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»�لهالل« ت�سري قافلة م�ساعد�ت �إغاثية عاجلة 
�إىل �أهايل مديريتي �لتحيتا وزبيد باحلديدة

•• احلديدة -وام: 

�سريت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي قافلة م�ساعد�ت �إغاثية عاجلة 
�لتاريخية  زبيد  مدينة  يف  �مل��ح��ررة  و�ملناطق  �لتحيتا  مديرية  �إىل 
لإغاثة  �لفورية  �لإن�سانية  �ل�ستجابة  �إط��ار  يف  �حلديدة  مبحافظة 

�أهايل �ملناطق �ملحررة يف �ل�ساحل �لغربي لليمن.
��سا�سية  و�سلعا  غذ�ئية  �سالل  �لإغاثية  �مل�ساعد�ت  قافلة  وت�سمنت 
�سمن �جلهود �لإن�سانية �مل�ستمرة لدولة �لإمار�ت يف �إغاثة �ملت�سررين 
و�لأ�سر �ملحتاجة من �أبناء �ل�سعب �ليمني �ل�سقيق وذلك فور حترير 
�ملو�لية  �ملديريتني من قب�سة ميلي�سيات �حلوثي  مناطق و��سعة يف 

لإير�ن وفك �حل�سار عن �ملو�طنني �ليمنيني.
و��ستهدفت �مل�ساعد�ت توزيع �سالل غذ�ئية على �لأ�سر �ليمنية لتلبية 
�إطار  يف  وذل��ك  وزبيد  �لتحيتا  مديريتي  يف  �ل�سرورية  �حتياجاتها 
�لإم��ار�ت وجهودها  دولة  �ملقدمة من  و�لإغاثية  �لإن�سانية  �لرب�مج 

�لكبرية لدعم �لأ�سقاء �ليمنيني.               )�لتفا�سيل �ص2(

وتوزع �ل�سالل �لغذ�ئية على �لأ�سر �لفقرية مبنطقة 
كر�ش يف حلج �ليمنية �سمن فعاليات »عام ز�يد«

•• حلج -وام:

د�سنت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي �سباح �أم�ص عمليات توزيع �ل�سالل 
�لغذ�ئية على �ملحتاجني يف منطقة كر�ص مبحافظة حلج �ليمنية �سمن 
فعاليات “ عام ز�يد 2018 “ وذلك يف �طار �جلهود �لتي تبذلها دولة 
ت�سررو� جر�ء  �لذين  �ليمنيني  �لأ�سقاء  معاناة  للتخفيف من  �لم��ار�ت 

�حلرب �لتي ت�سنها ملي�سيا �حلوثي �لتابعة لير�ن. )�لتفا�سيل �ص2(
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حممد بن ر��سد ي�سدر مر�سوما بتعيني و��ستبد�ل �أع�ساء 
يف جمل�ش �إد�رة مركز دبي لتطوير �لقت�ساد �لإ�سالمي

•• دبي-وام:

رئي�ص  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
“رعاه �هلل” ب�سفته حاكما لإم��ارة دبي  �ل��وزر�ء  �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�ملر�سوم رقم “24” ل�سنة 2018 بتعيني و��ستبد�ل �أع�ساء يف جمل�ص 

�إد�رة مركز دبي لتطوير �لقت�ساد �لإ�سالمي.
ون�ص �ملر�سوم على تعيني رئي�ص جمل�ص �إد�رة موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون 
�لق�سر بدل من �ل�سيد/ ح�سني �أحمد �لقمزي وتعيني مدير عام بلدية 
دبي بدل من �ل�سيد/ ح�سني نا�سر لوتاه .. كما ن�ص على تعيني مدير 
عام �سلطة �ملنطقة �حلرة يف مطار دبي �لدويل يف ع�سوية جمل�ص �إد�رة 
جمل�ص  يف  للع�سوية  �ملتبقية  للمدة  ع�سويتهم  تكون  �أن  على  �مل��رك��ز 
�لإد�رة �حلايل �مل�سكل مبوجب �ملر�سوم رقم “ 5 “ ل�سنة 2017 و�لذي 
حدد مدة �لع�سوية بثالث �سنو�ت قابلة للتجديد. ويعمل بهذ� �ملر�سوم 

من تاريخ �سدوره وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

قرقا�ش: يجب مو�جهة �لت�سعيد 
�لإ�سر�ئيلي عرب موقف عربي ودويل حا�سم

•• اأبوظبي- الفجر:

�أكد معايل �لدكتور �أنور قرقا�ص وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية، �سرورة 
�ملبارك  �لأق�سى  �مل�سجد  �لإ�سر�ئيلي �سد  مو�جهة ممار�سات �لحتالل 

و�عتد�ء�ته بحق �لقد�ص �ملحتلة، عرب موقف عربي ودويل حا�سم. 
ق���و�ت �لحتالل  ت��وي��ر »مم��ار���س��ات  ل��ه على  ت��غ��ري��دة  وق���ال معاليه يف 
�لإ�سر�ئيلي �سد �مل�سجد �لأق�سى �ملبارك و�مل�سلني حتدٍّ خطري وم�ستمر، 
و�لت�سعيد عرب هذه �لعتد�ء�ت بحق مدينة �لقد�ص �ملحتلة ومقد�ساتها 

ل بد من مو�جهته عرب موقف عربي ودويل حا�سم«. 
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�سوريون لجئون يف لبنان ي�ستعدون للعودة �ىل بالدهم  )رويرز(

هدف تر�مب هدم �لعامل �لقدمي

التحالف يق�صف قاعدة ع�صكرية للمتمردين يف �صنعاء

�ل�سرعية ت�ستعيد خمزن �أ�سلحة �سخمًا يف معقل �حلوثيني

قو�ت �ل�سرعية �ليمنية حتا�سر ملي�سيات �حلوثي يف مديرية باقم   

رو�صيا تدعو القوى العظمى للم�صاهمة باإعادة اإعمار �صوريا

ق�سد: �تفقنا مع �لنظام على خارطة طريق
دومينيك مويزي واملد ال�صعبوي يف اأوروبا:

تر�مب مثل �لر�عي �لذي يريد �أن ُيغرق قطيعه!

�ل�سفر  حظر  رف��ع  تون�ش: 
ع����ن ���س��ل��ي��م �ل���ري���اح���ي

•• الفجر – تون�س 

�أع���ل���ن �ل��ط��ي��ب ب��ال�����س��ادق حمامي 
�ل��رئ��ي�����ص �ل�����س��اب��ق حل����زب �لحت����اد 
�إن  �ل��ري��اح��ي  �سليم  �ل��وط��ن��ي �حل��ر 
باإبطال  منوبه  �أن�سف  “�لق�ساء 
�لجر�ء�ت �لتحفظّية �ملتخذة �سّده 
م��ن��ذ �أك����ر م��ن ���س��ن��ة و�أن����ه مت رفع 

حتجري �ل�سفر عليه«. 
ن�سرها  بال�سادق يف تدوينة  وك�سف 
�ل��ر���س��م��ي��ة مبوقع  ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه 
�لتحقيق  ق���ا����س���ي  �أن  ف��ي�����س��ب��وك 
�لقت�سادي  �ل��ق�����س��ائ��ي  ب��ال��ق��ط��ب 
تقريبا  ���س��ه��ري��ن  م��ن��ذ  �أذن  و�مل����ايل 
ب���اإع���ادة �لخ��ت��ب��ار �مل����ايل، م���ربز� �أن 
ذلك يوؤكد وجود عدة �أخطاء �سابت 
�لختبار �لأول معترب� ذلك خطوة 

�إيجابية.      )�لتفا�سيل �ص11(

نائب �أفغاين: طهر�ن تزود 
حركة طالبان باأ�سلحة �إير�نية

•• كابول-وكاالت:

با�ستخد�م  �لأفغانية  طالبان  حركة  �ت��ه��ام  و�لآخ���ر  �حل��ني  ب��ني  يتكرر 
�أفغان�ستان  يف  �ل�سلطات  �سد  تخو�سها  �لتي  �حل��رب  يف  �إير�نية  �أ�سلحة 
مما يحول دون ��ستتباب �لأم��ن و�إق��ر�ر �ل�سالم يف هذ� �لبلد �لذي ذ�ق 
�ل�سبت، على ل�سان  �أربعة عقود م�ست، وج��اء �لت��ه��ام،  �لأم��ري��ن خ��الل 

مندوب ولية غور يف جمل�ص �لنو�ب �لأفغاين.
و�أكد �لنائب كر�م �لدين ر�سا ز�ده، �أن عنا�سر حركة طالبان ت�ستخدم 

�أ�سلحة �إير�نية يف خو�ص �حلرب بولية غور يف و�سط �أفغان�ستان.
و نقاًل عن و�سائل �لإعالم �لأفغانية قال �لنائب، �إن “قوى �لنتفا�سة 
�أ�سلحة  على  طالبان  عنا�سر  ب��ح��وزة  ع��رت  غ��ور  ولي���ة  �ل�سعبية” يف 

م�سنوعة يف �إير�ن.
“�إير�ن متول  �إن  ف��ر�ه،  �أحمد �سريز�د، قائد �سرطة ولي��ة  وق��ال ف�سل 
�لولية”،  يف  �لفو�سى  م��ن  �مل��زي��د  ن�سر  بغية  ط��ال��ب��ان  جماعة  وت�سلح 
بعد هجومها  تركتها جماعة طالبان خلفها  �لتي  �لأ�سلحة  �أن  م�سيفاً 
�إير�نية  على ولية فر�ه وعر عليها �جلي�ص و�ل�سرطة �لأفغانيان هي 

�ل�سنع، ما يوؤكد �أن طهر�ن تدعم حركة طالبان يف ولية فر�ه.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لكربى  �ل�����دول  رو���س��ي��ا  ح�����س��ت 
�أمام جمل�ص �لأمن على �مل�ساهمة 
يف �إع������ادة �إع���م���ار ���س��وري��ا وع���ودة 
�لالجئني يف �لوقت �لذي يو��سل 
حملته  �ل�������س���وري  �ل���ن���ظ���ام  ف���ي���ه 
ل���س��ت��ع��ادة �لأر������س����ي �ل��ت��ي فقد 
�ل�سيطرة عليها يف �لنز�ع �مل�ستمر 

منذ �لعام 2011.
�لرو�سي  �ل�سفري  م�ساعد  ودع���ا 
دمي����ري  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ل�����دى 
حد  و�����س����ع  �إىل  ب���ول���ي���ان�������س���ك���ي 
�سوريا  على  �لأح��ادي��ة  للعقوبات 
تربط  �أل  �ل���دول يجب  �إن  وق��ال 
�مل�������س���اع���دة مب��ط��ال��ب��ه��ا ب����اإج����ر�ء 

تعديالت يف نظام ب�سار �ل�سد.
�سوريا  جم���ل�������ص  و�أع�����ل�����ن  ه������ذ� 
�خت�سر�ً  �ملعروفة  �لدميقر�طية 
م����ع حكومة  �ت���ف���ق  �أن������ه  ب��ق�����س��د 
ت�سكيل  ع��ل��ى  �ل�������س���وري  �ل���ن���ظ���ام 
جل��ان لإج����ر�ء م��ف��او���س��ات ب�ساأن 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�سيا�سي  مفكر  م��وي��زي،  دومينيك 
�سهرة  ذو  فرن�سي  و����س��ر�ت��ي��ج��ي 
�ملعهد  م��وؤ���س�����س��ي  و�أح������د  ع���امل���ي���ة، 
�لدولية،  ل��ل��ع��الق��ات  �ل��ف��رن�����س��ي 
ز�ئ���ر يف ج��ام��ع��ة هارفارد  و�أ���س��ت��اذ 
م��ن �جلامعات  �لأم��ريك��ي��ة وع���دد 

�لعاملية �لأخرى.
“جيو�سيا�سية  م���وؤل���ف���ات���ه،  م����ن 
يف  ف��رن�����س��ا  و”�أور�ق  �لنفعال”، 
ع�سر �لعوملة”، و”�لقارة �جلديدة: 
�أوروبا”، و”جيو�سيا�سية  �أجل  من 
�نت�سار   - �لتلفزيونية  �مل�سل�سالت 
�ل�����ت�����و�زن  و”عدم  �خلوف”، 
ملجلة  ي��ف��ك  �لعامل”،  يف  �جل��دي��د 
لك�سربي�ص �لفرن�سية �سفرة �لدور 
�لأمريكي  ل��ل��رئ��ي�����ص  �ل��ت��خ��ري��ب��ي 
دونالد تر�مب يف �ت�ساع د�ئرة �ملّد 
�أوروبا،  يف  �لالليرب�يل  �ل�سعبوي 

�ألك�سي�ص  �ج����ر�ه  ح����و�ر  يف  وذل����ك 
لكرو� يف ما يلي ترجمته: 

*ما هي �ليوم مناطق �ل�سطر�ب 
�لرئي�سية يف �لعامل؟

�ل�سطر�ب،  مركز  �ن  يل  يبدو   -
ه��و ب��ال م��ن��ازع، �ل��ولي��ات �ملتحدة 
رف�ص  �إن  تر�مب.  دونالد  برئا�سة 

�ل��ن��ظ��ام �مل��ت��ع��دد �لط�����ر�ف، �لذي 
مي��ن��ح ن��ف�����س��ه ح��ري��ة م��ط��ل��ق��ة، مع 
و�لر�سانة،  للحياء  ك��ام��ل  غ��ي��اب 
�خلطورة.  ب��ال��غ��ة  ���س��اب��ق��ة  ي�����س��ك��ل 
ف��امل�����س��ال��ة ت���رت���ب���ط ب��ال��ق��ط��ع مع 

�إجناز�ت �لعامل بعد عام 1945.
)�لتفا�سيل �ص15(

يف  �لأم��ريك��ي  �ملبعوث  �لتقى  ق��د 
د�ع�ص  ���س��د  �ل������دويل  �ل��ت��ح��ال��ف 
ب��ري��ت م���اك���غ���ورك، و�أب��ل��غ��ه نيته 

�لتفاو�ص مع دم�سق.
�لتفاو�ص،  ماكغورك  ميانع  ومل 
��ستعادة  على  �لركيز  �ق��رح  بل 
�خلدمات من موؤ�س�سات حكومية، 
ومياه، وكهرباء، وطرق يف �ملرحلة 

�لر�هنة.
�ل��ت��ف��او���ص بطلب  و�أت������ت زي������ارة 
�لكرد  خاللها  وق��دم  دم�سق،  من 
منوذجهم �لذي يت�سمن �لإد�ر�ت 
منوذجه  �ل��ن��ظ��ام  ول���دى  �ملحلية 

�لقدمي.
�تفاق  �أي  �أن  �إىل  م�����س��ل��م  ون��ب��ه 
�سامن  ل��ه  ي��ك��ون  �أن  يجب  يعقد 
دويل، لأن �لنظام يريد �لتالعب 
وفر�ص �ل�ست�سالم كما ح�سل يف 

درعا ومناطق �أخرى.
ون���ّوه ب���اأن م��ا ح�سل يف درع���ا لن 
�أقوياء  لأنهم  �لكرد،  مع  يح�سل 

ويعتمدون على خربتهم.

ور�سم  ل��ل��ح��رب  ن��ه��اي��ة  “و�سع 
�إىل �سوريا  ت��ق��ود  خ��ارط��ة ط��ري��ق 

دميقر�طية ل مركزية«.
�سوريا  وف���د  ز�ر  �أن  ب��ع��د  وذل����ك 

وبحث  دم�������س���ق  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�لنظام. “�مل�ستقبل” مع 

�لقيادي  م�سلم،  ���س��ال��ح  و�ع��ت��رب 
�لدميقر�طية،  ���س��وري��ا  ق���و�ت  يف 

�سوريا  جم��ل�����ص  وف����د  زي������ارة  �أن 
جل�ص  ك����ان����ت  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة 

�لنب�ص.
وكان جمل�ص �سوريا �لدميقر�طي، 

•• اليمن-وكاالت:

ميلي�سيات  عنا�سر  م��ن  ع��دد  ق�ُتل 
�حل���وث���ي �مل���و�ل���ي���ة لإي�������ر�ن وُج����رح 
طائر�ت  �سنتها  غ����ار�ت  يف  �آخ����رون 
�لتحالف �لعربي ��ستهدفت جتمعات 
�حلديدة  حمافظات  يف  �ملتمردين 
وعمر�ن.  وحجة  و�جل��وف  و�سعدة 
مو�قع  �ل��غ��ار�ت  بع�ص  و��ستهدفت 
�ملتمردين يف منطقة �ملنقم مبديرية 
�ل��دري��ه��م��ي ج��ن��وب �حل���دي���دة. كما 
���س��ن��ت ط����ائ����ر�ت �ل��ت��ح��ال��ف غ����ار�ت 
�حلوثي  مليلي�سيات  حت�سينات  على 
يف زب��ي��د و�خل����ط �ل�����س��اح��ل��ي للحي 

�لتجاري باحلديدة.
ق�سفت  ����س���ن���ع���اء،  �ل��ع��ا���س��م��ة  ويف 
مو�قع  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ط��ائ��ر�ت 
�لديلمي  ق����اع����دة  يف  �مل���ت���م���ردي���ن 

�جلوية �لع�سكرية.
�إىل ذلك، قتل مدين و�إ�سابة �آخرين 
بجروح، يف ق�سف مدفعي مليلي�سيات 
�ل�سكنية  �لأحياء  ��ستهدف  �حلوثي 

يف مدينة حي�ص جنوبي �حلديدة.
�أن  و�أف�����������ادت م���������س����ادر م���ي���د�ن���ي���ة 
�ملدينة من  �ملتمردين كّثفو� ق�سف 
مو�قعهم يف �جلّر�حي وجبل ر��ص.

�لقو�ت  ��ستعادت  �أخ���رى،  جهة  من 
�ل�����س��رع��ي��ة �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى خمزن 

�م�ص  و�ل�����ذخ�����ائ�����ر،  ل���الأ����س���ل���ح���ة 
مت�سيط  عملية  خ���الل  �ل�����س��ب��ت، 
مديرية  مبركز  �ملحيطة  �مل��و�ق��ع 
���س��م��ايل حم��اف��ظ��ة �سعدة،  ب��اق��م 
مليلي�سيات  �ل���رئ���ي�������س���ي  �مل���ع���ق���ل 

�حلوثي �سمايل �ليمن.
فاإن  ع�سكرية،  م�سادر  وبح�سب 
�مل����خ����زن ب����ه ك���م���ي���ات ك���ب���رية من 
و�خلفيفة  �مل��ت��و���س��ط��ة  �لأ���س��ل��ح��ة 
ع���ن من�سة  ف�����س��ال  و�ل���ذخ���ائ���ر، 
����س���و�ري���خ ك��ات��ي��و���س��ا وع�����دد من 
ق���اذف���ات���ه���ا، م����ع �ل���ع�������س���ر�ت من 

�لهاون  وق��ذ�ئ��ف   ،B10 قذ�ئف 
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وق������ال رئ���ي�������ص ع���م���ل���ي���ات �ل���ل���و�ء 
�لعقيد  ح����دود  ح��ر���ص  �خل��ام�����ص 
قو�ت  �إن  �لقباطي،  �سامي  �لركن 
�جلي�ص ��ستكملت مت�سيط وتاأمني 
مديرية  مبركز  �ملحيطة  �مل��و�ق��ع 

باقم، بعد ��ستعادة �ملخزن.
�جلي�ص  ق��و�ت  �أن  �لقباطي  و�أك��د 
م�������س���ن���ودة ب����ق����و�ت حت���ال���ف دعم 
حتا�سر  �أ����س���ب���ح���ت  �ل�������س���رع���ي���ة، 
يف  �لنقالبية  �حلوثي  ملي�سيات 

مركز مديرية باقم من �أكر من 
�أول  �ستكون  �أن��ه��ا  م��وؤك��د�  حم���ور، 
�إعالنها  يتم  �سعدة  يف  م��دي��ري��ة 

حمررة بالكامل قريبا.
جهود  �لع�سكري  �مل�����س��وؤول  وثمن 
ق��و�ت �جلي�ص  �إ�سناد  يف  �لتحالف 
ل�ستعادة  م��ع��رك��ت��ه  يف  �ل��وط��ن��ي 
�ملناطق  وبقية  �سعدة  حمافظة 

من قب�سة ملي�سيات �حلوثي.
�أعلن �جلي�ص  �أخ���رى،  وم��ن جهة 
�ليمني حترير مو�قع جديدة يف 
حمافظة  �سمايل  ب��رط  مديرية 

�لدفاع  وزير  يرقي  �ل�سي�سي 
�أول  فريق  لرتبة  �مل�سري 

•• القاهرة-رويرتز:

رقى �لرئي�ص �مل�سري عبد �لفتاح 
�ل�����س��ي�����س��ي �م�������ص �ل�����س��ب��ت وزي���ر 
�ل��دف��اع و�لإن��ت��اج �حل��رب��ي �ملعني 
لرتبة  زكي  �أحمد  حممد  حديثا 

فريق �أول من رتبة فريق.
للحر�ص  ق�����ائ�����د�  زك�������ي  وك���������ان 
�جل��م��ه��وري ع��ن��دم��ا ُع���ني وزي���ر� 
ل��ل��دف��اع و�لإن����ت����اج �حل���رب���ي يوم 
حكومة  يف  ح��زي��ر�ن  يونيو   14
م�سطفى مدبويل. وي�سغل وزير 
�لدفاع �أي�سا من�سب �لقائد �لعام 

للقو�ت �مل�سلحة.

عهد التميمي تتنف�س احلرية اليوم

�رتفاع عدد �ل�سهد�ء �لفل�سطينيني يف »م�سري�ت �لعودة«
•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

ت��ف��رج �إ���س��ر�ئ��ي��ل، �ل��ي��وم �لأح���د، عن 
�لتميمي،  عهد  �لفل�سطينية  �لفتاة 
للمقاومة،  رم���������ز�ً  ت���ع���ت���رب  �ل����ت����ي 
و�سجنت ل�سربها جنديني يف بلدتها 
يف �ل�سفة �لغربية، بعد �أن بقيت يف 

�ل�سجن ثمانية �أ�سهر.
وك���ان���ت �ل��ت��م��ي��م��ي �ع��ت��ق��ل��ت يف 19 
 ،2017 �لأول(  )ك��ان��ون  دي�سمرب 
�نت�سر  ت�سجيل  يف  ���س��ورت  �أن  ب��ع��د 

ب�سكل و��سع على �لإنرنت.
�بنة  �لت�سجيل مع  وظهرت عهد يف 
من  ت��ق��رب��ان  �لتميمي،  ن��ور  عمها 
ي�ستند�ن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  ج��ن��دي��ني 
منزلها  ب��اح��ة  يف  �سغري  ج���د�ر  �إىل 
�لفل�سطينية  �سالح  �لنبي  بلدة  يف 
�أكر  م��ن��ذ  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  حتتلها  �ل��ت��ي 
�لفتاتان  عاماً. وطلب  من خم�سني 
من �جلنديني مغادرة �ملكان وقامتا 

بركلهما و�سفعهما.
فل�سطينيني   3 و����س��ت�����س��ه��د  ه�����ذ� 
ع�سر�ت  و�أ����س���ي���ب  ط��ف��ل  �أح���ده���م���ا 
�آخ����������������رون ب�����ر������س�����ا������ص �جل���ي�������ص 
�لحتجاجات  خ���الل  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 
غزة  لقطاع  �ل�سرقية  �حل��دود  على 

مع �إ�سر�ئيل منذ يوم �أم�ص �لول .

و��ست�سهد �لطفل جمدي �ل�سطري 
)12 عاما( جر�ء �إ�سابته يف �لر�أ�ص 
بر�سا�ص قو�ت �جلي�ص �لإ�سر�ئيلي 

�سرقي رفح.
وجاء مقتل �لطفل بعد وقت ق�سري 
غازي  يدعى  فل�سطيني  مقتل  م��ن 
�أبو م�سطفى )43 عاما( بر�سا�ص 
�حلدود  على  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جلي�ص 
جنوب  خانيون�ص  ملدينة  �ل�سرقية 

قطاع غزة.
ك��م��ا �أع��ل��ن��ت م�����س��ادر ط��ب��ي��ة وق���وع 
184 �إ�سابة بجر�ح خمتلفة، منها 

ومن  �حلي  بالر�سا�ص  �إ�سابة   70
بني �لإ�سابات 14 طفاًل و10 �إناث 
وم��ن ب��ني �لإ���س��اب��ات – وفقا لتلك 

�مل�سادر - 4 م�سعفني و�سحفي.
�لفل�سطينيني  �آلف  وت����ظ����اه����ر 
�جلمعة يف �ملنطقة �حلدودية �سرق 
�ل�سبان  ب��ع�����ص  �أ���س��ع��ل  ق��ط��اع ح��ي��ث 
�إطار�ت �ل�سيار�ت بينما ر�سق �آخرون 

�جلنود باحلجارة.
باإطالق  �ل���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����ص  ورد 
�لر�سا�ص �حلي وقنابل �لغاز �مل�سيل 

للدموع على �ملتظاهرين.

�أحكام بالإعد�م على �لع�سر�ت 
ر�ب��ع��ة �ع��ت�����س��ام  بق�سية 

•• القاهرة-وكاالت:

ق�����س��ت حم��ك��م��ة م�����س��ري��ة، �م�ص 
�ل�سبت، بالإعد�م على 75 متهما، 
�عت�سام  ف�ص  �أح���د�ث  ق�سية  يف 
ر�ب���ع���ة �ل���ع���دوي���ة، ح�����س��ب��م��ا �أف����اد 

مر��سل “�سكاي نيوز عربية«.
�لقاهرة  وقررت حمكمة جنايات 
مفتي  �إىل  �ملتهمني  �أور�ق  �إحالة 
يتبعه  �إج�������ر�ء  يف  �جل���م���ه���وري���ة، 
�ملحكومني  مع  �مل�سري  �لق�ساء 
يتم  �أن  ع��ل��ى  ب����الإع����د�م،  ع��ل��ي��ه��م 
�ل���ن���ط���ق ب���احل���ك���م يف ج��ل�����س��ة 8 

�سبتمرب �ملقبل.
وتعود �لق�سية �إىل عام 2013، 
عندما �عت�سم �لآلف من �أن�سار 
ت��ن��ظ��ي��م �لإخ��������و�ن �لره����اب����ي يف 
ميد�ن ر�بعة �لعدوية يف منطقة 
مدينة ن�سر بالقاهرة، يف �أعقاب 
ع����زل �ل��رئ��ي�����ص �لأ����س���ب���ق حممد 

مر�سي يف �نتفا�سة �سعبية.
ومن بني �ملحكوم عليهم، �ل�سبت، 
ت���ن���ظ���ي���م �لإخ���������و�ن  ق�����ي�����اد�ت يف 
حممد  �أب�������رزه�������م  �لره��������اب��������ي، 
�ل���ب���ل���ت���اج���ى وع�������س���ام �ل���ع���ري���ان 
و���س��ف��وت ح��ج��ازي وع��ا���س��م عبد 
ي��ا���س��ني وعبد  و�أ����س���ام���ة  �مل���اج���د 
بينهم  ولي�ص من  �لرب،  �لرحمن 

�ملر�سد حممد بديع.

فل�سطينيون ي�سيعون طفال ��ست�سهد بر�سا�ص �لحتالل يف غزة )رويرز(
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اأخبـار الإمـارات

�لقياد�ت �لتنفيذية ل�سرطة دبي ت�ستعر�ش جمالت �لتطوير و�لتح�سني
•• دبي-وام:

�لعام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري،  �ل��ل��و�ء عبد �هلل خليفة  ���س��ع��ادة  ت��ر�أ���ص 
ل�سرطة دبي، �لجتماع �لدوري ملجل�ص �لقياد�ت �لتنفيذية، 
�لدكتور  �ل��ل��و�ء  بح�سور  �مل��رق��ب��ات،  �سرطة  مركز  يف  وذل��ك 
�حمد عيد �ملن�سوري، مدير �لإد�رة �لعامة لالأدلة �جلنائية 
وع��ل��م �جل��رمي��ة، و�ل���ل���و�ء �ح��م��د ح��م��د�ن ب��ن دمل����وك، مدير 
ومر�كز  �لعامة  �لإد�ر�ت  ومديري  للتدريب،  �لعامة  �لإد�رة 

�ل�سرطة وممثلي جمال�ص �سرطة دبي.
ون��اق�����ص �مل��ج��ت��م��ع��ون ق����ر�ر�ت �لج��ت��م��اع �ل�����س��اب��ق و�لرب�مج 

و�خلطط �ملطروحة للتنفيذ و�آخر �مل�ستجد�ت �لإد�رية.
�لتقييم  �إد�رة  م��دي��ر  ب��و���س��م��رة،  ب����در  �مل���ق���دم  و����س��ت��ع��ر���ص 
نتائج  و�لريادة،  للتميز  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�لتميز  �ملوؤ�س�سي 
معاجلة �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�سرطة ملجالت �لتطوير 
�ملوؤ�س�سي،  �لتقييم  تقارير  خمرجات  �سوء  على  و�لتح�سني 
حيث �أ�سار بوجود حت�سن بن�سبة %37.3 يف �لعام 2017 
ت��اأث��ري تلك  2016، ب��الإ���س��اف��ة �ىل م��دى  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 

�لنتائج على ��سر�تيجية �سرطة دبي.
كما و��ستعر�ص �ملقدم �لدكتور �إبر�هيم بن �سباع، مدير مركز 
�ملعرفة و�لبتكار، خطة جمل�ص �لبتكار يف 100 يوم، و�لتي 

�سرطة  �لبتكار يف  تتمثل يف خمترب  �أربعة حم��اور  ت�سمنت 
�لتخ�س�سي  �لتدريبي  و�لربنامج  �ملبتكرين،  ومن�سة  دب��ي، 
�حمد  �لنقيب  وقدم  �ملبتكرين.  مكافئة  ونظام  للمبتكرين، 
يف  بالوكالة  �لتقنيات  �إد�رة  م��دي��ر  ف��ه��د،  ب��ن  �ح��م��د  حممد 
عن  للح�سور  ن��ب��ذة  �ل���س��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة 
م�ستوى  على  �طالقه  وخطة  و�ملعثور�ت  �ملفقود�ت  م�سروع 
�سرطة دبي. كما ناق�ص �لجتماع عدد� من �لرب�مج �ملدرجة 
للعمليات،  �لعامة  �لإد�رة  م��ن  �ملقدمة  �لع��م��ال  ج���دول  يف 
و�لإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية، و�لإد�رة �لعامة 

للخدمات و�لتجهيز�ت، و�لإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة.

رئي�ش �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون رئي�ش بريو بالعيد �لوطني لبالده

•• ابوظبي-وام: 
بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة »حفظه �هلل« برقية تهنئة �ىل فخامة �لرئي�ص 

مارتني �ألبريتو في�سكار� كورنيهو رئي�ص جمهورية بريو وذلك مبنا�سبة �لعيد �لوطني لبالده.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه 
�هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني �ىل فخامة �لرئي�ص مارتني �ألبريتو في�سكار� كورنيهو.

�سرح ز�يد �ملوؤ�س�ش ي�ستقطب �أكرث من 28 �ألف ز�ئر منذ �فتتاحه

»�لهالل« يوزع �ل�سالل �لغذ�ئية على �لأ�سر �لفقرية مبنطقة كر�ش يف حلج �ليمنية �سمن فعاليات »عام ز�يد«

•• اأبوظبي-وام:

منذ  �أبوظبي،  �إم���ارة  يف  �ل��ب��ارزة  �ملعامل  �ملوؤ�س�ص” �أح��د  ز�ي��د  “�سرح  �أ�سبح 
�ل�سرح  زو�ر  بلغ عدد  2018، حيث  �أبريل   22 �أم��ام �جلمهور يف  �فتتاحه 
�أكر من 28 �ألف ز�ئر من خمتلف �أطياف �ملجتمع �ملحلي و�ل�سياح �لقادمني 
�إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. وقد �أقيم �ل�سرح تكرميا لذكرى �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، و�إحياء ملاآثره و�سريته 
�لعطرة، و�نطالقا من �ملكانة �لتي يحتلها �لو�لد �ملوؤ�س�ص يف وجد�ن �ل�سعب 

�لإمار�تي و�سعوب �لعامل كافة.
وحظي “�سرح ز�يد �ملوؤ�س�ص” باهتمام بالغ من جانب زو�ره، �إذ �سكل نافذة 
�لتي  �لنبيلة  وقيمه  �لعريق  و�إرث���ه  ز�ي��د  �ل�سيخ  حياة  على  عربها  �طلعو� 
ع��دد �جلولت  بلغ  �ل��دول��ة حيث  لأب��ن��اء  و�لتقدم  �لنمو  درب  ز�ل��ت تنري  م��ا 
�ل�سرح وقا�سديه  �لثقافية لزو�ر  �أخ�سائيو �جلولت  �لتي قدمها  �لثقافية 
402 جولة، �أطلعو� من خاللها على �ل�سرية �لعطرة ل�سخ�سية �ل�سيخ ز�يد 
�ل�سرح ومكوناته وجو�نب  �أق�سام  �لوطن، وعلى  بناء  �لز�هرة يف  وم�سريته 

�لتميز فيه.
�أكر  �سملت  و�أكادميية،  تعليمية  موؤ�س�سات  وف��ود� من  �ل�سرح  ��ستقبل  وقد 
زيارتهم جتارب وفر�سا تعليمية  1،061 طالبا وطالبة عا�سو� خالل  من 

قيمة  معلومات  و�كت�سبو�  و�إجن��از�ت��ه،  له  �ملغفور  حياة  على  �ل�سوء  ت�سلط 
�مل�سادر  ��ستقاوؤها من عدد كبري من  �لعريق مت  �لدولة وتر�ثها  تاريخ  عن 
�ملوثقة، وهي تري معرفة �ل��زو�ر يف كل مرة ي��زورون فيها �ل�سرح، وتلقي 
�آل نهيان،  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان  �ل��ذي زرع��ه  �ل�سوء على �لغر�ص �لطيب 
�لتي  �لفذة  �لقيادية  �لروؤية  �ملو�طنني و�ملقيمني  ث��ر�ه، يف نفو�ص  طيب �هلل 
�لتي قامت  �ل��زي��ار�ت  ع��دد� كبري� من  �ل�سرح  ��ستقبل  كما  بها.  يتمتع  كان 
بها هيئات وموؤ�س�سات كربى، مثل �سرطة �أبوظبي ود�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
�لوطنية  �أبوظبي  ب��رول  و�سركة  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  ود�ئ���رة 
�أدنوك. كما ز�ره عدد من كبار �سيوف �لدولة، ومنهم رئي�ص �لوزر�ء �لياباين 
�سينزو �آبي، �لذي ز�ر �ل�سرح يف نهاية �أبريل �ملا�سي، وجتول يف �أرجائه حيث 
تتميز جتربة �لزو�ر بطابعها �ل�سخ�سي وب�سعور �لفخر �لذي ت�سفيه على 
من ميرون بها. وقد تعرف �ل��زو�ر خالل جولتهم يف �ل�سرح على مالمح 
م�سيئة من حياة �ل�سيخ ز�يد، طيب �هلل ثر�ه، و�إرثه وقيمه، وذلك من خالل 
جمموعة نادرة من �ل�سور �لفوتوغر�فية و�ملو�د �لفيلمية �مل�سورة، بالإ�سافة 
�إىل ق�س�ص وذكريات عن �لو�لد �ملوؤ�س�ص يرويها �أ�سخا�ص عرفوه عن كثب، 

ما �أتاح للزو�ر �لتعرف ب�سكل �أعمق على حياته.
�أمينة  �أ����س���ارت  وح���ول �جل����ولت �لثقافية وم���ا ي��ق��دم ل��ل��ز�ئ��ر م��ن خ��دم��ات، 
�حلمادي، �أخ�سائي جولت ثقافية �أول يف “�سرح ز�يد �ملوؤ�س�ص”، �إىل �أن كل 

زيارة �إىل �ل�سرح تعد جتربة تقدم للز�ئر �إ�سافات معرفية حول حياة �ملغفور 
ث��ر�ه، وح��ول تاريخ �لدولة  �آل نهيان، طيب �هلل  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان  له 

وتر�ثها، وتطلعه على �أبعاد جمالية ومعمارية وفنية ل�سرح ز�يد �ملوؤ�س�ص.
�ل��ذي يتيح لهم  �ل��زو�ر  “تنطلق زي��ارة �ل�سرح من مركز  وقالت �حلمادي: 
�لأخ��رى يف  �لأق�سام  �إىل  بالإ�سافة  تفاعلية متعددة،  �ختبار جتارب  فر�سة 
�ل�سرح و�لتي ت�سم �لريا و�ملم�سى و�حلديقة �لر�ثية، وهي ت�سلط �ل�سوء 
على حياة و�إرث وقيم �ل�سيخ ز�يد. وت�ستمر �جلولة �لثقافية ملدة 30 دقيقة، 
للزو�ر  ومتجددة  ثرية  م��ادة  �لثقافية  �جل��ولت  �أخ�سائيو  خاللها  ويقدم 

باللغتني �لعربية و�لإجنليزية”.
و�أ�سافت �حلمادي: “يقدم �سرح ز�يد �ملوؤ�س�ص وجهة جلميع �أفر�د �ملجتمع 
و�لزو�ر، للتفكري و�لتاأمل يف حياة �ل�سيخ ز�يد وحكمته و�سخ�سيته �لفريدة، 
و�لقيم �لتي زرعها يف �لأمة. ويفتح مركز �لزو�ر �أبو�به يوميا من �ل�ساعة 9 
بالإ�سافة  لل�سيار�ت،  تتوفر مو�قف جمانية  10 م�ساء، كما  �سباحا وحتى 
�إىل نقطة �سعود ونزول لركاب �سيار�ت �لأجرة و�حلافالت، كما ميكن دخول 
لإتاحة  وذل��ك  جم��ان��ا،  ثقافية  ج��ولت  �أخ�سائي  م��ع  جولة  وحجز  �ل�سرح 

�لفر�سة �أمام �أكرب عدد من �لزو�ر لال�ستمتاع باملكان و�ل�ستفادة منه”.
و�أو�سحت �حلمادي �أن طاقم �لعمل يف �جلولت �لثقافية يتكون بكامله من 
�أرقى  بتقدمي  تهتم  �ل�سرح  يف  �ملختلفة  �لعمل  ف��رق  و�أن  �ل��دول��ة،  مو�طني 

�ل�ستمتاع  على  ت�ساعدهم  �لتي  �لأج��و�ء  �أف�سل  وتوفري  ل��زو�ره،  �خلدمات 
بالزيارة، م�سيفة �أنه ميكن للزو�ر �ختيار موعد منا�سب حلجز جولتهم �إىل 
�ل�سرح من خالل زيارة �ملوقع �لإلكروين �أو �لت�سال �ملبا�سر على لل�سرح.

يذكر �ن �ل�سرح ر�سخ مكانته يف فرة وجيزة، بو�سفه من �ملحطات �لثقافية 
�لوطنية و�ل�سياحية �ملهمة يف �لعا�سمة �لإمار�تية، �لتي تن�سجم مع جممل 
�لتطور�ت �لتي �سهدتها �لإم��ارة يف �لآون��ة �لأخ��رية، و�فتتاح عدد كبري من 
�لإمار�ت،  دولة  يف  �لثقافية  �لنه�سة  تعك�ص  �لتي  و�جلمالية  �لفنية  �ملعامل 
وتتكامل فيما بينها من حيث �هتمامها بر�ث �لدولة وما�سيها يف �لوقت 
فيما  ع��ام  ب�سكل  �لإن�ساين  و�حل�ساري  �لفني  �ملنجز  على  فيه  تنفتح  �ل��ذي 
يج�سد �سرح ز�يد �ملوؤ�س�ص هذ� �لتكامل ب�سورة جلية، �إذ يجمع بني �لتجارب 
�لفنية �حل��د�ث��ي��ة م��ن ج��ه��ة، و�إب����ر�ز �مل���وروث �لإم���ار�ت���ي �لأ���س��ي��ل م��ن جهة 

ثانية.
برعاية  �لرئا�سة، يحظى  �سوؤون  ل��وز�رة  �لتابع  �ملوؤ�س�ص  ز�يد  �أن �سرح  يذكر 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  من  ومتابعة 
وثقافية  وطنية  ووجهة  معلما  ي�سكل  وه��و  �لرئا�سة،  ���س��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
بارزة يق�سدها �ملو�طنون و�ملقيمون و�لزو�ر لالحتفاء بتاريخ �لأمة وتر�ثها، 
ومكانا يتيح للزو�ر �لتعرف على قيم �ل�سيخ ز�يد �خلالدة، وي�ساهم يف نقلها 

�إىل �أجيال �مل�ستقبل.

•• حلج -وام:

�ل�سالل  توزيع  �أم�ص عمليات  �سباح  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  د�سنت 
�سمن  �ليمنية  حلج  مبحافظة  كر�ص  منطقة  يف  �ملحتاجني  على  �لغذ�ئية 
دولة  تبذلها  �ل��ت��ي  �ط���ار �جل��ه��ود  وذل���ك يف   «  2018 ز�ي���د  ع��ام   « فعاليات 
جر�ء  ت�����س��ررو�  �ل��ذي��ن  �ليمنيني  �لأ���س��ق��اء  معاناة  م��ن  للتخفيف  �لم����ار�ت 

�حلرب �لتي ت�سنها ملي�سيا �حلوثي �لتابعة لير�ن.

له  كلمة  يف   - كر�ص  جبهة  قائد  مو�سى  عبد�حلكيم  �لركن  �لعميد  وثمن 
خالل �لتد�سني - �جلهود �لن�سانية �لتي تبذلها دولة �لمار�ت عرب ذر�عها 
�أب��ن��اء �ليمن يف خمتلف  �لإن�����س��اين هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي جت��اه 
�حلوثي  ملي�سيا  ت�سنها  �لتي  �حل��رب  بد�ية  منذ  بحياتهم  �ملتعلقة  �ملجالت 

�سدهم وحتى �للحظة.
و�أعرب عن متنياته باأن يكون »عام ز�يد« عام خري على �أبناء �ليمن ..متوجها 
با�سمه ونيابة عن كل �أبناء حمافظة حلج بجزيل �ل�سكر و�لعرفان �إىل دولة 

�لم��ار�ت قيادة وحكومة و�سعبا على كل ما تقدمه من دعم كبري لليمن يف 
خمتلف �ملجالت �لإن�سانية و�لتنموية.

و�أو�سح �أنه �سيتم توزيع �ل�سالل �لغذ�ئية على �لأ�سر �ملحتاجة و�لنازحة يف 
�ملناطق �ليمنية �ملحررة .. م�سري� �ىل �أهمية هذه �للفتة �لكرمية وما ت�سنعه 

من �أثر �أيجابي يف نفو�ص �ليمنيني يف حمافظة حلج و�ملناطق �ملحررة.
خالل   - �لقبيطة  مديرية  ع��ام  مدير  غ��امن  �حمد  عماد  ق��ال  ناحيته  م��ن 
دولة  تقدمها  �لتي  و�خلدمية  �لإن�سانية  �مل�ساريع  �إن   - �لتد�سني  ح�سوره 

�لإم��ار�ت عن طريق ذر�عها �لإن�ساين هيئة �لهالل �لأحمر ل تقت�سر على 
م�سروع و�حد ولكنها متعددة �ملجالت .. م�سري� �ىل �ن هذ� �لعمل �ملتز�من 
مع »عام ز�يد« خري �ساهد على حر�ص �لقيادة �لمار�تية على تلم�ص �أحو�ل 

�ل�سعب �ليمني و�لنازحني �لعائدين �إىل مناطقهم �ملحررة.
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  لهيئة  �سكرهم  كر�ص عن  �أه��ايل منطقة  و�أع��رب 
على  �لتخفيف  �ساأنها  م��ن  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�سالل  بتوزيع  مبادرتهم  على 

�لفقر�ء و�ملحتاجني �سعوبات �حلياة.

�لهالل �لأحمر يد�سن م�سروع ترميم مدر�سة علي مقبل ناجي بحجر �ل�سالع
•• ال�صالع-وام:

�لعمل  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  د�سنت هيئة 
ع��ل��ي مقبل ناجي  ت��رم��ي��م م��در���س��ة  مب�����س��روع 
�ليمن  يف  �ل�سالع  مبحافظة  حجر  مبنطقة 

وذلك �سمن فعاليات عام ز�يد.
ح�سر عملية �لتد�سني وكيل حمافظة �ل�سالع 
حم�سن  �لربية  مكتب  ومدير  �لعفيف  نبيل 
�حل���ن���ق. و�ك�����د �ل�����س��ي��خ حم��م��د ع��ل��ي حممد 
�أهمية  حجر  مبنطقة  �لآب����اء  جمل�ص  رئي�ص 
عملية ترميم و�إع��ادة تاأهيل �ملد�ر�ص من قبل 
هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي لإع����ادة ما 
�حلوثية  �مليلي�سيا  ت�سنها  �لتي  �حلرب  دمرته 
ما  �إىل  بالإ�سافة  لإي���ر�ن  �لتابعة  �لنقالبية 
ميثله هذ� �لعمل من دعم لالأهايل و�لطالب 
وذوي���ه���م م��ع��رب��ا ع���ن �ل�����س��ك��ر �جل���زي���ل لدولة 
�لإم��ار�ت حكومة و�سعبا ملا يقدمونه من دعم 

مادي ومعنوي لل�سعب �ليمني.
م����ن ج���ان���ب���ه ث���م���ن �ل���ن���ا����س���ط ����س���ال���ح �سامل 
�ىل  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  و�سول فريق 
منطقتهم �لتي تعد و�حدة من �ملناطق �لنائية 

و�لفقرية.

»�لهالل« ت�سري قافلة م�ساعد�ت �إغاثية عاجلة �إىل 
�أهايل مديريتي �لتحيتا وزبيد باحلديدة

•• احلديدة -وام: 

�إىل  �إغاثية عاجلة  �سريت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي قافلة م�ساعد�ت 
مبحافظة  �لتاريخية  زبيد  مدينة  يف  �مل��ح��ررة  و�ملناطق  �لتحيتا  مديرية 
�ملناطق  �أه���ايل  لإغ��اث��ة  �ل��ف��وري��ة  �لإن�سانية  �ل�ستجابة  �إط���ار  يف  �حل��دي��دة 

�ملحررة يف �ل�ساحل �لغربي لليمن .
�سمن  ��سا�سية  و�سلعا  غذ�ئية  �سالل  �لإغاثية  �مل�ساعد�ت  قافلة  وت�سمنت 
و�لأ�سر  �ملت�سررين  �إغاثة  يف  �لإم���ار�ت  لدولة  �مل�ستمرة  �لإن�سانية  �جلهود 
�ملحتاجة من �أبناء �ل�سعب �ليمني �ل�سقيق وذلك فور حترير مناطق و��سعة 
�ملو�لية لإي��ر�ن وفك �حل�سار  يف �ملديريتني من قب�سة ميلي�سيات �حلوثي 

عن �ملو�طنني �ليمنيني.
لتلبية  �ليمنية  �لأ���س��ر  على  غذ�ئية  �سالل  ت��وزي��ع  �مل�ساعد�ت  و��ستهدفت 
�حتياجاتها �ل�سرورية يف مديريتي �لتحيتا و زبيد وذلك يف �إطار �لرب�مج 
لدعم  �لكبرية  وجهودها  �لإم���ار�ت  دول��ة  من  �ملقدمة  و�لإغاثية  �لإن�سانية 
�لأ�سقاء �ليمنيني يف وقت تعاين فيه �أغلبية �لأ�سر معوقات �قت�سادية نتيجة 
�ملمار�سات �لإرهابية مليلي�سيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن و�لأو�ساع �لإن�سانية 
�ل�سعبة �لتي مير بها �ليمن. وقال �سعيد �لكعبي مدير �لعمليات �لإن�سانية 
�لإمار�ت  ��ستمر�ر� جلهود  تاأتي  �لقافلة  �ن هذه  �ليمن  �لإم��ار�ت يف  لدولة 
�ليمنية �سمن خطة ��سر�تيجية لدعم  �ل�ساحة  �لإن�سانية و�لإغاثية على 

و  �لإغاثية  �لإن�سانية  �مل�ساعد�ت  �ملحررة وتقدمي  �ليمنية  و�ملديريات  �ملدن 
�ل�سعب  جانب  �إىل  بالوقوف  �لر�سيدة  �لقيادة  لتوجيهات  تنفيذ�  �لتنموية 
�ليمني �ل�سقيق و�لتخفيف من وطاأة �لظروف �ل�سعبة �لتي مير بها جر�ء 
�لأحد�ث يف �ليمن . و�أ�ساف �لكعبي �أن تدفق قو�فل �مل�ساعد�ت على �أهايل 
�لإمار�ت  به  تلتزم  �لذي  �لإن�ساين  ��ست�سعار� للو�جب  ياأتي  �ملحررة  �ملناطق 
بالوقوف بجانب �لأ�سقاء يف �لظروف �ل�سعبة �لتي ميرون بها ..م�سري� �إىل 
�أن �لإمار�ت تو�كب عرب ذر�عها �لإن�ساين �لهالل �لأحمر عمليات �لتحرير 
�مل��دي��ري��ات و�مل����دن يف حم��اف��ظ��ة �حل���دي���دة ب��ت��ق��دمي �مل��زي��د م��ن �مل�ساعد�ت 
�لإن�سانية و�لغذ�ئية و تنفيذ �مل�سروعات �لتنموية و �خلدمية �لتي ت�ستهدف 
�لو�سع  �إن�سانية �سعبة جر�ء  �أو�ساعا  يعانون  �لذين  �لأ�سقاء  حت�سني حياة 
»�سريت  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  »هيئة  �أن  �إىل  ي�سار  �مل���ردي.  �ملعي�سي 
�ألف طن عبارة   35 �ليمن ي�سمل  �إىل  �مل�ساعد�ت  �إغاثيا عاجال من  ج�سر� 
�إمار�تية حمملة باملو�د �لغذ�ئية �ملتنوعة �إ�سافة �إىل ج�سر  10 بو�خر  عن 
جوي ي�سمل 7 رحالت تنقل 14 �ألف طرد غذ�ئي لل�سعب �ليمني �ل�سقيق 
100 قافلة م�ساعد�ت من �ل�سوق �ليمني �ملحلي �سمن  �إىل جانب ت�سيري 
�خلطة �ل�ساملة للتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية لإغاثة 
�حلديدة و�ملناطق �ملحيطة بها و �لذي بدوره جنح يف تنفيذ عمليات �إغاثية 
مماثلة و��سعة �لنطاق عندما قام بتحرير كل من عدن و�ملكال و �ملخا مما 

�أدى �إىل حت�سني �حلياة �ملعي�سية لل�سعب �ليمني.
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اأخبـار الإمـارات
مو��سفات جديدة لرتخي�ش حافالت �لركاب و�ل�سحن �ل�سغرية يف �أبوظبي �عتبارً� من مطلع �أغ�سط�ش

•• اأبوظبي-وام:

�إج�����ر�ء�ت ج��دي��دة لرخي�ص حافالت  �أب��وظ��ب��ي ع��ن  ���س��رط��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ل�سغرية، ح�سب  و�ل�سحن  �أق�سى،  ر�كبا كحد   15 �سعة  �لركاب  نقل 
مو��سفات فنية، و��سر�طات لل�سالمة �ملرورية، حددتها د�ئرة �لنقل 

،تدخل حيز �لتنفيذ �عتبار� من �خلام�ص من �أغ�سط�ص �ملقبل.
وتهدف �لإج��ر�ء�ت �جلديدة �إىل تعزيز م�ستوى �سالمة نقل �لركاب 
وتطوير  �آم��ن  نقل  وتوفري  �لنقل،  �سركات  �أو  �لعام،  �لنقل  بحافالت 
�لتنفيذي  �ملجل�ص  ق��ر�ر�ت  مع  وذل��ك متا�سياً  لهم  م�ستوى �خلدمات 

.2011 يف  �لوزر�ء  جمل�ص  وقر�ر  لإمارة �أبو ظبي لعام 2016، 

تلك  �أو���س��اع  مر�جعة  مت��ت  �ن��ه  لها  بيان  يف  �أبوظبي  �سرطة  وذك���رت 
�حلافالت بالتن�سيق مع وز�رة �لد�خلية وهيئة �لإمار�ت للمو��سفات 
و�ملقايي�ص، وتطوير ��سر�طات �ملو��سفات �خلليجية ل�سمان مطابقة 
�حل��اف��الت �جل��دي��دة م��ن م��ودي��الت 2017 ف��م��ا ف���وق �ل��ت��ي يجري 
�لركاب  �سالمة  ل�سمان  �ملطلوبة  �ملو��سفات  مع  �لدولة  �إىل  �إدخالها 
..�أما بخ�سو�ص �لإجر�ء�ت �ملتعلقة باحلافالت �لقدمية فاإنها تتطلب 
على  �لقدرة  ع��دم  ح��ال  يف  �خلدمة  من  خروجها  �أو  �أو�ساعها  تعديل 

حت�سني مو��سفات �ل�سالمة �ملرورية لها.
ووفقاً ل� “�آلية ت�سجيل هذه �حلافالت” �سيتم منح �لتي يزيد عمرها 
عن ت�سع �سنو�ت مهلة �سنة و�حدة وبعد هذ� يتم �إيقاف ت�سجيلها �أما 

�حلافالت موديل 2016 �أو �أقل يجب �أن تكون مطابقة للمو��سفات 
“�إيه.بي.�سي”  للقفل  �مل��ان��ع  �لكبح  ن��ظ��ام  ،و����س��ت��خ��د�م  �خللي������جية 
، وعدم تزويدها  300 مم  �لركاب  �مل�سافة �ملخ�س�سة لأق��د�م  وتكون 
، وع��دم وج��ود مقاعد قابلة للطي يف  �لأ�سلية  �إ�سافية غري  مبقاعد 
�لأمامية  �ملقاعد  يف  �لتثبيت  ثالثية  �أم��ان  �أح��زم��ة  و��ستخد�م  �ملمر، 
�ملقاعد  �لتثبيت يف  �أو ثالثية  ثنائية  �لطرفية” و�أحزمة  و”�خللفية 

�لأخرى.
كما ي�سرط توفري و�سادة هو�ئية لل�سائق ومن بجانبه من �لركاب، 
يكون  �أو  لل�سبط  قابلة  للر�أ�ص  م��زودة مب�ساند  �ملقاعد  وتكون جميع 
ظهر �ملقعد ممتد�ً �إىل �أعلى بدياًل للم�ساند، و��ستخد�م جهاز حتديد 

�ل�سرعة مبعدل 100 كيلو يف �ل�ساعة كحد �أق�سى.
ويف حال عدم ��ستيفاء �ل�سروط ملوديالت 2013 �إىل 2016 متنح 
مهلة ملدة خم�ص �سنو�ت من تاريخ �أول ت�سجيل �أو �سنة �ن جتاوزت تلك 
�ملدة، و�لتي تكون �أقل من 2013 متنح مهلة �سنة، ومينع ت�سجيلها 
2017 فما  ت�سجيل موديالت  يتم  �لفرة، يف حني  بعد م�سي هذه 

فوق كما وردت من �مل�سنع وغري معدلة.
�أما بخ�سو�ص �ملركبات �ملرخ�سة يف �لإمار�ت �لأخرى فاإنه �بتد�ء من 
2018 يجب فح�سها لدى مديرية ترخي�ص �ل�سائقني  �أغ�سط�ص   5
مطابقتها  ع��دم  ح��ال  ويف  لل�سروط  مطابقتها  م��ن  للتاأكد  و�لآل��ي��ات 

تنطبق �ل�سروط �أعاله للح�سول على ت�سريح خا�ص.

 �خلارجية و�سرطة �أبوظبي حتذر�ن �مل�سافرين للخارج من �لعمليات �لحتيالية عرب �ملتاجر �لإلكرتونية

ذ�ت ر�سيد حمدود.
��ستخد�م  �إىل  �مل������زروع������ي  ودع�������ا 
للبطاقات  �لإ����س���اف���ي���ة  �لآل�����ي�����ات 
�لئتمانية �لتي تعمل على تاأمينها 
عمليات  من  ومتعددة  �آمنة  بطرق 
�لعناوين  م��ن  و�ل��ت��اأك��د  �ل��ق��ر���س��ن��ة 
�لإلكرونية  ل���الأ����س���و�ق  �ل��ف��ع��ل��ي��ة 
تت�سمن  و�ل���ت���ي  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ل��ل��ب��ي��ع 
�أرق����ام �ل��ه��و�ت��ف و���س��ن��ادي��ق �لربيد 
�أنها لي�ست وهمية وت�سجيل  للتاأكد 
�لتاريخ  م��ث��ل  �ل�������س���ر�ء  ت��ف��ا���س��ي��ل 
و�ل������وق������ت ورق��������م �لإي�����������س�����ال مع 

من  �ل���������س����ر�ء  ع��م��ل��ي��ة  ت���ك���ون  و�أن 
م�سمونة  �سبكات  ��ستخد�م  خ��الل 
ي��ت��ط��ل��ب �ل����دخ����ول �إل���ي���ه���ا �أرق����ام����ا 
�أجهزتهم  ت��ت��ع��ر���ص  ل  ك���ي  ���س��ري��ة 
و�للوحية  و�حل��ا���س��وب��ي��ة  �ل��ه��ات��ف��ي��ة 
معلومات  وت���خ���زي���ن  ل�����الخ�����ر�ق 
ب��ط��اق��ات �لئ��ت��م��ان �خل��ا���س��ة ب�سكل 
دوما  �ل�سرية  �لأرق���ام  وتغيري  �آم��ن 
�ل�سرقة  لعمليات  للتعر�ص  منعا 
و�لخ���ر�ق م��ع ���س��رورة تخ�سي�ص 
للتعامل  خ��ا���س��ة  �ئ��ت��م��ان��ي��ة  ب��ط��اق��ة 
تكون  بحيث  �لإن��رن��ت  �سبكة  ع��رب 

•• اأبوظبي-وام:

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ت�سعى 
�ل��ع��ام��ة ل�سرطة  �ل����دويل و�ل��ق��ي��ادة 
�أبوظبي �إىل توعية �جلمهور خا�سة 
مبجموعة  �لدولة  خارج  �مل�سافرين 
�ل��وق��ائ��ي��ة لتعزيز  �لإج������ر�ء�ت  م��ن 
مفهوم �ل�سفر �لآمن وتاأمني �لأمن 
ملو�طني  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  و�ل�������س���الم���ة 
�سفرهم  �أثناء  وممتلكاتهم  �لدولة 
وت����و�ج����ده����م خ������ارج �ل�����دول�����ة. ويف 
ه��ذ� �ل�����س��دد .. �أ���س��ار ���س��ع��ادة ر��سد 
�سوؤون  �إد�رة  مدير  �لظاهري  علي 
�خلارجية  وز�رة  يف  �مل����و�ط����ن����ني 
�إىل ج���و�ز �سفر  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�أول جو�ز  ي��ع��ت��رب  �ل����ذي  �ل���ط���و�رئ 
�ل��ع��رب��ي ي�سدر  �ل��ع��امل  ط����و�رئ يف 
تتو�فق  ع���امل���ي���ة  �أم���ن���ي���ة  مب���ع���اي���ري 
�ملنظمة  وت��و���س��ي��ات  متطلبات  م��ع 
�ل��دول��ي��ة ل��ل��ط��ري�ن �مل���دين .. لفتا 
 6 �جل�����و�ز  ���س��الح��ي��ة  م���دة  �أن  �إىل 
�أ����س���ه���ر م���ن ت���اري���خ �إ������س�����د�ره وهو 
بناء  �ل��دول��ة  لدخول  حاليا  معتمد 

على مذكر�ت تفاهم بهذ� �ل�ساأن.
وح������ث �مل����و�ط����ن����ني �ل����ر�غ����ب����ني يف 
��ستخر�ج جو�ز �لطو�رئ �ىل تقدمي 
�لطلب ب�سكل �إلكروين و�سهل من 
خالل �ملوقع �لإلكروين للوز�رة �أو 

لالحتيال  عر�سة  ي��ك��ون��و�  ل  حتى 
و�لقر�سنة.

وح��������ذر �ل���ع���ق���ي���د ع�����م�����ر�ن �أح���م���د 
�لتحريات  مديرية  مدير  �ملزروعي 
يف  ب��الإن��اب��ة  �جلنائية  و�لتحقيقات 
قطاع �لأمن �جلنائي �جلمهور من 
با�ستيالء  بهم  تلحق  �لتي  �ملخاطر 
ح�ساباتهم  بيانات  على  �لقر��سنة 
�لنرنت  ���س��ب��ك��ة  ع���رب  �مل�����س��رف��ي��ة 
�لإج����از�ت  ف���رة  �أن  �إىل  م�����س��ري�   ..
�ملو�سمية خ�سو�سا يف �ل�سيف تعترب 
من �أهم مو��سم �لت�سوق �لإلكروين 
و�لتي قد توقع �ل�سحايا يف عمليات 

�لحتيال �أو �لقر�سنة.
ودعا �مل�سافرين �إىل عدم �لتعامل مع 
�ملتاجر �لإلكرونية �لوهمية وغري 
�ملوثوقة �لتي قد تقوم با�ستدر�ج �أو 
�لعمالء يف عمليات ن�سب  ��سطياد 
عرب  مدخر�تهم  �سرقة  خ��الل  م��ن 
ح�ساباتهم  �أو  �مل�سرفية  بطاقاتهم 
�سرطة  تعامل  �إىل  م�سري�  �لبنكية 
متكررة  ب����الغ����ات  م����ع  �أب����وظ����ب����ي 
ل�����س��ح��اي��ا وق���ع���و� يف ف���خ م��ث��ل هذه 

�لعمليات �لحتيالية.
وحث �جلمهور على �سرورة �لتاأكد 
م�����ن �خل�����و�������ص �لأم����ن����ي����ة مل���و�ق���ع 
�ملنتجات  ���س��ر�ء  يتم  �لتي  �لأ���س��و�ق 
 ”https“ بعنو�ن  تبد�أ  ك��اأن  منها 

و�حلذر  �ملظلمة  �لأماكن  خا�سة يف 
�أو  ن��ح��وك  ي��ق��رب  �سخ�ص  �أي  م��ن 
�سبب  دون  �مل�ساعدة  تقدمي  يحاول 
باخلطر  ���س��ع��رت  م��ا  و�إذ�  ط��ل��ب  �أو 
�مل�������س���ارع���ة ب����اإب����الغ �ل�������س���رط���ة. من 
ج��ان��ب��ه ح���ذر �ل���ر�ئ���د خ��ال��د �سعيد 
�ل���ن���ي���ادي رئ���ي�������ص ق�����س��م �جل���ر�ئ���م 
�لتحريات  �إد�رة  يف  �لإل��ك��رون��ي��ة 
“�ملديرية”  يف  �جلنائية  و�ملباحث 
�ل�سعود  تذ�كر  رم��ي  �أو  فقد�ن  من 
�إىل �لطائرة “�لبوردجن” وبطاقات 
�ملفاتيح �لإلكرونية �خلا�سة لفتح 
نظر�  �لفندقية  �أو  �ملنزلية  �لأب��و�ب 
يف  �سخ�سية  �أ����س���ر�ر�  حت��م��ل  لأن��ه��ا 
تت�سمن  ل�ساحبها  �لأه��م��ي��ة  غ��اي��ة 
�����س���م���ه وم���ع���ل���وم���ات �أخ�������رى يجب 
و�أو�سح  �آم����ن.  ن��ط��اق  يف  ت��ب��ق��ى  �أن 
�ملرب�سني  ب��ع�����ص  مب����ق����دور  �أن������ه 
�لبيانات  �����س���ت���خ���د�م  �مل���ح���رف���ني 
�ل��������و�ردة يف ت��ل��ك �ل���ب���ط���اق���ات مما 
معلومات  �إىل  �ل��و���س��ول  لهم  يتيح 
�إل��ك��رون��ي��ة ه��ام��ة م���ن خ���الل فك 
�لتي  �ل�سريطية  �ل��رم��وز  �سيفر�ت 
حت��ت��وي ع����ادة ع��ل��ى ب��ي��ان��ات �ساملة 
�ل���ذي ي�سهم يف  لأ���س��ح��اب��ه��ا �لأم����ر 
��ستغاللها يف �أغر��ص خمتلفة منها 

حتديد �لأوقات �ملنا�سبة لل�سرقة.
باإتالف  �مل�����س��اف��ري��ن  ك��اف��ة  ون�����س��ح 

�أي  �ل��ذك��ي يف  �لتطبيق  خ��الل  م��ن 
وقت و�أي مكان يف �لعامل.

و�أو�سح �لظاهري �أن جو�ز �لطو�رئ 
�لإمار�تي ي�سدر من بعثات �لدولة 
ع���دي���دة وهي  يف �خل������ارج حل�����الت 
�لأ�سلية  �ل�سفر  ج���و�ز�ت  لفاقدي 
خ����ارج �ل���دول���ة ويف ح����الت �جل���و�ز 
�ل�����س��ف��ر منتهية  �ل��ت��ال��ف وج�����و�ز�ت 
�ل�����س��الح��ي��ة وح�����الت �لإج������الء يف 
خارج  و�ملو�ليد  و�لطو�رئ  �لأزم��ات 
�أجنبية  �أو  مو�طنة  �أم  م��ن  �ل��دول��ة 
�أبناء  �إع�����ادة  ق����ر�ر جل��ن��ة  ح�����س��ب  �أو 
�ملقيمني يف �خل���ارج من  �مل��و�ط��ن��ني 

�أم �أجنبية.
�أبوظبي  ���س��رط��ة  ط��ال��ب��ت  ب���دوره���ا 
�جل��م��ه��ور ب��اأخ��ذ �حل��ي��ط��ة و�حل���ذر 
�أثناء �ل�سفر يف �خلارج وعند �لت�سوق 
�ملتاجر  و����س��ت��خ��د�م  خ��ا���ص  ب�����س��ك��ل 
�لأم�����و�ل  ���س��ح��ب  �أو  �لإل���ك���رون���ي���ة 
وعند  �لآيل  �ل�سر�ف  ماكينات  من 
�ل�������س���ر�ء م����ن �لأ������س�����و�ق و�مل����ر�ك����ز 
�أه��م��ي��ة عدم  �ل��ت��ج��اري��ة .. م���وؤك���دة 
وتفا�سيل  �ل�سر  كلمة  �لإف�ساح عن 
حفاظا  �لئتمانية  �لبطاقة  بيانات 
�ملو�قع  عرب  و�ل�سر�ء  �سريتها  على 
�لتي تطبق  �مل��وث��وق��ة  �لإل��ك��رون��ي��ة 
�آم��ن��ة و����س��ت��خ��د�م بطاقة  ���س��و�ب��ط 
حم����دود  ر����س���ي���د  ذ�ت  م�������س���رف���ي���ة 

���س��رورة ����س��ت��خ��د�م ب��ر�م��ج ملكافحة 
�لفريو�سات �لإلكرونية يف �لأجهزة 
�ل��ت��ي ي��ل��ج خ��الل��ه��ا �مل�����س��ت��ه��ل��ك �إىل 
�حلماية  ل�سمان  �ل��وي��ب  مت�سفح 

من �لقر��سنة �ملحتملني.
و�حلذر  �حليطة  �أهمية  �إىل  ولفت 
ع��ن��د �إمت�����ام ع��م��ل��ي��ات �ل�������س���ر�ء من 
�مل���و�ق���ع ب��ع��د �ل���دخ���ول �إل��ي��ه��ا با�سم 
و�لتاأكد من  �ل�سر  وكلمة  �مل�ستخدم 
عمليه  بعد  منها  �خل���روج  ت�سجيل 
معلومات  �إر���س��ال  يتم  و�أل  �ل�����س��ر�ء 
�لدفع �خلا�سة بالعميل عرب �لربيد 
�لإلكروين مطلقا وعدم �إر�سال �أو 
��ستقبال �لنقود من �أي �سخ�ص بدون 
�سلة �أو معرفة م�سبقة و�لتاأكد من 
دفع  عند  �ملعلومات  حماية  خا�سية 
تد�ول  عند  �أو  حتويلها  �أو  �لنقود 
تذ�كر  حجز  عند  وكذلك  �لعمالت 
�لطري�ن و�أماكن �ل�سكن و�لوجهات 

�لرفيهية و�ل�سياحية وغريها.
�ل�سر�ف  �أهمية و�سع بطاقة  و�أك��د 
�آم���ن وجت��ن��ب كتابة  �لآيل يف م��ك��ان 
�ل���رق���م �ل�����س��ري ع��ل��ى �ل��ب��ط��اق��ة �أو 
و�أن  �ل���ن���ق���ود  حم���اف���ظ  يف  ح��م��ل��ه��ا 
يكون ��ستخد�مها من قبل �ساحبها 
ف��ق��ط و�إخ����ف����اء ت������د�ول �ل���ن���ق���ود �أو 
ك�سفها لعامة �لنا�ص وجتنب �سحب 
�لأم����و�ل ليال م��ن �ل�����س��ر�ف �لآيل 

منها  �لنتهاء  ف��ور  �لبطاقات  تلك 
وعدم ت�سويرها ون�سرها يف مو�قع 
للتباهي  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����س���ل 
منا�سباتهم  �لآخ����ري����ن  وم�����س��ارك��ة 

وذلك منعا لنتهاك �خل�سو�سية.
ون��ا���س��دت ح��م��ل��ة “ ���س��ف��ر �آم����ن “ - 
وق�ساء  �لآم���ن  بال�سفر  تعنى  �لتي 
�إج���������ازة ���س��ي��اح��ي��ة ����س���ع���ي���دة �أف������ر�د 
�ملجتمع - بتعزيز �سبل �لتعاون مع 
مترير  خ��الل  م��ن  �أبوظبي  �سرطة 
ع����رب خدمة  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ع���ل���وم���ات 
�أو   8002626 �ل��ه��ات��ف��ي��ة  �أم�����ان 
�لرقم  �إىل  �لن�سية  �لر�سائل  �إر�سال 
2828 �لتي ت�سهم يف حتقيق �أمن 
�ملجتمع وتوفري بيئة �آمنة وم�ستقرة 
ووقايته من �أخطار �جلر�ئم ب�ستى 

�أنو�عها.
ت��و����س��ل مو�طني  و�أك����دت ���س��رورة 
�أو  �ل���ط���ارئ���ة  �ل����دول����ة يف �حل������الت 
�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  م����ع  �لأزم�����������ات 
و�لتعاون �لدويل �أو بعثة �لدولة على 
 ،0097180044444 �ل��رق��م 
�لت�سجيل يف خدمة  و�حلر�ص على 
عرب  �ل�������س���ف���ر  ق���ب���ل  “تو�جدي” 
www.mofa. �ل����وز�رة  م��وق��ع 
gov.ae <http://www.
تطبيقها  �أو   <mofa.gov.ae

. UAE MOFAلذكي�

�لأ�سبوع �لإمار�تي �ل�سيني على �أجندة �لإمار�ت �سنويًا
•• اأبوظبي-وام:

وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
�ملعرفة و�إد�رة �لدبلوما�سية �لعامة 
�خلارجية  وز�رة  يف  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل���دويل ع��ن �عتمادهما  و�ل��ت��ع��اون 
�لأ�سبوع �لإمار�تي �ل�سيني �سمن 
�سنوياً،  �إق��ام��ت��ه  ليتم  �أج��ن��دت��ه��م��ا 
�إمار�تي  �أ�سبوع  تنظيم  يتم  بحيث 
يتم  �ملقابل  يف  ب���الإم���ار�ت،  �سيني 
تنظيم �أ�سبوع مماثل يف جمهورية 
�حتفاًء  وذل����ك  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �ل�����س��ني 
�لبلدين  بني  �لثقافية  بالعالقات 
وحر�ساً على �إبر�ز عنا�سر ومالمح 

�لر�ث �ملحلي لكال �لبلدين.
و�أك�����دت م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  �ل��ك��ع��ب��ي 

وو�سيلة تتيح لقادة �لفكر و�لثقافة 
�لآر�ء  وت�����ب�����ادل  �ل���ل���ق���اء  و�ل����ف����ن 
�ملعريف  �لن����ت����اج  ع���ل���ى  و�ل���ت���ع���رف 
يف �ل��ب��ل��دي��ن. ب����دوره �أ���س��ار معايل 
�أن  دول����ة  وزي����ر  ن�سيبة  �أن����ور  زك���ي 
مع  �ن�سجاماً  ت��اأت��ي  �خل��ط��وة  ه��ذه 
��سر�تيجيتنا �لر�مية �إىل تر�سيخ 
من  �ل�سني  م��ع  �ل��ت��و����س��ل  ج�سور 
و�لفن  �ل��ث��ق��اف��ة  ت��وظ��ي��ف  خ����الل 
لإي�سال  �لإم������ار�ت������ي  و�ل���������ر�ث 
ر�سالة وقيم �لإمار�ت �إىل �ملجتمع 
�ل�سيني �لذي تربطنا به عالقات 
وطيدة. و�أو�سح معايل زكي ن�سيبة 
دور�ً  يلعبان  و�لفنون  �لثقافة  �أن 
ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �لدول  حم���وري���اً يف 
خالل  م��ن  �ل��دول��ي��ة  �ل�ساحة  على 
�إب��ر�ز جو�نب ملهمة من ثقافتها، 

�كت�سبت   “ �لكعبي:  ن���ورة  وق��ال��ت 
ق���وة ومتانة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
م��ع �ل���زي���ارة �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي قام 
�سي  �ل�سيني  �لرئي�ص  فخامة  بها 
نحر�ص  �ل���دول���ة.  �إىل  بينغ  ج��ني 
�����س���ت���ث���م���ار خم����رج����ات هذه  ع���ل���ى 
�ل���زي���ارة وع��الق��ات �ل�����س��د�ق��ة بني 
�مل�سرق  �ل���وج���ه  لإب������ر�ز  �ل��ب��ل��دي��ن 
�أمام  وتر�ثنا  وثقافتنا  حل�سارتنا 
�نطالقاً  �ل�����س��ني  م��ن  �أ���س��دق��ائ��ن��ا 
�لثقافة  ب���اأن  �لعميق  �إمي��ان��ن��ا  م��ن 
و�ح���دة م��ن �مل��ق��وم��ات �ل��ت��ي تخلق 
ن��وع��اً م��ن �حل���و�ر �حل�����س��اري بني 
�ل�سعوب، وتوؤ�س�ص لتفاعل �يجابي 
وي�سجع  �ل���ث���ق���ايف،  �مل�����س��ه��د  ي����ري 
�لإمار�تيني  و�ملبدعني  �لنا�سئني 
لبناء  نظر�ئهم  مع  �لتو��سل  على 

فعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  �أه��م��ي��ة  �مل��ع��رف��ة 
�لبلدين  دورية بني  وفنية  ثقافية 
وتطوير  ����س���ر�ك���ات  �إق����ام����ة  ت��ت��ي��ح 
م�ساريع �بد�عية تعزز من �لتبادل 
�ل�سني  ج��م��ه��وري��ة  ب���ني  �ل���ث���ق���ايف 

�ل�سعبية ودولة �لإمار�ت.

�لتي  �ل�سني  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ج�سور 
و�أ�سالة  ت��ر�ث��ه��ا  ب��ع��ر�ق��ة  ت��ت��م��ي��ز 
�أن  �لكعبي  و�أو���س��ح��ت  ثقافتها”. 
�سكل  �ل�سيني  �لإم��ار�ت��ي  �لأ�سبوع 
�لثقايف  �لتمازج  م��ن  ف��ري��دة  حالة 
�حل�ساري  للتبادل  من�سة  و�أ�سبح 

�لتاأثري  على  ق���درة  �لأك���ر  �لأد�ة 
وطماأنة �ل�سعوب. جدير بالذكر �أن 
�لأ�سبوع �لإمار�تي �ل�سيني �ختتم 
باأبو  �ل�سعديات  منارة  يف  فعالياته 

منجز�تها  على  �ل�����س��وء  وت�سليط 
ي���ع���زز م���ن �لفهم  و�أف���ك���اره���ا مب���ا 
�ملتبادل بني �لدول، ويحقق تقارباً 
هي  �لثقافة  لأن  ف��ع��اًل،  ح�سارياً 

جماهريي  ح�����س��ور  و����س���ط  ظ��ب��ي 
�لفعاليات  من  ع��دد�ً  و�سمل  كبري، 
و�لثقافية  و�ل���ف���ن���ي���ة  �ل���ر�ث���ي���ة 

�ملتنوعة. 

�ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني حتدد �سو�بط تدريب 
وت�سغيل �لطلبة خالل �لإجازة �لدر��سية

»�أ�سحاب �لهمم« على مقاعد �لدر��سة بطموحات تعانق �ل�سماء

•• اأبوظبي-وام:

�أ�سدر معايل نا�سر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني قر�ر� 
حدد مبوجبه �سو�بط و�سروط تدريب وت�سغيل �لطلبة لدى �ملن�ساآت خالل 

�لجازة �لدر��سية.
و�أجاز �لقر�ر �لذي دخل حيز �لتنفيذ للمن�ساآت �إحلاق �لطلبة من �سن �ل� 15 
للتدريب فيها على �أن تتم كتابة عقد بني �لطرفني وفقا للنماذج �ملعمول بها 
لدى �لوز�رة ويت�سمن �أعمال �لتدريب ومدته ومو�عيد �لر�حة �لأ�سبوعية، 
و�لإجاز�ت �لأخرى ومقد�ر مكافاأة �ملتدرب “�إن وجدت”، و�أية مز�يا �أخرى 

يتم منحها للمتدرب وذلك كله وفقا للنظام �ملتبع يف �ملن�ساأة.
�أثناء   15 �ل���  �سن  بلغو�  �لذين  �لطلبة  ت�سغيل  للمن�ساآت  �ل��ق��ر�ر  �أج��از  كما 
�إل يف  �أ�سهر يف �ملرة �لو�حدة  �إجاز�تهم �لدر��سية وملدة ل تزيد على ثالثة 
�أن تتم يف جميع �لأح��و�ل كتابة  �حل��الت �لتي حت�سل على �ل�ستثناء على 
�ل��وز�رة ويو�سح طبيعة  عقد بني �لطرفني وفقا للنماذج �ملعمول بها لدى 
�لعمل ومدته و�أجر �لطالب وموعد ر�حته �لأ�سبوعية وعدد �ساعات عمله 

�ليومية.
�مليد�ين و�لعمل  �أعقاب �طالق �لربنامج �لوطني للتدريب  ياأتي �لقر�ر يف 
360” وهي  “توطني  م���ب���ادرة  ���س��م��ن  ي��ع��د  “وجهني” �ل����ذي  �ل�����س��ي��ف��ي 
�إحدى �ملبادر�ت �لتي تطبقها �لوز�رة بال�سر�كة مع وز�رة �لربية و�لتعليم 
�لعمل  باأهمية  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  و�لطلبة  �ل�سباب  لتوعية  و�جلامعات 
و�إر�سادهم مهنيا ومتكينهم  يوفرها  �لتي  �ملز�يا  و�إب��ر�ز  �لقطاع �خلا�ص  يف 
و�سول �ىل توظيفيهم يف هذ� �لقطاع حيث يتيح �لربنامج للطلبة �لطالع 
على فر�ص �لتدريب �مليد�ين و�لعمل �ل�سيفي �لتي يطرحها �لقطاع �خلا�ص 

وذلك من خالل �لتطبيق �لذكي “وجهني”.
�لطالب  وت�سغيل  لتدريب  ت��و�ف��ره��ا  يتوجب  ���س��روط  �سبعة  �ل��ق��ر�ر  وح��دد 
�لطالب  على  �لو�ساية  �أو  �ل��ولي��ة  ل��ه  مم��ن  كتابية  م��و�ف��ق��ة  ت�سمل  حيث 
وتو�فر بطاقة �لهوية �لإمار�تية و�أن يتم تقدمي ما يثبت �سفة �لطالب و�ن 
تكون لدى �لطالب �لأجنبي �لر�غب يف �لتدريب �أو يف �لعمل �إقامة �سارية 
بالدولة. كما ��سرط �لقر�ر تو�فر �سهادة عدم ممانعة من �جلهة �لتعليمية 
�أو  �سيتدرب  �لتي  �ملن�ساأة  تكون  �أل  و  �لتدريب  حالة  يف  �لطالب  لها  �لتابع 
يعمل لديها �لطالب موقوفة لدى �لوز�رة ��سافة �ىل �سرورة توفري �سهادة 

باللياقة �ل�سحية من طبيب خمت�ص ومعتمدة يف حال عمل �لطالب بينما 
�لتدريب  حالة  يف  �ل�سهادة  لهذه  كبديل  �لو�سي  �أو  �ل��ويل  ب��اإق��ر�ر  يكتفى 
ما  يكون عمره  وهو من  �حل��دث  �لطالب  ت�سغيل  �و  تدريب  �لقر�ر  وحظر 
بني �سن �خلام�سة ع�سر و�لثامنة ع�سر �ثناء �لجازة �لدر��سية يف 31 نوعا 
من �لعمال �خلطرة مثل �د�رة �و مر�قبة �ملاكينات �ملتحركة �و ��سالحها 
�و تنظيفها �ثناء �د�ر�تها و�لعمل يف �لفر�ن �ملعدة ل�سهر �ملو�د �ملعدنية �و 
تكريرها �و �ن�ساجها وغريهما من �لعمال ذ�ت �ل�سلة �لتي ت�سكل خطورة 
على �لطلبة ��سافة �ىل عدم تدريبه �و ت�سغيله لياًل يف �مل�سروعات �ل�سناعية 
حيث يق�سد بكلمة �لليل مدة ل تقل عن �ثنتي ع�سرة �ساعة متتالية ت�سمل 

�لفرة من �لثامنة م�ساًء حتى �ل�ساد�سة �سباحا.
كما ن�ص �لقر�ر على �أن يكون �حلد �لأق�سى ل�ساعات �لعمل �لفعلية بالن�سبة 
للطالب �حلدث �ست �ساعات يوميا ويجب �أن تتخلل �ساعات �لعمل فرة �أو 
�ساعة  �أو لل�سالة ل تقل يف جمموعها عن  �أو لتناول �لطعام  �أكر للر�حة 
وحُتدد هذه �لفرة �أو �لفر�ت بحيث ل يعمل �لطالب �أكر من �أربع �ساعات 
متتالية و�إذ� تخللت عمل �حلدث فرة تاأهيل �أو تدريب حُتت�سب هذه �لفرة 
من �سمن �ساعات عمله ويف جم�يع �لأحو�ل ل يجوز �إبقاء �لطالب �حلدث يف 

مكان �لعمل �أو �لتدريب �أكر من �سبع �ساعات مت�سلة.
و�لزم �لقر�ر �ملن�ساآت باأل يتم تكليف �لطالب �حلدث بالعمل �ساعات �إ�سافية 
مهما كانت �لأحو�ل ول يجوز �إبقاوؤه يف حمل �لعمل بعد �ملو�عيد �ملقررة له، 

كما ل يجوز تدريبه �أو ت�سغيله يف �أيام �لر�حة.
و�سائل  ��ستخد�م  كيفية  على  �حل��دث  �لطالب  ت��دري��ب  على  �ل��ق��ر�ر  ون�ص 
�ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية و�أن ير�قب قيامهم بتطبيقها ويوؤمن ��ستفادتهم 
م��ن ت��ل��ك �ل��و���س��ائ��ل وت��وف��ري بيئة �ل��ع��م��ل �أو �ل��ت��دري��ب �ل��ت��ي ي��ت��م توفريها 
جلميع �لعمال مع مر�عاة ظروف �حلدث ��سافة �ىل �إبالغ من له �لولية 
�أو ت�سرف يقوم به  �أو غياب  ب��اأي مر�ص  �لطالب �حل��دث  �لو�ساية على  �أو 

�حلدث خالل �أوقات �لعمل �أو �لتدريب، ويتطلب معرفته به.
كامل  على  يعمل  �ل��ذي  �أو  �مل��ت��درب  �لطالب  يح�سل  �ن  على  �ل��ق��ر�ر  و�أك���د 

�لمتياز�ت �ملن�سو�ص عليه بالعقد �ملربم بينه وبني �ملن�ساأة.
�سهادة خربة يف نهاية فرة  �لطالب على  �ن يح�سل  �لقر�ر على  كما ن�ص 
تدريبه �أو ت�سغيله لدى �ملن�ساأة على �أن تت�سمن هذه �ل�سهادة تقييما لأد�ئه 

خالل تلك �لفرة.

•• اأبوظبي -وام:

توفر موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل يف �لدولة بيئة د�جمة لأ�سحاب �لهمم وذلك 
لهم  �لدعم  و�سائل  خمتلف  وتوفري  لتمكينهم  وطنية  روؤي��ة  من  �نطالقا 

تاأكيد� على دورهم يف �ملجتمع ك�سركاء يف �لتنمية.
ود�أب �أ�سحاب �لهمم ويف ظل �أوجه �لرعاية و�لهتمام �لتي يحظون بها �إىل 
��ستغالل هذه �لبيئة �لتعليمية لتحقيق طموحاتهم و�آمالهم يف �لنخر�ط 
يف �سوق �لعمل بعد �لتخرج و�أد�ء دور فاعل يف م�سرية تنمية وتطور وطنهم 

مبختلف �لقطاعات.
ور�سدت وكالة �أنباء �لإمار�ت » و�م » خالل جولة ميد�نية يف كليات �لتقنية 
�لعليا �أوجه �لدعم �لتي تقدمه لهم حيث حتت�سن �ملوؤ�س�سة �لتعليمية نحو 
من �أ�سحاب �لهمم ممن يعانون من حتديات ب�سرية  وطالبة  طالبا   412
و�سمعية وحركية وتعمل على توفري �لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة لهم خا�سة 
�لدعم  ف��ر���ص  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�مل���ر�ف���ق  �مل��ب��اين و�خل���دم���ات  ع��ل��ى م�ستوى 

�لأكادميي �لتي تلبي �حتياجاتهم وتدعم جتاوزهم لأية عقبات در��سية.
�لتقنية  كليات  جممع  مدير  �ل�سام�سي  عبد�للطيف  �لدكتور  �سعادة  و�أك��د 
�لعليا �أن �لطلبة �أ�سحاب �لهمم ميثلون جزء� هاما من منظومة �لتعليم يف 
�لكليات من منطلق �أن كل عن�سر �إمار�تي ميثل ثروة وطاقة حقيقية يجب 
��ستثمارها بال�سكل �لأمثل وفتح �لأبو�ب �أمامها لأخذ فر�سها �حلقيقية يف 
�لتعليم .. م�سري� �إىل �أن عملية توفري �لبيئة �لتعليمية �ملنا�سبة لهذه �لفئة 
 « �جلديدة  روؤيتها  �سمن  للجميع«  »�لتعليم  �لكليات  ر�سالة  حتقيق  يدعم 

�جليل �لثاين » .
�لعديد من  �ملا�سية يف تخريج  �ل�سنو�ت  �لتقنية جنحت يف  �إن كليات  وقال 
�لطلبة من �أ�سحاب �لهمم كما يدر�ص حاليا �أكر من 400 طالب وطالبة 
يف تخ�س�سات خمتلفة وحققو� تقدما �أكادمييا وبع�سهم يف �سنو�ت �لتخرج 
�أكادمييا وت�سهيل حياتهم �لدر��سية يف  وذلك يف ظل �حلر�ص على دعمهم 
�حتياجات  تخدم  بطريقة  م�سممة  �لكليات  مباين  �أن  �إىل  ولفت  �لكليات. 
�لهمم« خا�سة من لديهم حتديات ب�سرية وحركية مبا ميكنهم  »�أ�سحاب 
�لتجهيز�ت  ك��اف��ة  �أك���رب و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن  ذ�ت��ه��م ب�سكل  م��ن �لع��ت��م��اد على 
و�لإمكانات �لدر��سية �حلديثة و�ملر�فق و�خلدمات �ملتوفرة يف �لكليات مبا 

يدعم در��ستهم وي�ساعدهم على �لتخرج وهم موؤهلني ل�سوق �لعمل .
�لكليات ولهذ� يتم  �لأولوية يف  » لهم  �لهمم  �أ�سحاب   « �أن  �ل�سام�سي  و�أك��د 

�لعمل �لد�ئم على تطوير خدماتهم و�آليات �لتو��سل معهم لدعم حياتهم 
وبالتايل  بالدولة  �ملن�سرة  بفروعها  تتميز  �لكليات  �أن  خا�سة  �لأك��ادمي��ي��ة 

�إمكانية ��ستقطاب هذه �لفئة من خمتلف �لإمار�ت.
�لتقنية  كليات  يف  �لطلبة  �سوؤون  �إد�رة  مدير  �ملال  �أحمد  �أو�سح  جانبه  من 
نحو  ع��دده��م  يبلغ  بالكليات  �مللتحقني  �لهمم  �أ���س��ح��اب  �لطلبة  �أن  �لعليا 
خمتلفة ت�سمل �لتحديات  حتديات  لديهم  ممن  وهم  وطالبة  طالبا   412
�ل�سمعية و�سعوبات �لتعلم و�ل�سعوبات �حلركية و�سعوبات �لنطق و�لكالم 
و�لتحديات �لب�سرية وجميعهم يتم دعمهم من خالل �لبيئة �لتعليمية من 
�ل�سفوف  خمتلف  يف  وتنقلهم  حركتهم  ي�سهل  ب�سكل  �مل�سمم  �ملباين  حيث 

و�ملر�فق.
على  يقومون  �ل��ذي��ن  �لطلبة  بطبيعة  �لتدري�سي  �ل��ك��ادر  وع��ي  على  و�أك���د 
�هتمام  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �أك��ادمي��ي��ا  لدعمهم  �لهمم  �أ���س��ح��اب  م��ن  تدري�سهم 
و�لآلية  �ملكان  �لكليات بطبيعة كل طالب يف �لمتحانات من خالل توفري 
�لمتحانية �ملنا�سبة للطالب ومنحه �مل�ساحة �لزمنية �لتي يحتاجها يف ظل 

طبيعة �لتحدي �لذي يعاين منه.
�لعام  ب��دء  م��ع  �إطالقها  مت  �لتي  �ملتكاملة  �لإلكرونية  �خل��دم��ة  �أن  وذك��ر 
�لأكادميي �حلايل تت�سمن باقة خدمات ت�سهل على �أ�سحاب �لهمم �لتو��سل 
�حتياجاتهم  وتلبية  �ل��در����س��ي��ة  متطلباتهم  لإجن����از  �لطلبة  ���س��وؤون  م��ع 

�ملختلفة.
يدر�ص  و�ل��ذي  �لهمم  �أ�سحاب  من  �لبلو�سي  حمد  �لطالب  ق��ال  جهته  من 
دعم  �إن  باأبوظبي  للطالب  �لتقنية  كلية  يف  �لتطبيقي  �لإع���الم  تخ�س�ص 
قيادة �لدولة �لر�سيدة ل�«�أ�سحاب �لهمم« يحفزهم على �لتميز و�لإبد�ع .. 
�لتقنية توفر له كافة و�سائل �لرعاية و�لهتمام من  �أن كليات  �إىل  م�سري� 
�أجل حتقيق �لتميز يف در��سته و�سول �إىل �لتخرج وحتقيق �أمنيته بالعمل 

كمذيع.
�لإجناز�ت  لتحقيق  و�ل��د�ف��ع  �حلافز  لديهم  �لهمم«  »�أ�سحاب  �أن  و�أ���س��اف 
للدولة يف كافة �ملجالت .. م�سري� �إىل �أنه جنح يف ح�سد �مليد�لية �لذهبية 

يف بطولة �بوظبي �لعاملية ملحريف �جلوجيت�سو »فئة �أ�سحاب �لهمم«.
و�أكد �أن دولة �لإمار�ت تقدم للعامل منوذجا متفرد� يف دعم �أ�سحاب �لهمم 
�أد�ء  �إىل  �ل�سماء ويتطلعون د�ئما  �أ�سحو� يتحلون بطموحات تعانق  �لذين 
دور هام يف م�سرية �لتنمية و�لزده��ار �لذي تزخر بها �لدولة على خمتلف 

�لأ�سعدة.
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اأخبـار الإمـارات
بلحيف �لنعيمي : ح�سول �لدولة على �ملركز �ل�ساد�ش مبوؤ�سر �خلدمات �لذكية يحقق روؤية �لإمار�ت 2021

•• دبي-وام:

�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير 
�لبنية �لتحتية �أن ح�سول دولة �لمار�ت على �ملركز �ل�ساد�ص عامليا 
يف موؤ�سر �خلدمات �لإلكرونية “�لذكية” - بح�سب تقرير تنمية 
لل�سوؤون  �ملتحدة  �لأمم  جلنة  عن  �ل�سادر  �لإلكرونية  �حلكومات 
�لدولة كثري� من  2018 - يقرب  لعام  �لقت�سادية و�لجتماعية 
دول  بت�سدر  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  وتطلعات   2021 روؤي��ت��ه��ا  حتقيق 

�لعامل مبختلف �ملجالت و�سول �ىل حتقيق مئوية 2071.
�لكبري  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �إىل  �م�ص-  له  ت�سريح  - يف  ولفت معاليه 
وغريه حتقق بف�سل �لروؤية �مل�ستقبلية للقيادة �لر�سيدة ومتكينها 

م��ث��ل هذه  �أن  �إىل  ..م�����س��ري�  �مل���ج���الت  �ل��ب�����س��ري��ة مبختلف  �مل�����و�رد 
�لو�حد وم�ساعفة �جلهد  �لفريق  ب��روح  �لعمل  تتطلب  �لإجن��از�ت 

للمحافظة على �ملكت�سبات و�لبناء عليها .
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ملقام  و�لتربيكات  بالتهاين  معاليه  وتقدم 
�هلل” و�ساحب  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ص �لدولة رئي�ص 
�ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�ص 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�ملجل�ص  �أع�ساء  �ل�سيوخ  �ل�سمو  ��سحاب  و�خو�نهم  �مل�سلحة  للقو�ت 
�لأعلى لالحتاد حكام �لم��ار�ت و�سعب �لم��ار�ت على هذ� �لإجناز 

�لكبري.

�لإن�ساء�ت �لبرتولية حتتفل بيوم �ل�سحة و�ل�سالمة وحماية �لبيئة و�جلودة
•• اأبوظبي- وام:

�لتابعة  �ل�����س��رك��ات  �إح���دى  �لوطنية  �ل��ب��رول��ي��ة  �لإن�����س��اء�ت  �سركة  �أق��ام��ت 
لل�سحة  �ل�سنوي  �حتفالها  �أبوظبي  “�سناعات”  �لعامة  �لقاب�سة  لل�سركة 
و�ل�سالمة وحماية �لبيئة و�جل��ودة بح�سور عدد من ممثلي �سركة برول 
�أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” وجمموعة �سركاتها وبع�ص �ل�سركات �لإقليمية 
ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �لظاهري  �سامل  �أحمد  �ملهند�ص  وقال  �لأخ��رى. 
�لإن�ساء�ت �لبرولية �لوطنية �إن �لحتفال بيوم �ل�سحة و�ل�سالمة وحماية 
بالأد�ء  و�لتز�مها  �ل�سركة  �هتمام  مدى  يعك�ص  عام  كل  يف  و�جل��ودة  �لبيئة 

�ملتميز يف جمال �ل�سحة و�ل�سالمة وحماية �لبيئة و�جلودة.
�أق��ل معدل للحو�دث  2017 كان مميز�ً من حيث حتقيق  �أن عام  و�أو�سح 
�ل�سركة  �ل��ت��ز�م  م��وؤك��د�  ربحية جيدة  �ل�سركة  فيه  �ل��ذي حققت  �ل��وق��ت  يف 

�لالحمدود مع متطلبات عمالئها من �ل�سركات �لبرولية �ملحلية و�لعاملية 
لتطبيق معايري �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة �خلا�سة بها.

�أن  �إىل  م�سري�ً  �ملختلفة  �لعمل  مو�قع  يف  �ل�سالمة  �أهمية  �لظاهري  و�أك��د 
�ل�سركة مهتمة يف تطوير وحت�سني �سروط �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية و�لبيئة 
حيث و�سعتها �سمن �أولوياتها �ملتقدمة يف �إطار ��سر�تيجية �ل�سركة �لتي 
�أعلن عنها �لعام �ملا�سي ومن �سمنها �للتز�م مبيثاق 100 يف �ملائة �سحة 

و�سالمة وبيئة.
و�جلودة  و�لبيئة  و�ل�سالمة  �ل�سحة  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  �حلفل  خ��الل  وج��رى 
�أبرزها  ك��ان  �إجن����از�ت مم��ي��زة  �ل��ت��ي حققت  و�لأق�����س��ام  و�ل��دو�ئ��ر  للم�ساريع 
حتقيق 40 مليون �ساعة عمل يف م�سروع “�أم لولو2” دون �أي �إ�سابة ينتج 
عنها تغيب عن �لعمل وهو �إجناز غري م�سبوق يف تاريخ �ل�سركة ويعد من 

�لأعلى على م�ستوى �ملنطقة.

املهرجان جوائز  األف   250 و  درهم  ماليني   6

�ختتام ر�ئع ملهرجان ليو� للرطب و�سط ح�سور جماهريي كبري

ب��ال��ذك��ر �جل��ه��ات �لر�عية  وخ�����ص 
ب�����رول  �����س����رك����ة  و�مل���ت���م���ث���ل���ة يف 
�أبوظبي �لوطنية »�أدنوك«، �سركة 
للتمور،  �لفوعة  �سركة  �لظاهرة، 
باأبوظبي  �ل��ن��ف��اي��ات  �إد�رة  م��رك��ز 
»ت���دوي���ر«، ���س��رك��ة ���س��ي��ك��ي��ور تيك، 
ورع�����اة �ل��ت��و����س��ل �مل��ج��ت��م��ع��ي كل 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ����رة  م��ن 

لنا  �لد�ئمة  وتوجيهاته  �ل��دوؤوب��ة 
لتطوير خُمتلف فعالياتنا و�بتكار 
�لهادفة،  و�لأن�����س��ط��ة  �مل�����س��اب��ق��ات 
معرباًعن �متنانه �لكبري للرعاية 
�لكرمية للمهرجان من قبل �سمو 
�آل نهيان  �ل�سيخ من�سور بن ز�يد 
نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء وزير 
���س��وؤون �ل��رئ��ا���س��ة، و�ل��ت��ي ت��اأت��ي يف 

�أبوظبي  �سركة  �لغذ�ئية،  للرقابة 
�ملز�رعني  للتوزيع، مركز خدمات 
باأبوظبي، و�ل�سكر مو�سول كذلك 
ت�ساهم  �لتي  �لإع��الم  و�سائل  �إىل 
يف �أن ينال هذ� �حلدث �ملُهم �ملكانة 
�لتحكيم  وللجان  ي�ستحقها،  �لتي 
�لذين  �سني  وللُمتخ�سّ �خلبرية، 
�سبيل  قّيم يف  ما هو  بكل  يرونه 

من  �ل�سعبي  و�ل���ر�ث  و�لتقاليد 
زر�ع��ات و�سناعات وح��رف يدوية 
�لنخيل  زر�ع�������ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

و�إنتاج �لتمور و�لرطب.
�مل��ه��رج��ان بجزيل  وت��ق��دم م��دي��ر 
�ل�سكر و�لمتنان �إىل �سمو �ل�سيخ 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة ملتابعته 

منطقة  ب���ل���دي���ة   – و�ل���ب���ل���دي���ات 
�ل���ظ���ف���رة، وم��وؤ���س�����س��ة �لإم�������ار�ت 
ل��ل��ط��اق��ة �ل���ن���ووي���ة )���س��رك��ة ن���و�ة 
�لأوىل(،  ب��ر�ك��ة  و���س��رك��ة  للطاقة 
و�ل�سريك �لإعالمي قناة بينونة، 
و�ل���د�ع���م���ني ل��ل��م��ه��رج��ان، دي���و�ن 
�لظفرة،  مبنطقة  �حل��ك��م  مم��ث��ل 
�أبوظبي  ج��ه��از  �أب��وظ��ب��ي،  �سرطة 

ت�سجيع  على  �سموه  حر�ص  �إط��ار 
مل��و����س��ل��ة �سون  �مل��ن��ط��ق��ة  �أب����ن����اء 
وتقاليدهم  �ل��ث��ق��ايف  م���وروث���ه���م 
توريثها  و�����س����م����ان  �لأ�����س����ي����ل����ة 

لالأجيال �ملتعاقبة.
�مل���ه���رج���ان عبيد  وت���وج���ه م���دي���ر 
جلميع  �ل�سكر  مبوفور  �مل��زروع��ي 
للمهرجان،   و�ل��د�ع��م��ني  �ل��رع��اة 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 28 �ل�سبت  �م�ص  م�ساء  �ختتمت 
�لر�بعة  �ل����دورة  فعاليات  ي��ول��ي��و، 
للرطب  ليو�  ع�سرة من مهرجان 
رعاية  حتت  �أقيم  �ل��ذي   2018
�آل  ز�ي��د  بن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء 
وزير �سوؤون �لرئا�سة، وبتنظيم من 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
يف  باأبوظبي،  و�لر�ثية  �لثقافية 

مدينة ليو� مبنطقة �لظفرة.
وق�����ال ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان �مل����زروع����ي، 
�ملهرجان  �إن  �مل���ه���رج���ان،  م���دي���ر 
�أن  ي���وم���ا   11 خ�����الل  �����س���ت���ط���اع 
يحقق روؤي����ة �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  نهج  جت�سيد 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يد  �ل�سيخ 
�هتمامه  وذك���ر�ه يف  �هلل«  »رح��م��ه 
ورعايته  �ملباركة  �لنخيل  ب�سجرة 
�إي���اه���ا ب��ي��دي��ه �حل��ان��ي��ت��ني، ولقد 
�ل���ي���وم م�سدر  �مل���ه���رج���ان  �أ���س��ب��ح 
�لر�ث  وع�ساق  للمز�رعني  جذب 
ومن�سة  �ل���زر�ع���ة،  يف  و�مل��ه��ت��م��ني 
حتفيز �قت�سادي و�سناعي، و�إحياء 

للر�ث وتقاليده �لعريقة.
�أن �ملهرجان  �إىل  �مل��زروع��ي  و�أ���س��ار 
رئ��ي�����س��ة على  �إىل حم��ط��ة  حت����ول 
�ل�سياحية  �مل��ه��رج��ان��ات  خ���ارط���ة 
�لظفرة  منطقة  بها  حتتفي  �لتي 
يف كل عام، و�سهد �ملهرجان تو�فد 
بينهم  م��ن  ز�ئ����ر،  �أل���ف  نحو  80 
�لأجانب  �ل�سياح  م��ن  كبري  ع��دد 
�لذين قدمو� لال�ستمتاع بالر�ث 

�لإمار�تي �لأ�سيل.
�ليوم  �أن  �إىل  �مل�����زروع�����ي  و�أك�������د 
�خل�����ت�����ام�����ي ل����ل����م����ه����رج����ان ت�����وج 
و�لتمور  ب���ال���رط���ب  �ح��ت��ف��ال��ي��ت��ن��ا 
توجيهات  مع  �ن�سجاماً  و�ل���ر�ث 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�ص  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�نعكا�ساً  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى 
ل�����روؤي�����ة �ل����ق����ي����ادة �ل���ر����س���ي���دة يف 
�لعاد�ت  م�����وروث  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 

تعزيز ثقافة �لرطب و�لنخيل
بامل�ستوى  �ع����ت����ز�زه  ع���ن  و�أع������رب 
�ملميز �ل���ذي ق��دم��ه �مل�����س��ارك��ون يف 
هذه �لدورة، وثمن عالياً حر�سهم 
موروثهم  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  ع���ل���ى 
و�سناعات  و�لج��ت��م��اع��ي  �ل��ث��ق��ايف 
بال�سجرة  �مل���رت���ب���ط���ة  �لأج����������د�د 
�مل��ب��ارك��ة، و�ل��ت��ي ق��دم��وه��ا للجيل 
هذ�  ����س��ت��م��ر�ري��ة  ل�سمان  �ل�����س��اب 

�لر�ث �لعريق.
 

»�صلهام املزروعي« يح�صد 
لقب م�صابقة نخبة ليوا 

للرطب 2018
 توج �ل�سيد عي�سى �سيف �ملزروعي 
نائب رئي�ص جلنة �إد�رة �ملهرجانات 
و�لر�ثية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل����ر�م����ج 
خلفان  عبيد  و�ل�سيد  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
�مل��زروع��ي م��دي��ر �مل��ه��رج��ان مدير 
يف  و�مل�������س���اري���ع  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  �إد�رة 
�لأوىل  باملر�كز  �لفائزين  �للجنة، 
ل��ي��و� للرطب  ن��خ��ب��ة  م�����س��اب��ق��ة  يف 

 .2018
�مل���رك���ز �لأول   وق����د ح�����س��ل ع��ل��ى 
�سالح  �سعيد  ح��رم��و���ص  ���س��ل��ه��ام 
ك��ي��ه، ويف  م��ن منطقة  �مل���زروع���ي 
�مل����رك����ز �ل����ث����اين ورث������ة ع���ب���د �هلل 
�مل���رر م��ن منطقة  ح���اذه عبد �هلل 
�سيف  �لثالث  �ملركز  ويف  �لنابتية، 
�ملن�سوري  ط��م��ا���ص  ���س��امل  ���س��ي��اح 
من منطقة �حلومانة، ويف �ملركز 
خمي�ص  مر�سد  علي  �سامل  �لر�بع 
�ل��ظ��وي��ه��ر، ويف  �مل���رر م��ن منطقة 
م���ب���ارك �سامل  �مل���رك���ز �خل���ام�������ص 
�سعيد �ملن�سوري من منطقة كيه.

�إىل خليفة  �ل�ساد�ص  �ملركز  وذهب 
�لقبي�سي من  حممد فريح هالل 
�ملركز  ويف  �خل���ري،  �سيح  منطقة 
�ل�سابع عبيد علي مر�سد خمي�ص 
�ل��ن��اب��ت��ي��ة، ويف  م��ن منطقة  �مل����رر 
�ملركز �لثامن حمد عي�سى حبيب 
�ملزروعي من منطقة �ملدركة، ويف 
بطي  �سيف  قما�سة  �لتا�سع  �ملركز 
�لغويطات،  منطقة  من  �ملزروعي 
علي  ح��م��د  �ل��ع��ا���س��ر  �مل���رك���ز  ويف 
����س���ل���م���ان حم���م���د �مل�����زروع�����ي من 

منطقة لطري.

عبيد املزروعي : املهرجان ج�صد روؤية زايد يف االهتمام ب�صجرة النخيل املباركة
الهاملي : املهرجان يوا�صل جناحاته من دورة الأخرى و�صط اهتمام ع�صاق الرتاث

املزروعي : ما حتقق على ار�س ليوا يعك�س حر�س االأبناء على التم�صك برتاث االآباء
املن�صوري : مهرجان ليوا للرطب عالمة م�صيئة يف منطقة الظفرة بف�صل فعالياته

رو�د »ليو� للرطب« ي�سيدون بخدمات �سرطة �أبوظبي يف �ملهرجان
•• اأبوظبي-وام:

للرطب  ليو�  رو�د مهرجان  �أعرب 
بخدمات  �إع��ج��اب��ه��م  ع��ن   2018
عرب  �ملهرجان  يف  �أبوظبي  �سرطة 
�ملتنقل  �ل�����س��ع��ادة  ���س��رط��ة  م���رك���ز 

ودورية رمال.
���س��رط��ة منطقة  وك��ان��ت م��دي��ري��ة 
�جلنائي  �لأم��ن  قطاع  يف  �لظفرة 
�ساركت يف �ملهرجان �لذي �ختتمت 
فعالياته وتفاعل خاللها �جلمهور 

مع �خلدمات �ل�سرطية.
�ل�سعادة  ���س��رط��ة  م���رك���ز  و�أجن������ز 
�ملهرجان  فعاليات  �سمن  �ملتنقل 

تعزيز  يف  و�لإ�����س����ه����ام  مب��ن��ط��ق��ة 
�لتي  ثقة �جل��م��ه��ور يف �خل��دم��ات 
�ل�سرطية.  �لإد�ر�ت  ت��ق��دم��ه��ا 
�أبوظبي يف  ومتيز معر�ص �سرطة 
مب�ساركة  للرطب  ل��ي��و�  مهرجان 
�لعالقات  ق�سم  توعوي من  فريق 
منطقة  �سرطة  مبديرية  �لعامة 
زو�ر  تعريف  ت��وىل  �ل��ذي  �لظفرة 
�سرطة  ت��ط��ور  مب�سرية  �مل��ه��رج��ان 
تقدمي  ع�����ن  ف���������س����اًل  �أب�����وظ�����ب�����ي 
�سمن  ل���ل���ج���م���ه���ور  �خل�������دم�������ات 
و�مل�ساريع  �مل���ه���رج���ان  ف���ع���ال���ي���ات 
و�ملبادر�ت ودعم �لرب�مج �لثقافية 
و�لر�ثية على م�سرح �ملز�ينة من 

�ملناطق  �لإ�سعاف و�لإنقاذ يف تلك 
لكافة  �ل����ف����وري����ة  و�ل����س���ت���ج���اب���ة 
�ل���ب���الغ���ات يف زم����ن ق��ي��ا���س��ي من 
�أج����ل �حل���ف���اظ ع��ل��ى �أم����ن و�أم����ان 
�سعادة  وحت��ق��ي��ق  �مل��ج��ت��م��ع  �أف������ر�د 
�أطلع �لزو�ر على  �جلمهور .. كما 
جهود �إد�رة �لدفاع �ملدين مبنطقة 
�جلمهور  ت���وع���ي���ة  يف  �ل����ظ����ف����رة 
�لوقاية  ب��ا���س��ر�ط��ات  ب���الل���ت���ز�م 

و�ل�سالمة �ل�سرورية.
�سيف  ح�����م�����د�ن  �ل���ع���ق���ي���د  وق��������ال 
�سرطة  مديرية  مدير  �ملن�سوري 
�ملديرية  �إن  �ل���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة 
�ل�سر�كة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  حت���ر����ص 

�لكبري  و�لتعاون  �ملهرجان  موقع 
�ل�سرطية  �لأج��ه��زة  تبديه  �ل���ذي 
متييز  دون  للجميع  وم�ساعدتها 
�بوظبي  �سرطة  �أن  .. موؤكد� على 
مل ت��ع��د جم���رد ج��ه��از ���س��رط��ي بل 
�خلدمات  م���ن  ل��ك��ث��ري  جت����اوزت����ه 
�لتي  و�لإن�������س���ان���ي���ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
بكامل  خدميا  جهاز�  منها  جتعل 
�مل���و�����س���ف���ات �مل���ت���وق���ع���ة م����ن قبل 

�جلمهور.
�لنيادي ع�سو  �أما عبد �هلل �سعيد 
�لتابع  �لإعالمي  �ل�سباب  جمل�ص 
فقد  ل��الإع��الم  �لوطني  للمجل�ص 
قال : » �إن م�ساركة �سرطة �أبوظبي 

�ملر�جعني  معامالت  م��ن  �لعديد 
بي�سر و�سهولة م�سيدين بخدماته 
يف  تتمثل  �لتي  �ملتميزة  �ل�سرطية 
�ل��ق��ي��ادة وملكية  جت��دي��د رخ�����س��ة 
�حلالة  ب��ح��ث  و�إ������س�����د�ر  �مل���رك���ب���ة 

�جلنائية وغريها من �خلدمات.
زيارته  وت��ع��رف �جل��م��ه��ور خ���الل 
جناح �سرطة �أبوظبي يف �ملهرجان 
ع�����ل�����ى �خل��������دم��������ات �ل�������س���رط���ي���ة 
�ملقدمة  و�لإن�����س��ان��ي��ة  و�ملجتمعية 
�ملناطق  رم���ال يف  م��ن قبل دوري���ة 
و�لأجهزة  �ل���وع���رة  �ل�����س��ح��ر�وي��ة 
و�مل����ع����د�ت �مل���ت���ط���ورة �مل�������زودة بها 
ت���ق���دمي خدمات  ت��ت��ي��ح ل��ه��ا  �ل���ت���ي 

خالل تقدمي هد�يا وجو�ئز �سمن 
لن�سر  �لهادفة  �ل�سرطية  �مل�سابقة 
بني  و�لأم��ن��ي��ة  �ل�سرطية  �لثقافة 
م�سرح  يف  خ��ا���س��ة  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�قبال  �سهد  �ل���ذي  �ل��ط��ف��ل  ق��ري��ة 

كبري� من طرف �لأهايل.
هام�ص  ع���ل���ى  �جل����م����ه����ور  وع������رب 
تقديرهم  ب���ال���غ  ع����ن  �مل���ه���رج���ان 
يف  ممثلة  �بوظبي  �سرطة  جلهود 

مديرية �سرطة منطقة �لظفرة .
نا�سر  خمي�ص  �سعيد  �أع���رب  فقد 
ليو�  مدينة  �سكان  م��ن  �مل��زروع��ي 
�ل�سرطي  ل����ل����دور  ت���ق���دي���ره  ع����ن 
�ل���ذي يتمثل يف ت��وف��ري �لأم���ن يف 

�مل�ساركة  خ����الل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ت�����س��ه��ده��ا  �ل��ت��ي 
بالو�سول  ك��ب��ري�ً  �هتماما  وت��ويل 
يف  خ�سو�ساً  �جلمهور  �أماكن  �إىل 
�لفعاليات �لكربى من �أجل تقدمي 
�لتي  و�لأمنية  �ملرورية  �خلدمات 

ت�ستهدف تعزيز ر�سا �ملتعاملني.
تاأتي  �مل�ساركة  �أهمية  �إن  و�أ���س��اف 
�سرطة  ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  جت�����س��ي��د�ً 
�أب��وظ��ب��ي يف ت��ع��زي��ز �ل�����س��ر�ك��ة مع 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���س�����س��ات 
و�خل��ا���س��ة و�ل��ع��م��ل ���س��م��ن فريق 
�لن�ساطات  يف  م�������س���ارك  و�ح�������د 

يف خمتلف �لفعاليات �لتي ت�سهدها 
ملمو�سة  ظاهرة  �أ�سبحت  �لدولة 
م���ن ح��ي��ث م�����س��ارك��ة �جل��م��ه��ور يف 
ك��اف��ة ن�����س��اط��ات��ه ع��ل��ى ن��ح��و يعزز 
من  �ل�سرطية  باخلدمات  ثقتهم 

�جلمهور ويعزز من �لثقة فيها .
�أن��ه وبو�سفه »ع�����س��و�ً يف  و�أ���س��اف 
�لدور  »ي��درك  �سرطة  كلنا  مبادرة 
و��سهاماتها  لل�سرطة  �حلقيقي 
�لكثرية يف توفري �لأمن و�مل�ساعدة 
للجمهور  �لحتياجات  خمتلف  يف 
باخلدمات  �آخ�����رون  �أ����س���اد  ك��م��ا   ..
�ل�سرطية يف �ملهرجان وح�سولهم 

عليها بي�سر و�سهوله.
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اأخبـار الإمـارات
» 114 « منت�سبًا ينجزون 5 دورت تخ�س�سية مبعهد تدريب �سرطة ر�أ�ش �خليمة 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حفال  �مل��ا���س��ي  �خلمي�ص  �خليمة  ر�أ����ص  �سرطة  ت��دري��ب  معهد  �سهد 
منت�سباً   114 لعدد  جديدة  تخ�س�سية  تدريبية  دور�ت   5 لتخريج 
، بح�سور �ملقدم �إبر�هيم ر��سد بن �سكر مدير معهد تدريب �سرطة 
م��ه��ار�ت موظفي  تنمية  دورة   : �لتي هي  �ل���دور�ت  ر�أ���ص مت تخريج 
�خلدمات �مل�ساندة ، ودورة �لتعامل مع �لتنوع �ملجتمعي ، ودورة فن 
 ، �ملتعاملني  �إد�رة  ودورة  �لأمنية،  �ملهنة  �أخالقيات  دورة    ، �لإق��ن��اع 

وعقدت جميع هذه �لدور�ت مبعهد تدريب �ل�سرطة بر�أ�ص �خليمة.
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  ب��اأن  �سكر،  ب��ن  ر����س��د  �إب��ر�ه��ي��م  �مل��ق��دم  و�أك���د 
ر�أ�ص �خليمة متمثلة يف معهد تدريب �ل�سرطة، قد �سعت �إىل �سقل 
�ل��دور�ت يف  وتطوير مهار�ت منت�سبيها، بطرح �ملزيد من مثل هذه 

�لب�سرية،  �مل���و�رد  و�إب���ر�ز  تطوير  �إىل  �لر�مية  ��سر�تيجيتها  �إط���ار 
�ل�سر�تيجيات  �أح���دث  بتطبيق  منها  �ملُ��ث��ل��ى  �ل���س��ت��ف��ادة  لتحقيق 
�لتدريبية �حلديثة �لتي من �ساأنها حتقيق �لإنتاجية �لعالية، بهدف 
�لإ�سهام يف رفع �لكفاءة و�لفّعالية للكادر �ل�سرطي، مبا يحقق رفعِة 
�لوطن. يف ختام �لتخريج، مت ت�سليم �ل�سهاد�ت �إىل خريجي �لدور�ت 
وعرفاناً  تقدير�ً  �ل��دور�ت،  �لتدريبية، ف�ساًل عن تكرمي حما�سري 
�لقيادة  مل�ساعي  جت�سيد�ً  �ل�����دور�ت،  ت��ق��دمي  يف  �ملتميزة  جل��ه��وده��م 
�ل�سرطية يف �لهتمام باملنظومة �لتدريبية، و�نطالقاً من منهجية 
حتديد �لحتياجات �لتدريبية �لتي تهدف �إىل �سبط وتن�سيق عملية 
ي�سمن  مبا  �لب�سرية  �مل��و�رد  وتطوير  لتدريب  �لحتياجات،  حتديد 
�ل��ق��ي��ام مبهامها  ق���ادرة على  ك���و�در ب�سرية م��وؤه��ل��ة وم��درب��ة  وج���ود 

وم�سوؤولياتها. 

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية حول �سعادة متعاملي وموظفي �لغرفة
•• عجمان ـ الفجر 

�ملويجعي  ع��ب��د�هلل  ���س��ع��ادة  ت��ر�أ���ص 
جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
نقا�سية  حلقة  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة 
�لتقارير  ����س��ت��ع��ر����ص  ت�����س��م��ن��ت 
�لفئات  ���س��ع��ادة  ل��ق��ي��ا���ص  �ل�����س��ن��وي��ة 
عجمان  غ����رف����ة  م�����ع  �مل���ت���ع���ام���ل���ة 
�ملقرحات  �أه������م  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف 
و�لعو�مل �لتي ت�سب يف زيادة ر�سا 
بكافة  �لغرفة  ومتعاملي  موظفي 
�لأد�ء  ع��ل��ى  ينعك�ص  مب��ا  ف��ئ��ات��ه��م  

�لعام وخمرجات �لعمل.
ح�����س��ر �حل��ل��ق��ة �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة مبقر 

�لغرفة  �أد�ء وخدمات  ر�ساهم عن 
ودورها �ملجتمعي، وناق�ست �حللقة 
�لتي  �لبناءة  �ملقرحات  م��ن  ع��دد 
�لغرفة  ع���م���ل  ب��ي��ئ��ة  مت���ي���ز  ت���ع���زز 
�لفئات  ���س��ع��ادة  زي�����ادة  يف  وت�����س��ب 

�ملعنية بالتعامل معها.
ثمن  �لنقا�سية  �حللقة  خ��ت��ام  ويف 
قياد�ت  ���س��ع��ي  �ل���غ���رف���ة  م��وظ��ف��ي 
غرفة عجمان يف توفري بيئة عمل 
بدورها  تنعك�ص  ملوظفيها  متميزة 
�ملتعاملني  ر���س��ا  ن�سبة  زي���ادة  على 
و�مل����وردي����ن و�ل�����س��رك��اء ل��ت�����س��ب يف 
�لقطاع  و��ستد�مة  �ملجتمع  �سعادة 

�لقت�سادي. 

خمتلف  يف  وت��ث��ق��ي��ف��ه��م  م��ت��ن��وع��ة 
تتما�سى  �لتي  ول�سيما  �ملو��سيع 
عجمان،  غرفة  عمل  توجهات  مع 
�لنقا�سية  �حل��ل��ق��ات  �ن  ����س��ار  ك��م��ا 
و�ملقرحات  �لآر�ء  تنوع  من  تعزز 
ل��ل��دف��ع ق��دم��ا ب��ت��ح�����س��ني �خلطط 
�أن  مو�سحا  ل��ل��غ��رف��ة،  �مل�ستقبلية 
حلقة ��ستعر��ص �لتقارير �ل�سنوية 
وتقدمي  �ل�����س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  لقيا�ص 
�ساأنه  م���ن  و�مل���ق���رح���ات  �ل�������روؤى 
لغرفة  و�لتميز  �ل��ري��ادة  ي��ع��زز  �أن 

عجمان و��ستد�مة �لع�ساء.
و�أكد �ن دولة �لإمار�ت ت�سع ن�سب 
و�ملجتمع  �ل���ف���رد  ���س��ع��ادة  �ع��ي��ن��ه��ا 

�آمنة  �ل���دك���ت���ورة  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة 
جمل�ص  ع�����س��و  ع���ل���ي  �آل  خ��ل��ي��ف��ة 
ورئي�سة  ع���ج���م���ان  غ���رف���ة  �إد�رة 
�ع��م��ال عجمان،  ���س��ي��د�ت  جم��ل�����ص 
و�سامل �ل�سويدي مدير عام غرفة 
عجمان وعبد�هلل عمر �ملرزوقي – 
خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
و�ملعامالت  �ل��ع�����س��وي��ة  ت�����س��ج��ي��ل 
وم���وظ���ف���ي غ���رف���ة ع���ج���م���ان. ويف 
بد�ية �حللقة �لنقا�سية �أكد �سعادة 
�أهمية  ع��ل��ى  �مل��وي��ج��ع��ي،  ع���ب���د�هلل 
�حللقات  ل�سل�سة  �ل��غ��رف��ة  تنظيم 
�لكو�در  �إثر�ء  �لنقا�سية ودورها يف 
ومعلومات  مب����ع����ارف  �ل��ب�����س��ري��ة 

لتطلق �لرب�مج و�ملبادر�ت �خلا�سة 
عامليا  مثال  �أ�سبحت  حتى  بذلك 
�ن �جل���ه���ات  ك���م���ا  ب������ه،  ي���ح���ت���ذى 
موظيفها  �سعادة  ت��ويل  �حلكومية 
�نعك�ص  كبري  �هتمام  ومتعامليها 

على تطور كافة �لقطاعات.
�لتوين  عبد�لنا�سر  �حللقة  وق��دم 
ناق�ست  ح���ي���ث  ������س�����رور،  وع���ل���ي���اء 
بقيا�ص  �خلا�سة  �لتقارير  �حللقة 
بالتعامل  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ف��ئ��ات  ���س��ع��ادة 
مع غرفة عجمان و�لتي تتمثل يف 
و�ل�سركاء  و�لعاملني  »�ملتعاملني 
�ل������س�����ر�ت�����ي�����ج�����ني و�مل��������وردي��������ن 
و�مل��ج��ت��م��ع«  ل��ل��وق��وف ع��ل��ى مدى 

�ل�سيطرة على حريق يف 3 م�ستودعات بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

�سيطرت فرق �لدفاع �ملدين يف عجمان على حريق �سب يف ثالثة م�ستودعات 
مبنطقة �جلرف �ل�سناعية، وحالت دون �نت�سار �لنري�ن �إىل �ستة م�ستودعات 

�أخرى ملت�سقة بتلك �لتي �حرقت.
�إن �لبالغ ورد فجر   ، �إد�رة �ملر�كز  وقال �لعميد حممد علي جمري� مدير 
�أم�ص، وعليه هرعت فرق �لدفاع �ملدين للبالغ خالل وقت ق�سري، ما �أ�سهم 

ب�سكل �أ�سا�سي يف �حتو�ء �حلريق ومنع �نت�ساره.
و�أ�ساف �أن فرقاً تابعة لثالثة مر�كز �نتقلت �إىل موقع �لبالغ، �إىل جانب 
�لبد�ية  يف  وحر�ست  �لقيوين،  و�أم  �ل�سارقة  م��دين  دف��اع  من  �لدعم  ف��رق 
�سرعت يف  ثم  �مل�ستودعات،  بقية  �إىل  �متد�دها  ومنع  �لنري�ن  على تطويق 

�لإطفاء.
و�أ�سار �إىل �أن �مل�ستودعات كانت ت�سم مو�د خمتلفة بع�سها �سريع �ل�ستعال 
�لفور  على  ومت  غذ�ئية،  م��و�د  �إىل  بالإ�سافة  �لبال�ستيكية،  �ملنتجات  مثل 
على  �ل�سيطرة  يف  �أ�سهم  ما  �ملهام،  وتوزيع  م�سغرة،  عمليات  �إد�رة  ت�سكيل 

�لنري�ن رغم �سدتها خالل �ساعتني.
�ملتخ�س�سة يف  �لفرق  بد�أت  �لإطفاء  �لنتهاء من عمليات  �أنه فور  و�أو�سح 
تربيد �ملكان حتى ل ت�سَب �لنري�ن جمدد�ً يف �مل�ستودعات �ملحرقة، لفتاً 

�إىل عدم ت�سجيل �أي �إ�سابات ب�سرية.

طلبة برنامج »�سفر�وؤنا لعام 2018« ي�سقلون مهار�تهم يف �لدبلوما�سية باأمريكا
•• نيويورك-وام: 

�أنهى وفد طلبة �سفر�ء �لدبلوما�سية 
�لعلمية  رح���ل���ت���ه���م  �لإم��������ار�ت��������ي 
و�لتدريبية �أم�ص �لأول �إىل �لوليات 
�ملتحدة، وذلك بعد �أن تخرجو� من 
ب��رن��ام��ج »���س��ف��ر�وؤن��ا ل��ع��ام 2018 
�لربية  وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل�����ذي   «
�إث��������ر�ء جتربة  ب���ه���دف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
وتطوير  �لإمار�تية  �ملد�ر�ص  طلبة 
يف  وم��ه��ار�ت��ه��م  �لعلمية  ق��در�ت��ه��م 
و�لعالقات  �لدبلوما�سية  جم��الت 
روؤية  مع  �ن�سجاما  وذلك  �لدولية، 
�إي��ج��اد جيل  �ل��ر�م��ي��ة �إىل  �ل�����وز�رة 
يحاكي  وو�ع����ي  متمر�ص  �إم���ار�ت���ي 
�لقرن �حلادي  بتطلعاته متطلبات 

و�لع�سرين.
�لذين  �ل���ربن���ام���ج  ه����ذ�  يف  ����س���ارك 
�ل�سيخ  �سمو  ومباركة  بدعم  حظي 
وزير  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �هلل  عبد 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل، وفد�ن 
من  منهما  كل  يتاألف  �لطلبة،  من 
خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   25
مد�ر�ص �مار�ت �لحتاد، وقد توجه 
هارفرد،  جامعة  �إىل  �لأول  �ل��وف��د 
تاون يف  �إىل جامعة جورج  و�لثاين 

و��سنطن يف �لعا�سمة �لأمريكية.
وق����د ه����دف ب���رن���اجم���ا �ل�������دورة يف 
فيهما  �ساركت  �للذين  �جلامعتني 
�أخ�����رى،  وف�����ود ط��الب��ي��ة م���ن دول 
وتدريبهم  �ل��ط��ل��ب��ة  وع�����ي  ���س��ق��ل 
�لدبلوما�سي  �لعمل  �أ�ساليب  على 
وذلك  �لدولية،  �لعالقات  ومبادئ 
لعمل  ب���رن���ام���ج حم���اك���اة  �إط������ار  يف 
�لأمم �ملتحدة �مل�ستند مناهجه من 
�لقانون  و�أح���ك���ام  ميثاقها  م��ب��ادئ 
بها  �أدل��ت  ت�سريحات  �ل���دويل. ويف 
�لإم��ار�ت��ي يف  �لطلبة  م�سرفة وف��د 

�لأن�سة  ه���ارف���رد،  ج��ام��ع��ة  ب��رن��ام��ج 
��ستعر�ست  �لأحمد،  �أح��الم حممد 
وور�ص  �لتدريب  حلقات  من  جانبا 
�لعمل �ملكثفة �لتي �لتحق بها وفد 
�أ�سرف  وق��د  �لم��ار�ت��ي��ني،  �لطلبة 
عليها معلمون ومدربون خرب�ء يف 

�لعالقات �لدولية.
�لعلمية  �لأه����د�ف  �أن  �إىل  ون��وه��ت 
�أمور،  للربنامج ت�سمنت، يف جملة 
تثقيف �لطلبة �مل�سركني باأ�ساليب 
للدول  �لدبلوما�سي  �لتمثيل  عمل 
�مل����ت����ح����دة،  �لأمم  يف  �لأع�����������س�����اء 
موؤ�س�سات  ع��م��ل  و�آل���ي���ات  وب��ق��و�ع��د 
�مل���ن���ظ���م���ة �ل����دول����ي����ة، ف�������س���ال عن 
م��ف��اه��ي��م وقو�عد  ح���ول  ت��دري��ب��ه��م 
وكيفية  �ل����دول����ي����ة،  �ل�������س���ي���ا����س���ي���ة 
�لق�سايا  مع  �لدبلوما�سي  �لتعامل 
على  �ملطروحة  �لرئي�سية  �لعاملية 
كق�سايا  �لدولية،  �ملحافل  ج��د�ول 

و�لحتبا�ص  �ملناخ  وتغيري  �لتنمية 
�لق�سايا  م��ن  وغ��ريه��ا  �حل�����ر�ري، 
و�لثقافية  و�لن�����س��ان��ي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�لتدريب  ذل����ك  يف  مب���ا  �لأخ��������رى، 
ع��ل��ى �أ���س��ال��ي��ب �خل��ط��اب��ة و�حل����و�ر 
و�مل���ف���او����س���ات م���ع مم��ث��ل��ي �ل����دول 
�لدولية  �لقر�ر�ت  وتبني  �لأخ��رى، 
جانب  �إىل  ع��ل��ي��ه��ا،  و�ل���ت�������س���وي���ت 
�ل�سلة  ذ�ت  �لأخ�����رى  �لتطبيقات 
و�أي�سا  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي،  �ل�����س��اأن  يف 
ثقافات  على  بالتعرف  �لن��خ��ر�ط 
�لأخرى  �ل�سعوب  طلبة  وم�ساغل 

�مل�سركني يف �لدورة.
و�أو�����س����ح����ت ب�������اأن �جل�������زء �ل���ث���اين 
م���ن ب���رن���ام���ج �ل�������دورة ���س��م��ل على 
متثيل  �سبل  ع��ل��ى  �لطلبة  ت��دري��ب 
و�ل�سيا�سية  �لقيادية  �ل�سخ�سيات 
مو�قفها  ومتثيل  �ملعروفة،  �لعاملية 
ح�����س��ب �ل��ق�����س��اي��ا �مل���ط���روح���ة على 

و�لدولية.  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��اح��ت��ني 
تنفيذ  على  �لقائمني  ب���اأن  وذك���رت 
�لربنامج يف �جلامعتني، ُبهرو� مبا 
ب��ه وف��د طلبة �لإم�����ار�ت من  متتع 
وعي ومهار�ت عالية وح�سور لفت 

مقارنة بالوفود �لأخرى.
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن هذ� �لربنامج 
وز�رة  توجه  �سياق  يف  تنفيذه  ياأتي 
نحو  �ل��دول��ة  يف  و�لتعليم  �لربية 
�إيجاد كفاء�ت وطنية موؤهلة للعمل 
م�ستقبال،  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  يف 
تعاون  �ت���ف���اق���ي���ة  مب���وج���ب  وذل������ك 
�أكادميية  م���ع  وق��ع��ت��ه��ا  م�����س��رك 
�لتابعة  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
لوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، 
وتاأهيل  و�إع���د�د  تدريب  �إىل  ترمي 
�إم����ار�ت����ي و�ع وم��ت��م��ر���ص يف  ج��ي��ل 
و�لعالقات  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي  �مل���ج���ال 

�لدولية.

�سرطة ر�أ�ش �خليمة تتفقد طريق �لد�ئري �جلديد

خدمة �لأمني حتذر من �جلو�نب �خلفية لالألعاب �لإلكرتونية �لتفاعلية �مل�سبعة بالعنف

•• راأ�س اخليمة الفجر:

تفقد �لعميد �لدكتور حممد �سعيد �حلميدي مدير عام �لعمليات �ملركزية 
ب�سرطة ر�أ�ص �خليمة، ير�فقه �لعقيد �أحمد �سعيد �لنقبي مدير �إد�رة �ملرور 
و�لدوريات ب�سرطة ر�أ�ص �خليمة، وعدد من �سباط ق�سم �لهند�سة �ملرورية، 
طريق ر�أ�ص �خليمة �لد�ئري �جلديد، للوقوف على حركة �ملرور ، و�لنظر 
حتقق  �أمنية  ومعايري  نظم  من  �جلديد  �ل��د�ئ��ري  �لطريق  يتطلبه  ما  يف 

�ل�سالمة �ملرورية عليه.
�لطريق  م�ستخدمي  جميع  �حلميدي،  حممد  �لدكتور  �لعميد  دع��ا   حيث 
�إىل �للتز�م باأنظمة وقو�نني �ل�سري و�ملرور ، و�لتقيد بال�سرعات �لقانونية 

جهود  بتوحيد  �أنه  موؤكد�ً  مل�ستخدميها،  �أمناً  �أكر  �لطرق  وجعل  للجميع، 
�جلميع نحقق �لنتائج �ملرجوة، �ملتمثلة يف �نخفا�ص عدد �حلو�دث

�ملرورية و�لإ�سابات و�لوفيات.
لوز�رة  �ل�سر�تيجي  �لتوجه  من  �نطالقاً  �لتفقدية،  �جلولة  هذه  وتاأتي 
�لعربية  �لإم��ار�ت  باأن تكون دولة  ، وروؤيتها  2021-م  2017م  �لد�خلية 
�ملتحدة من �أف�سل دول �لعامل �أمناً و�سالمة، ليتجلى ذلك من خالل ر�سالتها 

وقيمها و�أهد�فها �ل�سر�تيجية، �ملتكافئة مع منطلق حر�ص �لقيادة
�لعليا يف حتقيق �مل�ستهدفات �خلا�سة باملوؤ�سر�ت �لوطنية و�لأهد�ف �خلا�سة 
م�ستويات  �أعلى  وبلوغ  �أمناً  �أك��ر  �لطرق  جعل  �إىل  �لهادفة  �مل��رور،  بقطاع 

�ل�سالمة �ملرورية 

•• دبي-وام:

�لتفاعلية  �لل��ك��رون��ي��ة  �لأل��ع��اب  بع�ص  �ن  �لأمني” م��ن  “خدمة  ح���ذرت 
و�ملر�هقني  �لأطفال  �عتياد  �إىل  يوؤدي  و�لدمار، ما  �لعنف  م�سبعة مب�ساهد 
م�ست�سهاًل  �أم��ر�  �لعنف  ويغدو  �حلربية،  �مل�ساهد  تلك  على  �ل�سباب  وحتى 
وردة فعل طبيعية �إز�ء مو�قف حياتهم �ليومية، ل�سيما و�أن تعر�سهم لتلك 

�مل�ساهد جاء يف مرحلة تكوينهم �جل�سدي و�لنف�سي.
و�أنها  ل�سيما  �للكرونية  �لأل��ع��اب  ور�ء  �لن�سياق  مغّبة  م��ن  ح��ذرت  كما 
�إىل  و�لتحول  بالوقت  لالإح�سا�ص  فقد  جم��رد  من  �أك��ر  طياتها  يف  تخفي 
�لنطو�ئية و�لإنعز�ل �لجتماعي، فهنالك جو�نب خفّية على �لبع�ص، لعل 
�أبرزها �ملحادثات �لتفاعلية مع �أ�سخا�ص جمهولني تختلف دو�فعهم ما بني 
�لتالعب �لفكري �ملتطرف لتحقيق �أجندة خا�سة، وما بني �بتز�ز �لالعب 
ماديا �إن كان يرغب يف �لنتقال �إىل م�ستويات �أعلى يف �للعبة، و�جلهل �لتام 

باجلهة �أو �ملوؤ�س�سة �مل�ستقبلة للتمويل.
و�أو�سح �ملكتب �لإعالمي خلدمة �لأمني �أن �لألعاب �لإلكرونية �لتي حتّذر 
منها �خلدمة هي �لتي تهدد �أمن �لأفر�د و�ملجتمع حني ي�سل �لأمر بالالعب 
و�خلطري،  �ل�سلبي  �لتاأثري  ذوي  من  جمهولني  �أ�سخا�ص  مع  �لتفاعل  �إىل 

علما باأن هنالك فرق بينها وبني �ألعاب �لفيديو �ل�سائعة بني �لنا�ص.
ق��د يقف  �لتفاعلية  �لل��ك��رون��ي��ة  �لأل���ع���اب  �إن  �لإع���الم���ي  �مل��ك��ت��ب  و�و���س��ح 
طبقا  بعينهم  �أف�����ر�د�  ت�ستهدف  متطرفة  تنظيمات  �أو  �أ���س��خ��ا���ص  خلفها 
�أو طبيعة عمل �ل�سحايا يف مر�كز  �لعمرية،  �لفئة  ملعلومات حمددة، منها 
�ملعي�سية  �لأح���و�ل  �سوء  على  فيها  يعتمدون  و�أخ���رى  ح�سا�سة،  وموؤ�س�سات 
�إىل  �لنف�سي و�سهولة �خر�ق �سخ�سياتهم،  �أو �فتقر�هم للتو�زن  لل�سحايا 
يوؤيدهم  ملن  �سهلة  فري�سة  يجعلهم  ما  و�لإجحاف  بالظلم  �سعورهم  جانب 
�إن ر�فق تلك �لعو�مل غياب �لرقابة وقلة �لوعي  �أفكارهم، ل�سيما  ويوؤجج 
من �أولياء �لأمور و�أفر�د �ملجتمع. وبني �أن �لتنظيمات �ملتطرفة يف �لألعاب 
�للكرونية تقف خلفها �سخ�سيات متمر�سة يف �أ�ساليب �لتاأثري على �ل�سلوك 
�لب�سري ومتخ�س�سة يف �لتالعب �لنف�سي، يبد�أ عملها يف �لختيار �لع�سو�ئي 
لالأفر�د ثم تاأتي مرحلة �لنتقاء �ملنّظم وفقا للمعلومات �لتي مت جمعها، 
تكون ق�سرية  �ملخططات  تلك  وبع�ص  لكل �سحية،  ف��ردي  وو�سع خمطط 
ي�ستغرق  �ل�سحايا  ����س��ت��در�ج  �أن  �ىل  ولفت  �لأم���د.  طويلة  و�أخ���رى  �لأم���د 

ثقة  لك�سب  حم��اولت  يف  مبا�سرة،  غري  تدريجية  وب�سورة  خمتلفة  �أوق��ات��ا 
�لتفاعلية يف  �ملحادثات  و��ستخال�ص معلومات خمتلفة منه عرب  �ل�سحية 
�لألعاب �للكرونية، مو�سحا �أن �أهد�ف �ملنظمات �أو �جلماعات �أو �جلهات 
تختلف، فبع�سها يبحث عن �لتمويل م�ستغال رغبة �لالعبني بالنتقال �إىل 
وبع�سهم يبحث عن  �للعبة،  �متياز�ت يف  �أو �حل�سول على  �أعلى  م�ستويات 
�ملعلومات، و�أخرى تفكيك �ملجتمعات و�خر�قها باأفكارهم، �إىل جانب �سرب 

�لوحدة �لوطنية للدول وهز ثقة �ل�سعب بحكومته.
و�أو�سحت �خلدمة �أن من �أبرز �لعالمات �لتي ميكن مالحظتها على �لطفل 
�أو �ل�ساب �إذ� ما وقع تاأثري �جلماعات �ملتطرفة و�لإرهابية تتمثل يف �لعزلة 
�نفر�د،  على  �للكرونية  �لأل��ع��اب  ممار�سة  على  و�حل��ر���ص  و�لنطو�ئية، 
و�لهتمام  �ل�سهري،  م�سروفه  وزي���ادة  �مل���ال  م��ن  باملزيد  ذوي���ه  ومطالبته 
و�حلر�ص  �لغ�سب،  و�سرعة  �لذهن  و���س��رود  حم��ددة  متطرفة  ب�سخ�سيات 
على عدم �لت�سفح بوجود �لآخرين، و�لت�سدد جتاه �لن�ساء و�حتقارهم �سو�ء 
على م�ستوى �لعائلة �أو �ملجتمع، و�تهام �لدولة باخليانة و�خلروج عن �مللة 
و�لعمالة، وحتري�سه �سو�ء يف �لو�قع �أو يف قنو�ت �لتو��سل �لجتماعي على 
رف�ص �لقر�ر�ت و�إثارته للفو�سى. ودعت خدمة �لأمني �لأ�سر �إىل ممار�سة 
�أبنائهم يف �سن �سغرية، وعدم ف�سح �ملجال لأطفالهم  دورهم �لرقابي على 
�أعينهم،  ع��ن  بعيدة  ف��ردي��ة  ب�سورة  �لأل��ع��اب  ه��ذه  ومم��ار���س��ة  بالنطو�ئية 
�إليهم،  و�لإن�سات  وم�سادقتهم  �للكرونية  �لألعاب  حول  معهم  و�لتحاور 
وتوعيتهم �إز�ء خطورة حمادثة �لغرباء، و�لتعامل مع �لأبناء على مبد�أ �لثقة 
�إن �خلدمة  �لأم��ني يف دبي  �ملكتب �لإعالمي خلدمة  �لتوبيخ. وقال  ولي�ص 
�أ�سبحت جزء� �أ�سا�سيا من �لن�سيج �ملجتمعي، نظر� لتنامي دورها �لتوعوي 
وحما�سر�ت  ن��دو�ت  �خلدمة  وتعقد  �نطالقها،  منذ  و�ملجتمعي  و�لأم��ن��ي 
�لإلكروين،  و�لب���ت���ز�ز  �لإل��ك��رون��ي��ة  �جل��ر�ئ��م  ب�����س��اأن  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة 
وجود  و���س��رورة  �لوطن،  �أبناء  و�سلوك  لفكر  جماعات  ��ستهد�ف  وخطورة 
��ستثمار خمتلف  �إىل  وتعمد �خلدمة  و�لن�صء،  �لأطفال  على  �أ�سرية  رقابة 
وقنو�ت  �لجتماعية  و�حلمالت  �لنقا�سية  و�جلل�سات  و�لفعاليات  �ملنا�سبات 
�ختالف  على  �جلمهور  من  عدد  �أك��رب  �إىل  للو�سول  �لجتماعي  �لتو��سل 
فئاتهم، مع �لركيز على �لآليات �حلديثة يف �لتو��سل و�لتقنيات �لتي باتت 
�إىل جانب حر�سها على  �ل�سباب، هذ�  فئة  �هتمام �جلمهور ل�سيما  حمط 

�لتو�جد يف �ساحات مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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فاكرول  حممد  �ملدعو/  فقد 
��سالم موفيز �هلل - بنغالدي�ص 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
 )A C 7 4 5 3 1 6 0 (
ي����ع����ر  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
�لبنغالدي�سية �و �قرب مركز 

�سرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
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اإعــــــــــالن
�لملنيوم  لعمال  �مل�ساء  �ل�س�����ادة/زهرة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لزجاج رخ�سة رقم:1150506 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ساحة 3.80*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/زهرة �مل�ساء لعمال �لملنيوم و�لزجاج

EVENING FLOWER ALUMINIUM & GLASS WORKS

 �ىل/ور�سة زهرة �مل�ساء لعمال �حلد�دة و�لملنيوم

EVENING FLOWER ALUMINIUM & SMITHERY WORKSHOP

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �و  حق  له  من  كل  تعديلفعلى 

�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل 

�ملدة حيث  �نق�ساء هذه  �و دعوى بعد  �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق  فان 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بو�سطن ك�سك للفو�سار 

و�لذرة رخ�سة رقم:CN 2307442   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة جا�سم �حمد �بر�هيم علي �حلمادي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور �حمد عبد�هلل �سلطان �حلمادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��ص  �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�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك:

طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :
VITAL EQUIPMENTS CALIBRATION LLC  فايتيل ملعايره �ملعد�ت ذ.م.م 

�ملودعة بالرقم : 291557   بتاريخ : 2018/05/02
باإ�سم فايتيل ملعايرة �ملعد�ت ذ.م.م

هاتف  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  �أبوظبي   92755 بريد  �سندوق  ذ.م.م  �مل��ع��د�ت  ملعايرة  فايتيل   : وعنو�نة 
 vitalmedicalauh@hotmail.com :025558356 فاك�ص: 025558351 �سندوق �لربيد: 92755 �مييل

�صورة العالمة

و�ملعملية  �لطبية  �ملعد�ت و�لجهزة  : 37 تركيب و�سيانة  بالفئة  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�سلع  وذلك لتمييز 
و��سالحها.

عبارة  و��سفلها  �لحمر  باللون   VITAL كلمة  وحتتها  ذ.م.م  �ملعد�ت  ملعايره  فايتيل  �لعالمة:عبارة  و�سف 
EQUIPMENTS CALIBRATION LLC  وبجانبها ر�سم د�ئرة بد�خلها خط و�لعالمة باللو�ن �لزرق 

و�ل�سود و�لحمر .
 VITAL ل����س���ر�ط���ات :�حل��م��اي��ة ل��ل��ع��الم��ة يف جمملها م��ع ع���دم �مل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق ح�����س��ري ع��ن �ل��ك��ل��م��ات�

EQUIPMENTS CALIBRATION كل على حدة يف �لو�سع �لعادي. 
فعلي من لدية �إعر��ص علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�سالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �ملالك ماركو جونكالفي�ص ل�سالح �لتمديد�ت و�لركيبات 
�لكهربائية �ص.ذ.م.م بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم: 284202          بتاريخ : 09/12/2017م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ماركو جونكالفي�ص ل�سالح �لتمديد�ت و�لركيبات �لكهربائية �ص.ذ.م.م.
وعنو�نة : �ص.ب 122957، دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي، �لإعالن و�لدعاية �ملبا�سرة على �سبكات 

�حلا�سوب، ترويج �ملبيعات لالآخرين يف �لفئة 35.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة :عبارة عن �حلروف �لالتينيةAMP  كتبت ب�سكل مميز باللون �لأخ�سر حيث كتب �حلرف
ويوجد بد�خله ر�سم �سغري لفي�سة تيار كهربائي باللون �لأ�سود  و�لأبي�ص  و�لأخ�سر  �لأحمر  بالألو�ن    P

وتليها �لكلمة �لالتينيةtech  كتبت ب�سكل مميز باللون �لأخ�سر كما مو�سح بال�سكل �ملرفق.
�ل�سر�طات : 

فعلى من لديه �عر��ص على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389
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 حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية 
دائرة الأحوال ال�صخ�صية الثالثة

اإعادة اإعالن با�صل ال�صحيفة وموعد جل�صة بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/137 احوال �صخ�صية - 3 

�ىل �ملدعي عليه : مو�سى عي�سى كلغي 
من �ملدعية / �مل حممد قادر بخ�ص 

حيث �ن طلبات �ملدعية هي :-  طالق لل�سرر )�لهجر( 
�ل�سخ�سية  �لح���و�ل  )د�ئ���رة  �خليمة  ب��ر����ص  �ل���س��رة  حمكمة  �ىل  ح�سورك  يقت�سي  وعليه 
 )c-6( ل�ساعة �خلام�سة م�ساء� من يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2018/8/9 م مكتب رقم� )لثالثة�
لالإجابة على�لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن  �حل�سور 
�و �إر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر �لدعوى غيابيا بحقك. - حرر 

بتاريخ : 2018/7/23 م 
امني �صر دائرة الحوال ال�صخ�صية الثالثة 

احمد احلفناوي        

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

 اعالن للم�صتاأنف �صده  للح�صور اأمام مدير اإدارة الدعوى - بالن�صر  
�لدعوى �ل�ستئنافية رقم )531( ل�سنة )2018( ��ستئناف مدين   

�سادر بتاريخ 2018/5/20 ، يف �لق�سية رقم )3112( ل�سنة )2017( م مدين جزئي 
�مل�ستاأنفان / بنك �لحتاد �لوطني 

�مل�ستاأنف �سده / حممود �ل�سيد حممود عالم - م�سري �جلن�سية   
�نت مكلف باحل�سور �مام مدير �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �ل�ستئنافية 
كافة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   2018/8/14 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم 
�مل�ستند�ت خالل ع�سرة �أيام من تاريخ ��ستالم �لإعالن ومن �سمنها مذكرة جو�بية 
على �لدعوى �ل�ستئنافية �ملرفوعة من �مل�س�تاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا 

�و بو��سطة وكيلك �ملعتمد فان �ل�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ،  
حرر �لعالن يف  2018/7/24 

 مكتب ادارة الدعوىال�صتئنافية  

     وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��سم �ل�سركة : بيج 4 العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 5 - ملك بدرية �أحمد عبد�هلل �جلزيري - ديرة - �ل�سغاية - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    588081  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1117972  : �لتجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري 
بتاريخ   دب��ي  �لعدل حماكم  ل��دى كاتب  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2018/6/19   دب��ي  ق��ر�ر حماكم 
�صكور  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني  �أي �عر��ص  2018/6/19  وعلى من لديه 
ر��سد  بن  موؤ�س�سة حممد  914 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�صابات   بل�س 
 لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 04-2973071   
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه   م�سطحباً 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : �صكور بل�س لتدقيق احل�صابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب 
- ديرة - بور �سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04  مبوجب هذ� 
�أعاله  �ملذكور  �مل�سفي  باأنه قد مت تعيني  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  تعلن 
وذلك مبوجب قر�ر  لت�سفية  بيج 4 العاملية للتجارة العامة - �س ذ م م   
بتاريخ   دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2018/6/19 بتاريخ  دبي  حماكم 
2018/6/19 وعلى من لديه �أي �عر��ص �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف 
مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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 يف الدعوى رقم 2018/1836 جتاري جزئي 

�ملدعى عليهما 1( ربيع عدنان �سعب  2( غنوى ح�سني �سعب 
)�لعنو�ن : �إمارة دبي - بردبي - �سارع �ل�سيخ ز�يد - بناية رقم 4 - �سقة رقم 2310 - 

�ملدينة �لعاملية لالإنتاج �لإعالمي - هاتف متحرك رقم 0505800677(  
يرجى �حل�سور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبري �مل�سريف  �ملدون �دناه وذلك 
�ملو�فق 2018/8/1  وذلك  �ل�ساعة �حلادية ع�سرة  من �سباح يوم  �لأربعاء   يف متام 
لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل بنك دبي �لإ�سالمي - بيت �ملعرفة 
لتدقيق �حل�سابات - بناية �ل�سم�ص �مل�سيئة - �لدور �لأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
042830100 - فاك�ص رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

�لطاير لل�سيار�ت - �لقرهود / دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 
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    يف الق�صية رقم 2018/1668 جتاري جزئي

�ملرفوعة من : بنك �م �لقيوين �لوطني - �ص م ع  بوكالة : مكتب خليفة بن عمري 
للمحاماة و�ل�ست�سار�ت �لقانونية - �سد : رولندو �ن فيجويدري�ص - بال�سارة 
�ىل كتاب حمكمة دبي �ملوؤرخ يف 2018/7/25 و�ملت�سمن تكليفي خبري� يف �لق�سية 
�ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�سية �ملذكورة 
يوم �لأحد  �ملو�فق  2018/8/5 �ل�ساعة 11.00 �سباحا  وذلك على �لعنو�ن �لتايل 
�لثالث- مكتب  �لطابق  كابيتال-  �لهالل  لوتاه-  �حمد ماجد  : مكتب �خلبري: 
رقم 302 بناية دبي �لوطنية للتامني- مقابل ديرة �سيتي �سنر- بور�سعيد هاتف 
2999000-04  لذ� ندعوكم للح�سور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�ستند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
يف  الدعوى 2018/478 جتاري كلي 

�ملدعي عليها �لأوىل / غر�ند تيك - �ص ذ م م 
�ملدعي عليه �لثالث / حممد �سعيب �ساه عنايت �حمد �ساه ب�سفته �سريك ثاين 

مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �ملدعي / بنك �بوظبي �لتجاري فرع  
بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب  بالدعوى  م�سرفيا  خبري�  تعيينا  مت  و�أنه  دبي  حماكم  �أمام 
يف    2018/8/5 �ملو�فق  �لأحد   يوم  وذلك  �لأول  �جتماع �خلربة   ندعوكم حل�سور  فاإننا  �أعاله 
متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� ، مبقر مكتبنا �نر� لال�ست�سار�ت �ملالية  وذلك بالعنو�ن �لتايل 
: دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز 
كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي  �لتجاري هاتف : 042206899 ، 
م�ستند�ت  لديكم من  ما  كافة  �إح�سار  و  �لطالع  يرجى   -  042206877  : فاك�ص   ،  042206244

و�حلر�ص على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
   د. علي را�صد الكيتوب 

اإعالن بالن�صر
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2017/4224 تنفيذ جتاري  

مو�سوع �لق�سية :  تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2017/2733 جتاري 
جزئي ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )231628.08 درهم( ، 

�سامال للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : م�سرف �لهالل - �ص م ع 

�لنقبي - جمهول  �ملطوع  �سامل  1-�أح��م��د خمي�ص   : �سده  �ملنفذ   : �عالنه  �ملطلوب 
حمل �لقامة. مو�سوع �لإع��الن :- نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة 
وهي ��سهم لدى �سوق �بوظبي لالور�ق �ملالية - �سركةد�نه غاز : 1874 �سهم - وفاء 
للمبلغ �ملطالب به وقدره )231628.08 درهم( يف �مللف �عاله وذلك للعلم مبا جاء 

ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ 2018/3/25  
 رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1256 جتاري جزئي                                                
�ملحكمة  بان  نعلنكم  �لقامة  كابر�ل متهتاج جمهول حمل  فيكتور  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/6/7 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ �مل�سرف 
�لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية - �مل�سرف - بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �لبنك 
درهما(  وخم�سون  وت�سعة  وت�سعمائة  �لفا  )ثمانون  درهما   80959 م��ق��د�ره  مبلغ  �ملدعي 
تاريخ  تاريخ 2005/10/29 وحتى  �سنويا 9% من  باملائة  ت�سعة  ب�سيطة  فائدة  �ليه  م�سافا 
2018/4/4 ثم فائدة ب�سيطة على �لإجمايل بو�قع 9% من تاريخ 2018/4/4 وحتى متام 
�ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست 
ما عد� ذلك من طلبات.  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�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2825 جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليهما/1- عامر حيدر علي ح�سني 2-فيوت�سر دييل للتجارة �لعامة - �ص 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  �لقامة  م  جمهويل حمل  م  ذ 
2018/3/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �سادر�ت �ير�ن "�لفرع �لرئي�سي" 
- بالز�م �ملدعي عليهما مت�سامنني بان ي�سددو� �ىل �ملدعي مبلغ 34962 درهما وفائدة 
9% من تاريخ 2016/12/25 حتى 2017/8/15 وفائدة 9% على �جمايل �ملبلغ يف �لتاريخ 
درهم  خم�سمائة  ومبلغ  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمتهما   ، �لتام  وحتى�ل�سد�د  �لخري 
مقابل �تعاب �ملحاماة.   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�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/504  ا�صتئناف جتاري   

حمل  جم��ه��ول  عثمان  عبا�ص  �سعيد  1-حم��م��د  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
عبد�هلل   / وميثله  �لوطني  �لإحت���اد  /بنك  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
حممد ر�سول علي �لهرمودي - قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
رقم 2017/2552 جتاري جزئي بتاريخ  2018/3/8 وحددت لها جل�سه 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم  �ملو�فق 2018/9/16  يوم �لح��د  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/186  ا�صتئناف تظلم جتاري   

�ل��دي��ن  جمهول حمل  غ��وث  خ��ان  �هلل  �مل�ستاأنف �سده/1-عنايت  �ىل 
وميث ع  م  �ص   - �لوطني  �لقيوين  �م  /بنك  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لقامة 

�حلكم  ��ستاأنف  ق��د   - عمري  ب��ن  علي  حممد  يو�سف  خليفة   / gه 
�ل�سادر بالدعوى رقم : 2018/151 تظلم جتاري وح��ددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  �ل�ساعة 17.30 م�ساء�  �ملو�فق 2018/8/15  يوم �لربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/187 ا�صتئناف تظلم جتاري   
�مل�سفري  جمهول  �مل�ستاأنف �سده/1-�سيف بن �حمد بن عبد�هلل  �ىل 
ع  م  �ص   - �لوطني  �لقيوين  �م  /بنك  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�حلكم  ��ستاأنف  قد   - عمري  بن  علي  حممد  يو�سف  خليفة   / وميثله 
جل�سه  لها  وح��ددت  جت��اري  تظلم   2018/235 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر 
يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/8/15  �ل�ساعة 17.30 م�ساء� بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/188 ا�صتئناف تظلم جتاري 

�لقامة  حمل  جمهول  ريل  �كون�سيلو  هيلني  �سده/1-  �مل�ستاأنف  �ىل 
ع وميثله/خليفة  م  �ص   - �لوطني  �لقيوين  �م  /بنك  �مل�ستاأنف  �ن  مبا 
بالدعوى  �ل�سادر  ��ستاأنف �حلكم  يو�سف حممد علي بن عمري - قد 
رقم 2018/152 تظلم جتاري وحددت لها جل�سه يوم �لربعاء  �ملو�فق 
وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساء�   17.30 �ل�ساعة   2018/8/15
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2440  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه / 1- منري بن �لتجاين �لعماري  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ �لفرد بو�سو   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   82.500( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت 
بالقاعة  ���ص   8.30 �ل�ساعة   2018/8/2 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12
بتقدمي ما 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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1974  جتاري جزئي              

�لهاليل  جمهول  �سامل عبد�هلل عبد�لرحمن عبد�لرز�ق  �ملدعي عليه /1-  �ىل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سفيق  م�سطفي  حممد  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )97000 درهم( و�لر�سوم  ومو�سوعها �ملطالبة 
وحتى  �ل�سيك  ��ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
�ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ص  �ملو�فق  2018/8/2   �ل�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما 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�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2400  جتاري جزئي              

 - - منطقة حرة  فندقية  و�سقق  فندق  ت��اور  / 1-جر�ند ميدوي�ست  عليه  �ملدعي  �ىل 
موؤ�س�سة فردية  2-حممد ظفر �ساه خان - ب�سخ�سه وب�سفته مالك جر�ند ميدوي�ست 
تاور فندق و�سقق فندقية - موؤ�س�سة فردية - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�سركة حممد �لهاملي لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ماف�ص - �ص ذ م م وميثله / �بر�هيم مو�سى 
علي مر�د �لبلو�سي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   74.200.09( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  
فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 �ل�ساعة    2018/8/9 �مل��و�ف��ق   �خلمي�ص  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/463  عقاري كلي                 

�ن  �لق��ام��ة مبا  دليله  جمهول حمل  �لدين ح�سن  1- ح�سام   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ م�سرف �لإم��ار�ت �ل�سالمي - �ص م ع وميثله / �حمد ح�سن رم�سان �آل 
علي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �لتفاقية و�لز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   863.160.42( وق��دره  مببلغ  عليه 
و�لفائدة 9% من �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام )جميع �لطلبات مو�سحة تف�سيليا يف 
�سحيفة �لدعوى(  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/8/14   �ل�ساعة 
�أو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  9.30 �ص بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/340  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- خالد عبيد حممد حميد �ساحم  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �ص م ع وميثله / �أحمد ح�سن رم�سان 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ  �آل علي - قد 
�ملنفذ به وقدره )510828.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سلة يف 2017/4/5 
وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم وبامل�ساريف ومببلغ 500 درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12389 بتاريخ 2018/7/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2352   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- �سيف لين لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت - �ص 
ذ م م 2-���س��ت��ار ج��ب��ار م��ع��ارج  جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

�أكد معايل حميد حممد �لقطامي مدير عام هيئة �ل�سحة بدبي �أهمية 
�لعمل بروح �لفريق �لو�حد لتجاوز �لتحديات �لتي تو�جه �لهيئة �سمن 
�جلهود  م�ساعفة  تتطلب  و�لتي  حاليا  ت�سهدها  �لتي  �لتحول  م�سرية 
��سر�تيجيتها  �سمن  �إل��ي��ه��ا  ت�سعى  �ل��ت��ي  و�ل��غ��اي��ات  �لأه����د�ف  لتحقيق 

�لطموحة وروؤيتها للو�سول �إىل جمتمع �أكر �سحة و�سعادة.
لتطبيق  �لإ�سر�تيجي  �لفريق  �جتماع  تروؤ�سه  خ��الل   - معاليه  و�أ���س��اد 
�لعمل  ف��رق  حققتها  �لتي  ب��الإجن��از�ت   - �لهيئة  يف  �لتنظيمي  �لهيكل 
�لتي  �لإيجابية  وروح  �لأدو�ر  وبتكامل  �ملا�سية  �لفرة  خ��الل  �ملختلفة 

ومتطلبات  مهام  لإجن���از  �خت�سا�سه  جم��ال  يف  ك��ل  �جلميع  بها  يتحلى 
منظومة  ل��سياغة  جهودها  �لهيئة  فيها  تو��سل  �لتي  �لتحول  مرحلة 
�سحية متطورة قادرة على تلبية �حتياجات �ملر�سى و�سمن بيئة جاذبة 
و�حللول  �لذكية  �لتقنيات  �أح��دث  ت�ستخدم  و�لإب��ت��ك��ار  و�لإب���د�ع  للعمل 
�ملبتكرة خلدمة �ملر�سى. وقال معاليه �إن هيئة �ل�سحة بدبي وبعد �عتماد 
قانونها �جلديد وهيكلها �ملرن �ستم�سي بكل ثقة و�قتد�ر نحو �آفاق رحبة 
�لقطاع  بها  يحظى  �لتي  �لكرمية  �لرعاية  ظل  يف  و�لإب���د�ع  �لتميز  من 
�ل�سحي بدبي من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
“رعاه �هلل” وبالدعم  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص 
�لالحمدود من �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل 

�ل�سيخ  �سمو  من  �حلثيثة  و�ملتابعة  �لتنفيذي  �ملجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد 
هيئة  رئي�ص  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حمد�ن 
�لتي  �ملتعددة  و�جلهود  �لإجن��از�ت  �لإجتماع  و��ستعر�ص  بدبي.  �ل�سحة 
يقوم بها �لفريق �لإ�سر�تيجي لتطبيق �لهيكل �لتنظيمي يف �لهيئة من 
�لهيكل  �لهيئة لتطبيق  �لتنظيمية على م�ستوى  �لوحد�ت  خالل تهيئة 
وتوفري  �سل�ص  زمني  برنامج  ووف��ق  �لأمثل  بال�سكل  �جلديد  �لتنظيمي 
و�إد�رة  متكني  ت�سمن  �لتي  و�لب�سرية  و�ملوؤ�س�سية  �لتنظيمية  �ملتطلبات 
�لتغيري �ملوؤ�س�سي �ملرتبط بتطبيق �لهيكل �لتنظيمي �جلديد و�لعمل على 
متابعة تنفيذ مهام و�أعمال فرق �لعمل �لتي مت ت�سكيلها لتطبيق �لهيكل 
ومرونة  ومميز�ت  بفل�سفة  �لهيئة  موظفي  وتعريف  �جلديد  �لتنظيمي 

�لهيكل �لتنظيمي ب�سكل عام و�أهمية يف تعزيز �لقدر�ت �لتناف�سية للهيئة 
و��ستجابته لتحديات �ملرحلة �ملقبلة.

�لهيكل  لتطبيق  �ل��دوري  و�لتقييم  �ملتابعة  �أهمية  �لإجتماع  ناق�ص  كما 
�لتنظيمي و�ملعايري �لتنظيمية و�لت�سغيلية ذ�ت �لعالقة بتطبيق �لهيكل 
و�مل���و�رد  �لتنظيمية  �ل��وح��د�ت  �ن��ت��ق��ال  معايري  وتطبيق  تطوير  و�آل��ي��ة 
للهيكل  �ل�سل�ص  لالإنتقال  موؤ�س�سية  خطط  وتنفيذ  و�إع����د�د  �لب�سرية 
للتعريف  �لتوعوية  و�ل��ل��ق��اء�ت  �ل��ور���ص  عقد  يف  و�لإ�ستمر�ر  �لتنظيمي 
�لت�سغيلي للهيكل وتوفري �لدعم �ملطلوب  �لتنظيمي و�لنموذج  بالهيكل 
لالإد�ر�ت �ملركزية �ملعنية بتطبيق �لهيكل ومبا ي�سمن قيادة هذه �لإد�ر�ت 

لعملية �لتحول �لتنظيمي.

�لقطامي : ن�سعى لبناء منظومة �سحية متطورة جاذبة للعمل و�لإبد�ع

•• اأبوظبي-الفجر:

�إجنازها  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�سفت 
�إن�����س��اء مو�قف  م�����س��روع  % م���ن   40 ح����و�يل 
�أبوظبي،  ج����زي����رة  يف  �ل���ه���و�ئ���ي���ة  ل����ل����در�ج����ات 
لطلبات  ��ستجابة  جاء  �مل�سروع  هذ�  �أن  م�سرية 
و�إثر  ل��ه��م،  م��ر�ف��ق خدمية  وت��وف��ري  �جل��م��ه��ور 
در��سة قامت بها �لبلدية ب�ساأن م�سوهات �ملظهر 
�لهو�ئية  للدر�جات  �لع�سو�ئي  و�لوقوف  �لعام 
يف �لأم��اك��ن �ل��ع��ام��ة وع��ل��ى �لأر���س��ف��ة وبالقرب 

�أعمدة �لإن��ارة مما ي�سكل خطر� على �ملارة  من 
وي�ساهم يف ت�سويه �ملظهر �لعام للمدينة.

�سمن  ي��ن��درج  �مل�سروع  ه��ذ�  �أن  �لبلدية  و�أك���دت 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  جهود 
�لهادفة �إىل حماية �ملظهر �لعام من كافة �أنو�ع 
خدمية  مر�فق  توفري  ذ�ته  وبالوقت  �مل�سوهات 
�لهو�ئية على  �ل��در�ج��ات  ور�ك��ب��ي  ه��و�ة  ت�ساعد 
ن��ظ��ام��ي��ة وح�����س��اري��ة لإيقاف  �إي���ج���اد م���و�ق���ف 
�إ���س��ع��اد �مل��ج��ت��م��ع هدف  در�ج��ات��ه��م، م���وؤك���دة �أن 
من  حتقيقه  نحو  �لبلدية  ت�سعى  ��سر�تيجي 

خالل �إر�ساء �مل�ساريع �لنوعية �لتي تعزز �لبنى 
بكافة حماورها،  �لتحتية وحتقق جودة �حلياة 
�لفرق  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����س���اف���ت  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا. 
�ملخت�سة يف بلدية مركز �ملدينة قامت بتحديد 
�أهم �أ�سباب �لظاهرة �ل�سلبية لوقوف �لدر�جات 
وهو  �لعام،  للمظهر  �مل�سوه  �لع�سو�ئي  �لهو�ئية 
عدم وجود مو�قف خا�سة بالدر�جات �لهو�ئية 
يف بع�ص �مل��ن��اط��ق د�خ���ل ج��زي��رة �أب��وظ��ب��ي، مما 
باإيقاف  �ل��در�ج��ات  م�ستخدمي  ق��ي��ام  �إىل  �أدى 

�لدر�جات �لهو�ئية ب�سكل ع�سو�ئي.

بديلة  حلول  توفري  على  �لبلدية  من  وحر�ساً 
ق��ام��ت ب��ل��دي��ة م��رك��ز �مل��دي��ن��ة ب����اإع����د�د مقرح 
�لهو�ئية  ب��ال��در�ج��ات  خا�سة  م��و�ق��ف  لتوفري 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة   15/22  ،  7 يف ح��و���ص غ��رب 
 275 يبلغ  �إج��م��ايل  بعدد  �مل�ساة  ج�سور  بع�ص 
 105 م��وق��ف در�ج����ة ه��و�ئ��ي��ة ح��ي��ث مت تنفيذ 
تتجاوز%  �إجن����از  بن�سبة  �لآن  ح��ت��ى  م��و�ق��ف 
لكل  �ل�ستيعابية  �لطاقة  وت�سل   ،  38.18
بالوقت  هو�ئيتني  در�جتني  �حتو�ء  �إىل  موقف 
بقية  تنفيذ  �لعمل على  �لبلدية  وتو��سل  ذ�ته، 

مو�قف  م�سروع  �إجن���از  �ملتوقع  وم��ن   ، �مل�سروع 
�لدر�جات �لهو�ئية يف �سهر �أغ�سط�ص �ملقبل من 

�لعام �حلايل 2018 .
ت���وج���د خ��ط��ة لتطوير  �أن�����ه  �ل��ب��ل��دي��ة  ون���وه���ت 
مع  تتو�فق  �لتي  �أبوظبي  جزيرة  يف  �لأحو��ص 
�حل�سرية  �ل��ط��رق  بت�سميم  �خل��ا���ص  �ل��دل��ي��ل 
�مل�ساة  ح��رك��ة  �سهولة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  و�ل����ذي 
ي�ساعد  كما  و�ل�����س��ي��ار�ت،  �لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات 
مو�قف  لتنفيذ  ك��اف��ي��ة  م�����س��اح��ات  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
�سارع  �مل��ث��ال  �سبيل  وعلى  �لهو�ئية،  ل��ل��در�ج��ات 

فيهما  مت  حيث   ،6 �سرق  وحو�ص  ز�ي��د  �ل�سيخ 
دليل  ح�سب  و�مل�ساحات  �ل�سو�رع  ت�سميم  �إع��ادة 

ت�سميم �لطرق �حل�سرية. 
و�أك�����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن��ه��ا تو��سل 
�لهو�ئية  �ل���در�ج���ات  م��و�ق��ف  �إن�����س��اء  م�����س��روع 
و�لرفيهية  �ل�سياحية  �ملناطق  �أغ��ل��ب  لت�سمل 
يوفر  م��وق��ف��ا مب���ا   550 �إىل  ي�����س��ل  مب��ج��م��وع 
�خلدمات �لالزمة و�لتي من �ساأنها �إ�سعاد �أفر�د 
للمدينة  �لعام  �ملظهر  على  و�ملحافظة  �ملجتمع 

وحتقيق متطلبات �لأمن و�ل�سالمة �لعامة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت هيئة �أبوظبي لالإ�سكان، بالتعاون مع �سركة 
�أبوظبي  حكومة  م��ن  �ملُكّلفة  �لعقارية”،  “مدن 
�لعقارية  �مل�ساريع  وتطوير  تنمية  يف  و�ملتخ�س�سة 
و�ل�سكانية يف �لإمارة، عن �إطالقها خدمة جديدة 
�سرف  قبل  منازلهم  ب��ن��اء  يف  تتمثل  للمو�طنني 

قرو�سهم �لإ�سكانية، من دون فو�ئد.
لالإ�سكان  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  توقيع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�إطار  يف  �سر�كة  �تفاقية  �لعقارية،  م��دن  و�سركة 
�جلهود �ملكثفة لتطوير نوعية وجودة بناء �مل�ساكن، 
�لعامري  ن��خ��ري�ت  حمد  �سعادة  م��ن  ك��ل  بح�سور 
وعبد�هلل  لالإ�سكان،  �أب��وظ��ب��ي  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ل�ساهي �لرئي�ص �لتنفيذي ل�سركة مدن �لعقارية، 

وعدد من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني. 
وبهذه �ملنا�سبة قال �سعادة حمد نخري�ت �لعامري 
�إن هذه  ل��الإ���س��ك��ان  �أب��وظ��ب��ي  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
�ملبادرة ت�ستلهم حر�ص �لقيادة �لر�سيدة على �إ�سعاد 
�ملو�طنني وتوفري �أف�سل م�ستويات �حلياة و�لعي�ص 
�لرغيد لهم، وتاأتي يف �إطار �لرعاية �لكبرية �لتي 
ب��اع��ت��ب��اره��م حم���ور خ��ط��ط �لتنمية  ت��ول��ي��ه��ا ل��ه��م 
�لتي  و�مل�ساريع  �ملبادر�ت  لكافة  �لأ�سا�سي  و�لهدف 

تنّفذها خمتلف موؤ�س�سات �لدولة. 

�خلدمات  خ����الل  م���ن  ت�����س��ع��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  و�أك������د 
�ل�ستقر�ر  ت��وف��ري  �إىل  تقدمها  �ل��ت��ي  �لإ���س��ك��ان��ي��ة 
وتقدمي  �أبوظبي،  �إم��ارة  يف  للمو�طن  �لجتماعي 
�إ���س��ك��ان��ي��ة وف��ق��اً لأع��ل��ى �مل��ع��اي��ري، و�إ�سعاد  خ��دم��ات 
�لدعم  �أ�سكال  جميع  تقدمي  خالل  من  �ملو�طنني 
و�أعلى  م��دة  �أق���ل  يف  �ل�سكني  �ل���س��ت��ق��ر�ر  لتحقيق 
�لإمار�تي  �حلي  لإن�ساء  �لهيئة  ت�سعى  كما  ج��ودة، 
�مل��ت��ك��ام��ل، �ل�����ذي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ك���ل ���س��ب��ل �لر�حة 
�لأ�سا�سية  �خل��دم��ات  توفري  خ��الل  من  للمو�طن 
�ملد�ر�ص،  مثل:  �ليومية  حياته  يف  يحتاجها  �لتي 
�لريا�سية  �ملالعب  �مل�ساجد،  �حل��د�ئ��ق،  �لعياد�ت، 

و�ملحالت �لتجارية. 
خطوة  ت���ع���د  �جل�����دي�����دة  �خل����دم����ة  �أّن  و�أ������س�����اف 
�لرتقاء  �إىل  �لهيئة  �سعي  �إط���ار  يف  ��سر�تيجية 
�أف�سل  �إىل  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل���ق���دم���ة  ب���اخل���دم���ات 
�مل�ستويات وتوفري �مل�سكن �ل�ستثنائي للم�ستفيدين 
خ���الل �أق�����س��ر وق���ت مم��ك��ن، و�خ��ت�����س��ار �خلطو�ت 
و�لإجر�ء�ت �لتي تتطلبها رحلة �ملو�طن للح�سول 

على �خلدمات �لإ�سكانية.
و�أو���س��ح �ل��ع��ام��ري �أن �خل��دم��ة �جل��دي��دة �ست�سمل 
)مدينة  يف  حم����ددة  م��ن��اط��ق  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
�ل��ري��ا���ص(، ب��اأب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي مت �خ��ت��ي��اره��ا وفقاً 
بالتعاون مع �سركة مدن  �لهيئة  �أعدتها  لدر��سات 

على  حالياً  تعمل  �لهيئة  �أن  �ىل  منوهاً  �لعقارية، 
مناطق  لت�سمل  �جل��دي��دة  �خل��دم��ة  تنفيذ  در����س��ة 

خمتلفة من �إمارة �أبوظبي. 
خلدمات  بالغة  �أهمية  تويل  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�ملحاور  �أه��م  �أح��د  ب�سفتها  للمو�طنني،  �لإ���س��ك��ان 
�لأ�سا�سية لتحقيق �لرعاية �لجتماعية و�ل�ستقر�ر 
�لأ�سري لهم، مو�سحاً �أن �لتن�سيق مع �سركة مدن 
�لعقارية جاء باعتبارها من �ل�سركات �لقادرة على 
�ملعايري  �أرق��ى  وفق  �مل�ساريع  �لنوع من  هذ�  تنفيذ 

�لعاملية.
من جهته، قال عبد�هلل �ل�ساهي، �لرئي�ص �لتنفيذي 
�جلديدة  �خل��دم��ة  �إن  �لعقارية”  “مدن  ل�سركة 
خطوة  تعد  لالإ�سكان  �أبوظبي  هيئة  م��ن  �ملقدمة 
�ل�سكنية  �ملو�طنني  �حتياجات  تلبي  ��سر�تيجية 
ن �مل�ستفيدين يف م�سروع  على �أكمل وجه، حيث مُتِكّ
“مدينة �لريا�ص” من ت�سميم وتطوير منازلهم 
�أنه  �إىل  م�سري�  �نتظار،  �أي  ودون  ف��ور�ً  �مل�ستقبلية 
�ل�سركة  ت�سعى  �جلديدة  �خلدمة  هذه  خالل  من 
ب����اأن ت��ك��ون ج�����زء�ً م���ن رح��ل��ت��ه��م لم���ت���الك منازل 
و�ل�ستد�مة  �جل��ودة  معايري  �أعلى  وفق  �أحالمهم 

يف �لتنفيذ«.
كاماًل  �ل��ت��ز�م��اً  �ل�����س��رك��ة م��ل��ت��زم��ة  “ �أن  و�أ����س���اف 
للمبادر�ت  �مل��ن�����س��ود  �لإي���ج���اب���ي  �لأث������ر  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

�أطلقتها  �ل��ت��ي  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لإ���س��ك��ان��ي��ة 
يتمثل  و�ل�������ذي  �حل���ك���ي���م���ة،  �ل����ق����ي����ادة 
�لجتماعي  �ل����س���ت���ق���ر�ر  حت��ق��ي��ق  يف 
متتعهم  ي�����س��م��ن  مب����ا  ل���ل���م���و�ط���ن���ني، 
�أف�سل وم�ستوى معي�سي  بنوعية حياة 

لئق تتوفر فيه كافة �حتياجاتهم.
من  �لأوىل  �ملرحلة  �أن  �ل�ساهي  و�أك���د 
ُمالك  �لر�غبني من  �ست�سمل  �خلدمة 
�لأر������س����ي يف م��دي��ن��ة �ل��ري��ا���ص يف كل 

 17RD، 19RD، 26RD،( �لأحو��ص   من 
مل  �ل���ذي���ن    )27RD، 28RD، 29RD
�أنه  �إىل  م�سري�  بعد،  �لإ�سكانية  قرو�سهم  ت�سرف 
�سيتم �لإعالن خالل �لفرة �ملقبلة عن �ملجموعة 
�لثانية من مدينة �لريا�ص �لر�غبني يف �لت�سجيل 
باخلدمة وذلك وفق �لدر��سات �لتي نفذتها هيئة 
خلطو�ت  وفقاً  �مل�سروع  لتنفيذ  لالإ�سكان  �أبوظبي 

��سر�تيجية مدرو�سة.
و�أو�سح �أن �ل�سركة قامت بتنفيذ خطو�ت ُمب�سطة 
�سرعة  م��ع  لتتنا�سب  وذل��ك  للمو�طنني  ومريحة 
�لإجن������از، ت���ب���د�أ ب���زي���ارة م��رك��ز �مل��ب��ي��ع��ات �خلا�ص 
بال�سركة، و�ختيار ت�سميم �ملنزل من بني جمموعة 
من �لت�ساميم �جلاهزة �لتي طورتها �سركة مدن 
�ل��ع��ق��اري��ة، و�ل���ت���ي مت �ع��ت��م��اده��ا م���ن ق��ب��ل د�ئ���رة 

عقد  وت��وق��ي��ع  و�ل��ب��ل��دي��ات،  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط 
مبدئي ووفقاً لرغبة �ملو�طنني و�ختيار�تهم.

ومن جهة �أخرى، �أكد عبد�هلل �ل�ساهي على �أهمية 
�ل���ت���ع���اون ب���ني �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����ص، 
�مل�����س��ت��د�م��ة، وتعزيز  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�لقطاعني،  بني  �لقائمة  �ل�سر�تيجية  �ل�سر�كة 
م�سري�ً �إىل �أن �ل�سركة �ستعمل خالل �لفرة �ملقبلة 
على فتح باب �لت�سجيل ل�سركات “�ملقاولت” عرب 
موقعها �للكروين، لختيار �لنخبة منها و�لعمل 

على تقييمها ب�سكل دوري. 
�لريا�ص”  “مدينة  م�سروع  �أن  بالذكر،  و�جلدير 
ي��ع��د �أح���د �أه���م م�����س��اري��ع �ل�����س��رك��ة �ل���س��ك��ان��ي��ة من 
و�ل�سياحية  �لعقارية  �مل�ساريع  من  جمموعة  بني 
و�ل���س��ك��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا �ل�����س��رك��ة يف �لإم�����ارة، 
وو�حد�ً من �مل�ساريع �ل�سكنية �لكربى يف �لعا�سمة 

�أبوظبي، ويت�سمن توفري كافة �ملر�فق �ملجتمعية، 
مبا يف ذلك �ملتنزهات و�ملد�ر�ص و�ملتاجر و�مل�ساجد 
تلبي  �ل��ت��ي  �ملجتمعية،  و�مل��ر�ك��ز  �لطبية  و�مل��ر�ك��ز 
ج��ان��ب م�ساحات  �إىل  �ل���س��ت��د�م��ة،  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
م��ف��ت��وح��ة و����س��ع��ة، ف�����س��اًل ع���ن �ح��ت�����س��ان��ه��ا �أكرب 
متنزه يف �أبوظبي. وتبلغ �مل�ساحة �لإجمالية ملدينة 
 85% �أي ما يعادل  �لريا�ص نحو 8 �آلف هكتار، 
من م�ساحة جزيرة �أبوظبي، حيث �ستزيد م�ساحة 
ت�ساف   45% بن�سبة  �ملتاحة  �ل�سكنية  �لأر����س��ي 
�ل�سكنية  ئ حالياً يف  �لأر����س��ي  �إجمايل قطع  �إىل 
 30 بعد  على  �لريا�ص”  “مدينة  وتقع  �ملدينة. 
ك��م م��ن ج��زي��رة �أب��وظ��ب��ي، وم��ن �مل��ت��وق��ع �أن ت�سم 
نحو 200 �ألف �ساكن عند �كتمال �إن�سائها مكونة 
بذلك �أحد �أبرز �مل�ساريع �ل�سكنية يف �أبوظبي ب�سكل 

خا�ص ودولة �لإمار�ت ب�سكل عام.

•• ال�صارقة-الفجر:

و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  �أط���ل���ق���ت 
جديدة  جمتمعية  م��ب��ادرة  �ل�سارقة 
�لأب�����ط�����ال  “خميم  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت 
�ل�سيفي”، تت�سمن تنظيم فعاليات 
عائلية متنوعة خم�س�سة لالأطفال 
�لريا�سية  �لأن�������س���ط���ة  م���ن  وب���اق���ة 
و�لر�ثية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�لتعليمية 
�لرئي�سي  مقرها  يف  وذل��ك  و�لفنية، 

وطو�ل �لعطلة �ل�سيفية.
“�ملخيم �ل�سيفي  وت�ستهدف مبادرة 
“ح�سانة  �أطلقتها  �لتي  لالأبطال” 
غرفتي �ل�سغرية” لرعاية �لأطفال 
�لأطفال   �إ���س��ع��اد  ل��ل��غ��رف��ة،  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لبهجة  و�إدخ���ال  للمخيم  �ملنت�سبني 
ومتكينهم  ق��ل��وب��ه��م  �إىل  و�ل�������س���رور 
مفيد  ب�سكل  وق��ت��ه��م  ����س��ت��ث��م��ار  م��ن 
من خالل �ك�سابهم مهار�ت وقدر�ت 

وتعزيز  م��ع��ارف��ه��م  وت��ن��م��ي��ة  ن��وع��ي��ة 
ث��ق��اف��ت��ه��م ووع��ي��ه��م يف �ل��ع��دي��د من 
�مل���ج���الت ومب���ا ي��ت��الءم م��ع فئاتهم 

�لعمرية.
 16 لغاية  �ملخيم  فعاليات  وت�ستمر 
�أغ�����س��ط�����ص �مل��ق��ب��ل، م���ن �ل�����س��اع��ة 8 
و�لن�سف  �ل���و�ح���دة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً 
بعد �لظهر، مبا يتما�سى مع معايري 
و�ملعارف  �مل���ه���ار�ت  �ك��ت�����س��اب  كيفية 
و�ل���ت���ع���ل���م يف ب��ي��ئ��ة �آم����ن����ة و�أج�������و�ء 
�ملخيم  ويخ�س�ص  وحم��ف��زة.  مرحة 
لالأطفال �لذين ترو�ح �أعمارهم ما 

بني 4-8 �سنو�ت.
وقالت منى �سلطان �ل�سويدي مدير 
�مل��ك��ت��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��رئ��ي�����ص جمل�ص 
�إطالق  �إن   ، �ل�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  �إد�رة 
لالأبطال  �ل�سيفي  �مل��خ��ي��م  م��ب��ادرة 
�مل�سوؤولية  م����ن  �ن����ط����الق����اً  ي����اأت����ي 
ل��ل��غ��رف��ة جت���اه رعاية  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

وظيفية  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
حم���ف���زة ت�����س��ج��ع��ه��م ع��ل��ى �لرت���ق���اء 
باأد�ئهم �لوظيفي و�لبتكار و�لإبد�ع، 
عرب �إ�سعاد �أطفالهم و�إدخال �لبهجة 
لقلوبهم، ومبا ي�سهم يف تعزيز جهود 
يف  �مل�ساهمة  م��ن  ومتكينها  �ل��غ��رف��ة 

لإمارة  �لقت�سادية  �ل��روؤي��ة  حتقيق 
�لتنمية  م�����س��رية  وت��ع��زي��ز  �ل�����س��ارق��ة 
وحتقيق  �لإن�����س��ان  وب��ن��اء  �مل�ستد�مة 

�ل�ستقر�ر �لجتماعي.
هذه  �إط��الق  �أن  �ل�سويدي  و�أ�سافت 
�ملبادرة ين�سجم مع �لروؤية �حلكيمة 

�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
�ل�سارقة،  ح���اك���م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ص 
و�لتوجيهات �لكرمية لقرينة �ساحب 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة �سمو �ل�سيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�سمي رئي�سة 
�مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى ل�������س���وؤون �لأ����س���رة 
بالأطفال  ب��اله��ت��م��ام  ب��ال�����س��ارق��ة، 
ب�سكل  ت��ن�����س��ئ��ت��ه��م  ع��ل��ى  و�ل���رك���ي���ز 
�لثقافية  �ل��رب�م��ج  وت��ط��وي��ر  �سليم 
منهج  وف��ق  لهم  �مل��وج��ه��ة  و�لعملية 
ك���اإم���ارة ���س��دي��ق��ة للطفل  �ل�����س��ارق��ة 
�لإ�سالم  تعاليم  �ملاأخوذ من  وفكرها 
�ل�سمحة وعروبتها �لأ�سيلة، ذلك يف 
�إطار �لتز�م �لغرفة ومبتابعة حثيثة 
على  بالركيز  �إد�رت��ه��ا  جمل�ص  م��ن 
�لإن�سان وتطوير فكره �ن�سجاماً مع 
تطوير  ب��اأن  �حلكيمة  �لقيادة  قناعة 
�ل�����س��ن��اع��ة و�ل����ت����ج����ارة يف �لإم�������ارة 

ون�سائها  رج��ال��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ي�����س��ت��ل��زم 
و�لأجيال �ملقبلة، موؤكدة �أن ح�سانة 
�جلديدة  بحلتها  �ل�سغرية  غرفتي 
ومبتكره  متنوعة  م��ب��ادر�ت  �ستطلق 
�لبتكار  ت�ستهدف  �مل��ق��ب��ل  �ل��ع��ام  يف 

و�لريادة و�لقيادة لأطفالها.
�أن�سطة  �أن  �إىل  �ل�����س��وي��دي  و�أ����س���ارت 
وز�خ���رة  متنوعة  وب��ر�جم��ه  �مل��خ��ي��م 
ب��امل��ت��ع��ة و�ل���ن�������س���اط، وم����ن �أب���رزه���ا 
�ل�سحي  �حلياة  و�سلوك  منط  تعّلم 
و�ل�������س���ل���ي���م، و�ل����ت����ع����رف ع���ل���ى عامل 
و�ملحيطات  و�ل���ب���ح���ار  �حل���ي���و�ن���ات 
�أن��و�ع خمتلفة من  وتعلم  و�لف�ساء، 
�لأل���ع���اب �ل��ري��ا���س��ي��ة، و�مل�����س��ارك��ة يف 
جو�ئز  تت�سمن  لالأطفال  م�سابقات 
عينية خمتلفة، بالإ�سافة �إىل تنظيم 
للمعامل  تعريفية  �أ���س��ب��وع��ي��ة  رح��ل��ة 
�ل�سارقة.  �إم���ارة  يف  و�ل��ب��ارزة  �ملهمة 
تعريفي  ر�ب���ط  �لغرفة  �أت��اح��ت  وق��د 

�لتو��سل  ���س��ب��ك��ات  ع���ل���ى  ب��امل��خ��ي��م 
بعنو�ن  “�ن�ستغر�م”  �لج��ت��م��اع��ي 

.)mylittelchamber(
وُتعترب “ح�سانة غرفتي �ل�سغرية” 
�ل�����س��ارق��ة يف  غ��رف��ة  �فتتحتها  �ل��ت��ي 
�لرئي�سي،  مب��ق��ره��ا   2013 ع����ام 
�ملوظفني  �أب���ن���اء  ل��رع��اي��ة  ح�����س��ان��ة 
�لر�سمي،  �ل�������دو�م  ����س���اع���ات  خ����الل 
�ملعايري  �أف�����س��ل  �إط��الق��ه��ا وف��ق  ومت 
و�ملقايي�ص �لعاملية �ملتبعة يف �لتن�سئة 
بيئة  و�ل�����س��ح��ي��ة يف ظ���ل  �ل�����س��ل��ي��م��ة 
للطفل،  �آم��ن��ة  وحت��ف��ي��زي��ة  تعليمية 
�إط��ار �لتن�سيق بني �لغرفة  وذلك يف 
يف  �لأ���س��رة  ل�سوؤون  �لأعلى  و�ملجل�ص 

للتعليم،  �ل�سارقة  وجمل�ص  �ل�سارقة 
تنفيذ�ً ملبادرة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�سارقة، 
ومبتابعة كرمية من قرينة �ساحب 
�ل�سمو حاكم �ل�سارقة �سمو �ل�سيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�سمي رئي�سة 
�مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى ل�������س���وؤون �لأ����س���رة 
�ملبادرة  ت�سمنت  ح��ي��ث  ب��ال�����س��ارق��ة، 
ح�����س��ان��ة على   66 ب��ن��اء  ح��ي��ن��ه��ا  يف 
كل  �حتياج  بح�سب  �لإم��ارة  م�ستوى 
م��ن��ط��ق��ة م���ن �لإم������ارة ح��ف��اظ��اً على 
�لأطفال وتوفري بيئة تربوية �سليمة 

لهم.

اإثر درا�صة للبلدية ب�صاأن م�صوهات املظهر العام والوقوف الع�صوائي للدراجات الهوائية 

بلدية مدينة �أبوظبي تنجز حو�يل 40 % من م�سروع �إن�ساء مو�قف للدر�جات �لهو�ئية يف �أبوظبي و�مل�ستهدف �أكرث من 500 موقف

خالل اتفاقية �صراكة وقعتها مع �صركة »مدن العقارية«

»هيئة �أبوظبي لالإ�سكان« تطلق خدمة بناء م�ساكن �ملو�طنني قبل �سرف قرو�سهم �لإ�سكانية

تت�صمن باقة فعاليات واأن�صطة متنوعة لالأطفال طوال العطلة

غ��رف���ة �ل�س��ارق���ة تطل���ق »�ملخي��م �ل�سيف��ي لالأبط�ال«
• ال�صويدي: مبادرة »ح�صانة غرفتي ال�صغرية« تهدف الإ�صعاد االأطفال واإدخال البهجة لقلوبهم
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با�س��م: �سركة ح�سيب .
وعنو�نه: �سوريا – دم�سق – �ملنطقة �ل�سناعية – �بن ع�ساكر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �لنب و�لقهوة و�لهيل وما يقوم مقام �لنب و�لكاكاو و�ل�سكر 
م�ستح�سر�ت  كاكاو،  منتجات  �ملغط�ص،  و�لب�سكويت  و�لب�سكويت  و�ل�سكاكر  و�ل�سوكول  و�ل�ساي  و�ملته  و�لأرز 
نباتية ت�ستخدم كبد�ئل للقهوة، ب�سكويت، حلويات �ل�سكر، م�سروبات �لكاكاو مع �حلليب، م�سروبات �أ�سا�سها 
�لقهوة  �لقهوة،  �أ�سا�سها  م�سروبات  �ل�سوكولتة،  �أ�سا�سها  م�سروبات  �ل��ك��اك��او،  �أ�سا�سها  م�سروبات  �ل�ساي، 
�ل�سطناعية، بر�لني )حلوى �للوز �أو �جلوز(، حلويات بالنعناع، منكهات للقهوة، قهوة غري حمم�سة، عجينة 

لوز، �ساي مثلج، منكهات للم�سروبات بخالف �لزيوت �لعطرية )منكهات(، كر�ميل )حلوى(
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�سف �لعالمة: عبارة عن �لكلمة �لالتينية   “HASEEB”  " ح�سيب"  كتبت بحروف كبرية  باللون 
�لخ�سر بالال تيني و كتبت باللون �لبي�ص بالعربي ��سافة �ىل ر�سمة لغالي قهوة  ذهبي �للون بجانبه بن 

و نبات �خ�سر و يف �خر كلمة "ح�سيب" بالعربية جند �سكل هالل بالخ�سر .  
وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �عر��ص  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 

�لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
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الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:                                                                                                                        

�ملودعة حتت رقم : 262530                بتاريخ : 2016/11/03 م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: //  م

با�س��م: فيفو موبايل كوميونيكاي�سن كو.، ليمتد.
وعنو�نه: #283، بي بي كاي رود، وو�سا، �سانغان، دونغو�ن، غو�نغدونغ، جمهورية �ل�سني �ل�سعبية.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �أجهزة حا�سوب؛   بر�مج للحا�سوب )بر�مج قابلة للتنزيل(؛  
تطبيقات بر�مج �حلا�سوب، قابلة للتنزيل؛  �أجهزة �حلا�سب �للوحي؛  �لنظار�ت �لذكية )معاجلة �لبيانات(؛  
للهاتف  �لذكي؛ حافظة  للهاتف  �رتد�وؤها؛ طقم  تتبع ميكن  �أجهزة  �لبيانات(؛   �لذكية )معاجلة  �ل�ساعات 
�لذكي؛ ع�سا �ل�سورة �ل�سخ�سية )حممولة باليد(؛ �سو�ر �ونالين )�جهزة قيا�ص(؛  عد�د�ت �خُلطى؛  �أجهزة 
�ت�سال بيني؛  معد�ت مالحية؛  �أجهزة �لهاتف؛  �لنظام �لعاملي لتحديد �ملو�قع )GPS( جهاز؛ ميد�ليات 
�آلت ت�سوير  هاتف حممول؛ هو�تف ذكية؛ �لهو�تف �ملحمولة؛  خز�ئن ملكرب�ت �ل�سوت؛  �سماعات ر�أ���ص؛  
�ملحمولة  �لطاقة  م�سرف  �سماعات؛   �لبطاريات؛   �سو�حن  �لكهربية؛   �لبطاريات  فوتوغر�يف(؛   )ت�سوير 
كابالت  وك��اب��الت(؛  )�أ�سالك  �لكهربائي  للتيار  �لرئي�سية  للم�سادر  م��و�د  لل�سحن(؛    �لقابلة  )�لبطاريات 

�لهو�تف �ملحمولة.
�لو�ق�عة بالفئة: 09

مميز  ب�سكل  فقط  �سغرية  لتينية  بحروف  كتبت  “vivo” "فيفو"  �لكلمة  عبارة عن  �لعالمة:  و�سف 
باللون �لأ�سود.

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �عر��ص  لديه  من  فعلى  �ل�س��ر�طات: 
�لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

 يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 192408              بتاريخ: 2013/05/29
�مل�سجلة حتت رقم : 192408                  بتاريخ: 2015/01/25

با�س��م: "ماي" ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة
وعنو�نه: 1 �يه �أوزيرنايا، �آر يو-141191 فريازينو مو�سكوف�سكوي �أوبل.، رو�سيا
رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

�أور�ق �ل�ساي �ل�سائبة  و�ل�ساي �ملعباأ و  وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ل�ساي مبا يف ذلك 
�ل�ساي �لفوري و�ل�ساي �ملنكه و �لغلة و ع�سبة و زهرة �ل�ساي و �ل�ساي مع غريه من �ملو�د �مل�سافة و �ل�ساي 

�ملثلج و �مل�سروبات �ملتكونة �أ�سا�سا من �ل�ساي.
�لو�قعة بالفئة : 30

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ��سم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : "ماي" �ل�سركة �مل�ساهمة �ملغلقة
- ��سم �ملتنازل له: "ماي" ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة

- مه�نته : �ل�سناعة و�لتجارة.
- جن�سيته: رو�سيا.

- عنو�ن وحمل �إقامته : 1 �يه �أوزيرنايا، �آر يو-141191 فريازينو مو�سكوف�سكوي �أوبل.، رو�سيا
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/10/10  

- تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل: 2017/07/25  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

 يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 192409              بتاريخ: 2013/05/29
�مل�سجلة حتت رقم : 192409                  بتاريخ: 2015/01/25

با�س��م: "ماي" ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة
وعنو�نه: 1 �يه �أوزيرنايا، �آر يو-141191 فريازينو مو�سكوف�سكوي �أوبل.، رو�سيا
رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

�أور�ق �ل�ساي �ل�سائبة  و�ل�ساي �ملعباأ و  وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ل�ساي مبا يف ذلك 
�ل�ساي �لفوري و�ل�ساي �ملنكه و �لغلة و ع�سبة و زهرة �ل�ساي و �ل�ساي مع غريه من �ملو�د �مل�سافة و �ل�ساي 

�ملثلج و �مل�سروبات �ملتكونة �أ�سا�سا من �ل�ساي.
�لو�قعة بالفئة : 30

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ��سم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : "ماي" �ل�سركة �مل�ساهمة �ملغلقة
- ��سم �ملتنازل له: "ماي" ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة

- مه�نته : �ل�سناعة و�لتجارة.
- جن�سيته: رو�سيا.

- عنو�ن وحمل �إقامته : 1 �يه �أوزيرنايا، �آر يو-141191 فريازينو مو�سكوف�سكوي �أوبل.، رو�سيا
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/10/10  

- تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل: 2017/07/25  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 115513
با�س������م : بيكو�درو ��ص.بي.�يه.

وعنو�ن����ه : لوكاليتا �سا�سوريانو، 246، 40041 �سيالدي غاجيو مونتانو، �إيطاليا.
و�مل�سجلة حتت رقم : )99249(    بتاريخ : 2010/01/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/29  �إيل 2028/06/29.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 115514
با�س������م : بيكو�درو ��ص.بي.�يه.

وعنو�ن����ه : لوكاليتا �سا�سوريانو، 246، 40041 �سيالدي غاجيو مونتانو، �إيطاليا.
و�مل�سجلة حتت رقم : )99250(    بتاريخ : 2010/01/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/29  �إيل 2028/06/29.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 115515
با�س������م : بيكو�درو ��ص.بي.�يه.

وعنو�ن����ه : لوكاليتا �سا�سوريانو، 246، 40041 �سيالدي غاجيو مونتانو، �إيطاليا.
و�مل�سجلة حتت رقم : )99251(    بتاريخ : 2010/01/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/29  �إيل 2028/06/29.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 115516
با�س������م : بيكو�درو ��ص.بي.�يه.

وعنو�ن����ه : لوكاليتا �سا�سوريانو، 246، 40041 �سيالدي غاجيو مونتانو، �إيطاليا.
و�مل�سجلة حتت رقم : )99252(    بتاريخ : 2010/01/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/29  �إيل 2028/06/29.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

 يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 192410              بتاريخ: 2013/05/29
�مل�سجلة حتت رقم : 192410                  بتاريخ: 2015/01/25

با�س��م: "ماي" ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة
وعنو�نه: 1 �يه �أوزيرنايا، �آر يو-141191 فريازينو مو�سكوف�سكوي �أوبل.، رو�سيا
رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

�أور�ق �ل�ساي �ل�سائبة  و�ل�ساي �ملعباأ و  وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : �ل�ساي مبا يف ذلك 
�ل�ساي �لفوري و�ل�ساي �ملنكه و �لغلة و ع�سبة و زهرة �ل�ساي و �ل�ساي مع غريه من �ملو�د �مل�سافة و �ل�ساي 

�ملثلج و �مل�سروبات �ملتكونة �أ�سا�سا من �ل�ساي.
�لو�قعة بالفئة : 30

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ��سم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : "ماي" �ل�سركة �مل�ساهمة �ملغلقة
- ��سم �ملتنازل له: "ماي" ذ�ت �مل�سوؤولية �ملحدودة

- مه�نته : �ل�سناعة و�لتجارة.
- جن�سيته: رو�سيا.

- عنو�ن وحمل �إقامته : 1 �يه �أوزيرنايا، �آر يو-141191 فريازينو مو�سكوف�سكوي �أوبل.، رو�سيا
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/10/10  

- تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل: 2017/07/25  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

 يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 268126              بتاريخ: 2017/02/13
�مل�سجلة حتت رقم : 268126                  بتاريخ: 2017/09/14

با�س��م: نوهيلث �أيه دي.
وعنو�نه: بورتو لغو�ص �سريت. منرب. 47، فلور  1، 4003 بلوفديف، بلغاريا.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :29 وجبات �سريعة �أ�سا�سها �لفاكهة؛ مزيج �لفو�كه �ملجففة؛ 
�لوجبات  �لفاكهة؛   رقاقات من  �ل��ب��ذور؛   ��سا�سها   �لتي  �حللوى  لقطع  �سريعة   ووجبات  �لع�سوي  �جل��وز 

�خلفيفة �لتي ��سا�سها  �خل�سرو�ت .
�لو�قعة بالفئة : 29

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ��سم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : جيورجي �ستويانوف �ستويانوف
- ��سم �ملتنازل له: نوهيلث �أيه دي.

- مه�نته : �ل�سناعة و�لتجارة.
- جن�سيته: بلغاريا.

- عنو�ن وحمل �إقامته : بورتو لغو�ص �سريت. منرب. 47، فلور  1، 4003 بلوفديف، بلغاريا.
- تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/07/31  

- تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل: 2017/07/25  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

 يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 268128              بتاريخ: 2017/02/13
�مل�سجلة حتت رقم : 268128                  بتاريخ: 2017/09/14

با�س��م: نوهيلث �أيه دي.
وعنو�نه: بورتو لغو�ص �سريت. منرب. 47، فلور  1، 4003 بلوفديف، بلغاريا.

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :30 �أرز منكه؛ ب�سكويت؛ رقائق �لبطاط�ص من �لقمح �لكامل؛ 
ب�سكويت مطلي بنكهة �ل�سوكولته؛ ب�سكويت بنكهة �لفو�كه؛ ب�سكويت مطلي بال�سوكولته؛ ب�سكويت يحتوي 
على �لفو�كه؛ ب�سكويت ن�سف مغطاة بال�سوكولته؛  قطع �سوكولته حم�سوة؛ خبز فوقه �لربو�سيتا؛ قطع 
�ملو�سلي )حبوب �إفطار من �سوفان ملفوف غري مطبوخ مع فو�كه(؛ قطع حلوى من �حلبوب؛ م�ستح�سر�ت 
�لأرز؛  ب�سكويت  �لأرز؛  رقاقات  ؛  �لأرز  كعك  �لأرز؛  �لأرز؛  �أ�سا�سها  �سريعة  وجبات  ه�ص؛  بك�سويت  �حلبوب؛ 
وجبات كعكة �لأرز �خلفيفة ؛ بك�سويت �لأرز �له�ص؛ ؛ بك�سويت �لأرز �له�ص ) �سينبي( ؛ بك�سويت �لأرز �له�ص 
على �سكل حبوب )�أر�ري(؛ رقائق �لأرز؛ خليط �لأرز؛ مو�سلي )حبوب �إفطار من �سوفان ملفوف غري مطبوخ 

مع فو�كه(؛ وجبات �سريعة �أ�سا�سها �حلبوب؛ تار�يل ) ب�سكويت �يطايل ه�ص(؛ حلويات �ل�سوكولته.
�لو�قعة بالفئة : 30

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:  - تنازل رقم : 
- ��سم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : جيورجي �ستويانوف �ستويانوف

- ��سم �ملتنازل له: نوهيلث �أيه دي.
- مه�نته : �ل�سناعة و�لتجارة.

- جن�سيته: بلغاريا.
- عنو�ن وحمل �إقامته : بورتو لغو�ص �سريت. منرب. 47، فلور  1، 4003 بلوفديف، بلغاريا.

- تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل: 2017/07/25   - تاريخ �نت�قال �مللكية:  2017/07/31   
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

 يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية جاه للملكية �لفكرية
 ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 99407              بتاريخ: 2007/08/30
�مل�سجلة حتت رقم : 94915                  بتاريخ: 2009/05/19

با�س��م: فوجيان كريي�سان كوميونيكاي�سنز كو.، ليمتد 
وعنو�نه: بيلدينغ �سي، هايك�سي �إلكرونيك �نفورماي�سن �ند��سري بريدينغ باي�ص، تيكنولوجي رود، هاي-

تيك �ند��سريال بارك، فينغزي دي�سريكت، كو�نزهو �سيتي، فوجيان بروفين�ص، �ل�سني
رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :09 �جهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، حامالت لت�سجيل �ل�سوت 
�جهزة   ، ل�سلكية  هو�تف   ، طبلوين  حا�سوب  للمركبات  مالحه  �أجهزة   ، �لفوتوغر�يف  للت�سوير  كامري�ت   ،
ت�سغيل �أ�سطو�نات ، �أجهزة ت�سغيل �لقر��ص �ملدجمة ، �أجهزة كهربائية ملنع �ل�سرقة ، �أجهزة �ت�سال د�خلي 

، �أجهزة �سحن �لبطاريات.
�لو�قعة بالفئة : 09

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ��سم مالك �لعالمة �ملتنازل عنها  : �ص. كريي�سان كوميونيكاي�سنز كو.، ليمتد
- ��سم �ملتنازل له: فوجيان كريي�سان كوميونيكاي�سنز كو.، ليمتد 

- مه�نته : �ل�سناعة و�لتجارة.
- جن�سيته: �ل�سني.

باي�ص،  بريدينغ  �ن��د����س��ري  �نفورماي�سن  �إلكرونيك  هايك�سي  �سي،  بيلدينغ   : �إق��ام��ت��ه  وحم��ل  ع��ن��و�ن   -
بروفين�ص،  فوجيان  �سيتي،  كو�نزهو  دي�سريكت،  فينغزي  ب��ارك،  �ند��سريال  هاي-تيك  رود،  تيكنولوجي 

�ل�سني
- تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل: 2017/07/25   - تاريخ �نت�قال �مللكية:  2018/03/20   

   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 115517
با�س������م : بيكو�درو ��ص.بي.�يه.

وعنو�ن����ه : لوكاليتا �سا�سوريانو، 246، 40041 �سيالدي غاجيو مونتانو، �إيطاليا.
و�مل�سجلة حتت رقم : )99253(    بتاريخ : 2010/01/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/29  �إيل 2028/06/29.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 115518
با�س������م : بيكو�درو ��ص.بي.�يه.

وعنو�ن����ه : لوكاليتا �سا�سوريانو، 246، 40041 �سيالدي غاجيو مونتانو، �إيطاليا.
و�مل�سجلة حتت رقم : )99254(    بتاريخ : 2010/01/11  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/06/29  �إيل 2028/06/29.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 116687
با�س������م : �ص. �أر�مارك �أورجنازي�سينال �سريفي�سيز، �إنك.

وعنو�ن����ه : �ص-ب. �أت�ص �إم 2257، ثريد فلور، 14 بار-ل-فيلي روود، هاميلتون �أت�ص �إم 
جيه �إك�ص، برمود� – �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�سجلة حتت رقم : )151645(    بتاريخ : 2011/09/20  
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلم��اية يف :   2018/07/20  �إيل 2028/07/20.
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 116688
با�س������م : �ص. �أر�مارك �أورجنازي�سينال �سريفي�سيز، �إنك.

وعنو�ن����ه : �ص-ب. �أت�ص �إم 2257، ثريد فلور، 14 بار-ل-فيلي روود، هاميلتون �أت�ص �إم 
جيه �إك�ص، برمود� – �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�سجلة حتت رقم : )151646(    بتاريخ : 2011/09/20  
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلم��اية يف :   2018/07/20  �إيل 2028/07/20.
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 118119
با�س������م : جيانغ�سو هاي هاوب �أر�سر كو.، ليمتد.

وعنو�ن����ه : رقم 98 جيانيي رود، ناجنينغ، جيانغ�سو، �ل�سني.
و�مل�سجلة حتت رقم : )127046(    بتاريخ : 2010/12/22  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/08/19  �إيل 2028/08/19.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 118122
با�س������م : جيانغ�سو هاي هاوب �أر�سر كو.، ليمتد.

وعنو�ن����ه : رقم 98 جيانيي رود، ناجنينغ، جيانغ�سو، �ل�سني.
و�مل�سجلة حتت رقم : )127578(    بتاريخ : 2010/12/29  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/08/19  �إيل 2028/08/19.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 118123
با�س������م : جيانغ�سو هاي هاوب �أر�سر كو.، ليمتد.

وعنو�ن����ه : رقم 98 جيانيي رود، ناجنينغ، جيانغ�سو، �ل�سني.
و�مل�سجلة حتت رقم : )127578(    بتاريخ : 2010/12/29  

�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��ري  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 
�حلم��اية يف :   2018/08/19  �إيل 2028/08/19.

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�سر �سنو�ت وفقاً لالأو�ساع 
و�ل�سروط �ملن�سو�ص عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�سادر يف 

�ساأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389

منوذج اإعالن الن�صر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك : �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 121075
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي

وعنو�نه: بورت �سناليت – وير�ل –مر�سي�سايد - �جنلر�.
بتاريخ:2010/03/31 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 101226 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
�ل�ساي ومنتجات �ل�ساي.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/10/23 
وحتى تاريخ: 2028/10/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  يوليو 2018 العدد 12389
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•• ال�صارقة-الفجر:

جامعة  مدير  �لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �لأ�ستاذ  �سعادة  تفقد 
�ل�سارقة �سري عمليات و�إجر�ء�ت ��ستقبال طلبة �لثانوية �لعامة مع 
لاللتحاق  �لقبول  ب���اإد�رة  �للتحاق  طلبات  تقدمي  �أج��ل  من  ذويهم 
باأحد �لرب�مج �لأكادميية �لتي تطرحها �جلامعة و�لتي و�سلت �لعام 
 120 �إىل  ت�سل  �أن  �ملرجح  وم��ن  و�لتي  برناجما،   96 �إىل  �حل��ايل 

برناجما �لعام �لقادم.
خ���الل ج��ول��ت��ه، و�ل��ت��ي ر�ف���ق ���س��ي��ادت��ه فيها �لأ���س��ت��اذ م��اج��د حممد 
و�لأ�ستاذ  �لعامة،  �لعالقات  ل�سوؤون  نائب مدير �جلامعة  �جل��رو�ن، 
�ل��ع��ام��ة، و�لأ�ستاذة  �ل��ع��الق��ات  �إد�رة  �ل��ر�ب��وي م��دي��ر  خ��ال��د ع��ب��د�هلل 
تفقد  باجلامعة،  �لقبول  �إد�رة  مدير  �ل�سام�سي  خاطر  ب��و  عائ�سة 

�لطلبات  ل�ستقبال  �لإد�رة  تنتهجها  �لتي  �لعمل  �آلية  �ملدير  �سعادة 
�لقائمني  �ملوظفني  �سيادته  �أمورهم، كما تفقد  و�أولياء  �لطلبة  من 
على عملية تقدمي �لطلبات، و��ستمع �إىل �سرح من بع�ص �ملوظفني 
�أف�سل  �لطلبات من خالل تطبيق  وقبول  ��ستالم   �آلية عملية  عن 
و�أولياء  �لطلبة  من  لعدد  �سيادته  ��ستمع  كما  �حلديثة،  �لتقنيات 
و�أنهم  �لطلبات  تقدمي  عملية  و�سرعة  �سهولة  من  ليتاأكد  �أمورهم 

جميعا �سجلو� طلباتهم بدون �أية معوقات.
من جهتها، �أكدت مديرة �لإد�رة �لآن�سة عائ�سة بو خاطر �ل�سام�سي 
�أن عمليات تلقي طلبات �للتحاق باأحد كليات جامعة �ل�سارقة ت�سجل 
و�لتح�سريية  �لتطويرية  ل��الإج��ر�ء�ت  نظر�  ع��ام،  كل  كبري�ً  تقدما 
�لتي تتم �سنويا قبل فتح باب �لقبول مثل تاأهيل وتدريب �ملوظفني 
عمليات  يف  �مل�ستخدمة  �لإلكرونية  للتقنيات  �مل�ستمر  و�لتحديث 

��ستالم وقبول �لطلبات. و�أ�سارت �إىل �أن 8158 تقدمو� لاللتحاق 
بكليات �جلامعة �ملختلفة منذ �أن مت فتح باب �لقبول وحتى �لآن، وقد 
��ستوفى ل�سروط �لقبول منهم عدد 4121 طالب وطالبة، و�سوف 
يتم قبولهم بناء على معيار �لتناف�سية و�لتي يحكمها معدل �لطالب 
�لأعلى يف �سهادة �لثانوية �لعامة، و�أكدت مديرة �إد�رة �لقبول �أن باب 
�لقبول ل يز�ل مفتوحاً للرب�مج �لتي مل تغلق بعد، و�سيبقى كذلك 

حتى نهاية �سهر �أغ�سط�ص 2018.
�سيعقد  �أغ�سط�ص2018  و29   23 ي��وم��ي  �أن  �إىل  �أ����س���ارت  ك��م��ا 
�أغ�سط�ص   11 وي���وم   ،)TOEFL( �لجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ل��غ��ة  �م��ت��ح��ان 
قبولهم  مت  �لذين  للطلبة  �لأكادميي،   )IELTS(متحان� �سيعقد 
�لفيزياء  �متحان  �أم��ا  �لجنليزية،  باللغة  تدر�ص  �لتي  �ل��رب�م��ج  يف 

و�لريا�سيات ف�سيكون �أيام 27 و28 و29 �أغ�سط�ص 2018.

مدير جامعة �ل�سارقة يتفقد �إجر�ء�ت �لقبول باجلامعة

•• ال�صارقة-الفجر:

ت���اأخ���ذ �ل�������س���ارق���ة، �ل���ت���ي حت���ل �سيف 
�ساو  مل��ع��ر���ص  �ل�25  �ل������دورة  ���س��رف 
�لفرة  خ��الل  للكتاب،  �ل��دويل  باولو 
زو�ر  �مل��ق��ب��ل،  �أغ�����س��ط�����ص   12-3 م��ن 
�لثقافة  ح�����ول  ج���ول���ة  يف  �مل���ع���ر����ص 
خالل  تطورها  وم�سرية  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�ل��زم��ن، حيث تنظم  �أرب��ع��ة عقود من 
و�جلل�سات  �ل�����ن�����دو�ت  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
تتناول  �ل��ت��ي  �ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ل��ن��ق��ا���س��ي��ة 
دولة  يف  و�ل���ر�ث  و�ل��رو�ي��ة،  �ل�سعر، 
ير�أ�سه  وف���د  مب�����س��ارك��ة  �لإم��������ار�ت، 
�لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  ف��اه��م  �ل�سيخ 
�حلكومية،  �ل��ع��الق��ات  د�ئ����رة  رئ��ي�����ص 
هيئة  و15  ونا�سر�ً  كاتباً   20 وي�سم 

وموؤ�س�سة ثقافية �إمار�تية. 
م�ساركة  ب�����اأك�����رب  م���ن���ه���ا  و�ح����ت����ف����اء 
باأمريكا  ثقافية  ت��ظ��اه��رة  يف  عربية 
باولو  �ساو  �سكان  �سيحظى  �جلنوبية، 
مليون   21 عن  عددهم  يزيد  �لذين 
�لعرو�ص  م�����س��اه��دة  بفر�سة  ن�سمة، 
بني  جتمع  �ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لفنية 
�لفلكلوري،  و�لرق�ص  �ل�سعبي  �لغناء 
�لوطنية  �ل�����س��ارق��ة  ف��رق��ة  وت��ق��دم��ه��ا 
ع��رب ���س��و�رع �مل��دي��ن��ة �ل��ك��ب��رية، ناقلة 
ل�����س��ك��ان��ه��ا وزو�ره������ا ����س���ورة ح��ي��ة عن 

�لر�ث �ل�سعبي �لإمار�تي. 
�سلطان  ب����ن  ف����اه����م  �ل�������س���ي���خ  وق�������ال 
�لعالقات  د�ئ�����رة  رئ��ي�����ص  �ل��ق��ا���س��م��ي، 
�ل�سارقة  ما تخطوه  “�إن  �حلكومية: 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  ب�����روؤى 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�ل��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و �مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى 
�لعمل  �سعيد  على  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
�لثقايف، يعد فر�سة كبرية �أمام �إمارة 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ودول����ة  �ل�����س��ارق��ة 
�ملتحدة لتمتني �لعالقات مع خمتلف 
�حلو�ر  فر�ص  وتعزيز  �لعامل،  بلد�ن 
و�لتبادل �حل�ساري يف جممل �سوره؛ 
و�لتجارية،  و�ل�سيا�سية،  �لقت�سادية، 
و�لإب��د�ع��ي��ة، �لأم���ر �ل��ذي يجعل من 
ح��ل��ول �ل�����س��ارق��ة ���س��ي��ف ���س��رف على 
ل��ل��ك��ت��اب تقدماً  ب��اول��و  ���س��او  م��ع��ر���ص 
�لدويل  �لتو��سل  جهود  يف  ملمو�ساً 

مع بلد�ن �أمريكيا �لالتينية كافة«.
�لقائم  �حل����و�ر  “يوؤ�س�ص  و�أ����س���اف: 
و�لالتينية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  ب��ني 
يف معر�ص �ساو باولو �لدويل للكتاب 
ل�سل�سلة عالقات ��سر�تيجية ميكنها 

و�لدولة  �لإم�������ارة  ع��ل��ى  ت��ن��ع��ك�����ص  �أن 
كانت  فلطاملا  �ملقبلة،  �لأع���و�م  خ��الل 
لفر�ص  قوية  ركائز  و�لكتاب  �ملعرفة 
و�أن  خ��ا���س��ة  دويل،  �مل�����س��رك  �ل��ع��م��ل 
�ملقومات  خم��ت��ل��ف  مت��ل��ك  �ل�����س��ارق��ة 
على  �لتعاون  �أف��ق  لفتح  توؤهلها  �لتي 

خمتلف �ل�سعد و�مل�ستويات«
وب�����دوره ق���ال �أح���م���د �ل���ع���ام���ري: “ل 
�لثقايف  برناجمها  يف  �ل�سارقة  تقدم 
للكتاب  �ل���دويل  ب��اول��و  �ساو  مبعر�ص 
لدولة  �أو  لالإمارة  �حل�سارية  �لهوية 
�لإم��ار�ت وح�سب، و�إمنا متثل و�حدة 
من �سور �لثقافة �لعربية و�لإ�سالمية 
لذلك  وت��ن��وع��ه��ا،  �أ���س��ك��ال��ه��ا  مبختلف 
ح��ر���س��ت ه��ي��ئ��ة �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب يف 
�إ����س���ر�ف���ه���ا ع��ل��ى �ح��ت��ف��ال��ي��ة �لإم������ارة 
�لتنوع يف  على  �ملعر�ص،  �سرف  �سيف 
�ملو�سيقى،  بني  و�ل��رب�م��ج،  �لفعاليات 

و�ل�سعر، و�لرو�ية، و�لر�ث«.
ب����روؤى  �ل�����س��ارق��ة  “تفتح  و�أ�����س����اف: 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، 
ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�سارقة، 
�لناطقني  �أم����������ام  و������س����ع����ة  ن�����اف�����ذة 
ب��ال��ربت��غ��ال��ي��ة وجم��م��ل �ل��ث��ق��اف��ات يف 
�أم���ري���ك���ا �جل��ن��وب��ي��ة، ل���الط���الع على 
�لثقافة �ملحلية لدولة �لإم��ار�ت، وما 
�لعربية  للثقافة  ���س��ور  م��ن  يقابلها 
و�لإ����س���الم���ي���ة، م��ن��ط��ل��ق��ة ب���ذل���ك من 
�ملعرفة  �أن  ت���وؤم���ن  �أ���س��ا���س��ي��ة  رك���ي���زة 
و�لكتاب و�لفعل �لإبد�عي هي قو��سم 
م�����س��رك��ة جت��م��ع ب���ني �ل��ب�����س��ر يف كل 
و�ملحبة،  �ل�سالم  قيم  لتكري�ص  مكان 
خمتلف  بني  و�لتنّوع  �حل��و�ر  وتعزيز 

�سعوب �لعامل«.
ومن جانبه قال �سعادة عبد �هلل حممد 

�للغة” ت�سارك مروة �لعقروبي رئي�ص 
�ليافعني  لكتب  �لإم���ار�ت���ي  �مل��ج��ل�����ص 
�ل�������س���وي���دي يف  �ل���ي���ازي���ة  �إىل ج���ان���ب 
بان�سا، وتتناول  جل�سة تديرها كارين 
�لإبد�ع �لإن�ساين �لذي يتمثل بالكتب 
ع���ل���ى تخطي  وق���درت���ه���ا  �ل�������س���ام���ت���ة 
�لأطفال  وم�����س��اع��دة  �ل��ل��غ��ة  ح���و�ج���ز 
�ل��الج��ئ��ني ع��ل��ى ب��ن��اء ع��الق��ة بينهم 
لغة  عن  �لنظر  ب�سرف  �لكتاب  وب��ني 

�لبالد �ملقيمني فيها.  
فعاليات  برنامج  يف  �ل�سارقة  وتك�سف 
�ل���ي���وم �ل����ر�ب����ع، ج���ان���ب���اً م���ن �ل����ر�ث 
�لإمار�تي، و�أبرز ما تقوده �لإمارة من 
مبادر�ت على م�ستوى تفعيل �لقر�ءة، 
م�سروعها  يف  �لكتاب  ح�سور  وتعزيز 
بعنو�ن  ن��دوة  تنظم  حيث  �حل�ساري، 
من  ك��ل  ت��ق��دم��ه��ا  �لزمن”  “مر�يا 
و�لكاتب  �ل��زرع��وين،  �أ���س��م��اء  �لكاتبة 
و�لأدي���ب ح��ارب �ل��ظ��اه��ري، وتديرها 
�ل�ساعرة �سيخة �ملطريي، ي�ستعر�سان 
ف��ي��ه��ا ح�����س��ور �ل����ر�ث �لإم����ار�ت����ي يف 
وما قدمه من  �ملحلي،  �لأدب��ي  �لنتاج 
�ملوروث  ذ�ك��رة  مع  ت�سرك  مو��سيع 

�لإن�ساين ب�سورة عامة. 
وت����ب����ح����ث �ل���������س����ارق����ة خ�������الل ن�����دوة 
�مل�سرك”  �لن�سر  “مالمح  ب��ع��ن��و�ن 
�سبل �ل��ت��ب��ادل �ل��ث��ق��ايف ب��ني �لإم����ار�ت 
و�ل���رب�زي���ل، و�أث����ر �ل��ت��ن��وع �ل��ث��ق��ايف يف 
�إذ  �ملن�سورة،  �لإم��ار�ت على �لن�سو�ص 
يقدم كل من تامر �سعيد، و�إميان بن 
�سالي�ص، مدير  �ألفارو  ولوي�ص  �سيبة، 
�لكتاب  غ��رف��ة  �ل��دول��ي��ة يف  �ل�����س��وؤون 
�لرب�زيلية، قر�ءة يف م�ستوى �لتحول 
�ل��ن�����س��ر �ملحلي  ����س���وق  �جل������اري ع��ل��ى 

خالل �لعقود �لقليلة �لأخرية.
حدود”  بال  “ثقافة  مبادرة  وتك�سف 

�أمام �جلمهور �لرب�زيلي، �لروؤية �لتي 
بذلتها  �ل��ت��ي  و�جل��ه��ود  منها  تنطلق 
م��ن��ذ �ن��ط��الق��ه��ا، ف��ت��ع��ر���ص ن����ور� بن 
كيف  هيكل،  جميل  جانب  �إىل  هدية 
جن��ح��ت �مل���ب���ادرة يف ت��وزي��ع �أك���ر من 
�لأ�سر  على  منزلية  مكتبة  �ألف   42
ويفتحان  �ل�����س��ارق��ة،  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لثقافية  �مل���وؤ����س�������س���ات  �أم�������ام  �ل����ب����اب 
دولية  م��ن�����س��ة  ت�����س��ك��ي��ل  يف  �ل���ر�غ���ب���ة 
�مل�ستوى.   ه��ذ�  على  �ل��ث��ق��ايف  ل��ل��ح��و�ر 
ي��ن��ظ��م جمل�ص  �خل��ام�����ص  �ل���ي���وم  ويف 
“�إرثي للحرف �ملعا�سرة” ور�سة عمل 
“حرفة  با�ستخد�م  �ل�سالل  ل�سناعة 
�لتقليدية  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل�سفيفة” 
�لنخيل  �سعف  ج��دل  على  تقوم  �لتي 
حرفيات  �لور�سة  و�سينفذ  وتزيينها. 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن 
تزيني  �لأط����ف����ال يف  ي�����س��اه��م  ب��ي��ن��م��ا 
�حلرف.  و�ستمّثل �ل�سارقة يف معر�ص 
����س���او ب���اول���و �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، وفود 
�لثقافية  �ملوؤ�س�سات  م��ن  �لعديد  م��ن 
�أبرزها:  ومن  و�لأكادميية،  و�ملعرفية 
كّتاب  و�حت��اد  للكتاب،  �ل�سارقة  هيئة 
�لنا�سرين  �لإم���ار�ت، وجمعية  و�أدب��اء 
�لإم�����ار�ت�����ي�����ني، ود�ئ��������رة �ل���ث���ق���اف���ة يف 
للر�ث،  �ل�سارقة  ومعهد  �ل�����س��ارق��ة، 
�لقا�سمي  ���س��ل��ط��ان  �ل���دك���ت���ور  ود�رة 
وموؤ�س�سة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة،  ل���ل���در�����س���ات 
�ل�سارقة لالإعالم، و�ملجل�ص �لإمار�تي 
حدود،  ب��ال  وثقافة  �ليافعني،  لكتب 
ومن�سور�ت  عنو�ن،   1001 وم��ب��ادرة 
�ل����ق����ا�����س����م����ي، وجم����م����وع����ة ك���ل���م���ات، 
وم��وؤ���س�����س��ة من����اء ل���الرت���ق���اء ب���امل���ر�أة، 
�ملعا�سرة،  ل��ل��ح��رف  �إرث�����ي  وجم��ل�����ص 
�ل�سارقة،  �أع���م���ال  ���س��ي��د�ت  وجم��ل�����ص 

و�جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة.

�لثقافة:”  د�ئ�����رة  رئ��ي�����ص  �ل��ع��وي�����ص، 
بال�سارقة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ�����رة  ت��ت�����س��رف 
بامل�ساركة �سمن وفد �لإمارة �مل�ساركة 
يف فعاليات معر�ص �ساوباولو للكتاب، 
وذلك مبنا�سبة �ختيار �ل�سارقة �سيف 
����س���رف �مل���ع���ر����ص ل���ه���ذه �ل�������دورة ، يف 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �هتمام  �إط���ار 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، 
ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�سارقة، 
�أن ت��ت��و�ج��د �ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف  يف 
منظومة  �سمن   ، �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل 
�سموه  د�أب  م��وؤ���س�����س��ي  ث���ق���ايف  ع��م��ل 
جمالت  يف  ت��ع��زي��زه  و  تكري�سه  ع��ل��ى 
�لثقافة �ملتنوعة على �مل�ستوي �ملحلي 
و �لعربي و�لدويل، ووفق هذ� �لنهج، 
�لثقايف  �ل�سارقة  لعطاء  و����س��ت��م��ر�ر� 
و  �لعربية  �لثقافة  عا�سمة  بو�سفها 
للكتاب  عاملية  عا�سمة  و  �ل�سالمية 
مبعر�ص  �لثقافة  د�ئ��رة  ف�ست�سارك   ،
و�لزخرفة، حيث  �لعربي  لفن �خلط 
خلطاطني  �ملعر�ص  �أعمال  �ست�ستمل 
�لعربية  و�ل���������دول  �لإم������������ار�ت  م����ن 
�ملعر�ص  و�سي�ساحب  و�ل���س��الم��ي��ة، 
�ست�سارك  ك��م��ا   ، خطية  فنية  ور���س��ة 
�لثقافية  �إ�سد�ر�تها  باأحدث  �لد�ئرة 
و  �ملعر�ص  جلمهور  �ستقدم  �ملتنوعة، 

�جلالية �لعربية يف �لرب�زيل« .
وبدوره �أكد �سعادة �لدكتور عبد�لعزيز 
�مل�سلم، رئي�ص معهد �ل�سارقة للر�ث 
�ل�سارقة  �إم���������ارة  ت����و�ج����د  �أن  ع���ل���ى 
خ�����الل هذه  �ل���الت���ي���ن���ي���ة  �ل����ق����ارة  يف 
�لتظاهرة �لثقافية �ملرموقة ي�سهم يف 
�ل�سرق  ثقافات  بني  �لتو��سل  تعزيز 
عن  م�سرقاً  ملمحاً  وينقل  و�ل��غ��رب 
�ل�سعبية  �لإمار�تية  �لثقافة  مكونات 
للجمهور  ي�����س��م��ح  م����ا  و�ل����ر�ث����ي����ة، 
�ل���الت���ي���ن���ي ب������اأن ي���ت���ع���ّرف ع���ل���ى هذه 

�مل�سامني �لرية عن كثب. 
وقال رئي�ص معهد �ل�سارقة للر�ث:” 
ترجم م�ساركة �ملعهد يف هذ� �حلدث 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤى  �لثقايف 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، 
ع�سو �ملجل�ص �لأعلى، حاكم �ل�سارقة 
�لتي تدعونا �إىل تثبيت دعائم �حلو�ر 
�لثقايف و�ملعريف مع خمتلف ح�سار�ت 
�لعامل لن�سهم يف نقل �سورة م�سرقة 
�لأ�سيلة  وذ�ك����رت����ن����ا  ت���اري���خ���ن���ا  ع����ن 
و�لالتيني  �ل����رب�زي����ل����ي  ل��ل��ج��م��ه��ور 
�لمار�ت  دولة  ب�سكل عام، كون تر�ث 
من  بالكثري  ي��زخ��ر  �ملتحدة  �لعربية 
�ل��ت��ي تعك�ص يف  �ل��ل��وح��ات �جل��م��ال��ي��ة 
طياتها مكونات �أ�سا�سية ت�سّكل �لهوية 

�لوطنية للمجتمع �لمار�تي«. 
�لعام  �لأم��ني  �ل�سايغ  وحتدث حبيب 
و�لكتاب  ل�����الأدب�����اء  �ل����ع����ام  ل����الحت����اد 
�حتاد  �إد�رة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  �ل���ع���رب، 
ك��ت��اب و�أدب�����اء �لإم�����ار�ت ح���ول �أهمية 
و�لدولة  �ل�سارقة  ومتثيل  �مل�ساركة 
م�ساركة  “تاأتي  بقوله:  �ل��رب�زي��ل  يف 
معر�ص  يف  ���س��رف  ك�سيف  �ل�����س��ارق��ة 
�ساو باولو �لدويل للكتاب، كجزء من 

�حلرفيات �ملنت�سبات �إىل برنامج بدوة 
ملجل�ص  �لتابع  �لجتماعية،  للتنمية 
�ملعا�سرة،  �لتقليدية  للحرف  �إرث���ي 
و�ل�سفيفة،  �لتلي،  ت��ط��ري��ز�ت  ت�سمل 
و�ل�سدو، و�لتي �أدخلتها �أفخر عالمات 
�لأزي������اء �ل��ع��امل��ي��ة يف م��ن��ت��ج��ات��ه��ا، كما 
�ست�سهد م�ساركتنا تنظيم ور�ستي عمل 
�حلرف  و�ق���ع  على  �ل�����س��وء  ت�سلطان 
�ل��ي��دوي��ة و�ل��ر�ث��ي��ة يف ك��ٍل م��ن دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لرب�زيل، 
وجم���م���وع���ة م����ن �ل����ور�����ص �لأخ������رى 
وقال  �لأط��ف��ال«.  بها  ن�ستهدف  �لتي 
�سعادة حممد ح�سن خلف، مدير عام 
“يحمل  لالإعالم:  �ل�سارقة  موؤ�س�سة 
�ختيار �ل�سارقة �سيف �سرف معر�ص 
�إىل  �ساو باولو �لدويل للكتاب ر�سالة 
ت�سكله  باتت  ما  توؤكد  باأ�سره،  �لعامل 
�لإم����ارة م��ن م��رك��ز ث��ق��ايف يف �ملنطقة 
يف  تتج�سد  �لأو����س���ط، حيث  و�ل�����س��رق 
ه���ذ� �لخ��ت��ي��ار روؤي����ة ���س��اح��ب �ل�سمو 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم 
�ملعرفة  دور  فيها  ر�ّسخ  �لتي  �ل�سارقة 
و�لكتاب كف�ساء �إن�ساين مفتوح حلو�ر 

�لثقافات و�حل�سار�ت«. 
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  “حتتفي  و�أ�ساف: 
بربنامج  �لخ���ت���ي���ار  ب���ه���ذ�  ل���الإع���الم 
ينقل  متكامل  و��ست�سافات  تغطيات 
�ساو  يف  �ل�سارقة  موؤ�س�سات  فعاليات 
�ملوؤ�س�سة  قنو�ت  م�ساهدي  �إىل  باولو 
�إذ�ع���ات���ه���ا، �لأم�����ر �لذي  وم�����س��ت��م��ع��ي 
ي��ج��ع��ل م���ن �حل�����دث ف��ر���س��ة كبرية 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �جل��ه��ود  ع��ن  للك�سف 
���س��ب��ي��ل تعريف  �ل�����س��ارق��ة يف  ت��ب��ذل��ه��ا 
و�لعربية  �لإمار�تية  بالثقافة  �لعامل 

و�لإ�سالمية«.
فعاليات  م���ن  �لأول  �ل���ي���وم  وي�����س��ه��د 
بعنو�ن  ���س��ع��ري��ة  �أم�����س��ي��ة  �ل�������س���ارق���ة 
كل  فيها  ي�سارك  �سعرية”  “�أطياف 
و�ل�ساعر  �ل�سايغ  حبيب  �ل�ساعر  من 
�ل�ساعرة  وت���دي���ره���ا  ����س���امل،  ط����الل 
فيما  �مل��ط��ريي،  �سيخة  و�لإع��الم��ي��ة 
ي��ق��دم ع����ازف �ل���ع���ود ط���ار����ص خمي�ص 
�سعيد �لها�سمي مقطوعات مو�سيقية 

حتت عنو�ن “مو�سيقى �لروح«.
�لأول  �ل����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  وت���ت���و�����س���ل 
ز�يد”،  “عام  ح���ول  ب��ن��دوة  ل���الإم���ارة 
ي��دي��ره��ا �ل��ك��ات��ب و�لإع����الم����ي خالد 
�لباحثان  خاللها  ويعر�ص  ققة،  ب��ن 
�أ�ستاذ  �����س����ر�ي،  ب���ن  ح��م��د  �ل���دك���ت���ور 
و�سعيد  �لإم���ار�ت،  جامعة  يف  �لتاريخ 
�ملكتبة  ب��ر�م��ج  �إد�رة  م��دي��ر  ح��م��د�ن، 
و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �لوطنية يف 
له  �ملغفور  ق��ر�ءة يف جهود  باأبوظبي، 
�آل  �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان  ب��اإذن �هلل، 
نهيان، يف بناء �لدولة، وتكري�ص قيمها 

�حل�سارية، و�أ�س�ص بنائها ونه�ستها. 
�أيام  ث��اين  يف  �ل�سارقة  ج��ن��اح  وينظم 
“وهج  ب���ع���ن���و�ن  �أم�������س���ي���ة  �مل����ع����ر�����ص، 
�ل�ساعرتان  فيها  ت�سارك  �لق�سائد” 
�ملطريي،  و���س��ي��خ��ة  غ��اب�����ص  ���س��احل��ة 

وح�سور  �لعامل،  يف  �ل�سارقة  ح�سور 
و�لثقايف  �حل�ساري  �لإم���ارة  م�سروع 
بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
ع�سو  �لقا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
�مل��ج��ل�����ص �لأع���ل���ى ح��اك��م �ل�����س��ارق��ة يف 
�سميم �لفعل �لإيجابي �لعاملي، فبعد 
هي  ه��ا  فرن�سا،  يف  �مل�سرف  �حل�سور 
�لوطنية  �لثقافة  ر�ية  �ل�سارقة ترفع 
د�ئما،  و�ملقبل  �لرب�زيل،  و�لعربية يف 
�ختارتها  حيث  �أج��م��ل،  �ل�سارقة  م��ع 
للكتاب  عاملية  عا�سمة  )�ليون�سكو(  

.») 2019 (
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  “�ساحب  وت����اب����ع: 
�ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي يف كل 
نحن  يوجهنا،  و�ملنا�سبات  �ل��ل��ق��اء�ت 
�لتو��سل  �إىل  �لإم���ار�ت،  و�أدب��اء  كّتاب 
نحو  و�ل�����س��ع��وب،  �لأمم  م���ع  �ل��ث��ق��ايف 
تبادل �ملعارف، وتفعيل حركة �لتاأليف 
يحر�ص  و�سموه  و�لن�سر،  و�لرجمة 
تطبيق  �إىل  �ل���ن���ظ���ر  حت����وي����ل  ع���ل���ى 
كبرية  فر�سا  ويتيح  �أت���اح  م��ا  وو�ق���ع، 
وجميلة للكتاب و�ملبدعني نحو مزيد 
ن�سج  ونحو  و�ل��ت��ع��رف،  �لتعريف  م��ن 

�سد�قات وتعاون مع �لآخر«. 
و�أ�ساف: “لذلك كله فاإن �حتاد كتاب 
و�أدباء �لإمار�ت و�لحتاد �لعام لالأدباء 
�ساحب  �إىل  يرفعان  �لعرب  و�لكتاب 
�لعلم  ر�ع���ي  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �ل�سمو 
�ل�سكر  �آي��ات  �أ�سمى  و�لثقافة،  و�لفكر 
و�لتقدير على دعمه �ملتو��سل، وعلى 
�إت���اح���ة م��ث��ل ه���ذه �ل��ف��ر���ص �خلالقة 
لالأدباء و�لكتاب �لإمار�تيني و�لعرب، 
يعد، بحق، حمّفز� على  �ل��ذي  �لأم��ر 
و�لإبد�ع،  و�لبحث  �لكتابة  من  مزيد 
ح��ي��ث ي�������س���ارك �حت�����اد ك���ت���اب و�أدب������اء 
م�ساركة  �سمن  كبري  بوفد  �لإم���ار�ت 
�ل�سارقة، وي�سهم بفعالية يف �لفعاليات 
�لثقافية �مل�ساحبة، و�ل�سكر بعد ذلك 
مو�سول للقائمني على هيئة �ل�سارقة 
�أحمد  ���س��ع��ادة  ر�أ���س��ه��م  وع��ل��ى  للكتاب، 
�لهيئة،  رئي�ص  �ل��ع��ام��ري  رك��ا���ص  ب��ن 
و�لتميز  �ل��ن��ج��اح  ����س��ت��م��ر�ر  متمنني 

و�لتوفيق«.
ب���ن ك����رم، مدير  ���س��ع��ادة رمي  وق���ال���ت 
م��وؤ���س�����س��ة من����اء ل���الرت���ق���اء ب����امل����ر�أة: 
�ساو  م��ع��ر���ص  يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  “تاأتي 
�ن��ط��الق��اً من  �ل���دويل للكتاب،  ب��اول��و 
�أمريكا  دول  ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا 
�لالتينية ب�سكل عام، و�لرب�زيل على 
�ل�سارقة  ب��ت��ج��رب��ة  �خل�����س��و���ص  وج���ه 
منا�سرة  جم���ال  يف  من���اء  وم��وؤ���س�����س��ة 
ومهنياً  �ق��ت�����س��ادي��اً  ومتكينها  �مل�����ر�أة 
�ملوؤ�س�سة  �إجن��از�ت  و�إب��ر�ز  و�جتماعياً، 
من  �ل��ك��ث��ري  ت�سجيع  يف  وجن��اح��ات��ه��ا 
�أكر  �أدو�ر�ً  يلعنب  �أن  على  �ل�سيد�ت 
وي�ساهمن  جمتمعاتهن،  يف  ت���اأث���ري�ً 

ب�سكل فعال يف تطورها ومنائها«.
م�ساركتنا  “حتفل  كرم:  بن  و�أ�سافت 
و�لأن�سطة،  �لفعاليات  م��ن  بالكثري 
ذكية،  وبو�سائل  ل��ل��زو�ر  �ستتيح  �لتي 
�إب��د�ع��ات جمموعة من  على  �لتعرف 

�سامل،  ط�����الل  �ل�������س���اع���ر  وي����دي����ره����ا 
�لكو�ص،  ر��سد  من:  كل  ي�سارك  فيما 
وحممد بن دخني، و�لدكتورة �ليازية 
“�ملقومات  ب��ع��ن��و�ن  ن����دوة  يف  خليفة 
�لعامل  دول  بني  �مل�سركة  �لرئي�سية 
�لن�سر” يناق�سون خاللها  يف �سناعة 
م�سركة  �أخالقيات  تطوير  �إمكانية 
�لعامل،  �ل��ن��ا���س��ري��ن يف  ب���ني جم��ت��م��ع 
وم��ع��اي��ري �ل��ن�����س��ر يف دول����ة �لإم�����ار�ت 

وجمهورية �لرب�زيل.
و�لإعالمي  �لكاتب  م��ن  ك��ل  ويبحث 
و�لرو�ئي  و�ل�ساعر  �لظاهري  نا�سر 
���س��ل��ط��ان �ل��ع��م��ي��م��ي - خ�����الل ن����دوة 
�لزرعوين  �أ���س��م��اء  �ل��ك��ات��ب��ة  ت��دي��ره��ا 
 - �لرو�ئي”  “�لر�هن  ب����ع����ن����و�ن 
�لإم���ك���ان���ات �ل�����س��ردي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة �لتي 
�مل�سهد  ت�����س��در  �ل���رو�ي���ة م���ن  م��ك��ّن��ت 
�لإب����د�ع����ي �ل��ع��رب��ي و�ل�������دويل، و�أث����ر 
�إق��ب��ال �ل��ق��ر�ء عليها، ودوره���ا يف نقل 
ثقافات �لعامل وتقلي�ص �مل�سافات بني 

�حل�سار�ت و�ل�سعوب.
�ليوم  يف  �ل�������س���ارق���ة  ج���ن���اح  وي����ق����دم 
�ل��ث��ال��ث �أرب����ع ف��ع��ال��ي��ات ث��ق��اف��ة تتنوع 
و�لأدبية،  و�لبحثية،  �ملو�سيقية،  بني 
“مو�سيقى  فعاليات  تتو��سل  حيث 
�إمي����ان  م���ن  ك���ل  وت��ن��اق�����ص  �لروح”، 
و�لدكتورة  �سعيد،  وت��ام��ر  �سيبة،  ب��ن 
�ليازية خليفة �أهمية �للتز�م بالن�ص 
ع��ن��د �لرجمة،  �لأ���س��ل��ي��ني  و�ل��ف��ك��رة 
�ملن�سور�ت  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ  و�آل�����ي�����ات 
�لورقية، وتاأثري �لرجمة على تغيري 
جانب  �إىل  للن�ص،  �لأ�سلية  �ل��ف��ك��رة 

مو�سوع �لطباعة عند �لطلب.
�لدكتور  و�ل��ك��ات��ب  �مل��م��ث��ل  وي�����س��ارك 
ح��ب��ي��ب غ��ل��وم و�ل���ك���ات���ب و�لإع���الم���ي 
بعنو�ن  �أدبية  ن��دوة  خالد بن ققة، يف 
�لكاتبة  تديرها  �لكتابة”  “جدوى 
خاللها  يطرحان  �ل��زرع��وين،  �أ�سماء 
�أ�سئلة حول �سرورة �لكتابة وجدو�ها 
ل��ل��ك��ات��ب و�مل��ج��ت��م��ع، فيما  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
تلتقي �لثقافة �لإمار�تية و�لرب�زيلية 
يف جل�سة نقا�سية بعنو�ن “�ألف عنو�ن 
وعنو�ن تقارب بني ق�س�ص �خليال يف 
تقدم  و�لرب�زيلي”  �لإم��ار�ت��ي  �لأدب 
ف��ي��ه��ا جم���د �ل�����س��ح��ي و�ل��ك��ات��ب��ة �سما 
بر�زيلي،  كاتب  �إىل  بالإ�سافة  �لدبل 
�لثقايف  �مل���ح���ي���ط  ت����اأث����ري  يف  ق�������ر�ءة 
�خليال،  ن�سو�ص  على  و�لج��ت��م��اع��ي 
ومقارنة بني ق�س�ص �خليال يف �لن�ص 

�لرب�زيلي و�لإمار�تي.
للحرف  “�إرثي  جم���ل�������ص  وي�����ق�����دم 
�أقنعة  ل�����س��ن��اع��ة  ور����س���ة  �ملعا�سرة” 
�لثقافتني  �لور�سة  وجتمع  �لأط��ف��ال، 
�لرب�زيلية و�لإمار�تية عرب ��ستخد�م 
ت�ستهر  �ل���ت���ي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �لأق���ن���ع���ة 
ب��ه��ا �ل���رب�زي���ل و�ل���ربق���ع �لإم���ار�ت���ي، 
و�سيتمكن �لأطفال من تزيني وتلوين 
م��ن �سناعتها  �لن��ت��ه��اء  بعد  �لأق��ن��ع��ة 
على �أيدي حرفيات من دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 
وحتت عنو�ن “ر�سومات تك�سر حو�جز 

احتفالية كربى بالثقافتني االإماراتية والعربية يف مدينة الـ21 مليون ن�صمة

عرو�ش �إمار�تية وندو�ت ثقافية يف من�سة »�ل�سارقة �سيف �سرف �ساو باولو للكتاب«
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�إ���س��ر�ف د�ئ��رة �مل���و�رد �لب�سرية  حتت 
��ست�سر�ف  فريق  نظم  دبي،  حلكومة 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل �ل��ت��اب��ع مل�����س��رع��ات �مل����و�رد 
��ست�سر�ف  ع��م��ل  ور����س���ة  �ل��ب�����س��ري��ة، 
�ساباً   36 ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  �مل�����س��ت��ق��ب��ل، 
و���س��اب��ة م��ن �ل��ف��ئ��ة �ل��ع��م��ري��ة  15 - 
ع��ام��اً، م��ن �خل��ري��ج��ني، وطلبة   35
�لثانوية،  و�مل����رح����ل����ة  �جل����ام����ع����ات، 
�لقطاعات  خمتلف  م��ن  و�مل��وظ��ف��ني، 
�حلكومية و�خلا�سة، بهدف �لتعرف 
�ملو�رد  م�ستقبل  ح��ول  �أفكارهم  على 
ب�سكل  دب�����ي  ح���ك���وم���ة  يف  �ل��ب�����س��ري��ة 
خا�ص، وحكومة دولة �لإمار�ت ب�سكل 
ع����ام. و�أك�����د م��ع��ايل حم��م��د ب���ن عبد 
�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي��ر ���س��وؤون جمل�ص 
كلمة وجهها  ، يف  و�مل�ستقبل  �ل���وزر�ء 
للم�ساركني خالل زيارته للور�سة، �أن 
�ملتحدة من  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
للم�ستقبل  ��ستعدت  �لتي  �لدول  بني 
م���ث���ل���ه���ا م���ث���ل �ل����ي����اب����ان و�ل�������س���ني، 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
وقال �إن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
رئي�ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 

�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�ص جمل�ص 
�مل�ستقبل  �أن  ي��وؤك��د  �هلل«  »رع���اه  دب��ي 
ويبد�أ  �ساعة،  وبعد  حلظة،  بعد  يبد�أ 
�أم���ام  م�ستحيل  ���س��يء  ل  و�أن  غ�����د�ً، 
�لإن�������س���ان ف���دول���ة �لإم��������ار�ت �أع����دت 
�أب��ن��ائ��ه��ا م��ن �ل�����س��ب��اب ل��ل��و���س��ول �إىل 
من  �لإم���ار�ت  �أبناء  ومتكن  �لف�ساء، 
�أن  �إىل  م�سري�ً  ��سطناعي،  قمر  بناء 
�لتكنولوجيا حققت تطور�ت مذهلة 
على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية، و�أحدث 
�لب�سرية،  م�����س��ار  يف  ج���ذري���اً  ت��غ��ي��ري�ً 
وه�����ذ� �ل���ت���ق���دم �ل��ت��ق��ن��ي م�����س��ت��م��ر يف 
جديد  بجيل  ويعد  �ملقبلة  �ل�سنو�ت 
من �لبتكار�ت �لتي �ستوؤثر على حياة 

�ملاليني من �لب�سر حول �لعامل.
�ن���ت���اج  م�����ن   50% �أن  و�أ�������س������اف 
�ل��ع��امل مت �سنعها يف  �ل��روب��وت��ات يف 
�ليابان حيث بد�أت يف �نتاج �لروبوتات 
يف �سبعينيات �لقرن �ملا�سي ��ستعد�د�ً 
هي  �لتقنية  �سركات  و�أن  للم�ستقبل، 
�ل��ت��ي ت��ق��ود �ل��ت��ط��ور يف �ل���ع���امل و�أن 
�مل�ستقبل ولهم  ق��ادة  ه��م  �مل��ربجم��ني 
�لأف�سلية يف بناء �لأنظمة �جلديدة، 
فالربجمة هي �لأ�سا�ص حتى تتمكن 
�لقت�سادي  �لتطور  فهم  من  �ل��دول 

�مل�ستقبلي.
ومن جانبه �أكد �سعادة عبد �هلل علي 
د�ئرة  ع��ام  �لفال�سي، مدير  ز�ي��د  بن 
�ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي، حر�ص 
�مل�ستقبل  ����س��ت�����س��ر�ف  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���رة 
و�ل����س���ت���ع���د�د ل����ه يف جم�����ال �مل������و�رد 
ع��ل��ى وظائف  و�ل��ت��ع��رف  �ل��ب�����س��ري��ة، 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل �ل��ت��ي ���س��ت��ح��ت��اج��ه��ا دو�ئ���ر 
حكومة دبي، وتاأتي ور�سة ��ست�سر�ف 
جمموعة  مب�ساركة  �ل��ي��وم  �مل�ستقبل 
من �لطالب و�ملوظفني، يف �إطار جهود 
�لفئات  خمتلف  �آر�ء  لأخ���ذ  �ل��د�ئ��رة 
تقوم  ك��م��ا  �مل�ستقبل،  وظ��ائ��ف  ح���ول 
�ل��د�ئ��رة كذلك وم��ن خ��الل كو�درها 
�إىل  �أبناء �لإم��ار�ت  �ملخت�سة بتوجيه 
�لعمل  ���س��وق  يحتاجها  تخ�س�سات 
�لإر�ساد  خالل  من  وذل��ك  م�ستقبال، 
بناء  على  و�ل��رك��ي��ز  للطلبة  �ملهني 
ق�����در�ت م��و�ط��ن��ة ���س��اب��ة ت�����و�زن بني 
ميول �لطلبة وتوجهات وحاجة �سوق 

�لعمل �مل�ستقبلي.
�لب�سرية  �مل�������و�رد  د�ئ������رة  �إن  وق�����ال 
��ستلهام  على  حتر�ص  دب��ي  حلكومة 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  روؤي���ة 
رئي�ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 

�ل��وزر�ء حاكم  �لدولة رئي�ص جمل�ص 
دبي »رع��اه �هلل« لل�سباب حيث يوؤمن 
�لفرق،  �إح��د�ث  بقدرتهم على  �سموه 
بال�سباب  ث��ق��ت��ن��ا  �ل���ق���ائ���ل:  ف�����س��م��وه 
ل��ه��ا ح�����دود لأننا  ل��ي�����ص  وق���در�ت���ه���م 
�لتي  �لإيجابية  �لطاقة  �أنهم  نوؤمن 
م���ن �سناعة  �ل���ت���اري���خ  ع���رب  مت��ك��ن��ت 
ملجتمعاتها”،  و�ل���ت���ق���دم  �لأجم�������اد 
�ساحب  لنهج  وف��ق��اً  �ل��د�ئ��رة  وت�سري 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل�سباب،  فئة  على  بالركيز  مكتوم 
�ل�سريحة  ه��ذه  لقيمة  منها  �إدر�ك�����اً 
�مل�ستقبل،  ���س��ن��اع��ة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  م��ن 
طاقات  م��ن  �لفئة  ه��ذه  متتلكه  مب��ا 
و�إمكانات متميزة، قادرة على مو�كبة 
�لتقنيات  م��ع  و�ل��ت��ع��ام��ل  �ل��ت��ط��ور�ت 
�حلديثة وتوظيفها يف خدمة �أهد�ف 
جمتمعها، �إذ تعمل �إد�رة بناء �لقدر�ت 
�لب�سرية  �مل����و�رد  د�ئ����رة  �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لطالب  توجيه  على  دب��ي  حلكومة 
يحتاجها  �لتي  �لتخ�س�سات  لختيار 
�سوق �لعمل، خا�سة �ملرتبطة بالذكاء 
و�لتخ�س�سي  و�ل��ف��ن��ي  �ل�سطناعي 
�ل�سريع  �ل��ت��ق��ن��ي  �ل��ت��ط��ور  ���س��وء  يف 
�لذي ي�سهده �سوق �لعمل من خالل 

��ستحد�ث وظائف جديدة، و�نقر��ص 
وظائف �أخرى.

و�أ�ساف �سعادة عبد �هلل علي بن ز�يد 
لهم  �سيكون  �ل�سباب  �أن  �ل��ف��ال���س��ي، 
دور مهم و�أ�سا�سي يف �لرتقاء بالعمل 
�حلكومي و�لرتقاء بالأد�ء �لوظيفي 
يف دولة �لإمار�ت، وتعمل د�ئرة �ملو�رد 
تعزيز  على  دب��ي  حلكومة  �لب�سرية 
ومنحهم  �ل�����س��ب��اب،  ب���ق���در�ت  �ل��ث��ق��ة 
لر�سم  �مل��ب��ادرة  زم���ام  لأخ���ذ  �لفر�سة 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  �لعمل  �سكل 
�لوطنية  �لأه���������د�ف  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و 
ل��الإم��ار�ت، وم��ن ه��ذ� �ملنطلق  �لعليا 
ف���اإن �ل��د�ئ��رة ت��وج��ه ط��اق��ات �ل�سباب 
�لدر��سية  �مل�سار�ت  �إىل  و�إبد�عاتهم 
�مل��ن��ا���س��ب��ة يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��وي��ة، مبا 
�جلامعية  �لتخ�س�سات  مع  ين�سجم 
مرحلة  يف  ل��ه��م  �مل���الئ���م���ة  و�مل��ه��ن��ي��ة 
م��ا ب��ع��د �ل��ت��خ��رج، ومب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 
يعود  ومب���ا  �ل��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات 
بالنفع على �مل�سرية �لتنموية يف دولة 

�لإمار�ت.
��ست�سر�ف  ع��م��ل  ور����س���ة  وت�����س��م��ن��ت 
�مل�����س��ت��ق��ب��ل و�ل����ت����ي مت ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف 
مركز �ل�سباب مببنى �أبر�ج �لإمار�ت، 

كل  ��ستغرقت  ع��م��ل،  جل�سات  ث��الث 
�لزمن،  م���ن  ���س��اع��ت��ني  ن��ح��و  ج��ل�����س��ة 
ت��خ��ل��ل��ه��ا ����س��ر�ح��ة ق�����س��رية، وذلك 
يف �إط�����ار خم��ت��رب م�����س��رع��ات �مل�����و�رد 
�ل���ب�������س���ري���ة �ل���������ذي ي�����رع�����اه ف���ري���ق 
يهدف  و�ل���ذي  �مل�ستقبل،  ��ست�سر�ف 
مل��ن��اق�����س��ة م����ب����ادر�ت وخ���ط���ط �مل�����و�رد 
يف  م�ستقبلية  روؤي��ة  لو�سع  �لب�سرية 
لإم���ارة  �حل��ك��وم��ي��ة  �لب�سرية  �مل����و�رد 
دبي  ��سر�تيجية  م��ع  تتما�سى  دب��ي 
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وت������رك������ز �ل����ن����ق����ا�����ص خ�������الل ور�����س����ة 
�لوظائف،  م�����س��ت��ق��ب��ل  ح����ول  �ل��ع��م��ل 

�مل�ستقبل،  يف  �ملطلوبة  و�لتخ�س�سات 
�إىل جانب �لتعرف على �أنظمة �ملو�رد 
�لركيز  م��ع  �مل�ستقبلية،  �ل��ب�����س��ري��ة 
على �لقطاع �حلكومي يف �إمارة دبي، 
فرق  �إىل  �مل�ساركني  تق�سيم  مت  حيث 
�ملطروحة  �مل��و���س��وع��ات  لبحث  عمل 
و�خلروج بنتائج تقدم ملتخذي �لقر�ر 
�لب�سرية  �مل��و�رد  م�سرية  يف  لالإ�سهام 

يف دبي.
�لب�سرية  �مل����و�رد  ه���ذ� وت��ع��م��ل د�ئ����رة 
�ملو�رد  دور  تعزيز  على  دبي  حلكومة 
�لب�سرية يف �لقطاع �حلكومي باإمارة 
لتطوير  �ل�سركاء  جهود  ودع��م  دب��ي، 

�لأد�ء وخدمة �ملجتمع، عرب �سيا�سات 
ون���ظ���م وت��ط��ب��ي��ق��ات د�ع���م���ة ل�����الأد�ء 
و�ل���ن���ت���ائ���ج، و�إق����ام����ة ع���الق���ات عمل 
�إيجابية، وبيئة عمل حمفزة وجاذبة 
على  و�حل��ر���ص  و�مل��و�ه��ب،  للكفاء�ت 
�لقدر�ت  وب���ن���اء  �ل��ن��وع��ي  �ل��ت��وط��ني 
وعملياً،   معرفياً  �مل��وؤه��ل��ة  �لوطنية 
ق�����ي�����اد�ت ح���ك���وم���ي���ة تفي  و�إع������������د�د 
وفق  و�مل�ستقبل،  �حلا�سر  مبتطلبات 
�لإبد�ع  ت�سجع  حديثة  عمل  �أ�ساليب 
و�لبتكار، مع �حلر�ص على ��ستد�مة 
�ملو�رد  ومم��ار���س��ات  �أن�سطة  وحوكمة 

�لب�سرية �حلكومية.

•• ال�صارقة-الفجر:

نا�سئة و��سط، فعاليات  �أقيمت يف مركز 
�ل�سخ�سية  ت���ك���وي���ن  م�����ر�ح�����ل  دورة 
�مل�سرحي،  �لأد�ء  وت��ق��ن��ي��ات  �مل�����س��رح��ي��ة 
�لتابع  �لقادة  �إع��د�د  مركز  نظمها  �لتي 
مع  بالتعاون  للريا�سة  �لعامة  للهيئة 
ربع  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ارق��ة  نا�سئة 
و�ملبتكرين، بهدف  �لقادة  قرن ل�سناعة 
�لأدو�ت  �م��ت��الك  �ل�����س��ب��اب م��ن  مت��ك��ني 
�لإبد�عية  قدر�تهم  وتعزيز  �لتعبريية، 
عرب تنمية �مللكات �جل�سدية، �ل�سعورية، 

�لفكرية، و�حل�سية.
ُن���ف���ذت على  ����س���ارك يف �ل���ور����س���ة �ل���ت���ي 
مد�ر خم�سة �أيام متتالية 17 �ساباً من 
وقدمها  و����س��ط،  نا�سئة  مركز  منت�سبي 
�لدكتور حممد م�سعود �إدري�ص م�ست�سار 
حامت  و�ل��ف��ن��ان  تون�ص  يف  �لثقافة  وزي��ر 
�لتون�سي  �لعايل  باملعهد  �لأ�ستاذ  درب��ال 
�سلوم  ع��دن��ان  و�ل��ف��ن��ان  �مل�سرحي  للفن 

نا�سئة  �لعر�ص يف  وفنون  �مل�سرح  خمرج 
�ل�سارقة.

مدير  يا�ص  بني  �لرحمن  عبد  و�أع���رب 
�لريا�سي  و�ل��ط��ب  �ل��ق��ادة  �إع���د�د  مركز 
ل��ل��ري��ا���س��ة، عن  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �ل��ت��اب��ع 
���س��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون �ل��ق��ائ��م ب��ني �ملركز 
بال�سكر  وت���وج���ه  �ل�������س���ارق���ة،  ون��ا���س��ئ��ة 

ل���ل���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى ن���ا����س���ئ���ة �ل�������س���ارق���ة 
ل���س��ت�����س��اف��ة ه����ذه �ل�������دورة �ل���ت���ي ُتعد 
��ستكماًل للمرحلة �لأوىل �لتي �نطلقت 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ة حت���ت عنو�ن  �مل��ا���س��ي  �ل���ع���ام 
�مل�سرح”،  خ��الل  من  �ل��ذ�ت  “�كت�ساف 
�سمن �مل�سروع �لتكويني �مل�سرحي �لذي 
ي�ستمر  حتى �لعام �ملقبل عرب مر�حله 

�لعاملة  �ل��ك��و�در  �إع��د�د  بهدف  �لثالث، 
يف قطاع �لنا�سئة و�ل�سباب، وحتى تكون 
�لو�سول  يف  للنا�سئة  جديدة  �نطالقة 
و�لح�����ر�ف يف جمال  �ل��ن��ج��وم��ي��ة  �إىل 
�ل�ستعد�د  ي��ا���ص  ب��ن��ي  و�أب����دى  �مل�����س��رح. 
ب��ني مركز  �ل��ت��ع��اون  �ل��ت��ام للمزيد م��ن 
كافة  يف  �ل�سارقة  ونا�سئة  �لقادة  �إع��د�د 
�لعمل  �أ���س�����ص  و�أن  خ�سو�ساً  �مل��ج��الت، 
علمية  منهجية  على  تعتمد  �مل��رك��ز  يف 
�أ�ساتذة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  و�أك���ادمي���ي���ة 
�أك����ف����اء وخم��ت�����س��ني م���ن خم��ت��ل��ف دول 

�لعامل.
�إدري�ص  م�سعود  حممد  �لدكتور  ولفت 
يف  و�لدكتور�ه  �ملاجي�ستري  جلنة  رئي�ص 
�لثقافة  وزي��ر  وم�ست�سار  تون�ص  جامعة 
�لتون�سي، �إىل �أنه �رتكز من خالل �لإطار 
للنا�سئة  قدمها  �لتي  ل��ل��دورة  �لنظري 
در��سة  خالل  من  �ل�سخ�سية  بناء  على 
�ل�سخ�سيات يف �لثقافة �ملحلية و�لو�قع، 
�لربوية و�سوًل  �لأ�ساليب  �إىل  �إ�سافة 

وكيفية  �مل�سرحي،   �لفني  �مل�ستوى  �إىل 
وحتليلها  �ل�����س��خ�����س��ي��ة  ه����ذه  ت��اأ���س��ي�����ص 
باأبعادها �لدر�مية �لثالثة �لتي تتج�سد 
و�لنف�سية  �لجتماعية،  �لطبيعية،  يف 
�لتكوين  يف  �ستان�سالف�سكي  ملنهج  وفقاً 
�مل�����س��رح��ي. وق����ال �ل��ف��ن��ان ح���امت درب���ال 
�مل�سرحي  للفن  �لعايل  باملعهد  �لأ�ستاذ 
�ل��ن��ا���س��ئ��ة على  ت����دري����ب  ب���ت���ون�������ص: مت 
�مل�سرحية يف  �ل�سخ�سية  مر�حل تكوين 
�إطار بناء �لو�سعية �لدر�مية �ملتكاملة، 
ن�سياً  �مل�سرحي  �لرجت��ال  على  و�لعمل 
ت�����س��ك��ي��ل مالمح  ب����ه����دف  وج���������س����دي����اً؛ 
�ل�����س��خ�����س��ي��ة �مل�������س���رح���ي���ة، وُت����ع����د هذه 
�لنا�سئة  �أم����ام  ر�ئ��ع��ة  ف��ر���س��ة  �ل��ور���س��ة 
و�لآخ��ري��ن من خالل  �ل��ذ�ت  لكت�ساف 
�سياغتها  ي��ت��م  م�ستحدثة  �سخ�سيات 
و��ستخدمنا  وخيالهم،  لقناعاتهم  وفقاً 
بع�ص �لتمارين لتدريبهم على �لكتابة، 
ب�سكل  ل��ل��ع��امل  نظرتهم  �إىل  و�ل��ت��ع��رف 
ن�سو�ص  كتبوه من  ما  و��ستخد�م  ع��ام، 

يف ب��ن��اء ���س��خ�����س��ي��ات��ه��م. و�أ�����س����ار درب����ال 
يف  ع��ادي��ة  غ��ري  ق���درة  للم�سرح  �أن  �إىل 
����س��ت��ن��ط��اق �خل��ي��ال وف��ت��ح �لآف�����اق �أمام 
من  متكينهم  فحاولنا  لذلك  �لنا�سئة، 
�متالك تقنيات �لأد�ء �مل�سرحي وتعزيز 
ثقتهم يف �أنف�سهم للتفاعل مع �جلمهور 
�سلوم  عدنان  وقال  �مل�سرحي.  و�لف�ساء 
خمرج �مل�سرح وفنون �لعر�ص يف نا�سئة 
يف  �ل���دورة  ه��ذه  نتائج  ت�سب  �ل�سارقة: 
وم�ساعدتهم  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  م���ه���ار�ت  زي����ادة 

�لفنون  برنامج  �أدو�ره���م يف  �إتقان  على 
�لتي  م�ساريعهم  و��ستكمال  �مل�سرحية 
م�سرح  ب���رن���ام���ج  يف  ب��ه��ا  ���س��ي�����س��ارك��ون 
ع��ل��ى م�ستوى  �ل����ع����ام،  ه����ذ�  �ل���ف���رج���ان 
�لن�ص،  كتابة  �أو  �لفكرة،  �إىل  �لو�سول 
وكيفية �سياغة �حلو�ر بني �ل�سخ�سيات، 

�إ�سافة �إىل مهار�ت وتقنيات �لأد�ء.   
وقدم �لنا�سئة يف ختام �لدورة م�سهدين 
�أثبتو� من خاللهما قدرتهم  متميزين 
�ملكت�سبة  �لفنية  �مل��ه��ار�ت  توظيف  على 

�ل��دورة، كان �مل�سهد �لأول بعنو�ن  �أثناء 
“�متحان” وج�سدو� من خالله م�سكلة 
��ستعر�سو�  �لو�ساطة و�ملح�سوبية، فيما 
يف  و�ملجتمع  �لفرد  على  �ل�سائعات  �آث��ار 
خمي�ص  �لنا�سئ  وع��رب  �ل��ث��اين.  �مل�سهد 
هذه  يف  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن  خلفان 
�لدورة �لتي تعلم منها مهار�ت �حلركة 
يف  �لتحكم  وكيفية  �مل�سرح،  خ�سبة  على 
�لذي  �مل�سهد  مع  يتنا�سب  مبا  �ل�سوت 

يقدمه

مب�صاركة 36 �صابًا و�صابة من الطالب واملوظفني

د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية حلكومة دبي تنظم ور�سة عمل ��ست�سر�ف �مل�ستقبل 

بتنظيم من مركز اإعداد القادة

نا�سئة �ل�سارقة يتدربون على تكوين �ل�سخ�سية �مل�سرحية وتقنيات �لأد�ء

ح�سة بوحميد: ��ست�سافة �لكونغر�ش �لعاملي ملتالزمة د�ون ير�سخ 
مكانة �لدولة كم�ساهم عاملي رئي�ش يف دعم �أ�سحاب �لهمم

•• جال�صكو-وام:

حميد  ب��و  عي�سى  ب��ن��ت  ح�سة  م��ع��ايل  �أك����دت 
دولة  �إ�ست�سافة  �أن  �ملجتمع  تنمية  وزي����رة 
د�ون  ملتالزمة  �لعاملي  للكونغر�ص  �لإم���ار�ت 
2020 يف دبي ير�سخ مكانة �لدولة كم�ساهم 
رئ��ي�����ص يف �حل�����ر�ك �ل��ع��امل��ي ل��دع��م ومتكني 
ومتكينهم  فئاتهم  مبختلف  �لهمم  �أ�سحاب 
من حقوقهم و�إدماجهم يف �حلياة �لتعليمية 
بذلك  معززين  و�لجتماعية  و�لقت�سادية 

مفهوم �لدمج �ل�سامل.
وع����ربت م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ن ف��خ��ره��ا ب����اأن حتظى 
�حلدث  ه���ذ�  ��ست�سافة  ب��ف��ر���س��ة  �لإم������ار�ت 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  وذل�����ك 
�أف��ري��ق��ي��ا و�ل���ذي �سي�سهد  �لأو���س��ط و���س��م��ال 
64 دولة بح�سور �أكر  م�ساركة و��سعة من 
من 1200 م�سارك من �خلرب�ء و�ملخت�سني 
متالزمة  ذوي  رع��اي��ة  جم��ال  يف  و�لباحثني 

د�ون و�أ�سرهم.
ل��ه��ا عقب  ت�����س��ري��ح  وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا - يف 
خالل  �لكونغر�ص  ��ست�سافة  ر�ي���ة  ت�سلمها 
�أع���م���ال �ل��ك��ون��غ��ر���ص �لعاملي  ف��ع��ال��ي��ات خ��ت��ام 
مدينة  يف   2018 د�ون  ملتالزمة  ملتالزمة 
دولة  �ن   - �أم�������ص  �لأ���س��ك��ت��ل��ن��دي��ة  ج��ال���س��ك��و 
�تفاقية  ع��ل��ى  و���س��ادق��ت  �ن�سمت  �لإم�����ار�ت 
ذوي  �لأ����س���خ���ا����ص  حل���ق���وق  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�لإعاقة حيث �نعك�ص هذ� �لن�سمام - بف�سل 
قيادة �لدولة �لر�سيدة - ب�سكل و��سح يف كل 

و�ل�سيا�سات  �ل��وز�ري��ة  و�ل���ق���ر�ر�ت  �ل��ق��و�ن��ني 
�لوطنية و�لتي ت�سمن جمموعة كبرية من 
�إلتز�مات  وحت��دد  �لهمم  لأ�سحاب  �حلقوق 
وز�ر�ت وموؤ�س�سات وهيئات �لدولة جتاه هذه 
..موؤكدة  �ملجتمع  ن�سيج  م��ن  �مل��ه��م��ة  �ل��ف��ئ��ة 
�لهمم  ب��اأ���س��ح��اب  �لإي���ج���اب���ي  �له��ت��م��ام  �أن 
دولة  يف  ي��ت��ن��ام��ى  د�ون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن 
�لتي تبذل يف  �إىل �جلهود  �لإم��ار�ت بالنظر 
�أفر�د  �سبيل تعزيز �لوعي لدى �ملجتمع من 
�ل��ف��ئ��ة وطاقاتها  ه���ذه  وم��وؤ���س�����س��ات مب��اه��ي��ة 
وقدرتها على �لعطاء و�مل�ساركة كاأي فرد يف 

�ملجتمع .
و�أ�سافت معاليها “ يف دولة �لإمار�ت نلم�ص 
�حل��ر���ص و�له��ت��م��ام ب��اأ���س��ح��اب �ل��ه��م��م من 
�خلدمات  خ���الل  م��ن  د�ون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
�ملقدمة لهم و�لت�سريعات و�لقو�نني ل �سيما 
�لهمم  �أ�سحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�سيا�سة 
و�لتي �أتت لتعزيز دور جمتمع دولة �لإمار�ت 
وتاأهيل  و�أف������ر�د يف مت��ك��ني  م��وؤ���س�����س��ات  م���ن 
�أ�سحاب �لهمم بالإ�سافة �إىل م�ساركة �أفر�د 
�ملجتمع كافة يف �ملنا�سبات و�لفعاليات �ملقامة 
لهذه �لفئة وتفاعلهم معهم كجزء ل يتجز�أ 

من �ملجتمع«.
وثمنت معايل ح�سة بوحميد جهود جمعية 
على  حتر�ص  �لتي  د�ون  ملتالزمة  �لإم����ار�ت 
�للتز�م بتمكني ودمج هذه �لفئة �إميانا مبا 
�إىل  يتمتعون به من مو�هب متنوعة حتتاج 
�سقلها من خالل بر�مج تربوية متخ�س�سة 

�أجل  �لعقلية و�حل�سية من  لتنمية قدر�تهم 
�لتكيف مع �ملجتمع لي�سبحو� �أع�ساء فاعلني 
ف��ي��ه ..م��ع��رب��ة ع��ن �ل��ف��خ��ر ب����اأن ت��ك��ون دولة 
�لإم���ار�ت من �أو�ئ��ل �ل��دول �لتي وقعت على 
�تفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لأ�سخا�ص من 
�لإختياري  �لربوتوكول  وعلى  �لإعاقة  ذوي 
�لتابع لها ما جعلها �لدولة �لأوىل يف منطقة 
��ست�سافة  بحق  تفوز  �لتي  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
دب����ي ل��ل��ك��ون��غ��ر���ص �ل���ع���امل���ي مل���ت���الزم���ة د�ون 
مكانتها كدولة د�عمة  ر�ّسخ  و�لذي   2020

ومعززة للدمج �ل�سامل لأ�سحاب �لهمم.
قيادتنا  نهج  �سري� على  �أن��ه  وذك��رت معاليها 
�سر�ئح  �أول��ت �لهتمام بكل  �لتي   - �لر�سيدة 
�أط��ل��ق��ت ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم����ار�ت  �ملجتمع - 
�لهمم  �أ�سحاب  لتمكني  �لوطنية  �ل�سيا�سة 
يف �ل���دول���ة و�ل���ت���ي ت��ق��وم ع��ل��ى ع���دة حماور 
�أ�سا�سية هي �ل�سحة و�إعادة �لتاأهيل و�لتعليم 
و�إمكانية  و�ل��ت�����س��غ��ي��ل  �مل���ه���ن���ي  و�ل���ت���اأه���ي���ل 
و�لتمكني  �لجتماعية  و�حل��م��اي��ة  �ل��و���س��ول 
و�لثقافة  �لعامة  �إىل �حلياة  �إ�سافة  �لأ�سري 
�إىل  �ل�سيا�سة  ه��ذه  ت��رم��ي  حيث  و�ل��ري��ا���س��ة 
�إي���ج���اد جم��ت��م��ع د�م�����ج خ����ال م���ن �حلو�جز 
لأ�سحاب  �لكرمية  و�حلياة  �لتمكني  ي�سمن 
�ل�سيا�سات  ر�سم  خ��الل  من  و�أ�سرهم  �لهمم 
�لتمتع  لهم  �ل��ت��ي حتقق  �خل��دم��ات  و�ب��ت��ك��ار 
بجودة حياة ذ�ت م�ستوى عال و�لو�سول �إىل 

�لدمج �ملجتمعي.
�ل�سيا�سة  ه���ذه  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �أن����ه  �إىل  ون��وه��ت 

تغيري  مت  للمجتمع  �لإي��ج��اب��ي��ة  ور���س��ال��ت��ه��ا 
دولة  يف  �لإع���اق���ة  ذوي  �لأ���س��خ��ا���ص  م�سمى 
باإعتبارهم  �لهمم  �أ�سحاب  ليكون  �لم��ار�ت 
�أ���س��خ��ا���ص ل��دي��ه��م �ل��د�ف��ع��ي��ة و�ل���ع���زم على 
�أف�سل  وحتقيق  و�لبناء  �ملجتمعية  �مل�ساركة 
بروٍح  �حلياة  حت��ّدي��ات  ومو�جهة  �لجن���از�ت 
بوحميد  ح�سة  م��ع��ايل  و�أ����س���ارت  �إي��ج��اب��ي��ة. 
بالتعاون  تعمل  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �أن  �إىل 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع 
وطني  ت�سنيف  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
موحد لالإعاقة على م�ستوى �لدولة ي�سمل 
جميع �لإعاقات ويكون مبثابة مرجع وطني 
خدماتها  ح�سب  �جل��ه��ات  جميع  ت�ستخدمه 
�أن  �إىل  �ل��ه��م��م لف���ت���ة  �مل���ق���دم���ة لأ����س���ح���اب 
توفري  يف  تكمن  �لت�سنيف  ه��ذ�  م��ن  �لغاية 
خدمات و�حتياجات �أ�سحاب �لهمم وت�سهيل 
ح�سولهم عليها ولي�ص ملجرد �لت�سنيف بحد 
�لإحتياجات  �لإعتبار  بعني  �لأخ��ذ  مع  ذ�ت��ه 
نوع  ع��ن  �لنظر  ب�سرف  حالة  لكل  �لفردية 
�لت�سنيف  ي�����س��اع��د  �ن  وت��وق��ع��ت   . �لإع���اق���ة 
يف رف����ع م�����س��ت��وى �ل��ت��ن�����س��ي��ق و�ل���ت���ع���اون بني 
عن  �لك�سف  �أدو�ت  لتوحيد  �ملعنية  �جل��ه��ات 
علما  �حتياجاتهم  وحتديد  �لهمم  �أ�سحاب 
�أن �لت�سنيف �ملوحد يت�سم باملرونة و�لإنفتاح 
ع��ل��ى �أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 
�لإع���اق���ة لإ���س��ت��ي��ع��اب ف��ئ��ات �لإع���اق���ة �ل����و�ردة 
حلقوق  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  يف  حقوقهم 

�لأ�سخا�ص ذوي �لإعاقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

قّدمت موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سر بدبي �سيكاً مببلغ 550 
يف  مبادر�تها  ك��اإح��دى  باأبوظبي  �لفرج  �سندوق  �إىل  دره��م  �أل��ف 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمّو  �ساحب  �أط��ل��ق��ه  �ل���ذي  ز�يد”  “عام 
مع  و�ن�سجاماً  �هلل”،  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ص  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د 
تعود  �لتي  �خلريية  �لإن�سانية  �مل�ساريع  دع��م  يف  ��سر�تيجيتها 
بالنفع على �لإن�سان و�ملجتمع يف دولة �لإمار�ت ، وذلك بح�سور 
ر،  �سعادة علي �ملطوع، �لأمني �لعام ملوؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سّ
�لعام لل�سندوق و�ل�سيد  �لعقيد حممد ح�سني �خلوري، �لأمني 

�سالح م�سلم �لكتبي، مدير �لعالقات �لعامة يف �ل�سندوق.
لل�سندوق  �لتنفيذي  �ملدير  �لنعيمي،  نا�سر  �سقر  �ل�سيد  و�أ�ساد 

�لأوق����اف و�سوؤون  ق��ّدم��ت��ه موؤ�س�سة  �ل���ذي  �ل��ك��رمي  �ل��دع��م  ب��ه��ذ� 
�ل��الزم لل�سندوق  �مل��ايل  �لدعم  ُي�سهم يف توفري  و�ل��ذي  ر،  �لق�سّ
ل���الإف���ر�ج ع��ن ن���زلء �مل��وؤ���س�����س��ات �ل��ع��ق��اب��ي��ة و�لإ���س��الح��ي��ة ودعم 
�أ�سرهم، و�ملُ�ساعدة يف �لإفر�ج عن �ملُع�ّسرين منهم ومتكينهم من 

�لعودة �إىل بالدهم مع �أ�سرهم لبدء حياة كرمية جديدة،
�لتي  �لكبري  و�ل��دع��م  �لنبيلة  �لإن�����س��ان��ي��ة  �ل��رع��اي��ة  على  و�أث��ن��ى 
توفرها �لقيادة �لر�سيدة للجميع، موؤكد�ً على �أن هذه �لترّبعات 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  لكافة  وح��اف��ز�ً  من��وذج��اً  ت�سكل  �خل��ريي��ة 
للم�ساهمة و�ملُ�ساركة يف عمل �خلري، و�لقيام مب�سوؤولياتهم جتاه 

�لوطن و�ملجتمع.
�لأوقاف  ملوؤ�س�سة  �لعام  �لأم��ني  �ملطوع،  علي  �سعادة  �سّدد  ب��دوره 
�خلريية  �ملوؤ�س�سات  جهود  ت�سافر  �أهمية  على  ر،  �لق�سّ و�سوؤون 

و�لإن�����س��ان��ي��ة �ل��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���دول���ة ك�����س��ن��دوق �لفرج 
م��ع��اً يف حتقيق  للم�ساهمة  ز�ي����د،  ع���ام  وخ��ا���س��ة يف  و�مل��وؤ���س�����س��ة؛ 
بكل  ُيعنى  متالحم  جمتمع  ببناء  �لوطنية  �لأج��ن��دة  �أول��وي��ات 
فئاته؛ فيقيل عرة �ملتعّر ويحفظ كر�مة �لفرد ويحر�ص على 

�سعادة �لإن�سان. 
مّد  �لفرج يف  يلعبه �سندوق  �لذي  �لريادي  بالدور  �ملطّوع  ون��ّوه 
على  وم�ساعدتهم  معنوياً  مادياً  وذويهم  للمع�سرين  �لعون  يد 
ر  �لنطالق من جديد، موؤكد�ً �أن موؤ�س�سة �لأوقاف و�سوؤون �لق�سّ
ت��ع��ّزز ثقافة  �لتي  ب��امل��ب��ادر�ت  �مل�ساهمة  يف  ت��األ��و ج��ه��د�ً  ل��ن  بدبي 
�لتكافل �ملجتمعي وتو��سل نهج �لعمل �خلريي و�لإن�ساين �لذي 
�آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  دعائمه  �أر���س��ى 

نهيان رحمه �هلل.  

�لفرج« »�سندوق  ل�  ر   �لق�سّ و�سوؤون  �لأوقاف  موؤ�س�سة  من  درهم  �ألف   550

•• نيويورك-وام:

�لربية  ل��وز�رة  تابع  �لإمار�تيني  للمعلمني  وفد  �أنهى 
يف  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  �لول،  �أم�����ص  و�لتعليم 
�ملتحدة  ب��ال��ولي��ات  �خل��ا���س��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  تعليم 

�لأمريكية.
ت��ر�وح��ت مدتها  �لتي  �ل���دورة  ه��ذه  برنامج  �سمل  وق��د 
�ملعلمني  ك�����ادر  م���ن   38 ن��ح��و  �أ����س���ب���وع���ني، مب�����س��ارك��ة 
�لدولة،  م�ستوى  على  �لربوية  و�لقياد�ت  �لمار�تيني 
حول  نيويورك  جامعة  يف  تدريبية  برب�مج  �لنخر�ط 
��سر�تيجيات و�أحدث ممار�سات وتطبيقات تعليم ذوي 
�أعمال  يف  �مل�ساركة  ع��ن  ف�سال  �خل��ا���س��ة،  �لح��ت��ي��اج��ات 
م��وؤمت��ر يف م��دي��ن��ة ف��ي��الدل��ف��ي��ا �لأم��ري��ك��ي��ة مل���دة تناول 
و�أدو�ت  وتطبيقات  ��سر�تيجيات  �أحدث  على  �لتدريب 
�مل�����س��رف��ت��ان ع��ل��ى هذ�  �مل��ج��ال. و�ك����دت  �لتعليم يف ه���ذ� 

ود�د  و�ل�سيدة  �حلمادي،  ح�سن  �سعيدة  �ل�سيدة  �لوفد، 
حتظى  �لتي  �لأهمية  على  لهما  ت�سريحات  يف  �ل�سحي 
بها م�ساركة معلمي دولة �لإمار�ت �ملتخ�س�سني يف هذه 
�إيجابية ت�سهم  �ل��دور�ت �خلارجية ملا تعك�سه من نتائج 
تطوير  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��دول��ة  وخطط  جهود  تعزيز  يف 
ورعاية  بتعليم  �ملتعلقة  �لوطنية  وم�ساريعها  مناهجها 
�حلمادي  �سعيدة  �ل�سيدة  و��ستعر�ست  �لهمم.  �أ�سحاب 
مديرة �لنطاق يف وز�رة �لربية جانبا من برنامج عمل 
�لدورة و�لفو�ئد �ملهمة �لتي يكت�سبها �ملعلمون و�ملعلمات 
�مل�ساركون بالدورة، مبا يف ذلك قيامهم بزيار�ت ميد�نية 
ملر�كز �سيفية متخ�س�سة برعاية وتعليم ذوي �لإعاقة 
�ملكثفة يف ور�ص عمل  �ملتحدة، وم�ساركتهم  �لوليات  يف 
ت��ه��دف �ىل �سقل ق��در�ت��ه��م وخ��رب�ت��ه��م وم��ه��ار�ت��ه��م يف 
�أ�سحاب  �لتعليم و�لرعاية و�لتعامل مع فئات  جمالت 

�لهمم بالدولة.

38 كادرً� تربويًا �إمار�تيًا يتدربون يف �أمريكا على 
�أحدث ممار�سات تعليم ذوي �لحتياجات �خلا�سة 
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•• العري�س-اأ ف ب:

ع����ادت �حل��ي��اة ل��ت��دّب ت��دري��ج��ي��ا يف �ل��ع��ري�����ص، عا�سمة 
���س��م��ال ���س��ي��ن��اء ح��ي��ث ي��خ��و���ص �جل��ي�����ص �مل�����س��ري حربا 
�لتي  �ل��د�م��ي��ة  �لع���ت���د�ء�ت  بعد  “�لتكفرييني”،  على 
�ىل  تعود  عامة  مو��سالت  و�سائل  �ملنطقة:  ��ستهدفت 
عامرة  و�سوق  جامعاتهم،  �إىل  يعودون  وط��الب  �لعمل، 

باخل�سرو�ت و�لفو�كه.
غري  �ع����الم  ل��و���س��ائ��ل  �جل��ي�����ص  ينظمها  رح��ل��ة  �أول  يف 
�ل�ساملة”  “�لعملية  ب��دء  منذ  �لعري�ص  �ىل  م�سرية 
متكنت  �ملا�سي،  ف��رب�ي��ر  م��ن  �لتا�سع  يف  �سيناء  ب�سمال 
عدة  نقاط  يف  �لتجول  من  �ل�سحافيني  من  جمموعة 
يف �ملدينة �لتي ل يز�ل �لعديد من �سو�رعها وميادينها 
�لرملية  �حل���و�ج���ز  تنت�سر  ح��ي��ث  ح���رب  ���س��اح��ة  ي�سبه 

و�لإ�سمنتية و�لكتل �حلجرية ملنع �ملرور.
جزيرة  �سبه  يف  م�ستمرة  �لع�سكرية  �لعملية  ت��ز�ل  ول 
�مل�سلحني  �ملتطرفني  على  �لق�ساء  وت�ستهدف  �سيناء 
يف  �مل�سري  �جلي�ص  ي�سميهم  كما  “�لتكفرييني”،  �و 
بياناته. و�أ�سفرت �لعملية حتى �لن عن مقتل �كر من 
30 جنديا،  يزيد على  وما  “�لتكفرييني”  200 من 

بح�سب �أرقام �جلي�ص.
�أ�سهر من هجوم  بعد قر�بة ثالثة  �لعملية  ب��د�أت هذه 
على م�سجد قرية �لرو�سة مبنطقة بئر �لعبد �لو�قعة 
�كر  �أوق���ع  �لعري�ص،  م��ن  كيلومًر�  �أرب��ع��ني  بعد  على 
من 300 قتيل من �ملدنيني، وهو �أ�سو�أ �عتد�ء �سهدته 

م�سر يف تاريخها �حلديث.
�أه����ايل �ل��ع��ري�����ص �ن حت�سنا و����س��ح��ا ط���ر�أ على  وي��وؤك��د 
تاأثرت  بعدما  �سهر،  م��ن  �أك���ر  منذ  �ليومية  حياتهم 
�ملد�ر�ص  فاأقفلت  �لم��ن��ي��ة،  ب��ال��ت��ط��ور�ت  بعيد  ح��د  �ىل 
�ل�سو�رع  م���ن  �ل��ع��دي��د  �مل�����رور يف  وم��ن��ع  و�جل���ام���ع���ات، 

وتر�جعت حركة �ملو��سالت ب�سبب �لقيود �لتي فر�ست 
على �سر�ء �لوقود.

�ألء  �لربية  بكلية  �لر�بعة  �ل�سنة  يف  �لطالبة  وتقول 
عبد �لعاطي )21 عاما( بحما�ص وقد �رت�سمت �بت�سامة 
و��سعة على �سفتيها، “عدنا للدر��سة يف 21 يونيو بعد 
م�سيفة  �ن �أغلقت �جلامعة منذ �لتا�سع من فرب�ير”، 
�حلياة  �أع����ادت  �لعري�ص  جامعة  �ىل  �ل��در����س��ة  “عودة 

للمدينة«.
�مل�����س��ري لل�سحافيني  ق��ائ��د رف��ي��ع يف �جل��ي�����ص  وي��ق��ول 
“�حلياة بد�أت تعود �ىل �أو�ساع �سبه طبيعية يف �لعري�ص” 
�لتي يقطنها قر�بة 225 �ألف �سخ�ص، “بعد �لتح�سن 

يف �لو�سع �لمني«.

وي�سرح �سباط يف �لعري�ص لفر�ن�ص بر�ص �نه مت تخفيف 
�لجر�ء�ت �ل�سارمة �لتي فر�ست قيود� على �حلركة يف 

�ملدينة مع بدء �لعملية �ل�ساملة.
وي�سيفون �نه ��سبح م�سموحا �لن �خلروج من �لعري�ص 
�يام �خلمي�ص و�جلمعة و�ل�سبت دون ��سر�ط �حل�سول 
على ت�سريح �أمني م�سبق كما كانت �حلال من قبل. غري 
�ن �لوقود ما يز�ل مقننا وي��وزع بنظام �حل�س�ص منعا 

بح�سب هوؤلء �ل�سباط. لو�سوله �ىل “�لتكفرييني”، 
و�و�سح حمافظ �سمال �سيناء �للو�ء عبد �لفتاح حرحور 
على  �ملفرو�سة  �لقيود  �ن  �ل�سحافيني  ��ستقباله  لدى 
�لتكفرييني”  حت���رك���ات  “تقليل  �ىل  ت��ه��دف  �ل���وق���ود 
و�لدر�جات  �لرباعي  �لدفع  �سيار�ت  ي�ستخدمون  �لذي 

�لبخارية يف تنقالتهم .
و�أكد �ن تخفيف �لقيود �لمنية تر�فق مع خطة لتنمية 
حت�سني  �ىل  وت��ه��دف  �ل�سلطات  تنفذها  �سيناء  �سمال 
و�لتعليم  و�ل����س���ك���ان  �ل�����س��ح��ة  جم����الت  يف  �خل���دم���ات 

وتطوير قطاعي �ل�سناعة و�حلرف �ليدوية.
�خلام�سة  يف  �ساب  وه��و  با�سم،  يعرب  �خل�سار،  �سوق  يف 
�رتياحه  عن  �خل�����س��ر�و�ت  يبيع  عمره  من  و�لع�سرين 

لعودة �حلركة �ىل �ل�سوق.
رم�سان  �سهر  منذ  متوفرة  �ل�سلع  “�أ�سبحت  وي��ق��ول 
ب�سبب  متاأخرة  �حيانا  ت�سل  ولكنها  مايو(  )منت�سف 
�لرئي�سية  �لطريق”  ع��ل��ى  �حل���و�ج���ز  ع��ن��د  �لتفتي�ص 

�ملوؤدية �ىل �لعري�ص.
�أنهت مثل  �لتي  وتقول �لطالبة عبري يف كلية �لربية 
زميلتها لتوها �أحد �متحانات نهاية �لعام لدى خروجها 
“مع عودة �لدر��سة، عادت و�سائل  من جامعة �لعري�ص 
ت��ع��د ه��ن��اك ط���و�ب���ري تنتظر  �ل��ع��ام��ة ومل  �مل���و�����س���الت 

للح�سول على مو�د غذ�ئية كما كان �لمر” من قبل.
�سعادته  ���س��ن��ة(   22( ع��ل��ي  حم��م��د  �ل��ط��ال��ب  وي���ب���دي 

باإمكانية �لتوجه �ىل �لبحر بعد طول �نقطاع.
ت�سييق  كان هناك  �ل�ساملة  �لعملية  بدء  “عند  ويقول 
�أم��اك��ن كثرية  و�أغلقت  �ملنزل �سعبا  �خل��روج من  وك��ان 
و�أ�سبح  متوفرة  �ل�سلع  ك��ل  �لن  �لبحر..  �ساطئ  مثل 

باإمكاننا �لذهاب �ىل �لبحر وهو متنف�سنا �ل�سا�سي«.
ومتت �ل�سهر �ملا�سي �إعادة فتح حمام �ل�سباحة �لوملبي 
بني  �عمارهم  ت��ر�وح  وفتيات  �سبية  وك��ان  �ملدينة.  يف 

�ل�ساد�سة و�لعا�سرة يتدربون فيه على �ل�سباحة.
و�أكدت �سايل �حل�سيني �مل�سوؤولة عن �لن�سطة �لريا�سية 
تدريجيا.  ت���دّب  ب����د�أت  “�حلياة  �أن  �ل��ع��ري�����ص  ن���ادي  يف 
�سنحتاج �ىل وقت لكي تعود �لعري�ص �ىل ما كانت عليه 

ولكنني متفائلة. ونحن باقون فيها لأننا نحبها«.

��سر�ليا  �سمال  �ل�ساحلي  �ل�سريط  �ل�سماء يف منطقة على  �متالأت 
�لقو�ت  تدريبات  �أك��رب  �أح��د  �إط��ار  �م�ص يف  دول��ة   16 بطائر�ت من 
�جلوية يف منطقة �آ�سيا و�ملحيط �لهادي.وت�ست�سيف مدينة د�روين 
4000 من �أفر�د �لقو�ت �جلوية و140 طائرة على مدى �لأ�سابيع 
�لثالثة �ملقبلة مع م�ساركة �لقو�ت �جلوية لدول من خمتلف �أنحاء 
ليال  �لتحليق  �لتدريب  بالك(.وي�سمل  )بيت�ص  ت��دري��ب  يف  �ل��ع��امل 
و�إعادة �لتزود بالوقود يف �لهو�ء ويتيح �لفر�سة �أمام �لدول لتبادل 
�ملعرفة وتعزيز �لت�سافر بني �لقو�ت يف �إحدى �أكرب مناطق �لتدريب 
وبد�أته  �سنتني  كل  ب��الك(  )بيت�ص  تدريب  �لعامل.ويقام  يف  �جل��وي 
��سر�ليا و�سنغافورة عام 1990. وقالت �لقو�ت �جلوية �ل�سر�لية 
�مللكية يف بيان على موقعها �لإلكروين �إنه يت�سمن ��ستخد�م �أ�سلوب 
�ملحاكاة للتدريب على �لت�سدي لتهديد�ت ميكن مو�جهتها يف بيئة 
“تو�سح �لأن�سطة على غر�ر بيت�ص  �لقتال �ملعا�سرة.و�أ�ساف �لبيان 
و�لأهمية  �مل�ساركة  و�ل���دول  ��سر�ليا  ب��ني  �لقوية  �لعالقة  ب��الك 
�لكبرية �لتي توليها لالأمن �لإقليمي ولتعزيز �لرو�بط عرب منطقة 

�آ�سيا و�ملحيط �لهادي«.

قرر �لق�ساء �لعر�قي �أم�ص �ل�سبت، �إحالة خم�سة من م�سوؤويل مفو�سية 
�لن��ت��خ��اب��ات �مل��ق��ال��ة �إىل �مل��ح��اك��م ب��ع��د ت��و���س��ي��ات وز�ري�����ة �أث��ب��ت��ت وقوع 
خمالفات وف�ساد مايل يف �لنتخابات �لربملانية �لتي جرت يف 12 مايو 
�أو�ئل  يف  قرر  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ص  بالتزوير.وكان  �سبهات  و�سابتها 
بدل  �ليدوي  و�لفرز  �لعد  تعيني ق�ساة لالإ�سر�ف على عمليات  يونيو  

�ع�ساء جمل�ص �ملفو�سني �لذين �أوقفو� عن �لعمل.
28 �سفحة  وبعد تلقي �لتو�سيات �حلكومية يف تقرير مف�سل جاء يف 
�طلعت عليه فر�ن�ص بر�ص، قرر جمل�ص �لق�ساة �ملنتدبني عزل و�إحالة 

خم�سة من مدر�ء �ملكاتب �إىل �لق�ساء، “بتهمة �لتزوير«.
جرب  ليث  �لقا�سي  �ملنتدبني  �لق�ساة  ملجل�ص  �لر�سمي  �ملتحدث  و�أعلن 
حمزة يف بيان، �أن �ملجل�ص قرر تنفيذ تو�سيات �للجنة �لوز�رية “�ملت�سمنة 
�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية بخ�سو�ص عزل مدر�ء مكاتب �سالح �لدين 
و�لأنبار وكركوك، �إ�سافة �إىل مديري مكتبي �لأردن وتركيا، و�إحالتهم 
بعد  ق��ر�ره  �تخذ  �ملفو�سني  “جمل�ص  �أن  �إىل  جرب  �لق�ساء«.ولفت  �إىل 
�إن �أو�ست �للجنة �لتحقيقية بذلك ب�سبب �رتكابهم خمالفات وتالعب 
وف�ساد مايل بعد م�سادقة رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء على تو�سياتها و�إحالة 
عدد منهم للق�ساء«.و�أ�سارت �للجنة يف تقريرها �إىل �أنها “�طلعت على 
كتاب �ملفو�سية �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات ب�ساأن �سر�ء �أ�سو�ت ناخبني 
و�سقيقه  �حلايل  �لتجارة  وزير  �سحاب  علي  �سلمان  �ملدعو  �إىل  من�سوبة 

�ملدعو ع�سام، ومرفق �لت�سجيل �ل�سوتي بهذ� �ل�ساأن«.

و�لأحز�ب  �مل�ستقلني  مع  م�ساور�ت  ب��د�أ  �إن��ه  خ��ان  ح��زب عمر�ن  ق��ال 
�لنتخابات  �لكبري يف  بعد فوزه  �ئتالف حكومي  لت�سكيل  �ل�سغرية 
�ملعار�سة لالحتجاج  �أح��ز�ب  ت�ستعد  باك�ستان يف حني  �لت�سريعية يف 

على عمليات تزوير يف �لقر�ع.
ح�سل حزب حركة �لن�ساف بزعامة خان على 116 مقعد� يف �قر�ع 
�ل�سرورية  مقعد�(   137( �ملطلقة  �لغالبية  من  �أق��ل  �أي  �لأرب��ع��اء 
بعد  ل��الأ���س��و�ت  �لخ���ري  �لح�����س��اء  لت�سكيل حكومة مب��ف��رده.وك��ان 
ظهر �ل�سبت �أظهر �ن حزب �لر�بطة �ل�سالمية-نو�ز بقيادة �سهباز 
�سريف حل ثانياً مع 64 مقعد�.وبد�أ حزب خان م�ساور�ت مع �سركاء 
حمتملني لت�سكيل �ئتالف حكومي وفقا للمتحدث فو�د �سودري يف 
�جلمعة  �سودري  عر�قيل.وقال  ت�سوبها  ل  �ن  حمللون  توقع  عملية 
“لقد �أجرينا �ت�سالت مع �أحز�ب �سغرية ونو�ب م�ستقلني و�سيلتقون 
قريبا قادتهم يف ��سالم �باد«.و��ساف ممثل عن حزب حركة �لن�ساف 
لحقا �ن �حلزب ياأمل يف ت�سكيل حكومة خالل ��سبوعني قبل �لعيد 

�لوطني �لباك�ستاين يف 14 �غ�سط�ص.

عوا�صم

�سيدين

ا�سالم اباد

بغداد

�إطالق �سر�ح معلم تركي 
خمتطف يف منغوليا  

•• اوالن باتور-رويرتز:

يف  خطفه  ب�ساأن  مز�عم  ت��رددت  تركي  معلم  حترير  من  �ل�سلطات  متكنت 
�إجبار  مت  بعدما  �ملدينة  مطار  �إىل  ونقله  ب��ات��ور  �ولن  منغوليا  عا�سمة 
طائرة على �لهبوط موؤقتا وفقا ملا ذكره �لإعالم �ملحلي ومن�سور على موقع 

تو��سل �جتماعي كتبه �ملعلم.
�لذي  �لدعم  على  �ملنغولية  �ل�سلطات  �أقطاي  في�سل  ويدعى  �ملعلم  و�سكر 
�لأول  �أم�����ص  �سباح  �سقته  �أم���ام  م��ن  �ختطف  وك��ان  �ل�سبت.  �م�ص  قدمته 
ح�سبما ذكر �أ�سدقاوؤه و�أ�سرته �لذين ن�سرو� تفا�سيل �خلطف على مو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي.
ويرتبط �أقطاي، �لذي يعي�ص يف منغوليا منذ 24 عاما، ب�سبكة رجل �لدين 
�لركية  �ل�سلطات  تتهمه  �لذي  �ملتحدة  �لوليات  �ملقيم يف  فتح �هلل كولن 

بامل�سوؤولية عن حماولة �لنقالب �لفا�سل يف عام 2016.
و�أتهم �أن�سار �أقطاي �ل�سلطات �لركية بال�سلوع يف خطفه. وذكر بيان من 
وز�رة �ل�سوؤون �خلارجية يف منغوليا �أن �ل�سفارة �لركية و�ل�سفري نفيا �أي 

�سلة لأنقرة بالأمر.
وجتمعت ح�سود من �أن�سار �أقطاي عند مطار جنكيز خان ورفعو� لفتات 
تطالب بتحريره �أم�ص �جلمعة بينما حتدث نا�سطون مد�فعون عن حقوق 
�لإن�سان وطالبو� �ل�سلطات بالتحرك �إز�ء عملية �خلطف �لتي يرون �أن لها 

دو�فع �سيا�سية.
و�أجربت �ل�سلطات �لطائرة �لتي كانت تقل �أقطاي على �لهبوط ثم �أقلعت 

بدونه يف �ل�ساعة 0915 م�ساء.
عملية  ب�ساأن  حم��ددة  معلومات  لديها  لي�ص  �إن  �ملنغولية  �ل�سلطات  وقالت 

�خلطف و�أ�سافت �أنها جتري حتقيقا.

قتلى يف �عتد�ء على مركز لتدريب 
�لقابالت باأفغان�ستان

•• جالل اباد-اأ ف ب:

�أعلن �ملتحدث با�سم حاكم ولية ننغرهار عطاء �هلل خوجياين �م�ص لوكالة 
فر�ن�ص بر�ص �أن �لعتد�ء على مركز تدريب قابالت �أفغاين يف جالل �باد 
يف �سرق �أفغان�ستان “�نتهى” بعد �سبع �ساعات على �طالق نار متبادل بني 
قو�ت �لأمن و�ملهاجمني �ملتح�سنني.و�أ�سار �ملتحدث با�سم �سرطة ننغرهار 
غالم �سنايع ��ستناكز�ي �إىل �أن �لعتد�ء �لذي مل تعلن �أي جهة م�سوؤوليتها 
�لأقل.و�أكد  على  “قتيلني وخم�سة جرحى”  �أ�سفر عن  �ل�ساعة،  عنه حتى 
متحدث با�سم حركة طالبان ذبيح �هلل جماهد لفر�ن�ص بر�ص �أن “�عتد�ء 
ما يطرح فر�سية �أن يكون تنظيم د�ع�ص  جالل �باد ل ميّت �إلينا ب�سلة”، 
�سماع  بر�ص  فر�ن�ص  لوكالة  عيان  �سهود  عنه.و�أكد  �مل�سوؤول  هو  �لإره��اب��ي 

�نفجار�ت متتالية تلتها طلقات نارية.

��ستقالة نائب رئي�ش مالوي �حتجاجا على �لف�ساد 
 •• ليلوجنوي-رويرتز:

قال نائب رئي�ص مالوي �ساولو�ص ت�سيليما، �لذي ��ستقال من �حلزب �حلاكم 
ويعتزم �لر�سح للرئا�سة، �إن �إد�رته �ستحقق يف مز�عم ف�ساد بحق م�سوؤولني 

يف �حلكومة �حلالية و�أ�ساف �أن �أي خمالف “لن يفلت من �لعقاب«.
وهزت �لعديد من ف�سائح �لف�ساد مالوي خالل �لعقد �ملا�سي وعاد �لأمر 

�إىل �سد�رة �مل�سهد مع �ل�ستعد�د لإجر�ء �نتخابات عامة �ل�سنة �لقادمة.
�لأ�سبوع  �حل��اك��م  �لتقدمي  �لدميقر�طي  �حل��زب  م��ن  ت�سيليما  و��ستقال 
�ملا�سي �حتجاجا على مز�عم �لف�ساد. ويعترب نائب �لرئي�ص �أقوى مناف�ص 
لختيار   2019 يف  جت��رى  �لتي  �لنتخابات  يف  موثاريكا  بير  للرئي�ص 
يف  ل��روي��رز  ت�سيليما  �ملحلية.وقال  و�ملجال�ص  �ل��ربمل��ان  و�أع�ساء  �لرئي�ص 

مقابلة “�أي �سخ�ص كد�ص ثروة بالف�ساد لن يفلت من �لعقاب«.

رغم ا�صتمرار احلرب على "االإرهابيني "

�حلياة تعود جمددً� �ىل �لعري�ش يف �سيناء  

•• بريوت-رويرتز:

�ل�سوريني  �لالجئني  مئات  عاد 
لبنان  من  قادمني  �لوطن  �إىل 
قافلة حافالت  �ل�سبت يف  �م�ص 
حكومتي  ب��ني  ترتيب  مب��وج��ب 
بريوت  �سعي  �إط���ار  يف  �لبلدين 
�ملناطق  ���س��ك��ان  ع����ودة  ل��ت�����س��ري��ع 

�لتي �نتهى �لقتال فيها.
�لر�سمي  �ل���ت���ل���ف���زي���ون  وذك�������ر 
�مل��ت��وق��ع عبور  �أن م��ن  �ل�����س��وري 
�حل����دود  لج����ئ   1200 ن��ح��و 
عائدين من لبنان �ليوم �ل�سبت 

قبل �لعودة �إىل ديارهم.
�لتلفزيونية  �ملنار  قناة  وذك��رت 
�لتابعة جلماعة حزب �هلل نقال 
ع��ن �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��الأم��ن �لعام 
�إب���ر�ه���ي���م ع��ب��ا���ص قوله  �ل���ل���و�ء 

عودة  �ست�سهد  �ملقبلة  “�لفرة 
مئات �لف �لنازحني من لبنان 

�ىل ديارهم«.
�لر�سمي  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  وع���ر����ص 
�ل�سوري وقناة �جلديد �خلا�سة 
م�������س���ورة  ل���ق���ط���ات  ل���ب���ن���ان  يف 
بالالجئني  م��ل��ي��ئ��ة  حل���اف���الت 

عند نقطة �ملرور �حلدودية.
�أحدث جمموعة من  وهذه هي 
�ل��ع��ائ��دي��ن مبوجب  �ل��الج��ئ��ني 

ترتيب بني �لبلدين.
وي�����س��ت�����س��ي��ف ل��ب��ن��ان �أك�����ر من 
ما  �أي  �����س����وري  لج�����ئ  م���ل���ي���ون 
يعادل �أكر من ربع عدد �سكانها 
كبار  لبنانيون  �سيا�سيون  وق��ال 
�أن  ي��ت��ع��ني  م��ن��ه��م  �ل���ك���ث���ري  �إن 
يعودو� �إىل وطنهم مع ��ستعادة 
�سيطرته  �لأ�سد  ب�سار  �لرئي�ص 

على معظم �أنحاء �لبالد.
�سافر  �حل������ايل  �لأ�����س����ب����وع  ويف 
م�سوؤول رو�سي كبري �إىل بريوت 
ملناق�سة خطة �لعودة �جلماعية 
�لدفاع  وز�رة  وقالت  لالجئني. 
 1.7 م���ن  �أك�����ر  �إن  �ل��رو���س��ي��ة 
مليون لجئ ينبغي �أن يتمكنو� 
يف  �����س����وري����ا  �إىل  �ل�����ع�����ودة  م�����ن 

�مل�ستقبل �لقريب.
�إن  �مل����ت����ح����دة  �لأمم  وت�����ق�����ول 
�لأو��������س�������اع �مل���ط���ل���وب���ة ل���ع���ودة 
غري  ����س���وري���ا  �إىل  �ل���الج���ئ���ني 
كافية بعد مرور �أكر من �سبعة 
�أعو�م على بدء �حلرب �ل�سورية 
�أ���س��ف��رت ع��ن مقتل مئات  �ل��ت��ي 
�أك��ر من ن�سف  �لآلف ون��زوح 
�حلرب  قبل  �سوريا  �سكان  ع��دد 

عن منازلهم.

عودة جمموعة من �لالجئني �ل�سوريني من لبنان 
•• باري�س-اأ ف ب:

بعد ع�سرة �أيام عا�ستها باري�ص على وقع 
�ملعاون  بينال،  �ألك�سندر  ق�سية  تطور�ت 
�ل�سابق للرئي�ص �إميانويل ماكرون �ملتهم 
متظاهرين،  بحق  عنف  �أعمال  بارتكاب 
�ل��ف��رن�����س��ي��ة يف هدنة  �حل���ك���وم���ة  ت���اأم���ل 

مبنا�سبة �لعطلة �ل�سيفية.
�لك�سف  بعد  يتجدد  قد  �جل��دل  �أن  غري 
�سكويني  ع����ن  �جل���م���ع���ة  �لأول  �م���������ص 
يطاول  ح��ادث  ب�ساأن  �لق�ساء  �إىل  رفعتا 
�أثارت  �لتي  �لوقائع  بعد  ح�سل  بينال، 
�لأ�سبوع  ه��ذ�  نهاية  يف  �لف�سيحة.يبد�أ 
باري�ص  خلو  مع  �أغ�سط�ص  عطلة  مو�سم 
�لعا�سمة  ي��غ��ادرون  �ل��ذي��ن  �سكانها  م��ن 
زحمة  �ل��ط��رق��ات  فت�سهد  لال�سطياف، 

�سري خانقة وتكتظ �لقطار�ت بالركاب.
�ل�سنوي  �ل�����س��ي��ف��ي  �مل��و���س��م  ه���ذ�  وي���ب���د�أ 

يوم  �ل�����س��ح��ف لأول  �ن�����س��رف��ت  وق���ت  يف 
�جلمعة �إىل تناول �سبل مقاومة �لقيظ، 
�لتي  بينال”  “ق�سية  ع��ن  متغا�سية 

غابت عن �سفحاتها �لأوىل.
ينعك�ص  �أن  �لرئا�سية  �لغالبية  وت��اأم��ل 
وعنونت  ع���ل���ي���ه���ا  �ل�������س���ي���ف���ي  �ل�����ه�����دوء 
يريد  “ماكرون  “لوموند”  �سحيفة 
ت�سريحات  على  تعليقا  م�سافة”،  �أخ��ذ 
م����اك����رون �خل��م��ي�����ص خ����الل زي������ارة �إىل 
فيها  �سعى  �إ�سبانيا،  �إىل  ث��م  �لبريينيه 
�أنها  معترب�  �لق�سية  �ساأن  من  للتقليل 

“زوبعة يف فنجان«.
وبعدما لزم �لرئي�ص �ل�سمت يف مرحلة 
خاللهما  ي�����س��رح  ي��وم��ني  ق�����س��ى  �أوىل، 
معاونه  خطاأ  م�سوؤولية”  “يتحمل  �أن��ه 
�إخ���م���اد  �ل�������س���اب���ق، وح����ني مل ي��ن��ج��ح يف 
لدّي” كاأمنا  م��ا  “قلت  �أع��ل��ن  �حل��ري��ق، 

لو�سع حد لل�سجال.

ذ�تها وقال  �ل�سر�تيجية  و�تبع فريقه 
دونورماندي  جوليان  �ل��دول��ة  �سكرتري 
م���ع���اودة  ع��ل��ي��ن��ا  �أن  “�أعتقد  �جل���م���ع���ة 

�لعمل«.
بنجامان  �حلكومة  با�سم  �ملتحدث  �أم��ا 
�أن��ه �سيتم  �لأرب��ع��اء  غريفو، ف��ريدد منذ 
هذه  م����ن  �لعرب”  “كل  ����س��ت��خ��ال���ص 
�ل��ق�����س��ي��ة ول��ك��ن ع��ن��د ����س��ت��ئ��ن��اف �لعمل 

�ل�سيا�سي بعد �لعطلة.
�إىل  بحاجة  �لرئي�ص  �أن�سار  �أن  و�لو�قع 
�سيا�سية  عا�سفة  بعد  �أنفا�سهم  ��ستعادة 

وق�سائية ��ستمرت �أ�سبوعا ون�سف.
�لأربعاء  “لوموند”  �سحيفة  وك�سفت 
حلية  ذ�  غام�سا  �سابا  �أن  يوليو   18 يف 
بال�سرب  تعر�ص  �سرطي  خ��وذة  يعتمر 
يف  مايو  من  �لأول  يف  �ثنني  ملتظاهرين 
يف  هو  باري�ص،  يف  كونري�سكارب  �ساحة 

�لو�قع معاون “مقرب” من �لرئي�ص.

فرن�سا تاأمل يف هدنة  بعد عا�سفة بينال  

تظاهر�ت حا�سدة �سد رفع �سن �لتقاعد يف رو�سيا 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

�سارك ع�سر�ت �لآلف �م�ص يف خمتلف �نحاء رو�سيا 
�لرو�سي  �ل�سيوعي  �حل��زب  �ليها  دع��ا  تظاهر�ت  يف 
�ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م�����س��روع رف���ع ���س��ن �ل��ت��ق��اع��د �لذي 

يناق�سه �لربملان.
يف مو�سكو، �سارك مئة �ألف �سخ�ص بح�سب �ملنظمني 
ولكن مر�قبني حتدثو� عن عدد �أقل يف جتمع ح�سل 

على ت�سريح بتنظيمه.
يدك  �رفع  “بوتني،  مثل  �سعار�ت  �ملتظاهرون  وردد 
وحملو� لفتات كتب عليها: “نريد  عن تقاعدنا”. 
�أن نعي�ص على معا�ساتنا ولي�ص �أن منوت يف �لعمل«.

و���س��م��ل��ت �ل��ت��ظ��اه��ر�ت ع�����س��ر�ت �مل����دن �لأخ�����رى من 
ويف  رو���س��ي��ا.  وغ��رب  �سيبرييا  �إىل  �لأق�����س��ى  �ل�سرق 
�سان بطر�سربغ، ثاين �أكرب مدن �لبالد، جتمع نحو 
�ألف �سخ�ص ر�فعني �أعالماً حمر�ء، وحمل �لبع�ص 

�سور �ستالني.
ويف نوفو�سيبري�سك، يف غرب �سيبرييا، ذكرت وكالة 
�سخ�ص   1200 �أن  “تا�ص”  �حل��ك��وم��ي��ة  �لأن���ب���اء 

�ساركو� يف �لحتجاج، نقال عن �لبلدية.
ومت �لتعبري عن هذه �ملعار�سة غري �ملاألوفة لإجر�ء 
دعمه �لرئي�ص فالدميري بوتني من خالل عري�سة 
 2،9 جمعت  �لإ���س��الح  �إل��غ��اء  �إىل  تدعو  �إلكرونية 
مع  �ملت�سالح  �ل�سيوعي  ف��احل��زب  ت��وق��ي��ع.  م��ل��ي��ون 
�ل��ك��رم��ل��ني، ي��ع��رب �أح��ي��ان��ا ع���ن م��ع��ار���س��ت��ه لبع�ص 

�لجر�ء�ت.
�لتقاعد  م��ع��ا���س��ات  م�����س��األ��ة  �إىل  ب��وت��ني  ي��ت��ط��رق  مل 
خالل �حلملة �لتي �أدت �إىل �إعادة �نتخابه يف �آذ�ر/

يف   64% �إىل  �ن��خ��ف�����س��ت  �سعبيته  ول��ك��ن  م���ار����ص 

يوليو مقابل %80 يف مايو وفًقا للمركز �لرو�سي 
لدر��سات �لر�أي.

وق���ال���ت �ي��ري��ن��ا �ي��ف��ان��وف��ا )49 ع���ام���ا( وه����ي من 
�ملتظاهرين يف �سان بطر�سربغ “لقد �سدق كثريون 
ب��وت��ني ع��ن��دم��ا ق���ال �إن����ه ل���ن ي��ك��ون ه��ن��اك ��سالح 

للتقاعد. هذه دمياغوجية. لقد خاب �أملي فيه«.
�لتقاعد  ���س��ن  زي����ادة  ع��ل��ى  �ل��ق��ان��ون  م�����س��روع  ين�ص 
للرجال  للن�ساء و65 عاماً  63 عاماً  �إىل  تدريجياً 
�لقانون �ملطبق حاليا.  55 و60 عاماً وفق  مقابل 
وقال �لرئي�ص بوتني �لأ�سبوع �ملا�سي �إنه ل ي�ست�سيغ 
�لفكرة لكن كان ل بد من “�تخاذ قر�ر�ت حا�سمة«.

�لرو�ص،  م��ن  �لعديد  �إن  �لإ���س��الح  معار�سو  يقول 

�أعمارهم  متو�سط  يبلغ  �لذين  �لرجال  وخ�سو�سا 
66 ���س��ن��ة ل���ن ي��ت��م��ك��ن��و� م���ن �ل���س��ت��ف��ادة م���ن فرة 

�لتقاعد.
�ل�سيوعي  �حل��زب  زعيم  زي��وغ��ان��وف  غينادي  وق��ال 
“�سي�سل  مو�سكو  يف  �ل�سبت  ت��ظ��اه��رة  يف  �مل�����س��ارك 
�جلميع �ىل �لتقاعد يف نع�سهم. هذه �سربة جلميع 

مو�طنينا«.
وي�سري معار�سون �آخرون للقانون �إىل عدم �هتمام 

�أ�سحاب �لعمل بت�سغيل كبار �ل�سن.
جاءت  �لتي  عاما(   59( نيكيفوروفا  غالينا  وقالت 
ل  �سنعي�ص.  “كيف  بطر�سربغ،  �سان  يف  لالحتجاج 
�أعرف. �نهم ل يوظفون �أحد�ً فوق �سن �خلم�سني«.

تون�ش: رفع حظر �ل�سفر عن �سليم �لرياحي
•• الفجر – تون�س 

�أعلن �لطيب بال�سادق حمامي �لرئي�ص �ل�سابق حلزب �لحتاد 
منوبه  �أن�����س��ف  “�لق�ساء  �أن  �ل��ري��اح��ي  �سليم  �حل��ر  �ل��وط��ن��ي 
باإبطال �لإجر�ء�ت �لتحفظّية �ملتخذة �سّده منذ �أكر من �سنة 

و�أنه مت رفع حتجري �ل�سفر عليه«. 
�لر�سمية  �سفحته  على  ن�سرها  تدوينة  يف  بال�سادق  وك�سف 
�لق�سائي  ب��ال��ق��ط��ب  �لتحقيق  ق��ا���س��ي  �أن  في�سبوك  مب��وق��ع 

�لختبار  باإعادة  تقريبا  �سهرين  منذ  �أذن  و�مل��ايل  �لقت�سادي 
�ملايل، مربز� �أن ذلك يوؤكد “وجود عدة �أخطاء �سابت �لختبار 
�لأول” معترب� ذلك “خطوة �إيجابية ومهّمة نحو �إثبات بر�ءة 

ذمة �لرياحي من �ل�سبهة �ملن�سوبة �إليه«.
قد  ك��ان  و�مل���ايل  �لقت�سادي  �لق�سائي  �لقطب  �أن  �إىل  ي�سار 
�أ�سدر يف يونيو 2017 قر�ر� يق�سي بتجميد �أر�سدة و�أ�سهم 
وغ�سل  تبيي�ص  ج��ر�ئ��م  �أج��ل  م��ن  �ل��ري��اح��ي  �سليم  وممتلكات 
قر�ر  �إ���س��د�ر   ،2017 �سبتمرب   19 ب��ت��اري��خ  مت  كما  �أم����و�ل، 

بتحجري �ل�سفر عليه مبوجب نف�ص �لق�سية.
يذكر �أن رئي�ص حزب �لحتاد �لوطني �حلر �سليم �لرياحي كان 
قد �أعلن يف دي�سمرب 2017 عن ��ستقالته من رئا�سة �حلزب 
�ل��ت��اري��خ �ختفى  ذل��ك  ذل��ك ومنذ  �أ���س��ب��اب  ع��ن  �أن يك�سف  دون 
�ل�ساحة  عن  �ختفى  �ن  بعد  �ل�سيا�سية  �ل�ساحة  عن  �لرياحي 

�لريا�سية با�ستقالته من رئا�سة �لنادي �لفريقي.
وكان �ملكتب �ل�سيا�سي لالحتاد �لوطني �حلّر قد رف�ص ��ستقالة 

رئي�ص �حلزب �سليم �لرياحي ودعاه للعدول عن قر�ره.

�صليم الرياحي.. االنفراج
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عربي ودويل

•• بروك�صل-اأ ف ب:

�لنف�سايل  كاتالونيا  رئي�ص  وع��د 
بوت�سيمون  ك���ارل���ي�������ص  �ل�������س���اب���ق 
“�لق�سية  ع���ن  �ل���دف���اع  مب��و����س��ل��ة 
وذلك  �لعادلة لل�سعب �لكاتالوين”، 
�م�ص  ع���ق���ده  ����س���ح���ايف  م����وؤمت����ر  يف 
ل����دى عودته  ب��روك�����س��ل  �ل�����س��ب��ت يف 
من  ����س��ه��ر  �رب��ع��ة  ب��ع��د  بلجيكا  �ىل 
بوت�سيمون  �ملانيا.وقال  يف  توقيفه 
�سحايف  موؤمتر  خ��الل  بالإنكليزية 
نهاية  ل��ي�����س��ت  “�نها  ب��روك�����س��ل  يف 
�لرحلة. �ساأجوب قارتنا للدفاع عن 
�لق�سية �لعادلة لل�سعب �لكاتالوين، 
ق�سية  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة،  ق�����س��ي��ة 

�حلرية، ق�سية تقرير �مل�سري«.
ما  تنتهي  ل��ن  “رحلتي  �ن  و����س��اف 
�ل�سجناء  ع��ن  �لف����ر�ج  ي��ت��م  مل  د�م 
�ل�سيا�سيني ومل يتمكن �ملنفيون من 
خلفه  جانبه  �ىل  وجل�ص  �لعودة”. 

كيم تور� �لنف�سايل �ملت�سدد.
من  م���زي���د  “باحلاق  ت�����ور�  ووع�����د 

ب���اإ����س���ب���ان���ي���ا �ذ�  �مل���ق���ب���ل���ة  �ل����ه����ز�ئ����م 
�لنف�ساليني  ق��م��ع  يف  ��ستمرت” 

�لكاتالونيني.
ول يز�ل ت�سعة قادة �نف�ساليني قيد 
بتهمة  ��سبانيا  يف  �مل��وق��ت  �لتوقيف 
�خرون  �ستة  يقيم  فيما  �لع�سيان 

بينهم بوت�سيمون يف �ملنفى.
�لقائم مع  �حل���و�ر  ع��ن  ت���ور�  و�سئل 
�حلكومة �ل�سر�كية برئا�سة بيدرو 
روؤي���ة  �ىل  �حل��اج��ة  ف��اك��د  �سان�سيز 
وقال  “�حلو�ر يرجم �ىل وقائع”، 
�ل�سبانية  �حلكومة  �ليوم  “نطالب 

بوقائع«.
�حلايل  كاتالونيا  رئي�ص  ي���ز�ل  ول 
يعترب بوت�سيمون �لرئي�ص �ل�سرعي 
لالإقليم، وكان �لخري جنم �ملوؤمتر 

�ل�سحايف.
هناك  “لي�ص  ب��وت�����س��ي��م��ون  وق�����ال 
م��ن��ح��ي و�سع  �ح��ت��م��ال لأط���ل���ب  �ي 
حر،  �وروب��ي  �نا  �ل�سيا�سي.  �لالجئ 
ل��ي�����ص ف��ق��ط ���س��م��ن ف�����س��اء �لحت���اد 
با�ستثناء  مكان  كل  بل يف  �لوروب���ي 

��سبانيا«.
�لزعيم  �ل���ت���ق���ى  �مل������وؤمت������ر  وق����ب����ل 
�لن���ف�������س���ايل ����س���ب���اح���ا �ع�������س���اء يف 
�سابقني  ووزر�ء  كاتالونيا  حكومة 
�ل�سبت  �ملنفى.ويتوجه بعد ظهر  يف 
بروك�سل  ���س��اح��ي��ة  يف  ووت���رل���و  �ىل 
�ل�ساعة  �عتبار� من  ��ستقبال  حلفل 

16،00 )14،00 ت غ(.
�ملعركة  ق��ي��ادة  بوت�سيمون  وي��ع��ت��زم 
يف  ويقيم  لكاتالونيا.  �لنف�سالية 
�جلمهورية”  ب�”بيت  ت��ع��رف  ف��ي��ال 
“جمل�ص  ت�����س��ك��ي��ل  ���س��ي��ح��اول  ح��ي��ث 
حم���اول���ة  ب����ه����دف  للجمهورية” 

تدويل �لق�سية �لنف�سالية.
ب��ان��ه ل يحظى  ب��وت�����س��ي��م��ون  و�ق����ر 
مو�سحا  �وروب��ي��ة،  دول��ة  �ي  بتاأييد 
�ن�سطة  “مو��سلة تطوير  �ن هدفه 
�سعب  ع���ل���ي���ه  و�ف��������ق  ت���ت�������س���ل مب�����ا 
�كتوبر”،  م��ن  �لول  يف  ك��ات��ال��ون��ي��ا 
يف ��سارة �ىل ��ستفتاء 2017 حول 
تقرير �مل�سري �لذي حظره �لق�ساء 
�ل����س���ب���اين وت��خ��ل��ل��ت��ه �ع���م���ال عنف 

لل�سرطة.
وت�سكل عودة بوت�سيمون �ىل بلجيكا 
ن��ه��اي��ة م�����س��ار �وق����ف خ��الل��ه لوقت 
�مل��ان��ي��ا. وك���ان و���س��ل �ىل  ق�سري يف 

�حلكومة  ���س��ي��ط��رة  ب��ع��ي��د  ب��ل��ج��ي��ك��ا 
كاتالونيا  على  �ل�سبانية  �ملركزية 
 27 �ثر ف�سل �عالن �ل�ستقالل يف 

�كتوبر �لفائت.

�لباروت يبحث �لتعاون مع �لربملان �لعربي وجمل�ش �لطفولة 
•• القاهرة -وام:

�أك���د ���س��ع��ادة �أمي���ن عثمان �ل��ب��اروت �أم���ني ع��ام �ل��ربمل��ان �ل��ع��رب��ي للطفل �أه��م��ي��ة توطيد 
�لعالقات �مل�سركة بني �لربملان و�جلهات ذ�ت �ل�سلة ل�سيما �لربملانية و�ملعنية ب�سوؤون 
�ملجالت  خمتلف  يف  �مل�سرك  �لعمل  �سبيل  يف  و�حل����و�ر�ت  �ل��ل��ق��اء�ت  وتعزيز  �لطفولة 
وتبادل �خلرب�ت. جاء ذلك يف �أعقاب �ختتام برنامج �أعماله وزيارته للقاهرة بعد �أن عقد 
�جتماعني منف�سلني مع عبد �لعظيم �لبابلي �لقائم باأعمال �لربملان �لعربي و�لدكتور 

ح�سني �لبيالي �أمني عام �ملجل�ص �لعربي للطفولة و�لتنمية.
ب�سوؤون  �ملعنية  �جلهات  خمتلف  مع  �لتو��سل  قنو�ت  لتعزيز  تطلعه  عن  �لباروت  وعرب 
�لربملان  تاأ�سي�ص  يخدم  مبا  �مل�سركة  �لأع��م��ال  من  لال�ستفادة  للطفل  �لعربي  �لربملان 

وطرح �لق�سايا �لتي ت�سكل حمور� هاما لتنمية دور �لأطفال يف مناق�سة ق�ساياهم و�لذي 
ينعك�ص على �أوطانهم بالتقدم و�لتنمية.

�لعمل  �أوج��ه  �لبابلي  مع  �جتماعه  للطفل خالل  �لعربي  �لربملان  عام  �أم��ني  و��ستعر�ص 
�مل�سركة و�مل�ستقبلية بني �لربملانني حتت مظلة �جلامعة �لعربية و�آليات تناول �لق�سايا 

و�لتو�سيات ورفعها لأع�ساء �لربملان �لعربي.
�ملفاهيم  تعميق  �ملتو��سل يف  وعمله  �لعربي  �لربملان  ل��دور  تقديره  �لباروت عن  و�أع��رب 
�لعربي من  �لعامل  �سعوب  �لتعاون بني  �لعربي وتعزيز  �لوطن  �لدميقر�طية يف  و�لقيم 
�أجل �ل�سالم و�لتنمية.كما بحث �لباروت خالل لقائه �لدكتور ح�سني �لبيالي �أمني عام 
�ل�سوء على ما  ت�سليط  �مل�سرك من خالل  �لتعاون  �لعربي للطفولة و�لتنمية  �ملجل�ص 
يحتاج �إليه �لطفل من �أدو�ت ومهار�ت ومناق�سة ق�سايا �لطفل تعليميا و�سحيا وثقافيا 

مبا يعمق روح �لنتماء و�لتاريخ و�حل�سارة و�لنفتاح على �لثقافات وفنون �لمم �لأخرى 
و�أ�سار �لبيالوي �إىل �أن �لربملان �لعربي للطفل كان �أمنية تر�ود كافة �ملعنيني بالطفولة 
يف برملان يجمع �أطفال �لوطن �لعربي حتت قبة و�حدة يبحثون ق�ساياهم ويبدون وجهة 
نظرهم .. منوهاً �إىل �أن �لربملان حتقق بف�سل روؤية ودعم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ص �لأعلى حاكم �ل�سارقة و�لقائمني على �جلامعة 

�لعربية وتوحد رغبة �جلميع يف تاأ�سي�ص كيان �لربملان ليكون منرب �لأطفال �ملقبل.
�لعربي  �ملجل�ص  م��ع  �مل�سرك  �لعمل  تعزيز  على  حر�سه  �إىل  �ل��ب��اروت  لفت  جهته  م��ن 
�لطفال  ودر����س��ة  وفهم  مبعرفة  �لفاعلة  �جلهات  من  �ملجل�ص  ك��ون  و�لتنمية  للطفولة 
ويتمتع ب�سر�كة نوعية مع جامعة �لدول �لعربية ومن بيوت �خلربة يف جمال �لطفولة 

على م�ستوى �لوطن �لعربي.

•• القام�صلي-اأ ف ب:

�مل�سرك ملجل�ص �سوريا  �لرئي�ص  قال 
�إن  در�ر،  ري����ا�����ص  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�سوريا  وجمل�ص  �ل�سورية  �حلكومة 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ل��دي��ه��م��ا �ل��رغ��ب��ة يف 
كافة  ح����ل  �إىل  ل���ل���و����س���ول  �حل�������و�ر 
�أننا  و�أعلنا  “�سبق  و�أ�ساف  �لعقبات، 

نريد �حلو�ر بدون �سروط ».
�ليوم  خ��ا���ص،  ت�سريح  يف  در�ر  و�أك���د 
�سوريا  جم��ل�����ص  “وفد  �أن  �ل�����س��ب��ت، 
�إىل  �ل�������ذي ح�������س���ر  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي 
دم�����س��ق ل��ي�����ص ل���دي���ه ����س���روط، وكما 
�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����ص ب�����س��ار �لأ���س��د ووزير 
�خل��ارج��ي��ة ول��ي��د �مل��ع��ل��م، �أن��ه��م��ا مع 
�إيجابياً  يكون  �أن  ون�سعى  �لتفاو�ص 

للو�سول �إىل �حلل �ل�سحيح«.
وحول �تهام �لرئي�ص �ل�سوري لقو�ت 
تتحالف  �لتي  �لدميقر�طية  �سوريا 
باخليانة،  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات  م����ع 
�سهادة  �إىل  ن��ح��ت��اج  “ل  در�ر:  ق����ال 
��سطررنا  �أح����د،  م��ن  ���س��ل��وك  ح�����س��ن 
ل��ل��ت��ع��اون و�ل�������س���ر�ك���ة م���ع �ل���ولي���ات 
لتحرير  �ل��دويل،  و�لتحالف  �ملتحدة 
تخلي  بعد  د�ع�ص  تنظيم  من  �أر�سنا 
��سطر  �لنظام  وكذلك  عنها،  �لنظام 
ل��ل��ت��ح��ال��ف و�ل����ت����ع����اون م����ع �ل���رو����ص 
و�لإي��ر�ن��ي��ني وغ��ريه��م، ل��دي��ن��ا غاية 
ونريد  عافيتها  ���س��وري��ا  ت�ستعيد  �أن 
ولي�ص  �ل�سيا�سي  �حل��ل  �إىل  �ل��ذه��اب 

�إىل �ملو�جهة«.
و�أعلن جمل�ص �سوريا �لدميوقر�طية، 
�سوريا  ل���ق���و�ت  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل�������ذر�ع 
�ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ة �مل����دع����وم����ة من 
عن  ممثلني  مع  لقاء  �إث��ر  و��سنطن، 
�لطرفني  ب��ني  جل��ان  ت�سكيل  دم�سق 
ب���ه���دف و�سع  �مل���ف���او����س���ات  ل��ت��ط��وي��ر 
حكم  �إىل  ت����ق����ود  ط����ري����ق  خ�����ارط�����ة 

“لمركزي” يف �لبالد.

�لأوىل  �مل�����ح�����ادث�����ات  ه�������ذه  وُت�����ع�����د 
�لعلنية بني جمل�ص �سوريا  �لر�سمية 
لبحث  ودم�������س���ق  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
يف  �لذ�تية  �لد�رة  مناطق  م�ستقبل 
تاأتي  �ل�������س���وري، يف خ��ط��وة  �ل�����س��م��ال 
و��سعة  �لنظام مناطق  ��ستعاد  بعدما 
�لنز�ع  ب��د�ي��ة  �ل��ب��الد خ�سرها يف  م��ن 

�مل�ستمر منذ 2011.
وج�����اءت زي�����ارة وف���د جم��ل�����ص �سوريا 
�لدميوقر�طية �لتي بد�أت �خلمي�ص، 
�حلكومة  م���ن  ب���دع���وة  دم�����س��ق  �إىل 
�ل�����س��وري��ة، وف���ق ب��ي��ان ���س��در �ل�سبت 
على  ح�سابه  على  ون�سر  �ملجل�ص  عن 

في�سبوك.
�أن هدف  ب��ي��ان��ه  �مل��ج��ل�����ص يف  و�أع���ل���ن 
�للقاء هو “و�سع �لأ�س�ص �لتي متهد 
حل�����و�ر�ت �أو����س���ع و����س��م��ل حل��ل كافة 

�مل�ساكل �لعالقة«.
�خلمي�ص،  ُع���ق���د  �ج���ت���م���اع  و�أ����س���ف���ر 
قر�ر�ت  “�تخاذ  عن  �لبيان،  بح�سب 
بت�سكيل جلان على خمتلف �مل�ستويات 
و�سول  و�ملفاو�سات  �حل��و�ر  لتطوير 
�ىل و�سع نهاية للعنف و�حلرب �لتي 
�نهكت �ل�سعب و�ملجتمع �ل�سوري من 
جهة، ور�سم خارطة طريق تقود �ىل 

�سوريا دميوقر�طية لمركزية«.
ومل ي��و���س��ح �ل��ب��ي��ان ع���دد �ل��ل��ج��ان �أو 
موعد ت�سكيلها �أو م�سمونها، كما مل 

يحدد مو�عيد �أي حمادثات مقبلة.
و��������س�������م وف�����������د جم�����ل�����������ص ������س�����وري�����ا 
�سيا�سية  ق���ي���اد�ت  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�لهيئة  رئ��ي�����س��ة  ب��رئ��ا���س��ة  وع�����س��ك��ري��ة 
����س���وري���ا  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة يف جم���ل�������ص 

�لدميوقر�طية �إلهام �أحمد.
م�ست�سار  دي��ب��و،  ���س��ي��ه��ان��وك  و�أو����س���ح 
�ل��رئ��ا���س��ة �مل�����س��رك��ة حل���زب �لحت���اد 
�لدميوقر�طي �لكردي، �أبرز مكونات 
�أن  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة،  ���س��وري��ا  جمل�ص 
يكون  �ن  ه��و  عليه  �لت��ف��اق  مت  “ما 

�مل�ستويات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  جل���ان  ه��ن��اك 
قانونية  ع�������س���ك���ري���ة  �ق����ت���������س����ادي����ة، 
�إىل  م�سري�ً  وخدماتية”،  و�سيا�سية 
طريق  خريطة  “و�سع  وظيفتها  �أن 
لتكون �سوريا لمركزية”، ما حتقيقه 
عرب �لإد�رة �لذ�تية.وقال “من �ملبكر 
جد�ً �حلديث عن �تفاق لكن ننا�سل 
و�لنطالقة  �إليه،  �لتو�سل  �أجل  من 
بد�أت على �أن تكون �سوريا لمركزية 
�للجان”  �ستدر�سها  �لتفا�سيل  لكن 
�إىل  م�سري�ً  �لت�سكيل،  ط��ور  يف  وه��ي 
“عملية �لتفاو�ص �ستكون طويلة  �أن 
دم�سق  يف  �ل�����س��ل��ط��ة  لن  و����س���اق���ة، 
�سديد  ����س��ا���ص  ع��ل��ى  م��رك��ب��ة  وبنيتها 
�أي  �لآن  حتى  ي�سدر  �مل��رك��زي��ة«.ومل 

ت�سريح ر�سمي من دم�سق.
بقيت  �ل������ن������ز�ع،  �����س����ن����و�ت  وط���������و�ل 
�لر�ص  ع��ل��ى  �لع�سكرية  �مل��و�ج��ه��ات 
�لكر�د  و�ملقاتلني  �لنظام  ق��و�ت  بني 

نادرة.
وت�����س��ر دم�����س��ق ع��ل��ى �����س���رد�د كافة 

ف��ي��ه��ا مناطق  �ل���ب���الد مب���ا  م��ن��اط��ق 
�خلارجية  وزي�����ر  �أن  �إل  �لأك���������ر�د، 
�ل�����س��وري��ة ول��ي��د �مل��ع��ل��م �أع����رب �لعام 
للحو�ر  دم�سق  ��ستعد�د  عن  �ملا�سي 
مع �لكر�د حول �قامة “�د�رة ذ�تية«.

ب��ع��د ع��ق��ود م��ن �ل��ت��ه��م��ي�����ص، ت�ساعد 
�ن�سحاب  مع  �سوريا  �لأك���ر�د يف  نفوذ 
مناطقها  من  تدريجياً  �لنظام  قو�ت 
لحقاً  ل��ي��ع��ل��ن��و�   ،2012 �ل���ع���ام  يف 
�لفدر�يل  �لنظام  ثم  �لذ�تية  �لإد�رة 
“روج  منطقة  يف  ع��ام��ني  ن��ح��و  ق��ب��ل 

�أفا” )غرب كرد�ستان(.
وت�������س���م ه������ذه �مل���ن���ط���ق���ة �جل����زي����رة 
)حم���اف���ظ���ة �حل�������س���ك���ة(، و�ل����ف����ر�ت 
)���س��م��ال و����س���ط، ت�����س��م��ل �أج������ز�ء من 
حمافظة حلب و�أخرى من حمافظة 
�لرقة(، وعفرين )�سمال غرب( �لتي 
قو�ت  �سيطرة  حتت  �أ�سهر  منذ  باتت 

تركية وف�سائل �سورية مو�لية لها.
فر�ن�ص  لوكالة  متحدثا  ديبو  و�سدد 
�ىل  �لتو�سل  “يجب  �أن��ه  على  بر�ص 

�مل�ساألة  �لكردية،  للم�ساألة  ع��ادل  حل 
م�ساألة  ن��ك��ون،  ل  �أو  ن��ك��ون  �إم����ا  ه��ي 
حتقيقه  مت  مكت�سب  �لذ�تية  �لإد�رة 

عرب �آلف �ل�سهد�ء«.
وت�سيطر قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية 
�ل�سعب  ت��ع��د وح�����د�ت ح��م��اي��ة  �ل��ت��ي 
نحو  على  �لفقري  عمودها  �لكردية 
�لبالد  م��ن م�ساحة  �مل��ئ��ة  ث��الث��ني يف 
بذلك  ل��ت��ك��ون  �ل�����س��م��ال،  ت���رك���ز يف 
ثاين قوة م�سيطرة على �لأر�ص بعد 

�جلي�ص �ل�سوري.
�لأكر�د  �ملقاتلني  على  دم�سق  وتاأخذ 
قدمت  �لتي  و��سنطن،  مع  حتالفهم 
ل��ه��م ع���رب �ل��ت��ح��ال��ف �ل�����دويل غطاء 
ج���وي���اً ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��م �ل��ع�����س��ك��ري��ة �سد 
بالتدريب  ودعمتهم  د�ع�����ص  تنظيم 

و�ل�سالح و�مل�ست�سارين على �لر�ص.
�لأ�سد  ب�سار  �ل�سوري  �لرئي�ص  وك��ان 
و���س��ع �لأك������ر�د يف وق���ت ���س��اب��ق �أم���ام 
خ��ي��ار م��ا ب��ني �مل��ف��او���س��ات �و �حل�سم 

�لع�سكري.

معار�س �صوري: لدينا رغبة للتو�صل اإىل حل �صيا�صي

تو��سل مفاو�سات �لأكر�د ودم�سق ب�ساأن حكم ل مركزي

بوت�سيمون يتعهد مبو��سلة �لدفاع عن كاتالونيا

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• رام اإتويريا*

دونالد  �ل��ي��ه  ت��و���س��ل  �ل����ذي  �ل��و���س��ط  �إن �حل���ل 
ت��ر�م��ب، رئي�ص �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، وج��ون كلود 
فتيل  ينزع  �لأوروب��ي��ة،  �ملفو�سية  رئي�ص  يونكر، 
�أزمة تعّفن �ملناخ منذ عدة �أ�سهر، وتعّر�ص �لنمو 
�لقت�سادي �لعاملي للخطر على �ملدى �لطويل. 
�لأمريكي  �لتهديد  كان  لالأوروبيني،  فبالن�سبة 
بفر�ص تعريفة �إ�سافية على �ل�سيار�ت �مل�ستوردة 
�ل�سيار�ت  �سناعة  على  دميوقلي�ص  �سيف  مثل 
�لأملانية على وجه �خل�سو�ص. وقد جاءت مبادرة 
جان كلود يونكر للذهاب �إىل مو�جهة و��سنطن 

ثم جناحه، يف �لوقت �ملنا�سب.
   ه��ل ه��و جن���اح؟ ل يجب �ل��ت�����س��ّرع يف �حل�سم. 
�لرئي�ص  �نقالب موقف  ل�سنا يف ماأمن من  �ننا 
�لأمريكي، �لذي له �أجندته �خلا�سة: �نتخابات 
منت�سف �ملدة يف نوفمرب، حيث �ستكون �لأغلبية 

�جلمهورية يف �ختبار �سعب.
�خلاطئة،  �لتجارية  ��سر�تيجيته  فبموجب   
�أول��ئ��ك �لذين  ت��ر�م��ب يف معاقبة  جن��ح دون��ال��د 
ي�����س��ك��ل��ون ق��اع��دت��ه �لن��ت��خ��اب��ي��ة، و�ل���ذي���ن وعد 

بحمايتهم.
   �ن حل �لو�سط هذ� جمرد نقطة �نطالق، وكل 
�سيء يبقى يف �نتظار �لتج�سيد، مع غياب جدول 
زمني. و�ملفارقة، هي �أن م�ستاأجر �لبيت �لأبي�ص 
ي�سع م�سروع �تفاقية �لتجارة �حلرة مع �لحتاد 
ك��ان قد  �ل�سكة، م�سروع  �لأوروب���ي جم��دد� على 

ن�سفه قبل ثمانية ع�سر �سهر�ً.

�ل�سني يف مرمى �لنري�ن

   ح��ت��ى ل���و مت��ك��ن �حل��ل��ف��اء �ل��ت��اري��خ��ي��ون عرب 
�لأطل�سي �إعادة ل�سق �لقطع، فاإننا ل�سنا قريبني 
�لحتاد  كما  �ملتحدة،  فالوليات  �لن��ف��ر�ج.  من 
�ل��ن��ري�ن. مل  �لأوروب���ي، ت�سع �ل�سني يف مرمى 
على  بل  �لأخ���رية،  كلمته  �ل�سيني  �لالعب  يقل 

�لعك�ص. 
ُيظهر من وقت لآخر، ح�سن ��ستعد�ده من �أجل 
�لتنازل  �إىل حلول و�سط، ويو�فق على  �لتو�سل 
يف ع���دة ن��ق��اط م��ث��رية ل��ل��ج��دل ع��ل��ى �أم���ل �إنهاء 

�لأعمال �لعد�ئية.
ن��ق��اط �سعفها، وخ��ا���س��ة، هي  ت��ع��رف  ب��ك��ني  �ن   

متم�سكة بنظام يعود عليها بفو�ئد و�رباح.
   لكن �لقادة �ل�سينيني قامو� يف �لآونة �لخرية 
و�ف�سلو� م�سروع  و�لع�سالت،  للقوة  با�ستعر��ص 
�لندماج �ملقرح بني �سركة كو�لكوم �لأمريكية 
�سناعة  �سركة  �لأوروب��ي��ة  ومناف�ستها  �لعمالقة 
بقيمة  �سفقة  بي”،  �إك�ص  “�إن  �ملو�سالت  �أ�سباه 
�أكرب  و�ح��دة من  44 مليار دولر، مما يجعلها 

�ل�سفقات يف هذه �ل�سناعة.
   ر�سميا، ��سارت �سلطات �ملناف�سة �ل�سينية �ىل 
ر�سمي،  غري  وب�سكل  �لحتكار،  مكافحة  قانون 
ففي  بال�سّن.  و�ل�سّن  بالعني  �لعني  �سيا�سة  �إنها 

�لو�قع، 
�ل�ستحو�ذ�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  و����س��ن��ط��ن  رف�����س��ت 
�ل�سينية يف �لأ�سهر �لأخرية يف �لوليات �ملتحدة 

با�سم �لأمن �لقومي،
 وحذت �أوروبا حذوها، ومنذئذ، �أو�سحت �ل�سني 
�أن��ه��ا ق���ادرة على �ل��ع�����ّص، و�أن���ه ل��ن ي��ك��ون هناك 

�سالم جتاري عاملي بدونها.
ترجمة خرية ال�صيباين

�ل�سالم �لتجاري لن يتحقق بدون �ل�سني...!

* رئي�س ق�صم ال�صوؤون االقت�صادية واملالية يف �صحيفة لوطون ال�صوي�صرية. 

�رتفاع �سحايا �حلر�ئق يف �ليونان �ىل 88 قتياًل 

�نتخابات رئا�سية يف مايل 
وخماوف من هجمات 

•• اثينا-اأ ف ب:

�رتفعت �م�ص ح�سيلة �سحايا �حلر�ئق �لتي �ندلعت �سرق �أثينا 
�لإثنني �ملا�سي �إىل 88 قتيال بينهم ثالثة �أطفال هم تو�أمان 
وفتى، من بني �ل�سحايا �لأول �لذين مت �لتعرف عليهم وقد 

�أثارت وفاتهم حزنا يف جميع �أنحاء �لبالد.
�لعالج منذ  تلقت  �مل�ست�سفى حيث  �أربعينية يف  �م��ر�أة  وتوفيت 
ي��ز�ل ت�سع �سحايا يف حالة خطرية،  �ن��دلع �حلر�ئق بينما ل 

بح�سب وز�رة �ل�سحة.
�لتو�أمني  عائلة  منه  طلبت  خا�ص  حتري  �لليل  خالل  و�أعلن 
�لطفلتان  وك��ان��ت  �لقتلى.  ب��ني  �لفتاتني  �أن  �لق�سية  متابعة 
يف  �أع�����و�م  ت�سعة  �ل��ع��م��ر  م��ن  �ل��ب��ال��غ��ت��ان  وفا�سيليكي  ���س��وف��ي��ا 
طريقهما �ىل �ساطئ �لبحر مع جديهما عندما �ندلع حريق 

يف منتجع ماتي �لبحري.
و�عتقد و�لدهما ياني�ص �أنه ر�آهما يف �ل�سور بني �لناجني قبل 
عرب  �سورهما  �نت�سرت  وم���ذ�ك،  خمطئا.  ك��ان  �أن��ه  ي��درك  �أن 

�أنحاء  جميع  يف  حزنا  م�سريهما  �أث���ار  وق��د  �لإع���الم.  و�سائل 
�ليونان.

وُعر على جثتيهما وهما تعانقان جّديهما يف حقل عر فيه 
على 26 جثة متفحمة �سباح �لثالثاء. وقد حو�سرو� جميعا 
يحاولون  ك��ان��و�  عندما  منحدر  ح��اف��ة  على  �ل��و�ق��ع  �مل��ك��ان  يف 

�لو�سول �ىل �لبحر على بعد �أمتار قليلة.
وفقدت �مر�أة �بنها �لبالغ 11 عاماً و�بنتها �لبالغة 13 عاماً 
�أخ���رى جر�ء  م��اأ���س��اة  ع��ام��اً، يف   54 �لبالغ  ��سافة �ىل زوج��ه��ا 
�لكارثة. و�أعلنت م�ساء �جلمعة �أنها تعرفت عليهم عرب و�سائل 
ب�سبب  �أ�سهر  �ستة  يبلغ  ر�سيع  وفاة  �ل�سحافة  �لعالم.و�كدت 
�ساعات  �أم�سى  �أن  بعد  �لأ�سبوع،  بد�ية  يف  �لتنف�ص  يف  م�ساكل 
�لتي  و�ل��دت��ه  وكانت حتمله  �ملياه  و�ل��رم��اد يف  �ل��دخ��ان  يتن�سق 

كانت ل تز�ل تتلقى �لعالج �ل�سبت.
و�أ���س��ار �لأط��ب��اء �ل�سرعيون �ىل وج��ود ع��دد من �لأط��ف��ال بني 
40 كلم  �لقتلى جر�ء �حلر�ئق، �ذ �ن ماتي �لو�قعة على بعد 
ي�ستقبلون  �لذين  للمتقاعدين  �سعبي  منتجع  هي  �أثينا،  من 

فيها �أحفادهم خالل �لعطلة �ملدر�سية.
و�ُسجل �أربعة �سياح �أجانب حتى �لآن بني �لقتلى �ل�25 �لذين 
مت �لتعرف �إليهم �ل�سبت بح�سب �لأطباء �ل�سرعيني وهم �ساب 
�ليونان،  �لع�سل يف  �سهر  وك��ان مي�سي  موؤخر�  ت��زوج  �يرلندي 

�مر�أة بولندية مع �بنها ورجل بلجيكي جنت �بنته �ملر�هقة.
�لتعرف  �نتهاء  �نتظار  دقيق يف  �ملفقودين غري  ي��ز�ل عدد  ول 
على �ل�سحايا وب�سبب غياب �لت�سجيل �لدقيق للناجني �لذي 
وز�رة  وبح�سب  �لأ�سر�ر  �ح�ساء  عملية  عليهم.وتتو��سل  ُعر 
�لبنى �لتحتية جرى م�سح 3366 من�ساأة �ل�سبت بينها �ألف مت 
ت�سنيفها على �أنها غري قابلة لل�سكن و800 �أخرى مت�سررة 
ت�سيرب��ص  �لك�سي�ص  �ل��ي��ون��اين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ص  ج���د�.و�أع���ل���ن 
�لناجمة  “�مل�سوؤولية �ل�سيا�سية للماأ�ساة”  �جلمعة �نه يتحمل 
عن �حلر�ئق �لأعنف �لتي �سهدتها �لبالد على �لط��الق، من 
تندد  �لتي  �لغاثة  عمليات  تنظيم  حول  تفا�سيل  �عطاء  دون 
نيكو�ص  �مل��و�ط��ن  حلماية  �مل�ساعد  �ل��وزي��ر  �مل��ع��ار���س��ة.�أك��د  بها 
هناك  لي�ص  �أنه  “�رت”  �لر�سمي  للتلفزيون  �ل�سبت  تو�سكا�ص 

•• باماكو-اأ ف ب:

يديل �ملاليون باأ�سو�تهم �ليوم �لحد يف �نتخابات رئا�سية 
وجممل   2015 يف  �مل��وق��ع  �ل�سالم  �ت��ف��اق  م�سري  �ستقرر 
منطقة �ل�ساحل �لتي ل تز�ل تو�جه تهديد� متطرفاً رغم 
�ليوم  �لدولية.ويف  �لع�سكرية  �لعمليات  من  �ع��و�م  خم�سة 
�لخري من �حلملة �لنتخابية �م�ص �لأول �جلمعة، ح�سر 
�مل��ت��ط��رف��ون ع��رب زع��ي��م �ك��رب حت��ال��ف ج��ه��ادي يف �ل�ساحل 
�ل��ط��و�رق وقاد  �غ غ��ايل وه��و م��ن  �ي��اد  بالقاعدة،  مرتبط 
�ل��ت��ي �سيطرت ع��ل��ى �سمال  �مل��ت��ط��رف��ة  �مل��ج��م��وع��ات  �ح���دى 

�لبالد يف 2012.
وقال زعيم “جماعة ن�سرة �ل�سالم و�مل�سلمني” يف �سريط 
و�سعوبنا  �سر�ب  �سوى  لي�ست  �لنتخابات  “هذه  �ن  م�سور 
لن حت�سد منها �سوى �وهام كما فعلت �سابقا«.ودعي �كر 
�لو�قع يف غرب  �لبلد  �سكان هذ�  ثمانية ماليني من  من 
�فريقيا و�لذي ي�سم ع�سرين �تنية، للتوجه �ىل �سناديق 
جمدد�  كيتا  بوبكر  �بر�هيم  للرئي�ص  للتجديد  �لق���ر�ع 
�و �ختيار و�حد من 23 مناف�سا له بينهم زعيم �ملعار�سة 

�سومايال �سي�سي و�مر�ة و�حدة هي جينيبا ندياي.

ويتوقع �ن تعلن �لنتائج �لولية خالل 48 �ساعة على �ن 
�ق�ساه  موعد  يف  �لنهائية  غ��ري  �لر�سمية  �لنتائج  ت�سدر 
يف  ثانية  دورة  �ج���ر�ء  �حتمال  قبل  �غ�سط�ص  م��ن  �لثالث 
عرب  ع�سكريا  �حلا�سر  �ل��دويل  �ملجتمع  منه.وينتظر   12
�سريفال  عملية  حم��ل  حلت  �ل��ت��ي  �لفرن�سية  ب��رخ��ان  ق��وة 
�لتي بد�أت �لعام 2013 �سد �جلهاديني، ��سافة �ىل جنود 
�حياء  �ىل  �لنتخابات  يف  �لفائز  يعمد  �ن  �ملتحدة،  �لمم 
�تفاق �ل�سالم �لذي وقعته �حلكومة و�ملتمردون �ل�سابقون 
تاأخر  تنفيذه  2015 لكن  �لعام  �لطو�رق  ومعظمهم من 
كثري�.ورغم هذ� �لتفاق، تو��سل �لعنف �جلهادي و�نتقل 
م��ن �ل�����س��م��ال �ىل و���س��ط �ل��ب��الد وج��ن��وب��ه��ا م��ن��ذ نوفمرب 
�ملجاورتني  و�لنيجر  فا�سو  بوركينا  �ي�سا  و�سمل   .2015

ت�ساف �ليه نز�عات طائفية.
�ل��ت��ج��اوز�ت �لتي  �مل�����س��ورة  �ي���اد �غ غ��ايل يف ر�سالته  وع���دد 
�رتكبها �جلي�ص �ملايل بحق �ملدنيني يف و�سط �لبالد، موؤكد� 

�ن “هذه �جلر�ئم لن تبقى من دون حما�سبة«.
و�أعلنت وز�رة �لمن �لد�خلي تعبئة �كر من ثالثني �لف 
عن�سر من قو�ت �لمن �لوطنية و�لجنبية لل�سماح باجر�ء 

�لنتخابات يف �كرب عدد من �ملناطق.

وقال “�أف�سل خطة يف �لعامل  “�أخطاء ��سر�تيجية”. 
عزت  حني  يف  للكارثة،  �لت�سدي  ��ستطاعت”  كانت  ملا 

�حلكومة �سبب �حلر�ئق �ىل �لرياح �لعنيفة و�لفو�سى 
�لعمر�نية �ل�سائدة يف �ملنطقة منذ عقود.
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عربي ودويل

هدف ترامب هدم العامل القدمي كورت�س من النماذج املحببة للرئي�س االمريكي

ترامب.. راع يقود القطيع اىل التهلكة ماكرون.. التطعيم امل�صاد لل�صعبوية

-بار�ك �أوباما، و�سع �لأ�سا�ش لهذ� �لنحد�ر �ملذهل من خالل �نعز�ليته �لناعمة

- �لرئي�ش �لمريكي، مبعنى ما، ي�سبه حادًثا كان ل بد �أن يحدث
  *ما هي �ليوم مناطق �ل�سطر�ب 

�لرئي�سية يف �لعامل؟
�ل�سطر�ب،  مركز  �ن  يل  يبدو   -   
�ل���ولي���ات �ملتحدة  ب���ال م���ن���ازع،  ه���و 
رف�ص  �إن  ت��ر�م��ب.  دون��ال��د  برئا�سة 
�لنظام �ملتعدد �لطر�ف، �لذي مينح 
نف�سه حرية مطلقة، مع غياب كامل 
�سابقة  ي�سكل  و�ل��ر���س��ان��ة،  للحياء 
ترتبط  فامل�سالة  �خل��ط��ورة.  بالغة 
بالقطع مع �إجناز�ت �لعامل بعد عام 

.1945
   - �نكم تبالغون...

    �أنا ل �أبالغ يف �أي �سيء.. تاأملو�، �ن 
�لتمرين �ملف�سل لر�مب هو تفكيك 
�لنظام �لقائم يف �لعامل �لغربي منذ 

هزمية �لنازية.
   *�أث���ن���اء ���س��ق��وط ج����د�ر ب��رل��ني يف 
فر�ن�سي�ص  نّظر  �لت�سعينات،  �أو�ئ���ل 
“نهاية  ������س����م  حت����ت  ف����وك����وي����ام����ا، 
�لتدريجي  ل��الن��ق��ر����ص  �لتاريخ”، 
�لنموذج  هذ�  هل  لل�سر�ع.  و�لعاملي 

قد عفا عليه �لزمن �ليوم؟
فوكوياما  �أن  ه���ي  �حل��ق��ي��ق��ة   -    
ك���ان خم��ط��ًئ��ا ب�����س��ك��ل و�����س���ح. وكان 
مبالًغا  �لتاريخ”  “نهاية  م��ف��ه��وم 
للغاية، وعلى عك�ص ما تزعمه،  فيه 
مل ي��ك��ن ه���ذ� �ل��ن��م��وذج م��ه��ي��م��ن��ا يف 
نهاية �حلرب  �أعقبت  �لتي  �ل�سنو�ت 
�أن����ه، يف مو�جهة  �أذّك���رك���م  �ل���ب���اردة. 
فل�سفة  ع��ن  �لإع���الن  مت  فوكوياما، 
�لعلوم  لعامل  وه��ي  مناف�سة،  تاريخ 
�ل�سيا�سية �سمويل هنتنغتون، معلنا 
�حل�سار�ت”.   “�سر�ع  ظ��ه��ور  ع��ن 
�أبعد من  �لرمبنة يذهب  �إن رهان 
ذلك بكثري: �لت�سكيك يف �خلطوط 
عام  منذ  �لغربي  للعمل  �لعري�سة 
�ل���دف���اع عن  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م   1945
عمل  وعلى  �لأ�سا�سية،  �لقيم  بع�ص 

تاأ�س�ص من �جلها. 
   *�ل�ست ب�سدد �سيطنة تر�مب؟

�ل��ن��ق��ي�����ص من  �ب����د�! ع��ل��ى     - ل.. 
ذل���ك، ف��ر�م��ب ه��و �ل���ذي ي�سيطن 
�سّلم �لقيم و�لأولويات �لتي ُفر�ست 
�حلرب  �أنقا�ص  على  �لغربيني  على 
هو  تر�مب  و�إن  �لأوروب��ي��ة،  �لأهلية 
�ل����ذي ي��ح��ّط��م ب��ال رح��م��ة ف��ك��رة �أن 
�ل�سيا�سة  يف  لل�سلوك  قو�عد  هناك 
�لنفتاح  وقيم  �لر�سانة  �إىل  ت�ستند 

ب���دون���ه���ا يعود  و�ل��ت�����س��ام��ح، و�ل���ت���ي 
�لعامل �إىل قانون �لغاب.

   ولي�ص فقط من خالل خ�سو�سية 
�لأبي�ص  �لبيت  �ساكن  يوؤكد  نف�سية، 
نف�سه كو�حد من �أكر زعماء �لعامل 
��ستحالة يف توقع مو�قفه وحركته، 
لأن������ه م����ن �مل���ه���م ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ه �ن 
ُي�سعف، ويف يوم من �لأيام بال �سك، 
�ن ُيفّكك تو�زنا دوليا طاملا ُعهد به 
ر�أ�ص  تر�مب هو  �ن  �لعقل.  لتنظيم 
�حلربة �لو�عي لالعقالنية. ولهذ� 
ما  عك�ص  يفعل  م��ا  غ��ال��ب��اً  �ل�����س��ب��ب، 
يقوله. وكل ��سبوع مير مينحنا ذ�ك 

�مل�سهد �حلزين.
�ل����ذي هو،  �ل�����س��خ�����ص �لّم�����ي     �ن 
بالت�سويق.  �لدبلوما�سية  ��ستبدل 
و�لن���ق���الب �لأم��ري��ك��ي ع��ل��ى معنى 
تر�مب  ُي���ظ���ه���ر  ري���ك���ي���اف���ي���ك،  ق���م���ة 
�أي  �أو  ق���اع���دة  �أي  ت��ق��ّي��ده  ل  �ل����ذي 
�أو حقيقة، �ي تر�مب يتجاوز  مبد�أ 
�أن  �للحظة، يريد  �حل��دود. يف هذه 

يتحدث لقاعدته �لجتماعية للفوز 
هنا  وم���ن  �لن�سفية،  ب��الن��ت��خ��اب��ات 
فعل  كما  عالية،  ن��ربة  �إىل  �حل��اج��ة 
�لرئي�ص  ���س��د  �لأخ������رية،  �لأي�����ام  يف 

�لإير�ين ح�سن روحاين.
حقيقًيا.  قلًقا  حتليلك  *يعك�ص     
�آرون، هل  ل��رمي��ون��د  ���س��اب��ق  ك��م��ري��د 

�أنت قلق من ه�سا�سة �حلرية؟
   - نعم، �أ�سعر بال�سيق من ه�سا�سة 
�حل���ري���ة. �إن���ن���ي �أ���س��ع��ر ب���الأ����س���ى ملا 
�أزم��ة يف �لعامل  �أخطر  �أن��ه  يبدو يل 
بالطبع،   .1945 عام  منذ  �لغربي 
نهًر�  �أب���د�  �لغربية  �لكتلة  تكن  مل 
ط��وي��اًل ه��ادًئ��ا، وب��ال��ط��ب��ع، تاريخها 
م��ر���س��ع ب��ت�����س��اع��د �ل���ت���وت���ر�ت، مثل 
�أزمة �ل�سوي�ص، عام 1956، �أو مثل 
�خل����الف �ل��ع��اب��ر ل��الأط��ل�����س��ي حول 
�لوليات  بني   ،2003 عام  �لعر�ق، 
�ملتحدة وبريطانيا �لعظمى، ن�سري� 
�ل��ت��دخ��ل لإ���س��ق��اط ����س���د�م ح�سني، 
لتلك  �ملعار�ستان  و�أمل��ان��ي��ا،  وفرن�سا 

�خلطوة.
    لكن حتى ذلك �حلني، �أكرر، بعد 
�لغرب  وح����دة  ك��ان��ت  �ل��ت��وت��ر،  ذروة 
باإ�سالح  وتقوم  جديد،  من  تت�سكل 
�ما  �أخ�����رى.  م���رة  وت��ل��ت��ح��م  نف�سها، 
خمتلف،  �لم����ر  �أن  �أع��ت��ق��د  �ل���ي���وم، 
للمبنى،  �لأ����س���ا����س���ي���ة  ف���ال���رك���ي���زة 
�لوليات �ملتحدة، هي �لتي ت�سري يف 
�جتاه �آخر. كل �سيء يحدث كما لو 
كان �لر�عي �لأمريكي قد �أق�سم على 

�ن يقود �لقطيع �لغربي �إىل �لغرق 
... لكن يف �لنهاية، يجب �أل مينعنا 

�لأمل من �أن نكون يقظني وو�عني.
   *مبعنى؟

ت���ر�م���ب، مب��ع��ن��ى ما،  �أن  �أع��ن��ي   -   
�أن يحدث،  ب��د  ك��ان ل  ح��ادًث��ا  ي�سبه 
و�سع  �أوب����ام����ا،  ب�����ار�ك  ���س��ل��ف��ه،  و�أن 
�مل��ذه��ل. يف  �لن��ح��د�ر  لهذ�  �لأ�سا�ص 
ظل �نعز�ليته �لناعمة، ��ستبق �أوباما 
لرئا�سة  �جلاك�سونية”  “�للحظة 

تر�مب، �لتي ت�سيطر عليها ثالثية 
�لأحادية - �لنعز�لية - �لقومية.

�ل���غ���رب، �ذن.. م��ن هم     *�ن��ق�����س��ام 
حلفاء تر�مب يف �لقارة �لعجوز؟

   - �إنهم جميعاً �أبطال ما ي�سمى �لآن 
با�ستعارة  �ل��الل��ي��رب�يل،  ب��ال��ن��م��وذج 
زميلي،  ����س���اغ���ه  �ل������ذي  �مل�����س��ط��ل��ح 
فريد  �لأم��ري��ك��ي  �ل�سيا�سي  �ل��ع��امل 
�لدميقر�طية  “�سعود  يف  زك��ري��ا. 
مقالته يف جملة  غري �لليرب�لية”، 
�أف���ريز )ن��وف��م��رب- دي�سمرب  ف��وري��ن 
1997(، عّرف زكريا �لالليرب�لية 
�حلّط  من  مكون  �سيا�سي  ككوكتيل 
م��ن ق��ي��م��ة دول����ة �ل��ق��ان��ون، ورف�ص 
�لقيم �لتي يحملها، منذ �لتاأ�سي�ص، 
�لنفتاح،  م��ث��ل  �لأوروب������ي،  �لحت����اد 

و�حر�م �لآخر، وحقوق �لإن�سان.
1997، ظلت هذه �لظاهرة     عام 
�أك����ر م��ن ع�سرين  ب��ع��د  ه��ام�����س��ي��ة. 
عاما، �أ�سبحت ت�سكل تهديد� كبري�. 
�ملعاهدة  رف�������ص  ك����ان  �لث����ن����اء،  يف 

�ل��د���س��ت��وري��ة �لأوروب�����ي�����ة م���ن قبل 
فرن�سا وهولند� عام 2005 خطوة 
�أن  �سك  ل  �ل��ع��ق��ول.  غ��زو  مهمة يف 
فيكتور �أوربان كان ر�ئد�، ويف �ملجر، 
�سبق تر�مب بعدة �سنو�ت على طريق 

تفكيك �لليرب�لية �ل�سيا�سية.
   *ماذ� فعل؟

   - من خالل �لركيز على �لقومية 
�أورب����������ان جميع  ه���اج���م  �مل���ن���غ���ل���ق���ة، 
ك�سلطات  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�لهيئات  تدمري  �إىل  و�سعى  م�سادة، 

�لو�سيطة.
�ل�سعور،  يتمّلكه  مت�سلط  وكزعيم   
م���ع حت����ّول �إي��ط��ال��ي��ا �لأخ������ري، �أبن 
و�لعر�ف  �ن�سافه  ب�سدد  �لتاريخ 
بانه كان على حق. �ن �لنموذج غري 
�لتحالف  ينفذه  �ل���ذي  �ل��ل��ي��رب�يل، 
 - “�لر�بطة  �لإي���ط���ايل  �حل��ك��وم��ي 
حركة 5 جنوم” و�لفظاظة �للغوية 
ل� “ماتيو �سالفيني”، يو��سل كالورم 

�خلبيث �نت�ساره يف �أوروبا.

   *�سعفت �مل�ست�سارة �أجنيال مريكل 
ب�����س��ب��ب �مل�����ز�ي�����د�ت �مل���ع���ادي���ة جلزء 
�مل�سيحي  )�لحت������اد  �أغ��ل��ب��ي��ت��ه��ا  م���ن 
على  يبقى،  �لبافاري(.  �لجتماعي 
�ل�����س��اح��ة �لأوروب�����ي�����ة، ث��ق��ل م����و�زن 
�إميانويل  �ل���الل���ي���رب�يل،  ل��ل��زح��ف 
�لفرن�سي  ل��ل��رئ��ي�����ص  ه��ل  م���اك���رون. 
“�لعدو”  ع�����ن  و������س����ح����ة  روؤي����������ة 

�لأيديولوجي؟
ن��ع��م، وو����س��ح��ة ج����د�. تذكرو�   -   
م�����س��اء �جلولة  �ن��ت��خ��اب��ه.  ظ�����روف 
�لرئا�سية،  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن  �لأوىل 
�لتاريخيني  �خل�����س��وم  ب��ع�����ص  ك���ان 
و�ملحافظني  �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة،  لأوروب�����ا 
و�لربيك�سيتيني  �لأم����ري����ك����ي����ني، 
�أيديهم،  ي��ف��رك��ون  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني، 
�أنف�سهم  مُي���ّن���ون  ���س��م��ات��ة،  وك��ل��ه��م 
�أفكارهم يف �سخ�ص مارين  بانت�سار 

لوبان.. ولكن خاب �ملهم.
   بعد ب�سعة �أي��ام، �أثناء تن�سيبه يف 
�ساحة �للوفر �ملعبدة، �أطلق �لرئي�ص 
لبيتهوفن،  �ل���ف���رح  ن�����س��ي��د  �ل�����س��اب 
�لأوروب���ي يف �سميم  �لطموح  منّزل 

وليته.
�ل���رغ���م م���ن ق�����س��ي��ة بينال،   وع��ل��ى 
يبقى �إميانويل ماكرون هو �لوحيد، 

ب�سكل موؤكد، 
�لهزمية  لإحل��اق  �لأف�سل،  وخا�سة 
يعلم  لكنه  �لليرب�لية.  باملوجة غري 
�أمل��ان��ي��ا، ل��ئ��ن كان  �ل��ت��ح��ال��ف م��ع  �أن 
�ل�����س��رط �ل�����س��روري، ف��ان��ه مل يعد 

�سرًطا كافياً لنجاح �مل�سروع.
   *ه���ل ك��ان��ت ه��ن��اك م���وؤ�م���رة �سد 
مريكل �نطالقا من �لبيت �لأبي�ص، 
وكورت�ص  و���س��ال��ف��ي��ن��ي  �أورب�������ان  م���ع 

كو�سطاء؟
   - ل �ع�����رف. ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
– وه���ي عموما  �أوروب������ا  �ل���ق���وى يف 
كل  تبتهج، يف  ذك��رت��ه��ا-  �ل��ت��ي  ت��ل��ك 

�لأحو�ل، ب�سعفها. 
للدفاع  م��ريك��ل  �أجن��ي��ال  ت�سطر  �ن 
عن نف�سها �سد هجمات تر�مب فان 

ذلك ي�ستنزف طاقتها، 
وي��ق��ل�����ص ق���درت���ه���ا ع���ل���ى �لق������ر�ح 

و�مل�سي قدما.
مركزية  ف��رن�����س��ا  ������س����ردت  ل���ق���د   
فقدتها، رمبا موؤقتاً، �أملانيا.. ويدرك 

ماكرون ذلك.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

وا�صرتاتيجي  �صيا�صي  مفكر  مــويــزي،  دومينيك 
املعهد  موؤ�ص�صي  واأحــد  عاملية،  �صهرة  ذو  فرن�صي 

الفرن�صي للعالقات الدولية، واأ�صتاذ زائر يف جامعة 
العاملية  اجلامعات  من  وعــدد  االأمريكية  هارفارد 

االأخرى.
   من موؤلفاته، جيو�صيا�صية االنفعال،

 واأوراق فرن�صا يف ع�صر العوملة، والقارة اجلديدة: 
امل�صل�صالت  وجيو�صيا�صية  اأوروبــــــا،  اأجـــل  ــن  م

التلفزيونية - انت�صار اخلوف،
الــعــامل، يفك ملجلة  ــوازن اجلــديــد يف  ــت ال  وعـــدم 

التخريبي  الـــدور  �صفرة  الفرن�صية  لك�صربي�س 
دائرة  ات�صاع  يف  ترامب  دونالد  االأمريكي  للرئي�س 
املّد ال�صعبوي الالليربايل يف اأوروبا، وذلك يف حوار 

اجراه األك�صي�س الكروا يف ما يلي ترجمته: 

دومينيك مويزي واملد ال�صعبوي يف اأوروبا:

تر�مب مثل �لر�عي �لذي يريد �أن ُيغرق قطيعه...!

- تر�مب هو ر�أ�ش �حلربة 
�لو�عي لالعقالنية ولهذ� 

�ل�سبب غالبًا ما يفعل 
عك�ش ما يقوله

- �لتمرين �ملف�سل لرت�مب 
هو حّل �لنظام �لقائم

 يف �لعامل �لغربي منذ 
هزمية �لنازية

- يحّطم تر�مب قو�عد 
لل�سلوك يف �ل�سيا�سة

 بدونها يعود �لعامل �إىل 
قانون �لغاب

- يف �ملجر، �سبق فيكتور 
�أوربان تر�مب بعدة 

�سنو�ت على طريق تفكيك 
�لليرب�لية �ل�سيا�سية

املفكر دومينيك مويزياوربان.. �صبق ترامب يف الاللربالية والقومية
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مليون   41 مقابل  �لفرن�سي  ب��وردو  من  مالكومل  �سم  بعد 
�أن��ف��ق يف ت��اري��خ��ه ما  ي����ورو، ي��ك��ون بر�سلونة �لإ���س��ب��اين ق��د 
�لتعاقد مع لعبني  �أج��ل  ي��ورو من  يزيد على ن�سف مليار 

بر�زيليني.
وح�سب �سحيفة “ماركا”، فاإن بطل �لدوري �لإ�سباين دفع 
ل�سر�ء لعبني من  ي��ورو،  مليون   543 تاريخه  م��د�ر  على 

�لرب�زيل.
ل�سوق  م��ف��اج��ئ��ة  �سفقة  ع��ام��ا(   21( م��ال��ك��وم  ���س��م  وم��ث��ل 
�ل�”بلوغر�نا”  م��ع��ه  ت��ع��اق��د  ح��ي��ث  �أوروب������ا،  يف  �لن��ت��ق��الت 
بعدما �أعلن روما �لإيطايل تو�سله لتفاق مع بوردو ب�ساأن 

�لالعب.
قمي�ص  يرتدي  بر�زيلي  �أول  ماكيدو  دي  �إيفاري�ستو  ويعد 

من  ق��ادم��ا   1957 ع��ام  �ل��ن��ادي  �سمه  عندما  بر�سلونة، 
�لكتالوين  �لفريق  يعتمد  ما  وع��ادة  �لرب�زيلي.  فالمنغو 
�أو �أكر، خالل م�سريته �حلافلة  على جنم بر�زيلي كبري 
بالبطولت حمليا وقاريا ودوليا، �أبرزهم �لظاهرة رونالدو 

وروماريو وريفالدو ورونالدينيو ونيمار.
�لظهور  يف  ف�����س��ل��و�  �ل�سامبا”  “ر�ق�سي  م��ن  ع���دد�  ل��ك��ن 
نو” خالل  “كامب  �لالئق خالل م�سريتهم يف  بامل�ستوى 
وهرنيك  وجيوفاين  روت�سمباك  مثل  �لأخ���رية،  �ل�سنو�ت 

وكري�سون ودوغال�ص.
وميتلك �لفريق يف ت�سكيلته �حلالية 3 لعبني بر�زيليني، 
 192 �لنادي  خز�ئن  كلفو�  ومالكوم،  و�أرث��ر  كوتينيو  هم 

مليون يورو.

كم �أنفق بر�سلونة على »ر�ق�سي �ل�سامبا«؟

•• دبي –الفجر:

�لدكتورة  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل���دويل  كلف �لحت���اد 
رمي���ة حم��م��د ق��ا���س��م �حل��و���س��ن��ي ن��ائ��ب رئي�ص 
لكرة  �لإم��ار�ت  باحتاد  �لريا�سي  �لطب  جلنة 
�لقدم، �مل�سوؤولة �لطبية بالحتادين �لآ�سيوي 
و�لدويل، كطبيبة م�سئولة عن �لأمور �لطبية 
�ملن�سطات خالل بطولة كاأ�ص �لعامل  وفح�ص 
20 �سنة، و�لتي �ست�ست�سيفها  لل�سيد�ت حتت 
فرن�سا خالل �لفرة من 5 �ىل 24 �أغ�سط�ص 
�مل��ق��ب��ل. و���س��ت��ك��ون �ل��دك��ت��ورة رمي���ة �حلو�سني 

م�����س��وؤول��ة ع��ن �لإ����س���ر�ف ع��ل��ى جميع �لأم���ور 
�لطبية �خلا�سة بالبطولة، كالأطقم �لطبية 
�ملقدمة للخدمات �لطبية، وتقدمي �خلدمات 
بالحتاد  و�ل��ع��ام��ل��ني  ل��ل��م�����س��وؤول��ني  �ل��ط��ب��ي��ة 
�لدويل لكرة �لقدم خالل �لبطولة، بال�سافة 
�ملن�سطات  ع��ن  �لك�سف  فحو�سات  �ج���ر�ء  �إىل 
�ل���س��ر�ف على �خلدمات  وك��ذل��ك  ل��الع��ب��ات، 
و�جلماهري،  ل��الع��ب��ات  �مل��ق��دم��ة  �ل���س��ع��اف��ي��ة 
�ملحلية  �مل�ست�سفيات  م��ع  للتن�سيق  بالإ�سافة 
�إىل  ح��دوث��ه��ا،  ح���ال  يف  �ل���س��اب��ات  ل�ستقبال 
وتثقيف  ت��ع��ل��ي��م  ع����ن  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ج���ان���ب 

للفرق  �ملر�فقة  �لطبية  و�لأط��ق��م  �ملتطوعني 
لهم،  �ل��الزم  �لطبي  �لدعم  وتقدمي  �مل�ساركة 
قبيل موعد �نطالق �لبطولة، وطبقاً ملعايري 

�لحتاد �لدويل لكرة �لقدم.
�ل�سابات  ت�سجيل  �لبطولة  خالل  �سيتم  كما 
�ملعلومات  من  لال�ستفادة  �ملر�سية،  و�حل��الت 
�مل�سجلة يف �إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات، بغر�ص 
و�لنت�سار  و�ملخاطر،  �لإ�سابة  �أمن��اط  معرفة 
و�لوقت  �لإ�سابات  �ملحتمل لأن��و�ع معينة من 

�ملتوقع للعودة �إىل �ملالعب “�ل�ست�سفاء”.
وياأتي هذ� �لتكليف كنتاج و��سح لثقة �لحتاد 

�لكفاء�ت  “�لفيفا” يف  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل���دويل 
و�لكو�در �لطبية لدولة �لإم��ار�ت، حيث �سبق 
كم�سوؤولة  �لتكليف  �حلو�سني  رمية  للدكتورة 
للنا�سئني  �ل���ع���امل  ك���اأ����ص  ب��ط��ول��ة  ع���ن  ط��ب��ي��ة 
بطولت  م��ن  و�ل��ع��دي��د   ،2013 ب����الإم����ار�ت 
بالإ�سافة  �لآ�سيوي،  �ل�سعيد  على  �ل�سيد�ت 
�أقيم  �ل���ذي   2017 ل��الأن��دي��ة  �ل��ع��امل  ل��ك��اأ���ص 
بالعا�سمة �أبوظبي، كما مت تكليفها كم�سوؤولة 
عن تغطية �لأمور �لطبية وفح�ص �ملن�سطات 
لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���ص  م��ن  �لقادمة  للن�سخة 

.2019 �آ�سيا  كاأ�ص  وبطولة   ،2018

حتدث قريب جنم بر�سلونة �لإ�سباين �ل�سابق �إيريك 
�أبيد�ل �لذي تربع له بجزء من كبده، لأول مرة بعد 
بو�در �أزمة جديدة ب�ساأن قانونية عملية �لزر�عة وما 

�إذ� كانت خالية من �سبهة �لإجتار بالأع�ساء.
وبعد �إ�سابته بورم �سرطاين، خ�سع �ملد�فع �لفرن�سي 
�أبيد�ل لعملية زر�عة كبد يف �أبريل 2012، وعاد �إىل 

�ملالعب بعدها ب�سنة، لكنه �عتزل عام 2014.
“�إل  �سحيفة  قالت  عندما  موؤخر�  �ل�سكوك  و�أث��ريت 
من  ��ستنتج  تقرير�  يوليو،  مطلع  يف  كونفيد�سال” 
�ساندرو  �ل�سابق  �ل��ن��ادي  لرئي�ص  هاتفية  �ت�����س��الت 
رو�سيل، �ملوقوف �حتياطيا يف ق�سية غ�سيل �أمو�ل، �أن 

�لنادي ح�سل على �لكبد بو�سيلة غري قانونية.
وقررت �لنيابة �لعامة �لإ�سبانية فتح حتقيق يف �لأمر، 
لك�سف مالب�ساته و�لتاأكد من خلوه من �سبهة �لجتار 
بالأع�ساء. �إل �أن جري�رد �أرماند، �بن عم �أبيد�ل، قال 
�أمو�ل  �أي  يتقا�ص  ومل  ك��ب��ده  م��ن  ب��ج��زء  “تربع  �إن���ه 

مقابل ذلك”، يف �أول تعليق علني له على �لأمر.
وقال �أرماند يف ت�سريحات ن�سرتها �سحيفة “ماركا” 
ذل���ك. كيف  م��ق��اب��ل  �سنتا  �أت��ق��ا���ص  “مل  �لإ���س��ب��ان��ي��ة: 

ت�ساألني عن هذ� �لأمر؟ �أنا فقط تربعت بع�سو لدي 
لإنقاذ �أحد �أفر�د �لعائلة«.

بع�ص  لإج��ر�ء  بر�سلونة  �إىل  وقتها  “توجهت  وتابع: 
�أن هناك تو�فقا مع  �أك��دو� يل  �لفحو�ص و�لتحاليل. 
�لتربع  باإمكانه  ك��ان  ل��ه  �آخ��ر  �سديق  هناك  �أب��ي��د�ل. 

�أي�سا لكن كبدي كان �أكرب حجما«.
و�أ�ساف �أرماند: “قرر �لأطباء �أخذ جزء من كبدي. 
�أور�ق �أمام قا�ص يف بر�سلونة  �أنني وقعت على  �أتذكر 
وك���ان ك��ل ���س��يء �سفافا مت��ام��ا. �جل��ر�ح��ة �أج��ري��ت يف 
�أبريل وق�سيت 3 �أ�سابيع يف �مل�ست�سفى و4 �أ�سابيع يف 

�ملدينة«.
عدم  �إ�سبانية  طبية  حتقيقات  �أك���دت  �أ���س��اب��ي��ع  وق��ب��ل 
حيث  �ل��ك��ب��د،  زرع  عملية  يف  جت�����اوز�ت  �أي����ة  ح�����س��ول 
قامت �ملنظمة �لإ�سبانية �مل�سوؤولة عن وهب �لأع�ساء 
نظر  وجهة  من   ... �لعملية  مر�حل  جميع  ب�در��سة 

�سريرية و�سحية«.
لل�سيد  �لكبد  “زرع  �أن  �ملجمعة  �لبيانات  و�أو���س��ح��ت 
�إريك �أبيد�ل �أجري وفق �لقانون ومبمار�سة �سريرية 
جيدة”، بح�سب بيان �ملنظمة �لتابعة لوز�رة �ل�سحة.

موقعه  على  �لقدم  لكرة  �لفرن�سي  نانت  ن��ادي  �علن 
�لو�سط �لرب�زيلي  �نه �سم لعب  يف �سبكة �لنرنت 
لوكا�ص �يفاجنيلي�ستا من �ودينيزي �ليطايل خلم�ص 

�سنو�ت.
ون�ساأ لوكا�ص )23 عاما( يف �ساو باولو قبل �ن ين�سم 
يف 2014 �ىل �ودينيزي �لذي �عاره مبا�سرة وملو�سم 
�ملو�سم  ث��م يف  �ل��ي��ون��اين،  ب��ان��اث��ي��ن��اي��ك��و���ص  و�ح���د �ىل 

�ملا�سي �ىل نادي ��ستوريل �لربتغايل حيث لعب معه 
خاللها 4 �هد�ف. �سجل  مبار�ة   34

ويف 2014، �ساهم لوكا�ص يف �حر�ز منتخب �لرب�زيل 
�لفرن�سية  �ل�����س��ن��وي��ة  ط��ول��ون  دورة  ع��ام��ا   20 دون 
����س���ان جرمان  ب���اري�������ص  م���ع م��ارك��ي��ن��ي��و���ص، م���د�ف���ع 
�لفرن�سي حاليا، و�يدر�سون، حار�ص مان�س�سر �سيتي 

�لإنكليزي.

رئي�ص  �لع�سيمي  ع��ب��د�هلل  م��اج��د  ���س��ع��ادة  �أ���س��اد 
�لكبري  ب��ال��دور  �لآ���س��ي��وي��ة  �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة  �للجنة 
�لذي تلعبه �ل�سني لتطوير �حلركة �لبار�ملبية 
�لتي  �ل��رع��اي��ة  �ل��ع��امل ..مثمنا  �آ���س��ي��ا وح���ول  يف 
ينالها �لريا�سيون من ذوي �لإعاقة يف �ل�سني 
من خالل توفري بنية حتتية �سخمة ت�ستوعب 

كافة فئات �لإعاقة .
زهاجن  هايدي  �ل�سيدة  لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لذي  �لإع��اق��ة  ل��ذوي  �ل�سيني  �ملجل�ص  رئي�سة 
من  م��ل��ي��ون   82 م��ن  �أك���ر  ع�سويته  يف  ي�سم 

�إط��ار �لزيارة  ذوي خمتلف �لإع��اق��ات وذل��ك يف 
�ل�سني  �إىل  �لع�سيمي  بها  ق��ام  �لتي  �لتفقدية 
ل�ست�سافة  �ل�سني  ��ستعد�د�ت  على  لالطالع 
�لبار�ملبية  و�لأل���ع���اب  �لآ���س��ي��وي��ة  �لأل��ع��اب  دورة 
وكذلك  ه��ان��زو  م��دي��ن��ة  يف   2022 �لآ���س��ي��وي��ة 
�ل�����س��ت��وي��ة و�لأل���ع���اب  �لأومل���ب���ي���ة  �لأل����ع����اب  دورة 
�لبار�ملبية �ل�ستوية يف بكني 2022 �أي�سا حيث 
�مل�ستوى  رفيعة  �سخ�سيات  مع  خاللها  �جتمع 
�لعامليني  �حل��دث��ني  تنظيم  ع��ن  �مل�سوؤولني  م��ن 
�ن  �ل��ل��ق��اء  �لع�سيمي خ���الل  وق���ال  �ل��ك��ب��ريي��ن. 

لتدريب  من��وذج��ي��ا  م��رك��ز�   32 ت�سم  �ل�����س��ني 
�ل��ري��ا���س��ي��ني م���ن �أ����س���ح���اب �ل��ه��م��م م���ن بينها 
�لآ�سيوية  �لبار�ملبية  ل��دى  معتمدين  مركزين 
ويف  بيكني  �لعا�سمة  يف  متميزين  ك��م��رك��زي��ن 
مدينة هانزو وكالهما يقدمان ت�سهيالت كبرية 
�لأن�سطة  خمتلف  ملمار�سة  �لنخبة  للريا�سيني 
�ملنتخبات  �إع��د�د  ويتم من خاللهما  �لريا�سية 
�لبار�ملبية �ل�سينية �لتي تت�سدر �لرتيب �لعام 

للميد�ليات يف �لأوملبياد منذ 16 عاما.
�أي�سا  �أثنت زهاجن - �لتي تر�أ�ص  ومن جانبها 

�ل�ستوية  �لأومل��ب��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  �ملنظمة  �للجنة 
�لر�بعة و�لع�سرين و�لألعاب �لبار�ملبية �ل�ستوية 
يف  بكني  �لعا�سمة  ت�ست�سيفها  و�ل��ت��ي  �لقادمة 
2022 - على �جلهود  �لعام  �سهر فرب�ير من 
من  �نطالقا  �لع�سيمي  يبذلها  �لتي  �لكبرية 
من�سبه كرئي�ص للجنة �لبار�ملبية �لآ�سيوية منذ 
�سهدتها  �لتي  �لنوعية  و�لنقلة   2014 �ل��ع��ام 
�حلركة �لبار�ملبية يف �لقارة �ل�سفر�ء منذ ذلك 
�لأحد�ث  �أ�سخم  �آ�سيا  ت�ست�سيف  حيث  �لتاريخ 

�لبار�ملبية يف �لعامل و�أف�سلها تنظيما.

�ل��ت��ي تقام  و�أو���س��ح��ت �ن �لأل���ع���اب �لآ���س��ي��وي��ة 
يف �آ���س��ي��ا ك���ل �أرب�����ع ���س��ن��و�ت ت��ع��ت��رب �أك����رب حدث 
ب��ع��د �لألعاب  �ل�����دويل  �مل�����س��ت��وى  ري��ا���س��ي ع��ل��ى 
�لأومل��ب��ي��ة و�لأل���ع���اب �ل��ب��ار�مل��ب��ي��ة ح��ي��ث ت�سارك 
بعدد  �لإع��اق��ة  ذوي  �أوملبياد  يف  �ل�سفر�ء  �لقارة 
 4000 من  �أكر  ت�سم  مبنتخبات  دولة   43
 20 من  �أك��ر  يف  يتناف�سون  وريا�سية  ريا�سي 
يوؤكد حجم  �ل��ذي  �لأم��ر  وه��و  بار�ملبية  ريا�سة 
�للجنة  م��ن  �لتخطيط  وح�سن  �لكبري  �لعمل 
�لبار�ملبية �لآ�سيوية باعتبارها �جلهة �لر�سمية 

يف  �لإع��اق��ة  ذوي  من  �لريا�سيني  عن  �مل�سوؤولة 
�أكرب �لقار�ت حجما و�سكانا.

�لقيادة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �لع�سيمي  وثمن 
�ل�سينيني  �لريا�سيني  و�مل�����س��وؤول��ني  �ل�سينية 
�لعاملية  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �لأح�����د�ث  ك���ربى  لتنظيم 
�لأوملبية  دورة  تنظيم  بنجاح  ثقته  ع��ن  وع��رب 
�ل�ستوية �لر�بعة و�لع�سرين و�لألعاب �لبار�ملبية 
�ل�ستوية �لقادمة يف بكني �لتي �سهد لها �لعامل 
بالتفوق و�لتاألق يف تنظيم دورة �لألعاب �لأوملبية 
و�لألعاب �لبار�ملبية �ل�سيفية يف �لعام 2008.

بتكليف من االحتاد الدويل لكرة القدم

رمية �حلو�سني م�سوؤولة طبية عن كاأ�ش �لعامل لل�سيد�ت بفرن�سا

�ملتربع بكبده لأبيد�ل يك�سف حقيقة 
»جتارة �لأع�ساء«

�لرب�زيلي لوكا�ش من 
�ودينيزي �إىل نانت 

�لع�سيمي ي�سيد بدور �ل�سني يف تطوير �حلركة �لبار�ملبية يف �آ�سيا و�لعامل

فوز �أول لدري�سل يف 
فر��سة  مرت   100

متكن قنبلة �ل�سباحة �لأمريكية �جلديدة �ل�سباح كايلب دري�سل �خري� من 
حتقيق فوزه �لأول يف بطولة �لوليات �ملتحدة �لتي تقام يف �إرفاين بولية 

كاليفورنيا، بفوزه يف �سباق 100 م فر��سة.
21 عاما بطاقته �ىل بطولة بان-با�سيفيك �ل�سهر  وحجز دري�سل �بن �ل 
كوريا  يف   2019 �ل��ع��امل  وبطولة  طوكيو،  �ليابانية  �لعا�سمة  يف  �ملقبل 
ث(   51،11( ك��ون��غ��ر  ج���اك  �م����ام  ث��ان��ي��ة،   50،50 م�سجال  �جل��ن��وب��ي��ة، 

ومايكل �ندرو )51،60 ث(.
وكان دري�سل �لذي عادل �لعام �ملا�سي يف بطولة �لعامل يف �لعا�سمة �ملجرية 
بود�ب�ست، رقم مو�طنه �ل�سطورة مايكل فيلب�ص ب�سبعة �لقاب عاملية، عانى 

من بد�ية حمبطة يف �لبطولة �ملحلية �حلالية.
فقد حل �ساد�سا يف �سباق 100 م حرة �لربعاء، ومل ي�سارك يف �سباق 200 

م حرة، كما حل ثانيا يف �سباق 50 م فر��سة.
و�أقر �ل�سباح �نه قدم �د�ء �سيئا للغاية يف �سباق 100 م حرة، و�ن خ�سارته 
كانت “�سدمة �يجابية” بعد �سل�سة �لنت�سار�ت �لتي حققها �لعام �ملا�سي. 

وقال “ل يز�ل لدي �لكثري لأقدمه«.
كاليتز  ت�سايز  م متنوعة   400 �سباق  �لعامل مرتني يف  بطل  ع��زز  ب��دوره، 
رقمه لهذ� �ملو�سم، م�سجال 4،08:25 دقائق، على رغم �بتعاده عن رقمه 
“�لتوقيت مل يكن مثاليا. و�ملهم �ين  4،05:90 دقائق، وقال  �ل�سخ�سي 

�سمنت تاأهلي«.
م��ط��ارده جاي  ع��ن  �ل��ف��ارق  ليو�سع  �ل�����س��در  �سباحة  �ث��ن��اء  كاليتز  و�ب��ت��ع��د 

ليرلند �ىل ثانيتني تقريبا.
وكانت مفاجاأة �لم�سية يف �سباق 400 م متنوعة لل�سيد�ت مع �آيل ماكيو�، 
رقم  �أف�سل  ثالث  حمققة  دقائق،   4،34:80 �سجلت  �لتي  عاما،   21

لل�سباق هذ� �لعام.

مدرب بر�سلونة يخرج عن 
�سمته ب�ساأن رحيل رونالدو

خرج مدرب بر�سلونة، �إرن�ستو فالفريدي، عن �سمته ب�ساأن رحيل �لربتغايل، 
يوفنتو�ص  لفريق  �نتقاله  �إن  وقال  ريال مدريد،  رونالدو، عن  كري�ستيانو 

�لإيطايل خ�سارة كبرية للنادي �مللكي.
وقال فالفريدي، يف ت�سريحات نقلتها �سحيفة “�سبورت” �لإ�سبانية، �إنها 
بر�سلونة،  ل�سفوف  �إنيي�ستا  مبغادرة  �لأم��ر  و�سبه  للملكي،  كبرية  خ�سارة 

ل«. �أم  ذلك  �سيالحظو�  هل  “�سرنى 
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن رونالدو فاز بالكرة �لذهبية 5 مر�ت وهو مر�سح بقوة 
5 مر�ت  �أوروب��ا  �أبطال  �أنه فاز بدوري  للح�سول على �لكرة �ل�ساد�سة، كما 
مع ريال مدريد ومان�س�سر يونايتد، وياأمل ع�ساق يوفنتو�ص يف �أن يحقق 

�للقب �ل�ساد�ص مع فريقهم.
من  باملزيد  �سيقوم  “بر�سلونة  �أن  �إىل  فالفريدي  �أ���س��ار  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
�لتعاقد�ت، جلعل �لفريق �أكر قدرة على �ملناف�سة، مع �لأخذ بعني �لعتبار 

رحيل �أندري�ص �إنيي�ستا«.
و�أ�ساف �أن �لرب�زيلي مالكوم لعب �ساب، و”ميكنه م�ساعدتنا خالل �لفرة 

�ملقبلة«.
�لعام  �أف�سل من  ب�سكل  لتدعيم �سفوفها  ت�سعى  �لفرق  �أن جميع  �أكد  كما 

�ل�سابق، “و�لنتائج هي �لتي تظهر ذلك«.
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الفجر الريا�ضي

�ل�سيخ  ط���ي���ار  �ل���رك���ن  �ل����ل����و�ء  ت����وج 
�أح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د �آل 
نهيان رئي�ص هيئة �خلدمة �لوطنية 
و�لح��ت��ي��اط��ي��ة ف��ري��ق ق��ي��ادة �لقو�ت 
�لربية بطاًل ملناف�سات كاأ�ص �خلدمة 
�لوطنية و�لحتياطية للجيوجيت�سو 
على  �أقيمت  و�لتي  �لثامنة  للدفعة 
�ل�سالة  وذل����ك يف  �أي����ام  �أرب����ع  م����د�ر 
�لريا�سية مبدر�سة �خلدمة �لوطنية 
مبع�سكر  �ل��رئ��ا���س��ة  ح��ر���ص  ل��ق��ي��ادة 
لرقم  ت�سجيال  و�سهدت  حفري  �سيح 
قيا�سي عاملي يف حجم �مل�ساركة لفئة 

�حلز�م �لأزرق.
و �سارك يف �لبطولة منت�سبو �خلدمة 
�لوطنية من �لدفعات �لثامنة و �لتي 
ملختلف  �لأزرق  ل��ل��ح��ز�م  خ�س�ست 
�لقو�ت  �لبطولة  وح�سمت  �لأوز�ن 
�ست ميد�ليات منها  �لربية بر�سيد 
ثالث ذهبيات و جاء يف �ملركز �لثاين 
ثمان  بر�سيد  �لرئا�سة  حر�ص  قيادة 
يف  ج��اء  و  ذهبيتان  منها  ميد�ليات 
�ملركز �لثالث قيادة �لدفاع �لكيميائي 

بر�سيد ذهبية وحيدة.
ت�����س��ج��ي��ل رقم  �ل��ب��ط��ول��ة  ���س��ه��دت  و 
قيا�سي على م�ستوى عدد �لالعبني 
�جليوجت�سو  ب��ط��ولت  يف  �مل�ساركني 
�مل�ستوى  على  �لأزرق  �حل���ز�م  لفئة 
�ل��ع��امل��ي و �ل����ذي ك���ان م�����س��ج��ال عام 
يف  لع������ب   582 ب����ع����دد   2017
ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل��ل��ج��وج��ب��ت�����س��و فئة 
�أقيمت  �لتي  �لأزرق عمومي  �حل��ز�م 
بولية كاليفورنيا بالوليات �ملتحدة 
�لدولة  يف  ت�سجيله  مت  و  �لمريكية 
�لبطولة  يف  �مل��ا���س��ي  �لأرب���ع���اء  ي���وم 

مب�ساركة 839 لعبا.
و�����س���ت���م���ل ب���رن���ام���ج �حل����ف����ل �ل����ذي 
ح�����س��ره ك��ب��ار �ل���ق���ادة �ل��ع�����س��ك��ري��ن و 

ح�سد من �أولياء �أمور �ملجندين على 
ن��ز�لت لبع�ص لنهائي  �إقامة ثالثة 
للجوجبت�سو  �لوز�ن  خم��ت��ل��ف  يف 
و ت�����س��م��ن ك���ذل���ك ع��ر���س��ا ف��ن��ي��ا يف 
مهار�ت �جلو جيت�سو قدمه مدربون 
�لغر�ص  �لريا�سية  باملز  �سركة  م��ن 
�لهجوم  �أو  �لنف�ص  ع��ن  �ل��دف��اع  منه 
ع����ل����ى �خل���������س����م و ت���ت�������س���م���ن ه����ذه 
ت��ق��ن��ي��ات تظهر مدى  ع���دة  �مل���ه���ار�ت 
�لإخ�ساع  يف  للجوجبت�سو  فاعلية 
حيث  من  �خل�سم  على  �ل�سيطرة  و 
من  �لتخل�ص  و  �لإ���س��ق��اط  م��ه��ار�ت 

�لهجوم �ملفاجئ.
�للقطات  لبع�ص  ��ستعر��ص  مت  كما 
�لفنية لي�ص �ملنازلت �لتي ت�سمنتها 

�لبطولة منذ �نطالقتها.

�لركن  �ل�����ل�����و�ء  ت�����وج  ذل�����ك  ب���ع���د  و 
�آل  طحنون  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  طيار 
�لالعبني  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  يف  ن��ه��ي��ان 
ومت  بالبطولة  �ل��ف��ائ��زة  و�ل���وح���د�ت 
حيث  �ل��ن��ز�لت  يف  �لفائزين  تتويج 
ح�����س��ل �مل���ج���ن���د ع���م���ر �ل�����س��ح��ي من 
�ملركز  على  �لكيميائي  �لدفاع  قيادة 
�لأول يف �حلز�م �لأزرق عمومي وزن 
69 كجم، وحل عبد �لرحمن  حتت 
�ملن�ساآت  حماية  جهاز  م��ن  �لنعيمي 
�حل��ي��وي��ة و �ل�����س��و�ح��ل ث��ان��ي��ا و جاء 
ث��ال��ث��ا ع���ب���د�هلل �مل���ازم���ي م���ن حر�ص 

�لرئا�سة.
ويف مناف�سات �حلز�م �لأزرق عمومي 
�سيف  ج�����اء  ك���ج���م   77 حت����ت  وزن 
�ل���ع���ويف م���ن ق���ي���ادة �ل���ق���و�ت �لربية 

�لقو�ت  م��ن  �حل��اي  ع��ب��د�هلل  و  �أوًل، 
�لربية ثانياً، وحل عبد�هلل �حلمادي 
�حليوية  �ملن�ساآت  حماية  جهاز  م��ن 
�لبناي  علي  ونال  ثالثاً،  �ل�سو�حل  و 
من قيادة �لقو�ت �لربية على �ملركز 
�لأزرق  �حل���ز�م  مناف�سات  يف  �لأول 
وحل  كجم،   85 حت��ت  وزن  عمومي 
�ل�����س��ع��دي م���ن قيادة  ث���ان���ي���اً ح�����س��ن 
عبد�لعزيز  ث���م  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ق���و�ت 
�ل��ع��ب��ادي م��ن ق��ي��ادة �ل��ق��و�ت �لربية 

ثالثاً.
�ل�سيخ  �لركن طيار  �ل��ل��و�ء  ت��وج  كما 
�أحمد بن طحنون �آل نهيان �لقياد�ت 
ب��ال��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث منحت  �ل���ف���ائ���زة 
ق��ي��ادت��ا ح��ر���ص �ل��رئ��ا���س��ة �خل��ا���ص و 
�لرئا�سة تكرميا لكون جميع  حر�ص 

�حلا�سلني  �ملجندين  من  منت�سبيها 
�لوحد�ت  قبل  �لأزرق  �حل���ز�م  على 
حلر�سها  تكرميها  مت  كما  �لخ��رى 
مب�ساركة �كر عدد من �ملجندين يف 
كا�ص �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية 
 400 بلغ  �ل��ذي  و  �لثامنة  �لدفعة 
�لتقاط  مت  �حلفل  نهاية  ويف  لع��ب 
�ل�سورة �لتذكارية لر�عي �حلفل مع 

�لفائزين.
و قبل �خلتام مت ت�سليم �للو�ء �لركن 
�آل  طحنون  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ  طيار 
نهيان �سهادة ت�سجيل �لرقم �لقيا�سي 
�لعاملي للبطولة على �مل�ستوى �إعد�د 
�مل�ساركني قام بالت�سليم �ملقدم خالد 
�لبطر�ن  يو�سف  و�ل�سيد  �ل��زع��اب��ي 
�لمار�ت  �حت��اد  �د�رة  جمل�ص  ع�سو 

دروي�ص  ف��وؤ�د  �ل�سيد  و  للجوجيت�سو 
مدير عام �سركة باملز �لريا�سية.

و�أ����س���اد �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ط��ي��ار �ل�سيخ 
�آل ن��ه��ي��ان يف  ب���ن ط��ح��ن��ون  �أح���م���د 
ختام �لبطولة بدعم �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����س��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
لريا�سة  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�جلوجيت�سو مما �أ�سهم يف تطويرها 

وعزز من �نت�سارها.
من  �جلوجيت�سو  ري��ا���س��ة  �ن  ق��ال  و 
يطبقها  �لتي  �ل�سا�سية  �لريا�سات 
و  �لوطنية  �خلدمة  منت�سبي  جميع 
�مل�سلحة و هي  �ل��ق��و�ت  �ف��ر�د  كذلك 
�إلز�مية للجميع من خالل �لتطوير 
على  �حل���������س����ول  و  ق�����در�ت�����ه�����م  يف 

�لتميز يف هذ� �لنوع من �لريا�سة و 
هناك بر�مج و خطط لدينا لتنفيذ 

ذلك لدى �جلميع.
من  �جلوجيت�سو  ري��ا���س��ة  �أن  و�أك����د 
ت�ستحق منا  �لتي  �لهامة  �لريا�سات 
�لريا�سة  و�سلت  حيث  �لهتمام  كل 
دليل  وه��ذ�  �لعاملية  �ىل  �لإم��ار�ت��ي��ة 
بهذه  �لر�سيدة  �لقيادة  �هتمام  على 
�للعبة .. لفتا �إىل �أن �لقيادة �لعامة 
للقو�ت �مل�سلحة �أولت هذه �لريا�سة 
وت�سقل  تنمي  كونها  �هتمامها  جل 

مهار�ت �ملجندين.
�لبطر�ن  يو�سف  �أ���س��اد  جهته  وم��ن 
�جلوجيت�سو  �إد�رة  جم��ل�����ص  ع�����س��و 
حققتها  �ل���ت���ي  �جل����ي����دة  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
�لو��سعة  بامل�ساركة  م�سيد�  �لبطولة 

�ل���ت���ي ���س��ه��دت��ه �ل��ب��ط��ول��ة مم���ا �أدى 
عامليا  ق��ي��ا���س��ي  رق�����م  ت�����س��ج��ي��ل  �ىل 
�بوظبي  و  �لم�����ار�ت  �ن  ي��وؤك��د  مم��ا 
لريا�سة  وم��رك��ز�  عا�سمة  حت��دي��د� 

�جلوجيت�سو.
بجانب  �مل�����س��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت  �ن  وق����ال 
للجوجيت�سو  �لم������������ار�ت  �حت��������اد 
ي�سري�ن جنبا �ىل جنب يف تنظيمهم 
ي�سعون  و  �جلوجيت�سو  ل��ب��ط��ولت 
�لإمكانيات  ك��اف��ة  �ل��ري��ا���س��ة  ل��ه��ذه 
لتطويرها و�لو�سول بها �ىل �لعاملية 
جعلت  �جل��وج��ي�����س��ت��و  �أن  م���ع���ت���رب� 
�أنظار  حم��ط  وعا�سمتها  �لإم�����ار�ت 
�لبطولت  و�أن  �ل��ري��ا���س��ي  �ل���ع���امل 
و�أن  �آخ��������ر،  �إىل  ع�����ام  م����ن  ت���ت���ط���ور 
كبري�  تز�يد�  �سهد  قد  بها  �لهتمام 
م���ن ك���ل �ل�����س��ر�ئ��ح يف �ل����دول����ة مما 
ودخلت  �مل���د�ر����ص  يف  تنت�سر  جعلها 
�إىل �أروق�����ة �لأن���دي���ة �ل��ري��ا���س��ي��ة يف 
�لدولة وحجزت لها مكانا مميز� مع 

�لريا�سيات �لأخرى.
�ملجندون  �أع�������رب  ج���ان���ب���ه���م،  وم�����ن 
�سكرهم  عن  �لبطولة  يف  �مل�ساركون 
�حلكيمة  ل����ل����ق����ي����ادة  و�م����ت����ن����ان����ه����م 
�لوطن  باأبناء  و�هتمامها  لرعايتها 
�ملجالت  يف  ل��ه��م  �ل���دع���م  وت���وف���ري 
�لعديد  حتقيق  �ثمر  ما  وه��و  كافة، 
�مل�ستوى  على  �سو�ء  �لجن���از�ت،  من 
�لثقايف �أو �لقت�سادي �أو �لجتماعي 

�أو �لريا�سي.
على  �متنانهم  خال�ص  ع��ن  وع���ربو� 
�مل�ستمر  ودع��م��ه  �مل��ب��ا���س��رة  متابعته 
�لريا�سات  و���س��ائ��ر  �ل��ري��ا���س��ة  ل��ه��ذه 
�لخ�����������رى. م����ق����دري����ن ت������و�ج������ده و 
ح�������س���وره. ك��م��ا ع���اه���دو� ع��ل��ى بذل 
و�لعطاء  و�لعمل  �جلهد  م��ن  �مل��زي��د 

مبا يحقق للوطن كل تقدم ورفعة.

�ختارت جماهري ريال مدريد، لعب توتنهام، هاري 
كني، ليكون، بديال لنجم �لفريق �ل�سابق، �لربتغايل 
يوفنتو�ص.  �إىل  رح���ل  �ل���ذي  رون���ال���دو،  كري�ستيانو 
“ماركا”  �سحيفة  �أج���رت���ه  ل���ل���ر�أي  ����س��ت��ط��الع  وف���ق 

�لإ�سبانية.
بنادي  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  �لأول  �ل��ف��ري��ق  م��ه��اج��م  وح����از 
ت��وت��ن��ه��ام وم��ن��ت��خ��ب �إجن���ل���ر�، ه����اري ك���ني، بغالبية 
�ل�سحيفة  ��ستفتاء  ريال مدريد يف  �أ�سو�ت جماهري 
�لإ�سبانية، �لذي �سارك فيه حو�يل 200 �ألف م�سجع 

للنادي �مللكي، حيث ح�سل على ن�سبة 26 باملئة.

و�أ�ساف �ل�ستفتاء، �أن جنم نادي باري�ص �سان جرمان 
كافاين  �إدي��ن�����س��ون  �أوروغ������و�ي،  ومنتخب  �لفرن�سي 
بالت�ساوي مع  باملئة فقط،  ب�14  �ل�2  �ملرتبة  حل يف 
�لأول  �لفريق  مهاجم  �إي��ك��اردي  م���اورو  �لأرجنتيني 

لكرة �لقدم بنادي �إنر ميالن �لإيطايل.
وتاألق هاري كني مع �لفريق �لأول لكرة �لقدم بنادي 
�ل�2  �ملركز  �ملا�سي، و�حتل  �لريا�سي  �ملو�سم  توتنهام 
يف قائمة هد�يف �لدوري �لإجنليزي، وظهر مب�ستوى 
كاأ�ص  بطولة  نهائيات  يف  �إجنلر�  منتخب  مع  مميز 

�لعامل 2018.

جماهري ريال مدريد تختار بديل رونالدو

�أحمد بن طحنون يتوج قيادة �لقو�ت �لربية بطال لكاأ�ش �خلدمة 
�لوطنية للجيوجيت�سو-�لدفعة �لثامنة

�لرتجي ي�سع قدما يف ربع نهائي �لأبطال 
�سمن �لرجي �لتون�سي نظريا تاأهله �ىل ربع نهائي دوري �بطال �فريقيا 
�لوغندي  �سيتي  كمبال  �ر���ص  من  �لفوز  بنقاط  عودته  بعد  �ل��ق��دم،  لكرة 

�لوىل. �ملجموعة  ت�سفيات  من  �لر�بعة  �جلولة  يف  -1�سفر، 
و�سجل �لبديل هيثم �جلويني هدف �لفوز يف �لدقيقة 41، ليكرر �لرجي 

فوزه على �لفريق �لوغندي بعد تخطيه ذهابا 3-2 يف ر�د�ص.
مر�ت،  �رب��ع  و�لو�سيف  و2011   1994 يف  �للقب  �لرجي، حامل  ورف��ع 
ر�سيده �ىل 10 نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط عن �لهلي �مل�سري، 
حامل �للقب 8 مر�ت )رقم قيا�سي(، �لذي يلعب يف وقت لحق مع م�سيفه 
تاون�سيب رولرز �لبوت�سو�ين )3 نقاط(، فيما جتمد ر�سيد كمبال عند 3 
نقاط. ويتاأهل �أول فريقني من كل جمموعة �ىل �لدور ربع �لنهائي �لذي 

كان �لنجم �ل�ساحلي �لتون�سي �ول �ملتاأهلني �ليه �جلمعة.
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�أوزيل يقود �ر�سنال �ىل فوز 
�ساحق على �سان جرمان 

حممد �سالح »ي�سعر بال�سغط«

عني مان�س�سرت يونايتد على 
هاري ماغو�ير 

 قاد �لملاين م�سعود �وزيل، �ملعتزل دوليا مع منتخب 
ب���الده قبل �أي����ام، ن��ادي��ه �ر���س��ن��ال �لن��ك��ل��ي��زي �ىل فوز 
يف   1-5 �لفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ص  على  �ساحق 

مبار�ة ودية يف �سنغافورة.
بعد  �لت�سجيل  �وزي����ل  و�ف��ت��ت��ح 
�لغابوين  من  مق�سرة  عر�سية 
بيار �ميرييك �وباميانغ )13( 
كري�ستوفر  ي����ع����ادل  �ن  ق���ب���ل 

نكونكو )60 من ركلة جز�ء(.
�سجلو�  “�ملدفعجية”  ل��ك��ن 

ن�سف  �آخ�������ر  يف  رب����اع����ي����ة 
توقيع  ح��م��ل��ت  ���س��اع��ة 

�ل�������ف�������رن���������������س�������ي 
ر  لك�سند �

و�ين�سلي   87 ه��ول��دي��ن��غ  روب  و71،   67 لك���ازي���ت 
مايتالند-نايلز..

23 ه��دف��ا مع  وك����ان �وزي�����ل )29 ع���ام���ا(، ���س��اح��ب 
�عتز�له  �أع��ل��ن  م��ب��ار�ة،   92 يف  �لأمل���اين  �ملنتخب 
�لملاين  �لحت���اد  رئي�ص  متهما  �مل��ا���س��ي  �لح���د 
ر�ينهارد غريندل مبمار�سة �لعن�سرية �سده.
وتعر�ص �وزيل لالنتقاد�ت من قبل و�سائل 
�لإعالم �لأملانية وحمليني ولعبني دوليني 
بطل  �ملانيا  منتخب  خ��روج  بعد  �سابقني، 
�لعامل 2014 من �لدور �لول ملونديال 
وزميله  جمعته  ���س��ورة  ب�سبب  رو���س��ي��ا، 
�لأ�سل  �لركي  �لأمل���اين  �ملنتخب  يف 
�ي�سا �يلكاي غوندوغان بالرئي�ص 
�ل���رك���ي رج���ب ط��ي��ب �أردوغ������ان 
حول  �أ�سئلة  �أث��ار  مما  مايو،  يف 

ولئه لأملانيا.
�لنتيجة  ه��������ذه  وج������������اءت 
تعوي�ص  مبثابة  �لكا�سحة 
�وناي  لال�سباين  معنوي 
�ر�سنال  م���درب  �مي���ري 
�مل�����ق�����ال من  �حل��������ايل 
نهاية  يف  م��ن�����س��ب��ه 
�ملا�سي من تدريب 
�������س������ان ج�����رم�����ان 
��ستبدله  �ل��ذي 
ب�����������الأمل�����������اين 
ت�������وم�������ا��������ص 

توخل.
�أن  ب������ي������د 
ب�����������ط�����������ل 
ف����رن���������س����ا 
����������س���������ارك 

بت�سكيلة 
�حتياطية 
عنها  غ����اب 
جن���������وم���������ه 
�ل�����دول�����ي�����ون 
�مل���������س����ارك����ون 
�ملونديال  يف 

�لخري.

�أعرب �لنجم �مل�سري حممد �سالح عن �سعادته بعد 
�ن�سمامه ملع�سكر فريقه ليفربول من �أجل �ل�ستعد�د 

ل��ل��م��و���س��م �جل����دي����د، م�������س���دد� على 
حم����اول����ت����ه و�جل����م����ي����ع يف 

مو�سم  لتقدمي  ليفربول 
�أف�سل من �لذي م�سى.
وق���������������ال ����������س���������الح، يف 
ن�سرها  ت�������س���ري���ح���ات 

قبل  ل���ي���ف���رب���ول  م���وق���ع 
مان�س�سر  م��و�ج��ه��ة 

ي�����ون�����اي�����ت�����د يف 
ك���������اأ����������ص 

�لأبطال �لدولية: “�أنا �سعيد للغاية بالعودة للريدز. 
�أ���س��ع��ر ب��ال��ر�ح��ة ق��ب��ل ب���د�ي���ة �مل��و���س��م وك��ت��ف��ي �أ�سبح 

�أف�سل«.
و�أ�ساف، عقب �حل�سة �لتدريبية يف ملعب مي�سيغان 
“لقد ق�سيت مو�سما عظيما هنا – ل�ست وحدي 
ف��ق��ط ب��ل ك��ل �ل��ف��ري��ق. ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث �لنا�ص 
�إنني  حيث  بال�سغط  �أ�سعر  ���س��الح  حممد  ع��ن 
�مل�سجلة  �لأه��د�ف  عدد  يف  قيا�سيا  رقما  �سجلت 
�إنهاء  �أ�سبح علينا  �لدوري �لإجنليزي و�لآن  يف 
�ملو�سم يف مركز �أف�سل يف �لدوري �ملحلي وتقدمي 
ما قدمناه يف دوري �لأبطال من جديد«.

بال�سيق،  ت�سعرين  �أم��ور ل  »لكنها 
به  �أق���وم  م��ا  �ساأو��سل  �أن��ا فقط 
و�أنا �سعيد به، لذلك �ساأو��سل 

�لعمل بنف�ص �لطريقة«.
ليفربول  ت���ع���اق���د�ت  وع����ن 
�سالح  ك�����س��ف  �جل����دي����دة، 
خالل  ر�ئ���ع  كيتا  “نابي 
�ل����ت����دري����ب����ات وك����ذل����ك يف 
قدمها،  �ل���ت���ي  �مل���ب���اري���ات 
و�جلميع  ج��ي��د�  �أد�ء  ق���دم 

يتحدث عنه«.
روؤية  للجميع  “ميكن  وتابع 
�لتي  و�ل�����ف�����و�رق  �إم���ك���ان���ي���ات���ه 
ي��ح��دث��ه��ا م���ع م�����س��ارك��ت��ه، �أن���ا 
�سن�سجع  باللعب جلو�ره.  �سعيد 
�إنهاء  و�سنحاول  �لبع�ص  بع�سنا 

�ملو�سم �جلديد ب�سكل �أف�سل«.
ك��م��ا حت���دث حم��م��د ���س��الح عن 
ع���ل���ى ملعب  ل���ي���ف���رب���ول  م����ب����ار�ة 
ميت لي��ف ي��وم �لأرب��ع��اء �ملا�سي 
خالل  ر�ئ���ع���ة  ك���ان���ت  “�لأجو�ء 
�لأخرية. يوجد م�سريون  �ملبار�ة 
يف كل مكان، �أنا �سعيد بتو�جدهم 

هنا«.

برز مع  �ل��ذي  ه��اري ماغو�ير  �لنكليزي  �ملد�فع  بات 
يف  �لعامل  كاأ�ص  نهائيات  يف  �لثالثة  �لأ���س��ود  منتخب 
ومدربه  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر  ل��ف��ري��ق  ه��دف��ا  رو���س��ي��ا، 
�ل��ربت��غ��ايل ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و ك��م��ا ذك����رت �ل�سحف 

�لإنكليزية �ل�سادرة �م�ص.
�ثار  25 ع��ام��ا --�ل���ذي  �ل  �ب��ن  �ل��الع��ب  �ن  ويعتقد 
م�سو�ر  يف  �ستونز  ج��ون  زميله  ج��ان��ب  �ىل  �لع��ج��اب 

ن�سف  �ل���دور  �ىل  �نكلر�  منتخب 
�ل���ن���ه���ائ���ي ل����ل����م����ون����دي����ال--، قد 
مان�س�سر  يف  م���رك���زه  ي�����س��م��ن 
مالكي  تاأكيد  رغم  على  يونايتد 

نادي لي�سر �سيتي �لتايالنديني 
بعد  ����س��ايف  �ي لع��ب  بيع  رف�سهم 

ريا�ص  �جل�����ز�ئ�����ري  ع����ن  ت��خ��ل��ي��ه��م 
�سيتي،  مان�س�سر  مل�سلحة  حم���رز 
بطل �لدوري يف �ملو�سم �ملنتهي لقاء 
 79( ��سرليني  جنيه  مليون   60

مليون دولر(.
“د�يلي  ����س���ح���ي���ف���ة  وذك�������������رت 
ماغو�ير  �ن���ت���ق���ال  �ن  مريور” 
 65 يونايتد  مان�س�سر  �سيكلف 
م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه ����س��رل��ي��ن��ي، مع 
�ملبلغ عن  تعوي�ص جزء من هذ� 
“�ل�سياطني  ف��ري��ق  ب��ي��ع  ط��ري��ق 
�لرجنتيني  �مل����د�ف����ع  �حلمر” 

يقدر  --�ل���ذي  روخ��و  ماركو�ص 
�سعره  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر 

جنيه  مليون   30 بنحو 
������س����رل����ي����ن����ي-- 

و�ل����ظ����ه����ري 
�لي�����ط�����ايل 

م����������ات����������ي����������و 
د�رم�����ي�����ان �ل����ذي 

يحظى باهتمام كل من 
وميالن  وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 

�ليطايل. ووفقا ل�سحيفة “د�يلي ميل”، فاإن روخو 
�بن �ل 28 عاما --�لذي كلف �نتقاله �ىل مان�س�سر 
يونايتد من �سبورتينغ ل�سبونة �لربتغايل 16 ميلون 
من  ��سمه  �زي��ل  قد   2014-- يف  ��سرليتني  جنيه 

ق�سم �لت�سويق �خلا�ص بالنادي للمو�سم �ملقبل.
فر�ص  �ن  �ىل  �سن”  “ذي  �سحيفة  تقاير  و����س��ارت 
على  تعتمد  يونايتد  مان�س�سر  �ىل  ماغو�ير  �نتقال 
مبد�فع  �لظفر  يف  �سيتي  لي�سر  فريقه  جن��اج 
ن��ي��وك��ا���س��ل ي��ون��اي��ت��د ج��م��ال ل���س��ي��ل �لذي 
جنيه  ميلون  ر�سد له �لنادي مبلغ 35 
�سارك  م���اغ���و�ي���ر  وك�����ان  ����س��رل��ي��ن��ي. 
�ملو�سم  �سيتي  لي�سر  م��ب��اري��ات  ك��ل  يف 
�ملا�سي بعد �نتقاله من هال �سيتي بعقد 
مدته خم�سة �عو�م، ومل يربز فقط 
كاأ�ص  نهائيات  يف  م��رك��زه  يف 
و�منا  وح�����س��ب  �ل���ع���امل 
ت�سجيل  يف  ���س��اه��م 
�ح��د �ل��ه��دف��ني يف 
�ل�سويد  م��رم��ى 
 ) 2�سفر - (
ربع  �ل�������دور  يف 

�لنهائي.
و�مام �لفريقني 
م���ه���ل���ة ح���ت���ى 9 
�غ�سط�ص لمتام 
�لنتقال  عملية 
باب  �قفال  قبل 
�لن�������ت�������ق�������الت 
�ن����ك����ل����ر�،  يف 
باأنهما  علما 
ن  �سي�ستهال
�مل��������و���������س��������م 
�جل������دي������د يف 

�ليوم �لتايل.

حقق بطل �لعامل �لربيطاين لوي�ص هاميتون مر�سيد�ص 
�أ�سرع توقيت خالل فرة �لتجارب �لتاأهيلية حتت �أمطار 
غزيرة جلائزة �ملجر �لكربى، �ملرحلة �لثانية ع�سرة من 
بطولة �لعامل للفورمول و�حد، و�لتي تقام �ليوم �لحد 

على حلبة هنغارورينغ.
هيمن  وقت  يف  دقيقة،   1:36.658 هاميلتون  و�سجل 
بعدما  �لثالثة  �لفرة  على  �لف�سية”  “�لأ�سهم  فريقه 
من  بوتا�ص  فالتريي  �لفنلندي  �لفريق  يف  زميله  متكن 
 0.260 ب��ف��ارق  م��ت��اأخ��ر�  ت��وق��ي��ت  �أ���س��رع  ث���اين  ت�سجيل 

ثانية، بينما حل �سائق فري�ري �لفنلندي كيمي ر�يكونن 
��سرع  يف �ملركز �لثالث بفارق 0.528 ثانية عن �ساحب 

توقيت، ومتقدما على زميله �لملاين �سيبا�ستيان فيتل.
ورف�����ع ه��ام��ي��ل��ت��ون ع����دد �ن��ط��الق��ات��ه م���ن �ل�������س���د�رة يف 
�نها  علما  77 يف م�سريته،  �ل�سبت” �ىل  يوم  “�متحان 
�ن��ط��الق��ت��ه �خل��ام�����س��ة م��ن �مل��رك��ز �لأول ه���ذ� �ل��ع��ام بعد 

�سباقات ��سر�ليا و��سبانيا وفرن�سا و�نكلر�.
وحقق �لربيطاين �أ�سرع توقيت يف �ملجر للمرة �ل�ساد�سة 
يف م�سريته ما ي�سعه يف �ملركز �لثاين خلف حامل �لرقم 

�لقيا�سي “�لبارون �لأحمر” �لملاين ميكايل �سوماخر.
نقطة   17 بفارق  �ل�سائقني  ترتيب  هاميلتون  ويت�سدر 
�ل�سطوري  ف��وزه  بعد   )171 مقابل   188( فيتل  عن 
يف جائزة �ملانيا �لكربى �لحد �ملا�سي، بعدما �نطلق من 
�لم��ط��ار ومن  م��ن هطول  و��ستفاد  �ل��ر�ب��ع ع�سر  �مل��رك��ز 
خطاأ ل�سائق فري�ري فيتل ليجتاز خط �لنهاية يف �ملركز 
للتجارب  �لخ���رية  �ل��ف��رة  يف  �سجل  فيتل  وك��ان  �لأول. 
�حلرة �ل�سبت توقيتا قيا�سيا للحلبة وقدره 1،16،170 

دقيقة.

ثنائية ملر�سيد�ش حتت �أمطار �لتجارب �لتاأهيلية باملجر 

كل��وب يفت��ح �لن��ار 
عل���ى ر�م��و�ش

ريال  كلوب، مد�فع  يورغن  �لإجنليزي،  ليفربول  مدرب  هاجم جم��دد�ً 
“�لريدز” �ل���ودي �سد  لقاء  قبل  ر�م��و���ص،  �سرجيو  �لإ���س��ب��اين،  م��دري��د 

مان�س�سر يونايتد، دفاعاً عن جنمه �لدويل �مل�سري حممد �سالح.
وتعر�ص �سالح لإ�سابة يف �لكتف بعد تدخل من ر�مو�ص، مما ت�سبب يف 
�ملا�سي  �ملو�سم  �أوروب��ا  �أبطال  �مل�سري يف نهائي دوري  ��ستبد�ل �لالعب 

بني ريال مدريد وليفربول. 
وقال كلوب يف �ملوؤمتر �ل�سحايف: “مل تعجبني كلمات ر�مو�ص بعد و�قعة 

�إ�سابة �سالح، �سعرت وكاأنه يقول: “�أيا كان.. ماذ� تريدون مني؟«.
و�أ�ساف: “�إذ� كنت ل تدعم ريال مدريد و�ساهدت �للقطة مرة �أخرى 

�ستقول �إنه قا�ص ووح�سي«.
وتابع: بالتاأكيد لن تقول: يا �إلهي.. هذ� ر�ئع.

و�أكد يف ت�سريحاته �لتي نقلتها �سحيفة مريور: ل �أعتقد �أن 
�ملوقف  ه��ذ�  نف�سه  وج��د  �إذ�  لالإ�سابة  �سيتعر�ص  ك��ان  �سالح 

مرة �أخرى، ولكنه مل يكن حمظوظاً يف تلك �للقطة.
�لناري على ر�مو�ص قائاًل:  �لأمل��اين هجومه  �ملدرب  وو��سل 

�طرح  ثم  لت�سيبه،  �أمامه  مرفقك  و�سع  �حلار�ص  �إىل  “�ذهب 
هد�ف �لفريق �أر�ساً، بعد ذلك �ستفوز.. هذ� ما فعله«.

وتابع: “ر�مو�ص �عتاد على ذلك، عندما ت�ساهد ما يفعله د�ئماً �ستفهم، 
طرد  يف  ت�سبب  يوفنتو�ص  �أم��ام  �ملا�سي  �لعام  �لأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف 

كو�در�دو �أي�ساً«.
�لطرق مباحة كي حتقق  �أن كل  �لعامل يظن  “�لبع�ص يف هذ�  و�أ���س��ار: 

�لفوز، يظنون �أين مثلهم.. ولكني ل�ست كذلك«.
و�ختتم: “مل تعجبني كلمات ر�مو�ص بعد هذه �لو�قعة، لقد قال �لكثري 
من �لأ�سياء و�مل��ربر�ت، ولكني �سخ�سياً ل �أحب ذلك، حتدث وكاأنه �أمر 
�سرى  كنت  �لبطولة  ه��ذه  يف  تطبق  �لفيديو  تقنية  كانت  لو  طبيعي، 

�لبطاقة �حلمر�ء يف وجهه«.

�أف�������ادت ت���ق���اري���ر �إخ���ب���اري���ة ب�����اأن �ل���ب���ول���ن���دي روب����رت 
�أخرب  ليفاندوف�سكي، مهاجم بايرن ميونيخ �لأملاين، 
�لرحيل، يف  يريد  باأنه  كوفات�ص  نيكو  �لفريق  م��درب 

وقت يدر�ص ت�سل�سي �سم �لالعب �إىل �سفوفه.
وك����ان �مل��ه��اج��م ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي ه��دف��ا ل��ف��ري��ق ريال 
ن��ادي��ه �حل��ايل مردد  �أن  م��دري��د يف �ملا�سي، يف ح��ني 
يف �ل���س��ت��غ��ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ه، ل��ك��ن �ل��الع��ب م�سمم 
على ت��رك �ل���دوري �لأمل���اين، وف��ق م��ا ذك��رت �سحيفة 

“مريور” �لربيطانية.
غري  قد  عاما   29 �لعمر  من  �لبالغ  �لالعب  وك��ان 
وكيله يف نهاية �ملو�سم �ملا�سي، لكنه ل يز�ل متعاقد� 

مع بايرن حتى عام 2021. وقد �أ�سدر بايرن حتذير� 
بعدم �لتدخل يف هذه �لق�سية خالل �ل�سيف �ملا�سي.

وجاء يف �لبيان: “تعاقد روبرت ليفاندوف�سكي مع �إف 
�سي بايرن، وميتد �لعقد �إىل 2021. ول يفكر بايرن 
يف �أي حترك لليفاندوف�سكي. ل توجد حمادثات مع 

�لأندية �لأخرى، ولن يكون هناك �أي �سيء«.
بعد  رون��ال��دو  لكري�ستيانو  ب��دي��ل  ع��ن  ري���ال  ويبحث 
�ن�سمام �لنجم �لربتغايل �إىل يوفنتو�ص يف وقت �سابق 
�سيفقد  �ل��ذي  ت�سل�سي،  يكافح  بينما  �ل�سهر،  هذ�  من 
�أعني  ت��ز�ل  �ل�سهر، ول  �أل��ف��ارو م��ور�ت��ا ه��ذ�  مهاجمه 

�لفريقني على ليفاندوف�سكي.

جن���م باي���رن مي�وني����خ ين���وي �لرحي����ل
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جمتمع االمارات

�أعلن �ملوقع �لإلكروين �لر�ئد يف جمال �ل�سياحة 
و�لفندقة Hotelandrest.com عن فوز 
�ل�����س��ي��د رمي����ون م��ن�����س��ور ع��زي��ز و�ل�����س��ي��دة �إيلينا 
بين�سبا، يف �مل�سابقة �حل�سرية �لتي يقيمها �ملوقع 
�لتو��سل مع قاعدته  ب�سكل دوري، بهدف تعزيز 

�جلماهريية. 
ب�سكل �سحيح  �لإجابة  �لفائز�ن من  حيث متكن 
�أكر من  �ختيارهما من بني  �مل�سابقة، ومت  على 
5000 م�سارك، للفوز بق�سائم ح�سرية لالإقامة 
وفندق تالل  ل�سخ�سني يف منتجع  و�ح��دة  لليلة 

ليو� ذو �خلم�سة جنوم. 

وق����د �أ����س���اد �مل�����س��ارك��ون ب��ه��ذ� �مل���وق���ع �لإخ���ب���اري 
�ل�����س��ي��اح��ي �مل��ت��م��ي��ز، �ل�����ذي ي���ق���دم �أح�����دث و�أه����م 
�ملعلومات حول �لوجهات �ل�سياحية و�لأحد�ث يف 
دولة �لإمار�ت. حيث قالت �ل�سيدة بن�سيبا معلقة: 
" �إن موقع هوتيل �آند ري�ست هو �لطريقة �لأ�سهل 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �آخ����ر �لأخ���ب���ار يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة. �إذ ميكنك �لعتماد عليه ملعرفة 
وجتدر  و�ل�سفر،  بال�سياحة  �ملتعلقة  �لأخبار  �آخر 
�أن��ه يختلف ب�سكل ج��ذري عن غريه  �إىل  �لإ�سارة 
�أحب زيارة  من �ملو�قع �لتقليدية يف هذ� �ملجال. 
موقع هوتيل �آند ري�ست ب�سكل يومي لأطلع ب�سكل 

�سريع على �آخر �لأخبار".  
من جانبه قال �أ�سرف حماد مدير تطوير موقع 
hotelandrest. "هوتل �أند ري�ست دوت كوم"

"نقيم �لعديد من �مل�سابقات �ل�سهرية   :"com
ع���رب م��وق��ع��ن��ا �لإل����ك����روين و���س��ف��ح��ات مو�قع 
�ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي �خل��ا���س��ة ب��ن��ا، مانحني 
عائالت دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة �لفر�سة 
�أن  و�أمت��ن��ى  �لر�ئعة.  �جل��و�ئ��ز  من  �لعديد  لربح 
يكون �حلظ حليًفا للجميع يف �مل�سابقات �لقادمة، 
ري�ست  �آن��د  هوتيل  موقع  زي���ارة  على  و�أ�سجعهم 

و�لبدء بالقر�ءة". 

•• دبي – الفجر

�ملدير  �ل��ق��رق  ���س��ال��ح  عي�سى  رج���اء  �ل��دك��ت��ورة  ح�سلت 
�لتنفيذي لتكتل �ل�سركات �لتجارية متعدد �لخت�سا�سات 
"جمموعة عي�سى �سالح �لقرق"، على درجة �لدكتور�ة 
�لفخرية من جامعة كوينز يف بلفا�ست تقدير� لدورها 
لتن�سم  �لتجارية،  و�لعالقات  �لأع��م��ال  �إد�رة  جم��ال  يف 
ك��ان��ت قد  �ك��ادمي��ي��ة  �سخ�سية  ع�����س��ر  �ث��ن��ي  ب��ذل��ك �ىل 
متنوعة من  درج��ات فخرية  على  �ل�سيف  هذ�  ح�سلت 

جامعة كوينز يف �يرلنذ�. 
�هتماما  �ل��ق��رق  �سالح  عي�سى  رج���اء  �ل��دك��ت��ورة  وت���ويل 
كبري� يف �سياق �ن�سطتها �ملتنوعة لت�سجيع ودعم �سيد�ت 
ور�ئ����د�ت �لأع��م��ال يف دول��ة �لإم����ار�ت. وت�سغل من�سب 
يف  ع�سو  �نها  كما  دب��ي،  �ع��م��ال  �سيد�ت  جمل�ص  رئي�ص 

جمل�ص �إد�رة غرفة جتارة و�سناعة دبي. 
وقالت �لدكتورة رجاء �لقرق "للفجر" بهذه �ملنا�سبة : 
ي�سرين تلقي هذ� �لتكرمي من جامعة كوينز يف بلفا�ست 
و�أود �أن �أعرب عن تقديري للدور �لالفت و�ملتميز �لذي 

�مل���ر�أة يف جمال  ب��ه ه��ذه �جلامعة يف دع��م ق�سية  تقوم 
�لتجارة و�لأعمال. 

�لقرق  �لدكتورة  ��سرة  �لتخرج ح�سور  و�سهدت مر��سم 
رئي�ص  نائب  �ل�سيد  فايزة  �ل�سيدة  جانب  �ىل  �لكرمية، 

جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي.    
وكانت �لدكتورة �لقرق قد نالت �لكثري من �جلو�ئز على 
28 عربيا ح�سب  مر �ل�سنو�ت، حيث �سنفت يف �ملرتبة 
 ،2018 للعام  عربية  �سخ�سية   100 "�قوى  قائمة 
�عتربت  كما  بزن�ص".  "جولف  جملة  ت�سدرها  و�ل��ت��ي 
�لدكتورة �لقرق �قوى �سيدة �عمال �مار�تية يف ت�سنيف 

.2017 للعام  �لو�سط  "فورب�ص" �ل�سرق 
فريد  �لدكتور  وزوجها  �لقرق  للدكتورة  خا�سة  تهنئة 
�لقرق،  �سالح  عي�سى  �لأ���س��ت��اذ  �سعادة  وو�ل��ده��ا  �ل��ق��رق 
�ملزروعي  عبيد  �لأ���س��ت��اذ  �سعادة  م��ن  �لكرمية  و�لأ���س��رة 
�لدكتور  �لزميل  "�لفجر"، ومن  رئي�ص حترير جريدة 
"�لفجر" بدبي  ج��ري��دة  مكتب  م��دي��ر  ع��ل��ي��اء  حم��م��ود 
�لأمام  �ىل  ود�ئما  م��ربوك  و�أل��ف  �ل�سمالية  و�لإم���ار�ت 

باأذن �هلل.

وقعت �لحتاد للطري�ن �تفاقية جتارية مع عامل و�رنر 
�مل��دن �لرفيهية �ملغلقة يف  �أك��رب  �أح��د  �أبوظبي،  ب��ر�ذرز 
�لعامل، معلنة بدء �سر�كة متتد على مد�ر ثالث �سنو�ت، 
�إىل  تهدف  �لتي  �لتعاونية  �لأن�سطة  من  ع��دًد�  وت�سمل 

تعزيز �ل�سياحة �لو�فدة �إىل �أبوظبي. 
بر�ذرز  و�رن���ر  ع��امل  �ن�سم  يوليو،   25 يف  �فتتاحه  م��ع 
�جلذب  ومناطق  �لرفيهية  �مل��دن  نخبة  �إىل  �أبوظبي 
يا�ص،  جزيرة  يف  �جلو�ئز  على  �حلائزة  �لنطاق  و��سعة 
للرفيه  ع��امل��ًي��ا كوجهة  �جل��زي��رة  مكانة  م��ن  ي��ع��زز  م��ا 

و�ل�ستجمام.
�لرئي�ص  ك��ام��ارك،  روب���ن  حت���ّدث  �خل�سو�ص،  ه��ذ�  ويف 
�ل��ت��ج��اري��ة يف �لحت����اد للطري�ن،  ل��ل�����س��وؤون  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
قائاًل: ي�سّرنا �أن نكون �سركة �لطري�ن �لر�سمية لعامل 
�إيجاد  ع��ل��ى  حر�سنا  فلطاملا  �أب��وظ��ب��ي،  ب����ر�ذرز  و�رن����ر 
�أف�سل ما لدى  �إب��ر�ز  �ساأنها  �لتي من  �لفر�ص  خمتلف 
خمتلف  م��ن  �ل�سياح  ن�ستقطب  و�أن��ن��ا  خا�سة  �أب��وظ��ب��ي 

�ل�سر�كة خري برهان على  �لعامل. و�ستكون هذه  �أنحاء 
ل�سيوفنا  نقّدمها  �لتي  و�ل�سمانات  بالوعود  �لتز�منا 
بح�سولهم على جتربة �سفر ل تن�سى �سو�ء يف �جلو �أو 

على �لأر�ص. 
�لحتاد  �ستعمل  �ل�سريكة،  �ل��ط��ري�ن  �سركة  وب�سفتها 
للطري�ن ب�سكل وثيق مع عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي يف 
جمالت عدة مثل �سر�كة �لعالمة �لتجارية و�لت�سويق 
وو�سع �لرب�مج على منت �لطائرة ودعم جتارة �ل�سفر.

فرح  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  غاريلد،  �أوليفر  و�أف��اد 
�إك�سبريين�ص، بالقول: "مُيّثل �فتتاح عامل و�رنر بر�ذرز 
و�لت�سلية يف  �لرفيه  �ساحة  �إجن��اًز� هاًما على  �أبوظبي 
ب�سفتها  �أك��ر  يا�ص  جزيرة  مكانة  و�سري�سخ  �أبوظبي، 
مركًز� للت�سلية و�لرفيه عاملي �مل�ستوى. وكلنا ثقة من 
�ل�سر�تيجية  �ل�سر�كة  ه��ذه  خ��الل  من  �سنتمّكن  �أننا 
لهذه  �لأجمل  �ل�سورة  ت��ربز  من خلق جت��ارب حقيقية 

�لوجهة �ملميزة �إىل �لعامل."

فندق �إم هوتيل د�ون تاون من ميلينيوم  
يعني  مديرً� للماأكولت و�مل�سروبات 

ديني�ص  �ل�سيد  ميلينيوم" تعيينه  من  ت��اون  د�ون  هوتيل  "�إم  فندق  �أعلن   
عن  م�سوؤوًل  �سيكون  حيث  و�مل�سروبات،  �مل��اأك��ولت  مدير  مبن�سب  تيور�ي 

زيادة �إجمايل �إير�د�ت �لفندق �لناجتة عن �لأطعمة و�مل�سروبات.
وقد �أو�سحت �إد�رة �لفندق باأن �ل�سيد ديني�ص هندي �جلن�سية يتمتع بخربة 

ت�سل �إىل 14 عاًما يف جمال �ل�سيافة 
�لعاملية؛ يف �لتنمية �لتجارية، و�إد�رة 
�لفعاليات،  وت��ن�����س��ي��ق  �ل�������س���رك���ات، 
و�لتموين، و�إد�رة �مليز�نية، و�ملبيعات. 
�ملاأكولت  �أق�����س��ام  �إد�رة  ج��ان��ب  ف���اإىل 
�سيتوىل  �ل���ف���ن���دق،  يف  و�مل�������س���روب���ات 
وتنظيم  �مل���ط���اع���م،  �إد�رة  ت����ي����و�ري 
ذ�ت  �أم�سيات  من  �ملختلفة  �لفعاليات 
�أفكار مميزة، �أو منا�سبات �جتماعية، 
�أو حفالت خا�سة بال�سركات و�لتاأكد 
كما  مر�حلها.  كافة  يف  جناحها  م��ن 
ماج�ستري  ����س���ه���ادة  دي��ن��ي�����ص  ي��ح��م��ل 
و�سهادة  �ل�����س��ي��اف��ة،  �إد�رة  جم���ال  يف 

ماج�ستري �أخرى يف جمال �إد�رة �لأعمال، 
بالإ�سافة �إىل �سهادة WSET من �مل�ستوى �لثاين. 

�ل�سيافة،  �ملهنية يف جمال  ب��د�أ م�سريته  تيو�ري  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�ملنا�سب  �لعديد من  وتقلد  �لهند.  نيودلهي،  بلو" يف  "ر�دي�سون  يف فندق 
هوتيل"،  "�سانغريال  �أم��ث��ال:  �لأخ���رى  �ل��ف��ن��ادق  م��ن  �لعديد  يف  �لإد�ري����ة 
و"موز�ييك هوتيل"، و"�أمان هوتيل" يف �لهند. و�نتقل �إىل دولة �لإمار�ت 
�سري�تون  ف��ن��دق  ل���دى  للمطاعم  ك��م��دي��ر   2014 ع���ام  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إم هوتيل د�ون ت��اون من  دب��ي م��ول �لإم���ار�ت.  وقبيل تعيينه ل��دى فندق 
ميلينيوم، �سغل تيو�ري عدة منا�سب يف �لإد�رة و�ملبيعات و�لتموين يف فندق 
جانب  �إىل  و�ملبيعات،  �لعمليات  �إد�رة  على  عمل  حيث  ماريوت.  دبليو  جيه 
�جلوي،  �لعر�ص  بينها  ومن  �ل�سخمة،  �لفعاليات  من  عدد  على  �لإ�سر�ف 
ودب���ي رغ��ب��ي، وك��اأ���ص م��ي��د�ن �ل��ع��امل��ي، وم��وؤمت��ر وم��ع��ر���ص �ل��دف��اع �لدويل، 

،"IDEX" أبوظبي�
�آند روزز،  �أمثال غنز  �لعاملية  �ملو�سيقية  �لفعاليات  �إىل عدد من  بالإ�سافة 
�ل�سيدة  قالت  ه��ذ�،  وح��ول  ج��ون��ز.   و�إل��ت��ون  ريك�سا،  وبيبي  بيرب،  وج�سنت 
ت���اون من  د�ون  ه��وت��ي��ل  "�إم  ل��ف��ن��دق  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��رة  �إره������اردت،  كورنيليا 
و�أنا  �لعمل.  ف��ري��ق  يف  بد�ني�ص  �لرحيب  "ي�سرين  معلقة:  ميلينيوم"، 
على ثقة باأن خربته �لو��سعة يف كافة �جلو�نب �ملتعلقة بال�سيافة يف دولة 
�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، �سيكون لها دوًر� هاًما يف تنمية قطاع �ملاأكولت 

فائز�ن حمظوظان يح�سد�ن جو�ئز م�سابقة موقع هوتيل �آند ري�ست

مربوك �لدكتور�ة �لفخرية للدكتورة رجاء 
عي�سى �سالح �لقرق من جامعة كوينز �لربيطانية 

كّرم �سعيد حممد �لنابودة، �ملدير �لعام بالإنابة 
لهيئة �لثقافة و�لفنون يف دبي )دبي للثقافة(، 
�لهيئة �ملعنية ب�سوؤون �لثقافة و�لفنون و�لر�ث 
وموظفة  م��وظ��ًف��ا   20 �لإم�������ارة،  يف  و�لآد�ب 
معتمد  د�خ��ل��ي  مدقق  �سهادة  على  حل�سولهم 
لنظام �إد�رة �جلودة "�لآيزو 9001:2015".
��ستكمال  �أع�����ق�����اب  يف  �ل���ت���ك���رمي  ه�����ذ�  وج������اء 
�ل��ه��ي��ئ��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �مل���ر�ج���ع���ة �ل����دوري����ة لدعم 
وفقاً  بها  و�لرتقاء  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية 
ل�سر�تيجية وخطط �لهيئة. وميثل �لتكرمي 
ل��ت��دري��ب موظفيها  �ل��ه��ي��ئ��ة  ����س��ت��ك��م��اًل خل��ط��ة 
�أد�ئهم،  رف��ع  يف  ت��رى  و�أن��ه��ا  خا�سة  وتاأهيلهم، 
و��ستقطاب  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة،  ب���ك���و�دره���ا  و�ل���رق���ي 
�لرئي�سية.  �أول��وي��ات��ه��ا  �مل��و�ط��ن��ة م��ن  �ل��ك��ف��اء�ت 
و�أ�ساد �سعيد حممد �لنابودة بجهود �ملوظفني، 
بزمالئنا  "نفخر  �ل�������س���دد:  ه�����ذ�  يف  وق������ال 
�أد�ئهم  د�ئما لتح�سني  وزميالتنا ممن ي�سعون 
على  ي�ساعدنا  مب��ا  �لهيئة،  بعمليات  لالرتقاء 

تقدمي �أف�سل �خلدمات.
�لد�خلية  �ل��ق��در�ت  لتطوير  �أهد�فنا  وترجمة 
�ل��ث��ق��اف��ة و�لفنون  ق��ط��اع��ات  �ل��ك��اف��ي��ة خل��دم��ة 

و�لر�ث و�لآد�ب يف دبي.

�لالزم  �ل��دع��م  ن��وف��ر  �ل��ه��دف،  ه���ذ�   ولتحقيق 
�ل�سهاد�ت،  �أف�����س��ل  ع��ل��ى  للح�سول  ملوظفينا 
ينعك�ص  ل  �ل����ذي  �مل��ت��م��ي��ز  �لأد�ء  �إىل  و����س���وًل 

بالإيجاب على و�سول �لهيئة �إىل ما ت�سبو �إليه 
�لهيئة  ملبادر�ت  قوًيا  رديًفا  ي�سكل  بل  فح�سب، 

وم�ساريعها".

حديقة  �أك���رب  للحيو�نات،  �لإم����ار�ت  وحديقة  منتجع  يو��سل 
للحيو�ن يف �أبوظبي، �إيجاد طرق مبتكرة لدمج �لتعليم و�لرفيه 
و�ل�سحة و�لتوعية يف كافة بر�جمه.  ول�سمان ح�سول �لأطفال 
�حلديقة  ُت��ق��ّدم  �لأف�سل،  على  �ل�سيفي  �ملع�سكر  يف  �ملُ�ساركني 
وج��ب��ات ط��ازج��ة ُم��ع��ّدة ب��اإت��ق��ان، �سهية، ج��ذ�ب��ة وم��غ��ّذي��ة خالل 
�أ�سهر �ل�سيف. وقالت �ل�سيدة نعيمة �ملحمودي، مديرة �لت�سويق 
منط  على  �حل��ف��اظ  "ي�سّكل  للحيو�نات:  �لإم����ار�ت  حديقة  يف 
�ملُلهيات  كافة  تو�فر  مع  خا�سة  حتدياً  لالأطفال  �سحي  حياة 
لدمج  �لفر�سة  �ل�سيفي  �ملخيم  برنامج  ويقّدم  �لتكنولوجية. 
�ملرح مع �لتجارب �لفريدة مبا يف ذلك توفري �لوجبات �ملغذية 
�ملنا�سبة �لتي توؤثر �إيجاباً على منو �لطفل وتطّوره". ول�سمان 
ح�سول �لأطفال على �لرعاية �ل�سحية �ملثالية، �عتمدت حديقة 
حيو�نات ومنتزه �لإمار�ت �أرقى �ملعايري �ملُّتبعة يف توفري �لأطباق 
�ل�سحية �ملنا�سبة ملنح �لأطفال �لطاقة �ملنا�سبة �لالزمة ملو�كبة 
�لر�ثية"،  "�لقرية  يف  �ل��غ��د�ء  تقدمي  يتّم  �سحي.  حياة  منط 
�لطعام،  لتناول  �سة  خُم�سّ مثايل  مركزي  بتكييف  قاعة  وه��ي 
تقّدم �ملاأكولت �لعاملية و�لتي متاثل �لأطباق �ملنزلية �ل�سنع مع 

قائمة يتّم تد�ولها كل �أ�سبوعني على �لتو�يل. 

ذو  �ملتميز  �ل�ساطئي  �ملنتجع  �لبحر،  باب  ريك�سو�ص  فندق  �أطلق 
ر�أ�ص �خليمة  �خلدمات �لرفيهية �لفاخرة، يف بجزيرة �ملرجان 
�ملخيم �ل�سيفي �خلا�ص بالأطفال و�لبالغني و�لذي ي�ستمر حتى 

نهاية �أغ�سط�ص 2018 . 
�لناديني  خ��الل  من  �ل�سيف  بف�سل  �ل�ستمتاع  لالأطفال  ميكن 
 Rixy" للم�ستك�سفني  ريك�سي  خم��ي��م  �مل��ت��م��ي��زي��ن؛  �ل�سيفني 
للمر�هقني  ريك�سي  وجمهورية   ،"Explorers Camp

 ." Rixos Teens Republic"
�ملمتعة  �لأن�سطة  من  �لعديد  يف  �مل�ساركة  لالأطفال  ميكن  حيث 
كالر�سم على �لوجوه، و�حلرف �ليدوية، و�سفوف تعلم �لطهي، 
و�لألعاب �ملائية وغريها من �لأن�سطة �لتي جتمع ما بني �لرفيه 

و�ملغامرة. 

دبي للثقافة تكّرم عدد� من موظفيها حل�سولهم 
على �سهادة مدقق د�خلي معتمد

�ت�ص"  �آن������د  "�إم  ����س���رك���ة  �أط���ل���ق���ت 
ل��ل��رح��الت �ل��ب��ح��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
للريا�سات  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
للريا�سات  خا�سة  بر�مج  �لبحرية 
�سيوفها  مل��ن��ح  و�مل���ائ���ي���ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�لز�خرة  �لبحرية  �لرحالت  �أف�سل 

باملغامر�ت �ملمتعة. 
وقالت �ل�سركة �نه �بتد�ًء من �سهر 
يوليو �جلاري ، ميكنكم �خلروج يف 
�أحد  ر�ئعة على منت  جولة بحرية 
يخوت �سركة "�إم �آند �ت�ص" �ملميزة، 
و�لتي ت�سم �سرفات و��سعة، وق�سمي 
هذه  وتت�سمن  و��سعني.  ��ستحمام 
�إمكانية  �ملثالية  �ل�سيفية  �لتجربة 
لزلجتني  حم�����دودة  ل  ����س��ت��خ��د�م 
وقاربني  �سكي"،  "جت  م��ائ��ي��ت��ني 
وق����ارب  ر�يدز"،  "بنانا  ط��وي��ل��ني 
�سريع، بالإ�سافة �إىل عجالت �لعوم 

�لتي �ستكون حتت ت�سرف �ل�سيوف 
ط����و�ل �ل���وق���ت. ك��م��ا مي��ك��ن��ك��م رفع 
خالل  م��ن  و�لت�سلية  �مل��ت��ع��ة  �سقف 
بو��سطة  �مل���ائ���ي  ب��ال��ت��زل��ج  �ل���ق���ي���ام 
�ملتوفر  ر�يد"  �سكي  "ووتر  �حل��ب��ل 

مقابل ر�سوم �إ�سافية.  وقالت �سويف 
و�لت�سويق  �ملبيعات  مديرة  لومايا، 
لدى �سركة "�إم �آند �ت�ص" للرحالت 
�ل��ب��ح��ري��ة " ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى درج���ات 

�حلر�رة يف �سهر يوليو.

�سركة  �إم �آند �ت�ش للرحالت �لبحرية تطلق بر�مج للريا�سات �ملائية  �ملخيم �ل�سيفي لالأطفال بحديقة �لإمار�ت للحيو�نات يركز على �لتعليم و�لرتفيه و�ل�سحة

ريك�سو�ش باب �لبحر  يطلق �ملخيم �ل�سيفي �خلا�ش بالأطفال  

�تفاقية �سر�كة بني عامل و�رنر بر�ذرز 
�أبوظبي و�لحتاد للطري�ن

نظمت �لق�سباء، �لوجهة �ل�سياحية و�لرفيهية �لعائلية �لأبرز يف �إمارة �ل�سارقة 
موؤخر� ور�سة عمل علمية خالل �لأ�سبوع �لأول من خميمها �ل�سيفي، ��ستهدفت 
تعلّم  خ��الل  من  �لهند�سية  مو�هبهم  �كت�ساف  على  �مل�ساركني  �لأط��ف��ال  ت�سجيع 

طريقة �سناعة �لروبوتات و�لطائر�ت بدون طيار.  
�ل��ع��م��ل و�لأن�����س��ط��ة حت��ت ع��ن��اوي��ن م��ت��ن��وع��ة، ت�سمنت )روبوتات  و�أق��ي��م��ت ور����ص 
و)�ملهند�سون  �لهو�ئية(  و�لديناميكا  طيار  ب��دون  و)�ل��ط��ائ��ر�ت  مايند�ستورم( 
�ل�سغار( وتهدف �إىل حتفيز خيال �لأطفال، من خالل �إ�سر�كهم يف ن�ساطات تعتمد 
على �لتكنولوجيا �ملتطورة. ي�ستهدف �ملخيم �لأطفال من عمر خم�ص �سنو�ت وما 
فوق ويقام يف م�سرح �لق�سباء، بالتعاون مع مركز )�ستيما( �لتعليمي، �لذي يقدم 
�لتو��سل  مهار�ت  تطوير  على  �لأطفال  مل�ساعدة  �لتدريبية  �ل��دور�ت  �سل�سلة من 
�لعمل  روح  تعزيز  �إىل  �إ���س��اف��ًة  �مل�ساكل،  وح��ل  �ل��ق��ر�ر  و�ت��خ��اذ  �لناقد  و�لتفكري 

�جلماعي وت�سجيعهم على �لتعلم مدى �حلياة و�كت�ساف مو�هبهم �لإبد�عية.

خميم �لق�سباء �ل�سيفي للعلوم.. عطلة حافلة باملتعة و�لفائدة



تتربع بكليتها لرجل غريب 
تربعت  �أن  بعد  مدينتها،  يف  بطلة  �إىل  �أم��ري��ك��ي��ة  �م����ر�أة  حت��ول��ت 
فيه  يطلب  �لإن��رن��ت  على  �إع��الن��اً  �ساهدت  غريب  لرجل  بكليتها 
موري�ص  جي�سيكا  و�سعت   ،2018 عام  بد�ية  ويف  بالكلية.  متربعاً 
)30 عاماً( من مقاطعة �أور�جن بولية كاليفورنيا هدفاً لها يتمثل 
يف �إنقاذ حياة �سخ�ص ما بالعام �جلديد، ويف نف�ص �لوقت وعلى بعد 
�ساعتني بال�سيارة يف �سان فر�ن�سي�سكو، كان �لكاتب ديفيد نات�سي، 
قد فقد �لأمل بالعثور على متربع بالكلية، بعد �أن عانى من �لف�سل 
�لكلوي على مدى �أكر من 6 �أعو�م. وكان نات�سي قد بد�أ يتاأقلم مع 
�أر�د �أن يح�سل على فر�سة �أخرية، فن�سر �إعالناً  فكرة �ملوت، لكنه 
وحل�سن  حياته،  ينقذ  بالكلية  متربعاً  فيها  يطلب  �لإنرنت  على 
حظه، كانت جي�سيكا قد عزمت على تنفيذ قر�رها، فكان �ساحب 
�حلظ �ل�سعيد، �لذي منحته كليتها، بح�سب موقع �أوديتي �سنر�ل. 
 3 بعمر  كان  �لأوىل عندما  �مل��رة  ف�سلت يف  نات�سي قد  كلية  وكانت 
27 عملية  ل�  �لثالثني، خ�سع  �سنو�ت حياته  �أ�سهر فقط، وخ��الل 
جر�حية، ومل يكن قادر�ً على تاأمني �ملال ل�سر�ء كلية جديدة، بعد 
�أن طلب �لعديد من �لذين عر�سو� منحه كلية جديدة مبالغ مالية 
كبرية. وبعد �أن �لتقيا للمرة �لأوىل، مل ي�سدق نات�سي، �أن جي�سيكا 
�لتح�سري  م��ن  �سهرين  وبعد  مقابل،  دون  كليتها  مبنحه  ترغب 
�ل��دق��ي��ق و�ل��ف��ح��و���س��ات و�ل��ت��ح��ال��ي��ل، خ�����س��ع ك��ل �لث���ن���ان لعملية 

جر�حية، نقل خاللها �لأطباء كلية جي�سيكا �إىل ج�سم نات�سي.

كلب مطلوب �أمام �ملحكمة
�لذي  كلبها  �أن  من  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لكالب  �أح��د  مالكة  ��ستكت 
ح�سلت عليه من مربية للكالب مري�ص و�أكرب من �حلجم �ملفر�ص. 
�إل �أن �ملربية عر�ست �سريط فيديو يف �ملحكمة، قالت فيه �إن �لكلب نوفا 
كان يف �سحة جيدة وباأح�سن حال، و�أ�سافت يف حديث ملوقع �إن�سايدر 
وقالت  �لعامل".  يف  رع��اي��ة  �أف�سل  على  �لكلب  ح�سل  "لقد  �إي��د���س��ن 
�أن يزن ما  باأن �لكلب، كان من �ملفر�ص  �إن �ملربية وعدتها  �لزبونة، 
بني 1 و2 كيلو، لكنه يبدو �أ�سخم بكثري من ذلك. وكان من �ملفر�ص 
�أن يكون نوفا م�ستن�سخاً من �لكلب ميلي �أ�سغر كلب يف �لعامل، و�لذي 

�سيمثل �أمام �ملحكمة يف �سبتمرب �لقادم للبت يف �لق�سية.

�سركة تقدم هدية ف�سائية غريبة للعر�سان
�أعلنت �سركة يابانية عن خدمة تتيح للعر�سان �أن يخلدو� �أ�سماءهم 
بطريقة فريدة من نوعها من خالل نق�سها على لوحات تيتانيوم 
"ديلي ميل" �لربيطانية  �إىل �لف�ساء. وذكرت �سحيفة  و�إر�سالها 
فندق  م��ع  ب��ت��ع��اون  �مل��ب��ادرة  �أط��ل��ق��ت  �سباي�ص"  "و�رب  �سركة  �أن 
�سرقي  ت�سوكوبا،  مبنطقة  �لزفاف  حفالت  تنظيم  يف  متخ�س�ص 
�لذي  �لفندق  يف  زفافهم  حفالت  يقيمون  من  ومبقدور  �ليابان. 
�مل�سبوقة ب�سعر  �مليزة غري  �أن ي�ستفيدو� من  ��سمه  مل يك�سف عن 
�ألو�ح  على  �لعرو�سني  ��سمي  نق�ص  ويتم  دولر�.   270 يتجاوز  ل 
تيتانيوم بطول ل يتعدى 8 ميليمر�ت، ومن ثم ُت�ساف �للوحات 

�إىل قمر �سناعي �سغري.
�لف�ساء  حمطة  �إىل  �ل�سناعي  �لقمر  نقل  �سيتم  ذل���ك،  وع��ق��ب 
�لو�سول  �لعلماء عند  ليطلقه  �إم��د�د،  �لدولية من خالل مركبة 

للمحطة.
�ليابانية،  �سباي�ص"  "و�رب  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  و�أو���س��ح 
للقمر  ���س��ورة  �سيتلقون  �خل��دم��ة  زب��ائ��ن  �أن  ك��ام��ي��د�،  تو�سيهريو 

�ل�سناعي �لذي يحمل �أ�سماءهم يف �لف�ساء بني �لنجوم.
و�أ�سار �إىل �أن �سركته ت�سعى �إىل �إ�سعاد �لنا�ص �لب�سطاء، ل�سيما �أن 

�لف�ساء يرتبط د�ئما يف �لأذهان بالأ�سعار �لباهظة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعرث على�أكرب قطعة ذهب منذ قرون
عر م�ستك�سف للذهب يف ��سكتلند�، على �أكرب قطعة للذهب يف �لبالد �أثناء قيامه بعملية بحث يف مياه �لنهر، وفق 

ما نقلت �سحيفة "غارديان" �لربيطانية.
وقال �لرجل �لربيطاين �لذي ف�سل عدم �لك�سف عن هويته، �إن قطعة �لذهب �لتي عر عليها من خالل تقنية 

�لغط�ص، تزن 85.7 غر�ما.
�لبالد منذ خم�سة  �لأك��رب يف  �لذهب هي  فاإن قطعة  �ملتحدة،  �ململكة  �لأ�سفر يف  �ملعدن  ��ستك�ساف  وبح�سب �سجل 

قرون.
ويو�سح خبري �لذهب، ليون كريك، �أن �ل�ستك�ساف غري م�سبوق، ومبا �أن �لقطعة نادرة فاإن من �ل�سعب �إعطاءها 

ثمنا معينا.
و�أ�ساف كريك �أن �سعرها قد ي�سل �إىل خم�سني �ألف جنيه �إ�سرليني، وقال �إن ثمة �أ�سخا�سا ميلكون �مللياردير�ت قد 

ياأتون ب�سهولة ل�سر�ئها على غر�ر عدد من �لقطع �لثمينة.
�لأغلب بني  �سير�وح على  �أن وزنها  �لنهر لكنه ظن  �لقطعة يف  ر�أى  �لبد�ية حني  �إنه فوجئ يف  �مل�ستك�سف  وقال 

خم�سة و�سبعة غر�مات.
و�أورد �أنه مل ي�سدق ما ح�سل قائال "مل ي�سبق يل �أن ر�أيت �أي �سيء من هذ� �لقبيل طيلة حياتي".

ويبلغ وزن �أكرب قطعة ذهب جرى �لعثور عليها حتى �لآن يف �ملياه �لربيطانية، 89 غر�ما، وكان ذلك يف منطقة 
كورن وول �سنة 1808.
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�سرخة بطل تنقذ �سابًا من ميتة مروعة
�لزمن  ي�سابق  �أمريكي  "مثرية" ل�سرطي  حلظات  مثبتة  كامري�  �أظهرت 
�ل�سرطي  ينبهه  �أن  قبل  بو��سطة قطار م�سرع،  ي�سدم  �أن  كاد  �ساب  لإنقاذ 
�نتباه، على  �ل�ساب وهو جال�ص من دون  �للقطات  وينقذ حياته. و�أظهرت 
�سريط �سكة حديد و�سط غابة بولية نيو جري�سي �لأمريكية.، قبل �أن ينقذ 

�سرطي حياته بال�سر�خ عليه وتنبيهه خلطر �لقطار �لقادم من خلفه.
�سديقي  "يا  قائال:  ي�سرخ  وه��و  �سافويا  كايل  �ل�سرطي  �لفيديو  و�أظهر 
حترك.. �أوقفو� �لقطار"، ليفزع �ل�ساب ويبتعد عن �لق�سبان، قبل حلظات 

من و�سول �لقطار �إليه.
وطلب �سافويا من �ل�ساب �جللو�ص و�ل�سرخاء، بعد حلظات �لتوتر، فيما 
بد� �ل�ساب يف حالة ذعر و�رتباك عندما قال لل�سرطي "من �أين �أتيت؟ �سكر� 

لقد �أنقذت حياتي".
قر�ر�ت  يتخذو�  �أن  يجب  �ل�سرطة  "رجال  لح��ق:  بيان  يف  �سافويا  وق��ال 
�سريعة يف ظروف �سعبة، وعليهم �لت�سرف لتنفيذها.. يف نهاية �ليوم كل 

ما يهم �أن يعود �جلميع ملنازلهم �ساملني".

هذ� جز�ء من يقف بوجه حار�ش �مللكة
يدفع  وه��و  �لربيطاين  �مللكي  �حل��ر���ص  م��ن  عن�سر�  م�سور  مقطع  �أظ��ه��ر 
فتاة وقفت �أمامه للتقاط �سورة، مما �أثار ردود فعل متباينة ملن �ساهدو� 

�لفيديو.
وكان �حلر�ص يوؤدي عمله �أمام ق�سر وند�سور يف مقاطعة بريك�ساير، مرتديا 
زيه �لتقليدي �ل�سهري �ملكون من �سرة حمر�ء وقبعة �سود�ء طويلة، وي�سري 
�لز�ئرة وقفت يف طريقه، فما  �أن  �إل  �ملكان،  �ملعتادة يف  �ملنتظمة  بخطو�ته 

كان منه �إل �أن دفعها، وفق ما نقل موقع "�إيفنينغ �ستاندرد".
و�نق�سمت �آر�ء م�ساهدي �لفيديو بني فريق و�سف ت�سرف �حلار�ص بالعنيف، 
بينما �عترب �آخرون ذلك �إجر�ء عاديا وباأنه جزء من "�لربوتوكول" �خلا�ص 

بالق�سر، ويجب �أل يتم جتاوزه.
�لقرن  �مللكية منذ  �لأ���س��رة  �أع�����س��اء  �ل��ربي��ط��اين حماية  �حل��ر���ص  وي��ت��وىل 
�لقدمية منذ ذلك  �لتقليدية  �لطقو�ص  يتبع بع�ص  ز�ل  �ل�سابع ع�سر وما 

�لوقت بعناية فائقة.
�إن  ويف تعليق على �حلادثة، قال متحدث با�سم وز�رة �لدفاع �لربيطانية، 
�مللكية  �لأ�سرة  لأع�ساء  �لق�سر  يف  �حلماية  تاأمني  على  يعملون  �حلر��ص 
�لعامل  ياأتون من خمتلف دول  �لنا�ص  �أن  و�أ�ساف  وللزو�ر على حد �سو�ء. 
�أثناء  بجانبهم  و�ل��وق��وف  �لتعاون  �إىل  �ل��زو�ر  ودع��ا  عرو�سهم،  لي�ساهدو� 

در�يف.. خدمة مليارية 
�أخرى من غوغل

�أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة غ��وغ��ل م���وؤخ���ر� �أن 
�ل�سحابي  ل��ل��ت��خ��زي��ن  خ���دم���ت���ه���ا 
"غوغل در�يف" تقرب من حاجز 
�ملليار م�ستخدم حول �لعامل، وفقا 
�مل���وق���ع �ل��ت��ق��ن��ي �مل��ت��خ�����س�����ص "تك 

كر�ن�ص".
جاء �لإعالن خالل موؤمتر "غوغل 
كالود نك�ست" يف �سان فر�ن�سي�سكو 
�لأم���ريك���ي���ة، ب����دون �لإع������الن عن 
بالإ�سارة  مكتفية  حم���دد،  م��وع��د 
�إىل �أنه �سيكون يف "وقت لحق هذ� 

�لأ�سبوع".
در�يف"  "غوغل  خدمة  و�نطلقت 
حاليا  وي�����س��ت��ع��م��ل��ه��ا   ،2012 ع����ام 
م�ستخدم  مليون   800 م��ن  �أك���ر 
يوميا، وفقا ملا �أعلنته �سركة غوغل 

باإحدى موؤمتر�تها �لعام �ملا�سي.
در�يف"  "غوغل  خ��دم��ة  وت��ع��ت��رب 
�لتي  لغوغل  �لثامنة  �خلدمة  هي 
ي�ستخدمها �أكر من مليار �سخ�ص 

حول �لعامل. 
�لأخ�����رى  "�ملليارية"  �خل����دم����ات 
لغوغل هي حمرك �لبحث و�لربيد 
"جي ميل" ومت�سفح  �لإلكروين 
"كروم" وخدمة �خلر�ئط " غوغل 
وموقع  "بالي"  ومتجر  ماب�ص" 

�لفيديو �ل�سهري "يوتيوب".
ت�سغيل  ن����ظ����ام  �إىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
"�أندرويد"،  �مل��ح��م��ول��ة  �لأج���ه���زة 
�ملا�سي  �لعام  �ل�سركة  �أعلنت  �لذي 
 2 تخطت  م�ستخدمه  ق��اع��دة  �أن 
نظام  يجعله  م��ا  م�ستخدم،  مليار 

�لت�سغيل �لأكرب يف �لعامل.

هل هذه �أجمل طفلة يف �لعامل؟
مت ت�����س��ن��ي��ف ط��ف��ل��ة م���ن ن��ي��ج��ريي��ا ت��ب��ل��غ م���ن �لعمر 
خم�ص �سنو�ت على �أنها "�أجمل طفلة يف �لعامل" بعد 
م�ساركة �سور على �إن�ستغر�م.  وحظيت �سور �لطفلة 
من  �لآلف  و�إعجاب  با�ستح�سان  �لدمية،  ت�سبه  �لتي 
�إن�����س��ت��غ��ر�م، ح��ي��ث و���س��ف��ه��ا �لكثريون  �مل��ت��اب��ع��ني ع��ل��ى 
ب��ال��دم��ي��ة �حل��ي��ة.  وك���ان �مل�����س��ور �ل��ف��وت��وغ��ر�يف مويف 
با�سم  عرفت  �لتي  للطفلة  �سور  ثالث  ن�سر  بامويو� 
"تبدو  عليها   وعلق  �ملا�سي،  �جلمعة  ي��وم  "جاري" 

كاملالك، �لأطفال هدية من �ل�سماء".
�لذي يعمل كم�سور لالأفر�ح يف لغو�ص،  وقال مويف 
ت�سبهانها  �سقيقتني  ل��دي��ه��ا  �لطفلة  �إن  ي��اه��و  مل��وق��ع 
 10( و جوبا  �أع���و�م(   7( وهما جوبي  بعيد،  ح��د  �إىل 
ب�سور  �أعجبو�  �جلميع  �أن  من  �لرغم  وعلى  �أع���و�م(. 
"جاري" �إل �أن �لبع�ص �سككو� ب�سحتها، و�دعو� باأنها 
�لطفلة  �سعر  و�أن  فوتو�سوب،  على  ملعاجلة  خ�سعت 
يبدو م�ستعار�ً.  ولي�ست جاري �أول فتاة تذهل متابعي 
�لإن�ستغر�م يف هذه �ل�سن �ملبكرة، �إذ �سبقتها �إىل ذلك 
بد�أت  ب��ل��ون��دو ح��ي��ث  ث��ي��الن  ت��دع��ى  ع��ار���س��ة فرن�سية 
جنوميتها يف عر�ص �لأزياء يف �سن �لر�بعة، بح�سب ما 

نقلت �سحيفة مريور �لربيطانية. 

�سابط ي�ساعد م�سردً� على حالقة ذقنه 
مقطع  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  م�ستخدمو  تناقل 
فيديو يظهر فيه �سابط �سرطة، وهو ي�ساعد م�سرد�ً على 
�لتقدم  حالقة ذقنه وحت�سني مظهره، حتى يتمكن من 

ل�سغل وظيفة تنت�سله من حياة �لت�سرد.
وذكرت و�سائل �إعالم حملية يف ولية فلوريد� �لأمريكية، 
وت�سذيب  كان يحاول حلق  فيل،  ُيدعى  �ل��ذي  �لرجل  �أن 
حليته، حتى يتمكن من �لتقدم لوظيفة يف ماكدونالدز، 
�أو م��ر�آة، فما كان  لكنه كان يعاين من عدم وجود �سفرة 

من �سابط �ل�سرطة، �إل �أن تدخل مل�ساعدته.
�أح��د ف��روع مطعم  �إىل  �ملا�سي، توجه فيل  وي��وم �لثنني 
ماكدونالدز، وتقدم بطلب �لتوظيف، وفقاً ملتحدث با�سم 
�ل�سركة، بح�سب ما ذكرت �سحيفة �سي بي �إ�ص �سكرمنتو. 
"نحن  ف��رع م��اك��دون��ال��دز:  وق���ال خ���و�ن فا�سكيز، م��دي��ر 
و�أثبت  �لأ�سخا�ص،  �إىل توظيف مثل هوؤلء  نتطلع دوماً 
هذ� �لرجل �أنه م�ستعد للعمل معنا، ونحن نتطلع قدماً 
ل�ستكمال طلب توظيفه، و�خل�سوع للمقابلة �ل�سخ�سية، 
باأكر  �لفيديو  مقطع  وح��ظ��ي  تعيينه".  ن��ق��رر  �أن  قبل 
�لتو��سل  موقع  على  ن�سره  منذ  م�ساهدة  �أل��ف   24 من 
�ملعلقني على  �لعديد من  و�أثنى  بوك،  في�ص  �لجتماعي 
عمل �سابط �ل�سرطة، �لذي قرر م�ساعدة �مل�سرد، ليحظى 

بفر�سة �أخرى ليعي�ص حياة كرمية.

ي�سرتي خمزن ب�األف دولر ويك�سب 10 �أ�سعافه
�لجتماعي،  للتو��سل  مو�قع  على  ن�سر  ت�سجيل  �أظهر 
رباعية  ومركبة  ن��اري��ة،  در�ج��ة  على  �أمريكي  رج��ل  عثور 
باألف  ����س��ر�ه م��ن مالكه  �ل��دف��ع، د�خ���ل خم��زن مهجور 
دولر ف��ق��ط.  وظ��ه��ر ���س��ون ك��ال��ه��ان م��ع �أ���س��دق��ائ��ه، وهو 
ي��ح��اول فتح ب��اب �مل��خ��زن �ل��ذي ����س��ر�ه، قبل �أن يتفاجاأ 
بحجم �لأغر��ص �ملوجودة د�خله.  و�كت�سف �سون ورفاقه 
�ل��ذي �حتوى  در�ج��ة نارية يف حالة جيدة د�خ��ل �ملخزن 
در�جة  بوجود  يفاجاأ  �أن  قبل  �لب�سائع،  من  �لكثري  على 

رباعية �لدفع حتت كومة من �لأدبا�ص.  
وظهر �لأ�سدقاء يف مرحلة لحقة من �لفيديو، يقودون 
�ل���در�ج���ة �ل��رب��اع��ي��ة �ل��ت��ي ت��ب��ني �أن��ه��ا ت�����س��اوي م��ا يقرب 

10000 دولر مع �لدر�جة �لنارية �لأخرى. 

حفرة تبتلع �ملدعوين يف حفل زفاف
�أن�سقت  �أن  �إىل ماأ�ساة، بعد  �ل�سني  حتول حفل زفاف يف 
�نهيار يف  �إث��ر  �ملدعوين، على  ع��دد�ً من  لتبتلع  �لأر����ص، 

�أر�سية �سالة �حلفالت يف �لفندق.
ي��ر�م، خ��الل حفل �لزفاف  وكانت �لأم��ور ت�سري على ما 
�ل���ذي �أُق���ي���م ي���وم �ل�����س��ب��ت �مل��ا���س��ي ���س��م��ايل �ل�����س��ني، قبل 
لتبتلع  �مل��ك��ان،  �أر���س��ي��ة  يف  بانهيار  �حل�����س��ور،  ُي��ف��اج��اأ  �أن 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  �ملدعوين،  من  و�ستة  طاولة 
�ملدعوين  �سحب  �إىل  باقي �حل�سور  و�سارع  �لربيطانية. 
�إ�سابة  �إىل  �لتقارير  و�أ�سارت  �حلفرة،  يف  �سقطو�  �لذين 
3 منهم بجروح خمتلفة. و�أظهرت �لتحقيقات، �أن �نهيار 
�مل��ي��اه حت��ت موقع  �أنابيب  ن��اجت ع��ن ت�سرب يف  �لأر���س��ي��ة، 
مو�قع  تناقلته  �ل��ذي  �لفيديو  مقطع  ويظهر  �حل��ادث��ة. 
�نت�سال  عملية  و����س��ع،  نحو  على  �لجتماعي  �لتو��سل 
�ملدعوين �ل�ستة من �حلفرة، يف �لوقت �لذي كان �لأطفال 

ير�قبون عن كثب ما يحدث. عار�صة تقدم اإبداعات من اأعمال م�صمم االأزياء القرغيز�صتاين اآي�صولو اأو�صوبباييفا خالل مهرجان Oimo للثقافة يف و�صط مدينة بي�صكيك.    )ا ف ب(

مهرجانات بعلبك حتيي 
�لذكرى 150 لرو�سيني 
�لدولية  بعلبك  مهرجانات  �أحيت 
يف ����س���رق ل���ب���ن���ان ذك������رى �مل���وؤل���ف 
جو�كينو  �لإي�����ط�����ايل  �مل��و���س��ي��ق��ي 
ليل   )1868  -  1792( رو�سيني 
ُعزفت  مبهر  حفل  يف  �لأول  �م�ص 
�أه��م مقطوعاته  م��ن  و�ح���دة  فيها 
ثورة  �سكلت  ماتر" �لتي  "�ستابات 

يف �لقرن �لثامن ع�سر.
حتية  بعلبك  مهرجانات  وق��دم��ت 
لف���ت���ة �ىل �مل����وؤل����ف �لي����ط����ايل يف 
على  ع����ام����ا   150 م�������رور  ذك�������رى 
وف���ات���ه مب�����س��ارك��ة خ��م�����س��ني عازفا 
�لتابعة  �حل��ج��رة  �ورك�����س��ر�  م��ن 
بوخار�ست  يف  �لرومانية  ل��الإذ�ع��ة 
�لكور�ص  ج��وق��ة  يف  مغنيا  و�ستني 
وجامعة  �لأن��ط��ون��ي��ة  )�جل���ام���ع���ة 

�سيدة �للويزة �للبنانيتني(.
�لكال�سيكية  �ملو�سيقي  و�متزجت 
�للبناين  �لأورك�سر�  قائد  بقيادة 
�لأ�سو�ت  مع  معتوق  توفيق  �لأب 
فيها  �����س����ارك  �ل���ت���ي  �لأوب�����ر�ل�����ي�����ة 
�لبارزين  �لأوب��ر�  �أربعة من مغني 
�لكندية  �للبنانية  ه��م  �ل��ع��امل  يف 
ج���وي�������ص �خل��������وري و�لإي���ط���ال���ي���ة 
د�نييال بار�سيلونا و�لإيطايل باولو 
كرزي�ستوف  و�ل���ب���ول���وين  ف���ان���ايل 

بات�سيك.
وحت�����ول م��ع��ب��د ب���اخ���و����ص �لأث�����ري 
عمالقة  وج���در�ن  بهياكل  �ملحاط 
عمرها �آلف �ل�سنني و�مل�ساء ب�سكل 
خال�سة  فنية  ل��وح��ة  �إىل  ���س��اع��ري 
�لذي  رو�سيني  نغمات  منها  تخرج 
�لذين  �ملو�سيقيني  �أهم  من  يعترب 

�ألفو� مقطوعات خالدة لالأوبر�.

ترميم و �إعادة رفع متثال رم�سي�ش �لثاين
�نتهت �لبعثة �لأثرية �مل�سرية �لعاملة مبنطقة 
�أعمال  من  �ل�سرقية،  مبحافظة  �حلجر  �سان 
ترميم وجتميع و �عادة رفع �أحد متاثيل �مللك 

رم�سي�ص �لثاين، �ملوجودة باملنطقة،
وج����رى ذل���ك ���س��م��ن �أع���م���ال م�����س��روع تطوير 
بد�أته  �ل���ذي  �لأث���ري���ة،  ���س��ان �حل��ج��ر  منطقة 
�إىل  لتحويلها   ،2017 دي�����س��م��رب  يف  �ل�����وز�رة 

متحف مفتوح لالآثار �مل�سرية.
و�أو�سح �لأمني �لعام للمجل�ص �لأعلى لالآثار، 
ق��د عر  ك���ان  �ل��ت��م��ث��ال  �أن  م�سطفى وزي����ري، 
عليه مك�سور� �إىل �أجز�ء منف�سلة، وكان ملقى 
على �أر�ص �ملعبد منذ �كت�سافه يف �أو�خر �لقرن 

�لتا�سع ع�سر.
�لتمثال م�سنوع من  �أن  " �إىل  و�أ�سار وزي��ري، 
مر�،   6.50 طوله  ويبلغ  �ل���وردي،  �لغر�نيت 
30 طنا، وق��د ج��رى رفعه على  و ي�سل وزن��ه 

خ�سبية  ب��األ��و�ح  م��ع��زول��ة  خر�سانية  م�سطبة 
حلمايتها من تر�سبات �ملياه �جلوفية.

و�أكد �أن �أعمال ترميم ورفع �لتمثال متت طبقا 
لأحدث �لطرق �لعلمية �ملتبعة  على يد فريق 
عمل من �ملتخ�س�سني، وهو نف�ص فريق �لعمل 
�لذي قام برميم و �إعادة تركيب ورفع متثايل 

�مللك رم�سي�ص �لثاين مبعبد �لأق�سر.
م��ن��ط��ق��ة �سان  ت��ط��وي��ر  م�����س��روع  �أن  و�أ����س���اف 
خر�سانية  م�����س��اط��ب  ب��ن��اء  ت�����س��م��ن��ت  �حل��ج��ر 
�حلجرية  �لكتل  لو�سع  خ�سبية  فو��سل  ذ�ت 
عليها،  �لهريوغليفية  �لن�سو�ص  ذ�ت  �لأثرية 
بالإ�سافة �إىل �لعديد من �لتماثيل و�للوحات 
�لأعمدة  ع��ن  ف�سال  و�ل���رح���اي���ات،  �حل��ج��ري��ة 
�لتي مت �لنتهاء �أي�سا من جتميعها وترميمها 
هيئة  على  بها  �خلا�ص  �لعمود  �لتاج  وتركيب 

نباتية.

�ساكري� تتمايل على 
�ل�ساطئ بالأبي�ش و�لأ�سود

�أغنيتها  كليب  فيديو  �لأ���س��ل  �ساكري�   �للبنانية  �لعاملية  �لنجمة  ط��رح��ت 
. Clandestino  جلديدة مع  مالوما  و�لتي حتمل عنو�ن�

�لأغنية من كتابة �إنتاج �ساكري� ومالوما و�دغار بارير�.
وخالل يوم و�حد حقق فيديو كليب �لغنية ن�سبة م�ساهدة كبرية و�سلت �إىل 

حو�ىل �ل�4 مليون.
وتظهر �ساكري� يف �لفيديو كليب وهي تتمايل بالبيكيني على �ل�ساطئ بلقطات 
بالأبي�ص و�لأ�سود كما تظهر بلقطات ملونة وهي ترق�ص وتغني مع مالوما.

يف  �سابقاً  معه  تعاونت  حيث  مالوما  مع  ل�ساكري�  �لثالث  �لتعاون  �أن��ه  يذكر 
.Trap و�أغنية Chantaje أغنية�

وتقوم �ساكري� حالياً بجولة غنائية لألبومها El Dorado يف �أملانيا.


