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�شرطة �أبوظبي تطلق حملة »حياتي 
�أغلى« للتوعية من خماطر �ملخدر�ت

•• اأبوظبي -وام: 

تطلق �شرطة �أبوظبي بالتعاون مع �شركائها، حملة "حياتي �أغلى"، 
للتوعية �ملجتمعية من خماطر و�أ�شر�ر �ملخدر�ت، وت�شتمر ملدة �شهر، 
�حلملة  وت�شتهدف  �ملقبل.  �أكتوبر   16 يف  وتنتهي  �ل��ي��وم  م��ن  ب���دء�ً 
�شر�ئح خمتلفة من �ملجتمع، وحتديد�ً فئات �ل�شباب و�لأ�شر و�أولياء 
�لتعليمية  و�ملد�ر�س  �ملجتمعية  للمجال�س  زي��ار�ت  وتت�شّمن  �لأم��ور، 
وعقد  و�لأجنبية،  �لعربية  �جلاليات  و�أن��دي��ة  �خلا�شة  و�ملوؤ�ش�شات 
مت�شافرة  ج��ه��ود  ب��ذل  خاللها  يتم  �شبابية،  وح��ل��ق��ات  حم��ا���ش��ر�ت 
و�لتثقيف  �لآف��ة  بهدف مكافحة هذه  وميد�نية"،  "توعوية  وهادفة 
و�لأوردو".             و�لجن��ل��ي��زي��ة  "�لعربية  باللغات  �مل��دم��رة،  �آث��اره��ا  م��ن 

)�لتفا�شيل �س6(

�لإمار�ت تطلق �أول م�شابقة وطنية 
طالبية عن �لعلوم �لنووية خلدمة �لتنمية

 •• اأبوظبي- وام:
�أطلقت �لبعثة �لد�ئمة للدولة لدى �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
�أول م�شابقة طالبية وطنية يف جمال �لعلوم �لنووية و��شتخد�ماتها 
و�لهيئة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لتنمية  خل��دم��ة 

�لحتادية للرقابة �لنووية وموؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية.
للتطبيقات  �ل�شلمية  �ل�شتخد�مات  على  �ل�شوء  �مل�شابقة  وت�شلط 
خالل  م��ن  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركة  وميكن  �ملجتمع  تنمية  يف  �لنووية 
و�لتي ت�شم حت�شني �شحة  �لثالثة  �ملجالت  �إىل جمال من  �لتقدم 

�لن�شان وحماية �لبيئة و�مل�شادر �ملائية وتوليد �لطاقة �لنظيفة.

•• ح�رضموت -وام: 

�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وزع�����ت 
م�شاعد�ت  �أم���������س  �لإم������ار�ت������ي 
�إغاثية عاجلة على �أبناء و�أهايل 
مديرية  يف  �ل��ف��ج��ر  م��ن��ط��ق��ة 
وذلك  ح�شرموت  ب���و�دي  ت��رمي 
�لتي  �حلثيثة  �جل��ه��ود  �ط���ار  يف 
تبذلها دولة �لإمار�ت بتوجيهات 
من قيادتها �لر�شيدة للحد من 
�لأو�شاع �لإن�شانية �ل�شيئة �لتي 

تع�شف ب�شكان هذه �ملناطق.
�لتابعة  �ل��ت��وزي��ع  ف���رق  وق��ام��ت 
من  جم��م��وع��ة  ب��ت��وزي��ع  للهيئة 
��شتهدفت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�����ش��الل 
1400 فرد من �لأ�شر �ملحتاجة 
�ملحدود  �ل��دخ��ل  وذوي  و�مل��ع��وزة 
حيث  �لفجر  منطقة  �أحياء  يف 
�مل�شتفيدون  �مل���و�ط���ن���ون  ع���ر 
�لقافلة  بو�شول  �شعادتهم  ع��ن 
�لتي  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
م�����ن �����ش����اأن����ه����ا �ل���ت���خ���ف���ي���ف من 
لظروفهم  ن����ظ����ر�  م���ع���ان���ات���ه���م 
مقومات  وف��ق��د�ن��ه��م  �ل�����ش��ع��ب��ة 
�لو�شع  ت��ه��ال��ك  نتيجة  �حل��ي��اة 

�ملعاناة  رف���ع  �مل�����ش��اه��م��ة يف  ع��ل��ى 
�لأ�شر  خ��ا���ش��ًة  �مل��ح��ت��اج��ني  ع���ن 
..م�شر�  فقر�  و�لأ�شد  �لفقرة 
�لغذ�ئية  �ل�����ش��الل  ه���ذه  �ن  �ىل 
ت�����اأت�����ي ������ش����ت����م����ر�ر� ل���رن���ام���ج 
�مل�������ش���اع���د�ت �لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ذي 

م�شادر  وت��ع��ط��ل  �لق���ت�������ش���ادي 
�لدخل �لتي تاأمن لهم �حل�شول 

على لقمة �لعي�س.
�ل�شام�شي  ع��ب��ي��د  حم��م��د  و�أك����د 
ممثل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
�لهيئة  ح���ر����س  ب���ح�������ش���رم���وت 

�شل�شلة  �شمن  �لهيئة  ب��ه  ت��ق��وم 
م��ن �حل��م��الت نفذتها يف عموم 
�ىل  �إ�شافة  ح�شرموت  مناطق 
�ملناطق �لنائية �لتي تعاين ندرة 

يف �لحتياجات �ل�شا�شية.
)�لتفا�شيل �س2(
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مقتل قياديني بارزين من ميلي�صيات احلوثي قرب �صعدة

�ل�شرعية تو��شل �لتقدم يف مر�ن م�شقط ر�أ�س �حلوثي

قوات النظام تق�صف مناطق بريفي اإدلب وحماة

ف�شل �جتماعات جنيف حول �للجنة �لد�شتورية �ل�شورية
•• عوا�صم-وكاالت:

عاد �لت�شعيد �إىل ريفي حماة و�إدلب، �شمال وو�شط �شوريا، 
تلميح  مع  بالتز�من  يومني،  مل��دة  ��شتمر  ن�شبي  ه��دوء  بعد 
قاعدة حميميم �لع�شكرية �لرو�شية، لعمل ع�شكري تقوم به 
قو�ت �لنظام �ل�شوري يف تلك �ملناطق.وقال قائد ع�شكري يف 
�جلي�س �ل�شوري �حلر يف حمافظة �إدلب: " ق�شفت �لقو�ت 
�حلكومية �ملتمركزة يف قرية �أبو عمر، �أم�س �ل�شبت، باملدفعية 

�لثقيلة ور�جمات �ل�شو�ريخ، بلدتي �خلوين وفرجة، وقرية 
�أم �خلالخيل يف ريف �إدلب �جلنوبي �ل�شرقي، ما �أ�شفر عن 

�إ�شابة عدد من �ملدنيني وت�شرر ممتلكاتهم".
عر  �لرو�شية  �لع�شكرية  حميميم  ق��اع��دة  قالت  ذل��ك،  �إىل 
مل  "مو�شكو  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على  �شفحاتها 
من  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  مبنع  �خل��ارج��ي��ة  للمطالب  تن�شاع 
�شوريا،  �شمال  �إدل���ب  مقاطعة  على  �ل���ري  �لهجوم  تنفيذ 
له،  �إلغاًء  يعتر  ل  �لإره��اب  على  للق�شاء  �لزمني  �لتاأجيل 

�أي  يف  عملياتها  تنفيذ  لها  يحق  �حلكومية  �لقو�ت  �أن  كما 
بقعة من �أر��شي �لدولة �ل�شورية.

�لدولية  �لجتماعات  �شل�شلة  جنيف  يف  �ختتمت  �شيا�شيا، 
عقدها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��وري��ة  �ل��ل��ج��ن��ة�ل��د���ش��ت��وري��ة  ت�شكيل  ح���ول 
مي�شتور�  دي  �شتيفان  �شوريا  �إىل  �خلا�س  �لأمم��ي  �ملبعوث 
لتفاق  �لتو�شل  دون  �مل�شغرة"  �لعمل  "جمموعة  دول  مع 
لتفاق  �لتو�شل  دون  �نتهت  �لدولية  نهائي..�لجتماعات 

حول ت�شكيل �للجنة �لد�شتورية �ل�شورية.

مل ير�صل اأي رّد مكتوب على اال�صتجواب:

ند�ء تون�س ُيجّمد ع�شوية يو�شف �ل�شاهد...!

�ل�شرطة �لرتكية تو��شل قمع �نتفا�شة �ملطار وتعتقل �ملئات

•• اليمن-وكاالت:

ب��ارز�ن من  قتل قياديان ميد�نيان 
يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 
�ل�شرعية  دعم  مو�جهات مع قو�ت 
غ��رب��ي حمافظة  م����ر�ن ج��ن��وب  يف 
�شعدة، �ملعقل �لرئي�شي للمتمردين 

يف �ليمن �م�س.
�إن  ع�������ش���ك���ري���ة  م���������ش����ادر  وق�����ال�����ت 
�ل��ق��ي��ادي��ني �حل��وث��ي��ني �أح��م��د عال 
�لغزي،  و�أح���م���د  �ل��ر���ش��اع��ي،  �هلل 
ل��ق��ي��ا م�����ش��رع��ه��م��ا م����ع ع�����دد من 
م����و�ج����ه����ات مع  م���ر�ف���ق���ي���ه���م���ا، يف 
منطقة  يف  �لوطني  �جلي�س  �أف���ر�د 
�جلميم يف مر�ن مبديرية حيد�ن 
�مل�شادر  و�أو�����ش����ح����ت  ����ش���ع���دة.  يف 
�أن م���و�ج���ه���ات �لأي������ام �مل��ا���ش��ي��ة يف 
م�شرع  عن  �أ�شفرت  م��ر�ن  منطقة 
50 م�شلحا من  �أكرث من  و�إ�شابة 

�حلوثيني.
ق���و�ت �جل��ي�����س، م�شنودة  وت��و����ش��ل 
ب����ق����و�ت �ل���ت���ح���ال���ف، ت���ق���دم���ه���ا يف 
ر�أ���س زعيم  منطقة م��ر�ن، م�شقط 

�ملتمردين عبد �مللك �حلوثي.
��شتباكات  د�رت  �آخ����ر  ت��ط��ور  ويف 
�مل�شركة،  �ل���ق���و�ت  ب��ني  متقطعة 
�لعمالقة من  �أل��وي��ة  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

حلركة  �ل�شيا�شية  �لهيئة  ق���ررت 
ند�ء تون�س م�شاء �جلمعة، جتميد 
ع�شوية رئي�س �حلكومة �لتون�شية 
و�حالة  ب��احل��زب  �ل�شاهد  يو�شف 
ملفه على جلنة �لنظام وذلك بعد 
�لطالع على رده على �ل�شتجو�ب 
�لذي وجهته �إليه �لهيئة �ل�شيا�شية 

�لأربعاء �ملنق�شي.
�ل�شاهد  ع�����ش��وي��ة  جتميد  وي���اأت���ي 
بعد رف�شه �لإجابة على ��شتجو�ب 
د�خلي للحزب يتهمه فيه باخلروج 

عن �خلط �حلزبي. 
وذكرت م�شادر �أن رئي�س �حلكومة 
رّد  �ي  ير�شل  مل  �ل�شاهد  يو�شف 
م��ك��ت��وب ع��ل��ى �ل���ش��ت��ج��و�ب �لذي 
�ل�شيا�شية  �لهيئة  له  كانت وجهته 
ب�شاأن  لتتخذ قر�رها  تون�س  لند�ء 

•• ا�صطنبول-وكاالت:

�ملئات  �ل��رك��ي��ة  �ل�شرطة  �عتقلت 
من عمال �لبناء يف مطار �إ�شطنبول 
�حتجاجا  تنظيمهم  بعد  �جلديد، 
ح�شبما  �لعمل،  ظ��روف  �شوء  على 
�لركية  �ل���ع���م���ال  ن��ق��اب��ة  �أع���ل���ن���ت 
�م�س �ل�شبت. وقالت رئي�شة �حتاد 
�أرزو  ت��رك��ي��ا  �ل��ث��وري��ني يف  �ل��ع��م��ال 
�أ�شو�شيتد  لوكالة  �أوغ��ل��و،  �شرك�س 
ب���ر����س، �أن����ه مت �ع��ت��ق��ال �أك����رث من 
�أماكن  م��ن  �ل�شبت  ع��ام��ل   500

نومهم يف موقع �لبناء.
�شيجري  �ل���ع���م���ال  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�شرطة  ��شتجو�بهم يف عدة مر�كز 
تقارير  وذك������رت  �إ����ش���ط���ن���ب���ول.  يف 
��شتخدمت  �ل�شرطة  �أن  �إعالمية 
ل��ل��دم��وع يف موقع  �مل�����ش��ي��ل  �ل���غ���از 
�لبناء، �جلمعة، لتفريق �حتجاجات 

و�شعه يف �حلزب.
و�ع���ت���رت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �أّن 
�لذي  �لعالمي  �ل�شاهد  ت�شريح 
�لوقت  ي���ج���د  مل  �إن������ه  ف���ي���ه  ق�����ال 
�ل�شتجو�ب  مب��و���ش��وع  لالهتمام 
�لندوة  م��ع  تلقيه  ل��ت��ز�م��ن  ن��ظ��ر� 
�ل���وط���ن���ي���ة ح������ول �لإ�����ش����الح����ات 
يف  رّد�  �ملدر�شية،  و�لعودة  �لكرى 

ح��د ذ�ت���ه �ت��خ��ذت على �إث���ره قر�ر 
رئي�س  ورف�����س  ع�شويته.  جتميد 
�لتعليق  �ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة 
ع�شويته  جت���م���ي���د  ق��������ر�ر  ع���ل���ى 
ت��ون�����س. و�كتفى  ن����د�ء  م���ن ح���زب 
وذل����ك  تعليق"،  "دون  ب���ال���ق���ول 
�لدر��شية  �ل�شنة  �فتتاحه  خ��الل 
�أم�����س �ل�����ش��ب��ت.          )�لتفا�شيل 

�ل��ذي��ن ط��ال��ب��و� بتح�شني  �ل��ع��م��ال 
ظروف �لعمل، مبا يف ذلك تعديل 
�إج��ر�ء�ت �ل�شالمة يف �ملوقع. ومن 
وهو  �جلديد،  �ملطار  �فتتاح  �ملقرر 
�لكبرة  �لإن�����ش��اء�ت  م�شاريع  �أح��د 
�ملقبل.  �أكتوبر   29 يف  للحكومة، 

�لأ�شود،  �لبحر  على  �مل��ط��ار  وي��ق��ع 
وه���و ق���ادر ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م��ع 90 
بد�ية  ���ش��ن��وي��ا يف  م�����ش��اف��ر  م��ل��ي��ون 
يرتفع  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن  ت�شغيله، 
مليونا   150 �إىل  �ل����ع����دد  ه�����ذ� 

بحلول عام 2023.

جهة، وميلي�شيات �حلوثي من جهة 
�لن�شر  قو�س  من  بالقرب  �أخ���رى، 
منطقة  �إىل  �مل����وؤدي  �ل��ط��ري��ق  على 
مدينة  �شرقي  ج��ن��وب   16 �لكيلو 

�حلديدة على �ل�شاحل �لغربي.
خ���الل  �ن����ف����ج����ار�ت  دوي  و����ش���م���ع 
�ل��ل��ي��ل م���ن ج�����ر�ء تبادل  ����ش���اع���ات 
�ل���ق�������ش���ف �مل�����دف�����ع�����ي. وت����ز�م����ن����ت 
�شنتها  غ������ار�ت  م���ع  �ل����ش���ت���ب���اك���ات 
�ملنطقة.  على  �لتحالف  مقاتالت 
مو�قع  �ل��ط��ائ��ر�ت  ��شتهدفت  كما 
مديرية  يف  للحوثيني  وت��ع��زي��ز�ت 
�ألوية  �ل��زه��رة ب��احل��دي��دة. وك��ان��ت 

�شابق  �أف�����ش��ل��ت يف وق���ت  �ل��ع��م��ال��ق��ة 
�حلوثيني  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن  ه��ج��م��ات 
بهدف ��شتعادة مو�قع خ�شروها يف 

حميط �لكيلو 16.
وت���و�����ش���ل �ل����ف����رق �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة يف 
�مل���ن���اط���ق �مل����ح����ررة ت��ف��ك��ي��ك ون����زع 
�لأل���غ���ام و�ل��ع��ب��و�ت �ل��ن��ا���ش��ف��ة �لتي 
�إعاقة  ب���ه���دف  �حل���وث���ي���ون  زرع���ه���ا 

تقدم �لقو�ت �مل�شركة.
وجلاأ �ملتمردون �إىل ق�شف ع�شو�ئي 
مبديرية  �مل����ح����ررة  �ل����ق����رى  ع���ل���ى 
�أ�شفر  �ل��دري��ه��م��ي ب��احل��دي��دة، مم��ا 
و�لديه  و�إ���ش��اب��ة  ط��ف��ل  مقتل  ع��ن 

�حلوثي  �لق�شف  وط���ال  ب��ج��روح. 
�إىل  و�أدى  ح��ي�����س،  م��دي��ن��ة  �أي�����ش��ا 

�إ�شابة مدين.
�أك��دت �حلكومة �ليمنية  �ىل ذل��ك، 
قبول  م��ن  متاأكدة  �أن��ه��ا  �ل�شرعية، 
�لأممي  �ل��ق��ر�ر  بتنفيذ  �حلوثيني 
�آجاًل"،  �أم  "عاجاًل   2216 رق��م 
نهاية  يف  �شتعود  �مليلي�شيات  و�أن 

�ملطاف �إىل طاولة �مل�شاور�ت.
لوزير  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ذل����ك  ج����اء 
�ليماين،  خالد  �ليمني،  �خلارجية 
ل�������ش���ح���ي���ف���ة، �ل���������ش����رق �لأو������ش�����ط 

�ل�شادرة،  �م�س �ل�شبت.
�أن  �ليمني  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة  و�أك���د 
قدماً  �شتم�شي  �ليمنية  �حلكومة 
يف مّد يدها لل�شالم، و�شتعمل بكل 
�إمكاناتها لرفع �ملعاناة عن �ل�شعب 
ت�شيطر  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ق  يف  �ليمني 
�لنقالبية،  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ع��ل��ي��ه��ا 
�إىل  �شيوؤدي  ما  كل  و�شنتفاو�س يف 

حل �لنز�ع بالطرق �ل�شلمية.
وياأتي حديث وزير خارجية �ليمن، 
يف �أع����ق����اب م���ا ج����رى ت��ن��اق��ل��ه عن 
�إىل  �خلا�س  �لأمم��ي  �لبعوث  لقاء 
�ل��ي��م��ن، م��ارت��ن غ��ري��ف��ي��ث، قياد�ت 
�لأحد  غ���د�ً  �حل��وث��ي��ة،  �مليلي�شيات 
يف �شنعاء، وذلك بعد �إجر�ئه زيارة 

م�شرفة مبدر�شة خا�شة �أمام �ملحكمة بعد غد 
ل�شماع �أقو�لها فيما فعلته بطفل ذي �لـ 15 عاما

•• ال�صارقة – حم�صن را�صد

تنظر حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية - د�ئرة جز�ء �ل�شارقة �لر�بعة 
"معروفة" يف  خا�شة  مدر�شة  م�شرفة  �تهام  ق�شية  �ملقبل  �لثالثاء  ي��وم 
15 عاماً، للخطر،  �إمارة �ل�شارقة ، باأنها عر�شت حدثاً )طالباً( مل يتم 
�إذ جردته من حذ�ئه، و�أجرته على �مل�شي حايف �لقدمني يف �ملدر�شة وقت 
�لظهرة، وكان ذلك يف �لعا�شر من مايو �ملا�شي، حيث متتثل �مل�شرفة �مام 
هيئة �ملحكمة لل�شماع لأقو�لها فيما هو من�شوب �ليها بعد �ن �أجلت نظر 

�لق�شية يف 13 من �أغ�شط�س �ملا�شي، �إىل جل�شة بعد غد )�لثالثاء( .
وكانت �لنيابة �لعامة يف �ل�شارقة قد نظرت يف �لبالغ �ملقدم من ويل �لمر 
�شد م�شرفة �ملدر�شة ، و�لتي يفر�س يف متطلبات مهامها �لوظيفية من 
�أنها مكلفة بحفظ ورعاية طالب �ملدر�شة ل �إهانتهم بهذه �ل�شورة �ملهينة 
، و�لذي نتج عما �رتكبته من فعل تعري�س قدميه لالأذى، و�أخالل بكر�مة 
و�لعاطفي يف  و�لأخالقي  و�لعقلي  �لنف�شي  تو�زنه  �أثر على  �لطفل، مما 

�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية �لتي تعمل بها.                              )�لتفا�شيل �س3(

حممد �حللبو�شي رئي�شا لربملان �لعر�ق
•• بغداد-وكاالت:

�نتخب �لرملان �لعر�قي، �م�س، حممد ريكان �حللبو�شي رئي�شا له بعدما 
�أخفقت �ملوؤ�ش�شة �لت�شريعية ببغد�د لأكرث من مرة يف ح�شم �لختيار.

ومت تر�شيح �حللبو�شي �لذي �شغل من�شب نائب منذ �لعام 2014 لرئا�شة 
�لأعمال  رج��ل  يتزعمها  "�حلل" �ل��ت��ي  كتلة  قبل  م��ن  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��رمل��ان 
يا�شني  متعب  خ��ال��د  ع��ل��ى  �حللبو�شي  وف���از  �ل��ك��رب��ويل.  ج��م��ال  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لعبيدي وهو وزير �لدفاع �لعر�قي �ل�شابق، و�شّوت �لرملان �لعر�قي على 
2016 ب�شبب تهم ف�شاد. وولد �حللبو�شي يف ق�شاء �لكرمة  �إقالته �شنة 
�جلامعة  يف  �لهند�شة  كلية  م��ن  وت��خ��رج   1982 �شنة  �لأن��ب��ار  مبحافظة 
ب��د�أ م�شو�ره يف عقود �شغرة مع جمل�س   2005 �شنة  �مل�شتن�شرية، ويف 

�لهالل �لأحمر تغيث �أهايل �لفجري بو�دي 
ح�شرموت مب�شاعد�ت غذ�ئية عاجلة

�لهالل �لأحمر توزع �مل�شاعد�ت على �أهايل �لفجر يف ح�شرموت )و�م(

ت�شريحات  �لفل�شطينية:  �ل�شلطة 
�ملبعوث �لأمريكي "للت�شليل فقط"

•• رام اهلل-وكاالت:

�أمني �شر �للجنة �لتنفيذية  نفى 
�لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  ملنظمة 
������ش�����ائ�����ب ع������ري������ق������ات، ت���������ش����اور 
�جل��ان��ب �لأم��رك��ي م��ع �ل�شلطة 
مقرح  �أي  ب�شاأن  �لفل�شطينية، 
ت�شريحات  و�����ش���ف���ا  ل���ل�������ش���الم، 
م��ب��ع��وث و����ش��ن��ط��ن ل��ل�����ش��الم يف 
"للت�شليل  باأنها  �ل�شرق �لأو�شط 

فقط".
ت�شريحات  ع��ل��ى  ع��ري��ق��ات  ورد 
لل�شالم بني  �لأم��رك��ي  �مل��ب��ع��وث 
و�لإ�شر�ئيليني  �لفل�شطينيني 
جي�شون غرينبالت، �لذي حتدث 
عن مر�حل متقدمة من مبادرة 

دون �أن يك�شف عن تفا�شيلها.
�أي  يف  غ��ري��ن��ب��الت،  ي��خ�����س  ومل 
�خلطة،  ن��ق��اط  ب�����ش��اأن  تفا�شيل 
�جلانبني  �إن  ب��ال��ق��ول  و�ك��ت��ف��ى 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي و�لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي 
ل  وم���ا  يعجبهما  م��ا  "�شيجد�ن 

يعجبهما يف �خلطة".
�لوليات  �أن  �إىل  عريقات  و�أ���ش��ار 
تنفيذ  ب��ال��ف��ع��ل  ب������د�أت  �مل���ت���ح���دة 
�لإجر�ء�ت  �لقرن" عر  "�شفقة 
�لأخ�������رة �ل���ت���ي �ت��خ��ذت��ه��ا جتاه 
�لقد�س و�لالجئني �لفل�شطينيني 

و�مل�شتوطنات.
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اأخبـار الإمـارات

�لهالل �لأحمر يغيث �أهايل �لفجري بو�دي ح�شرموت مب�شاعد�ت غذ�ئية عاجلة

برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يطلق مبادرة �طباء �لن�شانية �ل�شباب 

•• ح�رضموت -وام: 

�إغاثية عاجلة على  �أم�س م�شاعد�ت  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  وزعت هيئة 
�أبناء و�أه��ايل منطقة �لفجر يف مديرية ترمي ب��و�دي ح�شرموت وذلك يف 
قيادتها  بتوجيهات من  �لإم���ار�ت  دول��ة  تبذلها  �لتي  �حلثيثة  �جلهود  �ط��ار 
هذه  ب�شكان  تع�شف  �لتي  �ل�شيئة  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع  من  للحد  �لر�شيدة 

�ملناطق. وقامت فرق �لتوزيع �لتابعة للهيئة بتوزيع جمموعة من �ل�شالل 
�لغذ�ئية ��شتهدفت 1400 فرد من �لأ�شر �ملحتاجة و�ملعوزة وذوي �لدخل 
عن  �مل�شتفيدون  �مل��و�ط��ن��ون  ع��ر  حيث  �لفجر  منطقة  �أح��ي��اء  يف  �مل��ح��دود 
�شعادتهم بو�شول �لقافلة �لغذ�ئية �لإمار�تية �لتي من �شاأنها �لتخفيف من 
معاناتهم نظر� لظروفهم �ل�شعبة وفقد�نهم مقومات �حلياة نتيجة تهالك 
على  �حل�شول  لهم  تاأمن  �لتي  �لدخل  م�شادر  وتعطل  �لقت�شادي  �لو�شع 

لقمة �لعي�س. و�أكد حممد عبيد �ل�شام�شي ممثل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
�ملحتاجني  ع��ن  �مل��ع��ان��اة  رف��ع  يف  �مل�شاهمة  على  �لهيئة  ح��ر���س  بح�شرموت 
خا�شًة �لأ�شر �لفقرة و�لأ�شد فقر� ..م�شر� �ىل �ن هذه �ل�شالل �لغذ�ئية 
�شمن  �لهيئة  به  تقوم  �لذي  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  لرنامج  ��شتمر�ر�  تاأتي 
�شل�شلة من �حلمالت نفذتها يف عموم مناطق ح�شرموت �إ�شافة �ىل �ملناطق 

�لنائية �لتي تعاين ندرة يف �لحتياجات �ل�شا�شية.

على  �ملتبقية  �مل��دي��ري��ات  يف  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��وزي��ع  �شتو��شل  �لهيئة  �ن  وق���ال 
معاير  �أب�شط  حتقيق  ل�شمان  معاناتهم  من  �لتخفيف  بهدف  م�شتحقيها 

�لأمن �لغذ�ئي لأهايل �ملحافظة.
يذكر باأن �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية �لتي وزعتها هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
2018” على خمتلف مناطق  ز�يد  “عام  بح�شرموت منذ بد�ية �نطالق 

حمافظة ح�شرموت ��شتهدفت 10 �آلف �أ�شرة و�أكرث من 50 �لف فرد.

•• اأبوظبي- وام:

 �أطلق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة �طباء �لن�شانية �ل�شباب 
�لعامل  دول  خمتلف  من  �ل�شباب  ل�شتقطاب  مبتكرة  تطوعية  مبادرة  يف 
وتاأهيلهم ومتكينهم يف خدمة �لن�شانية بغ�س �لنظر عن �للون �أو �جلن�س 

�أو �لعرق �أو �لديانة �أو �ملذهب حتت �شعار »على خطى ز�يد«.
�لتطوعية  للمبادر�ت  ��شتكمال  �ل�شباب  �لن�شانية  �ط��ب��اء  م��ب��ادرة  ت��اأت��ي 
��شتطاع بتوجيهات كرمية من �شمو  لرنامج فاطمة بنت مبارك و�لذي 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية �ن 
ت�شل بر�شالتها �لن�شانية للماليني من �لب�شر يف خمتلف دول �لعامل من 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  تر�شيخ ثقافة  ت�شاهم يف  بر�مج مبتكرة  خالل 
�لن�شاين �ن�شجاما مع �لروح �لن�شانية للمغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  و�نطالقا من  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« باأن يكون عام 2018 

عام ز�يد.
ز�يد  مبادرة  مع  بال�شر�كة  �ل�شباب  �لن�شانية  �طباء  مبادرة  تد�شني  ومت 
�لعطاء و�لحتاد �لن�شائي �لعام و جمعية د�ر �لر وموؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة 
�خلري وجمموعة �مل�شت�شفيات �ل�شعودي �لملاين و�كادميية ز�يد للعمل 

�لن�شاين يف منوذج مميز للعمل �لن�شاين �مل�شرك �ن�شجاما مع توجيهات 
�لدولة  موؤ�ش�شات  قبل  م��ن  تطوعية  م��ب��ادر�ت  بتبني  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�حلكومية و�خلا�شة تز�منا مع مئوية ز�يد ت�شاهم يف �يجاد حلول و�قعية 
و�لتنمية  �لتخ�ش�شي  و�لتطوعي  �ملجتمعي  �لعمل  يف  �ل�شباب  لتمكني 

�مل�شتد�مة حمليا وعامليا.
دول  م��ن خمتلف  �ل��ك��ف��اء�ت  �أف�شل  ��شتقطاب  �ىل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت��ه��دف 
�ملهار�ت  لتطوير  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ب��رن��ام��ج  �شمن  وتاأهيلها  �ل��ع��امل 
يف  �لطبية  و�ملر�كز  �جلامعات  �ف�شل  مع  بال�شر�كة  �لتخ�ش�شية  �لطبية 

�مريكا وبريطانيا.
مبادرة  �ن  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  وقالت 
نوعها  م��ن  �لأوىل  م�شبوقة  غ��ر  م��ب��ادرة  ه��ي  �ل�شباب  �لن�شانية  �ط��ب��اء 
يف �ل��ع��امل ت��رك��ز ع��ل��ى ب��ن��اء �ل���ق���در�ت ومت��ك��ني �ل�����ش��ب��اب يف �ل��ع��م��ل �لطبي 
�لتخ�ش�شي �لتطوعي للتخفيف من معاناه �لفئات �ملعوزة يف خمتلف دول 
�لعامل وذلك يف �طار برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع و�لذي د�شن يف 
�أغ�شط�س �ملا�شي حتت �شعار »كلنا �أمنا فاطمة« بتوجيهات كرمية من �شمو 

»�أم �لإمار�ت«.
�ل�شبابية  �مللتقيات  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  تت�شمن  �مل��ب��ادرة  �ن  و�أو���ش��ح��ت 
�لتخ�ش�شية و ور�س �لعمل �لتدريبية لتطوير مهار�تهم يف جمال �لطب 
جاهزيتهم  وزي����ادة  و�ل���ط���و�رئ  و�ل���ش��اب��ات  �لقلبي  و�لن��ع��ا���س  �مل��ي��د�ين 

�لتطوعية  �لطبية  و�ل�شتجابة  �لن�شانية  خدمة  يف  �لفعالة  للم�شاركة 
�لعمليات  لت�شهيل  ��شر�تيجية  تبني  �ىل  ��شافة  و�ل��ك��و�رث  ل��ل��ط��و�رئ 
�لتطوعية  �مليد�نية  و�مل�شت�شفيات  �ملتنقلة  للعياد�ت  �مليد�نية  �لتطوعية 

بالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة غر ربحية.
نقلة  �ح���د�ث  م��ن  للتطوع متكن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  برنامج  �ن  و�أك���دت 
من  وعاملياً،  حملياً  للمر�أة  وبالأخ�س  �لتطوعي  �لعمل  جم��ال  يف  نوعية 
بال�شر�كة  �ملجتمعات  �ل�شباب ومتكينهم يف خدمة  ��شتثمار طاقات  خالل 
مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة و�لذي ي�شيف لبنة من �لإجناز�ت �إىل 
دولة �لإمار�ت على �ل�شعيد �لعاملي من خالل تبني �فكار ومبادر�ت خالقة 
و�شحية  �جتماعية  مل�شاكل  و�قعية  حلول  �ي��ج��اد  يف  فعال  ب�شكل  ت�شاهم 

و�قت�شادية حتت �طار تطوعي ومظلة �ن�شانية.
�هتمامها  ج��ل  �أول���ت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ن  �ىل  و�أ���ش��ارت 
للعناية بال�شباب وخا�شة �ملر�أة حمليا وعامليا ودعمتهم يف جميع �ملجالت 
وبالأخ�س �ل�شحية ووفرت لهم �لرعاية �ل�شاملة لتاأهيلهم ومتكينهم يف 

خدمة �لن�شانية.
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  و�أو�شحت 
�أر�شى هذه �ملبادئ وو�شعها مو�شع �لتنفيذ و�شار على نهجه �شاحب �ل�شمو 
�هلل” و�شاحب  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .

و�أ�شارت �ىل �ن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يركز على �أربعة حماور 
�أفكار وقدر�ت ومتكني وعطاء ويت�شمن تد�شني عدة مبادر�ت ت�شهم  هي 
من  ومتكينهم  �مل���ر�أة  وب��الأخ�����س  �ل�شباب  م��ه��ار�ت  تنمية  يف  فعال  ب�شكل 
�لتطوعي  �لعمل  يف  �شبابية  ملتقيات  تنظيم  خالل  من  �لتطوعي  �لعمل 
وتد�شني برنامج لبناء �لقدر�ت يف �لعمل �لتطوعي وتبني جائزة يف �لعمل 
�ملجالت  يف  �ل�شباب  ط��اق��ات  ل�شتثمار  عاملية  حملة  و�إط���الق  �لتطوعي 
�ل�شحية و�لتعليمية وغرها من �ملبادر�ت �لهادفة و�لبناءة �لتي �شت�شهم 

ب�شكل فعال يف �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية �مل�شتد�مة.
وقالت �شعادة �لعنود �لعجمي �ملدير �لتنفيذي ملركز �لمار�ت للتطوع �ن 
�طباء  ت�شجيلهم يف مبادرة  �لعامل مت  �لطباء يف خمتلف دول  �ملئات من 
�لنظرية  �لتدريبية  �لر�مج  �شمن  �در�ج��ه��م  و�شيتم  �ل�شباب  �لن�شانية 
�مل��ع��ت��م��دة دول��ي��ا ل��زي��ادة م��ه��ار�ت��ه��م يف جم���الت �ل��ط��ب �مل��ي��د�ين وم���ن ثم 
متكينهم يف �لعمل �لتطوعي يف حملة �ل�شيخة فاطمة �لن�شانية �لعاملية 
خمتلف  يف  �ملنت�شرة  �لن�شانية  �مليد�نية  وم�شت�شفياتها  �ملتنقلة  وعياد�تها 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك يف  �لعامل. وثمنت �لعجمي جهود �شمو  دول 
�ملر�أة يف جمالت �لتطوعي �لتخ�ش�شي  �ل�شباب وبالخ�س  جمال متكني 
�لطبي و�لذي ي�شاهم يف �حد�ث نقلة يف �حلركة �لتطوعية حمليا وعامليا.

��شتعد�د�ت يف دبي لـ »جائزة �ل�شيخة فاطمة �لدولية للقر�آن �لكرمي«
•• دبي -وام: 

للقر�آن  �لدولية  دبي  جلائزة  �ملنظمة  �للجنة  بحثت 
�ل�شيخة  مل�����ش��اب��ق��ة  �جل���اري���ة  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت  �ل���ك���رمي 
�لكرمي لالإناث  للقر�آن  �لدولية  فاطمة بنت مبارك 
يف دورتها �لثالثة �لتي �شتنطلق خالل �لفرة من 4 

�إىل 16 نوفمر 2018.
و�طلعت �للجنة، خالل �جتماعها �لدوري �لذي عقد 
مبقرها يف منطقة �ملمزر بدبي برئا�شة �لدكتور �شعيد 
عبد�هلل حارب نائب �لرئي�س، على �آخر �ل�شتعد�د�ت 
من حيث عدد �لدول �مل�شاركة ومقر �شكن �ملت�شابقات 
جلنة  لع�شوية  �ملر�شحة  و�لأ���ش��م��اء  لهن  و�ملر�فقني 
�لدولية وترتيبات  �مل�شابقة  �لدولية وقاعة  �لتحكيم 
�ل�شيافة  وترتيبات  و�ل��ت��اأ���ش��ر�ت  �ل�شفر  ح��ج��وز�ت 
مقر  و�إىل  م��ن  �ملت�شابقات  ون��ق��ل  �مل�شابقة  م��ق��ر  يف 
�مل�شابقة يف ندوة �لثقافة و�لعلوم، �إىل جانب جاهزية 
�مل�شابقة  و�أخ��ب��ار  فعاليات  �لإع��الم��ي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت 
وجاهزية  �ل���ع���امل  �إىل  ي��وم��ي��ا  و�ل�������ش���ورة  ب��ال�����ش��وت 
�لرنامج �لإلكروين للتحكيم �لدويل و�إدخال �أ�شئلة 
�جلارية  �ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �لج��ت��م��اع  وناق�س  �مل�شابقة. 
للم�شاركة يف م�شابقة مو�شكو �لدولية للقر�آن �لكرمي 
بالعا�شمة  �شتقام  �ل��ت��ي  ع�شرة  �لتا�شعة  دورت��ه��ا  يف 
 22 �إىل   18 م��ن  �ل��ف��رة  �ل��رو���ش��ي��ة مو�شكو خ��الل 
�لدول  2018 وي�شارك فيها عدد كبر من  �أكتوبر 
�لعربية و�لإ�شالمية و�جلاليات �مل�شلمة حول �لعامل. 

ح�شر �لجتماع، �شامي عبد�هلل قرقا�س رئي�س وحدة 
�لعامة باجلائزة و�لأ�شتاذ �لدكتور حممد  �لعالقات 
�لدر��شات  رئي�س وحدة  �لعلماء  �شلطان  عبد�لرحيم 
وحدة  رئي�س  �أه��ل��ي  ح�شني  وعبد�لرحيم  و�لبحوث 

�ل�شوؤون �ملالية و�لإد�رية وخالد �ملرزوقي نائب رئي�س 
وح���دة �ل��ع��الق��ات �ل��ع��ام��ة وحم��م��د �حل��م��ادي مدير 
�أحمد  و���ش��وق��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية  �لب�شرية  �مل����و�رد 

�لطاهر مقرر �للجنة �ملنظمة للجائزة.

�لإمار�ت تطلق �أول م�شابقة وطنية طالبية عن 
�لعلوم �لنووية خلدمة �لتنمية

•• اأبوظبي- وام:

�أول  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  للدولة لدى  �لد�ئمة  �لبعثة  �أطلقت   
خلدمة  و��شتخد�ماتها  �لنووية  �لعلوم  جمال  يف  وطنية  طالبية  م�شابقة 
للرقابة  �لحتادية  و�لهيئة  و�لتعليم  �لربية  وز�رة  مع  بالتعاون  �لتنمية 

�لنووية وموؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية.
وت�شلط �مل�شابقة �ل�شوء على �ل�شتخد�مات �ل�شلمية للتطبيقات �لنووية يف 
تنمية �ملجتمع وميكن �مل�شاركة يف �مل�شابقة من خالل �لتقدم �إىل جمال من 
�ملجالت �لثالثة و�لتي ت�شم حت�شني �شحة �لن�شان وحماية �لبيئة و�مل�شادر 

�ملائية وتوليد �لطاقة �لنظيفة.
تر�وح  و�لذين  �لإم���ار�ت  يف  �لثانوية  �مل��د�ر���س  ط��الب  �مل�شابقة  وت�شتهدف 
�إر�شال  عر  �أفكارهم  بتقدمي  وت�شجعهم  عاماً   18 �إىل   14 بني  �أعمارهم 
للطاقة  �ل�شلمية  �ل�شتخد�مات  عن  �ملجالت  ه��ذه  باإحدى  يتعلق  مقرح 

�لنووية.
لالأمم  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  مع  �لثالثة  �مل�شابقة  جم��الت  وتتما�شى 
�ملتحدة و�لتي �عتمدت من قبل دولة �لإمار�ت يف عام 2015 حيث يتما�شى 
�لهدف 7 مع جمال �مل�شابقة و�لذي يركز على �شرورة توفر »طاقة نظيفة 
و باأ�شعار معقولة« للجميع وب�شكل متجدد ومتطور كما تتما�شى �مل�شابقة مع 
�لهدف 3 و�لذي يهتم بتوفر »�ل�شحة �جليدة و�لرفاه« للجميع ويف جميع 
�لعمار وكذلك �لأهد�ف 6 و 13 و 15 و 16 �خلا�شة بالتنمية �مل�شتد�مة 

لالأمم �ملتحدة �لتي تدعم ��شتخد�م �لتطبيقات �لنووية يف مكافحة �لتغر 
�ملناخي وتوفر �ملياه �لنظيفة و�لنظافة �ل�شحية وحماية �لبيئة.

وقال �شعادة �ل�شفر حمد علي �لكعبي �ملندوب �لد�ئم للدولة لدى �لوكالة 
لتمكني  �أهمية ق�شوى  ت�شع  �لإم��ار�ت  �إن حكومة  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
من  كبر�ً  ع��دد�ً  �ليوم  نرى  حيث  �مل�شتقبل  لقيادة  قدر�تهم  وبناء  �ل�شباب 
�ل�شباب �لإمار�تي يف مر�كز قيادية د�خل �لدولة وخارجها وتهدف �مل�شابقة 
لدى  �مل�شوؤولية  ح�س  وت��ق��وي��ة  �ل��ن��ووي��ة  بالعلوم  �ل��ط��الب  فكر  تعزيز  �إىل 

�ل�شباب.
وميكن لطالب �ملد�ر�س �لثانوية �مل�شاركة يف �مل�شابقة وتقدمي مقرحاتهم 
https://bit.« �ل���ت���ايل  �ل����ر�ب����ط  ع���ر   2018 ���ش��ب��ت��م��ر   30 ق��ب��ل 

فرق  ت�شعة  �ختيار  �لتاريخ  ه��ذ�  بعد  يجرى  حيث   »ly/2sFhyWF
للم�شاركة يف مرحلة �لت�شفيات للم�شابقة ليعر�شو� مقرحاتهم �أمام جلنة 

�حلكام خالل �حللقة �ل�شبابية و�لتي �شوف تقام 31 �أكتوبر 2018.
و�شيتمكن �مل�شاركون يف مرحلة �لت�شفيات من زيارة م�شروع بر�كة للطاقة 
حل�شور  بالنم�شا  فيينا  �إىل  �لفائزون  زي��ارة  عن  ف�شاًل  �ل�شلمية  �لنووية 
و�لذي  وتطبيقاتها  �لنووية  �لعلوم  عن  �ل��دويل  �ل���وز�ري  �ملوؤمتر  فعاليات 
�شيقام يف �ملقر �لرئي�شي للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية خالل �لفرة من 
�لعلوم  عن  �لنقا�شات  �أهم  �إىل  لي�شتمعو�   2018 نوفمر   30 �إىل   28
خمتر�ت  ل��زي��ارة  بفر�شة  �ل��ف��ائ��زون  �شيحظى  كما  وتطبيقاتها  �ل��ن��ووي��ة 

�لوكالة يف مدينة �شايرزدورف �لنم�شاوية.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س غو�تيمال بذكرى ��شتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

 بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة » حفظه 
رئي�س  ك��ري��ر�  م��ور�ل�����س  جيمي  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل« 

جمهورية غو�تيمال وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س جيمي مور�ل�س كرير�.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س نيكار�غو� بذكرى ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي- وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة » حفظه 
رئي�س  �شافيدر�  �أورتيغا  د�نييل  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية   « �هلل 

جمهورية نيكار�غو�، وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه �هلل » و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س د�نييل �أورتيغا �شافيدر�.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س هندور��س بذكرى ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي- وام: 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
»حفظه �هلل« برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س خو�ن �ورلندو هرنانديز 
��شتقالل بالده. كما  رئي�س جمهورية هندور��س وذلك مبنا�شبة ذكرى 
بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �ورلندو هرنانديز.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س كو�شتاريكا بذكرى ��شتقالل بالده

•• اأبوظبي- وام: 

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
رئي�س  كي�شادة  �ل��ف��ار�دو  كارلو�س  �لرئي�س  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل« 

جمهورية كو�شتاريكا وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة رئي�س جمهورية كو�شتاريكا.
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اأخبـار الإمـارات
تنظيم �لت�شالت  تقدم 67 منحة جديدة للمو�طنني يف جامعة دبي

••  دبي -وام:

�لعامة لتنظيم  �لهيئة  �ملعلومات يف  و�فق �شندوق تطوير قطاع �لت�شالت وتقنية 
�لت�شالت للعام �لثالث على �لتو�يل على تقدمي 67 منحة كاملة للطلبة �ملو�طنني 
للدر��شة مبرحلة �لبكالوريو�س يف �لعام �لدر��شي �حلايل يف كلية �لهند�شة �لكهربائية 

وتقنية �ملعلومات بجامعة دبي.
لدر��شة  �لطلبات  ع��دد كبر من  بعد ح�شول �جلامعة على  �ملنح  ه��ذه  �إق���ر�ر  وج��اء 

هند�شة �لكهرباء وتقنية �ملعلومات.
وتتميز هذه �ملنح بكونها كاملة لالأق�شاط �لدر��شية �إ�شافة ملكافاأة �شهرية للد�ر�شني 
�ملنا�شبة للتوظيف بعد �جناز مرحلة  �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�ل�شركات  وحرية �ختيار 
�لهيئة  �ن  �جلامعة  رئي�س  �لب�شتكي  عي�شى  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  وق��ال  �لبكالوريو�س. 

قدمت �لعام �لدر��شي �ملا�شي �ي�شا 64 منحة للطلبة �ملو�طنني و�ن كلية �لهند�شة 
�لكهربائية وتقنية �ملعلومات تعتر �لأوىل من نوعها يف دولة �لإمار�ت لأنها �لكلية 
�لوحيدة �لتي تدمج تقنية �ملعلومات مع �لهند�شة �لكهربائية ملا لهذه �لتخ�ش�شات 
�أن �عد�د �ملقبولني �جلدد يف �جلامعة ز�دت يف �لعام  من تر�بط وتكامل. ولفت �إىل 
�لدر��شي �حلايل بن�شب عالية جد� و�أن عدد �لطلبة �ملو�طنني يف �جلامعة �رتفع �ىل 
�أكرث من 50 % من جمموع �لطلبة يف بر�مج �لبكالوريو�س، بينما و�شل يف بر�مج 
�لدر��شات �لعليا �ىل 70 باملئة .. وجاءت �لزيادة نتيجة قبول عدد كبر من �ملو�طنني 
لدر��شة ماج�شتر �د�رة �لأعمال حيث بد�أت موؤ�ش�شات حكومية متعددة �برزها �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة دبي باإحلاق عدد من �لعاملني فيها لدر��شة ماج�شتر �د�رة �لأعمال 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  جمموعة  م��ع  �تفاقيات  ع��دة  وقعت  �جلامعة  �إن  وق��ال  �جلامعة.  يف 
�لذين يرغبون يف  �ملو�طنني  �ملنح �ىل  لت�شهيل و�شول  و�لهيئات و�ملر�كز �حلكومية 

�لعمل يف هذه �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات عند تخرجهم من �جلامعة ..م�شر� �إىل �أن هذه 
�لتفاقيات تت�شمن �لتعاون يف جمال �لبحوث �لعلمية �إ�شافة لأنها ت�شاعد �لطلبة 

على �لتدريب خالل �لدر��شة.
ونوه باأن �جلامعة تقدم �أي�شا منحاً تعليمية بقيمة 50 يف �ملائة على �لر�شوم �لدر��شية 
جلميع �لطلبة �لذين حققو� معدلت ت�شل �ىل 90 يف �ملائة فاأكرث يف �ملرحلة �لثانوية 
لطلبة مرحلة �لبكالوريو�س من �جلن�شيات كافة من د�خل وخارج �لدولة. و�أ�شاف 
�أن �ملنح �جلديدة تاأتي �شمن �هد�ف �جلامعة �لرئي�شية �لر�مية لتحقيق �جلودة يف 
و��شتقطاب  �ملنطقة  يف  �ل��دويل  للتعليم  كمركز  دبي  حتويل  ودع��م  �لتعليم  م�شتوى 
�أف�شل �لطلبة و�لعمل على تعزيز دور �لر�مج �حلكومية �لأكادميية وربط �مل�شاقات 
ب�شوق �لعمل وذلك �نطالقا من روؤية �جلامعة و�رتباطها بغرفة جتارة و�شناعة دبي 

�لتي تعتر �جلامعة �حدى مبادر�تها.

م�صرفة مبدر�صة خا�صة اأمام املحكمة بعد غد ل�صماع اأقوالها فيما فعلته بطفل ذي الـ 15 عاما

��شتياء عام من �أولياء �لأمور و�لعاملني باملدر�شة و�إجماع على ف�شلها ومنعها من �لعمل مبد�ر�س �لدولة
•• ال�صارقة – حم�صن را�صد

�ل�شارقة  د�ئ���رة ج���ز�ء   - �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة �لحت��ادي��ة  تنظر حمكمة 
�لر�بعة يوم �لثالثاء �ملقبل ق�شية �تهام م�شرفة مدر�شة خا�شة »معروفة« 
يف �إمارة �ل�شارقة ، باأنها عر�شت حدثاً )طالباً( مل يتم 15 عاماً، للخطر، 
�إذ جردته من ح����ذ�ئه، و�أج�����رته على �مل�������شي حايف �لقدمني يف �ملدر�شة 
�مل��ا���ش��ي، حيث متتثل  �ل��ظ��ه��رة، وك���ان ذل��ك يف �لعا�شر م��ن م��اي��و  وق��ت 
�مل�شرفة �مام هيئة �ملحكمة لل�شماع لأقو�لها فيما هو من�شوب �ليها بعد 
�ن �أجلت نظر �لق�شية يف 13 من �أغ�شط�س �ملا�شي، �إىل جل�شة بعد غد 

)�لثالثاء( .
وكانت �لنيابة �لعامة يف �ل�شارقة قد نظرت يف �لبالغ �ملقدم من ويل �لمر 

�شد م�شرفة �ملدر�شة ، و�لتي يفر�س يف متطلبات مهامها �لوظيفية من 
�أنها مكلفة بحفظ ورعاية طالب �ملدر�شة ل �إهانتهم بهذه �ل�شورة �ملهينة 
، و�لذي نتج عما �رتكبته  من فعل تعري�س قدميه لالأذى، و�أخالل بكر�مة 
و�لعاطفي يف  و�لعقلي و�لأخالقي  �لنف�شي  تو�زنه  �أثر على  �لطفل، مما 

�ملوؤ�ش�شة �لتعليمية �لتي تعمل بها.
باأن و�قعة �لعتد�ء على �لطفل  �لكلية  �ل�شارقة  نيابة  و�أف��ادت حتقيقات 
�ملتهمة  �أن  �لطفل  �أم��ر  ذك��ر ويل  �إذ  �ملا�شي،  مايو  �لعا�شر من  حدثت يف 
�نتهكت كر�مة جنله وعر�شته للتحقر و�لتقليل من �شاأنه باإجباره على 
خلع حذ�ئه، وتركه مي�شي حافياً خالل وقت �لظهرة مل�شافة طويلة، كما 
�جرته على �إكمال �حل�شة �لثامنة يف يوم �لو�قعة حافياً و�شط زمالئه يف 
�ل�شف، وبعد �نتهاء �حل�شة ذهب �لطفل �إىل �ملتهمة لياأخذ حذ�ءه �إل �نها 

طردته ونهرته، فم�شي �إىل حافلة �ملدر�شة حافياً، م�شيفاً: »قبل �أن يركب 
جنلي �حلافلة عاد �إىل �مل�شرفة لياأخذ �حلذ�ء، �إل �أنها رف�شت، وكرر ذلك 
�أكرث من مرة، ولكنها �أ�شرت على رف�شها، ومل تعطه �حلذ�ء حتى �أخذه 
منها م�شرف �حلافالت �ملدر�شية، و�أثر �ل�شر يف حر �لظهرة على قدمي 

جنلي �لذي ظل 10 �أيام ل يرغب يف �لذهاب �إىل �ملدر�شة«.
برئا�شة  د�خلية  جلنة  �مل��در���ش��ة  »�شكلت  �ل�شهود:  �ح��د  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�ملديرة، وكنت �أحد �أع�شائها، و�شاألت �للجنة �لطالب زمالء �ملجني عليه 
�إد�نة  �إىل  �للجنة  �ملتهمة، و�نتهى تقرير  �لو�قعة، و�شوؤ�ل  يف �ل�شف، عن 
»��شتكت  م�شيفاً:  �لطالب«،  �شد  به  قامت  ما  ب�شبب  )�مل�شرفة(  �ملتهمة 
�أخذت ح��ذ�ءه، فا�شتدعيُت  �أنها  باأنه م�شتاء من  �مل�شرفة من �لطالب  يل 
�لطالب وطلبت منه �أن يعتر �مل�شرفة كاأخته �لكرى، و�أن يتحدث �إليها 

�لطالب، و�شكت  �ملتهمة من طريقة حديثي مع  باأ�شلوب لئق، فا�شتاءت 
�إىل مديرة �ملدر�شة  من طريقة  تعاملي مع �لطالب و�لتي ��شتنكرت �إد�رة 
�ملدر�شة بدورها �أ�شلوب معاملتي للطفل، وقالت �إنه كان من �ملفر�س �أن 
�أعنفه« ، و�أ�شاف �ن هذه �لو�قعة وما ت�شببت فيه �مل�شرفة جتاه �لطالب 
وويل �مره كان نتيجته ��شتياء عام من �أولياء �لأمور و�لعاملني باملدر�شة 

و�جماع على ف�شلها ومنعها من �لعمل مبد�ر�س �لدولة . 
�لو�قعة  »�إن  �ل�شرطة  �ملدر�شة يف حم�شر  �أخ��رى، قالت مديرة  من جهة 
علمي  ف���ور  ول��ك��ن  �لتعليمات،  ول  �إ����ش���ر�يف  حت��ت  ت��ك��ن  مل  ح�شلت  �ل��ت��ي 
�ملدر�شية  �حلافلة  توقيف  خ��الل  من  �لو�شع  بت�شحيح  �أم��رت  بالو�قعة 
بدًل من ��شتدعاء ويل �أمر �لطالب، و�تخذت �إجر�ء�ت �إد�رية عقابية �شد 

�مل�شرفة �ملتهمة ملا فعلته يف �لو�قعة«.

�جتماع رئي�شي �للجنة �لتنفيذية ملجل�س �لتن�شيق �ل�شعودي �لإمار�تي ملتابعة �شري �لعمل على ��شرت�تيجية �لعزم و�مل�شاريع �مل�شرتكة
•• جدة -وام:

�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ا  ع��ق��د   
مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن�������ش���ي���ق �ل�������ش���ع���ودي 
يف  �لأول  �لج���ت���م���اع  �لإم������ار�ت������ي 
�لعربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ج����دة  م��دي��ن��ة 
حممد  معايل  برئا�شة  �ل�شعودية 
ب�����ن ع�����ب�����د�هلل �ل�����ق�����رق�����اوي وزي�����ر 
و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س  �شوؤون 
م��ن �جل��ان��ب �لإم����ار�ت����ي، ومعايل 
�لتويجري،  م���زي���د  ب����ن  حم���م���د 
من  و�لتخطيط  �لق��ت�����ش��اد  وزي���ر 
�جل��ان��ب �ل�����ش��ع��ودي، وذل���ك ملتابعة 
�مل�شاريع  تنفيذ  على  �لعمل  �شر 
�مل�����ش��رك��ة �شمن  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
وبحث  �ل�����ع�����زم«،  »�����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة 
�لطرفني  بني  �لتعاون  م�شتجد�ت 
�لقيادتني  ت��ط��ل��ع��ات  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
ويخدم �مل�شالح �مل�شركة للبلدين 

و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
�للجنة  رئ��ي�����ش��ي  �ج��ت��م��اع  وي���اأت���ي 
�نعقاد  �أع�����ق�����اب  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
�لتن�شيق  ملجل�س  �لأول  �لج��ت��م��اع 
�ل�������ش���ع���ودي �لإم�����ار�ت�����ي ب���ج���دة يف 
ب��رئ��ا���ش��ة �شاحب  �مل��ا���ش��ي،  ي��ون��ي��و 
بن  �لأم����ر حم��م��د  �مل��ل��ك��ي  �ل�شمو 
�لعهد  ويل  ����ش���ع���ود،  �آل  ���ش��ل��م��ان 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شوؤون  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل���دف���اع 
و�شاحب  و�لتنمية،  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
و�ل������ذي مت خ���الل���ه �لإع�������الن عن 
روؤي��������ة م�������ش���رك���ة ل���ل���ت���ك���ام���ل بني 
وتنمويا  �ق���ت�������ش���ادي���ا  �ل���ب���ل���دي���ن 
م�شروعا   44 ع����ر  وع�������ش���ك���ري���ا 
من  وذل��ك  م�شركا،  ��شر�تيجيا 

خدمات وحلول �إ�شكانية ومتويلية 
و�إن�شاء  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  م�����ش��رك��ة 
تقنيات  لتطوير  م�����ش��رك  م��رك��ز 
�إد�رة  يف  وت����ع����اون  �مل����ي����اه،  حت��ل��ي��ة 
م�شاريع �لبنية �لتحتية �لتي تبلغ 
�شنويا، وتعاون  150 مليار دولر 
�لتكنولوجيا  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر  يف 

�ملالية �حلديثة.
�ل�شعودي  �لتن�شيق  وميثل جمل�س 
�لإمار�تي �لنموذج �لأمثل للتعاون 
وتفعيل  �ل���������دول  ب�����ني  �ل���ث���ن���ائ���ي 
�ملجل�س  �إن�����ش��اء  �أو����ش��ره، حيث مت 
�لإمار�ت  دولة  بني  �تفاقية  �شمن 
�لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
 ،2016 مايو  �شهر  يف  �ل�شعودية 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل«و�أخيه  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
�مللك  �ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم 
�شعود،  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وبح�شور 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل����ل����ق����و�ت �مل�������ش���ل���ح���ة ح���ي���ث ي���اأت���ي 
�ل�شعودي  �لتن�شيق  جمل�س  �إن�شاء 
�لإم�����ار�ت�����ي ب���ن���اء ع��ل��ى �ل���رو�ب���ط 
و�لجتماعية  و�لتاريخية  �لدينية 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة ب���ني دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لت�شاور  �إىل  ويهدف  و�ل�شعودية، 
و�ملو��شيع  �لأم�����ور  يف  و�لتن�شيق 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرك يف �ملجالت 
ف���رق عمل  �ملجل�س  وي�����ش��م  ك��اف��ة. 
�لقطاعات  خمتلف  م��ن  م�شركة 
و�مل����ج����الت، و�ل���ت���ي ���ش��ت��ق��وم بعقد 
�شل�شلة من �للقاء�ت و�لجتماعات 
�لثنائي  �لتعاون  لتكثيف  �لدورية 
يف �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرك، 

وتنفيذ �مل�شاريع �لتي �أعلن عنها. 

�لتي  �ل��ع��زم«  »��شر�تيجية  خ��الل 
م�����ش��ئ��ول من   350 ع��ل��ي��ه��ا  ع��م��ل 
139 جهة حكومية  �لبلدين من 
 12 وخ��الل  وع�شكرية،  و�شيادية 
����ش���ه���ر�، وم�����ن خ�����الل 3 حم����اور 
�لقت�شادي  �مل��ح��ور  ه��ي  رئ��ي�����ش��ي��ة 
و�ملحور  و�ملعريف  �لب�شري  و�ملحور 

�ل�شيا�شي و�لأمني و�لع�شكري.
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ومت 
�لفعال  �لتنفيذ  ل�شمان  للمجل�س 
ل��ف��ر���س �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة بني 
و��شحة  �آل���ي���ة  وو����ش���ع  �ل��ب��ل��دي��ن، 
��شتد�مة  يكفل  مبا  �لأد�ء  لقيا�س 
�مل��ب��ادر�ت، و�شول  �خلطط وجن��اح 
ل��ت��ك��ث��ي��ف �ل����ت����ع����اون �ل���ث���ن���ائ���ي يف 
و�لوقوف  �لأولوية،  ذ�ت  �ملو��شيع 
ع���ل���ى ����ش���ر �ل���ع���م���ل يف �مل����ب����ادر�ت 

و�مل�شاريع �مل�شركة.
و�أك����د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن عبد�هلل 
�لإم��������ار�ت  دول������ة  �أن  �ل����ق����رق����اوي 
و�ململكة �لعربية �ل�شعودية ت�شكالن 
�لتام  و�لن�شجام  للتكامل  منوذجا 

للتعاون  و�لإمكانيات  �لفر�س  من 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن، وو����ش���ع �إط�����ار عام 
�لعمل  ف��رق  ب��ني  �جل��ه��ود  لتكامل 
�ليوم  ل��دي��ن��ا  �مل�����ش��اري��ع،  تنفيذ  يف 
175 مبادرة وم�شروعا  �أكرث من 
للمنطقة  ج��دي��د�  و�ق��ع��ا  �شر�شم 
�لعمل  م�����ن  ج�����دي�����دة  وم����رح����ل����ة 

�ملثمر«.
لرئي�شي  �لأول  �لج��ت��م��اع  و���ش��ه��د 
�للجنة �لتنفيذية ملجل�س �لتن�شيق 
ثالث  ت�شكيل  �لإمار�تي  �ل�شعودي 
�جلانبني  ب����ني  ت���ك���ام���ل���ي���ة  جل������ان 
�ل��ث��الث��ة: �ملحور  ب��امل��ح��اور  ت��ع��ن��ى 
�لب�شري  و�مل����ح����ور  �لق���ت�������ش���ادي، 
�ل�شيا�شي  و�مل�����ح�����ور  و�مل������ع������ريف، 
و�لع�شكري و�لأمني، حيث �شتعمل 
�لتعاون  تكثيف  على  �للجنة  ه��ذه 
�ملحاور،  ه��ذه  �شمن  �لبلدين  بني 
�مل�شركة  �مل�شاريع  تنفيذ  و�شمان 
�لعزم« يف كل  »��شر�تيجية  �شمن 
�لزمنية  �ل��ف��رة  وخ����الل  حم����ور، 

�ملر�شودة. 

ملجل�س  �لأول  �لج���ت���م���اع  وك������ان 
يف  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شعودي  �لتن�شيق 
ي��ون��ي��و �مل��ا���ش��ي ق��د �شهد �لإع���الن 
��شر�تيجية  م�شاريع  تنفيذ  ع��ن 
م�����ش��رك��ة ت���ه���دف ل���ب���ن���اء من����وذج 
�لبلدين،  ب��ني  ��شتثنائي  تكاملي 
ومب������ا ي����دع����م م�������ش���رة �ل���ت���ع���اون 
وي�شاهم  �مل���������ش����رك،  �خل���ل���ي���ج���ي 
ح���م���اي���ة  يف  �ل������وق������ت  ن����ف���������س  يف 
وخلق  �مل�شالح  وحماية  �ملكت�شبات 
�ل�شعبني  �أم�������ام  ج����دي����دة  ف���ر����س 
�مل�شاريع  ت�شم  حيث  �ل�شقيقني، 
موحدة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�����ش��رك��ة 
ل��الأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي، وخ��ط��ة موحدة 
ومنظومة  �ل���ط���ب���ي،  ل���ل���م���خ���زون 
و��شتثمار  �إم��د�د�ت م�شركة،  �أمن 
و�لغاز  �لنفط  جم��ال  يف  م�شرك 
ت�شم  ك��م��ا  و�ل���ب���روك���ي���م���اوي���ات. 
لإن�شاء  خطة  �ل��ع��زم  ��شر�تيجية 
����ش���رك���ة ل���ال����ش���ت���ث���م���ار �ل�����زر�ع�����ي 
5 م���ل���ي���ار دره������م،  ب������ر�أ�������س م������ال 
م�شرك  ����ش��ت��ث��م��اري  و����ش���ن���دوق 

ذ�ت  �ملو��شيع  يف  �ل���روؤى  وتطابق 
�لهتمام �مل�شرك، وهما تخطو�ن 
خطو�ت ��شر�تيجية مهمة باأبعاد 
لإ�شعاد  ت��ه��دف  وق���وة،  عمقا  �أك���رث 
م�شيفا  ورف��اه��ي��ت��ه��م،  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
�لإم��ار�ت و�ل�شعودية جتمعهما  �ن 
�إىل  ت�شتند  ��شر�تيجية  عالقات 
�لأخ��وة و�لروؤى  �أ�ش�س ر��شخة من 
�ملتكاملة،  و�ل��ت��وج��ه��ات  و�مل���و�ق���ف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قيادة  حتت 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
و�أخ��ي��ه خادم  �ل��دول��ة، حفظه �هلل، 
�شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني 
بن عبد�لعزيز �آل �شعود، موؤكد� �ن 
�للجنة  لرئي�شي  �لأول  �لج��ت��م��اع 
�ل����ي����وم حت����ت مظلة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ملجل�س هو ��شتكمال لهذه �جلهود 
بني  و�لقوية  �لأخ��وي��ة  و�لعالقات 

�لبلدين.
من  »حري�شون  معاليه:  و�أ���ش��اف 
خالل �للجنة �لتنفيذية للمجل�س 
�لق�شوى  �ل�شتفادة  حتقيق  على 

�لإم���ار�ت���ي���ة  �ل�������ش���ر�ك���ة  �ن  ي���ذك���ر 
بال�شمولية،  ت��ت��م��ي��ز  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
موروث  ولها  و�قت�شاديا،  �شيا�شيا 
ت���اري���خ���ي ورو�ب�������ط م���ت���ج���ذرة بني 
يدفعها  م��ا  وه��و  �ل��ب��ل��دي��ن،  �شعبي 
�آف������اق  ن���ح���و  ق����دم����ا  �مل�������ش���ي  �إىل 
�إن���������ش����اء جمل�س  �أو������ش�����ع، ومي���ث���ل 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق �ل�����ش��ع��ودي �لإم����ار�ت����ي 
�لطريقة  يف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ا  ب��ع��د� 
ملعاجلة  �لدولتان  بها  ت�شعى  �لتي 
�لتحديات، و�لعتماد على م�شادر 
�ل��ب��ل��دي��ن، ح��ي��ث ميثل  �ل���ق���وة يف 
قيمته  ما  �لبلدين  �قت�شاد  حجم 
�ل�شرق  يف  �لأك���ر  دولر  تريليون 
و���ش��ادر�ت��ه��م��ا جتعلهما  �لأو����ش���ط، 
�لع�شرة  �ل�������ش���ادر�ت  �أه�����م  ���ش��م��ن 
 700 م��ن  ت��ق��رب  بقيمة  ع��امل��ي��ا، 
حجم  ي��ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  دولر،  م��ل��ي��ار 
�لنفطي  غ��ر  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
24 مليار  �لبلدين ما قيمته  بني 
دولر، يف حني بلغ حجم �لو�رد�ت 

ما يقارب 550 مليار دولر.

ل���ل���ط���اق���ة �مل����ت����ج����ددة، و����ش���ن���دوق 
�مل�شاريع  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ث���ال���ث 
و�شتعمل  و�مل��ت��و���ش��ط��ة.  �ل�����ش��غ��رة 
ت�شهيل  على  �أي�شا  �ل�شر�تيجية 
وبناء  �ملنافذ،  يف  �حل��رك��ة  �ن�شياب 
موحدة،  �شناعية  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
ومت����ك����ني �ل����ق����ط����اع �مل���������ش����ريف يف 
�ل��ب��ل��دي��ن، وم���و�ءم���ة ل���الإج���ر�ء�ت 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �لق��ت�����ش��ادي��ة بني 
�لبلدين وجمل�س م�شرك لتن�شيق 

�ل�شتثمار�ت �خلارجية.
�لتي  �ل���ت���ع���اون  وت�������ش���م جم������الت 
�أي�شا  �لعزم  ��شر�تيجية  حددتها 
�لأمني  �ملجال  يف  وتكامال  تعاونا 
�مل�شاعد�ت  وتن�شيق  و�ل��ع�����ش��ك��ري، 
وتوحيد  �خل���ارج���ي���ة،  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�ل�شناعات  ق��ط��اع  يف  �مل��و����ش��ف��ات 
�جلانبان  �شيعمل  كما  �لع�شكرية. 
على  �لقادمة  �لفرة  خالل  �أي�شا 
ذ�ت  �لتحويلية  �ل�شناعات  تفعيل 
م�شروع  وتنفيذ  �مل�شركة،  �لقيمة 
�ل����رب����ط �ل���ك���ه���رب���ائ���ي، و�إط�������الق 

بدء �لعام �لدر��شي �جلديد يف مر�كز �لرعاية و�لتاأهيل �لتابعة لـ »ز�يد �لعليا«
•• اأبوظبي -وام: 

�����ش���ت���ق���ب���ل���ت م������ر�ك������ز �ل����رع����اي����ة 
و�ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ت��اب��ع��ة مل��وؤ���ّش�����ش��ة ز�يد 
وذوي  �لإن�شانية  للّرعاية  �لعليا 
�لحتياجات �خلا�شة على م�شتوى 
�إمارة �أبوظبي نحو 1978 طالباً 
�أ�شحاب  منت�شبيها  م��ن  وط��ال��ب��ة 
�لهمم يف �نطالقة �لعام �لدر��شّي 
حتت   2019-2018 �جل���دي���د 

�شعار »�أهال بالهمم«.
و�لطالبات  �ل����ط����الب  وي���ن���ت���ظ���م 
�أنو�ع  خمتلف  من  �لهمم  �أ�شحاب 
�لدر��شّية  بف�شولهم  �لإع���اق���ات 
�ملنت�شرة  كافة  �ملوؤ�ّش�شة  مر�كز  يف 
�أبوظبي، وهي  �إمارة  على م�شتوى 
يف منطقة �أبوظبي مركز �أبوظبي 
للرعاية و�لتاأهيل، ومركز �أبوظبي 
للتوحد ..ويف منطقة �لعني مركز 
ومركز  و�لتاأهيل،  للرعاية  �لعني 
�لقوع  وم���رك���ز  ل��ل��ت��وح��د،  �ل���ع���ني 
�لوقن  ومركز  و�لتاأهيل،  للرعاية 
ل��ل��رع��اي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�ملر�كز �لتابعة للموؤ�ّش�شة مبنطقة 
و�ل�شلع،  ز�ي���د،  مدينة  يف  �لظفرة 
وغ��ي��اث��ي، وج���زي���رة دمل����ا، و�مل���رف���اأ، 
للتاأهيل  ز�ي���د  م��رك��ز  ع��ن  ف�����ش��اًل 
�ل����زر�ع����ي و�مل���ه���ن���ي ب��اأق�����ش��ام��ه يف 

�أبوظبي و�لعني.

�ملقبلة  �ل���ف���رة  خ����الل  �أب���وظ���ب���ي 
وذل���������ك خل�����دم�����ة ت����ل����ك �ل���ف���ئ���ات 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م����ن �حل�������ش���ول على 
�ل��ت��اأه��ي��ل و�ل��ت��ع��ل��ي��م، وذل���ك �شمن 
توجيهات �لقيادة �لر�شيدة بالعمل 
�لهمم  �أ�شحاب  دمج ومتكني  على 
ع��دد من  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملجتمع،  يف 
�مل�شروعات �لإن�شائية ملقار جديدة 

ملر�كز �ملوؤ�ش�شة.
مر�كز  �أن  �ل���ع���ام  �لأم������ني  وذك�����ر 
ت�شتقبل حالت �لعاقات  �ملوؤ�ّش�شة 
�ل�شمعية  و�لإع�����اق�����ات  �ل��ذه��ن��ي��ة 
�لتوحد،  وح��������الت  و�ل���ب�������ش���ري���ة 
ومتعددي �لعاقة، حيث ت�شتخدم 
�أح����دث �ل��ر�م��ج �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة �لتي 
�ل���ت���ط���ور�ت يف هذ�  �آخ�����ر  ت���و�ك���ب 
�مل��ج��ال و�ل��ت��ي مت تبنيها م��ن قبل 
للنتائج  �شماناً  و�مل��ر�ك��ز  �ملوؤ�ّش�شة 
�ملرجوة، حيث يتم تقييم كل حالة 
منف�شل  ب�����ش��ك��ل  ����ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا  ي��ت��م 
وت�شميم �لرنامج �لتاأهيلي �لذي 
وجود  �إىل  م�شر�ً  معها  يتنا�شب 
ع��دد من �ل��وح��د�ت �لتي تقدم كل 
منها خدمات متنوعة لتلك �لفئات 
�ل�شامل  �لتقييم  خدمة  بينها  من 
�لتي تهدف �إىل حتديد �حتياجات 
�ل���ف���رد م���ن �أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م من 
و�لنف�شية  �ل���رب���وي���ة  �خل���دم���ات 
بهدف  و�لتاأهيلية  و�لجتماعية 

�شمّوه  وتوجيهات  �ملوؤ�ّش�شة  مل�شرة 
�خلر�ت  �أف�شل  توفر  ب�����ش��رورة 
و�لتاأهيلية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�لأج����ه����زة 
لرعاية  لها  �لتابعة  �ملر�كز  لكافة 
�ملجتمع  �أبناء  من  �لهمم  �أ�شحاب 
و�ل����ش���ت���ف���ادة م���ن جت�����ارب �ل����دول 
ليتمتع  �مل��ج��ال  ه���ذ�  �مل��ت��ق��دم��ة يف 
منت�شبو �ملوؤ�ّش�شة بخدمات �لرعاية 

مب�شتويات عاملية.
ووف���ق���اً  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  �أّن  و�أ������ش�����اف 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��ّو ويّل 
و�إ�شر�ف  ومتابعة  �أب��وظ��ب��ي،  عهد 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
�لإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي����د 
�خلا�شة  �لح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
خطة  و�شعت  ر�شالتها  ومبقت�شى 
تتو�فق  �لأد�ء  لتطوير  متكاملة 
يف  �لتميز  ومتطلبات  معاير  مع 
وذل��ك على م�شتوى جميع  �لأد�ء، 
�لتابعة  �مل��ر�ك��ز  ومنها  �لقطاعات 
لقطاع �أ�شحاب �لهمم و�لتي �أمتت 
�لطالب  ل�شتقبال  ��شتعد�د�تها 
و�لطالبات من تلك �لفئات، م�شر�ً 
�إىل �أن �ملوؤ�ش�شة قامت بتوفر كافة 
مناهج  من  للمر�كز  �لحتياجات 
در����ش��ي��ة وب���ر�م���ج ت��اأه��ي��ل وم����و�رد 
طموح  يلّبي  مب��ا  و�أج��ه��زة  ب�شرية 

وتوجيهات �لقيادة �حلكيمة.

��شتعد�د�تها  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  و�أك��م��ل��ت 
�أ�شحاب  م��ن��ت�����ش��ب��ي��ه��ا  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
�لكو�در  ت��وف��ر  مت  ح��ي��ث  �ل��ه��م��م 
يف  و�ملتخ�ش�شة  �ملوؤهلة  �لب�شرية 
تاأهيل وتعليم تلك �لفئات وتوفر 
�أبنائنا  كافة متطلبات و�حتياجات 
وجتهيز  �لهمم،  �أ�شحاب  �لطالب 
و�ملر�فق  و�ملن�شاآت  �لتحتية  �لبنى 
و�لتجهيز�ت �لتي ُت�شهم يف تاأمني 
لهم  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �لتعليمّية  �ل��ب��ي��ئ��ة 
ومبا ي�شاعد يف تاأهيلهم و�إعد�دهم 
�ملجتمع  يف  ومتكينهم  ل��الن��دم��اج 
و�مل�شاركة �لفعالة يف م�شرة �لبناء 
و�لتنمية �لتي ت�شهدها �لدولة، كما 
�ل�شيانة  عمليات  كافة  �إجن���از  مّت 
�لرعاية  مر�كز  جميع  يف  �لدورية 

و�لتاأهيل �لتابعة للموؤ�ش�شة.
وم�������ن ن���اح���ي���ت���ه �أ�������ش������اد ع����ب����د�هلل 
ع���ب���د�ل���ع���ايل �حل���م���ي���د�ن �لأم����ني 
�شاحب  باهتمام  للموؤ�ّش�شة  �لعام 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
»حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لكرمية  �حل���ي���اة  ب��ت��وف��ر  �هلل«، 
و�أ�شحاب  ع��ام  ب��وج��ه  للمو�طنني 
�ل��ه��م��م ب���وج���ه خ���ا����س، ك��م��ا ثّمن 
�شاحب  قبل  من  �حلثيثة  �ملتابعة 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 

و�أ�شار �لأمني �لعام �إىل �أّن �ملوؤ�ش�شة 
جمموعة  خ�������الل  وم�������ن  ت���ع���م���ل 
�ملنظمة  و�ل���ر�م���ج  �خل��ط��ط  م��ن 
تطوير  ع���ل���ى  ع���ل���م���ّي���ة  ب���ط���ري���ق���ة 
مر�كز  كافة  يف  �ملقّدمة  �خلدمات 
�ل��رع��اي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل �ل��ت��اب��ع��ة لها 
�لعاملية،  �ملعاير  مع  يتو�فق  ومبا 
�أف�شل  حيث تعمل على ��شتقطاب 
�ملتخ�ش�شة  �ل���ع���امل���ي���ة  �خل�������ر�ت 
يف ه����ذ� �مل���ج���ال ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
خ��ر�ت��ه��م وت��وظ��ي��ف��ه��ا مب��ا يخدم 
�لإن�شانّية،  �ملوؤ�ش�شة  ور�شالة  روؤي��ة 
�لتي  �خلدمات  �أف�شل  و��شتخد�م 
ي��ق��دم��ه��ا �ل��ق��ط��اع �خل���ا����س لتلك 
ك��اف��ة مر�كز  وت��ب��ن��ي��ه��ا يف  �ل��ف��ئ��ات 

�ملوؤ�ش�شة و�إد�ر�تها.
ز�يد  ملوؤ�ّش�شة  �لعام  �لأم��ني  و�أعلن 
�لعام  �أن  �لإن�شانّية  �لعليا للرعاية 
بدء  �شي�شهد  �جل��دي��د  �ل��در����ش��ي 
مركز  مل��ق��ر  �ل��ت��ج��ري��ب��ي  �لت�شغيل 
و�لذي  �جل��دي��د  للتوحد  �أبوظبي 
�لعام،  200 طالب هذ�  ي�شتوعب 
م�����ش��ي��د�ً ب���ال���ت���ع���اون �ل���وث���ي���ق بني 
�ملوؤ�ّش�شة و�شركة �أبوظبي للخدمات 
�لعامة »م�شاندة » يف �إجناز �ملقر�ت 

�جلديدة ملر�كز �ملوؤ�ش�شة.
حالّياً  ي��ج��ري  �لعمل  �أّن  و�أو���ش��ح 
�جلديدة  �ملر�كز  من  عدد  لفتتاح 
م�شتوى  على  للموؤ�ش�شة  �لتابعة 

جمل�س  حر�س  م��وؤك��د�ً  عملها،  يف 
�إد�رة �ملوؤ�ّش�شة برئا�شة �شمّو �ل�شيخ 
على  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ���ال���د 
بر�مج  �إىل  �لأه���د�ف  تلك  ترجمة 
ف��اع��ل��ة ع��ل��ى �أر�����س �ل��و�ق��ع ت�شعى 
�جتاهات  تنمية  �إىل  خاللها  م��ن 
�لفئات  ن��ح��و  �إي��ج��اب��ّي��ة  جمتمعّية 
ومن  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  �خل��ا���ش��ة 
�خلدمات  مب�شتوى  �لرت���ق���اء  ث���ّم 
�أ�شحاب  م���ن  لأب���ن���ائ���ن���ا  �مل���ق���دم���ة 
�لعاملّية  للممار�شات  وف��ق��اً  �لهمم 
�لأكرث فاعلّية. و�شل عدد خدمات 

�ل��ف��رد لأق�شى  ب��ق��در�ت  �لرت���ق���اء 
قدر ممكن ومبا ي�شاعد يف عملّية 

دجمه وتكّيفه مع �ملجتمع.
ومن جانبه قال عبد�هلل �لكمايل، 
�أ�شحاب  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إّن  بالإنابة،  �لهمم 
ت�شتمّد  �لإن�شانّية  للّرعاية  �لعليا 
�لرئي�شة  �لأه������د�ف  م���ن  روؤي��ت��ه��ا 
�لر�شيدة  �أبوظبي  لأجندة حكومة 
يف �لقطاع �لجتماعي و�لتي توؤكد 
�لأف�������ر�د من  ب��ف��ئ��ة  �له���ت���م���ام  �أّن 
رئي�شاً  هدفاً  ُيعّد  �لهمم  �أ�شحاب 

فئات  �إىل  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ّش�����ش��ة 
 14 يف  �مل�شجلني  �لهمم  �أ�شحاب 
وناديني  و�لتاأهيل  للرعاية  مركز�ً 
منطقة  يف  م��ن��ت�����ش��رة  ري��ا���ش��ي��ني 
�أب���وظ���ب���ي و�ل���ع���ني و�ل���ظ���ف���رة �إىل 
تقدم منها 12 خدمة  31 خدمة 
رئي�شية، و19 خدمة فرعية وكل 
منها ت�شيف ملنت�شبي �ملوؤ�ش�شة من 
جديدة،  م��ه��ار�ت  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 
�ملوجودة  �خلدمات  تقنني  و�شيتم 
ول�شمان  �أع���م���ق  ب�����ش��ك��ل  ل��ت��ك��ون 

و�شولها للمنتفعني.
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اأخبـار الإمـارات

عمار �لنعيمي يطلق �خلر�ئط �لتفاعلية ملركز عجمان لالإح�شاء و�لتناف�شية
•• عجمان -وام: 

�أط����ل����ق ����ش���م���و �ل�������ش���ي���خ ع����م����ار بن 
عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
لالمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
لالإح�شاء  ع���ج���م���ان  م���رك���ز  م����ع 
�ل�شيخ  وب��ح�����ش��ور   - و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����ش��د 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�شعادة 
���ش��ع��ي��د �شيف  �مل��ه��ن��د���س  �ل���دك���ت���ور 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ملطرو�شي 
“�خلر�ئط  م���ب���ادرة   - �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
م����ب����ادر�ت  �إح��������دى  �لتفاعلية” 
ت���ع���د�د ع��ج��م��ان م���ن �مل��اي��ك��رو �إىل 
�مل���ي���زو و�ل���ت���ي �أع���ل���ن ع��ن��ه��ا يف عام 
�لنتقال  �إىل  وت���ه���دف   2017
بيانات  و��شتخد�م  ون�شر  بتجهيز 

من  �لنتهاء  مت  �أوىل  ..وكمرحلة 
لعام  عجمان  �إم���ارة  ت��ع��د�د  بيانات 
�لأدو�ت  حتديث  و�شيتم   2017
من  �ملزيد  باإ�شافة  م�شتمر  ب�شكل 
�مل�شتقبل  يف  و�مل��وؤ���ش��ر�ت  �لبيانات 

�لقريب.
�حلبي�شي  �ل���دك���ت���ورة  و�أ����ش���اف���ت 
�أن �مل��رك��ز ي��ق��دم �أي�����ش��ا ع����دد� من 
�لأدو�ت �لتفاعلية لعر�س �لبيانات 
خمتلفة  ب���ط���رق  ع���ن���ه  �ل���������ش����ادرة 
ولوحات  �لبيانية  �جل����د�ول  م��ث��ل 
لت�شهيل  وغ�����ره�����ا  �مل�����وؤ������ش�����ر�ت 
�مل��ع��ل��وم��ات لكافة  �حل�����ش��ول ع��ل��ى 
�لتجميعية  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 
و�لقطاع  و�حل����ي  �مل��ن��ط��ق��ة  ن��ط��اق 

�إ�شافة �ىل �ملدينة.
�مل������وؤ�������ش������ر�ت  ه��������ذه  �أن  وب����ي����ن����ت 

�لبيانات  ل��ك��اف��ة  �ل��و���ش��ول  �إت���اح���ة 
ملبد�أ  ت��ع��زي��ز�ً  �لإح�����ش��ائ��ي��ة وذل����ك 
�لنفتاح و�ل�شفافية �لتي ينتهجها 
�ملركز يف وقت �أ�شبحت فيه �لبيانات 
�لدول  لتقدم  مقيا�شا  �لإح�شائية 
�ل�شرورية  �لأد�ة  تعتر  �أنها  كما 
لت����خ����اذ �ل�����ق�����ر�ر�ت �ل�����ش��ل��ي��م��ة يف 
�لقت�شادية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ر����ش���م 
وم�شدر�  و�لتنموية  و�لجتماعية 
�خلطط  ور���ش��م  لتوجيه  �أ���ش��ا���ش��ي��ا 

و�لر�مج �حلكومية.
�إم��ك��ان��ي��ة متابعة  �مل���ب���ادرة  وت��وف��ر 
و�لدميوغر�يف  �لعمر�ين  �لتطور 
و�إبر�ز  و�لجتماعي  و�لقت�شادي 
تدخالت  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملناطق 
�ملحلية  �مل��ن��اط��ق  بباقي  مل�شاو�تها 
من  ع������دد  ت����وف����ر  �إىل  �إ������ش�����اف�����ًة 

�لكلي  �لو�شع  م��ن  عجمان  �إم���ارة 
�لو�شطي  �لو�شع  �إىل  “�ملاكرو” 
توفر  يف  يتمثل  “�مليزو” و�لذي 
و�ملوؤ�شر�ت  و�لبيانات  �لإح�شاء�ت 
�ملحلية  �ملجتمعات  م�شتوى  على 
مما يتيح �إجر�ء مقارنات بني تلك 
�ملدينة  د�خ��ل  و�لأحياء  �ملجتمعات 
ومناطق  م����دن  ب���ني  �أو  �ل����و�ح����دة 

�لإمارة.
حتقيقا  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وج��������اءت 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة ملركز  ل���الأه���د�ف 
و�لتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
�د�رة  منظومة  ب��ن��اء  يف  و�ملتمثلة 
�لأد�ء  م�شتوى  وت��ع��زي��ز  �ل��ب��ي��ان��ات 
وتطوير  �لتناف�شية  �ل��ت��ق��اري��ر  يف 
�مل��ع��رف��ي��ة وب���ن���اء نظام  �مل��ن��ت��ج��ات 
�إح�������ش���ائ���ي م��ت��ك��ام��ل ي���ه���دف �إىل 

�ملوؤ�شر�ت و�لبيانات �لتي تعر عن 
�إمارة  يف  و�لقت�شاد  �ل�شكان  و�ق��ع 
�لظروف  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  عجمان 
يعي�شون  �لتي  و�خلدمية  �لبيئية 

فيها.
�ل��دك��ت��ورة ه��اج��ر �شعيد  وك�����ش��ف��ت 
ملركز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �حلبي�شي 
و�لتناف�شية  ل��الإح�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
على  تفاعلية  �إط��الق خريطة  عن 
�لإلكروين ملركز �لح�شاء  �ملوقع 
�ملوؤ�شر�ت  ل��ع��ر���س  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ه��ي��ئ��ة خر�ئط  ع��ل��ى  �لإح�����ش��ائ��ي��ة 
مو�شوعية ور�شومات بيانية قابلة 
للتخ�شي�س �لأمر �لذي �شيتنا�شب 
�مل�شتخدمني  �ح����ت����ي����اج����ات  م�����ع 
�ملناطق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
عجمان  لإم������������ارة  �جل����غ����ر�ف����ي����ة 

م��������ن ك������اف������ة �لخ����ت���������ش����ا�����ش����ات 
ل�����و������ش�����ع �خل������ط������ط و�ل�������ر�م�������ج 
�شتح�شن  �ل��ت��ي  و�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات 
�إ�شافًة  لل�شكان  �ملعي�شية  �لظروف 

�لقت�شادية  �ل��ف��روق��ات  �شتو�شح 
و�لجتماعية و�لبيئية بني خمتلف 
�لفر�شة  لإت��اح��ة  �لإم����ارة  مناطق 
و�ملخططني  �لقر�ر  �أ�شحاب  �أم��ام 

�إىل ت�شهيل مهمة �شناع �لقر�ر يف 
�لهادفة  �ل��ق��ر�ر�ت  باتخاذ  �لإم���ارة 
على  �حل���ي���اة  ج�����ودة  حت�����ش��ني  �إىل 

�ملدى �لطويل.

 نظام حماية �ملن�شاآت  بر�أ�س �خليمة ي�شتخدم �ف�شل �لتقنيات 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�أكد �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س �خليمة  خالل 
�لجتماع �لتن�شيقي �لدوري – �خلام�س 2018 - للجنة �ل�شر�فية �لعليا 
�لعليا،  �ل�شر�فية  �للجنة  �أع�شاء  بح�شور  �خليمة  ب��ر�أ���س  حماية  مل�شروع 

�أهمية م�شروع �لأنظمة لتاأمني �شالمة  �ملن�شاآت.
و�أ�شاد �لنعيمي يف  بدء �لجتماع  بحجم �لتعاون و�لتن�شيق �لفعال بني �جلميع 
لتعزيز �أمن و�شالمة �ملجتمع، و�حلد من �رتكاب �جلر�ئم، وتوفر بيئة �آمنة  
�ملمار�شات، ثم  �لعاملية لأف�شل  و�لأنظمة  �لتقنيات  �أف�شل  ��شتخد�م  يف ظل 
مت ��شتعر��س �آلية �لعمل ذ�ت �لهتمام �مل�شرك وخ�شو�شاً جهود �لتطوير 
وحتقيق �مل�شتهدفات على �شوء �ملقرحات و�لت�شور�ت �لتي تخدم م�شلحة 
جمال  يف  �لقيا�شية  �ملعاير  وف��ق  �لنتائج  �أف�شل  وحتقيق  ب���الأد�ء  �لرت��ق��اء 

تعزيز �لأمن و�لوقاية من �جلرمية و�ل�شر بها قدماً لدفع عجلة �جلهود 
�ملبذولة طبقاً للتطلعات �لتي توؤكد على ��شت�شر�ف �مل�شتقبل بخدمات �أمنية 
ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �شعادته على حر�س  ذ�ت جودة عالية، موؤكد�ً 
�خليمة على مد ج�شور �لتعاون مع كافة �جلهات �ملحلية و�حلكومية دعماً 

جلهود وز�رة �لد�خلية يف حتقيق �أهد�فها �ل�شر�تيجية. 
وناق�س �لجتماع عدد�ً من �ملو�شوعات �لهامة من بينها مناق�شة تو�شيات 
�لجتماع �ل�شابق، مناق�شة نتائج �لفريق �لتقني ونتائج فريق �لر�خي�س عن 

�لفرة �ل�شابقة ،كما مت مناق�شة نتائج فريق �ملوؤ�شر�ت �لأمنية و�ملرورية.
�شكره  ع��ن  ر�أ����س �خليمة،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �أع���رب  �لج��ت��م��اع،  يف ختام 
للح�شور، موجهاً بامل�شي قدماً يف تنفيذ �خلطط �مل�شار �إليها يف �لجتماع 
وتذليل  و�ل��در����ش��ات  �لتحليل  خ��الل  من  �لتحديات  مو�جهة  على  و�لعمل 

�لعقبات �لتي تعر�س �شر �لعمل وتطوير �لأد�ء.

»برنامج فزعة« يدعم �ملتقاعدين مبنا�شبة �لعودة للمد�ر�س 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ن��ظ��م��ت ���ش��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ممثلة 
باإد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة – فرع 
باإ�شر�ف  و�لفعاليات،  �ملتقاعدين  �شوؤون 
�شئون  ف��رع  م��دي��ر  مطر  �أح��م��د  �لنقيب 
عدد  وح�شور  و�لفعاليات،  �ملتقاعدين 
جمموعة  م��ع  لقاء  �لإد�رة،  �شباط  م��ن 
ر�أ������س �خليمة،  ���ش��رط��ة  م���ن م��ت��ق��اع��دي 
�ملد�ر�س،  �إىل  �ل��ع��ودة  م��و���ش��م  مبنا�شبة 
ت���ق���دمي بع�س  �ل��ل��ق��اء  ح��ي��ث مت خ����الل 
�لهد�يا �إىل �أبناء �ملتقاعدين و�أحفادهم، 
�لدر��شي  �ل���ع���ام  �ن��ط��الق��ة  م���ع  ت��ز�م��ن��اً 

�جلديد 2018 – 2019.
ي��اأت��ي ذل���ك ن��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س وز�رة 
�ل����د�خ����ل����ي����ة، مم���ث���ل���ة ب�����������اإد�رة �لإع�������الم 
و�ل����ع����الق����ات �ل���ع���ام���ة، وب���ال���ت���ع���اون مع 
)برنامج  �لجتماعي  �لتكافل  �شندوق 
تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  وج��ه��وده��ا  ف��زع��ة( 
�لتعاون و�لر�بط مع فئة “ �ملتقاعدين 
“ �لذين خدمو� فر�ت طويلة يف �لعمل 

�ل�شرطي.
�ملتقاعدين  فئة  �إ�شعاد  �مل��ب��ادرة   وتهدف 
عام  ل�شر�تيجية  جت�شيد�ً  و�أب��ن��ائ��ه��م، 
ز�يد �خلر 2018، حر�شاً من �شرطة 
ر�أ���س �خليمة على توطيد �لعالقات مع 
�أبناء �ملتقاعدين، رد�ً جلميل �شنع �آبائهم 
�لذين قدمو� �أف�شل �خلدمات �ل�شرطية 
و�لأمنية �ملتميزة طيلة �شنو�ت عملهم يف 

�ملجال �ل�شرطي بكفاءة و�تقان.

بتنظيم من املكتب االإداري  ال�صارقة بوابة االإمارات املت�صاحلة

ور�شات عمل وزيار�ت ميد�نية توعوية ملو�قع �لإمارة �ملر�شحة يف �ليون�شكو 
•• ال�صارقة-الفجر:

�مل�شوؤول عن ملف  “�ل�شارقة: بو�بة �لإم��ار�ت �ملت�شاحلة”،  نظم �ملكتب �لإد�ري 
�لأمم  ملنظمة  �لتابعة  �لعاملي  �ل��ر�ث  لقائمة  �لإم��ارة  ثمانية مو�قع يف  تر�شيح 
�ملتحدة للربية و�لعلم و�لثقافة “�ليون�شكو”، جمموعة من �لزيار�ت �مليد�نية 
بالإ�شافة  �لر�شيح،  م�شروع  يف  و�إدم��اج��ه  �ملحلي  �ملجتمع  تعريف  �إىل  �لهادفة 
ودولة  �ل�شارقة  �إم��ارة  على  �لإيجابي  وتاأثره  �مل�شروع  �أهمية  على  �إىل �طالعه 

�لإمار�ت يف �ملجالت �لثقافية و�لقت�شادية و�ل�شياحية. 
و�شملت �لزيار�ت �ملدن و�ملناطق �لتي ت�شم غالبية �ملو�قع �ملر�شحة، وهي: مدينة 
لقاء�ت  وت�شمنت  و�ل��ذي��د،  وفلي  �حللو  وو�دي  وخورفكان  �لتاريخية  �ل�شارقة 
�شخ�شية مع �أهايل تلك �ملناطق بهدف �ل�شتماع لهم، و�لتعرف �إىل �أبرز عاد�ت 
وتقاليد �ملجتمع �لإمار�تي �ملتبعة من قبلهم للمحافظة على ذ�كرة �ملكان وحماية 

تر�ث مناطقهم �لطبيعي و�لإن�شاين ونقله �إىل �لأجيال �جلديدة.
حتقيق  �إط��ار  يف  �لبلدية  �ملجال�س  مع  بالتعاون  �مليد�نية  �ل��زي��ار�ت  ه��ذه  وتاأتي 
�ل��ت��و����ش��ل �ل��ث��ق��ايف، و�إب�����ر�ز م��الم��ح �ل��ه��وي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى �لر�ث 
�لعمر�ين ودور �ل�شارقة يف �إحيائه و�ملحافظة عليه، �إىل جانب �لوقوف على �أبرز 

مالمح وخ�شو�شية كل منطقة عن غرها. 
وقالت خلود �لهويل، مدير �ملكتب �لإد�ري “�ل�شارقة بو�بة �لإمار�ت �ملت�شاحلة”: 
حلقة و�شل مع �أهايل �ملناطق  بناء  �إىل  �مليد�نية  �لزيار�ت  هذه  تنظيم  “يهدف 
�مل��ر���ش��ح��ة و�إ���ش��ر�ك��ه��م يف م�����ش��رة �ل��ع��ط��اء وح��م��اي��ة �مل����وروث �ل��ر�ث��ي و�لثقايف 

�إذ ل ميكن �لف�شل بني �شكان �لأماكن وما ت�شتمل  و�لطبيعي لإم��ارة �ل�شارقة، 
عليه من تاريخ وذ�ك��رة، فهم جزء من هذ� �لإرث �حل�شاري �لذي يرز �ملكانة 

�لتاريخية �ملميزة �لتي تتمتع بها �لإمارة حملياً و�إقليمياً”
بتوعية  وثيق  ب�شكل  مرتبط  �لر�شيح  م�شروع  جن��اح  �أن  على  �لهويل  و���ش��ددت 
م�شروع  “هذ�  م�شيفة:  و�مل��ر�ح��ل،  �لأ�شعدة  كافة  على  �ملحلي  �ملجتمع  و�إدم��اج 
وطني يفخر به كل مو�طن، و�إمارة �ل�شارقة ر�ئدة يف جمال �حلفاظ على �لر�ث 
و�لثقافة، ومتلك من �لأ�شالة و�لتاريخ ما ي�شتحق توثيقه على �ل�شاحة �لعاملية 

يف �ليون�شكو “.
و�أعرب �شعادة �لدكتور ر��شد خمي�س �لنقبي، رئي�س �ملجل�س �لبلدي يف خورفكان 
عن فخره بر�شيح خورفكان لقائمة �لر�ث �لعاملي يف �ليون�شكو، م�شر�ً �إىل �أنه 
م�شروع وطني �شرفع ��شم �لإم��ار�ت عالياً يف و�حدة من �أهم �ملحافل �لثقافية 
�لعاملية، موؤكد�ً على �لتز�م �ملجتمع �ملحلي يف خورفكان ب�شرورة �مل�شاهمة ودعم 

�مل�شروع �لذي �شيعود بالفائدة على كافة فئات �ملجتمع.
و�دي  موقع  “وجود  �إن:  �ملزروعي  �شعيد  خمي�س  �شامل  �ل�شيد  قال  جهته  ومن 
�حللو �شمن �ملو�قع �ملر�شحة هو فخر لالمتد�د �لب�شري يف و�دي �حللو، فاأهله 
بذلو� جهود�ً كبرة  حلماية �لر�ث طو�ل �لفرة �ملا�شية ويتطلعون بفخر لأن 
يتم تتويج جهودهم بالت�شجيل على قائمة �لر�ث �لعاملي”. و�أ�شاف �ملزروعي: 
ومن و�جبهم يف �حلا�شر  �ملا�شي،  يف  �لأه��ايل  حتمي  كانت  �لأثرية  “�لأماكن 

و�مل�شتقبل رد �جلميل لها و�ملحافظة عليها”.
كما نظم �ملكتب ور�شة عمل لعدد من �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية مبقر معهد 

�ل�شارقة للر�ث، ت�شمنت هيئة �ل�شارقة لال�شتثمار و�لتطوير )�شروق(، وهيئة 
وهيئة  للفنون،  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة  للر�ث،  �ل�شارقة  ومعهد  لالآثار،  �ل�شارقة 
�لتخطيط  ود�ئ��رة  �لعمر�ين،  للتخطيط  �ل�شارقة  وجمل�س  �ل�شارقة،  متاحف 
وهيئة  �لعامة،  �لأ�شغال  ود�ئ��رة  و�ملو��شالت،  للطرق  �ل�شارقة  وهيئة  و�مل�شاحة، 
�ل�شارقة للكهرباء و�ملياه وممثلني عن بلديات �ل�شارقة و�لذيد و�ملد�م، وهدفت 
�لور�شة �إىل تبادل �خلر�ت فيما بني �ملوؤ�ش�شات وتو�شيع نطاق �لتعاون �مل�شرك 
�مل�شروع،  �إجن��اح  �أج��ل  من  �لتن�شيق  �آليات  وتعزيز  �خت�شا�شه،  ح�شب  كل  بينها 

وو�شع �ل�شارقة على خارطة �لر�ث �لعاملي.
�ل�شارقة  معهد  رئي�س  �مل�شلم  �لعزيز  د.عبد  �شعادة  بح�شور  �لور�شة  عقد  ومت 
للر�ث و�شعادة منال عطايا مدير عام �إد�رة �ملتاحف بال�شارقة؛ ع�شوي �للجنة 
خلود  جانب  �إىل  �ملت�شاحلة”،  �لإم���ار�ت  بو�بة  “�ل�شارقة:  تر�شيح  مللف  �لعليا 

�لهويل مدير �ملكتب.
�ملعنية  �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  �لعمل مع  “ور�شات  �أن  و�أو�شحت �لهويل 
�إمارة �ل�شارقة �شتتو��شل بهدف �شمان  بحماية �ملو�قع �لر�ثية و�لطبيعية يف 
�مل�شتقبلية،  �لعمل  �آليات  ومناق�شة  �ملختلفة،  �جلهات  بني  �لتن�شيق  ��شتمر�رية 
وو�شع �خلطوط �لعري�شة �لتي �شنتبعها من �أجل حتويل �ملو�قع �ملر�شحة �إىل 
وجهة ثقافية بارزة ومهمة ت�شتقطب �ل�شّياح من خمتلف دول �لعامل، وحتافظ 

يف �لوقت نف�شه على طبيعتها وتر�ثها �لفريد”.
ي�شم  �ل��ذي  �لتاريخية”،  �ل�شارقة  “مدينة  من  ك��اًل  �ملر�شحة  �مل��و�ق��ع  وت�شمل 
�ل�شارقة”  و”ح�شن  �لتجارية،  و�لأ���ش��و�ق  �لتاريخية  �مل��ب��اين  م��ن  ك��ب��ر�ً  ع���دد�ً 

�لذي ُيعد �أهم مبنى تاريخي يف �لإم��ارة، و”مطار �ملحطة �جلوي” �لذي �شكل 
ج�شر�ً للتو��شل بني �ل�شرق و�لغرب، و”مع�شكر �ملرقاب” �لذي �أ�شبح رمز �لأمن 
�لذيد”  وو�ح��ة  “ح�شن  �إىل  �إ�شافة  �لإم��ار�ت��ي،  �جلي�س  ن��و�ة  كونه  �ملنطقة  يف 

�لزر�عية �لو�قعة على مفرق طرق تنقالت �شكان �لإمار�ت.
حلماية  دفاعية  نقطة  ت�شكل  كانت  ِفلي” �لتي  “قلعة  �أي�شاً  �ملو�قع  ت�شم  كما 
م�شادر �ملياه وطرق �لقو�فل �ملمتدة من �شمال �لعني وو�حة �لرميي، و”و�دي 
�حللو” �لذي يعك�س ��شتقر�ر �ل�شكان و�أ�شلوب حياتهم يف �ملا�شي، و�أخر�ً “قلعة 
�لبو�بة  �شكلت  و�ل��ت��ي  بها  �ملحيطة  �لتاريخية  و�ل��ق��ري��ة  �لقدمية”  خ��ورف��ك��ان 

�لبحرية �ل�شرقية لالإمارة.
باأهميته  دول��ي��اً  �ع��ر�ف��اً  �لعاملي  �ل��ر�ث  قائمة  على  موقع  �أي  ت�شجيل  وي�شكل 
�لتاريخية وم�شدر فخر ت�شعى �إليه كل دول �لعامل، كما ُي�شاهم عادة يف �إنعا�س 
�إذ ياأتي �ل�شياح من كافة �أنحاء �لعامل لروؤية هذ� �ملوقع �لذي  حركة �ل�شياحة، 
�شنع فرقاً يف جمرى �أحد�ث �لتاريخ �لب�شري، و�أثر ب�شكل كبر يف �حلا�شر �لذي 

يعي�شه �لعامل حالياً. 
ي�شلط  �ملت�شاحلة”،  �لإم����ار�ت  ب��و�ب��ة  “�ل�شارقة:  �لر�شيح  ملف  �أن  �إىل  ي�شار 
مالمح  ر�شم  يف  �ل�شارقة  �إم��ارة  لعبته  �ل��ذي  �ل�شر�تيجي  �ل��دور  على  �ل�شوء 
بني  ربطت  وتو��شل  تالقي  نقطة  كانت  �إذ  ع�شر،  �لثامن  �لقرن  منذ  �ملنطقة 
لدخول  �أ�شا�شياً  ومعر�ً  بو�بة  ف�شكلت  �خلارجي،  و�لعامل  �ملت�شاحلة  �لإم��ار�ت 
�لكثر من �لتطور�ت يف جمال �لت�شالت، و�ل�شحة، و�لتعليم �إىل �ملنطقة، ول 

تز�ل �لأدلة �ملادية على ذلك حمفوظة فيها �إىل �ليوم.
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اأخبـار الإمـارات
�شفري �لدولة يقدم �أور�ق �عتماده ك�شفري غري مقيم لدى ناميبيا

•• ويندهوك-وام:

جنوب  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفر  �لهاملي  �شعيد  حم�س  �شعادة  ق��دم   
�فريقيا �أور�ق �عتماده ب�شفته �شفر�ً فوق �لعادة ومفو�شاً غر مقيم لدى 
جمهورية  رئي�س   ، جينغوب  هيغ  �لرئي�س  فخامة  �إىل  ناميبيا  جمهورية 
�لأول وذلك بح�شور  �أم�س  بالعا�شمة ونيدهوك  �لرئا�شة  ناميبيا يف مقر 
نائبة رئي�شة �لوزر�ء ووزيرة �لعالقات �لدولية ومدير �د�رة �ملر��شم. وقد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  ناميبيا  رئي�س  لفخامة  �ل�شفر  �شعادة  نقل 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

لفخامته  �شموهم  ومتنيات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
مبوفور �ل�شحة و�ل�شعادة ولبالده و�شعبه دو�م �لرقي و�لزدهار .

و�كد �شعادته رغبة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة فى تعزيز وتنمية عالقات 
خمتلف  ت�شمل  �أرح��ب  �آف��اق  �إىل  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لطيبة  �ل�شد�قة 
فخامة  حمل  جانبه  ?ومن   . �جلانبني  م�شلحة  فيه  ملا  �لتعاون  جم��الت 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  ومتنياته  حتياته   ، جينغوب  هيغ  �لرئي�س 
»حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة و�شاحب �ل�شمو ويل عهد 
�أبوظبي مبوفور �ل�شحة و�ل�شعادة ولدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملزيد 
من �لتقدم و�لرخاء متمنيا ل�شعادة �ل�شفر �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهامه 
�لر�شمية  �لأج��ه��زة  من  و�لتعاون  �لدعم  كل  تقدمي  ��شتعد�ده  له  م��وؤك��د� 

لالرتقاء بالعالقات �لثنائية �إىل تعاون �أوثق يف �ملجالت �ملختلفة.

هبغ  �لرئي�س  فخامة  عقد  �لور�ق  تقدمي  مر��شم  م��ن  �لنتهاء  ?بعد 
�لوزر�ء  �لهاملي بح�شور عدد من  �ل�شفر حم�س �شعيد  جينغوب و�شعادة 
و�مل�شوؤولني بناميبيا �جتماعاً بق�شر �لرئا�شة تناول �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام 

�مل�شرك.
و�أ�شاد فخامة �لرئي�س بامل�شتوى �لذي و�شلت �ليه دولة �لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة من �لتقدم يف كافة �ملجالت �لقيادية و�لتعليمية و�لبنية �لتحتية 
�لدول  مب�شاف  �للحاق  �ىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل���دول  لباقي  م��ث��اًل  و��شبحت 
�ملتقدمة يف �ملنطقة معربا عن تطلعه �ىل تعاون �رحب يف �لعالقة مع دولة 
رفع  �جلو�نب  كل  يف  �خل��ر�ت  من  و�ل�شتفادة  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 
قدر�ت جمهورية ناميبيا وحث �لوزر�ء على ��شتكمال �لإتفاقيات ومذكر�ت 
�لتفاهم وو�شع �ملبادر�ت �لالزمة لتطوير �لعالقة بني �لبلدين موؤكد� �نه 

�شعادة  �كد  جانبه  من  �لتعاون.  �تفاقيات  من  جو�نب  بنف�شه  يتابع  �شوف 
على  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت  ب��دول��ة  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  �ل�شفر 
تطوير �لعالقات مع نامبيبيا و�هتمامها �ملبادر�ت �ملوجهة �ىل ��شدقائنا 
يف �لقارة �لفريقية و�لتي تدعم رفع �لنمو �لقت�شادي و�لتنمية �لريفية 
ورفع �مل�شتوى �لجتماعي و�لقت�شادي ل �شيما يف جمال �لتعليم و�ل�شحة 
وتنمية �ل�شباب و�لتنمية �لزر�عية وخلق فر�س �لعمل، كما ت�شمل �ملبادر�ت 
ب��دوره��ا يف  لتقوم  للموؤ�ش�شات  �لمنية  �ل��ق��در�ت  رف��ع  �لأم��ن��ي  �جل��ان��ب  يف 
�لنمو  مكافحة �جلرمية �ملنظمة و�لإره��اب و�لتطرف وخلق بيئة حا�شنة 
مبادر�ت  �شت�شهد  �لقادمة  �ل�شهور  �ن  �شعادته  و�كد  و�لإ�شتثمار.  �لتجاري 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لغر حكومية  �لبعثة مع  وعمال ملمو�شا من قبل 

لتطوير �لعالقات �لثنائية.

حررت 742 خمالفة ملمار�صة ن�صاط البيع دون ترخي�ص

بلدية مدينة �أبو ظبي ترحل 242 �شيارة مهملة وتوجه 23 خمالفة بناء يف م�شفح

مكتب �شوؤون �ملجال�س ينظم حما�شرة حول �خت�شا�شات �أبوظبي لالإ�شكان

•• اأبوظبي –الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي من خالل مركز م�شفح وبالتعاون مع �ل�شركاء 
�ملظهر  م�شوهات  مو�جهة  بهدف  ورقابية  تفتي�شية  حملة  �ل�شر�تيجيني 
�لعام ومنها ظاهرة �ل�شيار�ت �ملهملة، و�لباعة غر �ملرخ�شني من �ل�شلطات 
و�ملناطق  م�شفح  مدينة  �حلملة  �شملت  حيث  �لبناء،  وخمالفات  �ملخت�شة 

�لو�قعة �شمن �خت�شا�شات �ملركز.  
وت���اأت���ي ه���ذه �حل��م��ل��ة ت��اأك��ي��د� ع��ل��ى م�����ش��اع��ي د�ئ�����رة �ل��ت��خ��ط��ي��ط �لعمر�ين 
و�لبلديات – بلدية مدينة �أبوظبي ب�شاأن حماية �ملظهر �لعام للمدينة من 

كافة �أ�شكال �مل�شوهات، وحفظ �لبيئة و�شالمة �ملجتمع، وحتقيق �لن�شيابية 
و�مل�شاركون يف �حلملة على  كما حر�س مركز م�شفح  �ل�شو�رع.  �ملرورية يف 
لفر�ت  وتركها  �إهمالها  وعدم  ب�شيار�تهم  �لعناية  باأهمية  �جلمهور  توعية 
طويلة دون عناية يف �لأماكن �ملختلفة، �لأمر �لذي ي�شهم يف ت�شويه �ملظهر 
دون  و�ل�شر�ء  �لبيع  ن�شاط  ممار�شة  عدم  على  و�حل��ث  للمدينة،  �حل�شاري 
�حل�شول على �لرخي�س �لالزم من �جلهات �ملخت�شة، مبينة �لأثر �ل�شلبي 

ملمار�شة �لأن�شطة ب�شكل ع�شو�ئي.
وقد �أ�شفرت �حلملة عن حترير �أكرث من 742 خمالفة بحق �لباعة �جلائلني 
غر �ملرخ�شني من �ل�شلطات �ملخت�شة، كما �شحبت �لبلدية و�شركاوؤها 242 

�شيارة مهملة يف م�شفح و�ملناطق �ملحيطة ونقلتها �إىل �شبك �حلجز ب�شبب 
ترحيل  �حلملة مت  �إط��ار  و�شمن  للمدينة،  �لعام  �ملظهر  وت�شويهها  �إهمالها 

خملفات بناء من 23 حو�شاً يف منطقة م�شفح �ل�شناعية.
�ملو�قف  يف  �ل�شيار�ت  �إه��م��ال  ظاهرة  مبو�جهة  تقوم  �أنها  �لبلدية  و�أ���ش��ارت 
ل�شنة   2 رق��م  �لقانون  �إىل  بال�شتناد  �لأخ���رى  و�مل��ر�ف��ق  �لعامة  و�ل�شاحات 
يف  �لعامة  و�ل�شكينة  و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر  على  �حلفاظ  ب�شاأن   2012
�إمارة �أبوظبي و�لالئحة �لتنفيذية، وتنفيذ� لأحكام هذ� �لقانون يتم �إنذ�ر 
�ملركبة �ملهملة ملدة 3 �أيام من خالل و�شع مل�شق �أو �إنذ�ر على زجاج �ل�شيارة 
، وتتم متابعة هذ� �لإنذ�ر يوميا للتاأكد من ��شتجابة مالك �ل�شيارة لالإنذ�ر، 

�ل�شر�تيجيون  و���ش��رك��اوؤه��ا  �ل��ب��ل��دي��ة  ت��ق��وم  �لإن�����ذ�ر  �ن��ق�����ش��اء مهلة  وب��ع��د 
قدرها  مالية  خمالفة  وحترير  �حلجز  �شبك  �إىل  �ملهملة  �ل�شيارة  ب�شحب 

»3000« ثالثة �آلف درهم بحق مالكها.
كما تو�جه �لبلدية خمالفات �لبناء بناء على �للو�ئح و�لقو�نني �لتي ت�شرط 
توفر معاير �لبناء �ل�شحيحة �لتي توفر �ل�شالمة لل�شكان و�إيجاد �لبيئة 

�ل�شكنية �ملثالية و�لتي تتما�شى مع �ملظهر �لعام.
�لر�شمية  و�لهيئات  و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شكان  بجميع  �لبلدية  وتهيب 
و�خلا�شة �أهمية تعزيز قيم �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�مل�شاهمة يف �حلفاظ على 

�ملظهر �لعام لل�شو�رع و�ملر�فق �لعامة. 

•• اأبوظبي- وام: 

نظم مكتب �شوؤون �ملجال�س يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي حما�شرة بالتن�شيق 
مع هيئة �أبوظبي لالإ�شكان حول �خت�شا�شات �لهيئة ودورها يف توفر �مل�شكن 
�أبوظبي بح�شور  �ملنهل يف  �أبوظبي وذلك يف جمل�س  �إم��ارة  �ملالئم ملو�طني 
�لأعلى لالحتاد يف وز�رة  �ملجل�س  �شوؤون  �لزعابي وزير  �أحمد جمعة  معايل 
�أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �لعامري  نخر�ت  حمد  و�شعادة  �لرئا�شة  �شوؤون 

لالإ�شكان وم�شوؤولني بالهيئة وعدد من �شكان منطقة �ملنهل يف �أبوظبي.
و�أكد معايل �أحمد جمعة �لزعابي �أن �لتطور �لكبر �لذي ت�شهده منظومة 
�لإ�شكان يف �لإمارة وما تقدمه هيئة �أبوظبي لالإ�شكان من خدمات متطورة 
يعد ثمرة لدعم قيادة �لدولة �لر�شيدة �لذي ل تدخر جهد� يف �شبيل توفر 

كافة مقومات �حلياة �لكرمية و�لعي�س �لرغيد لأبناء �لدولة.
�أحمد  معايل  �إىل  بال�شكر  �لعامري  نخر�ت  حمد  �شعادة  توجه  جانبه  من 
جمعة �لزعابي على ت�شريفه وح�شوره �ملجل�س وهو ما يج�شد �لدعم �لذي 
توليه قيادة �لدولة �لر�شيدة لأبناء �لوطن و�حلر�س على تعزيز �لتو��شل 
ك��اف��ة مقومات �حلياة  ت��وف��ر  �أج���ل  م��ن  يتم  �ل���ذي  �ل����دوؤوب  و�لعمل  معهم 
�أرقى  وف��ق  لهم  و�ملتطور  �مل��الئ��م  �ل�شكن  توفر  ع��ر  للمو�طنني  �لكرمية 

�ملعاير �لعاملية.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملحربي  خلفان  ب�شر  �شعادة  �أك��د   .. �ملحا�شرة  وخ��الل 

على  �لهيئة  حر�س  لالإ�شكان  �أبوظبي  هيئة  يف  �مل�شاندة  �خل��دم��ات  لقطاع 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
�مل�شكن  بتوفر  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 

�ملالئم ملو�طني �إمارة �أبوظبي وفقاً لأعلى �ملعاير.
 2012 �أكتوبر عام  �شهر  تاأ�ش�شت يف  �أبوظبي لالإ�شكان  �أن هيئة  �إىل  و�أ�شار 
مبوجب �لقانون رقم 4 �ل�شادر عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” ب�شفته حاكماً لإمارة �أبو ظبي .. برئا�شة 
�لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  �شمو 
و�شع  خالل  من  �لإم���ار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي��ة  لتحقيق  �أبوظبي 

�ملبادر�ت و�لر�مج �لإ�شكانية تلبية لحتياجات مو�طني �إمارة �أبوظبي.
�ل�شر�تيجيني  �شركائها  مع  وبالتعاون  لالإ�شكان  �أبوظبي  هيئة  �إن  وق��ال 
تعمل على �إقامة �حلي �لإمار�تي �ملتكامل �لذي تتوفر فيه كل �شبل �لر�حة 
حياته  يف  يحتاجها  �لتي  �لأ�شا�شية  �خل��دم��ات  توفر  خ��الل  من  للمو�طن 
�لريا�شية  و�ملالعب  و�مل�شاجد  و�حلد�ئق  و�لعياد�ت  �ملد�ر�س  مثل  �ليومية 
و�مل���ح���الت �ل��ت��ج��اري��ة مم��ا ي��ح��ق��ق �ل�����ش��ع��ادة و�ل��ع��ي�����س �ل��ك��رمي للمو�طنني 

و�أ�شرهم.
�لزمنية  �مل��دة  تقليل  على  حالياً  تركز  لالإ�شكان  �أبوظبي  هيئة  �أن  و�أ���ش��اف 
وذلك  �أر����س  �أو  م�شكن  �أو  قر�س  م��ن  �ل�شكانية  �خل��دم��ات  على  للح�شول 

منذ تقدمي �لطلب حلني �حل�شول على �خلدمة �ملطلوبة وكذلك معاجلة 
من  حم��دود�  ج��زء�  ي�شكل  �ل��ذي  �ل�شتقطاع  قيمة  وتقليل  �لبناء  حتديات 

�لر�تب ويتفاوت وفقاً لقيمة �لر�تب لكل موظف.
�لر�مج  وتنفيذ  بتطوير  تعنى  لالإ�شكان  �أبوظبي  هيئة  �أن  �شعادته  و�أو�شح 
�لإ�شكانية للمو�طنني و�قر�ح �للو�ئح و�لت�شريعات �ملطلوبة ل�شمان تقدمي 
�إ�شافة  باملو�طنني  خا�شة  بيانات  قاعدة  و�شيانة  وتاأ�شي�س  �ل��ر�م��ج  ه��ذه 
�لهيئة  روؤي��ة  �لقطاع �خلا�س نحو حتقيق  �إ�شر�ك  و�أدو�ت  �أط��ر  �إىل حتديد 

وتطلعاتها.
�إ�شكانية متنوعة يف  �أن روؤية �لهيئة تتمحور حول تقدمي بر�مج  �إىل  و�أ�شار 
مقدمتها توفر �مل�شاكن �ملالئمة جلميع مو�طني �إمارة �أبوظبي و�لتي تلبي 
و�حلجم  و�لت�شميم  �جلغر�يف  �ملوقع  حيث  من  ومتطلباتهم  �حتياجاتهم 
�لأ�شري  �ل�شتقر�ر  حتقق  �لتي  �لحتياجات  من  وغرها  �لثقافية  و�لقيم 

للمو�طنني.
و�أكد �ملدير �لتنفيذي - لقطاع �خلدمات �مل�شاندة يف هيئة �أبوظبي لالإ�شكان 
�لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لإ�شكانية  �مل�شاريع  من  �لعديد  �أجن��زت  �لهيئة  �أن 
�ملا�شية وجاري �لعمل يف م�شاريع ��شكانية يف خمتلف مناطق �إمارة �أبوظبي 
خا�شة  عملها  م�����ش��رة  خ���الل  �لإجن�����از�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �لهيئة  حققت  ك��م��ا 
�لر�حة  �شبل  كافة  وتوفر  خلدماتها  �لذكي  �لتحول  بعملية  يتعلق  فيما 

للمتعاملني معها من �أجل �جناز معامالتهم بكل ي�شر و�شهولة.

وقال �إن هيئة �أبوظبي لال�شكان وفرت خيار�ت متعددة للمو�طنني للتو��شل 
معها وتقدمي طلباتهم، ومتابعة �لطلبات �ل�شكانية �ملقدمة �إذ يوفر مركز 
عالقات  لإد�رة  وح��دي��ث��ة  متكاملة  �إل��ك��رون��ي��ة  من�شة  �لهيئة  يف  �لت�����ش��ال 
لأف�شل  وفقاً  حديثة  وتطبيقات  �لتطور  فائقة  بتقنيات  م��زودة  �ملتعاملني 
من  �لتو��شل  جانب  �إىل  �لعاملية  �لت�شال  مر�كز  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات 
�لتو��شل �لجتماعي توير و�ن�شتجر�م  �لهيئة على مو�قع  خالل ح�شابات 

ويوتيوب و�لتي تعد قناة فعالة للتو��شل مع �جلمهور.
وتب�شيط  �ملتعامل  رحلة  ت�شهيل  على  حتر�س  �لهيئة  �أن  �شعادته  و�أو���ش��ح 
�لإج��ر�ء�ت و�لت�شهيل على �ملو�طنني يف �حل�شول على �خلدمات �لإ�شكانية 
مبا يحقق م�شتوى �أعلى من �لر�شا بني �ملتعاملني وتقلي�س مدة �لنتظار 
وت�شهيل عملية �لتقدمي �إذ باإمكان �ملتعاملني �ل�شتعالم عن حالة طلباتهم 
من خالل �لتطبيق �لذكي للهيئة �أو �لريد �لإلكروين �أو �ملوقع �لإلكروين 
�لتابع للهيئة و�لتعرف على مر�حل  �لتو��شل مع مركز خدمة �لعمالء  �أو 
�ملتعامل مبجرد �دخال رقم �لطلب ومتابعته بخطو�ت ب�شيطة  حالة طلب 
و�لتي  �لفنية  �ملر�جعة  ثم  �كتماله ومن  و�لتاأكد من  �لطلب  بت�شجيل  تبد�أ 
ذلك  وبعد  �لقانوين  و�لبحث  �لهند�شي  و�لبحث  �لجتماعي  �لبحث  ت�شمل 
تتم �ملر�جعة �ملبدئية للطلب فاملر�جعة �لنهائية وتتم جميع هذه �خلطو�ت 
�إلكرونياً دون �حلاجة لتو�جد �ملتعامل يف مر�كز خدمة �لعمالء لال�شتعالم 

عن حالة �لطلب.

تطبيق وز�رة �لد�خلية يوفر خدمة تقدمي طلب �حل�شول على رخ�شة �لقيادة �لدولية

و�ل�����ش��ي��اح��ة ب��ت��ق��دمي خ��دم��ة طلب 
رخ���������س �ل����ق����ي����ادة �ل����دول����ي����ة عر 
 ،2017 ع������ام  م���ن���ذ  �لإن������رن������ت 
ت��ط��وي��ر وط����رح �خلدمة  وي���ه���دف 
�لد�خلية  وز�رة  م���ع  �مل�����ش��رك��ة 
ل���الرت���ق���اء ب��رح��ل��ة �مل��ت��ع��ام��ل �إىل 
م�شتويات جديدة تقلل وقت تقدمي 

�خلدمة وتعزز ر�شا �ملتعاملني.
و�أكد �لعميد �ملهند�س ح�شني �أحمد 
�حل����ارث����ي م���دي���ر ع�����ام �خل���دم���ات 
�لإل��ك��رون��ي��ة و�لت�����ش��الت  رئي�س 
للخدمات  �لد�خلية  وز�رة  جمل�س 
�أن  �ل�شطناعي،  و�ل��ذك��اء  �لذكية 
�لرخ�شة  �إ����ش���د�ر  خ��دم��ة  ت��وف��ر 
�ل����دول����ي����ة م�����ن خ������الل �ل���ق���ن���و�ت 
�لإل���ك���رون���ي���ة و�ل���ذك���ي���ة ل������وز�رة 
ع��ل��ى م�شتوى  ���ش��ي��ك��ون  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
م�������ش���ر� �ىل   ، �لإم������������ار�ت  دول�������ة 
�شمن  ت����اأت����ي  �خل����ط����وة  ه�����ذه  �ن 
ت��وج��ه��ات �ل�������وز�رة �ل���د�ع���م���ة �إىل 
�ل�شر�تيجية  �ل�شر�كات  تفعيل 

�ل�شيارة يف �خلارج  �لدولية بقيادة 
.. ولكي تكون �شارية �ملفعول، يجب 
�لدولية  �لقيادة  رخ�شة  تكون  �أن 
م�شحوبة  و�ملقيمني  للمو�طنني 
�شارية  حم��ل��ي��ة  ق����ي����ادة  ب��رخ�����ش��ة 

�ملفعول �شادرة يف دولة �لإمار�ت.
لل�شيار�ت  �لإم������ار�ت  ن����ادي  وي��ع��د 
�لر�شمية  �جل����ه����ة  و�ل�������ش���ي���اح���ة 
باإ�شد�ر  ت���ق���وم  �ل���ت���ي  �حل�����ش��ري��ة 
رخ�شة �لقيادة �لدولية يف �لإمار�ت 
 ،1965 عام  �لنادي  تاأ�شي�س  منذ 
و�أ�شبحت �ملزود �حل�شري للوثيقة 
�لدولة  وز�رة  ق�����ر�ر  خ����الل  م���ن 
�ل�������وزر�ء يف عام  ل�����ش��ئ��ون جم��ل�����س 
�لمار�ت  نادي  ولدى   ..  2007
توزيع  �شبكة  و�ل�شياحة  لل�شيار�ت 
و��شعة بحيث ميكن �إ�شد�ر رخ�شة 
�أو  �مل���ك���ات���ب  �ل���دول���ي���ة يف  �ل���ق���ي���ادة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 

و�خلا�شة.
لل�شيار�ت  �لإم�������ار�ت  ن����ادي  وب�����د�أ 

•• اأبوظبي- وام: 

خدمة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أ���ش��اف��ت 
خدماتها  �إىل  ج���دي���دة  م�����ش��رك��ة 
�لذكية تتيح للمو�طنني و�ملقيمني 
للح�شول  طلب  تقدمي  �لدولة  يف 

على رخ�شة �لقيادة �لدولية.
ت�����اأت�����ي ه������ذه �خل�����ط�����وة يف �إط������ار 
ب��ت��ع��زي��ز مز�يا  �ل������وز�رة  ����ش��ت��م��ر�ر 
تطبيقات  ع��ر  �ملتوفرة  خدماتها 
وع��ل��ى موقعها  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف 
�لإنرنت،  �شبكة  على  �لإلكروين 
و�لتي تاأتي �شمن مبادر�ت �لتحول 
�لرقمي وبرنامج �حلكومة �لذكية 
�أج��ل توفر  م��ن  �لد�خلية  ب���وز�رة 
كانو�  حيثما  للجمهور  �خل��دم��ات 
وع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة، وف���ق روؤي���ة 
تهدف  �ل���ت���ي   2021 �لإم���������ار�ت 
�لإم������ار�ت �شمن  دول���ة  ت��ك��ون  لأن 
حيث  م����ن  �ل����ع����امل  دول  �أف�������ش���ل 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية، 
وحتقيق جودة حياة عالية ملو�طني 
دول�����ة �لإم��������ار�ت و�مل��ق��ي��م��ني على 
م�شتد�مة  بيئة معطاءة  �أر�شها يف 
مبنية على خدمات حكومية عاملية 

�مل�شتوى.
وتطلب دول عديدة رخ�شة �لقيادة 
�ل��دول��ي��ة مب��وج��ب �ت��ف��اق��ي��ة �لأمم 
�مل��ت��ح��دة ب�����ش��اأن ح��رك��ة �مل����رور على 
و1968،   1949 عامي  �ل��ط��رق 
�لقيادة  ي�شمح حلامل رخ�شة  مما 

و�شركائها  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  ب��ني 
لت�شهيل  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وتقدمي خدمات م�شركة ومبتكرة 

ل�شمان ر�حة و�إ�شعاد �ملتعاملني.
وقال �شعادة حممد بن �شليم، رئي�س 
نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت و�ل�شياحة 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س �لحت��������اد �ل������دويل 
�لد�خلية  وز�رة  “توفر  لل�شيار�ت 
�شمانة وحماية حقيقية للمجتمع 
�لإمار�تي، وياأتي تقدميها خلدمة 
من  �لدولية  �لقيادة  رخ�س  طلب 
�لذكية،  خ��دم��ات��ه��ا  ق��ن��و�ت  خ���الل 
ب�شمان  لهتمامها  حقيقي  دليل 
بتوفر  يتمتعون  �مل�شافرين  ك��ون 
�ملتطلبات �لقانونية عند �لقيادة يف 
�خلارج، فتكامل خدماتنا يهدف يف 
و�لر�حة  �حلماية  لتوفر  �لنهاية 

جلميع م�شتخدمي �لطرق”.
�إج�������ر�ء�ت ط��ل��ب رخ�شة  وو����ش���ف 
�شيطة  ب���اأن���ه���ا  �ل���دول���ي���ة  �ل���ق���ي���ادة 
تكون  �إ���ش��د�ره��ا  ومب��ج��رد  للغاية، 
..م�شر�  و�ح���د  ع��ام  مل��دة  �شاحلة 
�ىل �ن رخ�شة �لقيادة �لدولية تعد 
دلياًل قانونياً ل�شلطات �ملرور على 
�لطرق يف �لدول �لأجنبية على �أن 
�ل�شائق يحمل رخ�شة قيادة �شارية 

�ملفعول يف بلد �إقامته.
حماية  يف  �لرخ�شة  ه��ذه  وت�شاعد 
حدوث  ح��ال��ة  يف  وعائلته  �ل�شائق 
نتيجة  للمركبة  عر�شية  �أ���ش��ر�ر 
باخلارج،  ت���و�ج���ده  �أث���ن���اء  حل����ادث 

وذلك نظر�ً لوجود رخ�شة �لقيادة 
�لتاأمني  وثيقة  �أحكام  يف  �لدولية 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة �مل��ط��ل��وب��ة، ك��م��ا ميكن 
يف  تعريفية  ك��وث��ي��ق��ة  ��شتعمالها 
حال فقد�ن �لهوية �لقانونية مثل 
�لقيادة  رخ�شة  كون  �ل�شفر،  جو�ز 
�ل���دول���ي���ة وث��ي��ق��ة م��ع��رف ب��ه��ا يف 
جميع �أنحاء �لعامل، ومتاحة بع�شر 
لغات خمتلفة للم�شاعدة يف جتاوز 

�حلو�جز �للغوية.
و�أو�����ش����ح �ل��ع��ق��ي��د ف��ي�����ش��ل حممد 
�حلوكمة  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�����ش��م��ري 
ع�����ش��و و�أم�����ني ���ش��ر جم��ل�����س وز�رة 

�لذكية  ل���ل���خ���دم���ات  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
هذ�  �ن  �ل���ش��ط��ن��اع��ي،  و�ل����ذك����اء 
�لتطوير ياأتي �شمن م�شاعي تعزيز 
�لتي  و�ملبتكرة  �ل��ذك��ي��ة  �خل��دم��ات 
خططها  �شمن  �ل�����وز�رة  تقدمها 
و�بتكار  �لذكية  �خل��دم��ات  لأمت��ت��ة 
مب�شتويات  ل��الرت��ق��اء  منها  �مل��زي��د 
�خلدمات �لذكية لوز�رة �لد�خلية 
ول��دول��ة �لإم���ار�ت ورف��ع موؤ�شر�ت 
وتقليل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �ل�������ش���ع���ادة 
�ل��ب�����ش��م��ة �ل���ك���رب���ون���ي���ة و�ل����وق����ت 
�مل�����ش��ت��غ��رق ل��ت��ن��ق��ل��ه��م �أث���ن���اء طلب 

�خلدمة.

» تدوير« تنفذ حملة لتوعية موظفي �لدو�ئر 
�حلكومية باأهمية �لإد�رة �مل�شتد�مة للنفايات

•• اأبوظبي-وام:

موظفي  لتوعية  حملة  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي  مركز  “تدوير” ��  نفذت   
جهودها  �شمن  وذل��ك  �لبيئة  على  �ملحافظة  باأهمية  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
�ملتو��شلة لإلقاء �ل�شوء على �ملو��شيع �ملتعلقة باإد�رة �لنفايات و�ل�شتد�مة 

�لبيئية.
وت�شمنت �حلملة زيار�ت ميد�نية للجهات �حلكومية وتوعية �ملوظفني عن 
طريق �ملحا�شر�ت و�لور�س و�لفعاليات وجولت على مكاتب �ملوظفني وذلك 
بهدف تعريفهم باإد�رة �لنفايات وتفعيل دورهم يف غر�س ثقافة �ل�شتد�مة 

و�لو�شول �إىل بيئة نظيفة وم�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.
�أبوظبي  مركز  يف  �لعني  ف��رع  مدير  �ل�شام�شي  ر��شد  نايل  �ملهند�س  وق��ال 
�لتي  للجهود  ��شتمر�ر�ً  تاأتي  �حلملة  ه��ذه  �ن  “تدوير”  �لنفايات  لإد�رة 
“تدوير” للتو��شل مع خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وتعزيز دورهم يف  تبذلها 
موظفي  ت�شجيع  على  رك��زت  �حلملة  �إن  حيث  �لبيئية  �لتحديات  مو�جهة 
خالل  م��ن  �لبيئة  جت��اه  مب�شوؤولياتهم  �ل��ق��ي��ام  على  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
�لطبيعية مما ينعك�س  �ملو�رد  ��شتهالك  �لفَعالة يف جهود تر�شيد  �مل�شاركة 

�إيجابا على خف�س تكاليف معاجلة �لنفايات باأنو�عها �ملختلفة.
و�أو�شح �ل�شام�شي �أن توجهات �حلكومة و��شر�تيجية تدوير �ملنبثقة عنها 
تركز�ن على �إيجاد حلول �شاملة لإد�رة للنفايات بطرق م�شتد�مة، من بينها 
تثقيف �أفر�د �ملجتمع حول �حللول �لبيئية �ملثلى كاإعادة �ل�شتخد�م �إعادة 
�لذي ي�شتلزم �شرورة ت�شافر  �لأمر  �لنفايات  �إنتاج  �لتدوير و�لتقليل من 
�جلهود على كافة �مل�شتويات من �أجل حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة و�ل�شتد�مة 

�لبيئية �لتي نتطلع �إليها جميعا.
– �أبوظبي  �لبيئة  هيئة  من  كال  �حلملة  يف  �مل�شتهدفة  �جلهات  وتت�شمن 
�لعني  و�شركة  �لغذ�ئية،  للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  وج��ه��از  �لعني  مدينة  وبلدية 
للتوزيع ومركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي ود�ئرة �ل�شحة �أبوظبي و�لهيئة 
و�لتحكم  للنقل  �أبوظبي  و�شركة  و�لأوق����اف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة 

و�شركة �أبوظبي لل�شرف �ل�شحي - فرع �لعني.
يذكر �أن تدوير تنظم �لعديد من �ملبادر�ت و�لأن�شطة �لبيئية على م�شتوى 
�شر�ئح  خمتلف  ب��ني  �لبيئي  �ل��وع��ي  م�شتوى  زي���ادة  بهدف  �أبوظبي  �إم���ارة 

�ملجتمع وتكثيف �جلهود �ملبذولة و�لهادفة �إىل تقليل حجم �لنفايات.
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•• اأبوظبي- وام: 

�شهد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
رئي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
جمعية �لإمار�ت لالأمر��س �جلينية 
تفاهم بني �جلمعية  توقيع مذكرة 
للتاأمني  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة  و 
�ل�شطر�بات  م��ن  �ل��وق��اي��ة  ل��دع��م 
�لإمار�ت  �أن��ح��اء  جميع  يف  �جلينية 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل ن����ورة بنت 
�لثقافة  وزي�������رة  �ل��ك��ع��ب��ي  حم���م���د 
فالدمير  ومعايل  �ملعرفة  وتنمية 
وكيل  ف���ورون���ك���وف  �إي��ف��ان��وف��ي��ت�����س 
�ملتحدة  �لأمم  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم���ني 

ملكافحة �ٍلرهاب.
�لتي   - �لتفاهم  م��ذك��رة  ومب��وج��ب 
وقعها �شعادة �لدكتورة مرمي مطر 
رئي�شة جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت 
ل����الأم����ر������س �جل���ي���ن���ي���ة وع����ب����د�هلل 
 – تنفيذي  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �لنعيمي 
�شركة  يف  �مل�شاندة  �خلدمات  قطاع 

�أبوظبي �لوطنية للتاأمني - �شتعمل 
�أبوظبي �لوطنية للتاأمني على دعم 
م���ب���ادر�ت �جلمعية  م��ن  جم��م��وع��ة 
و�لتي ت�شمل �ملوؤمتر �لدويل �ل�شابع 
وجائزة  �جل��ي��ن��ي��ة  ل��ال���ش��ط��ر�ب��ات 
�ل�شطر�بات  م��ن  للحد  �لإم����ار�ت 

�لإمار�ت  وجائزة   2018 �جلينية 
�ل����دول����ي����ة ل��ل��ح��د م����ن �لأم�����ر�������س 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   2018 �جل��ي��ن��ي��ة 
�أجل  من  لل�شرطان  �بت�شام  موؤمتر 
�جلينية  ب��الأم��ر����س  �ل��وع��ي  تعزيز 
يف دول���ة �لإم������ار�ت.  و�أك���د عبد�هلل 

جمعية  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  �ن  �لنعيمي 
�لإمار�ت لالأمر��س �جلينية تعك�س 
�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  �ل����ت����ز�م  م����دى 
ل��ل��ت��اأم��ني ب��دع��م م���ب���ادر�ت و�أه����د�ف 
نحيي فيه قيم  �لذي  ز�يد”  “عام 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
ثر�ه �لتي متحورت حول �مل�شوؤولية 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�ل���ع���ط���اء وذل������ك من 
و�حلد  �لوقاية  وتعزيز  دعم  خالل 
م���ن �ل����ش���ط���ر�ب���ات �جل��ي��ن��ي��ة على 
قالت  جانبها  من  �لدولة.  م�شتوى 
�مل�شاركة  �ن  مطر  م��رمي  �لدكتورة 
تعد  �لأع���م���ال  جمتمع  يف  �ل��ف��ع��ال��ة 
�أ���ش��ا���ش��ي��اً يف ���ش��م��ان �إجناح  ع��ن�����ش��ر�ً 
..معربة  و�لتعليم  �لتوعوي  �لعمل 
عن متنياتها بان متثل �ل�شر�كة مع 
م�شدر  للتاأمني  �لوطنية  �أبوظبي 
ل��ل�����ش��رك��ات �لأخ�����رى لل�شر  �إل���ه���ام 
على ذ�ت �خلطى.? يذكر �ن جمعية 
ل��الأم��ر����س �جلينية هي  �لإم����ار�ت 
جمعية غر ربحية ت�شعى �إىل �حلد 
�ل�شطر�بات  وت��اأث��ر  �ن��ت�����ش��ار  م��ن 
�جل��ي��ن��ي��ة �مل��ن��ت�����ش��رة يف �ل���دول���ة من 
توعوية  وق���ائ���ي���ة  ب����ر�م����ج  خ�����الل 
در��شات  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  وف��ح��و���ش��ات 

بحثية وتبادل �ملعرفة.

•• اأبوظبي -وام: 

مع  بالتعاون  �أبوظبي  �شرطة  تطلق 
�أغلى”،  “حياتي  ح��م��ل��ة  ���ش��رك��ائ��ه��ا، 
م���ن خماطر  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
و�أ�شر�ر �ملخدر�ت، وت�شتمر ملدة �شهر، 
بدء�ً من �ليوم وتنتهي يف 16 �أكتوبر 

�ملقبل.
خمتلفة  �شر�ئح  �حلملة  وت�شتهدف 
�ل�شباب  فئات  �ملجتمع، وحتديد�ً  من 
وتت�شّمن  �لأم����ور،  و�أول���ي���اء  و�لأ���ش��ر 
زيار�ت للمجال�س �ملجتمعية و�ملد�ر�س 
�خلا�شة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
و�أندية �جلاليات �لعربية و�لأجنبية، 
�شبابية،  وحلقات  حم��ا���ش��ر�ت  وعقد 
ب���ذل ج��ه��ود مت�شافرة  ي��ت��م خ��الل��ه��ا 
وهادفة “توعوية وميد�نية”، بهدف 
من  و�لتثقيف  �لآف����ة  ه���ذه  مكافحة 
“�لعربية  باللغات  �مل��دم��رة،  �آث��اره��ا 

و�لجنليزية و�لأوردو«.
�إعالمية  و�شائل  على  �حلملة  وتركز 
ن�شر  خ���الل  م��ن  ل��ل��ت��وع��ي��ة،  خمتلفة 
ر�شائل  و�إر������ش�����ال  ���ش��ح��ف��ي��ة،  �أخ����ب����ار 
تلفزيونية  ب��ر�م��ج  وت��ق��دمي  ن�����ش��ي��ة، 
ر���ش��ائ��ل مرئية  ت��ت�����ش��م��ن  و�إذ�ع�����ي�����ة، 
و�شوتية، وتوزيع مطبوعات وكتيبات 
�مل����الع����ب و�مل����ع����ار�����س  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة يف 
و�ملر�كز �لتجارية و�لأحياء �ل�شكنية، 
�ل��ت��وع��ي��ة ع��ر �شا�شات  وب���ث ر���ش��ائ��ل 
ومر�كز  �ل�شر�فة،  و�أج��ه��زة  �ل�شينما 
خدمة �لعمالء، و�ملن�شات �لإعالمية 

و�ملو�قع �لتجارية �ل�شهرة.
وت�����ش��ت��ع��ني �حل��م��ل��ة مب��ت��ط��وع��ني من 
و�شخ�شيات  �شرطة”،  “كلنا  �أع�شاء 
وم�شاهر  وري���ا����ش���ي���ة،  جم��ت��م��ع��ي��ة 
�لتو��شل �لجتماعي، لتعزيز �لثقافة 
�ملجتمع،  �أف������ر�د  ل����دى  وت��ر���ش��ي��خ��ه��ا 
�لأولوية  وحتقيق  �أهد�فها،  وترجمة 

�ل�شر�تيجية للم�شاهمة يف �حلفاظ 
�مل�شتد�مة  �مل�شاركة  عر  �لأم��ن  على 

مع مكونات �ملجتمع.
و�أكد �لعميد حممد �شهيل �لر��شدي، 
مدير قطاع �لأمن �جلنائي بالإنابة، 
يف  �أغلى”  “حياتي  ح��م��ل��ة  �أه���م���ي���ة 
�ملجتمع،  �أف��ر�د  بني  �لعالقات  تعزيز 
�حلماية  بها  �ملُناط  �ملعنية  و�جلهات 
و�ل��ت�����ش��ّدي مل��خ��اط��ر �مل����خ����در�ت، مبا 
�أمن  وير�شخ  �لوقائية،  �جلهود  يعزز 
و��شتقر�ر �ملجتمع، وي�شمن م�شتقبال 

م�شرقا لأجيالنا �ملقبلة.
�حلملة  ه����ذه  �إط������الق  �أن  و�أو�����ش����ح 
�شيثمر عن نتائج �إيجابية، ويكون لها 
مردود على �لوطن و�لأ�شرة و�لفرد، 
للوقاية م��ن ه��ذه �لآف���ة، و�حل��د من 
م�شبباتها، وخف�س موؤ�شر�تها، وزيادة 
�ملقدمة،  باخلدمات �حلكومية  �لثقة 
وتعزيز �لأدو�ر �لأمنية و�لجتماعية 

و�لإن�شانية لالرتقاء باملجتمع، موؤكد�ً 
تر�شيخ  على  �أبوظبي  �شرطة  حر�س 
�مل�������ش���وؤول���ي���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ن خالل 
�ملتخ�ش�شة  �لنوعية  �ملبادر�ت  تنفيذ 

بالتعاون مع �جلهات ذ�ت �لعالقة.
و�أكد �لعقيد طاهر غريب �لظاهري، 
�ملخدر�ت  م��ك��اف��ح��ة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
�أهمية  �جل���ن���ائ���ي،  �لأم������ن  ق���ط���اع  يف 
�أهد�ف  لتحقيق  �ملجتمعي  �ل��ت��ع��اون 
درجات  �أع��ل��ى  �إىل  للو�شول  �حلملة 
�لأم���ن �لج��ت��م��اع��ي، وت��ع��زي��ز و�شائل 
�مل���ك���اف���ح���ة، وت���ع���ّم���ي���ق �ل����وع����ي لدى 
�لفئات �مل�شتهدفة ملكافحة �ملاآرب غر 
مل��ه��رب��ي وجت����ار ومروجي  �مل�����ش��روع��ة 

�ل�شموم �ملخدرة.
�حلملة،  ���ش��ع��ار  �أه���م���ي���ة  �إىل  ول���ف���ت 
مو�شحاً  بالإن�شان،  لرتباطها  نظر�ً 
�لإن�شان  ميلكه  م��ا  �أغ��ل��ى  �حل��ي��اة  �أن 
لأن����ه����ا م��ط��ل��ب ����ش���رع���ي ق���ائ���م على 

�إىل  نف�شه  يقود  �أل  ويجب  �لفطرة، 
�شخ�س  لأي  ي�شمح  �أن  �أو  �لتهلكة 
�إىل  وي�����ش��وق��ه��ا  ي�����ش��ت��ن��زف ح��ي��ات��ه  �أن 
�أن  �إىل  �ل��ه��اوي��ة و�لإدم������ان، م�����ش��ر�ً 
��شر�تيجية  حت��ت  تن�شوي  �حلملة 
عام ز�يد 2018، �لهادفة �إىل تعميق 
�ل�����ش��ع��ور ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة، ون�����ش��ر �لأم���ل 
و�خلر و�لعطاء و�حلكمة، و�ل�شهام 
بالرفاهية  ي��ن��ع��م  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  يف 

و�ل�شتد�مة.
للو�شول  �أبوظبي  �شرطة  �شعي  و�أكد 
�مل����خ����در�ت،  م���ن  �إىل جم��ت��م��ع خ�����اٍل 
وتقدمي �حللول �لناجعة للمتعاطني، 
�أحكام  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  خ����الل  م���ن 
�ل���ذي ي�شمن �لإع��ف��اء من  �ل��ق��ان��ون 
�لدعاوى  �إق���ام���ة  �مل�����ش��اءل��ة، وجت��ن��ب 
�أو  لل�شرطة  للمتقدمني  �جل��ز�ئ��ي��ة 
�لنيابة �أو �لوحدة �لعالجية، للعالج 
�ل��ط��وع��ي م���ن ب���ر�ث���ن �لإدم�������ان من 

تلقاء �أنف�شهم، �أو من خالل �أزو�جهم 
�لتامة يف  و�أقاربهم، معرباً عن ثقته 
حتقيق هذه �حلملة �لر�ئدة مبتغاها 
دولة  ح��ر���س  يعك�س  مب��ا  و�أه��د�ف��ه��ا 
�لإم��ار�ت على بناء �لإن�شان، ومد يد 

�لعون للمتعاطني �ملبادرين للعالج.
لإجناح  �لتعاون  �إىل  �جلمهور  ودع��ا 
�ل�شر�كة  يج�ّشد  ن��ح��و  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة 
�لر�شمية  �جلهود  وتعزيز  �ملجتمعية، 
يف �ل���ت�������ش���ّدي ل���ه���ذه �لآف��������ة، ح���اّث���اً 
�جلمهور على �شرعة �لإب��الغ عن �أي 
باملخدر�ت،  تتعلق  ق�شايا  يف  ��شتباه 
بالت�شال مع مركز �لقيادة و�لتحكم 
�لأمنية  �ملعلومات  مترير  �أو   ،999
 ،8002626 �أم�������ان  خ���دم���ة  �إىل 
�لهاتفية،  �ملكاملات  بتلقي  تعنى  �لتي 
و�لإلكرونية،  �لن�شية  و�ل��ر���ش��ائ��ل 

ب�شرية و�أمان.
وي�شارك يف �حلملة، مديرية مكافحة 

�مل��خ��در�ت يف ق��ط��اع �لأم���ن �جلنائي، 
قطاع  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة  و�إد�رة 
�ملعلومات  و�إد�رت��������ّي  �مل��ج��ت��م��ع،  �أم����ن 
�لأم��ن��ي��ة، و�لإع���الم �لأم��ن��ي يف قطاع 
�شوؤون �لقيادة، وجمل�س �شباب �شرطة 

ع��دد�ً من  ي�شارك فيها  �أبوظبي، كما 
وت�شم  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني  �ل�����ش��رك��اء 
ود�ئرتّي  ل��ل��ت��اأه��ي��ل،  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز 
“�لطب  و�ل�شحة  و�ملعرفة،  �لتعليم 

�لنف�شي«.

•• دبي -وام:

�فتتحت هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي 
تطوير  مل�شروعي  �لأوىل  �ملرحلة  �أم�س 
�لتقاطع �ل�شابع على �شارع �ل�شيخ ز�يد 

وتطوير �شارع �ليالي�س.
دعم  يف  �جل��دي��د�ن  �مل�شروعان  وي�شهم 
�ملحاور �ملو�زية و�مل�شاندة ل�شارع �ل�شيخ 
�شارع  �لربط بني  ز�ي��د وتعزيز حم��اور 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي���د و���ش��ارع��ي �ل�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن ز�ي��د و�لإم����ار�ت وحت��وي��ل ج��زء من 
�ل�شيخ  ����ش���ارع  م���ن  �مل����روري����ة  �حل���رك���ة 
�شارع  �ملو�زية له مثل  �ملحاور  �إىل  ز�يد 
�ل�شيخ  و���ش��ارع  �خليل  و���ش��ارع  �لأ�شايل 
حممد بن ز�يد و�شارع �ل�شيخ ز�يد بن 
حمد�ن �آل نهيان و�شارع �لإمار�ت وذلك 

عر �شارع �ليالي�س.
�حلركة  دع��م  يف  �مل�شروعان  ي�شهم  كما 
�لق��ت�����ش��ادي��ة وح���رك���ة �ل��ب�����ش��ائ��ع من 

مد�خل  وتوفر  علي  جبل  ميناء  و�إىل 
وخمارج �إ�شافية للم�شاريع �لتطويرية 
�لفرجان  م�������ش���روع  م��ث��ل  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ودي�شكفري جاردنز وم�شروع جبل علي 

�لتطويري.
�لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  وقال 
رئي�س جمل�س �ملديرين يف هيئة �لطرق 
�ل����ذي جاء  �مل�������ش���روع  �إن  و�مل���و�����ش���الت 
�ل�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات  تنفيذه 
مكتوم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  �ل�����ش��ي��خ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ملو�كبة 
�إمارة  ت�شهدها  �لتي  �مل�شتمرة  �لتنمية 
و�لتو�شع  �لنمو  متطلبات  وتلبية  دب��ي 
لل�شكان  �ل�����ش��ع��ادة  �ل��ع��م��ر�ين وحت��ق��ي��ق 
ي�شهم يف رفع �لطاقة �ل�شتيعابية ملحور 
�شارع �ليالي�س لي�شل لقر�بة 20 �ألف 
كما  �لجت��اه��ني  يف  �ل�شاعة  يف  مركبة 
بني  �ل��رح��ل��ة  زم���ن  تقلي�س  يف  ي�����ش��ه��م 

�لتقاطع �ل�شابع على �شارع �ل�شيخ ز�يد 
و�شارع �ل�شيخ حممد بن ز�يد �إىل قر�بة 
�أربع دقائق. و�أو�شح �أن م�شروع تطوير 
�لتقاطع �ل�شابع على �شارع �ل�شيخ ز�يد 
ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ع��ل��ى م��رح��ل��ت��ني تت�شمن 
�ملرحلة �لأوىل حت�شني �حلركة �ملرورية 
و�شارع  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ����ش���ارع  و�إىل  م���ن 
هذه  �ف��ت��ت��اح  مت  حيث  �شرقا  �ليالي�س 
�ملرحلة  تت�شمن  فيما  �ل��ي��وم  �مل��رح��ل��ة 
من  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة  حت�شني  �لثانية 
����ش���ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �إىل ����ش���ارع دوب���ال 
و�لعك�س ومن �شارع �ليالي�س �إىل �شارع 
دوب����ال و�ل��ع��ك�����س و���ش��ي��ت��م �ف��ت��ت��اح��ه��ا يف 

�لربع �لأخر من �لعام �جلاري.
“ يهدف م�شروع تطوير  وقال �لطاير 
�لتقاطع �ل�شابع على �شارع �ل�شيخ ز�يد 
وتوفر  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة  �إىل حت�شني 
من  للحركة  ��شافية  ��شتيعابية  طاقة 
�ليالي�س  �شارع  �إىل  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شارع 

�حلركة  وحت�������ش���ني  و�ل���ع���ك�������س  ����ش���رق���ا 
�ملرورية من �شارع �ل�شيخ ز�يد �إىل �شارع 
�ليالي�س  ���ش��ارع  وم��ن  و�لعك�س  دوب���ال 
“ .. م�شر�  و�لعك�س  دوب��ال  �شارع  �إىل 
ج�شر  �إن�����ش��اء  يت�شمن  �مل�����ش��روع  �أن  �إىل 
م��ك��ّون م��ن �أرب���ع���ة م�����ش��ار�ت م��ن �شارع 
ب�شعة  ج�����ش��ري��ن  �إىل  ي��ت��ف��رع  �ل��ي��الي�����س 
����ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة تقدر  م�����ش��اري��ن وب��ط��اق��ة 
بحو�يل 3000 مركبة يف �ل�شاعة لكل 
علي  باجتاه جبل  �لأول  �جل�شر  منهما 
و�جل�����ش��ر �ل��ث��اين ب��اجت��اه ���ش��ارع دوبال 
يت�شمن تطوير  وميناء جبل علي كما 
ح��رك��ة �لن��ع��ط��اف ل��ل��ي��م��ني م���ن �شارع 
�شرقا  �ليالي�س  �شارع  �إىل  ز�ي��د  �ل�شيخ 
لت�شم ثالثة م�شار�ت بطاقة ��شتيعابية 
م���رك���ب���ة يف   3600 م����ن  �أك������رث  ت��ب��ل��غ 
�ليالي�س  �شارع  من  وم�شارين  �ل�شاعة 
�إىل ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ب���الجت���اه �إىل 
بالجتاه  م�شارين  �إن�شاء  وك��ذل��ك  دب��ي 

دوبال  �شارع  �إىل  ز�يد  �ل�شيخ  �شارع  من 
وم�شار و�حد من �شارع دوبال �إىل �شارع 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي���د ب���الجت���اه �إىل ج��ب��ل علي 
كما يت�شمن �مل�شروع حت�شني �لإ�شار�ت 
�ل�شوئية عند مد�خل ميناء جبل علي 
�آخر  �إن�����ش��اء ج�شر  1 و2 وك��ذل��ك  رق��م 
م��ك��ون م��ن م�����ش��اري��ن خل��دم��ة �حلركة 
�مل����روري����ة �ل���ق���ادم���ة م���ن ����ش���ارع دوب����ال 
م����رور�ً  ع��ل��ي  يف منطقة وم��ي��ن��اء ج��ب��ل 
�شارع  ب��اجت��اه  ز�ي���د  �ل�شيخ  ���ش��ارع  ف��وق 

�ليالي�س �شرقا«.
و�أ�شاف “ �شيتم �شمن مر�حل م�شروع 
�ليالي�س  �شارع  �ملو�زية تطوير  �لطرق 
كيلومر�ت  ���ش��ت��ة  ب��ط��ول  �ل����ذي مي��ت��د 
�لتقاطع  ع��ن��د  ز�ي���د  �ل�شيخ  ���ش��ارع  م��ن 
�ل�����ش��اب��ع �إىل ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�إىل  �إ�شافة  �حلو�س  تقاطع  عند  ز�ي��د 
�لأ�شايل لربط منطقة  �شارع  تطوير 
ج��ب��ل ع��ل��ي �ل�����ش��ن��اع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة جزر 

�لإم���ار�ت بطول خم�شة  جمر� وت��الل 
كيلومر�ت«.

�مل�شروع  م����ن  �مل���رح���ل���ة  �أن  و�أو������ش�����ح 
تت�شمن زيادة عدد �مل�شار�ت على �شارع 
�ل��ي��الي�����س م���ن ث���الث���ة م�������ش���ار�ت �إىل 
�ل�شيخ  ����ش���ارع  خ��م�����ش��ة يف �لجت�����اه م���ن 
ز�يد �إىل �شارعي �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�شيتم  م��رح��ل��ة لح��ق��ة  و�لإم������ار�ت ويف 
زيادة عدد �مل�شار�ت على �شارع �ليالي�س 
م���ن ث���الث���ة م�������ش���ار�ت �إىل خ��م�����ش��ة يف 
بن  �ل�شيخ حممد  �شارعي  �لجت��اه من 
ز�يد  �ل�شيخ  �شارع  �إىل  ز�ي��د و�لإم���ار�ت 
ل��ي�����ش��ب��ح �ل�������ش���ارع خ��م�����س م�������ش���ار�ت يف 
�لجتاهني وبطاقة ��شتيعابية للحركة 
�ملرورية تقدر بنحو ع�شرة �آلف مركبة 

يف �ل�شاعة.
تت�شمن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل���رح���ل���ة  �ن  وق�����ال 
��شتكمال بقية م�شارب �لربط من و�إىل 
�لتقاطعات �لعلوية على �شارعي �خليل 

�لأول و�لأ�شايل على طول حمور �شارع 
�ليالي�س ب�شعة كلية تبلغ �شبعة م�شار�ت 
ل��ت��وف��ر �حلركة  يف ك���ل �جت����اه وذل����ك 
�لأ�شايل  ���ش��ارع��ي  و�إىل  م��ن  �مل���روري���ة 
نطاق  �أن  �إىل  ..م�شر�  �لأول  و�خل��ي��ل 
علويني  تقاطعني  �إن�شاء  ي�شمل  �لعمل 
�شوئية  باإ�شار�ت  حمكومني  جم�شرين 
روعي فيها م�شار م�شروع قطار �لحتاد 
مع  �ليالي�س  �شارع  تقاطع  عند  �لأول 
�شارع �خليل �لأول و�لثاين عند تقاطع 
�لأ�شايل  ����ش���ارع  م���ع  �ل��ي��الي�����س  ����ش���ارع 
�إ�شافة �إىل ج�شر علوي خلدمة �حلركة 
�شارع  من  �لقادمة  للمركبات  �مل��روري��ة 
�ليالي�س  ���ش��ارع  �إىل  ج��ن��وب��اً  �لأ���ش��اي��ل 
�مل�شروع كذلك  “ي�شمل  �شرقا. و�أ�شاف 
بطول  �لأ�شايل  �شارع  �متد�د  ��شتكمال 
ب�شعة ثالثة  كيلومر�ت  قر�بة خم�شة 
م�����ش��ار�ت يف ك��ل �جت��اه لربط منطقة 
ج��ب��ل ع��ل��ي �ل�����ش��ن��اع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة جزر 

و�شيزود  �لإم�����������ار�ت  وت������الل  ج���م���ر� 
م�شارين  ب�شعة  ع��ل��وي  بج�شر  �ل�����ش��ارع 
ع��ل��ى �م���ت���د�د ����ش���ارع �لأ����ش���اي���ل بطول 
قر�بة كيلومرين يوفر حركة مرورية 
�ل�شبخة  ق����رن  ����ش���ارع  م���ن  ل��ل��ق��ادم��ني 
ز�يد  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  ���ش��ارع  ب��اجت��اه 
و�شيتم ربط �ل�شارع مع خمارج جم�شرة 
�لفرجان  م�����ش��روع  م���ن  ح����ّرة �حل���رك���ة 
�إن�شاء  �مل�شروع  ي�شمل  كما  �لتطويري 
���ش��ت �إ�����ش����ار�ت ���ش��وئ��ي��ة ���ش��ط��ح��ي��ة على 
�شارع �لأ�شايل لتوفر مد�خل وخمارج 
�لقائمة  �لتطويرية  �مل�شاريع  لبع�س 

مثل دي�شكفري جاردنز و�لفرجان«.

•• دبي-وام:

دبلوم خر�ء  �لثالثة من  �ل��دورة  فعاليات  �لأح��د  �ليوم  تنطلق   
�لت�شال  يف  متكامل  تدريبي  برنامج  �أول  �حلكومي،  �لت�شال 
�لإم����ار�ت  حلكومة  �لت�����ش��ال  مكتب  ينظمه  و�ل���ذي  �حل��ك��وم��ي، 
بهدف بناء كو�در وطنية متخ�ش�شة وموؤهلة يف جمال �لت�شال 
�ملتبعة  �ملمار�شات  و�أف�شل  �لتوجهات  �أح��دث  ومو�كبة  �حلكومي 
من  منت�شبا   30 �لرنامج،  يف  ي�شارك  �حلكومي.  �لت�شال  يف 
جهات �حتادية وحملية ميثلون قطاعات حمورية رئي�شية مثل 
و�لعلوم  و�ل��دف��اع  و�لأم��ن  و�لقت�شاد  �لب�شرية  و�مل���و�رد  �لتعليم 
يتم  �لتي  �جل��دي��دة  دورت��ه  يف  �لرنامج،  ويركز  و�لتكنولوجيا. 

�أف�شل  م��ع  بالتعاون  بال�شارقة  �لأمريكية  �جلامعة  يف  عقدها 
�جلهات �لأكادميية و�لإعالمية �إ�شافة �إىل �ملتخ�ش�شني يف هذ� 
�ملجال، على �أهم توجهات �لت�شال �حلكومي �حلديث و�لتفاعل 
يف  و�لدوليني  �ملحليني  و�لأكادمييني  �خل��ر�ء  �أب��رز  مع  �ملبا�شر 
هذ� �ملجال و�لتمارين �لعملية لتبادل �خلر�ت و�ملعارف، �إ�شافة 
�إعد�د م�شاريع ومبادر�ت نوعية من جانب �مل�شاركني تخدم  �إىل 

خطط وعمل �جلهات �لتي يعملون بها.
وي�شم �لرنامج، للمرة �لأوىل هذ� �لعام، زيارة دولية بالتعاون 
جمال  يف  �ملمار�شات  �أف�شل  على  لالطالع  �إك�شفورد  جامعة  مع 
�لإعالمية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  م��ن  ل��ع��دد  �حلكومي  �لت�����ش��ال 

�لر�ئدة، و�لتعرف على �أهم م�شتجد�ت �لت�شال �حلكومي.

و�أكدت خديجة ح�شني �ملدير �لتنفيذي ملكتب �لت�شال حلكومة 
�لإم������ار�ت جن���اح دب��ل��وم خ���ر�ء �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي ع��ل��ى مد�ر 
يف  ومتمكنني  م��وؤه��ل��ني  خ���ر�ء  �إع����د�د  يف  �ملا�شيتني  �ل���دورت���ني 
من  جديدة  دورة  ط��رح  �أهمية  �إىل  م�شرة  �حلكومي،  �لت�شال 
�أهم م�شتجد�ت �لت�شال �حلكومي  �لرنامج وتطويره ليو�كب 
�أكرث فعالية يف دعم مهار�ت وخ��ر�ت موظفي  وي�شاهم ب�شورة 

�لت�شال �حلكومي يف �جلهات �لحتادية و�ملحلية.
وقالت “ �إن دبلوم خر�ء �لت�شال �حلكومي يعد �لأول من نوعه 
يف �لدولة يف هذ� �ملجال، فهو برنامج تدريبي �أكادميي متكامل 
يتم ت�شميمه بالتعاون مع جهات �أكادميية و�إعالمية متخ�ش�شة 
ع��دد من �خلر�ء  �إىل جانب  و�ل���دويل،  �ملحلي  �ل�شعيدين  على 

�لت�شال  ممثلو  فيه  وي�شارك  نف�شه،  �مل��ج��ال  يف  و�ملتخ�ش�شني 
�حلكومي يف �جلهات �لحتادية و�حلكومات �ملحلية ومبا ي�شهم 

يف تبادل �خلر�ت وتعزيز �لتو��شل وبناء �ل�شر�كات ».
�لإعالم  توجهات  �أح���دث  �ل��رن��ام��ج  خ��الل  �ملنت�شبون  ويناق�س 
و�لت�شال �حلديث خا�شة و�شائل �لإعالم �لجتماعي و�لتو�جد 
�حلكومي على هذه �لو�شائل و�لألعاب و�لتطبيقات �لإلكرونية 
�حلكومية،  و�لر�مج  �ملبادر�ت  لدعم  �لت�شالية  و��شتخد�ماتها 
�لأزم�����ات  و�إد�رة  �لت�����ش��ال��ي��ة  �حل���م���الت  ت��ط��وي��ر  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�ل��ع��الق��ة مب�شتجد�ت  ذ�ت  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن  �لإع��الم��ي��ة وغ��ره��ا 
�لت�شال و�لإع��الم. وي�شم دبلوم خر�ء �لت�شال �حلكومي، يف 
من  مرحلتني  �ملقبل،  دي�شمر  حتى  ميتد  �ل��ذي  �لثالثة  دورت��ه 

�ل�شارقة  �لأمريكية يف  و�لعملية يف �جلامعة  �لنظرية  �جلل�شات 
من  لعدد  �أوك�شفورد  جامعة  مع  بالتعاون  دولية  زي��ارة  يتخللها 
�ملوؤ�ش�شات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال على �أن يقوم �مل�شاركني مع نهاية 
�لت�شالية  ومبادر�تهم  م�شاريعهم  ومناق�شة  بتطوير  �لرنامج 
�ملقرحة. وي�شارك يف �لرنامج نخبة من �خلر�ء و�ملتخ�ش�شني 
�أهم  يناق�شون  ودول��ي��ني  حمليا  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  جم���ال  يف 
من  ع��دد  يف  وممار�شاته  �حل��دي��ث  �حلكومي  �لت�شال  توجهات 
�جلل�شات �لتفاعلية، حيث ت�شم قائمة جل�شات �لرنامج حكاية 
�لق�شة �حلكومية و” جل�شة تفكر ممنهج لت�شال موثر “ و” 
حكاية  �إىل  ؟” �إ�شافة  �مل�شتهدف  جمهورك  خارطة  تر�شم  كيف 

�لق�شة �حلكومية من خالل �لأفالم �ملتحركة.

)دبلوم خرب�ء �لت�شـال �حلكومي( ينطلق بدورته �لثالثة �ليوم

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير 
�إيفانوفيت�س  بق�شر معاليه معايل فالدمير  �لت�شامح 
�ملتحدة  �لمم  ملكتب  �ل��ع��ام  �لأم����ني  وك��ي��ل  ف��ورون��ك��وف 

ملكافحة �ٍلرهاب و�لوفد �ملر�فق له.
�ٍلره���اب  �ل��ل��ق��اء خطر ظ��اه��رة  ون��اق�����س معاليه خ��الل 
و�ل��ت��ط��رف �ل���ذي ب���ات ي��ه��دد �ل��ع��امل ب��اأك��م��ل��ه ..موؤكد� 
�ٍلرهاب  ملحاربة  �لعاملية  �جلهود  ت�شافر  �شرورة  على 

و�لتطرف �لعنيف وتعزيز �جلهود �لر�مية �ىل مكافحة 
وجتفيف م�شادر ومنابع متويله �ملختلفة.

من جانبه �أ�شاد معايل فالدمير فورونكوف مبا حققته 
دول��ة �لم���ار�ت من �إجن���از�ت كبرة يف جم��ال مكافحة 
لن�شر  وب�شيا�شتها �حلكيمة  �لعنيف  و�لتطرف  �ٍلره��اب 
مبادئ �لتعاي�س �ل�شلمي ون�شر قيم �لت�شامح و�لعتد�ل 

وتقبل �لآخر .
وزيرة  �لكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 

�لثقافة وتنمية �ملعرفة.

نهيان بن مبارك ي�شتقبل وكيل �لأمني �لعام 
ملكتب �لأمم �ملتحدة ملكافحة �لرهاب

نهيان بن مبارك ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم لدعم 
�حلد من �ل�شطر�بات �جلينية

�شرطة �أبوظبي تطلق حملة “حياتي �أغلى” للتوعية من خماطر �ملخدر�ت

�إفتتاح �ملرحلة �لأوىل مل�شروعي تطوير �لتقاطع �ل�شابع و�شارعي �ليالي�س و�لأ�شايل بدبي
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•• دبي-الفجر:

خليفة  ر�������ش�����د  �ل���ع���م���ي���د  ت������ر�أ�������س 
�لفال�شي، نائب مدير �لإد�رة �لعامة 
و�لطو�رئ  و�ملن�شاآت  �لهيئات  لأم��ن 
بالوكالة، �لجتماع �خلا�س مبوؤمتر 
�ملندوبني �ملفو�شني لالحتاد �لدويل 
�لجتماعات  قاعة  يف  لالت�شالت، 
�لعقيد  بح�شور  �ل��ع��ام��ة،  ب�����الإد�رة 
نا�شر كاظم، مدير �إد�رة �حلر��شات 
�ملطار�ت،  لأم���ن  �لعامة  �لإد�رة  يف 
و�مل���ق���دم ه�����ش��ام �ل�����ش��وي��دي، مدير 
و�مل���ق���دم  �مل���ت���ف���ج���ر�ت،  �أم�����ن  �إد�رة 
خمي�س �ل�شام�شي، نائب مدير �إد�رة 
طارق  و�ل�شيد  بالوكالة،  �ل��ط��و�رئ 
�ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س  �ل��ع��و���ش��ي، 
ملوؤمتر �ملندوبني �ملفو�شني لالحتاد 
�ل�����دويل ل��الت�����ش��الت ، وع����دد من 
�أع�شاء جلنة تاأمني �لفعاليات منن 

�إمارة  جميع �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات يف 
دبي.

مناق�شة  �لج��ت��م��اع  خ���الل  وج����رى 

�لالزمة  و�ل��ت��د�ب��ر  �ل��ت��ح�����ش��ر�ت 
لتنظيم �ملوؤمتر حيث قامت �للجنة 
تف�شيلي  ع��ر���س  ب��ت��ق��دمي  �ملنظمة 

و�لزمان  �مل��ك��ان  ت�شمل  �مل��وؤمت��ر  ع��ن 
�شتح�شر  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شيات  و�ه���م 

�ملوؤمتر.

�ملوؤمتر  �إن  �لفال�شي  �لعميد  وق��ال 
و�لتحديات  �لأح��د�ث  �هم  يعد من 
�لتي تو�جه جلنة تاأمني �لفعاليات 
لأهميته وي�شكل حتدياً جديد�ً وعلى 
�ل�شتعد�د  �لفعاليات  تاأمني  جلنة 
�حلدث  ب��دء  قبل  و�جلاهزية  �لتام 
�مل�شرفة  �ل�شورة  لعك�س  بوقت كاف 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ  �مل��ع��ه��ودة 
و�لفعاليات  �لأح�������د�ث  ت���اأم���ني  يف 
�للجان  ج��م��ي��ع  وط���ال���ب  �ل��ع��امل��ي��ة، 
وعقد  �ملبا�شر  بالتو��شل  �لفرعية 
�لجتماعات �لثنائية ل�شمان جناح 
�ل��ع��م��ل و����ش���رورة جت��ه��ي��ز �خلطط 

�لأمنية خالل �لأيام �لقادمة.
�لعميد  ت��ق��دم  �لج��ت��م��اع  ويف خ��ت��ام 
جلميع  �جل��زي��ل  بال�شكر  �لفال�شي 
وحر�شهم  تفاعلهم  على  �حل�شور 
على جناح �حلدث متمنياً لهم دو�م 

�لتوفيق.

•• ال�صارقة -وام:

“�لإعالمية  �حل�����و�ري�����ة  �جل��ل�����ش��ة  ث��م��ن��ت   
عقدتها  �لتي  عطاء”  م�شرة   .. �لإم��ار�ت��ي��ة 
جمعية �ل�شحفيني بالدولة مبجل�س �شاحية 
للمر�أة  �مل��ت��م��ي��ز  �ل�����ش��ارق��ة �جل��ه��د  م��وي��ل��ح يف 
�لبو�كر  �ل�شحفي منذ  �لعمل  �لإمار�تية يف 
لل�شحافة  كان  �لدولة حيث  لتاأ�شي�س  �لأوىل 
تاأ�شي�س  يف  دور  خ�����ش��و���ش��ا  و�مل�������ر�أة  ع��م��وم��ا 
نحو  �نطالقتها  يف  �ل��دول��ة  وت��ط��ور  وتنمية 
�أ�شبحت  بناء جمتمع ع�شري ح�شاري حتى 
من �أهّم دول �ل�شرق �لأو�شط و�أكرثها �شهرًة 
ب�����ش��ب��ب م���ا ح��ّق��ق��ت��ه م���ن َت���ق���ّدم ك��ب��ر خالل 

�ل�شنو�ت �لأخرة يف جميع �ملجالت.
ح�����ش��ر �جل��ل�����ش��ة ����ش���ع���ادة خ��م��ي�����س ب���ن �شامل 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �ل�����ش��وي��دي 
�ل�شو�حي  ����ش���وؤون  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل�����ش��ارق��ة 
و�ل���ق���رى وحم��م��د �حل���م���ادي رئ��ي�����س جمل�س 
�أع�شاء  م��ن  وع��دد  �ل�شحفيني  جمعية  �إد�رة 
ر�ئد�ت  �إىل جانب �شحفيات  �لإد�رة،  جمل�س 

قدمن �شرهن �لعملية يف �ل�شحافة.
خ����الل �جلل�شة  �حل����م����ادي  وحت�����دث حم��م��د 
�لإم��ار�ت��ي��ة يف م�شرة وتطور  �مل���ر�أة  ع��ن دور 
باإجناز�تها  ..م�شيد�  �لم���ار�ت  يف  �ل�شحافة 
�لتطور  ملو�كبة  عملها  تطوير  نحو  وتطلعها 

�حلا�شل يف بنية �ملجتمع وم�شت�شهد� بتجارب 
بكل  عملن  �للو�تي  �ل�شحفيات  م��ن  �لعديد 
�أ�شقائهن  مع  جنب  �ىل  جنبا  و�إخ��ال���س  جد 
و�لهتمام  �ل��ك��ب��ر  �ل��دع��م  ب��ع��د  �ل�شحفيني 
�للذين قدمتهما قيادتها �لر�شيدة لل�شحافة 

عموما و�ملر�أة ب�شكل خا�س.
و�أكد �حلمادي �ن جمعية �ل�شحفيني بالدولة 
�لإمار�تية  لل�شحفية  ي��ك��ون  �ن  �إىل  ت�شعى 
�لر�شد  �مل���ج���الت ويف  ك��ل  م��وؤث��ر يف  ح�����ش��ور 
�ل�شحفية  �مل��ت��اب��ع��ات  خ����الل  م���ن  و�ل���ت���اأث���ر 
و�مل�����ش��ارك��ة يف ب��ن��اء �ل��وط��ن ..م�����ش��ر� �ىل �أن 
خالل  م��ن  لهن  �ل��دع��م  كافة  تقدم  �جلمعية 
�لعربية  و�ملتلقيات  �ل����دور�ت  يف  م�شاركتهن 
و�لعاملية من �جل رفع �لكفاءة و�لطالع على 
مما  و�ملعلومات  �لت�شالت  تكنولوجيا  �خ��ر 

يرفع من كفاءتهن وجتربتهن.
ب��ن خمي�س  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  �أو���ش��ح  م��ن جانبه 
بالدولة  �ل�شحفيني  جمعية  �ن  �ل�����ش��وي��دي 
و�لكتاب  �ل�شحفيني  ودع��م��ت  �شجعت  لطاملا 
�ل�شمو  و�ملثقفني �نطالقا من �ميان �شاحب 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
بكافة  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
جمعية  �ن  خا�شة  و�ملعرفة  �لأق��الم  �أ�شحاب 
ع��الم��ة ح�شارية  �ل���ي���وم  ب��ات��ت  �ل�����ش��ح��ف��ي��ني 
وم��ه��ن��ي��ة ج��م��ع��ت ك��ل �جل��ه��ود م��ن �ج���ل بناء 

�ملر�أة  مهّمة  �أن  �ل�شويدي  و�أ���ش��اف  �ل��وط��ن. 
وحتفها  �مل��ه��ام  �أ���ش��ع��ب  م��ن  ت��ع��د  �ل�شحفية 
نبيلة  مهّمة  �أّن��ه��ا  كما  �مل��خ��اط��ر،  م��ن  �لكثر 
فال�شحفي كالرقيب �لذي ير�شد �لأحد�ث 
�إىل �لر�أي �لعام  ويكت�شف �حلقائق لإي�شالها 
طريقه  يعر�س  ما  كل  فيو�جه  ت�شويه  دون 
دوره  �أد�ء  �شبيل  يف  وخم��اط��ر  م�شكالٍت  م��ن 

على �أكمل وجه.
�شيف  ح�شة  �لإع��الم��ي��ة  �أ���ش��ادت  جانبها  م��ن 
بدور �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة 
للمر�أة  �لتي خ�ش�شت يوما  �لأ�شرية  �لتنمية 

�لإمار�تية لالحتفال به.
لتكرمي  ج������اءت  �جل��ل�����ش��ة  ه�����ذه  �إن  وق����ال����ت 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ات �ل���ر�ئ���د�ت مم��ن حت��م��ل��ن �أعباء 
�ل��ع��م��ل و�ل���دخ���ول يف �مل��ج��ال �لإع���الم���ي على 
�ملجتمع  ون����ظ����رة  �ل�����ع�����اد�ت  �ن  م����ن  �ل����رغ����م 
ت��ق��ف ور�ء ع���زوف �مل����ر�أة ع��ن مم��ار���ش��ة مهنة 
�ل�����ش��ح��اف��ة ل��ك��ن �لإ�����ش����ر�ر و�ل���ع���زمي���ة على 
�قتحام هذ� �ملجال كانا �لفا�شل ور�ء ت�شجيع 
�أج��ي��ال و�ج��ي��ال لعامل �شاحبة  �مل���ر�أة لدخول 
�جل���الل���ة ح��ت��ى ب��ات��ت �ل���ي���وم رق��م��ا م��ه��م��ا يف 

�ل�شحافة �لإمار�تية.
بد�يات  �مل��ال  حليمة  �لإعالمية  و��شتعر�شت 

ثمانينيات  منت�شف  م��ن��ذ  �ل�شحفي  عملها 
و�لن�شاط  بالر�ث  و�هتمامها  �ملا�شي  �لقرن 

�لن�شوي وق�شايا ذوي �حلاجات �خلا�شة.
وقالت �لإعالمية فاطمة �لهديدي �ن للمر�أة 
�لعمل  يف  ب����ارز�  وح�����ش��ور�  دور�  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ل�شحفي حيث �شهدت �ل�شاحة ظهرت �أ�شماء 

عديدة ملعت يف �شماء �لإعالم.
�أن  �ىل  �ملعيني  ف�شيلة  �لإع��الم��ي��ة  و�أ����ش���ارت 
�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة ك��ان��ت ح��ا���ش��رة يف �لإعالم 
حتى قبل قيام دولة �لحتاد على خالف ما قد 
يعتقد �لبع�س من �أن ح�شور �ملر�أة �لإمار�تية 
ف���رة ح��دي��ث��ة ترتبط  �إىل  ي��ع��ود  يف �لإع����الم 
خمتلف  يف  �ل��دول��ة  �شهدتها  �ل��ت��ي  بالطفرة 
�ملجالت و��شتطاعت �ملر�أة �أن تكون حا�شرة يف 

خمتلف جمالت �لتنمية و�لتطور.
وو�شفت �ل�شحفية و�لإعالمية �لردنية �شحر 
�لخباري”  نيوز  “ليلك  حمزة مديرة موقع 
جتربتها �لعملية يف �ل�شحافة �لإمار�تية منذ 
بانها كانت مثمرة وحققت لها خرة   2005
ك��ب��رة ب��ع��د �ن ت��ن��وع ح�����ش��وره��ا يف �أك���رث من 

جمال و�أكرث من �شحيفة وجملة.
�حلمادي  حم��م��د  ك����رم  �جل��ل�����ش��ة  خ���ت���ام  ويف 
�لإع����الم����ي����ات �مل���ت���ح���دث���ات ود�ئ��������رة ����ش���وؤون 
�جلهات  وكافة  بال�شارقة  و�لقرى  �ل�شو�حي 

�لتي �شاهمت يف تنظيم �جلل�شة �حلو�رية.

•• دبي-الفجر:
خليفة  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �أث��ن��ى 
�مل����ري، �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
�ملهند�س  ث���اين  �مل�����الزم  ع��ل��ى ج��ه��ود 
متكن  �ل���ذي  �جل��اب��ري،  مطر  �شعيد 
�لهو�ء  �بتكار جهاز يحلل ج��ودة  من 
مرتبط  �لإ����ش���ط���ن���اع���ي  ب����ال����ذك����اء 
حتليلية  بيانات  يقدم  ذك��ي  بتطبيق 
حلامله،  �ل��ه��و�ء  ج���ودة  ع��ن  ُمف�شلة 
�ملحيط  �ل��ه��و�ء  ك��ان  �إذ�  وُي��ب��نّي فيما 
يحتوي على غبار �أو �أية مو�د ت�شبب 
يف ح�شا�شية وخا�شة للمر�شى �لذين 
و�حل�شا�شية،  �ل���رب���و  م���ن  ي���ع���ان���ون 
وي��ق��رح ط���رق ب��دي��ل��ة ل��الب��ت��ع��اد عن 

�ملناطق �مللوثة ل�شالمة م�شتخدمه.
و�أ����ش���اد �ل��ل��و�ء �مل���ري ب��ج��ه��ود �ملالزم 

�بتكاره  يف  ����ش���ارك  �ل����ذي  �جل���اب���ري 
�لتكنولوجيا  ق��م��ة  م�����ش��اب��ق��ة  ���ش��م��ن 
ن��ظ��م��ت��ه جامعة  �ل�����ذي  و�مل���ع���ل���وم���ات 
هو�وي يف جمهورية �ل�شني �ل�شعبية 
�أك��رث من  ليناف�س  �شنجن  يف مدينة 
ويفوز  دولة  عدة  من  م�شاركاً   150
ب��و�ح��د م��ن �مل��ر�ك��ز �ل��ع�����ش��رة �لأوىل 

�مل�شنفة �شمن �مل�شابقة.
مل�صاعدة �صقيقته 

وح����ول ف��ك��رة �مل�����ش��روع، ق���ال �مل���الزم 
م�شروع  ف��ك��رة  ج��اءت��ن��ي  �جل���اب���ري: 
�لهو�ء يف  �شناعة جهاز يحلل ج��ودة 
�شقيقتي  معاناة  ب�شبب  وذل��ك  �ملكان 
م��ن م��ر���س �ل��رب��و �ل���ذي ت��ط��ور �إىل 
�إىل  �أدى  م���ا  رئ��ت��ه��ا  م��ي��اه يف  جت��م��ع 
ب�شكل  وت��ردده��ا  �ل�شديدة  معاناتها 
�أثر  ما  وه��و  �مل�شت�شفيات،  على  كبر 

على كافة �أفر�د �لعائلة لذلك فكرت 
ي�شاعدها  �شيء  �أي  عمل  ���ش��رورة  يف 
يف مو�جهة �شعوبات هذ� �ملر�س من 
خالل ما �أملكه من خر�ت يف �ملجال 
هند�شة  خريج  �أنني  حيث  �لهند�شي 
�جلامعة  م���ن  و�ت�������ش���الت  ���ش��ب��ك��ات 

�لكندي يف دبي �لعام �ملا�شي.
و�أ�شاف: كنت يف �لعام �ملا�شي طالب 
ُم��ب��ت��ع��ث م����ن ق���ب���ل ����ش���رط���ة دب�����ي يف 
�لفكرة  وو���ش��ع��ت  �لكندية  �جل��ام��ع��ة 
تطويرها  يف  �شرعت  ثم  �ل��ورق  على 
و�����ش���ت�������ش���رت ب��ع�����س �مل��خ��ت�����ش��ني يف 
�لدكتور  ومنهم  �لهند�شية  �ملجالت 
�ل��روف��ي�����ش��ور ع���ادل ب��ن م��ن��ور �لذي 
�أن  �إىل  و�لإر�����ش����اد  �ل��ن�����ش��ح  ق���دم يل 
�لتطبيق  مرحلة  �إىل  �مل�شروع  و�شل 

�لفعلي على �أر�س �لو�قع.

ومتكنت  �مل�شروع  على  عملت  وتابع: 
�أ�شبح  �أن  �إىل  ج��ي��د�ً  حت�����ش��ره  م��ن 
ق���اب���اًل ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ث���م ع��ر���ش��ت��ه على 
ز�ي����د لأجيال  ب���ن  جم��ل�����س »حم��م��د 
هو�وي،  �شركة  بح�شور  �مل�شتقبل« 
�ل�������ش���رك���ة بعد  وه����ن����اك ر���ش��ح��ت��ن��ي 
م�شاهدتها �لبتكار للمناف�شة �شمن 
جُتريها  �ل��ت��ي  �خل��ا���ش��ة  م�شابقتها 
�ل�شعبية  �ل�������ش���ني  ج���م���ه���وري���ة  يف 
�ملخت�شني  م����ن  ك����ب����رة  مل���ج���م���وع���ة 
جمال  يف  و�ملُ���ب���ت���ك���ري���ن  و�خل���������ر�ء 
�ملهند�س  و�أك��د  �لإ�شطناعي.  �لذكاء 
جمهورية  �إىل  ت��وج��ه  �أن���ه  �جل��اب��ري 
�لقيادة  م��ن  بدعم  �ل�شعبية  �ل�شني 
�لعامة ل�شرطة دبي للم�شاركة، حيث 
خا�س مب�شروعه مناف�شة من ثالثة 
مر�حل يف جمال �لذكاء �لإ�شطناعي 

�ملر�حل  ه����ذه  �ج���ت���ي���از  م���ن  ومت���ك���ن 
�لو�قع،  �أر���س  على  �مل�شروع  وتطبيق 
�لذكاء  جلنة  قبل  م��ن  �خ��ت��ي��اره  ومت 
�لإ�شطناعي يف جامعة هو�وي �شمن 
�ملر�كز �لع�شرة �لأوىل �مل�شنفة �شمن 

�مل�شابقة وتكرميه على �إجنازه.
عمل اجلهاز 

�لهو�ء،  ج���ودة  حتليل  ج��ه��از  وح���ول 
مدموج  �جل���ه���از  �إن  �جل���اب���ري  ق����ال 
حامله  ي�شتطيع  ذك���ي  ت��ط��ب��ي��ق  م���ع 
�لذكي  �لهاتف  عر  �إ�شعار�ً  يقدم  �أن 
�ملتو�جد فيه  �ملكان  �أن  حلاملة يفيد 
و�شعه  م��ع  ينا�شب  ول  �شحي  غ��ر 
يعانون من  للذين  وخا�شة  �ل�شحي 

�أمر��س كالربو و�شيق �لتنف�س.
�جلهاز  �أن  �جل���اب���ري  �مل�����الزم  و�أك�����د 
يحتوي على 6 ح�شا�شات »�شن�شر�ت« 

�ملري�س  �شكن  ويغطي منطقة مكان 
كاماًل  �أو م�شتخدمه، ويقدم تقرير�ً 
حول �لبيئة �ملغطاة �إىل جانبه توفر 
�ملري�س  �أو  حل��ام��ل��ه  ت��ت��ي��ح  خ��ا���ش��ي��ة 

دجم�����ه م����ع �مل����ل����ف �ل�������ش���ح���ي ل����ه يف 
فيه  �ل��ع��الج  يتلقى  �ل��ذي  �مل�شت�شفى 
�لتي  �لطبية  �لبيانات  كافة  وتوفر 

يحتاجها.

يعمل حالياً  �أنه  �إىل  �جلابري  ولفت 
�أكرث  لي�شبح  �مل�����ش��روع  تطوير  على 
فاعلية و�شيعمل على ت�شجيله �شمن 

بر�ء�ت �لخر�ع.

•• دبي-الفجر: 

�ملرقبات يف  �لعميد علي غامن، مدير مركز �شرطة  �شهد 
فهد  �ألقاها  �لإيجابي«،  »�لتفكر  بعنو�ن  حما�شرة  دب��ي، 
بح�شور  و�لإيجابية،  �ل�شعادة  وم��درب  �لإع��الم��ي  هيكل 
�لعقيد عي�شى �حمد �شامل، نائب مدير �ملركز، وعدد من 

�ل�شباط.
على  حري�شة  دب��ي  �شرطة  �إن  غ��امن  علي  �لعميد  وق���ال 
تعزيز روح �لإيجابية و�ل�شعادة لدى �ملوظفني ون�شرها يف 
�ل�شباط  لتوعية  �ملحا�شرة  جاءت  هنا  ومن  �لعمل،  بيئة 

و�لأفر�د وتر�شيخ قيم �لعطاء و�ملبادرة و�لتقدير، م�شر�ً 
يف  موظفيها  ب��ق��در�ت  ب��الرت��ق��اء  دب��ي  �شرطة  �هتمام  �إىل 
�لتخطيط و�لتنظيم، وتطوير �آليات عملهم ليتمكنو� من 

�أد�ء مهامهم بفعالية وكفاءة �أكر وبروح �إيجابية �أعلى.
و�أكد �لعميد علي غامن �أن بيئة �لعمل �ل�شعيدة و�لإيجابية 
�أو موؤ�ش�شة، لأنها  �أي جهة  �أ�شا�شيا ومهما يف  تعد موؤ�شر� 
�لنطالقة �لتي حتفز �ملوظف على توجيه طاقاته للتميز 
ليحقق  ق��در�ت ومهار�ت  لديه من  ما  و��شتثمار  و�لنجاح 
ذ�ته ويخدم وطنه وجمتمعه، كما �أن بيئة �لعمل �ل�شعيدة 
و�لإي���ج���اب���ي���ة ت��ع��د ب��اع��ث��ا ل��ل��م��وظ��ف ل��ي��ت��ح��دى �لظروف 

ومبتكرة  خ��الق��ة  ب��اأف��ك��ار  �لإت��ي��ان  م��ن  ويتمكن  �ملحيطة 
�أن  �أو�شح فهد هيكل  و�لتميز. من جهته،  للتفوق  تدفعه 
�إىل  �حلا�شرين  توجيه  يف  يتمثل  �ملحا�شرة  من  �لهدف 
و�شرورة  و�ل�شعوبات يف حياتنا  �لتحديات  �شبل مو�جهة 
�لعقبات، موؤكد�  لنتجاوز خمتلف  �إيجابية  بروح  �لتفكر 
على  وقدرته  �شلوكه  على  ينعك�س  �مل��رء  تفكر  �أ�شلوب  �أن 
�ت��خ��اذ ق�����ر�ر�ت �شليمة وب��ال��ت��ايل م��ق��درت��ه ع��ل��ى �إح���د�ث 
�لتجارب  من  ع��دد�  م�شتعر�شا  حياته،  يف  حقيقي  تغير 
�لإيجابي يف  �لتفكر  و�أثر  �لو�قعية يف �حلياة  و�لق�ش�س 

حل �لإ�شكاليات على �ل�شعيدين �ل�شخ�شي و�ملهني. 

مركز �شرطة �ملرقبات ينظم حما�شرة يف �لتفكري �لإيجابي

اللواء املري اأثنى على جهوده وفوزه مب�صابقة جامعة هواوي ال�صينية

»من �أجل �شقيقته« مالزم يف �شرطة دبي يبتكر جهازً� يحلل جودة �لهو�ء 

�لعميد �لفال�شي يرت�أ�س �جتماع �للجنة �ملنظمة ملوؤمتر �ملندوبني 
�ملفو�شني لالحتاد �لدويل لالت�شالت

جل�شة )�لإعالمية �لإمار�تية .. م�شرية عطاء( تثمن جهد دور 
�ملر�أة يف �لعمل �ل�شحفي

قائد عام �شرطة عجمان يتفقد مركز 
�شرطة �حلميدية �ل�شامل

»�ل�شوؤون �لإ�شالمية« تتربع بن�شف 
مليون درهم ل�شندوق �لفرج

•• عجمان -وام:

 تفقد �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد 
عام �شرطة عجمان مركز �شرطة �حلميدية �ل�شامل، ير�فقه 
�ل�شر�تيجية  �إد�رة  م��دي��ر  �ل�شام�شي  عبيد  ع��ل��ي  �لعميد 
مدير  نائب  �لنعيمي  حممد  خالد  و�لعقيد  �لأد�ء،  وتطوير 
عام �لعمليات �ل�شرطية، وذلك وفق برنامج �لتفتي�س �لزمني 
لالطالع على �شر �إجر�ء�ت �لعمل و�لوقوف على �لحتياجات 
ومتطلبات �لتطوير و�لتحديث، حتقيقا ل�شر�تيجية وز�رة 
وفق  �لإد�ري���ة  �خل��دم��ات  كافة  تقدمي  �إىل  �لهادفة  �لد�خلية 

معاير �جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.
�إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  جر  علي  �لعقيد  ��شتقبالهم  يف  وك��ان 
�ملطرو�شي  خلف  يحيى  و�مل��ق��دم  �ل�شاملة،  �ل�شرطة  م��ر�ك��ز 
�ل�شب�اط،  وعدد من  �ل�شامل  �حلميدية  �شرطة  رئي�س مركز 
حيث بد�أ �شعادة �لقائد �لعام ل�شرطة عجمان بتفتي�س �لطابور 
�لع�شكري وتفقد مركبات ودوريات �ل�شرطة للتاأكد جاهزيتها، 
ووجه ب�شرورة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة ل�شمان �ل�شتخد�م 
و�شالمة  �شالمتها  يخدم  مبا  �ملركبات  لهذه  و�لأمثل  �لفعال 

�لبيئة متا�شياً مع �شيا�شة �إد�رة �ملمتلكات.
ثم تفقد ق�شم �لبحث �جلنائي و�طلع على �إجر�ء�ت ��شتقبال 
�ل��ب��الغ��ات و�آل���ي���ات م��ت��اب��ع��ت��ه��ا، و�ط���ل���ع يف ق�����ش��م �مل�����رور على 
�لإح�شائيات �ملرورية ، و�لر�م�ج و�لآلي�ات و�لأجه�زة �ملتوف�رة 
و�أ�شاليب  �لعمل  �شر  على  و�طلع  �حلر��شات  ف��رع  ز�ر  كما   ،
�لأد�ء ، و��شتم�ع �إل�ى �آر�ء �لعاملي�ن ومقرحاته�م ب�ش�اأن توجيه 
مب�شتوى  و�لنهو�س  جهودهم  ب��ذل  �إىل  ودعاهم  �لعمل  �شر 

�لأد�ء لتنفيذ مهامهم على �أكمل وجه.
ويف نهاية �جلولة عقد �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد�هلل 
�لنعيمي �جتماعا مع �شباط مركز �شرطة �حلميدية �ل�شامل 
�جلولة  يف  عليه  �لط���الع  مت  م��ا  ب�����ش��اأن  �لتو�شيات  لتوجيه 
�ملركز،  يف  �ملتبعة  �لعمل  �أنظمة  لتطوير  تعزيز�ً  �لتفتي�شية، 
وتقدمي �خلدمات للمتعاملني بكافة �لو�شائل �لكفيلة لإجناز 
قيا�شية  زمنية  ف��رة  خ��الل  وي�شر  �شهولة  بكل  معامالتهم 
ر�شا  لرفع  �شعياً  و�لإج����ر�ء�ت،  �لعمليات  حتديث  خ��الل  من 
بالإجناز�ت  �شعادته  و�أ���ش��اد  �شعادتهم.  وحتقيق  �ملتعاملني 
ب���ذل ك��ل �جل��ه��ود �ملمكنة حلماية  ب�����ش��رورة  �مل��ق��دم��ة، ووج���ه 

�لأرو�ح و�ملمتلكات، وحفظ �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة.

•• ابوظبي- وام:

و�لأوقاف  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  ترعت 
يف  ي�شهم  �ل���ذي  �ل��ف��رج  ل�شندوق  دره���م  مليون  بن�شف 
�لدكتور  �ل�شيك  و�شلم  �ل�شجناء.  �أ���ش��ر  ع��ن  �لتخفيف 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  رئي�س  �لكعبي،  مطر  حممد 
�لإ�شالمية و�لأوق��اف، �إىل �شعادة حممد ح�شني خوري، 
�لأمني �لعام ل�شندوق �لفرج، بح�شور كبار �مل�شوؤولني يف 
�لهيئة و�ل�شندوق.  و�أ�شاد �لدكتور حممد مطر �لكعبي، 
�ملادي  و�ل��دع��م  و�لعطاء  �ل��ر�ح��م  بقيم  �لهيئة،  رئي�س 
تفعيال  �لر�شيدة  �لقيادة  من  �ل�شجناء  لأ�شر  و�ملعنوي 

مل��ب��ادئ دي��ن��ن��ا �حل��ن��ي��ف. و�أث���ن���ى ع��ل��ى ر���ش��ال��ة ومبادر�ت 
�شندوق �لفرج يف تعزيز �لرو�بط �لإن�شانية و�لجتماعية 
و�لعمل باأريحية ود�أب ليجعلو� �أ�شر �ل�شجناء ل ي�شعرون 
�أن  �لكعبي  و�أو�شح  و�ملعنوية.  �ملادية  بحاجة يف حياتهم 
مقدمة  يف  تاأتي  و�لأوق���اف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  ر�شالة 
وتفقد  �أي�شا  �لأ�شر  لهذه  �لد�عمة  و�خلر  �لر  �أعمال 
�لأوق����اف  ل��ه��م يف موؤ�ش�شة  ك���ان  ول��ذل��ك  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
ن�شيب مقدر من مال �هلل �لذي �أودعه لديها �لو�قفون 
دورها  ل��ت��وؤدي  �لوقفية  �ل�شناديق  يف  �خل��ر  �أه���ل  م��ن 
�لريادي و�لإيجابي يف تنمية �ملجتمع ودعم �شر�ئحه يف 

�ل�شحة و�لتعليم و�ل�شكن و�لإعا�شة وغرها.

•• اأبوظبي-وام:

�لعري  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  بحث 
�أبوظبي، خالل لقائه  وكيل د�ئرة �لق�شاء يف 
وفد� من وز�رة �لعدل �ملغربية برئا�شة �لكاتب 
�ل��ع��ام ع��ب��د�لإل��ه حل��ك��ي��م ب��ن��اين وك��ي��ل وز�رة 
�لعدل �ملغربية، فر�س �لتعاون و�لتن�شيق بني 

�جلانبني و�شبل تعزيزها.
حممد  علي  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء،  ح�شر 
�أبوظبي  لإم�������ارة  �ل���ع���ام  �ل���ن���ائ���ب  �ل��ب��ل��و���ش��ي 

�إد�رة  �لظاهري مدير  �ل�شاعر  و�مل�شت�شار علي 
خمي�س  �شالح  و�لدكتور  �لق�شائي  �لتفتي�س 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  ق��ط��اع  م��دي��ر  �جل��ن��ي��ب��ي 
�جلانب  م��ن  ح�شر  فيما  �ل����دويل،  و�ل��ت��ع��اون 
�ملغربي �ملفت�س �لعام حممد عبد�لنا�شر وكيل 
م�شاعد يف وز�رة �لعدل �ملغربية وعبد �لرفيع 
و�لدر��شات  �ل���ت���ع���اون  �إد�رة  م��دي��ر  روي���ح���ن 
ديو�ن وزير  �لفتوح رئي�س  و�لتحديث و�شكر 
�لعدل. و�أكد �مل�شت�شار �لعري حر�س �لد�ئرة 
ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  مع  �لتعاون  �أوج��ه  تفعيل  على 

توطيدها  على  و�لعمل  �مل�شرك  �لخت�شا�س 
و�إم���ك���ان���ات دع��م��ه��ا يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت مبا 
�لعمليات  و����ش��ت��د�م��ة  فاعلية  تعزيز  ي�شمن 
�ل�شامل  �لو�شول  �شهولة  و�شمان  �لق�شائية 
للخدمات. و�طلع �لوفد �ملغربي خالل �لزيارة 
�لق�شاء  د�ئ����رة  �ل��رق��م��ي��ة يف  ع��ل��ى �خل���دم���ات 
و�أمتتة  �مل��ع��ام��الت  �إجن���از  ت�شهيل  يف  ودوره����ا 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة وت��ب�����ش��ي��ط �لإج������ر�ء�ت 
و�لتاأكد من دقة �لبيانات و�شحتها مع �شمان 
�خت�شار �لوقت و�جلهد وتوفر قاعدة بيانات 

تت�شم بالدقة و�لكفاءة و�ل�شرية �لعالية.
وت���ع���رف �ل���وف���د ع��ل��ى �ل���ن���ظ���ام �لإل����ك����روين 
�ملركزية  �مل��ك��ت��ب��ة  م��ق��ت��ن��ي��ات  لإد�رة  �مل��ت��ك��ام��ل 
و�ل�شرجاع  �لإع����ارة  ن��ظ��ام  يت�شمن  و�ل���ذي 
�لذ�تي للكتب �لتي ي�شل عددها �إىل 12 �ألف 
عنو�ن يف �لقانون و�لعلوم �مل�شاعدة ل.. كما ز�ر 
�لعديد  يت�شمن  �ل��ذي  �لق�شاء  د�ئ��رة  متحف 
و�لوثائق  �لأ�شلية  �لفقهية  �ملخطوطات  من 
�لتاريخية �ملتعلقة بالنظام �لق�شائي يف �إمارة 

�أبوظبي.

)ق�شاء �أبوظبي(  تبحث تعزيز �لتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �لق�شائية �ملغربية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/

قم�شية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 117303

با�ش��م: فر�نز كيل جي �م بي �ت�س

وعنو�نه: نرنبرجر �شر��شي. 62، 86720 نوردلينغني - �ملانيا

و�مل�شجلة حتت رقم : )128155(  بتاريخ: 2011/01/11

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف : 2018/07/30 وحتى تاريخ : 2028/07/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 174893         بتاريخ :  2012/06/07

با�ش��م: دلتا ��س. �يه. �ند�شريال �ند كوّمر�شال كومباين �أف فود برود�كت�س
وعنو�نه: �جو�س �شتيفانو�س، �ّتيكا، 23 كيه �ل �م نا�شونال رود �ثينز-لميا، �ليونان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
مطبوخة  وف��و�ك��ه  ومربيات  )جيلي(  ه��الم  جم��م��دة؛  كمنتجات  �شابقا  �مل��ذك��ورة  �ل�شلع  وجميع  ومطهوة؛ 
بال�شكر، �لبي�س و�حلليب و�للنب ومنتجات �لألبان و�لزبادي، �حللويات �حلليب، كرميات �لألبان؛ م�شروبات 
�أ�شا�شا من �حلليب �و �للنب، م�شتح�شر�ت �حلليب للقهوة؛ �جلنب ومنتجات �لأجبان،  �حلليب �لتي تتكون 
�لزبدة؛ لب �لفو�كه و�خل�شرو�ت، �ل�شوربات، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لالأكل، وجبات �لطعام �ملجمدة طاملا 
�أ�شا�شا من �لروتني و/�أو  �نها �شمن هذه �لفئة؛ �ملنتجات �حلمية �لغذ�ئية لي�شت لأغر��س طبية وتتاألف 
�لدهون و/�أو �لأحما�س �لدهنية طاملا �نها �شمن هذه �لفئة؛ �ل�شندوي�شات مع �جلنب و�للحوم و�لأ�شماك 

وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد
�لو�ق�عة بالفئة: 29

�لكلمة  وفقها  �لكحلي  باللون  �لجنليزية  �للغة  ب��اأح��رف   DELTa كلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 
باللون  مثلث  د�خ��ل  دل��و  حتمل  لم��ر�ة  كاريكاتريه  ور�شمة  �لحمر  باللون   "ΔΕΛΤΑ" �ليونانية 

تركو�زي خلفة 3 حمر�ء
�ل�ش��ر�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن ��شتخد�م كلمة DELTa  وكلمة DELTA مبعزل عن 

�لعالمة ويف �لأو�شاع �لأخرى، حيث �أن �حلماية للعالمة مبجملها
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 230168         بتاريخ : 2015/04/01

با�ش��م: ميجيكا ��س. بي. �يه.
وعنو�نه: �شارع روما رقم 94، 15061 �ركو�تا �شكريفيا )�يه �ل(، �يطاليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملطاعم و �ملقاهي و �لكافتريات و حمال بيع �لأطعمة �خلفيفة و حمال بيع �لقهوة وبيت �لقهوة و مطاعم 
وم�شتلزماتها  و�ل�شر�ب  �لطعام  تقدمي  خدمات  �خلارجية؛  �لطلبات  مطاعم  وخدمات  �خلارجية  �لطلبات 
�لطعام؛  �إع��د�د  بالتعاقد؛  �لطعام  للمكاتب؛ خدمات  �لقهوة  توفر  �لإعا�شة،  �خلارجية وخدمات  للطلبات 

�إعد�د �لأطعمة و�مل�شروبات �خلارجية 
�لو�ق�عة بالفئة: 43

خلطوط  ر�شم  ويعلوها  مميزة  بطريقة  لتينية  باأحرف  مكتوبة   ca'puccino كلمة  �لعالمة:  و�شف 
مقو�شة ب�شكل مميز باللون �ل�شود

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 285717         بتاريخ :  2018/01/09

با�ش��م: كر�شتاجلانومك�س. �أنك.
وعنو�نه: �لطابق 5، تور �أيه، كوريا بيو بارك. 700 د�و�نغبانغيو-رو، بوند�نغ-غو، �شيونغنام-�شي، غيوجني-

دو، 13488، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

لاللتهابات؛  �مل�شادة  �مل�شتح�شر�ت  �ملو�شعية؛  �مل�شكنات  لالأمل؛  مزيل  م�شتح�شر�ت  �مل�شكنة؛  �مل�شتح�شر�ت 
لالأمل؛  وم�شكنة  لاللتهابات  م�شادة  م�شتح�شر�ت  للحر�رة؛  وخاف�شة  لاللتهابات  م�شادة  م�شتح�شر�ت 
�لعظام؛  ه�شا�شة  لعالج  م�شتح�شر�ت  �ملفا�شل؛  �لتهاب  لعالج  م�شتح�شر�ت  للحر�رة؛  خاف�س  م�شكنات 
م�شتح�شر�ت لعالج �لتهاب �لرتكاز �ملرتبطة بالتهاب �ملفا�شل؛ تعوي�شات لعالج �لتهاب �ملفا�شل �لتنك�شية؛ 
م�شتح�شر�ت لعالج �لروماتيزم �لع�شلي؛ م�شتح�شر�ت لعالج �لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي؛ م�شتح�شر�ت 
�أو ��شطر�ب؛ �ل�شتعد�د�ت  لعالج ��شطر�ب �جلهاز �لع�شلي �لهيكلي؛ م�شتح�شر�ت لعالج مر�س �لتهابات 
و�لبيطرية؛  �ل�شيدلنية  �مل�شتح�شر�ت  �ل�شيدلنية؛  �مل�شتح�شر�ت  �ل��رخ��وة؛  �لأن�شجة  ��شطر�ب  لعالج 

�لدوية لالأغر��س �لطبية
�لو�ق�عة بالفئة: 5

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Acelex باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286179         بتاريخ :  2018/01/17
با�ش��م: �أوزلر زر�عة تيجاريت يف �شانايي �نونيم �شركيتي

وعنو�نه: ري�شاتبي ماهالي�شي 62003 �شوكاك باباتيا �أبارمتاين 33/�ف �شيحان �أ�شنا تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

يف  �ملدرجة  غر  �لغابات  منتجات  �لبذور؛  �أخ��رى؛  �أ�شناف  يف  �ملدرجة  غر  و�لب�شتانية  �لزر�عية  �ملنتجات 
فئات �أخرى؛ �لنباتات؛ �لنباتات �ملجففة للزينة؛ �أع�شاب �حلديقة �لطازجة؛ �أع�شاب �حلديقة �جلافة لجل 

�لديكور
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة LaVita باحرف لتينية فوقها ر�شمة هال وجنمة باللون بالرتقايل
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 286693         بتاريخ : 2018/01/30

با�ش��م: بورجو جيد� كون�شرفيجيليك يف �شال�شا �شانايى �نونيم �شركيتى
وعنو�نه: كوجاجيمى ماهالي�شى، �ي�شكي هوكوميت جادي�شى، نو:69، بورهانيى - باليكي�شر / تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�للحوم و�لأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد، منتجات �للحوم �ملعاجلة؛ �لبقول �ملجففة؛ �حل�شاء، �ملرق؛ زيت 
�أو  �أ�شل ع�شبي؛ منتجات �حلليب  �أ�شل حيو�ين؛ حليب من  �لزيتون �ملعالج، عجينة �لزيتون؛ �حلليب من 
�لألبان؛ زبدة؛ زيوت �شاحلة لالأكل؛ �لفو�كه و�خل�شرو�ت �ملجففة �أو �ملحفوظة �أو �ملجمدة �أو �ملطبوخة �أو 
�لبندق  زبدة  �ملجففة كوجبات خفيفة،  و�لفو�كه  �ملجهزة  �ملك�شر�ت  �لطماطم؛  �ململحة؛ معجون  �أو  �ملدخنة 
قابلة للدهن وزبدة �لفول �ل�شود�ين؛ �لطحينة )معجون بذور �ل�شم�شم(؛ �لبي�س و�لبي�س �مل�شحوق؛ رقائق 

�لبطاط�س؛ هالم )جيلي( ومربيات، وفو�كه مطبوخة بال�شكر، �شل�شة �لطماطم، هري�س �لطماطم
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة BURCU باللون �ل�شفر د�خل �طار باللون �لزرق
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 287011         بتاريخ: 2018/02/07

با�ش��م: �برون تكنولوجي �نونيم �شركيتي
وعنو�نه: ياكوبلو ماه. 81. �شوك. نو: 4/2 بيليكدوزو ��شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لل�شوء  �لباعثة  �لثنائية  �ل�شمامات  من  عر�س  �شا�شات  بها  و�ملعنى  )ل��د(  لل�شوء  باعثة  ثنائية  �شمامات 
و�شا�شات مر�قبة من �ل�شمامات �لثنائية �لباعثة لل�شوء وتلفزيونات من �ل�شمامات �لثنائية �لباعثة لل�شوء 
و�شا�شات من �ل�شمامات �لثنائية �لباعثة لل�شوء وم�شاعل �إر�شال �لإ�شار�ت من �ل�شمامات �لثنائية �لباعثة 

لل�شوء
�لو�ق�عة بالفئة: 9

باللون   C ح��رف  فيهل  �ل���ش��ود  باللون  لتينية  باحرف   LEDECA كلمة  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 
�لزرق

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287014         بتاريخ: 2018/02/07
با�ش��م: �أ�شا جروب دي�س تيجاريت ليمتد �شركيتي

وعنو�نه: حممودبيه ماه. ��شتوت�س 12. �د� نو: 18-24 باججيالر، ��شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة و�أجز�وؤها ولو�زمها و�ك�ش�شو�رتها و�ملعنى بها كرونومر�ت 
و�ل�شاعات  �حلائط  و�شاعات  �جل��وه��ر�ت،  من  و�ل�شاعات  �جليب  �شاعات  �ملع�شم،  �شاعات  دقيقة(،  )موقتات 
ول�شاعات  لل�شاعات  علب  �ل�شاعات،  �شال�شل  �ل�شاعات،  �أ�شاور  �ل�شاعات،  �أ�شرطة  �ل�شاعات،  �شيور  �لطاولة، 

�لكبرة، قطع �لغيار لل�شاعات ول�شاعات �لكبرة
�لو�ق�عة بالفئة: 14

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة Freelook مكتوبة ب�شكل خا�س بالجنليزية باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285772         بتاريخ :  2018/01/10
با�ش��م: �ل�شيد �شامر ديرو�ن بن �أديب

وعنو�نه: �شوريا – دم�شق – �لرو�شة – جانب �ملوؤ�ش�شة �لعامة لل�شنيما
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لزيوت  �للحوم؛  و�لطيور وم�شتخل�شات  و�ل�شردين  و�لطون  و�لأ�شماك  �ملعلبة  و�للحوم  �للحوم  �أنو�ع  كافة 
�ل�شاحلة لالأكل بكافة �أنو�عها و�لدهون و�ل�شحوم �ل�شاحلة لالأكل و�لكون�شروة و�حلليب ومنتجات �لألبان 

و�لأجبان 
�لو�ق�عة بالفئة: 29

 ALRAWABI AL كلمات  ��شفلها  بالعربية  �خل�شر�ء  �لرو�بي  كلمات  عن  عبارة  �لعالمة:  و�شف 
�ل�شود باللون  لتينية  باحرف   KHADRA

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285790         بتاريخ :  2018/01/10
با�ش��م: ليمتد ليبلتي كومباين "تريدجن هاو�س "كوخنيا بيز �جلر�نيت"

وعنو�نه: رو�شيا �لحتادية 153000، حمافظة �إيفانوفو، مدينة �إيفانوفو، �شارع �شمرنوف، �ملنزل رقم 105ب
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

رقائق �لبطاطا
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمات بيج لن�س بالعربية كتبت على قبعة طباخ خلفها ر�شم حبات بندورة وفلفل 
حلو و جزر و�رو�ق �شجر بجابنها كلمات Big Lunch باحرف لتينية كتبت على قبعة طباخ خلفها ر�شم 
حبات بندورة وفلفل حلو و جزر و�رو�ق �شجر باللو�ن �لبي�س و�لبنف�شجي و�لحمر و�لرتقايل و�لخ�شر

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 285791         بتاريخ :  2018/01/10
با�ش��م: ليمتد ليبلتي كومباين "تريدجن هاو�س "كوخنيا بيز �جلر�نيت"

وعنو�نه: رو�شيا �لحتادية 153000، حمافظة �إيفانوفو، مدينة �إيفانوفو، �شارع �شمرنوف، �ملنزل رقم 105ب
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

با�شتا )معكرونة(، نودلز )معكرونة رقيقة(، �شريط رقائق �ل�شعرية
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمات بيج لن�س بالعربية كتبت على قبعة طباخ خلفها ر�شم حبات بندورة وفلفل 
حلو و جزر و�رو�ق �شجر بجابنها كلمات Big Lunch باحرف لتينية كتبت على قبعة طباخ خلفها ر�شم 
حبات بندورة وفلفل حلو و جزر و�رو�ق �شجر باللو�ن �لبي�س و�لبنف�شجي و�لحمر و�لرتقايل و�لخ�شر

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286178         بتاريخ :  2018/01/17
با�ش��م: �أوزلر زر�عة تيجاريت يف �شانايي �نونيم �شركيتي

وعنو�نه: ري�شاتبي ماهالي�شي 62003 �شوكاك باباتيا �أبارمتاين 33/�ف �شيحان �أ�شنا تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

يف  �ملدرجة  غر  �لغابات  منتجات  �لبذور؛  �أخ��رى؛  �أ�شناف  يف  �ملدرجة  غر  و�لب�شتانية  �لزر�عية  �ملنتجات 
فئات �أخرى؛ �لنباتات؛ �لنباتات �ملجففة للزينة؛ �أع�شاب �حلديقة �لطازجة؛ �أع�شاب �حلديقة �جلافة لجل 

�لديكور
�لو�ق�عة بالفئة: 31

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة hasat  باحرف لتينية فوقها ر�شمة فر��شة باللون �لخ�شر
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287119         بتاريخ: 2018/02/11
با�ش��م: يف بي بر�ندز �نرنا�شونال ��س �يه

وعنو�نه: 5 دوناف بلفد، 4003 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لبرة )�شر�ب �ل�شعر( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغرها من �مل�شروبات، م�شروبات م�شتخل�شة من �لفو�كه 
وع�شائر �لفو�كه، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات 

�لو�ق�عة بالفئة: 32
و�شف �لعالمة: عبارة عن �حرف و�رقام F2F بالالتينية باللون �ل�شود

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 287120         بتاريخ: 2018/02/11

با�ش��م: باملود� �أنك.
وعنو�نه: 5-1-21، كيونان�شو. مو�شا�شينو-�شي، طوكيو، �ليابان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لرو�ئح  �إز�ل��ة  �أجهزة  ه��و�ء؛  جمففات  �لهو�ء؛  تر�شيح  من�شاآت  كهربائية؛  ت�شخني  �أجهزة  ه��و�ء؛  معقمات  �مل��اء؛  �أو  �لهو�ء  ملعاجلة  تاأين  �أجهزة 
�لبخار لأغر��س  �ل�شناعية؛ من�شفة  �لغ�شيل كهربائية  لالأغر��س  للماء؛ خز�ئن عر�س مردة؛ جمففات  �لكريهة من �جلو؛ من�شاآت تريد 
ت�شفيف �ل�شعر؛ �آلت جتفيف �ل�شعر لإ�شتخد�م �شالونات �لتجميل؛ مبخر�ت �ل�شعر لإ�شتخد�م �شالونات �لتجميل؛ �أحو��س �ل�شامبو لإ�شتخد�م 
حمالت �حلالقة؛ �أجهزة ومعد�ت طهو لالإ�شتخد�م �لتجاري؛ �آلت جتفيف ��ل�شحون لالإ�شتخد�م �لتجاري؛ �آلت تطهر �ل�شحون لالإ�شتخد�م 
كهربائية  خبز  حمم�شات  �لتجاري؛  لالإ�شتخد�م  �ملطبخ  مغا�شل  �لتجاري؛  لالإ�شتخد�م  متكاملة  مغا�شل  مع  مطبخية  عمل  �أ�شطح  �لتجاري؛ 
لأغر��س �شناعية؛ �أفر�ن حمم�شات خبز كهربائية لأغر��س �شناعية؛ غاليات كهربائية لأغر��س �شناعية؛ طبخات �لأرز �ل�شناعية؛ طبخات 
�لرثيات؛  �لطبية؛  لالأغر��س  لي�س  �لبنف�شجية  فوق  �لأ�شعة  م�شابيح  �لإ���ش��اءة؛  �جهزة  من  غرها  و  كهربائية  م�شابيح  �شناعية؛  لأغر��س 
�آلت  �لطبية؛  لالغر��س  لي�س  كهربائية  بطانيات  �لكهربائية؛  للم�شابيح  �ل�شوء  عاك�شات  �إ�شاءة؛  �أجهزة  )ليد(  لل�شوء  �لثنائية  لل�شمامات 
�شنع �خلبز لالأغر��س �ملنزلية؛ �شجاد يدفاأ كهربائياً؛ �ملر�وح �لكهربائية؛ �جهزة �لرطيب �لكهربائية لالأغر��س �ملنزلية؛ �لأجهزة �لكهربائية 
�حلر�رية �ملنزلية؛ جمففات �ل�شعر؛ �أجهزة ومعد�ت �لطهو؛ طباخات؛ مو�قد )�أفر�ن( �ملطبخ؛ �أو�ين طهو كهربائية؛ فرن حتمي�س كهربائي؛ 
�لأرز  �أفر�ن ميكروويف )�أجهزة طهو(؛ �شخانات ماء كهربائية؛ طباخات  �ملنزلية؛  �لكهربائية لالغر��س  �آلت خبز �خلبز  غاليات كهربائية؛ 
منزلية؛  لأغ��ر����س  �لكهربائية  غر  �لطهي  �شخانات  �ل��نب؛   حمم�شات  كهربائية؛  �لقهوة  �آلت  للطبخ؛  كهربائية  تعقيم  �أوع��ي��ة  كهربائية؛ 
�أ�شطح عمل مطبخية مع مغا�شل متكاملة لالأغر��س �ملنزلية؛ مغا�شل �ملطبخ لالأغر��س �ملنزلية؛ مر�شحات )فالتر( �حلنفيات �ملنزلية غر 
�لكهربائية؛ فو�ني�س ورقية قائمة )�أندون(؛ �لفو�ني�س �لورقية �ملحمولة )ت�شوت�شني(؛ م�شابيح غاز؛ م�شابيح زيتية؛ مد�خن �مل�شباح؛ مو�قد 

لالغر��س �ملنزلية غر كهربائية
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة BALMUDA باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287692         بتاريخ: 2018/02/20
با�ش��م: �شركة م�شاندة �لكيانات للتجارة )�شركة �شخ�س و�حد( 

وعنو�نه: �شارع �لأمر حممد بن عبد �لعزيز - مركز �بن حمر�ن - جدة - �ململكة �لعربية �ل�شعودية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

للدمى؛  ر�شاعات  للدمى؛  للدمى؛ مالب�س  �أ�شرة  دمى؛  )لعب(؛  بناء  قو�لب  لوحية؛  �ألعاب  لعب؛  بالونات 
دمى  ورق��ي��ة؛  ط��ائ��ر�ت  ع��ج��الت؛  ذ�ت  م�شتقيمة  زلج���ات  للدمى؛  ر���ش��اع��ات  للدمى؛  غ��رف  للدمى؛  بيوت 
متحركة؛  دم��ى  لعب؛  ك��ر�ت  لعب؛  بالونات  منزلية؛  �ألعاب  )لعب(؛  نقالة  هو�تف  لعب؛  �أقنعة  متحركة؛ 

زلجات ذ�ت عجالت؛ �شكوتر�ت )در�جات تدفع بالرجل(؛ )�ألعاب(؛ دمى �لدببة؛ �ألعاب
�لو�ق�عة بالفئة: 28

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة NINJAGO باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287963         بتاريخ: 2018/02/25
با�ش��م: ناهيتا ر�شتور�ن ��شليتميجليغى يف ياترم �نونيم �شركيتي 

وعنو�نه: ديكيليتا�س ماهالي�شي، �وزينجى �شوكاك، نو:8، بويوكهانلى بالز�، ب�شكتا�س، ��شطنبول، تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات توفر �لأطعمة و�مل�شروبات؛ �لفنادق، �ملطاعم؛ خدمات �ملقاهي-�ملطاعم �لبار�ت؛ �لقامة �ملوؤقتة؛ 
بها  و�ملعنى  �خلا�شة  �ملنا�شبات  لجل  �لجتماعية  و�ملنا�شبات  �لولئم  مر�فق  تاأجر  �ملوؤقتة؛  �لإقامة  حجز 

حفالت �لزفاف و�ملوؤمتر�ت؛ دور �حل�شانة �ليومية )�حل�شانات(؛ �إيو�ء �حليو�نات
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة KOJA  باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288016         بتاريخ: 2018/02/26
با�ش��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. �يه. / ��س. بي. �آر. �ل.

وعنو�نه: و�بين�شتيل�شتاند�شر�ت 5، 1081 بروك�شل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مثلج؛  �شاي  �شاي؛  �ل�شوكولتة؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  �لكاكاو؛  �أو  �لقهوة  �أ�شا�شها  م�شروبات  �لكاكاو؛  �لقهوة؛ 
حلويات؛ �شوكولتة؛ ب�شكويت؛ ب�شكويت ه�س؛ ب�شكويت �لويفر؛ بوظة )�أي�شكرمي(؛ مثلجات �شاحلة لالأكل

�لو�ق�عة بالفئة: 30
و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمات GODIVA DOME باحرف �للغة �لجنليزية باللون �ل�شود

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 288186         بتاريخ: 2018/02/28

با�ش��م: �شدر تك�شتيل �شانايي دي�س تيجاريت ليمتد �شركيتي
��شطنبول،  �شوكاك، نو: 47، كو�شوك�شيكمجة،  ��شيك  باهاريه جادي�شي،  وعنو�نه: مهمت عاكف ماهالي�شي، 

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

�ملالب�س مبا فيها �ملالب�س �لد�خلية و�ملالب�س �خلارجية بخالف �ملالب�س �لو�قية لأغر��س خا�شة؛ جو�رب 
ق�شرة، لفاعات �أو لفحات )مالب�س(، �شالت، بند�نات، �لأو�شحة، �أحزمة )مالب�س(؛ �لب�شة �لقدم، �أحذية، 
�شبا�شب، �شنادل، �أغطية �لر�أ�س، قبعات، قبعات باأطر�ف �أمامية، بريه )قبعات م�شتديرة م�شطحة(، قبعات 

)�أغطية للر�أ�س(، قبعات �شيقة بحجم �جلمجمة
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة CAZADOR باحرف لتينية فوقها ر�شمة طر باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم : 288187         بتاريخ: 2018/02/28

با�ش��م: دي �إيلنجي بار ري�شتور�ن �أ�شلتميجيليجي يف ياترمي �أنونيم �شركيتي
وعنو�نه: ديكيليتا�س ماهالي�شي، �وزينجى �شوكاك، نو:8،  ب�شكتا�س، ��شطنبول، تركيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات لتوفر �لطعام و�ل�شر�ب؛ �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، �لكافتريات؛ �ملقاهي، خدمات �ملقا�شف 
وم�شتلزمتها،  و�ل�����ش��ر�ب  بالطعام  �لتزويد  �خلفيفة،  �لوجبات  مطاعم  �لكوكتيل،  ���ش��الت  )�لكانتينات(، 
�أماكن  حجز  و�ل�����ش��ر�ب؛  �لطعام  توفر  �خل��دم��ات  يف  �مل�شتخدمة  �لطعام  خدمة  م��ع��د�ت  ت��اأج��ر  �حل��ان��ات؛ 
�لإقامة �ملوؤقتة، تاأجر مر�فق �ملاأدبات و�حلفالت �أو �ملنا�شبات �لجتماعية لجل �ملنا�شبات �خلا�شة و�ملعنى 
�لنهارية  �لرعاية  خدمات  �لنهارية؛  �لرعاية  مر�كز  توفر  و�لجتماعات؛  و�ملوؤمتر�ت  �لزفاف  حفالت  بها 

�حليو�نات �لأليفة، خدمات �إيو�ء �حليو�نات و�حليو�نات �لأليفة
�لو�ق�عة بالفئة: 43

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة FENIX باحرف لتينية ب�شكل خا�س باللون �خلمري
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288188         بتاريخ: 2018/02/28
با�ش��م: جورما جيد� يوريتم باز�رلما ياترمي �شانايي يف تيجاريت �أنونيم  �شركيتي

وعنو�نه: �إركينيز ماهالي�شي، رجب طيب �أردوجان بوليفارد، 158/�يه مركيز - كهرمان مار��س - تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ �ل�شكر؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ �خلمرة 
بوظة  �ملجمد(،  )�مل��اء  �لثلج  �ل��ب��ه��ار�ت؛  )�ل��ت��و�ب��ل(؛  و�ل�شل�شات  �خل��ل  �خل���ردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�شحوق 

)�أي�شكرمي(، حلوى �لبودينغ، حلوى �لبودينغ ��شا�شها �لرز
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة MUHALLEBIYE باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��ر�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428
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•• دبي-�لفجر:
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  و����ش��ل��ت 
دبي وموؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة، 
م��ب��ادرة »ز�ي���د يف ع��ي��ون �ل��ع��امل«، يف 
�ملتحدة  �لعامة لالأمم  �لأمانة  مقر 
�إث��ر�ء عام ز�يد  يف نيويورك، بهدف 
متتاز  م��ت��ف��ردة  ح�شارية  بفعاليات 
بثقل �إقليمي وعاملي، وحتي �لر�ث 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  لل�شيخ  �لبيئي 

نهيان، طيب �هلل ثر�ه.
�لعور،  م�شكان  �لدكتورة  و�أو�شحت 
�لدولية  ز�ي��د  �لعام جلائزة  �لأم��ني 
للبيئة، �أن هذه �ملبادرة تاأتي ��شتجابة 
لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����ش��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�إىل �لعامل  �إي�����ش��ال ر���ش��ال��ة  دب���ي، يف 
�ل�شيخ  �أن  م��ف��اده��ا   2018 ع��ام  يف 
ز�يد موجود، و�أن��ه �شيبقى يف قلوب 

وعقول حمبي دولة �لمار�ت. 
�أن تنظيم فعاليات مبادرة  و�أ�شافت 
�ل����ع����امل«، يف مقر  ع���ي���ون  »ز�ي�����د يف 
�لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة ل���الأمم �مل��ت��ح��دة يف 
�لبعثة  ب��دع��م م���ن  ن���ي���وي���ورك ج����اء 
�ملتحدة  �لعربية  لالإمار�ت  �لد�ئمة 
�لأمم  ومكتب  �ملتحدة،  �لأمم  ل��دى 
�مل��ت��ح��دة ل��ل��ت��ع��اون ف��ي��م��ا ب��ني بلد�ن 
�جل��ن��وب، وق��د �أق��ي��م��ت حت��ت عنو�ن 

»�إح�����ي�����اء �ل�������ر�ث �ل��ب��ي��ئ��ي وق���ي���ادة 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
�آل نهيان« وذلك يف �إطار �لحتفالت 
بعام 2018 �لذي ي�شادف �لذكرى 
لدولة  �ملوؤ�ش�س  �لأب  مليالد  �ملئوية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�إن �حلدث  �لدكتورة م�شكان  وقالت 
���ش��ه��د ح�����ش��ور �أك����رث م��ن 70 جهة 
م�شاركة ، مبا يف ذلك �ل�شفر�ء وكبار 
و�ليونان  كو�شتاريكا  من  �ملندوبني 
وجورجيا ولبنان وماليزيا ونيجريا 
�لعربية  و�ململكة  ورو���ش��ي��ا  وب��ول��ن��د� 
وجامعة  فل�شطني  ودولة  �ل�شعودية 
�لدول �لعربية و�لحتاد �لأوروب��ي ، 

ف�شال عن وفود �لعديد من �لدول 
�لأع�����ش��اء �لأخ����رى وك��ي��ان��ات تابعة 
�ملجتمع  ومنظمات  �ملتحدة  ل��الأمم 
�مل��ن��دوب��ني و�ملوظفني  �مل���دين وك��ب��ار 
من خمتلف منظمات �لأمم �ملتحدة 
�ملتحدة  �لأمم  م��ك��ت��ب  ذل���ك  يف  مب��ا 
 ، �جلنوب  بلد�ن  بني  فيما  للتعاون 
و�إد�رة �لأمم �ملتحدة حلفظ �ل�شالم 
لل�شوؤون  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  و�إد�رة   ،
ومركز   ، و�لجتماعية  �لقت�شادية 
و�لأزم���ات  للعمليات  �ملتحدة  �لأمم 
�لدويل  �ملتحدة  �لأمم  �شندوق  و   ،
حلالت �لطو�رئ لالأطفال ومنظمة 
�لأمم �ملتحدة للمر�أة ومنظمة �لأمم 

�ملتحدة للربية و�لعلوم و�لثقافة.
�لعور  م�شكان  �ل��دك��ت��ورة  و�أو���ش��ح��ت 
�إىل  �أن ه��ذ� �حل��دث �ملرموق يهدف 
�ل�شتد�مة  م��ف��ه��وم  ون�����ش��ر  ت��ع��زي��ز 
جميع  يف  �خل�شر�ء  �حلياة  وثقافة 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، وه���و مب��ث��اب��ة �حياء 
�لأول  �لبيئة  رج��ل  لنهج  و��شتمر�ر 
�هتماماً  �ب���دى  �ل���ذي  ز�ي���د  �ل�شيخ 
كبر�ً لبناء قدر�ت �ل�شباب و�شانعي 
كبر  ب�شكل  و��شتثمر  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات، 
�ملهددة  �حل��ي��ة  �لأن�������و�ع  ح��م��اي��ة  يف 
�لعربي،  �مل���ه���ا  م��ث��ل  ب���الن���ق���ر�����س، 
�لبحرية،  و�ل�����ش��الح��ف  و�ل�����ش��ق��ور، 
�ملحميات  �إن�������ش���اء  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

�لطبيعية، �إميانا منه باأن لكل كائن 
على  �حل���ف���اظ  يف  ي��ل��ع��ب��ه  دور�ً  ح���ي 

�لتو�زن �لطبيعي.
�أن  �إىل  م�شكان  �ل��دك��ت��ورة  و�أ����ش���ارت 
�لعاملية  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ن�����ش��اط��ات 
�مل�شاركات  على  تتوقف  مل  و�ملحلية 
بل  و�مل����ل����ت����ق����ي����ات،  �مل��������وؤمت��������ر�ت  يف 
قوة  م��ن  بنجاح  �ملوؤ�ش�شة  ��شتفادت 
و�لتو��شل  �لإع��الم  و�شائل  من�شات 
�لر�شمي على  �لجتماعية وموقعها 
جمهورها  م��ع  للتو��شل  �لإن��رن��ت 
�مل����ح����ل����ي و�لإق�����ل�����ي�����م�����ي و�ل���������دويل 
م�شاركتها  على  �ل�����ش��وء  ولت�شليط 
�ل�شركات  من  للعديد  و��شت�شافتها 

�مل�شهورة عاملياً �لفعاليات �لبيئية يف 
�ملن�شة  وعلى  �ملنطقة  �أنحاء  جميع 
موؤ�ش�شة  ��شتخدمت  كما  �ل��دول��ي��ة. 
ز�يد هذه �لقنو�ت للفت �لنتباه �إىل 
�أن�شطتها �لر�مية �إىل حماية �لبيئة 
�مل�شتويات  على  �مل�شتد�مة  و�لتنمية 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
�أن�شطتها  خ������الل  م����ن   ، و�ل�����ي�����وم 

�ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة مب��ا يف ذلك 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع���ر  �ل��ت�����ش��وي��ق 
لتطبيق  و�ل�����روي�����ج  �لج���ت���م���اع���ي 
�لأجهزة  ع��ل��ى  �لأخ�����ش��ر  �ل��ت��ح��دي 
�ل���ذك���ي���ة ، و���ش��ل��ت م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي���د 
يبلغ  ج��م��ه��ور  �إىل  للبيئة  �ل��دول��ي��ة 
�ملجال  �ملهتمني يف  2.7 مليون من 

�لبيئي من جميع �نحاء �لعامل.

•• دبي-الفجر:

�لإ�شالمي،  �ملعلومات  مركز  مدير  �جلنيبي،  �شامل  ر��شد  ق��ال 
دب��ي، وفرعه  �لرئي�شي مبنطقة �حل�شيبة يف  �ل��ذي يقع مقره 
�حلجة  ذي  م��ن  �لع�شر  فعاليات  برنامج  �إن  �خليمة:  ر�أ����س  يف 
و�لأن�شطة  �ملحا�شر�ت  من  ع��دد  على  ��شتمل  و”�لأ�شحى” 
�لع�شر  �لأي��ام  عن  خا�شة  عمل  وور�شة  فعالية  بينها  �ملتنوعة، 
�لأوىل من ذي �حلجة، خ�ش�س للجاليات �ملقيمة يف �لإمار�ت، 
وحما�شرة متخ�ش�شة حول �لتعريف بف�شل “ع�شر ذي �حلجة” 
�أخرى  �لأفريقية، وحما�شرة  و�أركان �حلج، خ�ش�شت للجالية 

�لأيام  ف�شل  �أي�شا  تناولت  و�لفلبينية،  �ل�شينية  للجاليتني 
ذي �حلجة”. من  “�لع�شر 

 وقد �ختتم مركز �ملعلومات �لإ�شالمي �لتابع جلمعية د�ر �لر، 
و�لتوعوية،  �لثقافية  �لدينية  �لفعاليات  م��ن  حزمة  م��وؤخ��ر�، 
�مل��وج��ه��ة ل��ع��دد م���ن �جل���ال���ي���ات، �مل��ق��ي��م��ة ع��ل��ى �أر������س �لدولة، 
�لأ�شحى  وع��ي��د  �حلجة”  ذي  م��ن  �لأو�ئ����ل  “�لع�شر  مبنا�شبة 
�لإ�شالمية،  �لثقافة  ن�شر  يف  �مل��رك��ز  �شيا�شة  �إط���ار  يف  �مل��ب��ارك، 
وتر�شيخ  �ل�شحيحة،  �لأ�شول  ين �حلنيف وفق  بالِدّ و�لتعريف 
قيم �لت�شامح و�لو�شطية و�لعتد�ل، وحماربة �لغلو و�لتطرف 

و�لأفكار �ل�شاذة.

�ملا�شي  �لأ�شحى  عيد  برنامج  �أن  �إىل  �جلنيبي  ر����ش��د  و�أ���ش��ار   
ت�����ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة، وج��ه��ت ل��ل��ج��ال��ي��ات ل��ل��ع��دي��د من 
�لأخرى  و�جلاليات  و�لرو�شية،  و�لفلبينية  �ل�شينية  �جلاليات 
�أب��رزه��ا فعالية حت��ت ع��ن��و�ن )ي���وم يف  �ملقيمة يف �ل��دول��ة، م��ن 
�حلرم(، وهو عر�س مفتوح لكل �جلاليات، نظمه �ملركز مب�شرح 
و�آليات  �مل��ك��ي،  �حل��رم  وثائقي” ح��ول  ج��م��ر�، ل”فيلم  مدينة 
�إد�رت��ه وتعيني �لأئمة فيه، مع ت�شليط �ل�شوء على بئر زمزم، 
�لعاملني يف  �مل�شوؤولني و�ملوظفني  و�لذي حتدث فيه عدد من 
�إقبال من �جلاليات وجت��اوز عدد  �لفعالية  �حل��رم، وقد لقت 

�حل�شور �لألف �شخ�س من خمتلف �جلاليات.

مركز �ملعلومات �لإ�شالمي يقيم »يوم يف �حلج« للجاليات يف �لدولة

نظمتها موؤ�ص�صة زايد الدولية للبيئة بالتعاون مع �صرطة دبي 

»ز�يد يف عيون �لعامل« ت�شل �أروقة �لأمم �ملتحدة

بتنظيم مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث

عقد جل�شة تعريفية حول »رحلة �لهجن 2019«  يف مركز �ل�شباب بدبي 

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : وي�صت ال ايه للتجارة العامة - �ص ذ م م  
�ل�شكل    3  - �ل�شناعية  �خل��ور  ر����س   - دب��ي  بلدية  رق��م 017 ملك  : معر�س  �ل��ع��ن��و�ن 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    660146 : �لرخ�شة  رق��م    ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1083677  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
، وذلك مبوجب  �أعاله  �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/9/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/2/11  وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ال�صرق 
االو�صط لتدقيق احل�صابات - عو�ص العامري  �لعنو�ن : مكتب رقم 1304 ملك 
ملي�س حممد فو�ز - بردبي - بزن�س باي   هاتف : 5148248-04  فاك�س : 04-5148252  
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�شتند�ت و�لأور�ق  م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

��شم �ل�شركة : وي�صت ال ايه انتيك غالريي - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : فيال 634A ملك خليفة �شاعن عبد�هلل �ملهري - �م �شقيم �لوىل - �ل�شكل 
بال�شجل  �لقيد  رق��م    770925 : �لرخ�شة  رق��م    ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1279791  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
، وذلك مبوجب  �أعاله  �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/9/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/9/11 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ال�صرق 
االو�صط لتدقيق احل�صابات - عو�ص العامري  �لعنو�ن : مكتب رقم 1304 ملك 
ملي�س حممد فو�ز - بردبي - بزن�س باي   هاتف : 5148248-04  فاك�س : 04-5148252  
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�شتند�ت و�لأور�ق  م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات - عو�ص العامري  
ب��زن�����س باي    ب��ردب��ي -  ف���و�ز -  �ل��ع��ن��و�ن : مكتب رق���م 1304 م��ل��ك ملي�س حم��م��د 
هاتف : 5148248-04  فاك�س : 5148252-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  وي�صت ال 
بتاريخ   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  العامة - �ص ذ م م  وذل��ك مبوجب  للتجارة  ايه 
2018/9/11  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/2/11 وعلى من 
�إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عر��س  لديه 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : ال�صرق االو�صط لتدقيق احل�صابات - عو�ص العامري  
 : ب��اي   هاتف  ف��و�ز - بردبي - بزن�س  �لعنو�ن : مكتب رق��م 1304 ملك ملي�س حممد 
5148248-04  فاك�س : 5148252-04   مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  وي�صت ال ايه انتيك 
غالريي - �ص ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دب��ي بتاريخ  2018/9/11  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/11  وعلى من لديه 
�أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

�ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية ت�شتعر�س يف ندوة بالقاهرة جهود �لدولة �لإن�شانية و�لتنموية
•• القاهرة-وام:

��شتعر�شت �ل�شعبة �لرملانية للمجل�س �لوطني �لحتادي خالل م�شاركتها يف 
�لندوة �لرملانية حول �لو�شع �لعربي �لر�هن �لتي ينظمها �لحتاد �لرملاين 
�لقاهرة على مدى يومني  �مل�شري يف  �لنو�ب  وي�شت�شيفها جمل�س  �لعربي 
ت�شهم يف خدمة  �لتي  و�لتنموية  �لإن�شانية  �لإم��ار�ت  دولة  جهود ومبادر�ت 
�أعينها يف  �لدولة و�شعت ن�شب  �أن  �إىل  �لرملانية  �ل�شعبة  �لب�شرية. ولفتت 
�ملقام �لأول �جلانب �لإن�شاين �لذي يتمثل يف تلبية �حتياجات �ل�شعوب و�حلد 
من �لفقر و�لق�شاء على �جلوع وبناء م�شاريع تنموية لكل من يحتاج �إليها 
يف دول �لعامل و�إقامة عالقات مع �لدولة �ملتلقية و�ملانحة و�إقامة �شر�كات 
��شر�تيجية لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي �تفق �ملجتمع �لدويل 
على تنفيذها خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة بهدف �لق�شاء على �لفقر.. م�شرة �إىل 

��شتهلها  �لتي  �خلارجية،  �لدولة  �شيا�شة  يف  متاأ�شل  �إرث  �ملنهجية  هذه  �أن 
�ملغفور له �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" 

و��شتلهمتها روؤية �لإمار�ت 2021.
�أع�شاء  ع�شويته  يف  ي�شم  �ل��ذي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لرملانية  �ل�شعبة  وف��د  ودع��ا 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي �شعادة كل من: خلفان عبد�هلل بن يوخه و�أحمد 
يو�شف �لنعيمي و�شامل عبد�هلل �ل�شام�شي �إىل �لعمل على �لت�شدي للتدخالت 
�جلماعات  ع��ن  �أ�شكاله  بكافة  �ل��دع��م  وق��ط��ع  �لعربي  �ل�����ش��اأن  يف  �لإقليمية 
متينة،  �أ�ش�س  على  �مل�شرك  �لعربي  �لعمل  وتعزيز  و�لإره��اب��ي��ة  �ملتطرفة 
و�تخاذ موقف ثابت و�شادق يرف�س �لتطرف و�لإرهاب بكافة �أ�شكاله و�لعمل 
على جتفيف منابعه و�لركيز على نهج تعزيز قيم �لت�شامح و�لتعددية بني 
وتبني  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  وتعزيز  �ل�شباب  على متكني  و�لعمل  �ل�شعوب 
�أ�ش�س �حلوكمة �لر�شيدة و�لعمل على تعزيز �لو�شاطة �لر�مية �إىل �لت�شوية 

�آخر  مكان  يوجد  ل  ب��اأن��ه  وخا�شة  �ل��ن��ز�ع  ن�شوب  ومنع  للنز�عات  �ل�شلمية 
بحاجة �إىل ت�شوية �شلمية وجهود و�شاطة �أكرث من منطقة �ل�شرق �لأو�شط 

�لتي �أدت �لنز�عات فيها �إىل زعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة.
و�أكد �لوفد يف هذ� �ملجال على �مل�شاعي �حلثيثة �لتي تبذلها دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لتعزيز �جلهود �لدبلوما�شية لإر�شاء �ل�شالم يف جميع �أنحاء 
م�شعى  �أب��رزه��ا  ولعل  �لغاية،  لهذه  حتقيقا  بها  �ملحيطة  و�ملناطق  �ملنطقة 
بجهود  و�أثيوبيا  �رت��ري��ا  ب��ني  �ل�شالم  �ت��ف��اق  �أث��م��ر  �ل��ذي  �ملثمرة  �لو�شاطة 

دبلوما�شية �إمار�تية.
عنو�ن  حملت  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  جل�شة  يف  م��د�خ��ل��ت��ه��ا  خ���الل  �ل�شعبة  و�أ����ش���ارت 
"�لتحديات �لد�خلية للوطن �لعربي و�مل�شاكل �لقت�شادية ومعوقات �لتنمية 
للعام �خلام�س على  �لإم��ار�ت حافظت  دول��ة  �أن  �لفقر و�لبطالة" �إىل  مثل 
�مل�شاعد�ت  جم��ال  يف  �لدوليني  �ملانحني  �أك��ر  �شمن  مكانتها  على  �ل��ت��و�يل 

�لتنموية �لر�شمية قيا�شا لدخلها �لقومي و�حتلت دولة �لإمار�ت �ملركز �لأول 
عامليا كاأكر جهة مانحة للم�شاعد�ت �خلارجية يف �لعامل للعام 2017.

ت�شاهم يف  �أن  �لإمار�تية بعدة مقرحات ميكن  �لرملانية  �ل�شعبة  وتقدمت 
قيام �لرملانات بلعب دور �أ�شا�شي يف جمال حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات ومو�جهة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي وب��ن��اء دول���ة  �ل��ت��ح��ول  وت��ع��زي��ز عملية 
�لتحديات. و�أو�شحت �ل�شعبة �لرملانية �لإمار�تية خالل مد�خلتها يف جل�شة 
�لعمل �لتي حملت عنو�ن "�لنظام �ل�شيا�شي �لعربي و�لتهديد�ت �خلارجية" 
�أهمية دور �لرملانات من خالل دبلوما�شيتها �لرملانية يف تعزيز ودعم جهود 
�لو�شاطة و�لت�شوية �ل�شلمية للنز�عات ومنع ن�شوبها بالتعاون مع �ملنظمات 
و�ل�شر�كات  �لتعاون  تعزيز  دورها يف  وكذلك  و�لدولية  �لإقليمية  �لرملانية 
�لإقليمية  و�ملنظمات  �خلا�س  و�لقطاع  �مل��دين  �ملجتمع  مع  �ل�شر�تيجية 
و�لدولية بهدف تنفيذ �لروؤية �لطموحة خلطة �لتنمية �مل�شتد�مة 2030.

•• دبي-الفجر:

 ع��ق��د م���رك���ز ح���م���د�ن ب���ن حممد 
تعريفية  جل�شة  �ل����ر�ث  لإح���ي���اء 
2019 يف  �ل��ه��ج��ن  رح���ل���ة  ح����ول 
بوليفارد  �لكائن يف  �ل�شباب  مركز 
نهاية  ب����دب����ي،  �لإم�����������ار�ت  �ب�������ر�ج 
�جلل�شة  وح�شر  �ملا�شي.  �لأ�شبوع 
جمموعة من �ل�شباب �لر�غبني يف 

�خلام�شة  �لن�شخة  �إىل  �لإن�شمام 
�شتقام  �ل���ت���ي  �ل��ه��ج��ن  رح���ل���ة  م���ن 
ب����د�ي����ة �ل����ع����ام �مل���ق���ب���ل. وت���ر�أ����ش���ت 
�لقمزي،  دميثان  بن  هند  �جلل�شة 
مركز  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث 
باملركز.  �مل�����ش��ئ��ول��ني  م����ن  وع������دد 
�مل�شاركة  �شبل  �حل�����ش��ور  ون��اق�����س 
�لتي  و�ل�����ش��ع��وب��ات  �ل��ت��دري��ب��ات  يف 

لتلقي  �لأي����������ام،  ه�����ذه  ج��م��ي��ع  �أو 
�ملخ�ش�شة  �ل��ع��زب��ة  يف  �ل��ت��دري��ب��ات 

مبنطقة �لنخرة يف دبي.  
نبذة عن �لرحلة

تعد جم��رد رحلة  �لهجن ل  رحلة 
�إىل �ل��ذ�ت يخلو فيها �ملرء بنف�شه 
وي�شتمتع بطبيعة �لتالل �لرملية 
بو�بة  �ي�����ش��اً  ب���ل ه���ي  �مل���ر�م���ي���ة، 
بعاد�ته  �لإم����ار�ت����ي  �ل�����ر�ث  �إىل 
�مل�شارك  ت�����ش��ط��ح��ب  وت���ق���ال���ي���ده، 
تتو�رى  �أخ���رى  زمنية  حقبة  �إىل 
�لرحلة  وتبقى  �لتاريخ.  ذ�ك��رة  يف 
��شتثنائية  م���غ���ام���رة  مب��ج��م��ل��ه��ا 
مو�طني  من  �مل�شاركون  يخو�شها 
�لدولة و�ملقيمني فيها، على ظهور 

�لهجن ملدة �أحد ع�شر يوما.

تاريخ الرحلة
�ملو�شم  ه��ذ�  �لهجن  رحلة  تنطلق 
يناير   16 �مل���و�ف���ق  �لأرب���ع���اء  ي���وم 
 2019 ي����ن����اي����ر   25 ول�����غ�����اي�����ة 
للرحلة  �مل��ق��رر  �ل��ت��اري��خ  ب���اأن  علماً 
للعو�مل  وف��ق��ا  للتغير  ي��خ�����ش��ع 
�إبالغ  �جلوية و�للوج�شتية و�شيتم 
�ملنت�شبني يف حال طر�أ �أي تغير.  

معلومات عامة حول الرحلة
ي��ع��ني م���رك���ز ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�ل��ر�ث كل عام، جمموعة  لإحياء 
�مل��ح��رف��ني يف جم����ال ركوب  م���ن 
�ملنت�شبني  تدريب  بهدف  �لهجن، 
للرحلة، فيما يوفر مركز حمد�ن 
ب������ن حم����م����د لإح�������ي�������اء �ل��������ر�ث 
ويقت�شي  م�������ش���ارك.   ل��ك��ل  ن���اق���ة 

ت��و�ج��ه �ل��ف��رد وم���ا ي��ق��دم��ه �ملركز 
من دعم وتدريب يف جمال ركوب 
يف  �لفعلية  �مل�شاركة  قبل  �لهجن 

هذه �لتجربة �ل�شتثنائية. 
موعد �لن�شخة �خلام�شة من رحلة 

�لهجن
مركز  يف  �لفعاليات  �إد�رة  وك��ان��ت 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث، 
ع��ل��ى مو�قع  �أع��ل��ن��ت م�����ش��ب��ق��اً  ق���د 
�ل���ت���و�����ش���ل و�مل����وق����ع �لإل����ك����روين 
�لت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  ل��ل��م��رك��ز 
�لرحلة  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  ل��ل��ت��دري��ب 
�مل��ق��ب��ل��ة �ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��د رح��ال��ه��ا يف 
16 يناير 2019 ملدة 11 يوماً. 
وميكن �لت�شجيل عر �إر�شال بريد 
ي��ح��م��ل ع���ن���و�ن »رحلة  �إل���ك���روين 
info@على  »2019 �ل��ه��ج��ن 

.hhc.gov.ae

التدريب
وت��ن��اول��ت �جل��ل�����ش��ة �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة يف 
�برزها  �ل�شباب حماور عدة  مركز 
�مل�شارك  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
وحمطات  وم�������ش���رب  م����اأك����ل  م����ن 
ومعاير  و�ل��ت��خ��ي��ي��م  �لإ����ش���ر�ح���ة 
�ملهار�ت  �إكت�شاب  وكيفية  �ل�شالمة 
و�ل����ل����ي����اق����ة �ل����ب����دن����ي����ة �ل����الزم����ة  
�لهجن  ظ���ه���ور  ع��ل��ى  ل����الإرحت����ال 
�ل�شحر�ء  يف  ���ش��ا���ش��ع��ة  مل�����ش��اف��ات 

و�شاعات طويلة.
وج����اءت �لإج���اب���ات و�ف��ي��ة ب��ع��د �أن 
ق��دم��ت ه��ن��د ب��ن دم��ي��ث��ان �لقمزي 
مركز  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 

حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث، 
عر�شا تقدمييا على �شا�شة �لقاعة 
�����ش���ت���ع���ر����س ت��ف��ا���ش��ي��ل و����ش���روط 
�مل�����ش��ارك��ة وم���ا ي���وف���ره �مل���رك���ز من 
دعم وموؤن وهجن للم�شاركة فيها 
وم��ع��اي��ر �ل�����ش��الم��ة �إ����ش���اف���ة �إىل 
خطوط  عن  ق�شر  وثائقي  فيلم 
�لتي  �ل�شابقة  و�ل��رح��الت  �ل�شر 
�ل�شنو�ت  خ����الل  �مل���رك���ز  ن��ظ��م��ه��ا 

�لأربع �ملا�شية. 
و �أو���ش��ح��ت ه��ن��د ب��ن دم��ي��ث��ان باأن 
قد  �خلام�شة  للن�شخة  �لتدريبات 
بد�أت فعليا يف �ملكان �ملخ�ش�س لها، 
وعن فتح باب �مل�شاركة لأي منت�شب 
�ملقيمني  �أو  �ل��دول��ة  مو�طني  م��ن 
ف��ي��ه��ا وق����ال����ت: غ��اي��ت��ن��ا ت��ك��م��ن يف 
�ملهارة  لكت�شاب  �ملتقدمني  تاأهيل 
�ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لهجن  �ل��الزم��ة يف 
و�إن����ز�ل وتركيب  �إط��ع��ام  فيها  مب��ا 
و�حل�شول  ظهورها  على  �ل�����ش��د�د 
�ملرجوة  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  ع��ل��ى 
على  �لر�كب  ق��درة  تعزز من  �لتي 
�ل���ت���ح���م���ل و�ل�������ش���م���ود وك�����ل ذلك 
ع��م��ل متخ�ش�س  ف��ري��ق  ب��اإ���ش��ر�ف 
بتق�شيم  وق���م���ن���ا  �ل����ت����دري����ب،  يف 
يتاأهل  جم��م��وع��ات  �إىل  �مل��ت��درب��ني 
للم�شاركة  �لأن�شب  �ل�شخ�س  منها 
يف ه���ذه �ل��رح��ل��ة ب��ن��اء ع��ل��ى �لد�ء 

و�ملقدر�ت �لذ�تية.     
�أيام:  ��شبوعيا  �ل��ت��دري��ب��ات  وت��ق��ام 
�لأح�����د و�لأث����ن����ني و�ل���ث���الث���اء من 
م�����ش��اء، وميكن   8 �إىل   5 �ل�����ش��اع��ة 
�لأن�شب  �ل��ي��وم  �خ��ت��ي��ار  للمنت�شب 

و�لرحال  �لتنقل  عند  �ملا�شي  يف 
�أحد  و��شتد�مة  �ل��ب��د�وة،  حياة  يف 
�ل�شحر�وية  �ل��ب��ي��ئ��ة  رم����وز  �أه����م 
وحث �ل�شباب على ممار�شة هو�ية 
ركوب �جلمال و�لعناية بها وعي�س 
�لتحمل  ق����وة  م���ن  ت���زي���د  جت���رب���ة 
لدى �لفرد و�لإعتماد على �لنف�س 

�لإلتز�م  �ل��ق��اف��ل��ة  �إىل  �لإن�����ش��م��ام 
�ملدرجة  و�ل���ق���و�ن���ني  ب���ال�������ش���روط 
�لفحو�شات  و�إج�����ر�ء  �مل��وق��ع  ع��ل��ى 
�مل���ب���دئ���ي���ة �ل����الزم����ة ل���ل���ت���اأك���د من 
�مل�شارك.  وق����درة  و���ش��الم��ة  �شحة 
وتهدف »رحلة �لهجن » �إىل تهيئة 
�أج�����و�ء مم��اث��ل��ة ل��ت��ل��ك �ل��ت��ي كانت 

�لو�حد،  �ل��ف��ري��ق  ب����روح  و�ل��ع��م��ل 
�لقدمية  �لطرق  تعلم  �إىل  �إ�شافة 
يف م��ع��رف��ة �لجت���اه���ات ب��ع��ي��د� عن 
�لتكنولوجيا  و�شائل  ��شتخد�مات 
�لو�شائل  ت�شتخدم  حيث  �حلديثة، 
و�خلر�ئط �لقدمية �لتي �عتمدت 

يف �لرحالت قدمياً.

Sunday   16   September   2018  -  Issue No   12428

We the Health Care Medical Services Company, 

registered with Trade license No. 1787324, and registered 

with Health Authority under License No. MF3986, has 

applied for the cancellation of the license as of  03- 09 - 

2018. Therefore, the dealing with insurance companies 

shall be ceased. Any one has the right to object against 

this announcement, he/she shall visit Health Authority 

and Department of Economic Development within one 

week from the publication date of this announcement, 

otherwise the Health Authority and Department of 

Economic Development is not responsible for any right 

of claim after expiration of such period as the required 

procedure shall be completed.

The Health Care Medical Services 

Announcement of
 License Cancellation 
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اأخبـار الإمـارات

•• االأردن-الفجر:

�لقاب�شة  �ن���دك�������س  ����ش���رك���ة  ق���ام���ت 
�ملنظمة ملوؤمتر ومعر�س دبي �لدويل 
برعاية  ديهاد  و�لتطوير-  لالإغاثة 
زيارتها  خ��الل  �شبيل  ع��اب��ر  ب��رن��ام��ج 
للعا�شمة �لأردنية حيث ز�ر وفد من 
�ل�شالم  عبد  �لدكتور  برئا�شة  ديهاد 
ملوؤمتر  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل����دين، 
علي  �أم  تكية  م��ق��ر  دي��ه��اد  وم��ع��ر���س 
�لرئي�شي يف �لعا�شمة �لأردنية وكان 
�أع�شاء  من  ع��دد  �لوفد  ��شتقبال  يف 
و�ملدير  ع��ل��ي  �أم  تكية  �د�رة  جمل�س 

�لعام. 
�لإد�رة  و���ش��ح��ت  �ل����زي����ارة  وخ�����الل 
تقدمي  جم��ال  يف  �ملختلفة  ج��ه��وده��ا 
�خلدمات �خلرية، حيث تعمل تكية 

�لإطعام  ب��ر�م��ج  توفر  على  علي  �أم 
�مل�شتد�مة على مد�ر �لعام من خالل 
من  لعدد  �لغذ�ئية  �ل��ط��رود  تقدمي 
���ش��ب��ي��ل توفر  �مل��ح��ت��اج��ة يف  �لأ����ش���ر 
�أع�شاء  �لكرمي لهم. و�شارك  �لعي�س 
�لوفد ب�شكب وجبات �لغد�ء �ل�شاخنة 
ق�شدو�  ���ش��خ�����س   400 م���ن  لأك����رث 
لتناول  �لرئي�شي  علي  �أم  تكية  مقر 
وج��ب��ات �ل��غ��د�ء �ل��ت��ي ي��ت��م تقدميها 
�ل��رئ��ي�����ش��ي �شمن  ي��وم��ي��اً يف م��ق��ره��ا 

برنامج عابر �شبيل.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ه�����ذه �ل�����زي�����ارة قال 
�لدكتور عبد �ل�شالم �ملدين، �لرئي�س 
ديهاد:  وم��ع��ر���س  مل��وؤمت��ر  �لتنفيذي 
يف  علي  �أم  تكية  ب��زي��ارة  “ت�شرفنا 
م���دي���ن���ة ع���م���ان ب��امل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
تعرفنا  ح��ي��ث  �ل�شقيقة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة 

ع��ل��ى �جل��ه��ود �جل��ب��ارة �ل��ت��ي تبذلها 
هذه �ملوؤ�ش�شة �خلرية و�لإن�شانية يف 
للمحتاجني  �لعون  يد  تقدمي  �شبيل 
من خمتلف مدن وقرى �ململكة. و�أود 
�أن �أنتهز هذه �لفر�شة لتقدمي جزيل 
�ل�شمو  ل�شاحبة  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر 
ب��ن��ت �حل�شني،  �مل��ل��ك��ي �لأم�����رة ه��ي��ا 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��رم 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل����دول����ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء، 
�ملنظمة  ه��ذه  لتاأ�شي�شها  دب��ي،  حاكم 
 ،2003 عام  منذ  �ملتميزة  �خلرية 
ا  �أي�شً و�أتقدم  جز�ها �هلل كل �خلر. 
علي  �أم  تكية  �إد�رة  ملجل�س  بال�شكر 
ومديرها �لعام و�لقائمني عليها من 
�لإد�ريني و�ملتطوعني وغرهم على 
ح�شن ��شتقبالهم لوفد ديهاد، وفقكم 

�هلل جميعاً يف عمل �خلر.«
تكية  ع��ام  م��دي��ر  �شكر  ناحيته  وم��ن 
�ندك�س  ���ش��رك��ة  بلقر  ���ش��ام��ر  ع��ل��ي  �أم 
�ليوم  “ ���ش��ع��دن��ا  ق���ائ���ال:  �ل��ق��اب�����ش��ة 
�ندك�س  �شركة  من  �لوفد  باإ�شتقبال 
وم��ب��ادرت��ه��م ب��رع��اي��ة ب��رن��ام��ج عابر 
�شبيل وحر�شهم على �مل�شاركة ب�شكب 

وجبات �لغد�ء للمحتاجني.”
 و�أ�شاف: »نعتز ب�شر�كتنا مع �شركة 
�ن��دك�����س �ل��ق��اب�����ش��ة خ����الل �لأع�����و�م 
�أم علي  �ل�����ش��اب��ق��ة ح��ي��ث ك��ان��ت ت��ك��ي��ة 
ج������زء�ً م���ن م��ع��ر���س وم����وؤمت����ر دبي 
�لدويل لالإغاثة و�لتطوير – ديهاد 

لأكرث من ع�شرة �أعو�م.« 
بتوفر  ح��ال��ي��اً  ع��ل��ي  �أم  تكية  وت��ق��وم 
�لدعم �لغذ�ئي �مل�شتد�م ل�ِ 30،000 
�أ������ش�����رة حم���ت���اج���ة وم���ع���ت���م���دة تقع 

حت���ت خ���ط �ل��ف��ق��ر �ل��غ��ذ�ئ��ي يف 12 
م����ن خالل  �مل���م���ل���ك���ة،  حم���اف���ظ���ة يف 
و�لتي  �ل�شهرية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل��ط��رود 
تفي  غذ�ئية  م��ادة   22 على  حتتوي 
�شهرياً  �لغذ�ئية  �لأ���ش��رة  مبتطلبات 

وعلى مد�ر �لعام.
ي��ع��د م��وؤمت��ر وم��ع��ر���س دي��ه��اد حدثاً 
�إن�����ش��ان��ي��اً ب����ارز�ً ي��ع��زز م�����ش��رة �لعون 
وعاملياً  �إقليمياً  و�لإغ��اث��ي  �لإن�شاين 
يف  نوعية  نقلة  �إح���د�ث  �إىل  وي�شعى 
لتطوير  �مل�شركة  �جل��ه��ود  م�شتوى 
�آل����ي����ات �ل���ع���م���ل وت��ن�����ش��ي��ق �ل���ر�م���ج 
�لق�شايا  جت��اه  �لإن�شانية  و�مل��و�ق��ف 
وت�شعف  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ت�������وؤرق  �ل���ت���ي 
قدرتها يف �حل�شول على �حتياجاتها 

�لأ�شا�شية.
موؤمتر  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر  وم����ن 

 – و�لتطوير  لالإغاثة  �ل���دويل  دب��ي 
دي��ه��اد ُي��ق��ام ���ش��ن��وي��ا ب��رع��اي��ة كرمية 
م��ن ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، حاكم 
�ل�شاد�شة ع�شر  �ل��دورة  وتنعقد  دب��ي، 

12-14 مار�س  ب��ني  م��ا  �ل��ف��رة  يف 
�ل�����دويل  دب�����ي  م���رك���ز  يف   2019

للموؤمتر�ت و�ملعار�س. 

•• دبي-الفجر:

ز�يد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
�ل�������وزر�ء وزير  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل 
����ش���وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����س م��رك��ز �ل�����ش��ب��اب �لعربي،  
يف  �لكائن  �ل�شباب  م��رك��ز  يف  �لأح���د  �ل��ي��وم  تنطلق 
�ل��دورة �لثانية من  �أب��ر�ج �لإم���ار�ت بدبي فعاليات 
�ل�شابة”،  �لعربية  �لإعالمية  “�لقياد�ت  برنامج 
�لذي يهدف لالرتقاء بخر�ت �ملو�هب �لإعالمية 
للم�شاهمة  مهار�تهم  و�شقل  و�مل��وؤث��ري��ن،  �ل�شابة 
و�إيجابية  متكاملة  �إعالمية  منظومة  تاأ�شي�س  يف 

ت�شمن ��شتمر�رية تطور �لقطاع.

 وي�شت�شيف �لرنامج �لذي يعقد ملدة �أ�شبوعني يف 
دبي و�أبوظبي مب�شاركة مئة �شاب و�شابة م�شوؤولني 
�مل��ت��ح��دث��ني، مب��ن فيهم معايل  ك��ب��ار،  ونخبة م��ن 
حم��م��د ب���ن ع���ب���د�هلل �ل���ق���رق���اوي. ع�����ش��و جمل�س 
و�مل�شتقبل،  �ل����وزر�ء  ���ش��وؤون جمل�س  وزي��ر  �ل����وزر�ء 
فار�س  �شهيل  بنت  �شما  معايل  مع  ح�شرياً  ولقاء�ً 
�مل���زروع���ي، وزي���رة �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب، نائب 
رئ��ي�����س م��رك��ز �ل�����ش��ب��اب �ل��ع��رب��ي، وج��ل�����ش��ة خا�شة 
ت��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا م��ع��ايل ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �لكعبي، 
�شناعة  كيفية  عن  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وزي��رة 

�لهوية �لعالمية �خلا�شة. 
�شعادة  تتناول فيها  �أخرى  ي�شتمل على جل�شة  كما 

�لإعالمي  للمكتب  �لعام  �ملدير  �مل��ري،  غ��امن  منى 
وجل�شة  �حل��ك��وم��ة،  يف  �لع���الم  دور  دب��ي  حلكومة 
خمي�س  عيد  م��رمي  �شعادة  فيها  ت�شتعر�س  �أخ��رى 
�مل���ه���ري، م���دي���ر ع����ام �مل��ك��ت��ب �لإع����الم����ي لإم�����ارة 
�ملنطقة  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل��رئ��ي�����س  �أب���وظ���ب���ي 
“twofour54”  �همية  و���ش��رك��ة  �لإع��الم��ي��ة 

�شناعة حمتوى حملي وعربي.
وي��ل��ت��ق��ي �مل�����ش��ارك��ون يف �ل��رن��ام��ج �أي�����ش��اً م��ع �أهم 
م�شطفى  منهم  �لعربية  �ل�شاحة  يف  �لإع��الم��ي��ني 
�إم  جمموعة  يف  �لريا�شية  �ل��ر�م��ج  م��دي��ر  �لآغ���ا 
حممد  كلية  عميد  جابر،  علي  و�لدكتور  �شي،  بي 
حترير  رئي�س  �لعريبي،  ومينا  لالإعالم،  ر��شد  بن 

�لعام  �ملدير  �لدخيل  وتركي  نا�شونال،  ذ�  �شحيفة 
لقناة �لعربية، وق�شورة �خلطيب �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة يوترن للرفيه، وبيكي �آندر�شون، مذيعة 

قناة �شي �إن �إن �لعاملية.
كما ي�شتمل على جمموعة من �لر�مج �لتدريبية، 
�إىل دور�ت متخ�ش�شة يف  بالإ�شافة  �لعمل،  وور�س 
�شقل  هدفها  و�لرقمي،  �لتقليدي  �لإع��الم  جمال 
و�مل�شاهمة يف  �لعرب،  �ل�شباب  �لإعالميني  مهار�ت 
منها  خمتلفة  مو�شوعات  �شمن  مو�هبهم  تطوير 
�ل�شحافة  و�أ�شا�شيات  �جل��دي��د،  �لإع���الم  �ح���ر�ف 
وعلومها، وفنون �لإنتاج، ومهار�ت تطوير �ملحتوى، 
�ل��ن��ق��د و�ل��ت��ح��ل��ي��ل، وم���ه���ار�ت �خلطابة  وم���ه���ار�ت 

�ملحتوى  تطوير  مهار�ت  �إىل  بالإ�شافة  و�ملناظرة، 
�ملرئي. وي�شتمل �لرنامج على ندو�ت وحما�شر�ت 
مب��ج��ال �لإع�����الم ت�����ش��ت��ه��دف �لإع���الم���ي���ني �لعرب 
زي��ار�ت ميد�نية لأهم  �أي�شاً  يت�شمن  كما  �ل�شباب، 
�لعامل،  م�شتوى  على  �لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  و�أرق��ى 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �لط�����الع  ب���ه���دف  وذل�����ك 
�لإعالمية �شمن �شياق �إعالمي على �أر�س �لو�قع، 
�ل�شخ�شيات  �أه��م  من  �ملعرفة  لإكت�شاب  بالإ�شافة 
بال�شر�كة  �لرنامج  ويقام  �لإعالمية.  و�ملوؤ�ش�شات 
مع عدد من �ملوؤ�ش�شات �لعالمية �لبارزة يف �ملنطقة، 
مبن فيهم �ملجل�س �لوطني لالإعالم، وهيئة �ملنطقة 
�لإعالمية – �أبوظبي )twofour54(، ومدينة 

ن��ا���ش��ون��ال، وجملة  ل���الإع���الم، و���ش��ح��ي��ف��ة ذ�  دب���ي 
ن��ا���ش��ون��ال ج��ي��وغ��ر�ف��ي��ك، وجم��ل��ة ف��ورب��ز، و�شركة 
�إدملان للعالقات �لعامة، و�ملكتب �لإعالمي حلكومة 
وفي�شبوك،  وي��ت��ي��وب،  م��ي��دي��ا،  و���ش��رك��ة هيكل  دب���ي، 
و�شركة بر�ميديا لالإعالم، وقناة �شي �إن بي �شي. 
وكالة  �ل�شابقني:  �لرنامج  �شركاء  �إىل  بالإ�شافة 
وبلومبرغ،  �إن«،  �إن  »�شي  وقناة  روي��رز،  توم�شون 
وق��ن��اة �ل��ع��رب��ي��ة، و���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة، وجمموعة 
و�أبوظبي  ل���الإع���الم،  دب���ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ي،  ب��ي  �إم 
دب��ي، وجامعة  �لأم��رك��ي��ة يف  ل��الإع��الم، و�جلامعة 
ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي، وت��وي��ر، وي��وت��رن وغ��وغ��ل ، 

و�شحيفتي �ل�شرق �لأو�شط و�حلياة.

•• ال�صارقة _ الفجر:

بذلت بلدية �حلمرية جهود� كبرة خالل �لأيام 
�ملا�شية و�لتي �شهدت �إقبال كبر� من قبل �لزو�ر 
و�ل�شياح لال�شتمتاع ب�شاطئ �حلمرية خالل �إجازة 

ر�أ�س �ل�شنة �لهجرية ونهاية �لأ�شبوع .
وقامت فرق بلدية �حلمرية ببذل ق�شارى جهدها 

حملة  خ��الل  م��ن  �حلمرية  �شاطئ  رو�د  لتوعية 
مبادرة �شالمتك �أول و�لتي تنفذها بالتعاون مع 
�ل�شارقة بتظيم عدد من  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة 
�ملطويات  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�شال  و�لفعاليات  �ل��ور���س 
بدفء  ��شتمتاعهم  حلظات  خالل  �جلمهور  على 

�ملياه.
و�أكد مبارك ر��شد �ل�شام�شي مدير بلدية �حلمرية 

�أن كافة كو�در �لبلدية بذلت جهود� مقدرة طو�ل 
�لأيام �ملا�شية من عملها �ملتو��شل يف تنفيذ ور�س 
�ل�شالمة  بطرق  للتعريف  �لبحر  على  لالأطفال 
�أول��ي��اء �لأم���ور و�ل���زو�ر بجانب  على �لبحر ودور 
توزيع مطويات حتمل �إر�شاد�ت وهد�يا ومثالجات 

�آي�س كرمي لكافة مرتادي �ل�شاطئ.
ولفت �إىل �أن �لزو�ر �أبدو� �شعادتهم بهذ� �لتو�جد 

م��ن ق��ب��ل ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة وك��ذل��ك ع��ن��ا���ش��ر من 
�لجازة  ط���و�ل  �ل�شامل  �حلمرية  م��رك��ز  �شرطة 
�ل�����ش��اب��ق��ة و���ش��ط �ق��ب��ال ك��ب��ر وح�����ش��ور م��ن قبل 

�ل�شر و�لأهايل.
ر�فق  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح  م���دى  يف  �ل�شام�شي  و�أ����ش���اد 
�حلمرية  ���ش��اط��ئ  ع��ل��ى  �أول  ���ش��الم��ت��ك  م���ب���ادرة 
وو�شولها �إىل �أعد�د كبرة من مرتادي �ل�شاطئ 

�ل��ق��ي��ادة �لعامة  �ل��ت��ع��اون م��ع  ت��وث��ي��ق  ف�شال ع��ن 
ب��ال��ع��دي��د من  �أ���ش��ه��م��ت  �ل�����ش��ارق��ة و�ل��ت��ي  ل�شرطة 
د�ئم لالنقاذ  ملركز  و�إن�شائها  �ملبادة  �لفعاليات يف 
�أن �ملبادرة حدت من حالت  على �ل�شاطئ موؤكد� 
�ل��غ��رق وه��ل��ع �لأه����ايل على ف��ق��د�ن �أب��ن��ائ��ه��م بعد 

�لو�شول �إىل رقم �شفر يف حالت �لغرق.
و�أك�����د ع��ل��ى ت��و����ش��ل ج��ه��ود ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة يف 

تطوير �ملر�فق �ل�شياحية و�ل�شو�طىء و�هتمامها 
ب��ح��م��اي��ة م����رت����ادي �ل��ب��ح��ر و�حل�����د م���ن ح����و�دث 
�ل��غ��رق وت��ع��اون��ه��ا م��ع ���ش��رط��ة �ل�����ش��ارق��ة يف ن�شر 
�ل�شالمة  باحتياطات  وتعريف �جلمهور  �لتوعية 
على  للمحافظة  �لالزمة  بالإر�شاد�ت  وتزويدهم 
�ملتعلقة  بالتعليمات  و�للتز�م  و�أرو�حهم  حياتهم 

مبنع �ل�شباحة يف بع�س �ملو�قع.

•• اأبوظبي-وام:

�لب�شرية  �مل����������و�رد  وز�رة  �أع����ل����ن����ت   
و�ل��ت��وط��ني ع��ن ب���دء ت��ق��دمي خدمات 
توقيع و��شتالم �لعقود للعمال يف مهن 
�مل�شتوى �ملهاري �لثالث ب�شكل ح�شري 
“توجيه” يف  للخدمة  مركز�   14 يف 
�شر�كة  مبوجب  وذل��ك  ودب��ي  �أبوظبي 
�لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  موؤ�ش�شاتية بني 
و�ل��ت��وط��ني و�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س �لذي 
يدير هذه �ملر�كز بكو�در وطنية وحتت 
برنامج  ملعاير  �ل��وز�رة ووفقا  ��شر�ف 
�لمار�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة.

�ملو�رد  �لعوبد وكيل وز�رة  وقال ماهر 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  و�لتوطني  �لب�شرية 
�ل��ت��ف��ت��ي�����س “ �أن����ه ���ش��ي��ت��م �ف��ت��ت��اح 23 
مركز� �آخر يف �لمار�ت �لخرى ب�شكل 
�مل��ر�ك��ز مع  ت��دري��ج��ي لي�شل جم��م��وع 
37 م��رك��ز� على  �ل��ع��ام �حل���ايل  نهاية 
 “ �ل��ع��وب��د  و�أو����ش���ح  �ل���دول���ة.  م�شتوى 
تقدمها  �ل���ت���ي  �خل���دم���ات  ح���زم���ة  �أن 
بالدرجة  ت�شتهدف  “توجيه”  مر�كز 

�لوىل توعية �أ�شحاب �لعمل و�لعمال 
�ل����ت����ي ن�س  ب���احل���ق���وق و�ل�����و�ج�����ب�����ات 
�لعمل  ع��الق��ات  تنظيم  ق��ان��ون  عليها 
و�ل����ق����ر�ر�ت �ل���وز�ري���ة �مل��ن��ف��ذة ل��ه مبا 
ي��ح��ف��ظ ح��ق��وق ط���ريف ع��الق��ة �لعمل 
�ل��ذي ي��وؤدي �إىل ��شتقر�ر �شوق  �لأم��ر 
عالقة  وت���و�زن  ��شتقر�ر  و�ىل  �لعمل 
�شوق  على  �يجابا  ينعك�س  مب��ا  �لعمل 

�لعمل.
ت��ق��دم خدمات  �مل���ر�ك���ز  “ �ن  و�أو����ش���ح 
قاعات  خ��الل  م��ن  �لعمالية  �لتوعية 
وور�س  �ملحا�شر�ت  ولتنظيم  للتدريب 
�لعمل باأ�شاليب مبتكرة ووفقا لأحدث 
خالل  ومن  و�مل�شموعة  �ملرئية  �لنظم 
من  �ل��ع��م��ال  متكن  خمتلفة  لغة   16
�حل�شول على �خلدمات �لتي تقدمها 

�ملر�كز«.
و�كد “ �شرورة ح�شور �لعمال �لذين 
يدخلون �ىل �لدولة لأول مرة وكذلك 
�ل��ذي��ن ي��ت��م جت��دي��د ت�����ش��اري��ح عملهم 
بهدف  “ توجيه”  �ىل مركز �خلدمة 
�ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ع���ق���ود ع��م��ل��ه��م وذل���ك 

�ن���ط���الق���ا م���ن ح���ر����س �ل��������وز�رة على 
�لعمل  ع��الق��ة  �شفافية  م��ب��د�أ  ت��ع��زي��ز 
ب����ني ط��رف��ي��ه��ا و�ل����ت����اأك����د م����ن �ط����الع 
و�متياز�ت  ����ش��ر�ط��ات  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ل 
�لعمل �ملن�شو�س عليها يف �لعقود �لتي 
بنودها مع ما يرد  تتو�فق  �ن  يتوجب 
يف عرو�س �لعمل �لتي يتلقاها �لعامل 
�لعمل  �ق��ام��ة عالقة  �ل�����ش��روع يف  قبل 

�لتعاقدية«.
حاليا  �ملر�كز  �ن  “ �ىل  �لعوبد  و��شار 
ب�شكل  �حل��ال��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  يف  ���ش��ت��ق��دم 

�لعمل  ع��ق��ود  ت�شليم  خ��دم��ة  ح�����ش��ري 
�لثالث،  �مل��ه��اري  �مل�شتوى  يف  للعمالة 
على �أن يتم يف �ملر�حل �لتالية تقدمي 
�خلدمات ب�شكل تدريجي للعاملني يف 
ويف  �لأخ���رى  �ملهارية  �مل�شتويات  مهن 
مهن  وت�شمل  �لدولة”.  �إم���ار�ت  باقي 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ث��ال��ث �مل��ه��ن �ل��ت��ي تتطلب 
�طار  تغطي  ومهنية  عملية  م��ه��ار�ت 
�ملرحلة  مبوؤهل  متكامل  ب�شكل  �ملهنة 
�لثانوية. وذكر �لعوبد �أن �ملر�كز �أي�شا 
“بطاقة  �جل��دي��د  �ل��ع��ام��ل  “�شت�شلم 
هاتفيا  خطا  تت�شمن  �ل�شعادة” �لتي 
“دو” حيث  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  جم��ان��ي��ا 
بالنظام  �ل���ع���ام���ل  ب���ي���ان���ات  رب����ط  ي��ت��م 
ي�شهل  مب�����ا  ل������ل������وز�رة  �لل������ك������روين 
لتوعيته  م��ع��ه  �ل��ت��و����ش��ل  عملية  م��ن 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ب���ال���ق���ر�ر�ت و�لج�������ر�ء�ت 
�مل�شتحدثة ل �شيما من خالل �لر�شائل 

�لن�شية �لق�شرة« .
�لب�شرية  �مل������و�رد  وز�رة  وك��ي��ل  و�أك�����د 
�لتفتي�س  ل�شوؤون  �مل�شاعد  و�لتوطني 
“ �ن مر�كز “توجيه” وفرت �ىل �لن 

نحو 184 فر�شة وظيفية للمو�طنني 
�لذين  �ل���ع���م���ل  ع����ن  �ل���ب���اح���ث���ني  م����ن 
للتوظيف  �ملفتوحة  �لي��ام  يف  �شاركو� 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����وز�رة  نظمتها  �ل��ت��ي 
�شركائها �ل�شر�تيجيني خالل �لربع 
�لول من �لعام �جلاري وذلك يف �إطار 
ت�شريع  م���ب���ادرة  م�����ش��ت��ه��دف��ات  حت��ق��ي��ق 
مر�كز  ق���ط���اع  يف  �ل��ن��وع��ي  �ل��ت��وط��ني 
�لتي مت  �لقطاعات  �خلدمة وهو �حد 

��شتهد�فها بهذه �ملبادرة«.
 “ “توجيه  م��ر�ك��ز �خل��دم��ة  وت�����ش��م��ل 
�ل��ب��ال��غ ع��دده��ا ح��ال��ي��ا 14 م��رك��ز� 7 
م���ر�ك���ز يف �أب����و ظ��ب��ي ه���ي م��رك��ز توب 
�لعمل  �أ����ش���ح���اب  ل��ت��وج��ي��ه  ب��ر���ش��ت��ي��ج 
للخدمات  ت��وج��ي��ه  وم��رك��ز  و�ل��ع��م��ال، 
لتوجيه  �جل�����ودة  وم���رك���ز   ، �مل��ت��ك��ام��ل��ة 
�مل�شفح،  مب��ن��ط��ق��ة  �ل��ع��م��ل  �أ����ش���ح���اب 
�أ�شحاب  ل��ت��وج��ي��ه  �مل��ت��م��ي��ز  وم����رك����ز 
�لعمل مبنطقة �مل�شفح، ومركز �شاعد 
�ملعار�س،  ب��اأر���س  �مل���روري���ة  ل��الأن��ظ��م��ة 
�أ�شحاب �لعمل  �أ�شا�س لتوجيه  ومركز 
ومركز  �مل����ف����رق،  مب��ن��ط��ق��ة  و�ل���ع���م���ال 

و  �لعمل  و  ��شحاب  خل��دم��ات  �لنخبة 
�لعمال مبنطقة �خلالدية.

وت�شم �ملر�كز �ل�شبعة �لخرى �لقائمة 
يف دبي مركز �شاعد لالأنظمة �ملرورية 
مب��ن��ط��ق��ة �ل����ر�����ش����اء، وم����رك����ز �لأف�����ق 
�لعمل  و�أ����ش���ح���اب  �ل���ع���م���ال  ل��ت��وج��ي��ه 
�لتوجيه  وم��رك��ز  �مل��رق��ب��ات،  مبنطقة 
ومركز  �لق�شي�س،  مبنطقة  �ل��ذك��ي 
لال�شتثمار،  ب��دب��ي  للتوجيه  �جل����ودة 

ومركز �لقيادة، ومركز تثقيف لتوجيه 
�ل��ع��م��ل مبنطقة  و�أ����ش���ح���اب  �ل��ع��م��ال 
�لقوز، ومركز تعريف لإجناز �ملعامالت 

�حلكومية مبنطقة �ملنخول.
ل�شوؤون  �مل�شاعد  �ل����وز�رة  وك��ي��ل  وق���ال 
�خلدمة  م��ر�ك��ز  ع��دد  �إن   “ �لتفتي�س 
�لعام  نهاية  م��ع  �شي�شل  توجيه”   “
م�شتوى  على  مركز�   36 �إىل  �حل��ايل 
�ل����دول����ة ح��ي��ث ت�����ش��م 11 م���رك���ز� يف 

�بوظبي ومركز� و�حد� يف �لعني و13 
�ل�شارقة  يف  مر�كز  و6  دب��ي  يف  مركز� 
ومركز�  ع��ج��م��ان  يف  و�ح�����د�  وم���رك���ز� 
و�حد� يف �أم �لقيوين ومركزين يف ر�أ�س 

�خليمة ومركزين يف �لفجرة.
“توجيه”  �خل���دم���ة  م���ر�ك���ز  وت��ع��م��ل 
�مل�������و�رد  وز�رة  ق���ب���ل  م����ن  �مل���رخ�������ش���ة 
�لب�شرية و�لتوطني وفق هوية مرئية 

وت�شاميم معيارية موحدة.

�ندك�س �ملنظمة ملعر�س ديهاد ترعى برنامج عابر �شبيل من تكية �أم علي

ي�صت�صيف على مدى اأ�صبوعني م�صوؤولني كبار ونخبة من رواد االإعالم العربي

�نطالق فعاليات �لدورة �لثانية من برنامح »�لقياد�ت �لإعالمية �لعربية �ل�شابة«

و�صط اإقبال كبري  على �صاطئ احلمرية  

بلدية �حلمرية  تبذل جهودً� كبرية يف توعية مرتادي �لبجر مبتطلبات �ل�شالمة وتنفذ ور�س توعوية لالأطفال 

14 مركزً� للخدمة ) توجيه( تقدم خدمات �لتوعية �لعمالية يف �بوظبي ودبي

•• دبي-وام:

“ �لذبحة  �أطلقت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع حملة توعوية حول   
�ل�شدرية “ حتت �شعار “ ل تهمل ر�شائل �لقلب “ ت�شتهدف �ملو�طنني 

و�ملقيمني يف �لدولة.
تقدمي  �إىل  �لر�مية  �ل���وز�رة  ��شر�تيجية  تنفيذ  �إط���ار  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
�لرعاية �ل�شحي�ة �ل�شاملة و�ملتكاملة بطرق مبتكرة وم�شتد�مة ت�شمن 
وقاية �ملجتمع من �لأمر��س ودعما جلهود �لدولة نحو حت�شني نتائج 
�لأجندة  م�شتهدفات  وف��ق  و�ل�شر�يني  �لقلب  �أم��ر����س  وف��ي��ات  موؤ�شر 

�ل��وط��ن��ي��ة 2021 ب��ر���ش��ي��خ �جل��ان��ب �ل��وق��ائ��ي و�إر����ش���اء ن��ظ��ام �شحي 
مبعاير عاملية. وت�شتمر �حلملة �أ�شبوعني يف عدة مر�كز جتارية تغطي 
خمتلف مناطق �لدولة يتم خاللها توعية �أفر�د �ملجتمع حول �أعر��س 
�ملر�شى  مع  �لتعامل  وط��رق  معها  �لتعامل  وكيفية  �ل�شدرية  �لذبحة 

�لذين يتعر�شون لها.
وقال �لدكتور ح�شني عبد �لرحمن �لرند �لوكيل �مل�شاعد لقطاع �ملر�كز 
و�لعياد�ت �ل�شحية �إن �حلملة تهدف �إىل ن�شر �لوعي �لعام بكيفية �حلد 
من عو�مل �خلطورة �ملرتبطة باأمر��س �لقلب ل�شيما �لذبحة �ل�شدرية 
و�لركيز على متكني �أفر�د �ملجتمع من �إجر�ء تغير�ت �إيجابية ت�شاهم 

يف �ملحافظة على �شحة �لقلب و�لتقليل من خماطر �لإ�شابة بالذبحة 
�ل�شدرية وعو�مل �خلطر �مل�شاحبة لها مثل �رتفاع �شغط �لدم و�لتبغ 

وقلة �لن�شاط �لبدين و�لنظام �لغذ�ئي غر �ل�شحي.
�أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز �أط����ر �ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة م��ع ك��اف��ة �ملوؤ�ش�شات  و�أك����د 
لتطوير  �ل��وز�رة  �ملعتمدة �شمن جهود  �ملمار�شات  �أرق��ى  وفق  �ل�شحية 
 2017 �ل�����ش��اري��ة  غ��ر  �لأم���ر�����س  ملكافحة  �لوطنية  �ل�شر�تيجية 
�حلياة  �أمن���اط  تعزيز  نحو  �ل����وز�رة  ��شر�تيجية  �إط���ار  ويف   2021  �
�أم���ر�����س �لقلب  ب��ه��ا م��ث��ل  �ل�شحية و�حل���د م��ن �لأم���ر�����س �مل��رت��ب��ط��ة 
وذلك  �لتنف�شي  و�جل��ه��از  و�ل�����ش��رط��ان  و�ل�شكري  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة 

نظام  بتطبيق   2021 �لإم��ار�ت  لروؤية  �لوطنية  �لأجندة  مع  متا�شياً 
�شحي ي�شتند �إىل �أعلى �ملعاير �لعاملية.

و�أو�شح �أن وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع وقعت مذكرة تفاهم مع �شركة 
�إىل تطوير  ��شر�تيجية تهدف  “ �لطبية لإقامة �شر�كة  “ �شرفييه 
�لإمار�ت  دول��ة  �ل�شكري يف  �ل��دم وم��ر���س  �رت��ف��اع �شغط  ع��الج مر�س 
وذلك على هام�س �مل�شاركة مبعر�س وموؤمتر �ل�شحة �لعربي 2018 
بهدف حتديد وت�شخي�س وعالج �لفئات �ملعر�شة ل�شغط �لدم و�ل�شكري 
وتدريب �ملتخ�ش�شني يف �لرعاية �ل�شحية على �أحدث و�أف�شل �ل�شبل 

لتخفي�س �مل�شاعفات على �ملر�شى.

)ل تهمل ر�شائل �لقلب(.. حملة توعوية �أطلقتها وز�رة �ل�شحة
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تعقد كوريا �جلنوبية و�لوليات �ملتحدة، جولة �أخرى من �ملفاو�شات، 
يف  �لأمريكية،  �لقو�ت  �نت�شار  تكاليف  تقا�شم  حول  �ملقبل،  �لأ�شبوع 
كيه.بي.�إ�س.وورلد،  �شبكة،  ذكرته  ملا  طبقاً  �لكورية،  �جلزيرة  �شبه 

�لإذ�عية �لكورية �جلنوبية.
ووفقاً لوز�رة �خلارجية يف �شول، من �ملقرر �إجر�ء جولة �ملفاو�شات 
يف و��شنطن ملدة يومني، بدء�ً من �لأربعاء �ملقبل، ي�شارك فيها كبر 
من  وم�شوؤولون  �شام،  وون  ت�شاجن  �جلنوبيني،  �لكوريني  �ملفاو�شني 
بقيادة  �لأمريكيني،  نظر�ئهم  مع  �ل��دف��اع،  ووز�رة  �خلارجية  وز�رة 

تيموثي بيت�س.
متت  ما  على  بناًء  بينهما،  �خلالفات  ت�شوية  �إىل  �جلانبان  وي�شعى 

مناق�شته خالل �لجتماع �ل�شابق.
و�جلدير بالذكر �أنَّ �شول ت�شارك يف تكاليف ن�شر �لقو�ت �لأمريكية 

يف كوريا �جلنوبية، منذ توقيع �أول �تفاقية بينهما يف عام 1991.

�أعلنت �حلكومة �لهولندية، �أنها �شت�شحب مقاتالتها من طر�ز �إف-
�لعر�ق  د�ع�س يف  تنظيم  �لق�شف �شد  ت�شارك يف حمالت  �لتي   16

و�شوريا، بحلول �أو�خر هذ� �لعام.
�ل�شومرية  قناة  بح�شب موقع  بيان،  �لهولندية يف  وقالت �حلكومة 
�إف-16  مقاتالت  ��شتخد�م  متديد  عدم  “قررت  �إنها  �م�س،  نيوز، 
�لقادم”،  دي�شمر   31 بعد  م��ا  �إىل  د�ع�����س  تنظيم  �شد  �ل��ق��ت��ال  يف 
�لتنظيم  ق�شف  يف  هولندية  �أف-16  م��ق��ات��الت   4 ت�����ش��ارك  حيث 
�ملتطرف يف �لعر�ق منذ �أكتوبر 2014، م�شرة �إىل �أنه “مت متديد 
�لعمليات عندما قامت تلك �ملقاتالت باأوىل مهامها يف �شوريا مطلع 

.»2016
“نهاية  �أن  و�شرح رئي�س �ل��وزر�ء مارك روته خالل موؤمتر �شحايف 
“�لتنظيم  �أن  �إىل  م�شر�ً  �قربت”،  د�ع�س  �شد  �لع�شكرية  �ملعركة 
�أ�شا�شي على تنفيذ  �إىل منظمة �شرية تركز ب�شكل  �لعر�ق  حتول يف 

�لهجمات �لإرهابية«.
�لعر�ق  يف  �لهولندية  “�مل�شاركة  �أن  �لهولندية  �حلكومة  و�عترت 
�شتنتقل من �لهجمات �شد تنظيم د�ع�س �إىل تعزيز �لأمن يف �لعر�ق، 

لكي يعود �لنا�س باأمان �إىل منازلهم و�ل�شتمر�ر بحياتهم«.
هولندياً  جندياً   50 �إىل  ي�شل  م��ا  ن�شر  �شيتم  �أن��ه  �لبيان  و�أ���ش��اف 
�ملحررة من  �ملناطق  �أم��ن  للتدريب و�حلفاظ على  �لعر�ق  �شمال  يف 
12 عن�شر�ً من �لقو�ت �خلا�شة  �إىل   3 تنظيم د�ع�س، كما �شيبقى 
20 مدنياً  �إىل  �أ�شافة  �لعر�قية،  �لقو�ت  تدريب  ملو��شلة  بغد�د،  يف 
�لأطل�شي يف  �شمال  �لتابعة حللف  �لقدر�ت  بناء  يف مهمة  وع�شكرياً 

�لعر�ق، و�لتي تركز على تعزيز �لأمن بالعر�ق. 

 
�أمنية  �إن طائرة هليكوبر حتمل قو�ت  �أفغان �م�س  قال م�شوؤولون 
�أ�شخا�س  خم�شة  مقتل  �إىل  �أدى  مما  �أفغان�شتان  غ��رب  يف  حتطمت 
هجوما  يكون  �أن  ��شتبعدو�  لكنهم  متنها،  على  كانو�  �لطيار  بينهم 

ملت�شددين.
طالبان  حركة  مت�شددو  نفذها  �لتي  �لهجمات  م��ن  موجة  ودف��ع��ت 
يف  �لتو�شع  �إىل  و�لأجنبية  �لأفغانية  �ل��ق��و�ت  �لأخ���رة  �لأ�شابيع  يف 
��شتخد�م �لنقل �جلوي يف نقل �لقو�ت و�لإمد�د�ت لكن وقعت حو�دث 

متكررة نظر� لعدم كفاية �لتدريب و�شعف �لتخطيط.
وق���ال ن��ا���ش��ر م��ه��ري �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ح��اك��م �إق��ل��ي��م ف���ر�ه “�لطائرة 

�لهليكوبر حتطمت ب�شبب م�شكلة تقنية ولي�س بنر�ن طالبان«.
وقالت وز�رة �لدفاع يف كابول �إنها فتحت حتقيقا يف �حلادث.

عوا�صم

�سول

كابول

اأم�سرتدام

�إ�شر�ئيل تو��شل توقيف �أ�شتاذ فرن�شي  
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

�أعلنت حمامية ��شتاذ فرن�شي يف �لقانون �أوقفته قو�ت �لأمن �لإ�شر�ئيلية 
�لغربية  �ل�شفة  �لبدوية يف  �لأح��م��ر  خ��ان  ه��دم قرية  خ��الل تظاهرة �شد 

�ملحتلة، �أنه �شيبقى قيد �لحتجاز حتى غد �لثنني على �لأرجح.
�أعطت �ملحكمة �لعليا �ل�شر�ئيلية  وبعد معركة ق�شائية ��شتمرت �شنو�ت، 
يعي�س  �لتي  �لأح��م��ر  خ��ان  قرية  لهدم  �لأخ�����ش��ر  �ل�شوء  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع 
�ل�شرق من �لقد�س بالقرب من م�شتوطنات  �إىل  فيها حو�ىل مئتي بدوي 

��شر�ئيلية يف �ل�شفة �لغربية.
و�أوقف فر�نك رومانو �جلمعة على هام�س مو�جهات د�رت يف �لقرية بني 
��شر�ئيليني.  حدود  وحر�س  للفل�شطينيني  �ملنا�شرين  �لنا�شطني  ع�شر�ت 

و�أعلن ناطق با�شم �ل�شرطة �أنه مت توقيف ثالثة متظاهرين.
“ب�شكل ��شتثنائي طبق �لقانون  و�أكدت غابي ل�شكي لوكالة فر�ن�س بر�س 
بعرقلة  �ملتهم  رومانو  فر�نك  على  �لغربية  �ل�شفة  يف  �ل�شاري  �لع�شكري 
ملهلة  �لأق�شى  �أن �حلد  �ل�شر�ئيليني، مع  �ل�شرطة و�جلنود  حترك رجال 

تقدميه �إىل قا�س هي 96 �شاعة«.
و�أ�شافت �ملحامية “ب�شكل عام يطبق يف هذ� �لنوع من �حلالت �لتي تعني 
�أجانب �لقانون �ل�شر�ئيلي �لذي ين�س على فرة �حتجاز  �أو  �إ�شر�ئيليني 

من 24 �شاعة«.
ح�شب  موكلها  م�شر  يف  للبت  ��شر�ئيلي  قا�س  تدخل  ل�شكي  و�شتطلب 

�لقانون �ل�شر�ئيلي.
تعار�س  �ل��ت��ي  �حلكومية  غ��ر  �لإ�شر�ئيلية  “بت�شيلم”  منظمة  وذك���رت 
عن  �إ�شر�با  بد�أ  رومانو  �أن  �لفل�شطينية،  لالأر��شي  �ل�شر�ئيلي  �لحتالل 
�لطعام يف مركز �حتجازه يف �لقد�س و�شيو��شله “حتى �لتخلي” عن قر�ر 

هدم �لقرية. لكن حماميته مل تتمكن من تاأكيد ذلك.
�ىل  حكومية  غ��ر  ومنظمات  �مل��ت��ح��دة  و�لأمم  �أوروب���ي���ة  ح��ك��وم��ات  و�شعت 
و�إجن��از م�شروع  �مل�شتوطنات  تو�شيع  �شيتيح  �أنه  �لقرية، معترة  منع هدم 
عن  �شمالها  ف�شل  ع��ر  ق�شمني  �ىل  �لغربية  �ل�شفة  يقطع  ��شتيطاين 
فل�شطينية  دول��ة  �إقامة  �شعوبة  بالتايل من  �شيزيد  �ل��ذي  �لأم��ر  جنوبها، 

م�شتقلة كحل يوؤيده �ملجتمع �لدويل للنز�ع �لفل�شطيني �ل�شر�ئيلي.
 

مل ير�صل اأي رّد مكتوب على اال�صتجواب:

ند�ء تون�س ُيجّمد ع�شوية يو�شف �ل�شاهد...!
يو�صف ال�صاهد: جتميد ع�صويتي من الّنداء...دون تعليق

قبيلة �لغفر�ن تف�شح دعم قطر لالإرهاب وتخليها عن مو�طنيها
�لإرهاب  موؤ�شر  يف   11 �ملرتبة  �حتلت  م�شر  �إن  �شيحة  ق��ال  جانبه  من 
�لعاملي، ح�شبما ك�شف معهد �لقت�شاديات و�ل�شالم �لأ�شر�يل يف تقريره 

لعام 2017.
 2016 عامي  �لإرهابية يف م�شر  �حل��و�دث  ع��دد  �رتفاع  �لتقرير  و�أك��د 

و2017 مبقد�ر 9 �أ�شعاف عن �لأعو�م �ل�شابقة.
وبعد �إطاحة نظام �لإخو�ن يف م�شر يف يوليو 2013، جتاوز عدد �شحايا 
“ح�شم”  مثل  جماعات  بها  قامت  عمليات  ج��ر�ء  �ل�1500،  �لإره����اب 

و”�أن�شار بيت �ملقد�س«.
�ل��دول للتنظيمات  �ل��دويل �حلد من دعم  �أن على �ملجتمع  و�أك��د �شيحة 

�لإرهابية.
وبدوره قال �شالم �أثناء كلمته �إن م�شر “��شطرت لإن�شاء منطقة عازلة 
على �حلدود مع قطاع غزة، حيث تبني وجود �أكرث من 890 نفقا حتت 
وتعوي�س  �ملنطقة  تو�شيع  مت  ث��م  �لأوىل،  م��ر  �خلم�شمائة  يف  �مل��ن��ازل 

�ل�شكان، مع �كت�شاف و�شول طول �لأنفاق �إىل 3800 مر«.
وك�شف �أن عدد �شحايا �لإرهاب يف �شيناء بلغ 850 مدنيا، منهم حو�يل 

315 يف حادث م�شجد �لرو�شة فقط.

•• عوا�صم-وكاالت:

دعم  �مل���ري،  خالد  حمد  �لغفر�ن  قبيلة  ممثل  �لقطري  �لنا�شط  �نتقد 
من  مو�طنيها  عن  تخليها  مع  �لإره��اب��ي��ة  للتنظيمات  �ل��دوح��ة  حكومة 

قبيلته �مل�شطهدة.
�لقر�شاوي  ليو�شف  �لقطري  �لنظام  تكرمي  بني  مقارنة  �مل��ري  و�أج��رى 
�ملدرج على قو�ئم �لإرهابيني، �لذي يفتي بقتل �ملدنيني �ل�شوريني وهو 
يف قطر من جهة، وحال قبيلته �لغفر�ن �لتي ل تطالب �شوى بحقوقها.

وجاءت ت�شريحات �ملري خالل ندوة على هام�س �لدورة �ل�39 للمجل�س 
�لدويل حلقوق �لإن�شان مبقر �لأمم �ملتحدة يف جنيف، بعنو�ن: “�لإرهاب 
يف  ق��ط��ر  ودور  �لإره�����اب  �شحايا  تعوي�س  م�����ش��ر:  يف  �لإن�����ش��ان  وح��ق��وق 

دعمه«.
و�أبدى �ملعار�س �لقطري �أمله مما يطلقه �لنا�س جتاه قطر �لتي �أ�شبحت 

د�عما لالإرهاب.
ذلك  وبرهن على  �لقطري،  للنظام  �ملعاير”  “�زدو�جية  �إىل  �أ�شار  كما 
بوجود قاعدة ع�شكرية �أمركية ومكتب حلركة طالبان على �أر�س قطر. 

وحتدث عن �لظلم �لذي وقع على �لأطفال و�لن�شاء و�ملر�شى و�ملعاقني 
من �لغفر�ن، من جانب �لنظام �لقطري.

�مل�شرية  �ملنظمة  رئي�س  �شعدة  �أب��و  حافظ  �ل��ن��دوة  متحدثي  م��ن  وك��ان 
�شالم  و�شالح  للمنظمة  �لعام  �لأم��ني  �شيحة  وع�شام  �لإن�شان،  حلقوق 
�ملنظمة  عام  �أمني  �شلبي  �لإن�شان وعالء  �لقومي حلقوق  �ملجل�س  ع�شو 
�لغفر�ن،  قبيلة  عن  ممثال  �مل��ري  عن  ف�شال  �لإن�شان،  حلقوق  �لعربية 
و�لن�شطاء  و�ل�شحفيني  �لدبلوما�شيني  م��ن  كبر  ع��دد  ح�شور  و���ش��ط 

�حلقوقيني.
وقال �أبو �شعدة �إن “هناك �شرورة للمجتمع �لدويل �أن يعمل ب�شكل وثيق 
مع �لدول �لتي حتارب �لإرهاب ومن بينها م�شر، تنفيذ� لقر�ر جمل�س 
�لأمن �لذي يلزم �لدول بالتعاون يف جمال تبادل �ملعلومات ومنع ت�شهيل 

مرور و�إقامة قياد�ت �لإرهاب«.
يف  �لإره���اب  �شحايا  بحقوق  للمطالبة  ق�شائية  دع��وى  �ملنظمة  ورفعت 
قطر،  ر�أ�شها  وعلى  ل��الإره��اب  �لد�عمة  �ل��دول  من  �لتعوي�س  يف  م�شر، 
�إىل  عملياتها  �أدت  م�شر  يف  تن�شط  �إرهابية  لتنظيمات  متويلها  لثبوت 

�شقوط عدد كبر من �لقتلى و�مل�شابني.

عريقات: تعليق االعرتاف باإ�صرائيل »وارد«

و��شنطن متنع �أمو�ًل لرب�مج بناء عالقات بني �لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
�ل�شيا�شية حلركة  �لهيئة  ق��ررت      
تون�س م�شاء �جلمعة، جتميد  ن��د�ء 
�لتون�شية  �حلكومة  رئي�س  ع�شوية 
و�حالة  ب���احل���زب  �ل�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف 
�لنظام وذل��ك بعد  ملفه على جلنة 
�لط��الع على رده على �ل�شتجو�ب 
�لذي وجهته �إليه �لهيئة �ل�شيا�شية 

�لأربعاء �ملنق�شي.
�ل�شاهد  ع�شوية  جتميد  وي��اأت��ي     
��شتجو�ب  على  �لإجابة  رف�شه  بعد 
د�خلي للحزب يتهمه فيه باخلروج 

عن �خلط �حلزبي. 
    وذكرت م�شادر �أن رئي�س �حلكومة 
رّد  ي��ر���ش��ل �ي  �ل�����ش��اه��د مل  ي��و���ش��ف 
مكتوب على �ل�شتجو�ب �لذي كانت 
لند�ء  �ل�شيا�شية  �لهيئة  له  وجهته 
و�شعه  ب�شاأن  قر�رها  لتتخذ  تون�س 

يف �حلزب.
�ل�شيا�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�ع����ت����رت      
�لعالمي  �ل�����ش��اه��د  ت�����ش��ري��ح  �أّن 
�إن��ه مل يجد �لوقت  �ل��ذي ق��ال فيه 
�ل�شتجو�ب  مب��و���ش��وع  ل��اله��ت��م��ام 
�لندوة  ت��ل��ق��ي��ه م���ع  ل��ت��ز�م��ن  ن��ظ��ر� 
�لوطنية حول �لإ�شالحات �لكرى 
ذ�ته  حد  يف  رّد�  �ملدر�شية،  و�ل��ع��ودة 
�ت���خ���ذت ع��ل��ى �إث������ره ق�����ر�ر جتميد 

ع�شويته.
يو�شف  �حلكومة  رئي�س  ورف�����س     
جتميد  ق��ر�ر  على  �لتعليق  �ل�شاهد 
تون�س.  ن����د�ء  ح���زب  م��ن  ع�شويته 
تعليق”،  “دون  ب��ال��ق��ول  و�ك��ت��ف��ى 

�لوطنية  و�ل�شخ�شيات  و�ملنظمات 
وع���م���وم �جل��م��اه��ر �ل�����ش��ع��ب��ي��ة �ىل 
�إ�شقاط �حلكومة  �أجل  “من  �لعمل 
يف �أق���������رب وق������ت مم���ك���ن لإي����ق����اف 
�لنزيف ووقف �لنهيار وبلورة بديل 

وطني لالإنقاذ«.
   و�ع���ت���رت �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  �ع�����ادة  �أن  ب��ي��ان��ه��ا 
�خرى بخيار�ت و�شيا�شات �لئتالف 
نتائجها  “�شتكون  �حل��ايل  �حل��اك��م 
وخ��ي��م��ة م���رة �أخ����رى ع��ل��ى �لبالد” 
�ل�����ش��دد �لئتالف  حم��ّم��ل��ة يف ه���ذ� 
�مل�شوؤولية  م��ك��ون��ات��ه  ب��ك��ل  �حل���اك���م 
كاملة يف ما �لت �ليه �و�شاع تون�س.

   و�عترت �جلبهة حكومة يو�شف 
�لد�خلي  �لف�شل  “عنو�ن  �ل�شاهد 
لهذ� �لئتالف ور�أ�س حربة �لقوى 
�ملالية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  �خل���ارج���ي���ة 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  ب��ق��ي  م���ا  ل��ت��دم��ر 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لوطنية 
وفق  �لفو�شى”،  نحو  �لبالد  ودف��ع 

ن�س �لبيان.
�أكدت  �ل��د�خ��ل��ي  �ل�شعيد  وع��ل��ى     
وم�شاندتها  وق����وف����ه����ا  �جل���ب���ه���ة 
لل�شغل،  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
ل����الأط����ر�ف �لتي  م���وؤك���دة �د�ن���ت���ه���ا 
�لحتاد  ���ش��د  �حل��م��الت  ور�ء  ت��ق��ف 
قالت  �أط��������ر�ف  وه�����ي  وحُت����ّرك����ه����ا، 
باحلكومة  “مرتبطة  �نها  �جلبهة 
�ل���ذي تت�شكل  و�لئ���ت���الف �حل��زب��ي 
منه و�خلا�شع كليا لإمالء�ت دو�ئر 
�خلارجي”  �لح��ت��ك��اري  �ل��ر�أ���ش��م��ال 

ح�شب تعبرها.

يف ت����ن����ف����ي����ذه����ا.       وك������ان يو�شف 
قائد  �لباجي  عينه  �ل���ذي  �ل�شاهد 
�ل�شب�شي قبل عامني قد �تهم جنل 
ب��ت��دم��ر �حل����زب �حلاكم  �ل��رئ��ي�����س 
وت�شدير  ف��ردي��ة  بطريقة  بقيادته 
�لدولة  مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل���زب  م�شاكل 
�ل��ت��ي ق���ال �ن��ه��ا ت�����ش��ررت م���ن هذ� 

�ل�شجيج �ل�شيا�شي. 

احلل يف الربملان
�ل�شاهد  �ل�شب�شي  جن��ل  ويطالب     
ب��ال���ش��ت��ق��ال��ة وف��ت��ح �ل��ط��ري��ق �أم���ام 
ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة بدعوى 
�لق��ت�����ش��اد خالل  م��وؤ���ش��ر�ت  �شعف 

عامني من �حلكم.
�لتون�شي  �ل��ع��ام  �لحت���اد  وي�شاند     
لل�شغل مطلب �قالة حكومة �ل�شاهد 
�لنه�شة  ح���رك���ة  ت���رف�������س  ب��ي��ن��م��ا 

�ل�شنة  �ف���ت���ت���اح���ه  خ������الل  وذل��������ك 
�لدر��شية �أم�س �ل�شبت.

�ل�������ش���اه���د ق����د ع���ل���ق على     وك������ان 
�ل�شتجو�ب �لذي وجهته له �لهيئة 
�ل�شيا�شية حلزب ند�ء تون�س ليجيب 
قائال  ����ش���اع���ة،   24 خ�����الل  ع��ل��ي��ه 
�لعودة  وغ��د�  �ملالية  قانون  “�ليوم 

مدر�شية.. ومل �هتم باملو�شوع«.
�ك����دت �لهيئة  �أخ�����رى     م���ن ج��ه��ة 
عنها  ���ش��ادر  ب��ي��ان  وف���ق  �ل�شيا�شية 
�لنتخابي  �ملوؤمتر  مبوعد  مت�شكها 
�شهر  لنهاية  �مل��ق��رر  للحزب  �لأول 

يناير 2019 على �أق�شى تقدير.
   ودع������ت رئ���ي�������س جل���ن���ة �لع������د�د 
ل���ل���م���وؤمت���ر ر�����ش����ا �����ش����رف �ل���دي���ن 
�ل�شيا�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م���ع  ل��ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
ورزنامة  �للجنة  تركيبة  ل�شتكمال 
و�ل�شروع  للم�شادقة عليها  �عمالها 

وتقول  �ل�شاهد  �ق��ال��ة  �ل���ش��الم��ي��ة 
�ل�شالحات  م�شار  �شتقو�س  �إن��ه��ا 
�لقت�شادية �لتي يتعني �لإ�شر�ع يف 

تنفيذها. 
   ويف تطور جديد، �ّكد �لأمني �لعام 
لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل نور 
�أن  �ل�شبت،  �أم�س  �لطبوبي،  �لدين 
“مل  �ن��ت��ه��ت، ق��ائ��ال  وثيقة ق��رط��اج 
تعد هناك وثيقة قرطاج كل طرف 
بالتباين  مذّكر�  طريقه”،  يف  �شار 
يف وج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر ب���ني �لأط�����ر�ف 
�مل��وّق��ع��ة ع��ل��ى وث��ي��ق��ة ق��رط��اج حول 

�لنقطة 64.
ت�شريح  يف  �ل���ط���ب���وب���ي،  و�أ�����ش����ار     
�إع���الم���ي ع��ق��ب ل��ق��اء ج��م��ع��ه �أم�س 
�لنا�شر،  حم��م��د  �ل��رمل��ان  برئي�س 
�إىل �أن �لإط��ار �ملنا�شب حلل �لأزمة 
�ل��ت��ي مت��ر ب��ه��ا �ل��ب��الد ه��و �لرملان 

باعتباره منتخبا من طرف �ل�شعب 
�إد�رة  ت��اري��خ��ي��ة يف  م�����ش��وؤول��ي��ة  ول���ه 
“و�إذ�  ب��ال��ق��ول  م�����ش��ت��درك��ا  �حل�����و�ر، 
تعطلت �لأمور، فاإّن �ل�شعب هو من 

�شُيحا�شب«.
�ل�شيا�شية  �لأزم����ة  �أن  �إىل  ي�شار     
ت��ع��ي�����س ع��ل��ى وق��ع��ه��ا �لبالد  �ل���ت���ي 
على  �لتو�فق  ع��دم  ب�شبب  تفاقمت 
بوثيقة  �ملُ�������ش���ّم���ن���ة   64 �ل��ن��ق��ط��ة 
2 و�ملتعّلقة برحيل حكومة  قرطاج 
�لتباين  �أّدى  وق��د  �ل�شاهد.  يو�شف 
�إىل  �مل��و�ق��ف ح��ول ه��ذه �لنقطة  يف 
 2 ق��رط��اج  وثيقة  م�����ش��اور�ت  تعليق 

منذ �شهر مايو �ملنق�شي.

ا�صقاط احلكومة
�جلبهة  ������ش����درت  ج��ه��ت��ه��ا  م����ن     
�لأح���ز�ب  فيه  دع��ت  بيانا  �ل�شعبية 

•• وا�صنطن-وكاالت:

للمدنيني  �مل��ق��دم��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  ج��م��ي��ع  لإن���ه���اء  �شيا�شتها  م���ن  ك��ج��زء 
�لفل�شطينيني، متنع �لوليات �ملتحدة �شخ ماليني �لدولر�ت لتمويل 
و�لفل�شطينيني،  �لإ�شر�ئيليني  بني  �لعالقات  ببناء  �خلا�شة  �لر�مج 

وفقاً مل�شوؤولني �أمريكيني حاليني و�شابقني مطلعني على هذ� �لتغير.
وت��غ��ل��ق ه���ذه �خل��ط��وة �آخ����ر ق��ن��اة ل��ل��م�����ش��اع��د�ت �لأم��ري��ك��ي��ة للمدنيني 

�لفل�شطينيني، ح�شبما ذكرت �شحيفة “نيويورك تاميز«.
وكان �لكوجنر�س قد خ�ش�س بالفعل هذه �لأمو�ل لإدر�جها يف ميز�نية 

�ل�شنة �ملالية 2017، و�لتي تنتهي هذ� �ل�شهر.
ويف �ملا�شي، ذهبت هذه �لأمو�ل �إىل �لر�مج، �لتي يطلق عليها “�إد�رة 
�ل�شر�ع و�لتخفيف منه”، و�ملخ�ش�شة لتنظيم لقاء�ت بني �لفل�شطينيني 

و�لإ�شر�ئيليني، وغالباً من �أجل �ل�شباب.
وذهب �لبع�س من هذه �لأمو�ل �إىل بر�مج �ليهود �لإ�شر�ئيليني و�لعرب. 

وكان �ملد�فعون عن هذه �لر�مج ياأملون �أن تظل هذه �لكمية �لأخرة 
10 ماليني دولر متاحة لتمويل م�شاريع مع  من �لأم��و�ل �لتي تبلغ 
�لرئي�س �لأمريكي، دونالد تر�مب،  �إد�رة  �لفل�شطينيني، حتى مع قيام 

بقطع جميع �مل�شاعد�ت �لأخرى.
ويدعم جارد كو�شنر، �شهر �لرئي�س تر�مب، و�أحد كبار م�شت�شاري �لبيت 

�لأبي�س يف �ل�شرق �لأو�شط، قطع �لتمويل عن �ملدنيني �لفل�شطينيني.
ويعمل كو�شرن على �شياغة �قر�ح �شالم لالإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني، 
�أق�������ش���ى ق����در م���ن �ل���ن���ف���وذ �ل��ت��ف��او���ش��ي على  وي�����ش��ع��ى �إىل مم���ار����ش���ة 

�لفل�شطينيني.
كما �نتقدت �ل�شلطة �لفل�شطينية، و�لرئي�س حممود عبا�س، لرف�شهم 
�لتفاو�س بعد �أن �أعلن تر�مب يف دي�شمر �أن �لوليات �ملتحدة تعرف 

بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل.
ويف �أو�خر �أغ�شط�س �أعلنت �إد�رة تر�مب �أنها تعيد توجيه 200 مليون 
دولر مت جتنيبها �لعام �ملا�شي لتقدمي م�شاعد�ت ثنائية للفل�شطينيني 

يف �ل�شفة �لغربية وغزة.
وبعد وقت ق�شر، �أعلنت �لوليات �ملتحدة وقف متويلها لوكالة �لأمم 

�ملتحدة لغوث وت�شغيل �لالجئني �لفل�شطينيني، �أونرو�، و�إعادة توجيه 
�لتي  �ل�شرقية  �لقد�س  يف  للم�شت�شفيات  خم�ش�شة  دولر  مليون   25

يعي�س معظم �شكانها فل�شطينيون.
�ىل ذلك، �شرح �أمني �شر �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية 
و�أن  �لقرن”،  “�شفقة  تنفيذ  ب��د�أت  �أمريكا  �أن  �م�س،  عريقات،  �شائب 

�لرئي�س حممود عبا�س رمبا يعلق �لعر�ف باإ�شر�ئيل.
�إنه “مل يجِر �لت�شاور مع  وقال عريقات يف حديث لقناة “�شكاي نيوز”، 
�ل�شلطة �لفل�شطينية ب�شاأن �أي مقرح �أمريكي لل�شالم”، م�شر�ً �إىل �أن 

“�لوليات �ملتحدة بد�أت بالفعل تنفيذ �شفقة �لقرن«.
مع  م��ع��ارك  تفتعل  “مل  �لفل�شطينية  �ل��ت��ح��ري��ر  منظمة  �أن  و�أ����ش���اف 
قطاع  لف�شل  �لآن  خمطط  “هناك  �أن  �إىل  منوهاً  �ملتحدة”،  �لوليات 

غزة عن �ل�شفة �لغربية �ملحتلة«.
و�أكد عريقات �أن �لرئي�س عبا�س، رمبا يقرر تعليق �لعر�ف باإ�شر�ئيل، 

رد�ً على �لإجر�ء�ت �لأمريكية �لأخرة.

�ل�شاهد م�شغول عن �لند�ء.. �لطبوبي: وثيقة قرطاج �نتهت

ند�ء تون�س يتخذ قر�ر جتميد �ل�شاهد �جلبهة �ل�شعبية تدعو �ىل ��شقاط �حلكومة

�لطّبوبي: »وثيقة قرطاج �نتهت.. 
و�لإطار �ملُنا�شب حلّل �لأزمة هو �لربملان«

�جلبهة �ل�شعبية تدعو �إىل �لعمل من
 �أجل “�إ�شقاط �حلكومة يف �أقرب وقت«
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وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 294035    بتاريخ: 2018/06/18

با�ش��م : �إليغانت بي�شت �إنف�شتمنت ليميتد
وعنو�نه: �شقة/ غرفة 2022،طابق22 برج كوفكو جلو�ش�شر رود262

، ك�شو�ي باي هونغكونغ،هاتف:86-574-27828899+
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حليب منظف لغايات �لتو�ليت، مزيالت �لبقع،  م�شتح�شر�ت �شقل، مزيالت، زيوت �ثرية، م�شتح�شر�ت 
�لتجميل، طب �لأ�شنان ،�لبخور، م�شتح�شر�ت �لتجميل للحيو�نات، عطور ملطف للجو.

�لو�قعة بالفئة : )3(
وقد   )LASSIEEL Smile Beauty(  : �لتالية  �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
 Smile( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط كبر وحتتها كتبت �لكلمات )LASSIEEL( كتبت  �لكلمة
وب�شكل مائل،  وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح  �لفاحت  �لرمادي  باللون   )Beauty

يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 295775    بتاريخ: 2018/07/21

با�ش��م : ميل تريد )م م ح(.
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة، �س-ب :) 8817(.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق   ، �لإ�شطناعي  و�ل��نب  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��نب 
 ، �لأ���ش��ود  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل   ، �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرة وم�شحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل ،�خلل ، �ل�شل�شات )�لتو�بل( ،�لبهار�ت ، �لثلج .
�لو�قعة بالفئة : )30(

باللون  �لكلمة  كتبت   وق��د   ،)ENLIL(  : �لتالية  �لالتينية  و�لكلمة  ر�شم  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
�لأخ�شر وب�شكل �أفقي وبخط كبر وحتتها يوجد ر�شم خلط مائل  باللون �لرتقايل، كما يوجد �إىل ي�شار 
�لكلمة ر�شم لثالث �شنابل باأحجام خمتلفة باللون �لرتقايل وفوق �لكلمة يوجد ر�شم حليو�ن �لهام�شر 
باللون �لرتقايل و�لأبي�س ويرتدي قبعة باللون �لأحمر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو 

مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 296708    بتاريخ: 2018/08/08
با�ش��م : عبد �لر�شيد بوتو�شري

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات تقدمي �لطعام و�ل�شر�ب و�لإيو�ء �ملوؤقت ) خدمات �ملطاعم و�لفنادق ( .  
�لو�قعة بالفئة : )43(

وقد   ،)WOK YOUR WAY(  : �لتالية  �لالتينية  و�لكلمات  ر�شم  عن  عبارة   : �لعالمة  و�شف 
مربع  �شمن  �لأبي�س  باللون  لتينية   �أح��رف  كتبت  وفوقها  �أفقي،  وب�شكل  �لأ���ش��ود  باللون  �لكلمات   كتبت 
باللون �لأحمر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز 

ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 294491    بتاريخ: 2018/06/27

با�ش��م : �إليغانت بي�شت �إنف�شتمنت ليميتد
وعنو�نه: �شقة/ غرفة 2022،طابق22 برج كوفكو جلو�ش�شر رود262، 

ك�شو�ي باي هونغكونغ،هاتف:86-574-27828899+
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حليب منظف لغايات �لتو�ليت، مزيالت �لبقع،  م�شتح�شر�ت �شقل، مزيالت، زيوت �ثرية، م�شتح�شر�ت 
�لتجميل، طب �لأ�شنان ،�لبخور، م�شتح�شر�ت �لتجميل للحيو�نات، عطور ملطف للجو.

�لو �قعة بالفئة : )3(
�لكلمة  ك��ت��ب��ت   وق���د   )  LASSIEEL( : �ل��ت��ال��ي��ة  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  �ل��ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة   : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
)LASSIEEL (باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط كبر وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما 

هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 294696    بتاريخ: 2018/07/02

با�ش��م : ماي كار �ل�شرق �لأو�شط لركيب و�شيانة �مل�شاعد و�ل�شالمل ذ م م .
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب :)111307(.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن  )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة 

)عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، معد�ت زر�عية عد� ما ، يد�ر منها باليد، �أجهزة تفقي�س �لبي�س .
�لو�قعة بالفئة : )7(

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة �لالتينية �لتالية : )MCFUJI(، وقد كتبت باللون �لأ�شود وب�شكل 
�أفقي، وبعدها وعلى نف�س �لمتد�د يوجد ر�شم خلط مائل وعري�س باللون �لرتقايل وبجنابه من �جلهتني 
�للون وباجتاهني خمتلفني، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  يوجد ر�شم ل�شهمني بنف�س 

مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 296714    بتاريخ: 2018/08/08

با�ش��م : رويال كيور خلدمات �لتعهد�ت �ل�شحية و�لعالجية، ذ م م .
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�خلدمات �لطبية ، �خلدمات �لبيطرية ، و�خلدمات �ل�شحية وخدمات �لعناية باجلمال �لأن�شان �أو �حليو�ن 

، �خلدمات �لزر�عية ، خدمات �لب�شتنة و�لغابات .
�لو�قعة بالفئة : )44(

�لعربي   �لتالية:)ROYAL CURE(  ولفظها  �لعالمة : عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية  و�شف 
�لكلمة  كتبت   وبعدها  �أف��ق��ي،  وب�شكل  كبر  وبخط  �لأخ�����ش��ر  باللون   )ROYAL(: �لكلمة  كتبت  وق��د 
)CURE( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط كبر ،ويف �أعلى ميني �لعالمة كتب �للفظ �لعربي )رويال 
باللون  ت��اج  �شكل  على  ر�شم   )R( �حل��رف  �أعلى  يوجد  كما  �أف��ق��ي،  وب�شكل  و�لأ���ش��ود  �لخ�شر  باللون  كيور( 
باللون  ��شهم ويحاذيها نقاط وجميعها  �يحائي على �شكل ثالث  �لكلمات يوجد ر�شم  ي�شار  و�إىل  �لأخ�شر، 
�ل�شكل، وجممل  �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  �لأ�شود و�لرمادي و�لأخ�شر، وكامل 

�لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 294488    بتاريخ: 2018/06/27
با�ش��م : رج �أند كو

وعنو�نه: �لوحدة رقم 15 د، في�س �ي �ي، �م �ي دي �شي، �ملنطقة �ل�شناعية، �شرق دومبيفلي-421204 �لهند.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و  �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  �أخرى  �لأقم�شة ومو�د  م�شتح�شر�ت ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان.

�لو�قعة بالفئة : )3(
و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية �لتالية : )KANTA BRAND(، وقد كتبت �لكلمة 
)KANTA( �شمن �طار هند�شي باللون �لأ�شفر وب�شكل مائل باللون �لأحمر وبخط كبر وحتتها كتبت 
�لكلمة )BRAND( باللون �لأحمر وب�شكل مائل وبخط �شغر �شمن �طار هند�شي باللون �لأ�شفر، وفوق 
�لكلمات يوجد ر�شم مليز�ن باللون �لأ�شود �شمن د�ئرة باللون �لأبي�س وحتت �لكلمات يوجد م�شتطيل باللون 
�لأبي�س كما يوجد ��شفل �مل�شتطيل م�شتطيل �أطول باللون �لأ�شفر وكل ما �أ�شر �إليه �شابقا كتب �شمن مربع 
بق�شمني �لمين باللون �لأزرق و�لأي�شر باللون �لأحمر وبد�خة يوجد �طار باللون �لأحمر و�لأبي�س، وكامل 

�لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 294489    بتاريخ: 2018/06/27

با�ش��م : �إليغانت بي�شت �إنف�شتمنت ليميتد
وعنو�نه: �شقة/ غرفة 2022،طابق22 برج كوفكو جلو�ش�شر رود262، 

ك�شو�ي باي هونغكونغ،هاتف:86-574-27828899+
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

حليب منظف لغايات �لتو�ليت، مزيالت �لبقع،  م�شتح�شر�ت �شقل، مزيالت، زيوت �ثرية، م�شتح�شر�ت 
�لتجميل، طب �لأ�شنان ،�لبخور، م�شتح�شر�ت �لتجميل للحيو�نات، عطور ملطف للجو.

�لو�قعة بالفئة : )3(
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )Smile Beauty LASSIEEL(وقد كتبت 
باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط كبر وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 295139   بتاريخ: 2018/07/10
با�ش��م : �مل�شدر �لذهبي لتجارة �لدو�ت �ل�شحية )�س.ذ.م.م(.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة ،�س.ب:)63652(، هاتف: 067480252، فاك�س:067480253.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مو�د بناء ) غر معدنية( ، مو��شر �شلبة غر معدنية للمباين و�إ�شفلت وزفت وقار، مباين غر معدنية 
قابلة للنقل، متاثيل ) جم�شمات غر معدنية (.

�لو�قعة بالفئة : )19(
�لأزرق  باللون  كتبت  : )flowplast(، وقد  �لتالية  �لالتينية  و�لكلمة  ر�شم  : عبارة عن  �لعالمة  و�شف 
وب�شكل �أفقي، و�إىل ي�شار �لكلمة يوجد ر�شم فني للحرفني )fo( باللونيني �لأزرق و�لرمادي، وكامل �لعالمة 

كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 295523    بتاريخ: 2018/07/17
با�ش��م : ميجاتو ��س �ي

وعنو�نه: ميجاتو ��س �ي 8 منيمفا�شي�س �شتار، بو�شت كود 17342 .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .
�لو�قعة بالفئة : )25(

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية : )MIGATO(، وقد كتبت  باللون �لأ�شود وب�شكل 
�ل�شكل، وجممل �لعالمة  �أفقي وبخط كبر،  وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف 

مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 296710   بتاريخ: 2018/08/08

با�ش��م : عبد �لر�شيد بوتو�شري
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات تقدمي �لطعام و�ل�شر�ب و�لإيو�ء �ملوؤقت ) خدمات �ملطاعم و�لفنادق ( .  

�لو �قعة بالفئة : )43(
وقد   ،)MUMBAI SPICES(  : �لتالية  �لالتينية  و�لكلمات  ر�شم  ع��ن  ع��ب��ارة   : �لعالمة  و�شف 
باللون   )SPICES( �لكلمة  كتبت  �أفقي، وحتتها  وب�شكل  �لبني  باللون   )MUMBAI( �لكلمة  كتبت 
�لرتقايل وب�شكل �أفقي وحتتها يوجد خط باللون �لأخ�شر، وفوق �لكلمات يوجد ر�شم على �شكل حبة فلفل 
باللون �لبني و�لأخ�شر وفوقها يوجد ر�شم لثالث خطوط باللون �لأحمر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية� 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم: 296712    بتاريخ: 2018/08/08

با�ش��م : عبد �لر�شيد بوتو�شري
وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �ل�شارقة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات �لنقل و�لتغليف وتخزين �ل�شلع وترتيبات �ل�شفر

�لو�قعة بالفئة : )39(
 ،)7st get food delivered( : و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شم و�لكلمات و�لحرف �لالتينية �لتالية
وقد كتبت �لحرف )st( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وبخط كبر وفوقها يوجد ر�شم ل�شكني وملعقة باللون 
�لرتقايل وي�شكلون ر�شم �يحائي للرقم )7( وحتت �لحرف يوجد خط م�شتقيم باللون �لأ�شود وحتت �خلط 
كتبت �لكلمات )get food( باللون �لأ�شود وب�شكل �أفقي وحتتها كتبت �لكلمة )delivered( وحتتها 
�ل�شكل،  كما هو مو�شح يف  بي�شاء  على خلفية  كتبت  �لعالمة  وكامل   ، �ل�شود  باللون  م�شتقيم  يوجد خط 

وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شر�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  16  �صبتمرب 2018 العدد 12428

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لر�شتناوي للحجر 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لرخام رخ�شة رقم:1701394 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شمره خمي�س مهدي �شعيد �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خمي�س مهدي �شعيد �لبلو�شي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 

يعلن �ل�شادة / �شركة ذ�ت هيلث كر للخدمات �لطبية �مل�شجلة 
 )MF3986( بهيئة �ل�شحة بقيد رقم

 )CN-1787324( ورخ�شة جتارية رقم
قد تقدمو� بطلب : 

�إلغاء �لرخي�س �عتبار� من 2018/9/3 
وبناء عليه �شيوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني 

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لإعالن مر�جعة 
هيئة �ل�شحة ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل ��شبوع من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل فاإن هيئة �ل�شحة ود�ئرة �لتنمية  
�لقت�شادية غر م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.  
�صركة ذا هيلث كري للخدمات الطبية 

اعالن الغاء ترخي�ص 

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
 اإعادة اإعالن بالن�صر 

2018/148 منازعات ايجارية 
�ىل �ملدعي عليها / فتيحة مفاتيح 

حيث �ن �ملدعي / عبد�لوهاب عبد�هلل �لعلي �لوز�ن 
قد �قام �لدعوى �حلقوقية 2018/148 منازعات �يجارية �شد �ملدعي عليها 

وملا �شنورد فيما بعد / وملا تر�ه حمكمتكم �ملوقرة عفو� ، نطلب : 
�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 35000 درهم )خم�شة وثالثون �لف درهم( 
�لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة للعني �ملوؤجرة �عتبار� من 2017/7/1 حتى تاريخ 2018/6/30 ، 
من تاريخ �ل�شتحقاق حتى متام �ل�شد�د و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل 
ر�أ�س  مبحكمة  �لبتد�ئية  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �ىل  ح�شورك  يقت�شي  مما  �ملحاماة.   �تعاب 
من  لديك  ما  وتقدمي  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة  م   2018/9/19 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �خليمة 

بيانات ودفوع.  
 مدير  اإدارة الدعوى
معاذ اأحمد العمو�ص 

     حكومة  را�ص اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5719(

�ملنذر :  �شوق ريزيدن�س  �س م ح  وميثلها نخيل ملر�كز �لت�شوق  �س ذ م م 
)ALUOS SOUVENIRS L.L.C(  ملنذر �ليه : �ل�شادة / �ليو�س �شوفينرز - �س ذ م م�

�يه �ن -   ، �م 2 - بي 10  �إيجار �ملحل رقم )جي  �مل�شتحقة يف ذمته عن  �مل�شتاأجر بالوفاء بالأجرة  تكليف 
01(، مبركز جولدن مايل 1 ، جولدن مايل 2/دبي - نخلة جمر� ، حتى تاريخ 2018/5/31 مبلغ وقدره 
4.918.535.96 درهم )�ربعة ماليني وت�شعمائة وثمانية ع�شر �لف وخم�شمائة وخم�شة وثالثني درهما 
و�شتة وت�شعني فل�شا( ، و�لفائدة �لتاأخرية �ملتفق عليها يف �لعقد وقدرها 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق 
�لعامة  �ملر�فق  بال�شافة �ىل فو�تر   ، �لتام و�لخ��الء  �ل�شد�د  �ج��رة حتى  بالإ�شافة �ىل ما ي�شتجد من 
�ق�شاه  مهلة  خ��الل  يف  وذل��ك  �لتام  �لخ��الء  تاريخ  حتى  �لعني  على  �مل�شتحقة  وخالفه(  وكهرباء  )مياه 
ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر . و�إل �شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �شده مبا 
فيها �قامة �لدعوى �لق�شائية للمطالبة بالجرة �مل�شتحقة وملحقاتها و�إخالء �ملنذر �ليه من �لوحد�ت 

�ملوؤجرة ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5663   

�ل�����ش��ع��ود ، مب��وج��ب وك��ال��ة رقم  �ب���و  ���س ذ م م  وميثلها / حم��م��د �شفيق  ل��ل��ع��ق��ار�ت -  �ل��ز�ج��ل  �مل��ن��ذر : 
�ملحرر  رق���م  م�����ش��دق��ة.  وك��ال��ة  ت�����ش��ويل مب��وج��ب  �دري�����ش��ي  �مل��ح��رر )2014/1/164695( ومي��ث��ل��ه / رج���اء 
)2018/1/164166( - عنو�نه : دبي - �نرنا�شيونال �شيتي �حلي �لفرن�شي بناية P20 حمل رقم 14 رقم 

�لر�س : 842-117 ور�شان �لأوىل ت : 0555564669 
�ملنذر �ليه :  �لفا برينتينج بري�س - منطقة حرة - ذ م م 

عنو�نه : منطقة جبل علي �ل�شناعية �لوىل عدد 13 غرفة �شكن عمال رقم �لر�س 599-1734 
�لتام للعقار )�شكن عمال - )13 غرفة( و �شد�د قيمة �ليجار  �ليه ب�شرورة �لخ��الء  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�مل�شتحقة بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر 
�لقيمة  كامل  ب�شد�د  �ملطالبة  يف  حقه  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�ل 
�لق�شائية  و�جلهات  �ملخت�شة  �ىل�ل�شلطات  �للجوء  ذلك  فى  مبا  و�ملياه  �لكهرباء  وم�شاريف  �ليجارية 

حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/2011 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شلمان وقار �حمد وقار �حمد  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2018/7/25  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�عاله ل�شالح/ م�شرف عجمان - �س م ع  بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للم�شرف 
�ملدعي مبلغ مائة وثالثة وثالثني �لف وت�شعمائة وخم�شة وثمانني درهم و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2018/5/29 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12428 بتاريخ 2018/9/16 
الرقم  ق/ ح/ 2018/147

املو�صوع / طلب اإ�صافة م�صمى )حممد النقبي(

�لنقبي  حممد  عبيد  حممد  فاطمة   / �ل�شيدة  من  �ملقدم  للطلب 
باإ�شافة م�شمى )حممد �لنقبي( خلال�شة قيدها ��شتناد� �إىل خال�شة 
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 اعالن بالن�صر 
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بوكالة �ملحامي / ح�شن عبد�لرحمن ح�شن عبد�هلل   
�ىل / 1- �لنيزك ملقاولت �لأ�شباغ و�لديكور  2- با�شل �شالح �لدين �شليمان 

�ل�شادر    جت��اري   2017/1725 رق��م  �ل�شتئناف  �حلكم  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
�لنيزك  �لطاعن/  ط��رف  من  بالنق�س  عليه  �لطعن  مت  قد   2018/4/9 بتاريخ 
�مل�شار  �لطعن  يف   ، �لطاهري  �شعيد  جمعة  عبد�هلل  نا�شر   - �لأ�شباغ  مل��ق��اولت 
�ليه �عاله وعليكم �يد�ع مذكرة بدفاعكم م�شفوعة ب�شند توكيل �ملحامي �ملوكل 
عنكم وبامل�شتند�ت �لتي يرى تقدميها لدى مكتب �د�رة �لدعوى يف موعد �ق�شاه 

خم�شة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
ليلى حممد ال�صكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى
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عربي ودويل

   لقد وجد �ل�شتبل�شمنت �ملحافظ 
�أك���ر حت��د له  نف�شه ي��و�ج��ه ه��ن��ا، 
�أج�����ل �حلقوق  �مل���ع���رك���ة م���ن  م��ن��ذ 
�خلاطئ،  �ل��ق��ر�ر  و�تخذ   - �ملدنية 
م�شوؤولياته  لأب�شط  ظ��ه��ره  و�د�ر 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة. ل��ق��د ���ش��ح��ى �أرك�����ان 
ب�شحة  �لأم����ري����ك����ي����ة  �مل���ح���اف���ظ���ة 
�جلمهورية على مذبح م�شاحلهم 
يف  مقعد  على  �حل�شول  )�حتمال 
�لعليا، و�خل��وف من عدم  �ملحكمة 
نيوز  ف��وك�����س  �شبكة  ع��ل��ى  �ل��ظ��ه��ور 

.)...
دونالد  ����ش���ر�  ي���ك���ره���ون  �إن���ه���م      
تر�مب، لكن ذلك مل مينعهم من 
ل�شيا�شته  �حلمر�ء  �ل�شجادة  ب�شط 
�شيا�شية  وه������ي   - �ل���ت�������ش���ل���ط���ي���ة 
�ل�شلطة  ق��ل��ب  �لآن  حت��ت��ل  ب���ات���ت 
�لأمريكية. وحتى لو �ن �نتخابات 
2018 و2020 �شتعاقب تر�مب، 
�شي�شتغرق �لمر، دون �شك، �شنو�ت 
�ل�شيا�شي  �لنظام  لتنظيف  عديدة 
�لأمريكي، و�لق�شاء على �لر�ئحة 

�مللت�شقة للطموحات �ل�شلطوية.
   بعد �لنت�شار �ل�شدمة لدونالد 
تر�مب، ل يز�ل �لبع�س يعتقد �أن 
�لأمريكية  �ملحافظة  �لنخب  خطاأ 
وفريد�  غ��ري��ب��ا  خ��ط��اأ  ���ش��وى  لي�س 
من نوعه. وعلى عك�س ما نالحظه 
�لدميقر�طية  �لأنظمة  معظم  يف 
�ل���غ���رب���ي���ة، ف������اإن ن���ظ���ام �لأح�������ز�ب 
�لأم���ري���ك���ي ���ش��ع��ي��ف. ل���ذل���ك من 
�ملر�شحني  على  �ل�شيطرة  �ل�شعب 
من  حلزب  �ل�شيا�شية  و�ملقرحات 

�لد�خل.
تكن  مل  �أن���ه  �لنا�س  بع�س  �شعر     
�لتنظيمية  �ل��ق��درة  للجمهوريني 
بعيد�.  �مل���ت���ط���رف���ني  �إب����ق����اء  ع���ل���ى 
�لو�شط  �أح��ز�ب ميني  وعلى عك�س 
�لغربية  �لدميقر�طيات  معظم  يف 
�لأخ����������������رى، ك��������ان خ������ط �حل������زب 
متز�يد  ب�شكل  يبتعد  �جل��م��ه��وري 
نظرية  وح�������ش���ب  �ل���و����ش���ط.  ب���ع���ن 
لعملية  �حل������زب  خ�����ش��ع  �أخ��������رى، 
ت���ط���رف ق���ب���ل �لن����ت����خ����اب����ات، مما 
تر�مب  �أّن  ك��ي��ف  بتف�شر  ي�شمح 

��شتوىل عليه ب�شهولة.
م�شرك:  ق��ا���ش��م  ل��ل��ن��ظ��ري��ت��ني     
�أّن حمافظي  �أنهما تعنيان �شمنيا 
�شيظهرون  كانو�  �لأخ��رى  �لبلد�ن 
�أك����رث ق����درة ع��ل��ى م��ق��اوم��ة �إغ����ر�ء 
للدميقر�طية.  �ملناه�س  �ليمني 
ذ�ت  �لبلد�ن  يف  �ملعتدلون  فالقادة 
�لأح������ز�ب �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة �ل��ق��وي��ة، ل 
�ملهني  �مل�شتوى  �إىل  �أب����د�ً  ي��ن��زل��ون 
غينغريت�س  نيوت  مثل  ل�شيا�شيني 

�أو كري�س كري�شتي.
   هذه �لروؤية لالأ�شياء يتقا�شمها 
وكما   - �مل���ر�ق���ب���ني  م����ن  �ل���ع���دي���د 
تعود  �لتي  �لنظريات  من  �لعديد 
تفاوؤلها  ف���ان   ،2016 �ل��ع��ام  �إىل 

يبدو �لآن موؤثر� وغر و�قعي.
�شكل  �لأخ���������رة،  �ل�������ش���ن���و�ت  يف     
�ملحافظون يف �لعديد من �لبلد�ن 
حتالفات  �ل��ق��وي��ة،  �لأح������ز�ب  ذ�ت 
خ���ط���رة م���ع �أق�����ش��ى �ل��ي��م��ني. يف 
��شتلم  �مل��ث��ال،  �شبيل  على  �لنم�شا، 
�شيبا�شتيان كورت�س �ل�شلطة مبنح 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة و�لأج���ه���زة 
�ليمينيني  �ملتطرفني  �إىل  �لأمنية 
�لنازيني  ح���رك���ة  م���ن  �ل���ق���ادم���ني 
�جلدد، �لذين يحبون ب�شكل خا�س 

فالدمير بوتني.
   و�لق�شية �لكرث �ثارة لل�شدمة، 
رمبا هي �لحدث: �أجنيال مركل 
مع  �شيا�شي  حتالف  ت�شكيل  ب�شدد 
�لعدو �لأكرث خد�عا للدميقر�طية 
�للير�لية يف �أوروبا، رئي�س �لوزر�ء 

�ملجري فيكتور �وربان.

ويرب، االأملاين الذي
 دّعم اوربان

�لثماين  �ل�����ش��ن��و�ت  ع��ل��ى م���دى     
�إقامة  من  �أورب���ان  متكن  �ملا�شية، 
تقريًبا  دك��ت��ات��وري��ة  �شبه  �شيطرة 
على بالده، دون معار�شة حقيقية 
ويعود  �لأوروب���ي���ة.  �ملوؤ�ش�شات  م��ن 
هذ� يف جانب ما، �ىل �أنه ظل د�ئما 
�ملحافظة  ب���الأح���ز�ب  ع��الق��ة  على 

ذ�ت �لغلبية يف �لقارة �لعجوز.
�أه����م م��ظ��اه��ر م��اأ���ش�����ش��ة هذه  �إن     
�لرو�بط مع �ليمني �لتقليدي، هي 
�ن�شمام حزبه )فيد�س( �إىل حزب 

عن �لدميقر�طية يف �ملجر، نحتاج 
�إىل �لنظر �إىل قيادة حزب �ل�شعب 

�لأوروبي ».
حلزب  ك��زع��ي��م  وي����ر،  فبف�شل     
�ل�شعب �لأوروب���ي، جنح �أورب���ان يف 
تدمر �لدميقر�طية �ملجرية - ما 
مل مينع �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيال 
وي����ر كمر�شح  دع����م  م���ن  م���رك���ل 
�ملفو�شية  لرئا�شة  �لو�شط  ليمني 

�لأوروبية.
“�شبيتزينكاندد�ت”  ع���نّي  و�إذ�    
من  �ملفو�شية(  لرئا�شة  )م��ر���ش��ح 
ق��ب��ل ح����زب �ل�����ش��ع��ب �لوروب�������ي يف 
�لربيع  �لأوروب�����ي�����ة  �لن���ت���خ���اب���ات 
باأكر  �لئ��ت��الف  ف��از  و�إذ�  �مل��ق��ب��ل، 
وير  �شي�شغل  �مل��ق��اع��د،  م��ن  ع���دد 
�لحتاد  يف  من�شب  �أعلى  بالتاأكيد 

�لأوروبي.

اأوروبا ت�صمح
 بالدول الت�صلطية

�لأوروب����ي  �ل�شيا�شي  �ل��ن��ظ��ام  �ن     
ولنعرف   – خ��ا���س  ب�شكل  معقد 
ب�����ش��ر�ح��ة، مم��اًل – �ىل درج���ة �ن 
يفهمون  ل  �ل���ن���ا����س  م���ن  �ل��ك��ث��ر 
ي��ج��ري. ويف �حلقيقة،  م��ا  �أه��م��ي��ة 
�لنقاط �لأ�شا�شية للق�شية ب�شيطة 

ن�شبياً.
لأوربان  مكان  ل  �ن��ه  �حلقيقة،     
وه����ي ل تخفي  م���رك���ل،  ق��ل��ب  يف 
حتتاجه  �أنها  تعتقد  ولكنها  ذل��ك، 
�لرملان  يف  بالأغلبية  لالحتفاظ 
�لأوروب�����ي. م��ن جهة �خ���رى، فاإن 
بع�س �جلهات �لفاعلة يف �ئتالفها 
�ل����وط����ن����ي مب����ا يف ذل������ك �لحت������اد 
وير،  ح��زب  �لجتماعي  �مل�شيحي 
و�لذي يقوده �ملتمرد وزير �لد�خلية 
معجب  زيهوفر،  هور�شت  �لمل��اين 
�لتي  �لت�شلطية  بال�شعبوية  ج��د� 
يج�شدها �ملجري. و�إذ� ما �أدركنا �ن 
مبدئي  ملوقف  �ل�شيا�شية  �لتكلفة 
�أن  �ل��و����ش��ح  فمن  ع��ال��ي��ة،  �شتكون 
�إىل  يدها  متد  �أن  �ختارت  مركل 

�ليمني غر �لدميقر�طي.
لهذ�  �ل�شيا�شية  �لنعكا�شات  �ن     
�لتحالف �شتكون هائلة. وبات جلّيا 
�لآن �أن �لحت��اد �لأوروب��ي م�شتعد 
وحتى  �لت�شلطية،  �ل���دول  لتحّمل 
�أع�شائه.  بني  �لدميقر�طية،  غر 
ل�شرعية  رهيبة  �شربة  ي�شدد  مبا 
للمو�طنني  مي��ك��ن  �إذ�  �لحت������اد: 
�لأملان تقّبل فكرة توحيد �شيادتهم 
لتعزيز  �لفرن�شيني  �لناخبني  مع 
ه���و عاملي،  م���ا  �مل��ن��ط��ق��ة يف  ن���ف���وذ 
�شيكون �أكرث تعقيًد� ترير حتالف 

مماثل مع دكتاتور هنغاري.
�أن �حل�شن  �ل��ث��ان��ي��ة:  �ل��ن��ق��ط��ة     
�لتقليدية  �لأح���ز�ب  �أقامته  �ل��ذي 
م���ن �ل��ي�����ش��ار وم����ن �ل��ي��م��ني ل�شد 
�أكرث  يبدو  �لدميقر�طية،  �أع���د�ء 
و�إذ�  م�شى.  وق��ت  �أي  من  ه�شا�شة 
��شتعد�د  وي��ر وم��رك��ل على  ك��ان 
للحفاظ  مب��ب��ادئ��ه��م��ا  للت�شحية 
على �أغلبيتهم يف �لرملان �لأوروبي 
�أقل  رهانا  ي�شكل  ذل��ك  و�ل��ذي مع 
�أهمية بكثر، ملاذ� ل يتحالفا غد� 
�ليميني  �ل�شعبوي  �لتحالف  م��ع 
�مل��ت��ط��رف ح���زب �ل��ب��دي��ل م��ن �جل 
�إذ� �شمن لهما هذ� �لخر  �أملانيا، 

�لحتفاظ بال�شلطة يف برلني؟
�ل�شغب  �أع������م������ال  �أع������ق������اب  يف     
�ل��ع��ن�����ش��ري��ة �ل��ع��ن��ي��ف��ة �ل���ت���ي هزت 
ت���رّدد  �شيمنيتز،  م��دي��ن��ة  م���وؤخ���ر� 
ب�شكل  �ل��و���ش��ط  مي��ني  ق���ادة  بع�س 
حمتملني  حلفاء  �إد�ن����ة  يف  و����ش��ح 
وهذ�  �ل�شعبوي:  �ليمني  من  لهم 

�ل�شمت يقول �لكثر.
   ل�شنو�ت عديدة، �عُترت مركل 
�لدميقر�طية  قيم  حماية  بطلة 
�نتخاب  �أع��ق��اب  ويف  �ل��ل��ي��ر�ل��ي��ة.. 
�ملتحم�شني  بع�س  تّوجها  تر�مب، 
ب��ل��ق��ب ق���ائ���دة �ل���ع���امل �حل����ر، لكن 
�لأي��ام �لأخ��رة �لقت �شوًء جديًد� 
ع���ل���ى م�����ش��رت��ه��ا - وه�����ي �إ�����ش����اءة 
�ملحافظون  كان  �إذ�  ت�شاوؤما.  �أك��رث 
ح��ق��ا ن��ق��اط �ت�����ش��ال �ل��ت��اري��خ، فان 
مركل ميكن �أن تكون من �لذين، 
�لأك������ر  �ل����ت����ح����دي  م����و�ج����ه����ة  يف 
ف�������ش���ل���و�، ومل  ق����د  يف ح���ق���ب���ت���ه���م، 
�شد  ���ش��ّد�  ي��ك��ون��و�  �ن  ي�شتطيعو� 

�ليمني �ملناه�س للدميقر�طية.
• باحث يف جامعة هارفارد

ت�شكيل  �أك����ر  �لأوروب�������ي،  �ل�����ش��ع��ب 
���ش��ي��ا���ش��ي يف �ل���رمل���ان �لأوروب�������ي. 
يف  فيد�س  ع�شوية  م��وؤي��دي  و�أه���م 
حزب �ل�شعب �لأوروبي، لي�س �شوى 
هذ�،  �لو�شط  ميني  �ئتالف  زعيم 
وهو �شيا�شي �أملاين يدعى مانفريد 

وير.
   عندما دقت جلنة �حلريات �ملدنية 
و�ل��ع��د�ل��ة و�ل�����ش��وؤون �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 
ناقو�س �خلطر  �لأوروب��ي  �لرملان 
�حلقوق  ت����ده����ور  �إىل  ل����الإ�����ش����ارة 
�ملجر،  يف  ل�����الأف�����ر�د  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
“منحاز  تقرير  ع��ن  وي��ر  حت��دث 
خماوفه  عن  معّر�  وم�شطنع”، 
من روؤية �لرملان �لأوروبي يتحول 

�ىل “�لأخ �لأكر«.
�أورب������ان لولية  ���ش��ع��ى     وع��ن��دم��ا 
ج����دي����دة، و�أع����ل����ن �مل���ر�ق���ب���ون من 
�خل������ارج �أن���ه���ا �ل��ف��ر���ش��ة �لخ����رة 
و�شفه  دمي��ق��ر�ط��ي��اً،  ب��ه  لالإطاحة 
وير باأنه رئي�س وزر�ء قوي، قادر 

ظهره  يدير  �أن  يرف�س  �لأوروب���ي 
�مل�شتحيل  م��ن  ول��ذل��ك  ل��ف��ي��د���س، 
ي�شّم  ع���ري�������س  �إج�����م�����اع  ت�������ش���ور 
�ل�شيا�شية،  �لتوجهات  من  �لعديد 
لفر�س  م���ن���ه  ب����د  ل  ����ش���رط  وه�����و 
و�شريعة  ق��وي��ة  �أوروب���ي���ة  ع��ق��وب��ات 

على �أوربان.
   م��ن جهة �خ���رى، �أظ��ه��رت �ملجر 
�أن����ه مي��ك��ن ل���دول���ة ع�����ش��و جتاهل 
�لقو�عد �لدميقر�طية ب�شكل قاطع 
دون �جتذ�ب غ�شب بروك�شل، مما 
وخا�شة  �لبلد�ن،  �لعديد من  دفع 
بولند�، �إىل �تباع هذ� �ملثال. و”ملاذ� 
�أثبت �لحت��اد �لأوروب���ي �أن��ه عاجز 
يف مو�جهة عملية �ل�شتحو�ذ على 
�أورب�����ان؟  نظمها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ل��ط��ات 
ويظل  �حلزبية،  �ل�شيا�شات  ب�شبب 
�قناعا،  �لأك���رث  ه��و  �لتف�شر  ه��ذ� 

كما يقول كيلمن. 
ب��ذل �لحتاد     ولفهم �شبب ع��دم 
�لأوروبي �ملزيد من �جلهود للدفاع 

�ل�شيا�شية  �ملناق�شات  “�حياء  على 
�لأوروبية«. 

قب�شته  �أورب�������ان  ع����زز  وع���ن���دم���ا    
“�نتخابات  ي�شّمى  م��ا  خ��الل  م��ن 
من  من�شفة”  غ���ر  ول���ك���ن  ح����رة 
ق��ب��ل منظمة �لأم����ن و�ل��ت��ع��اون يف 
لغة  ع���ادة  ت�شتخدم  )�ل��ت��ي  �أوروب����ا 
ب�  وي��ر  �أ���ش��اد  �أك����رث(،  دبلوما�شية 

“بانت�شاره �لو��شح«.
�عتبار�ت  ب���د�ف���ع  ك����ان  و����ش���و�ء     
�أيديولوجي  ت��ق��ارب  �أو  تكتيكية، 
هذين  من  مزيج  ب��اأي  �أو  حقيقي، 

�أت��ق��ن وي��ر �لفن  �ل��ع��ام��ل��ني، فقد 
�لذين  �ل�شاخر حلماية �ملجر �شد 
ي��رغ��ب��ون يف روؤي��ت��ه��ا حُت��ا���ش��ب على 

�أفعالها �مام �لحتاد �لأوروبي.
   وكلما تتحدث �ملفو�شية �لأوروبية 
عن �تخاذ �إجر�ء�ت �شد �أوربان، ويف 
حزب  �أع�شاء  منه  يطلب  م��رة  كل 
�ل�شعب �لأوروبي �لآخرين ��شتبعاد 
ف��ي��د���س، ي��ّدع��ي وي���ر �أن���ه �شيكون 
�إذ� جت���اوزت  ل��ل��ت�����ش��رف  م�����ش��ت��ع��ًد� 
�لدبلوما�شي  �لأ�شفر  �ملجر �خلط 
من  �لنيل  عادلة،  غر  )�نتخابات 

�حل���ك���وم���ي���ة و�جل����ام����ع����ات؟ مثر 
�ل���ق���ل���ق، ول���ك���ن م���ن �ل���و�����ش���ح �نه 
لل�شامية  م��ع��اد  خ��ط��اب  م��ق��ب��ول. 

ب�شكل و��شح؟ عودو� �ىل �للوحة.
�أ�شتاذ  كيليمني  د�نييل  ر.  وي���رى  
�لعلوم �ل�شيا�شية بجامعة روجترز 
�لأمريكية(؛  �مل��ت��ح��دة  )�ل���ولي���ات 
وو�حد من �أبرز �ملر�قبني يف و�شط 
�أوروب�����ا، �ن مت��وق��ع وي��ر ق��د �أز�ل 
�أوروب����ا من  �أن تتمكن  �أم���ل يف  ك��ل 

�حتو�ء �شعود �أوربان.
�ل���رمل���ان  �لأق���������وى يف     �حل������زب 

�لق�شاء(. ولكن يف كل  ��شتقاللية 
م���رة ي��ت��م ف��ي��ه��ا ع��ب��ور ه���ذ� �خلط 
�لأ�شفر بطريقة وقحة، فاإن وير 
ي��ع��ّر ع���ن ر����ش���اه ع���ن �أق����ل تنازل 
هذ�  �أّن  وي��زع��م  لأورب�����ان،  تكتيكي 

حتّول حقيقي.
و�إز�ح���ة  �لنتخابية،  �ملخالفات     
تكتيكان  �مل�شتقلة  �لإع��الم  و�شائل 
����ش���م���ح���ا لأورب�������������ان ب���الح���ت���ف���اظ 
ب��ال�����ش��ل��ط��ة؟ ل��ي�����ش��ا جت������اوز� خلط 
�أ�شفر يجب ��شتنكاره، ح�شب وير. 
هجمات عنيفة �شد �ملنظمات غر 

ال حتب مريكل اأوربان، ولكنها تعتقد اأنها حتتاجه لالحتفاظ باالأغلبية يف الربملان االأوروبي
يكرهونه يف �ل�شر ويفر�شون له �ل�شجاد �لحمر يف �لعلن مركل هل حقا هي زعيمة �لعامل �حلر؟

�لتحالف بني �ل�شد�د و�رد يف �ملانيا

وير �ملاين يف خدمة �ملجري �وربان �لنم�شا..  حتالف مفاجئ مع �ليمني �ملتطرف

�شيمنيتز: تردد بع�س قادة ميني �لو�شط يف �إد�نة حلفاء حمتملني لهم من �ليمني �ل�شعبوي يقول �لكثري
�لتكلفة �ل�شيا�شية ملوقف مبدئي �شتكون عالية، فاختارت مريكل �أن متد يدها �إىل ميني غري دميقر�طي

يف  �ل�شعب  ــن  م
�لوليات �ملتحدة 
ـــيـــطـــرة  �لـــ�ـــش
�ملر�شحني  على 
ـــات  ـــرتح ـــق و�مل
حلزب  �ل�شيا�شية 
ـــل ـــد�خ مــــن �ل

�ملجر �أظـــهـــرت 
ــن  ــك �أنـــــــــه مي
ع�شو  ـــة  ـــدول ل
�لقو�عد  جتاهل 
�لــدميــقــر�طــيــة 
ــذ�ب  ــت �ج دون 
بروك�شل غ�شب 

يبدو اأكرث ه�صا�صة من اأي وقت م�صى:

�شّد �شد �ليمني �ملتطرف: ف�شل ميني �لو�شط...!
البقاء. وعندما يتوحدون مع اأعداء الدميقراطية، 
الق�صري،  املدى  على  االنت�صارات  يف�صلون  عندما  اأو 
يف ازدراء لالإبقاء على املوؤ�ص�صات الدميقراطية على 
اأنواع  جلميع  الباب  يفتحون  فانهم  الطويل،  املــدى 

االأنظمة امل�صتبدة.
عــ�ــصــر، متّكن  الــتــا�ــصــع  ــقــرن  ال بــريــطــانــيــا، يف     يف 

النظام  يف  والرجعيني  امللكيني  دمج  من  املحافظون 
هام�ص  على  املتطرفني  بالتايل  يلني  حمحُ الــربملــاين، 
وعلى  الع�صرين،  القرن  اأوائل  يف  ال�صيا�صي.  الطيف 
واأملانيا  اإيطاليا  يف  اليمني  ــزاب  اأح �صّلمت  العك�ص، 
ذلك  بعد  منهم  الكثريون  وحتّول  للفا�صيني،  ال�صلطة 
يف  كما  احلالة،  هذه  يف  للدميقراطية.  اأعــداء  اإىل 

•• الفجر - يا�ص�صا مونك 
 ترجمة خرية ال�صيباين

   عندما يتم تهديد الدميقراطيات من اليمني، جتنح 
يف  حموريًا  دورًا  تلعب  اأن  اىل  املحافظة  احلركات 
العلوم  يف  االأمريكي  الباحث  وي�صرح  عنها.  الدفاع 
“حزب  الرائع  كتابه  يف  زيبالت  دانيال  ال�صيا�صية 
املحافظني ووالدة الدميقراطية”: ان املحافظني هم 

“نقطة ات�صال التاريخ«.
   عندما يدافعون عن الدميقراطية، مييل النظام اإىل 

املحافظ  الرف�ص  هــذا  اأدى  كــثــرية،  اأخـــرى  ــاالت  ح
حلماية الدميقراطية اإىل كارثة �صيا�صية على نطاق 

وا�صع للغاية.

�صفارات انذار اليمني غري دميقراطي
بّينة  على  هم  الذين  املراقبون،  �صــــــــعر  لذلك،     
بهذا الر�صـــــم التاريخي، بقلق �صـــــديد عندما رف�ص 
من  لي�ص   - املتحدة  الواليات  يف  اجلمهوري  احلــزب 
عام  ترامب  دونــالد  املر�صـــــح  اإدانـــــة  دناءة-   دون 

.2016

اتخذ املحافظون القرار اخلاطئ، واداروا ظهرهم الأب�صط م�صوؤولياتهم التاريخية 
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عربي ودويل

فلورن�س �شرب �أمريكا بال رحمة.. قتلى وظالم ورقم خميف بـ48 �شاعة
•• وا�صنطن-وكاالت:

�لوليات  يف  �ملا�شية  �ل�شاعات  خ��الل  بقوة  فلورن�س  �إع�شار  �شرب 
ور�شيعها،  �م���ر�أة  بينهم  حتفهم،  �أ�شخا�س   5 لقي  حيث  �مل��ت��ح��دة، 
نورث  ب��ولي��ة  ويلمنغتون  يف  منزلهما  على  �شجرة  �شقطت  بعدما 
كارولينا، �شرقي �لبالد، �م�س �لأول �جلمعة، يف وقت ت�شر �لأرقام 

�إىل حجم �لكارثة.
كبر  �رتفاع  مع  �لغزيرة  �لأمطار  مبياه  �ل�شو�رع  �لإع�شار  و�أغ��رق 
يف من�شوب مياه �لبحر، قبل �أن تر�جع قوته ليتحول �إىل عا�شفة 

��شتو�ئية ل تز�ل قادرة على �إحد�ث دمار هائل، وفق رويرز.
ن��ورث ك��ارولي��ن��ا، روي ك��وب��ر، خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي  ونا�شد حاكم 

�إذ� كنتم ت�شتطيعون �شماعي،  �أولئك �لذين يف م�شار �لعا�شفة،  �إىل 
�شيو��شل �جتياح  �أن فلورن�س  و�أ�شاف  �آمن.  �لبقاء يف مكان  فرجاء 

�لولية بقوة لأربعة �أيام.
و�أو�شح كوبر �أن من �ملتوقع �أن يغطي �لإع�شار نورث كارولينا كلها 

تقريبا مبياه بارتفاع عدة �أقد�م.
�لرئي�س  يتوجه  �أن  �ملتوقع  من  �إن  �جلمعة،  �لأبي�س،  �لبيت  وق��ال 
دونالد تر�مب �إىل �ملناطق �لتي �شربها �لإع�شار فلورن�س �لأ�شبوع 
�ملقبل مبجرد �لتاأكد من �أن زيارته “لن تعرقل �أي جهود لالإنقاذ«.

وقال كوبر �إن �لولية �شتعمل على ترتيب زيارة تر�مب “يف �لوقت 
�ملنا�شب«.

وتباطاأ �لإع�شار فلورن�س بعد و�شوله �إىل �لياب�شة فيما ي�شر �إىل 

�أيام. وتوقع خر�ء  �ملنطقة بال�شيول على مدى  �أنه �شيظل ي�شرب 
باملركز �لوطني لالأر�شاد �أن ت�شهد نورث كارولينا هطول ما يعادل 

8 �أ�شهر من �لأمطار يف غ�شون يومني �أو ثالثة �أيام.
�ألف منزل و�شركة كانت   722 �أكرث من  �إن  �ملر�فق  وقال م�شوؤولو 
دون ك��ه��رب��اء يف ن���ورث و���ش��اوث ك��ارولي��ن��ا ���ش��ب��اح �جل��م��ع��ة. وقالت 
و�إن  �ملاليني  عن  �لكهرباء  �نقطاع  �ملتوقع  من  �إن  �مل��ر�ف��ق  �شركات 

��شتعادة �لتيار قد ت�شتغرق �أ�شابيع.
و�شعفت قوة �لعا�شفة �إىل �إع�شار من �لفئة �لأوىل م�شاء �خلمي�س، 

قبل �أن ي�شل �إىل �لياب�شة.
�أو�مر  ووجهت  بالإع�شار  �شخ�س  ماليني  ع�شرة  قر�بة  يتاأثر  وقد 

لأكرث من مليون باإخالء �شو�حل وليتي نورث و�شاوث كارولينا.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
    ُتر�كم �جنيال مركل �مل�شاكل.. 
�لئتالف  ت�شكيل  م��ع��ان��اة  وب��ع��د 
�ل�شر�كي  �حل����زب  م���ع  �ل��ك��ب��ر 
ك���اد ينهار  �ل����ذي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 
م�شاألة  ب�����ش��ب��ب  �ل�����ش��ي��ف  م��ط��ل��ع 
�ملهاجرين، ها هي ق�شية جديدة 
�مل�����ش��ت�����ش��ارة، وجت���ع���ل فريق  ت��ه��ز 
هذه  ي��رن��ح.  ب��رل��ني  يف  �ل�شلطة 
�ل��ف�����ش��ي��ح��ة قلب  �مل��������رة، مت�������س 
لأنها  �لأمل���ان���ي���ة،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
هانز  �مل��خ��اب��ر�ت،  ب��رئ��ي�����س  تتعلق 
ج�����ورج م���ا����ش���ن، �ل�����ذي ب����ات على 
كر�شي ه���ّز�ز.     ت�شريحات هانز 
�أجر�ها  مقابلة  يف  ما�شن،  ج��ورج 
�ل�شحيفة  ب��ي��ل��د،  ���ش��ح��ي��ف��ة  م���ع 
كانت  �ل��ب��الد،  يف  �نت�شار�  �لو���ش��ع 
�جل���دل �جلديد،  ه��ذ�  �ث���ارة  ور�ء 
ت�����ش��ري��ح��ات ت��ت�����ش��ل ب����الأح����د�ث 
مدينة  �شهدتها  �لتي  �لعن�شرية 
�شيمنيتز �شرقي �ملانيا، بعد مقتل 

مو�طن �أملاين هناك.
    فقد �أكد ما�شن �أنه مل تكن هناك 
�أجانب  �أو  مل��ه��اج��ري��ن  م��الح��ق��ة 
خالل �لحتجاجات �لتي �شهدتها 
�ملدينة بعد جرمية �لقتل، و�شكك 
يظهر  ك���ان  ف��ي��دي��و  م�شد�قية  يف 
�أ�شخا�س  م����ط����اردة  ك��ي��ف��ي��ة  ف��ي��ه 

ملهاجرين وتهديدهم.
    ويعتقد ما�شن �أن “هناك �شبب 
وجيه لالعتقاد باأن هذه �ملعلومة 
خاطئة، وتهدف عمد� �إىل حتويل 
�لن��ت��ب��اه ع��ن ج��رمي��ة �لقتل �لتي 

�رُتكبت يف �شيمنيتز ».
�مل��دي��ن��ة موؤخًر�     و���ش��ه��دت ه���ذه 
ق��ادت��ه��ا عنا�شر  ع��ن��ف  ت��ظ��اه��ر�ت 
�أجل  م��ن  �ل��ب��دي��ل  منتمية حل��زب 
ومنظمة  �ملت�شدد،  �ليميني  �أملانيا 
ب���ي���غ���ي���د� �مل���ن���اه�������ش���ة ل���الأج���ان���ب 
من  رم��وز  عن  ف�شاًل  و�مل�شلمني، 
�ل���ن���ازي���ني �جل�����دد. وع���رف���ت تلك 
و��شعة  عنف  عمليات  �لفعاليات 
�شد �ملهاجرين و�لأجانب، ف�شاًل 

عن �ملطالبة بطرد �لالجئني. 
   وك��ان��ت �أجن��ي��ال م��رك��ل، وعلى 
ع���ك�������س م���ان�������س، ق����د ع�������ّرت عن 
“عمليات  ب���اأن  وذّك����رت  �شخطها، 
مع  ت��ت��ن��اق�����س  ه�����ذه،  �ملطاردة” 

مبادئ “دولة �لقانون«.

و�زدهرت  �ذن،  �لكاأ�س  �م��ت��الأت     
يعود  و�مل�شاربات:  �ملز�يد�ت  �شوق 
�لق�شية،  ه����ذه  ت�����ش��وي��ة  مل���رك���ل 
ما�شن،  من  �لتخل�س  �أر�دت  ف��اإذ� 
زيهوفر،  �ق����ال����ة  ع���ل���ى  ���ش��ُت��ج��ر 
�لئتالف  ح��ل  �إىل  �شيوؤدي  وه��ذ� 
لال�شر�كيني  ميكن  كما  �لكبر. 
����ش��ت��ث��م��ار هذه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني 
و�شبق  �حلكومة،  ملغادرة  �للحظة 
م�شاركة  منهم  �لعديد  عار�س  �ن 
جديدة يف �حلكومة، معتقدين �أن 
�ملرور للمعار�شة �شي�شمح للحزب 
عن  و�لب��ت��ع��اد  عافيته  ب��ا���ش��ت��ع��ادة 
�لدميقر�طي  �مل�شيحي  �لحت����اد 
�لجتماعي.  �مل�شيحي  -�لحت����اد 
م����ا�����ش����ن حجة  ق�������ش���ي���ة  ومت����ث����ل 
هذ�  لوقف  للمعار�شني  �إ�شافية 

�لتعاون و�إنقاذ ماء �لوجه. 
    غر �ن من �ملر�قبني من يرى 
�ن �حلزب �مل�شيحي �لبافاري على 
�شر�شة،  �نتخابية  حمطة  �أب����و�ب 
�جل  م��ن  �لبديل  خاللها  ي��و�ج��ه 
�ملانيا �ملتطرف، وبالتايل لن يكون 
�زمة  فتيل  ��شعال  م�شلحته  م��ن 
مع حليفه �مل�شيحي �لدميقر�طي، 
�ملحللني  ب���ع�������س  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ول 
ي���ذه���ب زع��ي��م��ه زي���ه���وف���ر �ىل  �ن 

�لت�شحية برئي�س �ملخابر�ت.
�ل������ش�����ر�ك�����ي  �حل���������زب  �م��������ا      
�أكرث  ف��ان موقفه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، 
�ن��ت��خ��اب��ات مبكرة  �ن  ���ش��وء ح��ي��ث 
قد تع�شف مبا تبقى من ح�شوره 
يف �مل�����ش��ه��د �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �لمل�����اين، 
�ل����ر�ي  خ��ا���ش��ة �ن ����ش��ت��ط��الع��ات 
ب��امل��ائ��ة من   16 ���ش��وى  ل متنحه 
نو�يا �لت�شويت ور�ء حزب �ليمني 
�ملانيا  �ج��ل  م��ن  �لبديل  �ملتطرف 

17 باملائة.
�ل�شطح  ع��ل��ى  ت��ط��ف��و  وب��ي��ن��م��ا     
�ملقلقة،  �ل�شيناريوهات  ه��ذه  ك��ل 
حتاول �أجنيال مركل مرة �أخرى 
��شتدعت  وق��د  �لت�شعيد.  ت��ف��ادي 
قادة �حز�ب �لئتالف �لكبر يوم 
�خلمي�س. وذكرت م�شادر �إعالمية 
حم��ل��ي��ة ن��ق��ال ع���ن دو�ئ�����ر قريبة 
م��ن �حل��ك��وم��ة �لمل��ان��ي��ة، �ن هذه 
ك��ان��ت ج��ي��دة وجدية،  �مل��ح��ادث��ات 
�مل�شاركني،  ج��م��ي��ع  و����ش���ع  ح��ي��ث 
هدفا  �لكبر  �لتحالف  ��شتمر�ر 
�مل���ق���رر ع��ق��د �جتماع  ل��ه��م. وم���ن 
�ل��ق��ادم.. ويف  ي��وم �لثالثاء  جديد 
بور�شة  �أ�شهم  تتوقف  لن  �لثناء 

�ملز�يد�ت على �ل�شعود. 

ممثلي  م�����ع  ف���ق���ط  �ج����ت����م����اع����ات 
�لبديل من �جل �ملانيا.

تعقيد�،  �ل��و���ش��ع  ي���زي���د  ومم����ا     
يحظى  م��ا���ش��ن  ج�����ورج  ه���ان���ز  �أن 
بدعم غر م�شروط من هور�شت 
زيهوفر. وقد هّب وزير �لد�خلية 
ثقته،  ك����ام����ل  وم���ن���ح���ه  ل���دع���م���ه 
علما،  من�شبه.  يف  ببقائه  مطالبا 
�ن زي���ه���وف���ر ه����و زع���ي���م �لحت�����اد 
و�ملعار�س  �ل���ب���اف���اري،  �مل�����ش��ي��ح��ي 
�حلكومة  يف  �لرئي�شي  و�خل�����ش��م 
تعتمدها  �ل��ت��ي  �ل��ه��ج��رة  ل�شيا�شة 

�أجنيال مركل. 

�مل�شتنكرة  �لفعل  ردود  تهاطلت     
عن  �لتعبر  خالل  فمن  ب�شرعة، 
�شكوكه، قّو�س هانز جورج ما�شني 

�شلطة �مل�شت�شارة.
   ول��ئ��ن حت����اول �أجن���ي���ال مركل 
تهدئة �للعب لتجنب �أزمة �أخرى 
تعالت يف  �أ���ش��و�ت��ا  ف��ان  �لقمة،  يف 
�لدميقر�طية  �لأح����ز�ب  �شفوف 
با�شتقالة  م���ط���ال���ب���ة  �ل�����ك�����رى، 
ه����ان����ز ج�������ورج م����ا�����ش����ن.. ب�����ل �ن 
�ل�شباب  رئ��ي�����س  ك���وه���رنت،  كيفن 
�ل���ش��ر�ك��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �لذي 
ت�شكيل  م��ف��او���ش��ات  يجه�س  ك���اد 

�ل��ي��م��ني �مل���ت���ط���رف، وم���ن���ح حزب 
�ملتطرف  �أملانيا  �أج��ل  من  �لبديل 
ن�شائح لتجنب �ملر�قبة و�ملالحقة 
وهو  �ل��دول��ة،  جانب  م��ن  �لأمنية 
�أخطر  رئي�س  ب��اأن  تف�شره  مت  ما 
�أمل���اين يقف يف �شف  �أم��ن��ي  ج��ه��از 

دعاة �لعنف و�لعن�شرية.
ح����م����اي����ة  ه�����ي�����ئ�����ة  �أن  �إل    
�أنه  ك�شفت  �لد�شتور)�ملخابر�ت(، 
�جر�ها  مقابلة   237 نحو  على 
�لقادة  م���ع  م��ا���ش��ن  ج�����ورج  ه���ان���ز 
�ل�شيا�شيني منذ توليه من�شبه يف 
�أغ�شط�س 2012، مت عقد خم�شة 

م��زي��د م��ن �لت�شكيك وم��ن ث��م يف 
تدمر �لثقة يف دولتنا«.

   و�أ�شافت درير، �لتي ت�شغل �أي�شا 
م��ن�����ش��ب رئ��ي�����ش��ة ح��ك��وم��ة ولي���ة 
ر�ينالند بفالت�س، “لذ�، ل �أعتقد 
�ملنا�شب لهذ�  �لرجل  ي��ز�ل  �أن��ه ل 

�ملن�شب«.
   يف حني �شّدد وزير �ملالية �لأملاين 
�أولف �شولز، �لذي ينتمي للحزب 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ل�����ش����ر�ك����ي، يف 
“�أي  �ن  لل�شحفيني،  ت�شريحات 
يف  �أمنية  موؤ�ش�شة  ير�أ�س  �شخ�س 
بلدنا ينبغي �أن يتمتع مب�شد�قية 

�ملا�شي،  �ل��ع��ام  �ل��ك��ب��ر  �لئ��ت��الف 
وّج���ه �إن������ذ�ر�: �إذ� ب��ق��ي م��ا���ش��ن يف 
�ل�شر�كي  �حل��زب  ف��ان  من�شبه، 

�لدميقر�طي هو �لذي �شيغادر. 
   وقالت مالو دري��ر، نائبة رئي�س 
�لدميقر�طي،  �ل�شر�كي  �حلزب 
�حلاكم،  �لئ���ت���الف  يف  �ل�����ش��ري��ك 
ل�شحيفة، بيلد �أم زونتاغ، �لأملانية 
�ل�شادر  ع���دده���ا  يف  �لأ���ش��ب��وع��ي��ة 
ج����ورج  ه���ان���ز  “�ل�شيد  �لأح��������د: 
ما�شن، �شكك يف م�شد�قية �أو�شاط 
وكثر  �إع����الم،  وو���ش��ائ��ل  �شيا�شية 
�ل��ع��ي��ان، وت�شبب يف  �ل�����ش��ه��ود  م��ن 

هذه  �أن  �ل���و�����ش���ح  وم�����ن  ت����ام����ة، 
�مل�������ش���د�ق���ي���ة مل ت���ع���د م����وج����ودة، 

وينبغي �أن يكون لذلك عو�قب«.

لقاءات م�صبوهة
   �حلزب �لوحيد �لذي يدعم هانز 
جورج ما�شن، هو �لبديل من �جل 
�ليميني  �ل�شعبوي  �حل��زب  �ملانيا، 
�مل���ت���ط���رف، �ل�����ذي ي���ّدع���ي وج���ود 
كتاًبا  �أن،  �إل  �شيا�شية.  م���وؤ�م���رة 
ُن�شر موؤخًر� يتهم رئي�س �ملخابر�ت 
ب��الج��ت��م��اع م��ع ف��ر�وك��ي بيري، 
ل�شعبويي  �ل�����ش��اب��ق��ة  �لي���ق���ون���ة 

يحظى بدعم غري م�صروط من حليفها اللدود

�أملانيا: ما�شن، �شوكة جديدة يف خا�شرة مريكل...!

ترحيل 500 طالب جلوء
 من �أوروبا �إىل �أفغان�شتان

•• كابول-رويرتز:

�لدول  �أن  �م�س،  بلخي،  �شيد ح�شني عاملي  �لأفغاين،  �لالجئني  �شوؤون  وزير  ذكر 
�لآن يف  بالف�شل، حتى  للجوء  ب��اءت حماولتهم  �أفغانياً،   520 �لأوروب��ي��ة رحلت 
�لعام.  نهاية  بحلول  �شخ�س   800 لنحو  يرتفع  ق��د  �ل��ع��دد  �إن  ق��ائ��اًل   ،2018
�أوروبا  من  �أي�شاً  ع��ادو�  �أف��غ��اين  1500 طالب جل��وء  �أن ما يقرب من  و�أ���ش��اف 
 17 �ملا�شي، جمموعة من  �لأرب��ع��اء  ي��وم  وو�شل  �ل��ف��رة.  نف�س  خ��الل  باإر�دتهم 
طالب جلوء �أفغاين مت رف�س طلباتهم، �إىل كابول قادمني من �أملانيا، وهذه هي 
�لرحيالت  وقوبلت   ،2016 دي�شمر  منذ  ترحيلها  يتم  �لتي  �ل�16  �ملجموعة 
من �أملانيا بنقد من �ملعار�شني، �لذين يقولون �إن �أفغان�شتان ماز�لت خطرة للغاية 

حيث تقع �لهجمات �ملتكررة و�ملميتة من جانب م�شلحي طالبان ود�ع�س.

كيفن كوهرنت ينذر ويهدد �لبديل  �مل�شاند �لوحيد ملان�س بيري  �ليمينية �ملتطرفة �جتمعت برئي�س �ملخابر�ت

هل هي مو�جهة جديدة بني مركل ووزير د�خليتها؟رئي�س �ملخابر�ت �لملانية يف ورطة

ميكن لال�صرتاكيني الدميقراطيني اال�صتفادة من اللحظة ملغادرة احلكومةحتاول امل�صت�صارة تهدئة اللعب لتجنب اأزمة اأخرى يف القمة

ال�صادات دفع حياته ثمنا لتوقيعه االتفاق 

»كامب ديفيد«.. �شالم بارد بني م�شر و��شر�ئيل
•• القاهرة-اأ ف ب:

�تفاقات  توقيع  على  ع��ام��ا  �أرب��ع��ني  بعد 
بارد�”  “�ل�شالم  ي��ز�ل  ل  ديفيد،  كامب 
ب���ني م�����ش��ر و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ي��ق��ت�����ش��ر على 
و�ل�شيا�شية،  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
قبول  �أو  ث��ق��ايف  ت��ط��ب��ي��ع  �أي  ع���ن  ب��ع��ي��د� 

�شعبي من �جلانب �مل�شري.
ودفع �لرئي�س �مل�شري �لأ�شبق �أنور �ل�شاد�ت حياته ثمنا لتوقيعه �تفاق �ل�شالم مع 
��شر�ئيل يف 17 �أيلول �شبتمر 1978 بعد زيارة تاريخية قام بها �ىل �لقد�س. 
وقتل بر�شا�س متطرفني بعد ثالثة �أعو�م من �إبر�م �لتفاقية يف �ل�شاد�س من 

ت�شرين �لأول �أكتوبر 1981.
وي��ق��ول �ب���ن �شقيقه �ل��ن��ائ��ب �ل�����ش��اب��ق يف �ل��رمل��ان حم��م��د �أن����ور �ل�����ش��اد�ت �لذي 
�ل�شعب  وبني  بيننا  نف�شي  حاجز  هناك  ز�ل  “ما  مكتبه  خلف  عمه  �شورة  ي�شع 

�ل�شر�ئيلي، هذه حقيقة ملمو�شة«.
وي�شيف “�ل�شالم رمبا ل يز�ل بارد� لأن �أحد�، مبن يف ذلك �لرئي�س �ل�شاد�ت، مل 
بل “ل بد �أن يكون �حلل �شامال )بني �لعرب و��شر�ئيل(  يفكر يف حل منفرد”، 
كي نتعاي�س. و�شيظل هناك مطلب �شعبي يف م�شر بحل مع �لفل�شطينيني وبحل 

مع �شوريا” قبل �أي تطبيع مع ��شر�ئيل.

ول تز�ل معظم �لنقابات �ملهنية و�لعمالية و�حتاد�ت �لفنانني و�لكتاب يف م�شر 
حتظر �أي �شكل من �أ�شكال �لتطبيع مع ��شر�ئيل.

و�أثار �حتفال �أقامته �ل�شفارة �لإ�شر�ئيلية بالقاهرة يف �أيار مايو 2018 يف فندق 
و��شعا  �لعرية، �شخطا  �لدولة  70 لإن�شاء  �لذكرى  �لتحرير مبنا�شبة  مبيد�ن 
�لإ�شر�ئيلية  �أحرونوت”  “يديعوت  لدى �لكثر من �مل�شريني. وقالت �شحيفة 
حاول  كما  �حلفل  باإلغاء  طالبو�  �إ�شر�ئيل  مع  للتطبيع  معار�شني  �إن  حينه  يف 

م�شوؤولون م�شريون �إلغاءه بذريعة �أ�شباب �أمنية.
�ل�شر�ئيلي  �ل�شفر  عكا�شة  توفيق  �مل�شري  �لنائب  دعا   ،2016 مار�س  �آذ�ر  يف 
متعلقة  م�شائل  يف  معه  بحث  باأنه  فاتهم  منزله،  يف  �لع�شاء  �ىل  كورين  حاييم 
بت�شويت  �لأث��ر  على  �لرملان  و�أ�شقطت ع�شويته من  �مل�شري.  �لقومي  بالأمن 
�لع�شكرية  يوؤدي خدمته  �لذي  �ل�شاب حممد )24 عاما(  �لنو�ب. ويقول  ثلثي 
�أو  �إن�����ش��ان��ي��ة  ي��وج��د تطبيع لأن ل وج���ود لأي  “ل  ح��ال��ي��ا  �مل�����ش��ري  �جل��ي�����س  يف 

�ل�شيد  ك��م��ال  م�شطفى  �ل��ق��اه��رة  ج��ام��ع��ة  يف  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  �أ���ش��ت��اذ  وي��ق��ول 
�جلانب  يف  �ل��ك��ام��ل  �لتطبيع  م�شر  “قبول  �أن��ت��ج��ت  ديفيد  ك��ام��ب  م��ع��اه��دة  �إن 
ولكن من دون �أن يوؤدي  �لدبلوما�شي و�ل�شيا�شي وبع�س �ملجالت �لقت�شادية”، 

ذلك �ىل “تطبيع ثقايف �و �شعبي«.
و�ذ� كان %70 من �مل�شريني ولدو� بعد �تفاقات كامب ديفيد �لتي �شكلت �إطار� 
ملعاهدة �شالم وقعتها م�شر و��شر�ئيل يف �آذ�ر مار�س 1979، �إل �أن ذلك مل مينع 

�لجيال �ل�شابة من تبني موقف ذويهم نف�شه جتاه �لتطبيع مع ��شر�ئيل.
�ل�شهابي  �إ�شالم  �ل�شاب  �أبرز مثال على ذلك رف�س لعب �جلودو �مل�شري  وكان 
م�شافحة مناف�شه �لإ�شر�ئيلي �أور �شا�شون يف �لألعاب �لأوملبية يف ريو دي جانرو 

قبل عامني.
وك���ان لع��ب ك��رة �ل��ق��دم �مل�����ش��ري حممد ���ش��الح تعر�س لن��ت��ق��اد�ت ك��ث��رة بعد 
م�شاركته يف مبار�ة يف ��شر�ئيل يف 2013 عندما كان يلعب مع فريق �شوي�شري.

�ل����ت����ز�م ب��ال�����ش��الم �ل��ف��ع��ل��ي م���ن جانب 
�و  �لفل�شطينيني  م���ع  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

�لعرب ب�شكل عام«.
يف  موظف  وه��و  �أ�شامة،  حممد  ويقول 
“�لتطبيع  �لقاهرة،  يف  ��شتثماري  بنك 
�ملرتبطة  نتيجة لالأحد�ث  �شعبيا  ف�شل 
ح�����دث معنا  م����ا  ب��ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني... 
كم�شريني من دفن لالأ�شرى يف حرب 1967، وق�شف �ملد�ر�س و�شرب �لطفال 
وخميمات �لإيو�ء لالجئني يف لبنان... كلها �أمور ل ميكن ن�شيانها، حتى لو كان 

هناك دبلوما�شيون و�شفار�ت«.
�أن عدد� من �مل�شريني يعرون عن ر�شاهم على �تفاقات كامب ديفيد �لتي  �إل 

�أعادت �لأر�س و�أوقفت �حلروب.
ويقول حممد عبد �ملنعم )32 �شنة( �لذي يعمل موظفا يف �شركة، �إن “�لتفاقية 
بالن�شبة يل جيدة بن�شبة مئة يف �ملئة... فال يوجد �شر�ع ول يوجد دماء وحققنا 
�أردن��اه«. ويذكر �ل�شاد�ت باأن �تفاقات كامب ديفيد مكّنت م�شر من ��شتعادة  ما 
�شيناء كاملة بعد �ن �حتلتها ��شر�ئيل يف �لعام 1967 مع �ل�شفة �لغربية وقطاع 
كان  رج��ل  �أ���ش��رة  �ىل  بالنتماء  فخره  م��وؤك��د�  �ل�شورية،  �جل���ولن  وه�شبة  غ��زة 

“يتمتع ب�شجاعة كبرة جد� وروؤية للم�شتقبل«.

حتليل اخباري

�إذ� �أر�دت مريكل �لتخل�س من ما�شن �شُتجرب على �إقالة زيهوفر مبا يوؤدي �إىل حل �لئتالف �لكبري
�حلزب �لوحيـد �لذي يدعم ما�شن هو �لبديل من �جل �ملانيـا، �حلزب �ل�شـعبوي �ليميني �ملتطرف
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لتقييم �مل�شاركة �لفنية يف دورة �لألعاب �ل�شيوية
مايويذر يعود �إىل حلبة �ملالكمة مببلغ »خر�يف«

�لبحرينية  �لأومل�����ب�����ي�����ة  �ل���ل���ج���ن���ة  دع������ت 
دورة  يف  �شاركت  �لتي  �لوطنية  �لحت���اد�ت 
�لأل���ع���اب �لآ���ش��ي��وي��ة �ل��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة �لتي 
�ختتمت موؤخر�ً مبدينتي جاكرتا وباملبانغ 
من  �شل�شلة  2018  حل�شور  باأندوني�شيا 
�مل�شاركة  نتائج  تقييم  بهدف  �لجتماعات 
يف �ل�شتحقاق �لقاري من �لناحية �لفنية.

وي��اأت��ي �لج��ت��م��اع يف �إط���ار ح��ر���س �للجنة 

نتائج  تقييم  ع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة 
�مل�شاركة من �لناحية �لفنية عر �لجتماع 
�ل�شر و�لإد�ري  �أمني  �أو  �لرئي�س  نائب  مع 
�لدورة  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ن  �مل�شئول  و�ل��ف��ن��ي 
ل���ت���ع���زي���ز �ل����ن����و�ح����ي �لإي���ج���اب���ي���ة وت����اليف 
و�لتو�شل  �لقادمة  �مل�شاركات  يف  �ل�شلبيات 
�شاركت  نتائج فنية و��شحة لكل لعبة  �إىل 

يف �لدورة.

�ل�����ش��ه��ر فلويد  �لأم����رك����ي  �مل���الك���م  �أع���ل���ن 
�لعتز�ل  من  �لعودة  نيته  م��وؤخ��ر�،  مايويذر، 
خلو�س نز�ل مع نظره �لفلبيني ميني باكياو 

يف �ليابان، خالل دي�شمر �ملقبل.
ميل”،  “ديلي  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  م��ا  وب��ح�����ش��ب 
�مل��ث��ر �شتكون م��ن ت�شعة  �ل��ن��ز�ل  ف���اإن ج��ائ��زة 
�أرقام، �أي �أنه قد ي�شل �إىل مئات �ملاليني من 
�لدولر�ت. وكان مايويذر قد فاز على �ملالكم 
�لنز�ل  ما يجعل  2015 وهو  �شنة  باكياو يف 
�ملقبل فر�شة �شانحة ليحقق �لبطل �لفلبيني 

“ثاأر�” ريا�شيا.
خلو�س  جاهز  �أن��ه  باكياو  �شرح  ناحيته،  من 

نز�ل مع �ملالكم �لأمركي يف حال قرر �لعودة 
جمدد� �إىل �حللبة، وهو ما يعني �أن �لطريق 

باتت �شالكة �أمام �ملو�جهة �ملثرة.
�إي����ر�د�ت  �ل�شهر   2015 �شنة  ن���ز�ل  وح��ق��ق 
ف��ل��ك��ي��ة ج��ل��ب��ت ل��الع��ب��ني م��ب��ل��غ��ا ���ش��خ��م��ا قدر 
ب�300 مليون دولر لكن مبلغ �ملو�جهة �ملقبلة 

ما يز�ل غر حمدد على نحو دقيق.
من  �لبالغ  �ملالكم  �نت�شر  �ملا�شي،  �لعام  ويف 
�لعمر 41 عاما على غرميه �لإيرلندي كونور 
مكغريغور، بال�شربة �لفنية �لقا�شية، يف نز�ل 
�شهر �شمي بنز�ل �ملليار، �أقيم يف ل�س فيغا�س 

�لأمركية.

�إبر�هيم  �لنوخذة  ملالكه   31 مرعب  �لقارب  توج 
ب��ط��ال لل�شباق  ���ش��ال��ح حم��م��د �ح��م��د �حل���م���ادي 
�لفتتاحي يف �ملو�شم �لريا�شي �لبحري 2018-

�ل�شر�عية  �لقو�رب  فيه  تناف�شت  و�لذي   2019
من  �لأوىل  �جلولة  لقب  على  قدما   22 �ملحلية 

بطولة دبي.
و�ل����ذي خ�ش�س لفئتني  �ل��ك��ب��ر  �ل�����ش��ب��اق  وح��ق��ق 
)م���و�ل���ي���د  ����ش���ن���ة   16-8 �ل���ن���ا����ش���ئ���ني  �لأوىل 
 21-8 �ل�شباب  و�لثانية  �أق�شى(  2002كحد 
�أق�������ش���ى( جناحا  ك��ح��د   1997 )م���و�ل���ي���د  ���ش��ن��ة 
ملحوظا متثل يف �مل�شاركة �لكبرة وو�شول �لعدد 
�ملفاجاآت  وكانت  قاربا   50 �إىل  �ملحطات  �أوىل  يف 
حا�شرة يف �ل�شباق حيث تفوقت عنا�شر �لنا�شئني 
بينها  م��ن  ق���و�رب   3 ذل��ك جليا يف �شعود  وظهر 
�لكبار  �خلم�شة  �شمن  و�خلام�س  و�ل��ر�ب��ع  �لأول 
يف �ل�شباق. و��شطفت �لقو�رب �مل�شاركة يف م�شهد 
جميل يف نقطة �لبد�ية قبالة �شو�طئ جمر� ثم 
نحو  �لنطالقة  �إ�شارة  �إعطاء  بعد  باأمان  �أبحرت 
يف  �لكبر  �حل�����ش��اري  �ملعلم  قبالة  �لنهاية  خ��ط 
م�شافة  قاطعة  �لعرب  برج  فندق  �لعربي  �خلليج 
�ل�شباق �لتي و�شلت �إىل �أكرث من 3 �أميال بحرية 
يف زمن جيد حيث �شاعدت حالت �لبحر و�شرعات 
�لرياح �لنو�خذة و�لبحارة �للذين ز�د من حما�س 
�خلليج  م��ي��اه  ع��ر���س  ويف  خلفهم  �لآب�����اء  وج����ود 
م�شجعني لهذه �لتجربة �جلديدة من �جل تعلم 

مهار�ت �لإبحار وريا�شة �لآباء و�لأجد�د.
و�شهدت مر�حل �شباق �جلولة �لأوىل من بطولة 
دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 22 قدما تناف�شا 
مثر� منذ �لبد�ية بعد �ختيار �ملكان �ملنا�شب لكل 
وبف�شل   31 �لقارب مرعب  ليظفر طاقم  ق��ارب 
ومهارة  �حلمادي  �شالح  �إبر�هيم  �لنوخذة  حنكة 
�إىل خط  �لو�شول  �لقارب من  �ملعاون يف  �لطاقم 
بالفوز  �لنهاية  يف  ليظفر  �أخ��ط��اء  دون  �لنهاية 

و�لذي منحه �للقب.
�إىل  �لفتتاحي  �ل�شباق  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  وذه���ب 
40 ملالكه ح��م��د�ن �شعيد  �ل��ذي��ب  �ل��ق��ارب  ط��اق��م 
�حلو�شني  ط��ارق  حممد  �لنوخذة  وبقيادة  جابر 
بعد  �ل��ع��ام  �لرتيب  يف  �لثالث  �مل��رك��ز  ن��ال  بينما 
�حمد   ملالكه   12 �أط��ل�����س  �ل��ق��ارب  �ل�شباق  نهاية 

ر��شد  �ل�شويدي وبقيادة �بنه �لنوخذة جمعة.
وجنح حامل لقب بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية 
-2017 �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م  يف  ق��دم��ا   22 �ملحلية 
حممد  جا�شم  ملالكه   79 �لفهد  �لقارب   2018
�إحر�ز  يف  حممد  �لنوخذة  �بنه  وبقيادة  معيوف 
�لقارب  �حتل  بينما  �لعام  �لثالث للرتيب  �ملركز 
�ل�����ش��رب 80 مل��ال��ك��ه �ل��ن��وخ��ذة �حل���ر ر����ش��د خادم 
�مل��ه��ري وب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة ر����ش��د خ���ادم �ملهري 

�ملركز �خلام�س.
متابعة واهتمام

وحر�س علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س 
�لبحرية على  �لدويل للريا�شات  �إد�رة نادي دبي 
متابعة �ل�شباق �إىل جانب حممد عبد �هلل حارب 

بينما  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  �لإد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
�لقمزي مدير  ��شرف على �حلدث هزمي حممد 

�إد�رة �ل�شباقات.
باحلبالة يهنئ �مل�شاركني ببد�ية �ملو�شم

جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�شر  علي  توجه 

�لبحرية   ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي  ن����ادي  �إد�رة 
�لبحرية  �لريا�شات  حمبي  جميع  �إىل  بالتهنئة 
و�ل�شباقات  �لأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف  و�مل�����ش��ارك��ني 
�لبحرية على �نطالقة �ملو�شم �لريا�شي �لبحري 
�لتوفيق  ل��ل��ج��م��ي��ع  م��ت��م��ن��ي��ا   2019-2018

و�ل�������ش���د�د م���ن م�����ش��ارك��ني وم��ن��ظ��م��ني وتقدمي 
مناف�شات مليئة بالبذل و�لعطاء.

�ل�شباق  يف  �مل�����ش��ارك��ة  مب�شتوي  ب��احل��ب��ال��ة  و�أ����ش���اد 
�ل�شر�عية �ملحلية  �لأول و�لذي خ�ش�س للقو�رب 
22 قدما �لكبر و�لذي جمع للمرة �لأوىل فئتي 

2002كحد  )م��و�ل��ي��د  �شنة   16-8 �لنا�شئني 
 1997 )مو�ليد  �شنة   21-8 و�ل�شباب  �أق�شى( 
�ل�شباقات �لبحرية باتت  �أن  �أق�شى( موؤكد�  كحد 
�إىل  منوها  �ملجتمع  �شر�ئح  ملختلف  قبلة  �ل��ي��وم 
طبيعة  تنا�شب  بيئة  توفر  يف  يرتكز  �لنادي  دور 
هذه �ملناف�شات وحتفيز �لفرد يف �ملجتمع لالإبد�ع 

د�ئما.
�لدور  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  وث��م��ن 
�لكبر �لذي يقوم به �شركاء �لنجاح من �ملوؤ�ش�شات 
د�ئما  تقف  و�لتي  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �لوطنية 
ينظمها  �لتي  و�لفعاليات  �لأح���د�ث  جن��اح  خلف 

�لنادي. 
القمزي ال�صباق اأقيم يف ظروف منا�صبة

�ل�شباقات  �إد�رة  �لقمزي مدير  قال هزمي حممد 
يف ن����ادي دب���ي �ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة �أن 
�لبحري  �لريا�شي  للمو�شم  �لفتتاحي  �ل�شباق 
خ�ش�س  و�ل��������ذي   2019-2018 �جل����دي����د 
للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 22 قدما يوم �أول من 
�أم�س �جلمعة حقق �لنجاح �ملطلوب بعدما �أقيم يف 

ظروف منا�شبة و�أجو�ء تناف�شية طيبة.
�ل���روح يف  ه��ذه  ��شتمر�ر  يف  �أمنياته  ع��ن  و�أع����رب 
�لأوىل  �جلولة  �شباق  بينها  ومن  �ملناف�شات  باقي 
 43 �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دبي  بطولة  من 
ويوم  دب���ي  ���ش��و�ط��ئ  ينطلق يف  �أن  و�مل��ق��رر  ق��دم��ا 

�ل�شبت �ملقبل باإذن �هلل.
�لرتيب �لعام:

�شالح  �إب���ر�ه���ي���م  �ل���ن���وخ���ذة   31 م���رع���ب   1-
�حلمادي

-2 �لذيب 40 �لنوخذة حممد طارق �حلو�شني
�ل�شويدي ر��شد  �لنوخذة   12 �أطل�س   3-

معيوف جا�شم  حممد  �لنوخذة   79 �لفهد   4-
�ملهري خادم  ر��شد  �لنوخذة   80 �ل�شرب   5-

�أو�ئل �لنا�شئني:
�شالح  �إب���ر�ه���ي���م  �ل���ن���وخ���ذة   31 م���رع���ب   1-

�حلمادي
معيوف جا�شم  حممد  �لنوخذة   79 �لفهد   2-

�ملهري خادم  ر��شد  �لنوخذة   80 �ل�شرب   3-
�حلمادي �هلل  عبد  حممد  �لنوخذة   9 نز�ع   4-
�ل�شويدي جمعة  حممد  �لنوخذة   62 دوج   5-

�أو�ئل �ل�شباب:
ط�����ارق  حم���م���د  �ل����ن����وخ����ذة   40 �ل�����ذي�����ب   1-

�حلو�شني
�ل�شويدي جمعة  ر��شد  �لنوخذة   12 �أطل�س   2-
�حلمادي �حمد  حممد  �لنوخذة   19 �ليارح   3-

�ل�شويدي �حمد  �حلر  �لنوخذة   4 �لحتاد   4-
�هلل  ع���ب���د  ع����ام����ر  �ل����ن����وخ����ذة   67 ي������وف   5-

�حلو�شني

جناح الأوىل جوالت ال�صراعية 22 قدما يف دبي

�لقـارب مرعـب 31 بطـل �شبـاق �فتتـاح �ملو�شـم �لبحـري
الذيب 40 ينتزع املركز الثاين واأطل�ص 12 ثالث الرتتيب العام

ك��اف��ة �لرتيبات  �مل�����ش��ارع��ة و�جل������ودو  �أك���م���ل �حت����اد 
لن��ط��الق��ة م��و���ش��م �جل����ودو �ل���ذي ت��ت��ج��دد �نطالقته 
باإقامة بطولة كاأ�س عام ز�يد 2018 �لتي حتدد لها 
�ل�شارقة  نادي  �ملقبل ب�شالة  �أكتوبر   12 يوم �جلمعة 
�لريا�شية )نادي �ل�شعب �شابقا( و�لتي ت�شهد م�شاركة 
و�لذين  �لعمرية  �لفئات  خمتلف  من  لع��ب   400
16 ف��ري��ق��ا م���ن خم��ت��ل��ف �ندية  �أك����رث م���ن  مي��ث��ل��ون 
�لدولة.. وقد �عتمد حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س 
جمل�س �إد�رة �حتاد �مل�شارعة و�جلودو �جلدول �لزمني 
مر��شمها  تبد�أ  �لتي  �لفتتاحية  �لبطولة  لفعاليات 
بد�أ  ث��م  �لوطني  �ل�شالم  ث��م  �مل�شاركة  �ل��ف��رق  ب��دخ��ول 
و�شتكون  �جل��م��ع��ة،  ل�شالة  �ل��ت��وق��ف  قبل  �مل��ن��اف�����ش��ات، 
�لتي جتري يوم  �لبطولة  �ملناف�شات على �شوء قرعة 
قبل  من  �ملر�شلة  لالأ�شماء  وفقا   10/11 �خلمي�س 

لعبني  باإ�شافة  ي�شمح  ول  �مل�شاركة  �لأن��دي��ة  مدربي 
قبل موعد بدء �لبطولة وفقا لالئحة �لبطولة �لتي 
�لفنية  للجنة  و�شلت  �لتي  و�لوز�ن  �لأ�شماء  تعتمد 
�لزمني  �ل��ت��وق��ي��ت  �لإل���ك���روين ح�شب  �ل��ر�ب��ط  ع��ر 

�ملعتمد.
�لبطولة  ب�����اأن  �ل����درع����ي  ث��ع��ل��وب  ب���ن  وذك�����ر حم��م��د 
مبادرة  وتنفيذ  ترجمة  �شت�شهد  �لغالية  �لفتتاحية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�أبناء  م��ن  �ل��الع��ب��ني،  مب�شاركة  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة، 
�ملو�طنات وَحَملة جو�ز �شفر �لإمار�ت ومو�ليد �لدولة 
ملختلف  �لر�شمية  �لريا�شية  �مل�شابقات  يف  و�ملقيمني، 
�لألعاب �جلماعية و�لفردية مب�شاركة مفتوحة �لعدد 
وم�شاركة  �جل��ودو،  م�شابقات  كل  يف  �ملو�طنات  لأبناء 
لع���ب و�ح����د م��ن �مل��ق��ي��م��ني �مل��و�ل��ي��د يف ك��ل وزن من 

مناف�شات �لبطولة.
وقال باأن �لن�شخة �لتا�شعة من م�شابقات دوري �جلودو 
�شتنطلق يف نوفمر �لقادم باأ�شلوب جديد يف �لتنظيم 
ح��ي��ث ت��ق��ام �مل��ن��اف�����ش��ات ب��ن��ظ��ام �ل��ت��دوي��ر ب��ني �شالت 
�ل�شاعدين  �لنا�شئني  جذب  بهدف  و�لأندية  �لحت��اد 
و�إتاحة �لفر�شة للعائالت ملتابعة �أبنائهم وت�شجيعهم 
على ممار�شة �لريا�شة مبختلف �أنو�عها خا�شة �لعاب 
بان  و��شار  �ملبكرة..  �ل�شن  تلك  �لنف�س يف  �لدفاع عن 
�نعقاد دورة للحكام ل�شرح  �شي�شهد  �ملقبل  �أكتوبر  �أول 
للمدربني  �للعبة  قانون  على  متت  �لتي  �لتحديثات 

قبل بدء �ملو�شم �جلديد.
و�شكلت جلنة �ل�شر�ف على �لبطولة �لفتتاحية من 
�مل�شاعد م�شرف  �ل�شر  �أمني  �ل�شجو�ين  حممد جا�شم 
ح�شني  و�أ����ش���رف  �لقبي�شي  حم��م��د  خليفة  �جل�����ودو، 

و�لدكتور  �لبلو�شي  �شليمان  �ح��م��د  �ل���دويل  و�حل��ك��م 
�شالم حممد �خلطاط.

�كتمال كافة �لرتتيبات لنطالقة مو�شم �جلودو �لذي تتجدد 
�نطالقته باإقامة بطولة كاأ�س عام ز�يد 2018

مهاجم �إنرت على ر�أ�س 
�أولويات مورينيو

جوزيه  �ل��رت��غ��ايل  �لإجن��ل��ي��زي،  يونايتد  مان�ش�شر  ل��ن��ادي  �لفني  �مل��دي��ر  ط��ال��ب 
مورينيو، ب�شم لعب �إنر ميالن �لإيطايل، �لأرجنتيني ماورو �إيكاردي، خالل فرة 

�لنتقالت �ل�شيفية �ملقبلة، بح�شب ما ك�شفت عنه تقارير �شحافية �أرجنتينية.
�لأول  �إيكاردي كخياره  فاإن مورينيو حدد  “�أوليه” �لأرجنتينية،  ووفًقا ل�شحيفة 
لتدعيم خط هجوم “�ل�شياطني �حلمر” يف �ملو�شم �ملقبل، �إذ يرغب �ملدرب �لرتغايل 
يف حت�شني �جلودة �لهجومية للفريق بالعب ميتلك قدر�ت تهديفية خا�شة، ويرى 
�لقادر على ذلك. ويوجد �شرط جز�ئي يف عقد  “�لنر�تزوري” �لالعب  يف قائد 
�إيكاردي مع �إنر ميالن بقيمة 110 مليون يورو، لكنه �شيكون مفعاًل خالل �أول 
�أ�شبوعني فقط من فرة �لنتقالت �ل�شيفية، قبل �أن يتم �إلغاوؤه، وي�شطر �أي نادي 

يرغب يف �شم �لالعب �إىل �لتفاو�س مع �إد�رة �لفريق �لإيطايل مبا�شرة.
�إنر ميالن، من �أجل  �إد�رة  �إيكاردي مع  وخالل �لفرة �لأخ��رة، يتفاو�س ممثلو 
زيادة ر�تبه وجتديد عقده، بالإ�شافة �إىل زيادة �ل�شرط �جلز�ئي يف �لعقد ب�شورة 
�ل�شنو�ت  �لإيطايل خالل  �ل��دوري  �لهد�فني يف  �أب��رز  �أحد  �إيكاردي  و�أ�شبح  كبرة. 
�لأخرة، �إذ تو�جد ب�شكل �شبه د�ئم يف �شر�ع لقب هد�ف �لبطولة، وخالل �ملو�شم 
�ملا�شي جنح يف ت�شجيل 29 هدفاً يف 34 مبار�ة خا�شها يف �لدوري، ليتقا�شم لقب 

�لهد�ف مع مهاجم نادي لت�شيو، �لإيطايل ت�شرو �إميوبيلي.
ومتكن �لالعب �ل�شابق لنادي �شامبدوريا من ت�شجيل 107 هدفاً يف 184 مبار�ة 
خا�شها بقمي�س �إنر ميالن يف كافة �لبطولت، و�شنع 24 هدفاً �آخرين، وحتول 

�إىل �لنجم �لأول يف ملعب جوزيبي مياتز�. 

مان�ش�شرت �شيتي يبحث 
عن بديل �أغويرو

�أكدت تقارير �شحافية بريطانية �أن نادي مان�ش�شر �شيتي بد�أ رحلة �لبحث 
�لنتقالت  ف��رة  يف  �أغ��وي��رو  �شرجيو  �لأرجنتيني  للمهاجم  خليفة  ع��ن 
�ل�شيفية �ملقبلة. ومن �ملتوقع �أل يتم جتديد عقد �لالعب �لبالغ من �لُعمر 
30 عاماً بعد �نتهاء عقده يف �شيف 2020، وذلك لرغبة �لالعب للعودة 

�إىل م�شقط ر�أ�شه و�للعب يف �شفوف فريق �إندبيندينتي �لأرجنتيني.
ويرغب مدرب مان�ش�شر �شيتي، �لإ�شباين بيب غو�رديول، يف قدوم مهاجم 
قادر على �أن يلعب يف �شفوف “�ل�شيتزنز” ل�شنو�ت طويلة، على �أن ي�شتهل 

م�شو�ره مع �لفريق بد�ية من �ملو�شم �ملقبل.
عن  �لتخلي  تنوي  �شيتي  مان�ش�شر  �إد�رة  �أن  “ميرو”  �شحيفة  وت��ق��ول 
�لالعب، مقابل حتقيق رغبته و�لنتقال لفريق �إندبيندينتي بدون مقابل، 
و�أل ت�شعب على �لفريق �لأرجنتتيني �لأمر يف �لتعاقد مع �لالعب، وذلك 

تقدير�ً ملا قدمه �لهد�ف �لتاريخي للفريق.
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الفجر الريا�ضي

�ل�شفر  �لأب��ي�����س  منتخبنا  ي��د���ش��ن 
م�شاء  رب���ع  �إل  �ل��ث��ام��ن��ة  يف  م�����ش��و�ره 
�لبطولة  يف  م�����ش��و�ره  �لح����د  �ل��ي��وم 
�ليد  ل��ن��ا���ش��ئ��ي  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل����ش���ي���وي���ة 
�لدولة  يف  �لعنابي  �لفريق  مبو�جهة 
�لر�بعة  �ملجموعة  حل�شاب  �مل��ج��اورة 
و�ليابان،  �ي���ر�ن  م��ع  جتمعنا  و�ل��ت��ي 
للبطولة  �لأوىل  �جل���ول���ة  وت�����ش��ه��د 
يف  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  يف  تنطلق  و�ل��ت��ي 
�حلادية ع�شر �شباح �ليوم 6 مباريات 
حل�����ش��اب �مل��ج��م��وع��ات �لأرب���ع���ة و�لتي 
هذه  يف  ت�������ش���ارك  دول������ة   14 مت���ث���ل 
على  مبارياتها  تقام  و�لتي  �لبطولة 
�ر�س �شالة �لمرة �شمية يف �ل�شالة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف ق�����ش��ر �ل���ري���ا����ش���ة يف 
�لعا�شمة �لأردنية عمان ومتتد لغاية 

�جلاري. �ل�شهر  من   26
وكانت بعثة �لمار�ت قد حطت رحالها 
م�شاء �أول من �أم�س و��شتقرت يف فندق 
حرير ب�شاحية �لر�شيد بعمان هاتف 
 00962/797740001 رق���م 
�ىل جانب كل من منتخبي �ل�شعودية 
�للجنة  وزع�����ت  ب��ي��ن��م��ا  و�ل���ب���ح���ري���ن، 
�ملنظمة للبطولة بقية �لفرق على 4 

فنادق بالعا�شمة عمان.
وت��ت��ن��اف�����س �ل���ف���رق �مل�����ش��ارك��ة حلجز 
بطولة  ب���ل���وغ  ت���وؤه���ل���ه���ا  م���ق���اع���د   4
�ليد يف مقدونيا عام  لنا�شئي  �لعامل 

.2019
مباريات اليوم 

�لعا�شرة  يف  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  تنطلق 
�إير�ن  منتخبي  ب��ني  وجتمع  �شباحاً 
مع منتخب �ليابان حل�شاب �ملجموعة 

مبار�ة   12،45 يف  وتعقبها  �لر�بعة، 
�ملجموعة  حل�شاب  �لعر�ق  مع  �لهند 
�لثالثة  �مل����ب����ار�ة  ث���م  وم����ن  �ل��ث��ال��ث��ة، 
�ل�شني  م���ن���ت���خ���ب���ي  ف���ي���ه���ا  ي���ل���ت���ق���ي 
�لر�بة  �مل��ب��ار�ة  وتعقبها  و�ل�شعودية، 
ولنف�س �ملجموعة �لأوىل وجتمع بني 
و�لبحرين،  عمان  �شلطنة  منتخبي 
وتعقبه  �لف����ت����ت����اح  ح���ف���ل  ث����م  وم�����ن 
�ملبار�ة �خلام�شة يلتقي فيها �ملنتخب 
و�ل�شيافة  �لأر����س  �شاحب  �لأردين 
�ل�����ش��وري، وتختتم �جلولة  م��ع ج��ارة 
�لأوىل مببار�ة منتخبنا مع منتخب 

�لدولة �ملجاورة.
تفاوؤل �لود�ع بتمثيل يرقى للطموح 

�أول من  وك��ان يف ود�ع بعثة منتخبنا 
�أم�س يف مطار دبي �لدويل ويف �ملبنى 
ك��ل م��ن حممد �شريف نائب   2 رق��م 
رئي�س �حتاد �ليد و�لأمني �لعام نبيل 
عا�شور، و�شمت �لبعثة كل من نا�شر 
�حلمادي رئي�شاُ �ىل جانب �جلهازين 
�لفني و�لإد�ري �لإد�ري و20 لعب.

رئي�س  حتياتي  �شريف  حممد  ونقل 
جلفار  �ل��ك��رمي  عبد  حممد  �لحت���اد 
�لإد�رة  جم��ل�����س  �أع�������ش���اء  و�خ����و�ن����ه 
ومتنيات  �ل��ب��ع��ث��ة  �أف��������ر�د  ل��ل��ج��م��ي��ع 

لدولة  م�������ش���رف  ل��ت��م��ث��ي��ل  �جل���م���ي���ع 
و�للعبة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت 
فيها ب�شكل م�شرف يرقى للطموحات 

�لثقة  �مل���ن�������ش���ودة، جم������دد�ً  و�لآم�������ال 
�لكبرة بهذه �لكوكبة من �لالعبني 
وخم��اط��ب��اً �أن��ت��م ���ش��ف��ر�ء ل��دول��ت��ن��ا يف 

�لآمال  فعليكم  �ل�شيوي  �ملحفل  هذ� 
و�شط  �للعبة  ر�ي���ة  حلمل  �لعري�شة 

هذ� �لعر�س �ل�شيوي �لكبر.

�كت�شبوه  م��ا  ك��ل  ب��ت��ق��دمي  وط��ال��ب��ه��م 
خالل مر�حل �لعد�د �لطويلة و�لتي 
ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى ت��وف��ره��ا ل��ك��م ونحن 

ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ت��ام��ة مب��ق��درت��ك��م على 
حتمل �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتقكم، 
ول بد من �ح��ر�م �خل�شم و�للو�ئح 
وهما  للبطولة  و�لتنظيمية  �لفنية 
�أف�شل  �لطريق نحو حتقيق  ميثالن 

�لنتائج �ملنتظرة.
االطمئنان على اجلهوزية

ب����اأر�����س  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  �ن ح�����ط  ع���ق���ب 
بعد  �أم�����س  م��ن  �أول  م�شاء  �لن�شامى 
�شاعات   5 �أك��رث من  ��شتغرقت  رحلة 
ل��ل��ف��ن��دق، ح��ر���س �جلهاز  ل��ل��و���ش��ول 
قا�شم  ب���ق���ي���ادة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  �ل���ف���ن���ي 
تدريبية  ح�شة  �ج���ر�ء  على  ع��ا���ش��ور 
�شاعة  م��د�ر  على  �متدت  �أم�س  ظهر 
�لمرة  ���ش��ال��ة  �حت�شنتها  ون�����ش��ف 
�ل�شالة  �أر�شية  على  للتاأقلم  �شمية 
�لبطولة،  م��ب��اري��ات  حت��ت�����ش��ن  �ل��ت��ي 
و�ل����دخ����ول ب����اأج����و�ء �ل��ب��ط��ول��ة قبل 

�نطالقتها �ليوم.
�ملحافظة  �لتدريبية  �حل�شة  و�شملت 
ع��ل��ى م��ع��دلت �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة �ىل 
�ملهاري  �جلانب  على  �لركيز  جانب 
ت��ر���ش��ي��خ عملية  ث���م  �ل����ف����ردي وم����ن 
�لن�����ش��ج��ام ب��ني ���ش��ف��وف �ل��ف��ري��ق كل 
ح�شب موقعة باأر�س �مللعب، و�لتاأكيد 

ع��ل��ى ج��ه��وزي��ة �ل���الع���ب �ل��ب��دي��ل يف 
ك���ل م���رك���ز، م���ن خ���الل �ل��ع��دي��د من 
�جل��م��ل �ل��دف��اع��ي��ة و�ل��ه��ج��وم��ي��ة، مع 
�لخذ بعني �لعتبار �لتنفيذ �لدقيق 
و�مل���رت���د، �طماأن  ل��ل��ه��ج��وم �خل��اط��ف 
�جلهاز �لفني للمنتخب بقيادة قا�شم 
�لمري  �إبر�هيم  وم�شاعده  عا�شور 
وبح�شور  �لقر�شي  جمال  و�لإد�ري 
على  �لبعثة  رئي�س  �حل��م��ادي  نا�شر 
خلو�س  �ل�شغر  �لأب��ي�����س  ج��ه��وزي��ة 
بطموحات  �لبطولة  مناف�شات  غمار 
و�آمال بتمثيل م�شرف للدولة وللعبة 

فيها.
اللجنة الفنية تعتمد االأهلية 

يف  للبطولة  �لفنية  �للجنة  ع��ق��دت 
�خلام�شة م�شاء �أم�س �لجتماع �ملعهود 
قبل �نطالق مناف�شات �أي بطولة يف 
عمان،  بالعا�شمة  م��ارك  لن��د  فندق 
�ل�شيوي  �لحت����اد  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����ش��ور 
�ىل  �ل��ب��ط��ول��ة  م�شت�شيف  و�لأردين 
�مل�شاركة  �لفرق  جميع  ممثلي  جانب 
�لم���ار�ت كل من  �لبطولة، ومثل  يف 
�لقر�شي  وج���م���ال  �حل���م���ادي  ن��ا���ش��ر 

وقا�شم ع�شور و�إبر�هيم �لمري.
جو�ز�ت  �عتماد  �لجتماع  خالل  ومت 
�مل�شاركة  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  لع���ب���ي  ���ش��ف��ر 
ومن  منتخب،  لكل  لع��ب   16 بعدد 
ث��م �ع��ت��م��اد �ل��ل��ون �لأ���ش��ا���ش��ي ولونني 
�حتياط لكل و�لو�ن فانيالت حر��س 
�لتفا�شيل  كافة  عر�س  ومت  �مل��رم��ى، 
و�حت�شاب  �ل��ب��ط��ول��ة  ون��ظ��ام  �ل��ف��ن��ي��ة 
للفائز  بنقطتني  مبار�ة  لكل  �لنقاط 

ونقطة للتعادل و�شفر للخا�شر.

14 دولة ا�صيوية تتناف�ص على 4 مقاعد لبلوغ كاأ�ص العامل يف مقدونيا 

�لأبي�س �لمار�تي يو�جه �لعنابي يف �لدولة �ملجاورة
مباريات يف انطالق العر�ص االآ�صيوي لنا�صئي اليد يف بالد الن�صامى  6

نيمار غاب عن مبار�ة �شانت �تيان ب�شبب قلة �لنوم 
ك�����ش��ف م����درب ن����ادي ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان �لأمل�����اين توما�س 
م��ب��ار�ة �جلمعة  ع��ن  �ل��ر�زي��ل��ي نيمار غ��اب  �أن جنمه  ت��وخ��ل 
�لفرن�شي  �ل��دوري  �ملرحلة �خلام�شة من  �تيان يف  �شانت  �شد 
ف��وز فريقه  �ل��ن��وم. وق��ال توخل بعد  �ل��ق��دم، ب�شبب قلة  لكرة 
على �شيفه برباعية نظيفة، �أن نيمار “مل ينم ب�شكل جيد يف 
�جلمعة(.  �لأول  �م�س   ( �ل�شباح  يف  وحتدثنا  �ملا�شية،  �لليلة 
عادة ما يقول يل نعم �أريد �أن �ألعب، �ل �أنه هذه �ملرة قال ل 

�أعرف...«.
وتابع “عندما يقول يل نيمار ذلك، فهذ� مبثابة جر�س �إنذ�ر 
يف ذهني! حتدثنا بكل �شر�حة، وقلت له �أن يف �إمكانه �للعب 

45 دقيقة، لكن يف ح��ال مل يكن ي�شعر ب�شكل جيد، لن  مل��دة 
�أقدم على �أي خماطرة«. و�أو�شح �ملدرب �لأملاين �أن �شبب قلة 
�لنوم يعود �ىل تاأقلم نيمار مع �لتوقيت يف فرن�شا بعد عودته 
من �مل�شاركة مع منتخب بالده يف فرة �ل�شر�حة �لدولية، 
حيث خا�س مبار�تني وديتني �شد �لوليات �ملتحدة -2�شفر 

و�ل�شلفادور -5�شفر. و�أقيمت �ملبار�تان يف �لوليات �ملتحدة.
وكان نيمار، �أغلى لعب كرة قدم يف �لعامل، قد تدرب كالعادة 
����ش��م��ه مل ي���درج ع��ل��ى �لالئحة  �أن  م��ع ف��ري��ق��ه �خل��م��ي�����س، �ل 
�لنهائية لالعبني قبيل �ملبار�ة، و�لتي خلت �أي�شا من �ملهاجم 
عقوبة  بتنفيذ  ب���د�أ  �ل���ذي  م��ب��اب��ي  كيليان  �ل�����ش��اب  �لفرن�شي 

يف  حمر�ء  بطاقة  نيله  خلفية  على  مباريات  لثالث  �لإي��ق��اف 
نادي  بفوز  �نتهت  و�لتي  �لر�بعة،  �ملرحلة  يف  نيم  �شد  �ملبار�ة 
�لدفاع  قلب  �أن  �ىل  توخل  �أ���ش��ار  ذل��ك،  �ىل   .2-4 �لعا�شمة 
80 من  �ل��دق��ي��ق��ة  �ل����ذي خ���رج يف  �شيلفا  ت��ي��اغ��و  �ل��ر�زي��ل��ي 
�أرغب  �أكن  “ومل  �تيان، تعر�س ل�شربة خفيفة  �شانت  مبار�ة 
�ملدرب  يبد  �مللعب. ومل  �أر���س  على  به” و�إبقائه  �ملخاطرة  يف 
�لأول، قلقا  �لفرن�شي يف مو�شمه  �لفريق  �لذي يقود  �لأمل��اين 
�شد  �لثالثاء  للم�شاركة  �لر�زيليني  لعبيه  جاهزية  حيال 
م�شابقة  من  �لأوىل  �جلولة  يف  �لإنكليزي،  ليفربول  �ل�شيف 

دوري �أبطال �أوروبا.

•• اأبوظبي - الفجر

تنطلق على ميادين �لرماية يف �لوثبة “�حلفار 
�لقائد  درع  بطولة  مناف�شات  �ملقبل  “�أكتوبر  

�لعام ل�شرطة �أبوظبي للرماية 2018.
�أبوظبي  ���ش��رط��ة  جم��ل�����س  �ل��ب��ط��ول��ة  وي��ن��ظ��م 
�لرماية  �إد�رة  م�����ع   ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ري���ا����ش���ي، 
و�لتطبيقات �ملد�نية، ومركز �لربية �لريا�شية 

�ل�شرطية.
�مليد�نية،  و�لتطبيقات  �ل��رم��اي��ة  �إد�رة  وك��ان��ت 

�لريا�شية  �ل���رب���ي���ة  م���رك���ز  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
عقدت   �لب�شرية،  �مل����و�رد  ق��ط��اع  يف  �ل�شرطية، 
لبحث  �ل�شرطية  �لقطاعات  ملختلف  �جتماعا 
�ل�شتعد�د�ت للبطولة ،و�لتن�شيق �مل�شرك بهذ� 
�ل�شاأن. و �أو�شح �لر�ئد، علي بن �شودين  رئي�س 
و�لتطبيقات  �لرماية  �إد�رة   يف  �لرماية  ق�شم 
�لبندقية  رماية  ت�شمل،  �لبطولة  �أن  �مليد�نية، 
�مل�شد�س  ورم���اي���ة  و�ل�����ش��ي��د�ت  �ل���رج���ال  لفئتي 
و�ل�شيد�ت،  و�لرجال  �ل�شباط،  لفئات  تكتيكي 
و  و�ل�شيد�ت،  �ل��رج��ال  لفئتي  �مل�شد�س  ورم��اي��ة 

�إ�شقاط �ل�شحون. و�أكد حر�س �شرطة �أبوظبي، 
�لرماية  ريا�شة  يف  منت�شبيها  كفاءة  رف��ع  على 
ل��ه��م لتمكينهم  �ل��الزم��ة  �ل��ت��دري��ب��ات  ،ب��ت��وف��ر 
م��ن حت��ق��ي��ق �أف�����ش��ل �ل��ن��ت��ائ��ج يف ب��ط��ولت هذ� 
�ل��ري��ا���ش��ة. ح�شر �لج��ت��م��اع �ملقدم  �ل��ن��وع م��ن 
�لب�شرية،  �مل���و�رد  قطاع  من  �حلو�شني،  جا�شم 
و�ملقدم حممد عبيد �خلييلي، من قطاع �لأمن 
�جل���ن���ائ���ي، وع����دد م���ن �ل�����ش��ب��اط م���ن خمتلف 
ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل�شرطية  �لقطاعات 

�أبوظبي.

ملوؤمتر دبي  �ملنظمة  �للجنة  عقدت 
“مبادر�ت  �لريا�شي �لدويل ع�شو 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية” 
�ل�شاد�س لبحث  �لدوري  �جتماعها 
�لن�شخة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
�ل��� 13 م��ن �مل��وؤمت��ر �ل���ذي ينظمه 
جمل�س دبي �لريا�شي �شنويا حتت 
رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي. 
�أمني  ح��ارب  �شعيد  �شعادة  وح�شر 
جانبا  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  ع��ام 
تر�أ�شه حممد  �لذي  �لجتماع  من 
�لكمايل ع�شو جمل�س �إد�رة جمل�س 
�للجنة  رئ���ي�������س  �ل���ري���ا����ش���ي  دب�����ي 
يو�شف  بح�شور  للموؤمتر  �ملنظمة 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لر�شا  �أح��م��د 
جمل�س دبي �لريا�شي نائب رئي�س 
�للجنة  و�أع�����ش��اء  �ملنظمة  �للجنة 
رحمة  �آل  �أم������ان  ن��ا���ش��ر  �مل��ن��ظ��م��ة 
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  م�����ش��اع��د 
وعلى �ملطوع �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة 
��ر وعلي  �لأوق������اف و����ش���وؤون �ل��ق�����شّ
علي  و�شيماء  �ل�شايغ  و�شارة  عمر 
مالك مديرة �ملوؤمتر ور��شد حممد 

�لدكتور  م��ن  وك��ل  �للجنة  من�شق 
ناجي �إ�شماعيل و�شامي عبد �لإمام 

�أع�شاء فريق �لدعم �لفني.
ومت يف �لجتماع �لذي عقد يف مقر 
�لطالع  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب���ي  جمل�س 
�ملوؤمتر  لتنظيم  �ل�شتعد�د�ت  على 
حتت �شعار “كرة �لقدم و�لقت�شاد 
“ حيث �أكد رئي�س �للجنة �ملنظمة 
دبي  جم��ل�����س  �إد�رة  جم��ل�����س  �أن 
�ل�شعار  ه��ذ�  �عتمد  ق��د  �لريا�شي 
مطر  �شعادة  برئا�شة  �جتماعه  يف 
دبي  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �لطاير 
�ل��ري��ا���ش��ي ك��م��ا �أك����د �ل��ط��اي��ر على 
�ملوؤمتر  لتنظيم  �لدعم  كل  توفر 
تطوير  يف  ي�شاهم  �ل���ذي  بال�شكل 
�أه��د�ف �ملوؤمتر  كرة �لقدم ويحقق 
�ل��دول��ي��ة كمن�شة  م��ك��ان��ت��ه  وي��ع��زز 
ع���امل���ي���ة ل���ت���ط���وي���ر ك�����رة �ل����ق����دم يف 
�ل����دول����ة و�مل���ن���ط���ق���ة و�ل����ع����امل من 
خالل ��شتقطاب �أف�شل �ملتحدثني 
�لحر�فية  �لتجارب  �أ�شحاب  من 
�ل���ن���اج���ح���ة و����ش���ان���ع���ي �ل�����ق�����ر�ر يف 
و�لعاملية  �مل���ح���ل���ي���ة  �ل����ق����دم  ك������رة 
عملهم  وخ��ط��ط  جتاربهم  لعر�س 
و����ش��ت��ع��ر����س �لأف��ك��ار �جل��دي��دة يف 

ب�شعار  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل���ج���الت  جميع 
�لنموذج  تكوين  �أج��ل  م��ن  �مل��وؤمت��ر 
�لذي يتنا�شب مع طبيعة ريا�شتنا 

و�لتحديات �لتي تو�جهنا.
�ملوؤمتر  ن�شخة  �أن  �ل��ك��م��ايل  و�أك����د 
ه����ذ� �ل���ع���ام ���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا بني 
�شيكونان  مهمني  كرويني  حدثني 
حمور �هتمام �لعامل، حيث �شيقام 
�مل���وؤمت���ر ب��ع��د خ��ت��ام ب��ط��ول��ة كاأ�س 
وقبل  �أبوظبي  يف  لالأندية  �لعامل 
�نطالقة مناف�شات كاأ�س �آ�شيا لكرة 
�لقدم وهو �لأمر �لذي يوؤكد مكانة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
على خريطة كرة �لقدم �لإقليمية 
و�لعاملية وتاأثرها �لكبر يف عملية 
�للجنة  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت  �ل��ت��ط��وي��ر. 
�ملنظمة �أ�شماء �ملتحدثني وبرنامج 
�لتي  �ل���ع���م���ل  وور��������س  �جل���ل�������ش���ات 
�لقدم  ك��رة  ع��الق��ة  ح��ول  تتمحور 
و�لق��ت�����ش��اد وذل���ك يف �إط���ار جهود 
لتعزيز  �ل���ري���ا����ش���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
قدر�ت �لأندية على زيادة مو�ردها 
وقدرتها على توفر �ملو�رد �لالزمة 
ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ه��ا ك�������ش���رك���ات كرة 
جنبا  �قت�شادية  بعقلية  ت��د�ر  ق��دم 

�لريا�شي  �لعقلية  م��ع  ج��ن��ب  �إىل 
�لح����ر�ف����ي����ة وه�����و �ل�������دور �ل����ذي 
خالل  �ملجل�س  ج��ه��ود  م��ع  يتكامل 
�ملهمة  و�مل��ح��اور  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
�ختيارها  مت  �لتي  �لعمل  لتطوير 
للموؤمتر،  �مل��ا���ش��ي��ة  �لن�شخ  خ���الل 
عديدة  م��و����ش��ي��ع  ت�شمنت  و�ل��ت��ي 
و�ل�شفافية  �حل��وك��م��ة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
و�لتكنولوجيا �حلديثة و�ل�شتثمار 
يف كرة �لقدم وغرها من �ملو��شيع 
�لعمل  جو�نب  بجميع  تتعلق  �لتي 

يف كرة �لقدم.
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ��شتعر�شت  ك��م��ا 
للن�شخة  �جل�������دي�������دة  �مل������الم������ح 
�مل��ق��ب��ل��ة م��ن �مل���وؤمت���ر و�ل��ت��ي ت�شم 
�لرعاة  وقائمة  �ملوؤ�ش�شية  �لهوية 
و�ل�����ش��رك��اء وك���ذل���ك �لإع�����الن عن 
�ملوؤمتر  و�شيوف  �ملتحدثني  قائمة 
وخ��ط��ط �ل��روي��ج و�ل��ت��و����ش��ل مع 
�لأن����دي����ة �مل��ح��ل��ي��ة و����ش���رك���ات كرة 
ممثليهم  ح�����ش��ور  ل�شمان  �ل��ق��دم 
جميع  يف  و�ملخت�شني  و�ل��الع��ب��ني 
�لفائدة  يحقق  مبا  �لعمل  جو�نب 
�ملوؤمتر و�ختيار حمور  من تنظيم 

�لنقا�س فيه.

تنطلق اأكتوبر املقبل

 بحث �لتح�شري�ت لبطولة درع قائد �شرطة �أبوظبي للرماية

)دبي �لريا�شي( يبحث �ل�شتعد�د�ت 
للدورة 13 من موؤمتر دبي �لدويل
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�أبدى �لإ�شباين جو�شيب غو�رديول مدرب نادي مان�ش�شر �شيتي بطل �إنكلر� يف كرة 
�لقدم، ثقته بقدرة لعبه �لأملاين لورو� �شانيه على فر�س نف�شه يف ت�شكيلة �لفريق 

بعد معاناته هذ� �ملو�شم حلجز مكان �أ�شا�شي.
وحقق �شيتي ثالث �نت�شار�ت وتعادل يف �ملر�حل �لأربع �لأوىل من �لدوري �لإنكليزي 
�ملمتاز هذ� �ملو�شم، وي�شتعد �ل�شبت ل�شت�شافة فولهام يف �خلام�شة. ويف مباريات هذ� 
)فاز  ت�شل�شي  �شد  �ملجتمع  درع  مبار�ة  يف  �شوى  كاأ�شا�شي  �شانيه  ي�شارك  مل  �ملو�شم، 
ب�شكل  �ل��دوري، وغاب  �لأوىل يف  �لثالث  �ملباريات  بها -2�شفر(، و�شارك كبديل يف 
كامل عن �ملبار�ة �لر�بعة �شد نيوكا�شل )2-1(. �أما على �شعيد �ملنتخب، فا�شتبعد 
�شانيه ب�شكل مفاجئ من �لت�شكيلة �لنهائية لأملانيا يف مونديال رو�شيا 2018، �ل 
�أن �ملدرب يو�كيم لوف �أعاد ��شتدعاءه و�أ�شركه يف �ملبار�ة �شد فرن�شا )�شفر-�شفر( 
�لأ�شبوع �ملا�شي يف دوري �لأمم �لأوروبية، بينما غاب عن �ملبار�ة �لودية �شد �لبرو 
�ملنتخب ليكون حا�شر� عند ولدة طفلته �لأوىل. وكان �شانيه  بعدما غادر مع�شكر 
)22 عاما( �أحد �أبرز �مل�شاهمني يف تتويج �شيتي �ملو�شم �ملا�شي، و�ختر �أف�شل لعب 
غو�رديول  ج��دد  �خلام�شة،  �ملرحلة  يف  �مل��ب��ار�ة  وقبيل  �لإنكليزي.  �ل���دوري  يف  �شاب 
ت�شكيلة  نف�شه يف  �إثبات  �أم��ام حتدي  باأنه  نف�شه  �لوقت  �أق��ر يف  و�إن  بالالعب،  ثقته 
�لنا�س  ي�شاأل  �أن  �لطبيعي  “من  �لإ�شباين  �مل��درب  وق��ال  �ملو�هب.  �لعديد من  ت�شم 
�ملو�شم  عليه  كانت  كما  نف�شها  لغة ج�شده هي   ... �ملا�شي  �ملو�شم  بعدما ح�شل  عنه 
ل��ورو� كان مهما ج��د�، هو مهم جد�،  �ل��دوري.  �أف�شل لعب �شاب يف  �ملا�شي، وك��ان 
و�شيكون مهما جد� بالن�شبة �ىل �لنادي«. �أ�شاف “هو حتد بالن�شبة �إليه، لي�س فقط 
بالن�شبة �إليه، بالن�شبة �ىل �جلميع. ثمة �لعديد من �ملهاجمني ولعبي خط �لو�شط 
�جليدين، و�ملو�شم يتم تقييمه على مدى 11 �شهر�، ولي�س فقط ثالثة �أ�شابيع �أو 

�شهر و�حد«. وعزز �شيتي ت�شكيلته هذ� �ملو�شم ب�شم �جلناح �جلز�ئري ريا�س حمرز 
من لي�شر �شيتي، ليكون زميال لالعبني من �أمثال �لرتغايل برناردو �شيلفا ورحيم 

�شرلينغ، و�لبلجيكي �لغائب حاليا ب�شبب �لإ�شابة، كيفن دي بروين.

تنطلق �ليوم �لأحد مناف�شات �لدوري �لبحريني لكرة �لقدم يف ن�شخته 
�ملمتاز”،  حمد  ب��ن  نا�شر  “دوري  �جل��دي��د  مب�شماه  و�ل�شتني  �لثانية 
مب��ب��ار�ت��ني جت��م��ع �لأوىل ف��ري��ق��ي �ل�����ش��ب��اب م��ع �ل��ب��دي��ع و�ل���رف���اع �شد 
�ملنامة، على �أن تختتم �ملرحلة �لأوىل �لإثنني مبو�جهة �حلالة و�لرفاع 

�ل�شرقي.
هذه  يف  مباريات  و�حل��د  و�ملالكية  و�لنجمة  �ملحرق  �أندية  تخو�س  ول��ن 

�ملرحلة.
�لأوىل  �لدرجة  �أطلق على مناف�شات دوري  �لبحريني قد  وكان �لحت��اد 
�ل�شباب  و���ش��وؤون  �خل��ري��ة  لالأعمال  وممثله  �لبحرين  ملك  جن��ل  ��شم 

ورئي�س �ملجل�س �لأعلى لل�شباب و�لريا�شة ورئي�س �للجنة �لأوملبية.
وقال رئي�س �لحتاد �ل�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة �أن “مو�فقة �ل�شيخ 
للكرة  تاريخيا  ح��دث��ا  تعد  �ل���دوري  لرعاية  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  نا�شر 
�لبحرينية، خ�شو�شا و�أن هذه �لرعاية جاءت مبباركة من عاهل �لبالد«. 

�لتنظيمي، مع تطبيق  �ل�شعيد  تغير�ت على  �ملو�شم �جلديد  و�شي�شهد 
لعبني  مع  بالتعاقد  لالأندية  �ل�شماح  �أهمها  جديدة  وت�شريعات  لو�ئح 
�ثنني فقط كمحرفني بدل من �لنظام �ل�شابق �أربعة لعبني )3 �أجانب 
�لتي لديها م�شاركات خارجية يحق لها  �لأندية  �آ�شيوي(، فيما  + لعب 
ت�شجيل �أربع لعبني �أجانب ح�شب نظام �لحتاد �لقاري، على �أن ي�شارك 

لعبان فقط حمليا.
دقائق  وف��ق  �شنة   21 باإ�شر�ك لعبني حتت  �لأن��دي��ة  �أل��زم �لحت��اد  كما 
حم����ددة خ���الل �مل��و���ش��م، ويف ح���ال ع���دم �لل���ت���ز�م ت��ك��ون ه��ن��اك عقوبات 
�للقب  على  مناف�شة  �ملو�شم  هذ�  مناف�شات  ت�شهد  �أن  ويتوقع  وغر�مات. 

بني حامل �للقب �ملحرق، و�أندية �لرفاع و�حلد و�ملنامة وبطل كاأ�س �مللك 
�لنجمة.

�لرفاع و�ملنامة، فالأخر حل ثالثا يف  �ملو�جهة بني  �إىل  �لأنظار  وتتجه 
�ل�شمالن  حممد  مدربه  بقيادة  ��شتقر�ر  مرحلة  وي�شهد  �ملا�شي  �ملو�شم 

ومع �لعتماد على غالبية لعبي �ملو�شم �ملا�شي.
�ل�شاب  �مل��درب  فنية مع  وبقيادة  بهوية جديدة  �لرفاع  من جهته يدخل 
�ملا�شي لتحقيق كاأ�س �مللك و�شط  �ملو�شم  علي عا�شور �لذي قاد �لنجمة 
تغير�ت عديدة على ت�شكيلة �لفريق �لتي �شهدت تدعيم �ل�شفوف بعدد 
من �لالعبني �ملحليني �أبرزهم علي حرم �لقادم من �ملنامة ور�شا �ل�شيد 

عي�شى و�حلار�س كرمي فرد�ن �لقادمان من �ملالكية ومهدي عبد �جلبار 
من نادي �لحتاد.

�لبديع،  م��ع  �ملا�شي  �ملو�شم  �ل���دوري  خام�س  �ل�شباب  يلتقي  جهته  م��ن 
�لعائد �ىل هذه �لبطولة بعد غياب لع�شرين عاما.

�ل�شباب بقيادة �شورية مع �ملدرب هيثم جطل �لذي يقود �لفريق للمو�شم 
�لر�بع على �لتو�يل، بينما يقود �لبديع �ملدرب عبد �ملنعم �لدخيل.

ويف ختام �ملرحلة �لأوىل يلتقي �لرفاع �ل�شرقي مع �لو�فد �جلديد �حلالة 
يف  �لهبوط  تفادى  �ل�شرقي  فالرفاع  متكافئا.  يكون  �أن  يتوقع  لقاء  يف 
�ملو�شم �ملا�شي بعدما �حتل �ملركز �لثامن ولعب مبار�تني يف �مللحق �أمام 
ثالث �لدرجة �لثانية �لب�شيتني، ويقوده �ملدرب �لإ�شباين بيدرو غوميز 

كارمونا.
�ملحلي عارف  �مل���درب  ي��ق��وده  �ل�شاعد �جل��دي��د  ن��ادي �حل��ال��ة  �ملقابل  ويف 

�لع�شمي �لذي ي�شتمر مع �لفريق للمو�شم �لثاين على �لتو�يل.

مناف�شات »دوري نا�شر بن حمد �ملمتاز« تنطلق �ليوم 

متكن جنما ريال مدريد �لإ�شباين، �لويلزي غاريث 
بيل و�لفرن�شي كرمي بنزميا، من �لتفوق على ثنائي 
بر�شلونة، �لأرجنتيني ليونيل مي�شي و�لأوروغوياين 
لوي�س �شو�ريز يف �لأربع مباريات �لأوىل من دوري 

�لدرجة �لأوىل �لإ�شباين.
و����ش��ت��ط��اع ث��ن��ائ��ي �ل��ف��ري��ق “�مللكي” م��ن �إح����ر�ز 7 

�لآخ��ر من  �لثنائي  بينما متكن  �أه���د�ف، 
�إحر�ز 6 �أهد�ف.

�أن  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر  ب��ع�����س  و�أ����ش���ارت 
ث��ن��ائ��ي ري�����ال م���دري���د ه���و �لأك����رث 

�لإ�شباين  �ل���دوري  يف  تهديفاً 
كرمي  متكن  �إذ  �لآن،  حتى 

ت�شجيل  م����ن  ب���ن���زمي���ا 
�أه����د�ف، بينما  �أرب��ع��ة 

�أح�����رز غ���اري���ث بيل 
ث����الث����ة �أه��������د�ف، 
�ملركز  يف  وي���اأت���ي 
ثنائي  �ل������ث������اين 

�إذ  ب�����ر������ش�����ل�����ون�����ة، 
��شتطاع قائد �لفريق 

ليونيل  �ل��ك��ات��ال��وين 
ت�شجيل  م����ن  م��ي�����ش��ي 

�أربعة �أهد�ف، بينما �أحرز 
�لآن،  حتى  ه��دف��ني  ���ش��و�ري��ز 

وي��اأت��ي يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ثنائي 
وخو�شيه  م��ارت��ي  روج��ر  فياريال 

لوي�س مور�لي�س.
ُيذكر �أن �ل�شجل �لتهديفي لبنزمية 

وبيل خالل �ملو��شم �ملا�شية كان �شئياًل 
�لفني  �ملدير  دفع  ما  وهو  �ل�شيء،  بع�س 

�ل�����ش��اب��ق ل��ري��ال م���دري���د، �ل��ف��رن�����ش��ي زين 
عليهما  �لعتماد  ع��دم  �إىل  زي���د�ن،  �ل��دي��ن 

�شوًيا يف �لكثر من �ملباريات، ولكن على ما 
�لتعاقد  بعد  ك��ث��ر�ً،  تغرت  �لأم���ور  �أن  يبدو 

للفريق.  ف��ن��ي��اً  م���دي���ر�ً  لوبيتيغي  ج��ول��ني  م��ع 

و�شرع لوبيتيغي على �لفور يف �لعتماد على كليهما، 
و�أثبت �لالعبان �أن ريال مدريد لي�س يف حاجة �إىل 
�إىل فريق  �لذي رحل  خدمات كري�شتيانو رونالدو، 
يوفنتو�س �لإيطايل، للحفاظ على م�شتوى �لفريق 
و�شجله �لتهديفي، و��شتطاعا خالل �ملباريات �لأربع 
�لثنائي  ترتيب  قائمة  “�لليغا” ت�شدر  من  �لأوىل 
�لهجومي �لأكرث تهديفاً حتى �لآن. و�جلدير 
�أه����د�ف بنزميا وب��ي��ل يف  ب��ال��ذك��ر �أن م��ع��دل 
�إىل  ي�����ش��ل  �ل�����دوري �لإ���ش��ب��اين ح��ت��ى �لآن 

�أهد�ف  �إجمايل  %70 من 
�ل��ف��ري��ق، وه���و ما 

�إىل  ي�شر 

تطور م�شتوى كليهما مقارنة باملو��شم �ملا�شية. و�إذ� 
�شنو�ت  �أي  يف  مل�شاهدة  �خللف  �إىل  �لنظر  �أعدنا  ما 
عدد  ت�شجيل  م��دري��د  ري���ال  ه��ج��وم  ثنائي  ��شتطاع 
كبر من �لأهد�ف يف �جلولت �لأوىل من “�لليغا” 
�أن كري�شتيانو رونالدو  ف�شنجد 
 8 �إح��ر�ز  وبنزميا متكنا من 
�لثالث مباريات  �أهد�ف يف 
�ل����������دوري  م������ن  �لأوىل 
�لإ�شباين مو�شم 2011-

ع���ام  وي�����اأت�����ي   ،2012
�ملركز  يف   2015
متكنا  �إذ  �ل��ث��اين، 
ا  �أي�شً ك���اله���م���ا 
م����ن ت�����ش��ج��ي��ل 7 
خم�شة  �أه�����د�ف، 
�شجلها رونالدو 
وه��������������دف��������������ني 
������ش�����ج�����ل�����ه�����م�����ا 
ما  وه��ي  بنزميا، 
ر�ئعة  �أرقاماً  ُتعد 
ببقية  م����ق����ارن����ة 
منذ  �مل�����و�������ش�����م 
 2012 ع�����ام 
�لعام  وحتى 

�حلايل. 

مل جت���ئ �ن��ط��الق��ة ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو مع 
يوفنتو�س على هوى �لنجم �لرتغايل، �أو هوى 
�ملو�شم،  ه��ذ�  �ل��ع��ج��وز  �ل�شيدة  ف��ري��ق  م�شجعي 
�ل�����ش��ب��اك يف  ه���ز  “�لدون” ع���ن  ع��ج��ز  ب��ع��دم��ا 

�ملباريات �لثالث �لأوىل بالدوري.
و�أثارت �لنطالقة �لبطيئة لرونالدو ت�شاوؤلت 
عدة ب�شاأن �إمكانية تاألقه يف �ملالعب �لإيطالية، 
تز�من معها حمالت ت�شكيك يف �إمكانية �إحر�زه 
جن��اح��ا مم��اث��ال ل��ذل��ك �ل���ذي حققه م��ع ريال 

مدريد على مد�ر 9 �شنو�ت حافلة.
عو��شف �لت�شكيك مل تهد�أ منذ �شفقة �لنتقال 
عن  رون��ال��دو  �شيام  لكن  �أ�شابيع،  قبل  �مل��دوي��ة 
�لتهديف ز�دها ��شتعال لت�شمع موؤخر� عبار�ت 
من نوعية ما قاله موؤخر� جنم نابويل، ر�وؤول 
�إحر�ز  �أن رون��ال��دو �شيجد  �أك��د  �ل��ذي  �أل��ب��ي��ول، 

�لأهد�ف “�أمر� �شعبا” يف �إيطاليا.
للحار�س  �ل��ق��ا���ش��ي��ة  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  ح���ت���ى  �أو 
لعب  �ل��ذي  ف��ري،  �شبا�شتيان  �ل�شابق  �لفرن�شي 
“رونالدو  ثمة  �أن  و�عتر  �إيطاليا،  يف  �شنو�ت 
عظيم و�حد ل غر”، هو �لظاهرة �لر�زيلية 
رون��ال��دو ن��از�ري��و دي ليما لع��ب ري��ال مدريد 

وبر�شلونة و�إنر �ل�شابق.
لكن �لنطالقة �ملتو��شعة، و�لتعليقات �ملحبطة، 
�لرتغايل  �لنجم  �إح��ب��اط  على  ق���ادرة  تبدو  ل 
�إىل  “ماركا”،  �شحيفة  وف���ق  ي�شتعد،  �ل���ذي 
مبار�ة  خ���الل  �ل��ت��ه��دي��ف  ع��ن  �شيامه  �إن��ه��اء 
يوفنتو�س �ملقبلة �أمام �شا�شولو، �ليوم �لأحد.

ابتعاد اإيجابي
للعودة  رونالدو  بد�أت خطة  �ل�شحيفة  وح�شب 
نهاية  ف��ور  وحت��دي��د�  �أي���ام،  قبل  �لتهديف  �إىل 
�لن�شمام  ع��دم  ع��ن  �ع��ت��ذر  �إذ  ب��ارم��ا،  مو�جهة 
�لدولية  �لعطلة  خ��الل  �لرتغال  منتخب  �إىل 
مف�شال �خللود �إىل ر�حة �شريعة تزيل �لإرهاق، 

ومتنحه مزيد� من �لركيز.
�ملنتخب  م��ب��اري��ات  �لإيجابي” ع��ن  »�لب��ت��ع��اد 

ج��اء ب��الت��ف��اق ب��ني جن��م �ل��رت��غ��ال ومدرب 
باأنها  علما  �شانتو�س،  ف��رن��ان��دو  �ملنتخب 

�ملرة �لأوىل من نوعها �لتي يخلد فيها 
�ملنتخب  من  �لر�حة  لتلك  رونالدو 

منذ نوفمر 2017.
ب���ع���د ذل�����ك ت����اأت����ي ح�������ش���اب���ات ما 

معقل  ي�شت�شيفها  �لتي  �شا�شولو  مو�جهة  قبل 
باأن  علما  �شتاديوم”،  “�أليانز  �لعجوز،  �ل�شيدة 
�أرق���ام �مل��ب��اري��ات �ل�شابقة، رغ��م ع��دم �إح���ر�ز �أي 
�أهد�ف، ت�شب يف �شالح �لنجم �لبالغ من �لعمر 

عاما.  33
�أن رونالدو �شدد  وت�شر تلك �لأرق��ام �إىل 

خالل  �ملناف�شني  مرمى  على  مرة   23
مباريات �لدوري، وهو رقم مل ي�شل 

�إل��ي��ه �أي لع���ب �آخ����ر يف 
بطولت �لدوري 

�خل���������م�������������������س 
�ل���ك���رى يف 

�أوروب��������������ا، 
مم��������������������ا 
يوؤكد �أن 

ع��ن مم��ار���ش��ة هو�يته  ب��ع��ي��د�  لي�س  �ل��رت��غ��ايل 
�ل���رق���م �ل�شابق  ل��ك��ن  �ل�����ش��ب��اك.  ب��ه��ز  �مل��ف�����ش��ل��ة 
“يعكره” رقم �آخر مرتبط به ي�شر �إىل �أن 9 
ذهبت  �ل�23  ب��ني  فقط  ت�����ش��دي��د�ت 
و�لعار�شة،  �لقائمني  ب��ني 
تتجاوز  ل  دق��ة  بن�شبة 
%39، وهي ن�شبة 
ب���ق���در�ت  ت��ل��ي��ق  ل 
�ل����ن����ج����م �مل�����وه�����وب، 
“حت�شينها”  و�إن ميكن 
�لركيز..  م���ن  مب���زي���د 

و�لتوفيق.
دور الفريق

وبعد �لر�حة و�لركيز ياأتي دور �لفريق 
يبدو  �لذي  �أليغري  ماك�شيمليانو  ومدربه 
عدم  ع��ل��ى  �ملتتالية  ت�شريحاته  يف  م�����ش��ر� 
�أزم��ة يعاين منها رونالدو، ف�شال  �أي  وجود 
عن تغيره طريقة لعب �ل�شيدة �لعجوز ملنحه 

فر�شة �أكر لإحر�ز �لأهد�ف.
�لتي   1-3-2-4 �أليغري عن طريقة  وتخلى 
خا�س بها �ملو�شم �ملا�شي، �إىل طريقة 3-3-4 
وظهري  للجناحني  �أك��ر  �أهمية  متنح  �لتي 

�لأجناب.
بالعب  �أ���ش��رت  �لتي  �لطريقة،  تلك  وت��ه��دف 
مثل باولو ديبال، �إىل �شناعة �أكر عدد ممكن 
من “�لكر�ت �لعر�شية” مل�شاعدة رونالدو على 
�لتهديف، علما باأن يوفنتو�س نفذ بالفعل �أكر 
عدد من �لعر�شيات بني كل فرق “�لكالت�شيو” 

خالل �ملباريات �لثالث �ملا�شية.
عدم  من  عانى  �أن  �شبق  رون��ال��دو  �أن  �إىل  ي�شار 
�لقدرة على �لتهديف خالل نف�س �ملدة، خالل 
�ملو�شمني �ملا�شيني مع ريال مدريد، علما باأنه 
 4 �أب��د�  �لتهديف مل تتجاوز  فرة �شيامه عن 
مباريات طو�ل م�شرته �لتي بد�أت مع �لفريق 

�مللكي عام 2009.
وي����وؤك����د ك���ل ذل����ك رغ���ب���ة رون����ال����دو �حل���ارق���ة، 
ت�شجيل  �أج��ل  من  �ملخل�شة،  فريقه  وم�شاعدة 
�أن  دون  مم��ك��ن،  وق���ت  �أ����ش���رع  يف  �لأول  ه��دف��ه 
�لأحد،  م��ب��ار�ة  يف  �ملناف�س  �شا�شولو،  �أن  نغفل 
يقدم م�شتوى ر�ئعا هذ� �ملو�شم، �إذ يحتل �ملركز 

�لثاين خلف يوفنتو�س بفارق نقطتني.

 ��شتقبل جاللة ملك عبد�هلل �لثاين، 
بح�شور جاللة �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل، 
�لريا�شي  �ل���وف���د  ولع���ب���ات  لع��ب��ي 
�لأردين �لذين حققو� نتائج متميزة 
 ،) )�آ�شياد  �لآ�شيوية  �لألعاب  دورة  يف 
�لتي ��شت�شافتها �إندوني�شيا موؤخر�.

و�أع��رب ملك �لردن خالل �للقاء يف 
�لكبر  تقديره  ق�شر �حل�شينية عن 
لكل من �شاهم يف حتقيق هذ� �لإجناز 
�ملميز للريا�شة �لأردنية من لعبني 

ولعبات ومدربني و�إد�ريني.
ولفت جاللته �إىل �أن ما قدمه لعبو 
ولعبات �ملنتخب �لوطني برفع ر�ية 
�أكر  ح�شد  خالل  من  عاليا  �لأردن 
عدد من �مليد�ليات لالأردن يف تاريخ 
هو  �لأ�شيوية،  �لألعاب  يف  م�شاركاته 

م�شدر فخر و�عتز�ز كل �لأردنيني.
و�شدد ملك �لردن خالل �للقاء �لذي 
ح�شره �أي�شا �شمو �لمر في�شل بن 
�لوملبةي  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �حل�����ش��ني 
ر��شد  ةزينة  �لم��ر  و�شمو  �لردنية، 
رئي�شة برنامج �لعد�د �لوملبي، على 
بر�مج  تطوير  يف  �ل�شتمر�ر  �أهمية 
�إع�����د�د �ل��الع��ب��ني و�ل��ن��ه��و���س بدور 
�لريا�شية لتحقيق مزيد  �لحت��اد�ت 
�ليجابية  و�لنتائج  �لجن����از�ت  م��ن 
�ملحافل  يف  �لردن������ي������ة  ل���ل���ري���ا����ش���ة 

�لدولية.
وت��ق��ام دورة �لأل���ع���اب �لأ���ش��ي��وي��ة كل 
�أك��ر حدث  �أرب��ع �شنو�ت، وتعد ثاين 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  بعد  ريا�شي 
من حيث عدد �لألعاب و�لريا�شيني.

�لأل����ع����اب  دورة  يف  �لأردن   وح���ق���ق 
��شت�شافتها  �ل����ت����ي  �لآ�����ش����ي����وي����ة، 
 18 �ل����ف����رة م����ن  �إن���دون���ي�������ش���ي���ا يف 
�أغ���������ش����ط���������س ح�����ت�����ى �ل�������ث�������اين من 
���ش��ب��ت��م��ر م��ي��د�ل��ي��ت��ني ذه��ب��ي��ت��ني يف 
وف�شية  و�جلوجيت�شو  �لتايكو�ندو 
ميد�ليات  وت�����ش��ع  �جل��وج��ي��ت�����ش��و،  يف 
برونزية يف �لتايكو�ندو و�جلوجيت�شو 

و�لكر�تيه و�ملالكمة.
�ل�شادق  جوليانا  �ل��الع��ب��ة  وحققت 
ري���ا����ش���ة  �ل���ذه���ب���ي���ة يف  �مل����ي����د�ل����ي����ة 
ف��ي��م��ا ح��ق��ق �لالعب  �ل��ت��اي��ك��و�ن��دو، 
ح��ي��در ر���ش��ي��د �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف 
زيد  و�ل��الع��ب  �جلوجي�شتو،  ريا�شة 
ج���رن���دوق���ة �مل���ي���د�ل���ي���ة �ل��ف�����ش��ي��ة يف 

�جلوجي�شتو.

�أب���و غو�س   كما حقق ك��ل م��ن �أح��م��د 
و���ش��ال��ح �ل�����ش��رب��ات��ي وح���م���زة قطان 
وعبد�لكرمي  �حل��ر�ح�����ش��ة  وف���ري���ح 
قاقي�س وعبد�لرحمن  ويار�  �لر�شيد 
�مل�����ش��اط��ف��ة وب�������ش���ار �ل���ن���ج���ار وزي�����اد 
ع�����ش��ي�����س م���ي���د�ل���ي���ات ب����رون����زي����ة يف 
�لتايكو�ندو و�جلوجي�شتو و�لكر�تيه 

و�ملالكمة.
 من جهة �أخرى، كرم �لأمر في�شل 
�لأوملبية  �للجنة  رئي�س  �حل�شني  بن 
حققو�  �لذين  �لريا�شيني  �لأردن��ي��ة 
�لألعاب  دورة  يف  ل���الأردن  ميد�ليات 

�لآ�شيوية.
للجنة  �ل����ع����ام  �لأم�������ني  �أ������ش�����اد  ك���م���ا 
ن��ا���ش��ر �ملجايل  �لأردن����ي����ة  �لأومل���ب���ي���ة 
�إندوني�شيا  �ل��ذي حتقق يف  ب��الإجن��از 

و�جل��ه��د �مل���ب���ذول م��ن ق��ب��ل �جلميع 
ق���ائ���اًل: ن�����ش��ع��ر ب��ال��ف��خ��ر و�لع���ت���ز�ز 
�ل��ت��ي حت��ق��ق��ت يف دورة  ل����الإجن����از�ت 
�لأل���ع���اب �لآ���ش��ي��وي��ة �لأخ����رة و�لتي 
ت�شهده  �لتي  �لكبر  �لتطور  عك�شت 
من  بتوجيهات  �لأردن���ي���ة  �ل��ري��ا���ش��ة 
ب���ن �حل�شني  ���ش��م��و �لأم�����ر ف��ي�����ش��ل 

رئي�س �للجنة �لأوملبية.
و�أ�شاف: لقد �أثبث �جلميع يف �ملحفل 
�لآ�شيوي �لكبر عزمهم ورغبتهم يف 
رفع �لعلم �لأردين �شو�ء من لعبني 
�أو مدربني �أو �إد�ريني وكل من كان له 
يد يف حتقيق �أف�شل م�شاركة لالأردن 
على �شعيد �لألعاب �لآ�شيوية ونوؤكد 
بد�ية  جم����رد  �إل  ه���ي  م���ا  ه����ذه  �أن 
للمزيد من �لإجن��از�ت على خُمتلف 

بالتعاون  �حلفل  هذ�  وج��اء  �ل�شعد. 
مع �شركة �أمنية - �أحد رعاة �للجنة 

�لأومل��ب��ي��ة �لأردن���ي���ة - �ل��ت��ي حتر�س 
ع��ل��ى دع����م �ل��ري��ا���ش��ي��ني �لأردن���ي���ني 

�لإجن��از يف خمتلف  وحتفيزهم على 
�لبطولت.

بيل وبنزميا يتفوقان على مي�شي و�شو�ريز

غو�رديول و�ثق من قدر�ت �شانيه ليفربول ي�شقط توتنهام وينفرد بال�شد�رة 
2-1 على م�شيفه  حقق ليفربول فوزه �خلام�س تو�ليا هذ� �ملو�شم بتغلبه �م�س 
توتنهام هوت�شر يف �فتتاح �ملرحلة �خلام�شة من �لدوري �لإنكليزي �ملمتاز يف كرة 
�لقدم، ليعزز �شدر�ته بانتظار مبار�تي ت�شل�شي وو�تفورد �للذين حقق كل منهما 

�أي�شا �لعالمة �لكاملة.
�نتظار  يف  له  كاأر�س  توتنهام  يعتمده  �ل��ذي  �للندين  وميبلي  ملعب  وعلى 

�نتهاء �لأعمال يف ملعبه �جلديد، كان ليفربول �لأف�شل و�لأخطر، و�فتتح 
وعزز   )38( فينالدوم  جورجينيو  �لهولندي  مد�فعه  عر  �لت�شجيل 

�أن  قبل   ،)54( فرمينو  روبرتو  �لر�زيلي  مهاجمه  عر  �لنتيجة 
�إريك لميال �لهدف �لوحيد لفريقه  �لبديل  ي�شجل �لأرجنتيني 

يف �لوقت بدل �ل�شائع )3+90(.
�لأول على  ف����وزه  ب��ذل��ك  �لأح���م���ر  �ل��ف��ري��ق  وح��ق��ق 

�آب/�أغ�شط�س  منذ  جماهره  بني  توتنهام 
2014، و��شتعد ب�شكل مثايل 

ب��اري�����س �شان  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
ج������رم������ان �ل���ف���رن�������ش���ي 

�جلولة  يف  �ل���ث���الث���اء 
م�شابقة  م��ن  �لأوىل 

دوري �أبطال �أوروبا.
�شريعا  ل��ي��ف��رب��ول  وك�����ش��ف 

فرمينو  ���ش��ج��ل  �ذ  ن���و�ي���اه،  ع��ن 
هدفا بعد مرور 44 ثانية، �ألغاه �حلكم 

�أن  بد�عي ت�شلل زميله �ل�شنغايل �شاديو مانيه، علما 
كان  �أن��ه  �ل  للمرمى،  طريقها  يف  �لكرة  يلم�س  مل  �لأخ��ر 

جزء� من �لهجمة.
و�شكل ليفربول خطر� متكرر� على مرمى توتنهام �لذي �فتقد 

حار�شه �لأ�شا�شي �لفرن�شي هوغو لوري�س �مل�شاب، وحل بدل منه 
�لدويل  و�شطه  لع��ب  غياب  �ىل  �إ�شافة  ف��ورم،  مي�شال  �لهولندي 

ديلي �آيل �مل�شاب �أي�شا.
�أن  �ل  �خلطر،  م�شدر  جم��دد�  فرمينو  كان  �لثانية،  �لدقيقة  ويف 

�لدقيقة  ويف  ركنية.  �ىل  �لدفاع  قبل  من  �أبعدت  �لقريبة  ت�شديدته 
�مل�شري حممد �شالح من خطاأ يف مترير �لكرة  �لنجم  ��شتفاد   ،22

بني مد�فعي توتنهام، ليخرق ويتقدم �شريعا لي�شدد كرة ت�شدى لها 
�أب��رزه��ا ركلة ح��رة من على  �مل�شيف  ف��ورم. وبعد حم��اولت خجولة من 

�إريك�شن بني يدي �حلار�س �لر�زيلي  حافة �ملنطقة نفذها �لدمناركي كري�شتيان 
فورم  �أبعدها  ركنية  حماولة  من  لليفربول  �لأول  �لهدف  �أتى   ،)27( �ألي�شون 
�أعادها  ر�أ�س فينالدوم �لذي  �إريك د�ير بر�أ�شية �شعيفة و�شلت �ىل  بد�ية، وبعده 
�لهدف  �حلكم  �حت�شب  �لكرة،  فورم  �أبعد  وبعدما  �ملرمى.  نحو 

بعدما تبني �أن �لكرة عرت خط �ملرمى.
نف�شه،  �ل�شاغط  بالن�شق  �لثاين  �ل�شوط  ليفربول  وبد�أ 
�لدقائق �خلم�س �لأوىل:  وهدد مرمى فورم مرتني يف 
ت�شديدة بعيدة لكيتا �لتقطها �حلار�س، و�خر�ق ل�شالح 
مرر خالله �لكرة �ىل مانيه �لذي �لتف على نف�شه و�شدد 

بقوة من د�خل �ملنطقة، �أبعدها حار�س توتنهام.
�خر�ق  �ثر  �لتعادل  هدف  من  قريبا  توتنهام  كان  وبعدما 
�شريع للر�زيلي لوكا�س مور� وت�شديدة �أر�شية لم�شت �لقائم 
�لأمين ملرمى �ألي�شون )50(، عزز مو�طنهما فرمينو تقدم 
�ملد�فع  قطعها  ملانيه  مت��ري��رة  م��ن  ��شتفاد  �ذ  ليفربول، 
حار�س  �ليها  ي�شل  �أن  قبل  فرتونغني  يان  �لبلجيكي 
م��رم��اه، ف��ارت��دت م��ن �ل��ق��ائ��م �لأمي���ن �ىل فرمينو 

�لذي حولها ب�شهولة �ىل د�خل �ل�شباك.
وو����ش��ل ل��ي��ف��رب��ول �ل�����ش��غ��ط، وك��ان��ت ل��ه �أك���رث من 
بعد   )63( لكيتا  ت�شديدة  منها  خطرة،  حماولة 
�خر�ق مانيه ملنطقة �جلز�ء، وت�شديدتان لكل 
من  دقائق  ع�شر  نحو  قبل  ومانيه  �شالح  من 
�مللعب  �أر����س  فرمينو  غ���ادر  بعدما  �لنهاية، 
ودخل  �ل��ع��ني،  منطقة  يف  �إ���ش��اب��ة  بعد   )72(

بدل منه جورد�ن هندر�شون.
و���ش��ه��د �جل�����زء �لأخ������ر م���ن �مل����ب����ار�ة �شحوة 
ب�شكل  بال�شغط  ب��د�أ  �ل��ذي  توتنهام  قبل  م��ن 
�أك���ر ع��ل��ى م��رم��ى ل��ي��ف��رب��ول، �ل �أن���ه �نتظر 
هدفه  لت�شجيل  �ل�شائع  ب��دل  �ل��وق��ت  حتى 
�لكرة  �ل���ذي و�شلته  ع��ر لم��ي��ال  �ل��وح��ي��د 
و�شددها  ب�شدره  فهياأها  ركنية،  ركلة  بعد 
م�شجال  �شيقة،  ز�وي��ة  من  بي�شر�ه  قوية 
�لهدف �لثاين فقط هذ� �ملو�شم يف مرمى 

�ألي�شون.

خطة رونالدو ويوفنتو�س لإنهاء »لعنة �لهدف �لأول«

 ملك �لأردن ي�شتقبل ريا�شيي بالده لنتائجهم �ملميزة يف دورة �لألعاب �لآ�شيوية
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جمتمع االمارات

كلية دبي لل�شياحة تختتم برنامج �لتدريب �ل�شيفي 2018
�لتجاري  و�لت�شويق  �ل�شياحة  لد�ئرة  �لتابعة  لل�شياحة  دبي  كلية  �ختتمت 
)دبي لل�شياحة(، برناجمها للتدريب �ل�شيفي للعام �جلاري 2018 �شمن 
مبادرة م�شياف لتوطني �لقطاع �ل�شياحي، حيث �شارك يف �لرنامج �لذي 
عقد موؤخر� 23 طالباً وطالبة تر�وحت �أعمارهم بني 15 و21 عاماً من 

�ملرحلتني �لثانوية و�جلامعية.
و�شمل برنامج �لتدريب �ل�شيفي تعريف �ملنت�شبني على خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
و�لإد�ر�ت �لتابعة للد�ئرة، مثل كلية دبي لل�شياحة، وموؤ�ش�شة دبي للت�شويق 

�ل�شياحي و�لتجاري، وموؤ�ش�شة دبي للمهرجانات و�لتجزئة. 

ق�شر �لإمار�ت يرحب بال�شيف �ملك�شيكي 
�ل�شهري فيدريكو لوبيز يف مطعم �ل�شياد

�أذهاننا هو �لتاكوز  �أول ما يتبادر �إىل  عند �حلديث عن �لطعام �ملك�شيكي، 
�ملك�شيكي  �ملطبخ  يت�شمن  حقيقًة،  لكن  �جل��اه��زة،  و�لأطعمة  و�لبوريتوز 
ق�شر  فندق  ويدعوكم  �لأخ���رى،  و�ملتنوعة  �ل�شهية  �لأط��ب��اق  م��ن  �لعديد 
�لإمار�ت خلو�س رحلة ذوقية مميزة 
�لغني  �لعريق  �ملطبخ  ه��ذ�  �أرج���اء  يف 
�ل�شيف  ب��ق��ي��ادة  �ل��ر�ئ��ع��ة،  بالنكهات 
لوبيز يف  �ل�شهر فيدريكو  �ملك�شيكي 

مطعم �ل�شياد. 
وقد �أو�شحت �إد�رة ق�شر�لمار�ت، �أن 
ما مييز �لأطباق �ملك�شيكية �لتي يقوم 
كونها  ه��و  ب��اإع��د�ده��ا،  لوبيز  �ل�شيف 
�لتقليدية  �ل��ن��ك��ه��ات  ب���ني  م���ا  مت���زج 
�ملايا يف �شبه جزيرة  �لأ�شيلة ل�شعب 
فيح�شل  ع�شرية،  بلم�شة  ي��وك��ات��ان 
مك�شيكية  ن��ك��ه��ات  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��وف 
�أ�شيلة بطابع ع�شري يتمحور حول 
�ل�شيفي�شي و�لتو�شتاد��س و�لتماليز. 

عمل  ور���ش��ة  �ل�شارقة  م��ر���ش��د�ت  مفو�شية  نظمت 
للزهر�ت )من 7-11 عاماً(، �شاركت فيها ثالثون 
�لعنان  �إط���الق  على  ت�شجيعهّن  �إىل  هدفت  ف��ت��اة، 
�لإب��د�ع��ي��ة م��ن خ��الل ن�شاطات ت�شهم  لأف��ك��اره��ن 
كيفية  وتعليمهّن  �حلركية  م��ه��ار�ت��ه��ّن  تنمية  يف 
مفاتيح  �شل�شلة  لت�شميم  �شيليكون  قالب  �شناعة 
�أجو�ء  يف  �لفنية  �لأدو�ت  م��ن  �لعديد  با�شتخد�م 

جمعت بني �لفائدة و�ملتعة.
و�شهدت �لور�شة تفاعاًل كبر�ً من �لفتيات �لالتي 
�لعجينة  وحت�����ش��ر  م���زج  يف  مم��ت��ع��اً  وق��ت��اً  ق�شني 
بعناية  وو�شعها  مفاتيح  �شال�شل  ل�شنع  �ل�شمغية 
�لإبد�عية  مهار�تهّن  خاللها  و��شتخدمن  لتجّف، 
لبتكار قطع تعّر عن �إح�شا�شهّن وذوقهّن �لفّني. 
وق���ال���ت ���ش��ي��خ��ة ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل�����ش��ام�����ش��ي، مدير 
م��ف��و���ش��ي��ة م���ر����ش���د�ت �ل�������ش���ارق���ة: ت���رك���ز مهمة 

�لتعبر بحرية  �ملفو�شية على تطوير قدر�ت �لفتيات وت�شجيعهّن على 
عن �أفكارهّن وتي�شر �أدو�ت وو�شائل تعليمية مالئمة لهّن. 

يف  مهماً  دور�ً  تلعب  �لفنية  و�لن�شاطات  بالفطرة  مبدعون  ف��الأط��ف��ال 
�كت�شابهم �لعديد من �ملهار�ت كالزخرفة و�لتعرف على مفاهيم جديدة 
�لفتيات  ومتكنت  و�لأل����و�ن.  و�ل�شكل  و�حل��ج��م  و�لنتيجة،  �ل�شبب  مثل 

خالل هذه �لور�شة من ��شتخد�م �ألو�ن وعنا�شر خمتلفة لبتكار ت�شاميم 
متنوعة.

وتهدف مفو�شية مر�شد�ت �ل�شارقة، �لتي �نطلقت عام 1973 وحتظى 
برعاية قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت 
حممد �لقا�شمي، رئي�شة �ملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة، �إىل رعاية �أجيال 
وحتفيزهم  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
وم��������ده��������م مب���������ش����ادر 
يكونو�  ك����ي  �لإل�����ه�����ام 
م�����و�ط�����ن�����ني ق�����ادري�����ن 
وتطوير  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وط��ن��ه��م، و�لإ����ش���ه���ام يف 
�لعامل  وب���ن���اء  ت��ط��وي��ر 
�أجمع، وذلك من خالل 
للفتيات  م��ن��ر  ت��وف��ر 
�إطالق  يف  للم�شاهمة 
�ل����ع����ن����ان ل���ق���در�ت���ه���ن 

�لكامنة وتطويرها.

متحف �لغمو�س يفتتح فرعه �جلديد يف دبي 
�أعلن متحف �لغمو�س، �شل�شلة �ملتاحف �لأ�شرع منو�ً يف �لعامل، عن �فتتاح فرعه �جلديد يف دبي وذلك �شمن م�شروع �ل�شيف �لتابع 
ل�شركة مر��س �لقاب�شة على �شفاف خور دبي. وي�شم �ملتحف �جلديد �أكر جمموعة من معرو�شات �خلدع �لب�شرية، ما يجعل منه 

وجهة جذب بارزة يف م�شروع �ل�شيف �لذي يزخر باملعامل �لثقافية و�لر�ثية.
وبهذه �ملنا�شبة، قال �لدكتور حممد �لوهيبي، �شاحب حقوق �لعالمة �لتجارية للمتحف يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط: يجمع متحف 
�لغمو�س يف دبي بني جمالت �لعلوم و�لريا�شيات و�لبيولوجيا وعلم �لنف�س لبتكار جتربة ح�شية حقيقية تتحدى �ملاألوف. ويتعلم 
�لزو�ر �لكثر حول �لروؤية و�لإدر�ك و�لدماغ �لب�شري و�لعلوم من خالل �ملعرو�شات �ملخ�ش�شة لإبر�ز كيفية و�أ�شباب روؤية �لعينني 
لأ�شياء ل ي�شتوعبها �لدماغ.  وت�شمل معظم معرو�شات �ملتحف خدع تقليدية مت �ختيارها بعناية ل�شمان جتربة فريدة تروق ملختلف 
�شر�ئح �لزو�ر من �شكان �ملدينة و�ل�شياح �لو�فدين من �شتى �أنحاء �لعامل. وذلك يف �إطار �شعينا لإعادة �إحياء ذكريات �لطفولة بني 
�لبالغني و�إيقاد �شعور �لده�شة لدى �لأطفال. ويج�شد �ملتحف مفهوماً تفاعلياً وب�شرياً يالئم جميع �لفئات �لعمرية ول نظر له 
يف دبي.  ويحت�شن �ملتحف �أكرث من 80 معرو�شاً وجتربة من خمتلف �لأ�شكال و�لأحجام تندرج وفق تاأثرها �لب�شري �أو �حل�شي 

�شمن 3 فئات هي: �خلدع �لرئي�شية و�خلدع �لعمالقة و�خلدع �لب�شرية.
ومن بني �ملعامل �لتي �شت�شتحوذ على خيال �شيوف �ملتحف، يرز ركن �ل�شتن�شاخ �لذي يتيح �جللو�س على طاولة جتعل �ل�شخ�س 
يبدو وكاأنه يجل�س مع خم�س ن�شخ من نف�شه.  �أما بخ�شو�س غرفة �لالنهاية، ف�شتجعل �لزو�ر يتنقلون يف دو�ئر لمتناهية حول 

م�شاحة ل حدود لها .

مطار�ت �أبوظبي تنظم حملة
 للتربع بالدم ملوظفيها يف مقرها �لرئي�س

نّظمت مطار�ت �أبوظبي �لإثنني �ملا�شي بالتعاون مع طر�ن �لرئا�شة 
و�شركة رويال جيت، مبادرتها �ل�شنوية للترع بالدم، و�لتي �أقيمت يف 
�ملقر �لرئي�س لل�شركة باأبوظبي مب�شاركة موظفيها، بهدف ت�شجيعهم 

على �لترع بالدم و�مل�شاهمة يف تعزيز �شحة �ملجتمعات.
�أب��وظ��ب��ي مب�شوؤوليتها  �ل��ت��ز�م م��ط��ار�ت  �مل��ب��ادرة �شمن  وت��اأت��ي ه��ذه 
�لجتماعية، من خالل �إطالق مبادر�ت وحمالت وفعاليات خمتلفة 
لتثقيف موظفيها حول �لتطور�ت يف �ملجالت �ل�شحية و�لإن�شانية، 
�ملو��شيع  وتفاعلهم مع خمتلف  �إدر�كهم  تنعك�س على م�شتوى  �لتي 

�ملجتمعية.
وي�شهم �لترع بالدم يف �إنقاذ �آلف �لأرو�ح دون �لت�شبب باأي �أ�شر�ر 
�لالزم  �لإج��م��ايل  �ل��وق��ت  ي�شتغرق  ل  �إذ  �ملانحني،  على  تنعك�س  ق��د 
لإجر�ء �لترع بالدم �أكرث من 10 �إىل 15 دقيقة لتوفر وحدة دم 
و�حدة ي�شل حجمها �إىل 450 مل، و�لتي ميكنها �أن تنقذ �أكرث من 

حياة و�حدة. 

�شتاندرد ت�شارترد يعني رول �أبو منة 
رئي�شًا تنفيذيًا لعملياته يف �لإمار�ت

عن  ت�شارترد  �شتاندرد  بنك  �أعلن 
تعيني رول �أبو منة رئي�شاً تنفيذياً 

لأعماله يف دولة �لإمار�ت. 
خلفاً  �مل��ن�����ش��ب  ه���ذ�  رول  وت��ت��وىل 
�شيتقاعد  �ل��ذي  وي��ن��ر،  جلوليان 
بعد 26 عاماً من �لعمل لدى بنك 

�شتاندرد ت�شارترد.
�شتاندرد  ب��ن��ك  �إىل  رول  وت��ن�����ش��م 
�أبوظبي  بنك  من  قادمة  ت�شارترد 
من�شب  ت�شغل  ك��ان��ت  حيث  �لأول 
�ملدير �لعام و رئي�س ق�شم �خلدمات 
و�ل�شتثمار  لل�شركات  �مل�شرفية 
وتتمتع  �أب����وظ����ب����ي.  م��ن��ط��ق��ة  يف 
طويلة  م�����ش��رف��ي��ة   ب���خ���رة  رول 
�ملنطقة  ب��اأ���ش��و�ق  عميقة  ومعرفة 
حافٌل  عملي ٌ �شجٌل  �إليها  ي�شاف 
بالإجناز�ت يف جمال �إد�رة �ملخاطر 
و�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ات و�خل����دم����ات 

�مل�شرفية لل�شركات.

�أم�شيات ترفيهية على �أنغام �ملو�شيقى �حلّية  يف 
»بود�-بار  بيت�س« �شانت ريجي�س �ل�شعديات

يقيم نادي “ بود� - بار  بيت�س”  مبنتجع �شانت ريجي�س �ل�شعديات �أجمل 
�لر�قي لال�شتمتاع  ، ويدعو زو�ره من حمبي �لرفيه  �لم�شيات كل ليلة 
�لت�شاميم  ذ�ت  �لد�خلية  �جلل�شات  و�شط  �لرفيهية  �لأم�شيات  ب��اأرق��ى 
�لكال�شيكية  �لعنا�شر  بني  متزج  و�لتي  �لفخمة،  و�لديكور�ت  �لبوهيمية 

لل�شاطئ. 

زهر�ت »مفو�شية �ل�شارقة« يحّولن �أفكارهّن �لإبد�عية �إىل قطع فنية

»ركن �لإبد�ع« يف معر�س �لعني للكتاب يقدم ف�شاًء تعليميًا وترفيهيًا لالأطفال    

�إد�رة �شركة نادي �لإمار�ت تكرم عددً� من �أوفياء �لنادي
يف لفتة طيبة للغاية قام جمل�س �إد�رة �شركة نادي �لإمار�ت لكرة �لقدم بتنظيم حفل مميز لتكرمي عدد من �أوفياء 

ومنت�شبي �لنادي �ل�شابقني وذلك تقدير�ً لهم ورغبة يف جتديد �لتو��شل معهم.
�ل�شركة، وعمر حممد  �إد�رة  �لنادي حممد ��شماعيل �لعو�شي رئي�س جمل�س  ��شتاد  �أقيم يف   �شهد �حلفل �لذي 
�ملزكي نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة وم�شرف عام �لفريق �لأول و�أنور عبد �هلل �لدربي ع�شو جمل�س �لإد�رة 
م�شرف عام �ملر�حل �ل�شنية وعمر �شالح �لزعابي ع�شو جمل�س �لد�رة مدير �لنادي وناجي حممد ناجي ع�شو 
جمل�س �لد�رة مدير �ل�شتثمار و�لت�شويق ، و�شمل �لتكرمي كاًل من ر��شد �إبر�هيم عقيده، وحمد عبد �هلل فار�س، 

وعلي عبد �هلل �لعاجل، وعي�شى علي قمر، و��شماعيل ن�شيب.
وقال حممد �لعو�شي رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�شركة، يف ت�شريح بهذه �ملنا�شبة: �إن هذ� �لتكرمي ياأتي تقديًر� لدور 
هوؤلء �لأوفياء من حمبي و�أقطاب �لنادي ، م�شًر� �إىل �أن هذ� �لتكرمي ماهو �إل رد للجميل ملن خدمو� ودعمو� 
�لنادي ولن يكون هذ� �لتكرمي �لأخر بل هو �لبد�ية و�شيكون هناك مبادر�ت تكرمي قادمة �شمن جدول زمني 

حمدد و�شي�شم كذلك لعبي �لنادي �لقد�مى تقدير�ً وتكرمياً للجميع.

وق�شم  �لعلوم،  كوكب  وق�شم  �ل��ق��ر�ءة، 
�لعلمية،  و�لعرو�س  �لأذك��ي��اء،  حت��دي 
و�مل�شابقات  �ل��رف��ي��ه��ي��ة،  و�ل��ع��رو���س 
�أ�شلوب  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا  �ل��ع��ام��ة، وي��ع��ت��م��د 
�لأطفال  �ه��ت��م��ام  ي�شتقطب  �إب���د�ع���ي 
ليكون  �حتياجاتهم،  خمتلف  ويلبي 
�لرفيه  يجمع  متكاماًل  عاملاً  بذلك 
و�لتعليم حتت �شقف و�حد. وقال عبد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي،  �آل  ماجد  �هلل 
د�ئرة  يف  �لكتب  د�ر  لقطاع  ب��الإن��اب��ة 

�لثقافة و�ل�شياحة – �أبوظبي: يهدف 
ركن �لإبد�ع يف معر�س �لعني للكتاب 
�إىل توفر م�شادر �لإلهام لل�شغار من 
بالأفكار  ومتنوع  ثري  برنامج  خالل 
و�لأن�شطة  و�مل������ه������ار�ت  �لإب����د�ع����ي����ة 
�لثقافة  د�ئ���رة  يف  ون��ح��ن  �لتثقيفية. 
و�ل�شياحة – �أبوظبي، �شعد�ء باأن نقدم 
هذه �لفر�شة لأطفالنا ومتكينهم من 
خو�س جتارب معرفية يف بيئة حمفزة 

على �لتفكر و�لإبد�ع.

�لوظيفي  �ل����ك����ادر  ب���ني  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لعطاء؛  م��ن  للمزيد  ،وحت��ف��ي��زه��م 
بيئة عمل متميزة  منها خللق  �شعياً 
ُت�شّجع على �جل��ودة �لإب��د�ع، وتت�شم 
بني  م��ا  و�ل��ت��ع��اون  و�لتقدير  بالثقة 
�لألفة  روح  ولإ����ش���ف���اء  م��وظ��ف��ي��ه��ا، 
م�شتهل  ويف  ب��ي��ن��ه��م.  و�لن�������ش���ج���ام 
�ل�شويدي  ه����ن����ادي  �أل����ق����ت  �حل���ف���ل 

ل�شعوبات  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  م��دي��رة 
�ل��ت��ع��ل��م ك��ل��م��ة رح��ب��ت ف��ي��ه��ا بجميع 
باجلهود  ،م�������ش���ي���دة  �حل���ا����ش���ري���ن 
�ملركز  ط���اق���م  ق���ب���ل  م����ن  �مل���ب���ذول���ة 
 2016 ع�������ام  �ن����ط����الق����ت����ه  ،م����ن����ذ 
�ل��دوؤوب لتقدمي �خلدمات  و�شعيهم 
�لتعلم  �شعوبات  ذوي  لالأ�شخا�س 
وف���ق �أح����دث م��ا ت��و���ش��ل �إل��ي��ه �لعلم 

ملا  �شعادتها  ،م��ب��دي��ة  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
لحظته من عمل �ت�شف بالتما�شك 
�ل����ذي مي��ي��ز ط��اق��م �ل��ع��م��ل، مثمنة 
وتعهدهم  ل��ه��م  �لإي���ج���اب���ي  �ل������دور 
ب���و����ش���ع �مل�����رك�����ز ����ش���م���ن �أول�����وي�����ات 
لتح�شني  و�ل���ت���ح���دي���ث  �ل���ت���ط���وي���ر 
�لت�شخي�شية  �خل���دم���ات   وت��و���ش��ي��ع 
ي�شتفيد منها  بات  �لذي  و�لعالجية 

ل�شعوبات  �ل�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  �ح��ت��ف��ل 
�ملتميزين  مب����وظ����ف����ي����ه  �ل����ت����ع����ل����م 
��ق��ق��ت ؛ وذلك  و�إجن��از�ت��ه��م �ل��ت��ي حَتَ
�أقيم  �ل���ذي  �ل�شنوي  �حل��ف��ل  خ��الل 
�ل�شارقة  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  يف 
وح�شره  “لقاوؤنا”  ���ش��ع��ار  حت���ت 
موظفو �ملركز من خمتلف �لأق�شام. 
روح  لتعزيز  �ل�شنوي  �حلفل  وي��اأت��ي 

ت�شميمها  مت  و�ل�����ت�����ي  �لإبد�ع” 
�ملوؤ�ش�شات  بالتعاون مع جمموعة من 
و�خلا�شة.  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لإب��د�ع �لأطفال ممن  وي�شتقبل ركن 
تر�وح �أعمارهم ما بني 6 و12 عاماً 
و�جلل�شات  �لعمل  ور���س  يف  للم�شاركة 
�لإب����د�ع����ي����ة �ل���ت���ي ت��ن��ظ��م ع��ل��ى م���د�ر 
وينق�شم  ل��ل��م��ع��ر���س  �ل��ع�����ش��رة  �لأي������ام 
�شبعة  �إىل  �ل���ع���ام  ه���ذ�  �لإب������د�ع  رك���ن 
وق�شم  �لكوميك�س«  ق�شم  ه��ي؛  �أرك���ان 

يف حفله ال�صنوي »لقاوؤنا«

بن مركز �ل�شارقة ل�شعوبات �لتعلم يكرم موظفيه �ملتميزين  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
حم��م��د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل���اك���م يف 
�لثقافة  د�ئ���رة  تنظم  �ل��ع��ني،  منطقة 
�لعا�شرة  �ل��دورة  �أبوظبي  و�ل�شياحة- 
م���ن م��ع��ر���س �ل���ع���ني ل��ل��ك��ت��اب خالل 
�لفرة من 23 �شبتمر  �إىل 2 �كتوبر 

�لقادم يف مركز �لعني للموؤمتر�ت.
للكتاب  �ل����ع����ني  م���ع���ر����س  ي��ت�����ش��م��ن 
جمموعة من ور�س �لعمل و�جلل�شات 
“ركن  يف  ت��ق��ام  ل��الأط��ف��ال  �لتعليمية 



متنت �ملوت �أثناء �لعمل فتحققت �أمنيتها
ب��ث ح��ي لرنامج  �أث��ن��اء  �حل��ي��اة  �أ���ش��ت��اذة جامعية هندية  ف��ارق��ت 

تلفزيوين �شباحي على �إحدى �لقنو�ت �ملحلية. 
جيتندر�  ريتا  �لروفي�شورة  حياة  تنتهي  �أن  يتوقع  �أح��د  يكن  مل 
�أمام �لآلف من �مل�شاهدين يف جميع �أنحاء �لهند، فاأثناء حديثها 
عن حياتها ومهنتها، توقفت �لأ�شتاذة و�لكاتبة و�لفنانة فجاأة عن 

�لكالم و�نهارت. 
وقال مذيع �لرنامج ز�هد خمتار، �إن �لروفي�شورة توقفت فجاأة 
�إىل  �مل��ر�أة  �لرنامج، ونقل  �ملحطة لإيقاف  ��شطر  �لكالم ما  عن 
قلبية  نوبة  ب�شبب  �لفور  على  وفاتها  عن  �أعلن  حيث  �مل�شت�شفى 

مفاجئة. 
جيتندر�،  �لأ�شتاذة  قالت  �ل�شابقة،  مقابالتها  �إح��دى  يف  و�أ�شاف: 

�إنها تتمنى �ملوت وهي توؤدي عملها، وبالفعل حتققت �أمنيتها.
�إىل  �مل���ر�أة  جثمان  بت�شليم  ق��ام  �مل�شت�شفى  �أن  بالذكر  �جلدير  من 
ما  بح�شب  تقام جنازتها يف وقت قريب،  �أن  �ملزمع  عائلتها، ومن 

قالت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية. 

توقف ل�شر�ء طعام للكلب.. فربح �ملاليني 
توقف رجل من نيويورك عند �أحد �ملتاجر ل�شر�ء بع�س �لوجبات 
�ملف�شلة لكلبه، قبل �أن ي�شري بطاقة يان�شيب، منحته فر�شة ل 

ت�شدق للفوز بجائزة و�شلت قيمتها �إىل 10 مليون دولر. 
وقال ديل فار�ند )73 عاماً( مل�شوؤويل �ليان�شيب يف نيويورك، �إن 
�ملتاجر �ملحلية، ل�شر�ء وجبة طعام لكلبه بوت�س،  �أحد  �إىل  زيارته 

كانت �شبباً لفوزه باجلائزة �لكرى باليان�شيب.
بع�س  ل�شر�ء  ف��ارم  �إىل متجر كمرلند  ذهبت  ف��ار�ن��د:  و�أ���ش��اف 
يان�شيب،  بطاقة  �شر�ء  وق��ررت  "بوت�س"،  لكلبي  �لطعام  وجبات 

وخد�شتها يف �ل�شيارة قبل �أن �أدرك �أنني فزت بهذه �جلائزة.
��شتلم  �أرباحه كمبلغ مقطوع، حيث  و�ختار فار�ند �حل�شول على 
بي  يو  بح�شب  �ل�شر�ئب،  �قتطاع  بعد  دولر،   6.718.000 مبلغ 
�آي. و�أ�شار فار�ند �إىل �أنه �شي�شتخدم �ملال �لذي ح�شل عليه ل�شد�د 
لإجر�ء  يخطط  كما  و�أحفاده،  �أبنائه  وم�شاعدة  �لعقاري،  �لرهن 

بع�س �لتح�شينات على منزله. 

ُيكبد �شركته 8 ماليني جنيه 
�نتقامًا من مديره

بعد  �أع���و�م،   4 �أم���ازون  ب�شجن عامل يف  بريطانية  ق�شت حمكمة 
�نتقاماً من رئي�شه يف  �ملتحدة،  �ململكة  لل�شركة يف  �إحر�قه خمزناً 

�لعمل �لذي مل يحرم حياته �لعاطفية. 
�إ�شرليني،  8 ماليني جنيه  ب�  �أم��ازون خ�شائر  �إدري�س علي،  وكبد 

باإحر�ق �أحد خمازنها ب�شيجارة. 
وطلب �إدري�س من مديره �ملو�فقة على �إجازة ق�شرة حلل خالف 
بينه وبني حبيبته، لكن �ملدير رف�س، �لأمر �لذي �أجج نار غ�شب 

�ل�شاب فانتقم باإحر�ق �ملخزن.   
وقالت �ل�شرطة �إن �أكرث من 600 �ألف وحدة ت�شررت من �حلريق، 
و�أن كلفة �إ�شالح وتنظيف �ملخزن بلغت 800 �ألف دولر �أمريكي، 

وفق �شحيفة مرور �لريطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مدينة ت�شرتط �إز�لة �لز�ئدة �لدودية لالإقامة فيها
هل ميكنك تخيل �حلاجة �إىل �إز�لة �لز�ئدة �لدودية �خلا�شة بك لت�شتطيع �لعي�س يف مدينتك؟ هذ� هو بال�شبط 

ما يطلب من �شكان فيال ل�س ��شريال�س، وهي م�شتوطنة ت�شيلية �شغرة يف �أنتاركتيكا. 
لتكون قادر� على فهم �ل�شرط �لغريب، حتتاج �أول �إىل معرفة بع�س �لأ�شياء عن فيال ل�س ��شريال�س. 

تقع �مل�شتوطنة يف مكان بعيد جد�ً عن �حل�شارة �لإن�شانية، وتت�شم بظروفها �ملناخية �لقا�شية. ويتوجب على �ملقيمني 
يف �مل�شتعمرة �جتياز �ختبار نف�شي �شامل حتى يثبتو� باأنهم ي�شتطيعون �لعي�س فيها لفرة طويلة من �لزمن. 

يف ف�شل �ل�شتاء، تغطي �أمتار من �لثلوج �ملكان، ول تتجاوز �شاعات �لنهار فيه دقائق معدودة. ويبلغ متو�شط درجة 
47 درجة  �حل��ر�رة يف فيال ل�س ��شريال�س، ثالث درجات مئوية حتت �ل�شفر، غر �أنها ميكن �أن تنخف�س �إىل 

حتت �ل�شفر يف �أ�شهر �ل�شتاء. 
ويعي�س يف فيال ل�س ��شريال�س حالياً �أكرث من 80 �شخ�شاً معظمهم من �أفر�د �شالح �جلو �لت�شيلي وعائالتهم. 
وي�شرط ملن يعي�س يف �ملنطقة �أن يزيل �لز�ئدة �لدودية كاإجر�ء �حر�زي، نظر�ً لأن هذه �ملدينة �جلليدية تقع على 

جزيرة �مللك جورج �لتي تبعد 120 كم قبالة �شو�حل �أنتاركتيكا، ويبعد �أقرب م�شت�شفى عنها حو�يل 1000 كم. 
وعلى �لرغم من وجود م�شت�شفى خا�س باملنطقة، �إل �أنه ل يحتوي �شوى على طبيب عام ل ي�شتطيع �لتعامل مع 

�لعمليات �جلر�حية �لطارئة. 
وقال قائد �لقاعدة �جلوية �لع�شكرية، �شرجيو كوبيلو�س: "ل ُي�شمح للن�شاء �ملوجود�ت هنا باحلمل، وذلك لعدم 

مقدرتنا على نقل �أي �مر�أة حامل �إىل �مل�شت�شفى يف �لوقت �ملنا�شب عندما يحني وقت ولدتها".
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�أ�شماك تذوب �إذ� خرجت من �ملاء
�أن��و�ع جديدة من �شمكة  �كت�شف علماء يف جامعة نيوكا�شل موؤخر� ثالثة 
�أنها  لدرجة  �لقا�شية،  بيئتها  مع  جيد  ب�شكل  تتكيف  �لتي  �لعميقة  �لبحر 

ميكن �أن "تذوب ب�شرعة" �إذ� خرجت من �ملاء �إىل �ل�شطح.
ومت �كت�شاف �ل�شمكة �لإ�شفنجية خالل رحلة ��شتك�شافية دولية ل�شتك�شاف 
�أعماق خندق �أتاماكا، �أحد �أعمق �أجز�ء �ملحيط �لهادئ، بالقرب من �شاحل 
برو، حيث غا�س �لباحثون بكامر�ت خا�شة �إىل عمق حو�يل 7500 مر، 
حيث درجات �حلر�رة �أعلى من درجة �لتجمد و�ل�شغط مرتفع لدرجة ل 
ميكن لأي �إن�شان حتملها. وعلى �لرغم من هذه �لظروف �لقا�شية، كان قاع 
خندق �أتاكاما يعج باحلياة، مبا يف ذلك ثالثة �أنو�ع جديدة من �لأ�شماك 

تعرف حالًيا با�شم �أ�شماك �أتاكاما �لوردية و�لبنف�شجية و�لزرقاء.
وما يجعل هذه �لأنو�ع �جلديدة من �لأ�شماك جديرة بالهتمام، هو قدرتها 
على �حلياة يف مثل هذه �لظروف �لقا�شية. حيث يتكون ج�شمها من كتلة 
جيالتينية خمروطية قادرة على حتمل �ل�شغوط �لهائلة يف �أعماق �لبحار، 
وعلى �لرغم من �أن �أج�شادها م�شممة ب�شكل مثايل لهذه �لظروف، يقول 
بح�شب  �مل���اء،  �شطح  �إىل  خرجت  �إذ�  ب�شرعة  تكوت  �أن  ميكن  �إن��ه��ا  �لعلماء 
موقع �أوديتي �شنر�ل. وبدون �ل�شغط �ل�شديد و�لرودة لدعم �أج�شادها، 
فهذه �لأ�شماك ه�شة للغاية، وتذوب ب�شرعة عندما تخرج من �ملاء، ومتكن 
�لعلماء من �لتقاط عينة من هذه �لأنو�ع �جلديدة با�شتخد�م فخ خا�س، 
ولكنها ماتت خالل �لرحلة �إىل �شطح. �ملاء، ومع ذلك، فقد مت �حلفاظ على 

ج�شدها بحالة جيدة مبا فيه �لكفاية ليتمكن �لباحثون من در��شتها.

�إغالق  مريب ملر�شد ف�شائي �شهري
مفاجئ،  ب�شكل  �آي(  بي  )�إف  �لأمركي  �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  قرر 
�إخالء مر�شد ف�شائي يف �لوليات �ملتحدة دون �إبد�ء �أي �أ�شباب، يف و�قعة 
علماء  ب��اأن  تقارير  رجحت  فيما  �لف�شائية"،  "�لكائنات  نظريات  �أح��ي��ت 

�ملر�شد "ر�أو� ما ل جتب روؤيته".
روزويل"  "حادث  م��وق��ع  ق��رب  مك�شيكو  نيو  ولي���ة  يف  يقع  �ل���ذي  �مل��ر���ش��د 
�ل�شهر، ويخت�س بدر��شة �ل�شم�س لن يقوم بدوره من جديد، بعدما �أر�شل 
مكتب �لتحقيقات عمالءه �إىل هناك �لأ�شبوع �ملا�شي ب�شكل �شري، و�أمرو� 

�لعاملني بالرحيل و�أغلقو� �ملنطقة �لتي يقع بها �ملر�شد ب�شكل كامل.
وح�شب �ملوقع �لر�شمي ملر�شد "�شن�شبوت �شولر"، فاإن قر�ر �لإغالق جاء 
�إ�شعار  "حتى  مغلقا  �ملر�شد  �شيبقى  فيما  متوقعة"،  غر  "ظروف  ب�شبب 

�آخر".
بولية  منطاد  حتطم  عندما   ،1947 ع��ام  �إىل  روزويل"  "حادث  وي��ع��ود 
لر�شد  خم�ش�شا  ك��ان  �إن���ه  وقتها  �لأم��رك��ي  �جلي�س  وق���ال  نيومك�شيكو، 
�شقوط مركبة  �شببه  �حل��ادث  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  ع��دة  نظريات  لكن  �لطق�س، 

تابعة ملخلوقات ف�شائية على �لأر�س.

�نهيار جرف 
�شخري على �شياح 
�شبعة  ع����ن  ي���ق���ل  ل  م����ا  �أ����ش���ي���ب 
�نهيار  نتيجة  ب��ج��روح  �أ���ش��خ��ا���س 
م���ن ج����رف �شخري  ه���ائ���ل  ج����زء 
جزيرة  يف  �ل�����ش��و�ط��ئ  �أح�����د  ع��ل��ى 

ز�كينثو�س �ليونانية. 
�لتقطه  م�����ش��ور  ت�شجيل  ور����ش���د 
�ملكان،  يف  �ملتو�جدين  �ل�شياح  �أحد 
يبتعدون  وه��م  �ل�شو�طئ  مرتادي 
بعدما  بحياتهم  للنجاة  �ملكان  عن 
�نهارت قطعة �شخمة من �جلرف 

�ل�شخري فجاأة. 
فبينما كان �مل�شطافون ي�شتمتعون 
ب��وق��ت��ه��م ع���ل���ى �ل�������ش���اط���ئ، ب�����د�أت 
بالت�شاقط  حولهم  م��ن  �ل�شخور 
و�ح���دة تلو �لأخ����رى �لأم���ر �لذي 

ن�شر �لذعر يف �شفوفهم. 
وبح�شب رجال �لإنقاذ فاإن �لعديد 
م�����ن �لأ�����ش����خ����ا�����س دف�����ن�����و� حتت 
�لبحث  يز�ل  ول  �ملنهارة  �ل�شخور 

جارياً عن �لناجني منهم. 
با�شم  م��ت��ح��دث  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
خ��دم��ة �لإط���ف���اء يف ز�ن���ت���ي: حتى 
�شخ�س  �أي  ع��ل��ى  ن��ع��رث  مل  �لآن 
حتت  �ملحا�شرين  �لأ�شخا�س  من 
�ل�شخور، ولكننا �شنو��شل عمليات 

�لبحث.
�ملنقذين  ب��اأن  بالذكر  �جلدير  من 
نقلو� �مر�أة ت�شيكية �إىل �مل�شت�شفى 
ب�شبب �إ�شابات يف �لظهر، كما تلقى 
�أطفال،  بينهم  �آخ��ري��ن،  �أ�شخا�س 
وفق  طفيفة،  �إ�شابات  من  �لعالج 
�شتار  دي���ل���ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م���ا 

�لريطانية.

�شارة جي�شيكا ُتلب�س 
زبائنها بنف�شها

باركر  جي�شيكا  �لعاملية  �شارة  �ملمثلة  �فتتحت 
�ملو�شة  �خل���ا����س يف  مل��ت��ج��ره��ا  ج���دي���د�  ف��رع��ا   ،
�مل��ا���ش��ي يف مدينة  و�لأزي�������اء م�����ش��اء �خل��م��ي�����س 

نيويورك �لأمركية.
ملنتجاتها  �ل���روي���ج  ع��ل��ى  جي�شيكا  وح��ر���ش��ت 
�لتذكارية  �ل�شور  من  ع��دًد�  و�لتقاط  بنف�شها 
مع �حل�شور �ملتو�جدين يف فرعها، كما �ألب�شت 

عدًد� من �لزبائن بنف�شها.
موؤخر�  ل��ه��ا  ُع��ر���س  ب��ارك��ر  جي�شيكا  �أن  ي��ذك��ر 
�ملو�شم �لثاين من م�شل�شل �لدر�ما و�لكوميديا 
حلقاته  �أوىل  ُع��ر���ش��ت  و�ل���ذي   "Divorce"
م�شاركتها  ج��ان��ب  �إىل  �جل�����اري،  �ل��ع��ام  م��ط��ل��ع 
 Here" و�لرومان�شي  �ملو�شيقي  فيلم  ببطولة 
ط��رح��ه جت��اري��ا مطلع  و�مل��ق��رر   "and Now

�شهر ت�شرين �لثاين �ملقبل.

ميوت �ختناقًا �أثناء حفر ملجًا 
�أعمال  رجل  ي�شاعد  كان  بينما  حتفه  �أمريكي  �شاب  لقي 
بها  لالحتماء  منزله  حتت  �أن��ف��اق  �شبكة  لبناء  مليونر 

عند �ندلع حرب نووية. 
كفر�  �إ�شكيا  �ل�شاب  مع  بيكويت  د�ن��ي��ال  �ملليونر  تعاقد 
�لعام �ملا�شي، حلفر �أنفاق حتت منزله يف و��شنطن ب�شبب 

خوفه من هجوم نووي من كوريا �ل�شمالية. 
�إ�شكيا يف �حلفر حتت �لطابق �ل�شفلي ملنزل  و�أثناء عمل 
بيكويت، �ن��دل��ع ح��ري��ق يف �مل��ن��زل، وت�����ش��رب �ل��دخ��ان �إىل 
�لأنفاق، ما �أدى �إىل موته �ختناقاً.  وو�جه بيكويت تهمة 
�لقتل من �لدرجة �لثانية و�لقتل غر �لعمد، لأنه ت�شبب 
�ل�شرطة  �أن  ي��ذك��ر  �ل��ن��ف��ق.  �أث��ن��اء حفر  �ل�����ش��اب  يف مقتل 
بعد  بيكويت  منزل  قبو  يف  �ملتفحمة  �إ�شكيا  جثة  وج��دت 
�لأر�س،  حتت  �لعمل  يف  �أ�شابيع  �أم�شى  بعدما  �حلريق، 

وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل �لريطانية. 

تربعت باأع�شائها لأربعة فماتو� بال�شرطان
بعد  بال�شرطان  �إ�شابتهم  نتيجة  �أ�شخا�س  �أرب��ع��ة  ت��ويف 
�م��ر�أة بالترع بها قبل  �أع�شاء قامت  �شنو�ت من زر�ع��ة 
و�لتي  ��شمها  يك�شف عن  �لتي مل  �مل��ر�أة  وكانت  وفاتها.  
�أ�شيبت ب�شكتة دماغية يف  53 عاماً، قد  �لعمر  تبلغ من 
عام 2007 بعدما ترعت بكليتيها ورئتيها وكبدها وقلبها 
للمر�شى �لذين يحتاجون �إىل عمليات زر�عة لالأع�شاء.  
تويف  �مل���ر�أة،  �أع�شاء  زر�ع���ة  م��ن  �شنو�ت  �شت  غ�شون  ويف 
�أربعة من �ملتلقني �خلم�شة نتيجة لذلك، بعدما �أ�شيبو� 

ب�شرطان �لثدي �لذي �نت�شر �إىل �أع�شائهم �ل�شليمة. 
�ملر�أة  �أع�شاء  يف  �ل�شرطان  وج��ود  �لأط��ب��اء  يالحظ  ومل 
�أج�شاد �لأ�شخا�س  �أن يقومو� بزر�عتها يف  �ملترعة، قبل 

�ملتلقني. 
ويقول �خلر�ء، �إن �حتمالت �لإ�شابة بال�شرطان من �أي 
عملية زرع ع�شو قد ت�شل �إىل و�حد من بني كل ع�شرة 

�آلف �شخ�س. 
ويعتقد �لأطباء �أن هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي ي�شاب فيها 
�أربعة متلقني بال�شرطان دفعة و�حدة جر�ء نقل �أع�شاء 

من �شخ�س م�شاب. 
يذكر �أن �أول �شخ�س مت ت�شخي�س �إ�شابته ب�شرطان �لثدي 
من �ملتلقني �خلم�شة كان �مر�أة تبلغ من �لعمر 42 عاماً، 
�إ�شابتها  �كت�شفت  حيث  �ملانحة  �مل��ر�أة  رئتي  تلقت  و�لتي 
ب��ع��د ع��ام��ني ون�����ش��ف م��ن عملية �ل����زرع وت��وف��ي��ت يف عام 

2009، وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي ميل �لريطانية. 

نفيًا لل�شرقة.. �شيا�شي ين�شر ر�شالة دكتور�ة على �لإنرتنت
ن�شر  �أن��ه  �شان�شيز،  بيدرو  �لإ�شباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  �أك��د 
ر���ش��ال��ة �ل��دك��ت��ور�ه �خل��ا���ش��ة ب��ه ع��ل��ى �لإن���رن���ت، وذلك 
لإبعاد �أي �شكوك حول وجودها، ونفي مز�عم �لنتحال �أو 
و�ملعار�شة  �لإعالم  و�شائل  �أثارتها  �لتي  �لعلمية  �ل�شرقة 

�ل�شيا�شية.
وقال �ل�شر�كي �شان�شيز يف تدوينة على موقع في�شبوك، 
�شخ�شيا" من �حلزب  "هجوما  �مل��ز�ع��م  ه��ذه  يعتر  �إن��ه 
�ل�����ش��ع��ب��ي �مل��ح��اف��ظ وح����زب �مل��و�ط��ن��ني م���ن �جت����اه ميني 
"م�شروع �شيا�شي قوي"، وفق ما نقلت  �لو�شط يف غياب 

�لأ�شو�شيتد بر�س. ال�صينية يون زو خالل و�صولها حل�صور العر�ص االأول  لفيلم )الرجل اخلفي( يف مهرجان تورنتو ال�صينمائي الدويل – يف اونتاريو، كندا )رويرتز(

�لطريق �جلوي 
�لأكرث �زدحاما 

ك�����ش��ف ت���ق���ري���ر ج���دي���د ع����ن �أك����رث 
م�شار�ت �لطر�ن �زدحاما، لت�شكل 
"�شدمة"،  �شعبية  �لأك��رث  �لوجهة 
ي�شمعو�  مل  �ل��ك��ث��ري��ن  لأن  ن��ظ��ر� 
�شافر   ،2017 ع��ام  ويف  بها.  �أ�شال 
�شخ�س  م��ل��ي��ون   13.4 م���ن  �أك����رث 
من مطار غيمبو يف عا�شمة كوريا 
"جيجو"،  �إىل  ���ش��ي��ول،  �جل��ن��وب��ي��ة 
�ل�شاحل  قبالة  تقع  ج��زي��رة  وه��ي 

�جلنوبي ل�شبه �جلزيرة �لكورية.
وميثل هذ� �لرقم قفزة بن�شبة 9.4 
�ل�شابق،  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  �مل��ائ��ة  يف 
مما يجعل هذ� "�لطريق" �لأكرث 

�زدحاما يف �لعامل.
ووف����ق����ا ل��ل��ت��ح��ل��ي��ل �ل������ذي �أج���رت���ه 
يف  فاإنه  "روت�س"،  �لطر�ن  �شبكة 
180 رحلة يوميا  �ملتو�شط تذهب 
�ملعروفة  �جلزيرة،  �إىل  �شيول  من 
كوجهة �شياحية يف �آ�شيا ملنتجعاتها 
�لطبيعية  و�مل���ن���اظ���ر  �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة 
مالهي  وم����دي����ن����ة  �ل����رك����ان����ي����ة، 
رحلة  هناك  �أن  يعني  مما  غريبة، 

تنطلق كل 8 دقائق.
�لطريق  ج��اء  �لثانية،  �ملرتبة  ويف 
�إىل �شيدين  م��ل��ب��ورن  م��ن  �جل���وي 
 9.9 ح���ل���ق  ح���ي���ث  �أ�����ش����ر�ل����ي����ا،  يف 
 ،2017 ع���ام  م�����ش��اف��ر يف  م��الي��ني 
"�إندبندنت"  موقع  ذكر  ما  ح�شب 
مل�شار�ت  بالن�شبة  �أم��ا  �لريطاين. 
�زدحاما،  �لأك���رث  �ل��دول��ي��ة  �ل�شفر 
فقد �حتل �لطريق من هونغ كونغ 
تايو�ن  يف  تايبيه  �إىل  �ل�����ش��ني  يف 
عدد  ب��ل��غ  ح��ي��ث  �لأوىل،  �مل���رت���ب���ة 
�مل�شافرين عام 2017، 6.7 مليون 
�ل��ت��ي تقطع  �ل��رح��ل��ة  م�����ش��اف��ر يف 

م�شافة 802 كلم.

بعد 80 عاما.. �شيارة �ل�شعب تودع �إىل �لأبد
لكثرين،  ���ش��دم��ة  ���ش��ي��م��ث��ل  ت��اري��خ��ي  خ���ر  يف 
�لأمل���ان���ي���ة،  "فولك�شفاغن"  ����ش���رك���ة  �أع���ل���ن���ت 
"بيتلز"  �شيار�ت  �شناعة  وقف  عزمها  موؤخر�، 
)�خلنف�شاء( �لكال�شيكية، �ل�شهرة �لعام �ملقبل 
لتطوي بذلك �شفحة و�حدة من �أكرث �لعربات 
�ملحبوبة يف �لعامل، �لتي بد�أ �إنتاجها على عهد 

زعيم �لنازية �أدولف هتلر.
�ل�شركة  ف��اإن  نيوز"  "�شكاي  نقلت  ما  وبح�شب 
�لأملانية �شتطرح ن�شختني خا�شتني من �ل�شيارة 
�ل�شهرة يف يوليو 2019، و�شتتوقف بعد ذلك 

ب�شورة نهائية عن �إنتاج �لعربة.
�شيارة  ع��ن  �ل�شتغناء  "فولك�شفاغن"  وت��ري��د 
و�لأ�شو�ء  �ل�شهر  �ملقو�س  �ل�شكل  "بيتلز" ذ�ت 
�إنتاج  على  �أك���ر  ب�شورة  ت��رك��ز  حتى  �ل��د�ئ��ري��ة 
�شيار�ت كهربائية وعربات �أخرى كرى بحجك 
�إنتاج  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��رك��ة  ت�شتبعد  ومل  ع��ائ��ل��ي. 

�شيارة "بيتلز" يف �مل�شتقبل، لكنها قالت �إنها ل 
تفكر يف �لأمر خالل �لوقت �حلايل.

وقال م�شوؤول كبر يف �ل�شركة �إن من �لطبيعي 
�أن يثر هذ� �لتوقف م�شاعر عارمة لدى ع�شاق 
�ل�شيار�ت، �لذين �عتادو� عليها لأكرث من �شبعة 

عقود.
�شيارتني  ت��ط��رح  �أن  "فولك�شفاغن"  وت��ع��ت��زم 
ب�شقف  و�أخ���رى  فقط،  �ثنني  ببابني  �إح��د�ه��م��ا 
�ألف   23 ف�شيبد�أ من  �ل�شعر  �أما  ك�شفه،  ميكن 

دولر.
ومت ت�شميم �ل�شيارة �ل�شهرة لأول مرة من قبل 
فرديناند بور�س، ودعم �لزعيم �لنازي �أدولف 
�أو�خ�����ر ثالثينيات  �ل��ع��رب��ة خ���الل  ه��ت��ل��ر ه���ذه 
"فولك�شفاغن"  �ملا�شي، فتاأ�ش�شت �شركة  �لقرن 
�أو ما عرف حينها ب�"�شركة �شيارة �ل�شعب" عام 

.1938

ماريا كاري تطرح فيديو 
كليب �أغنيتها �جلديدة

 .GTFO �جل��دي��دة  �أغنيتها  كليب  فيديو  كاري   �لعاملية  ماريا  �لنجمة  ط��رح��ت 
و�لأغنية هي �لأوىل �لتي تطرحها ماريا �شمن �ألبومها �لقادم ويحمل �لرقم 15 يف 
م�شرتها. و�إن �لأغنية �لأ�شا�شية يف �لألبوم �شتكون With You و�لتي �شتطرحها 

يف �شهر ت�شرين �لأول �أكتوبر.
على  يومني  م��رور  رغ��م  م�شاهدة  �مليلون  حتقيق  من  تتمكن  مل  �ل�شهرة  �لنجمة 

طرحها و�إنه تر�جع كبر فنياً ملاريا.
كولومبيا  �شركة  رئي�س  م��وت��ول  تومي  معها  وّق��ع   ،1988 ع��ام  يف  م��اري��ا  �أن  يذكر 
�ملر�تب  �أغنياته  من  �أرب��ع  �حتلت  ��شمها،  حمل  �أل��ب��وم  �أول  و�أطلقت  للت�شجيالت، 

�لأوىل عامليا و��شتمرت م�شرتها يف جناح �إل �أنها تر�جعت من ل�شنو�ت �ملا�شية.


