على يد �مل�سلني.
و�أكد مدير �سرطة والية ك�سال �للو�ء يحى �له�دي، �سقوط ثالثة �أ�سخ��ص 
يف �حل�دث �لذي �أعقب �سالة �لع�س�ء مب�سجد �ل�سيخ �إبر�هيم عثم�ن بحي 
مكر�م. وق�ل �له�دي، وفق موقع �سود�ن تربيون �إن تكفريي�ً طلب من �إم�م 
�مل�سجد �حلديث بعد �سالة �لع�س�ء قبل �أن يدخل يف م�س�دة معه وي�ستل �سكين�ً 
ه�جم به� �الإم�م و�مل�سلني . و�أف�د مدير �سرطة �لوالية ب�سقوط قتيلني كم� 
قُتل �مله�جم على يد �مل�سلني �لذين تدخلو� لوقف هجومه عليهم، ف�ساًل 
عن �سقوط 5 جرحى نقلو� �إىل �مل�ست�سفى وح�لتهم م�ستقرة. ومن جهته، 
وزير �لثق�فة و�الإعالم بوالية ك�سال جمذوب �أبو مو�سى، �إن مت�سدد�ً ُيرجح 
�أنه يتبع جلم�عة �لتكفري و�لهجرة ه�جم �مل�سلني مب�سجد يف حي مكر�م. 
و�أ�س�ف �لوزير، �أن �الأجهزة �الأمنية �تخذت �الإجر�ء�ت �لالزمة و�لتحري�ت 

ج�رية لك�سف مالب�س�ت �حل�دث، �لذي عده ع�ر�س�ً وغريب�ً على �لوالية .
قلل  م�  وهثثو   ، مدية  �مل�سلني  على  هجومه  يف  ��ستخدم  �مله�جم  �أن  وت�بع 
ر�ح مرت�دي  �ل�سود�نية بحو�دث م�س�بهة  �لذ�كرة  �ل�سح�ي�. وحتفظ  عدد 
4 فرب�ير)�سب�ط(  �أن ملت�سدد يدعى �خلليفي يف  �مل�س�جد �سحيته�. و�سبق 
1994 ��ستهد�ف م�سجد �ل�سيخ �أبوزيد يف �أمدرم�ن، م� �أ�سفر عن �سقوط 

51 �سخ�س�ً بني قتيل وجريح.
عب��ص  ي�سمى  �آخثثر  مت�سدد  �أطلق   2000 �الأول(  دي�سمرب)ك�نون   9 ويف 
�جلر�فة  ب�س�حية  �ل�سديق  �أبوبكر  مب�سجد  �مل�سلني  على  �لثثنثث�ر  �لب�قر، 

�سم�ل �أمدرم�ن م� �أدى �إىل �سقوط 20 قتياًل.
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الفجر الريا�ضي

  يثث�ثثسثثهثثد مثثقثثر نثثثث�دي دبثثثي �لثثثدويل 
�ملين�ء  يف  �لثثبثثحثثريثثة  لثثلثثريثث��ثثسثث�ت 
�ل�سي�حي �ليوم -�خلمي�ص- حركة 
�مل�س�ركة  �إجثثثر�ء�ت  بثثدء  ن�سطة مع 
للدر�ج�ت  دبي  �سب�ق  من�ف�س�ت  يف 
�مل�ئية -�جلولة �ل�س�بعة و�خلت�مية 
بطولة �الإم�ر�ت �لدولية -2018 
�س�طئ  يف  �لثثنثث�دي  ينظمه  و�لثثثثذي 
مريك�تو  مثثثركثثثز  مثثقثث�بثثل  جثثثمثثثري� 

للت�سوق يوم غد -�جلمعة-.
-�خلمي�ص-  �لثثثثيثثثثوم  وتثث�ثثسثثتثثكثثمثثل   
�ل�سب�ق  يف  �ملثثث�ثثثسثثث�ركثثثة  �إجثثثثثثثثثر�ء�ت 
�أن يحظي  يثثتثثوقثثع  �لثثكثثبثثري و�لثثثثذي 
مبثث�ثثسثث�ركثثة و�إقثثثبثثث�ل كثثبثثرييثثن نظر� 
مو�سم  خثثثتثثث�م  متثثثثثل  �جلثثثولثثثة  الن 
�ثثثسثثثبثثث�قثثث�ت �لثثثثثثدر�جثثثثثث�ت �ملثثث�ئثثثيثثثة يف 
�لثثدولثثة حيث تتوجه �الأنثثظثث�ر بعد 
�خل�رجية  �ملثثث�ثثثسثثث�ركثثث�ت  �إىل  ذلثثثثك 
و�ال�ثثثثسثثثثتثثثثحثثثثقثثثث�قثثثث�ت �لثثثثعثثثث�ملثثثثيثثثثة يف 

و�أي�س�  �الأوروبثثثثثثيثثثثثثة  �لثثثثبثثثثطثثثثوالت 
�لع�ملية يف �أمريك� وت�يالند

�للجنة  تثثثقثثثوم  �أن  �ملثثنثثتثثظثثر  ومثثثثن 
�لثثفثثنثثيثثة �ملثث�ثثسثثرفثثة عثثلثثى �ثثسثثبثث�ق دبي 
للدر�ج�ت �مل�ئية -�جلولة �ل�س�بعة 
و�خلثثتثث�مثثيثثة مثثن بطولة �الإمثثثث�ر�ت 
�لدولية للدر�ج�ت �مل�ئية- ب�إجر�ء 
جميع  على  �ملعت�د  �لفني  �لفح�ص 
�لدر�ج�ت �مل�ئية يف �ل�سب�ق متهيد� 
لتحول �جلميع �إىل �س�حة �لتن�ف�ص 
�س�طئ  يف  �جلثثثمثثثعثثثة-   - غثثثد  يثثثثوم 
مريك�تو  مثثركثثز  مثثقثث�بثثل  جثثثمثثثري�� 

للت�سوق.
 ويعقد يف ق�عة �الجتم�ع�ت ب�ملين�ء 
�الجتم�ع  �لثثثثنثثثث�دي  يف  �لثث�ثثسثثيثث�حثثي 
�ملنظمة  �لثثلثثجثثنثثة  بثثثني  �لثثتثثنثثويثثري 
�لتعليم�ت  لثث�ثثسثثرح  و�ملثثتثث�ثثسثث�بثثقثثني 
و�لثثلثثو�ئثثح و�لثث�ثثسثثروط و�لثثثثرد على 
ك�فة �ال�ستف�س�ر�ت �ملتعلقة بكور�ص 

-�جلمعة  غد  يثثوم  �ل�سب�ق  وم�س�ر 
وذلثثثثك بثثحثث�ثثسثثور حمثثمثثد عثثبثثد �هلل 

ح�رب ع�سو جمل�ص �الإد�رة �ملدير 
�لثثتثثنثثفثثيثثذي لثثثنثثث�دي دبثثثثي �لثثثثدويل 

للري��س�ت �لبحرية وغ�من خمي�ص 
�ملري م�سرف �ل�سب�ق

كثثث�ثثثسثثثف �ملثثثثثوؤمتثثثثثر �لثثث�ثثثسثثثحثثثفثثثي لثثثنثثث�دي 
�ل�س�رقة لري��س�ت �لدف�ع عن �لنف�ص 
عن منحه والأول مرة دبلوم� ميد�ني� 
�لثثثدورة  يف  �ملثثدربثثني  مثثن  للملتحقني 
�لك�ر�تيه  ملثثثدربثثثي  �لثثثثث�نثثيثثة  �لثثدولثثيثثة 
�الأوليمبية  �الأكثث�دميثثيثثة  من  و�ملعتمد 
�نعق�ده  �ملوؤمتر خالل  و�أكثثد  �لوطنية 
مدينة  يف  �لثثنثث�دي  مبقر  �أمثث�ثثص  م�س�ء 
�ملتقدمني  �أعثثد�د  �رتف�ع  عن  �ل�س�رقة 
م�س�رك�   165 �إىل  لي�سل  للم�س�ركة 
منهم 31 مدرب� و134 العب�. حتدث 
يف �ملثثوؤمتثثر كثثل مثثن عثثبثثد �ملثثلثثك ج�ين 
مدير �الأك�دميية �الأوليمبية �لوطنية 
نثثث�ئثثثب رئي�ص  مثثث�جثثثد  عثثثلثثثي  وحمثثثمثثثد 
جمل�ص �إد�رة ن�دي �ل�س�رقة لري��س�ت 
�لثثثدفثثث�ع عثثن �لثثنثثفثث�ثثص و�أيثثثثثوب ل�سكري 
مدير ن�دي �ل�س�رقة لري��س�ت �لدف�ع 
عن �لنف�ص و�لذي بدوره �أد�ر �ملوؤمتر 
ن�دي  ��ثثسثثرة  �ثثسثثعثث�دة  مبدي�  �ل�سحفي 
�ل�س�رقة لري��س�ت �لدف�ع عن �لنف�ص 
و�لبن�ء  �لالفت  ب�لتع�ون  و�عثثتثثز�زهثث� 
�لوطنية  �الأوليمبية  �الكثث�دميثثيثثة  مثثع 

وم�س�ركته� يف تنظيم �لدورة .
�لدولية  �لثثثدورة  �أن  ل�سكري  و�أو�ثثسثثح 
تثثقثث�م حتت  �لثثكثث�ر�تثثيثثه  ملثثدربثثي  �لث�نية 
رعثثثثث�يثثثثثة �لثثث�ثثثسثثثيثثثخ �ثثثسثثثقثثثر بثثثثثن حممد 
�ل�س�رقة  جمثثلثث�ثثص  رئثثيثث�ثثص  �لثثقثث��ثثسثثمثثى 
�لث�نية  �لن�سخة  و�ستنطلق  �لري��سي 
لثثثلثثثدورة �لثثثدولثثثيثثثة لثثلثثكثث�ر�تثثيثثه خالل 
�لفرتة من 28 - 31 م�ر�ص �جل�ري 
ن�دى  ويثثنثثظثثمثثهثث�  ي�ست�سيفه�  و�لثثتثثى 
�ل�س�رقة لري��س�ت �لدف�ع عن �لنف�ص 
�لوطنية  �الأكثثث�دميثثثيثثثة  مثثع  بثث�لثثتثثعثث�ون 
�لتج�رية  ب�تي�  وبثثرعثث�يثثة   . �الأوملثثبثثيثثة 

�ملوؤمتر  بثثثد�يثثثة  ويف  �ثثسثثبثثورت  و�لثثثنثثثون 
�لثث�ثثسثثحثثفثثي �أبثثثثثثدى عثثبثثد �ملثثثلثثثك ج�ين 
مدير �الأك�دميية �الأوليمبية �لوطنية 
تثثرحثثيثثب �لثثلثثجثثنثثة �الأولثثيثثمثثبثثيثثة ممثال 
ن�دي  مثثثع  �لثثثتثثثعثثث�ون  بثثث�الأكثثث�دميثثثيثثثة يف 
�ل�س�رقة لري��س�ت �لدف�ع عن �لنف�ص 
�إطثثثثث�ر تالقي  و�إجنثثثثثث�ح يف  تثثنثثظثثيثثم  يف 
روؤيثثثة �الأكثث�دميثثيثثة و�لثثنثث�دي يف رع�ية 
�لنج�ح  مثلث  خثثثالل  مثثن  �ملثثوهثثوبثثني 
�لن�جح  ب�ملدرب  و�سفه  وفق  و�ملتمثل 

و�الإد�ري �لن�جح و�لعمل �خلالق .
و�أ�س�د بدور جمل�ص �ل�س�رقة �لري��سي 
�لتحتية  �لثثبثثنثثيثثة  تثثوفثثري  يف  وجثثثهثثثوده 
�لثثريثث��ثثسثثيثثة لثثالأنثثديثثة و�أكثثثثد جثثث�ين �أن 
�لوطنية  �الأولثثثيثثثمثثثبثثثيثثثة  �الأكثثثث�دميثثثثيثثثثة 
لثثديثثهثث� خثثطثثة وبثثثرنثثث�مثثثج عثثلثثى مثثثد�ر 

تنظيمه�  بثثجثث�نثثب  �لثثريثث��ثثسثثي  �ملثثو�ثثسثثم 
للعديد من �لرب�مج �ملختلفة للهيئ�ت 
و�لثثثتثثثي تعزز  �لثثريثث��ثثسثثيثثة  و�جلثثثثهثثثث�ت 
�الرتق�ء  �الأكثث�دميثثيثثة يف  �أهثثثثد�ف  مثثن 
ب�لكو�در �لري��سية. فيم� نقل حممد 
�إد�رة  ن�ئب رئي�ص جمل�ص  علي م�جد 
عن  �لثثدفثث�ع  لري��س�ت  �ل�س�رقة  نثث�دي 
�الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  حتي�ت  �لنف�ص 
جمل�ص  و�أع�س�ء  �لنوم�ن  عبد�لعزيز 
�لن�دي ويف  �أن  كلمته  و�أكثثد يف  �الإد�رة 
�أوليمبي  الإعثثد�د العثثب  ي�سعى  خطته 
يف  ميد�لية  على  �حل�سول  على  قثث�در 
من�ف�س�ت 2024م من خالل �سي��سة 
�لثثثنثثث�دي يف نثث�ثثسثثر �لثثثعثثث�ب �لثثثدفثثث�ع عن 
و�سع  �أن  بعد  �أفقية  بطريقة  �لنف�ص 
�لتن�ف�ص  وقثثف  تكمن يف  �أولثثيثثة  خطة 

و�الكتف�ء بتدريب �أجي�ل و�عدة ومن 
�إىل  للو�سول  للم�س�ركة  ت�أهيله�  ثثثم 
ب�أن  مثث�جثثد  و�أ�ثثسثث�ر  �لتتويج.  من�س�ت 
�لثثدورة تركز يف ن�سخته� �لث�نية على 
للمدربني  �لثثتثثدريثثبثثيثثة  �لثثكثثفثث�ءة  رفثثثع 
�إم�رة  م�ستوى  على  لي�ص  و�لالعبني 
�لثثث�ثثثسثثث�رقثثثة وحثثث�ثثثسثثثب بثثثثل �أيثثث�ثثثسثثث�ً على 
فتح  مت  حيث  ب�سكل  �لثثدولثثة  م�ستوى 
�لدولة  �أمثثثثث�م جثثمثثيثثع مثثثدربثثثي  �لثثثبثثث�ب 
للت�سجيل به� و�ال�ستف�دة من خرب�ت 
�أن  مثثوؤكثثد�  �ل�سرف  و�سيوف  �خلثثرب�ء 
�ملثث�ثثسثث�ركثثني بثثث�لثثثدورة يثثحثث�ثثسثثلثثون على 
للك�ر�تيه  �ملثثثيثثثد�ين  �لثثدبثثلثثوم  �ثثسثثهثث�دة 
�الأوليمبية  �الأكثث�دميثثيثثة  مثثن  �ملعتمد 

�لوطنية.
من  كثثثوكثثثبثثثة  هثثثثنثثثث�ك  �أن  �إىل  ولثثثثفثثثثت 

لثثثلثثثدورة وهم  �ملثثثدربثثثني مت دعثثوتثثهثثم 
�لفني  �ملثثثثثديثثثثثر  �لثثث�ثثثسثثثلثثثطثثث�ن  حمثثثمثثثد 
خبري  �لكويتية  �لوطنية  للمنتخب�ت 
من  تكرميه  و�سيتم  �لع�ملي  �لك�ر�تيه 
عم�د  �لدكتور  ح�سور  بج�نب  �لن�دي 
�لثث�ثثسثثر�ثثسثثي رئثثيثث�ثثص جلثثنثثة �حلثثثكثثث�م يف 
�لعلي�  �للجنة  رئي�ص  �مل�سري  �الحتثث�د 
�لثثعثثربثثي وحممد  بثثث�الحتثثث�د  لثثلثثحثثكثث�م 
ري��سة  خبري  �لع�ملي  �ملثثدرب  بهر�مي 
تتجي�ن�  �لثثدولثثيثثة  و�ملثثدربثثة  �لك�ر�تيه 
و�سيف �سرف �لدورة ي��سمني حمدي 

بطلة �لع�مل .
�الأ�ست�ذ  �أيثث�ثثسثث�  بثثث�لثثثدورة  و�سيح��سر 
�لثثثعثثث�مثثثري يف علم  نثث��ثثسثثر  �لثثثدكثثثتثثثور 
�لثثريثث��ثثسثثي و�لثثثدكثثثتثثثور �سليم  �لثثنثثفثث�ثثص 
�ملوهوبني  رعثثث�يثثثة  خثثبثثري  �لثث�ثثسثثعثثيثثدي 
مبجل�ص �ل�س�رقة �لري��سي و�لدكتور 
حثثمثثود خثثلثثف مثثديثثر نثثثث�دي �لثثثذيثثثد يف 
جم�ل �لتخطيط �لتدريبي �لري��سي 
و�لثثدكثثتثثور خثث�لثثد �لثث�ثثسثث�ذيل يف جم�ل 
��س�مه  و�لثثدكثثتثثور  �ملثثالعثثب  �إ�ثثسثث�بثث�ت 
�لالال يف جم�ل �لتغذية للري��سيني.

و�أكد حممد على م�جد ب�أنه مت توفري 
كثث�فثثة �سبل �لثثنثثجثث�ح لثثهثثذه �لثثثثدورة فى 
ن�سخته� �لث�نية من حيث �لتجهيز�ت 
بحيث  و�ملثث�لثثيثثة  �الإد�ريثثثثة  و�لرتتيب�ت 

حتقق �لدورة �أهد�فه� .
�أيوب ل�سكرى  �أ�س�د  �ملوؤمتر  ويف نه�ية 
مثثثثديثثثثر �لثثثثثنثثثثث�دى بثثث�خثثثتثثثيثثث�ر �خلثثثثثرب�ء 
و�ملثثحثث��ثثسثثريثثن فثثى هثثذه �لثثثثدورة حيث 
تثث�ثثسثثم كثثوكثثبثثة مثثثن �أفثثث�ثثثسثثثل �خلثثثثرب�ء 
و�ملثثدربثثني و�أبثثطثث�ل �لثثعثث�مل �حل�ليني 
و�ل�س�بقني لنقل خرب�تهم �إىل مدربي 

والعبي �لدولة .

وقع م�رك �ألني، حمرتف �ل�سنوكر �ملتوج بلقب �مل��سرتز، عقد 
رع�ية جديد مع ب�ركلي لالأ�سول، �سركة �ال�ستثم�ر�ت متعددة 
�الأ�سول و�لتي له� مك�تب يف كل من دبي ولندن وموزعني يف 

�أنح�ء �ل�سرق �الأق�سى. 
ع�م�،   32 �لعمر  �لب�لغ من  �ل�سم�يل  �الآيرلندي  �ألثثني،  وف�ز 
ب�أول تتويج ثالثي له بعد �أن هزم ك�يرن ويل�سون 10-7 يف 
ق�سر  يف  �أقيمت  �لتي  �مل��سرتز  بطولة  من  �الأخثثثرية  �جلولة 

�الإ�سكندرية بلندن �ل�سهر �مل��سي. 
�سعيه  �ألني مع  لث  �إ�س�فية  �لرع�ية �جلديد دفعة  ويقدم عقد 
للفوز ب�أول لقب ع�ملي له يف �لفع�لية �الأهم يف ع�مل �ل�سنوكر 
�سيفيلد  مثثديثثنثثة  يف  كرو�سيبل  مثث�ثثسثثرح  عثثلثثى  عثثقثثدهثث�  و�ملثثزمثثع 

ب�إجنلرت� يف �لفرتة م� بني 21 �أبريل وحتى 7 م�يو. 
“�أتوق  �ألني:  وتعليق� على توقيع عقد �لرع�ية �جلديد، ق�ل 
و�لفع�لي�ت  �ملثثحثث�فثثل  يف  ومتثثثثثيثثلثثهثثم  بثث�ركثثلثثي  �ثثسثثعثث�ر  الرتثثثثثد�ء 
�حلجم.  بثثهثثذ�  �سركة  مثثع  ب�لتوقيع  ب�لفخر  ��سعر  �لثثكثثربى. 
يل  لدعمهم  و�سكري  �سع�دتي  مثثدى  عثثن  �لتعبري  ي�سعني  ال 
�لكبرية  �لفع�لي�ت  بع�ص  �إىل  �لفريق  حل�سور  قدم�  و�أتطلع 

�لتي �سوف �أ�س�رك فيه� هذ� �لع�م«. 
ب�ركلي  لثثثدى  �أول  �لثث�ثثسثثريثثك  �أو�ن،  ج�سنت  �ثثسثثرح  جهته  مثثن 
�لري��سيني  �لنجوم  ك�أحد  مثث�رك  “�خرتن�  ق�ئال:  لالأ�سول، 
يبذله  �لثثذي  �لكبري  للجهد  نظر�  لرع�يتهم  نتطلع  �لثثذيثثن 
�للعبة وجلذوره  يف  �ال�سرت�تيجية  �لتخطيطية  ومه�ر�ته يف 

�ملت�أ�سلة، ن�هيك عن جن�ح�ته �ملتو��سلة«.
�الأعم�ل  �ل�سنوكر لي�ص مبختلف عن ع�مل  “ ع�مل  و�أ�س�ف: 

وبح�جة  و�سعب  منهجي  – فهو  وفقه  نعمل  �لثثذي  �ملتن�مي 
لثثتثثكثثتثثيثثك و��ثثثسثثثح ومثثثثدرو�ثثثثص. نثثث�أمثثثل ونثثعثثمثثل عثثلثثى �أن تثثثدوم 
كثثل حظ� طيب� يف  ملثثث�رك  ونتمنى  طثثويثثل  ملثثدى  �ل�سر�كة  هثثذه 

��ستعد�د�ته لبطولة �لع�م يف كرو�سيبل«. 
�ململكة  بطولة  خثثالل  �للعبة  يف  له  ت�سنيف  �أول  �ألثثني  وحقق 
ت�سجيل  مثثن  متكن   2016 �لثثعثث�م  ويف   2011 لع�م  �ملتحدة 

�لرقم 147 �ل�سعب يف نف�ص �لبطولة. 
ويعترب �ألثثثني مثثن �أكثثثر �لثثالعثثبثثني �ملثثوهثثوبثثني �لثثقثث�دمثثني من 
ديني�ص  �ل�س�بقني  �لع�مل  �ل�سم�لية منذ حقبة بطلي  �إيرلند� 
�أوروب�  بلقبي  �لفوز  من  متكن  كم�  هيغينز،  و�أليك�ص  ت�يلور 
و�لع�مل لل�سب�ب قبل �لتوجه لالحرت�فية ع�م 2005. وبعيد� 
عن ط�ولة �ل�سنوكر، يعترب �ألني من �الأ�سو�ت �لد�عمة لفريق 

�إيرلند� �ل�سم�لية لكرة �لقدم وحمب للعبة �لغولف. 
وت�س�عد  �لتج�رية،  بثث�الأعثثمثث�ل  �لقي�م  يف  ب�ركلي  وتتخ�س�ص 
و�ل�سي�فة  �لعق�ري  �لتطوير  قط�ع�ت  يف  �لن��سئة  �ل�سرك�ت 
و�الأعثثثثمثثثث�ل عثثلثثى �لثثنثثمثثو و�الزدهثثثثثثثث�ر. وتثثقثثع جثثمثثيثثع �الأ�سول 
و�لوالي�ت  �ملثثتثثحثثدة  �ملثثمثثلثثكثثة  مثثن  كثثل  يف  لل�سركة  �الأ�ثثسثث��ثثسثثيثثة 
قط�ع�ت  على  �لعق�رية  ب�ركلي  حمفظة  تتوزع  فيم�  �ملتحدة، 
خمتلفة تت�سمن ��سوال ق�ئمة وجديدة يف جمموعة من �أكر 

�ملو�قع ج�ذبية حول �لع�مل. 
يجدر ب�لذكر �أن ب�ركلي لالأ�سول، وكجزء من ��سرت�تيجيته� 
�إىل  تثثهثثدف  �لثثعثثو�ئثثد،  وحتقيق  �ملخ�طر  تقليل  على  �لق�ئمة 
مو��سلة تطوير وتنويع حمفظة �أعم�له� و�لتوجه�ت �ل�سوقية 

�لق�ئمة و�جلديدة. 

�أعلن ن�دي جي�نغ�سو �سونينغ �ل�سيني لكرة �لقدم �ن مدربه 
�اليط�يل ف�بيو ك�بيلو ترك من�سبه بعد 9 ��سهر فقط على 
�الجتم�عي:  �لتو��سل  مو�قع  على  �لن�دي  و�كثثد  ��ستالمه. 
بعد ��ست�س�ر�ت ودية بني �لطرفني، مت ف�سخ عقد �ل�سيد ف�بيو 
ل�سونينغ  يعد مدرب�  ك�بيلو مل  �ل�سيد  �نته�ئه.  قبل  ك�بيلو 
�ف �سي. وف�سل �ملدرب �ل�س�بق لن�دي ري�ل مدريد �ال�سب�ين 
�هتم�م  �أي  نفى  و�لثثثذي  عثث�مثث�(   71( �النكليزي  و�ملنتخب 
�ق�لة  �ل�س�غر منذ  �إيط�لي�  مبن�سب تدريب منتخب بالده 
ج�ن بيريو فنتور�، يف قي�دة �لفريق �ل�سيني �لذي ي�سم يف 
�لرب�زيلي  �ل�س�بق  �النكليزي  ت�سل�سي  و�سط  العب  �سفوفه 

ر�مريي�ص ومو�طنه �أليك�ص تيك�سيري�، �ىل �لت�ألق.
�آخثثثر هثثو و�لثثثرت �س�ب�تيني  �يثثطثث�يل  يثثرتك  وبثثرحثثيثثل ك�بيلو 
مكلف�  كثث�ن  �سونينغ.  جمموعة  لفرق  فني�  من�سق�  من�سبه 
ذ�ته�  �ملهمة  مثثو�ز�ة  �ي�س�  ولكن  �سونينغ  مع  �ملن�سب  بهذه 
يف �ثثسثثفثثوف �نثثثرت مثثيثثالن، �لثثثنثثث�دي �اليثثثطثثث�يل �لثثثثذي متلكه 
�ملثثجثثمثثوعثثة �لثث�ثثسثثيثثنثثيثثة �لثثكثثبثثرية. ووفثثثقثثث� لثثو�ثثسثث�ئثثل �الإعثثثثالم 
�لعقد  و�سونينغ  �س�ب�تيني  �أنهى  فقد  �الإيط�لية،  �لري��سية 

ب�تف�ق متب�دل، م�سرية �ىل �ن �س�ب�تيني �لذي عني يف �ي�ر/
�لك�فية  �أ�سفه لال�ستثم�ر�ت غري  �أعثثرب عن   ،2017 م�يو 
�لذي  ك�بيلو  وكثث�ن  ميالن.  �نرت  يف  �ل�سينيني  للم�سوؤولني 
ويثثوفثثنثثتثثو�ثثص ورومثثثث� ومثثنثثتثثخثثب رو�سي�  مثثيثثالن  �أيثث�ثثسثث�  درب 
�لفنية  لثثالد�رة  �ن�سم  �لر�ئعة،  �لتدريبية  م�سريته  خثثالل 
للفريق �ل�سيني يف حزير�ن/يونيو �مل��سي. وبح�سب و�س�ئل 
�الإعالم، قدم له �لن�دي �سفقة ملدة 18 �سهر� و10 مليون 
�لثثذي كثث�ن يع�ين وقريب� من  �لثثتثثو�زن للفريق  يثثورو �عثثث�دة 

منطقة �لهبوط.
�أنهى فريق مدينة ن�جنني )�سرق  ك�بيلو،  قي�دة  لكن حتت 
�ل�سني( �ملو�سم �مل��سي يف �ملركز �لث�ين ع�سر �ملتو��سع بني 
فثثريثثقثث�، وهثثو �ملثثركثثز �لثثثذي يحتله هثثذ� �ملثثو�ثثسثثم بعد 3   16

مر�حل من فوز وخ�س�رتني متت�ليتني.
و�و�سحت و�س�ئل �العالم �ل�سينية �ن رحيل ك�بيلو مرتبط 
م�س�ألة  �ملثث�ثثسثثوؤولثثني خ�سو�س� يف  مثثع  �لثثتثثو�فثثق  بثث�ثثسثثوء  �أكثثثر 
�لروم�ين  �أن  �لثثنثثتثث�ئثثج، مثث�ثثسثثرية �ىل  �أكثثثر مثثن  �النثثتثثقثث�الت 

كو�سمني �والريو مر�سح خلالفته.

كابيلو يرتك جيانغ�سو �سونينغ بعد 9 اأ�سهر فقط 

•• دبي –الفجر: 

للن��سئني  �لوطني  منتخبن�  يخو�ص 
حتثثت 15 �ثثسثثنثثة، مثثثبثثث�ر�ة وديثثثثة �أمثثث�م 
ن�دي �لن�سر �ليوم �خلمي�ص، �ل�س�عة 
�لن�دي يف دبي،  5:45 م�س�ء�ً، مبقر 
يف �إط�ر �لتو��سل و�لتع�ون بني �إد�رة 
و�أندية  �لفنية  و�لثث�ثثسثثوؤون  �ملنتخب�ت 
�الأبي�ص  ��ستعد�د�ت  و�سمن  �لدولة، 
�لودية  �إيثثطثث�لثثيثث�  لثثبثثطثثولثثة  �لثث�ثثسثثغثثري 
�إقثث�مثثتثثهثث� خالل  �لثثثدولثثثيثثثة ، و�ملثثثقثثثرر 
 1 �إىل  �ملقبل  �أبريل   24 من  �لفرتة 

م�يو.
هذه  خلو�ص  �ملنتخب  ق�ئمة  وت�سم 
وهثثثثثم: حممد  22 العثثثبثثث�ً  �ملثثثثثبثثثثث�ر�ة، 
�سلط�ن   ، �المثثثث�ر�ت  �إبثثر�هثثيثثم،  خليل 
مب�رك  ي��ص،  بني  �لبلو�سي،  خليفني 
�س�مل،  عبد�هلل  حممد  مب�رك  �أحمد 
خ�طر،  �سبيت  هثثز�ع  �حلم�دي،  �س�مل 
عثثثبثثثد�هلل �جلثثنثثيثثبثثي، �جلثثثزيثثثرة، عمر 
�بثثر�هثثيثثم �لثثنثثقثثبثثي، خثثورفثثكثث�ن، م�يد 
مو�سى،  فهد  �ثثسثث�ري  �لثثكثث�أ�ثثص،  �سعيد 
�ل�سحي،  �لعبيديل، �سعيد  ر��سد علي 

�ل�س�رقة، غ�من عبيد، خليفه خمي�ص 
�سب�ب  جمعه،  �هلل  مثث�ل  �أحثثمثثد  �سعد، 

�الأهثثثثلثثثثي دبثثثثثي، خثثث�لثثثد �ثثسثث�لثثح ثثثث�ين، 
عثثيثث�ثثسثثى خثثلثثفثث�ن �حلثثثر��ثثثسثثثي، �لثثعثثني ، 

�لثثثفثثثجثثثرية، عبد�هلل  �ملثثثقثثثبثثث�يل،  حثثمثثد 
�لع�مري،  �ثثسثثعثثيثثد  عثثثثبثثثثد�هلل،  خثثث�لثثثد 

غ�من،  حمد  �لثثوحثثدة،  �مل�سعبي،  علي 
�لثثو�ثثسثثل. بثث�الإ�ثثسثث�فثثة لثثلثثجثثهثث�ز �لفني 

ي�سم  و�لثثثثذي  للمنتخب،  و�الإد�ري 
كاًل من: خ�لد �سهد�د �ملكلف بتدريب 

م�س�عد�ً  �لعجم�ين  حممد  �ملنتخب، 
لثثثثلثثثثمثثثثدرب، عثثثمثثثري يثثثو�ثثثسثثثف مثثثثدربثثثث�ً 

بثث�لثثعثثربثثي طبيب�ً،  لثثلثثحثثر��ثثص، حمثثمثثد 
طبيعي�ً،  مثثعثث�جلثث�ً  �جلثثلثثيثثد  عثثثبثثثد�هلل 

ط�رق عبد�لرحيم ع�مل للمهم�ت.
�ملثثثرة �لث�لثة  �أنثثهثث�  �جلثثديثثر بثث�لثثذكثثر، 
�لوطني  �ملنتخب  فيه�  يخو�ص  �لتي 
للن��سئني حتت 15 �سنة، مب�ر�ة ودية 
�أمثث�م �أحثثد فثثرق �أنثثديثثة �لثثدولثثة، حيث 
�مل��سي،  �أغ�سط�ص  �سهر  يف  لثثه  �سبق 
ي��ص حتت  بني  نثث�دي  فريق  مو�جهة 
�لفوز  حتقيق  من  ومتكن  �سنة،   16
مثثقثث�بثثل هدف،  �أهثثثثد�ف  بثث�أربثثعثثة  عليه 
�سجل �أهثثثد�ف �ملثثبثث�ر�ة كثثٍل مثثن، هز�ع 
وم�يد  “هدفني”،  خثثث�طثثثر  �ثثسثثبثثيثثت 
�هلل حممد  وعثثثبثثثد  �لثثثكثثث��ثثثص،  �ثثسثثعثثيثثد 
ي��ص  بني  هثثدف  �سجل  فيم�  ح�سني، 
ب�الإ�س�فة  �ل�سن�ين،  مثث�جثثد  �لوحيد 
لفوزه مبب�ر�ة عجم�ن بهدف نظيف 

�أحرزه �سبيت خ�طر.
وك�ن �الأبي�ص �ل�سغري قد حقق فوز� 
 16 حتثثت  عجم�ن  نثث�دي  على  �س�بق� 
�ثثسثثنثثة بثثهثثدف مثثقثث�بثثل ال�ثثثسثثثيء �سجله 
�لث�لث  �لثثيثثوم  يف  خ�طر  �سبيت  هثثز�ع 

من �ملع�سكر.

ي�صت�صيفها ملعب العميد

مباراة ودية جتمع الأبي�ش ال�سغر مع نادي الن�سر اليوم

لأول مرة مينح املدربني امللتحقني دبلوما ميدانيا

نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�ش ينظم الدورة الدولية الثانية ملدربي الكاراتيه 
بح�سور 165 م�ساركا منهم 31 مدربا بالتعاون مع الأكادميية الأوليمبية 

•• اأبوظبي- الفجر: 

�لقلب  �لثثظثثفثثرة  منطقة  يف  �لثث�ثثسثثحثثر�وي  �ملثثخثثيثثم  ي�سكل 
ني�س�ن  من  �ملدعوم  �ل�سحر�وي  �أبوظبي  لثثر�يل  �لن�ب�ص 
بثثثني مت�س�بقني  �ثثسثثخثث�ثثص   800 مثثثن  �إيثثثو�ئثثثه الأكثثثثر  مثثثع 
وتقنيني وم�سوؤولني ومتطوعني و�إعالميني، لذلك ف�إن 
مد�ر  على  ت�سري  مهمة  و�سالمته  نظ�فته  على  �حلف�ظ 

�إد�رة  مركز  تدوير،  وخ�س�ست  �لفع�لية.   خالل  �ل�س�عة 
�ملخت�سني  من  فريق�  �الإمثث�ر�تثثيثثة،  �لع��سمة  يف  �لنف�ي�ت 
وحر�س�  �ملنطقة  نظ�فة  على  للحف�ظ  �لنف�ي�ت  بثثث�إد�رة 
�لتي من  �ل�سلبية  �الآثثث�ر  �الإمك�ن من  للتقليل قدر  منه� 

�س�أنه� �لت�أثري على �لطبيعة �ل�س�حرة لل�سحر�ء. 
يف  �لع�م  �ملدير  ن�ئب  �لكعبي  خلف�ن  �س�مل  �لدكتور  قثث�ل 
 – �لنف�ي�ت  �إد�رة  “تدوير” )مركز  تو�جد  “�إن  تدوير: 

�أبوظبي(، كر�ٍع ��سرت�تيجي يف ر�يل �أبوظبي �ل�سحر�وي 
2018 �لذي يق�م ب�سحر�ء ليو� يف منطقة �لظفرة، ي�أتي 
ك�فة  بيئة �سحية م�ستد�مة يف  منه� على توفري  حر�س�ً 
�أنح�ء �إم�رة �أبوظبي، لذ� �ستقوم تدوير بتوفري �مل�سرفني 
و�لُعم�ل و�الآلي�ت، �إ�س�فة �إىل جميع م�ستلزم�ت �لنظ�فة، 
و�ستتو�جد فرق �لعمل على مد�ر �ل�س�عة الإز�لة �لنف�ي�ت 

من موقع �لر�يل حف�ظ�ً على �لنظ�فة و�ملظهر �لع�م.

�لثثتثثو�جثثد يف  تثثدويثثر على  يثث�أتثثي حر�ص  �لكعبي:  و�أ�ثثسثث�ف 
�أغلب �لفع�لي�ت ب�إم�رة �أبوظبي �نطالق�ً من روؤيته� �لتي 
ومك�فحة  �لنف�ي�ت  الإد�رة  م�ستد�م  نظ�م  بن�ء  ت�ستهدف 
�لر�ئدة  �الأنثثظثثمثثة  مثثن  لي�سبح  �لثثعثث�مثثة،  �لثث�ثثسثثحثثة  �آفثثثث�ت 
�حللول  الأف�سل  و��ستخد�م�ً   ،2030 ع�م  بحلول  ع�ملي�ً 
�لتكنولوجية لتعزيز �ال�ستد�مة �لبيئية و�لتميز يف ر�س� 
�ملتع�ملني، وخلق جمتمع و�عي ي�س�هم يف حتول �لنف�ي�ت 

�إىل ر�فد �قت�س�دي الإم�رة �أبوظبي.
بدوره ق�ل حممد بن �سليم، رئي�ص ن�دي �الإم�ر�ت لل�سي�ر�ت 
للري��سة:  ’في�‘  لل�سي�ر�ت  �لثثدويل  �الحتثث�د  رئي�ص  ن�ئب 
�لر�ئعة  و�جلهود  �لطيبة  م�س�ندته�  على  تدوير  “ن�سكر 
�ل�سحر�ء«.  نظ�فة  على  �حلف�ظ  �سبيل  يف  تبذله�  �لتي 
�ل�س�عة  �لر�يل �سوف يختتم فع�لي�ته مت�م  �أن  �إىل  ي�س�ر 

)�خلمي�ص( �ليوم  ظهر  بعد  من   3:30

تدوير حتافظ على نظافة �صحراء ليوا خالل رايل اأبوظبي ال�صحراوي املدعوم من ني�صان

مركز اإدارة النفايات يف اأبوظبي يعمل على مدار ال�ساعة ل�سمان نظافة املكان

باركلي لالأ�صول تدعم جنم اإيرلندا ال�صمالية ملوا�صلة جناحاته

مارك األني يوقع عقد رعاية جديدا ميهد 
فيه الطريق للتتويج بلقب العامل لل�سنوكر

تنويري خامتة جولت )دولية( للدراجات املائية اليوم
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ت�سهد �س�لة �حت�د �مل�س�رعة و�جلودو 
�عتب�ر�  �أبوظبي  يف  �مل�سرف  مبنطقة 
من �لث�منة من �سب�ح يوم غد �جلمعة 
خت�م بطولة ع�م ز�يد لدوري �جلودو 
�ملثثر�حثثل �لعمرية حتثثت -14  لثثفثثردي 
 2017 ملو�سم  �سنة  و18   16  15-
�إث�رته�  تثثتثثجثثدد  ،و�لثثتثثي   2018  –
بثثرعثث�يثثة حمثثمثثد بثثن ثثثعثثلثثوب �لدرعي، 
رئي�ص �حت�د �مل�س�رعة و�جلودو و�لتي 
نثثثث�دي �جلزيرة  لثثقثثبثثهثث� فثثريثثق  يثثحثثمثثل 
و�سط  لقبه  عن  للدف�ع  ��ستعد  �لثثذي 
�أبثثثثو ظبي  �أنثثثديثثثة  مثثن  قثثويثثة  من�ف�سة 
بج�نب  و�لثثظثثفثثرة،  �لثثوحثثدة  ممثله يف 
فرق �ملنطقة �ل�سرقية �لتي تتمثل يف 

فرق �أندية كلب�ء و�لفجرية وخورفك�ن 
�لتي رفعت ر�ية �لتحدي مم� ي�سهم يف 
�ملن�ف�سة يف خت�م تلك  �رتف�ع م�ستوى 
�أكر  م�س�ركة  ت�سهد  �لثثتثثي  �لبطولة 
نثث�د ومركز   15 485 العب� من  من 
حتددت  وقثثد   ، �لثثدولثثة  م�ستوى  على 
�أوز�ن و�أعثثثمثثث�ر كثثل فثثئثثة مثث� بثثني حتت 
بج�نب  كثثغثثم،   100 وفثثثوق  كغم   50

�ل�سروط �لع�مة �لتي حددته� �للجنة 
تتويج  يعقبه�  �لتي  للبطولة  �لفنية 

�لف�ئزين �الأو�ئل.
�خلت�مية  �جلثثثولثثثة  مثثثر��ثثثسثثثم  وتثثثثبثثثثد�أ 
�لت��سعة  �ل�س�عة  من  �عتب�ر�  للفردي 
حتى  ت�ستمر  و�لثثتثثي  �ملثثثيثثثز�ن،  بعملية 
�إيذ�ن�  �ثثسثثبثث�حثث�،  و�لثثنثث�ثثسثثف  �لثثعثث��ثثسثثرة 
�حلثثث�ديثثثة ع�سرة  �ملثثنثث�فثث�ثثسثث�ت يف  بثثبثثدء 

�سرورة  �لالئحة  و��ثثسثثرتطثثت  متثث�مثث�، 
وجود كل �ملدربني �عتب�ر� من �لت��سعة 
�سب�ح�، بعد �أن ت�سلمت �سعبة �جلودو 
و�أوز�نهم  �مل�س�ركني  �لالعبني  �أ�سم�ء 
و�أعم�رهم وفق� ل�سروط �لبطولة، مع 
�لثبوتية  �الأور�ق  �إبثثثر�ز  على  �لت�أكيد 
وفثثقثث� لثثالئثثحثثة �ملثث�ثثسثث�ركثثة �لثثتثثي تهدف 
للفئ�ت  �لثثوطثثنثثي  �ملثثنثثتثثخثثب  الخثثتثثيثث�ر 

مع�سكر  �ثثسثثيثثدخثثل  �لثثثثثثذي  �لثثثعثثثمثثثريثثثة 
�إعد�د له يف �لفجرية �عتب�ر� من �أول 
�أبثثريثثل �ملثثقثثبثثل وملثثثده �أ�ثثسثثبثثوع يف نط�ق 
للم�س�ركة  �ملثثتثثو��ثثسثثلثثة  �ال�ثثسثثتثثعثثد�د�ت 
يف بثثطثثولثثة كثث�أ�ثثص �آ�ثثسثثيثث� �لثثتثثي تثثقثث�م يف 
هونغ كونغ و�لتي ي�س�رك فيه� �أبي�ص 
�جلثثثودو لثثلثثدفثث�ع عثثن �الجنثثثث�ز�ت �لتي 

حققه� يف �لع�م �مل��سي.

ومت ت�سكيل �للجنة �ملنظمة للنه�ئي�ت 
مثثثن حمثثمثثد جثث��ثثسثثم مثث�ثثسثثرف �جلثثثودو 
ب�الحت�د �أمني �ل�سر �مل�س�عد لالحت�د، 
�الإد�رية(  )�للجنة  �لقبي�سي  وخليفة 
تويو�كي  �لثثيثث�بثث�ين  �لثثفثثنثثي  و�خلثثثبثثثري 
�أ�ثثثسثثثرف ح�سني،  ومثث�ثثسثث�عثثده  يثثونثثيثثد� 
�لدكتور  �لفنية  �للجنة  على  وي�سرف 
�ثثثسثثثالم حمثثثمثثثد �خلثثثثثطثثثثث�ط، ويثثثثر�أ�ثثثثص 

�لثثثدويل  �حلثثكثثم  �لتحكيمية  �لثثلثثجثثنثثة 
�أحمد �لبلو�سي.

و�أ�س�د حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�ص 
�حت�د �مل�س�رعة و�جلودو ب�ملو�هب �لتي 
�إ�س�فة  ت�سكل  و�لتي  مثثوؤخثثر�  تك�سفت 
حقيقية للمنتخب�ت �لوطنية للجودو 
�مل�س�رك�ت  مثثن  للعديد  ت�ستعد  �لثثتثثي 
�الإقثثلثثيثثمثثيثثة و�لثثدولثثيثثة، وجثثثدد �ل�سكر 

و�الأجهزة  و�ملر�كز  لالأندية  و�لتقدير 
�لثثثفثثثنثثثيثثثة و�الإد�ريثثثثثثثثثثثثثثثة و�الإعثثثثالمثثثثيثثثثة 
�ملر�حل  تلك  مبن�ف�س�ت  ب�هتم�مه� 
�لتي  و�لثثفثثردي  �لثثفثثرق  م�ستوى  على 
�لري��سية  �ملك��سب  �لكثري من  �أفرزت 
�نعك�ست  �لثثتثثي  و�ملثثجثثتثثمثثعثثيثثة  و�لثثفثثنثثيثثة 
يعدهم  �لذي  �لالعبني  م�ستوى  على 

�الحت�د ملرحلة �أكر طموح�.

•• دبي - الفجر: 

للري��س�ت  �لثثثدويل  دبثثي  نثثث�دي  تلقى 
�لبحرية �سكر وتقدير جلنة �الإم�ر�ت 
لثثلثثكثث�يثثت �ثثسثثريف عثثرفثث�نثث� مثثنثثهثث� على 
�لذي  �لب�هر  و�لنج�ح  �لكبري  �لثثدور 
حققته من�ف�س�ت )بطولة دبي للك�يت 
�سريف 2018( و�لتي نظمه� �لن�دي 
�سيت موول  �ثثسثثن  �ثثسثث�طثثئ  مثثوؤخثثر� يف 
مت�س�بق�   60 عن  يزيد  م�  مب�س�ركة 
ومت�س�بقة من خمتلف �أنح�ء �لع�مل ، 
وز�ر �ل�سيخ �أحمد بن حمد�ن �آل نهي�ن 
رئي�ص جلنة �الإمثث�ر�ت للك�يت �سريف 
رئي�ص جلنة �لتجديف و�لتزحلق على 
�مل�ء مقر ن�دي دبي �لدويل للري��س�ت 
�لبحرية �سب�ح يوم �أم�ص - �الأربع�ء- 
وك�ن يف �إ�ستقب�له �سع�دة �حمد �سعيد 
جمل�ص  رئثثيثث�ثثص  �ملثثهثثريي  م�سح�ر  بثثن 
�الإد�رة وحممد عبد �هلل ح�رب ع�سو 
�لتنفيذي  �ملثثثديثثثر  �الإد�رة  جمثثلثث�ثثص 

للن�دي.
وقثثثث�م �لثث�ثثسثثيثثخ �حثثمثثد بثثثن حثثثمثثثد�ن �آل 
�لثثثنثثث�دي  �إىل  زيثثثث�رتثثثثه  نثثهثثيثث�ن خثثثثالل 
للك�يت  �الإمثث�ر�ت  بتقدمي دروع جلنة 
بن  �سعيد  �حثثمثثد  �ثثسثثعثث�دة  �إىل  �ثثسثثريف 
م�سح�ر �ملهريي رئي�ص جمل�ص �الإد�رة 
و�إىل علي ن��سر ب�حلب�لة ن�ئب رئي�ص 
�هلل  عثثبثثد  وحمثثثمثثثد  �الإد�رة  جمثثلثث�ثثص 
�ملدير  �الإد�رة  جمل�ص  ع�سو  حثثث�رب 
�لتنفيذي و�أكد �سموه �أن هذ� �لتكرمي 
ومقدرة  كبرية  جلهود  ب�سيط  تقدير 
�إجن�ح  �لن�دي جت�ه  �إد�رة  من جمل�ص 

�لفع�لية.
وقثثثث�ل �لثث�ثثسثثيثثخ �أحثثمثثد بثثن حثثمثثد�ن �آل 
نهي�ن �أن �أ�سرة ري��سة �لك�يت �سريف 
�لذي  �لثثكثثبثثري  بثث�لثثنثثجثث�ح  جثثثد�  �سعيدة 
دبي  بطولة  من�ف�س�ت  خثثالل  حتقق 
للك�يت �سريف �لتي جرت هذ� �ل�سهر 
�ثثثسثثثريف يف جمري�  كثثث�يثثثت  �ثثسثث�طثثئ  يف 
 60 حيث جمع �حلثثثدث مثث� يقل عثثن 
�لع�مل  �أنثثحثث�ء  خمتلف  مثثن  مت�س�بق� 
�أع�س�ء  �لثثريثث��ثثسثثة  هثثثذه  ومثثثن جنثثثوم 
�لبطولة  �أن  مبين�  �لوطني  �ملنتخب 
نثثث�لثثثت �ثثسثثيثثت كثثثبثثثري وحثث�ثثسثثلثثت على 

�أ�ثثسثثد�ء كبرية ع�ملية من قبل حمبي 
نه�ية  بعد  مل�سن�ه  مثث�  وهثثذ�  �لري��سة 
�حلثثثدث و�بثثثثدي رئثثيثث�ثثص جلثثنثثة �ملثثث�ر�ت 
�لتجديف  وجلثثثنثثثة  �ثثثسثثثريف  لثثلثثكثث�يثثت 
و�لتزحلق على �مل�ء �سع�دتهم �لكبرية 
بثث�لثثنثثجثث�ح �لثثثثذي حتثثقثثق لثثلثثحثثدث �أوال 
و�ل�سهرة  �لثثكثثبثثري  �النثثتثث�ثثسثث�ر  وكثثذلثثك 
ري��سة  عثثلثثيثثهثث�  بثثثثثد�أت حتثث�ثثسثثل  �لثثثتثثثي 
�لك�يت �سريف يف �لدولة بف�سل دعم 
�الأنثثثديثثثة �لثثبثثحثثريثثة يف �لثثثدولثثثة ومن 
للري��س�ت  �لثثثدويل  دبثثي  نثثث�دي  بينه� 
مث�لية  بطولة  نظم  و�لثثذي  �لبحرية 
�إ�س�دة  حمل  ك�نت  ع�لية  ب�حرت�فية 

�سيم�  ال  و�مل�س�رك�ت  �مل�س�ركني  جميع 
�مل�سنفني �لع�مليني.

�آل  بثثن حثثمثثد�ن  �حمد  �ل�سيخ  و�أعثثثرب 
نهي�ن ب�ل�سر�كة �لتي جمعت ن�دي دبي 
وجلنة   �لبحرية  للري��س�ت  �لثثثدويل 
�أن  متمين�  �سريف  للك�يت  �الإمثثثث�ر�ت 
�لثثقثث�دمثثة يف  �ملثثثثر�ت  �مل�سهد يف  يثثتثثكثثرر 
�إق�مة �ملزيد من �الأحد�ث و�لبطوالت 
ن�دي  دبثثثي وحتثثثت مظلة  �ثثسثثو�طثثئ  يف 
�لبحرية كم�  للري��س�ت  �لدويل  دبي 
�أعرب عن �أمني�ته يف �أن تلعب �الأندية 
يف  مثثتثثمثثيثثزة  �آخثثثثثري  �أدو�ر�  �لثثبثثحثثريثثة 
�لك�يت �سريف  تطوير ن�س�ط ري��سة 

و�أحد�ث فر�ص ال�ست�س�فة �لبطوالت 
و�الأحد�ث و�أي�س� ت�أ�سي�ص و�إن�س�ء فرق 

تن�ف�ص يف �مل�س�بق�ت �ملختلفة.
�سعيد  �حمد  �سع�دة  �بثثدي  ج�نبه  من 
جمل�ص  رئثثيثث�ثثص  �ملثثهثثريي  م�سح�ر  بثثن 
للري��س�ت  �لثثثدويل  دبثثي  نثثث�دي  �إد�رة 
�لثثكثثبثثرية مبب�درة  �ثثسثثعثث�دتثثه  �لثثبثثحثثريثثة 
جلثثنثثة �الإمثثثثثثثث�ر�ت لثثلثثكثث�يثثت �ثثسثثريف يف 
تقدير�  �لثثنثث�دي  �إد�رة  جمل�ص  تكرمي 
�حلدث  حققه  �لثثذي  �لكبري  للنج�ح 
و�لذي ظهر للمرة �الأوىل يف �سو�طئ 
�إمثثثثثثث�رة دبثثثثي و�ثثثسثثث�طثثثئ �ثثسثثن �ثثسثثيثثت يف 

جمري�� حتديد�.

�لفني  بثثث�لثثثنثثثجثثث�ح  �ملثثثثهثثثثريي  و�أ�ثثثثثسثثثثث�د 
من�ف�س�ت  �ثثسثث�دف  �لثثذي  و�لتنظيمي 
و�لثثتثثي جرت  بيت�ص  لثثلثثكثث�يثثت  بثثطثثولثثة 
�للجنة  �أن  مبين�  �ل�سهر  هثثذ�  دبثثي  يف 
�ملنظمة �أح�سنت �ختي�ر �ملك�ن و�لزم�ن 
حثثثيثثثث تثثثثثو�فثثثثثق �حلثثثثثثثدث مثثثثثع حثثثثثر�ك 
وقته�  �سيت  �سن  �س�طئ  �سهده  كبري 
للم�أكوالت  دبثثثي  كثثرنثثفثث�ل  �إقثث�مثثة  مثثع 
ومثثهثثرجثث�ن �لثثطثث�ئثثر�ت �لثثورقثثيثثة مم� 
بثثهثثجثثة �حلثثثثثثدث خثثث��ثثثسثثثة يف  ز�د مثثثثن 
�جلمهور.  قبل  مثثن  �لكبرية  �ملت�بعة 
ن�دي  �إد�رة  جمل�ص  رئثثيثث�ثثص  و�أ�ثثثسثثث�ف 
�لبحرية  لثثلثثريثث��ثثسثث�ت  �لثثثثثدويل  دبثثثثي 

ومن  ي�سعى  �لثثنثث�دي  �إد�رة  جمل�ص  �أن 
تو�سيع  �أن  و�لثثرب�مثثج  خثثالل �خلطط 
نثثطثث�ق �الأنثث�ثثسثثطثثة و�لثثفثثعثث�لثثيثث�ت لي�ص 
�لنط�ق  �ملحلي بل على  �مل�ستوى  على 
�لع�ملي و�سيكون جمل�ص �الإد�رة د�عم� 
�الإم�ر�ت  جلنة  وفع�لي�ت  �أجندة  لكل 
لثثلثثكثث�يثثت �ثثثسثثثريف حثثثتثثثى يثثثكثثثون نثثثث�دي 
�لبحرية  لثثلثثريثث��ثثسثث�ت  �لثثثثثدويل  دبثثثثي 
لالألع�ب  �الأول  �لثثثثثدويل  �ملثثثركثثثز  هثثثو 
�جلدير  �لبحرية  و�لري��س�ت  �مل�ئية 
ب�لذكر �أن بطولة دبي للك�يت �سريف 
مت�س�بق�   64 �حلثثدث  جمعت  �الأوىل 
ومت�س�بقة من 24 دولة هي �الإم�ر�ت 

ولبن�ن  وتثثثونثثث�ثثثص  و�ملثثثثغثثثثرب  ومثثث�ثثثسثثثر 
و�يط�لي�  وهثثولثثنثثد�  وفرن�س�  و�ثثسثثوريثث� 
و��سب�ني�  و�لثثثربتثثثغثثث�ل  وبثثريثثطثث�نثثيثث� 
و�ليون�ن و�ل�سويد وبلغ�ري� و�أوكر�ني� 
وموري�سيو�ص وكيني� وجنوب �إفريقي� 
وبريو  ونيوزيلند�  و��سرت�لي�  و�إيثثر�ن 

ونيك�ر�غو�
على  �لبطولة  يف  �لتن�ف�ص  و�قت�سر 
�سيد�ت  )هثثث�يثثثدروفثثثويثثثل(  مثثنثث�فثث�ثثسثث�ت 
�لري�ح  ورج�ل بعدم� حرمت �سرع�ت 
رو�د �حلدث  �لثث�ثثسثثبثث�ق  وقثثثت  �ملثثتثثدنثثيثثة 
�مله�ر�ت  �ال�ثثسثثتثثمثثتثث�ع مبثثنثث�فثث�ثثسثث�ت  مثثن 
ومن�ف�س�ت  �ست�يل(  )فثثري  �ملفتوحة 

)تثثثويثثثن تثثثيثثثب( و�لثثثتثثثي تثث�ثثسثثمثثل فئ�ت 
�لرج�ل و�ل�سيد�ت و�لن��سئني.

فرن�سية  �ثثسثثيثثطثثرة  �حلثثثثثثدث  و�ثثثسثثثهثثثد 
)ه�يدروفويل(  من�ف�س�ت  يف  مطلقة 
�سيد�ت ورجثث�ل حيث ف�زت كليمين�ص 
وح�سلت  �الأول  بثثثث�ملثثثثركثثثثز  ديثثثثريثثثثن 
�لث�ين  �ملثثركثثز  على  ليمي  كيمبرييل 
وحلت �جنليلكيو ب�ربري ث�لثة ولدي 
�لثثثرجثثث�ل تثثفثثوق �ملثث�ثثسثثنثثف �لثثعثث�ملثثي ثيو 
�الأول  �ملثثثثركثثثثز  حمثثثثثثرز�  لثثوهثث�ثثسثثتثثيثث�ثثص 
بجد�رة تاله يف �ملركز �لث�ين �مل�سنف 
�لثثعثث�ملثثي مثث�ثثثيثثو فثثيثثوغثثوت بثثيثثنثثمثث� حل 

�ينور �ستيف�ن يف �ملركز �لث�لث.

اأحمد بن حمدان يكرم جمل�س الإدارة

)دبي البحري( يتلقى �سكر وتقدير جلنة الإمارات للكايت �سرف
املهريي : تعاون بال حدود لتطوير خمتلف الريا�صات البحرية

خت���ام بط��ول��ة ع���ام زاي���د ل���دوري اجل���ودو لف��ردي املراح��ل العمري��ة

افتتاح دورة تدريب ريا�سة املواي تاي الأوىل 
�فتتحت �سب�ح �أم�ص بق�عة مر�ك�ص بفندق ب�ب �لق�سر 
بكورني�ص �أبوظبي دورة �لتدريب �الأويل لري��سة �ملو�ي 
ت�ي �لتي نظمه� �حت�د �الإمثث�ر�ت للمو�ي ت�ي و�لكيك 
 )IFMA( لثثثثثدويل� وبثثث�إ�ثثثسثثثر�ف �الحتثثثثث�د  بثثوكثث�ثثسثثنثثج 
مبثث�ثثسثث�ركثثة 50 د�ر�ثثثسثثث� مثثن �الإمثثثثثث�ر�ت وبثثعثث�ثثص �لثثثدول 
�لعبدويل  بكلمه فهد  بثثد�أت  و�لتي   ، �ل�سقيقة  �لعربية 
ممثثثثثل �الحتثثثثث�د �لثثتثثي نثثقثثل خثثاللثثهثث� حتثثيثث�ت وترحيب 
مثثوؤكثثد� على  رئي�ص �الحتثثثث�د،  �لثثنثثيثث�دي  �سعيد  عثثبثثد�هلل 
على  �الأوىل  تعترب  �لثثتثثي  �ملتقدمة  �لتدريبية  �أهثثمثثيثثة 
له�  �سخر  و�لثثتثثي  �الأو�ثثسثثط  و�لثث�ثثسثثرق  �ملنطقة  م�ستوى 
�الحت�د ك�فه متطلب�ت �لنج�ح، متمني� للح�سور طيب 
 3-31 حتى  ت�ستمر  و�لتي  �لث�ين  بلدهم  يف  �الإق�مة 

م�ر�ص �حل�يل.
وي�س�رك يف �ملح��سر�ت �لنظرية و�لتطبيق�ت �لعملية 
للمو�ي  �لثثثدويل  �الحتثثث�د  مثثن  �ملح��سرين  مثثن  نخبة 
م��سي�سو�ن  �لثثتثث�يثثالنثثديثثة  �خلثثبثثري  مقدمتهم  يف  تثثث�ي 
�يكوون  �ثثسثث�و�جن  �لثثثدويل  �ملح��سر  ومثثو�طثثنثثه  مثث�نثثوب 

على  �الأوىل  �لثثتثثدريثثبثثيثثة  �لثثثثثثدورة  بثثرنثث�مثثج  ويثث�ثثسثثتثثمثثل 
ت�ي  �ملثثو�ي  ري��سة  �أ�س��سي�ت  حثثول  مكثفة  حم��سر�ت 
�لقت�يل  �الأ�ثثسثثلثثوب  و��ثثسثثتثثخثثد�م  �للعبة  تقني�ت  و�ثثسثثرح 
�حلديث وفق� لق�نون �للعبة ، مع �سرح طرق �لتدريب 
�حلديث �لتي تهدف لرفع قدر�ت �ملدربني من خالل 
�لو�س�ئل �لتقنية �حلديثة �لتي ت�س�عد على رفع قدر�ت 
يف  �ملتقدمة  �مل�ستوي�ت  ب�أرفع  للح�ق  �لفنية  �لالعبني 
�مل�س�ركني  للمدربني  �ختب�ر�ت  ويتبعه�  �للعبة  جم�ل 
�لتي متنح  �لدويل للمو�ي ت�ي  وفق� لالئحة �الحت�د 
�ملدربني �سه�د�ت �لتدريب �لتي متكنهم من �لعمل يف 
جم�ل �للعبة وتتيح لهم �لفر�سة للم�س�ركة يف دور�ت 

�لتدريب �ملتقدمة �لالحقة .
وقد حتدث ني�بة عن �لد�ر�سني من خ�رج �لبالد ح�سن 
رئي�ص  �لثثعثثر�قثثيثثة  �الوملثثبثثيثثة  �للجنة  ع�سو  �لثث�ثثسثثود�ين 
قي�دة  لالم�ر�ت  �س�كر�  ت�ي  للمو�ي  �لعر�قي  �الحتثث�د 
وحكومة و�سعب� على ح�سن �حلف�وة و�لتنظيم ، موؤكد� 
بثثث�أن �حتثثث�د �الإمثثثثثث�ر�ت لثثلثثمثثو�ي تثثث�ي و�لثثكثثيثثك بوك�سنج 

برئ��سة عبد�هلل �لني�دي �لذي مل يكمل ميالد ت�أ�سي�سه 
بنج�ح  �الأول ،حقق م� مل حتققه �حتثث�د�ت منذ عقود 
�أعقبته�  و�لتي   ، �مل��سية  �ملتقدمة  تنظيم دورة �حلك�م 
تلك �لدورة �لتدريبية �ملتقدمة مم� يوؤكد �سري �الحت�د 

�لذي �أ�سهر حديث� يف �لطريق �ل�سحيح.
و�أ�س�ف – ب�أن �لوفد �لعر�قي �مل�س�رك يف �لدورة ي�سم 
ك�فه  �لوفد  وميثل  �لوفد  رئي�ص  بج�نب  مدربني   9
حم�فظ�ت �لعر�ق من بينهم مدربي �ربيل و�ل�سليم�نية 
، �لنجف �ال�سرف ،ب�بل ، بغد�د و�لكرد و�لب�سرة ومن 
بينهم مدرب منتخب �لعر�ق ،و�لتي متثل �أوىل دور�ت 
�لتدريب لري��سة �ملو�ي ت�ي يف �ل�سرق �الأو�سط و�لتي 
متثل �جن�ز� ي�سجل لالحت�د �لذي �س�هم بقدر كبري يف 
�إحد�ث نقله للعبه ب�لرغم من حد�ثة ت�أ�سي�سه ، لذلك 
�عتقد ب�ن �الإم�ر�ت �ستكون �لبو�بة �لكربى للنجومية 
�لتي  �ملثثرت�كثثمثثة  �لتنظيمية  لثثلثثخثثرب�ت  للعبة  وعثث�ملثثيثثة 
�الحت�د  رئي�ص  جثثهثثود  بف�سل  �لثثثثدور�ت  تلك  تك�سبه� 

و�لك�در �مل�س�عد.

�ختتمت �أم�ص فع�لي�ت يوم �ملخيم �لري��سي �الإم�ر�تي �الأردين مبريجيب �لفهود �لتي 
��ستمرت ثالثة �سهور ت�سمنت �ألع�ب كرة �لقدم �سد��سي�ت �سب�ب مب�س�ركة 13 فريق� 
�سع�دة  ب��سر�ف  �أقيمت  �لتي   - �لفع�لي�ت  وت�سمنت  فريق�.   14 مب�س�ركة  و�لن��سئني 
حممد مب�رك �ملن�سوري مدير �ملخيم - م�س�بقة �سد �حلبل - 13 فريق� ..�لف�ئز بنظ�م 
65 الجئ� لك�فة  �ملخيم مب�س�ركة  د�خثثل  3 كيلومرت  مل�س�فة  �ملهزوم - و�سب�ق �جلثثري 
�العم�ر. و�ت�سمت �ملن�ف�س�ت ب�حلم��ص و�أظهر عدد من �ل�سب�ب مه�ر�ت كروية ويف �سد 
�الم�ر�تي  �الحمر  �لهالل  �إد�رة  نظمته�  �لتي  �لفع�لي�ت  وت�أتي هذه  و�جلثثري.  �حلبل 
و��سغ�ل  �لري��سية  مو�هبهم  لعر�ص  �ملوهوبني  �مثث�م  �لفر�ص  �ت�حة  بهدف  �الردين 

�أوق�ت �لفر�ق وبث روح �لتن�ف�ص �لري��سي بني �ل�سب�ب.

اختتام الفعاليات الريا�سية باملخيم 
الماراتي الأردين مبريجيب الفهود
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جمتمع االمارات

•• دبي-وام: 

�آل  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  ح�سر �س�حب 
مكتوم ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
ح�كم دبي رع�ه �هلل حفل قرعة ك�أ�ص دبي �لع�ملي 
�لث�لثة  ن�سخته  يف  �سينطلق  �لثثذي  �خليل  ل�سب�ق 
و�لع�سرين م�س�ء �ل�سبت �ملقبل على �ر�ص م�سم�ر 
مب�س�ركة  �ل�سب�  ند  منطقة  يف  ميد�ن  يف  �ل�سب�ق 
�لع�مل  حول  دولة  ع�سرة  �ثنتي  من  جو�د�   114
�لت�سعة نحو ثالثني  ��سو�طه  تبلغ جو�ئز  و�لذي 
دوالر  ماليني  ع�سرة  منه�  �مريكى  دوالر  مليون 
�لذي  �لع�ملي  دبى  ك��ص  �سوط  �لرئي�سي   لل�سوط 
تثثثرعثثث�ه �ثثسثثركثثة طثثثثري�ن �المثثثثثث�ر�ت مثثنثثذ �نطالقة 

بطولة �لك�أ�ص قبل ثالثة وع�سرين ع�م�.
�لط�ير  حميد  �سعيد  �ثثسثثعثث�دة  �ملن��سبة  يف  و�لثثقثثى 
رئي�ص ميد�ن رئي�ص �للجنة �لعلي� �ملنظمة للحدث 
�لري��سي �لثق�يف �لع�ملي كلمة ترحيبية �سكر فيه� 
�آل مكتوم  �س�حب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

على رع�يته �لكرمية ومت�بعته �لدوؤوبة لفع�لي�ت 
كثثى يظهر كل  ل�سب�ق �خلثثيثثل  �لثثعثث�ملثثي  دبثثثي  كثث�أ�ثثص 

وتنظيمه  ب�أن�قته  �لع�مل  تبهر  جديدة  بحله  ع�م 
وجو�ئزه و�لت�سهيالت �لتي يوفره� ميد�ن ملالك 

�ملثث�ثثسثث�ركثثة وللجمهور  ومثثدربثثي وفثثر�ثثسثث�ن �خلثثيثثول 
ميد�ن  م�سم�ر  �ر�ثثص  على  �ل�سب�ق  ي�س�هد  �لثثذي 

وتثثثوفثثثري كثثثل �أ�ثثسثثبثث�ب �لثثثر�حثثثة و�ال�ثثسثثتثثمثثتثث�ع بهذ� 
�ملهرج�ن �لع�ملي �ملميز.

تكرميي  �إقثث�مثثة حفل  عثثن  �لثثطثث�يثثر  �سعيد  و�أعثثلثثن 
م�س�ء غد �خلمي�ص يف مدينة حممد بن ر��سد يف 
�لف�ئزة يف  ومثثدربثثي وفر�س�ن �خليول  ملثثالك  دبثثى 
م�س�بقة ج�ئزة حممد بن ر��سد لالبد�ع و�لتميز 
�لثثفثث�ئثثزيثثن يف �جلثثث�ئثثثزة يف دورته�  �ثثسثثيثثكثثرم  حثثيثثث 
و�لرت�ثي  و�لثق�يف  �لفني  �حلفل  خثثالل  �لث�نية 
من  �لثثعثث�ملثثي  دبثثى  كثث�أ�ثثص  �سيوف  �سيح�سره  �لثثثذي 

�أنح�ء �لع�مل.
وقد رحب �س�حب �ل�سمو ن�ئب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
جمل�ص �لوزر�ء ح�كم دبي بجميع �سيوف بطولة 
و�إعالميني  ومدربني  وفر�س�ن  �لك�أ�ص من مالك 
مهرج�ن  �أن  �سموه  مثثوؤكثثد�  وجمهور  و�سح�فيني 
�س��س�ت  �لن��ص عرب  ي�سهده ماليني  �لذي  �لك�أ�ص 
�لتلفزة �لتي �ستنقله مب��سرة �ىل ج�نب �جلمهور 
يف ميد�ن �لذي يتج�وز عدده �ل�ستني �ألف متفرج 
كل ع�م يج�سد روح وقيم �ل�سالم و�ملحبة �الإن�س�نية 
و�لت�س�مح �لتي يتميز به جمتمع �الم�ر�ت �ملتنوع 

�لثق�ف�ت و�سعبن� �لكرمي �مل�سي�ف.

ح�صر حفل قرعة كاأ�س دبي العاملي ل�صباق اخليل

حممد بن را�سد: املهرجان يج�سد روح وقيم ال�سالم واملحبة الإن�سانية 
والت�سامح التي يتميز بها جمتمع المارات

اي��سك�و: ل اأحظ�ى بثق���ة زي��داندميبيلي �سحية العن�سرية والحتاد الرو�سي يحقق 
الحثثثظ مثث�ثثسثثور لثثوكثث�لثثة فثثر�نثث�ثثص بثثر�ثثص �ن مثثهثث�جثثم بثثر�ثثسثثلثثونثثة �ال�سب�ين 
�سيح�ت  �سحية  وقثثثع  دميبيلي  عثثثثثمثث�ن  �لثثقثثدم  لثثكثثرة  فرن�س�  ومنتخب 

عن�سرية �لثالث�ء خالل �ملب�ر�ة �لدولية �لودية �سد رو�سي� 
يف �س�ن بطر�سبورغ، فيم� �كد �الحت�د �لرو�سي ��ستعد�ده 

لفتح حتقيق يف �لق�سية.
على  �إطالقه�  �لقردة مت  �سيح�ت  �ن  �مل�سور  و�و�سح 
�خلثث�ثثسثثو�ثثص خثثثثالل ركثثلثثتثثني ركثثنثثيثثتثثني �نثثثثثربى لهم� 

زعم  �الجتم�عي،  �لتو��سل  دميبيلي. وعلى مو�قع 
هذه  �أي�س�  �سمعو�  �أنهم  �الإنرتنت  م�ستخدمو 

�لثث�ثثسثثيثثحثث�ت عثثنثثدمثث� ملثث�ثثص بثثثول بوغب� 
�لكرة يف �لدقيقة 73.

متكررة  �آفثثة  �لعن�سرية  وتعترب 
�لثثثرو�ثثثسثثثيثثثة.  �لثثثثثقثثثثثدم  كثثثثثثرة  يف 
�لثثدويل للعبة  ويت�بع �الحتثث�د 
بينم�  كثب  عثثن  �ملو�سوع  هثثذ� 
ال�ست�س�فة  رو�ثثسثثيثث�  تثث�ثثسثثتثثعثثد 
كثث�أ�ثثص �لثثعثث�مل يف �لثثفثثرتة بني 

14 حزير�ن يونيو و15 متوز 
يوليو �ملقبلني.

�لتمييز  مك�فحة  �سبكة  و�أح�ست 
“ف�ر” )كرة �لقدم �سد �لعن�سرية 

مرتبطة  حثثث�دثثثثة   89 �وروبثثثثثثث�(  يف 
يف  �ملثثتثثطثثرف  و�لثثيثثمثثني  ب�لعن�سرية 
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ومن بني �حل�الت �الأخرية، �أغ�ن 
عن�سرية من قبل �أن�س�ر �سب�رت�ك 

مو�سكو �سد ح�ر�ص �ملرمى �لرب�زيلي 
�لذي  مو�سكو،  لوكوموتيف  لن�دي 
وجهت �ليه �للجنة �لت�أديبية �لت�بعة 
نه�ئًي�”،  “�إنذ�ًر�  �لرو�سي  لالحت�د 

قبل �غالق جزء من ملعبه.
�لرو�سي  �ملثثنثثتثثخثثب  مثثثثثدرب  وقثثثثث�ل 
يف  ت�سرت�سي�سوف  �ست�ني�سالف 
�لرب�زيلية  غلوبو  لقن�ة  ت�سريح 

بثث�أن لدين� عن�سرية على نط�ق جتب  �أعتقد  “ال  �آذ�ر/مثث�ر�ثثص:  يف بد�ية 
مثريي  )مثثثثن  مثثعثثزولثثة  حثثثث�الت  د�ئثثثمثثث�ً  “هن�ك  مثث�ثثسثثيثثفثث�:  حم�ربته”، 
�أخثثرى، تتم مع�قبة هوؤالء  �ل�سغب(، وكم� هي �حلثث�ل يف بلد�ن 

�الأ�سخ��ص«.
“�سيح�ت  و�أكد �الحت�د �لرو�سي لكرة �لقدم �نه مل ي�سمع 
�لقردة” �سد عثم�ن دميبيلي، لكنه “م�ستعد لدر��سة هذ� 

�حللقة«.
وقثث�ل مثث�ثثسثثوؤول �المثثن و�لثثعثثالقثث�ت مثثع م�سجعي �الحت�د 
ل�سحيفة  ت�سريح  يف  تولك��سيوف  �أليك�سي  �لثثرو�ثثسثثي، 
ومل  ت�سمع  مل  “�جهزتن�  �إك�سرب�ص” �ليومية:  “�سبورت 
�إذ� لزم �الأمر،  �أي �سيء من هذ� �لقبيل، ولكن  تر 

فنحن م�ستعدون لدر��سة هذه �حللقة«.
�آخثثثثر يف �الحتثثثث�د �لرو�سي  وقثثثث�ل مثث�ثثسثثوؤول كثثبثثري 
�ملعلومة،  هثثذه  ت�أكيد  مت  “�إذ�  نف�سه�  لل�سحيفة 
حدث  مثث�  وكثثل  �لفيديو  بثثدر��ثثسثثة  ب�لطبع  �سنقوم 

حول �ملب�ر�ة، و�سنقدم تقييمن� بعد ذلك«.
فلي�سيل  لثثثور�  �لفرن�سية  �لثثريثث��ثثسثثة  وزيثثثرة  ونثثثددت 
ب”�سيح�ت �لقردة” �سد العبني فرن�سيني، ود�نت 
“�سلوك� غري مقبول” يف تغريدة على ح�س�به� يف 

تويرت �الأربع�ء.
وردت �لوزيرة على و�س�ئل �لتو��سل �الجتم�عي 
قثثث�ئثثثلثثثة: “ال مثثثكثثث�ن لثثلثثتثثمثثيثثيثثز �لثثعثثنثث�ثثسثثري يف 
مالعب كرة �لقدم. وعلين� �لعمل مع� على 
�مل�ستوي�ت �الأوروبية و�لدولية لوقف هذ� 

�ل�سلوك غري �ملقبول«.
للمنتخب  �لفني  ومل يعلق �جله�ز 
�لفرن�سي على �لفور لدى �سوؤ�له 
كم�  بر�ص،  فر�ن�ص  وك�لة  من 
�مل�ستهدفني  �لثثالعثثبثثني  �ن 
�لعن�سرية  ب�ل�سيح�ت 
مل يثث�ثثسثثدر عثثنثثهثثمثث� �ي 
�سو�ء  �يثثث�ثثثسثثث�  فثثثعثثثل  رد 
على  �و  �ملثثثثبثثثث�ر�ة  بثثعثثد 
�لتو��سل  مثثثثو�قثثثثع 

�الجتم�عي.

�عترب العب و�سط منتخب ��سب�ني� لكرة �لقدم �ي�سكو 
�س�حب �لثالثية يف مرمى �الرجنتني )6-1( يف �ملب�ر�ة 
�لفرن�سي  مدربه  بثقة  يحظى  ال  ب�نه  �لودية  �لدولية 

زين �لدين زيد�ن يف �سفوف ري�ل مدريد.
مثثبثث�ر�ة منتخب  �ال�ثثسثثو�ء يف  �ي�سكو  وخثثطثثف 

بالده بت�سجيله ثالثية هي �الوىل له مع 
ال روخ� لري�سخ مركزه �ال�س��سي يف خط 
�ملثثدرب خولني لوبيتيغي  مقدمة فريق 

�ىل ج�نب دييغو كو�ست� ود�فيد �سيلف�.
مق�عد  ��سري  نف�سه  يجد  �ي�سكو  �ن  بيد 

�لالعبني �الحتي�طيني مع ري�ل مدريد 
حثثيثثث يثثفثث�ثثسثثل عثثلثثيثثه زيثثثثثد�ن، م�ركو 

�أ�سين�سيو ولوك��ص ف��سكيز.
“لوبيتيغي  �يثثث�ثثثسثثثكثثثو  وقثثثثثثث�ل 

خالل  مثثن  �لثثثثثقثثة  يعطيني 
مثثنثثحثثي دقثث�ئثثق لثثعثثب. مع 

�حثثثظثثثى  ال  مثثثثثثثدريثثثثثثثد، 
بثثثثثثث�لثثثثثثثثثثثثثثثقثثثثثثثة �لثثثثثثتثثثثثثي 

�ي  يثثثثحثثثثتثثثث�جثثثثهثثثث� 
العثثثثثثثثثثثب، رمبثثثثث� 

تكمن �مل�سكلة 
الن  مثثثثثثعثثثثثثي 
زيثثثثثثثثثثثثثثثثد�ن ال 

يثق بي«.
�ي�سكو  وجثثثثثثثدد 

خلم�ص  عثثثثثقثثثثثده 
جديدة  �ثثثسثثثنثثثو�ت 

مدريد  ريثثثثث�ل  مثثثع 
�يلول/�سبتمرب  يف 

�ندية  لثثكثثن  �ملثث��ثثسثثي 
عثثثثثثثثثثثثثثدة تثثثثثثثثثرغثثثثثثثثثب يف 

�حل�سول على خدم�ته 
�لرحيل  قثثثثرر  حثثثث�ل  يف 
�سيتي  م�ن�س�سرت  بينه� 

وتوتنه�م �النكليزي�ن.
“عندم�  �ي�سكو  وك�سف 
رئي�س�  دور�  تثثلثثعثثب  ال 
نثثث�ديثثثك  �ثثثسثثثفثثثوف  يف 

تعطيك  بثثالدك  منتخب  مع  �ملب�ري�ت  فثث�ن  ب��ستمر�ر، 
�حلي�ة«. وت�بع “لدي ثقة �ملدرب هن� )مع ��سب�ني�(، ال 
لكي  نف�سي  لتطوير  للعمل،  كبرية  �ملك حم��سة  زلت 
�متكن من �ن ��سبح العب� ��س��سي� مع فريقي ومنتخب 

بالدي«.
بد�ية  بثثث�ين يف  �نثثطثثبثث�ع  “لدي  و�و�ثثسثثح 
�لثثثطثثثريثثثق و�ريثثثثثثد �ظثثثهثثث�ر بثثثث�ين العب 
جثثيثثد«. و�بثثلثثى �ملثثهثث�جثثم ديثثيثثغثثو كو�ست� 
و�سجل  �يثث�ثثسثث�  �ملثثثبثثث�ر�ة  يف  ح�سن�  بثثثالء 
نق�ط� للم�س�ركة ��س��سي� يف موندي�ل 
�فتت�حه  بثثثعثثثد   2018 رو�ثثثثسثثثثيثثثث� 
قوية  من�ف�سة  ظثثل  يف  �لت�سجيل 
وي�غو  مور�ت�  �لف�رو  من  �ي�س� 

��سب��ص.
طويال  كو�ست�  و�بتعد 
عن �سفوف �ملنتخب 
بعد ��ستبع�ده من 
ت�سل�سي  فثثثريثثثق 
�ىل  و�نثثثتثثثقثثث�لثثثه 
مدريد  �تلتيكو 
لثثكثثن �الخثثثري ك�ن 
يثثثنثثثفثثثذ عثثثثقثثثثوبثثثثة عثثثثدم 
�لتع�قد مع �ي العب حتى 
وب�لت�يل  �حلثثث�يل  �لثثعثث�م  مطلع 
غ�ب كو�ست� عن �ملالعب قر�بة �ستة 

��سهر.
وق�ل كو�ست� يف هذ� �ل�سدد “غبت عن 
��سهر  ت�سعة  فثثرتة  �ملنتخب  �سفوف 
�م�سيت  بثث�ال�ثثسثثى.  �ثثسثثعثثرت خثثاللثثهثث� 
�ثثسثثتثثة ��ثثسثثهثثر بثثثال لثثعثثب كثثمثث� تعلمون 
�ذ�  ب�نني  مثثدركثث�  كنت  لكني  جميع�، 
ع�ودت �للعب جمدد�، �س�أملك فر�سة 

للعودة و�ن� �سعيد لتو�جدي هن�«.
يف  ��سب�ين  هثثد�ف  �ف�سل  ��سب��ص  �مثث� 
دوري بالده بر�سيد 16 هدف�، ف�سجل 
نق�ط� بدوره عندم� هز �ل�سب�ك �سد 
متريرتني  يف  و�ثثسثث�هثثم  �الرجثثنثثتثثني 

ح��سمتني.

ميامي هيت يعزز 
من حظوظه يف 

بلوغ البالي اوف 
عثثثزز مثثيثث�مثثي هثثيثثت حثثظثثوظثثه يف بلوغ 
�ل�سلة  كثثرة  دوري  �سمن  �وف  �لثثبثثالي 
�المثثثريكثثثي لثثلثثمثثحثثرتفثثني بثثثفثثثوزه على 

كليفالند ك�ف�ليريز 79-98.
نقطة،   19 �ولثثيثثنثثيثثك  كثثيثثلثثي  و�ثثسثثجثثل 
ريت�س�رد�سون  جو�ص  مثثن  كثثل  و��ثثسثث�ف 
للف�ئز  نقطة   15 جون�سون  وجيم�ص 
�لذي ب�ت يف ح�جة �ىل فوزين يف �خر 
�سبع مب�ري�ت من �ملو�سم �لع�دي لينتزع 

بط�قة �لت�أهل �ىل �لبالي �وف.
وت�ألق يف �ملب�ر�ة دو�ين و�يد �ملنتقل �ىل 
ك�ف�ليريز  كليفالند  مي�مي هيت من 
وت�سدى  �ملثث��ثثسثثي  �ثثسثثبثث�ط/فثثرب�يثثر  يف 
�لثث�ثثسثث�بثثق ليربون  لثثزمثثيثثلثثه  ملثثحثث�ولثثتثثني 

جيم�ص و�سجل 12 نقطة.
تثثوج بطال للدوري  �لثثذي  �مثث� جيم�ص 
مي�مي  �سفوف  مثثرتثثني يف  �المثثريكثثي 
قبل �ن يتوج يف �سفوف فريقه �حل�يل 
 18 بت�سجيل  ف�كتفى   ،2016 عثثث�م 
ع�سرة  �لر�بعة  هي  و�خل�س�رة  نقطة. 
�مريك�  ملعب  على  لكليفالند  تو�لي� 
كم�  هيت،  �خلثث��ثثص مبي�مي  �يثثراليثثنثثز 
نثث�ثثسثثبثثة مثثثن �لنق�ط  �ثثسثثجثثل �دنثثثثى  �نثثثثه 
جهود  كليفالند  وخ�سر  �ملو�سم.  هثثذ� 
مه�جمه كيفن الف بعد بد�ية �ملب�ر�ة 
ب�لكوع يف  �ثر تلقيه �سربة  بدقيقتني 
��سن�نه  �حثثد  يف  خلخلة  �ىل  �دى  فمه 
وخرج للمع�جلة وع�د يف �ل�سوط �الول 

لكنه مل ي�س�رك يف �لث�ين �طالق�.
وتخلف كليفالند بف�رق 23 نقطة يف 

�حدى مر�حل �ملب�ر�ة.
�ست�يت  غثثولثثدن  عثث�نثثى  �وكثثثالنثثثد،  ويف 
ووريثثثثثرز بثثطثثل �ملثثو�ثثسثثم �ملثث��ثثسثثي كثري� 
�بثثثرز جنثثومثثه وعثثلثثى ر�أ�سهم  يف غثثيثث�ب 
كالي  دور�نثثثثت،  كيفن  كثثثوري،  �ستيفن 
وخ�سر  غثثريثثن  ودر�ميثثثونثثثد  طوم�سون 

�م�م �ندي�ن� بي�سرز 92-81.



تخنق طفلها كي ل تخ�سر ح�سانته
 تو�جه �مر�أة بريط�نية حكم�ً ب�ل�سجن �ملوؤبد بعدم� �أقدمت على 
جرمية نكر�ء بخنق طفله� �لب�لغ من �لعمر �سبع �سنو�ت خل�سيته� 

من فقد�نه� حل�س�نته. 
�سربيغز  �آر�سي  طفله�  خنق  �إىل  ع�م�ً(   44( �سبيد  ليزيل  عمدت 
و�لده  رفعه�  �لتي  ح�س�نته  ق�سية  تخ�سر  �أن  خ�سية  �ملثثوت،  حتى 

و�ثيو �سربغز يف �سهر �سبتمرب �مل��سي. 
�أن  به�  �لثثذي ك�ن من �ملفرت�ص  �ليوم  ونفذت ليزيل جرميته� يف 

ت�سطحب طفله� �إىل جل�سة �ملحكمة �خل��سة ب�حل�س�نة. 
طفله�  خنق  على  ليزيل  �أقثثدمثثت  فقد  �ل�سرطة  تق�رير  وبح�سب 
ر�س�لة  كت�بته�  من  �أ�سبوع  بعد  وو�س�ح،  و�س�دة  ب��ستخد�م  �مل�سكني 
�أن يكون  �أن ميوت �لطفل على  لو�لده  تخربه فيه� ب�أنه� تف�سل 
�سريره  على  ملقى  �آرت�سي  �لطفل  على  �لعثور  ومت  ح�س�نته.   يف 
ب�لقرب من ت�سرت �سريتون يف �حلثث�دي و�لع�سرين من  يف منزله 
�سبتمرب 2017.  من جهته� �أنكرت �الأم �لتهمة مدعية ب�أن طفله� 
ق�م ب�سنق نف�سه، غري �أن �دع�ء�ته� مل تلق قبواًل من هيئة �ملحلفني 
�لذين �أد�نوه� بجرمية �لقتل ب�الإجم�ع، بح�سب م� ورد يف �سحيفة 

مريور �لربيط�نية. 

�سلم متحرك يبتلع رجاًل 
د�خثثل حفرة يف  �أن �سقط  بعد  �مل�ست�سفى،  �إىل   نقل رجل يف تركي� 

�ل�سلم �لكهرب�ئي د�خل حمطة للقط�ر�ت يف ��سطنبول. 
ويف �لثثفثثيثثديثثو �لثثثذي �ثثسثثورتثثه كثث�مثثري�ت �ملثثر�قثثبثثة يثثثوم 27 فرب�ير 
كبرية  جمموعة  يظهر  �أيثثثث�ز�ز�،  حمطة  د�خثثل  �مل��سي،  )�سب�ط( 
من �الأ�سخ��ص، وهم ي�ستخدمون �مل�سعد �لكهرب�ئي خالل �س�عة 

�لذروة.
وك�ن �ل�سلم �لكهرب�ئي متوقف�ً يف �لبد�ية، قبل �أن يتحرك ب�سكل 
مف�جىء، لينفرج عن فتحة كبرية، �بتلعت �أحد �لذين ك�نو� فوقه، 
�البتع�د عن �حلفرة، بح�سب �سحيفة  �إىل  �لب�قون  �س�رع  يف حني 

مريور �لربيط�نية.
وذكرت و�س�ئل �إعالم حملية، �أن �لرجل �ملدعو حممد علي �إريك، 
يتم  �أن  �لكهرب�ئي، قبل  �ل�سلم  �أ�سفل  ك�ملة  �س�عة  ملدة  ظّل ع�لق�ً 

�إنق�ذه من قبل رج�ل �الإطف�ء. 

نادل غا�سب: اأنا ل�ست وقحا.. اأنا فرن�سي
ق�لت �سحيفة ديلي ميل �إن ن�دال تعر�ص للطرد من �لعمل ب�سبب 
�أن �الأخثثثثري يثثرفثث�ثثص �التثثهثث�مثث�ت ويقول  �إال   ، �أدبثثثثه  وقثث�حثثتثثه وقثثلثثة 

تعر�ست للطرد الأنني فرن�سي .
و�سجل غيوم ريي، �لذي ي�ستغل ن�دال يف مطعم ف�نكوفر يف كند�، 
�لتمييز  بث  فيه�  يتهمه  عمله،  رب  �سد  حملية  حمكمة  يف  �سكوى 

�سد ثق�فته .
من جهته، �تهم �ملطعم، �لذي تديره �سركة عملي�ت ك�ر� ، �لن�دل 

بخرق مدونة قو�عد �ل�سلوك.
وق�ل ممثل ف�نكوفر �إن �لن�دل ��ستمر يف �سلوكه �لوقح على �لرغم 

من حتذيره �أكر من مرة �سف�هي� وكت�بي� .
وت�بع: ك�ن يوؤدي وظيفته ب�سكل جيد، لكن �سلوكه �أ�سبح مزعج� 
يف �الآونة �الأخرية . ويدعي �مل�ستكي �أنه يو�جه عن�سرية ومتييز يف 
حمل عمله ب�سبب ثق�فته �لفرن�سية، وي�سيف ثق�فتن� متيل �إىل �أن 

تكون من�سبط� كثري� ومب��سر� و�حرت�في� يف عملك .

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سخ�ش واحد مينعك من دخول عامل الأثرياء
ال توؤثر عالق�تك ب�الآخرين على ح�لتك �لنف�سية فح�سب، و�إمن� �أي�س� على م�سدر دخلك، وذلك من روؤية �الأثري�ء. 
ويوؤكد �لك�تب توم��ص �سي كوريل، بعد در��سته للع�د�ت �ليومية لالأثري�ء، وملدة 5 �سنو�ت، ف�إن هن�ك �سنف� و�حد� 

من �لب�سر يكرهونه ويتجنبون �سد�قته، وهو �ملت�س�ئم .
وي�سرح كوريل يف كت�به Change Your Habits، Change Your Life �أن �الأثري�ء �لع�س�ميني، �نتق�ئيني 

ب�سدة حول �الأ�سخ��ص �لذين يتو�جدون برفقتهم.
ومتف�ئلون  حلي�تهم،  و��سح�  هدف�  ميلكون  �لذين  �الأ�سخ��ص  عن  �لبحث  على  د�ئم�  �الأثثثريثث�ء  يحر�ص  ويقول: 

بطبعهم، وميلكون نظرة �إيج�بية للحي�ة ب�سكل ع�م، ومتحم�سون له�.
�لن�جح،  �لتفكري  �لذين در�ص يومي�تهم، مييليون لالأ�سخ��ص ذوو  �الأثري�ء  % من   86 �أن  و�أ�س�ر توم��ص كوريل، 

بينم� يح�ولون جتنب �الأ�سخ��ص �ل�سلبيني.
ويف�سر كوريل مالزمة �الأثري�ء للمتف�ئلني د�ئم�، ب�أن �لنج�ح على �ملدى �لطويل من �ملمكن حتقيقه، عندم� يكون 

لديهم نظرة عقلية �إيج�بية .
و�أي�س� م� يدعم نظرية توم��ص كوريل، �ل�سحفي ن�بليون هيل، �لذي و�سل ال�ستنت�ج�ت مم�ثلة بعد �إجر�ئه بحوث 
 Think and Grow Rich �على �أكر من 500 مليونري ع�س�مي، فكتب يف كت�به �الأكر مبيع� قبل 81 ع�م

ب�أنه ال �أمل يف �أن يحقق �ل�سخ�ص �لنج�ح، م�د�م ي�سد �لن��ص ب�سخ�سيته �ل�سلبية .
ويخل�ص توم��ص كوريل كت�به يف �لر�س�لة �لت�لية: جتنب �ملت�س�ئمني الأنهم �سوف يعيقوك عن مت�بعة جن�حك .
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حافلة تتحول اإىل ملجاأ للم�سردين
 �ستخ�سع ح�فلة بط�بقني يف بريط�ني� لبع�ص �لتغيري�ت، بهدف حتويله� 
�إىل ملج�أ للم�سردين، بعد �أن ظلت يف �خلدمة ملدة 19 ع�م�ً.  و�سيتم نقل 
�حل�فلة، �لتي تربعت به� �سركة ن��سيون�ل �إك�سربي�ص للح�فالت، �إىل موقع 
يف و�سط مدينة برمنغه�م، يف حم�ولة للتخفيف من م�سكلة �مل�سردين، �لتي 
�إىل  تنقل �حل�فلة قريب�ً  �أن  �ملقرر  �ملدينة. ومن  �مل�سوؤولني يف  تثثوؤرق  ب�تت 
�ملق�عد  �إز�لثثثة  �سيتم  حيث  �ملطلوبة،  للتغيري�ت  لتخ�سع  �سيفيلد،  مدينة 
�لب�لغ عدده� 75 مقعد�ً، و��ستبد�له� ب�أ�سّرة ق�درة على ��ستيع�ب 9 �أ�سخ��ص، 
�سيتم  �الأ�سّرة،  و�إىل ج�نب  �لربيط�نية.  بح�سب م� ذكرت �سحيفة مريور 
�لوجب�ت  لثثتثثنثث�ول  ومثث�ثثسثث�حثثة  �لثثطثثعثث�م  الإعثثثثد�د  مبنطقة  �حلثث�فثثلثثة  ت�سمني 
ومرح��ص ود�ص لال�ستحم�م، و�ستكلف جميع هذه �لتعديالت نحو 50 �ألف 
جنيه ��سرتليني )70 �ألف دوالر(. يذكر �أن �حل�فالت �لقيمة ك�نت حتول 
�ملختلفة، لكن  للن�س�ط�ت  در��سية ومكتب�ت ومر�كز  �إىل ف�سول  �ل�س�بق  يف 
�سركة ن��سيون�ل �إك�سربي�ص، قررت �أن حتول �أنظ�ره� �إىل �مل�سردين، وت�س�هم 

يف حل م�سكلتهم �ملتف�قمة. 

في�سبوك متنح م�ستخدميها �سيطرة اأكرب على بياناتهم 
ق�لت �سركة في�سبوك �إنه� �ستتيح مل�ستخدمي موقعه� للتو��سل �الجتم�عي 
ت�سميم  وتغيري  �لبي�ن�ت  �إد�رة  بتي�سري  خ�سو�سيتهم  على  �أكثثرب  �سيطرة 
لك�سف  �أدى  �خثثرت�ق  ف�سيحة  �أعق�ب  يف  �خلطوة  ت�أتي  �الإعثثثثد�د�ت.  ق�ئمة 
�أف�دت  فيم�  في�سبوك  م�ستخدمي  مثثن  �ملثثاليثثني  عثثن  �سخ�سية  معلوم�ت 

مز�عم ب�أن �سركة لال�ست�س�ر�ت �ل�سي��سية ��ستغلت هذه �لبي�ن�ت.
و�سي��سة  �ال�ستخد�م  �سروط  على  حتديث�ت  �ستقرتح  �إنه�  �ل�سركة  وق�لت 
�أف�سل  نحو  على  تو�سح  حتى  �ملقبلة  �الأ�س�بيع  خثثالل  �ملوقع  يف  �لبي�ن�ت 
في�سبوك  وتثثو�جثثه  ت�ستخدمه�.  وكثثيثثف  جتمعه�  �لثثتثثي  �ملثثعثثلثثومثث�ت  هثثي  مثث� 
�أن�ليتيك� لال�ست�س�ر�ت  �إن �سركة كمربدج  �أك�دميي  غ�سب� ع�ملي� بعدم� ق�ل 
�ل�سي��سية جمعت بي�ن�ت ماليني �مل�ستخدمني دون حق ال�ستهد�ف ن�خبني 
قر�بة  في�سبوك  �أ�سهم  وتر�جعت  �نتخ�ب�ت.  قبل  وبريط�نيني  �أمريكيني 
18 ب�ملئة منذ 16 م�ر�ص �آذ�ر عندم� �أقرت �ل�سركة للمرة �الأوىل بت�سريب 
�لقيمة  �أدى النخف��ص  �أن�ليتيك� مم�  بي�ن�ت م�ستخدمني ل�سركة كمربدج 
كبرية  �إيج�ن  �إيرين  وق�لت  دوالر.  ملي�ر  مئة  قر�بة  لفي�سبوك  �ل�سوقية 
�لع�م  �مل�ست�س�ر  ن�ئبة  برينجر  و�آ�سلي  في�سبوك  يف  �خل�سو�سية  م�سوؤويل 
�إعد�د�ت  �إىل  ب�أن �لو�سول  لل�سركة و�سلتن� ر�س�لة و��سحة و�س�رخة تفيد 
�خل�سو�سية وغريه� من �الأدو�ت �ملهمة يكون �سعب� للغ�ية وب�أن علين� فعل 
�ملزيد الإبالغ �لن��ص . وب�الإ�س�فة �إىل تغيري ت�سميم ق�ئمة �الإعد�د�ت على 
جديدة  خمت�سرة  ق�ئمة  �ستن�سئ  �إنه�  في�سبوك  ق�لت  �ملحمولة،  �لهو�تف 
ح�س�ب�تهم  تثث�أمثثني  للم�ستخدمني  يت�سنى  حتى  �خل�سو�سية  الإعثثثثثد�د�ت 

ومعلوم�تهم �ل�سخ�سية على نحو �أف�سل. 

وثائقي جديد عن 
لعب اجلولف وودز 
ق�لت �سركة جيج�سو لالإنت�ج �لفني 
�إن �ملخرج �أليك�ص جيبني �سيتن�ول 
�الأمريكي  �جلثثثولثثثف  العثثثب  حثثيثث�ة 
م�سل�سل  يف  وودز  ت�يجر  �ل�سهري 
جديد  كثثتثث�ب  �إىل  ي�ستند  وثثث�ئثثقثثي 
عن �سرية هذ� �لالعب �لذي ح�سل 
كربى.  بثثطثثوالت  يف  لقب�   14 على 
على  �حل�ئز  جيبني،  و�سي�ستخدم 
)ت�يجر  كثثثتثثث�ب  �أو�ثثثسثثثكثثث�ر،  جثثث�ئثثثزة 
وودز( �لذي كتبه �ل�سحفي�ن جيف 
كثثيثثتثثيثث�ن و�سدر  و�آرمثثثثثثن  بثثنثثديثثكثثت 
�أم�ص �لثالث�ء، ك�أ�س��ص يبني عليه 

�مل�سل�سل �لوث�ئقي.
موعد  جيج�سو  �سركة  تثثقثثرر  ومل 
�مل�سل�سل ومل حتدد  �إنت�ج  �لبدء يف 
�أي�س� �ملوزع. ويعد وودز )42 ع�م�( 
�أعظم العب جولف يف جيله، وهو 
متحفظ �إىل حد كبري ب�س�أن حي�ته 
ب�سورته  ب�سدة  ويهتم  �ل�سخ�سية 
�لع�مة. وهو �الآن يف مرحلة عودة 

جديدة من �الإ�س�بة.
ومل يتحدث وودز مع ك�تبي �سريته 
�لذ�تية لكنه �سمح لطبيب �لعالج 
ب�لتحدث  بثثثه  �خلثثث��ثثثص  �لثثطثثبثثيثثعثثي 

معهم�.
�سركة  نثث�ثثسثثرتثثه  �لثثثثثذي  و�لثثثكثثثتثثث�ب، 
�س�ميون �ند �سو�سرت للن�سر �لت�بعة 
�الإعالمية،  )�سي.بي.�إ�ص(  ل�سبكة 
�أمثث�زون الأف�سل  على ق�ئمة موقع 
�الآن  حتى  وتلقى  مبيع�  كت�ب�   40

تقييم�ت �إيج�بية.
�لثثكثثتثث�ب حثثيثث�ة وودز منذ  ويثثتثثنثث�ول 
كثثثث�ن طثثفثثال نثث�بثثغثثة مثثنثثطثثويثث� على 
حي�ته  تثثفثث��ثثسثثيثثل  وتثثخثث�ثثسثثع  نف�سه 
لتنظيم �سديد، �إىل �أن �أ�سبح ميثل 

ظ�هرة ت�سويقية ع�ملية.

ثوان حا�سمة 
تف�سله عن املوت

فثثثيثثثديثثثو حلظ�ت  مثثقثثطثثع   �أظثثثثهثثثثر 
حرجة، جنح خالله� رج�ل �سرطة 
حم�ولته  �أثثثثثنثثثث�ء  رجثثثثل  �إنثثثثقثثثث�ذ  يف 
فثثوق ج�سر  مثثن  ب�لقفز  �النثثتثثحثث�ر، 
نيويورك  مثثثديثثثنثثثة  يف  تثثثثريثثثثبثثثثورو 
�الأمثثثريكثثثيثثثة. وقثثث�لثثثت �لثث�ثثسثثرطثثة يف 
موقع  عثثلثثى  �لثثر�ثثسثثمثثيثثة  �سفحته� 
�لتو��سل �الجتم�عي تويرت : عمل 
�ل�سرطة  �ثثسثثبثث�ط  قثثبثثل  مثثثن  ر�ئثثثثع 
�خل��سة يف �إد�رة �سرطة نيويورك، 
حثثثثيثثثثث ��ثثثسثثثتثثثغثثثلثثثو� تثثثثدريثثثثبثثثثهثثثثم يف 
�الأزمثثث�ت وخطط  خثثالل  �لتو��سل 
�لثثذي ك�ن  �لثثرجثثل  �لفريق الإنثثقثث�ذ 
يثثثهثثثدد بثث�لثثقثثفثثز مثثثن فثثثثوق جثث�ثثسثثر . 
بو�ست  نيويورك  �سحيفة  وذكثثرت 
�أن �ل�سب�ط متكنو� يف نه�ية �الأمر 
من �سحب �لرجل بعيد� عن ح�فة 

�جل�سر.

يتحول اإىل امراأة يف 71 من عمره
3 ن�س�ء،  �لذي ولد ذكر� وتثثزوج   قّرر �س�ئق ب��ص �س�بق، 
تقدمه  مثثن  بثث�لثثرغثثم  �جلثثنثث�ثثص،  تغيري  لعملية  �خلثث�ثثسثثوع 
�لثثكثثبثثري يف �لثثعثثمثثر، حثث�ثثسثثب مثثث� ذكثثثرتثثثه �ثثسثثحثثيثثفثثة مريور 
 ، �س�ميون  ��سم  نف�سه  على  �ل�س�ئق  و�أطلق  �لربيط�نية. 
عثث�دي كرجل مع  ب�سكل  يعي�ص حي�ته  كثث�ن  بعدم�  وذلثثك 

زوج�ته �ل�س�بق�ت، يف بلدة و�ل�س�ل �لربيط�نية.
وبثثثد�أ يرتدي  مثثعثث�نثث�تثثه،  �إخثثفثث�ء  قثثث�در� على  يعد  لكنه مل 
مالب�ص �لفتي�ت، حيث ق�ل ح�ولت �أن �أتع�ي�ص مع م� كنت 

عليه.. لكنني مل �أجنح يف هذ� �الأمر .
وتثث�بثثع �أنثثثه يبلغ حثث�لثثيثث� مثثن �لثثعثثمثثر 71 �ثثسثثنثثة، و�أنثثثثه قرر 
تغيري  لعملية  و�خل�سوع  �لث�لثة  زوجته  عن  �النف�س�ل 

�جلن�ص خالل �سهر يونيو �ملقبل.
�مثثر�أة، ومن ال يعرفني  ك�أي  �الآن  �أعي�ص حي�تي  و�أ�س�ف 

لن يلعم �أبد� �أنني كنت رجال ل�سبعة عقود .

قاومت الل�ش فوجدته ابن �سقيقتها
�قتحم �س�ب جز�ئري ملثم منزل خ�لته �ملطلقة و��ستوىل 
ذلك على  �لثمينة معتمد� يف  على �سندوق جموهر�ته� 

�إخف�ء مالمح وجهه.
وبح�سب �سحيفة �لنه�ر �جلديد �جلز�ئرية �حل�دثة وقعت 

يف منطقة �لغزو�ت غرب والية تلم�س�ن �جلز�ئرية.
وكدم�ت  بثثجثثروح  �أ�ثثسثثيثثبثثت  �ملثثثثر�أة  �إن  �ل�سحيفة  وقثث�لثثت 
خطرية يف �أنح�ء متفرقة من ج�سده�، ورغم ذلك ظلت 
�للث�م عن  �إم�طة  �أن جنحت يف  �إىل  �مللثم  �مله�جم  تق�وم 

وجهه، لتف�جئ ب�أنه �بن �سقيقته�.
��ستخدم  �ل�سحية  علي  �ملعتدي  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
ملي�ر  ن�سف  قيمته�  جمثثوهثثر�ت  ل�سلب  �أبثثيثث�ثثص  �سالح� 
يف  �لق�س�ئية  �ل�سرطة  م�س�لح  �أن  و�أ�ثثسثث�فثثت   . �سنتيم 
��سرتج�ع  مثثع  �ل�س�ب  على  �لقب�ص  مثثن  متكنت  �لثثواليثثة 
ك�ن  كي�ص  يف  �أخف�ه�  �لتي  �مل�سروقة  �ملثثجثثوهثثر�ت  جميع 
�ملثثيثث�ه يف  �الأملثثنثثيثثوم �خلثث��ثثص ب�سخ�ن  �أنثثبثثوب  مرمي� خلف 
منزل �جل�ين. من جهة �أخرى، متكنت �ل�سرطة يف والية 
عقب  فثثتثث�ة  ت�سم  �إجثثر�مثثيثثة  �سبكة  تفكيك  مثثن  تلم�س�ن 
�مر�أة،  من  �ملجوهر�ت  من  كمية  على  �أفثثر�دهثث�  ��ستيالء 
قي��سي  فيهم يف ظرف  4 م�ستبه  �لقب�ص على  حيث مت 
مع ��ستع�دة �مل�سروق�ت. وبعد حم�كمتهم �أدينو� ب�حلب�ص 
�لتي  �لفت�ة  عثثد�  مثث�  �ثثسثثنثثو�ت،  بثثني ع�مني و3  مثث�  �لن�فذ 
��ستف�دت من �لرب�ءة الأنه جرى حتري�سه� على �ل�سرقة 

حتت �لتهديد و�البتز�ز ، بح�سب �ل�سحيفة.

اأمركيتان تتزوجان �سجرة
 حفل زفثثثث�ف غثثري عثثثث�دي �ثثسثثهثثدتثثه مثثديثثنثثة فثثثثورت م�يرز 
�لثثو�قثثعثثة يف واليثثثة فثثلثثوريثثد� �الأمثثريكثثيثثة، وفثثق مثث� ذكرته 

�سحيفة ديلي ميل �لربيط�نية.
وق�لت �ل�سحيفة �إن �مر�أتني تزوجت� من �سجرة عمالقة، 
عدم  �أجثثل  من  �ملدينة  مل�سوؤويل  �النتب�ه  للفت  خطوة  يف 

قطع �ل�سجرة.
زف�ف  ف�س�تني  فوجلي�سونغ  ود�نثثث�  كوبر  كثث�ريثثن  و�رتثثثدت 
�ل�سجرة  �ل�سور بج�نب  بي�س�ء، و�لتقطت� جمموعة من 
كم� �أنهم� ق�مت� بتقطيع كعكة �لزف�ف، يف مر��سيم ت�سبه 

�الأعر��ص �حلقيقية . املغنية �صارا اآلتو التي �صتمثل فنلندا يف م�صابقة الأغنية الأوروبية لعام 2018 يف ل�صبونة.  )رويرتز(

الهواتف الذكية اأخطر 
من النفط على تغر املناخ

ت�أثري  خثثطثثورة  مثثن  ب�حثون   حذر 
ب�أنه�  �ملن�خ  على  �لذكية  �لهو�تف 
�لرئي�سية  �مل�س�در  �أكرب بكثري من 
النثثبثثعثث�ثثث�ت �لثثثكثثثربثثثون �ملثثتثثمثثثثثلثثة يف 
و�س�ئل  وعثثثو�دم  و�لتعدين  �لنفط 

�لنقل.
ووجثثثثثثثثثثد �لثثثثثبثثثثث�حثثثثثثثثثثثون بثثثجثثث�مثثثعثثثة 
بكند�،  هثث�مثثيثثلثثتثثون  يف  مثث�كثثمثث��ثثسثثرت 
�ملعلوم�ت  تكنولوجي�  �أجثثهثثزة  �أن 
مثثثثثل �لثثكثثمثثبثثيثثوتثثر�ت و�لثثثثالب توب 
و�لثثثثهثثثثو�تثثثثف �لثثثذكثثثيثثثة و�الأجثثثثثهثثثثثزة 
ور�ئه�  خثثلثثفثثت  �لثثلثثوحثثيثثة وغثثريهثث� 
�لب�سمة  يف  مثثثثرتثثثثفثثثثعثثثثة  زيثثثثثثثثثثث�دة 
 % �لثثثثكثثثثربثثثثونثثثثيثثثثة، قثثثثفثثثثزت مثثثثثن 1 
بحلول   %  3.5 �إىل   2007 عثثث�م 

.2020
 %  14 �إىل  ت�سل  �أن  �ملتوقع  ومثثن 
بحلول 2040، وهذه �لن�سبة �أكر 
من ن�سف م� ُتخلفه عثثو�دم قط�ع 
�لنقل �لع�م يف جميع �أنح�ء �لع�مل، 
بح�سب تقرير ن�سرته موقع جملة 
 ، كونفرزي�سن  ذ�  �لنظيف  �الإنثثتثث�ج 

�لثالث�ء.
�النبع�ث�ت  �أن  �لثثبثث�حثثثثثون  وبثثثثني 
مثثن �سن�عة  �لثثنثث�جتثثة  �لثثكثثربثثونثثيثثة 
�لثثهثثو�تثثف �لثثذكثثيثثة مثثن �ملثثتثثوقثثع �أن 
�إىل   2010 عثث�م   %  4 مثثن  ترتفع 
% بحلول 2020، وهذ� يعني   11
�النبع�ث�ت  مثثعثثدل  قفز  بثثث�الأرقثثث�م، 
من  مثثيثثغثث�طثثن   125 �إىل   17 مثثثن 
�رتف�ع  �أي  �لكربون،  �أك�سيد  ثثث�ين 

 .% بن�سبة 730 
لطفي  �لثثثربوفثثثيثثث�ثثثسثثثور  ويثثثثقثثثثرتح 
�لدر��سة،  عثثلثثى  �ملثث�ثثسثثرف  بثث�خلثثري 
تعمل  بثثثيثثث�نثثث�ت  مثثثثر�كثثثثز  تثثثد�ثثثسثثثني 

ب�لط�قة �ملتجددة.

»اإىل اآخر الزمان« ينال جائزة مهرجان عنابة 
�لعن�ب  بج�ئزة  �سويخ  ي��سمني  �جلز�ئرية   للمخرجة 
�لذهبي الأف�سل فيلم رو�ئي يف مهرج�ن عن�بة للفيلم 
عليه�  �ل�ست�ر  �أ�ثثسثثدل  �لتي  �لث�لثة  بثثدورتثثه  �ملتو�سطي 

�أم�ص �الأول.
�لفيلم بطولة جياليل بوجمعة وجميلة عر��ص و�إمي�ن 
طويل  رو�ئثثثي  عمل  �أول  وهثثو  بكريتي،  وحمثثمثثد  نثثثو�ل 
ملخرجته بعد فيلمني ق�سريين. وُعر�ص �لفيلم الأول 
مرة مبهرج�ن دبي �ل�سينم�ئي يف دي�سمرب ك�نون �الأول 

�مل��سي.
تدور �أحد�ث �لفيلم يف قرية )�سيدي �أبو �لقبور( حيث 
وهن�ك  �ل�ستني  �لذي جت�وز  علي  �لقبور  يعي�ص حف�ر 
لثثزيثث�رة قثثرب �سقيقته�  �لثثتثثي جثثث�ءت  يلتقي مثثع جثثوهثثر 
للمرة �الأوىل. ت�سيطر على جوهر فكرة �ملوت وتن�سغل 
ب�الإعد�د ملر��سم جن�زته� وبينم� ي�س�عده� علي يف هذه 

�لرتتيب�ت يجد نف�سه قد وقع يف حبه�.
�لفيلم  فثثثث�ز  �أيثث�ثثسثث�  �لثثثرو�ئثثثيثثثة  �الأفثثثثثثالم  مثث�ثثسثث�بثثقثثة  ويف 

�الإ�سب�ين )�سيف 93( للمخرجة ك�رال �سيمون بج�ئزة 
�لعن�ب �لف�سي .

ممثل  �أف�سل  جثث�ئثثزة  �لفي�س�وي  �أحثثمثثد  �مل�سري  ونثث�ل 
وفثث�زت �جلز�ئرية  عن دوره يف فيلم )�سيخ ج�ك�سون( 
�أفثث�ثثسثثل ممثلة عثثن دورهثثثث� يف  بثثجثث�ئثثزة  جميلة عثثر��ثثص 
�الإيط�يل  �الأمثثريثثكثثي  فثثث�ز  كثثمثث�  �لثثثزمثثث�ن(،  �آخثثثثر  )�إىل 
جون��ص ك�ربيني�و بج�ئزة �أف�سل خمرج عن فيلمه )يف 

ك�مربي�(.
�لدين ميهوبي يف  �لثق�فة �جلثثز�ئثثري عز  وقثث�ل وزيثثر 
حتويل  يف  �ثثسثث�هثثم  �ملثثهثثرجثث�ن  �إن  �خلثثتثث�م  بحفل  كلمته 
مدينة عن�بة �ل�س�حلية �إىل عنو�ن من عن�وين �ل�سينم� 

ببلد�ن حو�ص �ملتو�سط .
و�أ�س�ف �حت�س�ن �جلمهور و�ل�سينم�ئيني وهو�ة �لفن 
�ل�س�بع لهذ� �ملوعد �لثق�يف و�لفني ميثل خطوة كبرية 
�العتب�ر  ورد  �ل�س�بع  �لفن  جمهور  ��ستع�دة  م�سعى  يف 

لل�سينم� �جلز�ئرية .

ت  فنانة �سهرة ع�سّ
بيون�سيه يف وجهها

ق�مت  حيث  غثثريثثب،  موقف  �إىل  �لع�ملية  بيون�سيه   �ملغنية   تعّر�ست 
ه� بوجهه�! �إحدى �لفن�ن�ت �ملعروف�ت بع�سّ

يحيي�ن  زي   زوجه�  ج�ي  برفقة  بيون�سيه  ك�نت  حني  �الأمثثر  وحثثدث 
�ملمثلة  روت   GQ ملثثجثثلثثة  تثث�ثثسثثريثثحثث�ت  وبثثحثث�ثثسثثب  �حلثثثفثثثالت،  �إحثثثثثدى 
�إحدى  ك�نت حت�سر  �أنه�  ق�ئلًة  م� حدث  ه�دي�ص   �الأمريكية  تيف�ين 
حفالت بيون�سيه وزوجه� ج�ي زي يف ك�نون �الأول/دي�سمرب �مل��سي، 
�أن  ببيون�سيه ت�سرخ وهي جتري يف �جت�ه زوجه� وتخربه  وفوجئت 
هن�ك من ع�سته� يف ووجه�.  وت�بعت: مل �أفهم م� يحدث حويل، فج�أة 
حويل،  و�ثثسثثر�خ  �لغرفة  الآخثثر  زي  جثث�ي  ت�سطحب  بيون�سيه  وجثثدت 

و�أحدهم ق�ل : ع�ست بيون�سيه يف وجهه�، هل ت�سدق ؟


