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تهدئة غزة تطيح ليربمان وتع�صف بحكومة نتنياهو
•• القد�س املحتة-رويرتز:

�أم�س  ��ستقالته  ليربمان  �أفيجدور  �لإ�سر�ئيلي  �حل��رب  وزي��ر  �أعلن 
�حتجاجا على وقف �إطالق �لنار يف غزة �لذي و�سفه باأنه »��ست�سالم 
�لوزر�ء  رئي�س  ت�سعف حكومة  زعمه يف خطوة  على حد  ل��الإره��اب« 

بنيامني نتنياهو �لئتالفية.
وقال ليربمان:لو بقيت يف �ملن�سب، فلن �أمتكن من �لنظر يف �أعني 
�ل�سو�ريخ  �إ�سارة لإ�سر�ئيليني تعر�سو� لو�بل من  �سكان �جلنوب يف 

من ناحية غزة قبل وقف �إطالق �لنار �أم�س �لأول.
48 �ساعة من  �سارية بعد  �لتي ت�سبح  ��ستقالته،  �إن  وقال ليربمان 
تقدمي خطاب ر�سمي لنتنياهو، تعني �أي�سا �ن�سحاب حزبه �إ�سر�ئيل 

بيتنا، �ملنتمي لأق�سى �ليمني، من �لئتالف.
وبذلك �سي�سبح نتنياهو م�سيطر� على 61 مقعد� فقط يف �لكني�ست 
�ملوؤلف من 120 مقعد� قبل عام من �لنتخابات �ملقبلة يف �إ�سر�ئيل.
لحقته  �ل��ذي  نتنياهو،  ب��اأن  �إ�سر�ئيليون  �سيا�سيون  معلقون  وتكهن 

عدة حتقيقات ف�ساد رغم ن�سب �سعبيته، قد يجري �لقرت�ع مبكر�.

توقف العمليات الع�صكرية يف احلديدة »موؤقتا«
•• اليمن-وكاالت:

مدينة  يف  و�مل��ق��اوم��ة  �ليمني  للجي�س  �لهجومية  �لعمليات  توقفت 
�حلديدة موؤقتاً، �أم�س �لأربعاء، لإتاحة �لفر�سة للمنظمات �لإن�سانية 
لإجالء كو�درها ونقل بع�س �جلرحى وفتح ممر�ت �آمنة ملن يرغب 
من �ل�سكان بالنزوح خارج �ملدينة، بح�سب م�سدر ع�سكري يف �جلي�س، 
�لذي �أكد �أن �لعمليات �لع�سكرية �ست�ستاأنف ولن تتوقف �إل بتحرير 

�حلديدة ومينائها �ل�سرت�تيجي و�ل�ساحل �لغربي لليمن بالكامل.
تاأمني ع��دد من  �لوطني من  ق��و�ت �جلي�س  �سابق، متكنت  ويف وق��ت 
�لرب�سة  حي  يف  و�ل�سركات  و�لتجارية  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  مباين 

و�أحياء جماورة جنوب غربي مدينة �حلديدة.
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رئي�س الدولة يعني علي النيادي رئي�صا 
للهيئة االحتادية للجمارك بدرجة وزير

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر 
بتعيني معايل علي �سعيد مطر �لنيادي  �حتادياً  "حفظه �هلل" مر�سوماً 

رئي�ساً للهيئة �لحتادية للجمارك بدرجة وزير.

حممد بن را�صد يعتمد تعديالت على 
النظام القانوين ملركز دبي املايل العاملي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �عتمد 
رع��اه �هلل - ب�سفته حاكما لإم���ارة دبي  �ل���وزر�ء  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
و�لتنظيمي  �لقانوين  �لعمل  ب��اإط��ار  �خلا�سة  �لت�سريعات  م��ن  ع��دد�   -
ملركز دبي �ملايل �لعاملي وتت�سمن تعديالت يف قو�نني �ل�سركات و�مللكية 
�لتي  لل�سركات  �لعامة  �لت�سغيلية  بالبيئة  تعنى  كما  �ملركز  يف  �لعقارية 

تتخذ من �ملركز مقر� لها.                               )�لتفا�سيل �س3(

االإمارات ترحب بقرار جمل�س االأمن رفع العقوبات على اإريرتيا
•• اأبوظبي - وام:

رحبت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقر�ر جمل�س �لأمن رفع �لعقوبات 
�ل��دويل، يف  و�لتعاون  وز�رة �خلارجية  و�أك��دت  �إري��رتي��ا،  على  �ملفرو�سة 
بيان لها، ترحيبها برفع �لعقوبات عن �إريرتيا، حيث جاء قر�ر جمل�س 

�لأمن ليعزز �مل�ساحلات �لتاريخية �لتي ي�سهدها �لقرن �لأفريقي.
�إري��رتي��ا ميثل تطور�  ب��اأن �لقر�ر ح��ول  و�أع��رب��ت �لإم���ار�ت عن قناعتها 
ج��وه��ري��ا ي��ع��زز ف��ر���س �ل���س��ت��ق��ر�ر و�ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���س��ت��ث��م��ار يف �إريرتيا 

وحميطها وينعك�س �إيجابيا على �ملنطقة.

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

ز�ر معر�ض وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول »�أديبك 2018«

حممد بن زايد: االإمارات اأ�صبحت مركزا الأهم الفعاليات واالأحداث العاملية
•• اأبوظبي - وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�أبوظبي  وموؤمتر  �م�س، معر�س  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لدويل للبرتول »�أديبك 2018« يف دورته �ل�� 21، و�لتي تقام يف مركز 
نوفمرب   15 �إىل   12 من  �لفرتة  خ��الل  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
�سلطان  �لدكتور  �سموه خالل �جلولة، ير�فقه معايل  �جل��اري. و�طلع 
بن �أحمد �جلابر وزير دولة �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة برتول �أبوظبي 

�لوطنية »�أدنوك« وجمموعة �سركاتها و�سعادة حممد مبارك �ملزروعي 
و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  م�ساركات  على  �أبوظبي،  عهد  ويل  دي��و�ن  وكيل 
�لوطنية بجانب �أبرز ما تعر�سه �ل�سركات �لعاملية �ملخت�سة من م�ساريع 

ومبادر�ت وخطط ومنتجات يف جمال �لنفط و�لغاز و�لطاقة. 
و�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �لإمار�ت يف 
ظل قيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
ومق�سد�  و�لأحد�ث  �لفعاليات  لأهم  مركز�  " �أ�سبحت  �هلل  " حفظه 

لقادة وخرب�ء �لعامل من خمتلف �لقطاعات.     )�لتفا�سيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل زيارته معر�س وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول »�أديبك 2018«               )و�م(
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بتوجيهات رئي�ض �لدولة
هيئة الهالل االأحمر تنفذ م�صاريع تنموية لدعم قطاع 

التعليم يف املناطق املتاأثرة من االأعا�صري يف فيجي
•• اأبوظبي -وام:

"حفظه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد  �ل�سمو  بتوجيهات �ساحب 
�هلل" ودعم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ومتابعة �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�لهيئة  ..تنفذ  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم 
عدد� من �مل�ساريع �لتنموية لدعم قطاع �لتعليم يف �ملناطق �ملتاأثرة من �لأعا�سري يف 

جمهورية فيجي جنوبي �ملحيط �لهادي.
وتنفيذ� لتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة وقعت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي و وز�رة 
�لقت�ساد يف فيجي �تفاقية للتعاون و�لتن�سيق بني �جلانبني تقوم �لهيئة مبوجبها 
بامل�ستلزمات  ودعمها  �لأ�سا�سية  وخدماتها  مبر�فقها  �مل��د�ر���س  م��ن  ع��دد  باإن�ساء 
)�لتفا�سيل  دره����م.    �أل���ف  و365  مليونا   18 تبلغ  بتكلفة  �ل��در����س��ي��ة  و�ملعينات 
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اأخبـار الإمـارات
برعاية حممد بن ز�يد 

انطالق ملتقى »حتالف االأديان الأمن املجتمعات: كرامة الطفل يف العامل الرقمي« 19 نوفمرب اجلاري
•• اأبوظبي-وام:

برعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لأوىل  �ل���دورة  فعاليات  تنطلق  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�لعامل  �لطفل يف  �ملجتمعات: كر�مة  �لأدي��ان لأم��ن  من ملتقى »حتالف 

�لرقمي« يومي 19 و20 نوفمرب �جلاري.
و�سي�سارك يف �مللتقى نحو 450 �سخ�ساً من خمتلف �لأديان بهدف �إثر�ء 
�إ�سافة  �خل��ط��رية،  �لجتماعية  �لتحديات  ومناق�سة  ومو�جهة  �حل��و�ر 

�إىل تعزيز �جلهود �مل�سرتكة و�لعمل على �خلروج باأفكار موحدة لتعزيز 
حماية �ملجتمعات وخا�سة �لن�سء من جر�ئم �لبتز�ز عرب �لعامل �لرقمي 

وخماطر �ل�سبكة �لعنكبوتية.
وتتز�من فعاليات �مللتقى مع »�ليوم �لعاملي للطفولة« و�لتي �ستقام فعالياته 
بني �أر�س �ملعار�س يف �أبوظبي و«و�حة �لكر�مة«، مب�ساركة ف�سيلة �لإمام 
�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب، �سيخ �لأزهر �ل�سريف وقد��سة �لبطريرك 
�لكنائ�س  من  �لق�سطنطينية  �أ�ساقفة  رئي�س  �لأول  برثلماو�س  �مل�سكوين 
�لأرثوذك�سية �ل�سرقية، وقد��سة �لبابا تو��سرو�س �لثاين بابا �لإ�سكندرية 

�لأديان  وق��ادة  �لديانات  ممثلي  من  وعدد  �ملرق�سية،  �لكر�زة  وبطريرك 
حول �لعامل.

بال�سر�كة  ينطلق  فيما  �ل�����س��ري��ف،  �لأزه����ر  م��ن  ب��دع��م  �مللتقى  ويحظى 
بينها  من  �لعاملية،  �لدينية  و�ملنظمات  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  من  عدد  مع 
�حلكومية،  غري  �لدولية  »�أرغ��ي��ت��و«  ومنظمة  �لطفل«،  كر�مة  »حتالف 
نحمي«  »نحن  وم��ب��ادرت��ي  �لطفل،  �أج��ل  م��ن  ل��الأدي��ان  �لعاملية  و�ل�سبكة 
�أجل  و«�لأدي��ان من  »يوني�سف«،  �لأطفال«، ومنظمة  �لعنف �سد  و«�إنهاء 
ومنظمة  �لأزه��ر،  وجامعة  �جلريجورية،  �لبابوية  و�جلامعة  �ل�سالم«، 

»ورلد فيجني« �لدولية، و«�سانتي �آ�سر�م«، وبعثة �لعد�لة �لدولية.
نتج عن  �ملجتمعات«  �أم���ن  �أج���ل  م��ن  �لأدي����ان  �أن ملتقى »حت��ال��ف  ي��ذك��ر 
موؤمتر »كر�مة �لطفل يف �لعامل �لرقمي« �لذي عقد خالل �سهر �أكتوبر 
�أيده �لبابا فر�ن�سي�س، حيث  2017 و�سدر عنه »بيان روما« �لذي  عام 
��ستعر�ست حكومة دولة �لإمار�ت خالل �ملوؤمتر جهودها يف تعزيز حو�ر 
�لأديان ورغبتها يف ��ست�سافة ملتقى عاملي يوؤكد �لتز�مها بامل�سي قدما 
يف متكني �حلو�ر و�لعمل بني �لأديان، حيث �أثمرت جهودها يف �أن يكون 

ملتقى حتالف �لأديان �أحد خمرجات ذلك �ملوؤمتر.

ز�ر معر�ض وموؤمتر �أبوظبي �لدويل للبرتول »�أديبك 2018«

حممد بن زايد: االإمارات اأ�صبحت مركزا الأهم الفعاليات واالأحداث ومق�صدا لقادة وخرباء العامل من خمتلف القطاعات 

•• اأبوظبي - وام:

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ز�ر �ساحب 
�أبوظبي  وموؤمتر  معر�س  �م�س،  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
21، و�ل��ت��ي تقام يف  �ل��  2018 » يف دورت���ه  �أدي��ب��ك   « �ل���دويل للبرتول 
مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س خالل �لفرتة من 12 �إىل 15 نوفمرب 
�سلطان  �لدكتور  معايل  ير�فقه  �جلولة،  خالل  �سموه  و�طلع  �جل��اري. 
�أبوظبي  بن �أحمد �جلابر وزير دولة �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة برتول 
�لوطنية » �أدنوك« وجمموعة �سركاتها و�سعادة حممد مبارك �ملزروعي 
و�ل�سركات  �ملوؤ�س�سات  م�ساركات  على  �أب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  دي���و�ن  وكيل 
�لوطنية بجانب �أبرز ما تعر�سه �ل�سركات �لعاملية �ملخت�سة من م�ساريع 

ومبادر�ت وخطط ومنتجات يف جمال �لنفط و�لغاز و�لطاقة. 
و�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة �لإمار�ت يف 
ظل قيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

موؤ�س�سة �لبرتول �لوطنية �ل�سينية »�سي �إن بي �سي« �لتي تعد ثالث �أكرب 
�سركة للنفط يف �لعامل و�أكرب منتج وموزع للنفط و�لغاز يف جمهورية 
�ل�سني �ل�سعبية و�لتي تتعاون مع �سركة برتول �أبوظبي �لوطنية �أدنوك 
يف �متيازين بحريني هما �أم �ل�سيف ون�سر وز�كوم �ل�سفلي، و�طلع �سموه 

على �أحدث م�ساريع �ل�سركة وخططها �مل�ستقبلية.
�أبوظبي  ب���رتول  �سركة  ج��ن��اح  �ملع�����ر�س،  يف  �س�����موه  ج��ول��ة  و�س�����ملت 
�لوطن����ية » �أدنوك »، حيث ��ستمع من معايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد 
�لوطنية  �أبوظبي  ل�سركة برتول  �لتنفيذي  �لرئي�س  دولة  وزير  �جلابر 
 « جهود  ح��ول  �سرح  �إىل  �لعمل  وفريق  �سركاتها  وجمموعة   « �أدن���وك   «
�أدنوك » يف تطبيق مفهوم » �لنفط و�لغاز 4.0 » للم�ساهمة يف ت�سريع 
من  �ل��ر�ب��ع  �ل�س������ناعي  �لع������سر  �إىل  و�لغ������از  �لن������فط  قط�����اع  دخ��ول 
خالل توظيف �لتكنولوجيا �لرقمية مثل �لذكاء �ل�سطناعي و�لبيانات 

�ل�سخمة.
 �إ�سافة �إىل مبادر�ت وم�ساريع �ل�سركة يف خمتلف جمالت قطاع �لنفط 

» حفظه �هلل« �أ�سبحت مركز� لأهم �لفعاليات و�لأحد�ث ومق�سد� لقادة 
وخرب�ء �لعامل من خمتلف �لقطاعات و�ملجالت �لقت�سادية و�لفكرية 
�أبوظبي  �أن �حت�سان �لعا�سمة  و�لجتماعية و�لطاقة وغريها، م�سيفا 
م��ع��ر���س وم��وؤمت��ر » �أدي��ب��ك » ي��ر���س��خ م��ك��ان��ة �ل��دول��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا وجهة 
رئي�سة تقود �حلو�ر �لعاملي حول م�ستقبل �لطاقة وقطاع �لنفط و�لغاز 

وم�ستقاته.
�لنوعية  للتطور�ت  �لطاقة  قطاع  مو�كبة  ���س��رورة  على  �سموه  و���س��دد 
يف  حموريا  دور�  تلعب  �أ�سبحت  �لتي  و�ل�سريعة  �حلديثة  �لتكنولوجية 
�لأمثل  بال�سكل  توظيفها  يجب  مهمة  فر�سا  وتوفر  �مل�ستقبل  �سياغة 
ما�سية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  م��وؤك��د�  كلها،  �لب�سرية  على  فو�ئدها  لتعود 
�ل��ذي يحقق خري  �لنحو  على  و�ل��غ��از  �لنفط  م��و�رده��ا من  ��ستثمار  يف 
وم�سلحة �لوطن وي�سهم يف جهود �لتنويع �لقت�سادي وتاأمني م�ستقبل 

مزدهر لأجيال �لغد. 
�آل نهيان يف جناح  �ل�سيخ حممد بن ز�ي��د  وب��د�أت جولة �ساحب �ل�سمو 

يجمع  �ل���ذي   « �لرقمي  للتحكم  ب��ان��ور�م��ا   « م��رك��ز  دور  بجانب  و�ل��غ��از 
�ل�سركة.  يف  �لقر�ر  �تخاذ  عملية  تعزيز  يف  وي�سهم  �ل�سخمة  �لبيانات 
لتوظيف   « �أدن���وك   « �ل��زي��ارة كذلك على خطط  �سموه خ��الل  وت��ع��رف 
من  ب���دء�ً  �أع��م��ال��ه��ا  وم��ر�ح��ل  جم���الت  ك��اف��ة  يف  �لرقمية  �لتكنولوجيا 
عمل  وجهة  يجعلها  مما  �ل��ت��د�ول  من�سات  �إىل  و�سوًل  �حلفر  من�سات 
يف  و�ملتميزين  �لعالية  �ملهار�ت  �أ�سحاب  من  �ملو�طنني  لل�سباب  مف�سلة 
و�أبرز  �أف�سل  يجمع  ومركز�  وتطبيقاتها  �حلديثة  �لتكنولوجيا  جمال 

�لعقول �ل�سابة.
جمال  يف  �لعاملة   « �ل�سعودية  �أر�م��ك��و   « �سركة  �أجنحة  �سموه  ز�ر  كما 
�ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  و�لبرتوكيماويات  �لطاقة  �إنتاج 
و�سبكتها �لعاملية يف قطاع �لتكرير و�لت�سويق وتعرف �سموه على جمالت 

�لتعاون بني » �أر�مكو » و« �أدنوك«.
كما �سملت جولة �سموه جناح �سركة » توتال » و�سركة »�إيني« �لإيطالية 

للنفط و�لغاز و�سركة �أوك�سيد نتال للبرتول.

�سموه يوؤكد �أن �حت�سان �أبوظبي لـ»�أديبك« ير�سخ مكانة �لدولة باعتبارها وجهة رئي�سة تقود �حلو�ر �لعاملي حول م�ستقبل �لطاقة 

 االحتادية لل�صرائب : رد »القيمة امل�صافة« اعتبارا من االأحد املقبل
•• دبي-وام:

�لقيمة  �سريبة  لرد  �لرقمي  �لنظام  �أن  لل�سر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  �أعلنت 
ل�سرتد�د  �مل��وؤه��ل��ني  �ل�سياح  م��ع  للتعامل  ج��اه��ز�ً  �أ���س��ب��ح  لل�سياح  �مل�سافة 
�ل�سريبة �ملدفوعة على م�سرتياتهم �عتبار�ً من �لأحد �ملقبل عرب مطار�ت 

�أبوظبي ودبي و�ل�سارقة �لدولية.
يف �لوقت نف�سه، �أ�سارت �إىل �أن �ل�ستعد�دت جتري ل�ستكمال �ملرحلة �لثانية 
�ملقبل  دي�سمرب   16 من  �عتبار�ً  للعمل  ج��اه��ز�ً  �سي�سبح  �ل��ذي  �لنظام  من 
لتمكني �ل�سياح �لقادمني من خارج �لدولة من ��سرتد�د �ل�سريبة من خالل 
مطار�ت �لدولة �لأخرى و�ملنافذ �لربية و�ملو�نئ �لبحرية �لتي �سيطبق فيها 

�لنظام.
�سحفي  موؤمتر  يف  �لهيئة،  ع��ام  مدير  �لب�ستاين  علي  خالد  �سعادة  وك�سف 
بالنظام  �إلكرتونياً  �ملرتبطة  �لتجزئة  �أن عدد متاجر  �م�س، عن  عقد بدبي 
يرتفع  �أن  �مل�ستهدف  �لعدد من  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�سري�ً  4500 متجر،  جت��اوز 
�لدولة مع  �أنحاء  �لتجزئة يف كافة  �ملزيد من متاجر  �ملقبل لي�سمل  �ل�سهر 
 « �مل�سغلة  �ل�سركة  �أن  مو�سحا  �لثانية،  مرحلته  ب��اإط��الق  �لنظام  ��ستكمال 
يعمل  �لنظام  �أن  من  للتاأكد  �ل�سرورية  �لختبار�ت  بكافة  قامت   « بالنيت 
بكفاءة ودقة تامة. و�أكد �سعادته �أن �لفرتة �ملا�سية �سهدت �إقباًل كبري�ً من 
�أن  �إىل  لل�سياح، م�سري�ً  �ل�سريبة  رد  �لت�سجيل يف نظام  �لتجزئة على  جتار 
�لهيئة تو��سل بالتعاون مع �ل�سركة �مل�سغلة تنظيم �سل�سلة من ور�س �لعمل 
و�لندو�ت لتعريف جتار �لتجزئة بالآليات و�لإجر�ء�ت �ملب�سطة �لتي توفرها 
�ل��ذي يعد �لأح��دث من نوعه يف هذ� �ملجال ومت  بالنظام  �لهيئة للت�سجيل 
معايري  �إىل  للو�سول  م�ستفي�سة  در��سات  باإجر�ء  �لهيئة  قيام  بعد  تطبيقه 
تتو�فق مع �أف�سل �ملمار�سات ومبا يتما�سى مع �لنظام �ل�سريبي �لإلكرتوين 
بالكامل �لذي تعد �لإمار�ت من �أو�ئل دول �لعامل �لتي طبقته و�لذي يتميز 

بالكفاءة و�لدقة و�سرعة �لأد�ء.
2018 يف �ساأن  41 ل�سنة  وق��ال: » ح��دد ق��ر�ر جمل�س �ل���وزر�ء �ملوقر رق��م 
�لحتادية  �لهيئة  وق��ر�ر�  لل�سياح  �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  رّد  نظام  تطبيق 
�لتجزئة  تاجر  م�ساركة  متطلبات  �ساأن  يف  لل�سر�ئب رقم 1 ل�سنة 2018 
�مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  رّد  نظام  �ساأن  2018 يف  ل�سنة  يف �لنظام ورقم  2 
رد  و�آل��ي��ات  لإج����ر�ء�ت  و�ل��دق��ة  بال�سفافية  تتميز  و��سحة  معايري  لل�سياح 
�ل�سريبة لل�سياح �لقادمني من خارج �لدولة مما يعزز �ملوقع �لريادي لدولة 

�لإمار�ت كوجهة رئي�سية على خارطة �ل�سياحة �لعاملية ».
�لر�سيدة  �لقيادة  روؤية  �إطار  ياأتي يف  �لنظام  �أن تطبيق هذ�  �لب�ستاين  و�أكد 
خمتلف  وم��ك��ان��ة  دور  وت��ق��وي��ة  �لق��ت�����س��ادي  �لتنويع  �سيا�سات  يف  بالتو�سع 

يف  م�ساهمتها  وزي��ادة  �لدولة  يف  �لقت�سادي  �لعمل  منظومة  يف  �لقطاعات 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل للدولة ومنها قطاع �ل�سياحة �حليوي �لو�عد.

�جلاذبية  زي���ادة  يف  للم�ساهمة  ك��ب��ري�ً  �هتماماً  ت��ويل  �لهيئة  �أن  �إىل  ولفت 
�ل�سياحية وت�سجيع �لتجارة �لد�خلية وتر�سيخ مكانة �لدولة كمركز جتاري 
حموري يف �ملنطقة ومن بني �حلو�فز �لتي يوفرها �لنظام �جلديد �ل�سماح 
�إىل  ي�سل  مبا  �مل�سرتيات  على  �ملدفوعة  �مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  با�سرتد�د 
مبلغ 10 �آلف درهم نقد�ً لكل �سائح قادم من �خلارج لكل 24 �ساعة وهى 
قيمة مرتفعة مقارنة بالقيم �مل�سموح با�سرتد�دها نقد�ً يف �لعديد من دول 
�لعامل بينما يتم رد �ل�سريبة بال حٍد �أق�سى �إذ� مت حتويل �ملبالغ �مل�ستحقة 

لال�سرتد�د على ح�ساب �لبطاقة �لئتمانية لل�سائح.
متاجر  مع  �ملبا�سر  للربط  متكاملة  �آليات  على  ي�ستمل  �لنظام  �أن  و�أ�ساف 
�ل�سريبة  رد  بنظام  بالت�سجيل  �لر�غبني  �لهيئة  ل��دى  �مل�سجلني  �لتجزئة 

لل�سياح و�لربط مع منافذ �لدولة مبا يتيح لل�سياح تقدمي طلبات ��سرتد�د 
�لتقنيات  �أح��دث  على  يعتمد  رقمي  نظام  عرب  م�سرتياتهم  على  �ل�سريبة 
و�ملعايري  لل�سروط  وف��ق��اً  �ل�سريبة  ل���س��رتد�د  للموؤهلني  بالن�سبة  وذل���ك 

�ملحددة بقر�ر جمل�س �لوزر�ء وقر�ري �لهيئة.
فقط  ه��ي  لل�سياح  ل��ال���س��رتد�د  �لقابلة  �ل�سريبية  �لفو�تري  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
بالنظام  فعلياً  و�ملرتبطة  �مل�سجلة  �لتجزئة  متاجر  عن  �ل�سادرة  �لفو�تري 
�أماكن و��سحة على و�جهاتها  و�لتي يتم �لإع��الن عنها بو�سع مل�سقات يف 

لتكون معروفة لدى �ل�سياح.
ليكون  �لأ�سا�سية  �ل�سروط  من  ع��دد�ً  لل�سر�ئب  �لحتادية  �لهيئة  وح��ددت 
�ل�سائح موؤهاًل ل�سرتد�د �ل�سريبة من خالل �لنظام يتمثل �لأول يف �أن ل 
يقل عمر �ل�سائح عن 18 عاماً و�لثاين يف ��ستيفاء �ملعايري �ملحددة بهذ� �ل�ساأن 
�لتنفيذية  �لالئحة  ب�ساأن   2018 ل�سنة   52 �ل��وزر�ء رقم  ق��ر�ر جمل�س  يف 

للمر�سوم بقانون �حتادي رقم 8 ل�سنة 2017 ب�ساأن �سريبة �لقيمة �مل�سافة 
�لذي ين�س على �أنه يجب �أن يتم توريد �ل�سلع �خلا�سعة لنظام رد �ل�سريبة 
لل�سياح �إىل �سائح قادم من خارج �لدولة يكون د�خل �لدولة عند �سر�ء �ل�سلع 
من �ملورد و�أن يكون ق�سد �ل�سائح عند تاريخ �لتوريد مغادرة �لدولة خالل 
90 يوماً من تاريخ �لتوريد م�سطحباً معه �ل�سلع �لتي قام ب�سر�ئها و�أن يتم 
ت�سدير �ل�سلع ذ�ت �لعالقة من قبل �ل�سائح �إىل خارج �لدولة خالل 3 �أ�سهر 
من تاريخ �لتوريد. وقدمت �لهيئة خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي عر�ساً مف�ساًل 
حول نظام رد �ل�سريبة لل�سياح تناول كيفية ت�سغيل �لنظام بالن�سبة لل�سياح 
من جانب وبالن�سبة لتجار �لتجزئة من �جلانب �لآخر و�ملو�قع �لتي ميكن 
لل�سياح من خاللها �ملطالبة بال�سرتد�د وبيانات �لت�سال بال�سركة �مل�سغلة 
للمتابعة من قبل �ل�سياح �أو جتار �لتجزئة من خالل �ملوقع �لر�سمي للهيئة 

�أو زيارة موقع �ل�سركة �مل�سغلة للنظام.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي ت�صتاهل.. حملة توعوية لـ »تدوير«

•• اأبوظبي-وام:

�أطلق مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات تدوير، بالتعاون و�لتن�سيق مع بلدية 
مدينة �أبوظبي وجهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية ومركز خدمات �ملز�رعني 
باأبوظبي، حملة توعوية �ساملة يف مدينة �أبوظبي ومناطق �لرب �لرئي�سي 

حتت �سعار “ �أبوظبي ت�ستاهل “.
�ل�سليمة للتعامل مع  �أفر�د �ملجتمع بالطرق  �إىل تعريف  وتهدف �حلملة 
�لنفايات و�حلد من �ل�سلوكيات �لتي من �ساأنها ت�سويه �ملظهر و�حل�ساري 
و�جلمايل لالإمارة ف�ساًل عن تعريفهم بالقو�نني و�ملخالفات �ملرتتبة على 
 31 ذلك. وتت�سمن �حلملة، �لتي ت�ستمر خالل �لفرتة من �ليوم وحتى 
دي�سمرب �ملقبل، 3 مر�حل حيث �سيتم خالل �ملرحلة �لأوىل تنفيذ حمالت 
توعوية وتوزيع �ملن�سور�ت ويف �ملرحلة �لثانية �سيتم تنفيذ حمالت تفتي�سية 

بينما �سيتم يف �ملرحلة �لثالثة ر�سد �ملخالفات وتطبيق �لغر�مات �ملرتتبة 
على غري �مللتزمني من �لفئات �مل�ستهدفة وفق �لنظم و�للو�ئح �ملعمولة لكل 
من �لفئات �مل�ستهدفة. وت�سمل �حلملة كاًل من �ملناطق �ل�سكنية و�ملناطق 
�ل�سناعية ومناطق �لعزب و�ملز�رع ومو�قع �لبناء و�لإن�ساء. وقال �لدكتور 
�حلملة  ه��ذه  تنظيم  �إن  بالإنابة:  تدوير  ع��ام  مدير  �لكعبي  خلفان  �سامل 
ياأتي يف �إطار �جلهود �لتي تبذلها “ تدوير “ لدعم �لتنمية �مل�ستد�مة يف 
�أبوظبي وذلك من خالل زيادة �لوعي باأهمية حماية �لبيئة و�حلفاظ على 
�لنظافة �لعامة و�ملظهر �حل�ساري لالإمارة عرب تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق 
مع خمتلف �جلهات �حلكومية �ملعنية بالتنمية �مل�ستد�مة وتفعيل �ل�سر�كة 
�أعربت  جانبها،  من  �لبيئة.  جتاه  �مل�سرتكة  �مل�سوؤولية  وحتفيز  �ملجتمعية 
بلدية مدينة �أبوظبي عن تقديرها للجهود �لكبرية و�ملثمرة �لتي يبذلها 
مركز �أبوظبي لإد�رة �لنفايات “ تدوير “ و�سركائه �ل�سرت�تيجيني على 

يف  �لعامة  و�ل�سحة  �لنظافة  معايري  �أرق��ى  وتوفري  �لبيئة  حماية  �سعيد 
�أبوظبي و�سو�حيها، وحماية �ل�سكان من �لآثار �لناجتة عن �لنفايات . من 
جهته، قال عبد �ملنعم �ملر�سودي مدير �لرقابة �لزر�عية يف جهاز �أبوظبي 
للرقابة �لغذ�ئية �إن م�ساركتنا يف �حلملة تاأتي يف �إطار �لتعاون و�لتن�سيق 
�مل�ستمر مع �جلهات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية بجانب �أهد�ف �جلهاز لتحقيق 
و�سالمة  �لبيئة  على  و�ملحافظة  �لإم���ارة  يف  �مل�ستد�مة  �لزر�عية  �لتنمية 
ملركز خدمات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �جلنيبي  نا�سر حممد  وق��ال   . �ملجتمع 
�ملز�رعني بالإنابة �إن �ملركز يحر�س على تهيئة بيئة نظيفة و�آمنة للزر�عة 
للتخل�س  �ل�سحيحة  و�لطرق  �ملزرعة  نظافة  باأهمية  �لتوعية  خالل  من 
من �ملخلفات �لزر�عية �سو�ء باإعادة تدويرها وحتويلها �إىل �أ�سمدة ع�سوية 
 “ “ ت��دوي��ر  �لنفايات  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  م��ع  �لتن�سيق  خ��الل  م��ن  �أو 

للتخل�س منها بطريقة �آمنة.

دائرة النقل يف اأبوظبي تعلن جمانية 
املواقف خالل عطلة املولد النبوي

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت د�ئرة �لنقل يف �إمارة �أبوظبي - ممثلة مبركز �لنقل �ملتكامل - عن 
جمانية �ملو�قف يف �لإمارة خالل عطلة �ملولد �لنبوي �ل�سريف حيث تقرر 
�أن تكون جمانية يوم �لأحد �ملو�فق 18 نوفمرب �جلاري وذلك حتى �ل�ساعة 
7:59 من �سباح يوم �لإثنني �ملو�فق 19 نوفمرب2018. ونوهت �لد�ئرة 
�إىل �سرورة عدم �لوقوف يف �لأماكن �ملمنوعة وعدم �إعاقة حركة �ملركبات 
�لوقوف  وع��دم  للوقوف  �ملخ�س�سة  �لأم��اك��ن  يف  �سحيح  ب�سكل  و�لتوقف 
�ل�ساعة  وحتى  م�ساًء   9:00 �ل�ساعة  من  لل�سكان  �ملخ�س�سة  �لأم��اك��ن  يف 

�سباحاً.  8:00

حممد بن را�صد يعتمد تعديالت على النظام القانوين ملركز دبي املايل العاملي

طحنون بن حممد يح�صر العر�س اجلماعي ال�صاد�س الأبناء منطقة البطني

•• دبي-وام:

�عتمد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل���وزر�ء رع��اه �هلل - ب�سفته حاكما لإم���ارة دب��ي - ع��دد� من  رئي�س جمل�س 
�ملايل  دب��ي  ملركز  و�لتنظيمي  �لقانوين  �لعمل  ب��اإط��ار  �خلا�سة  �لت�سريعات 
�ملركز  يف  �لعقارية  و�مللكية  �ل�سركات  قو�نني  يف  تعديالت  وتت�سمن  �لعاملي 
مقر�  �ملركز  من  تتخذ  �لتي  لل�سركات  �لعامة  �لت�سغيلية  بالبيئة  تعنى  كما 
لها. وتهدف �لتعديالت �ملعتمدة �إىل تر�سيخ مكانة �ملركز باعتباره منطقة 
و�زدهار  لنمو  ودعما  تطور�  و�لأك��ر  �مل�ستقل  �لخت�سا�س  ذ�ت  مالية  حرة 
�لعام يف  �لإجنليزي  �لقانون  تعتمد  �لتي  �لأعمال بني مناطق �لخت�سا�س 
�ملنطقة وت�سمل �لتعديالت قو�نني مركز دبي �ملايل �لعاملي �أرقام 5 و 7 و10 
و11 ل�سنة 2018 و�خلا�سة بال�سركات و�لت�سغيل و�مللكية �لعقارية و�مللكية 
�مل�سرتكة على �لتو�يل. ويعتمد قانون �ل�سركات �جلديد يف مركز دبي �ملايل 

�لعاملي نظاما جديد� لت�سنيف �ل�سركات �إىل عامة وخا�سة.
و��ست�سار�ت مو�سعة  �إج��ر�ء مباحثات  بعد  �لتعديالت  تلك  �عتماد  وقد جاء 
لل�سركات  �ملرونة وحتديد�  �أق�سى درجات  ومقارنات معيارية عاملية لإتاحة 
�خلا�سة �ل�سغرية �إ�سافة �إىل ما يوفره �لقانون من م�ستويات مالئمة من 
�لرقابة على �لرتتيبات �ملوؤ�س�سية �ملعقدة كتلك �ملرتبطة بال�سركات �ملدرجة 

وعمليات �لندماج وخطط �لت�سوية و�إعادة هيكلة �لديون.

وتتز�من تعديالت قانون �ل�سركات مع عملية حتديث �سامل لأنظمة عمل 
�ل�سركات �لقائمة يف �ملركز وذلك بهدف ت�سهيل مز�ولة �لأعمال مع �لمتثال 
�لقت�سادي  �لتعاون  و«منظمة  �مل��ايل«  �لعمل  »جمموعة  متطلبات  لأح��دث 

و�لتنمية« حول �سفافية �مللكية �لنفعية ومتطلبات مكافحة غ�سيل �لأمو�ل.
�مل�سرتكة«  للملكية  �سرت�تا  و«قانون  �لعقارية«  �مللكية  »قانون  تعديالت  �أما 
حلقوق  �أف�سل  حماية  ل�سمان  �لعقارية  �مللكية  نظام  حتديث  ت�سمل  فهي 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  منطقة  يف  ع��ق��ار�ت  لتملك  و�ملقرت�سني  �ملالكني 
ف�سال عن �إطالق �سجل للعقار�ت �ملباعة على �ملخطط ومتطلبات �ل�سمان 

للمطورين.
وقال �سعادة عي�سى كاظم رئي�س جمل�س �إد�رة �سلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي 
حمافظ مركز دبي �ملايل �لعاملي - بهذه �ملنا�سبة - » يعترب �لإطار �لقانوين 
�ل�سامل و�لقوي من �أهم �لركائز �لأ�سا�سية للمر�كز �ملالية �لعاملية �لر�ئدة 
مز�ولة  و�مل�ستثمرين  لل�سركات  يتيح  فهو  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  ومنها 
�أعمالهم ب�سهولة وثقة.. وبدورنا نو��سل تطوير نظامنا �لت�سريعي متا�سيا 
مع �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية بهدف تر�سيخ مكانتنا بني �أف�سل �ملر�كز �ملالية 

يف �لعامل«.
�مل�سرتين  وحماية  �ل�سفافية  مبعايري  �لرتقاء  على  »ع��الوة  كاظم  و�أ�ساف 
دبي  بيئة عمل مركز  �لتعديالت �جلديدة يف حت�سني  ت�ساهم  و�مل�ستثمرين 
�ملايل �لعاملي و�حلد من معوقات تاأ�سي�س �لأعمال فيه وزيادة كفاءة �لتكلفة 

يف  ملحوظة  ب�����س��ورة  �أع���د�ده���ا  ت��ت��ز�ي��د  �ل��ت��ي  �ل�سغرية  لل�سركات  و�مل��رون��ة 
�ملركز«.

�مل�ساور�ت  من  جلولتني  خ�سعت  قد  �جلديدة  �لت�سريعات  م�سود�ت  وكانت 
م�سارك   300 يقارب  ما  ح�سرها  توعية  جل�سات  �ملركز  نظم  كما  �لعامة 
�سارك يف �سياغة  �ل��ذي  �لأع��م��ال  �أثمرت عن مالحظات قيمة من جمتمع 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �إ�سر�ك  على  �ملركز  حلر�س  تاأكيد�  وذل��ك  �لتعديالت 
�لعاملة �سمن نطاقه يف �إيجاد �أف�سل �لأطر �لقانونية �لد�عمة لأعمالهم وفق 
�أف�سل �ملعايري و�ملمار�سات �لعاملية. ويعتمد قانون �ل�سركات - قانون مركز 
2018 - خطة جديدة لت�سنيف �ل�سركات  5 ل�سنة  دبي �ملايل �لعاملي رقم 
�مل�سوؤولية  ذ�ت  »�ل�سركات  م�سمى  �إلغاء  طريق  عن  �مل��ايل  �ملركز  يف  �لعاملة 
�ملحدودة« وتق�سيم �ل�سركات ب�سكل عام �إىل خا�سة وعامة.. وي�سمل �لقانون 
�أي�سا تعزيز و�جبات �أع�ساء جمال�س �لإد�ر�ت يف �سركات �ملركز وو�سع خطط 

لإعادة �لهيكلة و�لدمج ملو�كبة تنامي �أن�سطة �لدمج يف �ل�سوق.
 7 �مل��ايل �لعاملي رق��م  �ل��ق��ان��ون �لت�سغيلي �جل��دي��د - ق��ان��ون مركز دب��ي  �أم��ا 
�لعاملة يف  �ل�سركات  و�سلوك  �لعامة  �ملتطلبات  - فهو يوحد   2018 ل�سنة 
مركز دبي �ملايل �لعاملي ف�سال عن توفري �إطار عمل لدور م�سجل �ل�سركات 
�لتي  �لأعمال  لزيادة حجم  �ل�سركات  ترخي�س  نظام  على  ويوفر حت�سينات 
�أحكام جديدة  �إ�سافة  �ملركز و�نطالقا منه ف�سال عن  تتم مز�ولتها �سمن 

حلماية �ملبلغني عن �ملخالفات.

ومت تعديل قانون �مللكية �لعقارية - قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي رقم 10 
�مل�ساريع  �إف�ساح كامل عن  �مل�سرتين على  2018 - لي�سمن ح�سول  ل�سنة 
و�لوحد�ت �لتي يتم �سر�وؤها. عالوة على ذلك يتعني على مطوري �لعقار�ت 
�لعقار�ت  م�سرتو  يدفعها  �لتي  �ملبالغ  لتجميع  �سمان  ح�سابات  �إن�ساء  �لآن 

على �ملخطط.
دبي  مركز  قانون   - �مل�سرتكة  للملكية  »�سرت�تا«  قانون  تعديل  قانون  �أم��ا 
م�سجل  ومهام  �سلطات  يو�سع  فهو   -  2018 ل�سنة   11 رق��م  �لعاملي  �مل��ايل 
�لتعديل  و�سيتيح  �لتز�ماتها  تنتهك  �لتي  �لأط��ر�ف  حكم  لت�سمل  �لعقار�ت 
ملحاكم �ملركز �ل�ستماع مبا�سرة لالأطر�ف �ملعنية وبالتايل معاجلة �ملنازعات 

بكفاءة ونز�هة.
عالوة على ذلك طرح مركز دبي �ملايل �لعاملي �للو�ئح �لتنظيمية �لنهائية 
�لنهائي  �ملنتفع  �ملالك  و�لتي تتطلب توفري معلومات عن  �لنفعية  للملكية 
�آليات  و��ستخد�م  دقتها  توخي  م��ع  �مل��رك��ز  يف  كافة  �مل�سجلة  �لكيانات  ح��ول 

منا�سبة حلماية �خل�سو�سية.
ل�سنة   6 �لقانون رقم  �أ�سابيع قليلة من �سدور  بعد  �لتعديالت  وتاأتي هذه 
2018 �لقا�سي بتعديل �لقانون �لتنظيمي ملركز دبي �ملايل �لعاملي و�لذي 
�لأم����و�ل  غ�سيل  مكافحة  يخ�س  فيما  �مل��رك��ز  ن��ظ��ام��ي  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف 
�لإمار�ت  لدولة  �ملقبل  �ملتبادل  للتقييم  ��ستعد�د�  وذلك  �لإره��اب  ومكافحة 

�لعربية �ملتحدة �لتي �ستقوم به »جمموعة �لعمل �ملايل« يف �لعام 2019.

•• ابوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، ح�سر �سمو �ل�سيخ طحنون بن حممد 
�ل�ستقبال  حفل  �م�����س  م�ساء  �ل��ع��ني،  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 

مبنا�سبة �لعر�س �جلماعي �ل�ساد�س لأبناء منطقة �لبطني وذلك يف جمل�س 
�لبطني باأبوظبي.

كما ح�سر �حلفل، �سمو �ل�سيخ �سرور بن حممد �آل نهيان و�سمو �ل�سيخ هز�ع 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي و�سمو �ل�سيخ 
�آل  �سلطان  بن  ز�يد  �أمناء موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان 

ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  و�لفريق  و�لإن�سانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�سمو �ل�سيخ من�سور 
�ل��وزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة و�سمو  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  بن ز�يد 
�ل�سيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�سمو �ل�سيخ 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�س�سة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد 

�لإن�سانية وذوي �لإحتياجات �خلا�سة و�ل�سيخ خليفة بن طحنون �ل نهيان 
�أبوظبي وعدد  �ل�سهد�ء بديو�ن ويل عهد  �أ�سر  مدير تنفيذي مكتب �سوؤون 

من �ل�سيوخ وكبار �مل�سوؤولني.
بهذه  �لعر�سان  و�ل�سيوخ  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�سيخ  �سمو  وه��ن��اأ 

�ملنا�سبة �ل�سعيدة، متمنني لهم حياة �أ�سرية هانئة وم�ستقرة.

ذياب بن حممد بن زايد ي�صهد افتتاح فعاليات معر�س البحرين الدويل للطريان
•• ال�صخري-وام: 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  بن  ذي��اب  �ل�سيخ  �سمو  �سهد 
د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي �م�س �فتتاح فعاليات معر�س �لبحرين 
�لدويل للطري�ن بدورته �خلام�سة �لتي تقام خالل �لفرتة من 
يف  �جلوية  �ل�سخري  قاعدة  يف  �جلاري  نوفمرب   16 �إىل   14

مملكة �لبحرين.
�آل نهيان خالل  و�لتقى �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد بن ز�يد 
فعاليات �ملعر�س جاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 
�ل�سمو  �ساحب  حتيات  �إليه  ونقل  �ل�سقيقة  �لبحرين  مملكة 
�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ومتنيات �سموهما 
ململكة �لبحرين و�سعبها �ل�سقيق مزيد� من �لتقدم و�لزدهار.

ور�فق �سموه خالل �لزيارة �ل�سيخ حممد بن حمد بن طحنون 
�آل نهيان وعدد من �مل�سوؤولني.

وت�سارك دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملعر�س بجناح ي�سم 
�سناعة  يف  متخ�س�سة  وطنية  وجهة  �سركة   15 مظلته  حتت 

�لطري�ن و�لتكنولوجيا �ملتعلقة بها.
�إن  ن��ه��ي��ان..  �آل  ب��ن ز�ي���د  ب��ن حممد  �ل�سيخ ذي���اب  و ق��ال �سمو 
�مل�����س��ارك��ة �ل��و����س��ع��ة �سمن �جل��ن��اح �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�لتي  �لوثيقة  �لأخوية  �لعالقات  �ملتحدة تعك�س عمق  �لعربية 

تربط �لبلدين �ل�سقيقني.
�أ�سبح  للطري�ن  �ل���دويل  �لبحرين  معر�س  �أن  �سموه  �أك���د  و 
�لعاملية  �ل�سركات  لكربيات  عامليا  ملتقى  وجيزة  ف��رتة  خ��الل 
بامل�ساركة  م�سيد�  �ل���ط���ري�ن..  �سناعة  ق��ط��اع  يف  �ملتخ�س�سة 

�لو��سعة و�لإقبال �لكثيف �لذي يحظي به �ملعر�س مما جعله 
مركز� لعقد �لعديد من �ل�سفقات �ملدنية و�لع�سكرية.

م�ساركة   « ل��ل��ط��ري�ن  �ل����دويل  �ل��ب��ح��ري��ن  م��ع��ر���س   « ي�سهد  و 
�ل�سناعات  قطاع  يف  �ملتخ�س�سة  �لوطنية  �ل�سركات  من  ع��دد 
�لطري�ن على وجه �خل�سو�س تعر�س  �لدفاعية وتكنولوجيا 
�لع�سكرية  و�ملنتجات  و�ملعد�ت  �لأنظمة  من  منتجاتها  �أح��دث 
ينظمه ويديره جمل�س  �لذي  �لإم��ار�ت  و�لأمنية �سمن جناح 

�لإمار�ت لل�سركات �لدفاعية.
�آل نهيان قد ز�ر  ز�ي��د  ذي��اب بن حممد بن  �ل�سيخ  وك��ان �سمو 
خ���الل ج��ول��ت��ه يف �مل��ع��ر���س �جل��ن��اح �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�لرحيم  عبد  �سعادة طارق  ��ستقباله  يف  وكان  �ملتحدة  �لعربية 
�حلو�سني �لرئي�س �لتنفيذي ملجل�س �لتو�زن �لقت�سادي رئي�س 
�لدفاعية وعدد من  لل�سركات  �لإم��ار�ت  �إد�رة جمل�س  جمل�س 

روؤ�ساء �ل�سركات �لوطنية �مل�ساركة �سمن �جلناح.
و ��ستمع �سموه �إىل �سرح عن �ملنتجات و�خلدمات �لتي تعر�سها 
�إعجابه بامل�ستوى �ملتقدم �لذي  �ل�سركات �لوطنية و�أعرب عن 
و�سلت �إليه �ل�سناعات �لدفاعية �لوطنية عموما و�ملتخ�س�سة 

يف جمال تكنولوجيا �لطري�ن ب�سكل خا�س.
و ���س��ه��د ���س��م��وه ت��وق��ي��ع �ت��ف��اق��ي��ة ب��ني ك��ل م��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �لعامة 
للطري�ن �ملدين .. و�سوؤون �لطري�ن �ملدين- وز�رة �ملو��سالت 
و�لت�سالت يف مملكة �لبحرين �ل�سقيقة ب�ساأن - حقوق �لنقل 

�جلوي وتبادل �ملعلومات �لأمنية �ملتعلقة بالطري�ن �ملدين.
�لرئي�س  �لرحيم �حلو�سني  عبد  ط��ارق  �سعادة  قال  من جانبه 
معر�س  �إن   « ت���و�زن   « �لقت�سادي  �ل��ت��و�زن  ملجل�س  �لتنفيذي 
�لبحرين �لدويل للطري�ن حقق منو� مت�سارعا منذ �نطالقته 
�ل�سركات  من  للعديد  ج��ذب  مركز  و�أ�سبح  �أع���و�م  ع�سرة  قبل 

�ملتعلقة  و�لتكنولوجيا  �ل��ط��ري�ن  جم��ال  يف  �لعاملة  �لعاملية 
�لوطنية لعر�س  �ل�سركات  �أمام  ي�سكل فر�سة حقيقة  بها مما 
�لتكنولوجيا  �أح����دث  ع��ل��ى  و�لط�����الع  وت�سويقها  منتجاتها 

�مل�ستخدمة يف هذ� �لقطاع �ملهم و�حليوي.
�إيجاد  �إىل  ي��ه��دف  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��و�زن  �أن جمل�س  �أو���س��ح  و 
وقانونية جاذبة وم�ستد�مة تدعم منو قطاع  ��ستثمارية  بيئة 
�ل�سناعات �لع�سكرية و�لأمنية يف �لإمار�ت وتعزز م�ساركته يف 
�لقت�ساد �لوطني موؤكد� �أن �ل�سناعات �لوطنية يف هذ� �لقطاع 
�حليوي حققت نقلة نوعية يف م�ستوى جودتها وعززت مز�ياها 
�ل�سركات  ك��ربي��ات  م��ن��ت��ج��ات  ت��ن��اف�����س  و�أ���س��ب��ح��ت  �لتناف�سية 
�لدفاعية  لل�سركات  �لإم���ار�ت  جمل�س  �أن  �إىل  �أ�سار  و  �لعاملية. 
ي�سعى من خالل هذه �مل�ساركة �إىل توفري من�سة تو��سل فعالة 
�لعاملية  �لوطنية ونظري�تها  �لدفاعية  �ل�سناعات  بني �سركات 
و�لتعرف  �مل�سرتك  �لتعاون  فر�س  لبحث  �ملعر�س  يف  �مل�ساركة 
�ل�سناعة  ه���ذه  يف  �ملطبقة  و�لأن��ظ��م��ة  �لتقنيات  �أح����دث  ع��ل��ى 
لفتا �إىل �أن �جلناح �لوطني لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لطري�ن  ���س��ن��اع��ة  يف  متخ�س�سة  وط��ن��ي��ة  ���س��رك��ة   15 ي�����س��م 
جمل�س  �أن  �إىل  �لإ����س���ارة  جت���در  ب��ه��ا.  �ملتعلقة  و�لتكنولوجيا 
مببادرة  تاأ�س�ست  نوعية  مبادرة  �لدفاعية  لل�سركات  �لإم��ار�ت 
من جمل�س �لتو�زن �لقت�سادي ودعم �سركائه �ل�سرت�تيجيني 
متكني  بهدف  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعامة  و�لقيادة  �لدفاع  وز�رة 
�ملنا�سبة  �لبيئة  �لوطنية وتوفري  �لدفاعية  �ل�سناعات  �سركات 
لها لتطوير منتجاتها وقدر�تها وفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية 
لتكون قادرة على �مل�ساهمة �لفعالة يف تنمية وتطوير �لقطاع 
�لعربية  �لم���ار�ت  دول��ة  يف  �لدخل  م�سادر  وتنويع  �ل�سناعي 

�ملتحدة.

انعقاد اللجنة القن�صلية االإماراتية الكندية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي - وام:

بني  �لقن�سلية  �للجنة  �أعمال  �أبوظبي  يف  �م�س  عقدت 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وكند� يف دورتها �لأوىل 
�إد�رة �خلدمات  م��دي��ر  �ل��ع��و���س��ي  ب���در  ���س��ع��ادة  ب��رئ��ا���س��ة 
�لقن�سلية يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�سعادة 

م�سعود ح�سني �سفري كند� لدى �لدولة.
حتيات  فيها  نقل  بكلمة  �لج��ت��م��اع  �لعو�سي  و��ستهل 
�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن����ور ب��ن حممد 
و�إ�سادتهما  �خل��ارج��ي��ة  لل�سوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س 
�ل��ب��ل��دي��ن يف �ملجال  ب���ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات  ب��ع��م��ق 
�ملتبادل  �لإعفاء  تبادل  �أثمر عنه موؤخر�ً  �لقن�سلي وما 
من �لتاأ�سري�ت �ل�سادرة عن �لبلدين �ل�سديقني ب�سكل 
ي�سهم يف خدمة مو�طنيهما على نحو متميز، كما نقل 

�سعادته �أمنياتهما بالتوفيق و�لنجاح يف هذ� �لجتماع.
بالرتحيب  ح�سني  م�سعود  ���س��ع��ادة  �أ���س��اد  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
و�لت�سهيالت و�خلدمات �لتي يتلقاها �لكنديون يف دولة 
�إياها  لختيارهم  رئي�سياً  �سبباً  يعد  و�ل���ذي  �لإم����ار�ت 
وجهة �سياحية �سنوية، معربا عن �أمله يف توطيد �أو��سر 

�لتعاون �لقن�سلي بني �لبلدين.
�لنقاط  من  �لعديد  �لجتماع  خالل  �جلانبان  وناق�س 
�لتي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لبلدين  م��و�ط��ن��ي  ب�����س��وؤون  �ملتعلقة 
�لقن�سلية  �خل���دم���ات  ت��ق��دمي  ع��ن��د  �جل��ان��ب��ني  ت���و�ج���ه 
و�لرعاية  حمدثة  �سفر  ون�سائح  �إر���س��اد�ت  توفري  مثل 
من  �لعديد  تبادل  �إىل  �إ�سافة  �ل�سفر،  �أث��ن��اء  �ل�سحية 
�خلرب�ت �لتي من �ساأنها تي�سري تقدمي تلك �خلدمات 
مب��ا ي��ل��ب��ي ت��وق��ع��ات وت��ط��ل��ع��ات م��و�ط��ن��ي �ل��ب��ل��دي��ن من 
لكال  �ل�سرت�تيجية  �خلطط  يحقق  ومبا  حكومتيهما 

�لبلدين يف �ملجال �لقن�سلي.

•• كوناكري -وام: 

�ل��ت��ق��ى ����س���ع���ادة �أح���م���د ن��ا���س��ر ع��ب��د�ل��رح��ي��م حممد 
�لدكتور  مبعايل  غينيا  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفري  �خلاجة 
�لوطني  �ل��دف��اع  ل�سوؤون  �ل��دول��ة  حممد ج��اين وزي��ر 
يف جمهورية غينيا حيث جرى بحث تعزيز �لعالقات 

مبا  وتنميتها  تعزيزها  و�سبل  �لبلدين  بني  �لثنائية 
�سعادة  و�أك��د  �لبلدين.  بني  �مل�سرتكة  �مل�سالح  يخدم 
�ل�سفري �خلاجة خالل �للقاء �إ�ستعد�ده �لكامل لتعزيز 
 . كافة  �مل��ج��الت  يف  �لبلدين  ب��ني  �لقائمة  �لعالقات 
�لدفاع  ل�سوؤون  �لدولة  من ناحيته ثمن معايل وزير 

�لغيني �لعالقات �لثنائية �لقائمة بني �لبلدين.

االمارات وغينيا تبحثان �صبل تعزيز العالقات الثنائية
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يطلع على اإجنازات وزارة تطوير البنية التحتية

•• راأ�س اخليمة -وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �أن دولة �لإمار�ت ت�سري 
ع��ل��ى ن��ه��ج وح��ك��م��ة �لآب����اء وع��ل��ى ر�أ���س��ه��م �ل�سيخ ز�ي���د بن 
�خلطط  بتبني  �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” وذلك 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل حت��ق��ي��ق �ل��رف��اه��ي��ة و�لأم����ن 
وتوفري  �لإم����ار�ت  ل�سعب  �لكرمية  و�حل��ي��اة  و�ل���س��ت��ق��ر�ر 

متطلباته و�حتياجاته.
جاء ذلك لدى ��ستقبال �سموه بح�سور �سمو �ل�سيخ حممد 

بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة معايل 
�لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير 

�لبنية �لتحتية و�لوفد �ملر�فق له.
و�سدد �سموه خالل �للقاء على �سرورة �لتعاون و�لتن�سيق 
بني كافة �ملوؤ�س�سات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية لالرتقاء 
�لرتقاء  يف  ي�سهم  مب��ا  �لقطاعات  خمتلف  يف  باخلدمات 

بالدولة و�لو�سول بها �إىل �أعلى �مل�ستويات.
�لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�ط��ل��ع 
حيث  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  �إجن����از�ت  �أب���رز  على 
�ن�سمت �لوز�رة متمثلة يف �لهيئة �لحتادية للمو��سالت 

�لربية و�لبحرية �إىل ع�سوية �ملجل�س �لتنفيذي للمنظمة 
�جناز�ً  يعد  ما  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �لدولية  �لبحرية 
ك��اأول دولة عربية تن�سم للمجل�س يف هذه  للدولة  �سباقاً 
�لبحرية  باخلدمات  لالرتقاء  �ملتاحة  و�لفر�س  �ملنظمة 
خريطة  على  �ل��دول��ة  مكانة  تعزيز  يف  منها  و�ل���س��ت��ف��ادة 
�ل���ع���امل، ك��م��ا �ط��ل��ع ���س��م��وه ع��ل��ى �لإح�������س���اء�ت و�لأنظمة 
لالإ�سكان  ز�ي��د  �ل�سيخ  برنامج  يقدمها  �لتي  �لإلكرتونية 
كنظام حجز �مل�سكن �سمن �ملجمعات �ل�سكنية �لتي ينفذها 
�لربنامج يف خمتلف �إمار�ت �لدولة ونظام ح�سر م�ساريع 

�لإ�سكان.

بتوجيهات رئي�ض �لدولة

هيئة الهالل االأحمر تنفذ م�صاريع تنموية لدعم قطاع التعليم يف املناطق املتاأثرة من االأعا�صري يف فيجي

�مل�سرتك  �لعمل  و  للتعاون  �أرح���ب 
بني �لطرفني خدمة لقطاع �لتعليم 
�لذي يعترب ر�أ�س �لرمح يف عمليات 
�لتنمية و�لإعمار و�لنهو�س بقدر�ت 
�ملجتمعات �ل�سعيفة ودعمها للحاق 
م�سري�  �لإن�سانية،  �حل�سارة  بركب 
�إىل �أن تد�عيات �لعو�مل �لطبيعية 
�ل�سكان  �أث��رت على حياة  و�ل��ك��و�رث 
�لتفاقية  �أن  ع��ل��ى  و���س��دد   ، ه��ن��اك 
متثل منوذجا حيا لل�سر�كة �لذكية 

يف �ملجال �لتنموي .
�خلطوة  ه���ذه  �إن  �ل��ف��الح��ي  وق����ال 
توؤ�س�س ملرحلة جديدة من مبادر�ت 

بوز�رة  �لد�ئم  �ل�سر  �أم��ني  كونورت 
�أحمد  ���س��ال��ح  بح�سور  �لق��ت�����س��اد، 
�لدولة غري  �ل�سويدي �سفري  �سامل 

�ملقيم لدى جمهورية فيجي.
�لعمل  �آل���ي���ات  �لت��ف��اق��ي��ة  وح�����ددت 
�لتعاون  وتعزيز  �لتنفيذ  وم��ر�ح��ل 
ب���ني �جل���ان���ب���ني ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
�لنهو�س  يف  �ل���ر����س���ي���دة  �ل���ق���ي���ادة 
مب�ستوى �لتعليم يف �لأرخبيل �لذي 
يو�جه حتديات تنموية كبرية ب�سبب 
�لأعا�سري و�لكو�رث �لطبيعية �لتي 

يتعر�س لها من وقت لآخر.
و�أكد �لدكتور حممد عتيق �لفالحي 

�أرخ��ب��ي��ل فيجي، كما  ه��و �حل���ال يف 
توؤكد �لنت�سار �لكبري �لذي حققته 
�لهيئة يف تنفيذ �مل�ساريع و�لرب�مج 
�لكو�رث  من  �ملتاأثرين  تخدم  �لتي 
�لعامل،  ق���ار�ت  و�لأزم����ات يف جميع 
و�أ���س��اف »ه���ذ� �ل��ت��وج��ه �مل��ت��ج��رد �إل 
�أك�سب هيئتنا  من خدمة �لإن�سانية 
�ل���وط���ن���ي���ة ث���ق���ة �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل 

و�ملنظمات �لإن�سانية �لأممية«.
�ل���ه���الل �لأحمر  ع����ام  �أم����ني  و�أك�����د 
على  حر�ست  �لهيئة  �أن  �لإم��ار�ت��ي 
�أن تكون مو��سفات �لبناء ذ�ت جودة 
طبيعة  تنا�سب  وخ�سائ�س  عالية 

�لر�سيدة  �لقيادة  �أه���د�ف  لتحقيق 
يف  �لتعليم  مب�ستوى  �ل��ن��ه��و���س  يف 
ي���و�ج���ه حتديات  �ل����ذي  �لأرخ���ب���ي���ل 
�لأعا�سري  ب�سبب  ك��ب��رية  ت��ن��م��وي��ة 
يتعر�س  �لتي  �لطبيعية  و�ل��ك��و�رث 

لها من وقت لآخر.
�ل��ت��ع��اون يف عا�سمة  �ت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
»���س��وف��ا« م��وؤخ��ر� م��ن جانب  فيجي 
�ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي عبيد 
�لهيئة  �لبلو�سي رئي�س وفد  رحمت 
من  ع��دد  لتنفيذ  فيجي  ز�ر  �ل���ذي 
من  وقعتها  فيما  �لإن�سانية،  �ملهام 
يوجي  م���اك���ريي���ت���ا  ف��ي��ج��ي  ج���ان���ب 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لتنموية 
�أن  م���وؤك���د�  ف��ي��ج��ي،  يف  و�لتعليمية 
�ملحيط  �ل��ه��ي��ئ��ة يف ج��ن��وب  ت���و�ج���د 
�لعاملية  �ل��ر���س��ال��ة  جت�����س��د  �ل���ه���ادي 
لأي  �لنظر  دون  بها  ت�سطلع  �لتي 
باعتبار  �إن�����س��ان��ي��ة،  غ��ري  �ع��ت��ب��ار�ت 
�لأ�سا�سي  �مل��ع��ي��ار  ه��ي  �حل��اج��ة  �أن 
�ل�سرورية  �خل�����دم�����ات  ل���ت���ق���دمي 
وت��ن��ف��ي��ذ �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ن��م��وي��ة �لتي 
ي��ح��ت��اج��ه��ا �ل�������س���ك���ان �مل���ح���ل���ي���ني يف 
ت�سهد  �ل���ت���ي  و�ل�������س���اح���ات  �ل�������دول 
م���ت���ك���ررة خا�سة  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ك������و�رث 
كما  �ل�ساحلية  و�مل��ن��اط��ق  �جل���زر  يف 

�لأم����ني �ل��ع��ام ل��ل��ه��الل �لأح���م���ر �أن 
�ملزمع  �لتعليمية  �لهيئة  م�ساريع 
حر�س  جت�سد  فيجي  يف  تنفيذها 
�لر�سيدة  قيادتها  و  �لإم���ار�ت  دول��ة 
على دعم جهود �لتنمية يف �أرخبيل 
فيجي، م�سري� �إىل �أن هذه �مل�ساريع 
جت��د �له��ت��م��ام و�مل��ت��اب��ع��ة م��ن �سمو 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ 
�متد�د�  تاأتي هذه �خلطوة   : وق��ال 
ملبادر�ت �لإمار�ت �لإن�سانية ل�سالح 
�ملت�سررين و�ملتاأثرين من �لأو�ساع 
�لإن�������س���ان���ي���ة يف �مل���ح���ي���ط �ل����ه����ادي، 
و�أ�ساف �أن �لتفاقية تتيح جمالت 

•• اأبوظبي -وام:

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
ودعم �ساحب  �هلل«  »حفظه  �لدولة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�سلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  وم��ت��اب��ع��ة 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل 
�لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي ..ت��ن��ف��ذ �لهيئة 
لدعم  �لتنموية  �مل�ساريع  من  ع��دد� 
�ملتاأثرة  �مل��ن��اط��ق  يف  �لتعليم  ق��ط��اع 
فيجي  جمهورية  يف  �لأعا�سري  من 

جنوبي �ملحيط �لهادي.
وت����ن����ف����ي����ذ� ل���ت���وج���ي���ه���ات �ل����ق����ي����ادة 
�لهالل  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت  �ل���ر����س���ي���دة 
�لأحمر �لإمار�تي و وز�رة �لقت�ساد 
يف فيجي �تفاقية للتعاون و�لتن�سيق 
بني �جلانبني تقوم �لهيئة مبوجبها 
�ملد�ر�س مبر�فقها  باإن�ساء عدد من 
ودعمها  �لأ����س���ا����س���ي���ة  وخ���دم���ات���ه���ا 
�لدر��سية  و�مل��ع��ي��ن��ات  بامل�ستلزمات 
و365  م��ل��ي��ون��ا   18 ت��ب��ل��غ  بتكلفة 
�لتفاقية  وح������ددت  دره������م.  �أل�����ف 
�لتنفيذ  وم����ر�ح����ل  �ل��ع��م��ل  �آل����ي����ات 
�جلانبني  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 

�لكو�رث �لتي ت�سرب �لأرخبيل من 
وم��ق��اوم��ة لالأعا�سري  وق��ت لآخ���ر، 

و�لرياح و�لزلزل.
كونورت  ماكرييتا  �أعربت  ذلك  �إىل 
ب��الده��ا حكومة  وت��ق��دي��ر  �سكر  ع��ن 
ملو�قفها  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة  و���س��ع��ب��ا 
�لإن�����س��ان��ي��ة �لأ���س��ي��ل��ة جت����اه �سعب 
ف��ي��ج��ي خ���الل �لأزم������ات �ل��ت��ي �أملت 
ب��ه، م��وؤك��دة �أن �لإم����ار�ت ك��ان��ت ول 
�أ�سا�سيا  ود�ع���م���ا  ق��وي��ا  ���س��ن��د�  ت���ز�ل 
بالدها،  يف  �لإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��ق�����س��اي��ا 
لهيئة  و�لعرفان  بال�سكر  وتقدمت 
دعمها  ع����ل����ى  �لأح������م������ر  �ل�����ه�����الل 
�لإن�سانية،  ل��الأو���س��اع  وم�ساندتها 
بادرة  تعترب  �لت��ف��اق��ي��ة  �أن  م��وؤك��دة 
لتعزيز  �لهيئة  من  ومتميزة  طيبة 
و�هتمامها  ف���ي���ج���ي،  يف  وج����وده����ا 
باجلانب �لتعليمي و�سعيها �حلثيث 

لتح�سني خدماته.
�ل���ذي  ف��ي��ج��ي  �أرخ���ب���ي���ل  �أن  ي���ذك���ر 
300 جزيرة  �أك��ر من  يتكون من 
لعدد  �لأخ���رية  �ل�سنو�ت  يف  تعر�س 
�ملتتالية منها جيتا،  �لأعا�سري  من 
وخ��و���س��ي��ه، وج������وزي، ون�����س��ت��ون ما 
�لإن�سانية  �لأو�ساع  على  كثري�  �أث��ر 
و�أدى  ه���ن���اك،  �مل��ح��ل��ي��ني  ل��ل�����س��ك��ان 
�لبنية  ه��ائ��ل يف خ��دم��ات  دم���ار  �إىل 

�لتحتية �لأ�سا�سية.

»الهالل« يفتتح مدر�صة القزعة يف ال�صالع اليمنية بعد تاأهيلها وتاأثيثها
•• ال�صالع - وام:

�فتتحت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي مدر�سة �لُقَزعة يف مديرية �ل�سعيب 
»�لهيئة«  �إط��ار جهود  وتاأثيثها وذلك يف  تاأهيلها  بعد  �ل�سالع  يف حمافظة 
لدعم �لعملية �لتعليمية و حت�سني �لبيئة �ملدر�سية لتطبيع �حلياة �لرتبوية 
على �ل�ساحة �ليمنية. ح�سر �فتتاح مدر�سة �لُقَزعة - �لتي ت�سم 12 ف�سال 
در��سيا وت�ستوعب �أكر من 900 طالب وطالبة - حم�سن �حلنق مدير عام 
�لرتبية و�لتعليم و عبد �جلبار �ل�سقلدي مدير عام مديرية �ل�سعيب وعدد 
من �مل�سوؤولني يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم �ليمنية. وقال مدير عام مديرية 
�إن �فتتاح مدر�سة �لقزعة بعد تاأهيلها وتاأثيثها ياأتي يف  �لرتبية و�لتعليم 
�إطار �مل�ساريع �لإمار�تية لدعم �لقطاع �لتعليمي على �ل�ساحة �ليمنية �لتي 
حتظى باهتمام كبري من قبل هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي مما ي�ساهم 
�ملو�طنني  معاناة  من  و�لتخفيف  �لدر��سة  مقاعد  �إىل  �لطالب  ع��ودة  يف 
�ليمنيني. ويف �إطار �لدعم �لإمار�تي �مل�ستمر.. وزعت هيئة �لهالل �لأحمر 
�أهايل  على  �لأ�سا�سية  و�ل�سلع  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  م��ن  �أط��ن��ان   9 �لإم���ار�ت���ي 
مديرية �ل�سعيب و�لكادر �لتعليمي يف مدر�سة �لقزعة �سمن جهود » �لهيئة 

» �لإن�سانية يف تخفيف �لأعباء على �لأهايل يف �ملناطق �ملحررة .

�صهرين خالل  لـ»الهالل«  التابعة  املتنقلة  العيادة  يف  عوجلوا  باحلديدة  مينيا   4486

بيئة اأبوظبي وتوتال تنفذان برناجما بحثيا لدرا�صة تاأثري تغري املناخ على اأع�صاب واأبقار البحر

•• احلديدة-وام:

و�سل عدد عدد �مل�ستفيدين من �خلدمات �لعالجية �لتي تقدمها �لعيادة 
حمافظة  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  لهيئة  �لتابعة  �ملتنقلة  �لطبية 
�سبتمرب  يف  تد�سينها  منذ  وذل��ك  حالة   4486 �إىل  �ليمنية  �حل��دي��دة 
�ملا�سي لتوؤكد �لأرقام فاعلية هذ� �مل�سروع �حليوي ودوره يف �لتخفيف من 
�آلم �ملو�طنني �ليمنيني وتوفري �لعالج �ملنا�سب للمر�سى خا�سة �لأطفال 

و�لن�ساء وكبار �ل�سن.
وقال �لدكتور عبد�هلل �لأقزل طبيب يعمل �سمن فريق �لعيادة �ملتنقلة 
�إنه مت �لتعامل مع �حلالت �ملر�سية �ملر�جعة كافة حيث تنوعت ما بني 
�أمر��س معدية و�سوء �لتغذية و غريها من �لأمر��س �لتي مت ت�سخي�سها 
كانت  �لتي  �ملر�سية  ب��اأن �حل��الت  لها منوها  �لالزمة  �لأدوي���ة  و تقدمي 
تتطلب �إجر�ء عمليات جر�حية مت �إحالتها �إىل م�ست�سفى �لدريهمي �لتي 
�لهالل  هيئة  من  بدعم  �لطبية  �لأج��ه��زة  ب��اأح��دث  وجتهيزه  تاأهيله  مت 

�لأحمر �لإمار�تي.
ومن جانبه قال �سعيد �لكعبي مدير �لعمليات �لإن�سانية لدولة �لإمار�ت 
يف �ليمن �إن توفري �خلدمات �لعالجية للمو�طنني �ليمنيني يف �ملناطق 
ياأتي  �ملتنقلة  �لطبية  �ل��ع��ي��ادة  خ��الل  م��ن  �حل��دي��دة  مبحافظة  �لنائية 
م������تكاملة  مي�����د�نية  طب�����ية  خ�����دمات  تق�����دمي  على  �حلر�س  �إط��ار  يف 
و�لتوجه �إىل جميع �ملر�سى يف منازلهم وتقدمي �لرعاية �ملجانية �لالزمة 
لهم للتخ�����فيف من وط����اأة معانات���هم جر�ء �لأو�ساع �لإن�سانية �ل�سعبة 
�ملعدية خا�سة  �لأمر��س  �نت�سار  و �حلد من  �ليمن  �لأح��د�ث يف  نتيجة 

�لكولري�.
وعرب �مل�ستفيدون من �خلدمات �لعالجية �لتي قدمتها �لعيادة �لطبية 
هذ�  على  �لإم���ار�ت  لدولة  �متنانهم  عن  �حل��دي��دة  حمافظة  يف  �ملتنقلة 
�مل�سروع �حليوي �لذي �ساهم ب�سكل كبري يف �لتخفيف من معاناتهم جر�ء 
و�ملر�كز  و�مل�ست�سفيات  �سكنهم  بني  �مل�سافة  وبعد  �ل�سحية  �ملر�فق  نق�س 

�ل�سحية �لتي ��ستهدف �حلوثيني معظمها و نهبو� حمتوياتها.

•• اأبوظبي-وام:

�تفاقية لتنفيذ  �لبخو�س  �أبو  – �أبوظبي و�سركة توتال  �لبيئة  وقعت هيئة 
برنامج بحثي بعنو�ن “ تاأثري تغري �ملناخ على جمتمعات �لأع�ساب �لبحرية 
و�أبقار �لبحر يف �إمارة �أبوظبي” وذلك على هام�س معر�س وموؤمتر �أبوظبي 

�لدويل للبرتول “ �أديبك “ �ملقام يف �أبوظبي حاليا.
�لتنوع  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لظاهري  �سامل  �سيخة  �ل��دك��ت��ورة  و�أك���دت 
فهم  تعزيز  يف  �ملبادرة  هذه  �أهمية  �لهيئة  يف  و�لبحري  �ل��ربي  �لبيولوجي 
�لهيئة لتاأثري تغري �ملناخ على جمتمعات �لأع�ساب �لبحرية و��سعة �لنطاق 
يف �إمارة �أبوظبي �لتي تدعم ثاين �أكرب جتمع يف �لعامل لأبقار �لبحر و�أكر 

من �أربعة �آلف �سلحفاة بحرية من �ل�سالحف �خل�سر�ء.
و�أ�سارت �إىل �أنه خالل �ل�سنو�ت �ل� 16 �ملا�سية �أدرج �لحتاد �لدويل حلفظ 
�لطبيعة �أبقار �لبحر يف �أبوظبي �سمن قائمة �حليو�نات �ملعر�سة لالنقر��س 
و�سي�ساعد هذ� �لربنامج �لهيئة على �تخاذ �إجر�ء�ت حا�سمة للتخفيف من 
�لأنو�ع  �لبحر وغريها من  و�أبقار  �لبحرية  �لأع�ساب  على  �ملناخ  تغري  �آث��ار 

�لبحرية �لأخرى وحماية هذ� �لنظام �لبيئي �حليوي و�لهام.
“توتال �لإمار�ت” وممثل �ملجموعة يف  من جهته قال حامت ن�سيبة رئي�س 

�أبوظبي �إن �ل�سر�كة مع هيئة �لبيئة – �أبوظبي هي جزء من ��سرت�تيجية 
و�لجتماعية  �لبيئية  بال�ستد�مة  �ملتعلقة  وم�سوؤولياتها  و�لتز�مها  توتال 
�إيجاد حلول  �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لتي تدعم جهود  من خالل �ل�سر�كة مع 

لتحديات تغري �ملناخ يف �لدولة.
�لعربي تتكون من ثالثة  �لبحرية يف �خلليج  �أن مروج �لأع�ساب  �إىل  ي�سار 
�لأهمية  ذ�ت  �لبحر  �أب��ق��ار  ملجموعات  وح��ي��وي��ا  �أ�سا�سيا  دع��م��ا  ت��وف��ر  �أن����و�ع 
�لإقليمية و�لعاملية �إ�سافة �إىل �لعديد من �لأنو�ع �لبحرية �لأخرى كما �أنها 
�ملناخ من خ��الل قدرتها على  تغري  �آث��ار  �لتخفيف من  دور� هاما يف  تلعب 

عزل �لكربون.
وت��ه��دف �ل��در����س��ة �إىل �ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �ل��ع��الق��ة ب��ني �أب��ق��ار �ل��ب��ح��ر و�لبيئة 
�آث��ار تغري �ملناخ  �لبحرية - مبا يف ذلك مروج �لأع�ساب �لبحرية - وتقييم 
على جمتمعات �لأع�ساب �لبحرية يف �أبوظبي مع �لرتكيز ب�سكل خا�س على 
�أبقار �لبحر و�لتي �ست�ساهم بو�سع خطط و��سرت�تيجيات فعالة للتعامل مع 

�آثار تغري �ملناخ و�لتكيف معها.
ودر��سة  �لبحر  �أبقار  ملر�قبة  �لهيئة  برنامج  توتال ترعى  �أن  بالذكر  جدير 
بيولوجيتها ومو�طنها وتوزيعها �جلغر�يف يف �ملياه �لإقليمية للدولة ب�سكل 

ح�سري منذ عام 1999 وحتى �لعام �جلاري 2018.

يتم �لتحكم به هاتفيا 

رقيب يف �صرطة راأ�س اخليمة يبتكر جهاز »لواح« مبزايا اأمنية �صرورية
•• راأ�س اخليمة - الفجر:

�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  �ط��ل��ع 
قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة، على جهاز ) لّو�ح( 
من �بتكار �لرقيب علي ح�سن �لعوبد من مرتب 
ب��الإد�رة �لعامة للعمليات  ق�سم �ملرور و�لدوريات 
ع��ب��د �هلل خمي�س  �ل��ع��م��ي��د  ب��ح�����س��ور  �مل���رك���زي���ة، 
�خليمة،  ر�أ���س  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  �حلديدي 

و�ملدر�ء �لعامون ومدر�ء �لإد�ر�ت . 
جملة  �ل��ع��وب��د،  ح�سن  علي  �لرقيب  و��ستعر�س 
من �ملز�يا �لتي يوفرها جهاز )لّو�ح( �لذي يعمل 
�لطرقات  ع��ل��ى  �لأع���م���دة  يف  تثبيته  خ���الل  م��ن 
�إيقافا  �أو  ت�سغيال  به  �لتحكم  يتم  حيث  �لعامة، 
با�ستخد�م �أزر�ر �لهاتف �ملتحرك . وقال:”  تكمن 
لتنبيه  ومي�سه  با�ستخد�م  )�ل��ل��ّو�ح(  عمل  فكرة 
ع��ن��د حدوث  و�حل����ذر  �حل��ي��ط��ة  ب��اأخ��ذ  �ل�سائقني 
حادث مروري �سمن م�سار �سريهم �أو على مقربة 
�لومي�س  ذلك  ��ستخد�م  �أي�ساً  منهم، كما ميكن 
ب�سرورة  �ل�سائقني  لتنبيه  �ل�سباب  ح���الت  يف 
تقليل �ل�سرعات، ويف حمال �ملوجوهر�ت و�لبنوك 
حالة  ب��ح��دوث  �جل��م��ه��ور  لتنبيه  و�ل�����س��ر�ف��ات، 
�سرقة �أو نهب يف نطاق عمله، ف�ساًل عن �مكانية 
ت�سغيل ومي�س �للّو�ح �أثناء �سري �ملو�كب �لر�سمية 
�ف�ساح  ب�سرورة  �ل�سائقني  لتنبيه  و�لدبلوما�سية 
�مل��ج��ال �أم���ام �مل��وك��ب م��ع �لل��ت��ز�م بال�سري �سمن 

م�سار و�حد منظم.
و�أكد �لرقيب علي ح�سن �لعوبد، �أن هذ� �لبتكار 
ل ترتتب عليه تكلفة �ت�سال �أو ر�سوم خدمات يف 
�ملقابل، وميكن ت�سغيل جميع �للّو�حات يف �لإمارة 
وهذ�  فقط،  و�ح��د  هاتف  بو��سطة  بها  و�لتحكم 

خالل  من  للتكنولوجيا  �لأمثل  �ل�ستغالل  يعد 
�أد�ء جمموعة من �ملهام �ملتقدمة  ��ستخد�مها يف 
ت��خ��دم �ملجتمع  �ل��ت��ي  ويف ع���دد م��ن �لجت���اه���ات 

وتعزز �لأمن بال�ستناد على �لإبد�ع و�لبتكار.
ومن جانبه، �أ�ساد قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة، 
باأن  موؤكد�ً  �ملتميز،  �لعوبد  علي  �لرقيب  بابتكار 
�لذين  مبنت�سبيها  تفخر  �خليمة،  ر�أ����س  �سرطة 
�ل��ت��ي تطمح  ي��دع��م��ون ثقافة �لب����د�ع و�لب��ت��ك��ار 
د�عياً  2021م،  �لم�����ار�ت  وروؤي����ة  �ل���دول���ة،  ل��ه��ا 
�جلميع ، �إىل تعزيز قيمة �لبتكار و�لإجناز ، من 
�ل��روح �لبتكارية، وتكوين جيل من  �أجل حتفيز 

�ملبدعني يف �سمن ميد�ن �لعمل �ل�سرطي.
ي��ع��د �لبتكار  �أن ه���ذ� �لب��ت��ك��ار  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لر�بع �سمن �أجندة �بتكار�ت �لرقيب علي ح�سن 
وتزخر  و�لتطوير،  بالإبد�ع  حتفل  �لتي  �لعوبد، 
ب��امل��ن��ج��ز�ت �لأم��ن��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة، يف خ��دم��ة �ملجال 
�لبتكار  من�سة  لإ�سرت�تيجية  تطبيقاً  �لأم��ن��ي، 
�لرقيب  ق��ّدم  و�أن  �سبق  حيث  �لد�خلية،  ب���وز�رة 

علي �لعوبد ثالثة ) 3 ( من �لبتكار�ت �ملتميزة، 
لتطوير عمل �لآليات �ل�سرطية، متثلت يف �بتكار 
مركبة يتم �لتحكم بجميع خ�سائ�سها عن طريق 
جهاز حتكم ع��ن ُبعد ) رمي��وت ك��ون��رتول ( دون 
�لتحكم  “ يقودها، وميكن  “ �سائق  �إىل  �حلاجة 
بها عن ُبعد، كما �بتكر قاعدة لتثبيت جهاز حتكم 
 ،) ليت  تاب   ( �ل�سرطية  �لآليات  د�خ��ل  ي�ستخدم 
يتم من خالل هذه �لقاعدة �لتي �بتكرها، تثبيت 
جهاز ) �لتاب ليت ( و�حلفاظ عليه دون تعر�سه 
�بتكاره  �ل�سقوط، ف�ساًل عن  �أو  �لن��زلق  خلطر 
�لآلية  �أو  �لدورية  حمرك  �إيقاف  خا�سية  لنظام 
�لفر�مل،  على  �ل�سغط  ح��ال  يف  ف��ور�ً  �ل�سرطية 
�إل  ذلك  �ل�سرطية عقب  �لآلية  ت�سغيل  يتم  ولن 
حتكم  مفتاح  بو��سطة  ف��ق��ط،  ق��ائ��ده��ا  ِق��َب��ِل  م��ن 
�ب��ت��ك��اره لتمكني قائد  �ل��دوري��ة مت  ُم��ث��ّب��ت د�خ���ل 
�إيقافها،  �أو  �نطالقها  يف  �لتحكم  م��ن  �ل��دوري��ة 
ت��اأم��ني �لدوريات  و�ل��ه��دف م��ن ه��ذ� �لبتكار ه��و 

�أثناء تاأدية مهامها.
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اأخبـار الإمـارات

رئي�ض جمل�ض يوجه بتعميم خمالف لقانون �ملو�رد �لب�سرية

رف�س قبول اال�صتقاالت اأو البت فيها واعتمادها اإال بعد 11 �صهرًا من اليوم  

فر�صة ت�صجيل الهواة واملحرتفني من كافة اأنحاء الدولة ..47 لوحة فنية ت�صارك �صمن فعاليات االحتفال الر�صمي باليوم الوطني 47 
�للوحات  “ويرهاو�س421”  يوفر  جانبه،  وم��ن  �لت�سجيل.  �أ�سبقية 
و�أدو�ت �لر�سم جماناً للفنانني �مل�ساركني، مع �إتاحة �لإمكانية للفنانني 
�لذين يف�سلون ��ستخد�م �أدو�تهم �خلا�سة با�سطحابها معهم. وترّحب 
�أن ير�فق �سخ�س  �لأعمار، على  بالفنانني من خمتلف  �ملنّظمة  �جلهة 

بالغ �لأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 3-12 عاماً.
وبهذه �ملنا�سبة، قال عبد�هلل �لقبي�سي، ع�سو �للجنة �ملنظمة لالحتفال 
�لر�سمي باليوم �لوطني 47 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة: “ي�سرنا 
�أن نقوم بتنظيم هذه �لفعالية �ملميزة و�لتي تتيح �لفر�سة �أما �مل�ساركني 
�أرج��اء �لدولة للتعبري عن حمبتهم و�إخال�سهم للمغفور  من خمتلف 
له �ل�سيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه، وللوطن �لذي يحت�سننا جميعاً. ونحن 
نحث جميع �لفنانني من خمتلف �لأعمار على �لت�سجيل و�مل�ساركة يف 
هذه �ملبادرة �لفريدة، ليحظو� بفر�سة عر�س �أعمالهم �سمن فعاليات 

•• اأبوظبي-الفجر: 

47 لدولة  �لر�سمي باليوم �لوطني  �ملنظمة لالحتفال  �للجنة  وّجهت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بالتعاون مع “ويرهاو�س421” يف �أبوظبي، 
�إبد�عاتهم  دعوًة �إىل �لهو�ة و�ملحرتفني من �لفنانني �ملوهوبني لإبر�ز 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  للو�لد  و�لتعبري عن عرفانهم  �ملتميزة 
بن �سلطان �آل نهيان، وذلك من خالل ر�سم لوحات فنية �سيتم عر�سها 
خالل �لحتفال �لر�سمي باليوم �لوطني و�ملقرر �نعقاده يف �لثاين من 

دي�سمرب يف مدينة ز�يد �لريا�سية.
47 لدولة �لإم��ار�ت �لعربية  ويقام �لحتفال �لر�سمي باليوم �لوطني 
و�لذي من �ملتوقع �أن  �ملتحدة حتت �سعار “هذ� ز�يد.. هذه �لإمار�ت”، 
ي�سكل و�حد من �أبرز �لفعاليات �لحتفالية �لتي ل تن�سى يف تاريخ دولة 

�لحتفال �لر�سمي باليوم �لوطني.«
“يوفر  معر�س421:  م��دي��ر  �حل�����س��ن،  ف��ي�����س��ل  ق����ال  ج��ان��ب��ه،  وم����ن 
على  للمهتمني  ميكن  حيث  وم�سيافة  �ساملة  م�ساحة  معر�س421 
�لعنان  ويطلقو�  يجتمعو�  �أن  �ملهارية  وم�ستوياتهم  ثقافاتهم  �ختالف 
�ل�سوء على  �ل�سهرية  بر�مج معر�س421  ت�سلط  �لإبد�عية.  مللكاتهم 
مو�سوعات تتحدث عن ق�سايا وروؤى حملية و�إقليمية، ولذلك فنحن 
���س��ع��د�ء با�ست�سافة ه��ذ� �لح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�أفر�د  جلميع  م�سوقة  فر�سة  �لفعالية  ه��ذه  �ستتيح  �ملتحدة.  �لعربية 
�ملجتمع لو�سع ب�سمتهم �خلا�سة على �للوحات �لقما�سية حيث يعربون 
�أر�سى  �لتي  �ملعطاء  وللدولة  ثر�ه  ز�يد طيب �هلل  لل�سيخ  �متنانهم  عن 
على  �لغالية  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  �مل�ساركة  ت�سكل  �أن  �آم���ل  كما  دعائمها. 

نفو�سنا جميعاً م�سدر �إلهام ل�سغف متجدد للفنون«.

�لإمار�ت. ومتتاز �لأم�سية بلوحات فنية مبتكرة، حيث �ستت�سمن عر�س 
مبوؤثر�ت ب�سرية مذهلة ت�سلط �ل�سوء على �إرث �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد، 

و�لتاريخ و�لرت�ث �لعريق للدولة وتطلعاتها نحو م�ستقبل م�سرق.
ومن خالل �عتماد منهجية جت�سد �لروح �لتعاونية للمجتمع �لإمار�تي، 
لت�سليط  “ويرهاو�س421”  م��ع  لالحتفال  �ملنظمة  �للجنة  تتعاون 
�ل�����س��وء على ع��ام ز�ي���د و�ل��ي��وم �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، وذل���ك عرب 
ت�سجيع �لفنانني من خمتلف �أنحاء �لدولة لإبر�ز مو�هبهم من خالل 

لوحات فنية ت�ستح�سر قائد خالد يف �لقلوب و�لأذهان.
و�لفنانني  �ل��ر���س��ام��ني  �أم���ام  �مل��ج��ال  لإف�����س��اح  �ملنظمة  �للجنة  وت�سعى 
للت�سجيل حل�سور �لفعالية عرب موقع “ويرهاو�س421” �لإلكرتوين، 
“ويرهاو�س421”  يف  نوفمرب   24 �ل�سبت  ي��وم  �لور�سة  تقام  �أن  على 
10:00 �سباحاً. �لأماكن حمدودة و�ستتوفر ح�سب  بدء�ً من �ل�ساعة 

•• العني -وام:

نهيان مدير مكتب  �آل  بن طحنون  ز�ي��د  �ل�سيخ  �أك��د 
�لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �ل��ع��ني  مبنطقة  �حل��اك��م  ممثل 
و�لو�سطية  و�لتعاي�س  �لت�سامح  قيم  ت��ويل  ل��ل��دول��ة 
�هتماما كبري� من خالل �سن �لقو�نني �لتي حتافظ 
ع��ل��ى ه���ذه �ل��ق��ي��م و�مل���ب���ادئ و�إط�����الق �مل���ب���ادر�ت �لتي 
وتغر�س  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �مل�سرتك  �لتعاي�س  تعزز 
�لآخرين  ثقافة  �ح��رت�م  �لنائ�سة  �لجيال  نفو�س  يف 
وحرية معتقد�تهم ومكافحة �لتمييز ونبذ �لكر�هية 
و�لعنف. جاء ذلك خالل ح�سوره �ملبادرة �لتي نظمها 
عدد  با�ستقبال  �لعني  مبنطقة  �حلاكم  ممثل  دي��و�ن 

ت�سامنا  �ل�سالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  منت�سبي  م��ن 
“على  �سعار  حت��ت  للت�سامح  �ل��وط��ن��ي  �مل��ه��رج��ان  م��ع 
نهج ز�يد” و�لذي تنظمه وز�رة �لت�سامح ويركز على 
�لختالف  و�ح���رت�م  �لآخ���ر  وق��ب��ول  �لتعاي�س  تعزيز 

و�لتعاون.
على  �لت�سامح  عن  فيلم  عر�س  �لفعالية  خ��الل  ومت 
نهج ز�يد و�آخر ي�ستعر�س منوذج �لإمار�ت يف �لت�سامح 
ز�يد  د�ر  ط��الب  �إع���د�د  م��ن  �ل��ع��امل  بلغات  و�لتعاي�س 

للثقافة �لإ�سالمية.
�آل نهيان  ب��ن ط��ح��ن��ون  ز�ي���د  �ل�سيخ  ك���رم  ذل���ك،  ب��ع��د 
منت�سبي د�ر ز�يد للثقافة �لإ�سالمية، فيما مت �لتقاط 

�ل�سور�لتذكارية لهذه �ملنا�سبة.

�صلطان القا�صمي يتفقد عددا من امل�صروعات احليوية مبناطق ال�صارقة املختلفة
•• ال�صارقة-وام:

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  تفقد 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة، �سباح �م�س، عدد� من �مل�سروعات �حليوية 
خالل زيارته ملدن ومناطق �لإمارة �ملختلفة �لتي تقع على طريق خورفكان 

�ل�سارقة �جلديد، ومدينة خورفكان و�سري �لعمل فيها.
وجت����ول ���س��م��وه يف ع���دد م��ن �مل��ن��اط��ق م��ط��ل��ع��اً ع��ل��ى �مل�����س��روع��ات �جلديدة 
�لقائمني  �سرح مف�سٍل من  �إىل  �سموه  و��ستمع  و�لتطويرية قيد �لجن��از، 
�أهمية  على  �سموه  موؤكد�ً  �خلدمية،  و�ملر�فق  �مل�ستقبلية  �مل�سروعات  حول 
�سرعة �لإجناز و�لهتمام بالبيئة و�لوجه �حل�ساري و�جلمايل و�ل�سياحي 

للمناطق �ملختلفة.
ووجه �سموه خالل �جلولة ب�سرعة �إجناز وتنفيذ عدٍد من �ملر�فق �جلديدة 
و�ل���زو�ر،  �ملو�طنني  م��ن  �ملختلفة  �ملناطق  �أه���ايل  تخدم  �لتي  و�لإن�����س��اء�ت 
خا�سة على �سعيد �لطرق و�جل�سور ومد�خل �ملدن، متمنياً �سموه �لتوفيق 

و�لنجاح لفرق �لعمل من �ملهند�سني و�ل�ست�ساريني و�لعاملني كافة.
و�لذي  �ل�سارقة خورفكان �جلديد  بد�ية �جلولة، طريق  �سموه يف  وتفقد 
�سموه على  و�طلع  �أج��ز�ء،  �إىل ثالثة  وينق�سم  كيلومرت�ً،   89 يبلغ طوله 
�سري �لعمل يف �ملرحلة �لأوىل من �لطريق بدء�ً من �سارع �لإم��ار�ت، حيث 
لت�سهيل  �جلديد  خورفكان  طريق  �إىل  منه  �مل��د�خ��ل  بتطوير  �سموه  وج��ه 

عمليات �لعبور و�لدخول و�خلروج منه مل�ستخدمي �لطريق.

طريق  مع  �جلديد  خورفكان  �ل�سارقة  طريق  تقاطع  �سموه  تفقد  بعدها 
تقاطع  لتفقد  �سموه  �نتقل  ثّم  ومن  فيه،  �لعمل  �سري  على  و�طلع  ن��زوى، 
منطقة �لبطائح مع طريق خورفكان، ووجه �سموه با�ستحد�ث معرب جديد 
قبل تقاطع �لبطائح ليخدم منطقة مركا�س �لهجن يف بن ر�سيد، وي�سهم 

كمعرب هام حلركة �ل�سيار�ت و�لإبل يف تلك �ملناطق.
�ل�����س��ام��ان، و�ط��ل��ع ع��ل��ى �لأعمال  �إىل منطقة ط���وي  ب��ع��ده��ا  ���س��م��وه  وع���رج 
�أهايل  و�ل��ذي يخدم  تنفيذه هناك،  �جل��اري  �لإن�سائية يف �جل�سر �جلديد 
�سعبية طوي �ل�سامان، ووجه �سموه باإعد�د عدد 2 مرعى للحيو�نات بكامل 
�لتجهيز�ت �ملطلوبة لأهايل �ملنطقة، �إىل جانب بناء جمل�س وم�سجد عند 

مدخل منطقة طوي �ل�سامان.
بعدها توجه �سموه �إىل ج�سر و�ساح، وتفقد �سري عمليات �لإن�ساء �جلارية 
فيه، ووجه �سموه باإن�ساء نفق جديد من �سارع خورفكان �ل�سارقة �جلديد 

متفرعاً �إىل منطقة �سفاري وجامعة �ل�سارقة فرع �لذيد.
كما تفقد �سموه بعدها، �جل�سر �ملوؤدي �إىل �ملنطقة �ل�سناعية بالذيد، ووجه 
�سموه بزيادة عمليات ر�سف �لطرق يف �ملنطقة �ل�سناعية بالذيد، و�لعمل 
على �إن�ساء منطقة جديدة خم�س�سة للمعار�س �أمام �ملنطقة �ل�سناعية، مع 
عمل حت�سيناٍت كبريٍة على مدخل �ملنطقة �ل�سناعية بالذيد ت�سمل حت�سني 
وتطوير �ملدخل، و�لهتمام بالبيئة و�لوجه �حل�ساري من زر�عة �لأ�سجار 

وجتميل �ملد�خل مما يعك�س طبيعة �ملنطقة وجمالها.
ووج���ه ���س��م��وه �أي�����س��ا ب��ا���س��ت��ح��د�ث م��دخ��ٍل ج��دي��د م��ن ع��ل��ى ج�سر �ملنطقة 

على  �لتنقل  حركة  ي�سهل  مما  �ل�سفاري،  منطقة  �إىل  �لذيد  يف  �ل�سناعية 
�ملتعاملني و�لعابرين على �لطرق وعمليات �لو�سول �إىل �ملنطقة ب�سهولة.

بعمل  ه��ن��اك  �مل�����س��وؤول��ني  �سموه  وج��ه  �ل��ذي��د،  ملنطقة  �سموه  تفقد  وخ���الل 
ح�سر لكافة �حتياجات ومتطلبات �لطرق �لد�خلية يف �ل�سعبيات يف �لذيد، 
ت�سهياًل  وذلك  و�ملهند�سني،  �ملقاولني  مع  بالتن�سيق  تنفيذها  يف  و�لإ�سر�ع 

لقاطني �ل�سعبيات وحل م�سكلة �لطرق كاملة.
وو��سل �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة جولته متفقد�ً �لطريق من منطقة 
23 كيلومرت�ً، وتوقف �سموه  و�ساح حتى منطقة دفتا و�ل��ذي يبلغ طوله 
مدخل  عند  جديدة  ��سرت�حة  باإن�ساء  �سموه  وجه  حيث  �لغزير،  نفق  عند 
�لعابرين  �حتياجات  تخدم  �لتي  �حليوية  �ملر�فق  كافة  ت�سم  �لغزير  نفق 
للطريق و�أهل �ملنطقة، �إىل جانب �إن�ساء منطقة ترفيهية متكاملة خلدمة 

�أهايل وقاطني منطقة و�دي �سي�س.
�لأن��ف��اق على  بقية  تنفيذه يف  �لعمل �جل��اري  �سموه خ��الل �جلولة،  وتابع 
�سرح مف�سل حول  �إىل  �سموه  و��ستمع  �ل�سارقة خورفكان �جلديد،  طريق 
بقية  لإك��م��ال  �مل�ستقبلية  �لعمل  وخ��ط��ط  فيها  و�لإجن����از  �لعمل  م�ستوى 

�لأعمال فيها.
وتوقف �سموه عند ��سرت�حة �سد �لرفي�سة، حيث �طلع �سموه على �حل�سون 
�جلديدة �لتي مت ترميمها هناك، و�لقرية �ملغمورة، وقرية �جلبل يف منطقة 

�لرفي�سة وو�دي �سي.
و�طلع �سموه على �سري عمل م�سروعات مدخل مدينة خورفكان وما حتتويه 

�مل�سروعات  م��ن  ع���دد�ً  �سموه  تفقد  وم��ب��اين، حيث  وخ��دم��ات  م��ر�ف��ق  م��ن 
مبا  �ملدينة  مدخل  ح��ول  �ملنطقة  وزر�ع���ة  تطوير  ت�سمل  و�ل��ت��ي  �جل��دي��دة 

يعك�س خ�سو�سية �ملنطقة �ل�سياحية.
كما ز�ر �سموه منطقة �لبحري�ت �لأربع عند مدخل مدينة خورفكان، و�طلع 
�سموه على �لعمل �جلاري هناك، ووجه �سموه بالهتمام بالبيئة و�لت�سجري 

وجتميل مدخل �ملدينة مر�عاة خل�سو�سية �ملنطقة �ل�سياحية.
و�خ��ت��ت��م ���س��اح��ب �ل�����س��م��و ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة ج��ول��ت��ه ب���الط���الع ع��ل��ى ح�سن 
�لتنفيذ  عمليات  ع��ن  مف�سل  ���س��رح  �إىل  ���س��م��وه  ��ستمع  ح��ي��ث  خ��ورف��ك��ان، 
�لرت�ثية  �ملناطق  �إحياء  �إع��ادة  م�سروع  خمططات  �سموه  وتفقد  و�لإن�ساء، 
�لقدمية يف خورفكان، و�طلع على خطط �مل�سروع �ملقرتحة لعدٍد من �ملباين 

�ملزمع تنفيذها �سمن �مل�سروع.
�لعدو�ين، وذلك  �إجناز م�سروع ح�سن خورفكان، وبرج  ووجه �سموه ببدء 

�سمن �مل�سروع كجزء من �مل�ساريع �لرت�ثية و�ل�سياحية باملنطقة.
ر�فق �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة خالل �جلولة كل من �سعادة �لدكتور 
ر��سد خمي�س عبيد �لنقبي رئي�س �ملجل�س �لبلدي ملدينة خورفكان، و�سعادة 
و�سعادة  و�مل�ساحة،  �لتخطيط  د�ئ��رة  يف  �مل�ست�سار  بطي  بن  �سالح  �ملهند�س 
و�سعادة  �لعامة،  �لأ�سغال  د�ئرة  رئي�س  �ل�سويدي  �ساهني  بن  �ملهند�س علي 
�ملهند�س يو�سف �سالح �ل�سويجي رئي�س هيئة �لطرق و�ملو��سالت، و�سلطان 
فوزية  و�ملهند�سة  بخورفكان،  �لأم��ريي  �لديو�ن  مدير  �ملن�سوري  يعقوب 

�لقا�سي مدير بلدية خورفكان، وعدد من �مل�سوؤولني و�ملدر�ء.

معلمة جترب طالبا على ق�س �صعر زميله بال�صف عقابًا له ... 
وجمل�س ال�صارقة للتعليم يتابع الواقعة ويعد باإجراء حتقيق مو�صع

من جانبه و�سف و�لد �لطالب “�ملهان” ما تعر�س له �بنه 
باأنه جرمية �أخالقية يف حق �لتعليم يجب �أن تعاقب عليها 
دون  زمالئه  �أم��ام  كر�مته  �متهان  على  �أ�سرت  �لتي  �ملعلمة 
مر�عاة حلقوق �لطفل وعو�قب فعلتها على حالته �لنف�سية 
�إىل ���س��رورة �ت��خ��اذ موقف ح��ازم م��ن جهة �د�ر�ت  ..  د�ع��ي��اً 
�لت�سرفات  �ل��دول��ة جت��اه تلك  �ملعنية يف  �مل��د�ر���س و�جل��ه��ات 
�مل�سيئة للميد�ن �لرتبوي و�لتي تنمي �ل�سلوك �ل�سبي لدى 
�لأطفال وتدفعهم للتنمر فيما بينهم و�للجوء للعنف كلغة 

للتفاهم ..
 لفتاً �ىل �ن �لطالب �لذي �جرب على ق�س �سعر �بنه �كره 
بات  �أن��ه  لدرجة  بال�سدمة،  ��سابته  �لتي  �لفعلة  تلك  على 
وخ�سية  �ملعلمة  م��ن  خ��وف��اً  للمدر�سة  �ل��ذه��اب  يف  ي��رغ��ب  ل 

مو�جهة زمالئه.

�سكو�ه �أولياء �لأمور لتخاذ موقف حازم جتاه تلك �ملمار�سات 
�أ�سخا�س غري موؤهلني  �لتي ت�سدر عادة عن  �مل�سوؤولة  غري 
تربوية  بر�مج  �إع��د�د  ب�سرورة  مطالبني   ، �لرتبوي  للعمل 
د�خل  بالتدري�س  �لعمل  يف  �لر�غبون  لها  يخ�سع  وتاأهيلية 
باملد�ر�س �حلكومية،  �أ�سوة  بالدولة  �ملد�ر�س �خلا�سة  جميع 

وذلك ك�سرط �أ�سا�سي للتعيني.
من جهته �أكدت م�سادر م�سوؤولة ب� جمل�س �ل�سارقة للتعليم 
�أن �ملجل�س ت�سلم �أم�س �سكوى ب�ساأن �لو�قعة و�سيتو��سل مع 
�إد�رة �ملدر�سة للوقوف على حقيقة �لأمر وفقاً للو�ئح و�لنظم 
�ملعتمدة ، موؤكد�ً باأن م�سلحة �لطلبة فوق كل �عتبار، لذلك 
من  �لتحقق  ف��ور  ب��ال��و�ق��ع��ة  تف�سيلي  تقرير  �إع����د�د  �سيتم 
�ملعنية ومن ثم �تخاذ  تفا�سيلها عن طريق كافة �لأط��ر�ف 

�لجر�ء �لالزم.   

 •• ال�صارقة – حم�صن را�صد

مبد�ر�س  معلمني  قبل  من  �لع��ت��د�ء�ت  تكر�ر  م�سل�سل  ب��ات 
دورية  ب�سفة  حت��دث  مهينة  ب�سورة  طالبهم  على  خا�سة 
حذ�ئه  بخلع  ط��ال��ب  على  حتكم  مل�سرفة  ب��الأم�����س  و�ق��ع��ة   ،
معلمة  و�ل��ي��وم   ، �ملدر�سة  بفناء  حافياً  �ل�سري  على  و�إج��ب��اره 
جترب طالب بال�سف �لثاين على ق�س �سعر زميله عقاباً له 
��ستياء  بفعلتها  ف��اأث��ارت   ، �ل�سف  د�خ��ل  مبق�س  �لعبث  على 

�لعديد من �أولياء �لأمور.
وتبد�أ تفا�سيل �لو�قعة �أم�س �لأول باإحدى �ملد�ر�س �خلا�سة 
بال�سارقة �ملطبقة للمنهاج �لربيطاين، و�لتي فتحت حتقيقاً 
ك��اف��ة تفا�سيلها  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى  �ل��و�ق��ع��ة ذ�ت��ه��ا  د�خ��ل��ي��اً يف 
ومالب�ساتها، بناء على �سكوى تقدم بها ويل �لأمر ، ودعا يف 

�ل�سادرة من رئي�س �ملجل�س مل تعمم على باقي �ملجال�س بقطاع �لعمليات 
توقيت  حت��دد  �ل�سابق  يف  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  كانت  �أن��ه  �ىل  م�سري�ً   ،
معني لتقدمي �ل�ستقالة ، �إل �أنه ويف �لفرتة �لأخرية و�أمام �زدياد تقدمي 
، و�ل��ذي يو�كب يف �لوقت نف�سه  �ل�ستقالت من قبل �ملعلمني و�لد�ري��ني 
وجود �سو�غر كبرية يف �ملد�ر�س ومنها �ملد�ر�س �لتابعة لهذ� �ملجل�س ، مما 
�ملو�د  لبع�س  �مل��ق��ررة  ع��دد �حل�س�س  لتقلي�س  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  بع�س  دف��ع 
لعدم توفر معلمني ، ناهيك عن �أن ردود قياد�ت وم�سوؤويل قطاع �لعمليات 
ومدر�ء �لنطاق ، لأياً من طلبات �ملعلمني و�لد�ريني بامليد�ن هي �لرف�س 
�أو  “ باأن من ل يعجبه �حلال فليتقاعد  وعدم مناق�ستها بل و�لرد عليهم 

ي�ستقيل » .
و�جلدير بالذكر �ن �لأ�سبوع �ملا�سي �سهد خروج كفاء�ت من �إد�ر�ت مد�ر�س 

م�سهود لها بالتميز ، �إل �أنها ف�سلت �لتقاعد بعدما بح �سوتها للمطالبة 
با�ستكمال �لكادر �لإد�ري يف هيكل �ملدر�سة ، وظلت تدير مدر�ستها يف دبي 
�إد�ري متكامل ، فرف�ست  600 طالبة دون هيكل  ، و�لتي ت�سم �أكر من 
�لتي  و�جناز�تها  تاريخها  على  لتحافظ  �مليد�ن  و�ن�سحبت من  تو��سل  �أن 
ت�سهد بها قياد�ت �لوز�رة نف�سها ، كذلك مديرة مدر�سة بالأمار�ت �ل�سمالية 
، تولت مهام �إد�رة مدر�سة قو�مها �أكر من 450 طالبة يف �سبتمرب �ملا�سي 
 ، �إجن��از مهامها  لها  ليت�سنى  �لإد�ري  �ملدر�سة  ��ستكمال هيكل  ، على وعود 
خا�سة و�ن م�ستوى �ملدر�سة من قبل كتح�سيل و�سلوكيات كان دون �مل�ستوى 
، �إل �أنه وحتى بد�ية �لأ�سبوع مل يتحقق لها �أياً من �لوعود ، �لمر �لذي 
�إد�رة  يف  مهامها  مو��سلة  عن  بالعتذ�ر  بالتهديد  �ملدر�سة  مبديرة  دف��ع 

�ملدر�سة . 

جاء بقانون �ملو�رد �لب�سرية يف �حلكومة �لحتادية، رقم 11 ل�سنة 2008، 
و�ملعدل بقانون �حتادي رقم 9 ل�سنة 2011، و�ملر�سوم بقانون �حتادي رقم 
– يجوز  “ – بال�ستقالة   104 “ ب��امل��ادة  2016، حيث ج��اء  ل�سنة   17
�جلهة  �إخ��ط��ار  يت�سمن  خطي  بطلب  وظيفته  م��ن  ي�ستقيل  �أن  للموظف 
�لحتادية، بفرتة �لإنذ�ر �ملقررة وهي �سهر�ن للوظائف �لعليا، و�سهر لباقي 
�لوظائف �أو ح�سبما هو من�سو�س عليه يف عقود �ملوظفني �ملعينني مبوجب 

عقود خا�سة.
كما �أ�سارت �ملادة “104” على �ن تعترب �ل�ستقالة مقبولة حكماً يف حال 
عدم قيام �جلهة �لحتادية باتخاذ �لقر�ر �ملنا�سب ب�ساأنها و�إبالغ �ملوظف بها 

خطياً خالل �أ�سبوعني من تقدميها .
�لتوجيهات  ه��ذه  �ن  �لرتبية  ب���وز�رة  م�����س��وؤول  م�سدر  �أو���س��ح  جهته  وم��ن 

•• الفجر – حم�صن را�صد:

يف خمالفة �سريحة لقانون �ملو�رد �لب�سرية يف �حلكومة �لحتادية ، وجهت 
رئي�س و�حد من �ملجال�س �لثالثة بدبي و�لمار�ت �ل�سمالية بقطاع �لعمليات 
بوز�رة �لرتبية موؤخر�ً ، ر�سالة بريدية عرب �لربيد �لإلكرتوين �ىل مدر�ء 
نطاقها، للتعميم على كافة �أع�ساء �لهيئتني �لتدري�سية و�لإد�رية بنطاقهم 
“ح�سلت عليها “�لفجر” مفادها، “عدم �عتماد �أي ��ستقالة للمعلمني يف 
�لوقت �لر�هن مع �سرورة تبليغ من ُيقدم على �ل�ستقالة �أنها �سوف تعتمد 

مع نهاية �لعام �لدر��سي �جلاري �أي بعد 11 �سهر�ً .
�ملخت�سة  للقيادة  �ملجل�س  رئي�س  �أ�سندتها  �ل��ت��ي  �لتوجيهات  تلك  ج���اءت 
ملا  لها، خمالفة  �لربيدية  �لر�سالة  بن�سخة من  و�ر�سلت  �لعمليات،  بقطاع 

يف حادثة �أوىل من نوعها يف مد�ر�ض �لإمارة

�صرطة ال�صارقة حتقق بوفاة طالب يف م�صبح داخل مدر�صة خا�صة
و�أعرب �ملال عن بالغ �حلزن و�لأ�سى، لنباأ وفاة �لطالب �ثناء 
�لدو�م �لر�سمي، مقدماً تعازي �ملجل�س لأ�سرة �لطالب وذويه 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  �ملجل�س  يتابع  فيما   ،

�حلادث عن كثب، وباهتمام بالغ..
 حيث �نتقل على �لفور �ىل مقر �ملدر�سة فريق من �ملجل�س 
ل��ل��م��ت��اب��ع��ة، و�ن��ت��ظ��ار �لإج�������ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة �ل��ت��ي جتريها 
�ملعنية و�لتي با�سرت �لتحقيق عقب �حل��ادث، حتى  �جلهات 
يت�سنى له �إ�سد�ر حزمة من �لإجر�ء�ت �لر�دعة �سد �ملت�سبب 

يف �حلادث.

على  للوقوف  �ل�سارقة  �ل�سناعية  �سرطة  مبركز  �لتحقيق 
�أك��د حممد �أحمد �مل��ال، مدير  �أ�سباب �حل���ادث.   من جهته 
�إد�رة �لتعليم يف جمل�س �ل�سارقة للتعليم حر�س �ملجل�س على 
متابعة كافة �إجر�ء�ت �ل�سالمة يف �ملد�ر�س و�ن �حلفاظ على 
�أرو�ح �لطالب �أوىل �لأولويات �لتي تقع على عاتق �ملد�ر�س، 
�ملجل�س  و�سيعلن  �ل�����س��الم��ة،  ت��د�ب��ري  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ  وع��ل��ي��ه��ا 
�ت��خ��ذت يف  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  �لتحقيق  �إج����ر�ء�ت  �نتهاء  عقب 
�لإجر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �سيتم  �أن��ه  على  موؤكد�ً   ، �ل�سدد  هذ� 

�ل�سارمة بعد �نتهاء �لتحقيقات.

 •• ال�صارقة – حم�صن را�صد:

تبا�سر �سرطة �ل�سارقة �لتحقيق يف و�قعة وفاة طالب مو�طن 
�ل�سارقة يف  باإمارة  �ملد�ر�س �خلا�سة  �إح��دى  غرقاً يف م�سبح 
حادثة تعد �لأوىل من نوعها يف �لإمارة ويجري �لتاأكد من 
�إجر�ء�ت �ل�سالمة �لتي تتخذها �ملدر�سة ، وكان قد ورد �إىل 
مركز �سرطة �ل�سناعية �ل�سامل بالغ هاتفي من م�ست�سفى 
�لفور مت  ، وعلى  �لغرق  �لقا�سمي يفيد بوفاة طالب نتيجة 
�لنتقال للمدر�سة من قبل فريق �لبحث �جلنائي، و�سابط 

ديوان ممثل احلاكم مبنطقة العني ينظم 
مبادرة مواكبة للمهرجان الوطني للت�صامح
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات للتنمية االجتماعية تختتم »الدبلوم املهني « 

فاطمـــة بنـــت مبـــارك ت�صتقبـــل امل�صاركـــات يف مهرجـــان البـــردة

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�ختتمت جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية “�لدبلوم �ملهني يف 
�إعد�د �مل�ست�سار �لأ�سري” يف مقرها بالظيت بر�أ�س �خليمة وقدم 
�لدبلوم �لدكتور عمر مر�د  خبري وم�ست�سار يف �لتنمية �لب�سرية 
و تطوير �ملو�رد �لب�سرية ل�35 م�ساركا من �جلهات �حلكومية يف 

�لإمارة بو�قع 40 �ساعة تدريبية معتمدة. 
�لأ�سري  �لإر�����س����اد  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �إىل   �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ�  ي��ه��دف 
ومم��ار���س��ت��ه و�إك�����س��اب �مل�����س��ارك��ني �مل��ع��ارف و�مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة يف 
تقدمي �ل�ست�سار�ت �لأ�سرية وتقدمي �لرب�مج �لعملية �لتدريبية 
بكافة مكوناتها.  ويف �لأخري  �لتعرف على �أف�سل �لطرق يف حل 

يعد  و   ، �لأ���س��رة   د�خ��ل  و�مل�سكالت  و�ل�سرية  �لزوجية  �مل�سكالت 
�أحد �أقوي بر�مج �إعد�د مر�سدين وم�ست�سارين �أ�سريني ومدربني 

لديهم �لقدرة على �لتعامل مع �مل�ساكل �لأ�سرية و�لزو�جية .
�ل���س��ره و�لر�ساد  : م��ف��ه��وم  ع���دة حم���اور منها  �ل��دب��ل��وم  ت��ن��اول 
�ل�سرى  و �لتقنيات �لفنيه للمر�سد �ل�سرى و فن �لتعامل مع 
�خلالفات و�مل�ساكل �ل�سرية ، �لتعريف على �أف�سل �لطرق يف حل 
�مل�سكالت �لزوجية �لزو�جية و�ل�سرية و�مل�سكالت د�خل �لأ�سرة ، 
�أنو�ع �لت�سالت د�خل �لأ�سرة و�لقدرة على  و مهار�ت ت�سخي�س 
قال  �لدبلوم  �أهمية  وح��ول  �لت�سال.   مبهار�ت  �لزوجني  تزويد 
خلف �سامل عنرب نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة مدير عام �جلمعية  
�إن �جلمعية  تويل �هتماما كبري� بتطوير وتاأهيل فئات �ملجتمع 

و�لتاأهيل  �لتدريب  حيث  من  �مل��ه��ار�ت  بكل  وتزويدهم  �ملختلفة 
وتطوير �آليات �لعمل مبا يتنا�سب مع �لتطور �مل�ستمر وت�سعى �إىل 
ب�سكل  ت�سهم  �لتي  �لتدريب  لرب�مج  و��سرت�تيجيات  �آليات  و�سع 
كبري يف حت�سني �لأد�ء �لوظيفي وزي��ادة �لإنتاجية. و�أ�ساف كما 
يف  �ملهني  �لتطوير  �أهمية  على  �لرتكيز  على  �جلمعية  حتر�س 
خمتلف �لتخ�س�سات �لوظيفية �لتي متكن �مل�سارك من �حل�سول 
�لأعمال  ومتطلبات  �حتياجات  يلبي  مبا  معتمدة  �سهاد�ت  على 

بدو�ئر وهيئات وموؤ�س�سات �حلكومة.
�لعمل  ب��اأد�ء  �ملوظفني ي�سب يف جهود �لرت��ق��اء  �أن متكني  و�أك��د 
يف  بفاعلية  و�لإ���س��ه��ام  �لتميز  درج���ات  �أع��ل��ى  وحتقيق  �حلكومي 

تطوير �أد�ء موؤ�س�ساتهم .

•• اأبوظبي -وام:

��ستقبلت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة �لحتاد 
�لن�سائي �لعام رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لبحر  بق�سر  �لأ�سرية  �لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة 
�لربدة  مهرجان  يف  �مل�ساركات  من  ع��دد�  �م�س  ظهر  بعد 

�لذي تنظمه وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة.
ورحبت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك بالوفود �مل�ساركة 
يف مهرجان �لربدة ..موؤكدة حر�س دولة �لمار�ت بقيادة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  “حفظه �هلل” و�ساحب  �لدولة 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
بالثقافة  و�لعناية  �لهتمام  تر�سيخ  على  �مل�سلحة  للقو�ت 

و�ل������رت�ث �ل��وط��ن��ي وخ��ا���س��ة �لإ����س���الم���ي لإب������ر�ز عظمة 
�لبد�ع  على  وقدرتها  و�إن�سانيتها  �لإ�سالمية  �حل�سارة 
يف كل �لع�سور. ودعت �سموها يف هذ� �ل�سدد �ىل ت�سجيع 
للح�سارة  �لثقايف  �مل��وروث  در��سة  على  �لنا�سئة  �لأج��ي��ال 
من  ناأخذ  �أن  “ علينا  ..وقالت  فنونها  وتعلم  �لإ�سالمية 
نهيان طيب  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  منهج 
�هلل ثر�ه �لذي كان يقول د�ئما “من لي�س له ما�سي لي�س 
له حا�سر«. و�أكدت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك على 
�سرورة تو�سيح دور �ملر�أة يف �لفن �ل�سالمي وكيف ت�ساهم 
و�لرتكيز على تطوير عمل  �مل�ستقبلية  ر�سم مالحمه  يف 
�ملوؤ�س�سات �لثقافية يف �لع�سر �لرقمي و�لعمل على ترميم 
�لفنانني  �كت�ساب  و���س��رورة  �ل�سالمية  �لثقافية  �مل��و�ق��ع 
�ملهار�ت �لالزمة ومر�عاتهم لحتياجات �سر�ئح �جلمهور 
�ملتعددة ..م�سرية �سموها �ىل �أهمية ت�سليط �ل�سوء على 
دور �لعمارة �لإ�سالمية يف تغيري �لعامل وكيفية توظيفها 

للتكنولوجيا �حلديثة لبناء بيئات تلبي طموحات �لأجيال 
�مل�ساركة يف �ملهرجان  �ل�سخ�سيات  �لقادمة. وت�سم قائمة 
هيئة  رئي�سة  خليفة  �آل  حممد  بنت  م��ي  �ل�سيخة  معايل 
�ل��ب��ح��ري��ن ل��ل��ث��ق��اف��ة و�لآث������ار وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �ينا�س 
�لعربية  م�سر  بجمهورية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة  ع��ب��د�ل��د�مي 
�لعامة  �مل���دي���رة  خليفة  �آل  حم��م��د  ب��ن��ت  ه��ال  و�ل�����س��ي��خ��ة 

للثقافة و�لفنون بهيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار.
يذكر �ن وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة تنظم �لدورة �لوىل 
ملهرجان �لربدة يف “مهرجان 421” يف �لعا�سمة �بوظبي 
و�لفنانني  �ل��ق��ر�ر  و�سناع  �مل�سوؤولني  من  نخبة  بح�سور 
وت�سجيع  �ل�سالمية  �لفنون  م�ستقبل  ��ست�سر�ف  بهدف 
تقدمي  على  �لعامل  دول  و�ملبدعني من خمتلف  �لفنانني 
�أعمال فنية ت�ستلهم �أ�سالة �ملا�سي وروعة �حلا�سر وت�سهم 
يف تعزيز ح�سور �لفنون �ل�سالمية يف �ملجتمعات �لعاملية . 
ويحتفي �ملهرجان باإبد�عات �حل�سارة �لإ�سالمية وفنونها 

باعتبارها جزء�ً من �حل�سارة �لإن�سانية من خالل بر�مج 
حو�رية،  وجل�سات  معرفية،  ومن�سات  متعددة،  �إبد�عية 
�لتي  �حل��ي��ة،  و�ل��ع��رو���س  �لفنية،  �مل��ع��ار���س  م��ن  و�سل�سلة 
وتر�سيخ  �حل����و�ر،  نهج  تعزيز  يف  �لإم�����ار�ت  روؤي���ة  تكر�س 
�ل�سيخة �سم�سة  �ملقابلة �سمو  �لثقافات و�لفنون. ح�سرت 
بنت حمد�ن بن حممد �آل نهيان حرم �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�سمو 
�ل�سيخة خولة بنت �أحمد خليفة �ل�سويدي حرم �سمو �ل�سيخ 
طحنون بن ز�يد �آل نهيان م�ست�سار �لأمن �لوطني و�سمو 
�ل�سيخة �ليازية بنت �سيف بن حممد �آل نهيان حرم �سمو 
�ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل و�ل�سيخة �سما بنت خليفة بن ز�يد �آل نهيان حرم 
�سعادة �ل�سيخ �سلطان بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �سفري 
�لدولة لدى مملكة �لبحرين و�ل�سيخة عاي�سة بنت �سهيل 
و�ل�سيخة �سيخة بنت �سرور حرم �للو�ء �لركن طيار �ل�سيخ 

�أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�س هيئة �خلدمة 
�سرور حرم  بنت  و�ل�سيخة فاطمة  و�لحتياطية  �لوطنية 
�سمو �ل�سيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و�ل�سيخة 
�د�رة  �آل نهيان رئي�سة جمل�س  فاطمة بنت هز�ع بن ز�يد 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك لريا�سة �ملر�أة و�ل�سيخة �سما 
بنت حممد بن ز�يد �آل نهيان حرم �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن 
حرم  طحنون  بنت  لطيفة  و�ل�سيخة  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�سيخ حممد بن حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ومعايل نورة 
بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة وتنمية �ملعرفة ومعايل 
�لدكتورة ميثاء بنت �سامل �ل�سام�سي وزيرة دولة و�ل�سيخة 
بن  �ل�سيخ خالد بن عبد�هلل  �سعادة  �لنعيمي حرم  �بت�سام 
�لدولة  ل��دى  �لبحرين  �سفري  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  علي 
و�سعادة �سارة �سهيل �ملديرة �لتنفيذية ملر�كز �إيو�ء �لن�ساء 
و�لأطفال و�سعادة مرمي عيد �ملهريي �ملدير �لعام للمكتب 

�لإعالمي حلكومة �أبوظبي.

•• اأبوظبي -وام:

فاطمة  �ل�سيخة  ���س��م��و  ��ستقبلت 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������س���ة �لحت������اد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����س��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����الأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة 
ظهر  بعد  �لبحر  بق�سر  �لأ���س��ري��ة 
�م�������س ع������دد� م����ن �مل�������س���ارك���ات يف 
تنظمه  �ل�����ذي  �ل������ربدة  م���ه���رج���ان 
�ملعرفة.  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة 
فاطمة  �ل�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  ورح���ب���ت 
بنت م��ب��ارك ب��ال��وف��ود �مل�����س��ارك��ة يف 
..م��وؤك��دة حر�س  �ل��ربدة  مهرجان 
ب���ق���ي���ادة �ساحب  �لم��������ار�ت  دول�����ة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
و���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�هلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
و�لعناية  �له��ت��م��ام  ت��ر���س��ي��خ  ع��ل��ى 
بالثقافة و�لرت�ث �لوطني وخا�سة 
�لإ�سالمي لإبر�ز عظمة �حل�سارة 
وقدرتها  و�إن�سانيتها  �لإ���س��الم��ي��ة 
�لع�سور.  ك����ل  يف  �لب���������د�ع  ع���ل���ى 

�ل�سدد �ىل  ه��ذ�  �سموها يف  ودع��ت 
ت�����س��ج��ي��ع �لأج����ي����ال �ل��ن��ا���س��ئ��ة على 
للح�سارة  �لثقايف  �مل���وروث  در����س��ة 
..وقالت  �لإ�سالمية وتعلم فنونها 
“ علينا �أن ناأخذ من منهج �ملغفور 
ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان �آل 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل ث���ر�ه �ل���ذي كان 
ما�سي  له  لي�س  “من  د�ئما  يقول 
ل��ي�����س ل���ه ح��ا���س��ر«. و�أك������دت �سمو 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
�سرورة تو�سيح دور �ملر�أة يف �لفن 

ر�سم  يف  ت�ساهم  وكيف  �ل�سالمي 
مالحمه �مل�ستقبلية و�لرتكيز على 
�لثقافية  �ملوؤ�س�سات  عمل  تطوير 
على  و�ل��ع��م��ل  �ل��رق��م��ي  �لع�سر  يف 
ترميم �ملو�قع �لثقافية �ل�سالمية 
و�سرورة �كت�ساب �لفنانني �ملهار�ت 
لحتياجات  وم��ر�ع��ات��ه��م  �ل��الزم��ة 
�سر�ئح �جلمهور �ملتعددة ..م�سرية 
�ل�سوء  ت�سليط  �أهمية  �سموها �ىل 
ع��ل��ى دور �ل��ع��م��ارة �لإ���س��الم��ي��ة يف 
توظيفها  وك��ي��ف��ي��ة  �ل��ع��امل  ت��غ��ي��ري 

للتكنولوجيا �حلديثة لبناء بيئات 
�لقادمة.  �لأجيال  طموحات  تلبي 
وت�سم قائمة �ل�سخ�سيات �مل�ساركة 
مي  �ل�سيخة  م��ع��ايل  �مل��ه��رج��ان  يف 
بنت حممد �آل خليفة رئي�سة هيئة 
و�لآث��ار ومعايل  للثقافة  �لبحرين 
�لدكتورة �ينا�س عبد�لد�مي وزيرة 
�لعربية  م�سر  بجمهورية  �لثقافة 
و�ل�����س��ي��خ��ة ه����ال ب���ن���ت حم���م���د �آل 
للثقافة  �ل��ع��ام��ة  �مل���دي���رة  خ��ل��ي��ف��ة 
للثقافة  �لبحرين  بهيئة  و�لفنون 

و�لآثار.
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �ن  ي��ذك��ر 
�لوىل  �ل���������دورة  ت���ن���ظ���م  �مل���ع���رف���ة 
“مهرجان  يف  �ل������ربدة  مل���ه���رج���ان 
�بوظبي  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف   ”421
�مل�سوؤولني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ب��ح�����س��ور 
و���س��ن��اع �ل��ق��ر�ر و�ل��ف��ن��ان��ني بهدف 
�لفنون  م�����س��ت��ق��ب��ل  �����س���ت�������س���ر�ف 
�لفنانني  وت�����س��ج��ي��ع  �ل���س��الم��ي��ة 
دول  م�����ن خم���ت���ل���ف  و�مل�����ب�����دع�����ني 
�ل��ع��امل ع��ل��ى ت��ق��دمي �أع���م���ال فنية 
ت�����س��ت��ل��ه��م �أ����س���ال���ة �مل��ا���س��ي وروع����ة 
ح�سور  تعزيز  يف  وت�سهم  �حلا�سر 
�ملجتمعات  يف  �ل�سالمية  �لفنون 
�ملهرجان  وي���ح���ت���ف���ي   . �ل���ع���امل���ي���ة 
�لإ�سالمية  �حل�����س��ارة  ب���اإب���د�ع���ات 
وف��ن��ون��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ج������زء�ً من 
�حل�����س��ارة �لإن�����س��ان��ي��ة م���ن خالل 
ومن�سات  متعددة،  �إبد�عية  بر�مج 
معرفية، وجل�سات حو�رية، و�سل�سلة 
و�لعرو�س  �ل��ف��ن��ي��ة،  �مل��ع��ار���س  م��ن 
�حلية، �لتي تكر�س روؤية �لإمار�ت 
وتر�سيخ  �حل�����و�ر،  ن��ه��ج  ت��ع��زي��ز  يف 
�لثقافات و�لفنون. ح�سرت �ملقابلة 
حمد�ن  بنت  �سم�سة  �ل�سيخة  �سمو 
ن��ه��ي��ان ح���رم �سمو  �آل  ب���ن حم��م��د 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�سيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
�أحمد  بنت  خولة  �ل�سيخة  و�سمو 

خليفة �ل�سويدي حرم �سمو �ل�سيخ 
طحنون بن ز�يد �آل نهيان م�ست�سار 
�ل�سيخة  و���س��م��و  �ل��وط��ن��ي  �لأم�����ن 
�آل  حممد  ب��ن  �سيف  بنت  �ل��ي��ازي��ة 
عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  ح��رم  نهيان 
�آل نهيان وزير �خلارجية  بن ز�يد 
�سما  و�ل�سيخة  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
بنت خليفة بن ز�يد �آل نهيان حرم 
حمد�ن  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سعادة 
�لدولة  �سفري  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
و�ل�سيخة  �لبحرين  مملكة  ل��دى 
عاي�سة بنت �سهيل و�ل�سيخة �سيخة 
�ل����ل����و�ء �لركن  ����س���رور ح����رم  ب��ن��ت 

ط��ي��ار �ل�����س��ي��خ �أح��م��د ب��ن طحنون 
هيئة  رئي�س  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
و�لحتياطية  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة 
حرم  �سرور  بنت  فاطمة  و�ل�سيخة 
بن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�سيخ  �سمو 
فاطمة  و�ل�سيخة  نهيان  �آل  ز�ي���د 
بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان رئي�سة 
جمل�س �د�رة �أكادميية فاطمة بنت 
و�ل�سيخة  �مل����ر�أة  لريا�سة  م��ب��ارك 
�سما بنت حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ح��رم �ل�سيخ ز�ي���د ب��ن ح��م��د�ن بن 
لطيفة  و�ل�سيخة  نهيان  �آل  ز�ي���د 
حممد  �ل�سيخ  ح��رم  طحنون  بنت 

نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ح���م���د�ن  ب���ن 
�لكعبي  بنت حممد  ن��ورة  وم��ع��ايل 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة 
ومعايل �لدكتورة ميثاء بنت �سامل 
و�ل�سيخة  دول���ة  وزي���رة  �ل�سام�سي 
�بت�سام �لنعيمي حرم �سعادة �ل�سيخ 
خ���ال���د ب����ن ع����ب����د�هلل ب����ن ع���ل���ي بن 
�لبحرين  �سفري  خليفة  �آل  حمد 
�سهيل  �سارة  و�سعادة  �ل��دول��ة  ل��دى 
�مل���دي���رة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل���ر�ك���ز �إي����و�ء 
مرمي  و���س��ع��ادة  و�لأط���ف���ال  �لن�ساء 
للمكتب  �لعام  �ملدير  �ملهريي  عيد 

�لإعالمي حلكومة �أبوظبي.

تكرمي ال�صيخة فاطمة بجائزة رواد العطاء العربي يف الريا�س

بتوجيهات من�صور بن زايد ..اأبوظبي ت�صت�صيف معر�س » يورو تري « لالإنتاج احليواين 2019
•• هانوفر -وام:

بتوجيهات �سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة رئي�س 
جمل�س �إد�رة جهاز �أبوظبي للرقابة 
�سعيد  ����س���ع���ادة  �أع���ل���ن  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، 
�لبحري �سامل �لعامري مدير عام 
�جلهاز ��ست�سافة �أبوظبي معر�س 
و�لأكرب  �لر�ئد  �حلدث  تري،  يورو 
ن���وع���ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى �لعامل  م���ن 
�لروة  وتنمية  �حليو�ين  لالإنتاج 

�حليو�نية، �لعام �ملقبل 2019.
�لعاملي  �مل��ع��ر���س  ��ست�سافة  ت��اأت��ي 
مع  بالتعاون  �جلهاز  جهود  �سمن 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
�لهادفة ملو�كبة �لنمو �لكبري �لذي 
و�لأعمال  �ملعار�س  �سياحة  ت�سهده 
يف �لدولة و�لرتقاء بقطاع �لروة 
�حل���ي���و�ن���ي���ة و�لأم�������ن �حل���ي���وي يف 
وتعزيز  و�ملنطقة  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 
�ل�ستثمار  وفر�س  �لغذ�ئي  �لأمن 
يف ه��ذ� �ل��ق��ط��اع م��ع �حل��ف��اظ على 

�لنظم �لبيئية و�ملو�رد �لطبيعية.
�ل�سحفي  �ملوؤمتر  جاء ذلك خالل 
�ل����ذي ع��ق��ده �م�����س ���س��ع��ادة �سعيد 
�ل��ب��ح��ري ���س��امل �ل���ع���ام���ري مدير 
للرقابة  �أب����وظ����ب����ي  ج����ه����از  ع������ام 
�لأملانية  هانوفر  مبدينة  �لغذ�ئية 
ع��ل��ى ه��ام�����س م��ع��ر���س ي�����ورو تري 
 16 حتى  فعالياته  ت�ستمر  �ل��ذي 
�إن  نوفمرب �جلاري. وقال �سعادته 
قطاع �لروة �حليو�نية يف �لدولة 
حظي برعاية و�هتمام كبريين من 

�ل��ر���س��ي��دة وجت�سد  �ل���دول���ة  ق��ي��ادة 
�ملز�رعني  ت�سجيع  يف  �ل��دع��م  ه��ذ� 
�مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �له��ت��م��ام برتبية 
قطاعات  ورع��اي��ة  �ملو��سي  ورع��اي��ة 
�ل����دول����ة �مل��ت��خ�����س�����س��ة يف �ل����روة 
توفري  خ������الل  م�����ن  �حل����ي����و�ن����ي����ة 
�لبنية �لتحتية و�لرعاية �ل�سحية 
�لأع����الف  وت��وف��ري  وتنميتها  ل��ه��ا 
تربية  على  وت�سجيعهم  للمربني 
وتقدمي  منها  �لقت�سادية  �لأن��و�ع 
و�لأن�سطة  �خل��دم��ات  م��ن  �لعديد 
طريق  عن  �لقطاع  لهذ�  �ملختلفة 
�لبيطرية  �ل�����رع�����اي�����ة  ت�����ق�����دمي 
�إىل  و�أ�سار  و�لإر�سادية.  و�لغذ�ئية 
يف   2019 ت��ري  ي���ورو  معر�س  �أن 
��ستثنائياً  ح��دث��ا  يعترب  �أب��وظ��ب��ي 
يعقد  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  ل��ك��ون��ه��ا 
خ����ارج �أوروب������ا ..م����وؤك����د�ً ع��ل��ى دور 

و�سائل  �مل��ع��ر���س يف حت�����س��ني  ه���ذ� 
�لإن����ت����اج وت�����س��ج��ي��ع �ل��ع��ام��ل��ني يف 
جمال �لإنتاج �حليو�ين على تبني 
�أك����ر ق����درة ع��ل��ى تعزيز  ت��ق��ن��ي��ات 
�لإن��ت��اج��ي��ة وزي����ادة ك��ف��اءة عمليات 
�لت�سنيع و�لتوريد �إىل جانب دوره 
بناء  يف  فاعلة  و�سل  كحلقة  �ملهم 
�سر�كات و��سعة بني دول �لعامل يف 
وتبادل  �لزر�عي  �ل�ستثمار  جمال 
�ملز�رعني  ب��ني  �خل���رب�ت و�مل��ع��رف��ة 
للتغلب  �حليو�نية  �ل��روة  ومربي 
تو�جه  �ل��ت��ي  �لتحديات  �أه���م  على 
�حليو�نية  �ل�����روة  ق��ط��اع  ت��ن��م��ي��ة 
عمل  �جل�����ه�����از  �أن  �ىل  ..لف������ت������اً 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق و�ل���ت���ع���اون م���ع مركز 
على  للمعار�س  �لوطني  �أب��وظ��ب��ي 
�ملعر�س  ��ستقطاب  �لتح�سري مللف 

لإمارة �أبوظبي.

�سدرت  ل��ت��ق��اري��ر  “ وف���ق���ا  وق�����ال 
حديثاً فاإن منطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا لديها �أ�سرع و�أعلى 
معدل منو يف �سوق �للحوم من �أي 
منطقة يف �لعامل بن�سبة حو�يل 30 
يف �ملائة و�سنعمل يف جهاز �أبوظبي 
�ل�ستجابة  على  �لغذ�ئية  للرقابة 
خالل  م��ن  �ملت�ساعد  �ل��ن��م��و  ل��ه��ذ� 
و�ملعنيني  �خل�������رب�ء  ����س��ت�����س��اف��ة 
�لعامل  �أنحاء  جميع  من  بالزر�عة 
و��ستقطاب  �لعاملي  يف هذ� �حلدث 
خ������رب�ت وم�����ه�����ار�ت �مل�����ز�رع�����ني يف 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  مل��ن��ط��ق��ة  �أوروب������ا 
و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
جتاربهم يف �لتغلب على �لتحديات 
�لتي تعيق �لتنمية يف هذ� �لقطاع 

.«
�لروة  ق��ط��اع  �أن  �ل��ع��ام��ري  و�أك����د 

�أ�سا�سياً  م��رت��ك��ز�ً  ميثل  �حليو�نية 
�لعاملية  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  ملنظومة 
��ستطاع  �مل��ع��ر���س  �أن  �إىل  ..لف���ت���اً 
تقلي�س  ع����ام����اً   43 م������د�ر  ع���ل���ى 
و�لطلب  �ل���ع���ر����س  ب���ني  �ل���ف���ج���وة 
�ملتنامي على �لغذ�ء نتيجة �لزيادة 
خالل  من  �لعامل  ل�سكان  �مل��ط��ردة 
�خلرب�ء  جتمع  و��سعة  �سبكة  بناء 
و�ملتخ�س�سني لإيجاد فر�س و�عدة 
وكبرية لتعظيم �لكفاءة يف �لإنتاج 
�لنمو  توقعات  ولتلبية  �حل��ي��و�ين 
يف �مل��ن��ط��ق��ة و����س��ت��ق��ط��اب �أح����دث 
جمالت  يف  و�لتقنيات  �لب��ت��ك��ار�ت 
�ملنطقة  �إىل  �حل����ي����و�ين  �لإن����ت����اج 
نقل  �إىل  ي�سعى  �جل��ه��از  �أن  مبيناً 
لالإنتاج  �لرقمية  �لإد�رة  معرفة 

�حليو�ين.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ح���م���ي���د مطر 

�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل���ظ���اه���ري 
ل���������س����رك����ة �أب�����وظ�����ب�����ي �ل���وط���ن���ي���ة 
وجمموعة  “�أدنيك”  للمعار�س 
فخورون   “ لها  �لتابعة  �ل�سركات 
ب�����س��ر�ك��ت��ن��ا �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة مع 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
تري”  “يورو  معر�س  ل�ست�سافة 
�ملعار�س  �أك�����رب  �أح�����د  ي��ع��د  �ل�����ذي 
يف  نوعها  من  �ملتخ�س�سة  �لعاملية 
ه��ذ� �ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي وذل���ك وفق 
��سرت�تيجيتنا �لر�مية ل�ستقطاب 
�لدولية  و�مل������وؤمت������ر�ت  �مل���ع���ار����س 
�ل����ك����ربى لأب����وظ����ب����ي م����ن خ���الل 
�ملعار�س  م��ن��ظ��م��ي  م���ع  �ل���ت���ع���اون 
وممثلي �لحتاد�ت �لدولية بهدف 
كعا�سمة  �لإم�������ارة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
ل�����س��ن��اع��ة ����س���ي���اح���ة �لأع�����م�����ال يف 
فرق  “ �ستقوم  و�أ���س��اف  �ملنطقة«. 

�لوطنية  �أبوظبي  �سركة  يف  �لعمل 
كوكبة  ي��ق��وده��ا  و�ل��ت��ي  للمعار�س 
من �لكفاء�ت �ملو�طنة �مل�سهود لها 
ب��احل��رف��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �سركائنا 
و�خلا�س لو�سع �خلطط و�لرب�مج 
�ملقبلة  �ل������دورة  ب���اإجن���اح  �ل��ك��ف��ي��ل��ة 
�لذي  بال�سكل  و�إخر�جها  للفعالية 
على  �لإم���ارة  ومكانة  ب�سمعة  يليق 

�ل�سعيدين �لإقليمي و�لدويل.
�لأحمد  عبد�هلل  علي  �سعادة  و�أك��د 
جمهورية  ل����دى  �ل����دول����ة  ���س��ف��ري 
��ست�سافة  �أن  �لإحت����ادي����ة  �أمل���ان���ي���ا 
�أبوظبي لهذ� �حلدث �لعاملي ياأتي 
يف �سياق �لعالقات �لوثيقة �لقائمة 
وتاأكيد�ً  �ل�سديقني  �لبلدين  بني 
تعزيز  ع���ل���ى  �جل���ان���ب���ني  حل���ر����س 
�لتعاون وت��ب��ادل �خل��رب�ت يف  �سبل 

�لتنمية  يحقق  مبا  �ملجالت  �ستى 
�لقت�سادي  و�لزده���ار  �مل�ستد�مة 
�ل��ق��ط��اع��ات ذ�ت  �ل��ع��دي��د م���ن  يف 

�لهتمام �مل�سرتك.
�ل��ت��ي بذلها جهاز  وث��م��ن �جل��ه��ود 
�أب����وظ����ب����ي ل���ل���رق���اب���ة �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
�أبوظبي  م���رك���ز  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�أثمر  و�ل��ت��ي  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي 
�ملهم  ��ستقطاب هذ� �حلدث  عنها 
�أب��وظ��ب��ي لتكون �لإم���ار�ت  لإم���ارة 
ب��ذل��ك ���س��اح��ب��ة �مل���ب���ادرة يف جذب 
و��ست�سافة هذ� �ملعر�س يف منطقة 

�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.
�أبوظبي  �إم�����ارة  ��ست�سافة  وت��ع��د 
�مل��ه��م على م�ستوى  ل��ه��ذ� �حل���دث 
�ل���ع���امل ت���اأك���ي���د�ً ع��ل��ى جن��اح��ه��ا يف 
وم�ستد�م  و�ثق  بناء قطاع غذ�ئي 
فيها  �ل�����زر�ع�����ة  ق���ط���اع  وت���ط���وي���ر 
�لتحديات  جميع  من  �لرغم  على 
تفر�سها  �ل��ت��ي  و�مل��ن��اخ��ي��ة  �لبيئية 

طبيعة �ملنطقة �جلغر�فية.
وت�سم �أبوظبي �ليوم �أكر من 25 
�ألف حيازة حيو�نية وما يزيد على 
�حليو�نات  من  ر�أ���س  مليون   3.5
وجود  ج��ان��ب  �إىل  ل��ل��غ��ذ�ء  �ملنتجة 
مز�رع جتارية متخ�س�سة بالإنتاج 
يف  خم�س�سة  وم�سانع  �حل��ي��و�ين 
�لتحويلية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ات 
على  ي�سجع  �لت�سدير مما  و�إع��ادة 
ظل  يف  �لقطاع  ه��ذ�  يف  �ل�ستثمار 
دولة  يف  �لأع���م���ال  �سياحة  �زده����ار 
ت�سريعية  مظلة  ووج��ود  �لإم���ار�ت 
�ل�ستثمار  ع��ل��ى  حت��ف��ز  م��ت��ط��ورة 

ومنو �لأعمال.



اخلميس  15   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12480  
Thursday  15   November   2018  -  Issue No   12480

07

اأخبـار الإمـارات

برعاية عبد�هلل بن ز�يد

» نهيان بن مبارك ي�صهد افتتاح » موؤمتر اأبوظبي للدبلوما�صية 2018 

نهيان بن مبارك يفتتح اأعمال منتدى اجلهود الدولية للت�صامح مب�صاركة خرباء عامليني

وزارة تنمية املجتمع و»االإح�صان اخلريية« تدعمان ال�صباب مببادرة »كون اأ�صرة اإماراتية«
�ل���زو�ج  منحة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ���س��روط  عليهم  تنطبق  ل  مم��ن 
وتغطية �ملبالغ �ملالية لتكاليف �لزو�ج من قبل �جلمعية ح�سب 
ملوؤ�س�سة  �لتابعة  تنظيم �حلفالت  �سركات  مع  عليه  �ملتفق  �ملبلغ 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد لالأعمال �لإن�سانية. ومبوجب �لتفاقية 
�سمن  عر�سا   44 بتغطية  �خل��ريي��ة  �لإح�����س��ان  جمعية  �ستقوم 
تنمية  وز�رة  تتوىل  فيما  �سنوياً  �إمار�تية”  �أ�سرة  “كون  مبادرة 
�ملجتمع مهمة �لتاأكد من جودة �خلدمات �ملقدمة للم�ستفيدين 
من مبادرة “ كون �أ�سرة �إمار�تية” ومدى مالءمتها وحتقيقها 
لالأهد�ف �ملرجوة من �ملبادرة بالإ�سافة �إىل �لأ�سر�ف على تنفيذ 
�ملبادرة. وهدفت �تفاقية �مل�ساركة يف مبادرة كون �أ�سرة �إمار�تية 
�ل�ستقر�ر  لتحقيق  �ل��زو�ج  على  �ل�سباب  وحتفيز  م�ساعدة  �إىل 
�لأ�سري مبا يدعم موؤ�سر �لأجندة �لوطنية و�لتالحم �لأ�سري 
و�ملجتمعي وحتقيق �ل�سعادة لأفر�د �ملجتمع ��سافة �إىل ت�سجيع 
زو�ج �ملو�طنني من �ملو�طنات وتقدمي خدمة جمتمعية بالعون 

و�مل�ساعدة لفئة �ل�سباب �ملقبل على �لزو�ج ممن ل تنطبق عليهم 
�سروط منحة �لزو�ج وحمدودي �لدخل من �ملو�طنني.

و�أك��دت �سعادة منى عجيف �لزعابي حر�س �ل��وز�رة على تفعيل 
�آليات  �مل�ساركة �لد�عمة جلهود �لتنمية �مل�ستد�مة �نطالقاً من 
�ل�سر�كة  وم��ب��ادر�ت  �لتكامل  جهود  حُتفز  وروؤى  و�أه���د�ف  عمل 
�ل�ستقر�ر  لرت�سيخ  �سعيا  �ملختلفة  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون 

�لأ�سري و�لتالحم �ملجتمعي يف دولة �لإمار�ت.
تنمية  وز�رة  م��ع  �ل�����س��ر�ك��ة  �أن  ب��ن متيم  خ��ال��د  ق��ال  م��ن جانبه 
على  موؤثرة  ب�سمة  وحتمل  وطنية  مبادئ  على  ترتكز  �ملجتمع 
�لأ�سري  �ل���س��ت��ق��ر�ر  حتقيق  يف  للم�ساهمة  �لأ����س���ري  �ل�سعيد 
و�لتالحم �ملجتمعي ودعم زو�ج �ملو�طنني وبث �ل�سعادة يف نفو�س 
�أبناء وبنات �لوطن بتقدمي خدمة جمتمعية بالعون و�مل�ساعدة 
�لفردية  �لأع��ر����س  ورع��اي��ة  �ل���زو�ج  على  �ملقبلني  �ل�سباب  لفئة 

للمو�طنني.

•• دبي-وام: 

على  �خلريية  �لإح�سان  وجمعية  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �تفقت 
�حلكومة  روؤي��ة  لتحقيق  �إمار�تية”  �أ�سرة  “كون  مبادرة  رعاية 
�مل�ستمر و�ل�سامل لل�سباب  �لدعم  2021 من خالل  �لحتادية 
�ملقبلني على �لزو�ج ولالأ�سرة �لإمار�تية مببادر�ت فاعلة لتعزيز 

�لنتقال من �لرعاية �لجتماعية �إىل �لتنمية �لجتماعية.
جاء ذلك خالل �لتفاقية �لتي وقها �لطر�فان بح�سور �ل�سيخ 
�لدكتور عبد �لعزيز بن علي بن ر��سد �لنعيمي �لرئي�س �لتنفيذي 
جلمعية �لإح�سان �خلريية ومعايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
وزيرة تنمية �ملجتمع و�لتي وقعها �سعادة منى عجيف �لزعابي 
�لوكيل �مل�ساعد ل�سوؤون �خلدمات �مل�ساعدة بوز�رة تنمية �ملجتمع 
�لإح�سان  جلمعية  ب��الإن��اب��ة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  متيم  ب��ن  وخ��ال��د 
�خلريية. وتتكفل �ملبادرة برعاية �لأعر��س �لفردية للمو�طنني 

•• اأبوظبي - وام:

حت��ت رع��اي��ة ���س��م��و �ل�����س��ي��خ عبد�هلل 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
و�لتعاون �لدويل رئي�س جمل�س �أمناء 
�لدبلوما�سية،  �لإم�����ار�ت  �أك��ادمي��ي��ة 
�سهد معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
�فتتاح  �ل��ت�����س��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أعمال �لن�سخة �لأوىل من “ موؤمتر 
 “  2018 للدبلوما�سية  �أب��وظ��ب��ي 
�ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه �أك���ادمي���ي���ة �لإم�����ار�ت 
يف  يومني  م��د�ر  على  �لدبلوما�سية 
 300 م��ن  �أك��ر  مب�ساركة  �أبوظبي 
�لفكر  وق��ادة  و�ل�سفر�ء  �ل���وزر�ء  من 
من  �ل��ب��ارزة  �لعاملية  و�ل�سخ�سيات 
جمال  يف  و�ملخت�سني  �لأك��ادمي��ي��ني 

�لدبلوما�سية و�لعالقات �لدولية.
ح�سر �لفتتاح، معايل �لدكتور �أنور 
�لدولة  ق��رق��ا���س وزي����ر  ب���ن حم��م��د 
ل��ل�����س��وؤون �خل���ارج���ي���ة وم���ع���ايل رمي 
دولة  وزي��رة  �لها�سمي  �إبر�هيم  بنت 
�ل�����دويل ومعايل  �ل��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
حم��م��د ب���ن �أح���م���د �ل����ب����و�ردي وزير 
دول���ة ل�����س��وؤون �ل��دف��اع وم��ع��ايل زكي 
ن�����س��ي��ب��ة وزي�����ر دول�����ة ومعايل  �أن������ور 
�خلييلي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري  �ل���دك���ت���ور 
�ملجتمع ومعايل  تنمية  د�ئرة  رئي�س 
�ملهند�س عوي�سة مر�سد �ملرر رئي�س 

د�ئرة �لطاقة.
مالكور�  �سوز�نا  كما ح�سره، معايل 
وزيرة خارجية جمهورية �لأرجنتني 
�أنغيال  م����اري����ا  وم����ع����ايل  �ل�����س��اب��ق��ة 
جمهورية  خارجية  وزيرة  هولغوين 
ك��ول��وم��ب��ي��ا �ل�����س��اب��ق��ة وم��ع��ايل نبيل 
فهمي �لعميد �ملوؤ�س�س لكلية �ل�سوؤون 

••اأبوظبي -وام:

�أكد معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل 
نهيان وزير �لت�سامح �أن �إن�ساء وز�رة 
مبثابة  ك���ان  �لإم�����ار�ت  يف  �لت�سامح 
�لد�خل  �إىل  م��وج��ه  و����س��ح  �إع����الن 
�لت�سامح  ب���اأن  �أي�����س��ا،  �ل��ع��امل  و�إىل 
و�لتعاي�س يف �لدولة هما �أحد �أ�س�س 
�لتي لبد من رعايتها،  �لدولة  بناء 
�مل�ستقر لكافة  �أ�سا�سية للعي�س  و�أنها 
�ملوؤ�س�س  �لو�لد  نهج  و�أن  �ملجتمعات، 
�سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور 
عماد  ه��و  ث���ر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
عمل �لوز�رة و�لذي تقدمه �لإمار�ت 

للعامل كتجربة ملهمة.
و�أو�سح معاليه �أنه يقع على �لوز�رة 
�لتعاي�س  ث��ق��اف��ة  ن�سر  يف  م��ه��م  دور 
وعليها  وع��امل��ي��ا،  حمليا  و�ل��ت�����س��ام��ح 
�لعامل  تعريف  يف  ك��ربى  م�سوؤولية 
�لإ�سالمية،  �لعربية  بقيم �حل�سارة 
هي  �لإم����ار�ت  �أن  للعامل  ت�سرح  و�أن 
�متد�د ناجح ملا �ت�سمت به �ملجتمعات 
�لإ�سالمية عرب �لع�سور من تنوع يف 
عبقريتها  و�أن  و�لأع���ر�ق،  �لأجنا�س 
ق��وة خالقة  �لتنوع  ه��ذ�  م��ن  جعلت 
و�إيجابية، منبها �إىل �ن للوز�رة دور 
لالإمار�ت  �لناجحة  �مل�سرية  يف  مهم 
مكانة  للت�سامح  �ن  على  توؤكد  �لتي 
حيوية يف ع��الق��ات �ل��دول��ة م��ع دول 
من  �أ�سا�سي  جانب  �أن��ه  كما   ، �لعامل 

�لأول من بني �لعديد من �ملوؤمتر�ت 
�لتي �سيتم عقدها م�ستقبال.

وي�سكل موؤمتر �أبوظبي للدبلوما�سية 
�أحدث  ل�ستعر��س  مثالية  من�سة 
�لدبلوما�سية  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لأف��ك��ار 
�لباحثني  ���س��ت��ح��ف��ز  �ل���ت���ي  �مل��ل��ه��م��ة 
�لعالقات  ب���ن���اء  ع��ل��ى  و�مل�������س���ارك���ني 
و�لتحاور �ملثمر بهدف �إيجاد �حللول 
�لدبلوما�سية  �ل���ت���ح���دي���ات  لأه������م 
ظل  يف  �ملعا�سرة  �لدولية  و�لق�سايا 
�سياغة  لإع��ادة  �ملت�سارعة  �لتغري�ت 

م�ستقبل �لدبلوما�سية.
جل�سات  �مل����وؤمت����ر  �أج����ن����دة  و���س��م��ل��ت 
نقا�س  حلقات  �إىل  �إ�سافة  رئي�سية، 
تطبيقية  ع���م���ل  وور��������س  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
�لفعالة  �حل���ل���ول  لإي���ج���اد  ���س��م��م��ت 
للق�سايا �لعاملية �مللحة ب�سكل ميكن 

�ستتو�سل  �لتي  و�لنتائج  �حل���و�ر�ت 
و�أن�سطة  �ل���ن���ق���ا����س  ج���ل�������س���ات  ل���ه���ا 

�ملوؤمتر.
�لدبلوما�سيني  �أن  �سعادته  و�أ���س��اف 
ي�سعون من خ��الل ه��ذ� �مل��وؤمت��ر �إىل 
�لطالع على �أهم �لتوجهات �لعاملية 
�لأف��ك��ار و�خل��رب�ت ووجهات  وتبادل 
لأهم  �ملثلى  �حل��ل��ول  لإي��ج��اد  �لنظر 
من  لتمكنهم  �مل�����س��رتك��ة  �مل��و����س��ي��ع 
يف  ولي�ساهمو�  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 

بناء غد �أف�سل لالأجيال �ملقبلة.
هام�س  ع��ل��ى  �لأك����ادمي����ي����ة  وت��ن��ظ��م 
�مل����وؤمت����ر �ل��ن�����س��خ��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن “ 
لدبلوما�سيي  �ل�سالم  لعبة  برنامج 
�مل�ستقبل “ �لذي مت �إعد�ده بالتعاون 
مع جمموعة فورين بولي�سي ومركز 
يف  �لدولية  و�ل�سوؤون  للعلوم  بيلفر 
وز�رة  م��ن  وب��دع��م  ه��ارف��ارد  جامعة 
بهدف  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
باملهار�ت  �ل�سابة  �ل��ق��ي��اد�ت  تعريف 
�لالزمة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
لينجحو� يف م�سريتهم �ملهنية حيث 
يتم �إ�سر�كهم يف جل�سات نقا�س تتبع 
�أ����س���ل���وب �مل���ح���اك���اة �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة حول 
دبلوما�سية  وحتديات  دولية  ق�سايا 
�حللول  و�إي��ج��اد  للتفاو�س  معقدة 

�ل�سلمية لها.
دبلوما�سيي  �ل����ربن����ام����ج  وي���ج���م���ع 
دبلوما�سية  �سخ�سيات  مع  �مل�ستقبل 
عاملية مرموقة لإتاحة �لفر�سة لهم 
�لعمل  تفا�سيل  �أدق  على  للتعرف 
تنمية  يف  ي�سهم  مب��ا  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي 
�لتفكري  على  وق��در�ت��ه��م  مهار�تهم 
و�لتحليل �لبناء ليتميزو� يف حياتهم 

�ملهنية م�ستقبال.

و�لت�سامح و�لعتد�ل مدركة لأهمية 
�لوقت  ويف  �لآر�ء  يف  �ل��ت��و�ف��ق  ب��ن��اء 
روؤية م�ستقبلية  ذ�ت  �أن تكون  نف�سه 

و�بتكارية ».
و�أ�سار معاليه �إىل �أن موؤمتر �أبوظبي 
مفاهيما  ي��ق��دم  مل  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ج����دي����دة ف��ح�����س��ب بل 
�سيعزز فاعلية �لدبلوما�سية وتنمية 
�لدبلوما�سيني  بني  �لدويل  �لتعاون 
ون���ظ���ر�ئ���ه���م م����ن خم���ت���ل���ف �أن����ح����اء 

�لعامل.
و�أعرب معاليه عن ثقته باأن موؤمتر 
�سيدفعنا  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي 
و�مل�سار  �ل��ن��ه��ج  ع��ل��ى  ق��دم��ا  للم�سي 
�ل�سيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  لنا  ر�سمه  �ل���ذي 
“ طيب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د 
�ملوؤمتر  ه���ذ�  “ و���س��ي��ك��ون  ث����ر�ه  �هلل 

للدبلوما�سية  �أب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  �إن 
للتحاور  حم����وري����ة  ف���ر����س���ة  ي���ق���دم 
�ساأنه  م���ن  �ل����ذي  و�ل����ه����ادف  �ل��ب��ن��اء 
�لإمار�تية  �لدبلوما�سية  ي��ع��زز  �أن 
�أن  م��وؤك��دة  �ل���دويل،  �لتعاون  وينمي 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ت��ن��ج��ح ع��ن��دم��ا تقوم 
�ملبنية  �ملتينة  و�لعالقات  �لثقة  على 

على �أ�س�س �لحرت�م و�لتفاهم.
���س��ع��ادة برناردينو  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�لإمار�ت  �أكادميية  عام  مدير  ليون 
�أبوظبي  م��وؤمت��ر  �إن  �لدبلوما�سية 
ب�سكل  �سيعقد  �ل���ذي  للدبلوما�سية 
ع��ل��ى مناق�سة  ي��ق��ت�����س��ر  ل���ن  ���س��ن��وي 
تو�جه  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لق�سايا 
�حللول  و�إيجاد  �لدبلوما�سي  �لعمل 
�سيتعد�ه  ب��ل  فح�سب  ل��ه��ا  �ملنا�سبة 
ل���و����س���ع �آل����ي����ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ خم���رج���ات 

باأ�سره..  �ل��ع��امل  و���س��ع��وب  دول  �إىل 
عن  مبعزل  �حلياة  ن�ستطيع  ل  �إننا 
باملوؤمتر  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���اد   .« �ل��ع��امل 
خمتلف  م��ن  فيه  �ل��ب��ارزة  و�مل�ساركة 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، �لأم���ر �ل���ذي يعك�س 
�مل��ك��ان��ة �مل��رم��وق��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 
�ل�����دور �لكبري  ع��امل��ي��ا وي���وؤك���د ع��ل��ى 
�لذي تلعبه �لدولة على �ل�سعيدين 

�لإقليمي و�لدويل.
�لتي  “ �ل���رو�ب���ط  �أن  معاليه  و�أك����د 
�لدول  ب��ني  �لثقة  م��ب��د�أ  على  ترتكز 
وبني �لدبلوما�سيني �لذين ميثلونها 
م�ستقبل  ب���ن���اء  ���س��ب��ي��ل  يف  ح��ا���س��م��ة 
�ل�����س��الم، ون��ح��ن ن�سعى من  ي�����س��وده 
�إىل  �لإم��ار�ت��ي��ة  دبلوما�سيتنا  خ��الل 
و�سخ�سيتنا  ه��وي��ت��ن��ا  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ري 
بالنفتاح  ت��وؤم��ن  ك��دول��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

�أنحاء  جميع  يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�ر�ت 
�لعامل من تنفيذها.

�ملو��سيع  من  ع��دد�  �مل��وؤمت��ر  وناق�س 
�لن�ساء  مت���ك���ني  وم���ن���ه���ا  �ل����ه����ام����ة 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ات يف م��ه��ن��ه��ن و�أه����م 
�ل�����ك�����ف�����اء�ت و�مل��������ه��������ار�ت �ل����و�ج����ب 
�مل�ستقبل  دبلوما�سيي  لدى  تو�فرها 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �أع��م��ال��ه��م،  يف  لينجحو� 
يف  �ملتبعة  و�ل�سبل  �ملمار�سات  �أف�سل 
و�ل�ستفادة  �لدبلوما�سي  �لتدريب 
لدعم  وتوظيفها  �لتكنولوجيا  م��ن 
بر�مج  وتنفيذ  �لدبلوما�سي  �لعمل 
�لدبلوما�سية  جم�����ال  يف  ف���ع���ال���ة 

�لثقافية و�لعامة.
�إبر�هيم  ب��ن��ت  رمي  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
�ل���ه���ا����س���م���ي، خ�����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
للموؤمتر،  �لف���ت���ت���اح���ي���ة  �جل��ل�����س��ة 

�أوبريت  مل��ت��اب��ع��ة  لف����ت  ج��م��اه��ريي 
قدمته  �ل�����ذي  �حلرير”  “طريق 
ف��رق��ة �أورن��ي��ن��ا ع��ل��ى �مل�����س��رح �لكبري 
�لفني  �لعمل  و��ستلهم  للمهرجان 
على  ليربهن  �حل��ري��ر  طريق  ق�سة 
�ه��م��ي��ة �ل���ت���ع���اون ب���ني ك��اف��ة �سعوب 
�سالح �جلميع،  فيه  ملا  �لعامل  ودول 
�لأ�سا�سية  �ل��ر���س��ال��ة  ���س��ك  ب��ال  وه���ي 
�لعمل  لق�����ى  ح���ي���ث  ل���ل���م���ه���رج���ان، 
�أ�سد�ء �إيجابية من �جلمهور وحظي 
بح�سور �سعادة عفر�ء �ل�سابري من 
وعبد�هلل  �ل��ت�����س��ام��ح  وزي�����ر  م��ك��ت��ب 
للربنامج  �لتنفيذي  �ملدير  �لنعيمي 
�لقرقاوي  ويا�سر  للت�سامح  �لوطني 

�ملدير �لتنفيذي للمهرجان.

�ل�سام�سي  ب���ط���ي  حم���م���د  �ل��ع��ق��ي��د 
بالوز�رة،  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��الق��ات  م��دي��ر 
�ل�سباحية  �ل���ف���رتة  خ����الل  وذل�����ك 
�مل�ساركني  �مل��د�ر���س  بطالب  و�لتقى 
�لهد�يا  ل��ه��م  وق����دم  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�ملختلفة  �ل����ت����وع����وي����ة  و�لأدو�ت 
بالر�سم  �ن�������س���ط���ت���ه���م  و�����س����ارك����ه����م 
�ملختلفة،  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  و�ل����رب�م����ج 
بدور  �ل�سام�سي  �لعقيد  �أ���س��اد  حيث 
�مل���ه���رج���ان و�ه����د�ف����ه م����وؤك����د� على 
�ه��م��ي��ة ت��ع��اون �جل��م��ي��ع ل��دع��م هذه 
لالأجيال  و�ملهمة  �لهادفة  �لأن�سطة 

�لقادمة.
�مل�سائية  �ل�����ف�����رتة  ح���ظ���ي���ت  ك����م����ا 
للمهرجان �لوطني للت�سامح باإقبال 

�لكوكب. ويف  ه��ذ�  كل مكان على  يف 
�لثانية �حتفى معايل  ختام �جلل�سة 
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ 
وزير �لت�سامح و�مل�ساركون يف �ملنتدى 
كارين  �لربيطانية  مبيالد �خلبرية 
ميثاق  م���وؤ����س�������س���ة  �رم�����������س�����رتوجن 

�لرت�حم و�لتعاطف.
�لوطني  �مل���ه���رج���ان  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�لتي  فعالياته  حفلت  فقد  للت�سامح 
بحديقة  �ل��ت�����س��ام��ح  وز�رة  تنظمها 
باأن�سطة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لإم������ار�ت  �م 
�لقيادة  �ن�سطة  �ب��رزه��ا  ك��ان  كثيفة 
ووز�رة  ظ��ب��ي،  �أب���و  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة 
وز�رة  م��ن  وف��د  ز�ر  حيث  �لد�خلية 
يتقدمهم  �أم�س  �ملهرجان  �لد�خلية 

�لدولية و�ل�سيا�سة �لعامة و�لعالقات 
�لأمريكية  �جل���ام���ع���ة  يف  �ل���ع���ام���ة 
�مل�سري  �خلارجية  ووزي��ر  بالقاهرة 

�لأ�سبق.
وقال معايل �لدكتور �أنور بن حممد 
�إن   “ �لرئي�سية،  كلمته  يف  قرقا�س، 
هذ� �ملوؤمتر ينعقد تز�منا مع �حتفاء 
ومئوية  ز�يد”  “عام  ب����  �ل����دول����ة 
�سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور 
م�سيفا  ثر�ه”،  �هلل  نهيان طيب  �آل 
�لأ�س�س  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ن�ستذكر  �إن��ن��ا   “
و�سعها  �ل���ت���ي  �ل��ع��ظ��ي��م��ة  و�مل����ب����ادئ 
�خلارجية  لل�سيا�سة  �لكبري  �لر�حل 
و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �لإم����ار�ت����ي����ة، وقد 
لتعزيز  �مل�ستمر  �ل�سعي  �أهمية  �أدرك 
�ل���ت���ع���اون �ل������دويل ح���ني ق����ال طيب 
�ل�سد�قة  ي���د  من���د  �إن���ن���ا  ث�����ر�ه  �هلل 

بفائق �ل�سكر و�لحرت�م �إىل �ساحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
“حفظه �هلل”،  نهيان رئي�س �لدولة 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��سد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أ�سحاب �ل�سمو  ، و�إخو�نهم  �مل�سلحة 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  �أع�������س���اء  �ل�����س��ي��وخ 
�سمو  و�إىل  �لإم���ار�ت  حكام  لالحتاد 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

�سوؤون �لرئا�سة .
و�ختتم معاليه كلمته �إىل �مل�ساركني 
يف منتدى �جلهود �لدولية للت�سامح 
�لت�سامح  وز�رة  �سعي  على  بالتاأكيد 
تعزيز  ب���ارز يف جم��ال  دور  لعب  �إىل 
�ل�سالم  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م 
تقديره  عن  معاليه  معرب�  �لعاملي، 
ل���ك���اف���ة �مل���������س����ارك����ني و�مل���ت���ح���دث���ني 
بالكفاءة  ل��ه��م  �مل�����س��ه��ود  �ل���دول���ي���ني 
مب�ساركتهم  و�ع����ت����ز�زه  و�ل���ن���ز�ه���ة 
بالأفكار �ملبتكرة، و�لروؤى �لو��سحة 
خلطط  �لعري�سة  �خلطوط  لو�سع 
��سرت�تيجية عاملية للت�سامح، ت�سع يف 
�عتبارها كافة �لتفا�سيل و�ملتغري�ت، 
وميكن �ن يتعاون �جلميع يف تنفيذها 
ل�سالح �ملجموعة �لدولية و�لن�سان 

�لإ�سهام  ع��ل��ى  �جل��م��ي��ع  وت�����س��ج��ي��ع 
تعزيز  يف  وع���امل���ي���ا  حم��ل��ي��ا  �ل��ن�����س��ط 
تع�سب  �أو  ت�سدد  دون  �مل��ب��ادئ،  ه��ذه 
يحقق  مب��ا  ك��ر�ه��ي��ة،  �أو  ت��ط��رف  �أو 
�ل��ت��و����س��ل �لإي��ج��اب��ي و�ل��ت��ع��اون بني 
�جلميع،  م�سلحة  ف��ي��ه  مل��ا  �جل��م��ي��ع 
�لإم������ار�ت  �ل��ت�����س��ام��ح يف  �أن  م���وؤك���د� 
و�لختالفات  �لفروق  �إز�ل��ة  ليعني 
�لتعامل  يعني  �إن���ه  ب��ل  �لب�سر،  ب��ني 
�لإيجابي مع �لآخرين ودعم �لقدرة 

على �لتعاي�س �ل�سلمي بني �جلميع.
�حلق  دع��م  �أهمية  �إىل  معاليه  ونبه 
ب�سمات  �لتم�سك  يف  للجميع  �لعاملي 
�ملجتمعات،  ك����اف����ة  يف  �ل���ت�������س���ام���ح 
وت�������س���ج���ي���ع �أن�������س���ط���ة �مل�������س���وؤول���ي���ة 
و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات  �لجتماعية 
�ملحلية و�لدولية، موؤكد� �أن �لإمار�ت 
لديها �سمعة عاملية ر�ئعة فيما يتعلق 
�أر�سى دعائمها  �لتي  �لناعمة  بالقوة 
�ل��و�ل��د �مل��وؤ���س�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�سيخ 
ن��ه��ي��ان طيب  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
�هلل ثر�ه، وت�سري على نهجه قيادتنا 
�لر�سيدة، و�لتي توؤكد د�ئما ويف كافة 
�إعد�د  �أهمية  على  �لدولية  �ملحافل 
لتعزيز  �ساملة  دول��ي��ة  ��سرت�تيجية 

�لت�سامح على �ل�سعيد �لعاملي.
وقال معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����س��ام��ح  ����س���ف���ات  �إن 
ت��ت��ج�����س��د وب���ك���ل و����س���وح يف �أع���م���ال 
�لدولة، وتقدم معاليه  قادة  و�أق��و�ل 

�لآخر  و�ح����رت�م  �ل�سلمي  �لتعاي�س 
ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل�����دويل م���ن خالل 
�ل�سيا�سية  �ل����ق����ي����اد�ت  م����ع  ل���ق���ائ���ه 
لنزع  �لعامل  ح��ول  �مل��وؤث��رة  و�لدينية 
فتيل �لزم�����ات و�ل��ب��ح��ث د�ئ��م��ا عن 
حلول �سلمية تعلي من قيم �لتعاي�س 
وتنبذ �لعنف وحتجمه، متثل دليال 
و��سحا على �ملكانة �لر�ئدة لالإمار�ت 
�لت�سامح  ل���ق���ي���م  د�ع����م����ة  ك����دول����ة 
�ل�سعوب  خم��ت��ل��ف  ب���ني  و�ل��ت��ع��اي�����س 
و�لأديان، و�سعيها �لد�ئم لبناء عامل 
للون  متحيز  وغ��ري  ومن�سف  ع��ادل 
�أو عرق، لذ� حر�ست وز�رة �لت�سامح 
على تنظيم �ملعر�س �لد�ئم بالتعاون 
�م  حديقة  يف  �لوطني  �لأر�سيف  مع 
�ل��ذي ي�سم ل��وح��ات توؤرخ  �لإم����ار�ت 

لتك �ملو�قف و�للقاء�ت.
يوؤكد  �ل��و�ق��ع  �ن  �إىل  و�أ���س��ار معاليه 
ملهما  م���ث���اًل  ت��ع��ت��رب  �لإم�������ار�ت  �أن 
حتت�سن  فهي  و�لتعاي�س،  للت�سامح 
يتعاي�سون  جن�سية   200 من  �أك��ر 
ك��م��ا تتبنى  ب�������س���الم،  ب��ي��ن��ه��م  ف��ي��م��ا 
���س��ي��ا���س��ة �لن����ف����ت����اح جت�����اه �ل���ع���امل، 
على  يركز  ومتتلك جمتمعا مرّحبا 
فيها  ت�سرتك  �لتي  �لأ�سا�سية  �لقيم 

جميع �لأديان و�لثقافات.
�ل����ه����دف  �ن  م����ع����ال����ي����ه  و�أو���������س��������ح 
�ل�����س����رت�ت����ي����ج����ي م�����ن ك����اف����ة ه���ذه 
�ملنتديات و�لفعاليات �لكربى يتمثل 
و�لتعاي�س،  �لت�سامح  مبادئ  ن�سر  يف 

�لقوة �لناعمة لالإمار�ت يف �لعامل.
�ل��ت��ي وجهها  �ل��ك��ل��م��ة  ج���اء ذل���ك يف 
�آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  معايل 
�لدولية  �جلهود  منتدى  �إىل  نهيان 
وز�رة  ت���ن���ظ���م���ه  �ل�������ذي  ل���ل���ت�������س���ام���ح 
�ملهرجان  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �ل��ت�����س��ام��ح 
�لوطني للت�سامح و�لذي يحمل �سعار 
بح�سور  وذل���ك  ز�يد”،  نهج  “على 
دول  ع��دة  م��ن  ومفكرين  م�سوؤولني 
و�أمريكية وعربية  و�آ�سيوية  �أوروبية 
و�جنلرت�  وب��اك�����س��ت��ان  �ل��ه��ن��د  م��ن��ه��ا 
وكند� و��سرت�ليا و�أورجو�ي ولبنان، 
و�إيطاليا وهولند� و�لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
ورقة  �إع�����د�د  �إىل  �مل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 
�لعري�سة  �خل��ط��وط  تت�سمن  عمل 
لتعزيز  دول�����ي�����ة  ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لعاملي،  �ل�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل��ت�����س��ام��ح 
�ملختلفة  �لت�سامح  ق�سايا  ومناق�سة 
مفاهيم  وت����ع����زي����ز  �ل����وع����ي  ورف�������ع 
�لدويل،  و�لتعاون  �ل�سلمي  �لتعاي�س 
مع نبذ �لعنف و�لتطرف و�لكر�هية 
حلول  وتوفري  و�لتمييز،  و�لتع�سب 
عن  �ل��وع��ي  لن�سر  ومبدعة  مبتكرة 

�لت�سامح بني �سباب �لعامل.
وقال معايل وزير �لت�سامح - خالل 
�لو�لد  م�سرية  �إن   - �ملنتدى  �فتتاح 
بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س 
ثر�ه  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان 
وج����ه����وده �مل��خ��ل�����س��ة لإر������س�����اء قيم 

وفد من »الداخلية« يبحث مع الدفاع املدين ال�صنغافوري التعاون يف جماالت االإطفاء واإدارة املخاطر »اإقامة دبي« تعلن مواعيد العمل خالل عطلة املولد النبوي
•• دبي-وام:

يوم  �ملو�فق   - �لنبوي  �ملولد  �لعمل خالل عطلة  مو�عيد  دبي  �لأجانب يف  و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  �أعلنت 
�لأحد 18 نوفمرب �جلاري - �إذ يبد�أ �لعمل من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا حتى �لو�حدة ظهر� وذلك يف مر�كز �سعادة 
�ملتعاملني �ملنارة و�لطو�ر �جلديد .. بينما يعمل ق�سم خدمات �ملطار يف مبنى رقم 3 يف مطار دبي �لدويل على مد�ر 
�ل�ساعة طيلة �أيام �لأ�سبوع. وياأتي ذلك �نطالقا من حر�س �إقامة دبي على تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�سيدة �لتي 
فريق  ت�سكيل  مت  حيث  لإ�سعادهم  �لد�ئم  و�سعيها  للمتعاملني  �ملقدمة  �خلدمات  مب�ستوى  �لرتقاء  �سرورة  توؤكد 
مكون من عدد من موظفي �لإد�رة خلدمة �ملتعاملني خالل عطلة �ملولد �لنبوي ل�سمان �سرعة �إجناز �ملعامالت 
�لعاجلة و�لرد على ��ستف�سار�ت �ملتعاملني. ودعت �إقامة دبي �ملتعاملني لإنهاء �إجر�ء�ت معامالتهم عرب ��ستخد�م 
تطبيقها �لذكي »GDRFA Dubai »وذلك بهدف ت�سريع �لإج��ر�ء�ت وتوفري �جلهد و�لوقت للمتعاملني و 
باإمكان �ملتعاملني �لتو��سل مع �لإد�رة بالت�سال بخدمة مركز �لت�سال “�آمر “على �لرقم �ملجاين 8005111 

�لذي يعمل على مد�ر �ل�ساعة طيلة �أيام �لأ�سبوع.

خ���الل �ل��ل��ق��اء �خل����رب�ت و�مل���ع���ارف يف جم���الت �لتدريب 
وكذلك  �حلر�ئق،  ومكافحة  و�حلماية  �لعلمي،  و�لبحث 
�ل�سنغافورية يف جمالت �لإطفاء  �لتجربة  �لطالع على 
�ل���ك���و�رث، وذل���ك م��ن خ���الل ع��ر���س ق��دم��ه نخبة  و�إد�رة 
�ل�����س��ن��غ��اف��وري ت�سمن عدد�ً  �مل���دين  �ل��دف��اع  م��ن ���س��ب��اط 
مت  كما  �مل���دين،  �ل��دف��اع  لعمليات  �مليد�نية  �لأن�سطة  م��ن 
��ستعر��س �لإمكانيات و�لقدر�ت �ل�سنغافورية �مل�ستخدمة 

يف درء �ملخاطر ومكافحة �حلريق.
ب��اأن وف��د وز�رة �لد�خلية  و�أف���اد قائد ع��ام �ل��دف��اع �مل��دين 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ط��ل��ع خ���الل �ل���زي���ارة ع��ل��ى خم��ت��رب فح�س 
�حلر�ئق �خلا�س بالدفاع �ملدين �ل�سنغافوري، و�لذي ي�سم 

وحدة �أبحاث خا�سة لتطوير و�ختيار �ملو�د �مل�ستخدمة يف 
مكافحة �حلريق، كما ز�ر �لوفد غرفة �لعمليات �ملركزية 
ملر�كز �لدفاع �ملدين يف �سنغافورة، ومت �لطالع على �آلية 
�حلر�ئق  ملو�جهة  معها  �لتعامل  وكيفية  �لبالغات  تلقي 
و�إد�رت���ه���ا. و�أك���د �ل��ل��و�ء �مل��رزوق��ي خ��الل �ل��زي��ارة �سرورة 
مو�كبة �لتطور�ت �حلا�سلة يف جمال �لدفاع �ملدين على 
�مل�����س��ت��وى �ل��ع��امل��ي، و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن �خل����رب�ت �ل��ع��امل��ي��ة يف 
�لعلمية  و�ل��ق��در�ت  و�لإمكانيات  �لأد�ء  وحت�سني  تطوير 
قدر�ت  لتطوير  �ل��ذك��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  وت��وظ��ي��ف  و�مل��ه��اري��ة، 
و�إمكانيات �أجهزة �لدفاع �ملدين يف �لدولة، و�نتقاء �أف�سل 

�ل�سبل حلماية �لأرو�ح و�ملمتلكات.

•• ابوظبي -وام:

ز�ر وفد من وز�رة �لد�خلية برئا�سة �للو�ء جا�سم حممد 
�مل���رزوق���ي ق��ائ��د ع���ام �ل��دف��اع �مل���دين م��ق��ر �ل��دف��اع �ملدين 
و�ملعلومات  �خل��رب�ت  تبادل  �إط��ار  وذل��ك يف  �ل�سنغافوري، 
�لوقاية  مبنظومة  ل��الرت��ق��اء  �ل��ع��امل  دول  خمتلف  ب��ني 
وتبادل  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  و�ل�����س��الم��ة يف 
�لعاملية  �لتجارب  و�ل�ستفادة من  �ملعرفة،  �خلرب�ت ونقل 

يف تطوير وحت�سني �أجهزة �لدفاع �ملدين يف �لدولة.
و�لتقى �للو�ء جا�سم �ملرزوقي خالل �لزيارة بال�سيد �إريك 
وتبادل  �ل�سنغافوري،  �مل��دين  للدفاع  �لعام  �ملفو�س  ي��اب 
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اأخبـار الإمـارات

برئا�صة مكتوم بن حممد ..جمل�س ال�صوؤون اال�صرتاتيجية يناق�س ا�صرتاتيجية التنقل االأخ�صر 2030 

حاكم عجمان يقدم م�صاعدات عاجلة الإغاثة املت�صررين من الفي�صانات يف االأردن

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

و�ملتاحف  �لآث������ار  د�ئ�����رة  ن��ظ��م��ت 
يف ر�أ������س �خل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�إحت��اد كتاب و�أدب��اء �لإم��ار�ت فرع 
نتعاي�س   “ فعالية  �خليمة  ر�أ����س 
تز�منا  وذل��ك   “ وت�سامح  ب�سالم 
�لوطني  �ملهرجان  �نطالق”  مع 
نهج  �سعار على  “ حتت  للت�سامح 
عدد  �حل��ف��ل  ت�سمن  ح��ب��ث  ز�ي����د 
معر�س  ك��اإف��ت��ت��اح  �لفعاليات  م��ن 
 “ �لت�سامح  �آثارنا حتكي ف�سة   “
و�ل����ذي ي��ح��وي ع���دد م��ن �لقطع 
مفهوم  ت��ع��ك�����س  �ل���ت���ي  �لأث�����ري�����ة 
�ل��ت�����س��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س م��ن خالل 
�ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري و�ل��ث��ق��ايف بني 
�حلفل  ت�سمن  ك��م��ا  �حل�����س��ار�ت 
ج���ل�������س���ة ح�����و�ري�����ة حت�����ت ع���ن���و�ن 
 “ و�ل�������س���الم  �ل��ت�����س��ام��ح  �أدب   “
�ل�سالم  �أ�سطورة  بعنو�ن  وور���س��ة 
�ل���ي���اب���ان���ي���ة ك���م���ا ق����دم����ت وح����دة 
�لتعليم و�لتثقيف �لتابعة لد�ئرة 
�لآث����ار و�مل��ت��اح��ف ور���س��ة تثقيفية 
لالأطفال لتعزيز مفهوم �لت�سامح 
�إختتم  ك���م���ا  �ل���ف���ئ���ة  ه�����ذه  ل�����دى 
يف  “ ق��ال��و�  كتاب  بتوقيع  �حلفل 
عا�سم  عبري  للكاتبة  �لت�سامح” 
كزبور و توقيع رو�ية “ فالنتاين 
“ و�ل��ت��ي ت��ت��ن��اول �أح��د�ث��ه��ا قيم 
�ت�سامح للكاتبة �لإمار�تية مرمي 

�لزعابي . 
ح�سر �حلفل كل من �سعادة �أحمد 
د�ئرة  عام  مدير  �لطنيجي  عبيد 
حممد  �سعادة  و  و�ملتاحف  �لآث���ار 
�أحمد �لكيت م�ست�سار يف �لديو�ن 

•• ىاأبوظبي-الفجر:

ب����د�أت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي من 
�أعماًل  �ملدينة  م��رك��ز  بلدية  خ��الل 
�لتجميل  ل���ع���ن���ا����س���ر  ت���ط���وي���ري���ة 
�لو�سطية  �جل���زي���رة  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
بن  ر��سد  �ل�سيخ  �سارع  �متد�د  على 
وذل�����ك �سمن  �أب���وظ���ب���ي،  ���س��ع��ي��د يف 
مو�كبة  على  �لبلدية  حر�س  �إط���ار 
�لتطور يف �ملدينة و�لرتقاء باملظهر 

�جلمايل لل�سارع .
�مل�سروع  ه���ذ�  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أك������دت 
�ل����ب����ل����دي����ة على  ح�����ر������س  ي���ع���ك�������س 
�لعام  ب��امل��ظ��ه��ر  �مل�����س��ت��م��ر  �لرت����ق����اء 
�جلمالية  �ل�سمة  وتعزيز  للمدينة، 
�مل��دي��ن��ة، و�إي��ج��اد م�سهدية  ل�����س��و�رع 
�ل�سكينة  على  باعثة  للنظر  مريحة 
�لبلدية  ت��و����س��ل  ك��م��ا  و�ل�������س���ع���ادة، 
�لغطاء  وت��ط��وي��ر  ت��اأه��ي��ل  م�����س��اري��ع 
�ل��ن��ب��ات��ي، و�أح���و�����س �ل��زه��ور �سمن 
�لبنية  مكونات  جميع  ت�سمل  خطة 
و�ل�سو�رع  �لعامة  و�ملر�فق  �لتحتية 
و�لدو�ر�ت يف جزيرة �أبوظبي، حيث 
�إىل حت�سني  �لأع���م���ال  ه���ذه  ت��ه��دف 
�أعمال  �ملظهر �لعام، وتر�سيد تكلفة 
�ملياه  ت�سرب  م��ن  و�حل���د  �ل�سيانة، 

على �ل�سارع.

�ملو�زنة �لعامة حلكومة دبي لعام 
د�ئ����رة  ق��دم��ت��ه  و�ل������ذي   2019

�ملالية.

�ل�����س��ي��ا���س��ات �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي مت 
هذ�  ب��ه��ا،  �ملعنية  �جل��ه��ات  تكليف 
م�سروع  مناق�سة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  �أج���ن���دة  ع��ل��ى 
�ل�سرت�تيجية  �ل�سوؤون  وجمل�س 
�إجن����از  وم�����س��ت��وى   2018 ل���ع���ام 

و�لتجديد لدى �لهيئة، بالإ�سافة 
�إىل تقدمي بطاقة �سالك جمانية 
�خلا�سة  �ل���ت���ع���ري���ف  ول����س���ق���ات 
باملركبات �لكهربائية. وخالل عام 
2018، مت در��سة بع�س �حلو�فز 
�لإ�سافية ليتم تطبيقها م�ستقباًل، 
مثل �خل�سومات �حلكومية ل�سر�ء 
و�ملركبات  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �مل��رك��ب��ات 
�لكهربائية.  �لهجينة  �مل��دجم��ة 
�لعر�س  �مل���ج���ل�������س  ن���اق�������س  ك���م���ا 
�لقيادة  م����ن  �مل����ق����دم  �ل��ت��ح��ل��ي��ل��ي 
�لعامة ل�سرطة دبي لو�قع �سكنات 
�لعمال و�جلر�ئم �لو�قعة من قبل 
ه���ذه �ل��ف��ئ��ة، وجم��م��وع��ة �حللول 
خماطرها.  م��ن  للحد  �مل��ق��رتح��ة 
�لعامة  �لأم�����ان�����ة  و����س��ت��ع��ر���س��ت 
�لعمل  �سري  �لتنفيذي  للمجل�س 

•• دبي-وام: 

ت���ر�أ����س ���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 

مكتوم  �آل  ر�������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي �ل��ن��ائ��ب �لأول 
�سباح  �لتنفيذي،  �ملجل�س  لرئي�س 
�ل�سوؤون  جمل�س  �ج��ت��م��اع  �م�����س، 
للمجل�س  �ل��ت��اب��ع  �ل�سرت�تيجية 
�ل��ذي عقد  �لتنفيذي لإم��ارة دبي 
�لإمار�ت،  باأبر�ج  �ملجل�س  مقر  يف 
بن  �أح��م��د  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور 
�لثاين  �ل��ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  �سعيد 
�لتنفيذي،  �مل���ج���ل�������س  ل���رئ���ي�������س 

و�أع�ساء �ملجل�س.
�ملقدم  �ل��ع��ر���س  �مل��ج��ل�����س  ن��اق�����س 
للطاقة  �لأع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س  م����ن 

�ملحفز�ت  وت��ط��ب��ي��ق  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�مل����دع����وم����ة م�����ن ه���ي���ئ���ة �ل���ط���رق 
كهرباء  وه���ي���ئ���ة  و�مل�����و�������س�����الت 
�ل�سيار�ت  لأ���س��ح��اب  دب���ي  وم��ي��اه 
�ل�سنتني  وخ���الل   .. �لكهربائية 
�إيجابية  نتائج  حتققت  �ملا�سيتني 
ملمو�سة حيث �رتفع عدد �ملركبات 
�مل�ستهدفة  و�لكهربائية  �لهجينة 
مبا   2018 ع����ام  يف  �لإم�������ارة  يف 
يتجاوز 4000 مركبة.ولتحقيق 
�أهد�ف �ل�سرت�تيجية، فقد قامت 
بتوفري  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
�سحن  حم��ط��ة   320 ي���ق���ارب  م���ا 
ك��ه��رب��ائ��ي��ة جم��ان��ي��ة، ك��م��ا قامت 
باإعفاء  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة 
�مل��رك��ب��ات �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن ر�سوم 
�لت�سجيل  ور�سوم  �لعامة،  �ملو�قف 

ع���ل���ى م�����س��ت��وى �إم��������ارة دب�����ي �إىل 
%10 يف عام 2030.

و��ستعر�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة 
�ل�سرت�تيجية  ح����ول  م��ل��خ�����س��ا 
و�إجن��از�ت��ه��ا، حيث �أو���س��ح �أن���ه يف 
در��سة  ت��ط��وي��ر  مت   2015 ع���ام 
تف�سيلية لإدر�ج �ملركبات �لهجينة 
بالتن�سيق  �لإمارة  و�لكهربائية يف 
م�����ع �جل�����ه�����ات �حل����ك����وم����ي����ة ذ�ت 
�لطرق  هيئة  ر�أ�سها  وعلى  �ل�سلة 
و�ملو��سالت وهيئة كهرباء ومياه 
يف  �حلكومية  �جلهات  وباقي  دبي 
�لإمارة، حيث مت �لتفاق منذ عام 
2016 على تطبيق �سيا�سة �إدر�ج 
م�سرتيات  �إج���م���ايل  م���ن   10%
و�لكهربائية  �لهجينة  �مل��رك��ب��ات 
�جلديدة و�مل�ستاأجرة يف �ملوؤ�س�سات 

للتنقل  دب���ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ح���ول 
لرفع  �لر�مية   2030 �لأخ�سر 
�لهجينة  �ملركبات  ��ستخد�م  ن�سب 
و�لكهربائية على م�ستوى �لقطاع 
�حلكومي و�إمارة دبي مبا يتما�سى 
�ل�سرت�تيجية  �لأه����������د�ف  م����ع 
�ل�ستد�مة  ن��اح��ي��ة  م��ن  ل���الإم���ارة 
وجودة �لهو�ء و�حلد من �نبعاثات 
وت�ستهدف  �ل���دف���ي���ئ���ة.  �ل����غ����از�ت 
بن�سبة  �ل��و���س��ول  �ل�سرت�تيجية 
�لكهربائية  �مل����رك����ب����ات  �إدر�ج 
�إجمايل �مل�سرتيات  و�لهجينة من 
�جلديدة  ل��ل��م��رك��ب��ات  �ل�����س��ن��وي��ة 
�حلكومة  �أ�سطول  يف  و�مل�ستاأجرة 
�إىل 10 % بحلول عام 2030، 
�ملركبات  مب���ج���م���وع  و�ل����و�����س����ول 
�لكهربائية  و�ل�سيار�ت  �لهجينة 

�لت�سامح  مبهرجان  �إحتفالتهم 
�ل���وط���ن���ي ���س��م��ن جم��م��وع��ة من 

�لأن�سطة �لتي تخللها �ملهرجان 
�لنعيمي  �ب���ر�ه���ي���م  �أم����ل  وق���ال���ت 
�ملوؤ�س�سي  �لإت�����س��ال  مكتب  مدير 
يف د�ئ�����رة �لآث�����ار و�مل���ت���اح���ف  باأن 
ع���ل���ى نقل  �ل������د�ئ������رة ح���ري�������س���ة 
ر�سائل ومفاهيم ثقافية  و�إي�سال 
بالتاريخ  ورب���ط���ه���ا  ل��ل��ج��م��ه��ور 
و�مل������وروث �ل�����س��ع��ب��ي �ل����ري فقد 
جاءت هذه �لفعالية لتحكي ق�سة 
�لت�سامح منذ �لع�سور �لتاريخية 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ق��ي��ام  �إىل  �لأوىل 
�لعربية�ملتحدة لي�ستمر �لت�سامح 

ونبقى على نهج ز�يد. 

مع  و�لتعاي�س  �لت�سامح  بق�س�س 
�إختالف  ب��ال��رغ��م م��ن  �لآخ���ري���ن 
�أجنا�سهم وجن�سياتهم و دياناتهم 
هذه  ن  �إل  لغاتهم  و  �أع��ر�ق��ه��م  و 
�لفروقات ذ�بت و�ن�سهرت يف هذه 
�لأر�س �لطيبة بف�سل �هلل تعاىل 

وتوجيهات قيادتنا �لر�سيدة .
رئي�سة  �ملعمري  فاطمة  و�أ�سافت 
كتاب و�أدب���اء �لإم����ار�ت ف��رع ر�أ�س 
عن  مب��ع��زل  لي�س  �لأدب  �خليمة 
نف�س  يف  �مل���غ���رو����س���ة  �ل���ق���ي���م  ك����ل 
�لإن�سان وهو غالبا مايوؤثر بدرجة 
�لثقا�يف  �لوعي  ت�سكيل  يف  كبرية 
مع  مب�ساركتنا   �سعيدين   نحن 
د�ئ����رة �لآث������ار  و�مل��ت��اح��ف  �سمن 

�لأم����ريي و���س��ع��ادة حم��م��د ح�سن 
جتارة  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر  �ل�سبب 
من  وع��دد  �خليمة  ر���س  و�سناعة 

�لكتاب و�لأدباء و�ملهتمني  .
�لطنيجي  ع��ب��ي��د  �أح���م���د  و����س���رح 
مدير عام د�ئ��رة �لآث��ار و�ملتاحف 
لقد حثنا ديننا �حلنيف وهو دين 
وتقبل  �لت�سامح  على  �ل�سماحة  
�إننا  �لآخر و �لتعاي�س ب�سالم كما 
نفتخر بان  دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة تعد منوذجا حيا  للت�سامح 
و نبذ �لكر�هية و�لتطرف فنحن 
�أر�سها  يقيم على  دول��ة  نعي�س يف 
ولي�س  جن�سية   200 م��ن  �أك���ر 
ه���ذ� ب��ال��غ��ري��ب ف��ت��اري��خ��ن��ا حافل 

يتم  �مل�سروع  �أن  �لبلدية  و�أو�سحت 
�ملرحلة  م��رح��ل��ت��ني،  ع��ل��ى  ت��ن��ف��ي��ذه 
من  �مل��م��ت��دة  �ملنطقة  ت�سم  �لأوىل 
تقاطع �سارع موقب مع �سارع ر��سد 
�سالمة  �سارع  تقاطع  �إىل  �سعيد  بن 
بنت بطي مع �سارع ر��سد بن �سعيد� 
�ملرحلة  ه�����ذه  ت��ك��ل��ف��ة  ت��ب��ل��غ  ح���ي���ث 
386،467.20 درهم. �أما �ملرحلة 
�ملمتدة من  �ملنطقة  فت�سمل  �لثانية 
�سارع �سخبوط بن �سلطان �إىل �سارع  
�سالمة بنت بطي ومن �سارع موقب 
�إىل ج�سر �ملقطع ، وتبلغ تكلفة هذه 
�ملرحلة  2،785،310.40 درهم.

»وام« تو�صع نطاق خدماتها االإخبارية لي�صمل 5 لغات جديدة
تدخر  ل  �لتي  �لر�سيدة  �لقيادة  وتوجيهات  روؤي��ة  من  �نطالقاً  كافة، 
و�لتميز ملختلف قطاعات  �لنجاح  توفري جميع عو�مل  �سبيل  يف  جهد�ً 
و�أ�ساف �أن �ملجل�س �لوطني �لإعالم يقوم بدور رئي�سي ومهم  �لدولة”. 
يف ت�سليط �ل�سوء على هذه �لإجناز�ت �لتي تزخر بها خمتلف قطاعات 
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  �لإخبارية  �خلدمات  تو�سيع  و�سي�سهم  �ل��دول��ة، 
“و�م” لت�سمل 5 لغات جديدة، يف �لرتقاء باأد�ء هذ� �لدور عن طريق 
خلق قنو�ت تو��سل مهمة تخاطب خمتلف �سكان �لعامل بلغاتهم، وهو 
ما ين�سجم مع حر�س �لدولة على دعم وتر�سيخ عالقات �ل�سد�قة مع 
ر�فد�ً  ي�سكل  �جل��دي��د  �لتو�سع  ه��ذ�  �أن  معاليه  و�أك���د  �ل���دويل.  �ملجتمع 
مهماً لإي�سال ر�سالة وقيم �لدولة على �ل�سعيدين �لد�خلي و�خلارجي، 
خا�سًة �أن دولة �لإمار�ت متثل منوذجاً متفرد�ً للت�سامح و�لتعاي�س بني 

�ل�سعوب مع �حت�سانها �أكر من 200 جن�سية على �أر�سها.
لوكالة  �لتنفيذي  �ملدير  �لري�سي  �سعادة حممد جالل  �أكد  من جانبه، 
مرحلته  خ��الل  لقي  “و�م”  لغات  م�سروع  �أن  “و�م”  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء 
�لأوىل �هتماماً و��سعاً من قبل �لدول �لتي قدمنا لها خدماتنا �لإخبارية 
هذ�  تطوير  على  �ملا�سية  �لفرتة  خ��الل  عملنا  وق��د  �ملختلفة،  بلغاتها 
�لعامل، �لأمر  42 دولة حول  5 لغات جديدة تخدم  �مل�سروع، لن�سيف 
�سريحة  �إىل  ور�سالتها  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أخبار  و�سول  يف  �سي�سهم  �ل��ذي 
�أننا لحظنا خالل  و����س��اف  دول��ة.   142 �إىل  لت�سل  �أو���س��ع  نطاق  ذ�ت 
�ملرحلة �لأوىل من �مل�سروع �رتفاعاً كبري�ً يف ن�سبة �لتغطية �لإعالمية 
و�لرو�سية  و�ل�سينية  �لفرن�سية  �إىل  تتم ترجمتها  �لتي  �لدولة  لأخبار 

و�لربتغالية و�لإ�سبانية و�لأوردو.

•• اأبوظبي-وام:

�لإخبارية  نطاق خدماتها  تو�سيع  “و�م”  �لإم��ار�ت  �أنباء  وكالة  �أعلنت 
 5 �إ�سافة  خ��الل  دول��ة، من   142 نحو  �سكان  تغطي  لغة   13 لي�سمل 
و�لهندية،  و�لفار�سية  و�لرتكية  و�لإيطالية  �لأملانية  هي  جديدة  لغات 
�إىل  بها  ت�سل  لغات   6 �إىل  ت�ساف  دول��ة   42 نحو  �سكان  ت�سمل  و�لتي 
نحو 100 دولة كانت قد �أطلقتها “و�م” خالل �سبتمرب 2017، وهي 
�إىل  و�لأوردو،  و�لإ�سبانية  و�لربتغالية  و�لرو�سية  و�ل�سينية  �لفرن�سية 

جانب �لعربية و�لإجنليزية.
�لوجه  تر�سيخ  يف  للوكالة  �لإخ��ب��اري��ة  �خل��دم��ات  يف  �لتو�سع  و�سي�سهم 
�حل�����س��اري ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، وتعزيز �ل�����س��ورة �لإي��ج��اب��ي��ة ل��ه��ا، و�إبر�ز 

�لدولة  ر�سالة  ن�سر  على  �لعمل  عن  ف�ساًل  عاملياً،  �ل��ر�ئ��دة  �إجن��از�ت��ه��ا 
�لقائمة على �لت�سامح و�لو�سطية و�لعتد�ل.

يف  ل�”و�م”  �لإخبارية  للخدمات  �مل�ستمرة  �لتطويرية  �خلطط  وتاأتي 
�إطار روؤية �ملجل�س �لوطني لالإعالم، للنهو�س بقطاع �لإعالم يف �لدولة 
وتعزيز قدرته على ن�سر ر�سالة دولة �لإمار�ت ومو�كبة مكانتها �ملتميزة، 
و�لأع����ر�ق  �لأج��ن��ا���س  خمتلف  ب��ني  للتعاي�س  ع��امل��ي��اً  من��وذج��اً  ب�سفتها 
ن��ط��اق ج��غ��ر�يف و��سع  �إع��الم��ي��ة ذ�ت  ت��ق��دمي تغطية  و�ل��دي��ان��ات، ع��رب 
ي�سمل قار�ت �لعامل كافة. وبهذه �ملنا�سبة، قال معايل �لدكتور �سلطان 
“دولة  لالإعالم:  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد  بن 
�لإمار�ت حتظى مبكانة متميزة على �ل�سعيد �لدويل، وهي ما�سية يف 
و�لقطاعات  �ملجالت  �لر�ئدة يف  �لإجن��از�ت  لتحقيق  �ملباركة  م�سريتها 

•• عمان -وام: 
قدم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
وجتهيز�ت  غذ�ئية  ط��رود  لتوفري  عاجلة  و�إن�سانية  مالية  م�ساعد�ت  عجمان 
�لتي  �لقوية  �لفي�سانات  ج��ر�ء  �ملت�سررة  �لأ���س��ر  معاناة  من  للتخفيف  �ستوية 
من  وذل��ك  �ملا�سية  �لقليلة  �لأي���ام  خ��الل  �لأردن  يف  �جلنوبية  �ملناطق  �جتاحت 
�لتعاون و�لتن�سيق مع مكتب هيئة �لأعمال �خلريية يف �لأردن و�جلهات  خالل 
�لر�سمية �ملحلية �ملعنية و�جلمعيات �خلريية �لأردنية. وتاأتي هذه �ملكرمة خالل 
زيارة �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان للمملكة �لأردنية �لها�سمية �ليومني �ملا�سني 
�طلع خاللها من �لقائمني على مكتب هيئة �لأعمال �خلريية يف �لأردن على ما 
تعر�ست له بع�س �ملدن و�ملحافظات منها حمافظة ماأدبا ومدينة �لبرت�ء �لأثرية 
و�سحر�ء و�دي رم وو�دي مو�سى و�جلفر يف �جلنوب ومناطق �أخرى جر�ء �أمطار 

غزيرة و�سيول وفي�سانات قوية �سهدتها خالل �لأيام �لقليلة �ملا�سية.
�لنعيمي  حميد  بن  ر��سد  �ل�سيخ  فيها  ر�فقه  �لتي   - زيارته  �أثناء  �سموه  و�أطلق 
�لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�سيخ  و�سعادة  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س 
�سليمان  �سيف  م��ط��ر  ���س��ع��ادة  و  �خل��ريي��ة  �لأع���م���ال  هيئة  �أم��ن��اء  رئ��ي�����س جمل�س 

عبد�هلل  حمد  و�سعادة  �لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  لدى  �لدولة  �سفري  �ل�سام�سي 
�ل�سمو حاكم عجمان و�سعادة طارق بن  �ل�سكرتري �خلا�س ل�ساحب  بن غليطه 
غليطه مدير مكتب �ساحب �ل�سمو �حلاكم وعدد من كبار �مل�سوؤولني - “حملة 
�ل�ستاء يف �لأردن “ ل�سالح �لأ�سر �لفقرية و�ملحتاجة و�أمر بتنفيذها وتطبيقها 
م�ساريع  م��ن  ع��دد  لتنفيذ  �سخيا  ت��ربع��ا  �سموه  ق��دم  حيث  خطو�تها  ومتابعة 
وك�سوة  �لبطانيات  توفري  على  وترتكز  وحاجة  فقر�  �لأك��ر  �ملناطق  يف  �ل�ستاء 
بن  �ل�سيخ حميد  �ل�سمو  �ساحب  و�أك��د  �لتدفئة.  وق��ود  وتوفري  و�ملد�فئ  �ل�ستاء 
ر��سد �لنعيمي �أن دولة �لإمار�ت �أ�سبحت �لأوىل يف تقدمي �خلدمات �لإن�سانية 
كل  وم�ساندة  �خل��ري  �أع��م��ال  يف  �سباقة  د�ئما  �أنها  و�أثبتت  كافة  �لعامل  ل�سعوب 
تعزيز  نوعه يف  �لفريد من  نهجها  خ��الل  وذل��ك من  �أي مكان  �إن�ساين يف  عمل 
�أوجه �لعمل �خلريي و�لإن�ساين وفتح �لأب��و�ب على م�سرعيها �أمام �جلميع ملد 
�إطالق  خ��الل   - �سموه  و�أ���س��اد  �ملحتاجة.  و�ل��دول  �ل�سعوب  وم�ساعدة  �لعون  يد 
�لرئي�سي يف عجمان  �لأعمال �خلريية يف مركزها  به هيئة  �حلملة - مبا تقوم 
وعرب مكتبها يف �لعا�سمة �لأردنية عمان من دعم وم�ساندة و�أن�سطة وبر�مج يف 
و�أعمالها  �لهيئة  .. معربا عن فخره و�عتز�زه بدور  �لدول  �لأردن وغريها من 

يف  به  ت�سطلع  �لذي  �ملتميز  ودوره��ا  وم�ساركتها  �لإن�سانية  للمبادر�ت  وطرحها 
ومعوز.  حمتاج  لكل  �لعون  وتقدمي  �لدولة  تتبناها  �لتي  �خلري  م�سرية  خدمة 
يف  �خلريية  �لأعمال  هيئة  تقدمه  ما  �أن  عجمان  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  و�أو�سح 
عجمان من بر�مج خريية ي�سب يف �لنهج �لذي تبنته دولة �لإمار�ت وموؤ�س�سها 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ وي�سري على نف�س �لطريق 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
و�إخو�نه �أ�سحاب �ل�سمو حكام �لإمار�ت للوقوف بجانب �لأ�سقاء وتقدمي �لعون 
لرفع  و�ل�سعي  �لفقرية  �ملجتمعات  عن  �لتخفيف  بهدف  �لإن�سانية  و�مل�ساعد�ت 
�ملعاناة عنها. وقال علينا جميعا �أن نتكاتف ونتعاون مل�ساعدة �لأ�سر �ملتعففة من 
خالل طرح مبادر�ت منها �إقامة �ملعامل و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�ملعاهد 
�ملهنية حتى ي�ستطيعو� م�ساعدة �أنف�سهم باأنف�سهم .. مو�سحا �أن مثل هذه �لأعمال 
هدفها م�ساركة �أفر�د �ملجتمع يف �لبحث عما يفيد �لأ�سرة �لفقرية. و�أ�ساد �سموه 
�لأعمال  �أمناء هيئة  �لنعيمي رئي�س جمل�س  �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل  مبتابعة 
�خلريية يف عجمان و�لقائمني عليها و�لذين يوؤكدون د�ئما �لتز�م �إمارة عجمان 
�لدول  يف  و�لفقرية  �ملتعففة  و�لأ���س��ر  �ملحتاجني  جت��اه  �لإن�سانية  مب�سوؤولياتها 

�ل�سقيقة .. د�عيا ملو��سلة دورها �لريادي يف �لعمل �خلريي وتقدمي �ملزيد من 
�لرب�مج �لإن�سانية و�لعمليات �لإغاثية و�مل�ساريع �لتنموية �لتي تفي مبتطلبات 
�حلياة �لكرمية لالأ�سقاء يف �لأردن. و�لتقى �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان - خالل 
زيارته ومر�فقوه - مبجموعة من �لأيتام �ملكفولني لدى �لهيئة يف �لأردن وعدد 
�مل�ستفيد�ت من م�ساريع �لقرو�س �ل�سغرية وعدد من طلبة  �أمهات �لأيتام  من 
تفقد  يف  �سموه  لنهج  ��ستمر�ر�  وذل��ك  �سموه  كفالة  على  يدر�سون  �لذين  �لعلم 
�أحو�ل �لأيتام �ملكفولني يف �لأردن و�لطمئنان على �أو�ساعهم �سنويا. وقال �سعادة 
عجمان  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  �إن  �لنعيمي  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�سيخ 
تنطلق من حكم �لعالقات �لأخوية �لر��سخة بني �لبلدين �ل�سقيقني .. مو�سحا 
ت�سجع على  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �سي�ستمر من خالل طرح  �لأردن  �لهيئة يف  �أن عمل 
يعود  و�حلاجة مبا  �لأولوية  وتنفيذها ح�سب  ودر��ستها  م�ساريع �سغرية  �إقامة 

بالنفع و�لفائدة على �لأ�سر �ملتعففة و�ملحتاجة و�أفر�د �ملجتمع �لأردين.
�لأردن  يف  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�ساريع  بدعم  للهيئة  �مل�ستمرة  �سموه  توجيهات  وثمن 
وتقدمي �لعون و�مل�ساعدة للجميع .. موؤكد� �أن ما تقدمه �لهيئة من دعم مل يكن 

ليتحقق لول توجيهات �سموه ودعمه �ملتو��سل لها .

بتكلفة تتجاوز 3 ماليني درهماآثار ومتاحف راأ�س اخليمة حتتفي باملهرجان الوطني للت�صامح

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�صروع التجميل 
الطبيعي ل�صارع ال�صيخ را�صد بن �صعيد يف اأبوظبي
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» تنفيذي اأم القيوين« يثمن قرار زيادة 
رواتب موظفي حكومة االإمارة

حتت عنو�ن م�ستقبل �لن�سر �لإلكرتوين.. �لتقنيات و�لتحديات»جتارب عاملية«

دائرة الثقافة وال�صياحة-اأبوظبي تنظم املنتدى الثاين للن�صر يف يناير القادم 

�صعود املعال: التطوير وبناء القدرات منهج اإماراتي يف خدمة املجتمع واالإعداد للم�صتقبل

�صيـف بن زايـد ي�صهـد افتتـاح مهرجـان البـردة

»اإك�صبوجــــر 2018«.. جتــــارب اإبداعيـــة وفنيـــة 
مل�صـــورين عاملييـــن

•• اأم القيوين -وام:

ث��م��ن ���س��ع��ادة ح��م��ي��د ر����س��د �ل�����س��ام�����س��ي �أم����ني عام 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين قر�ر �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال ع�سو �ملجل�س 
موظفي  رو�ت��ب  بزيادة  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأعلى 
�حتفاء  وذل��ك   ،%  100 بن�سبة  �لإم���ارة  حكومة 
مبرور مائة عام على مولد �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 

�إن توجيهات  “ طيب �هلل ث��ر�ه ». وق��ال  �آل نهيان 
جميعها  تهدف  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
لأبناء  و�ل�سعادة  �لجتماعي  �ل��رف��اه  حتقيق  �إىل 
�لإمارة وتلبية �حتياجاتهم، ورفع م�ستوى �ملعي�سة. 
و�أ�ساف �أن �لقر�ر ميثل حافز�ً ود�فعاً قوياً جلميع 
�أب��ن��اء �لإم�����ارة ل��ب��ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��د و�لعطاء 
للم�ساهمة يف �لنه�سة �حل�سارية �لتي ت�سهدها �أم 

�لقيوين و�مل�ساهمة يف رفعة دولة �لإمار�ت.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لدورة  تنظيم  عن  – �أبوظبي  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت 
“م�ستقبل  عنو�ن  حتت  للن�سر”  �أبوظبي  “منتدى  من  �لثانية 
عاملية”  “جتارب  و�ل��ت��ح��دي��ات   �لتقنيات  �لإل���ك���رتوين..  �لن�سر 
خالل �لفرتة ما بني 28 �إىل 30 يناير �لقادم يف منارة �ل�سعديات 
�أحدث  على  �ل�سوء  للن�سر  �أبوظبي  منتدى  وي�سلط  بالعا�سمة. 
ندو�ت  خ���الل  م��ن  وذل���ك  �ل��رق��م��ي،  �لن�سر  جم���ال  يف  �لتقنيات 

متخ�س�س،  معر�س  وي�ساحبها  تفاعلية،  عمل  وور���س  ح��و�ري��ة 
�لإنرتنت  حقبة  يف  �لرقمي  �لن�سر  �أهمية  على  توؤكد  خطوة  يف 
و�إتاحة  �ملعرفة  ن�سر  يف  �حليوي  ودوره��ا  �لتكنولوجي،  و�لتطور 
�لو�سول �إىل �ملعلومات من �أي مكان يف �لعامل. ويجمع منتدى 
�لن�سر  قطاعات  كافة  من  ممثلني  مظلته  حتت  للن�سر  �أبوظبي 
�مل�سرتك  �لتعاون  �سبل  تعزيز  بهدف  و�ملطبوع،  �لرقمي  ب�سقيه 
ومناق�سة �أهم �لتطور�ت و�لتوجهات ذ�ت �ل�سلة بالن�سر �لرقمي، 
وما ينطوي عليه من حتديات، مع ��ستك�ساف �لآفاق �مل�ستقبلية 

�ل��ذي ي�سهد حت��ولت كربى مع ت�سارع �لأ�ساليب  يف هذ� �ملجال 
�ملنتدى جتارب عاملية  �لإلكرتوين، كما يعر�س  �جلديدة للن�سر 
مرموقة جنحت يف تخطي حتديات �لن�سر �لإلكرتوين و�أ�سبحت 
فاعلة يف تو�سيل �لفكر و�لثقافة �إىل قطاعات �أو�سع من �لقر�ء. 
�سهدت  للن�سر  �أب��وظ��ب��ي  م��ن��ت��دى  م��ن  �لوىل  �ل����دورة  �أن  ي��ذك��ر 
�ملنطقة  من  �لن�سر  ع��امل  يف  متخ�س�ساً   80 من  �أك��ر  م�ساركة 
�لعربية و�لعامل، وجنحت يف مناق�سة و�قع �لن�سر و�حللول �لتي 

ت�ساعد يف تخطي حتديات طباعة ون�سر وتوزيع �لكتب. 

•• اأم القيوين -وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ملعال  ر����س��د 
حاكم �أم �لقيوين �أن دولة �لإمار�ت 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر  ت��ت��ب��ن��ى 
يف  منهجا  �لوطنية  �ل��ق��در�ت  وبناء 
خدمة �ملجتمع و�لإعد�د للم�ستقبل 
�ل�ساملة  �لتنمية  مل�سرية  وحم��رك��ا 
للو�سول  �ل����ه����ادف����ة  �مل�������س���ت���د�م���ة 
من  متقدمة  م��ر�ح��ل  �إىل  بالدولة 
�لتطور وجودة �حلياة، و�إىل م�ساف 
�أف�سل �ل��دول يف �لعامل. جاء ذلك، 
لدى �جتماع عقده �سموه - بح�سور 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ر�����س���د ب���ن ���س��ع��ود بن 
�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �مل��ع��ال  ر����س��د 
و�ل�سيخ  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
خالد بن ر��سد �ملعال رئي�س �لديو�ن 
�سعود  ب��ن  �أح��م��د  و�ل�سيخ  �لأم���ريي 
بن ر��سد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س 
�لقيوين - مع  �أم  �لتنفيذي لإم��ارة 
معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
وزي�������ر ������س�����وؤون جم���ل�������س �ل���������وزر�ء 
و�مل�ستقبل ومعايل عهود بنت خلفان 
�لرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة 
رئا�سة  م��ك��ت��ب  ع����ام  م���دي���ر  �حل���ي���اة 
�للقاء  ح�سر  كما  �ل���وزر�ء.  جمل�س 
مدير  �ل��ت��الي  �سعيد  نا�سر  �سعادة 
�ل���دي���و�ن �لأم����ريي و���س��ع��ادة حميد 
�ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  �ل�سام�سي  ر��سد 
�لقيوين،  �أم  لإم�������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
م�ساعد  �ل��ن��ق��ب��ي  ي��ا���س��ر  و�ل���دك���ت���ور 
و�لقدر�ت  ل��ل��ق��ي��اد�ت  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
رئا�سة جمل�س  مكتب  �حلكومية يف 
جمل�س  ����س���وؤون  وز�رة  يف  �ل�������وزر�ء 

�لوزر�ء و�مل�ستقبل. و��ستمع �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال 
من  ����س���رح  �إىل   - �ل���ل���ق���اء  خ����الل   -
�لقرقاوي  ع��ب��د�هلل  حم��م��د  م��ع��ايل 
عن تطور�ت ونتائج م�سروع تطوير 
�لقيوين  �أم  يف  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 
�ساحب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ي��ن��ف��ذ  �ل�����ذي 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�سوؤون  وز�رة  ب��ني  بال�سر�كة  �هلل” 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل و�لأمانة 
�ل���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
�ملبادر�ت  �سمل  �لقيوين،  �أم  �إم���ارة 
و�خلطط  و�حل���ال���ي���ة  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ل��ت��ط��وي��ري��ة وج��ه��ود ح��ك��وم��ة دولة 
�لإم�����ار�ت يف دع���م م�����س��روع تطوير 

�لعمل �حلكومي يف �أم �لقيوين.
�لناجح  �لنموذج  “�إن  �سموه:  وق��ال 
�مل�ستويني  على  �حلكومي  للتكامل 

�لحتادي و�ملحلي �لذي ن�سهد �ليوم 
م�سرية  �إل��ي��ه  و�سلت  م��ا  يف  نتائجه 
م�سروع تطوير �لعمل �حلكومي يف 
دولة  نهج  يوؤكد  �لقيوين،  �أم  �إم��ارة 
تعزيز م�سرية �لحتاد  �لإم���ار�ت يف 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  ب��د�أه��ا  �لتي 
ونو��سل  ن��ه��ي��ان،  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
�ساحب  �أخ���ي  ب��ق��ي��ادة  فيها  �ل�����س��ري 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
“حفظه �هلل”  نهيان رئي�س �لدولة 
و�أخي �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�أخ���ي  وم��ت��اب��ع��ة  �هلل”  “رعاه  دب����ي 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
�سعد�ء  “نحن  ���س��م��وه:  و�أ���س��اف   .«
مب���ا و���س��ل��ن��ا �إل���ي���ه، وع���ازم���ون على 
مو��سلة �لتطوير وتعزيز �لتجارب 

ب�سكل  �أت����اب����ع  ل���ذل���ك  و�خل���������رب�ت، 
مبا�سر م�سرية منوذج تطوير �لعمل 
�حلكومي وعمل �جلهات �حلكومية 
�ملحلية يف �أم �لقيوين«. ووجه �سموه 
�لقيوين  �أم  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لعمل وتوحيد  بتكثيف جهود فرق 
تعزيز  ي�������س���م���ن  مب�����ا  ت���وج���ه���ات���ه���ا 
مبادر�ت  ودع���م  �لأد�ء،  م�����س��ت��وي��ات 
عرب  �لإم����ارة،  يف  و�لتطوير  �ل��ب��ن��اء 
وبناء  م��ب��ت��ك��رة،  م����ب����ادر�ت  �إط�����الق 
�حلكومية.  و�ل��ك��ف��اء�ت  و�ل���ق���در�ت 
�أك���د م��ع��ايل حممد عبد  م��ن جهته 
�لتكامل  حتقيق  �أن  �ل��ق��رق��اوي  �هلل 
على  و�ل���روؤى  �لتوجهات  وم��و�ءم��ة 
نهج  و�ملحلي،  �لحت���ادي  �مل�ستويني 
ر��سخ يف جتربة دولة �لإمار�ت �لتي 
تو��سل بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان وتوجيهات 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�ساحب  ومتابعة  مكتوم  �آل  ر����س��د 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان، جهود تعزيز منظومة �لعمل 
بقطاعاتها  و�لرت����ق����اء  �حل��ك��وم��ي 
وبناء  �ل��ق��ي��اد�ت  وت��اأه��ي��ل  �ملختلفة 
�نطالقا  �لوطنية،  �ل��ك��و�در  ق��در�ت 
لعملية  كمحرك  �حلكومة  دور  من 
�مل�ساريع  ملختلف  وحم��ف��ز  �لتنمية 
و�ل�سر�كات  �لتطويرية  و�مل��ب��ادر�ت 
وتوجهات  روؤى  لتحقيق  �ل��ه��ادف��ة 
حممد  وق��ال  �مل�ستقبلية.  �لإم���ار�ت 
�لقرقاوي �إن م�سرية تطوير �لعمل 
ت�سري  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  يف  �حل���ك���وم���ي 
�أهد�فها  حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى 
وقد ��ستطاعت �أن حتقق خالل فرتة 
ق�سرية نتائج �إيجابية ..م�سري� �إىل 
�أن بناء �لقدر�ت �حلكومية وتطوير 
�ل���ق���ي���اد�ت �ل��ب�����س��ري��ة �ل���ق���ادرة على 
متطلبات  وحتقيق  �لتغيري  مو�كبة 
للتقدم  رك����ي����زة  �مل���ق���ب���ل���ة  �مل���رح���ل���ة 
و�لزدهار وعامل �أ�سا�سي يف تطوير 

للتحديات  وح����ل����ول  ع���م���ل  من������اذج 
تعزيز  �أن  و�أ�����س����اف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
�حلكومية  �جل���ه���ات  ب���ني  �ل��ت��ك��ام��ل 
تطوير  ي��دع��م  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
تناف�سية  وي��ع��زز  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 
م�سرية  يف  وي�سهم  ع��امل��ي��ا،  �ل��دول��ة 
�لتنمية، من خالل تبادل �خلرب�ت 
وتعميم �لتجارب و�لنماذج �لناجحة 
و�ل�����س��ر�ك��ة يف ت��ط��وي��ر ن��ه��ج موحد 
روؤى  على  �لقائم  للعمل  وم�ستد�م 
م�ستقبلية و��سحة. وميثل م�سروع 
يف  �حلكومي  �لعمل  تطوير  من��وذج 
لل�سر�كة  ث��م��رة  �لقيوين  �أم  �إم����ارة 
�ل���وزر�ء  جمل�س  ���س��وؤون  وز�رة  ب��ني 
و�مل�ستقبل و�لأمانة �لعامة للمجل�س 
�لقيوين،  �أم  �إم�����ارة  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�حلكومي  �لعمل  لتكامل  ومنوذجا 
يف دول��ة �لإم����ار�ت، يهدف �إىل دعم 
وتعزيز عمل �جلهات �حلكومية يف 
وتهيئة  �لقدر�ت،  وبناء  �لقيوين  �أم 

بيئة عمل حا�سنة للموظفني تطلق 
وتعزز  خرب�تهم  وت�سقل  طاقاتهم 
�لتدريب  خ����الل  م���ن  م���ه���ار�ت���ه���م، 
و�إع�������د�د �ل���ك���ف���اء�ت �ل��وط��ن��ي��ة وفق 
منوذج �لإمار�ت للقيادة �حلكومية، 
�أف�سل  ب��اع��ت��م��اد  �ل���دو�ئ���ر  ومت��ك��ني 
�ملوؤ�س�سي  �ل��ت��ط��وي��ر  يف  �مل��م��ار���س��ات 
ويت�سمن  و�ل���ق���ي���اد�ت.  و�خل���دم���ات 
�مل�����س��روع ع��دد� م��ن �مل��ب��ادر�ت �ملهمة 
�ل����ت����ي ت�������س���م���ل، �إط��������الق روؤي��������ة �أم 
عن  و�لإع����الن  �جل��دي��دة،  �لقيوين 
و�فتتاح  �ل�����س��ي��اح��ة،  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل��ق��ي��وي��ن، ومركز  �أم  ���س��ب��اب  م��رك��ز 
خدمات  مركز   - �ملتعاملني  �سعادة 
�إ���س��اف��ة �إىل  �ل��ق��ي��وي��ن �مل���وح���د-.  �أم 
�لعمل  تطوير  م�سروع  �سمل  ذل��ك، 
�لقيوين  �أم  �إم�������ارة  يف  �حل���ك���وم���ي 
�إطالق منوذج “حكومة �مل�ستقبل”، 
�لذي عمل على �إعادة هيكلة حكومة 
�أم �لقيوين، من خالل دمج بلديتي 

�مل���ع���ال ود�ئ�����رة  �ل��ق��ي��وي��ن وف���ل���ج  �أم 
�لأر��سي و�لأمالك ود�ئرة �لأ�سغال 
و�خل��دم��ات �لعامة يف د�ئ��رة و�حدة 
�لقيوين،  �أم  ب��ل��دي��ة  م�����س��م��ى  حت���ت 
وتعيني �ل�سيخ علي بن �سعود �ملعال 
�أم �لقيوين، وتطوير  رئي�سا لبلدية 
�لعامة  لالأمانة  �لتنظيمي  �لهيكل 
هيئة  و�إن�ساء  �لتنفيذي،  للمجل�س 
هيئة  و�إن�ساء  و�لتطوير،  �ل�ستثمار 
د�ئرة  و��ستحد�ث  �ملتكامل،  �لنقل 
م�سمى  وتعديل  و�لآث����ار،  �ل�سياحة 
د�ئ������رة �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�مل�����س��اح��ة �إىل 
د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين، وتعديل 
�ملالية  �ل���������س����وؤون  د�ئ��������رة  م�����س��م��ى 
و�لإد�رية �إىل د�ئرة �ملالية، وتعديل 
م�سمى د�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية 
�إىل د�ئرة �حلكومة �لذكية، وتعديل 
�لقيوين  �أم  م��دي��ن��ة  ه��ي��ئ��ة  م�سمى 
�لقيوين  �أم  هيئة  �إىل  �ل�سناعية 
�أي�سا  �مل�����س��روع  و�سمل  �ل�سناعية. 
�لأد�ء  وقيا�س  متابعة  نظام  �إط��الق 
ت�سميم  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �حل��ك��وم��ي، 
برنامج �ل�سيخ �سعود بن ر��سد �ملعال 
للقياد�ت �حلكومية، وتطبيق جتربة 
حتدي  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  �مل�������س���رع���ات 
�إ���س��د�ر رخ�سة جت��اري��ة خ��الل يوم 
�إ�سد�ر رخ�سة  عمل و�حد، وحتدي 
�أي��ام عمل فقط. كما   5 بناء خ��الل 
مت تدريب جميع موظفي حكومة �أم 
�حلكومة..  توجهات  على  �لقيوين 
�لنجوم  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق  مت  ف��ي��م��ا 
على  �خل���دم���ات  لت�سنيف  �ل��ع��امل��ي 
د�ئرة   - �لقيوين  �أم  خدمات  مركز 
على  وح�سل  �لقت�سادية  �لتنمية 

ت�سنيف 4 جنوم. 

•• اأبوظبي -وام:

�سهد �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
مهرجان  �فتتاح  حفل  �لد�خلية  وزير 
�لثقافة  وز�رة  نظمته  �ل���ذي  �ل����ربدة 
“ معر�س  ب����  وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة �م�����س 
421 “ يف �لعا�سمة �أبوظبي، بهدف 
�لحتفاء بالثقافة و�لفنون �لإ�سالمية 
�لنا�سئة  �لأجيال  �لوعي لدى  وتعزيز 
�لإ�سالمية  �لفنون  و�أمن���اط  باأ�سكال 
�ملجتمع.  يف  وروع��ت��ه  جماليته  ون�سر 
و�ط���ل���ع ���س��م��وه ع��ل��ى �مل��ع��ر���س �لفني 
ي�سمل  و�ل����ذي  للمهرجان  �مل�����س��اح��ب 
يف  ب��اجل��ائ��زة  للفائزين  فنية  �أع��م��اًل 
دورتها �ل� 15. ر�فق �سموه يف �جلولة 
معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة 
ومعايل  �مل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�أن���ور ن�سيبة وزي��ر دول��ة ومعايل  زك��ي 
خليفة  �آل  حم��م��د  ب��ن��ت  م��ي  �ل�سيخة 
رئي�سة هيئة �لبحرين للثقافة و�لآثار 
ومعايل حممد �ملر رئي�س جمل�س �إد�رة 
مكتبة حممد بن ر��سد. و�ألقت معايل 
�لكعبي �لكلمة �لفتتاحية يف �ملهرجان 
�أك��دت فيها على �سرورة تعزيز  و�لتي 
م�ستقبل  �سياغة  يف  �ل�سباب  م�ساركة 
�لفنون �لإ�سالمية، وتعميق �رتباطهم 
ب��ه��وي��ت��ه��م، وف��ت��ح �آف�����اق �أرح�����ب �أم����ام 
�لفن  جماليات  يظهر  مب��ا  �مل��ب��دع��ني، 
 “ وقالت  تف�سيلي.  ب�سكل  �لإ�سالمي 
يركز مهرجان �لربدة على �إبر�ز عظمة 
�حل�سارة �لإ�سالمية من خالل �لفن 

بالقيم  غنياً  �إن�سانياً  ت��ر�ث��اً  باعتباره 
يعك�س  �لإ�سالمي  فالفن  �حل�سارية، 
وقدر�تها  وطموحاتها  �ل�سعوب،  �آمال 
�حلياتية،  وف��ل�����س��ف��ت��ه��ا  �ل��ه��ن��د���س��ي��ة، 
ونريد للعامل �أن يرى من خالل �لفن 
وقدر�تهم  ���س��ب��اب��ن��ا  ط��م��وح��ات  ح��ج��م 
و�آمالهم يف �سناعة م�ستقبل �أف�سل ». 
توظيف  �أهمية  على  معاليها  و�سددت 
�حلديثة  و�لتطبيقات  �لتكنولوجيا 
فنية  و�أع�����م�����ال  م����د�ر�����س  �ب���ت���ك���ار  يف 
�لإ�سالمية،  �لفنون  جماليات  تظهر 
�لثقافة  �إجر�ء وز�رة  �أعلنت عن  حيث 
�أول در��سة من نوعها  وتنمية �ملعرفة 
ذكاء  با�ستخد�م  �لعربية  �ملنطقة  يف 
 30 مب�ساركة  �ل�سطناعي،  �ل�سرب 
و�لفنون،  �لثقافة  ق��ط��اع  م��ن  خ��ب��ري�ً 
من  جمموعة  �لدر��سة  تناولت  حيث 
�أهمها: كيف ميكن لوز�رة  �لت�ساوؤلت 
مع  �لتعاون  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة 

�ل�سيا�سات  لو�سع  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  ق���ادة 
�لكفيلة  �مل��ب��ادر�ت  وت�سجيع  �ملنا�سبة، 
�لتجارب  ودع�����م  �لب���ت���ك���ار،  ب��ت��ح��ف��ي��ز 
�لعاملي  �حل�����و�ر  و�إث������ر�ء  �لإب���د�ع���ي���ة، 
�لإ�سالمية.  �ل��ف��ن��ون  م�ستقبل  ح���ول 
و�أ����س���اف���ت “ ت��و���س��ل��ت �ل���در�����س���ة �إىل 
نتائج �سرت�سم م�ستقبل قطاع �لفنون 
�أن  �أه��م��ه��ا؛  �مل�ستقبل  يف  �لإ���س��الم��ي��ة 
مت��وي��ل �ل���رب�م���ج �ل��ف��ن��ي��ة ي��ل��ع��ب دور�ً 
حمورياً يف تطوير �ملهار�ت �لإبد�عية 
و�لفنية لل�سباب، كما توقعت �لدر��سة 
و�لب�سرية  �لد�ئية  �لفنون  ت�سهد  �أن 
�لإ�سالمي  �لفن  قطاع  يف  �أك��رب  من��و�ً 
�ملقبلة،  �خل���م�������س  �ل�������س���ن���و�ت  خ�����الل 
�سيا�سات  و���س��ع  ���س��رورة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
ت��دع��م م�����س��اح��ات �لعمل  وت�����س��ري��ع��ات 
بالتدريب  �مل��وه��وب��ني  وت���زود  �لفنية، 
مع  حكومية  �سر�كات  وتطور  �ل��الزم، 
�ل��ف��ن��ان��ني و�لأك��ادمي��ي��ني مب��ا ي�ساعد 

وعياً  و�أك���ر  �أو���س��ع  جمهور  بناء  على 
بالفنون �لإ�سالمية ». وتنفيذ�ً لنتائج 
�ل���در�����س���ة، وت��ط��ب��ي��ق ت��و���س��ي��ات��ه��ا على 
�سكل مبادر�ت وبر�مج عمل م�ستد�مة، 
�ل�سابة،  �لإبد�عية  �لطاقات  حتت�سن 
وتطور �لفنون �لإ�سالمية عرب �أعمال 
فنية يف جمالت �لت�سميم و�لزخرفة 
�لكعبي  ن�����ورة  �أع���ل���ن���ت  و�حل����روف����ي����ة، 
تقدميها  ل��ي��ت��م  م��ن��ح��ة  �إط������الق  ع���ن 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ف��ن��ان��ني   10 �إىل 
�لعامل. وقالت “ يتم تكليف �لفنانني 
�ل���ف���ائ���زي���ن مب��ن��ح��ة �ل�������ربدة ب���اإجن���از 
�أعمال فنية وعر�سها ب�سكل د�ئم �أمام 
بالدولة،  حم��ددة  مو�قع  يف  �جلمهور 
�ملجتمعية،  ل��ل��ف��ن��ون  حت��ف��ي��ز�  وذل����ك 
ي��ع��رف �جلمهور  وخ��ل��ق ح����ر�ك ف��ن��ي 
باأ�سكال �لفنون �لأ�سالمية، كما تفعل 
�لفنية  �لإق��ام��ة  بر�مج  �ل��ربدة  منحة 
�ملهار�ت  وت�ستقطب  �ل���دول���ة،  د�خ����ل 

و�لكفاء�ت �لفنية �لعاملية ». و�ختتمت 
“ نتطلع  ب���ال���ق���ول  ك��ل��م��ت��ه��ا  �ل��ك��ع��ب��ي 
مبتكرة  �إ�سالمية  فنية  �أعمال  لروؤية 
�لإ�سالمي،  �ل�����رت�ث  م���ن  م�����س��ت��وح��اة 
تطور وتري �لفن �لإ�سالمي باأنو�عه 
�ملختلفة، وت�سكل خطوة باجتاه �إحياء 
حياتنا،  م��ن  ج����زء�ً  لي�سبح  رو�ئ���ع���ه، 
���س��و�رع��ن��ا وم��دن��ن��ا متاحف  ون�����س��اه��د 
مفتوحة تزهو من جديد ». وتناولت 
مهرجان  يف  �لف���ت���ت���اح���ي���ة  �جل��ل�����س��ة 
�لإ�سالمي،  �ل��ف��ن  م�ستقبل  �ل�����ربدة 
�لقطاعني  ب���ني  �ل�����س��ر�ك��ات  و�أه��م��ي��ة 
�حل��ك��وم��ي و�خل��ا���س يف ر���س��م مالمح 
م�����س��ت��ق��ب��ل �ل���ف���ن �لإ�����س����الم����ي، حيث 
�أنور  زك��ي  معايل  �جلل�سة  ��ست�سافت 
�ل�سيخة  ومعايل  �لدولة  وزير  ن�سيبة 
مي بنت حممد �آل خليفة رئي�سة هيئة 
ومعايل  و�لآث�����ار،  للثقافة  �لبحرين 
�إي��ن��ا���س عبد �ل���د�مي وزيرة  �ل��دك��ت��ورة 
�لعربية،  م�سر  بجمهورية  �لثقافة 
رئي�سة  �لعريبي  مينا  �جلل�سة  و�أد�ر 
وقالت  نا�سونال.  ذ�  �سحيفة  حترير 
�آل  ب��ن��ت حم��م��د  م��ي  �ل�سيخة  م��ع��ايل 
مرتبط  �لإ���س��الم��ي  �ل��ف��ن  �إن  خليفة 
�سو�ء  ح��ي��ات��ن��ا  يف  نلحظه  ب��الإن�����س��ان، 
على  م�سددة  �ل�ساحات،  �أو  �مل��ب��اين  يف 
�ملحافظة  يف  �لثقافة  وزر�ء  م�سوؤولية 
للح�سارة  �ل���ث���ق���ايف  �مل���������وروث  ع���ل���ى 
�لإ�سالمية، م�سرية يف هذ� �ل�سدد �إىل 
مببادرة  تقدمت  �لبحرين  مملكة  �أن 
لتخ�سي�س  تهدف  �ليون�سكو  ملنظمة 
ي���وم ل��ل��ف��ن��ون �لإ���س��الم��ي��ة ل��ك��ي نقدم 

ح�سارتنا،  عن  جميلة  �سورة  للعامل 
ون��ع��ط��ي ل��ل��ف��ن��ان��ني �مل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
�لفن �لإ�سالمية قيمة و�أهمية ونتيح 
ي��ت��ع��رف ع��ل��ى ه����وؤلء  �أن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
�لدكتورة  م��ع��ايل  وث��م��ن��ت  �ل���ن���ج���وم. 
�لثقافة  �ل����د�مي وزي����رة  �إي��ن��ا���س ع��ب��د 
�ل��ع��رب��ي��ة �جلهود  ب��ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  تبذلها  �ل��ت��ي 
تعك�سه من  مل��ا  �لإم������ار�ت،  �مل��ع��رف��ة يف 
�لثقايف،  ب��ال��رت�ث  �له��ت��م��ام  وع���ي يف 
�أ���س��ب��ح��ت قبلة  �لإم������ار�ت  �أن  م���وؤك���دة 
هذ�  يف  م�سر  م�ساركة  و�أن  للفنون، 
�مل�سرقة  �ل�سورة  يعك�س  �لهام  �ملحفل 
�مل�سري  ووح�����دة  �لإخ������اء  �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
“ لقد حتدثنا  وق��ال��ت  �لبلدين.  ب��ني 
�لوقت حتى  �ملا�سي، وحان  كثري�ً عن 
�لأجيال  م��ع  �مل�ستقبل  ع��ن  ن��ت��ح��دث 
�نطالقة  م��ه��رج��ان  �إن  �إذ  �ل��ق��ادم��ة، 
مهمة للعامل �لعربي بهدف �لتو��سل 
ب��ني �لأج���ي���ال ور���س��م ���س��ورة و��سحة 
�إ�سالمية حتاكي  �آلية �سنع فنون  عن 
�مل���ا����س���ي وت�����س��ت�����س��رف �مل�����س��ت��ق��ب��ل ». 

ب���دوره، �أك���د م��ع��ايل زك��ي �أن���ور ن�سيبة 
منطقتنا  يف  �لفنانني  م��ن  �لكثري  �أن 
بد�أو يف �لعودة �إىل �لأ�سول و��ستلهام 
�ل��ث��ق��ايف �لعربي  �ل�����رت�ث  �أف���ك���ار م���ن 
و�لإ�سالمي، فمثال ي�سم فن �أبوظبي 
�لكثري من �لأعمال �لفنية �مل�ستوحاة 
�لإ�سالمي.  �حل�����س��اري  �ل����رت�ث  م��ن 
و�سيلة  �ل��ربدة  “ يعد مهرجان  وق��ال 
�لفنانني و�لكتاب للنظر �إىل ثقافتهم 
�لإلهام  منها  وي�ستقو�  وح�����س��ارت��ه��م 
لب��ت��ك��ار �أع��م��ال ج��دي��دة، ل��ق��د �أ�سبح 
�أهمية  ي��درك  �أي�ساً  �خل��ا���س  �لقطاع 
�لإ�سالمية،  �ل��ف��ن��ون  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
بهدف �لتعليم ون�سر �ملعرفة بني �أبناء 
�ملجتمع ». و��ست�ساف �ملهرجان نخبة 
��ني م��ن حول  م��ن �خل����رب�ء و�مل��خ��ت�����سّ
�لعامل �ساركو� يف 18 جل�سة حو�رية، 
طرحو�  حية،  وعرو�س  عمل،  وور�سة 
خ��الل��ه��ا �أف���ك���اره���م وخ��رب�ت��ه��م حول 
�سبل �إبر�ز �ل�سورة �لإيجابية �لنا�سعة 
برنامج  وناق�س  �لإ�سالمية.  للثقافة 
�ملو�سوعات  م���ن  �ل��ع��دي��د  �مل���ه���رج���ان 

�ملتعلقة بالفنون و�لثقافة �لإ�سالمية 
�أب����رزه����ا: “ �مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف 
من  و”  �ملتاحف”  �ل��رق��م��ي-  �لع�سر 
ه����و ج���م���ه���ور �ل���ف���ن �لإ�����س����الم����ي ؟«. 
و�سمت قائمة �ملتحدثني يف �ملهرجان 
�لفني  �مل�سهد  م��ن  ب����ارزة  �سخ�سيات 
فيلما  �أب����رزه����م  �لإم���������ار�ت  دول�����ة  يف 
�أفينيو،  �ل�����س��رك��ال  م��دي��رة  ي��ورك��ي��وت 
وليز� بال-ليت�سجار نائب �ملدير مركز 
هرني  �ل��دك��ت��ور  ك��ن��د�  وم���ن  ت�سكيل، 
كيم �ملدير و�لرئي�س �لتنفيذي ملتحف 
�لآغ����ا خ����ان، وم���ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 
و�سانع  �ل�سينمائي  �ملخرج  �لأمريكية 
ت�سمن  ك��م��ا  �أرور�.  ج���اب���و  �لأف�������الم 
ب��رن��ام��ج �مل��ه��رج��ان �ل��ع��دي��د م��ن ور�س 
�لفن  مهار�ت  “ تنمية  �أبرزها  �لعمل 
�لإ�سالمي يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين 
بيئة  لبناء  �لإبد�عية  �لتقنيات  “و” 
�ملحا�سر�ت من  “، و�لعديد من  �لغد 
�أبرز عناوينها “ فن �خلط و�لطباعة 
و�أ�سول  �لهند�سة  و”   ،“ �لإ���س��الم��ي 

�لت�سميم �لإ�سالمي 

•• ال�صارقة -وام:

“ �إك�سبوجر”  للت�سوير  �ل��دويل  �ملهرجان  يجمع 
�ل��ف��رتة من  خ��الل  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �لثالثة  ن�سخته  يف 
�أبرز  من  نخبة  �جل��اري  نوفمرب   24 حتى   21
�مل�������س���وري���ن �ل���ع���امل���ي���ني ل���ت���ق���دم ل����ه����و�ة وحم����رتيف 
�ل��ت�����س��وي��ر يف �ل���دول���ة و�مل��ن��ط��ق��ة ف��ر���س��ة �لطالع 
ت��اري��خ ط��وي��ل يف  �إب��د�ع��ي��ة وفنية لها  على جت���ارب 
ور�سد جماليات  �لتاريخ  وتوثيق  �حل��روب  تغطية 
�أ�سر�رها بالعد�سات . ي�سارك  �لطبيعة و��ستك�ساف 

“حلظات  �سعار  ينطلق حت��ت  �ل��ذي  �مل��ه��رج��ان،  يف 
ملهمة”، �أكر من 35 م�سور�ً. وقال �سعادة طارق 
حلكومة  �لإع���الم���ي  �مل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ع���الي  �سعيد 
�ل�سارقة، �جلهة �ملنظمة للحدث: “يعرف �جلميع 
لكن  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  ع��ن  عامة  معلومات 
فهم  على  �ل�����س��ورة  بها  ت�ساعدنا  �ل��ت��ي  �لطريقة 
طبائع �لب�سر وثقافاتهم و�لعامل ب�سكل عام، مفهوم 
�إك�سبوجر  �أن  خمتلف و�أكر تعقيد�ً”، م�سري� �إىل 
2018 يعد من�سًة عامليًة لتبادل �لأفكار و�لتجارب 
و�لروؤى و�لآر�ء ويهدف �إىل فهم جوهر �لت�سوير 

فكل  �ل��و�ق��ع  تعك�س  م���ر�آة  باعتباره  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف 
بطريقة  ويف�سرها  ذ�ت��ه��ا  �ل�سورة  �إىل  ينظر  منا 
�لفر�سة  �ملهرجان  ه��ذ�  لنا  يتيح  ولذلك  خمتلفة 
هذ�  دورة  �أن  و�أ���س��اف  �أف�سل.  ب�سكل  �لعامل  لفهم 
 35 �أك��ر من  م�ساركة  ت�سهد  �ملهرجان  �لعام من 
م�سور�ً ميتلكون ر�سيد�ً غنياً من �لأعمال �ملتميزة 
ملهماً  حدثاً  �ملهرجان  ويعد  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
لكت�ساب  فر�سة  م��ن  ل��ل��زو�ر  يقدمه  مب��ا  بامتياز 
�ملزيد من �خلربة يف تقنيات �لت�سوير �لفوتوغر�يف 

و�لتعرف �أكر على قدر�تهم �ل�سخ�سية.
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عربي ودويل
جلنة ال�صكاوى يف املجل�س الوطني تعقد اجتماعها االجرائي االأول وتنتخب املطوع رئي�صًا والكتبي مقررًا 

•• ابوظبي-الفجر:

�جتماعها  �لحت���ادي،  �لوطني  للمجل�س  �ل�سكاوى  جلنة  عقدت 
�لأول �لإجر�ئي، من دور �لنعقاد �لعادي �لر�بع  للف�سل �لت�سريعي 
يف  2018م،  نوفمرب   14 �ملو�فق  �لأربعاء  �م�س  ع�سر،  �ل�ساد�س 
ومقرر  رئي�س  �نتخاب  خالله  ج��رى  بدبي،  �لعامة  �لأم��ان��ة  مقر 
52 من �لالئحة �لد�خلية للمجل�س،  �إعماًل لن�س �ملادة  �للجنة 
حيث مت �نتخاب �سعادة د. �سعي��د عب��د�هلل �ملط���وع رئي�ساً بالتزكيه ، 
و�سعادة حممد علي �لكتبي  مقرر�ً. و�طلعت �للجنة على �ل�سكاوى 
�جلهات  على  و�ملقدمة  �سكوى   20 عددها  و�لبالغ   �أمامها  �لتي 

�تخذت  وعليها  باللجنة  �ملنوطة  �لخت�سا�سات  ذ�ت  �لحت��ادي��ة 
�لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف �ساأنها، كما �طلعت على ردود بع�س �جلهات 
�ملعنية وذ�ت �لعالقة بال�سكاوى �ملعرو�سة على �للجنة �سابقاً و�لتي 
�تخذت ب�ساأنها �لقر�ر�ت �ملنا�سبة. ح�سر �لجتماع �أع�ساء �للجنة 
�سعادة كل من: حممد علي �لكتبي مقرر �للجنة �سعي���د خلف����ان 
�لوطني  �ملجل�س  ويتلقى  رك���ا�س.  بن  ح�س����ن  وعبي����د  �لكعب����ي، 
�لحتادي �ل�سكاوى وفق �سروط معينة ولرئي�س �ملجل�س �أن يطلب 
بال�سكوى،  و�لإي�ساحات  �لبيانات  تقدمي  �ملخت�سني  �ل��وزر�ء  من 
خالل  �ملطلوبة  �لإي�ساحات  تقدمي  �لطلب  �إليه  ُوج��ه  من  وعلى 
 “ للمادة  ووفقا  �لإح��ال��ة.  تاريخ  من  �لأك��ر  على  �أ�سابيع  ثالثة 

�ملجل�س  رئي�س  يحيل  للمجل�س  �لد�خلية  �لالئحة  من   ”119
�لإجابات  مع  �ل�سكاوى  جلنة  �إىل  �ملجل�س  �إىل  �ل��و�ردة  �ل�سكاوى 
�ملادة” 120”  �ل��وز�ر�ت �ملخت�سة، فيما تن�س  �ل��و�ردة عنها من 
�إليها، ولها  �ل�سكاوى �ملحالة  على ما يلي:” تتوىل �للجنة بحث 
�أو  �إ�سافية  بيانات  �أي���ة  ت��ق��دمي  �ملخت�سة  �ل����وز�رة  م��ن  تطلب  �أن 
 ”121“ �ملادة  �ل�سكوى«. وح�سب  لبحث  تر�ها لزمة  م�ستند�ت 
بنتيجة  �ل�سكوى  مقدم  �ملجل�س  رئي�س  بو��سطة  �للجنة  تخطر 
�لبحث يف �سكو�ه، و�إذ� ر�أت �للجنة �أن مو�سوع �ل�سكوى ورد �لوز�رة 
�أن  �للجنة  فعلى  فيه  ر�أي��ه  �ملجل�س  يبني  �أن  �أم��ر� يجب  ي�سكالن 

تقدم تقرير� بذلك �إىل �ملجل�س.

ملك البحرين ي�صتقبل اأمل القبي�صي موؤكدا على عمق عالقات االأخوة التي تربط بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني

االأر�صيف الوطني وجامعة ال�صوربون اأبوظبي يربمان تفاهمًا يو�صع اأفق التعاون ويدعم البحث االأكادميي
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•• البحرين-الفجر:

����س��ت��ق��ب��ل ج��الل��ة �مل��ل��ك ح��م��د ب���ن عي�سى 
م�ساء  �لبحرين  مملكة  عاهل  خليفة  �آل 
�أم���ل عبد  �أم�����س �لول م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  �لقبي�سي  �هلل 
�ل�سمو  �ساحبة  �للقاء  ح�سر  �لحت���ادي. 
�ل  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  �سبيكة  �لم���رية  �مللكي 
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  م��ل��ك  ق��ري��ن��ة  خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�سة �ملجل�س �لأعلى للمر�أة. كما ح�سر 
�للقاء عدد من كبار �ل�سخ�سيات �مل�ساركة 
�مل�ساركة  »دور  ح���ول  �ل����دويل  �مل��وؤمت��ر  يف 
�لعد�لة  حت��ق��ي��ق  يف  ل���ل���م���ر�أة  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وتطلعات   .. عملية  جت����ارب  �ل��ت��ن��م��وي��ة: 
مملكة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه  �ل�����ذي  م�ستقبلية” 

�لبحرين �ليوم وغد�.
خالل  �لقبي�سي  �لدكتورة  معايل  ونقلت 
�للقاء حتيات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
رع����اه �هلل و�ساحب  دب���ي  �ل������وزر�ء ح��اك��م 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  ظبي  �أب��و  عهد  ويل 
فاطمة  �ل�سيخة  و�سمو  �مل�سلحة  للقو�ت 
بنت مبارك رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام 

رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لرئي�س �لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية 
)�م �لمارت( حفظها �هلل �إىل جاللة �مللك 
حمد بن عي�سى و�سعب وحكومة �لبحرين 
ومت��ن��ي��ات��ه��م ب������دو�م �ل���ت���ق���دم و�لزده�������ار 

و�لنماء ململكة �لبحرين �ل�سقيقة. 
�مل���ل���ك ح��م��د ب���ن عي�سى  وح���م���ل ج���الل���ة 
�إىل  حت��ي��ات��ه  �لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل 
دول����ة �لإم�������ار�ت ق���ي���ادة وح��ك��وم��ة و�سعبا 

�لزدهار  م��ن  مبزيد  متنياته  ع��ن  معربا 
�لر�سيدة  �لقيادة  �لإم��ار�ت يف ظل  لدولة 
ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و �ساحب 
�آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
..موؤكد�  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

ع��م��ق ع���الق���ات �لأخ�����وة �ل��ت��ي ت��رب��ط بني 
�لبلدين و�ل�سعبني �ل�سقيقني.

ويف م�ستهل �للقاء، رحب جاللته ب�سيوف 
�ل���ب���الد، م�����س��ي��د�ً ب��ال��ن��ت��ائ��ج �ل��ط��ي��ب��ة �لتي 
م�ستوى  على  �لبحرين  مملكة  حتققها 
�لبحرينية، وتقديره للجهود  �ملر�أة  تقدم 
�لوطنية �لتي تبذلها كافة �ملوؤ�س�سات ويف 
برئا�سة  للمر�أة  �لأعلى  �ملجل�س  مقدمتها 
�مللكي قرينة ملك مملكة  �ل�سمو  �ساحبة 

منهج  و�سع  عند  ��ستند  �ل��ذي  �لبحرين، 
و�مل�������س���رية �حلافلة  �ل�����س��رية  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه 

بالإجناز و�لعطاء للمر�أة �لبحرينية.
و�لنجاح  �لتوفيق  كل  جاللته  متنى  كما 
ل��ل��م�����س��ارك��ني يف �مل���وؤمت���ر �ل������دويل �ل���ذي 
�لقياد�ت  م��ن  م��ت��م��ي��زة  ن��خ��ب��ة  ����س��ت��ق��ط��ب 
جاللته  م�����س��ري�ً  �ل��ع��امل��ي��ة،  و�ل�سخ�سيات 
�أه��م��ي��ة م��و���س��وع �مل����وؤمت����ر، ل���س��ي��م��ا و�أن 
�إىل دعم  ت���رم���ي  �مل���وؤمت���ر  ه����ذ�  م��ق��ا���س��د 
ل�ستد�مة  و�ل��دول��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  �جل��ه��ود 
�ل�سيا�سي  �لعمل  جم��الت  يف  �مل���ر�أة  تقدم 
و�سنع �لقر�ر وتفعيل م�ساركتها يف �حلياة 
ب���اأن �لبحرين  �ل��ع��ام��ة. م���وؤك���د�ً ج��الل��ت��ه 
�ستظل ملتزمة بخطها �ملتزن يف �لنفتاح 
ع��ل��ى �ل��ت��ج��ارب �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى ما 
تبذله من جهود ومبا ير�عي �خل�سو�سية 
�ل��وط��ن��ي��ة وق��ال��ت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة �مل 
مد�ر  على  يناق�س  �مل��وؤمت��ر  �ن  �لقبي�سي 
�ل���ت���ح���دي���ات �لتي  ي���وم���ني �ل���ع���دي���د م����ن 
و�سنع  �ل�سيا�سة  ميادين  يف  �مل���ر�أة  تو�جه 
�لنوعية  �مل�ساهمات  على  و�لتعرف  �لقر�ر 
و�سانعات  للقياديات  �مل��وؤث��رة  و�ل��ت��ج��ارب 
�ل�سيا�سات  ي��ت��ن��اول حت��دي��د  ك��م��ا  �ل���ق���ر�ر، 
وتنامي  ����س��ت��د�م��ة  ت�سمن  �ل��ت��ي  �لفعالة 
�لقيادية،  �مل��ن��ا���س��ب  يف  �مل������ر�أة  م�����س��ارك��ة 

�مل�ساهمات  على  �ل�سوء  ت�سليط  يتم  كما 
�سيا�سة  بيئة  �إيجاد  يف  ودوره��ا  �ملجتمعية 
�مل����ر�أة  م�����س��ارك��ة  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ت��دمي  م�ستقرة 
على  بالنفع  يعود  ومب��ا  �لعامة  �حلياة  يف 

تنمية ونهو�س جمتمعات.
�لقبي�سي عن  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و�أع��رب��ت 

ملكا  �لبحرين  ململكة  وتقديرها  �سكرها 
وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا ع��ل��ى ����س��ت�����س��اف��ة هذ� 
�مل���وؤمت���ر �مل��ه��م وع��ل��ى م��ا �أح��ي��ط��و� ب��ه من 
وطيب  �ل�سيافة  وك��رم  �ل�ستقبال  حفاوة 
مما  و�لتنظيم  �لإع����د�د  وح�سن  �لإق��ام��ة 

�ساهمت جميعها يف تاأمني جناح �ملوؤمتر.

•• ابوظبي-الفجر:

لدولة  �ل���وط���ن���ي  �لأر����س���ي���ف  وق����ع 
مذكرة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
ت��ف��اه��م م��ع ج��ام��ع��ة �ل�����س��ورب��ون يف 
�سر�كة  ب��ن��اء  �إىل  ت��رم��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�لطرفني  ب����ني  وم���ث���م���رة  ه����ادف����ة 
�لتعاون  �آف���اق  تو�سيع  ي�سمن  مب��ا 
و�لتدريب  و�ل���ت���ط���وي���ر  ب��ي��ن��ه��م��ا، 
�ملهني يف �إد�رة �ل�سجالت و�لوثائق 
بالتعاون مع �ملوؤ�س�سات �لأكادميية 
�أخرى،  دول��ي��ة  ومعاهد  فرن�سا  يف 
�لتي  �جلامعية  �ل��رب�م��ج  وتنفيذ 
مت���ن���ح درج�����ت�����ي �ل���ب���ك���ال���وري���و����س 
وتعزيز  �لأر���س��ي��ف،  يف  و�ملاج�ستري 
�إىل  �لطالبية  �لعلمية  �ل���زي���ار�ت 
�ل���وط���ن���ي بهدف  م��ق��ر �لأر����س���ي���ف 
�لبحث �لأكادميي، وتزويد فعاليات 
مبحا�سرين  �ل��وط��ن��ي  �لأر����س���ي���ف 
وخرب�ء من �ل�سوربون �جلامعة يف 

�إطار �لتبادل �ملعريف.
وقع مذكرة �لتفاهم عن �لأر�سيف 
�ل���وط���ن���ي ����س���ع���ادة �ل���دك���ت���ور عبد 
م���دي���ر عام  �ل��ري�����س��ي  �هلل حم��م��د 

�ل�سوربون  جامعة  وعن  �لأر�سيف، 
�إريك  و�ل��ربوف��ي�����س��ور  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي نائب  �مل���دي���ر  ف���و�����س، 
رئي�س لالجلامعة، وذلك يف �حلفل 
حرم  يف  �ملنا�سبة  بهذه  �أقيم  �ل��ذي 
�ملدر�ء  من  عدد  بح�سور  �جلامعة 
و�مل�سوؤولني من كال �لطرفني. ويف 
�لدكتور  �سعادة  قال  �لتوقيع  حفل 
عبد �هلل حممد �لري�سي مدير عام 

مذكرة  متثل  �لوطني:  �لأر���س��ي��ف 
جامعة  م��ع  نوقعها  �لتي  �لتفاهم 
�إ�سافة  �أب���وظ���ب���ي   – �ل�������س���ورب���ون 
به  تتمتع  مل��ا  �ل��وط��ن��ي؛  لالأر�سيف 
�سمعة  من  �لعريقة  �جلامعة  هذه 
ع���امل���ي���ة يف م���ي���د�ن���ه���ا �لأك����ادمي����ي 
مكانة  ت��ر���س��ي��خ  �إىل  نتطلع  �ل���ذي 
�لدر��سات �لأر�سيفية فيه، ل �سيما 
و�أن �لأر�سيف �لوطني �لذي يعمل 

�جلهات  �أر�سيفات  ت�سخي�س  على 
يف  و�لحت���ادي���ة  �ملحلية  �ل��ر���س��م��ي��ة 
�لدولة وتنظيمها  يحتاج �إىل عدد 
�ملدربني  �لأر���س��ي��ف��ي��ني  م���ن  ك��ب��ري 
و�ملوؤهلني لأد�ء هذه �ملهمة �جلليلة 
�ل��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ����س��ت��م��ر�ر حفظ 
�لإم������ار�ت وتدوين  وت����ر�ث  ت��اري��خ 
جامعة  وب��ا���س��ت��ط��اع��ة  ح��ا���س��ره��ا، 
–  �أب��وظ��ب��ي بالتعاون  �ل�����س��ورب��ون 

م����ع �لأر�����س����ي����ف �ل���وط���ن���ي �إع������د�د 
�لأر�سيفيني وتدريبهم، وت�سليحهم 
ب���ال���وع���ي �ل���ث���ق���ايف و�ل���ت���اري���خ���ي، 
�لوطني  �ل���دور  ل��ي��وؤدو�  وتاأهيلهم 

�ملنتظر منهم على �أكمل وجه.
�لتعاون  �إن  ����س���ع���ادت���ه:  و�أ�����س����اف 
�ل��وط��ن��ي وجامعة  �لأر���س��ي��ف  ب��ني 
�ل�����س��ورب��ون – �أب��وظ��ب��ي ق��ائ��م قبل 
م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ه�����ذه، ف���اأب���و�ب 
تز�ل  ول  كانت  �لوطني  �لأر�سيف 
�لعلمية  �ل��رح��الت  �أم����ام  م�سرعة 
ل��ط��ل��ب��ةلب ج��ام��ع��ة �ل�����س��ورب��ون – 
�أب���وظ���ب���ي، �ل���ذي���ن ي��ّط��ل��ع��ون على 
�سفحات مهمة من تاريخ �لإمار�ت 
�أن  و�سبه �جلزيرة �لعربية، وناأمل 
مبا  �لطرفني  بني  �لتعاون  يتعزز 
يعود بالفائدة عليهما، وباملح�سلة 
�ل��وط��ن. و�أع���رب  ف��ي��ه م�سلحة  مل��ا 
�سعادته  ع���ن  �ل��ري�����س��ي  �ل���دك���ت���ور 
ب��ه��ذ� �ل��ت��ع��اون، وع���ن ب��ال��غ �سكره 
– �أبوظبي  �ل�����س��ورب��ون   جل��ام��ع��ة 
�لعالقات  بتمتني  �هتمامها  على 
م��ع �لأر���س��ي��ف �ل��وط��ن��ي ب��ن��اء على 
ما مل�سته من �أهمية �لتكامل بينها 

كموؤ�س�سة �أكادميية وبني �لأر�سيف 
�لوطني �لذي ُيعنى بجمع �لوثائق 
للدولة،  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  ذ�ت 
�لتاريخي،  �لعلمي  �لبحث  وبدعم 
�لوثائق  �أه��م  لإتاحة  وهو يخطط 
للطلبة  ل���ل���ط���الب  �ل���ت���اري���خ���ي���ة 
و�ل��ب��اح��ث��ني حم��ل��ي��اً ودول����ي����اً عرب 
من�سة رقمية، و�أكد �سعادته حر�سه 
مبا  �لتفاقية  ببنود  �للتز�م  على 
�أ�ساد  ج��ان��ب��ه  م��ن  جن��اح��ه��ا.  يكفل 
�ل��ربوف��ي�����س��ور �إري����ك ف��و����س نائب 
جلامعة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  رئي�س، 

بجهود  �أب���وظ���ب���ي   – �ل�������س���ورب���ون 
تاريخ  حفظ  يف  �لوطني  �لأر�سيف 
و�إتاحته  وت��ر�ث��ه��ا  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
يلقاه  ومب���ا  و�ل��ب��اح��ث��ني،  للطلبة 
�لباحثون و�لطلبة مبقّر �لأر�سيف 
�ل��وط��ن��ي م��ن �ه��ت��م��ام؛ مم��ا مينت 
�لأر�سيف  ب���ني  �مل��م��ت��دة  �جل�����س��ور 
�لأكادميية،  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل��وط��ن��ي 
وب��ال��ن��ظ��ر لأه��م��ي��ة �ل��ت��ك��ام��ل بني 
فاإننا  �لوطني  و�لأر�سيف  جامعتنا 
�إط��ار هذه  نرحب بالتعاون معاً يف 

�ملذكرة ملا فيه م�سلحة �لطرفني.

و�أ�����س����اف �ل���ربوف���ي�������س���ور ف���و�����س: 
�ل���وط���ن���ي  �لأر������س�����ي�����ف  ث��������ر�ء  �إن 
وت��خ�����س�����س��ه ب���ت���اري���خ �لإم���������ار�ت 
وتر�ثها وح�سار�تها، وما فيه من 
خرب�ت ومعارف يف جمال �لأر�سفة 
�لدعم  ب��ت��وف��ري  ك��ف��ي��ل  و�ل��ت��وث��ي��ق 
�ملعريف وتعزيز تبادل �خلرب�ت بني 
�أن لالأر�سيف  �لطرفني، ول نن�سى 
جم�����ال  يف  جت�����رب�����ت�����ه  �ل�����وط�����ن�����ي 
�ل��در����س��ات �لأر���س��ي��ف��ي��ة و�ل��ت��ي من 
�ساأنها �إ�سافة �لكثري �إىل م�ساريعنا 

�مل�ستقبلية بهذ� �ل�سدد.

 •• دبي-الفجر:

و�لتعليم مذكرة  �لرتبية  وز�رة  �أبرمت 
تهدف  “�يلو�سيان”  �سركة  مع  تفاهم 
�لطرفني،  ب���ني  �ل�����س��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
وطني  مركز  تد�سني  �سيتم  ومبوجبها 
للتميز يف عام 2019، و�سيعمل �ملركز 
�لر�ئدة  �لعاملية  �ل�سركة  مع  بالتعاون 
�خلا�سة  و�خل������دم������ات  �ل�����رب�م�����ج  يف 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل، ع��ل��ى ت��وف��ري نظام 
موؤ�س�سات  مي��ك��ن  م���وؤمت���ت  �ل���ك���رتوين 
�أف�سل  ����س��ت��خ��د�م  م��ن  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
يف  �لتكنولوجية  و�لأدو�ت  �مل��م��ار���س��ات 
يوفر  ك��م��ا  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  و�إد�رة  ح��وك��م��ة 
قاعدة بيانات موحدة ملعلومات �لتعليم 

�ل���ع���ايل مت��ك��ن �مل��وؤ���س�����س��ات و�ل�������وز�رة من 
وقع  �لتطويرية.  خططها  وتعزيز  تنفيذ 
�ملذكرة عن وز�رة �لرتبية و�لتعليم �سعادة 
وز�رة  وك��ي��ل  �مل��ع��ال  �إب���ر�ه���ي���م  د. حم��م��د 
�لأكادميية  ل��ل�����س��وؤون  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
“�إيلو�سيان”  �سركة  �لعايل، وعن  للتعليم 
�لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �لرئي�س  �إيب�سن  ل���ور� 
لهذه  يتوقع  حيث  “�يلو�سيان”،  ل�سركة 
�ل�سر�كة �أن تعزز من عملية فهم وتكري�س 
�ملجتمع،  ومتكني  لبناء  كاأ�سا�س  �لتعليم 
�لأدو�ت  يف  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  و����س��ت��ث��م��ار 
�لروؤية.  ه���ذه  بتحقيق  �لكفيلة  و�مل�����و�رد 
ووفقاً لبنود �ملذكرة، �سوف ت�ستفيد وز�رة 

�سركة  م��ع  �سر�كتها  خ��الل  م��ن  �ل��رتب��ي��ة 
�ملمار�سات  �أف�سل  �إتاحة  “�يلو�سيان” من 
للوز�رة  �لتكنولوجية  و�لأدو�ت  و�لأنظمة 
لتحقيق  وذلك  �لعايل  �لتعليم  وملوؤ�س�سات 
كاملة  و�أمت��ت��ة  للحوكمة  �ساملة  م��و�ءم��ة 
مع  ل��ل��ب��ي��ان��ات،  م��ع��ززة  وروؤي�����ة  للعمليات 
�لب�سري،  �ملال  ر�أ���س  �لرتكيز على تطوير 
�أف�سل  و�إد�رة  �ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة،  و�ل���ك���ف���اءة 
كما  للمعلومات،  �أف�سل  و�أم��ن  للتكاليف، 
���س��ت��وف��ر روؤي�����ة و����س��ح��ة وق���اع���دة و��سعة 
للمعلومات �ملت�سلة بجميع جو�نب قطاع 
فوري،  ب�سكل  و�ت��اح��ت��ه��ا  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�تخاذ  من  �ل�ساأن  �أ�سحاب  لتمكني  وذل��ك 
وتعليقاً  �لبيانات.  �إىل  �مل�ستندة  �لقر�ر�ت 

معايل  ق��ال  �لتفاهم،  مذكرة  توقيع  على 
ح�سني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 
تعزيز  �إىل  ت�سعى  �ل����وز�رة  �إن  و�لتعليم، 
�لتعليم  با�سرت�تيجية  �خل��ا���س��ة  �خل��ط��ة 
�لعايل، مبختلف حماورها، وت�سكل عملية 
�لت�سغيلية،  و�لعمليات  �حل��وك��م��ة  �أمت��ت��ة 
و�ملالية  �لب�سرية  و�مل��و�رد  �لبيانات  و�إد�رة 
يرفد  مهماً  عاماًل  حديثة،  تقنيات  وف��ق 
هذه �خلطة مبزيد من �لنجاح و�لتمكني، 
بتطوير  �لكفيلة  �ملعايري  �أف�سل  و�إر���س��اء 
وحتقيق  �ل�����ع�����ايل  �ل���ت���ع���ل���ي���م  م���ن���ظ���وم���ة 
�أن  و�أ���س��اف  �لعام.  �لتعليم  مع  �لتكاملية 
�لعايل  للتعليم  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية 
�لتعليم  �أه���د�ف  م��ع  وثيق  ب�سكل  ترتبط 

مت  ح��ي��ث  ل��ل��ت��ح��دي��ات،  وت�ستجيب  �ل���ع���ام، 
�لتعليمية  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل  ت��وظ��ي��ف 
�مل��ن��ظ��وم��ة وب�سكل  �حل��دي��ث��ة ���س��م��ن ه���ذه 
وهو  �ل��ع��ام،  �لتعليم  م�سار�ت  مع  تو�فقي 
�لتعليم  م��ك��ان��ة  م���ن  ���س��ي��ع��زز  م���ا  ب������دوره 
وقوته، وينعك�س يف �ملح�سلة �لنهائية على 
�لوظيفية  و�لكفايات  �لتعليم  خم��رج��ات 
بكو�در مهياأة  �لعمل  �سوق  وتلبية حاجات 
تعليمياً ومهنياً ومعرفياً ومهارياً. و�أو�سح 
�أن هذه �لتفاقية، �ست�سهم يف تعزيز هذه 
تقدم  مما  �ل�ستفادة  خالل  من  �جلو�نب 
�ل�����س��رك��ة م��ن من����وذج م��ت��ط��ور ي��ح��اك��ي ما 
وحت�سينه  ت��وف��ريه  �إىل  ون�����س��ع��ى  ن��ت��وخ��اه 
هذه  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  �ل��ع��م��ل،  ج��و�ن��ب  يف 
وطني  مركز  �فتتاح  عن  �ستثمر  �ل�سر�كة 
�ستمكن  من�سة  مبثابة  و�سيكون  للتميز، 
يف  �مل�ستقبلية  روؤيتها  حتقيق  من  �ل��وز�رة 
هذ� �ملجال ومبا يتو�فق مع روؤية �لدولة 
ومئويتها 2071. من ناحيته، �أكد �سعادة 
د. حممد �إبر�هيم �ملعال �أن �ل�سرت�تيجية 
 4 على  ترتكز  �ل��ع��ايل  للتعليم  �لوطنية 
و�ملو�ءمة  �جل����ودة  ه���ي:  رئي�سية  حم���اور 
و�لب��ت��ك��ار و�ل��ك��ف��اءة، وت��ه��دف �إىل تخريج 
جيل مهياأ علمياً ومت�سلح باأف�سل �ملهار�ت 
و�ملعارف، منتج وقادر على �مل�ساهمة يف بناء 
�قت�ساد معريف م�ستد�م، و�مل�ساركة بفعالية 
وم�سار�ت  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  يف 
�لأع��م��ال، ويتمتع بقيم  �لأب��ح��اث وري���ادة 

ر��سخة وروح �مل�سوؤولية وباأخالقيات عمل 
عالية، و�أن يكون متم�سكاً بالقيم و�لهوية 
�ل���وط���ن���ي���ة، م��ت�����س��احم��اً وم��ن��ف��ت��ح��اً على 
�ملركز  �إن�ساء  �أن  �لأخ��رى. وذك��ر  �لثقافات 
جميع  يف  ي�ساهم  ���س��وف  للتميز  �لوطني 
للتعليم  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  حم��اور 
وموؤ�س�سات  �ل���وز�رة  �سيمكن  حيث  �لعايل 
�أف�سل  �إت��اح��ة  �ل��ع��ايل م��ن خ��الل  �لتعليم 
�لبيانات  وت��وف��ري  و�لعمليات  �مل��م��ار���س��ات 
بر�جمها وخمرجاتها  ج��ودة  من حت�سني 
و�سوق  �ل��دول��ة  متطلبات  م��ع  ومو�ءمتها 
�لكفاءة  تعزيز  م��ن  �سيمكنها  كما  �لعمل 
وتعزيز  و�ملالية  و�لت�سغيلية  �لأك��ادمي��ي��ة 
بيئة �لبتكار. بدورها، قالت لور� �إيب�سن، 
وز�رة  “�يلو�سيان” جتاه  �سركة  �لتز�م  �إن 
طويلة  ���س��ر�ك��ة  يف  ��ستثمار  ه��و  �ل��رتب��ي��ة 
�لعمل  توثيق  خاللها  م��ن  ن�سعى  �لأم���د 
�لرتبية  وز�رة  وت���زوي���د  �ل��ط��رف��ني  ب���ني 
تعود  �لتي  �ملهمة  �للوج�ستية  باخلدمات 
ب��ال��ف��ائ��دة �ل��ك��ب��رية ع��ل��ى حت�����س��ني قطاع 
برنامج  وج������ود  و�إن  �ل����ع����ايل،  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لتقاء  نقطة  ي�سكل  �مل�ستمر  للتح�سني 
مهمة ن�سعى من خاللها �إىل �يجاد �أف�سل 
لالرتقاء  �ل��ذك��ي��ة  و�حل���ل���ول  �مل��م��ار���س��ات 
مب��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ايل م���ن خالل 
�لتقنية �حلديثة �لتي توفر قاعدة بيانات 
مو�ردها  �إد�رة  م��ن  �ل����وز�رة  متكن  عالية 

بال�سكل �لأمثل يف قطاع �لتعليم �لعايل.

•• عجمان ـ الفجر 

بالتن�سيق  �ملركزية   �لب�سرية  �ملو�رد  نظمت 
�إد�رة �لطب �لوقائي بعجمان  و�لتعاون مع 
حكومة  ملوظفي  تهمنا”  “�سحتك  فعالية 
�لتوعوية  �لوطنية  �حلملة  �سمن  عجمان 
وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �ملو�سمية،  بالأنفلونز� 
�ل�����س��ح��ة ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع. و �أك����دت عنود 
و�لنظم   �ل�سيا�سات  ق�سم  �لنعيمي-رئي�سة 
تنظيم  �ن   �مل��رك��زي��ة  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل�����و�رد  يف 
ب�سحة  �لإه��ت��م��ام  �إط���ار  يف  ي��اأت��ي  �لفعالية 
�لب�سرية يف حكومة عجمان وتعزيز  �ملو�رد 
�ل��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة �ل��وق��اي��ة م��ن �لأم���ر�����س، 
لتقليل  �ل���الزم  و�لتطعيم  �للقاح  وت��وف��ري 
�ملو�سمية  بالأنفلونز�  �لإ���س��اب��ة  �حتمالية 
�أف�سل و بيئة عمل �سحية.  ل�سمان �سحة 
تهمنا”  “�سحتك  م��ب��ادرة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 

ب���دء م��و���س��م �لأنفلونز�  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  ج���اءت 
�ملوظفني  م��ن  �مل�ستهدفة  �ل��ف��ئ��ة  لتطعيم 
�حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  يف  و�لعاملني 
يف �إمارة عجمان بهدف رفع ن�سبة �لتغطية 
للح�سول  �ملوظفني   فيها  دع��ت  و  باللقاح، 
و  �ملو�سمية  �لإن��ف��ل��ون��ز�  ���س��د  تطعيم  ع��ل��ى 
�ل�سحي  �لوعي  �ملبادرة  لرفع  �لتفاعل مع 
�ل��وط��ن��ي��ة. وم����ن �ملقرر  و�إجن������اح �حل��م��ل��ة 
تهمنا”  “�سحتك  ف��ع��ال��ي��ة  ت���و�����س���ل  �أن 
جولتها على جميع �جلهات �حلكومية يف 
�أم�س  �لأوىل  ب���د�أت �جل��ول��ة  �لإم��ارة،ح��ي��ث 
�ملركزية وبح�سور  �لب�سرية  �مل��و�رد  يف مقر 
عجمان  ح���ك���وم���ة  وم���وظ���ف���ي  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
ع��ل��ى ور�سة  �ل��رق��م��ي��ة،وت�����س��م��ن��ت �جل���ول���ة 
�ملو�سمية،  �لأنفلونز�  تعريفية حول مر�س 
كادر  ب��اإ���س��ر�ف  �لتطعيم  �مل��وظ��ف��ون  وتلقى 

طبي من �إد�رة �لطب �لوقائي بعجمان.
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 تو�سلت بريطانيا �إىل م�سودة �تفاق لالن�سحاب من �لحتاد �لأوروبي 
�لوزر�ء  رئي�سة  و�أقحمت  ع��ام  على  يزيد  ملا  ��ستمرت  حمادثات  بعد 
ترييز� ماي يف معركة حمفوفة باملخاطر ب�ساأن �خلروج �لذي رمبا 

يعيد ت�سكيل م�ستقبل عدة �أجيال مقبلة يف بريطانيا.
�لحتاد  من  �سيادة  ذ�ت  لدولة  �ن�سحاب  لأول  بروك�سل  تعد  وبينما 
�لتي تو�جه معار�سة د�خل حكومتها وحزب  فاإنه يتعني على ماي، 
�ملحافظني �لذي تتزعمه، �ل�سعي �لآن للح�سول على مو�فقة جمل�س 
وزر�ئها على �لتفاق ف�سال عن �أن تنجح يف �نتز�ع مو�فقة �لربملان 
د�خل  من  لالن�سحاب  م��وؤي��دون  و�تهم  لها.  �لأ�سعب  �لختبار  وه��و 
�لأوروبي  �أمام �لحتاد  �ملحافظني زعيمتهم ماي بال�ست�سالم  حزب 
وقالو� �إنهم �سي�سوتون �سد �لتفاق بينما �سككك �حلزب �لأيرلندي 
�ل�سمايل �مل�ساند حلكومة �لأقلية �لتي تر�أ�سها يف �إمكانية �أن حت�سل 
ع��ل��ى م��و�ف��ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة. وق����ال ن��اي��ج��ل دودز ن��ائ��ب زع��ي��م��ة �حلزب 
�لذي  �حل��زب  وه��و  �ل�سمالية،  �أي��رل��ن��د�  يف  �ل��وح��دوي  �لدميقر�طي 
يبقي بحكومة ماي يف �ل�سلطة، �إن �مل�سكلة �لتي �ستو�جهها هي “هل 
�ست�ستطيع �إر�ساء �جلميع؟« و�أ�ساف “�ستكون �سفقة ي�سعب للغاية 
�إمتامها )ولو كنت مكانها لظللت( �أفكر. لكن دعونا ننتظر ونرى ما 
�سيحدث فعليا بالتف�سيل«. وقال متحدث با�سم مكتب ماي، بعدما 
�لتفاق  ب�ساأن  تفا�سيل  وبريطانية  �أيرلندية  �إع��الم  و�سائل  �سربت 
على ن�س م�سودة �تفاق �لن�سحاب، �إن �حلكومة �لربيطانية �ستجتمع 

�ل�ساعة 1400 بتوقيت جرينت�س غد� �لأربعاء للنظر يف �مل�سودة.
 
 

تبنى برملان �سريالنكا �أم�س مذكرة بحجب �لثقة عن حكومة رئي�س 
�لوزر�ء ماهيند� ر�جاباك�سي �لذي عينه رئي�س �لبالد يف قر�ر مثري 
�لبالد  �لعليا يف  �ملحكمة  و�ح��د على رف�س  يوم  بعد  وذل��ك  للجدل، 

ملر�سوم رئا�سي يق�سي بحل �ملجل�س �لت�سريعي.
و�أعلن �لناطق با�سم �لربملان كارو جايا�سوريا �أن �أغلبية من �أع�ساء 
عينه  �ل���ذي  ر�جاباك�سي  ع��ن  �لثقة  حجب  م��ذك��رة  دع��م��ت  �ل��ربمل��ان 
 26 يف  ويكرميي�سينغي  ر�ن��ي��ل  �حلكومة  رئي�س  م��ن  ب��دل  �لرئي�س 

ت�سرين �لأول/�أكتوبر.
وهذه �لنتيجة ل تعني �أن ويكرميي�سينغي �لذي ي�سكل حزبه �أغلبية 
�لرئي�س  �إن  �إذ  �لد�ستورية،  �ملعركة  ه��ذه  يف  �نت�سر  قد  �ل��ربمل��ان،  يف 
�حلكومة  رئ��ي�����س  �خ��ت��ي��ار  �سالحية  مي��ل��ك  �سريي�سينا  م��اي��ري��ب��ال 

�ملقبل.
وت�سهد �سريالنكا �لتي ت�سم 21 مليون ن�سمة، �أزمة د�ستورية منذ 
و�أع�ساء  �ل��وزر�ء  رئي�س  �ل�سابق  �لرئي�س �سريي�سينا حليفه  �أق��ال  �أن 
�لرئي�س  مكانه  يف  وع���نّي  �لأول/�أك���ت���وب���ر  ت�سرين   26 يف  حكومته 

�لأ�سبق ماهيند� ر�جاباك�سي.

 
�أد�ن����ت رجال  �أم��ري��ك��ي��ة  �حت��ادي��ة  �أن حمكمة  م�����س��وؤول ق�سائي  ذك��ر 
باتهامات منها �لإره��اب فيما يتعلق بحادث طعن �سابط �سرطة يف 
مطار مي�سيجان �لعام �ملا�سي. وقالت �ملحكمة �إن هيئة حملفني يف 
فلينت مبي�سيجان �أد�نت عمر فتوحي )51 عاما( من �إقليم كيبيك 
باأمن  ولإخ��الل  دويل  عنيف مبطار  بعمل  �لقيام  �تهامات  بكند� يف 
فتوحي مل  دفاع  �أن  �ملحكمة  و�أ�سافت  �إرهابي.  و�رتكاب عمل  �ملطار 
�ساعة  م��ن  �أك���ر  ت�ستغرق  مل  �ملحلفني  هيئة  و�أن  �جلل�سة  يح�سر 
�ملحاكمة  وب���د�أت  ب��رب�ءت��ه  دف��ع  وك��ان فتوحي  �حل��ك��م.  �إىل  للتو�سل 
�لأ�سبوع �ملا�سي يف �ملحكمة �جلزئية �لأمريكية للمقاطعة �ل�سرقية 
ومن  للتعليق.  طلب  على  بعد  �ملتهم  حمامو  ي��رد  ومل  مبي�سيجان. 
�ملنتظر �أن ي�سدر �حلكم يف �ل�سابع من مار�س �آذ�ر. ويو�جه فتوحي، 
�لذي يحمل �جلن�سيتني �لكندية و�لتون�سية، حكما ي�سل �إىل �ل�سجن 
�أل���ف دولر ع��ن ك��ل تهمة. �مل��وؤب��د وغ��ر�م��ة ح��ده��ا �لأق�����س��ى 250 

�لعنف  تهمة  �لأ�سا�س  يف  له  وجهت  فتوحي  �إن  �ل�سلطات  ىوق��ال��ت 
يف مطار دويل من �أجل طعن �ل�سابط جيف نيفيل يف �لرقبة �لعام 
�ملا�سي. لكن هيئة حملفني �حتاديني كربى وجهت له يف مار�س �آذ�ر 

تهمة �لإرهاب فيما يتعلق بالهجوم.

عوا�صم

لندن

وا�شنطن

كولومبو

حمامي اإل ت�صابو يّتهم رئي�س املك�صيك بر�صاوى 
 •• نيويورك-اأ ف ب:

غو�سمان،  خو�كني  �ل�سهري  �ملك�سيكي  �مل��خ��ّدر�ت  زعيم  حمامي  �أح��د  �ّتهم 
�ملعروف با�سم “�إل ت�سابو”، يف �فتتاح حماكمة موّكله يف نيويورك �لثالثاء، 
كالديرون  فيليبي  و�سلفه  نييتو  بينيا  �إنريكي  �ملك�سيكي  �لرئي�س  من  كالًّ 
باأّنهما تلّقيا ر�ساوى مبئات ماليني �لدولر�ت من كارتل �سينالو� �لذي كان 

يتزعمه موّكله ويعترب من بني �لأقوى يف �لبالد.
وما هي �إّل دقائق حتى �سارع كل من بينيا نييتو وكالديرون �إىل نفي هذه 
�لّتهامات. ويف م�ستهّل حماكمة �إل ت�سابو قال حماميه جيفري ليختمان 
�إنريكي بينيا نييتو �لذي توىل  �ملك�سيكي  �لرئي�س  �إّن  �فتتاحية  يف مر�فعة 
�ل�سلطة يف نهاية 2012 وتنتهي وليته يف نهاية ت�سرين �لثاين/نوفمرب 
�جلاري و�سلفه فيليبي كالديرون )2006-2012( قب�سا ر�ساوى مبئات 
ماليني �لدولر�ت من كارتل �سينالو�، موؤّكد�ً �أّن �مل�سوؤول عن ت�سليمهما هذه 
�لأمو�ل كان ��سماعيل “�إل مايو” ز�مباد� �لذي يحاكم غيابياً مع �إل ت�سابو 
كونه فاّر�ً من وجه �لعد�لة. وقال �ملحامي �إّن موّكله “مل يكن يف �حلقيقة 

ي�سيطر على �سيء” بل كان “كب�س حمرقة” للحكومة �ملك�سيكية.
جنت  لأنها  حمرقة؟  كب�س  �إىل  �ملك�سيكية  �حلكومة  حتتاج  “ملاذ�  و�أ���س��اف 
�أمو�ًل طائلة من ر�ساوى بارونات �لكارتالت«. وت�ستبه �ل�سلطات يف �أّن “�إل 
يف  �عتقل  �ل��ذي  ت�سابو”  “�إل  غياب  �سينالو� يف  كارتل  �إد�رة  ت��وىّل  مايو” 

كانون �لثاين/يناير 2016 وما ز�ل مذ�ك خلف �لق�سبان.
ولكن �لرئا�سة �ملك�سيكية �سارعت �إىل نفي هذه �لتهامات.

�إّن  تويرت  على  تغريدة  يف  �سان�سيز  �إدو�ردو  �لرئا�سة  با�سم  �ملتحّدث  وق��ال 
�ملجرم  وت�سليم  و�عتقال  مبالحقة  قامت  نييتو  بينيا  �إنريكي  “حكومة 
خو�كني غو�سمان لوير�. �إّن �لت�سريحات �ملن�سوبة ملحاميه هي حم�س كذب 
وت�سهري«. بدوره نفى �لرئي�س �ل�سابق فيليبي كالديرون �ّتهامات حمامي 

�إل ت�سابو.

م�ستوطنون مينعون �ساحنات ب�سائع من دخول �لقطاع 

اجتماع »فا�صل« ملجل�س االأمن ب�صاأن غزة

�لعر�ق يحذر من عبور مئات �لدو�ع�ض ل�سوريا 

االأ�صد للدروز: لو التحقتم باجلي�س ما وقعت املاأ�صاة
�لعر�ق  دخ����ول  ي��ح��اول��ون  ���س��وري��ا 

عرب �حلدود.
و�����س����ن �مل����ت���������س����ددون ع���ل���ى م���دى 
�لأ���س��اب��ي��ع �مل��ا���س��ي��ة ه��ج��م��ات على 
قو�ت كردية مدعومة من �لوليات 
�ل�سوري من  �ملتحدة على �جلانب 
ف�سائل م�سلحة  دفع  �حل��دود مما 
�جلي�س  جانب  �إىل  تعمل  عر�قية 

�إىل تعزيز قو�تها يف �ملنطقة.
�ملت�سددين  �إن  �مل��ه��دي،  عبد  وق��ال 
على  �ل�سيطرة  ل�ستعادة  ي�سعون 
يحكمون  ك���ان���و�  �ل���ت���ي  �لأر������س����ي 
�جلانب  ع���ل���ى  ع��ل��ي��ه��ا  ق��ب�����س��ت��ه��م 
���س��ي��ط��رة تنظيم  �أث���ن���اء  �ل���ع���ر�ق���ي 
د�ع���������س �ل���ت���ي �م����ت����دت م����ن �سرق 
�سوريا �إىل �سمال �لعر�ق بني عامي 

2014 و2017.
و�أ�ساف خالل موؤمتر �سحفي، �أن 
بو�جباتها  تقوم  �لعر�قية  �لقو�ت 
من  حم����������اولت  �أي  لإج�����ه�����ا������س 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل��ت�����س��دد ل��ل��ت�����س��ل��ل عرب 
�حلدود. ومنذ �لهزمية �لع�سكرية 
�لعام  �ل���ع���ر�ق  ب��ه��ا يف  م��ن��ي  �ل���ت���ي 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  حت�����ول  �مل����ا�����س����ي، 
تكتيكية  �أ���س��ال��ي��ب  �إىل  �لإره���اب���ي، 
هجمات  و�سن  �لتفجري�ت  �سملت 
ع��ل��ى ق�����و�ت �لأم������ن خ�����س��و���س��اً يف 
حمافظتي نينوى ودياىل يف �سمال 

و�سمال �سرق �لبالد.

�لع�سكرية،  ب��اخل��دم��ة  �لل��ت��ح��اق 
بع�سهم ب�سبب معار�ستهم للنظام، 
�لقتال  رف�سها  ب�سبب  و�لغالبية 
�لدرزية.  �ملناطق  خارج  مناطق  يف 
و�لتحق عدد كبري منهم يف جلان 
�سعبية، جرى ت�سكيلها للدفاع عن 

مناطقهم خ�سو�ساً يف �ل�سويد�ء.
�ل�سنو�ت  طو�ل  �ل�سلطات  وغ�ست 
�ملتخلفني  ع���ن  �ل��ن��ظ��ر  �مل��ا���س��ي��ة 
تلك  م��ن  �لع�سكرية  �خل��دم��ة  ع��ن 
ز�ئريه  �لأ�سد  دعا  فيما  �ملحافظة، 
و�سفه  مل���ا  “ر�ساًل”  ي��ك��ون��و�  لأن 
ب�”�ملهمة �لوطنية«. وقال:”ل �أحد 
منا ُيد�فع عن قريته وحمافظته.. 
ند�فع”،  �أو ل  ���س��وري��ا  ع��ن  ن��د�ف��ع 
�لدر�س  ون��ع��ل��م  “لرنجع  م�سيفاً 
ل��ل��ك��ث��ري م���ن �ل�����س��ب��اب �ل���ذي���ن مل 
وتركو�  �ل����در�����س،  ه����ذ�  ي��ت��ع��ل��م��و� 

�لوطن يف وقت كان يحتاجهم«.

مئات �لدو�ع�ض
�لعر�قي عادل  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال 
�أع�ساء  من  �ملئات  �إن  �ملهدي،  عبد 
�ل��زور ب�سرق  تنظيم د�ع�س يف دير 

ويف 25 يوليو، �سّن تنظيم د�ع�س 
هجوماً و��سعاً يف مدينة �ل�سويد�ء 
مقتل  عن  �أ�سفر  �ل�سرقي،  وريفها 
يف  ����س���خ�������س���اً،   260 م�����ن  �أك��������ر 
�ع���ت���د�ء ه��و �لأك����ر دم��وي��ة �لذي 
وخطف  �لأق��ل��ي��ة،  ت��ل��ك  ي�ستهدف 
مو�طناً   30 نحو  وقتها  �لتنظيم 
درزي�����اً م��ن ن�����س��اء و�أط���ف���ال. وبعد 
�أب��ل��غ د�ع�س  �ل��ره��ائ��ن،  �ح��ت��ج��ازه 
�أه����ايل �مل��خ��ط��وف��ني ب���اإع���د�م �ساب 
جر�ء  م�سّنة  �م���ر�أة  وب��وف��اة  و�سابة 
ُيفرج عن  �أن  م�ساكل �سحية، قبل 
�ستة رهائن يف 20 �أكتوبر مبوجب 
ن�ّس  �ل�سورية  �حلكومة  مع  �ّتفاق 
على �إف��ر�ج �لأخ��رية عن معتقالت 

لديها مقّربات من �لتنظيم.
و�أع���ل���ن���ت دم�����س��ق يف �ل���ث���ام���ن من 
نوفمرب حترير �ملخطوفني �لدروز 
م����ن ي����د �ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل���ت���ط���رف، يف 
�ل�سوري  للجي�س  ع�سكرية  عملية 

و�سفت ب�”�لنوعية«.

» من تهرب يتحمل �لذنب«
ت�ساءل  �ل���ه���ج���وم،  ح�����س��ل  وح����ني 

�لبع�س، وفق ما قال �لأ�سد، “�أين 
�جلنوبية؟”،  �ملنطقة  يف  �جلي�س 
�لنا�س  ك���ل  ك���ان���و�  “لو  و�أ�����س����اف 
تو�جد  ك����ان �جل��ي�����س  م��ل��ت��ح��ق��ني، 
يف ك���ل �مل��ن��اط��ق. ل��ذل��ك �ن���ا �أق���ول 
وب���ك���ل ���س��ر�ح��ة ك���ل و�ح�����د تهرب 
من خدمة �جلي�س، هو تهرب من 
خدمة �ل��وط��ن، وك��ل و�ح��د تهرب 

من خدمة �لوطن يتحمل ذنباً يف 
كل خمطوف و�سهيد«.

�سوريا  يف  �ل����ن����ز�ع  �ن������دلع  وم���ن���ذ 
�لأقلية  ح���ّي���دت   ،2011 �ل���ع���ام 
ف���ل���م حتمل  ن���ف�������س���ه���ا،  �ل������درزي������ة 
�حلكومية  �ل���ق���و�ت  ���س��د  �ل�����س��الح 
�إىل  �مل�����ع�����ارك  يف  �ن����خ����رط����ت  ول 
�ل��دروز عن  �آلف  جانبها. وتخلف 

•• باري�س-وكاالت:

�أوروبي  جي�س  ببناء  منادياً  طموحاته  ق��اع��دة  �لأوروب����ي  �لحت���اد  يو�سع 
�أي  �أم��ام فكرة قيام  �لطريق  حقيقي متكامل يعزز قوة �لحت��اد، ويقطع 
حروب بني �لدول �لأوروبية م�ستقباًل. ويح�سن جبهات �لقارة �ملختلفة 

�سد �لقوى �لرو�سية و�لأمريكية و�ل�سينية. 
��سطدمت  ولكنها  �سد�ها،  لقيت  �أملانيا  ويف  �لفكرة،  خرجت  فرن�سا  من 
برف�س �أمريكا، وبانتقادها �حلاد حلليفتيها �لأكرب يف �لحتاد �لأوروبي. 
م��ن طرح  م��اك��رون  �إمي��ان��وي��ل  �لفرن�سي  �لرئي�س  ذل��ك مل مينع  �أن  غ��ري 
�لأوىل،  �لعاملية  �حل��رب  �نتهاء  على  ع��ام   100 م��رور  ذك��رى  يف  �لفكرة 
تر�مب،  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  مقدمتهم  يف  ك��ب��ار  ق���ادة  وبح�سور 
وروؤ�ساء  �مللوك  ع�سر�ت  جانب  �إىل  بوتني،  فالدميري  �لرو�سي  و�لرئي�س 

�لدول �لآخرين. 
�مل�ست�سارة  �أب��دت  حينما  �أك��ر  بالو�سوح  �لفرن�سية  �لفكرة  مالمح  ب��د�أت 
�أمام  لها  كلمة  للمقرتح، يف  �ل��ق��وي  ت��اأي��ي��ده��ا  �ل��ث��الث��اء،  �ل��ي��وم  �لأمل��ان��ي��ة 
�لربملان �لأوروبي، قائلة �إن “علينا و�سع روؤية تتيح لنا �أن ن�سل يوماً ما 

�إىل �إن�ساء جي�س �أوروبي حقيقي«. 

�لد�فع 
لأن  دفعها  لأوروب��ا  مقلقاً  �لأبي�س هاج�ساً  �لبيت  تر�مب يف  وج��ود  �سكل 
ق��ر�ر�ت��ه خا�سة بعد  �إد�رت���ه، ومو�جهة  �لتعامل مع  �أك��ر ح��ذر�ً يف  تكون 
ر�سوم جمركية مرتفعة  �أهمها فر�س  �قت�سادية مت�سددة  �سيا�سات  تبنيه 

على و�رد�ت �ل�سلب و�لأملنيوم �لأوروبية. 
�لأطل�سي  �سمال  حلف  مليز�نية  �مل�ستمرة  �لأمريكية  �لنتقاد�ت  �أدت  كما 
بني  �ل��ت��وت��ر�ت  �إث���ارة  �إىل  فيها  �لأوروب����ي  �لحت���اد  وم�ساهمة  “�لناتو”، 
�لإنفاق  حجم  ترف�س  �أوروب��ي��ة  �سحوة  ب��دوره��ا  �سكلت  �لتي  �لطرفني، 

و�لطائر�ت  “باتريوت”،  ك�سو�ريخ  �أمريكية  �أ�سلحة  �سر�ء  على  �لكبري 
�ملقاتلة من طر�ز “�إف 35” باأ�سعار مرتفعة جد�ً. 

كذلك ياأتي �ملقرتح لتوحيد �ل�سف �لدفاعي لأوروبا، وتعزيز �ل�سناعات 
�لع�سكرية بتوحيد �أنظمة �لت�سنيع �ل�160 �ملختلفة بني �لدول �لأع�ساء 

وتطويرها، و�إن�ساء �سيا�سة م�سرتكة لت�سدير �لأ�سلحة. 
�لحت��اد من  بناء جي�س حلماية  �ل�سروري  �أن��ه من  �أي�ساً  �أوروب���ا  وت��رى 
�ملزيد  �إىل حتقيق  �إ�سافة  �ملعلوماتية،  و�أمريكا يف جمال  �ل�سني ورو�سيا 
�لرو�سية  �لأن��ب��اء  وكالة  ذكرته  ملا  وفقاً  و��سنطن،  عن  �ل�ستقاللية  من 

“�سبوتنيك«. 
وتلقى فكرة �جلي�س �لأوروبي جتاوباً و��سعاً يف �أوروبا حيث يوؤيدها �لكثري 
�أوروبا  نفوذ  لتو�سيع  توؤ�س�س  كونها  وفرن�سا  �أمل��ان��ي��ا  يف  �ل�سيا�سيني  م��ن 

وجعلها �أكر تاأثري�ً على �ل�ساحة �لعاملية. 

�لكيفية
وبح�سب وكالة �لأنباء �لفرن�سية، فاإنه “ل يز�ل من غري �لو��سح حتى �لآن 
ووفقاً لت�سور�ت  �لكيفية �لتي �سيبدو عليها �جلي�س �لأوروبي �ملقرتح”، 
فرن�سا فاإنه من �ملمكن كخطوة �أوىل �إن�ساء قوة تدخل للتعامل مع مناطق 
�لأزمات مثل �أفريقيا على �سبيل �ملثال، وترى فرن�سا �أن هذه �لقوة ميكن 
تكوينها من جمموعة �سغرية من �لدول �لأوروبية، على �أن يتم �لبدء يف 

م�سروع �إن�ساء “ جي�س �أوروبي حقيقي” يف �خلطوة �لتالية.
�إن�ساء قوة �لتدخل لأن ماكرون  �نتقدت فكرة  �أن �حلكومة �لأملانية  غري 
يرغب يف تكوينها خارج �إطار �لحتاد �لأوروبي من �أجل �إ�سر�ك بريطانيا 
�لأملانية،  �ل��دف��اع  وزي���رة  وق��ال��ت  �لتكتل.  م��ن  �خل���روج  تو�سك على  �ل��ت��ي 
�أورزول فون دير لين، �إن �جلي�س �لأوروبي يجب �أن يتم �إن�ساوؤه يف �إطار 
�أن�ساأنا قبل عام �حتاد  �لحت��اد �لأوروب��ي ولي�س خارجه “ ومن �أجل هذ� 

�لدفاع �لأوروبي«.

يح�سن �لقارة �سد �لقوى �لرو�سية و�لأمريكية و�ل�سينية

اجلي�س االأوروبي.. حلم اأملاين فرن�صي وكابو�س اأمريكي

�ستلتزم  �إن���ه���ا  �ل��ف�����س��ائ��ل  وق���ال���ت 
بالهدنة طاملا �لتزمت بها �إ�سر�ئيل، 
تاأكيد  �أي  ع��ن��ه��ا  ي�����س��در  مل  �ل��ت��ي 

ر�سمي لهذه �لهدنة.
غ����ار�ت  يف  فل�سطينيني   7 وُق���ت���ل 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ق���ط���اع غ����زة يف 
�ليومني �ملا�سيني، رد� على �إطالق 
����س���و�ري���خ ع���ل���ى �أر�������س�����ي �ل���دول���ة 
�أ������س�����و�أ ت�����س��ع��ي��د بني  �ل���ع���ربي���ة يف 

�جلانبني منذ �لعام 2014.
�لأنباء  وك���ال���ة  �أف������ادت  ذل�����ك،  �ىل 
و�مل���ع���ل���وم���ات �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وف���ا، 
�مل�����س��ت��وط��ن��ني منعو�  ب����اأن ع�����س��ر�ت 
�ل�ساحنات  �لأرب���ع���اء،  �م�����س  �سباح 
�ملحملة بالب�سائع و�ملحروقات من 
�سامل  �أب��و  ك��رم  �إىل معرب  �لو�سول 

�لتجاري، جنوب �سرق قطاع غزة.
ونقلت �لوكالة عن م�سادر حملية، 
�مل�ستوطنني  م����ن  �ل���ع�������س���ر�ت  �أن 
�ملوؤدية  �لرئي�سية  �ل��ط��رق  �أغ��ل��ق��و� 
�ل�ساحنات  للمعرب، ومنعو� و�سول 
�ملحملة بالب�سائع، و�ملو�د �لغذ�ئية 
و�لوقود وغاز �لطهي، ومو�د �لبناء 

�إىل قطاع غزة.

•• نيويورك-غزة-وكاالت:

ليلة  �ل���دويل،  �لأم��ن  عقد جمل�س 
�لأرب�����ع�����اء �ج��ت��م��اع��ا م��غ��ل��ق��ا بحث 
�لذي  �لع�سكري،  �لت�سعيد  خالله 
�سهده قطاع غزة يف �لأيام �لأخرية، 
يف  ف�سلو�  �ملجل�س  �أع�����س��اء  �أن  �إل 
�سبل  ح����ول  �ت���ف���اق  لأي  �ل��ت��و���س��ل 
ت�سوية �لو�سع يف �لقطاع �ملحا�سر، 

بح�سب ما ذكر دبلوما�سيون.
ُعقد بطلب من  �ل��ذي  و�لج��ت��م��اع 
�لكويت، �لتي متثل �لدول �لعربية 
 50 ��ستمر  وبوليفيا،  �ملجل�س،  يف 
بح�سب  دقيقة و�نتهى ب�”�لف�سل”، 
ما �أعلن �ل�سفري �لفل�سطيني لدى 

�لأمم �ملتحدة، ريا�س من�سور.
وق������ال م��ن�����س��ور ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني �إن 
وف�سل يف  “م�سلول  �لأم��ن  جمل�س 
�أعمال  ووق���ف  م�سوؤولياته  حتمل 
“هناك  �أن  على  م�سدد�  �لعنف”، 
�حلو�ر”،  �أم��ام  �لباب  �أغلقت  دول��ة 
يف �إ�سارة �إىل �لوليات �ملتحدة �لتي 
ما �نفكت مو�قفها يف �لأمم �ملتحدة 
تزد�د �نحياز� لإ�سر�ئيل منذ توىل 

�ل�سلطة  م��ق��ال��ي��د  ت��ر�م��ب  دون���ال���د 
يتمكن  �ل�����س��ب��ب مل  ول���ه���ذ�  ف��ي��ه��ا. 
جم��ل�����س �لأم�����ن م���ن �إ����س���د�ر بيان 
رئا�سي ب�ساأن �لأو�ساع يف غزة، ذلك 
�أن بيانات �ملجل�س ت�سدر بالإجماع. 
ب�����دوره، ق���ال �ل�����س��ف��ري �ل��ك��وي��ت��ي يف 
�أع�ساء  غالبية  �إن  �ملتحدة  �لأمم 
�أن���ه ل بد  جمل�س �لأم���ن �ع��ت��ربو� 
للمجل�س من “�أن يفعل �سيئا ما” 
مثل �لقيام بزيارة �إىل �ملنطقة، لكن 

مل ي�سدر �أي قر�ر بهذ� �ل�ساأن.
وكان �ل�سفري �لإ�سر�ئيلي يف �لأمم 
��ستبق  ق��د  د�ن����ون،  د�ين  �مل��ت��ح��دة، 
“لن نقبل  �جتماع �ملجل�س بالقول 

بدعوة �جلانبني ل�سبط �لنف�س«.
يهاجم  ج��ان��ب  “هناك  و�أ�����س����اف: 
على  ��������س�������اروخ   400 وي����ط����ل����ق 
�ملدنيني، وهناك جانب �آخر يحمي 

مدنييه«.
وعقد �جتماع جمل�س �لأمن بعدما 
يف  �لفل�سطينية  �لف�سائل  �أعلنت 
بو�ساطة  تو�سلت  �أن��ه��ا  غ��زة  قطاع 
�لنار  لإط����الق  وق���ف  �إىل  م�سرية 

بينها وبني �إ�سر�ئيل.

��ستقالته، يف موؤمتر �سحايف .
للتليفزيون  �سيا�سي  م�سدر  وق��ال 
�أعرب  ل��ي��ربم��ان  �إن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 
عن �متعا�سه يف �ل�ساعات �ملا�سية، 
بنيامني  �ل����وزر�ء  رئي�س  ق���ر�ر  م��ن 
نتانياهو و�ملجل�س �لأمني �لوز�ري 
�مل�����س��غ��ر ب��وق��ف �إط�����الق �ل���ن���ار مع 
�لتهدئة،  وق��ب��ول  ح��م��ا���س،  ح��رك��ة 
قائاًل �إن �إ�سر�ئيل �أ�ساعت �لفر�سة 

للق�ساء على حما�س.

وك��ان��ت ت��ق��اري��ر �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �أف���ادت 
�ل��ل��ي��ل��ة �مل��ا���س��ي��ة، ب�����اأن �مل���ئ���ات من 
�حتجاجاً  تظاهرو�  �لإ�سر�ئيليني 
�لنار،  �إط������الق  وق����ف  �ت���ف���اق  ع��ل��ى 
�لف�سائل  م���ع  م�����س��ري��ة،  ب��رع��اي��ة 
و�أنهى  غزة،  قطاع  يف  �لفل�سطينية 

3 �أيام من �لأعمال �لعد�ئية.
�لحتجاجات،  يف  م�ساركون  وحمل 
لفتات كتب عليها “ل�سنا مو�طنني 

من �لدرجة �لثانية«.

�لآلف  تظاهر  ذل���ك،  غ�سون  ويف 
�أن�سار حركة حما�س وف�سائل  من 

�أخرى يف غزة “دعماً للمقاومة«.
و�أ�سفر �لتوتر �لأخري عن ��ست�سهاد 
�سابط  وم��ق��ت��ل  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً   14
نحو  �إ�سابة  �إىل  �إ�سافًة  �إ�سر�ئيلي، 

20 �إ�سر�ئيلياً �آخرين.
م�سادر  توقعت  �أخ����رى،  جهة  م��ن 
يعلن  �أن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
�أف��ي��غ��دور ليربمان  �حل����رب  وزي����ر 

رف�ض �أمريكي
لكن على �جلبهة �لأمريكية، ��ستعلت 
حرب �لتغريد�ت �لر�ف�سة للم�سروع 
�لرئي�س �لأمريكي  �لأوروب��ي، ووجه 
دونالد تر�مب �س����ياًل من �لنتقاد�ت 
�حل����������ادة لنظريه �لفرن�سي �إميانويل 
�إن�ساء  فكرته حول  ماكرون، معترب�ً 
ومطالباً  ب�”�ملهينة”،  �أوروبي  جي�س 
مدفوعات  بت�سديد  ك��ام��ل��ة  �أوروب�����ا 

حلف �سمال �لأطل�سي “�لناتو«.
لفكرة  �ل���ر�ف�������س  �لأم���ري���ك���ي  �ل�����رد 
عبثاً،  يكن  مل  �أوروب���ي  جي�س  �إن�ساء 

و��سنطن  ف��اإن  حتققت  و�إن  فالفكرة 
�ستفقد �ل�سيطرة �ل�سرت�تيجية �لهائلة على �أوروبا، كما �أنها �سُتحرم من 

تريليونات �لدولر�ت �ملتدفقة �إىل “�لبنتاغون” من �سوب �أوروبا.

�لبذرة �لأوىل
مل تكن �لفكرة �لفرن�سية �لأوروبية وليدة �للحظة، فهي مبنية على قر�ر 
 23 م��وح��دة، و�فقت عليها  �أوروب��ي��ة  دف��اع  ق��وة  2009 لإن�ساء  �تخذ يف 
دولة �أوروبية ورف�ستها 4 دول �أهمها �ململكة �ملتحدة، ومت تفعيل �لقوة يف 
2017 بهدف توفري حماية �أكرب �إىل �أوروبا دون جتاهل �أو تعار�س مع 

منظومة “�لناتو” بح�سب �سحيفة “�ندبندنت” �لربيطانية.
رغم جدية فرن�سا و�أملانيا حول مقرتح �إن�ساء جي�س �أوروبي موحد تبقى 
�لفكرة غري نافذة �إذ مل تتبناها دول �أوروبا ككل، عد� عن كونها �ست�سطدم 

بجبهة �أمريكية �سلبة قد تعيق حتقيقها �لآن.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لأ�سد  ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�س  دعا 
�أبناء حمافظة �ل�سويد�ء �جلنوبية 
لاللتحاق  �ل��درزي��ة  �لغالبية  ذ�ت 
من  �أي��ام  بعد  �لع�سكرية  باخلدمة 
حترير ن�ساء و�أطفال كان خطفهم 
ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س م���ن �مل��ن��ط��ق��ة قبل 

ثالثة �أ�سهر ون�سف �سهر.
خ�سو�سا  �ل���دروز،  �آلف  ويتخلف 
�سوريا،  يف  معقلهم  �ل�����س��وي��د�ء  يف 
عن �للتحاق باخلدمة �لع�سكرية، 
ب����الن���������س����و�ء يف جل���ان  م��ك��ت��ف��ني 
مناطقهم.   ع���ن  ل��ل��دف��اع  ���س��ع��ب��ي��ة 
وق���ال �لأ���س��د ل��وف��د م��ن �ملحررين 
وعائالتهم، وفق ما جاء يف فيديو 
ن�����س��رت��ه ح�����س��اب��ات �ل��رئ��ا���س��ة على 
ي�ستحق  “من  �إن  تلغر�م،  تطبيق 
�ل���ق���و�ت �مل�سلحة  �ل�����س��ك��ر ه��و  ه���ذ� 
و�جل��ي�����س و�ل��ذي��ن ل��وله��م مل��ا عاد 
�جلي�س  �أن  �مل��خ��ط��وف��ون«.و�أ���س��اف 
“له دين كبري علينا، �أنتم كعائالت 
حررت �أو �أفر�د حررو� من �خلطف 
ت��ب��ق��ى م�����س��وؤول��ي��ت��ك��م �أك�����رب. مباذ� 
يطالبنا �جلي�س؟.. طالبنا بالفعل 
نلتزم  �أن  ه���و  ف��ع��ل،  �أول  ه���و  وم���ا 
وطنية  فعل  و�أول  بالوطنية،  كلنا 
دعم  �أول  ه���و  ل��ل�����س��ب��اب  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

�جلي�س من خالل �للتحاق” به.

ت�سريح  و�ح��د من  ي��وم  بعد  نيوز  �إ�س”  بي  “�سي  تقرير 
�سريك  وه��و  كور�سي  ج��ريوم  �ملحافظ  �لأمريكي  �لكاتب 
�إليه  �ستوجه  �لتهام  �أ�سابع  �أن  باعتقاده  �ستون،  لروجر 
�ملتهمني  �سمن  يكون  �أن  �ملتوقع  كور�سي  و�سرح  قريباً«. 
“ذي  ل�سحيفة  �ل���ث���الث���اء،  �ل���رو����س���ي،  �ل��ت��دخ��ل  بق�سية 
منذ  عليه،  �ملحققني �سغطو�  �أن  �لربيطانية،  غارديان” 
�أ�سبوعني، لالإدلء مبعلومات عن �أكادميي �أمريكي يعي�س 

يف لندن وتربطه عالقة قوية بفار�ج، تيد مالوخ.
�أن���ه ل��ن يعلن ع��ن تفا�سيل  �ل��ك��ات��ب �لأم��ري��ك��ي  و�أ����س���اف 
�إنه  وق��ال  بال�سبط،  ل��ه  وجهت  �لتي  و�لأ�سئلة  �لتحقيق 
مولر  ف��اإن  �لتقرير،  ووف��ق  �لتحقيق.  مع  �لتعاون  ح��اول 

•• وا�صنطن-وكاالت:

من �ملتوقع �أن يك�سف حتقيق �مل�ست�سار �خلا�س �لأمريكي 
روبرت مولر ب�ساأن �لتدخل �لرو�سي �ملزعوم يف �نتخابات 
�ملقبلة،  �لأي��ام  �تهام جديدة يف  لو�ئح  2016، عن  �لعام 
�إ���س��ر�ف ماثيو وي��ت��اك��ر يف من�سبه  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع  وذل���ك 
تقرير  وف��ق  م��ول��ر،  حتقيق  على  للعدل  ك��وزي��ر  �جل��دي��د 
ل�سبكة “�سي بي �إ�س نيوز«.  و�تهم �مل�ست�سار �خلا�س مولر 
للرئي�س  �لنتخابية  �حلملة  فريق  من  �أمريكيني  �أربعة 
تر�مب، و�أكر من ع�سرة رو�س بالتورط يف تو�طوؤ حمتمل 
بني حملة تر�مب ورو�سيا يف 2016، ح�سب �مل�سادر. وجاء 

يحقق يف �لت�سالت �ملزعومة لروجر �ستون مع ويكيليك�س، 
�ملجموعة �ل�سهرية بن�سر وثائق حكومية �سرية. وقد �سلط 
�ل�سوء على �ت�سالت �ستون مع ويكيليك�س بعد �أن ن�سرت 
ويكيليك�س جمموعة من ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين ملدير 
هيالري  للرئا�سة  �لدميقر�طي  �حل��زب  مر�سحة  حملة 
يف  �لرئا�سية  �لنتخابات  خالل  بودي�ستا،  جون  كلينتون، 

 .2016
�سابق من هذ�  وق��ت  تاميز يف  نيويورك  وذك��رت �سحيفة 
�ل�سهر �أن م�سوؤويل حملة تر�مب �أخربو� مولر باأن �ستون 
ت��رك �ن��ط��ب��اع��اً ب��اأن��ه ك��ان ل��دي��ه خ��ط ت��و����س��ل مبا�سر مع 

ويكيليك�س. 

امريكا تطلب من رو�صيا 
امل�صاعدة لتحرير �صحفي ب�صوريا 

•• وا�صنطن-رويرتز:

حث مبعوث لإد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب رو�سيا حليفة �سوريا 
على �لدفع يف �سبيل �إطالق �سر�ح �سحفي �أمريكي يعمل بالقطعة و�ختطف 
يف �سوريا قبل �ست �سنو�ت. و�أ�ساف �ملبعوث روبرت �أوبر�ين مبعوث تر�مب 
�لإج���ر�ء�ت  �سيتخذ  تر�مب  �أن  �لثالثاء  �أم�س  �لرهائن  ل�سوؤون  �خلا�س 
�ل�سرورية لت�سهيل �إطالق �سر�ح تاي�س �إذ� كان ذلك �سي�ساعد. ومل يتحدث 
عن �لإجر�ء�ت مبزيد من �لتف�سيل. وتابع “نو��سل دعوة �لرو�س ملمار�سة 
وتقول �حلكومة  �لوطن”.  �إىل  �أو�سنت  لإع��ادة  �سوريا  لديهم يف  نفوذ  �أي 

�ل�سورية �إنها ل تعلم مكان تاي�س.

تقرير: لوائح اتهام جديدة ملولر قريبًا
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العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�بوظبي �جلديدة لاللكرتونيات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1140681 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد �بو �سيد حممد يو�سف من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد �بو �سيد حممد يو�سف من 100% �ىل %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/�سلمى �سبت جوهر �لظاهري من وكيل خدمات �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ �سلمى �سبت جوهر �لظاهري من 0% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة كازي حممد ح�سينور ر�سيد %24

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 8*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �بوظبي �جلديدة لاللكرتونيات    

NEW ABU DHABI ELECTRONICS
�ىل/�بوظبي �جلديدة لاللكرتونيات ذ.م.م

NEW ABU DHABI ELECTRONICS LLC
تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فر�يكو �لعاملية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1041597 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة دون جاميني كاناجنار� %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فريال ح�سن �لعطار زوجة طيب حممد �سالح �لزرعوين %5
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�لرحمن ح�سن علي �لعطار %9.7

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد ح�سن علي �لعطار %9.7
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة منال ح�سن �لعطار زوجة علي حممد �سالح �لزرعوين %5
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نهال ح�سن �لعطار زوجة حممود حبيب حممد �لر�سا %5

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نو�ل ح�سن �لعطار زوجة حممود �حمد �ملظرب %5
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فاطمة حممد عبد�لكرمي �لعطار %11.6

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة ح�سن علي حممد �لعطار
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*3.96 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

FRICO INTERNATIONAL تعديل ��سم جتاري من/ فر�يكو �لعاملية
FRICO INTERNATIONAL LLC ىل/فر�يكو �لعاملية ذ.م.م�

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ميز تكنولوجيز خلدمات �ل�سبكات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1946741 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عبد�لعزيز ح�سن حممد بن �سفو�ن من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبد�لعزيز ح�سن حممد بن �سفو�ن من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �سريف نامياث مويدين %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من 50000 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ �ميز تكنولوجيز خلدمات �ل�سبكات

AMAZE TECHNOLOGIES NETWORK SERVICES
�ىل/�ميز تكنولوجيز خلدمات �ل�سبكات ذ.م.م

AMAZE TECHNOLOGIES NETWORK SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �لطربو�س �لرتكي ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2514928 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �منه عبد�هلل حممد �خلوري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نبيل خليل يو�سف خليل
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف طيب حممد خليل فولذي �خلوري

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 8*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/ مطعم �لطربو�س �لرتكي ذ.م.م    

ALTARBOSH ALTURKI RESTAURANT LLC
�ىل/مطعم �لطربو�س �لرتكي-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ALTARBOSH ALTURKI RESTAURANT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حممد ناهد لعمال �لبالط و�لرخام

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1054797 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سعيد فارع قا�سم �لقا�سمي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف جا�سم ��سماعيل حممود �سالح �لرئي�سي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ناهد حممد �يوب
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ حممد ناهد لعمال �لبالط و�لرخام    
MOHAMED NAHID TILES & MARBLE WORKS

�ىل/�ي �ن جي للمقاولت �لعامة
E N G GENERAL CONTRACTING

�بوظبي  �سهيل علي مر�سد و�خرين �ىل  ليو� جفن 76976  �لظفرة  تعديل عنو�ن/من منطقة 
�مل�سفح م 37 217325 217325 �ل�سيخ �حمد بن حممد بن �سلطان بن �سرور و�خرين

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �عمال تبليط �لر�سيات و�جلدر�ن )4330019(

تعديل ن�ساط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�سرت( )4330009(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
حقول  وخدمات  �لعامة  و�ملقاولت  للنقليات  �لغويزي  �ل�س�����ادة/برج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لنفط ذ.م.م     رخ�سة رقم:1099034 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نا�سر علي �سامل بن جلرد �حل�سرمي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ر��سد علي �سامل عو�س بن جلرد
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نا�سر علي �سامل جلرد �حل�سرمي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ برج �لغويزي للنقليات و�ملقاولت �لعامة وخدمات حقول �لنفط ذ.م.م    
 AL QUWAIZI TOWER CONTRACTING TRANSPORTING

GENERAL & OIL FIELDS LLC
�ىل/برج �لغويزي للنقليات و�ملقاولت �لعامة وخدمات حقول �لنفط - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

 ALQUWAIZI TOWER CONTRACTING TRANSPORTING &
OIL FIELD ONWER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�أربعة ع�سر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لعماق لبيع �ل�سماك

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2352107 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خالد ح�سني عبد�هلل �بر�هيم �ملرزوقي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد �سعيد �سهيل �سعيد حممد

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*7 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �لعماق لبيع �ل�سماك    

ALAAMAQ FISH SALE

�ىل/�سي لتجارة �ل�سماك

C FISH TRADING

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم ميمرو�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2240810 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ مطعم ميمرو�س    
MEMORIES RESTUARANT

�ىل/مطعم ميموريز
MEMORIES RESTAURANT

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم فا�سنتا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1080132 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ح�سني �سيد من�سور قا�سم �لها�سمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خامت �سالح فرج �سعيد �لكثريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون �هل �ملدينة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال ذ.م.م رخ�سة رقم:1430833 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عائ�سة علي عبد�لرحمن عبد�هلل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي حممد علي �لدوخي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
�لنت�سار  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1042252 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�لرحمن �سالح عبد�لرحمن �حمد �ل�سريف %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك �حمد عبد�هلل �مل�سعبي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/نهر �لفر�ت للنقليات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامه  رخ�سة رقم:1006297 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ح�سن عبد�لقادر حممد �ملهدي عبد�هلل �ل�ساطري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف جمال مبارك علي �لربيكي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
للهد�يا  كلرز  �ل�س�����ادة/ليف  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1191055 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة ها�سم عمر حممد بن �ل�سيخ �لها�سمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �حمد علوي �حمد �ل�سري �لها�سمي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/كار لب  بان  �لتنمية �لقت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

للغ�سيل
رخ�سة رقم:CN 2399136  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/��ستوديو 

�ملعروف - فرع
رخ�سة رقم:CN 1031539-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إلغاء �عالن �سابق
�لرخ�سة   بخ�سو�س  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
رويال  دي  �و  �م  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:1858643 
لد�رة �مل�ساريع �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لتنني �ل�سريع للكمبيوتر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1147387 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �لتنني �ل�سريع للكمبيوتر    

FAST DRAGON COMPUTER

�ىل/�سما للمالب�س �لن�سائية ذ.م.م

SAMA FOR CLOTHES WOMEN

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �ملالب�س �لن�سائية �جلاهزة- بالتجزئة  )4771102(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �جهزة �حلا�سب �ليل ولو�زمها- بالتجزئة )4741003(

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/يو �ل �يه جي- �أبوظبي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2021083 
null*null تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل

تعديل ��سم جتاري من/ يو �ل �يه جي- �أبوظبي    
UL AG

�ىل/يو �ل جي �م بي �ت�س- فرع �بوظبي
UL GMBH- BRANCH OF ABUDHABI

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

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

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

متب�صت لت�صميم برامج احلا�صب االيل ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية ل�سركة متب�ست لت�سميم بر�مج 
�حلا�سب �ليل ذ.م.م بحل وت�سفية �ل�سركة �ملذكورة رخ�سة جتارية 
CN نعلن نحن �مل�سفي �لقانوين/ �أحمد علي  رقم 2264695 
�حلو�سني عن بدء ت�سفية �ل�سركة �ملذكورة وعلى كل من له �ية 
مطالبات �أن يتقدم مب�ستند�ته �لثبوتية وذلك خالل 45 يوم من 
ثالث  �خلالدية-  �بوظبي-  �لتايل  �لعنو�ن  على  وذلك  تاريخه 
بناية  نف�س  �حل�سن-  ق�سر  �مام  �لكربى-  �ملحالت  خلف  بناية 
تليفون   02 مكتب  �مليز�نني-  طابق  �سابقاً-  د�ما�س  جموهر�ت 

026331500 فاك�س 026330703 . 
�مل�سفي �لقانوين
�أحمد �حلو�سني لتدقيق �حل�سابات

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة �صركــــــــة 

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

�إعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/رويال  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جاردن �سنرت �س.ذ.م.م- فرع �بوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 2208471  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

•• الفجر – خرية ال�صيباين
بعيد  �حتفل  �ل��ذي  ت�سارلز،  �لأم��ري 
ميالده �ل� 70 يوم 14 نوفمرب، هو 
روح متفردة: �نه منفتح ومنغلق على 
حد �ل�سو�ء، مثايل ولكنه بر�غماتي، 

تقليدي ور�ديكايل.
�لوجه �لليف و�للطيف،  �لرجل ذو 
�مل��ت��ع��ب ق��ل��ي��ال، ع��ني ح���ادة وخبيثة، 
حم��ارب �سغوف بالقتال، �ل �ن ذ�ك 
تاأملية،  روح��ا  ميتلك  �لقلق  �خليال 

وحبا للجهود �لالنهائية.
�أي�سا  �ل��ذي يحمل  �ل�سخ�س  لنتبع   
ل���ق���ب ك���ون���ت ت�����س��ي�����س��رت وك����اري����ك، 
وبارون  وروذ����س���اي،  ك��ورن��و�ل  ودوق 
رينفرو، ول��ورد �جل��زر، وغريها من 
�لأحد  لنتبعه  �ل�����س��غ��رية،  �لل���ق���اب 
مرتديا  و�سع  عندما  نوفمرب،   11
زيه �لر�سمي �كليال من �لزهور على 
�لن�سب �لتذكاري للجندي �ملجهول 
يف و�يت هول، مبنا�سبة ذكرى مرور 
مائة عام على �لهدنة. فب�سبب �سنها، 
�لثانية  �إليز�بيث  و�كبت  عاما،   92
�خلارجية.  وز�رة  �سرفة  من  �حلفل 
با�سم  �وىل  ب��اق��ة  �لبكر  �بنها  و���س��ع 
�أمه و�أّمته، و�لثانية با�سمه �خلا�س. 
يف ذل���ك �ل��ي��وم، ق���ام ب��و�ج��ب��ه بدقة، 
للملكية،  �مل�������زدوج  �ل������دور  م���وؤّم���ن���ا 
و�لإجماع  �لتاريخية،  �ل�ستمر�رية 
وريث  �أن  �ل���و�����س���ح،  م���ن  �ل��وط��ن��ي. 
�ل��ع��ر���س ق���د ����س��ت��وع��ب ك��ام��ل دوره 
�لعدد  للمملكة.  ك��ح��ار���س  �جل��دي��د 
�لتمثيلية  �ل��وظ��ائ��ف  م��ن  �لقيا�سي 
– متقدما   2017 576 يف ع��ام   -
ع��ل��ى جميع �لأع�����س��اء �لآخ���ري���ن يف 
بتكري�س  ي�����س��ه��د  �مل���ال���ك���ة،  �ل��ع��ائ��ل��ة 
وهكذ�،  ويند�سور.  ل�ساللة  زعامته 
موؤمتر�ت  يف  و�ل��دت��ه  ت�سارلز  ميّثل 
�ل��ك��وم��ن��ول��ث، �ل����ذي �أط��ل��ق ع��ل��ي��ه يف 
ور�ء  ما  �أ�سرة  رئي�س  من�سب  �إبريل 
ب��ه زوج��ت��ه كاميال،  �ل��ب��ح��ار. حتيط 
�مل��ل��ك��ي �ىل جانب  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لعر�س،  �لثانية يف خطاب  �ليز�بيث 

م�سوؤوليتها  مبو��سلة  دينيا  ميينا 
�لرتتيب  �ح���رت�م  �إن  وف��ات��ه��ا.  حتى 
يكون  ل��ن  للخالفة  �ل��ك��رون��ول��وج��ي 
�أوًل،  مو�سوع جدل: ت�سارلز �لثالث 

ثم ويليام �خلام�س.
�لوريث  لأن��ه  ملكا  �سيكون  ت�سارلز   
كامي�ال  و���س��ت��ك��ون  ذل����ك،  ويري�������د 
م��ل��ك��ة، لأن ه����ذ� ه���و ل��ق�����������ب زوج���ة 

�مللك.
�أمري  ف��اإن  �ل��ع��ر���س،  وري��ث  وبو�سفه 
“�أنا  �مل���ع���ل���ن  ����س���ع���اره  �ل������ذي  وي����ل����ز، 
�أن  ���س��وى  ل�سيء  ي�سلح  ل  �أخدم”، 
ينتظر �سغور �ملكان ليتمكن من �أد�ء 
�لوظيفة �لتي ��ستعد لها جيد�ً. ومع 
ذلك، من �ملرجح �أن يطول �لنتظار، 

لأن حياة ن�ساء وند�سور طويلة.
عن لوبو�ن

�لبالد  ت��ط��ل��ع  خ���الل���ه  م����ن  �ل������ذي 
للدورة  �حل��ك��وم��ي  �ل��ربن��ام��ج  ع��ل��ى 
قاعة  �لو�سمة يف  وي�سلم  �لربملانية، 
ق�سر باكنغهام، �أو ي�ستعر�س �جلنود 

على �إيقاع �لطبول.

»حيوية خارقة للعادة«
م�����ن ج���ه���ة �خ���������رى، ي���ت���ح���ّت���م على 
�ل�سيوف �لأجانب �ملرموقني، �لقيام 
بزيارة جماملة �إىل كالرن�س هاو�س، 
�لق�سر �للندين. ومثل �مللك، يجتمع 
ب��ان��ت��ظ��ام م��ع رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء وقادة 
�لقادم  �لأح��ز�ب. وخ�سو�سا، للملك 
حق �لنفاذ �إىل “�ل�سناديق �حلمر”، 
�حلقائب �لر�سمية �لتي حتتوي على 
�لدبلوما�سية  �لربقيات  من  ن�سخة 
حكومية  ووث��ائ��ق  �لج��ه��زة  وتقارير 

موّجهة �إىل �مللكة.
وم����ن �لأم���ث���ل���ة �لأخ�������رى ع��ل��ى دور 
�لأمري  تعهد  �لعر�س،  على  �لو�سي 
�حلياد  ب��اح��رت�م  نوفمرب   8 علنا يف 

وخالفا  �لأر���س��ت��ق��ر�ط��ي��ة.  ل��ل��ح��ي��اة 
�لرغم  وع��ل��ى  �لبيئي������ة،  ل�����س��ورت��ه 
يتعل���ق  عندم��������ا  ب��خ��ي�����ل  �أن����ه  م���ن 
�سيوفه،  �إط��ع��ام  �أو  بالتدفئة  �لأم���ر 
فاإنه يتمتع بحياة باذخة يف مزرعته 
ميكن  �لأم��ري  غري  من  بهايغروف: 
م�سلوقة  بي�سات  �سبع  ل��ه  ُي��ق��ّدم  �أن 
طهيها  يتنا�سب  �لتي  تلك  لختيار 

مع مذ�قه؟
�مللكة  ت���ن���ازل  م�����س��األ��ة  �أن  ���س��ك  ول 
�مللكة  �لأع��م��ال:  ج��دول  على  لي�ست 
تاجها.  ع��ن  تتخلى  ل  �لربيطانية 
�مللكة  �ق�سمت  ج���د�،  متدينة  �م���ر�أة 

�ل���دول���ة عندما  �ل�����س��ي��ا���س��ي ل��رئ��ي�����س 
ي�سبح ملًكا. وتخلى �مللك �مل�ستقبلي 
“�ملن�سق �ل�سيا�سي”،  ر�سميا عن دور 
ت��ع��ب��ريه، و�ع����د� بالبتعاد  ع��ل��ى ح��د 
عندما  للجدل  �ملثرية  �لق�سايا  عن 
وعد  كما  �إدو�رد.   �سانت  ت��اج  ي�سع 
ب��ال�����س��ري ع��ل��ى خ��ط��ى ج���ده �لأك����رب، 
ج������ورج �خل����ام���������س، وج��������ده، ج����ورج 
�لذين مل  �ل�ساد�س، و�مللكة �حلالية، 
يتخلو� �بد� عن �لكر�مة و�لت�سحية 
برئي�س  ت���ل���ي���ق  �ل�����ت�����ي  ب���ال���ن���ف�������س 
�لأنغليكانية،  و�ل��ك��ن��ي�����س��ة  �ل���دول���ة، 
»يتمتع  و�جل��ي��و���س.  و�ل��ك��وم��ن��ول��ث، 

و�لدي بحيوية ل ت�سدق.. له طاقة 
“، ق��ال �لمري  عمل غ��ري حم���دودة 
وليام يف فيلم وثائقي لهيئة �لذ�عة 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة )ب���ي ب��ي ���س��ي( مت بثه 
يف ع��ي��د م���ي���الده. ي��دخ��ل م��ك��ت��ب��ه يف 
ليقوم  �ل��ث��ام��ن��ة و�ل��ن�����س��ف ���س��ب��اح��اً 
مبر��سالته طيلة �ساعتني قبل عقد 
�جتماعات �لعمل، يتخلف عن تناول 
ط��ع��ام �ل���غ���د�ء، ل��ك��ن��ه ل ي��ف��وت �بد� 
�ل�ساي �ل�ساعة �خلام�سة بعد �لظهر، 
متبوعا بح�سة م�سي، قبل ��ستئناف 
مده�سة  �لبدنية  لياقته  �ن  مهامه. 
لرجل يف عمره. ياأكل وي�سرب قليال 

يف �جل��ام��ع��ة، وق����ارئ ن��ه��م، وه���ذ� ل 
�مل�سل�سالت  م�����س��اه��دة  م���ن  مي��ن��ع��ه 

�لتلفزيونية. 
وطفليه  كاميال،  زوجته  جانب  �ىل 
ت�سارلز،  ي��ث��ري  �ل��ث��الث��ة،  و�أح����ف����اده 
لكالرن�س  �مل��ذه��ب��ة  �ل�����س��ق��وف  حت��ت 
ملونة  ل�������س���ورة  من����وذج����ا  ه����او�����س، 

وخا�سة  ك��ث��ري�،  �لريا�سة  ومي��ار���س 
يف  �لأ�سكتلندية  ح��وزت��ه  يف  �ل�سيد، 

بريكهال.

»تنازل �مللكة لي�ض 
على جدول �لأعمال«

يدر�س  ب���ري���ط���اين  ع��ه��د  ويل  �أول 

��ستعد لوظيفته جيد�:

االأمري ت�صارلز يبلغ 70 عاًما: املهنة، االنتظار...!

�لمري وليا للعهد

�مللكة �لربيطانية لن تتخلى ت�سارلز مر�هقا

ت�سارلز ن�سري� للبيئة زو�جه من ديانا ت�سارلز �سغري�

لياقته البدنية مده�صة لرجل يف عمره، 
ياأكل وي�صرب قليال وميار�س الريا�صة كثريا

م�صاألة تنازل امللكة لي�صت على جدول االأعمال: 
امللكة الربيطانية ال تتخلى عن تاجها

ا�صتوعب وريث العر�س كامل 
دوره اجلديد كو�صي على اململكة

من املرجح اأن يطول االنتظار، 
الأن حياة ن�صاء وند�صور طويلة

�أول ويل عهد بريطاين يدر�ض يف �جلامعة وقارئ نهم، وم�ساهد للم�سل�سالت �لتلفزيونية

تــــعــــهــــد �لأمــــــــر 
عـــلـــنـــا بــــاحــــرت�م 
�ل�سيا�سي  �حلــيــاد 
لــرئــيــ�ــض �لــدولــة 
ملًكا ي�سبح  عندما 

�مللك �لقادم ��ستعد جيد�

�لوليات �ملتحدة حري�سة على �إحر�ز تقدم يف حما�سبة 
�مل�سوؤولني عن �أزمة �لروهينجا. وردت �سو كي باأن �لنا�س 

لديهم وجهات نظر خمتلفة.
ت��ك��ون هناك  �أن  ت��ري��د  و����س��ن��ط��ن  �إن  �أي�����س��ا  بن�س  وق���ال 
�لقب�س  و�إن  م��ي��امن��ار  يف  ودمي��ق��ر�ط��ي��ة  ح���رة  �سحافة 
على �سحفيني �لعام �ملا�سي “�أمر مقلق جد�” ملاليني 
�لأمريكيني. ومل يذكر �سحفيي رويرتز و� لون وكياو 
يف  ي���اجن���ون  يف  عليهما  �ل��ق��ب�����س  مت  �ل��ل��ذي��ن  �أو  ���س��وي 
دي�سمرب كانون �لأول عام 2017 بال�سم. و�سدر على 
�أيلول  �سبتمرب  يف  �سنو�ت  �سبع  بال�سجن  حكما  �لثنني 

بعد �إد�نتهما بخرق قانون �لأ�سر�ر �لر�سمية للدولة.

•• �صنغافورة-رويرتز:

قال مايك بن�س نائب �لرئي�س �لأمريكي لزعيمة ميامنار 
و��سطهاد  عنف  �إن  �لأرب��ع��اء  �م�����س  ك��ي  �سو  ���س��ان  �أوجن 
�جلي�س و�حلر��س يف بالدها مل�سلمي �لروهينجا �أمر ل 

يغتفر.
وعرب ما يربو على 700 �ألف من م�سلمي �لروهينجا 
يف م��ي��امن��ار �حل����دود �إىل ب��ن��ج��الد���س ه��رب��ا م��ن حملة 
ع�سكرية. وقال بن�س ل�سو كي خالل �جتماع ق�سري مع 
�لإع��الم قبل بدء حمادثات مغلقة على هام�س  و�سائل 
�آ���س��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل��ه��ادي يف ���س��ن��غ��اف��ورة �إن  ق��م��ة ملنطقة 

•• نيويورك-اأ ف ب:

بالإجماع  �أن يقّرر فيها  يتوّقع  �ل��دويل جل�سة  �لأم��ن  يعقد جمل�س 
�تفاق �سالم مع  �إبر�مها  �إريرتيا بعد  �ملفرو�سة على  �لعقوبات  رفع 
بح�سب  جيبوتي،  مع  عالقاتها  �إىل  �ل��دفء  وع��ودة  �أثيوبيا  جارتها 
تقّدمت  ق��ر�ر  م�سروع  على  �ملجل�س  وي�سّوت  دبلوما�سيون.  �أف��اد  ما 
�ملفرو�س  �حلظر  رف��ع  �حل��ال  يف  يتّم  �أن  على  وين�ّس  بريطانيا  ب��ه 
على �لأ�سلحة و�إلغاء جميع �لقر�ر�ت �ملتعّلقة مبنع �ل�سفر وجتميد 

�لأ�سول و�لعقوبات �ملحددة �لأهد�ف �ملفرو�سة على �إريرتيا.
وترزح �لدولة �لو�قعة يف �سرق �أفريقيا منذ 2009 حتت عقوبات 
ف��ر���س��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا جم��ل�����س �لأم�����ن �ل�����دويل ل��دع��م��ه��ا ح��رك��ة �ل�سباب 

�ل�سومالية �لإ�سالمية، وهي تهمة لطاملا نفتها �حلكومة �لإريرتية. 
“مل  �ملتحدة  �لأمم  مر�قبي  ب��اأّن  �لربيطاين  �لقر�ر  م�سروع  ويقّر 
يعرو� على �أي دليل قاطع يثبت �أن �إريرتيا تدعم حركة �ل�سباب” 
�ّتفاق  مّتوز/يوليو  يف  وّقعتا  و�إثيوبيا  �إريرتيا  وكانت  �ل�سومالية. 
�سالم و�سع حد�ً لعقدين من �لأعمال �لعد�ئية بني �لبلدين و�أّدى 
�إىل حت�ّسن يف �لعالقات بينها وبني كل من جيبوتي و�ل�سومال، ما 

�ساهم بدوره يف �لتخفيف من حّدة �لتوّتر�ت يف �لقرن �لأفريقي.
�لأمن  جمل�س  �إىل  دوري  تقرير  تقدمي  �سيتّم  فرن�سا  من  وبطلب 
مع  للتقارب  �أ�سمرة  تبذلها  �لتي  �جلهود  ي�ستعر�س  �أ�سهر  �ستة  كل 
و�ل�سني  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  فرن�سا  م��ن  ك��ل  متتلك  حيث  جيبوتي 

قو�عد ع�سكرية.
 

جمل�س االأمن يرفع العقوبات على اإريرتيا بن�س لزعيمة ميامنار: ا�صطهاد الروهينجا ال يغتفر 
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اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/373 تنفيذ عام
24-2 با�سم ورثة  67 حو�ض غرب  قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �لعقار �لتجاري رقم 
�حلاي بيات علي �لقبي�سي وم�ساحتها )80*80( قدم مربع ح�سبما ورد يف كتاب 
 2018/11/21 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �لعلني  باملز�د  �لبيع  يتم  �أن  �لبلدية، على 
يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى متام �لبيع بق�سر �لإمار�ت �لكائن باأبوظبي 

بثمن �أ�سا�سي قدره 6.000.000 درهم )�ستة ماليني درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/373 تنفيذ عام
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �لعقار �لتجاري �ل�سكني �ل�ستثماري رقم 15-15-13-5 
بحي �لغيل �ملعرت�ض مبدينة �لعني با�سم ورثة �حلاي بيات علي �لقبي�سي وم�ساحتها 
)6.404.50( قدم مربع ح�سبما ورد يف كتاب �لبلدية، على �أن يتم �لبيع باملز�د 
�لعلني يوم �لأربعاء �ملو�فق 2018/11/21 يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى 
متام �لبيع بق�سر �لإمار�ت �لكائن باأبوظبي بثمن �أ�سا�سي قدره 1.900.000 درهم 

)مليون وت�سعمائة �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/804 تنفيذ عام
ت  رقم  �لتجاري  �لعقار  يف  �ل�سيوع  على  له  �ملنفذ  ن�سيب  بيع  �لتنفيذ  قا�سي  قرر 
وم�ساحتها  ميجر  يحيى  عبيد  �سعيد  با�سم  �أبوظبي   1/20 �سرق  حو�ض   130
باملز�د  �لبيع  يتم  �أن  على  �لبلدية،  كتاب  يف  ورد  ح�سبما  مربع  قدم   )80*40(
�لعلني يوم �لأربعاء �ملو�فق 2018/11/21 يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى 
 18.000.000 قدره  �أ�سا�سي  بثمن  باأبوظبي  �لكائن  �لإمــار�ت  بق�سر  �لبيع  متام 

درهم )ثمانية ع�سر مليون درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/1094 تنفيذ خارجي
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �لر�ض �لزر�عية رقم 69 �لكائنة بحو�ض )�بو �لنظرة( 
حم�سن  و�سند  �ملزروعي  بخيت  حم�سن  حممد  ورثة  با�سم  �لظفرة  منطقة  غياثي 
�لبلدية،  كتاب  ورد يف  وم�ساحتها )430.554.68( قدم مربع ح�سبما  �ملزروعي 
متام  يف   2018/11/21 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �لعلني  باملز�د  �لبيع  يتم  �أن  على 
بثمن  باأبوظبي  �لكائن  �لإمار�ت  بق�سر  �لبيع  متام  وحتى  م�ساًء  �لر�بعة  �ل�ساعة 

�أ�سا�سي قدره 500.000 درهم )خم�سمائة �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/32 تنفيذ خارجي
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �لعقار �مل�سكن �مل�سغر لال�ستثمار رقم 30�أ منطقة �خلبي�سي 
مربع  قدم   )2.486.45( وم�ساحتها  �لدرمكي  �سيف  بن  حمد  با�سم  �ملريال  حي 
ح�سبما ورد يف كتاب �لبلدية، على �أن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم �لأربعاء �ملو�فق 
2018/11/21 يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى متام �لبيع بق�سر �لإمار�ت 

�لكائن باأبوظبي بثمن �أ�سا�سي قدره 6.000.000 درهم )�ستة ماليني درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/687 تنفيذ عام
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع ن�سف �مل�سكن �ل�سعبي على �ل�سيوع �لكائن مبنطقة �ل�سهامة 
�خلمري  حممد  خمي�ض  وفاطمة  �سامل  ح�سن  عائ�سة  با�سم   519 رقم  �لقدمي 
�لبلدية،  كتاب  يف  ورد  ح�سبما  �لعقار  كامل  مربع  قــدم   )8.000( وم�ساحتها 
متام  يف   2018/11/21 �ملو�فق  �لأربعاء  يوم  �لعلني  باملز�د  �لبيع  يتم  �أن  على 
بثمن  باأبوظبي  �لكائن  �لإمار�ت  بق�سر  �لبيع  متام  وحتى  م�ساًء  �لر�بعة  �ل�ساعة 

�أ�سا�سي قدره 750.000 درهم )�سبعمائة وخم�سون �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  
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اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/290 تنفيذ عام
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع باملز�د �لعلني �لعقار ن�سيب �ملنفذ لها على �ل�سيوع وقدره 
4/1 با�سم  170 �لكائن يف منطقة بني يا�ض �سرق  %50 يف �مل�سكن �ل�سعبي رقم 
ورثة عفر�ء حميد حممد �ملهري وم�ساحتها )10.680( قدم مربع كامل �لعقار 
ح�سبما ورد يف �إفادة �لبلدية، على �أن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم �لأربعاء �ملو�فق 
2018/11/21 يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى متام �لبيع بق�سر �لإمار�ت 

�لكائن باأبوظبي بثمن �أ�سا�سي قدره 800.000 درهم )ثمامنائة �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  

العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/229 تنفيذ عام
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �لر�ض �ل�سكنية رقم 85 حو�ض )مدينة ز�يد( با�سم ق�سيب 
عبد�هلل �سلطان ولطيفة م�سبح و�سيخة عبد�هلل وم�ساحتها )30.462.39( قدم 
مربع ح�سبما ورد يف كتاب �لبلدية، على �أن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم �لأربعاء 
�لبيع بق�سر  �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى متام  2018/11/21 يف متام  �ملو�فق 
�لإمار�ت �لكائن باأبوظبي بثمن �أ�سا�سي قدره 3.750.000 درهم )ثالثة ماليني 

و�سبعمائة وخم�سون �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3090  مدين جزئي

حمل  جمهول  �ل�سميلي  م�سيقرى  خمي�س  علي  خمي�س  1-ع��ل��ي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  ���س.م.ع قد  �ملتكاملة  �لقامة مبا �ن �ملدعي /�سركة �لم��ار�ت لالت�سالت 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )12754.68( درهم قيمة 
فو�تري �خلدمة �ملتاأخر �سد�دها و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سم ملف �لنز�ع رقم 2018/1670 مدين.وحددت 
  ch2.D.19:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/12/4 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1331  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ول بالك�س �نرتيورز 2- عمر غ�سان جهاد فهمي جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/10/18  يف �لدعوى 
توؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاأجري  ل�سالح/جو  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة   )4437056( مبلغ  للمدعية 
ومبلغ  و�مل�ساريف  �لر�سوم  عن  ف�سال  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  يف:2018/4/11  �لق�سائية 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست طلب �لنفاذ. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3384  جتاري جزئي

�ن  �لقامة مبا  �بو هو��س جمهول حمل  �بر�هيم  �حمد  / 1-�سادي  �ملدعي عليه  �ىل 
�ملدعي /�سركة �لرو�بي لالألبان �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و�لر�سوم  درهم   )129098.95( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدو�  بان  عليهم  �ملدعي  بالز�م 
وحتى  �ل�ستحقاق يف:2017/8/1  تاريخ  9% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
�لحد  يوم  لها جل�سة  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  و�سمول �حلكم  �لتام  �ل�سد�د 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.14:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/11/25 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4036  جتاري جزئي

 - ����س.ذ.م.م  �لغ�سيل  �لبخار وخدمات  على  للتنظيف  1-بتلرز   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لبنية  وحر��سة  لتنظيف  /دوك��الن��د  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ف��رع 
وميثله:ح�سن عبد�هلل حممد �آل علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )70647.15( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
يوم �لثنني �ملو�فق:2018/11/26 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2841  مدين جزئي
�لعام  للنقل  ميتبو�س   -2 ذ.م.م  �لبناء  مل��و�د  �ل�سيوية  �ل�سركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لتاأمني �ملتحدة )���س.م.ع( فرع 
دبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهما �لوىل و�لثانية بالت�سامن 
فيما بينهما بان يوؤدو� �ىل �ملدعية مبلغ )26.153( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/11/21 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.17
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3171  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد �مني خليل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /نظرية 
عبد�لرحيم نا�سر�هلل �لزرعوين وميثله:حممد �سالح حممد �حمد �لهاجري قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )50000( 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
لها جل�سة  ��سا�سي.وحددت  رق���م:1999/2018 كق�سية  �لنز�ع  كفالة مع �سم ملف 
يوم �لثنني �ملو�فق:2018/11/19 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2945  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-يانبندد� دهادنابا بوجاري 2- �سينا�س لالعمال �لكهروميكانيكية 
و�لتكييف )�سيماكو( �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /�لحتاد �لوطني 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لدن��ى  لل�سرق  �لعامة  �ل�سمان  �سركة 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
وقدره )10.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف  و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�لثنني  ي��وم  جل�سة  لها  �لفعلي.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12
مكلف  فاأنت  لذ�    ch2.D.18:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/11/19 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2180  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �لفا برينتينج بري�س منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/مقهى مون مود - موؤ�س�سة فردية وميثلها بالتوقيع/ع�سام حممد �مني 
عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �سليمان  �بر�هيم 
مببلغ وقدره )998300( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/12/10 �ل�ساعة 9.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/229 تنفيذ عام
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �مل�سكن �ل�سعبي رقم 5 غرب 6 مبدينة �لظفرة وم�ساحتها 
باملز�د  �لبيع  يتم  �أن  على  �لبلدية،  كتاب  يف  ورد  ح�سبما  مربع  قدم   )14.500(
�لعلني يوم �لأربعاء �ملو�فق 2018/11/21 يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى 
متام �لبيع بق�سر �لإمار�ت �لكائن باأبوظبي بثمن �أ�سا�سي قدره 1.200.000 درهم 

)مليون ومائتا �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  
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اإعــــــالن تنـفيـذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�صر
»قرار املحكمة«

يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/121 تنفيذ عام
قرر قا�سي �لتنفيذ بيع �مل�سكن �ل�سعبي رقم 232 مبنطقة بني يا�ض �سرق 9 با�سم 
�لربيكي وم�ساحتها )9999.96( قدم مربع ح�سبما ورد يف  ر��سد خويدم  فري�ض 
كتاب �لبلدية، على �أن يتم �لبيع باملز�د �لعلني يوم �لأربعاء �ملو�فق 2018/11/21 
يف متام �ل�ساعة �لر�بعة م�ساًء وحتى متام �لبيع بق�سر �لإمار�ت �لكائن باأبوظبي 

بثمن �أ�سا�سي قدره 1.700.000 درهم )مليون و�سبعمائة �ألف درهم(.
�ملدفوع  و�لتاأمني  �مل�سروفات  �سد�د  �ل�سر�ء  �مل�ساريف وعلى ر�غبي  �إىل  بالإ�سافة 
�سادرة  م�سرفية  بكفالة  �أو  نقدً�  �لأ�سا�سي  �لثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من �أحد �مل�سارف �ملعتمدة يف �لدولة �أو ب�سيك مقبول �لدفع.
�أمني �ل�سر   قا�سي �لتنفيذ  
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1423  جتاري كلي
وكفيل  و�سريك  مدير  ب�سفته  بهامباين  نار�يند��س  هاري�س   -2 ����س.ذ.م.م  لي��ن  لي��ف  م�ست�سفى  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
و�سامن  وكفيل  و�سريك  مدير  ب�سفتها  هاري�س  بامباين  �سوبهنا   -3 ���س.ذ.م.م  لين  ليف  م�ست�سفى  ملديونية  و�سامن 
ملديونية م�ست�سفى ليف لين �س.ذ.م.م  4- �دفيت مببهاين هاري�س �ن مببهاين ب�سفته مدير و�سريك وكفيل و�سامن 
ملديونية م�ست�سفى ليف لين ���س.ذ.م.م  5- منرتا بهمباين هاري�س ب�سفتها �سريك وكفيل و�سامن ملديونية م�ست�سفى 
ليف لين ���س.ذ.م.م 6- مركز خط �حلياة �لطبي جلر�حات �ليوم �لو�حد - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية م�ست�سفى 
ليف لين �س.ذ.م.م 7- مركز خط �حلياة �لطبي - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية م�ست�سفى ليف لين �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �لوطني �لعماين �س.م.ع.ع فرع دبي  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
بندب �خلبري  �ملو�سوع  �لف�سل يف  وقبل  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي  بتاريخ:2018/10/31 �حلكم  �ملحكمة حكمت 
�ن  �لدعوى وم�ستند�تها وماع�سى  �لط��الع على ملف  �ل��دور باجلدول وتكون مهمته كالتي  �ملخت�س �ساحب  �مل�سريف 
يقدمه �خل�سوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��سالت �لورقية و�للكرتونية 
�ن وجدت �ل�سجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها ع�سرون �لف درهم كامانة 
على ذمة ح�ساب وم�سروفات �خلبري و�تعابه و�لزمت �ملدعي ب�سد�دها يف خز�نة �ملحكمة ، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم 

 .ch2.E.22:لثنني �ملو�فق:2018/12/17 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12480 بتاريخ 2018/11/15   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1963  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة �مل�سرب للمقاولت �س.ذ.م.م 2- بابون لل�سناعة �س.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/���س��رك��ة �ل��ت��وري��د و�خل���دم���ات �ل��ف��ن��ي��ة ذ.م.م 
وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها بالت�سامن فيما بينهم مببلغ وقدره )1424536.35( درهم و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق �لو�قع يف:2018/4/1 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/11/22 �ل�ساعة 9.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �س بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�ساركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم: 68523 بتاريخ : 2005/04/06
�مل�سجلة بالرقم : 68523 بتاريخ : 2006/04/22

باإ�سم �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
وعنو�نه : �س.ب 9275 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 ��سم �ملتنازل له: �لتميمي �آند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنو�نه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  �لطابق �لأر�سي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.
بتاريخ: 2005/12/12 و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد: 52 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2018/07/05      

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2018/08/28 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

EAT 109699

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�ساركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم: 68526 بتاريخ : 2005/04/06
�مل�سجلة بالرقم : 68526 بتاريخ : 2006/04/22

باإ�سم �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
وعنو�نه : �س.ب 9275 ، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

 ��سم �ملتنازل له: �لتميمي �آند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنو�نه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  �لطابق �لأر�سي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.
بتاريخ: 2005/12/12 و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد: 52 

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2018/07/05      

تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 2018/08/28   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

EAT 109699

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: 297309    بتاريخ: 2018/08/19
رقم �لأولوية: 87773846 بتاريخ:29 /2018/01

باإ�سم : كوم�سكوب �إنك �وف نورث كارولينا
وعنو�نه : 1100 كوم�سكوب بلي�س ، ��س �إي هيكوري ، نورث كارولينا 28602 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
بينية   وح��د�ت  حتديد�ً  �لرقمية  �لبيانات  و�إ�سار�ت  �ل�سوتية  �لإ�سار�ت  لتوزيع  لالت�سالت  �لتحتية  �لبنية  ل�سبكات  حلول 
لإ�سار�ت �لرتدد�ت �لال�سلكية �لتناظرية و�لرقمية ووحد�ت بينية لتو�سيل �سبكات �لبيانات وبيانات �لنطاق �لأ�سا�سي و�أدو�ت 
�لإ�سار�ت  بالبيانات ولتجميع وتعديد وتوزيع  �لال�سلكية  �ل��رتدد�ت  �ل�سبكات لتو�سيل م�سادر  بال�سبكات وعنا�سر  �لتحكم 
�لرقمية وو�سالت �لعبور وقدرة �لتحيز �لتائية ومدخالت �لإ�سار�ت ولوحات �لتو�سيل و�ملفاتيح �لكهربائية لنقل �لإ�سار�ت 
حتديد�ً �لرتدد�ت �لال�سلكية و�لرتدد�ت �لو�سيطة و�لإ�سار�ت �ل�سوئية و�إ�سار�ت �لنطاق �لأ�سا�سي بغ�س �لنظر عن �لت�سمني 
�أو �لو�سائط �ملختلفة �أو طرق �لنقل حتديد�ً كبالت �لألياف �لب�سرية �لأحادية �أو متعددة �لنمط و�لكبالت متحدة �ملحور 
و�لكبالت �ملزدوجة �ملَجدولة وخطوط �لقدرة و�لكبالت �لنحا�سية �ملزدوجة �ملتعددة وو�سالت �لرتدد�ت �لال�سلكية وو�سالت 
�مليكروويف و�لو�سالت �ل�سوئية للف�ساء �حلر وو�سالت للرتدد�ت �لال�سلكية وروؤو�س ر�ديو �لرتدد�ت �لال�سلكية لإر�سال 
�لبيانات وبر�مج لال�ستخد�م يف ت�سميم وتركيب وت�سغيل وحت�سني  �لأ�سا�سي ونقل  �ملنقولة و�لنطاق  �ملعلومات  و��ستقبال 

و�سيانة معد�ت �لت�سالت.
 و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات COMMSCOPE ERA باللغة �لإجنليزية .

�ل�سرت�طات:
�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

EAT 122461

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 295798    بتاريخ: 2018/07/22
باإ�سم : �سلفاتوري فري�غامو ��س. بي. �يه 

وعنو�نه : فيا دي تورنابوين 2، فلورن�سا ، �إيطاليا.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3
م�ستح�سر�ت تبيي�س �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س ، م�ستح�سر�ت تنظيف و�سقل 
وجلي وك�سط ، �سابون ، عطور وزيوت عطرية ، م�ستح�سر�ت جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات 

�أ�سنان.
 SALVATORE FERRAGAMO RINASCIMENTO و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات

باللغة �لإيطالية.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480
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عربي ودويل

ترامب يعنّي جرناال من اأ�صل لبناين �صفريا لدى ال�صعودية
•• وا�صنطن-وكاالت:

�أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، تعيني �جلرن�ل 
�مل��ت��ق��اع��د ج���ون �أب����ي زي����د، �ل����ذي ك���ان �أح����د �أه����م �لقادة 
�لع�سكريني خالل حرب �لعر�ق، �سفري� للوليات �ملّتحدة 

لدى �ل�سعودية.
يتكلم  لبنانية،  �أ�سول  من  �ملتحدر  عاما(   67( زيد  �أب��ي 
�لعربية بطالقة، وقد �أم�سى 34 عاما يف �سفوف �جلي�س 
�لتي  �لو�سطى  �لأمريكية  للقيادة  قائد�  وكان  �لأمريكي 

تغطي �ل�سرق �لأو�سط خالل �حلرب على �لعر�ق.
جامعة  م��ن  للماج�ستري  ر�سالته  على  زي��د  �أب���ي  وح�سل 

كيفية  فيها على  ورك��ز  �ل�سعودية،  ح��ول  وكانت  ه��ارف��رد، 
ولقيت  �ل��دف��اع��ي.  �لإن��ف��اق  ب�ساأن  ق���ر�ر�ت  �ململكة  �ت��خ��اذ 

ر�سالته ترحيبا كبري� يف �لأو�ساط �لأكادميية.
�ملولود يف كاليفورنيا، قد تخرج  �ملتقاعد  وك��ان �جل��رن�ل 
من �أكادميية وي�ست بوينت �لع�سكرية وح�سل على منحة 
ليدر�س يف �لأردن، حيث تعلم �للغة �لعربية، �لتي مل يكن 

يعرفها يف طفولته، ح�سب ما ذكرت وكالة فر�ن�س بر�س.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى �أب����ي زي���د �ل����ذي يتمتع ب���اح���رت�م ك��ب��ري يف 
على  �ل�سيوخ  جمل�س  مو�فقة  على  �حل�سول  و��سنطن، 
ليت�سلم مهامه  �لريا�س  �إىل  ي�سافر  �أن  تعيينه هذ�، قبل 

�لدبلوما�سية �جلديدة.

ميالنيا تطلب من ترامب اإقالة م�صوؤولة 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لقومي  �لأبي�س لالأمن  �لبيت  �إحدى م�ساعد�ت م�ست�سار  �إقالة  �لأمريكي دونالد تر�مب  �لرئي�س  طلبت ميالنيا تر�مب من زوجها 
ريت�سارد بولتون، يف خطوة جديد تعك�س ح�سب �ل�سحف �ل�سر�عات د�خل �لرئا�سة. ويتعلق طلب زوجة �لرئي�س �لأمريكي مب�ساعدة 
م�ست�سار �لأمن �لقومي يف �لبيت �لأبي�س مري� ريكارديل. وقالت �ستيفاين غري�سام �لناطقة با�سم ميالنيا تر�مب يف بيان �إن “موقفنا 
هو �أنها مل تعد ت�ستحق �لعمل يف �لبيت �لأبي�س«. لكن �لرئا�سة نفت �إقالة ريكارديل �لتي تقول �ل�سحف �إنها تو�جه �نتقاد�ت من قبل 
عن م�سادر  “وول �سرتيت جرنال”  �أكتوبر. ونقلت �سحيفة  �لأول  ت�سرين  �إفريقيا مطلع  �إىل  �لرئي�س منذ رحلتها  م�ساعدي زوجة 
�لقومي«. وي�ستبه فريق  �لأم��ن  ��ستخد�م م��و�رد خم�س�سة ملجل�س  �لطائرة وطلبات  “مبكان يف  �لأم��ر يتعلق  �أن  �مل�سكلة،  مطلعة على 
�ل�سيدة �لأوىل �أي�سا باأن ريكارديل هي م�سدر “رو�يات �سلبية” عن �ل�سيدة �لأوىل وم�ساعديها. وترى و�سائل �لإعالم �أن �جلدل ب�ساأن 
هذه �مل�سوؤولة يف �لبيت �لأبي�س، تعك�س �لنق�سامات بني خمتلف �لتيار�ت د�خل �لبيت �لأبي�س �لذي تنت�سر فيه �ل�سائعات عن رحيل 
م�سوؤولني منذ قر�ر �إقالة وزير �لعدل جيف �سي�سنز �لأ�سبوع �ملا�سي. وبولتون هو من �ملحافظني �جلدد و�أحد قادة جناحه �ملت�سدد يف 

�حلزب �جلمهوري �لذي يدعو �إىل �لأحادية.

لعبة خطرة
ت�ساف  �أن  ي���ج���ب  ه������ذ�،  ك����ل  �ىل 
�لتي  �لأخ���رية  �ل�سيا�سية  �خليبات 
تر�مب يف عقر  دونالد  لها  تعر�س 
�نتخابات  م���ن  �أ����س���ب���وع  ب��ع��د  د�ره 
�ل��ت��ج��دي��د �ل��ن�����س��ف��ي: خ�����س��ارة غري 
متوقعة ملقعد جمهوري يف جمل�س 
�ل�سيوخ يف ولية �ريزونا بعد �إعادة 
��سافية يف  �لأ���س��و�ت، هزمية  ف��رز 
ولية كاليفورنيا، و�سكوك م�ستمرة 

يف وليتي فلوريد� وجورجيا...
بالن�سبة جلان �إيريك بر�نا، “يدفع 
م���اك���رون ف���ات���ورة ه���ذ� �مل��ك��ث��ف من 
�لأخبار �ل�سيئة”. منذ عام ون�سف، 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����س��ي طريقة  وج���د 
ل��ل��ت��ع��ب��ري ب�����س��وت ع����ال وب���ق���وة عن 
خالفاته �لإيديولوجية مع دونالد 
عد�وته،  ي�ستفز  �ن  دون  ت���ر�م���ب 
�مل���ث���ال، خ���الل زيارته  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
�لعا�سمة  و��سنطن  �إىل  �لر�سمية 
يف �أبريل �ملا�سي. »لقد كان ير�عيه 
هذه  ول��ك��ن  �لآن،  ح��ت��ى  وي��ج��ام��ل��ه 
�مل����رة ت��ل��ق��ى م���اك���رون ن�����س��ي��ب��ه من 
�سهام �لتغريد�ت. مع تر�مب، نف�س 
حارقة  ت��غ��ري��دة  د�ئ��م��ا:  �لت�سل�سل 
وع��ادة ما يعطي  �نفجار،  ثم  �أوىل، 
به  يلقي  ث��م  خل�سمه  وق��ح��ة  كنية 
�لجتماعات”،  يف  ملوؤيديه  فري�سة 
�ل�سيا�سية،  �ل��ع��ل��وم  �أ���س��ت��اذ  ي��ق��ول 
�لذي يخ�سى من �أن يلقى �إميانويل 
م����اك����رون م�����س��ري� مم���اث���ال. »من 
على  ي����دو�����س  �ن  ت����ر�م����ب  ع�������اد�ت 
ح��ل��ف��ائ��ه، وح���ال���ة ج��ا���س��نت ت����رودو 
نيكول  ي��ق��ول  جيد�ً”  ذل��ك  تو�سح 
با�سار�ن، �لذي يريد �ن يكون �أكر 
�لعالقات  م�ستقبل  ب�����س��اأن  ت��ف��اوؤًل 
�ملتحدة،  و�ل����ولي����ات  ف��رن�����س��ا  ب���ني 
م�سري�ً �إىل �سخ�سية دونالد تر�مب 

“�لتي ل يحكمها منطق«.
بر�نا، فقد مت  �إيريك  وح�سب جان 
�إميانويل ماكرون من قبل  حتذير 
و���س��ائ��ل �لإع�����الم �لأم��ري��ك��ي��ة منذ 
لحظو�  “لقد  �أب���ري���ل:  يف  زي��ارت��ه 
م��ن خالل  خ��ط��رة  لعبة  يلعب  �أن���ه 
�مل��ر�ه��ن��ة ع��ل��ى �ل��ق��رب �مل��ف��رط من 
ي���دف���ع ثمنها  ق����د  ل��ع��ب��ة  ت����ر�م����ب، 
ب���اه���ظ���ا م���ق���اب���ل ع�����ائ�����د�ت و�رب������اح 
“لقد  له،  �سيقولون  و�لآن  قليلة.. 

�أخربناك بذلك«.
عن لك�سربي�ض

•• الفجر - خرية ال�صيباين

هل �أحرق �إميانويل ماكرون �أ�سابعه 
�حلارقة  �جلمرة  مع  تعاطيه  �أثناء 
�لتي هي دونالد تر�مب؟ �لثالثاء، 
�أ�سدر �لرئي�س �لأمريكي و�بال من 
فيها  �ن��ت��ق��د  �لغا�سبة  �ل��ت��غ��ري��د�ت 
هجوم  �ل��ف��رن�����س��ي.  ن��ظ��ريه  بق�سوة 
�أ�سبوع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  ب��ع��د  ي��ح��دث 
ذك������رى هدنة  خ�����س�����س��ت لإح����ي����اء 
بد�  حيث  �لأوىل،  �لعاملية  �حل���رب 
دونالد تر�مب معزول عن فعاليات 
�حلدث، �لذي بد�أ بتوتر دبلوما�سي 
طرحها  �ل����ت����ي  �ل����ف����ك����رة،  ج��������ر�ء 
�إميانويل ماكرون، و�لقائلة باإن�ساء 

جي�س �أوروبي.
بعد تهديد �سمني بفر�س �سر�ئب 
�لوليات  �إىل  �مل�ستورد  �لنبيذ  على 
�ملتحدة من فرن�سا، هاجم م�ستاأجر 
�إميانويل  مبا�سرة  �لأبي�س  �لبيت 
بالفرن�سيني:  وع��الق��ت��ه  م���اك���رون 
يعاين  �مي��ان��وي��ل  �ن  ه��ي  “�مل�سكلة 
من �سعبية متدنية جد� يف فرن�سا، 
يقارب  بطالة  ومعدل  باملائة،   26
على  وع������الوة   )...( ب���امل���ائ���ة   10
�أك����ر قومية  ب��ل��د  ذل����ك، ل ي��وج��د 
للغاية،  ف��خ��ور  �سعب  ف��رن�����س��ا،  م��ن 
�لورق،  �حل��ق يف ذلك!”. على  ول��ه 
“�ل�ساذين”  بني  �لطالق  �أن  يبدو 

�ملعلنني يف �ل�سيا�سة قد مّت.

نهاية �أ�سبوع كارثية
�أي حول  ي���وج���ع،  ح��ي��ث  »ي��ه��اج��م��ه 
وبب�ساطة  و�ل��ب��ط��ال��ة..  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
يلخ�س  وعاجز�”،  فا�سال  يعتربه 
ج���ان- �ري���ك ب��ر�ن��ا، �أ���س��ت��اذ �لعلوم 
�لوليات  يف  �ملتخ�س�س  �ل�سيا�سية 
�مل����ت����ح����دة. وب����ال����ت����ايل، ف������اإن جذر 
�ل����ه����ج����م����ات �مل����وج����ع����ة ه��������ذه، هو 
�خلالف حول “�جلي�س �لأوروبي” 
�إميانويل ماكرون  د�ف��ع عنه  �ل��ذي 
�لأ�����س����ب����وع   1 �أوروب������������ا  �ذ�ع���������ة  يف 
منذ  نوفمرب،   10 �ل�سبت  �ملا�سي. 
ه��ب��وط ط��ائ��رت��ه يف ب��اري�����س، طعن 
�لفرن�سي  �لتو�فق  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
بجعل  ن��ظ��ريه  متهما  �لم��ري��ك��ي، 
�ملتحدة  و�لوليات  و�ل�سني  رو�سيا 
ب����د� �ن �جل���دل  �ل�����س��ّل��ة.  ن��ف�����س  يف 
م�ستاأجر  ح  و�سّ �ن  بعد  �نطفاأ،  قد 
خالل  ت�سريحاته  �لليزيه  ق�سر 

‘كانفعال  �ل���ق���وم���ي���ة  وت�������س���وي���ر 
ماكرون  �إميانويل  هاجم  حمزن’، 
كل ما ي�سنع بنية تر�مب، من ناحية 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  ر�أى  �أخ�����رى، 
جميع نظر�ئه يجتمعون من دونه، 
ر�أى،  و����س��ن��ط��ن  ع��ودت��ه �ىل  وع��ن��د 
ماكرون  �ن  �ل�سحافة،  خ��الل  م��ن 

ينت�سب كزعيم للعامل �حلر«.

�مل�سطرب.  حليفه  مع  منفرد  لقاء 
نهاية  ع��ط��ل��ة  �أن  ه����ي  “�مل�سكلة 
�لأ�سبوع كانت �سيئة جد� لرت�مب، 
ي���ج���ب �أخ�������ذ ه�����ذ� يف �لع����ت����ب����ار.. 
ومبا�سرة �إثر عودته، جلدته و�سائل 
�لإعالم �لأمريكية، وحتى جمعيات 
ق�����د�م�����ى �مل�����ح�����ارب�����ني �ل�����ذي�����ن مل 
تر�مب  يلغي  �أن  مطلقا  ي�ست�سيغو� 

�لفرن�سي هذ� �خلطاب مرة �أخرى 
يف كلمته حتت قو�س �لن�سر �لحد 
�لذي  �لأمريكي  �لرئي�س  وج��ود  يف 

�سعر باأنه م�ستهدف.
“ما حدث  يقول جان �يريك بر�نا 
يف نهاية هذ� �ل�سبوع خطري. فمن 
ن��اح��ي��ة، م���ن خ����الل �لإ�����س����ادة مرة 
�لط����ر�ف،  �مل��ت��ع��دد  بالعمل  �أخ����رى 

�ملطر  بيلو ب�سبب  زي��ارة مقربة بو� 
�أ�ستاذ  ب��ا���س��ار�ن،  ن��ي��ك��ول  ي��ذّك��ر   ،“
يف  و�ملتخ�س�س  �ل�سيا�سية  �لعلوم 

�لعالقات �لفرن�سية �لأمريكية.
�لرئي�س  �سعى  �لثالثاء،  ق�سفه  يف 
�لقر�ر.  ه���ذ�  ���س��رح  �إىل  �لأم��ري��ك��ي 
للمروحية  “عندما ل ميكن  وق��ال 
 ... �لأوىل  �مل���ق���ربة  �إىل  ت�����س��ل  �أن 

جر�ء روؤية تقارب �ل�سفر، �قرتحت 
�أن نذهب �إىل هناك عن طريق �لرب، 
�ل �ن �جهزة �ل�ستخبار�ت قالت يل 
�ملقربة بعيدة جد� عن �ملطار،  ‘ل’، 

وباري�س حما�سرة متاما«. 
 

مو�جهة �يديولوجية
�أن �ختيار �لإ�سارة  ومع ذلك، يبدو 

�مل���ف���رت����س���ة  “�لقومية”  �إىل 
خمتلفة.  طبيعة  ل��ه  للفرن�سيني، 
يتبناه دونالد  �لذي  �مل�سطلح،  هذ� 
يحيل  �أك��ت��وب��ر،  م��ن��ذ  علنا  ت��ر�م��ب 
�إميانويل  ي�سعه  �لذي  �لف�سل  �إىل 
�لقوميني  ب��ني  منهجيا  م���اك���رون 
�لطر�ف  تعدد  وبني  و�لتقدميني، 
و�لنعز�لية. وقد ��ستخدم �لرئي�س 

بعد �سو�ريخ �لتغريد�ت و�لقطيعة �لأيديولوجية:

هل هو الطالق ال�صيا�صي بني ترامب وماكرون...؟
ر�أى �لرئي�ض �لأمريكي جميع نظر�ئه يجتمعون من دونه، وماكرون ينت�سب كزعيم للعامل �حلر

�سعر تر�مب بالعزلة و�سط �جلموع�لقرت�ب كثري� من �لنار  يحرق

فكرة �جلي�س �لوروبي �زعجت �لمريكان حمي �لوطي�س بني �لرئي�سني �لفرن�سي و�لمريكي

�ملحاربون �لقد�مى غا�سبون من تر�مب لح ماكرون وكانه زعيم �لعامل �حلر

دفع �لرئي�ض �لفرن�سي فاتورة �سيل �لأخبار �ل�سيئة �لتي تهاطلت على نظره �لمريكي 
مر�هنة ماكرون على �لقرب �ملفرط من تر�مب، لعبة خطرة ثمنها باهظ وعائد�تها قليلة

من عادات ترامب اأن يدو�س على حلفائه، 
وحالة جو�صتني ترودو تو�صح ذلك جيدًا

جذر الهجوم املوجع، هو اخلالف حول 
»اجلي�س االأوروبي« الذي دافع عنه ماكرون
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 115078 
با�س��م:  �سمارت �سيتي )دبي( منطقة حرة- ذ م م

مكتب رقم F 63 ، بلوك A 2، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وعنو�نه:  
�لو�ق�عة بالفئة: 35

بتاريخ: 2010/01/06  و�مل�سجلة حتت رقم: 99166 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2028/06/23 �حلماية يف 2018/06/23  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 115079 
با�س��م:  �سمارت �سيتي )دبي( منطقة حرة- ذ م م

وعنو�نه:  مكتب رقم F 63 ، بلوك A 2، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ: 2010/01/06  و�مل�سجلة حتت رقم: 99167 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2028/06/23 �حلماية يف 2018/06/23  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 
�ملودعة بالرقم : 115081 

با�س��م:  �سمارت �سيتي )دبي( منطقة حرة- ذ م م 
وعنو�نه:  مكتب رقم F 63 ، بلوك A 2، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة بالفئة: 38
بتاريخ: 2010/01/06  و�مل�سجلة حتت رقم: 99168 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
 2028/06/23 �حلماية يف 2018/06/23  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 115082 
با�س��م:  �سمارت �سيتي )دبي( منطقة حرة- ذ م م

وعنو�نه:  مكتب رقم F 63 ، بلوك A 2، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ: 2010/01/06  و�مل�سجلة حتت رقم: 99169 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2028/06/23 �حلماية يف 2018/06/23  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290005بتاريخ: 2018/04/02
باإ�سم : كاماين فودز بر�يفت ليمتد

وعنو�نه : و�ن بي كيه �سي ، �سي وينغ ، 810 ، بي كيه �سي ، باندر� )�ي�ست( ، مومباي-400051 ، �لهند.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 29
حلوم و�أ�سماك وحلوم �لدو�جن و�ل�سيد ، خال�سات �للحم ، فو�كه وخ�سرو�ت حمفوظة وجممدة وجمففة 
ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر ، بي�س ، حليب ومنتجات �حلليب ، زيوت ودهون 
�ساحلة لالأكل ، زيت بذور �لعنب ، زيت �سم�سم ، زيت جوز �لهند ، زيت �ل�سويا ، زيت �لزيتون، �سمنة ، زيت 
، زيت نخالة �لأرز  ، زي��وت �لطهي  �لبندق  ، زيت  ، زي��وت منكهة  ، زيت ذرة  �لكانول  ، زيت  �ل�سود�ين  �لفول 

للطعام.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة COCOPURE باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290989تاريخ: 2018/04/23
باإ�سم : �سركة ترمي عمر�ن �لقاب�سة ذ.م.م 

�لعربية  �لإم����ار�ت   ، �ل�سارقة   ،  6823 بريد  �سندوق   ، �لق�سباء   ، �لهند  ب��رج   ،  1401 رق��م  جناح   : وعنو�نه 
�ملتحدة.

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، �لت�سويق ، خدمات جتميع ت�سكيلة من �ل�سلع ل�سالح �لغري، وذلك لتمكني 
عامة �لزبائن من معاينتها و�سر�ئها عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ، ميكن تقدمي هذه 
�خلدمات من خالل حمالت �لبيع بالتجزئة عرب �لنرتنت وحمالت �لبيع بالتجزئة ومنافذ �لبيع باجلملة 

�أو من خالل كتالوجات �لطلب �لربيدي �أو من خالل و�سائل �لت�سال �للكرتونية. 
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات LYFE CAFÉ باللغة �لإجنليزية حتتها ر�سم حلزوين مميز 

بثالث حلقات.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290991تاريخ: 2018/04/23
باإ�سم : �سركة ترمي عمر�ن �لقاب�سة ذ.م.م 

�لعربية  �لإم����ار�ت   ، �ل�سارقة   ،  6823 بريد  �سندوق   ، �لق�سباء   ، �لهند  ب��رج   ،  1401 رق��م  جناح   : وعنو�نه 
�ملتحدة.

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم   ، كافترييات   ، مقاهي   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة   ، و�مل�سروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�لوجبات  تقدمي  مطاعم   ، �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم   ، مطاعم   ، و�ل�سر�ب  بالطعام  �لتزويد   ، )�لكانتينات( 

�خلفيفة.
حلزوين  ر�سم  حتتها  �لإجنليزية  باللغة   LYFE CAFÉ كلمات  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 

مميز بثالث حلقات.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290008بتاريخ: 2018/04/02
باإ�سم : كاماين فودز بر�يفت ليمتد

وعنو�نه : و�ن بي كيه �سي ، �سي وينغ ، 810 ، بي كيه �سي ، باندر� )�ي�ست( ، مومباي-400051 ، �لهند.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 31
�حلية،  �حليو�نات   ، �أخ��رى  فئات  �ل��و�ردة يف  و�لغابات غري  �لب�ساتني  ومنتجات  �لزر�عية  و�ملنتجات  �لِغالل 
�لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة ، �لبذور ، �لنباتات و�لزهور �لطبيعية ، �ملو�د �لغذ�ئية �خلا�سة باحليو�نات 

، �ل�سعري �ملنبت )�مللت(.
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة RISO باللغة �لإيطالية.

�ل�سرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 115084 
با�س��م:  �سمارت �سيتي )دبي( منطقة حرة- ذ م م

وعنو�نه:  مكتب رقم F 63 ، بلوك A 2، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لو�ق�عة بالفئة: 43

بتاريخ: 2012/05/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 115084 
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف 

 

 2028/06/23 2018/06/23  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 120035 
با�س��م:  جمموعة دبي للتاأمني ذ.م.م.

وعنو�نه:  مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت ، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2010/4/14 و�مل�سجلة حتت رقم: 101806 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2028/10/6 �حلماية يف 2018/10/6  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 121979 
با�س��م:  جمموعة دبي للتاأمني ذ.م.م. 

وعنو�نه:  مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت ، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2010/4/14  و�مل�سجلة حتت رقم: 101808 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2028/11/9 �حلماية يف 2018/11/9  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 121980 
با�س��م:  جمموعة دبي للتاأمني ذ.م.م. 

وعنو�نه:  مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت ، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س ب 73311، دبي، �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 2010/4/14 و�مل�سجلة حتت رقم: 101807 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2028/11/9 �حلماية يف 2018/11/9  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291002: تاريخ: 2018/04/23
باإ�سم : �أور�فيل �ستايز �سنغافورة ، بيه تي ئي. �ل تي دي.

وعنو�نه : 4 ، باتريي رود ، #25-01 ، بانك �أوف ت�ساينا ، �سنغافورة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 35
�لأن�سطة   ، �للكرتونية  و�ل��ت��ج��ارة  �لن��رتن��ت  ع��رب  ل��الأ���س��و�ق  و�لإع����الن، توفري من�سات  �ل��دع��اي��ة  خ��دم��ات 
�لفنادق  بخدمات  يتعلق  فيما  و�ملطبوعة  �للكرتونية  �لو�سائط  عرب  و�لإعالنية  و�لرتويجية  �لدعائية 

و�ملطاعم ، خدمات ت�سويق �لحد�ث ، توفري خدمات �لدعاية و�لعالن للت�سويق وترويج �ملبيعات.
ROOMS بخط �سغري  OYO بخط عري�س حتتها كلمة  و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 
د�خل  �لأبي�س  باللون  باأكملها  و�لعالمة  لدمعة  مميز  ر�سم  ي�سارهما  على  �لإجنليزية  باللغة  و�لكلمات 

م�ستطيل باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291004: تاريخ: 2018/04/23
باإ�سم : �أور�فيل �ستايز �سنغافورة ، بيه تي ئي. �ل تي دي.

وعنو�نه : 4 ، باتريي رود ، #25-01 ، بانك �أوف ت�ساينا ، �سنغافورة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 42
�إد�رة  ، خدمات �لرب�مج يف جمال  تفعيل ت�سهيالت مو�قع �لنرتنت لالآخرين  �لكمبيوتر حتديد�ً  خدمات 
وحجز �لفنادق، خدمات توفري مو�قع �لكمبيوتر )مو�قع �لنرتنت( و�لرب�مج �لقابلة للتنزيل �لتي تعر�س 
مو�قع  توفري   ، و�ل�سفر  و�ل�سياحة  �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  يقدمون  و�لذين  ي�سعون  �لذين  �أولئك  بني  �لو�ساطة 
جمال  يف  و�أن�سطة  �أح��د�ث  على  و�لتو�سيات  و�مل�ساهد�ت  �ملعدلت  ن�سر  من  �مل�ستخدمني  متكن  �لكرتونية 

�ل�سيافة.
ROOMS بخط �سغري  OYO بخط عري�س حتتها كلمة  و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 
د�خل  �لأبي�س  باللون  باأكملها  و�لعالمة  لدمعة  مميز  ر�سم  ي�سارهما  على  �لإجنليزية  باللغة  و�لكلمات 

م�ستطيل باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291005: تاريخ: 2018/04/23
باإ�سم : �أور�فيل �ستايز �سنغافورة ، بيه تي ئي. �ل تي دي.

�سنغافورة.  ، ت�ساينا  �أوف  بانك   ، وعنو�نه : 4 ، باتريي رود ، 01-25# 
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات ، �لإقامة �ملوؤقتة ، حجز �لفنادق وغريها من �ملر�فق لالإقامة �ملوؤقتة ، 

خدمات �ملطاعم و�مل�سارب.
ROOMS بخط �سغري  OYO بخط عري�س حتتها كلمة  و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 
د�خل  �لأبي�س  باللون  باأكملها  و�لعالمة  لدمعة  مميز  ر�سم  ي�سارهما  على  �لإجنليزية  باللغة  و�لكلمات 

م�ستطيل باللون �لأحمر.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291139: تاريخ: 2018/04/25
باإ�سم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه : �س.ب. 51133 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36
خدمات �لتاأمني ، �ل�سوؤون �لتمويلية ، �ل�سوؤون �ملالية ، �ل�سوؤون �لعقارية ، مكاتب �لعقار�ت و�ل�سقق �ل�سكنية 
و�سم�سرة  �لعقار�ت  و�إد�رة  �لعقار�ت  ووك��الت  �لعقار�ت  و�ملكاتب  وتثمني  �ل�سقق  وتاأجري  �لعمار�ت  و�إد�رة 
�لعقار�ت و�لتقييم �ملايل للعقار�ت ، �ل�ست�سار�ت �ملالية و�لإد�رة �ملالية و�لكفالت �ملالية و�خلدمات �لتمويلية 
�لتاأمني  و��ست�سار�ت  �لتاأمني  و�سم�سرة  �ل�سم�سرة   ، �لإ�سكان  ، وكالء  بالتق�سيط  �لبيع  ، متويل  �ل�سمانات   ،
 ، بالرهانات  �خلا�سة  �مل�سرفية  �لأعمال   ، �لعقار�ت  وتاأجري  و�لإيجار  �ل�سر�ء  متويل   ، �لتاأمني  ومعلومات 
تنظيم �لتح�سيل ، ��ستثمار روؤو�س �لأمو�ل ، جمع �لتربعات �خلريية ، حت�سيل �لإيجار�ت ، مكاتب �لئتمان ، 

خدمات بطاقات �لتاأمني ، خدمات بطاقات �لدين ، وكالت حت�سيل �لديون ، �لقرو�س �ملالية.
 REFLECTION كلمة  حتتها  �لعربية  باللغة  رفلك�سن  كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 

باللغة �لإجنليزية و �لكلمات بخط مميز باللون �لذهبي �لباهت.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 290080بتاريخ: 2018/04/03
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات   08933  ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الز�  �أن��د جون�سون  و�ن جون�سون   : وعنو�نه 
�ملتحدة �لأمريكية.   

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
م�ستح�سر�ت م�سادة لاللتهابات وم�ستح�سر�ت م�سكنة لالأمل

�لإجنليزية. باللغة   DOLORCARE و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة
�ل�سرت�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290081تاريخ: 2018/04/03
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون

�لوليات   08933  ، نيو جري�سي   ، برنزويك  نيو   ، ب��الز�  �أن��د جون�سون  و�ن جون�سون   : وعنو�نه 
�ملتحدة �لأمريكية.   

�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 10
�أجهزة طبية باعثة لل�سوء و�حلر�رة لعالج         �لأمل.

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة DOLORCARE باللغة �لإجنليزية.
�ل�سرت�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم: 290280تاريخ: 2018/04/08
باإ�سم : مون�سرت �إنرجي كومباين

وعنو�نه : 1 مون�سرت و�ي ، كورونا ، �سي �إيه 92879 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 32
وم�ساحيق  وم��رك��ز�ت  �أ�سربة  �لطاقة،  وم�سروبات  �لغازية  �مل�سروبات  ذل��ك  يف  مبا  كحولية  غري  م�سروبات 
وم�ستح�سر�ت لعمل �مل�سروبات مبا يف ذلك �مل�سروبات �لغازية وم�سروبات �لطاقة، �لبرية )�سر�ب �ل�سعري( 

غري كحويل.
RULE YOUR KINGDOM! باللغة �لإجنليزية  و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات 

باآخرها عالمة تعجب.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291190: تاريخ: 2018/04/26
باإ�سم : : جمموعة �أغذية �س.م.ع

وعنو�نه : �س.ب. 37725 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة �لعالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�سروبات غري �لكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من �لفو�كه وع�سائر 

�لفو�كه ، �سر�ب وم�ستح�سر�ت �أخرى لعمل �مل�سروبات.
 SUNSHINE WATERو�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات ماي �ل�سم�س باللغة �لعربية و

باللغة �لإجنليزية.
�ل�سرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�سد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480
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الفجر الريا�ضي

••دبي –الفجر: 

�مل�����س��اب��ق��ات باحتاد   �ع��ت��م��دت جل��ن��ة 
مو�عيد  �ل����ق����دم  ل���ك���رة  �لإم����������ار�ت 
ع�سر  �ل�ستة  دور  مباريات  ومالعب 
لبطولة كاأ�س رئي�س �لدولة »حفظه 
-2018 �ل��ري��ا���س��ي  للمو�سم  �هلل« 
�سهر  يف  ���س��ت��ل��ع��ب  و�ل���ت���ي   2019
 . �مل��ق��ب��ل  �لأول«  »ك���ان���ون  دي�����س��م��رب 
جاء ذلك خالل �جتماع �للجنة يوم 
�لثنني �ملا�سي برئا�سة �سعادة ح�سن 
عبد �لوهاب �لقو��سي ع�سو جمل�س 
�إد�رة �لحتاد، رئي�س جلنة �مل�سابقات، 
وبح�سور عبد�هلل �لظنحاين، وخالد 
عو�س وخالد عبيد �أع�ساء �للجنة، 
�إد�رة �مل�سابقات  و�أمين هارون مدير 
رئي�س  ���س��رور  وحم��م��د  و�لت�سجيل، 
و�ل�سيد  و�لت�سجيل،  �مل�سابقات  ق�سم 

�أبو �لنجا م�سوؤول �عتماد �ملباريات . 
وقررت �للجنة �أن تقام مباريات دور 
�ل� 16 على مد�ر ثالثة �أيام مر�عاة 
�لبث �لتليفزيوين للمباريات، حيث 
يوم  و�ل��وح��دة  دب��ا  فريقي  �سيلتقي 
 2018 7 دي�سمرب  �جلمعة �ملو�فق 
ب���ن ر�����س���د »ملعب  ب��ا���س��ت��اد م��ك��ت��وم 
�سباب �لأهلي دبي« �ل�ساعة 16:45 
م�����س��اًء، ف��ي��م��ا ي���و�ج���ه ف��ري��ق �لعني 
�ل�ساعة  �ليوم  ذ�ت  �لو�سل يف  فريق 
بن  حممد  با�ستاد  م�ساًء   19:30
يوم  .ويف  �جل����زي����رة   ب���ن���ادي  ز�ي�����د 
�ستقام  دي�سمرب   8 �مل��و�ف��ق  �ل�سبت 
�أربع مباريات جتمع فريق �لفجرية 
 16:40 مع فريق عجمان �ل�ساعة 
باإ�ستاد نادي �لإم��ار�ت بر�أ�س  ع�سر�ً 
فريق  م��ع  �لظفرة  وف��ري��ق  �خليمة، 
دبا �حل�سن �ل�ساعة  16:45 ع�سر�ً 

با�ستاد بني يا�س بال�ساخمة، وفريق 
�ل�سارقة مع فريق �جلزيرة �ل�ساعة 
19:30 م�ساًء با�ستاد زعبيل بنادي 
، وف���ري���ق ح��ت��ا م���ع فريق  �ل���و����س���ل 
�لإمار�ت با�ستاد �حتاد كلباء �ل�ساعة 
مباريات  وتختتم   . م�ساء   19:30
دور �ل���� 16 ي���وم �لأح����د �مل���و�ف���ق 9 
دي�����س��م��رب ب��اإق��ام��ة م��ب��ار�ت��ني جتمع 
ف��ري��ق ب��ن��ي ي��ا���س م��ع ف��ري��ق �لن�سر 
بنادي  ب����ن حم���م���د  ب���ا����س���ت���اد خ���ال���د 
ع�سر�ً،   16:40 �ل�ساعة  �ل�سارقة 
وفريق �سباب �لأهلي دبي مع فريق 
�سعيد  بن  ر��سد  با�ستاد  كلباء  �حتاد 
 19:30 �ل�����س��اع��ة  ب���ن���ادي ع��ج��م��ان 
خالل  �للجنة  ناق�ست  كما  م�����س��اًء. 
�ملتعلقة  �مل�ستجد�ت  �أخ��ر  �لجتماع 
ع�����س��ر من  �ل�����س��ت��ة  دور  مب���ب���اري���ات 
م�سابقة كاأ�س �ساحب �ل�سمو رئي�س 

و�أو����س���ت   ،« �هلل  ح��ف��ظ��ه   « �ل���دول���ة 
�لتي  �مل�سابقة  لئحة  برفع  �للجنة 

ب�سياغتها  �ملكلف  �لعمل  فريق  فرغ 
�إد�رة  جم��ل�����س  �إىل  �إع�����د�ده�����ا  م���ن 

�لحتاد للم�سادقة عليها، بالإ�سافة 
�لنو�حي  جميع  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  �إىل 

�لتي  باملباريات  �ملتعلقة  �لتنظيمية 
�ل�����س��اب��ع من  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �ستنطلق 

خروج  ي�سمن  مم��ا  �ل���ق���ادم  �ل�����س��ه��ر 
�مل�سابقة على �أف�سل نحو ممكن. 

اعتماد مواعيد ومالعب مباريات دور 
الـ 16 مل�صابقة كاأ�س رئي�س الدولة

»املحرتفني« تتوج بجائزة اأف�صل مبادرة 
ريا�صية للعام 2018

للعام  ريا�سية  م��ب��ادرة  �أف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة  �مل��ح��رتف��ني  دوري  جلنة  ُت��وج��ت 
�لتي ينظمها �حتاد �إذ�عات �لدول  2018 �سمن جو�ئز برودكا�ست برو 
�لعربية عن م�سروع �ملقعد �لفرت��سي �خلا�س ببث �ملباريات عن طريق 

تقنية �لو�قع �لفرت��سي.
�إطالق  �جل��اري عن  �لعام  �آذ�ر من  مار�س-  �أعلنت يف  قد  �للجنة  وكانت 
م�سروع �ملقعد �لفرت��سي �لذي ميكِّن ع�ساق كرة �لقدم من �ل�ستمتاع 
مب�ساهدة �ملباريات عرب تقنية �لبث �لفرت��سي عرب تثبيت �لتطبيق على 

�لأجهزة �لتي تعمل على نظامي »�آي �أو �أ�س« و”�أندرويد”«.

 2018-2017 ملو�سم  �لعربي  �خلليج  كاأ�س  نهائي  م��ب��ار�ة  و�أ�سبحت 
�لتي �أقيمت يوم �خلمي�س �ملو�فق 29 مار�س 2018 بني ناديي �لوحدة 
ب�سكل مبا�سرة  بثها كاملة  �لقدم يتم  تاريخ كرة  �أول مبار�ة يف  و�لو�سل 

عرب تقنية �لو�قع �لفرت��سي.
�أن جلنة دوري �ملحرتفني كانت قد توجت بجائزة �لإجن��از �ملهني  يذكر 
م�سروع  ع��ن  تر�سحت  كما   ،2016 ع��ام  ب��رو  برودكا�ست  ج��و�ئ��ز  �سمن 
جو�ئز  �سمن  �آ�سيا  يف  رقمية  من�سة  �أف�سل  جلائزة  �لفرت��سي  �ملقعد 

�سناعة �لريا�سة �لآ�سيوية لهذ� �لعام.

حتتفل بطولة حتدي كاأ�س بور�سه بي دبليو تي جي 
تي 3 �ل�سرق �لأو�سط بانطالق مو�سمها �لتاريخي 
�لعا�سر بالإعالن عن ر�ع جديد للقب، و�سكل جديد 
من  جديدة  وجمموعة  جديدة  وفئات  لل�سباقات، 
�لفتتاحية  �جلولة  �نطالق  مع  وذل��ك  �ل�سائقني، 
 17-16 �أوت��ودروم يومي  للمو�سم على حلبة دبي 
ن��وف��م��رب �جل�����اري. وم��ن��ذ �إط��الق��ه��ا ع���ام 2009، 
�سيطرت �ل�سل�سلة، �لتي تعد �أطول �سل�سلة �سباقات 
ل��ل�����س��ي��ار�ت يف �ل�����س��رق �لأو����س���ط وت��ن��ظ��م��ه��ا �سركة 
�ل�سرق  بالنيابة عن �سركة بور�سه  �سباقات ليخرن، 
�ل�����س��ب��اق��ات �لحرت�فية  �لأو����س���ط و�أف��ري��ق��ي��ا، ع��ل��ى 
يف �مل��ن��ط��ق��ة، م���ا ب���و�أه���ا م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف هذه 
�لريا�سة. ويحفل �ملو�سم �لعا�سر لل�سل�سة بالعديد 
من �لتح�سينات �جلديدة، �مل�سممة خ�سي�ساً لرفع 
�ل�سم  �لإع��الن عن  �إىل جانب  �ملناف�سة،  م�ستويات 
�جلديدة  �لرعاية  من  �نطالقاً  للبطولة  �جلديد 
وتت�سمن  تي”،  دبليو  “بي  �سركة  م��ن  للبطولة 

�إىل  �أربعة �سباقات جديدة  �إ�سافة  �مليز�ت �جلديدة 
جدول �لبطولة لي�سل عدد �سباقات �ملو�سم �إىل 16 
�ل�سباق  لن��ط��الق  �لتنازيل  �لعد  ب��دء  وم��ع  �سباق. 
�لأول، تو��سلت ردود �لأفعال �لإيجابية من جمتمع 
ريا�سة �ل�سيار�ت حول �لعامل، للرحيب و�مل�ساركة يف 
�ملو�سم �جلديد من �أطول �سل�سلة �إقليمية، ما �أ�سفر 
عن تنوع قائمة �ل�سائقني �مل�ساركني. وو�سل �إىل دبي 
ميثلون  �سائًقا   17 �لأوىل  �جلولة  �ختبار�ت  قبل 
بطالن  �لقائمة  هذه  وت�سم  خمتلفة،  دول��ة   13
�ملو�سم  ي�سهد  ك��م��ا  ج���دد،  م�����س��ارك��ني  و7  ���س��اب��ق��ان 
�أبرزهم  �ملنطقة  من  �ل�سائقني  من  نخبة  م�ساركة 
بطل �ملو�سم �ملا�سي �لعماين �لفي�سل �لزبري وبطل 
�أبرز  ومن  �أ�سكناين،  زيد  �لكويتي  �ل�ساد�س  �ملو�سم 
جي�سي  �لهولندي  �ل�سل�سلة،  يف  �جل��دد  �مل�ساركني 
ل��ي��ون ك��ول��ر، و�لنم�ساوي  ف��ان ك��وي��ج��ك، و�لأمل����اين 
مايكل دوبلماير، و�لأمريكي مايكل دي كي�ساد�. ويف 
لالإعالن  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  خالل  حديثه  معر�س 

ع��ن �إط���الق �مل��و���س��م �ل��ع��ا���س��ر، ق��ال م��ارك��و���س بيرت، 
�لأو�سط  �ل�سرق  بور�سه  �سركة  يف  �لت�سويق  مدير 
ملو�سمها  �ل��ب��ط��ول��ة  و����س���ول  “ي�سكل  و�أف���ري���ق���ي���ا: 
�لعا�سر �إجناز ر�ئع ودليل على �سغف بور�سه و�سركة 
و�ل��رت من  �لريا�سة، ومتكن  بهذه  ليخرن  �سباقات 
�إجناز مهمته حيث قدم هو وفريقه من�سة مثالية 
�لأو�سط،  �ل�����س��رق  منطقة  يف  �ل�����س��ي��ار�ت  ل��ري��ا���س��ة 
�ملنطقة  يف  �لريا�سية  �لثقافة  �إث���ر�ء  �إىل  �أدى  م��ا 
ما  �مل��ا���س��ي��ة،  �لع�سر  �ل�����س��ن��و�ت  خ���الل  ك��ب��ري  ب�سكل 
كان له دور بارز يف ت�سليط �ل�سوء على �لعديد من 
�ل�سعيد  على  للمناف�سة  و�إعد�دها  �ملحلية  �ملو�هب 
يفعل  كما  بور�سه،  يف  “نوؤمن  و�أ���س��اف:  �ل���دويل«. 
�إىل  د�ئًما  نحتاج  �أننا  ليخرن،  �سباقات  يف  �سركاوؤنا 
�للتز�م  ميثل  حيث  و�لتعلم،  و�ل�ستماع  �لتطور 
بور�سه  �سميم  يف  و�ل��ت��ق��دم  و�لتطوير  بالتح�سني 
�جلريئة  �لتح�سينات  ه��ذه  وتاأتي  �ل�سل�سلة،  وه��ذه 
�جلديدة مدفوعة برغبتنا يف �لتقدم، ونتطلع �إىل 

و�إثارة  تناف�سية  �ملو��سم  �أكر  وخلق  تاأثريها  روؤي��ة 
لالرتقاء  جهودهم  �إط��ار  ويف  �ل�سل�سلة”.  تاريخ  يف 
�ملتطابقة �لأكر  �ل�سيار�ت  مبكانة �سل�سلة �سباقات 
جن��اح��اً ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل��ع��امل��ي، وت��ر���س��ي��خ �سمعتها 
�ملنظمون  �أع������اد  �مل��ت��ن��ام��ي��ة،  وج��اذب��ي��ت��ه��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل�سباقات  م��ع  ومو�ءمتها  �لبطولة  فئات  ت�سكيل 
�ل�����س��ه��رية م���ن ل���وم���ان وب��الن��ك��ب��ني، ح��ي��ث �سيتم 
�أو  �ملحرتفني  فئات  �سمن  �لآن  �ل�سائقني  ت�سنيف 
لقدر�تهم  �لهو�ة، وذلك وفقاً  �أو  �لهو�ة  �ملحرتفني 
بطولة  م��دي��ر  ليخرن  و�ل���رت  وق���ال  خ��رب�ت��ه��م.  �أو 
حتدي كاأ�س بور�سه بي دبليو تي جي تي 3 �ل�سرق 
�أننا  “�أعتقد  ل��ي��خ��رن:  ���س��ب��اق��ات  وم��دي��ر  �لأو����س���ط 
خالل  �ل�سائقني  ل�سبكة  �ملثالية  لل�سيغة  و�سلنا 
وتنوع  �ل�سائقني  معايري  على  �عتماد�ً  �ملو�سم،  هذ� 
�لبطولة  ج��اذب��ي��ة  ي��وؤك��د  �ل���ذي  �لأم���ر  جن�سياتهم، 
�لعاملية كمنارة لريا�سة �ل�سيار�ت يف منطقة �ل�سرق 
مثايل  م��زي��ج  �لعا�سر  �مل��و���س��م  و�سي�سهد  �لأو����س���ط، 

م��ن �مل��ح��رتف��ني وم���ن �ل�����س��ائ��ق��ني �ل��ذي��ن ب�����د�أو� يف 
من  للبطولة  �سابقني  بطلني  عن  ف�ساًل  �ل�سل�سلة 
�ل�سابة  �ملو�هب  �إىل جنب مع  �ملنطقة، وذلك جنباً 
�لكبري  �لتاريخ  �أ�سحاب  من  �ملحنكني  و�ل�سائقني 
حافز�  �جلديدة  �لتح�سينات  و�ستوفر  �لريا�سة،  يف 
�أ�سبح يكمن  لكل �سائق للم�ساركة بقوة، فكل �سيء 
يف �أيدي �ل�سائقني، وهو ما ير�سخ �أ�سا�ساً ��ستثنائياً 
لنجاح �سل�سلة بور�سه لل�سيار�ت �ملتطابقة”. ويتاألف 
�ملو�سم �جلديد من 16 �سباقاً متتد على مد�ر �ست 
ع��ط��الت ن��ه��اي��ة �لأ���س��ب��وع، م��وزع��ة ب��ني حلبة دبي 
�أوت������ودروم وح��ل��ب��ة م��ر���س��ى ي��ا���س وح��ل��ب��ة �لبحرين 
�لدولية، و�سينطلق �ملو�سم �جلديد على حلبة دبي 
 4:00 �ل�ساعة  �أوت��ودروم حيث يبد�أ �ل�سباق �لأول 
ع�سر يوم غد �جلمعة  16 نوفمرب، و�سي�سهد يوم 
�ل�سبت �لقادم 17 نوفمرب �سباقني متتاليني، حيث 
�سباحاً   11:30 �ل�ساعة  �لثاين  �ل�سباق  �سينطلق 
ع�سر�ً،   3:15 �ل�ساعة  للجولة  �لثالث  فال�سباق 

�جلماهري.  جلميع  جماناً  �ل��دخ��ول  ب��اأن  �لعلم  مع 
�لبحرين  حلبة  �إىل  �لبطولة  �ستنتقل  ذل��ك  وبعد 
�لدولية يف �أو�ئل �سهر دي�سمرب �ملقبل، قبل ثم تعود 
�لبطولة �إىل دولة �لإمار�ت لختبار �ل�سائقني على 
حلبة مر�سى يا�س وم��رة �أخ��رى يف دب��ي، فيما تقام 
�جلولت �لنهائية �حلا�سمة يف �لبحرين. �سيختتم 
�ملو�سم ب�سباق د�عم رئي�س جلائزة �لبحرين �لكربى 
لطري�ن �خلليج 2019 خالل �سهر مار�س – �آذ�ر 
�لوحيد  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�����س��ب��اق  وه���و   ،2019 �مل��ق��ب��ل 
�ل�سل�سة  ه���ذه  وت��ع��د  �ل�����س��رف.  ب��ه��ذ�  �ل���ذي يحظى 
ه��ي �ل��ب��ط��ول��ة �لإق��ل��ي��م��ي��ة �ل��وح��ي��دة �مل��دع��وم��ة من 
�لأو�سط،  �ل�سرق  منطقة  يف  �مل�سنعة  �ل�سركة  قبل 
�سيار�ت  �أح���د  �إىل  �ل��و���س��ول  لل�سائقني  تتيح  فيما 
�لطر�ز  وهو   ،3 تي  جي   911 بور�سه  كاأ�س  �سباق 
كاأ�س  مثل  �لدولية،  �ل�سباقات  يف  �مل�ستخدم  نف�سه 
بور�سه كارير� وبور�سه موبيل 1 �سوبر كب، �ل�سباق 

�لر�سمي �لد�عم لبطولة فورمول 1. 

لدورة  �لنهائي  قبل  ل��ل��دور  �لتاأهل  مالمح  ب���د�أت 
�أدن�������وك، وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات��ه��ا و�مل���ق���ام���ة �سمن 
فعاليات “عام ز�يد 2018 “ �لريا�سية �ملجتمعية 
مباريات  بنظام  تلعب  �لدولة،و�لتي  م�ستوى  على 
�ل���ك���وؤو����س يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن �ل������دورة �لتي 
،حيث  �لتمهيدي  �ل���دور  يف  ت�سفياتها  �نت�سفت 
يلتقي �أول �ملجموعة �لأوىل ثاين �ملجموعة �لثانية 
للمبار�ة  يتاأهالن  �لفائز�ن  ،و�لفريقان  وبالعك�س 
�لثالث  �مل��رك��زي��ن  لتحديد  و�خل��ا���س��ر�ن  �لنهائية 
و�ل���ر�ب���ع ..وق����د ت�����س��درت ح��ت��ى �لآن ف���رق �أدن���وك 
�ملجموعة  ع��ن  �مل�سال  �لطبيعي  و�ل��غ��از  �لرئي�سي 
�ل��ث��ان��ي��ة فرق  �مل��ج��م��وع��ة  ت�����س��درت  ،ف��ي��م��ا  �لأوىل 

�أدنوك للحفر و�أدنوك �لربية ،و�سيتحدد �لرتتيب 
�لتمهيدي.  �ل���دور  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  عقب  �لنهائي 
�أدنوك  ف��وز  �سهدت  ق��د  �لأول  �أم�����س  وك��ان��ت جولة 
يف  ب��ف��وزه��ا   4-12 للتوزيع  �أدن����وك  على  �ل��ربي��ة 
يف  بالفوز  �لتاأهل  �أم��ل  لتجدد  �لأرب��ع��ة  �مل�سابقات 
�أد�رها  و�ل��ت��ي   1-5 �ل��ق��دم  ك��رة  م��ب��ار�ة خما�سيات 
طاقم حكام �لدورة �ملكون من هاين �لهنائي وعبد 
�لغني زيد�ن ويف �لت�سجيل جمال �جلمال وميقاتي 
�ملناف�سات يو�سف هارون، ويف كرة �ليد فازت �لربية 
بنتيجة  14-10 و�لتي �أد�رها يو�سف عيد وعماد 
عبد �ملنعم و�مل�سجل �أحمد ح�سني .. كما فاز فريق 
و�لتي   24-26 �ل�����س��ل��ة  ك���رة  يف  �ل���ربي���ة  �أدن������وك 

فوؤ�د  ر�ساد وحمدي قميزو وعبري  �أد�ره��ا حممود 
بفوز  فانتهت  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة  ..�أم���ا  �لت�سجيل  يف 
�لربية 2-0 و�لتي �أد�رها �إ�سماعيل �لنجار و�أحمد 
�لت�سجيل. و�سهدت �جلولة فوز  يو�سف وهدية يف 
 ،4-12 ل��الأ���س��م��دة  �أدن����وك  على  للتكرير  �أدن����وك 
�لكرة  �لقدم -7 �سفر ويف  ك��رة  م��ب��ار�ة  بالفوز يف 
-22 �ل�سلة  كرة  ويف  نظيفني،  ب�سوطني  �لطائرة 

مباريات  �ل��ي��د..وت�����س��ت��اأن��ف  ب��ك��رة  و6-16   ،16
�لدورة يوم �لأحد �ملقبل بلقاء �أدنوك للتكرير مع 
للتوزيع  �أدن���وك  تلعب  �لثانية  ويف  �لربية  �أدن���وك 
مع �أدنوك للحفر �ملت�سدرة للمجموعة يف لقاء له 

نكهة خا�سة بني �جلارين �ل�سقيقني.

يف  �ملقيمة  �ل�سود�نية  �جلالية  ثمنت 
دول��ة �لإم���ار�ت جهود ن��ادي �حلمرية 
�لثقايف �لريا�سي من خالل مبادرتها 
�ل��الف��ت��ة ب��ت��ك��رمي �ل���ن���ادي مم��ث��ال يف 
ل�ست�سافته  تقدير�  �إد�رت��ه��ا  جمل�س 
قطب  جماهريه  وبني  مالعبه  وعلى 
�لكرة �ل�سود�ين نادي �ملريخ يف مبار�ة 
ودي��ة . ج��اء ذل��ك على هام�س �ملبار�ة 
�ل���ودي���ة �ل��ت��ي ���س��ه��دت ح�����س��ور�ً لفتاً 
�لدولة  �ل�����س��و�دن��ي��ة يف  �جل��ال��ي��ة  م��ن 
�لتي  �لكرنفالية  ب���الأج���و�ء  وح��ف��ل��ت 
�أق��ام��ه��ا ن����ادي �حل��م��ري��ة ع��ل��ى �سرف 
حيث  �حلمرية،  مبنطقة  �ل�ست�سافة 
ك���رم رئ��ي�����س �جل��ال��ي��ة �ل�����س��ود�ن��ي��ة يف 
�سعادة  رح��م��ه،  ع��و���س  عجمان  �إم����ارة 
جمعة عبيد �ل�سام�سي رئي�س جمل�س 
�إد�رة نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�سي، 
بح�سور �لأمني �لعام ملجل�س �ل�سارقة 
�حلز�مي،  ه���الل  ع��ي�����س��ى  �ل��ري��ا���س��ي 
رئي�س  ن����ائ����ب  �ل�������س���ام�������س���ي  و�����س����امل 
جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية، ومبارك 
منطقة  ب���ل���دي���ة  م���دي���ر  �ل�����س��ام�����س��ي 
�حلمرية وح�سور رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لبعثة  �ل�سود�ين ورئي�س  �ملريخ  نادي 

حممد جعفر قري�س. 
ك��م��ا ك����رم رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة ن����ادي �ملريخ 
نادي  �ل�سود�ين حممد جعفر قري�س 
ب��رئ��ي�����س جمل�س  �حل���م���ري���ة مم���ث���اًل 
على  �ل�سام�سي  عبيد  جمعة  �لإد�رة 
للمبادر�ت  ودع���م���ه  �ل��ط��ي��ب��ة  ج���ه���وده 

و�ملجتمعية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
منطقة  يف  �جل����ال����ي����ات  وف���ع���ال���ي���ات 
�حل����م����ري����ة، ك���م���ا ح���ر����س���ت ر�ب���ط���ة 
م�سجعي �ملريخ �ل�سود�ين على تقدمي 

درع تذكارية لرئي�س جمل�س �لإد�رة.
جمعت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ار�ة  �أن  �إىل   ي�سار 

�حل���م���ري���ة و�مل����ري����خ �ل�������س���ود�ين على 
�نتهت  قد  �لرئي�س  »�حلمرية  »��ستاد 
�لفريقني  لكال  �لإي��ج��اب��ي  ب��ال��ت��ع��ادل 
خاللها  �ل��ن��ادي  ون��ف��ذ   3-3 بنتيجة 
�ملجتمعية  �لأن�������س���ط���ة  م����ن  ع��������دد�ً 

و�لثقافية و�مل�سابقات �جلماهريية.

با�ســـم و�سكـــل و�سائقـــني جـــدد  

حلبة دبي اأوتودروم ت�صت�صيف اجلولة االفتتاحية للمو�صم العا�صر من حتدي كاأ�س بور�صه بي دبليو تي جي تي 3 ال�صرق االأو�صط

�صركاتها وجمموعة  اأدنوك  �صركة  دورة  �صدارة  يف  فرق   4

اجلالية ال�صودانية تبادر بتكرمي نادي احلمرية وتثمن جهوده 
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و���س��ط �أج����و�ء ت��ر�ث��ي��ة وح�����س��ور جماهريي 
وم�����س��ارك��ة ن��وع��ي��ة م��ن ط���رف م���الك �لإبل 
مز�ينة  مناف�سات  �م�س  تو��سلت  �لأ�سايل، 
���س��ف��وة ���س��وي��ح��ان ل��الأ���س��اي��ل ل��ل��ي��وم �لثالث 
نادي  بتنظيم من  تقام  و�لتي  �لتو�يل،  على 
�إعالمية من مركز  �لإم���ار�ت ورعاية  ت��ر�ث 
���س��ل��ط��ان ب���ن ز�ي�����د، ودع����م ع���دد م���ن �ملالك 
على  ت��و�ف��د  حيث  �لعريق،  �ل���رت�ث  وحمبي 
م��ي��د�ن �لأ���س��ال��ة مب��دي��ن��ة ���س��وي��ح��ان، ومنذ 
وقت مبكر، عدد كبري من �ملالك مع نخبة 
�ملناف�سات  يف  للم�ساركة  �لأ�سايل  �لإب��ل  من 
�لنامو�س  ون��ي��ل  �لتتويج  ملن�سة  و�ل��و���س��ول 

و�جلو�ئز �لكربى.
وقد مت تخ�سي�س مناف�سات �م�س يف �ملز�ينة 
ثالثة  ب��و�ق��ع  �حلقايق،  و���س��ّن  �للقايا  ل�سّن 
�أ�سو�ط لكل فئة )�ل�سوط �لذهبي، �ل�سوط 
�ل��ف�����س��ي، و����س���وط �ل���ت���الد(، و���س��ه��دت كافة 
قوية  ومناف�سة  و��سعة  م�ساركة  �لأ���س��و�ط 
على �ملر�كز �لأوىل، حيث �أ�سفرت �لنتائج عن 
�أعلى  فيها  تو�فرت  �لتي  �ملميزة  �ملطايا  فوز 

ن�سبة من مقايي�س �جَلمال و�لذللة.
وكانت مناف�سات يوم �أم�س �لول قد �ختتمت 
مع �سن �لإيذ�ع، �لذي يعد من �أهم �ملر�حل 
كافة  خالله  تظهر  و�ل���ذي  �ملطية،  عمر  يف 

مكامن �جلمال و�لتميز يف �ملطية.
على  د�رت  �لتي  �لإي��ذ�ع  مناف�سات  و�أ�سفرت 
م����د�ر ث��الث��ة �أ����س���و�ط، ع��ن حت��ق��ي��ق �ملطية 
“ميا�سة” ملالكها نا�سر حمد �سهيل �خلييلي، 

ونالت  �ل��ذه��ب��ي،  ل��ل�����س��وط  �لأول  �مل��رك��ز  يف 
جائزة �ل�سوط �لكربى ودرع وو�ساح، وذهب 
�ملركز �لثاين �إىل “�لعدمية”، ملالكها حممد 
�ل��ه��ام��ل��ي، وتوجت  ع��ب��د �هلل حم��م��د ح��ج��ي 
ن��ق��دي��ة، فيما حازت  ب���درع وو���س��اح وج��ائ��زة 
بن طرموم  �سعيد  حم�سن  ملالكها  “غر�م” 
على  وح�سلت  �لثالث،  �ملركز  على  �لعامري 

درع وو�ساح وجائزة نقدية.
ويف �ل�سوط �لف�سي �ملفتوح، كان �ملركز �لأول 
عامر  م�سبح  ملالكها  “ب�سمة”،  ن�سيب  من 
جائزة  نالت  و�ل��ت��ي  �ملن�سوري،  ح��وي��رب  ب��ن 
نالت  فيما  وو���س��اح،  ودرع  �ل��ك��ربى،  �ل�سوط 
�سياح  �سيف  ملالكها  “رزة”،  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
�ملن�سوري، وتوجت بدرع وو�ساح  بن طما�س 
وجائزة نقدية، ويف �ملركز �لثالث “متعبة”، 
ملالكها �سابر بن م�سلم �ملنهايل، وحازت على 

درع وو�ساح وجائزة نقدية.
�لتالد،  ���س��وط  �لإي������ذ�ع،  �أ����س���و�ط  �آخ����ر  ويف 
جاءت يف �ملركز �لأول “معزة”، ملالكها �سيف 
�مل��ن�����س��وري، وت��وج��ت بدرع  ب��ن ع��م��ر بخيت 
وو���س��اح وج��ائ��زة ن��ق��دي��ة، ويف �مل��رك��ز �لثاين 
بن  �سامل  حمد  حممد  ملالكها  “�لكايدة”، 
وو�ساح  درع  على  وح�سلت  �لعامري،  عنودة 
“ظبي”،  �لثالث  �ملركز  ويف  نقدية،  وجائزة 
ملالكها حمد�ن م�سبح بن حويرب �ملن�سوري، 

ونالت درع وو�ساح وجائزة نقدية.
نتائج مناف�سات �للقايا..

على  ج��رت  �لتي  �للقايا  �سّن  مناف�سات  ويف 

ميد�ن �سويحان يف �لفرتة �ل�سباحية �م�س، 
جاءت نتائج �لأ�سو�ط �لثالثة متطابقة مع 
توقعات �جلمهور �لذي مالأ �ملن�سة �لرئي�سية 
للمهرجان و�سارك �ملالك �لفائزين فرحتهم 

بالنامو�س.
�لذهبي  �ل�����س��وط  يف  �لأول  �مل��رك��ز  و�ح��ت��ل��ت 
�سهيل  ملالكها  “�لرهيبة”،  �مل��ط��ي��ة  للقايا 
ب��ن ع��ن��ودة �ل��ع��ام��ري، وت��وج��ت ب��درع وو�ساح 
وجائزة نقدية قيِّمة، وحلت يف �ملركز �لثاين 
�ساملني  بن  عبيد  مبارك  ملالكها  “�ملدينة”، 
وو����س���اح  درع  ع���ل���ى  �مل���ن�������س���وري، وح�����س��ل��ت 
وجائزة نقدية، ويف �ملركز �لثالث “�لظبي”، 
ملالكها عبد �هلل حمد بن �سندية �ملن�سوري، 

ونالت درع وو�ساح وجائزة نقدية. 
“جو”،  متيزت  للقايا،  �لف�سي  �ل�سوط  ويف 
�ملحرمي  �ل�����س��رف  ب��ن  �سعيد  حميد  ملالكها 
ونالت �ملركز �لأول وودرعه وو�ساحه �إ�سافة 
�ملركز  يف  وج���اءت  قيِّمة،  نقدية  ج��ائ��زة  �إىل 
�لثاين “وزن”، ملالكها �سليم بخيت بن �لنوة 
وجائزة  وو�ساح  درع  على  وح�سلت  �ملنهايل، 
“�لعا�سفة”،  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز  ويف  ن��ق��دي��ة، 
ملالكها كر�مة بن �سعيد �لعامري، ونالت درع 

وو�ساح وجائزة نقدية.
ويف �سوط �للقايا �لتالد، متكنت “منحاف” 
مالكها  “و�أهدت  �لأول  �مل��رك��ز  �ن��ت��ز�ع  م��ن 
�ملن�سوري  ب���وع���و�ن���ة  حم��م��د  ����س���امل  ر�����س���د 
�لنامو�س ودرع وو�ساح وجائزة نقدية قيِّمة، 
“�سلفا”، ملالكها  فيما حلت يف �ملركز �لثاين 

�سعيد بن �سامل �ملن�سوري، وح�سلت على درع 
�لثالث  �ملركز  وو�ساح وجائزة نقدية، وذهب 
بخيت  م�سلم  �سعيد  ملالكها  “رمية”،  �إىل 
وجائزة  وو���س��اح  درع  و��ستحقت  �ل��ر����س��دي، 
ن��ق��دي��ة. ويف خ��ت��ام �مل��ن��اف�����س��ات وب��ع��د �إعالن 
�ل��ن��ت��ائ��ج، وو���س��ط ف��رح��ة ك��ب��رية، ق��ام �سعادة 
و�سعادة  �ملن�سوري،  �ساملني  بن  عبيد  �ل�سيخ 
�ملدير  �لرميثي  بولحج  �سامل  �سعيد  حميد 
نادي  يف  و�لفعاليات  لالأن�سطة  �لتنفيذي 
باملر�كز  �لفائزين  بتتويج  �لإم����ار�ت،  ت��ر�ث 
وت�سليمهم  ���س��وط،  ك��ل  م��ن  �لأوىل  �لثالثة 
�لفائزين  جميع  وح���از  و�جل���و�ئ���ز،  �ل����دروع 
�لعا�سر يف كافة  �ل��ر�ب��ع ول��غ��اي��ة  �مل��رك��ز  م��ن 
�لوقت  ن��ق��دي��ة. ويف  ج��و�ئ��ز  �لأ����س���و�ط على 
�ل��ذي غ���ادرت فيه نخبة �لأ���س��اي��ل م��ن �سّن 
تو��سلت  ب���ال���زع���ف���ر�ن،  م��ت��و���س��ح��ة  �ل��ل��ق��اي��ا 
م��ن��اف�����س��ات م��ز�ي��ن��ة ���س��ف��وة ���س��وي��ح��ان ل�سّن 
�سهدت  �أ�سو�ط،  �حلقايق، من خالل ثالثة 
�مل����الك على  م�����س��ارك��ة كثيفة وح��ر���س��ا م��ن 
بهذه  مطايا  من  ميلكون  ما  باأجمل  �لدفع 
�خلتامي  �ل��ي��وم  مناف�سات  �أن  يذكر  �ل�سّن. 
�ليوم �خلمي�س، مت  �سويحان،  ملز�ينة �سفوة 
�أربعة  مد�ر  على  �ملفاريد،  ل�سّن  تخ�سي�سها 
�أ�سو�ط، )�ل�سوط �لذهبي، �ل�سوط �لف�سي، 
�سوط �لتالد، و�سوط �لقعد�ن(، ومن �ملتوقع 
كبرية  م�ساركة  �ملفاريد  مناف�سات  ت�سهد  �أن 
ومناف�سة قوية، نظر� مل�ساركة بع�س �ملطايا 

للمرة �لأوىل يف عامل �ملز�ينات.

ف���از ف��ري��ق��ا منتخبنا �ل��وط��ن��ي ل��ل��ف��ت��ي��ات ل��ك��رة �ل���ق���دم يف 
مباريات �جلولة �لر�بعة من بطولة جمل�س دبي �لريا�سي 
لأك��ادمي��ي��ات ك��رة �ل��ق��دم �لأك���رب م��ن نوعها �ل��ت��ي ينظمها 
يف  مناف�ساتها  وت��ق��ام  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  للعام  �ملجل�س 
دبي  ومدينة  دب��ي  �لأه��ل��ي  و�سباب  �لو�سل  ن���ادي  م��الع��ب 

�لريا�سية، وت�ستمر حتى 27 �أبريل 2019.
وفاز فريق منتخبنا �لوطني للفتيات )�أ( فئة �لفتيات حتت 
بثالثة  بيلي�س  �يه  �ف  تي  �أكادميية  فريق  على  �سنة   18
�أهد�ف نظيفة ليح�سد 6 نقاط وي�سبح يف �لرتتيب �لثاين 
مبجموعته، كما فاز فريق منتخبنا �لوطني للفتيات )ب( 
نظيف  بهدف  ب��الي  ج�ست  �سي  �ف  �أك��ادمي��ي��ة  فريق  على 
��ا، يف  ل��ي��اأت��ي يف �ل��رتت��ي��ب �ل��ث��ال��ث ب��ر���س��ي��د 6 ن��ق��اط �أي�����سً
�لريا�سية،  دب��ي  مدينة  مالعب  يف  �أقيمت  �لتي  �ملباريات 
“دو لليغا للكفاء�ت �لعالية” للفتيات  فيما و��سل فريق 
�لبطولة  �ن��ط��الق  م��ن��ذ  �ل��ف��وز  م�سل�سل  ���س��ن��ة   18 حت��ت 
“ريجيونال �سبورت” باأربعة  �أكادميية  ليتغلب على فريق 
�أخ��رى فاز فريق تغلب فريق  �أه��د�ف نظيفة.  ومن جهة 
�إف  �أكادميية  على  �سنة   16 حتت  �لأهلي  �سباب  �أكادميية 
�أكادميية  فريق  وت�سدر  ه��دف  مقابل  �أه��د�ف  ب�سبعة  �سي 
�سيتي �إف �سي مناف�سات فئة حتت 14 �سنة فيما ت�سدرت 
فئتي حتت  �لعالية” مناف�سات  للكفاء�ت  “دو لليغا  فرق 

�سنة و�لفتيات حتت 18 �سنة يف �جلولة �لر�بعة.  16
وي��و�ج��ه ف��ري��ق �أك��ادمي��ي��ة ���س��ب��اب �لأه��ل��ي دب���ي يف �ل�سابع 
�سي  �إف  �سيتي  �أكادميية  �جل��اري فريق  نوفمرب  ع�سر من 
�لأحمر ويالقي فريق �أكادميية �لو�سل لكرة �لقدم فريق 
�لعالية على مالعب مدينة  للكفاء�ت  دو لليغا  �أكادميية 
�لإ�سبانية  “�ملدر�سة  �أكادميية  فريق  وفاز  �لريا�سية،  دبي 
�إنيي�ستا “ على فريق �أكادميية فوك�س�س يف مناف�سات حتت 

ه��دف فيما حقق فريق  مقابل  �أه��د�ف  بثالثة  �سنة   14
�أهد�ف نظيفة  “��سبيلية” �لفوز بثمانية  �أكادميية لليغا 
�أكادميية  فريق  و�سيو�جه  �ملوهوبني  �أكادميية  فريق  على 

�لو�سل فريق �أكادميية �أبوظبي �إيليت يوم �ل�سبت �لقادم.
فريق  على  روما” �لفوز  �إ���س  “�إي  �أكادميية  فريق  وحقق 
�أهد�ف  �أرب��ع��ة  بنتيجة  �سي”  �إف  “�إنفيكتو�س  �أك��ادمي��ي��ة 
فيما  �سنة   18 حت��ت  فئة  مناف�سات  �سمن  ه��دف  مقابل 
�نتهت �ملبار�ة بني �أكادميية بر�سلونة دبي و�أكادميية لليغا 
بالتعادل �لإيجابي بهدفني لكال �لفريقني ويو�جه فريق 
“�ملدر�سة  �أكادميية  �لعالية” فريق  للكفاء�ت  لليغا  “دو 
نادي  م��الع��ب  على  �ملقبل  �لأ���س��ب��وع  �إنيي�ستا”  �لإ�سبانية 
�سباب �أهلي دبي فيما يو�جه فريق �أكادميية “بريكور �إف 

�سي” �أكادميية “فريق �لنجوم«.
�إنيي�ستا” مناف�سات فئة  �لإ�سبانية  “�ملدر�سة  ت�سدر فريق 
بر�سلونة  �أك��ادمي��ي��ة  فريق  ت�سدر  فيما  �سنو�ت   10 حت��ت 
نقطة   12 بر�سيد  �سنة   12 حت��ت  فئة  مناف�سات  ت�سايف 
���س��ي �لأحمر  �إف  ���س��ي��ت��ي  �أك���ادمي���ي���ة  ت�����س��در ف��ري��ق  ب��ي��ن��م��ا 
فيه  ت�سدر  �ل��ذي  �لوقت  �سنة يف   14 مناف�سات فئة حتت 
حتت  فئة  �لعالية” مناف�سات  للكفاء�ت  لليغا  “دو  فريق 

�سنة.  18 حتت  و�لفتيات  �سنة   16
وت��ع��د ب��ط��ول��ة جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���س��ي لأك���ادمي���ي���ات كرة 
هذ�  تو�سعت  حيث  نوعها  من  �لأك��رب  �لبطولة  هي  �لقدم 
100 فريق و2300 لعب ُم�سارك، وُتقام  �لعام لت�سمل 
�لبطولة على مالعب نادي �لو�سل و�سباب �لأهلي ومدينة 
2018 وحتى  �أكتوبر   20 �لفرتة من  �لريا�سية يف  دبي 
�لفر�سة لالأكادمييات �خلا�سة  لُتتيح   2019 �بريل   27
و�أكادمييات �لأندية �ملحلية للعب ُكرة �لقدم على م�ستوى 

عال طو�ل �ملو�سم.

�أع���ل���ن م���رك���ز ح���م���د�ن ب���ن حممد 
لإحياء �ل��رت�ث عن �إط��الق جدول 
للمو�سم  �ل��رت�ث��ي��ة  ف���ز�ع  ب��ط��ولت 
�لذي   2019-2018 �جل���دي���د 
����س���وف ت���رف���ع ر�ي�����ة �ل���ب���د�ي���ة فيه 
��ستعد�د�  �لتاأهيلية  �جل��ولت  عرب 
 23-22 يف  لليوله  ف��ز�ع  لبطولة 

من �سهر نوفمرب �جلاري.
�ملا�سية،  �ل�������س���ن���و�ت  غ�����ر�ر  وع���ل���ى 
ج��اء �لإع���الن ع��ن م��وع��د بطولت 
�أمام  �مل��ج��ال  �ل��رت�ث��ي��ة ليتيح  ف��ز�ع 
يف  و�لت�سجيل  للتدريب  �مل�ساركني 
�لتي متنح جو�ئز�  �لبطولت  هذه 
�لأغلى  ق��ائ��م��ة  حت��ت  ت��ن��درج  قيمة 

على م�ستوى �لعامل.
�برهيم  ���س��ع��اد  �ل�����س��ي��دة  ورح���ب���ت 
يف  �لبطولت  �إد�رة  مدير  دروي�����س، 
م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د لإحياء 
ومتابعة  �مل��و���س��م  ب��ب��د�ي��ة  �ل����رت�ث 
للتعرف  �ل���ع���ام  ط��ي��ل��ة  �مل�����س��ارك��ني 
على �ل�سروط و�لقو�نني ورغبتهم 
دولة  م��ن  فقط  لي�س  �مل�����س��ارك��ة  يف 
من  ب��ل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

كافة �نحاء �لعامل و�أ�سافت:
ونحن  علينا  يطل  ج��دي��د  »مو�سم 
�بطال  لتحية  �ل�ستعد�د  �أه��ب��ة  يف 
�لذين  �ل���رت�ث���ي���ة  ف�����ز�ع  ب���ط���ولت 
�مل�������س���ارك���ة وك����ان����و�  �����س���ت���م���رو� يف 
����س���رك���ائ���ن���ا يف حت���ق���ي���ق �لأه��������د�ف 
�ملو�سم  ه����ذ�  ون��ت��ط��ل��ع  �ل���وط���ن���ي���ة، 
لنتوج �بطال جدد، لت�ستمر م�سرية 
و�لرت�ثية  �ملحلية  �لثقافة  �ح��ي��اء 
مناف�سات  ����س���ك���ل  يف  �مل����رتج����م����ة 
بتوجيهات  �ل��ن��ور  ر�أت  وب���ط���ولت 
من �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم، ويل 
عاما،   18 ن��ح��و  م��ن��ذ  دب����ي،  ع��ه��د 

ه����ذ� حتى  ي��وم��ن��ا  �إىل  و����س��ت��م��رت 
�ح��ت��ل��ت م��ك��ان��ت��ه��ا �مل���رم���وق���ة على 
نحن  و�ل��ع��امل��ي.  �ملحلي  �مل�ستويني 
�لبطولت  ه��ذه  بتنظيم  ف��خ��ورون 
�ل��رف��ي��ع��ة �مل�����س��ت��وى وحت��م��ل طابعا 
حمليا يرتجم روؤية �سموه �لر�مية 
�إىل تعزيز �لهوية �لوطنية وتناقل 
�لنا�سئة  �إىل  �لإج��ت��م��اع��ي  �مل���وروث 
برت�ثها  مرتبطة  �ج��ي��ال  وت��رب��ي��ة 
�لبطولت  تتنوع  لوطنها.  حمبة 
وبيئتنا  ث��ق��اف��ت��ن��ا  م���ن  �مل�����س��ت��وح��اة 
يعك�س  �م���ار�ت���ي���ا  ط��اب��ع��ا  وحت���م���ل 
�لثقافة  باإ�ستد�مة  �هتمامنا  مدى 

�ملجتمعية و�ملحلية«.
-2018 لليوله  فــز�ع  بطولة 
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�ل�سيخ  ����س���م���و  م�����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����س��د بن 
دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  �سعيد 
��ستد�مة  على  �سموه  م��ن  ح��ر���س��اً 
�ملوروث �لثقايف يف �لدولة وحتفيز 
�مل��ن��اف�����س��ة وحتقيق  ع��ل��ى  �ل�����س��ب��اب 
�لألقاب وخدمة �لأهد�ف �لوطنية 
�لوطنية  �لهوية  بتعزيز  �ملرتبطة 
�ملادي  �لثقايف غري  �ل��رت�ث  و�سون 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لقرية  يف  �مل��ي��د�ن  قلعة  و�ست�سهد 
�لتا�سعة  �ل��ن�����س��خ��ة  ب��دب��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
لليوله  ف�����ز�ع  ب��ط��ول��ة  م���ن  ع�����س��ر 
و�لن�سخة �لر�بعة ع�سر من برنامج 
�ملو�سم  ت�سفيات  و�ستقام  �مل��ي��د�ن. 
�لرت�ثية  �لقرية  يف   19-2018
�خلمي�س  ي��وم��ي  �لعاملية  بالقرية 

و�جلمعة �ملو�فق 22 و23 نوفمرب 
2018، بينما �ستبد�أ �وىل جولت 
لليوله  ف����ز�ع  ب��ط��ول��ة  �مل��ن��اف�����س��ة يف 
�ملقبل، وت�ستمر  7 دي�سمرب  بتاريخ 
13 حلقة - ختامها يف  على م��د�ر 

.2019 مار�س   8
بطولت �ل�سيد بال�سقور

�لثانية من بطولة  �ستقام �لن�سخة 
بال�سقور  لل�سيد  �ل�سرقي  مكتوم 
بن  ح���م���د�ن  م��رك��ز  ينظمها  �ل��ت��ي 
حم��م��د لإح���ي���اء �ل�����رت�ث يف �إم����ارة 
دي�سمرب  �لفجرية من تاريخ 8-6 
مو�سم  ب���د�ي���ة  ل��ت�����س��ك��ل   2018
�ل�����س��ي��د ب���ال�������س���ق���ور ه�����ذ� �ل���ع���ام. 
و���س��ت�����س��ه��د م��ن��ط��ق��ة �ل�����روي�����ة، يف 
�مليد�ن �ملخ�س�س، �نطالقة بطولة 
�لتلو�ح  ب��ال�����س��ق��ور   لل�سيد  ف����ز�ع 

 2019 ي��ن��اي��ر   2 يف  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
وت�ستمر لغاية 16 يناير من �ل�سهر 
�لأجيال  فخر  بطولة  تليها  نف�سه، 
 16 ولغاية  فرب�ير   1 تاريخ  من 
بطولة  و�ست�سهد   .2019 فرب�ير 
ر�����س���د ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي �لتي 
حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  مركز  ينظمها 
�لثالثة  ن�سختها  �ل���رت�ث،  لإح��ي��اء 
وتقام يف �إمارة عجمان بتاريخ 26 

يناير 2019.
بطولة �ل�سلق

�وىل  �مل�����رم�����وم،  دورة  و���س��ت�����س��ه��د 
ت�سفيات  يف  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  �جل����ولت 
بطولة �ل�سلق للمحرتفني و�لهو�ة 
ولغاية   2019 يناير   28 بتاريخ 
نف�سه.  �ل�����س��ه��ر  م����ن  ي���ن���اي���ر   30
على  �لرئي�سية  �لبطولة  و�ستقام 

18 و19  ب���ت���اري���خ  ي���وم���ني  م�����د�ر 
يناير 2019.

بطولتا ال�صكتون
مناف�سات  ط��ل��ق��ات  �أوىل  ���س��ت��دوي 
ف���ز�ع للرماية  �ل��رم��اي��ة يف م��ي��د�ن 
بالروية(  دب����ي  ���س��رط��ة  )م����ي����د�ن 
�ل��ت��دري��ب��ات �خل��ا���س��ة ببطولة  م��ع 
للجن�سني  �ملفتوحة  للرماية  ف��ز�ع 
ملدة  وت�ستمر  �ل�سكتون  بالبندقية 
3 �يام وذلك من تاريخ 17 ولغاية 
مار�س 2019 بينما �ستنطلق   19
�بتد�ء  للرماية  �ملفتوحة  �لبطولة 
ولغاية   2019 م���ار����س   20 م���ن 
23 من �ل�سهر نف�سه، تليها بطولة 
للجن�سني  �ملفتوحة  للرماية  ف��ز�ع 
مار�س   28 م���ن  ل��ل��م��و�ط��ن��ني   –
�ل�سهر  م��ن   30 ول��غ��اي��ة   2019

نف�سه.   
 – �حلــر  للغو�ض  فــز�ع  بطولة 

�حلياري
ي�����س��ت�����س��ي��ف جم���م���ع ح����م����د�ن بن 
حم��م��د �ل���ري���ا����س���ي ب��ط��ول��ة ف���ز�ع 
خالل  من  �حلياري  �حلر  للغو�س 
�لبطولة  ت�سبق  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ات 
 4 ت��اري��خ  م��ن  �ملو�سم  ه��ذ�  و�ستقام 
مار�س   6 ول��غ��اي��ة   2019 م��ار���س 
�أم���ا �لبطولة  ن��ف�����س��ه.  �ل�����س��ه��ر  م��ن 
تاريخ  م��ن  تقام  ف�سوف  �لرئي�سية 
7 مار�س 2019 ولغاية 9 مار�س 

من �ل�سهر نف�سه. 
مار�ثون �ليوم �لوطني للهجن

�لن�سخة  �إق��ام��ة  مت حت��دي��د م��وع��د 
�لر�بعة من مار�ثون �ليوم �لوطني 
للهجن �لذي ينظمه �ملركز بالتعاون 

م���ع ن����ادي دب���ي ل�����س��ب��اق��ات �لهجن 
���س��ن��وي��ا ه���ذ� �مل��و���س��م، ي���وم �جلمعة 
�ملو�فق 8 فرب�ير 2019، �ل�ساعة 
�لر�بعة م�ساء يف دورة �ملرموم بدبي 
وذلك بالتز�من مع مهرجان �سمو 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد 
للهجن  دب���ي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
�لتغيري  وج��اء  �لأ�سيلة.   �لعربية 
�ل��ذي يقام كل  �مل��ار�ث��ون  يف موعد 
عام يف بد�ية �سهر دي�سمرب، ليكون 
يتز�من  �ل��ذي  �ملهرجان  ج��زء� من 
�ل�����س��ي��خ حمد�ن  ���س��م��و  ت����ويل  م���ع 
ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د ب���ن �سعيد 
�آل م��ك��ت��وم، ولي����ة �ل��ع��ه��د لإم����ارة 
دب�����ي،  وب���ه���دف �إت���اح���ة �مل���زي���د من 
�ملطّيه  لتدريب  للم�ساركني  �لوقت 
و�لإ�ستعد�د لهذ� �ل�سباق �لذي يعد 
�لوحيد من نوعه يف �لعامل لطول 
لياقة  م��ن  يتطلبه  وم���ا  م�����س��اف��ت��ه 
بدنية للر�كب، �إ�سافة �إىل مالئمة 
يف  �لهجن  ب�سباقات  �ملرتبط  �ملناخ 

�لدولة. 
�إد�رة  خ�س�ست  �لنا�سئة  م�سابقات 
�ل��ب��ط��ولت ه���ذ� �مل��و���س��م جمموعة 
�خلا�سة  �لإ�سافية  �لأن�سطة  م��ن 
ب���ال���ن���ا����س���ئ���ني وت�������س���م���ل �ل���ي���ول���ه 
لتحفيزهم  و�ل��رم��اي��ة،  و�ل��غ��و���س 
وت�سجيعهم على �لتدريب وحتقيق 
ب���ط���ولت فز�ع  �مل�����س��ارك��ة يف  ُح��ل��م 
�لرئي�سية. كما �ستقام بطولة فز�ع 
ل��ل��ي��ول��ه �مل��در���س��ي��ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

وز�رة �لرتبية و�لتعليم. 
�ل����رع����اة �ل���ر����س���م���ي���ني   ي���ذك���ر �أّن 
�لرعاة �لر�سميني ملركز حمد�ن بن 
حممد لإحياء �لرت�ث، هم �لطاير 
و�لقرية  ولن����دروف����ر  ل��ل�����س��ي��ار�ت 

�لعاملية و�إذ�عة �لأوىل. 

مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث يطلق جدول بطوالت فزاع الرتاثية للمو�صم 2019-2018

مناف�سات مز�ينة �سفوة �سويحان تتو��سل على ميد�ن �لأ�سالة

م�صاركة كثيفة ومناف�صة قوية يف اأ�صواط اللقايا واالإيذاع

منتخبنا الوطني للفتيات يتاألق يف بطولة جمل�س 
دبي الريا�صي الأكادمييات كرة القدم
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الفجر الريا�ضي
“�لكبري”  وغرميه  �سيفه  �سيتي  مان�س�سرت  هزم  مان�س�سرت،  ديربي  يف 
خاللها  ينجح  مل  مبارة  يف  لهدف،  �أه���د�ف  بثالثة  يونايتد  مان�س�سرت 
�ل�ستيزن،  و�ح��دة على مرمى  ت�سديدة  بتوجيه  �سوى  �ل�سياطني �حلمر 
كما �أن �سيطرته على �ملبار�ة كانت �أقل من 35 يف �ملائة، مقابل 65 يف 
�ملائة لالأزرق. �لإح�سائيات �لرقمية تظهر مدى تفوق مان�س�سرت �سيتي 
�أنفق ماليني  �لفني ملان�س�سرت يونايتد  �ملدير  �أن  �لعلم  على �سيفه، مع 
�أج��ل �لفوز على غرميه بيب  �ل��دولر�ت يف ��ستقطاب لعبني جدد من 
�لطريق  بقطع  يونايتد  قيام  �إىل  بينهما  �ملعركة  تعدت  بل  غ��و�ردي��ول. 
�أليك�سي�س  على �ل�سيتي يف �حل�سول على خدمات لعبني مثل �لت�سيلي 
�سيتي،  م��ان  �إىل  طريقهما  يف  كانا  �للذين  ف��ري��د،  و�ل��رب�زي��ل  �سان�سيز 
لكنهما غري� طريقهما �إىل �أولد تر�فورد. يف مبار�ة �لديربي، بد�أ �ثنان 
فقط من �لالعبني �لذين وقع معهم مورينيو منذ توىل �إد�رة �لفريق 
�لفنية لتعزيز فريقه، فيما �أبقى �لآخرين على مقاعد �لبدلء �أو حتى 
مل يظهرو� �سمن هوؤلء، باملقابل، �سارك 7 ممن تعاقد معهم غو�رديول 

يف �ملبار�ة منذ بد�يتها. يف كثري من �لأحيان يتطرق مورينيو �إىل �ملال 
�سيتي،  مان�س�سرت  به  قام  �لذي  �لإنفاق  بحجم  تتعلق  مقارنات  ويجري 
لكن من دون �أن ي�سري باأي �سكل �إىل �لأمو�ل �لتي �أنفقه هو على �لتوقيع 
مع لعبني، و�أخفقو� يف �لظهور ب�سورة جيدة �سو�ء يف �ملو�سم �ملا�سي �أو 
�ملو�سم �حلايل. ومل تبخل �إد�رة يونايتد على مورينيو باملال، فالعب مثل 
بول بوغبا وحده كلف خزينة �لنادي حو�يل 100 مليون دول، و�قرتب 
لوكاكو من ذلك �ملبلغ �أي�سا، �أ�سف �إىل ذلك �أن لعبا مثل �سان�سيز ي�سل 
تقول تقارير �إن ر�تبه �لأ�سبوع يقدر بحو�يل ن�سف مليون دولر �أو �أكر، 
كل ذلك و�لفريق يقبع يف �ملركز �لثامن. من هنا يت�سح �أن �سبب ف�سل 
مورينيو يف �لفوز على غو�رديول لي�س ب�سبب �ملال فقط، بل هناك عو�مل 

�ل�سياطني  ب�ساأن  �لعارفني  �لعديد من  يوؤكده  ما  بالتاأكيد. هذ�  �أخ��رى 
“تلغر�ف” �لربيطانية.  ذكرت �سحيفة  ما  �لأق��ل، بح�سب  �حلمر على 
ويوؤكد عدد من �خلرب�ء و�لعر�فني هوؤلء على �أن �لأمر ميكن تلخي�سه 
“�لفتقار �إىل �لأفكار” عند مورينيو، خ�سو�سا  يف م�ساألة و�حدة وهي 
مبار�ة  م�ساهدة  �أم��ا  �مل��ه��ار�ت.  و�إد�رة  بعناية  �لفريق  ببناء  يتعلق  فيما 
�لديربي، فتبني كيف �أن مان�س�سرت �سيتي فريق مدرب بدقة، و�أنه ماز�ل 
لديه �لكثري ليقدمه، و�أنه مل يكن يف طريقه �إىل �لذهاب �إىل �جلحيم 
�حلال  عليه  ه��و  كما  �ل���دوري،  ج��دول  منت�سف  يف  يقبع  فريق  ملو�جهة 
بفارق  �ل�سد�رة  �سيتي يعتلي  مع مان�س�سرت يونايتد. وفريق مان�س�سرت 
نقطة عن “�لفريق �لكبري” ولديه فارق �أهد�ف كبري، يف حني �أن   12

فارق �لأهد�ف لدى مان�س�سرت يونايتد هو 1- على �لرغم من �لإنفاق 
ببذخ يف �ل�سنو�ت �لأخ��رية، �أكر من غريه من �لفرق �ملتقدمة عليه يف 
عليها  يح�سل  �لتي  �لهائلة  �لرو�تب  حجم  من  �لرغم  وعلى  �لرتتيب، 
لعبوه مقارنة ببقية فرق �لربميريليغ. على �أي حال، �لو�سع �حلايل 
�أن��ه لي�س كل �سيء يتعلق باملال، فاإذ�  �أف��رزه ديربي مان�س�سرت هو  �ل��ذي 
كان هناك �أي �سيء، فهو مبثابة تذكري و��سح و�سريح باأهمية �لتدريب 
جميلة.  ب�سورة  �لالعبني  و�إد�رة  بعناية  �لفريق  وبناء  �لأفكار  وو�سوح 
�سيتي،  مان�س�سرت  خلف  تقف  �لتي  �جلهة  عن  باإعجاب  يتحدث  وبينما 
غو�رديول  �أن  مورينيو  يتجاهل  �لأم���ور،  و�إد�رة  �لإن��ف��اق  يف  وطريقتها 
ورث عن �لفريق لعبني �أمثال �سريجيو �أغويرو وفرناندينو وكيفني دي 
بروين ورحيم �ستريلينغ. ويتجاهل �أو ين�سى �أن هذ� �لفريق كان يف �ملركز 
�لر�بع قبل 3 مو��سم وبلغ ر�سيده من �لنقاط 66 نقطة - مت�ساويا مع 
34 نقطة  بفارق  �لأه��د�ف -  بفارق  �ليونايتد ومتقدما عليه  ذلك مع 

عما بلغه يف �ملو�سم �ملا�سي عندما ت�سدر �لبطولة مبائة نقطة.

مورينيو »اأهدر« املاليني لهزمية غوارديوال.. وف�صل

يرى �أ�سطورة كرة �لقدم �لأرجنتيني دييغو 
مان�س�سرت  م����درب  �أن  م���ار�دون���ا  �أرم���ان���دو 
ي��ون��اي��ت��د �لإجن���ل���ي���زي، �ل��ربت��غ��ايل جوزيه 

م��وري��ن��ي��و، ه��و �لأف�����س��ل يف �ل���ع���امل، و�أن 
جناحات بيب غو�رديول )مان�س�سرت 

�سيتي( خلفها �أ�سلوب خلفه �لر�حل 
يو�ن كرويف �لهولندي.

وق�������ال م�������درب ف����ري����ق دور�دو�����������س 
ت�سريحات  يف  م��ار�دون��ا،  �ملك�سيكي، 
ل�سحيفة ماركا �لإ�سبانية:”بالن�سبة 

يل، مورينيو هو �لأف�سل.. �أمنح بيب 
�أح��ق��ي��ة �ل���س��ت��ف��ادة م��ن �لن��ط��الق��ة �لتي 

منحه �إياها كرويف«.
وتابع مار�دونا: “قلت يف �أكر من منا�سبة 

يخرتعه  مل  ت���ي���ك���ي-ت���اك���ا  �أ����س���ل���وب  �أن 
غ��و�ردي��ول.. ب��ل �لنحيل ك��روي��ف.. يف 

�لوقت �حلايل بيب قادر على �ختيار 
�أي لعب يف �لعامل يريده.. بهذ� 

تكون تيكي-تاكا �أ�سهل«.
ول�����ع�����ب غ��������و�ردي��������ول حتت 

بر�سلونة  م�������درب  ق����ي����ادة 
كرويف  ي���وه���ان  �ل���ر�ح���ل 
وت���اأث���ر  �ل�������س���ب���ع���ي���ن���ات،  يف 

�ملقد�س  ب���الأ����س���ل���وب  �لأول 
�ل��ك��ات��ال��وين، و�لذي  ل��ل��ن��ادي 
�لعايل  �ل�سغط  على  يعتمد 
و�ل����س���ت���ح���و�ذ �مل�����س��ت��م��ر على 

�لكرة.
جناحات  غ������و�ردي������ول  وح���ق���ق 

كبرية كمدرب بدء�ً من بر�سلونة 
ويت�سدر  م���ي���ون���خ،  ب����اي����رن  ث����م 
مع  �ملمتاز  �لإجنليزي  �ل���دوري 

فريق مان�س�سرت �سيتي.
مورينيو  ع��ل��ى  ب��ي��ب  وت���ف���وق 
ي���وم �لأح����د �مل��ا���س��ي ح��ني فاز 

مان�س�سرت  “�لديربي” على  يف 
يونايتد بنتيجة 1-3.

�أحتاج  “كمدرب  وق��ال م��ار�دون��ا: 
�ل�سبب  ول����ه����ذ�  ك����ث����ري�ً،  ل��ل��ت��ع��ل��م 
�أعتقد �أنني �ساأذهب �إىل مان�س�سرت 

ومورينيو لأ�ساأله عن �أ�سياء كثرية.. 
لأنه �لأف�سل دون �سك«.

�سريد�ن  �ل�سوي�سري  �لنجم  لفت 
�ساكريي �لأنظار مع ليفربول، منذ 
�لإجنليزي  �ل��ن��ادي  �إىل  �ن�سمامه 
�ل�����س��ي��ف �مل��ا���س��ي، ك��م��ا ل��ع��ب دور� 
مهما يف �سناعة �لفر�س و�لأهد�ف 

لزمالئه، ومنهم حممد �سالح.
“�إك�سربي�س”  ���س��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة ع���ن ج���ون �أل���دري���دج 
�ل�������س���اب���ق، قوله  ل��ي��ف��رب��ول  لع����ب 
تو�جد  م��ن  “ي�ستفيد  ���س��الح  �أن 
�مللعب”،  �أر��������س  ع���ل���ى  ����س���اك���ريي 
يف �مل���ب���اري���ات �ل��ت��ي ي��خ��و���س��ه��ا مع 
ل��ي��ف��رب��ول. و�أ����س���اد �أل���دري���دج ب���اأد�ء 
�ساكريي كالعب خط و�سط متقدم، 
�حلا�سمة  �ل��ت��م��ري��ر�ت  على  و�أث��ن��ى 
يف  و�ساهمت  ل�سالح،  مررها  �لتي 
يف  هدر�سفيلد  على  ليفربول  ف��وز 
وريد  �ملمتاز،  �لإجن��ل��ي��زي  �ل���دوري 

دوري  يف  �ل�سربي  بلغر�د  �ستار 
�أب�����ط�����ال �أوروب�����������ا. و�أ������س�����اف: 
حت�سنه،  ����س���الح  “يو��سل 
وي��ظ��ه��ر ع���الم���ات ت����دل على 

تعافيه، �إل �أن ما يثري �نتباهي 
يحر�س  �ل������ذي  ����س���اك���ريي  ه����و 

�مل�سري«.  �لالعب  دعم  على  د�ئما 
�ساكريي  “يخلق  و�����س���رت����س���ل: 

�لفر�س، ويبدو كما لو �أنه ميتلك 
مفاتيح �خرت�ق دفاعات �لفريق 
�أن  �ألدريدج  و�عترب  �خل�سم«. 
لليفربول  ���س��اك��ريي  �ن�����س��م��ام 
قد �سقل مو�هبه، حيث “بات 
يتمتع مبهار�ت ر�ئعة مقارنة 
ق�ساها  �ل����ت����ي  �ل����ف����رتة  م����ع 
�سيتي”،  ���س��ت��وك  ���س��ف��وف  يف 
�ألدريدج  وملح  �ل�سابق.  فريقه 
���س��اح��ب �خل���ربة �ل��ط��وي��ل��ة يف 
�ملمتاز،  �لإجن��ل��ي��زي  �ل�����دوري 

�ل�ستفادة  �����س����رورة  �إىل 
�إمكانيات  من  �لق�سوى 

�ساكريي �لذي “يحتاج 
�إىل من يفجر طاقاته، 
فهو لعب من �لطر�ز 

�لذي يف�سل �لتحرك و�للعب على 
�سالح  و����س���ج���ل  ر�ح�����ت�����ه«. 

�مل����ب����ار�ة  و�����س����اك����ريي يف 
ليفربول  جمعت  �ل��ت��ي 
وف����ول����ه����ام ب�����ال�����دوري 
�ملمتاز،  �لإجن����ل����ي����زي 

بفوز  و�ن���ت���ه���ت  �لأح��������د، 
بنتيجة  �ل�����ري�����دز 

على   0-2
م��������ل��������ع��������ب 

“�أنفيلد«.

مارادونا: مورينيو اأف�صل من غوارديوال لهذا ال�صبب كيف ي�صتفيد �صالح من �صاكريي يف امللعب؟
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اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/   
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102472
با�س��م: �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 

دبي،  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ���س��ارع  �لطابق 43،  �لإم����ار�ت،  �أب���ر�ج  وع��ن��و�ن��ه:  ���س. ب: 500666، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  39

بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104358 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/   
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102473
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(

ز�ي��د، دبي،  �ل�سيخ  �سارع  �لطابق 43،  �لإم���ار�ت،  �أب��ر�ج  ���س. ب: 500666،  وعنو�نه:  
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104359 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

 تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/   
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102510
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 

دبي،  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ���س��ارع  �لطابق 43،  �لإم����ار�ت،  �أب���ر�ج  وع��ن��و�ن��ه:  ���س. ب: 500666، 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة بالفئة:  41
بتاريخ: 2011/9/22 و�مل�سجلة حتت رقم: 102510 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102545
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(

دبي،  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ���س��ارع  �لطابق 43،  �لإم����ار�ت،  �أب���ر�ج  وع��ن��و�ن��ه:  ���س. ب: 500666، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:   38

بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104292 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102546
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(

ز�ي��د، دبي،  �ل�سيخ  �سارع  �لطابق 43،  �لإم���ار�ت،  �أب��ر�ج  ���س. ب: 500666،  وعنو�نه:  
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104323 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

 2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102538
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(

دبي،  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ���س��ارع  �لطابق 43،  �لإم����ار�ت،  �أب���ر�ج  وع��ن��و�ن��ه:  ���س. ب: 500666، 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لو�ق�عة بالفئة:  41

بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104290 
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102549
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م( 

دبي،  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ���س��ارع  �لطابق 43،  �لإم����ار�ت،  �أب���ر�ج  وع��ن��و�ن��ه:  ���س. ب: 500666، 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة بالفئة:  38
بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104326 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
 2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 102550 
با�س��م:  �ملجموعة �لعالمية �لعربية )�س ذ م م(

دبي،  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ���س��ارع  �لطابق 43،  �لإم����ار�ت،  �أب���ر�ج  وع��ن��و�ن��ه:  ���س. ب: 500666، 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لو�ق�عة بالفئة:  41
بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�سجلة حتت رقم: 104295 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
 2027/11/13 �حلماية يف  2017/11/13  وحتى تاريخ: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  15  نوفمرب 2018 العدد 12480



طفلة تقتل والدها زعيم ع�صابة �صلب
ذكرت تقارير �إعالمية حملية، �أن طفلة قتلت و�لدها يف حمافظة 
�ل�سويد�ء جنوبي �سوريا، قبل �أن ي�سارع �أخو�لها حلمايتها و�أخذها 

�إىل �أحد بيوتهم.
قرية  يف  وقعت  �حل��ادث��ة  �أن   "24 �ل�سويد�ء  "�سبكة  و�أو���س��ح��ت 
عريقة غربي �ملحافظة �ل�سورية، وذلك عندما �سمع جري�ن، فجر 
�لثنني، �أ�سو�ت �إطالق نار قادمة من منزل جارهم �ملدعو "فادي 
�لرجل  جثة  �ساهدو�  حيث  �ملكان  عني  �إىل  ليهرعو�  �ملحيثاوي"، 

م�سرجة بالدماء و�بنته تقف قريبة منه.
و�أ�سافت �ل�سبكة �لإعالمية، �أنه عند حماولة �ملتو�جدون �إ�سعافه 
على  �لر�سا�س  ب��اإط��الق  �لفتاة  قيام  بعد  فجاأة  مكانهم  ت�سمرو� 
و�لدها، ليفارق �حلياة و�سط �سدمة �جلميع، م�سرية �إىل �أن �لفتاة 

�عرتفت �أمامهم باأنها قتلته لأنه "حاول �لعتد�ء عليها".
يعترب من  كان  �ملحيثاوي  فادي  و�أكدت �سبكة "�ل�سويد�ء 24" �أن 
يتزعم  وك��ان  �ملحافظة،  يف  و�خل��ط��ف  �ل�سلب  ع�سابات  ق��ادة  �أب���رز 
�أن ينتقل  �ملا�سية، قبل  جمموعة يف مدينة �سهبا خالل �ل�سنو�ت 
ع�سر�ت  تتو�جد  حيث  جر�ئمه،  فيها  وميار�س  عريقة،  قرية  �إىل 
�لدعاوى �لق�سائية بحقه. ووفقاً للمعلومات �ملتوفرة، فاإن �لفتاة 
��سطحبها  وق���د   ع��ام��اً،   15 وع��م��ره��ا  �ل��ث��ان��وي،  �لأول  �ل�سف  يف 
وجهاء  �أح��د  �ت�سل  بينما  حلمايتها،  �أح��ده��م  منزل  �إىل  �أخو�لها 
�ل��ب��ل��دة ب��امل��دع��ي �ل��ع��ام و�أخ����ربه  �لق�سة ك��ام��ل��ة، ط��ال��ب��اً منه عدم 

�لتحقيق مع �لفتاة �أو ��ستدعائها �إىل �أي مركز �أمني.

�صجن اأبوين ب�صبب هتلر
�أدين زوجان، �سميا �بنهما على ��سم �أدولف هتلر، يف بريطانيا بتهمة 

�لنتماء جلماعة �لعمل �لوطني �ليمينية �ملتطرفة �ملحظورة.
ب��ات��ات��ا���س )38 عاما(،  وك��ل��ودي��ا  ع��ام��ا(  ت��وم��ا���س )22  �آدم  و�أدي����ن 
�لنتماء  بتهمة  عاما(   27( بوجونوفيت�س  د�نييل  �إىل  بالإ�سافة 
للمنظمة، بعد �أن ن�سرو� ر�سائل متتدح هتلر، ف�سال عن �سور لهم 
وهم يرتدون مالب�س �أع�ساء حركة كو كلوك�س كالن �لتي توؤمن 

بتفوق �لعرق �لأبي�س و��ستخد�م �لتحية �لنازية.
وكان ثالثة �آخرون قد �أقرو� بالفعل باأنهم مذنبون بتهم �لنتماء 
�أ�ساد  �أن  بعد  �حلكومة  حظرتها  �لتي  �ل��وط��ن��ي،  �لعمل  جلماعة 
مهوو�س  �سخ�س  ي��د  على  كوك�س  ج��و  �لنائبة  بقتل  فيها  �أع�ساء 
توما�س  �أن  برمنغهام  �ملحكمة يف  2016. وعلمت  عام  بالنازية يف 
عن  "�أدولف" للتعبري  �لأو���س��ط  �ل�سم  طفلهما  منحا  وباتاتا�س، 

�إعجابهما بزعيم �لر�يخ �لثالث.

ي�صتخدم �صم النحل يف اأغرا�س عالجية 
�حل�سن  �أب��و  عمر  يربي  �لقاهرة،  م�سارف  على  منزله  �سطح  على 

�لآلف من نحل �لع�سل من �أجل �سمه ل ع�سله.
�لقر�آن  �لنحل من  فو�ئد  �أبو �حل�سن )30 عاماً(  �أدرك  �أن  وبعد 
�سمه  و��ستخد�م  �لنحل  تربية  �سنو�ت  خم�س  قبل  ق��رر  �ل��ك��رمي، 
�لأمل  �أن يخفف  �لنحل ميكن  ل�سع  �أن  �لبديل. ويعتقد  �لطب  يف 

ويعالج �أمر��سا مثل �لروماتيزم.
�إن فو�ئد  �أبو �حل�سن �لذي مل يدر�س �لطب على �لإط��الق  وقال 
ل�سع �لنحل ل تقت�سر على �لعالج �إذ �أنه ي�ساعد �أي�سا يف حت�سني 

�حلالة �ملز�جية.
�أ�سخا�س يف �ل�سهر. ويف جل�سة  �أبو �حل�سن حو�يل خم�سة  ويعالج 
يف  �لنحل  ح�سر�ت  م��ن  ب�ست  �ملري�س  �حل�سن  �أب��و  يل�سع  �ل��ع��الج، 

مناطق خمتلفة من �جل�سم.

   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:

م�صيفة ُت�صكت امل�صافر ال�صكاء بفكرة طريفة
عند �ل�سفر على �لطائرة، يجد �ملرء �لكثري من �لنا�س باأطو�رهم و�أمزجتهم �ملختلفة.. وبالتاأكيد على �مل�سيفني �أن 

يتعاملو� مع هوؤلء، ويف �لغالب بهدوء وبابت�سامة وب�ستى �لطرق و�لو�سائل.
و�أحيانا قد نربر لل�سخ�س �مل�سافر �متعا�سه، ذلك �أنه قد يبقى حمتجز� يف مقعده �ل�سيق ويف �مل�ساحة �ملح�سورة يف 

�لطائرة �آلف �لأميال ول�ساعات طويلة.
لكن يف بع�س �لأحيان، ت�سيق حيلة �مل�سيفني ويفقدون �سربهم، خ�سو�سا �إذ� كان �مل�سافر م�ستفز� لأبعد �حلدود.

هذ� ما ح�سل على �إحدى �لطائر�ت �ليابانية موؤخر� عندما ظل �أحد �مل�سافرين ي�ستكي، وكانت �آخر �سكو�ه تتعلق 
مبقعد �لطائرة. و�لتقط �أحدهم �سورة ملا جرى ون�سرها على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، لتحظى بعدد كبري من 
�مل�ساهد�ت و�لتعليقات. وكان �لر�كب ي�سكي من �أن مقعده كان من �ملفرت�س �أن يطل على نافذة، لكنه مل يحظ �سوى 

ب�"حائط" �لطائرة، بالرغم من �أنه يف جهة �لنو�فذ.
و�أ�سر �لر�كب على �لنتقال �إىل �سف مقاعد �آخر يطل على نافذة، لكن �مل�سيفة مل تتمكن من حتقيق طلبه، ذلك 

�أنه مل تتو�فر مقاعد �ساغرة لنقله �إليها، بح�سب ما ذكرت �سحيفة "مريور" �لربيطانية.
وبعد �ل�ستماع �إىل �سكو�ه، قامت �مل�سيفة بعمل فذ يك�سف عن مدى حنق �مل�سيفة من �مل�سافر �ل�سكاء، وهو ما �سوره 
ونقله م�سافر ياباين �آخر كان على منت �لطائرة. وتلخ�س �ل�سورة على تويرت ما قامت به �مل�سيفة، حيث ر�سمت 

على ورقة نافذة وبع�س �لغيوم وبحر� و�أل�سقتها بجانب �مل�سافر.
وما �أن ن�سرت �ل�سورة على تويرت حتى نالت �آلف �مل�ساركات و�لإعجاب و�لتعليقات.
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قرية قليلة ال�صكان.. م�صكلتها يف كرثة ال�صياح
عند �لتقاء نهري ليك ونورد يف جنوب غربي هولند�، تقع قرية كيندرديك، 
�لتي يبلغ عدد �سكانها 60 �سخ�سا فقط، وما مييزها كرة �لآثار �ملوجودة 
فيها. وبعد �أن كانت هذه �لآثار، �لتي دخلت قائمة �ليون�سكو للرت�ث �لعاملي 
�زعاج، ب�سبب  م�سدر  باتت  �لقرية،  ل�سكان  �فتخار  م�سدر  �سنو�ت،  قبل 8 

جحافل �ل�سياح، �لذين ينتهكون "خ�سو�سية �ملكان".
ي�سل  �أن  ما  �إن��ه  �لربيطانية،  "�لغارديان"  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  وق��ال 
ي�ستلمون بطاقات مكتوب  �لهو�ء،  �ملعروفة بطو�حني  �لقرية،  �إىل  �ل�سياح 

عليها" 600 �ألف ز�ئر �سنويا. 60 مقيما هنا".
بنيت  �لتي  �لقرية  ل�سكان  �لعا�سر  �جليل  م��ن  وه��ي  ه��وك،  بيرت�  وق��ال��ت 
م�سرية  لل�سكان،  �لح���رت�م  م��ن  �لقليل  يظهرون  �ل�سياح  �إن   ،1747 ع��ام 
دون  هناك  �لطاولة  �إىل  وجل�س  منزلها،  حديقة  دخ��ل  �ل��ذي  بع�سهم  �إىل 

��ستئذ�ن، و�آخرون يدفعونهم دفعا من �أجل "�لتقاط �أف�سل �ل�سور".
ومن �لأ�سباب �لتي �ستزيد من غ�سب �ل�سكان، هو خطة �ل�سلطات �إىل زيادة 
عدد �ل�سياح �إىل نحو 850 �ألفا، مع �عتز�مها بناء متحف ثالث يف �لقرية، 
وبناء ر�سيف ي�سمح مبرور مزيد من �ل�سفن �ل�سياحية �ملعروفة ب�"�لكروز". 
وقال �خلبري يف �ل�سوؤون �ل�سياحية، بيرت كالبايك، �إن �لأهايل ل يريدون 

قتل �سناعة �ل�سياحة، ولكن يجب �أن تكون هناك حدود لعدد �ل�سياح.
ورغم هذ� �لعدد �لهائل من �ل�سياح، �إل �أن �لقرية كادت على و�سك �لإفال�س 

ومل جتن �أرباحا تو�زي مدفوعاتها.

اأغلب الباك�صتانيني ال يعرفون ما هو االنرتنت
ترت�وح  �ل��ذي��ن  �لباك�ستانيني  غالبية  �أن  م��وؤخ��ر�ً  �أج��ري��ت  در����س��ة  �أظ��ه��رت 
�أعمارهم ما بني 15 و65 �سنة ل يعرفون ما هو �لإنرتنت. ووفقاً ملا ك�سفته 
�أجرتها موؤ�س�سة  در��سة ��ستق�سائية عن تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�سالت، 
"لريين �آ�سيا" �ل�سرلنكية ون�سرها موقع "د�ون" �لإلكرتوين، ي�ستند �لتقرير 
�إىل د�تا 2000 �أ�سرة يف باك�ستان. وت�سري �لدر��سة �إىل �أن نق�س �لوعي عن 
باك�ستان،  ذل��ك  �لآ�سيوية، مبا يف  �ل��دول  �لإن��رتن��ت ميثل م�سكلة كبرية يف 
15-65 يفهمون ما هو  �إن %30 فقط من �ل�سكان يف �لفئة �لعمرية  حيث 
�أنهم ��ستخدموه، ومن بني م�ستخدمي  �لإنرتنت، فيما �دعى حو�ىل 17% 
�لإنرتنت، كانت �لفجوة بني �حل�سر و�لريف �سغرية ن�سبياً - %13 وكانت 
 .43% بن�سبة  �لرجال  من  �أق��ل  لالإنرتنت  �لن�ساء  ��ستخد�م  �حتمال  ن�سبة 
و�أكدت �لدر��سة �أن �لعينة �ملختارة مل يتم �سرح لهم ما هو �لإنرتنت، �إذ �أن 
�مل�سح ير�د منه معرفة مدى وعي �مل�ستخدمني لالنرتنت ب�سكل عام. وقال 
�خلدمة  يف  �مل�سرتكني  "�إن  غالبايا  هيالين  للموؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�خللوية �لبالغ عددهم 152 مليون م�سرتك، قر�بة �لن�سف فقط ميتلكون 
% من   25 �إىل �لنرتنت عرب هو�تفهم، فيما قر�بة  �لدخول  �لقدرة على 

�لذين ميتلكون هو�تف ذكية حديثة ي�ستعملون �سبكة �لنرتنت".

م�صنة حترج مريكل 
اأمام ماكرون

�م�����ر�أة م�����س��ن��ة، تبلغ من  �أح���رج���ت 
�مل�ست�سارة  ����س���ن���ة،   101 �ل���ع���م���ر 
�لأمل����ان����ي����ة �أن���غ���ي���ال م���ريك���ل �أم�����ام 
�ل���رئ���ي�������س �ل��ف��رن�����س��ي �إمي���ان���وي���ل 
�سوؤ�ل  عليها  ف��ط��رح��ت  م���اك���رون، 
�أخطاأت يف  �أن  "غري متوقع"، بعد 

�لتعرف عليها.
ت�سارك  �لفرن�سية  �ل�سيدة  وكانت 
100 ع��ام على  يف �حتفالية م��رور 
�لأوىل،  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل�����رب  ن��ه��اي��ة 
ومريكل،  مباكرون  تلتقي  �أن  قبل 
على  �لتحية  يلقيان  كانا  �للذين 

عدد من �ل�سخ�سيات.
برفقة  م��اك��رون  ز�ر  �ل�سبت،  وي��وم 
م���ريك���ل، ب��ل��دي��ة ري��ث��ون��د )د�ئ�����رة 
عام  �لهدنة  توقيع  مت  حيث  و�ز(، 

.1918
و�أظهر مقطع فيديو، ن�سره موقع 
ماكرون  �أنفو"،  تيفي  "فر�ن�س 
يتحدث مع �مل�سنة �لفرن�سية، �لتي 
�أيام  بعد  �ستحتفل  �إن��ه��ا  ل��ه  ق��ال��ت 
�ملائة  بعد  �لأوىل  بالذكرى  قليلة 

على ميالدها.
وبدت �ل�سيدة �لعجوز �سعيدة بلقاء 
�أ�سافح  "�أنا  �إذ قالت له:  ماكرون، 
�أم���ر ل  رئي�س �جل��م��ه��وري��ة.. ه��ذ� 
�إىل  توجهت  ذل���ك،  بعد  ي�سدق". 
م���ريك���ل، �ل���ت���ي ك���ان���ت ت��ق��ف خلف 
وخاطبتها  �ل��ف��رن�����س��ي،  �ل��رئ��ي�����س 
زوج����ة  �أن�������ت  "هل  ب���ال���ف���رن�������س���ي���ة 
ماكرون؟" فبدت مريكل حمرجة 
قائلة  �أجابتها  حيث  �ل�����س��وؤ�ل،  من 
"�أنا �مل�ست�سارة �لأملانية"، لكن يبدو 
�أن �ل�سيدة مل تقتنع باجلو�ب، مما 
�مل�����س��اع��د�ت تتدخل  �إح�����دى  ج��ع��ل 

وتوؤكد لها �ملعلومة.

مارغو حداد.. اأردنية تقتحم نتفليك�س
جن��ح��ت �ل��ف��ن��ان��ة �لأردن����ي����ة م���ارغ���و ح����د�د يف 
�قتحام عامل "نتفليك�س"، �إحدى �أكرب �سبكات 
بث �لأفالم و�مل�سل�سالت على �لإنرتنت، لتكون 

بو�بتها نحو �لعاملية.
�إعالمية، فاإن �لفنانة  ووفق ما ذكرت تقارير 
خطو�تها  �أوىل  لأخ������ذ  ت�����س��ت��ع��د  �لأردن������ي������ة 
�لأوىل  للمرة  بدخولها  �لعاملية،  نحو  �لفنية 
ع���امل �ل���در�م���ا �لأم��ريك��ي��ة م��ن ب��و�ب��ة �سبكة 

"نتفليك�س".
وقالت حد�د ملوقع "�ليوم �ل�سابع" �إنها تلقت 
م�سل�سل  بطولة  يف  للم�ساركة  ر�سميا  عر�سا 
يف  حاليا  تتو�جد  �أن��ه��ا  �إىل  م�سرية  �أم��ريك��ي، 
�أوىل  لت�سوير  �مل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  ج��ورج��ي��ا 
�مل�����س��اه��د. و�أب�����دت �مل��م��ث��ل��ة ���س��ع��ادت��ه��ا �لكربى 
�أمريكا،  يف  �لتمثيلية  جتاربها  �أوىل  خلو�سها 
فيما  و�ملغامرة"،  ب�"�لتحدي  �إي��اه��ا  و����س��ف��ة 

رف�ست �لإف�ساح عن تفا�سيل دورها.
وك��ان��ت ح���د�د ق��د ���س��ارك��ت م��وؤخ��ر� يف بطولة 
فيلم �لرعب "بيت �ست" �مل�سري، �إذ لعبت دور 

�سحفية م�سرية تتوىل حتقيقا غام�سا.

ياأخذ قيلولة فتقام له جنازة 
�أفر�د  �لهند،  يف  ر�ج�ستان  ريف  من  ت�سعيني  رجل  فاجاأ 
عائلته �لذين ظنو� �أنه ميت، و�سرعو� مبر��سيم جنازته، 

با�ستيقاظه قبل وقت ق�سري من دفنه.
وكان بوده ر�م )95 عاماً( من �سكان بهاكانتانو�لن، قد 
يف  �آلم  من  عانى  بعدما  �ل�سبت،  ظهر  بعد  قيلولة  �أخ��ذ 
�ل�سدر. وعندما �كت�سف بع�س �أفر�د �أ�سرته ما حدث له، 
وفاته  عن  �لإع��الن  ومت  ملعاينته،  �لأطباء  باأحد  �ت�سلو� 

على �لفور.
و�سرع �أفر�د �لعائلة بالتح�سري جلنازة �لرجل، و��ستعدو� 
وعندما  ب��ه��ا.  �مل��ع��م��ول  �لتقاليد  بح�سب  ج�����س��ده  لغ�سل 
�لرجل، حدث  �لبارد على ج�سد  �ملاء  �سكب  �ملغ�سلون  بد�أ 
ذهول  و�سط  غيبوبته  م��ن  و��ستفاق  متوقع،  غ��ري  �سيء 
�ملتو�جدين يف �ملكان. وقال ر�م لعائلته �إثر ��ستيقاظه، �إنه 
قرر �أن ياأخذ ق�سطاً من �لر�حة ويخلد للنوم بعدما �سعر 
�أنه  �لآخ���رون  �أن يظن  ب��اآلم يف �سدره، ولكنه مل يتوقع 
ميت و�أن تقام له جنازة بهذه �ل�سرعة، بح�سب ما ورد يف 

موقع "�أوديتي �سنرت�ل" �لإلكرتوين. 

يتحدى ال�صرطة بالبقاء طليقًا 
حتدى متهم بريطاين مطلوب للعد�لة �ل�سرطة بالبقاء 
�لكري�سما�س،  بعيد  �لحتفالت  موعد  حتى  طليقاً  ح��ر�ً 
�ل�سلطات  تبذلها  �لتي  �لرغم من �جلهود �حلثيثة  على 
�سميث  د�يل  �لربيطانية  �ل�سرطة  تطارد  عليه.  للقب�س 
بتهمة خرق  �مل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و )مت����وز(  م��ن��ذ  ع���ام���اً(   29(
�أم���ر �مل��ح��ك��م��ة، وه���و م��ط��ل��وب �أي�����س��اً لرت��ك��اب خمالفات 
�ملحلية  �ل�����س��رط��ة  وح��اول��ت  ب��امل��خ��در�ت.  متعلقة  وج��ن��ح 
منذ ذلك �لوقت �لقب�س عليه دون ج��دوى، على �لرغم 
يتحدى  و�لتي  بوك،  في�س  �مل�ستمرة على  من من�سور�ته 
مريور  �سحيفة  بح�سب  �ل�����س��رط��ة،  ق���وت  ب��ه��ا  وي�ستفز 

�لربيطانية.
ويوم �ل�سبت �ملا�سي، ن�سر �سميث حتدياً جديد�ً لل�سرطة، 
�أكد فيه على قدرته على �لفر�ر من وجه �ل�سلطات حتى 
�سابق، طلب من متابعيه  �لكري�سما�س. ويف من�سور  عيد 
�لبالغ عددهم 2287 �سخ�ساً على �ملوقع �لت�سويت، بني 
�لبقاء متو�رياً عن  �أم  �إذ� كان من �لأف�سل ت�سليم نف�سه 
�لأنظار. وكانت �ملحكمة �جلز�ئية يف �سي�ساير قد �أ�سدرت 
مذكرة �عتقال بحق �سميث يف 24 يوليو )متوز( �ملا�سي، 
�أمام  مبثوله  يتعلق  �لقا�سي  من  لأم��ر  خمالفته  ب�سبب 
�ملحكمة يف مايو )�أيار(. ويف �ل�سهر �ملا�سي، �أكد متحدث 
طليقاً،  ح���ر�ً  ي���ز�ل  ل  �سميث  �أن  �سي�ساير  �سرطة  با�سم 
ونا�سد �جلمهور بتقدمي �أية معلومة ميكن �أن ت�ساعد يف 

�لقب�س عليه وتقدميه للمحاكمة.

ي�صاهد ل�صة تزحف يف غرفة طفله 
�سورت كامري�ت �ملر�قبة يف منزل بريطاين حلظة ت�سلل 
ل�سة �إىل د�خل غرفة طفل يبلغ من �لعمر عامني بينما 

كانت �لأ�سرة يف رحلة خارج �ملدينة.
و�سهد �أوليفر و�ل�س )37 عاماً( �لذي يعي�س مع زوجته 
�سايل و�بنه �سام هذ� �مل�سهد، �أثناء جلو�سه يف �أحد �ملطاعم، 

با�ستخد�م تطبيق �أمني على هاتفه �ملحمول.
�لأمر ت�سارلز وزوجته كاميال يف �سورة ر�سمية مبنا�سبة عيد ميالده �ل�سبعني يف حد�ئق كالرن�ض هاو�ض ، مع �لأمر ويليام 

وزوجته كاثرين و�أطفالهما جورج وت�سارلوت ولوي�ض، و�لأمر هاري وزوجته ميغان، يف لندن ، �إجنلرت�. "رويرتز"

حملة لل�صخرية من 
ترامب اخلائف من البلل

�ن�������س���م �جل���ي�������س �ل���ف���رن�������س���ي �إىل 
�لرئي�س  من  "�ل�ساخرين"  قائمة 
�لأم���ريك���ي دون���ال���د ت���ر�م���ب، على 
مو�قع �لتو��سل �لجتماعي، وذلك 
�حتفال  �عتذر عن ح�سور  �أن  بعد 
بذكرى �جلنود �لأمريكيني �لذين 
�لأوىل،  �لعاملية  �حل���رب  يف  قتلو� 

ب�سبب "�ملطر".
وك���ان �لبيت �لأب��ي�����س ق��د ق��ال �إن 
ح�سور  م���ن  ي��ت��م��ك��ن  مل  ت���ر�م���ب 
�ح��ت��ف��ال ب��ذك��رى �جل��ن��ود و�أف����ر�د 
�لذين  �لأمريكية  �لبحرية  م�ساة 
قتلو� يف �حلرب �لعاملية �لأوىل يف 
بعد  فرن�سا،  يف  �لأمريكية  �ملقربة 
�إىل  و���س��ول��ه  دون  �مل��ط��ر  ح���ال  �أن 

�ملكان.
تر�مب،  ي��ح��ي��ي  �أن  م���ق���رر�  وك����ان 
ب��رف��ق��ة زوج���ت���ه م��ي��الن��ي��ا، ذك���رى 
�حتفال  يف  �لأم���ريك���ي���ني  �جل���ن���ود 
�لأمريكية يف  �إن-م���ارن  يف مقربة 
بيلو �لتي تبعد نحو 85 كيلومرت� 
�أم��ط��ار� خفيفة  ب��اري�����س، لكن  ع��ن 
منخف�سة  و���س��ح��اب��ة  م��ت��و����س��ل��ة 
ط���ائ���رت���ه  و������س�����ول  دون  ح�����ال�����ت 

�لهليكوبرت �إىل �ملقربة.
وت���������س����ب����ب غ�����ي�����اب ت������ر�م������ب عن 
�لح��ت��ف��ال يف �ل��دق��ي��ق��ة �لأخ����رية، 
�نتقاد�ت و��سعة له على مو�قع  يف 
�إىل  ذهبت  �لجتماعي،  �لتو��سل 
حق  يف  "�إهانة  �لغياب  �عتبار  حد 

جنود بالده".
من جانبه، ن�سر �جلي�س �لفرن�سي، 
تويرت،  يف  �ل��ر���س��م��ي  ح�سابه  ع��ل��ى 
ت��غ��ري��دة و���س��ف��ت ب��ال�����س��اخ��رة من 

تر�مب". "عذر 

ت�صتعيد امل�صي بف�صل بّزة اآلية 
بعد  بال�سلل  �أ�سيبت  �أمريكية  �م���ر�أة  ��ستعادت 
على  قدرتها  خطري،  م���روري  حل��ادث  تعر�سها 
خ�سي�ساً  �سممت  �آل��ي��ة  ب��دل��ة  بف�سل  �حل��رك��ة 

حلالتها. 
ك���ان���ت م��ون��ي��ك ك��ي��ل��ي )28 ع����ام����اً( م���ن ولي���ة 
بعد  بال�سلل  �أ�سيبت  ق��د  �لأم��ري��ك��ي��ة  �أوري���غ���ون 
تعر�سها حلادث �سيارة على طريق ريفي بالقرب 

من �ساللت كالماث.
وقد عانت مونيك من ك�سر يف �لعمود �لفقري، 
�إ�سافة  بال�سلل،  �إ�سابتها  �إىل  �أدى  �ل��ذي  �لأم��ر 
�لرئة و�رجتاج  �إىل ك�سور يف �لأ�سالع وثقب يف 

يف �لدماغ. 
وبعد ق�ساء �سهر كامل يف وحدة �لعناية �ملركزة، 
�لتاأهيل،  لإع���ادة  برناجماً  كيلي  �ل�سيدة  ب���د�أت 
للعالج  منتظمة  جل�سات  ح�سور  �ع��ت��ادت  حيث 
"غود  �لطبيعي عدة مر�ت يف �لأ�سبوع يف مركز 

�سيمارتان ليغا�سي �لطبي"
وتعلمت كيلي كيفية ��ستخد�م �لكر�سي �ملتحرك، 
وت����درب����ت ع��ل��ى �ل����وق����وف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه��ا ب���دون 
�ل�ستعانة باأحد. وبعد ع�سرة �أ�سهر من �حلادث، 
���س��ارك��ت �ل�����س��ي��دة ك��ي��ل��ي يف جت��رب��ة ���س��ري��ري��ة يف 
ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد، ت��ت��م��ث��ل يف �حل�����س��ول على 
بدلة "ري ووك" �لآلية �لتي تعتمد على تقنية 
وتقوية  ب��امل�����س��ي   مل�ستخدمها  ت�سمح  م��ت��ط��ورة 

ع�سالت �ل�ساقني. 
وتتمثل �خلطوة �لأ�سا�سية �لتالية لل�سيدة كيلي 
يف تدربها على �مل�سي دون م�ساعدة، �لأمر �لذي 
تاأمل حتقيقه عرب �لتجربة �ل�سريرية با�ستخد�م 
�لبدلة �لآلية. يذكر �أن �ل�سيدة كيلي هي و�حدة 
من خم�سة مر�سى ي�ستخدمون جهاز "ري ووك" 
وي�ساركون يف �لتجربة يف جامعة �ستانفورد، وفق 

ما نقلت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

زوجة جورج كلوين متنعه من هوايته 
ك�سفت بع�س �لتقارير �ل�سحافية �أن �ملحامية �أمل كلوين، رف�ست �أن 
ميار�س زوجها �لنجم  جورج كلوين  هو�ية ركوب �لدر�جات �لنارية، 

خوفاً عليه.
وكان جورج كلوين قد تعّر�س حلادث �سري، ب�سبب دّر�جته �لنارية يف 
�مل�ست�سفى، وبعد ذلك قّرر كلوين بيع  �إىل  �إيطاليا، نتج عنه دخوله 
در�جته �لنارية يف �ملز�د. ُيذكر �أنه �إنت�سرت يف �لفرتة �لأخرية بع�س 
زوجته،  �لإنف�سال عن  كلوين  نية جورج  تك�سف عن  �لتي  �لتقارير، 
بالإ�سافة �أنها حامل بطفلهما �لثالث، و�ل�سبب يف ذلك �أن �أمل يغلب 
لكن  بينهما كثري�ً.  �ل�سجار  يت�سّبب يف  و�ل��ذي  �ملُتقّلب،  �مل��ز�ج  عليها 
موقع "Gossip Cop" نفى جميع هذه �لإ�ساعات، و�أّكد �أن عالقة 

�لزوجني يف �أح�سن حالتها


