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»�لهالل« يو��صل جهوده يف �إعادة 
تاأهيل �لبنية �لتحتية يف �صبوة �ليمنية 

•• �شبوة-وام:

توا�صل هيئة الهالل الأحمر الإم�راتي جهوده� يف اإع�دة ت�أهيل البنية 
التحتية يف املن�طق اليمنية املحررة التي تعر�صت للدم�ر والتخريب 

نتيجة احلرب التي ت�صنه� ملي�صي� احلوثي الت�بعة لإيران.
ويف هذا الإط�ر.. تفقد �صلط�ن النعيمي ممثل هيئة الهالل الأحمر 
�صي�نة طريق  م�صروع  العمل يف  �صري  �صبوة  الإم���رات��ي يف حم�فظة 
���ص��ب��وة - ع���دن - ح�صرموت  ب��ن  ال��راب��ط  ال����دويل  ب��ل��ح���ف  جلعة - 
وذلك انطالق� من حر�ص الهالل الأحمر الدائم على دعم امل�ص�ريع 

اخلدمية يف املح�فظة اليمنية.                 )التف��صيل �ص3(

الرتبية تخفق يف االلتزام مبوعد اإعالنها وزحام �شديد بالوزارة
مر�كز �لتقدير و�لر�صد ت�صارع بطباعة 

�ل�صهاد�ت وت�صليمها ملر�كز �إ�صعاد �ملتعاملني
•• دبي – حم�شن را�شد

واملن�طق  بدبي  الرتبية  وزارة  بديوان  املتع�ملن  اإ�صع�د  مراكز  �صهدت 
يوليو(  م��ن   16( الث��ن��ن  اأم�����ص  ليوم  الب�كر  ال�صب�ح  م��ن  التعليمية 
اأم��وره��م لالإ�صتعالم  ���ص��دي��داً نتيجة  ت���ردد ال��ط��الب واأول��ي���ء  ، زح���م���ً 
اأخفق القط�ع املعني  عن نت�ئج الع���دة يف ال��دور الث�ين ، وذلك بعدم� 
اأن  من  به م�صبق�ً  ب�ليف�ء مب� وعد  النت�ئج والمتح�ن�ت  ب�لوزارة عن 
)15  يوليو هو موعد اإعالن نت�ئج الع�دة لل�صفوف من الرابع وحتى 
الث�ين ع�صر(، ومر 15 يوليو ومل تعلن اأية نتيجة .         )التف��صيل 

مواقــيت ال�صالة
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ا�شتقبل وفد موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية
حممد بن ز�يد: �الإمار�ت ما�صية يف م�صرية �لتطور و�الزدهار ب�صو�عد �أبنائها

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ا�صتقبل 
الأعلى للقوات  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد 
الإم�رات  البحر وفد موؤ�ص�صة  امل�صلحة مبجل�ص ق�صر 
ل��ل��ط���ق��ة ال��ن��ووي��ة ي��راف��ق��ه��م م��ع���يل خ���ل���دون خليفة 

املب�رك رئي�ص جه�ز ال�صوؤون التنفيذية رئي�ص جمل�ص 
اإدارة املوؤ�ص�صة.

واأك��د �صموه خ��الل تب�دله الأح���دي��ث ال��ودي��ة مع وفد 
بقي�دة  املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول���ة  اأن  املوؤ�ص�صة 
�ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ص 
الدولة “ حفظه اهلل “ مت�صي قدم� يف م�صرية التطور 

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

حممد بن زايد خالل ا�صتقب�له وفد موؤ�ص�صة الإم�رات للط�قة النووية  )وام(

ق�مت األيك�ص�ندري� بحملة حول الكرامة القت�ص�دية

اجتم�ع الكب�ر ام�ص بحث� عن خمرج لالزمة

ب�صواعد  ث��م  وج���ل  ع��ز  اهلل  م��ن  بف�صل  والزده������ر 
والكف�ءة  وامل��ع��رف��ة  ب���ل��ع��زمي��ة  املت�صلحن  اأب��ن���ئ��ه��� 
امل�ص�ريع  خ��صة  املج�لت  �صتى  يف  الع�لية  العلمية 
احل��ي��وي��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تنفذه� 
الدولة ل�صم�ن ا�صتدامة موارده� وم�صرية تطوره� 

احل�ص�ري.

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  واأع���رب 
نهي�ن عن �صع�دته بروؤية كوكبة من �صب�ب و�ص�ب�ت 
الوطن املوؤهلن يف اإدارة م�ص�ريع عمالقة يف جم�ل 
خدمة  يف  التوفيق  لهم  متمني�  ال��ن��ووي��ة  ال��ط���ق��ة 

الوطن ودعم م�صرية بن�ئه و تطوره و ازده�ره.
)التف��صيل �ص2(

ملي�شيات اإيران متار�س التهجري الق�شري واخلطف يف اليمن

�أعيان �صعدة: حمافظتنا ال ميثلها �حلوثي وميثلها فقط �أبناوؤها
اإذا ما ا�شتمر الو�شع على ما هو عليه

�ل�صب�صي لل�صاهد: �إما �ال�صتقالة �أو �لتوجه للربملان!

�صور جوية تر�صد موقعا �صريا 
�ل�صمالية كوريا  يف  خطري� 

•• وا�شنطن-وكاالت:

دب����ل����وم�����ت( )ذا  جم���ل���ة  ذك�������رت 
التقطت  ����ص���ورا  اأن  الأم���ريك���ي���ة 
اأن  ك�صفت  ال�صن�عية  ب���لأق��م���ر 
�صري�  م��وق��ع���  ال�صم�لية  ل��ك��وري��� 
فيم�  ال���ي���وران���ي���وم.،  ل��ت��خ�����ص��ي��ب 
ت��ق��ول ب��ي��ون��غ ي���ن��غ اإن��ه��� ملتزمة 
ب��ن��زع ال�����ص��الح ال��ن��ووي م��ن �صبه 

اجلزيرة الكورية.
ميدلبريي  م���ع���ه���د  واع����ت����م����د 
ل��ل��درا���ص���ت ال��دول��ي��ة ع��ل��ى �صور 
ال�صن�عية،  ب����لأق���م����ر  ال��ت��ق��ط��ت 
التحليل مب�ص�همة  ومتت عملية 
احلد  درا���ص���ت  مركز  يف  الب�حث 
م��ن الن��ت�����ص���ر ال���ن���ووي، جيفري 

لوي�ص.
وق�لت املجلة اإن م�صوؤول اأمريكي� 
اأك����د ل��ه��� وج����ود امل���وق���ع اخل��ص 
بتخ�صيب اليورانيوم، م�صيف� اأن 
على  تطلق  الأمريكية  املخ�برات 

املن�ص�أة ا�صم “ك�نغ�صون«.
وك�نت كوري� ال�صم�لية قد دمرت 
البالد  ����ص���رق  يف  ن���ووي����  م��وق��ع��� 
الأجنبية  ال�����ص��ح���ف��ة  ب��ح�����ص��ور 
حم�ولة  يف  امل��صي،  م�يو  اأواخ���ر 
وعزمه�  ن��واي���ه���  ح�صن  لإث��ب���ت 
تر�ص�نته�  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ص  ع��ل��ى 
عددا من اخلرباء  لكن  النووية، 
بيونغ  حت��رك���ت  يف  �صكوك�  اأب���دوا 
ي�نغ ورجحوا اأن تكون له� مواقع 

�صرية بديلة.

قتلى ب�شربة اإ�شرائيلية على موقع اإيراين ب�شوريا
جي�ش �لنظام يحقق تقدما 

��صرت�تيجيا.. ويطل على �جلوالن
•• بريوت-وكاالت:

على  ال�صوري،  الإع���الم  وف��ق  اإ�صرائيل،  �صنته�  التي  ال�صرب�ت  اأ�صفرت 
 9 مقتل  عن  الإث��ن��ن،  الأح��د  ليل  يف حم�فظة حلب،  ع�صكرية  مواقع 
م�صلحن موالن للنظ�م. وق�ل املر�صد ال�صوري حلقوق الإن�ص�ن، ام�ص 
)مركز  ا�صتهدفت  �ص�روخية  �صرب�ت  يف  �صقطوا  القتلى  اإن  الث��ن��ن، 

اطمئن�ن للدعم ت�بع للحر�ص الثوري الإيراين(.
وح�صب امل�صدر نف�صه، ف�إن املوقع امل�صتهدف يقع على مقربة من مط�ر 

النريب الع�صكري عند اأطراف مدينة حلب ال�صرقية.
ال�صوري، نقل ليل الأح��د عن م�صدر ع�صكري،  وك���ن الإع��الم الر�صمي 
اأن ال�صواريخ الإ�صرائيلية ا�صتهدفت اأحد مواقعن� الع�صكرية واقت�صرت 

الأ�صرار على امل�دي�ت.
هذا وحققت قوات النظ�م ال�صوري، ام�ص الثنن، تقدم�ً مهم� يف جنوب 
اجلولن  ه�صبة  على  تطل  ا�صرتاتيجية  تلة  على  ب�صيطرته�  ال��ب��الد 
الر�صمي  التلفزيون  واأع��ل��ن  اإعالمية.  تق�رير  اأف����دت  م�  وف��ق  املحتلة، 
ال�صوري �صيطرة القوات على تل احل�رة ال�صرتاتيجي يف جنوب البالد.

اأبرمته  ت�صوية  اتف�ق  ثم  يونيو،   19 يف  بداأته�  ع�صكرية  عملية  واإث��ر 
رو�صي� مع ف�ص�ئل مع�ر�صة، متكنت قوات النظ�م من ا�صتع�دة اأكرث من 
درع�، التي مل تعد الف�ص�ئل امل�صلحة تتواجد  حم�فظة  من  ب�ملئة   80

�صوى يف ريفه� الغربي.
وتدخل بلدات درع� تب�ع�ً اإىل اتف�ق الت�صوية، الذي خرج مبوجبه مئ�ت 

املق�تلن واملدنين الأحد من مدينة درع�، مركز املح�فظة.
اإن  الرحمن،  عبد  رام��ي  الإن�����ص���ن،  حلقو  ال�صوري  املر�صد  مدير  وق���ل 
قوات النظ�م ال�صوري �صيطرت على بلدات احل�رة و�صملن وزمرين بعد 
دخول  على  ين�ص  ال��ذي  التف�ق  على  فيه�  املع�ر�صة  الف�ص�ئل  موافقة 

موؤ�ص�ص�ت الدولة وت�صليم املق�تلن �صالحهم الثقيل واملتو�صط.
مع  مع�رك  اإث��ر  لكن  الطيحة  بلدة  على  اأي�ص�ً  النظ�م  ق��وات  و�صيطرت 

مق�تلن مع�ر�صن راف�صن للت�صوية.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

هل هو اجتم�ع الفر�صة الأخرية 
�صتكون  عظم  ك�صر  معركة  قبل 
م�صري  ت���ع���ر����ص  وق������د  ����ص���ر����ص���ة 
ن��ف�����ص��ه اىل خ��ط��ر؟ فقد  ال���ب���الد 
اأ�صرف الرئي�ص التون�صي الب�جي 
ق�ئد ال�صب�صي اأم�ص الثنن على 
رئي�ص  ح�صره  ت�����ص���وري  اجتم�ع 
احلكومة يو�صف ال�ص�هد، ورئي�ص 
اإ�ص�فة  الن��صر،  حممد  الربمل�ن 
را�صد  النه�صة  حركة  رئي�ص  اإىل 
التنفيذي  وامل���دي���ر  ال��غ��ن��و���ص��ي، 
ق�ئد  تون�ص ح�فظ  ن��داء  حلركة 
ال�صب�صي، واأمن ع�م احت�د ال�صغل 
ورئي�ص  ال��ط��ب��وب��ي،  ال���دي���ن  ن���ور 
منظمة الأع��راف �صمري م�جول، 
ال����دي����وان  م����دي����ر  اإىل  اإ�����ص�����ف����ة 

الرئ��صي �صليم العزابي.

النظر’  وجه�ت  ‘تقريب  اجتم�ع 
تعليق  ب���ع���د  الأول  ه�����و  ه�������ذا، 
امل�ص�ورات والعمل بوثيقة قرط�ج 
الأطراف  اأهم  اليوم  ويجمع   ،2
ومن  ال�صي��صي  للم�صهد  املكّونة 
لإذاب�������ة  ي��خ�����ص�����ص  اأن  امل����رج����ح 

اجلليد واإع�دة املي�ه اإىل جم�ريه� 
بن يو�صف ال�ص�هد وح�فظ ق�ئد 
ال�����ص��ب�����ص��ي خ������ص��ة ب��ع��د احل���رب 
املعلنة بن الطرفن والّته�م�ت 
امل����ت����ب�����دل����ة ب���ي���ن���ه���م���� م������وؤّخ������را.   

)التف��صيل �ص15(

•• اليمن-وكاالت:

يف ف�صل جديد من م�صل�صل الإره�ب احلوثي، اأمرت امللي�صي�ت 
النقالبية �صك�ن قريتي �صيف وامل�ص�قنة وقرى جنوب �صرق 
مط�ر احلديدة ب�إخالء قراهم، �صمن عملية تهجري ق�صري 
املن�طق  م��ن  ك��ث��ري  تطبيقه� يف  ع��ل��ى  اإي�����ران  ج��م���ع��ة  داأب����ت 

اليمنية.
�ر�ص �صغوط�  وذكرت م�ص�در حملية  اأن ميلي�صي�ت احلوثي متمُ
لإجب�ر ال�صك�ن على اإخالء من�زلهم، بحجة وقوعه� يف من�طق 

ع�صكرية، وعلى طريق تقدم قوات املق�ومة امل�صرتكة.
ترك  يرف�صون  ي��زال��ون  ل  ال�صك�ن  اأن  اإىل  امل�ص�در  واأ���ص���رت 
م��ن حتويل  اأخ�����رى، خ�صية  م��ن���ط��ق  لأي  وال���ن���زوح  ق��راه��م 

اىل ذل���ك، ق���ل �صيوخ واأع��ي���ن ���ص��ع��دة، ام�����ص الث��ن��ن، اإنهم 
اأبن�ء  ���ص��دور  على  م��ن  احلوثين  ك�بو�ص  ي��ن��زاح  اأن  ي�أملون 
اأن �صعدة ل متثله� ميلي�صي�ت احلوثي،  املح�فظة، موؤكدين 
واإمن� ميثله� اأبن�وؤه� فقط، واأن احلوثين انقلبوا على ك�فة 

التف�ق�ت التي متت معهم.
املتحدث  مبعية  �صحفي  موؤمتر  خالل  �صعدة  �صيوخ  ون��صد 
تركي  ال��ع��ق��ي��د  #اليمن  يف  ال�����ص��رع��ي��ة  دع���م  حت���ل��ف  ب������ص��م 
حتى  التحرير  يف  ال�صتمرار  والتح�لف  احلكومة  #امل�لكي، 
هزمية احلوثين. واأكد اأعي�ن �صعدة اأن حم�فظتهم هي لكل 
اأبن�ء اليمن، واحلوثي اأراد اأن يغري تركيبته�، كم� اأن �صعدة 
مل تكره يوم� ال�صعودية بل هي امتداد للعرب، مذكرين ب�أن 

اإيران تتدخل يف عموم اليمن منذ ع�م 2014.

من�زلهم لثكن�ت ع�صكرية وزراعته� ب�لألغ�م.
تنفيذ  م��ع  امل��واط��ن��ن،  م��ن���زل  مداهمة  امليلي�صي�ت  ووا�صلت 
زب��ي��د، ب�لإ�ص�فة  مل��دن��ي��ن ع���زل يف م��دي��ن��ة  ح��م��الت خ��ط��ف 
اأو اجلي�ص الذين يرف�صون  ل�صب�ط واأف��راد يف قوات الأم��ن 

القت�ل اإىل ج�نب احلوثين.
عملي�ت  م��ن  احل��وث��ي  ميلي�صي�ت  و�صعت  ذل���ك،  غ�صون  ويف 
حفر اخلن�دق على طول الطريق ال�صريع بن زبيد ومدينة 

اجلراحي، ملواجهة تقدم القوات امل�صرتكة ب�جت�ه زبيد.
40 م�صلح� من ميلي�صي�ت احلوثي قد لقوا  وك�ن اأكرث من 
م�صرعهم، اأم�ص الأول جراء غ�رات ملق�تالت التح�لف العربي 
تقع  التي  امل��زارع  يف  ع�صكرية،  تعزيزات وجتمع�ت  ا�صتهدفت 

بن مديرية التحيت� وزبيد، على جبهة ال�ص�حل الغربي.

األيك�شاندريا اأوكا�شيو كورتيز:

�صوكة تغيري يف �صفوف �لدميقر�طيني!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

ت��ه��زم �صخ�صية  ال�����ص��ي������ص��ة  ���ص���ب��ة م��ب��ت��دئ��ة يف ع����مل 
ب����رزة يف احل���زب ال��دمي��ق��راط��ي.. ه��ذه جملة ميكن 
اىل  ت�صيفه�  اأن  ك��ورت��ي��ز  اأوك������ص��ي��و  لأل��ي��ك�����ص���ن��دري��� 
لتمهيدية  الي�ص�رية  ف�ملر�صحة  ال��ذات��ي��ة.    �صريته� 
التجديد  لن��ت��خ���ب���ت  ن���ي���وي���ورك  يف   14 ال����دائ����رة 
يونيو،   26 يف  ب�لإط�حة،  املف�ج�أة  �صنعت  الن�صفي، 
عر�صه  على  يرتبع  دمي��ق��راط��ي  ن�ئب  ك���راويل،  بجو 
ال��ن��واب.. ومنذ ذلك  طيلة ع�صرين ع�م� يف جمل�ص 

“دلوعة”  احل����ن، ���ص���رت ه���ذه امل��ف���ج���أة ال��ن�����ص��وي��ة 
و�ص�ئل الإعالم الأمريكية، وحمور اهتم�مه�.

ع�ًم�   28 العمر  الب�لغة من  ال�ص�بة  امل��راأة  قد تكون 
���ص��وى ال�����ص��ج��رة ال��ت��ي حت��ج��ب ال��غ���ب��ة، لأن��ه��� جت�صد 
خ��صة،  ال��دمي��وق��راط��ي���ت،  الن�ص�ء  اأول،  اجت���ه��ن: 
الالتي ارتفع عددهن مرتن هذا الع�م كمرت�صح�ت 
التقدمي،  ال�صب�ب  ذل��ك،  م��ن  والأه���م  لالنتخ�ب�ت، 
وغ�لب�ً ق�دم من الأقلي�ت، الذي على ا�صتعداد لزعزعة 
بط�قة  ل�صحنه  حم���ول��ة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي،  احل���زب 
جديدة، ودفعه اأكرث اىل الي�ص�ر.             )التف��صيل 

�حتجاجات يف جنوب �لعر�ق ترف�ش �لهيمنة �الإير�نية
•• بغداد-وكاالت:

ن�صره�  ال����ت����ي  ال���������ص����ور  ع���ك�������ص���ت 
التوا�صل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ن������ص��ط��ون 
التي  ل���ل���م���ظ����ه���رات  الج���ت���م����ع���ي 
اج��ت���ح��ت اجل��ن��وب ال��ع��راق��ي، ح�لة 
احلكومة  اإزاء  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال��ن��ق��م��ة 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  ال�صي��صية  والطبقة 
املتن�مي يف  رف�ص النفوذ الإي��راين 

البالد.
وم���ن اأب����رز ال��ل��ق��ط���ت ال��ت��ي جت�صد 
على  اجل����رف  ال�صعبي  الع��رتا���ص 
حم�����ول����ة ن����ظ�����م ط����ه����ران اإح����ك�����م 
قب�صته على العراق ونهب ثرواته، 
يحرقون  وه��م  ملتظ�هرين  فيديو 
الراحل،  الإي������راين  امل��ر���ص��د  ���ص��ور 

اخلميني.
وه��ت��ف امل��ت��ظ���ه��رون، خ���الل حرق 
مدينة  و���ص��ط  ال�صخمة  ال�����ص��ورة 
اخلميني  “احرتق  ال����ب���������ص����رة، 
احل�������ص���د  و”احرتق  احرتق” 

�أمريكا تعلن ��صتعد�دها 
طالبان  م��ع  ل��ل��ح��و�ر 

•• كابول-رويرتز:

الأمريكية  ال����ق����وات  ق����ئ���د  ق�����ل 
وح����ل����ف �����ص����م�����ل الأط����ل���������ص����ي يف 
وزعم�ء  مل�����ص��وؤول��ن  اأف��غ���ن�����ص��ت���ن 
الولي�ت  اإن  ام�����ص  اأف��غ���ن  قب�ئل 
امل���ت���ح���دة م�����ص��ت��ع��دة ل���ل���دخ���ول يف 

حم�دث�ت مع حركة ط�لب�ن.
واأك����د اجل����رال الأم��ري��ك��ي جون 
القوات  ي��ق��ود  ال���ذي  نيكول�صون، 
الأطل�صي  وح���ل���ف  الأم���ري���ك���ي���ة 
على   ،2016 م���ن���ذ  ال����ب����الد  يف 
ت�������ص���ري���ح����ت وزي�������ر اخل����رج���ي���ة 
الأم���ري���ك���ي م���ي��ك ب��وم��ب��ي��و التي 
تعهد فيه� الأ�صبوع امل��صي بدعم 
اأ�صرف  الأف��غ���ين  الرئي�ص  جهود 
غ��ن��ي ل��ب��دء حم����دث����ت ���ص��الم مع 

ط�لب�ن.
لك�بول،  م��ف���ج��ئ��ة  زي�����رة  وخ���الل 
اأمريكي�  م��ق��رتح���  ب��وم��ب��ي��و  ك���رر 
حوار  يف  مب��صر  ب�صكل  ب�مل�ص�ركة 

بنتائج  ي�صيد  تر�مب 
ق��م��ت��ه م����ع ب��وت��ني 

•• هل�شنكي-وكاالت:

دون�لد  الم��ريك��ي  الرئي�ص  اأع��ل��ن 
ترامب، ام�ص الثنن، اأن قمته مع 
بوتن  فالدميري  الرو�صي  نظريه 
�صهدت “بداية جيدة جدا” بعدم� 

اجتمع� على انفراد ملدة �ص�عتن.
اأ�صئلة  ع���ل���ى  ردا  ت����رام����ب  وق�������ل 
ال�صحفين مع ان�صم�م م�صوؤولن 
لإج�������راء  ال���رئ���ي�������ص���ن  اإىل  ك����ب�����ر 
“بداية  اإن��ه���  اإ���ص���ف��ي��ة  حم����دث����ت 
الرئي�ص  وو����ص���ف  ج������دا«.  ج���ي���دة 
الأمريكي اجتم�عه مع بوتن على 

انفراد ام�ص ب�أنه “بداية طيبة«.
واأدىل ترامب بت�صريحه املقت�صب 
م�ئدة  ع��ل��ى  �صحفين  اأم�����م  ه���ذا 
اجتم�ع�ت حم�طة بكب�ر امل�صوؤولن 
يف بداية “غداء عمل” اأعقب لق�ئه 
مع بوتن ملدة �ص�عتن خلف اأبواب 
�صوى  معهم�  يح�صره  مل  مغلقة، 

مرتجميهم�.

ميلي�صي�ت  اإىل  اإ�ص�رة  يف  احرتق”، 
احل�صد ال�صعبي املوالية لإيران.

ه��ذه اخلطوة  �صهد  ال��ذي  وال�ص�رع 
ال��رم��زي��ة ه��و ���ص���رع ال��زه��راء الذي 
ا�صمه  ال��ع��راق��ي��ة  ال�صلط�ت  غ���ريت 
اخلميني،  ل�ص�رع  ع�من  نحو  قبل 
الأم�����ر ال�����ذي اأث������ر ح��ي��ن��ه��� موجة 
اعتب�ر  على  ال�صعبي  الغ�صب  م��ن 

ل�صي�دة  انته�ك�  مثلت  اخل��ط��وة  اأن 
احل�لية  املظ�هرات  وت�أتي  العراق. 
ال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ق��ب��ل اأ����ص���ب���وع من 
معظم  اإىل  متتد  اأن  قبل  الب�صرة 
مرة  لتوؤكد  اجلنوبية،  املح�فظ�ت 
و�صلت  التي  التدهور  اأخ��رى ح�لة 
اإليه� البالد من الف�ص�د امل�صت�صري 

يف ظل الهيمنة الإيرانية.

عراقيون يتظ�هرون ام�م مقر احلكومة املحلية يف الب�صرة )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
�خلارجية  و�صرطة �أبوظبي حتثان على �تخاذ �لتد�بري �لوقائية يف مو�صم �ل�صفر

•• اأبوظبي- وام:

حثت وزارة اخل�رجية والتع�ون الدويل والقي�دة الع�مة ل�صرطة اأبوظبي 
املواطنن واملقيمن على اتخ�ذ التدابري الوق�ئية يف مو�صم ال�صفر وذلك 
اإج�زة  وق�ص�ء  الآم���ن  ب�ل�صفر  تعنى  التي  اآمن”  “�صفر  حملة  اإط����ر  يف 

�صي�حية �صعيدة.
وتوا�صل احلملة التوعية الع�مة بتدابري احلم�ية لالأفراد اأثن�ء �صفرهم 
خ�رج الدولة وتت�صمن الن�ص�ئح والإر�ص�دات ال�صرورية لت�أمن م�ص�كنهم 
�صالمتهم  ي�صمن  مب���  ال�صفر  رح��ل��ة  قبل  ال�صيفية  الإج�����زة  مو�صم  يف 

وحم�ية اأموالهم وممتلك�تهم من ال�صرق�ت اأو اإ�ص�ءة ال�صتخدام.
املواطنن يف وزارة  �صوؤون  اإدارة  الظ�هري مدير  را�صد علي  �صع�دة  واأك��د 
اخل���رج��ي��ة وال��ت��ع���ون ال����دويل اأه��م��ي��ة اط���الع ال��راغ��ب��ن يف ال�صفر من 

املواطنن على الإر�ص�دات ال�صرورية وتعريفهم بجدول حتذيرات ال�صفر 
وحتديث�ته على �صفحة �صوؤون املواطنن يف املوقع الإلكرتوين الر�صمي 
واخلدم�ت  املعلوم�ت  وت�صمل   www.mofa.gov.ae ل��ل��وزارة 

املخ�ص�صة ال�صرورية اأثن�ء تواجدهم يف اخل�رج.
 “ خدمة  يف  الت�صجيل  اإىل  ال�صفر  يف  الراغبن  ال��دول��ة  مواطني  ودع��� 
اأ�صرهم من كب�ر ال�صن والأطف�ل من خالل املوقع  تواجدي” وت�صجيل 
 ”UAEMOFA“ الإلكرتوين الر�صمي للوزارة اأو تطبيقه� الذكي
حيث متكن اخلدمة ال��وزارة وبعث�ته� يف اخل���رج من التوا�صل معهم يف 
اأثن�ء �صفرهم وتواجدهم يف اخل�رج وتقدمي  ح�لت الطوارئ والأزم���ت 

امل�ص�عدة لهم.
و�صدد الظ�هري على اأهمية الحتف�ظ بجوازات ال�صفر وخال�صة القيد 
يف مقر ال�صكن وعدم حمله� معهم يف الأ�صواق واأخذ �صورة منه� وحفظه� 

الربيد  مثل  احل���ج��ة  عند  ب�صهولة  اإل��ي��ه  الو�صول  ميكن  اآم��ن  مك�ن  يف 
ال��ت��ي تكفي  الإل��ك��رتوين وال��ت���أك��د م��ن �صالحية ج���وازات ال�صفر وامل���دة 

لفرتة املغ�درة والعودة على اأن ل تقل عن �صتة اأ�صهر.
وحث على �صرورة احرتام قوانن “البلد امل�صيف” والتع�ون مع اجله�ت 
بكل  وال��ت��ق��ي��د  املق�صود”  “البلد  م��ط���ر  اإىل  و���ص��ول��ه��م  ل���دى  الر�صمية 
اإجراءات ال�صالمة يف املط�رات واخل�صوع لتقنية امل��صح ال�صوئي لتفتي�ص 

الرك�ب املطبق يف بع�ص الدول.
جدول  ومت�بعة  الأمنية  ال�صطراب�ت  ملن�طق  ال�صفر  جتنب  اإىل  ودع��� 
بحيث  املن��صب  ال�صكن  واختي�ر  وجهتهم  حتديد  قبل  ال�صفر  حتذيرات 
التي  الأم���ك��ن  يف  ال�صكن  وجتنب  وال�صالمة  الأم��ن  �صروط  فيه  تتوافر 

تفتقر لهذه ال�صروط.
بقط�ع  الأم��ن��ي  الإع���الم  اإدارة  امل��ه��ريي مدير  علي  العقيد حممد  واأك���د 

املجتمع  اأف��راد  لدى  والوق�ئي  الأمني  رفع احل�ص  اأهمية  القي�دة  �صوؤون 
ون�ص�ئح  اإر���ص���دات  عرب  املمتلك�ت  حم�ية  يف  املجتمعية  ال�صراكة  وتعزيز 

للجمهور يف حمالت توعية متوا�صلة.
اإر�ص�دات  ن�صر  تت�صمن  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  م�ص�ركة  اأن  امل��ه��ريي  واأو���ص��ح 
املقروءة  الإع���الم  و�ص�ئل  م��ع  ب�لتن�صيق  للجمهور  والن�ص�ئح  التوعية 
ب�للغ�ت  الجتم�عي  للتوا�صل  من�ص�ته�  ج�نب  اإىل  وامل�صموعة  واملرئية 

العربية والجنليزية والهندية.
بتمرير  اأبوظبي  �صرطة  مع  التع�ون  على  املجتمع  اأف��راد  املهريي  وح��ث 
اأو   8002626 ال��ه���ت��ف��ي��ة  اأم�������ن  خ���دم���ة  ع���رب  الأم���ن���ي���ة  امل���ع���ل���وم����ت 
 999 ال��ط��وارئ  ورق���م   ،2828 ال��رق��م  اإىل  الن�صية  ال��ر���ص���ئ��ل  اإر���ص���ل 
على  ال��دول��ة  بعثة  اأو  ال��دويل  والتع�ون  اخل�رجية  وزارة  مع  والت�ص�ل 

الرقم0097180044444 .

»�لهالل« ت�صع حجر �الأ�صا�ش مل�صروع ترميم وتاأهيل مدر�صة �ل�صهيد علي عثمان ناجي يف �ل�صالع
•• ال�شالع - وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  و���ص��ع��ت 
لعملية  الأ�ص��ص  الإم�راتية حجر 
وت���أه��ي��ل مدر�صة  ت��رم��ي��م  اإع�������دة 
ن�جي  ع���ث���م����ن  ع���ل���ي  ال�������ص���ه���ي���د 
مديرية  يف  امل���رك���ول���ة  مب��ن��ط��ق��ة 
ال�����ص���ل��ع ���ص��م��ن خ��ط��ت��ه��� لدعم 

العملية التعلمية يف املح�فظة.
ت�أهيل  اإع���������دة  ع��م��ل��ي���ت  وت�����أت����ي 
لتعك�ص  اليمنية  املدار�ص  وترميم 
الهيئة  تقدمه  الذي  الدعم  تنوع 
وال�����ذي ي�صمل  ال��ي��م��ن��ي  ل��ل�����ص��ع��ب 
واأ�ص�د  الإن�ص�نية.  املج�لت  ك�فة 
وك���ي���ل حم�فظة  ال��ع��ف��ي��ف  ن��ب��ي��ل 
ال��ع���م ب�جلهود  امل��ن�����ص��ق  ال�����ص���ل��ع 
التي تبذله� هيئة الهالل الأحمر 
الإم�راتي الذراع الإن�ص�ين لدولة 
الإم�رات العربية املتحدة والدعم 
اليمني  ل��ل�����ص��ع��ب  ت��ق��دم��ه  ال�����ذي 

مبحتوي�ته�  ع��ب��ث  م��ن  امل��در���ص��ة 
التي  الأو���ص���ع  ب�صبب  وت�صرره� 

مرت به� البالد.
وتقديرهم  �صكرهم  عن  واأع��رب��وا 
وع���رف����ن���ه���م ل����دول����ة الإم����������رات 
اهتم�مه�  على  امل��ت��ح��دة  العربية 
ك����ف���ة  ال������دع������م يف  وت����ق����دمي����ه����� 
اجلهود  بكل  م�صيدين  املج�لت.. 
ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���� ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل 
منطقة  يف  الإم������رات�����ي  الأح���م���ر 
من  املختلفة  وامل��ن���ط��ق  امل��رك��ول��ة 
مديرية ال�ص�لع واملمثلة يف اإع�دة 
املدار�ص  وت���أه��ي��ل  وت��رم��ي��م  ب��ن���ء 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب��ن������ص��ب��ة ع�����م زايد 

اليمن. يف   2018
املواقف  ه����ذه  اأن  ع��ل��ى  و�����ص����ددوا 
مت�نة  ع���ل���ى  �����ص�����ه����دا  ���ص��ت��ب��ق��ى 
و�صالبة مواقف الإم�رات امل�صرفة 
جت�ة ال�ص�لع خ��صة واملح�فظ�ت 

املحررة ع�مة.

الإن�ص�نية  امل���ج����لت  خم��ت��ل��ف  يف 
للم�ص�ريع  اإ���ص���ف��ة  واخل��دم��ي��ة.. 
ال��ت��ي ت���أت��ي يف اإط�����ر »ع�����م زاي���د« 
لإع�دة تطبيع احلي�ة يف حم�فظة 
ال�ص�لع ب�صكل خ��ص واملح�فظ�ت 

يف  وحم�فظة  ومديرية  ومنطقة 
اليمن.. فيم� ي�أتي دعمه� للتعليم 
انطالق� من اأهمية وعظمة ر�ص�لة 
الأجي�ل  �صن�عة  يف  ودوره  العلم 
جيل  ب�لعلم  مت�صلح  جيل  وب��ن���ء 

ال���ذي يواجهه..  ال��ظ��رف  يف ه��ذا 
منوه� اإىل م� توليه هيئة الهالل 
للقط�ع  الإم������رات�����ي�����ة  الأح�����م�����ر 
خ��صة.  اأه��م��ي��ة  م���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
وعرب اأه�يل املنطقة عن �صع�دتهم 

املحررة ع�مة.
وق�ل اإن الدعم غري املتن�هي الذي 
العربية  الإم������رات  دول���ة  ت��ق��دم��ه 
املتحدة عرب هيئة الهالل الأحمر 
ك��ل منزل  اإىل  و���ص��ل  الإم�����رات����ي 

الواعد.  امل�صتقبل  بن�ء  على  ق���در 
من ن�حيته.. اأثنى حم�صن احلنق 
مدير ع�م مكتب الرتبية والتعليم 
الإم���������رات حكومة  وق�����وف  ع��ل��ى 
اليمني  ال�صعب  اإىل ج�نب  و�صعب� 

م��ن هيئة  ال��ك��رمي��ة  اللفتة  ب��ه��ذه 
الإم�راتي لإع�دة  الأحمر  الهالل 
يف  العلم  �صروح  اأح��د  اإىل  احلي�ة 
املركولة التي حرمت من التعليم 
لهذه  ح���دث  م���  ب�صبب  ل�����ص��ن��وات 

»�لهالل« يوقع عقدين الإعادة تاأهيل خز�ن مياه وربطه مبدينة �ل�صيخ خليفة �ل�صكنية باملكال
•• املكال-وام:

وق���ع���ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإم���رات��ي عقدين لإع���دة ت�أهيل 
خزان مي�ه الطالئع بفوة وربطه 
ال�صكنية  خليفة  ال�صيخ  مبدينة 
ح�صرموت  حم���ف��ظ��ة  يف  ب���مل��ك��ال 
العقدين  توقيع  ي���أت��ي  اليمنية. 
يف اإط����ر ال��دع��م امل��ت��وا���ص��ل الذي 

الإم�راتي  الأحمر  الهالل  فريق 
مرا�صم  ع��ق��ب   - ح�����ص��رم��وت  يف 
التوقيع بح�صور املهند�ص وهيب 
غ�من مدير ع�م املوؤ�ص�صة املحلية 
للمي�ه وال�صرف ال�صحي ب�ليمن 
ت���أت��ي �صمن  اأن ه���ذه اخل��ط��وة   -
اجلهود الرامية لتخفيف العبء 
اليمنين يف عدة  امل��واط��ن��ن  ع��ن 
وم�ص�عدة  اإن�������ص����ن���ي���ة  جم�������لت 

تقدمه دولة الإم�رات بتوجيه�ت 
زايد  ع���م   « يف  الر�صيدة  ال��ق��ي���دة 
اخلدم�ت  مب�صتوى  ل��الرت��ق���ء   «
البنية  م�ص�ريع  ودع��م  التنموية 
ا�صتكم�ل  جهود  و�صمن  التحتية 
لت�صليم  ك������ف�����ة  ال�����رتت�����ي�����ب������ت 
مل�صتحقيه�  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  امل���دي���ن���ة 
واأكد  اليمنين.  امل��واط��ن��ن  م��ن 
رئي�ص  ال�ص�م�صي  عبيد  حم��م��د 

املت�صررين .. م�صريا اإىل حر�ص 
املدينة  ت�����أه����ي����ل  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة 
ال�صكنية وجتهيزه� ب�لحتي�ج�ت 
الأ�ص��صية ك�فة من مي�ه وكهرب�ء 
وغريه�  وط���رق  �صحي  و���ص��رف 
ل��ت��ك��ون ج�هزة  امل�����ص��ت��ل��زم���ت  م��ن 
ج�نبه  م��ن  �ص�كنيه�.  ل�صتقب�ل 
اأ�����ص�����د وه���ي���ب غ�����من م���دي���ر ع�م 
املوؤ�ص�صة املحلية للمي�ه وال�صرف 

ال�����ص��ح��ي ب���ل��دع��م ال��ك��ب��ري الذي 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��ق��دم��ه 
القط�ع�ت  مل��خ��ت��ل��ف  الإم�����رات����ي 
ومنه�  ب����مل���ح����ف���ظ���ة  اخل���دم���ي���ة 
ال���ق���ط����ع ال���ت���ن���م���وي ..وق���������ل اإن 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية نظرا  امل�����ص��روع ذو 
يف  منه  امل�صتفيدة  الفئة  حلجم 
ظل عدم و�صول املي�ه اإىل العديد 

من املن�طق الداخلية.

»�لهالل« يوؤكد مو��صلة دعمه �ل�صخي 
للم�صاريع �حليوية يف �صبوة �ليمنية

•• �شبوة-وام:

اأك���������دت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����الل الأح����م����ر 
الدولة  ق��ي���دة  الإم����رات���ي ح��ر���ص 
ج�نب  اإىل  الوقوف  على  الر�صيدة 
وم�ص�عدتهم  ال��ي��م��ن  يف  الأ���ص��ق���ء 
الذي  على جت�وز الظرف ال�صعب 
اأنه�  ع��ل��ى  م�������ص���ددة   .. ي��ع��ي�����ص��ون��ه 
�صتوا�صل دعمه� ال�صخي للم�ص�ريع 
تخدم  ال����ت����ي  ال���ه����م���ة  احل���ي���وي���ة 
اأ�ص��صية  ب��درج��ة  اليمني  امل��واط��ن 
املعي�صية  وت�صهم يف تطبيع احلي�ة 

ل�صك�ن حم�فظة �صبوة.
وثمن �صلط�ن النعيمي ممثل هيئة 
الهالل الأحمر الإم�راتي يف �صبوة 

- يف ت�صريح له مبن��صبة مرور ع�م 
على انطالق عمل الهالل الأحمر 
 - اليمنية  املح�فظة  يف  الإم���رات��ي 
الفريق  قبل  من  املبذولة  اجلهود 
وج�ل  �ص�ل  الذي  للهيئة  امليداين 
املح�فظة  م����دي����ري�����ت  ع���م���وم  يف 
املواطنن  اح���ت���ي����ج����ت  م��ت��ل��م�����ص��� 
وامل�ص�عدة  العون  يد  لهم  ومقدم� 
.. داعي� اأع�ص�ء الفريق اإىل تكثيف 
تلك اجل��ه��ود مل��� م��ن ���ص���أن��ه خدمة 

اأهلهم ووطنهم.
وج�صدت دولة الإم�رات خالل ع�م 
عرب  �صبوة  يف  والعط�ء  البذل  من 
ذراع��ه��� الإن�����ص���ين »ه��ي��ئ��ة الهالل 
اأ�صدق مع�ين  الإم���رات��ي«  الأحمر 

الإخ�ء واملحبة لأ�صق�ئهم يف اليمن 
وامل�صتمر  ال��دائ��م  بوقوفه�  وذل���ك 
التي  الط�حنة  الأزم��ة  خالل هذه 
ت��ع��ي�����ص��ه��� ال����ب����الد ج������راء احل����رب 
ملي�صي�  ���ص��ن��ت��ه���  ال���ت���ي  ال��غ������ص��م��ة 

احلوثي الت�بعة لإيران.
يوليو  م���ن  ع�����ص��ر  اخل����م�������ص  ويف 
هيئة  عمل  فريق  انطلق   2017
الهالل الأحمر الإم�راتي يف ربوع 
حم�فظة �صبوة املرتامية الأطراف 
عينيه  ن�صب  وا�صع�  وغرب�  �صرق� 
املح�فظة  و���ص��ك���ن  اأه������يل  خ��دم��ة 
وحري�ص� كل احلر�ص على اإي�ص�ل 
امل�ص�عدات الإن�ص�نية للم�صتهدفن 

ك�فة.

�لتحول �لذكي خلدمات بلدية دبي 
يقلل �أعد�د مر�جعيها بن�صبة 20 %

•• دبي-وام:

ان��خ��ف�����ص��ت ن�����ص��ب��ة امل���راج���ع���ن من 
امل��ت��ع���م��ل��ن يف  زوار م��راك��ز خ��دم��ة 
يف   20 اأك��رث من  بلدية دب��ي بنحو 
املراجعن خالل  اإجم�يل  امل�ئة من 
اجل�ري  ال��ع���م  م��ن  الأول  الن�صف 
الع�م  م��ن  الأول  ب�لن�صف  م��ق���رن��ة 
امل��صي 2017 وفق تق�رير املراكز.  
مب�درات  ال��ب��ل��دي��ة  م��راك��ز  وت�����ص��ه��د 
ج�����دي�����دة ون����وع����ي����ة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
مراجعة املتع�ملن له� وهي مراكز 
م�����ص��رتك��ة ت�صم خ��دم���ت ع���دد من 
الدوائر املحلية واملوؤ�ص�ص�ت والهيئ�ت 
احلكومية وال�صرك�ت اخل��صة التي 
تقدم خدم�ت متنوعة. وق�ل خ�طر 
النعيمي مدير اإدارة مراكز البلدية 
من  الأول  ال���ن�������ص���ف  خ������الل  اإن�������ه 
البلدية  مراكز  ا�صتقبلت   2018
 800 مق�بل  متع�مل  األ��ف   627

األف الع�م 2017.

ا�شتقبل وفد موؤ�ش�شة االإمارات للطاقة النووية

حممد بن ز�يد: �الإمار�ت مت�صي قدما يف م�صرية �لتطور و�الزدهار ب�صو�عد �أبنائها
•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
موؤ�ص�صة  وف��د  البحر  ق�صر  مبجل�ص  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
رئي�ص  امل��ب���رك  خليفة  خلدون  مع�يل  يرافقهم  النووية  للط�قة  الإم����رات 

جه�ز ال�صوؤون التنفيذية رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�ص�صة.
واأكد �صموه خالل تب�دله الأح�ديث الودية مع وفد املوؤ�ص�صة اأن دولة الإم�رات 

العربية املتحدة بقي�دة �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ص 
“ مت�صي قدم� يف م�صرية التطور والزده���ر بف�صل  “ حفظه اهلل  الدولة 
من اهلل عز وجل ثم ب�صواعد اأبن�ئه� املت�صلحن ب�لعزمية واملعرفة والكف�ءة 
ال�صرتاتيجية  احليوية  امل�ص�ريع  خ��صة  املج�لت  �صتى  يف  الع�لية  العلمية 
الوطنية التي تنفذه� الدولة ل�صم�ن ا�صتدامة موارده� وم�صرية تطوره� 

احل�ص�ري.
واأعرب �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن عن �صع�دته بروؤية 

كوكبة من �صب�ب و�ص�ب�ت الوطن املوؤهلن يف اإدارة م�ص�ريع عمالقة يف جم�ل 
الط�قة النووية متمني� لهم التوفيق يف خدمة الوطن ودعم م�صرية بن�ئه و 

تطوره و ازده�ره ومب� يواكب متطلب�ت احل��صر وامل�صتقبل.
من ج�نبه اأعرب الوفد عن �صع�دته بلق�ء �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهي�ن.. مثمن� الهتم�م و الرع�ية التي يوليه� �صموه لأبن�ء الوطن 

وتعزيز دورهم يف خدمته.
القبي�صي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع���يل   .. البحر  ق�صر  جمل�ص  ح�صر 

اآل نهي�ن  زاي��د  ال�صيخ نهي�ن بن  و �صمو  الوطني الحت���دي  املجل�ص  رئي�صة 
رئي�ص جمل�ص اأمن�ء موؤ�ص�صة زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن لالأعم�ل اخلريية 
والإن�ص�نية والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير الداخلية و �صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وزير �صوؤون الرئ��صة و �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهي�ن 
وزير اخل�رجية و التع�ون الدويل و مع�يل ال�صيخ نهي�ن بن مب�رك اآل نهي�ن 

وزير الت�ص�مح وعدد من ال�صيوخ وكب�ر امل�صوؤولن واملواطنن .

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281705 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  2017/04/26

ب��ص��م:  ف�ند ليمتد
 وعنوانه: ليفل 1، 2 نوفيلد �صرتيت، نيوم�ركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
امل�لية مب�  املدفوع�ت  لالأموال؛ خدم�ت  الإلكرتوين  التحويل  ذلك  امل�لية مب� يف  املع�مالت  خدم�ت 
يف ذلك خدم�ت الدفع الإلكرتوين؛ خدم�ت اإدارة املدفوع�ت؛ خدم�ت الدفع املب��صر؛ خدم�ت امل�صورة 

وال�صت�ص�رات واملعلوم�ت فيم� يتعلق مب� تقدم.
 الواق�عة ب�لفئة:  36 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " Vend " مكتوبة ب�أحرف لتينية داخل �صورة بط�قة 
متدلية 

ال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو 

اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات
بحث تعزيز �لتعاون �لتدريبي بني �صرطة 

�أبوظبي و�لدرك �الإيطايل
•• اأبوظبي -وام:

التدريبي  التع�ون  تعزيز  �صبل  الإيط�لية«  ال�صرطة   « الإي��ط���يل  الع�صكري  وال��درك  اأبوظبي  �صرطة  بحثت 
والتن�صيق لعقد جمموعة من الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف اإط�ر اخلطة التدريبية ال�صنوية .

ج�ء ذلك خالل ا�صتقب�ل العميد ث�ين بطي ال�ص�م�صي مدير اإدارة التدريب يف قط�ع املوارد الب�صرية - يف مكتبه 
- وفد ال�صرطة الإيط�لية الذي �صم العميد فين�صنزو روم�نو والعقيد طي�ر كري�صتي�نو ت�رت�يونه.

واأ�ص�د الوفد الإيط�يل ب�لنت�ئج الإيج�بية التي حققه� الربن�مج التدريبي امل�صرتك بن اجل�نبن من تب�دل 
اخلربات وتعريف منت�صبي ال�صرطة ب�مل�صتجدات التي ت�صقل مه�راتهم يف جم�لت العمل ال�صرطي والأمني. 

ويف نه�ية اللق�ء مت تب�دل الدروع التذك�رية بن اجل�نبن.

�لتنمية �الأ�صرية تختتم ملتقاها �ل�صيفي �لتا�صع »ز�يد ملهم �الأجيال« 
•• اأبوظبي- وام:

الذي  الت��صع  ال�صيفي  الأ�صرية فع�لي�ت ملتق�ه�  التنمية  اختتمت موؤ�ص�صة 
اأقيم حتت �صع�ر »زايد ملهم الأجي�ل« خالل الفرتة من 24 يونيو اإىل 12 
يوليو يف جميع مراكزه� ال� 16 املنت�صرة يف اإم�رة اأبوظبي م�صتهدف� جميع 

اأفراد املجتمع.
وركزت فع�لي�ت وور�ص امللتقى - الذي �صهد م�ص�ركة اأكرث من 5 الآف فرد 
الأج��ي���ل مب�  ال�صن - على تعريف  واأم��ه���ت وكب�ر  واآب���ء  اأطف�ل و�صب�ب  من 
قدمه املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن »طيب اهلل ثراه » من اأعم�ل 

جليلة حملي�ً وع�ملي�ً . ويهدف امللتقى اإىل تعزيز مفهوم التالحم الجتم�عي 
لدى اأفراد الأ�صرة واملجتمع وغر�ص وتعميق الهوية الوطنية لدى الأطف�ل 
برتاث  وربطهم  ال�صب�ب  ل��دى  ال��رتاث  ب�أهمية  ال�صعور  وت�أ�صيل  وال�صب�ب 
اأجدادهم واكت�ص�ف مواهبهم وامل�ص�همة يف تنميته� وتطويره� ب�لإ�ص�فة اإىل 

ال�صتثم�ر الأمثل لأوق�ت فراغ الأطف�ل وال�صب�ب يف الإج�زة ال�صيفية.
وج�ء امللتقى بتوجيه�ت من »اأم الإم�رات« �صمو ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�صة  الع�م  الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة 
الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية لدعم ومتكن ك�فة اأفراد الأ�صرة 
دعم  اإىل  تهدف  التي  اأبوظبي  حكومة  وتوجه�ت  ا�صرتاتيجية  مع  مت��صي� 

ا�صتقرار الأ�صرة والتنمية الجتم�عية امل�صتدامة يف خمتلف املج�لت.
وحظيت ور�ص وفع�لي�ت امللتقى ب�إقب�ل كبري من اأفراد املجتمع حيث تنوعت 
الور�ص اله�دفة واختلفت يف حمتواه� لرت�صي جميع اأفراد الأ�صرة يف ك�فة 
اأرادين  »كم�  ال�صغري«و  »الت�جر  و  الق�ص�ص«  »�ص�نع  ور�صة  مثل  امل��ج���لت 
املتنوعة  الور�ص  اإىل عدد من  ب�لإ�ص�فة  زاي��د«  » و« كن مبدع�ً يف ع�م  زاي��د 
التي تهدف اإىل تنمية مه�رات الطفل وتعزيز دوره يف املج�لت الجتم�عية 

والقت�ص�دية والثق�فية املتنوعة.
ب�ل�صب�ب  تهتم  ال��ت��ي  وامل��ح������ص��رات  ال��ور���ص  م��ن  ع���دداً  امللتقى  ت�صمن  كم� 
والوالدين وكب�ر ال�صن مثل ور�صة » جم�ل�ص الأ�صرة الجتم�عي » و » تدريب 

املربي�ت » و » اأ�صرة م�صتقرة لبيوت اآمنة » و » الوالدية الإيج�بية » .
واأقيم امللتقى ال�صيفي الت��صع ب�لتع�ون مع القي�دة الع�مة ل�صرطة اأبوظبي 
ف�لكون  و�صركة  الجتم�عي  الدعم  ومركز  املجتمعية  ال�صرطة  يف  متمثلة 
لتنمية  الإم����رات  وموؤ�ص�صة  الوطني  والأر���ص��ي��ف  الق�ص�ء  ودائ���رة  الإم����رات 
ال�����ص��ب���ب و���ص��رك��ة �صحة وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع���م��ة ل��ل�����ص��وؤون الإ���ص��الم��ي��ة والأوق�����ف 
اخل��صة  الح��ت��ي���ج���ت  وذوي  الإن�����ص���ن��ي��ة  ل��ل��رع���ي��ة  العلي�  زاي���د  وم��وؤ���ص�����ص��ة 
ب�لإ�ص�فة اإىل عدد من املتطوعن واملتطوع�ت من املجتمع املحلي وذلك يف 
اإط�ر ال�صراكة املجتمعية بن موؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية واجله�ت احلكومية 

واخل��صة يف اإم�رة اأبوظبي.

الرتبية تخفق يف االلتزام مبوعد اإعالنها وزحام �شديد بالوزارة

مر�كز �لتقدير و�لر�صد ت�صارع بطباعة �ل�صهاد�ت وت�صليمها ملر�كز �إ�صعاد �ملتعاملني
طالب اأدوا امتحان االإعادة بالدور الثاين وعند اإعالنهم بالنتائج اأم�س فوجئوا مبواد اأخرى �شقطت �شهوًا

•• دبي – حم�شن را�شد

واملن�طق  ب��دب��ي  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��دي��وان  املتع�ملن  اإ���ص��ع���د  م��راك��ز  �صهدت 
زح�م�ً   ، يوليو  16 من  الثنن  اأم�ص  ليوم  الب�كر  ال�صب�ح  التعليمية من 
�صديداً نتيجة تردد الطالب واأولي�ء اأمورهم لال�صتعالم عن نت�ئج الع�دة 
النت�ئج  ب�لوزارة عن  املعني  القط�ع  اأخفق  وذل��ك بعدم�   ، الث�ين  ال��دور  يف 
موعد  هو  يوليو   15  « اأن  من  م�صبق�ً  به  وعد  مب�  ب�لإيف�ء  والمتح�ن�ت 
اإعالن نت�ئج الإع���دة لل�صفوف من الرابع وحتى الث�ين ع�صر« ، ومر 15 
يوليو ومل تعلن اأية نتيجة ، كم� مل تعلن الإدارة املعنية ب�لوزارة الأ�صب�ب 
التي ح�لت دون اإعالن النت�ئج ب�لتعليم الع�م ومراحل اأخرى بتعليم الكب�ر 

مل تعلن نت�ئجهم اأي�ص� حتى الن.
ووف���ق م��� ���ص��رح��ت ب��ه م�����ص���در م�����ص��وؤول��ة ب����ل���وزارة اأع��رب��ت ع��ن ا�صتي�ئه� 
اأم�ص  اأم��وره��م �صب�ح  اأول��ي���ء  الطالب ول  ال�صديد مم� يحدث مل يجد ل 
اجلواب ال�ص�يف مبراكز اإ�صع�د املتع�ملن ومل يجدوا كذلك جواب�ً �ص�في�ً من 
م�صوؤويل القط�ع املعني ب�لمتح�ن�ت والنت�ئج ب�لوزارة ، مم� دفع ب�لبع�ص 
�صكواهم  ب���لإذاع��ة لطرح  املب��صر  البث  اىل  اللجوء  اىل  الم��ور  اأولي�ء  من 
التوا�صل  وقنوات  اللكرتوين  الربيد  عرب  ب�لتوا�صل  �ص�رعوا  واأخرين   ،

الجتم�عي مع القي�دات العلي� ب�لوزارة م�صتنجدين بهم.

للمرة الث�لثة نه�ية ال�صهر اجل�ري، نتيجة خط�أ وقعت فيه الدارة املعنية 
اأن  اأن طلبة ك�ن يفرت�ص  اإذ تبن ب�لأم�ص   ، عند اإعالن نت�ئج نه�ية الع�م 
يوؤدوا الدور الث�ين يف م�دتن اإل اأن الوزارة مل تبلغهم اإل بر�صوبهم يف م�دة 
واحدة فقط حينه� ، وب�لأم�ص ف�ج�أتهم ب�أن هن�ك م�دة اأخرى ك�ن ينبغي 

اأن يوؤدي فيه� امتح�ن الدور الث�ين.
اأ . �ص » بدبي عن   « اأم��وره��م مبدر�صة  واأع���رب ع��دد من الطالب واأول��ي���ء 
نه�ية  النت�ئج يف  اإعالنه�  ال��وزارة عند  اأن  ، موؤكدين  ا�صتي�ئهم مم� حدث 
ويوؤكد   ، فقط  واح���دة  م����دة  يف  بر�صوبهم  اإل  تبلغهم  مل  ال��درا���ص��ي  ال��ع���م 
الط�لب »ر . م« ال�صف ال� 12 ع�م اأنه ت�أخر عن امتح�ن الري��صي�ت بنه�ية 
الع�م الدرا�صي ومن ثم مت حرم�نه واعتب�ره را�صب فيه� ، وخ�صع لمتح�ن 
الع�دة يف الدور الث�ين وعند مراجعته ب�لأم�ص ل�صتالم ال�صه�دة اأبلغوه اأنه 
ن�جح يف م�دة الري��صي�ت ولكن هن�ك م�دة الفيزي�ء اأدرج اأم�مه� »غ . م« اأي 
غي�ب بعذر وعليه اأن يخ�صع لمتح�ن اإع�دة يف الدور الث�لث ، رغم ت�أكيد 
الط�لب وويل اأمره اأنه دخل المتح�ن ومل يقدم اأي عذر ، كذلك الط�لب 
تبن  �صه�دته  ل�صتالم  ب�لأم�ص  عند مراجعته  ع�م   12 ال�  ال�صف  د«   . »و 
جن�حه يف م�دة الري��صي�ت التي مت اإبالغه به� م�صبق�ً ، فيم� بقيت هن�ك 
م�دة اللغة الجنليزية مل يتم اإبالغه بر�صوبه فيه� اإل ب�لأم�ص فقط ، وم� 
حدث مع الط�لبن حدث مع الط�لب »ج« ال� 12 ع�م والذي اأدى امتح�ن 

المر الذي دفع مب�صوؤولن ب�إدارة المتح�ن�ت اأم�ص ، ببث ر�ص�لة ا�صتغ�ثة 
لقط�ع العملي�ت ك�لع�دة » املنقذ » لعالج اإخف�ق بع�ص الإدارات يف اإمت�م امله�م 
املوكلة اليه� ، ط�لبن منهم خم�طبة امل�صوؤولن مبراكز التقدير والر�صد 
 ، املتع�ملن  اإ�صع�د  ملراكز  وت�صليمه�   12 ال�  �صه�دات  طب�عة  يف  للم�ص�عدة 

حيث تبن اأن الخري ل ميلك �صالحية الدخول لإ�صدار ال�صه�دات.
واأ�ص�فت ذات امل�ص�در اأنه ومبرور ب�صع �ص�ع�ت ، مت ب�لفعل اإ�صدار ال�صه�دات 
من قبل  مراكز التقدير والر�صد بعدد من املن�طق التعليمية ،  بداأت بدبي 
و�صرع�ن م� مت مع�جلة المر يف جميع املن�طق التعليمية على نه�ية دوام 
اأم�ص الثنن ، وت�صليم ال�صه�دات اىل مراكز اإ�صع�د املتع�ملن ومن ثم مت 
ت�صليمه� اىل الطالب واأولي�ء المور وبقي بع�ص ال�صفوف بتعليم الكب�ر 

مل تعلن نت�ئجهم حتى ال�ص�عة.
اإل اأنه مل تهنئ الوزارة ب�نته�ء م�صكلة ت�أخر اإعالن النت�ئج وت�صليم ال�صه�دات 
، اإذ ظهرت م�صكلة اأكرب بعدم� ت�صلم الطالب �صه�داتهم التي تفيد جن�حهم  
اأن هن�ك م��واد اأخرى  اأمورهم  يف م���دة امتح�ن الإع���دة ، فوجئوا واأول��ي���ء 
ر�صبوا فيه� ب�متح�ن نه�ية الع�م ، ومل يتم اإبالغهم به� عند اإعالن النت�ئج 
اأم�مه� ب�ل�صه�دة  اأدرج  اأن هن�ك مواد  اإبالغهم ب�لأم�ص فقط  ، ومت  حينه� 
بخ�نة الدرج�ت » غ » اأو » غ . م » اأي غ�ئب اأو غي�ب بعذر ، ومن ثم يكون 
اإع�دة  لمتح�ن  ال��دخ��ول  وعليه  جن�حه  يكتمل  مل  اأو  ن�جح  غري  الط�لب 

الع�دة ب�لدور الث�ين يف م�دة الري��صي�ت ، وم� اأن ذهب ب�لأم�ص مع ويل 
اأمره ل�صتالم ال�صه�دة فوجئ ب�أن هن�ك م�دة اأخرى وهي الفيزي�ء �صقطت 
�صهواً من ح�ص�ب�تهم نه�ية الع�م الدرا�صي ومل يتم اإبالغه به� اإل ب�لأم�ص 
املع�ن�ة ويت�ص�ءلون  اأمورهم يع�نون نف�ص  وهن�ك ع�صرات الطالب واأولي�ء 
هل ب�لفعل هن�ك امتح�ن اإع�دة دور ث�لث اأم �صيبقون لالإع�دة على خط�أ من 

الوزارة ل ذنب لهم فيه ؟.

اإعالن الوزارة امل�صبق للنت�ئج 15 يوليو

»�لهالل« يو��صل جهوده يف �إعادة تاأهيل �لبنية �لتحتية يف �صبوة �ليمنية
•• �شبوة-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت���وا����ص���ل 
الإم�راتي جهوده� يف اإع�دة ت�أهيل 
البنية التحتية يف املن�طق اليمنية 
للدم�ر  ت��ع��ر���ص��ت  ال���ت���ي  امل����ح����ررة 
التي  احل����رب  نتيجة  وال��ت��خ��ري��ب 
الت�بعة  احل��وث��ي  ملي�صي�  ت�صنه� 

لإيران.
�صلط�ن  تفقد  الإط�������ر..  ه���ذا  ويف 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  مم���ث���ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
حم�فظة  يف  الإم�����رات����ي  الأح���م���ر 
م�صروع  يف  ال���ع���م���ل  ����ص���ري  ����ص���ب���وة 
بلح�ف   - ج��ل��ع��ة  ط���ري���ق  ���ص��ي���ن��ة 
ال��دويل الرابط بن �صبوة - عدن 

من  انطالق�  وذل��ك  ح�صرموت   -
الدائم  الأح���م���ر  ال���ه���الل  ح��ر���ص 
ع��ل��ى دع���م امل�����ص���ري��ع اخل��دم��ي��ة يف 

املح�فظة اليمنية.
الهالل  ح���ر����ص  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأك������د 
الأح����م����ر الم������رات�����ي ع��ل��ى اإجن�����ز 
امل�����ح�����دد  وق�������ت�������ه  يف  امل���������������ص�������روع 
وب�ملوا�صف�ت املتفق عليه� .. م�صريا 
زي�دة  ���ص���أن��ه  م��ن  امل�����ص��روع  اأن  اإىل 
والجتم�عي  ال��ت��ج���ري  ال��ن�����ص���ط 
بن كل القرى واملن�طق التي مير 
ب��ه��� ب���ع��ت��ب���ره خ��ط��� ح��ي��وي��� الأمر 
الو�صع  اإىل حت�صن  �صيوؤدي  الذي 
يف  اليمنين  للمواطنن  املعي�صي 

هذه املنطقة من �ص�حل �صبوة.

�صرطة �أبوظبي ت�صتعد 
للم�صاركة يف مهرجان

 ليو� للرطب
•• اأبوظبي-وام:

 14 ال�  ال��دورة  فع�لي�ت  للم�ص�ركة يف  ا�صتعداداته�  اأبوظبي  �صرطة  اأكملت 
من “مهرج�ن ليوا للرطب” والتي تنطلق غدا الأربع�ء وت�صتمر 10 اأي�م 

مبدينة ليوا يف اأبوظبي حيث يعد اأكرب مهرج�ن خليجي وعربي للتمور.
���ص��رط��ة منطقة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  امل��ن�����ص��وري  �صيف  ح��م��دان  العقيد  وح���ث 
الظفرة اجله�ت امل�ص�ركة على �صرورة الهتم�م ب�جلمهور امل�ص�رك والعمل 
على زي�دة ثقته يف خدم�ت ال�صرطة املوجهة لالأمن وال�صالمة والهتم�م 
وتعريفه  ال�صرطية  اخل��دم���ت  ت�صويق  اأج��ل  م��ن  اجلمهور  م��ع  ب�لتوا�صل 

ب�جلهود املبذولة تعزيزا ل�صالمتهم و�صالمة ممتلك�تهم.
ب�ملوقع مع  ال�صالمة  و  الطوارئ  اأع��دت خطط  الأمنية  اللجنة  اأن  واأو�صح 
ال�صي�رات  لأ�صح�ب  امليك�نيكي  الدعم  جهود  اإىل  اإ�ص�فة  املعنية  اجله�ت 
الع�مل  الفريق  املديرية والتي يديره�  وامل�ص�ركن والزوار املخ�ص�صة من 

على الور�صة املتحركة الت�بعة للمديرية.
و  املرورية  ب�لأنظمة  التقيد  ب�أهمية  ال��زوار  و  امل�ص�ركن  املن�صوري  ون��صد 
الطرق  الع�ملة على  الدوري�ت  التع�ون مع  و  املطلوبة  ال�صالمة  اإج��راءات 
لت�أمن  ال�صتعدادات  اكتم�ل  اإىل  لفت�   .. املهرج�ن  موقع  يف  و  املختلفة 
موقع املهرج�ن والبواب�ت املخ�ص�صة للجمهور و اإجراءات منع دخول املواد 

اخلطرة للموقع و توفري خدم�ت متك�ملة للجمهور.
 - وال�صي�حة  الثق�فة  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي   - للرطب  ليوا  مهرج�ن  ويعد 
اإحدى الفع�لي�ت الرئي�صية التي تق�م يف منطقة الظفرة حيث ي�صتمل على 
ب�قة متنوعة من الأن�صطة وي�صلط ال�صوء على اجلوانب املختلفة للرتاث 
الإم�راتي الأ�صيل ويق�م على م�ص�حة متتد لأكرث من 20 األف مرت مربع 

يف منطقة ليوا.
ويقدم املهرج�ن عددا كبريا من اجلوائز للم�ص�ركن الرابحن يف خمتلف 
امل�ص�بق�ت الرتاثية والثق�فية والفنية وت�صتمل ق�ئمة امل�ص�بق�ت املتميزة على 
التمور والليمون وامل�جنو  اأنواع  “مزاينة” وهي �صل�صلة م�ص�بق�ت لأف�صل 

وم�ص�بق�ت “فواكه الدار” واأجمل جم�صم تراثي واملزرعة النموذجية.
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مركز �ل�صيخ ز�يد يف بكني .. منارة ثقافية تغرد باأبجديات �لعربية

»�لربنامج �الإمار�تي للتدريب �الإعالمي« يختتم �صل�صلة متنوعة من �لدور�ت �الإعالمية للمنت�صبني

•• بكني -وام:

ي��ع��ت��رب » م��رك��ز ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
اللغة  ل��درا���ص��ة  نهي�ن  اآل  �صلط�ن 
الإ�صالمية  وال��درا���ص���ت  العربية 
اإ���ص��ع���ع ثق�يف  ال�����ص��ن م��ن���رة  » يف 
جمهورية  يخدم  حيث  وح�ص�ري 
ال���������ص����ن ال�������ص���ع���ب���ي���ة ع����ل����ى كرب 
مليون   14 تبلغ  ال��ت��ي  م�ص�حته� 
ت�ريخ  وي���ن���ق���ل  م���رب���ع  ك��ي��ل��وم��رت 
والإ�صالمية  ال��ع��رب��ي��ة  احل�����ص���رة 
ويعلمهم واحدة من اأجمل اللغ�ت 

اللغة العربية »لغة ال�ص�د«.
العلم  ط��ل��ب��ة  ع���ي���ون  ت��خ��ط��ئ  ول 
الع��صمة  يف  زاي���د  ال�����ص��ي��خ  م��رك��ز 
ال�صن  يف  �صواء  بيكن،  ال�صينية 
اأبن�ء  اأو  امل��ج���ورة له�  ال��دول  اأو يف 
اجل����ل���ي����ت ال��ع��رب��ي��ة امل����وج����ودة يف 

ال�صن.
الإع�����الم�����ي  ل���ل���وف���د  زي����������رة  ويف 
ك�ن  ال�صن  جلمهورية  الإم�راتي 
للتعرف  الأوىل  ال��وج��ه��ة  امل���رك���ز 
ت�ريخه،  على  ال�صوء  واإلق�ء  عليه 
ذل����ك امل���رك���ز ال�����ذي ت���أ���ص�����ص ع�م 
له  امل��غ��ف��ور  م��ن  مبنحة   1994
نهي�ن  اآل  �صلط�ن  بن  زاي��د  ال�صيخ 

ال��ع��ل��م��ي��ة مل��رك��ز ال�����ص��ي��خ زاي����د بن 
اللغة  ل��درا���ص��ة  نهي�ن  اآل  �صلط�ن 
الإ�صالمية  وال��درا���ص���ت  العربية 
هن�ك  اإن  ت�صوي  ال��دك��ت��ور  ق���ل   ..
ع���الق����ت ت��ع���ون��ي��ة وت��ب���دل��ي��ة بن 
اجل�مع�ت  م���ن  وال���ع���دي���د  امل���رك���ز 
العربي،  الوطن  رب��وع  يف  املنت�صرة 
منه� ج�مع�ت زاي��د والإم����رات يف 
العن وحممد اخل�م�ص يف املغرب 
وعن �صم�ص يف الق�هرة واجل�معة 
اللبن�نية  واجل����م���ع���ة  الأردن�����ي�����ة 

وج�معة ال�صلط�ن ق�بو�ص.
الطلبة  ل����دى  ال����داف����ع  اأن  وب����ن 
حب  يف  يتمثل  املركز  يف  للدرا�صة 
اللغة  لدرا�صة  ال�صينين  الطالب 
معرفة  يف  ورغ���ب���ت���ه���م  ال���ع���رب���ي���ة 
الإ�صالم خ��صة الطلبة ال�صينين 
خريجي  اأن  اإىل  اإ�ص�فة  امل�صلمن 
فر�ص  ع���ل���ى  ي��ح�����ص��ل��ون  امل����رك����ز 
وظ��ي��ف��ي��ة اأك����رب م���ن ن��ظ��رائ��ه��م يف 

الكلي�ت واجل�مع�ت الأخرى.
العربية  ب���ل��ل��غ��ة  ع���الق���ت���ه  وع�����ن 
مدير  ق���ل   .. وتعلمه�  وتعليمه� 
مركز ال�صيخ زايد اإنه مل يندم يوم� 
العربية  اللغة  درا���ص��ة  واح��دا على 
واأنه كلم� تعمق يف درا�صته� وتو�صع 

امل��ق��ب��ل لدولة  امل���ق���ررة اخل��م��ي�����ص 
�صتكون  املتحدة  العربية  الإم���رات 
العالق�ت  ت��ل��ك  ل��رت���ص��ي��خ  داف���ع���� 

ب�صكل كبري.
مركز  اأن  ت�صوي  الدكتور  واأو���ص��ح 
ال�صيخ زايد لدرا�صة اللغة العربية 
يتبع  الإ����ص���الم���ي���ة  وال����درا�����ص�����ت 
ج���م��ع��ة ال���درا����ص����ت الأج��ن��ب��ي��ة يف 
بكن وهي اأكرب ج�معة يف ال�صن 
لدرا�صة اللغ�ت والثق�ف�ت املختلفة 
تدري�ص  فيه�  ي��ت��م  ح��ي��ث  ال��ع���مل��ي��ة 
حوايل 90 لغة اأجنبية .. م�صريا 
اإىل اأنه� ت�أ�ص�صت ع�م 1941 اأثن�ء 
اأعرق  م��ن  وه��ي  ال�صينية  ال��ث��ورة 

اجل�مع�ت ال�صينية.
ول��ف��ت م��دي��ر م��رك��ز ال�����ص��ي��خ زايد 
مت   2012 ع�����م  خ����الل  اأن�����ه  اإىل 
ح�صر  حيث  للمركز  �صي�نة  عمل 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د  ن����ئ���ب 
لبكن  زي�����رت����ه  اأث����ن�����ء  امل�����ص��ل��ح��ة 
م��را���ص��م اإع�������دة اف��ت��ت���ح امل���رك���ز يف 

م�ر�ص ع�م 2012.
املركز  خ��ري��ج��ي  ج��م��ي��ع  اأن  وذك����ر 
يعملون يف وظ�ئف مرموقة تتعلق 

زي�رته  خ���الل  ث�����راه«  اهلل  »ط��ي��ب 
الت�ريخية لل�صن ع�م 1990.

الزي�رة  خ���الل   - ال��وف��د  وال��ت��ق��ى 
مدير  ت�صينج  ت�����ص��وي  ال��دك��ت��ور   -
مركز ال�صيخ زايد يف بكن وبع�ص 
طلبة املركز للتعرف على م�ص�ق�ت 
الدرا�صة وت�ريخ املركز وم� يقدمه 
اللغة  ن�صر  يف  ودوره  خدم�ت  من 
العربية وتع�ليم الدين الإ�صالمي 
يف ربوع جمهورية ال�صن ال�صعبية 

وم� ج�وره�.
اإن  ت�صينج  ت�صوي  ال��دك��ت��ور  وق����ل 
املركز منذ اإن�ص�ئه تخرج منه نحو 
ودار�صة من جمهورية  دار�ص  األف 
ال�صن ال�صعبية وكوري� ال�صم�لية 
اجل�لية  واأب��ن���ء  اجلنوبية  وك��وري��� 
ال�صن  يف  تعي�ص  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
ال����ذي����ن مي��ن��ح��ه��م امل����رك����ز درج����ة 
العربية  ال��ل��غ��ة  يف  ب��ك���ل��وري��و���ص 
وعلومه� واأي�ص� درجتي امل�ج�صتري 
والدكتوراه من خالل 17 اأ�صت�ذا، 

من ال�صن و2 من �صوري�.  15
 �� ال�صينية  ال��ع��الق���ت  اأن  واأ���ص���ف 
نوعية  نقلة  ح�لي�  ت�صهد  العربية 
 .. امل�����ص��ت��وي���ت  ك��ب��رية ع��ل��ى جميع 
ال�صيني  الرئي�ص  زي���رة  اأن  موؤكدا 

الثق�ف�ت  وت��ب���دل  العربية  ب�للغة 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة وامل����ج�����لت 
ال���دب���ل���وم��������ص���ي���ة والق���ت�������ص����دي���ة 
الأجهزة  اإىل  اإ���ص���ف��ة  والثق�فية، 
ب�للغة  ت��ن��ط��ق  ال���ت���ي  الإع���الم���ي���ة 

العربية .
وتعريف  للمركز  ال��رتوي��ج  وع���ن 
الطلبة ال�صينين به والدرا�صة فيه 
.. ق�ل الدكتور ت�صوي اإن املركز ل 
يحت�ج اإىل ترويج جلذب الطالب، 
فهو يعد خي�را اأول للدرا�صة لعدد 
لل�صمعة  نظرا  الطلبة،  من  كبري 
التي يتبواأه� ويتمتع به� .. م�صريا 
اإىل اأن املركز ين�صم اإليه عدد جيد 
اللغة  درا�صة  يف  لالنتظ�م  ع�م  كل 
على  والتعرف  وعلومه�  العربية 

احل�ص�رة العربية والإ�صالمية.
يتحمله�  ال��ت��ي  ال��ت��ك���ل��ي��ف  وح���ول 
املركز  يف  للدرا�صة  �صنوي�  الطلبة 
اإىل  تقريب�  ت�صل  اأن��ه���  اأو���ص��ح   ..
تقريب�  دولر   1000 ح������وايل 
وت����غ����ط����ي ال�������ص���ك���ن واخل�����دم������ت 
التعليمية ك�فة للطلبة وهذا املبلغ 
ب�جل�مع�ت  مق�رنة  ب�صيط�  يعترب 

والكلي�ت الأخرى.
وفيم� يتعلق ب�لعالق�ت والتب�دلت 

•• اأبوظبي-الفجر: 

قدم »الربن�مج الإم�راتي للتدريب 
ا�صرتاتيجية  ب�صراكة  الإع��الم��ي« 
املنطقة   ،twofour54 م���ع 
احلرة الرائدة لالإعالم يف اأبوظبي، 
يف  متخ�ص�صة  ع��م��ل  ور���ص��ة  اآخ����ر 
الإع��الم ملنت�صبي الربن�مج  جم�ل 
ب��ع��ن��وان »ال��ك���ري��زم��� يف الإع����الم«، 
اأطلقه�  ال���ت���ي  امل�����ب������درات  ���ص��م��ن 
ديوان  يف  التعليم  ���ص��وؤون  »مكتب 
الع�م  اأواخ����ر  اأب��وظ��ب��ي«  عهد  ويل 
امل��صي احتف�ًء ب� »ع�م زايد«، بهدف 
املوؤ�ص�ص  ال���وال���د  درب  ا���ص��ت��ك��م���ل 
ل��دول��ة الإم�����رات ال�صيخ زاي���د بن 
�صلط�ن اآل نهي�ن، طيب اهلل ثراه، 
الوطنية  ب���ل��ك��ف���ءات  الرت���ق����ء  يف 
اأغلى  ب�عتب�رهم  ال�صب�ب  ومتكن 

ثروات الوطن. 
 twofour54 ق�����م����ت  وق������د 
ال�صرتاتيجي  ال�صريك  ب�صفته� 
للتدريب  الإم�����رات����ي  ل��ل��ربن���م��ج 
هذه  وتقدمي  بتنظيم  الإع��الم��ي، 
حيث  الربن�مج،  ملنت�صبي  ال��ور���ص 
خمتربه�  يف  ال��ور���ص  ا�صت�ص�فت 
الإبداعي منذ �صهر ين�ير امل��صي، 
الربن�مج  منت�صبي  تزويد  بهدف 

ت�ص�هم يف تفوقهم حن الن�صم�م 
فيه  ومن���وه���م  ال��ع��م��ل  ����ص���وق  اإىل 
ب��دوره��م يف حتقيق  وال���ص��ط��الع 
هذا  ي��خ�����ص  ف��ي��م���  ال���دول���ة  روؤى 
املج�ل. لذا اأ�صكر القي�دة الر�صيدة 
لتمكن  م�������ص����ع���ي���ن����  دع������م  ع���ل���ى 
الدولة  يف  اخل���ري���ج���ن  الأف��������راد 
واأ���ص��ك��ر خ��ري��ج��ي ال��ربن���م��ج على 
يف  ا�صتمرارهم  ب�صرورة  اإمي�نهم 
واأمتنى  قدراتهم  وتطوير  التعلم 
مب�صوؤوليتهم  يلتزموا  اأن  منهم 
اأجل  م��ن  وال��وط��ن  املجتمع  ن��ح��و 

م�صتقبل مزدهر للجميع.«
مرمي  �صع�دة  ق�لت  جهته�،  وم��ن 
التنفيذي  الرئي�ص  املهريي،  عيد 
ل���ه���ي���ئ���ة امل���ن���ط���ق���ة الإع����الم����ي����ة-
 :twofour54و اأب����وظ����ب����ي 
بلعب   twofour54 يف  »نلتزم 
مه�رات  ت��ط��وي��ر  يف  ح���ي���وي  دور 
ال�ص�بة  الإم�����رات����ي����ة  ال����ك����ف�����ءات 
ومت��ك��ي��ن��ه��� م���ن اك��ت�����ص���ب اخلربة 
العمل  �صوق  لدخول  توؤهله�  التي 
واقتدار  ج�����دارة  ع���ن  الإع����الم����ي 
وب���ل��ت���يل ال���ص��ط��الع ب���دور فع�ل 
يف تطوير �صن�عة الإعالم يف دولة 
ميثل  املنطقة.  وع��م��وم  الإم�����رات 
وقيم  ب�إرث  احتف�ًء  الربن�مج  هذا 

ومه�رات الإنت�ج الإعالمي، واإدارة 
املحتوى الإعالمي، واإدارة الأزم�ت 
الإعالمية،  ال��ع���م��ة  وال���ع���الق����ت 
واأه�����م�����ي�����ة و������ص������ئ�����ل ال����ت����وا�����ص����ل 
احلكومي،  العمل  يف  الجتم�عي 
وكيفية اإعداد خطة ت�صويق و�ص�ئل 
الإع��������الم الج���ت���م����ع���ي���ة، واإن����ت�����ج 

الأفالم والك�ريزم� يف الإعالم. 
الإعالم  توجه�ت  مواكبة  وبهدف 
العمل  ور�������ص  رك������زت  ال����رق����م����ي، 
وو�ص�ئل  الرقمية  الو�ص�ئط  على 
يف  املع��صرة  الجتم�عي  التوا�صل 
كل اأمن�ط احلي�ة والوظ�ئف، مب� 

يف ذلك العمل احلكومي. 
النعيمي،  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  وق������ل 
م��دي��ر م��ك��ت��ب ����ص���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
»اإن  اأب���وظ���ب���ي:  ع��ه��د  دي�����وان ويل 
ثروة  اأعظم  هي  الب�صرية  ثروتن� 
وخ��صًة  الإم�����رات،  دول��ة  متتلكه� 
وهم  منهم،  الإعالمية  الكف�ءات 
فهم  واح���د.  اآٍن  يف  وو�صيلة  غ���ي��ة 
غ�ية لأن م�ص�عي القي�دة الر�صيدة 
ت��ت��م��ح��ور ح���ول���ه���م، ح��ي��ث ج����ءت 
التعليم  �����ص����وؤون  م��ك��ت��ب  م����ب�����درة 
الت�بعة لديوان ويل عهد اأبوظبي 
اخلربات  ت��وف��ر  ل��ه��م  ت�صمن  ك��ي 
الالزمة  وامل����ه�����رات  وامل���ع���ل���وم����ت 

جم�ل  خلو�ص  الالزمة  ب�مله�رات 
خربات  وتعزيز  الإعالمي،  العمل 
اخل��ري��ج��ن يف خم��ت��ل��ف جم�لت 
ت�أهيل  اإىل  اإ�����ص�����ف����ًة  الإع����������الم، 
التع�مل  من  ومتكينهم  املتدربن 
املتعلقة  اجل����وان����ب  خم��ت��ل��ف  م���ع 
وعملي�ً.  نظري�ً  الإع���الم  بو�ص�ئل 
الربن�مج  م��ن  حر�ص�ً  ذل��ك  ي���أت��ي 
اإم�راتي متفوق يف  على بن�ء جيل 
املج�ل الإعالمي، ي�صهم يف تعزيز 
ويدعم  الع�ملية  الإم������رات  ���ص��ورة 
الذي  التن�ف�صي  املعريف  القت�ص�د 
الوطنية  الأج���ن���دة  �صمن  ي��ن��درج 
 ،2021 الإم������������������رات  ل�������روؤي�������ة 
يرمي  م���  حتقيق  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة 
من  التعليم  ����ص���وؤون  م��ك��ت��ب  اإل��ي��ه 
ب�إذن  ل��ه  املغفور  مل�صرية  ا�صتكم�ل 
اهلل ال�����ص��ي��خ زاي���د ب��ن ���ص��ل��ط���ن اآل 
نهي�ن، وتطوير قدرات وموؤهالت 
ي�صهموا  ك�����ي  اجل�����دي�����د  اجل����ي����ل 
ب�����إجن�����زات����ه����م يف حت���ق���ي���ق روؤي�����ة 
الإم�رات لتكون اإحدى اأف�صل دول 

الع�مل.
يف  دورات  ع�صر  ال��ربن���م��ج  و�صمل 
امل���ج����لت الإع��الم��ي��ة ك���ف��ة، مثل 
اأ�صول الكت�بة ال�صحفية، ومه�رات 
ال��ت��ع���م��ل م���ع و����ص����ئ���ل الإع������الم، 

التي توؤهل اخلريجن منهم لي�ص 
ف��ق��ط ل���دخ���ول ���ص��وق ال��ع��م��ل، بل 
للتفوق والتميز فيه. وهي و�صيلة 
لتحقيق الأجندة الوطنية للدولة 
حتقيق  م�ص�عي  خ��ط��وات  بتثبيت 
ال��ق��وة ال��ن���ع��م��ة ل��دول��ة الإم�����رات 
التي �صت�أتي بف�صل كوادر اإعالمية 
متميزة تروج لإجن�زات الدولة يف 
خ���رج ال��دول��ة، وغ��ر���ص روح وقيم 
اهلل  طيب  املوؤ�ص�ص،  الأب  واأخ��الق 
ث����راه، يف داخ���ل ال��دول��ة م��ن اأجل 
على  حم���ف��ظ  متم��صك  جمتمع 
من  دول���ة  ب��ن���ء  على  يعمل  هويته 
اأعظم دول الع�مل ... وقد حر�ص 
الربن�مج على تدريب منت�صبيه يف 
موؤ�ص�ص�ت القط�ع اخل��ص التزام�ً 
مب�����ص���ع��ي ال����دول����ة ال���رام���ي���ة اإىل 
م�ص�عفة عدد املواطنن الع�ملن 
بحلول  اخل������������ص  ال����ق����ط�����ع  يف 
يف  الإم�راتين  لتوطن   2021
»اأ�صعدن�  واأ�ص�ف:  العمل.«   �صوق 
اإعالمية  م��ن��ط��ق��ة  م���ع  ال���ت���ع����ون 
 twofour54 ك�����  م���رم���وق���ة 
املنت�صبن  الأف��راد  ل�صم�ن متكن 
من مواكبة احتي�ج�ت �صوق العمل 
املنت�صبون  ح�صل  وق��د  ب���ل��دول��ة. 
تدريبية  دورات  ع���ل���ى  ب���ل��ف��ع��ل 

اإ�صه�م�ت  وله  واإن�ص�نية  واإبداعية 
مبهرة يف �صن�عة الت�ريخ.

اأن  اإىل  ت�����ص��وي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص�����ر 
املركز  التدري�ص يف  الق�ئمن على 
هم الذين ي�صعون املن�هج للطلبة 
للعديد  واإمن���  للمركز فقط  لي�ص 
م��ن ال��ك��ل��ي���ت ال��ت��ي ت��در���ص اللغة 
العربية يف جميع اأنح�ء جمهورية 
وال���ت���ي يقدر  ال�����ص��ع��ب��ي��ة  ال�����ص��ن 
عدده� ب� 50 ج�معة تدر�ص اللغة 

العربية.
املركز عن  وح��ول م� يعرفه طلبة 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن 

مل� حتويه  زاد ع�صقه له�  فيه� كم� 
نظريه�  قل  كنوز  من  ال�ص�د  لغة 
اإىل  منوه�   .. الأخ���رى  اللغ�ت  يف 
اأن������ه ق������م ب���رتج���م���ة ال���ع���دي���د من 
العربي  ال�صعر  ودواوي���ن  املوؤلف�ت 

اإىل اللغة ال�صينية.
الإ�صالمية  الدرا�ص�ت  درا�صة  وعن 
ب�لإ�ص�فة  اأن��ه  اأو���ص��ح   .. املركز  يف 
الأدب  ب����درا�����ص����ة  اله����ت����م�����م  اإىل 
ب�لت�ريخ  ن��ه��ت��م  ف��ن��ح��ن  ال���ع���رب���ي 
اإىل  لفت�   .. والإ���ص��الم��ي  العربي 
اأن الإ�صالم ح�ص�رة ك�ملة مب� فيه 
من فل�صفة وت�ريخ وعلوم �صرعية 

اآل نهي�ن .. اأو�صح الدكتور ت�صوي 
اأن الطلبة والأ�ص�تذة واخلريجن 
املعرفة  زايد مت�م  ال�صيخ  يعرفون 
فقط  لي�ص  تقدير  كل  له  ويكنون 
ت�أ�صي�ص  يف  الف�صل  �ص�حب  لأن���ه 
امل���رك���ز ول��ك��ن لأن����ه ي�صتحق  ه���ذا 
ذلك ولأنه �ص�حب فكر واإجن�زات 
واملحبة  الت�ص�مح  ثق�فة  ن�صر  يف 
الإن�ص�ن  بقيمة  اله��ت��م���م  ون�����ص��ر 
اأق�����م منذ  امل��رك��ز  اأن  اإىل  .. لف��ت��� 
لإحي�ء  ك��ب��ريا  اح��ت��ف���ل  ���ص��ه��ري��ن 
»طيب  زاي��د  ال�صيخ  مئوية  ذك��رى 

اهلل ثراه«.

للتدريب  الإم�����رات����ي  ال���ربن����م���ج 
ت�ص�هم  ك���ون���ه����  م����ن  الإع�����الم�����ي 
التخ�ص�ص�ت  خ��ري��ج��ي  دع����م  يف 
مه�راتهم  �صقل  على  الإع��الم��ي��ة 
ع�����رب ت����وف����ري ف����ر�����ص ال���ت���دري���ب 
وال��ع��م��ل ل��ه��م يف ن��خ��ب��ة م���ن اأب���رز 
يف  الع�ملة  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�ص�ت 
الدولة.  واأعربت �ص�رة املن�صوري، 
اإح��������دى م��ن��ت�����ص��ب���ت »ال���ربن����م���ج 
الإعالمي«،  للتدريب  الإم���رات��ي 
بح�صور  ال��ب���ل��غ��ة  ���ص��ع���دت��ه���  ع���ن 
ال��دورات التدريبية وور���ص العمل 
يف م��ن��ط��ق��ة اإع��الم��ي��ة م��ت��م��ي��زة ك� 

املغفور له ب�إذن اهلل الوالد املوؤ�ص�ص 
ل��دول��ة الإم�����رات ال�صيخ زاي���د بن 
اأعطى  ال���ذي  ن��ه��ي���ن،  اآل  �صلط�ن 
ال�صب�ب اأولوية رئي�صية ب�عتب�رهم 
اأغ�����ل�����ى ث���������روات ال�����وط�����ن وق�������دة 
م�صتقبله وم�صرية منوه وازده�ره، 
ب�مله�رات  متكينهم  ف���إن  وب�لت�يل 
واخلربات الع�ملية �صرورة اأ�ص��صية 
لالرتق�ء مبك�نة الدولة يف طليعة 
دول الع�مل وبن�ء اقت�ص�د اإم�راتي 

ق�ئم على املعرفة والبتك�ر«.   
اأهمية  »ت��ن��ب��ع   : م����رمي  اأ����ص����ف���ت 
يقدمه�  التي  التدريبية  ال��دورات 

يف  بقوة  ت�صهم   twofour54
تطوير واإثراء العمل الإعالمي يف 
الدولة، وعربت عن جزيل �صكره� 
املب�درة  ه���ذه  ���ص���ه��م يف  م���ن  ل��ك��ل 
مك�نة  تعلي  اأن  ���ص���أن��ه���  م��ن  ال��ت��ي 
يف  متميز  كمركز  الإم�����رات  دول���ة 
كم�  املنطقة،  يف  الإع���الم  �صن�عة 
����ص���دي���داً حل�صور  اأب�����دت ح��م������ص���ً 
امل��زي��د م��ن ور����ص ال��ع��م��ل يف فرتة 
املب�درة  اأن  على  م��وؤك��دًة  انعق�ده� 
اأثرت معلوم�ته� يف جم�ل الإعالم 
الالزمة  م���ه����رات���ه����  م���ن  وزادت 

ل�صوق العمل.

مهرجان ميجر�رت �ل�صينمائي باإيطاليا يكرم جمعية �لفجرية �لثقافية 
•• روما -وام:

الفجرية  جمعية  ب�إيط�لي�  ال�صينم�ئي  ميجرارت  مهرج�ن  ك��رم 
الجتم�عية الثق�فية ب� “ الدرع الذهبي “ تقديرا لدوره� الف�عل 
يف امل�ص�ركة بفع�لي�ت الدورة الأوىل من املهرج�ن الذي اأقيم خالل 
الفرتة من 8 اإىل 11 يوليو اجل�ري. وت�صلم درع التكرمي ال�ص�عر 
الجتم�عية  الفجرية  جمعية  رئي�ص  الظنح�ين  خ�لد  الإم���رات��ي 
الع�ملية  والفن�نة  املدينة  عمدة  �صيغراتو  ب�ولو  بح�صور  الثق�فية 
�صب�ح بنزي�دي رئي�صة املهرج�ن ونخبة من جنوم ال�صينم� وممثلي 
يف  اجلمعية  م�ص�ركة  وحظيت   . كبري  وجمهور  الإع���الم  و�ص�ئل 
املهرج�ن الذي نظمته جمعية ال�صب�ح الثق�فية ب�لتع�ون مع دائرة 

الإيط�ليتن  وامل�صرح  ال�صينم�  وهيئة  الع�مة  الثق�فية  العالق�ت 
الإعالم  وو�ص�ئل  الثق�فية  الفع�لي�ت  ج�نب  م��ن  وا���ص��ع  ب�هتم�م 
املهرج�ن  حتكيم  جلنة  يف  كع�صو  الظنح�ين  و�ص�رك  الإيط�لية. 
رامي���ون���د كرو�ص�ين  الإي����ط�����يل  امل��خ��رج��ن  م���ن  ك���ل  ج���ن��ب  اإىل 
اإذاعة مونت ك�رلو  والفرن�صي ج�ن كلود مرياب�ل والإعالمية يف 
الدولية ج�بي لطيف. واألقى الظنح�ين يف بداية اأعم�ل املهرج�ن 
كلمة اأ�ص�د خالله� ب�لعالق�ت الثق�فية الثن�ئية بن دولة الإم�رات 
وجمهورية اإيط�لي� موؤكدا انفت�ح الإم�رات على الثق�ف�ت املختلفة 
و�صعيه� املتوا�صل اإىل تر�صيخ قيم احلوار والت�ص�مح وال�صالم بن 
هو  الثق�يف  التنوع  ب���أن  الرا�صخ  قي�دته�  لإمي���ن  وال�صعوب  الأمم 
اجلم�عية  وامل�صوؤولية  والت�ص�من  للتنمية  وركيزة  البق�ء  مفت�ح 

قراءات  الظنح�ين  وق��دم  جمع�ء.  لالإن�ص�نية  م�صرتك  اأف��ق  لبن�ء 
الوطنية  ال���روح  فيه�  جتلت  الإي��ط���ل��ي��ة  للغة  مرتجمة  �صعرية 
والع�طفة الإن�ص�نية وذلك �صمن كوكبة من ال�صعراء الإيط�لين 
وه���م: ان��ت��ون���ل م���ج��و ول��ي��دي تيليوت� وامل��رتج��م ال��دك��ت��ور منذر 
اإ�صم�عيل. واأو�صح خ�لد الظنح�ين - يف ت�صريح له - اأن احل�صور 
ال�صينم�ئي  ك�ملهرج�ن  الدولية  الثق�فية  املح�فل  يف  الإم���رات��ي 
الإي��ط���يل يج�صد امل��ك���ن��ة امل��رم��وق��ة ال��ت��ي حتتله� دول���ة الإم�����رات 
اإ�صع�ع  ومركز  ثق�فية  وجهة  اأ�صبحت  واأنه�  الع�ملي  ال�صعيد  على 
ح�ص�ري يوؤمه� الأدب���ء واملثقفون من جه�ت الدني� الأرب��ع وذلك 
دولة  لرت�صيخ  اله�دفة  الر�صيدة  القي�دة  توجه�ت  م��ن  انطالق� 

الإم�رات ع��صمة ع�ملية للثق�فة واملعرفة.

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1106  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �ص�لون ذا �صتيلي�صت�ص جمهول حمل الق�مة مب� ان 
ب�لزام  املط�لبة  ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  بوخده  املدعي/وف�ء 
وحددت  وامل�ص�ريف.  والر�صوم  دره��م   )25000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
 Ch له� جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/7/26 ال�ص�عة 8.30 �ص ب�لق�عة
B.10.1 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/490  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/ا�صم�عيل بن حممد بن عبد الرزاق ف��صل جمهول حمل 
الق�مة مب� ان املدعي/دام�ك كروان للعق�رات املحدودة وميثله:عبدالرحمن 
عمر عبداهلل خمري قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة بف�صخ بيع 
ومق�بل  وامل�ص�ريف  والر�صوم   )909 اي��ه/9/اي��ه  بي  )ا���ص  العق�رية  الوحدة 
ات��ع���ب امل��ح���م���ة.وح��ددت ل��ه��� جل�صة ي���وم ال��ث��الث���ء امل�����واف�����ق:2018/7/31 
ال�ص�عة:09:30�ص ب�لق�عة:ch.1.B.8 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1304  جتاري كلي

�����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل الق���م��ة مب��� ان  امل��دع��ي عليه/م�صت�صفى لي��ف لي��ن  اىل 
املدعي/ف�رم� ايتك�ص ميدك�ل �صبالي �ص.ذ.م.م قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� 
جت�ري  حتفظي  حجز  رق����م:221/2018  التحفظي  احلجز  وثبوت  ب�صحة  املط�لبة 
والزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )912891.45( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الت�م.وحددت له� جل�صة 
يوم الحد املوافق:2018/7/22 ال�ص�عة:09:30�ص ب�لق�عة:ch.1.C.15 لذا ف�أنت 
او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2016/1901   جتاري كلي

ح�صن   -3 ا�صغ�ري  �ص�هدي   -2 الف�ر�صية(  )املجموعة  انريجي  بري�ص�ن  �صركة   -1  / املدخل  اخل�صم  اىل 
غالمعلي عالين جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ميت�غرا تريدينغ م.د.م.�ص وميثله� املدير/اوك�ص�ن� 
ب�هم�روف� وميثله:حممد عبيد خلف�ن الر�صة ال�صويدي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام 
املدعي عليهم تق�بال واخل�صوم املدخلن ب�لت�ص�من والتك�فل برد مبلغ )5.477.363( درهم للمدعية تق�بال 
ندب خبري ح�ص�بي  واحتي�طي�  ال�صداد  ال�صتحق�ق حتى مت�م  ت�ريخ  بواقع 12% من  الق�نونية  الف�ئدة  مع 
يف الدعوى لثب�ت غ�ص وتواطوؤ اخل�صم املدخل الث�ين والث�لث لال�صتيالء على مبلغ )5.477.363( درهم 
امل�صتحق للمدعية تق�بال ل�ص�لح اخل�صم املدخل الول واملدعي عليهم تق�بال ورف�ص الدعوى لعدم ال�صحة 
يوم  جل�صة  له�  وح��ددت  واملتق�بلة.  ال�صلية  الدعوتن  عن  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ص�ريف  والر�صوم  والثبوت 
اأو من  Ch 2.E.21 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور  اخلمي�ص املوافق 2018/7/19 ال�ص�عة 9.30 �ص ب�لق�عة 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�أطفال �ل�صارقة تختتم مع�صكرها �ل�صيفي »�أكون «

•• ال�شارقة -وام:

اختتمت اأطف�ل ال�ص�رقة الت�بعة ملوؤ�ص�صة ربع قرن ل�صن�عة الق�دة واملبتكرين فع�لي�ت املع�صكر 
بهدف  �صنة  ال�صيفي ال� 12 الذي اأقيم حتت �صع�ر »اأكون« وا�صتهدف الأطف�ل من 12-6 
حتقيق الرع�ية الجتم�عية وال�صحية لهم وتطوير مه�راتهم العقلية واحلركية. وت�صمن 
فنية  ور���ص  منه�  متنوعة  اأن�صطة   - وطفلة  طفال   120 مب�ص�ركة  حظي  ال��ذي   - املع�صكر 
وثق�فية وعلمية و�صحية وفنون الطهي ب�لإ�ص�فة اإىل الور�ص التي ت�صهم يف التنمية الذاتية 
والإبداعية والأن�صطة الري��صية والرحالت التعلمية والرتفيهية. واأو�صحت �صع�دة ع�ئ�صة 
علي الكعبي مدير اأطف�ل ال�ص�رقة ب�لوك�لة اأن مع�صكر » اأكون » يهدف اإىل حتقيق الرع�ية 
الجتم�عية وال�صحية لدى الأطف�ل وتطوير مه�راتهم وتعزيزه� من خالل اإت�حة الفر�صة 

لهم لال�صتف�دة من ط�ق�تهم بطريقة اإيج�بية عن طريق اإ�صراكهم يف الأن�صطة املختلفة .
وكرمت الكعبي يف خت�م احلفل الأطف�ل امل�ص�ركن ووزعت ال�صه�دات عليهم.

  مبادرة )املئة( عززت االإتاحة اخلارجية يف عام زايد 

�الأر�صيف �لوطني يوفر �لوثائق و�ل�صور �لتاريخية للمبادر�ت �لوطنية يف عام ز�يد
•• ابوظبي-الفجر:

ال��وط��ن��ي لدولة  الأر����ص���ي���ف  ي�����ص��ه��د 
الإم�رات العربية املتحدة يف ع�م زايد 
وال�صور  الوث�ئق  على  كبرياً  اإق��ب���ًل 
املتعددة  وال���و����ص����ئ���ط  ال��ت���ري��خ��ي��ة 
دولة  داخ��ل  موؤ�ص�ص�ت  طلبته�  التي 
وخ�رجه�  املتحدة  العربية  الإم���رات 
الحتف�لية  ل���ل���م���ب����درات  ت���ن���ف���ي���ذاً 
املغفور  امل��وؤ���ص�����ص  ال���ق����ئ���د  مب��ئ��وي��ة 
زايد  ال�صيخ  – ب���إذن اهلل تع�ىل-  له 
ذلك  وي���أت��ي  ن��ه��ي���ن،  اآل  �صلط�ن  ب��ن 
اأطلقه�  التي  »املئة«  مب�درة  اإط���ر  يف 
الأر�صيف الوطني احتف�ء بع�م زايد، 
و�صمن م�صروع )الإت�حة اخل�رجية( 
)املئة(  م��ب���درة  عليه  ا�صتملت  ال��ذي 

الوطنية.
 ويتلقى الأر�صيف الوطني الطلب�ت 
مقر  اإىل  ب����حل�������ص���ور  اأو  ه����ت���ف���ي����مُ 
بريد  ع���رب  اأو  ال��وط��ن��ي  الأر����ص���ي���ف 
خ��دم��ة امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن، وي��ع��م��ل على 
وت���زوي���د اجله�ت  ال��ط��ل��ب���ت  ت��ل��ب��ي��ة 
والو�ص�ئط  وال���������ص����ور  ب����ل���وث����ئ���ق 
ال�صخ�صي  املمثل  بح�صور  املتعددة 
اأو  ال�صريع  ال��ربي��د  ع��رب  اأو  للجهة 

بوا�صطة الربيد الإلكرتوين. 
اإن اأعلن �ص�حب ال�صمو ال�صيخ   وم� 
رئي�ص  ن��ه��ي���ن،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة -حفظه اهلل- اأن ع�م 2018 
يف دولة الإم�رات �صيحمل �صع�ر »ع�م 
بتي�صري  ال��ت��وج��ي��ه  مت  ح��ت��ى  زاي�����د« 
التي  ال��ط��ل��ب���ت  ا���ص��ت��ق��ب���ل  ع��م��ل��ي��ة 
الأر�صيف الوطني وتلبيته�،  يتلق�ه� 
املتع�ملن  جمهور  ح�صول  وت�صهيل 

�صت�صتخدم  الذي  والغر�ص  املطلوبة 
فيه.

ومل��� ك���ن »ع���م زاي��د« من��صبة وطنية 
املغفور  املوؤ�ص�ص  ب�لق�ئد  لالحتف�ء 
بن  زاي����د  ال�����ص��ي��خ   - اهلل  –ب�إذن  ل���ه 
ذكرى  مبن��صبة  نهي�ن  اآل  �صلط�ن 
مرور مئة �صنة على ميالده، واإبراز 
دوره يف ت�أ�صي�ص وبن�ء دولة الإم�رات، 
والع�ملية،  املحلية  اإجن���زات��ه  بج�نب 
دقيق�ً  ت��وث��ي��ق���ً  ذل����ك  ت��ط��ل��ب  ف��ق��د 
ل�صريته يف النه�صة والبن�ء والعط�ء 
الوطني  الأر�صيف  م� يحفظه  وه��ذا 
ويوّفره لالأجي�ل يف �صلب مقتني�ته 
الأر�صيف  جهود  وت�أتي  الت�ريخية.  
ال����وط����ن����ي يف م���������ص����روع )الإت������ح�����ة 
اخل�رجية( دعم�ً للمب�درات الوطنية 
يف ع���م زاي��د ال��ذي حتتفي به جميع 
اأطلقه�  التي  »املئة«  مب�درة  م�ص�ريع 
يف م��ط��ل��ع ال����ع�����م، وت���ف���ت���ح م���ب����درة 
مهمة  �صفح�ت  ال��وط��ن��ي  الأر���ص��ي��ف 
من ت�ريخ زايد وقيمه اأم�م الأجي�ل، 
ال�صتثن�ئي  ال��ق���ئ��د  م����آث���ر  وت���ق���ّدم 
�صبيل  يف  ج���ه���دا  ي���ّدخ���ر  مل  ال�����ذي 
�صعبه�  ي��ن��ع��م  م���زده���رة  دول�����ة  ب���ن����ء 
الأر�صيف  ويتطلع  والرف�ه،  ب�لرقّي 
�صيم� يف  ال��وط��ن��ي ع��رب ج��ه��وده ول 
ع�م زايد اإىل اإبراز التجربة الري�دية 
وبن�ء  ق��ي���م الحت����د  زاي���د يف  لل�صيخ 
دول���ة الإم�������رات، وم���� ق��ّدم��ه لأبن�ء 
اأر�صه�،  على  والق�طنن  الإم�����رات 
وذل��ك الإجن���ز ل ي��زال م�صدر فخر 
والب�ين  امل��وؤ���ّص�����ص  فم�صرية  واإل��ه���م، 
مليئة ب�حلكمة والعط�ء الذي دّونه 

الت�ريخ ب�أحرف من نور لالأجي�ل. 

ال�صور  �صملت  ال��ت��ي  طلب�تهم  على 
الق�ئد  واأق��وال  الوث�ئقية،  والأف��الم 
ال�صوتية  وال��ت�����ص��ج��ي��الت  امل��وؤ���ص�����ص 
البحثية  وامل���������واد  زاي��������د،  ل��ل�����ص��ي��خ 
الوطني  الأر�����ص����ي����ف  واإ��������ص�������دارات 
يف   - اهلل  رحمه   - ب�صريته  اخل��صة 

البن�ء والعط�ء.
وبهدف تقدمي اخلدم�ت وفق اأحدث 
الوطني  الأر����ص���ي���ف  ���ص��خ��ر  امل��ع���ي��ري 
للم�صتفيدين ق�عة اإ�صع�د املتع�ملن، 
الب�حثن  وهي خم�ص�صة ل�صتقب�ل 
املهتمن بت�ريخ وتراث دولة الإم�رات 
ومنطقة اخلليج وتعّد اإ�ص�فة فريدة 
الأر�صيف  ي���وؤدي���ه  ال���ذي  ال����دور  اإىل 

الوطني جت�ه جمهور الب�حثن.
 وت�����ص��م ال���ق����ع���ة اأح������دث الأج���ه���زة 
والربجمي�ت التي ت�صهل على الزائر 

الوطني  الأر����ص���ي���ف  ي�����ص��ع��ى  ن��ف�����ص��ه 
اإىل ا���ص��ت��خ��دام ك���ن���وزه امل��ع��رف��ي��ة يف 
الق�ئد  مب�آثر  الق��ت��داء  ثق�فة  ن�صر 
هذا  لأهمية  اإدراك����ه  وم��ن  املوؤ�ص�ص، 
��ع��ن��ى ب��ت���ري��خ الق�ئد  ال��ع���م -ال����ذي يمُ
اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�صيخ  اخل���ل��د 
جديداً  ت���ري��خ���ً  �صنع  ال���ذي  ن��ه��ي���ن 
خالل  م��ن  ���ص��ه��دت  ال��ت��ي  للمنطقة 
ف�أ�صحت  حقيقية  نه�صة  �صي��ص�ته 
وتوظيف  والتنمية  للنمو  من��وذج���ً 
يعمل   ال���ب�������ص���ر-  خل����دم����ة  امل����������وارد 
اإرث  ي��ك��ون  ال��وط��ن��ي لأن  الأر���ص��ي��ف 
وط��ن حتفظ  ذاك��رة  املوؤ�ص�ص  الق�ئد 
ال�����ذي حر�ص  ال���وث����ئ���ق���ي  ال������رتاث 
ال�����ص��ي��خ زاي����د ع��ل��ى ج��م��ع��ه وحفظه 
– رحمه اهلل-  يقود  لالأجي�ل، وهو 
جت���رب���ة رائ������دة ان��ط��ل��ق��ت م���ن رب���وع 

واملجتمعي  امل���وؤ����ص�������ص���ي  ال���ت���وا����ص���ل 
طلب�ت  ال����وط����ن����ي  الأر������ص�����ي�����ف  يف 
امل��������واد الأر����ص���ي���ف���ي���ة م����ن اجل���ه����ت 
اخل��صة،  واجل����ه�����ت  احل���ك���وم���ي���ة، 
وقدمت  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة،  وال���ط���ل���ب����ت 
اإىل  مق�بل  اأي  بال  الأر�صيفية  امل��واد 
امل��دار���ص واجل���م��ع���ت، وال��ع��دي��د من 
امل��ع���ه��د وامل��وؤ���ص�����ص���ت الأك����دمي���ي���ة، 
واإىل املوؤ�ص�ص�ت الثق�فية وامل�صرفية، 
ال�صحة،  ودوائ��������ر  وامل�����ص��ت�����ص��ف��ي���ت 
وال����ه����ي����ئ�����ت الحت�������دي������ة وامل�����راك�����ز 

والدوائر الر�صمية. 
وت��ت��م��ث��ل )الإت�����ح����ة اخل����رج���ي���ة( يف 
الوث�ئق  بتوفري  الوطني  الأر�صيف 
الفوتوغرافية،  وال�صور  الت�ريخية، 
الوطني،  الأر�����ص����ي����ف  واإ�������ص������دارات 
وت����ن����ظ����ي����م امل������ع�������ر�������ص وغ������ريه�������، 

عملية البحث عن تراث وت�ريخ دولة 
الإم�رات ومنطقة اخلليج والو�صول 
اإل��ي��ه��� يف ال��وث���ئ��ق ال��ت���ري��خ��ي��ة التي 

يقتنيه� الأر�صيف الوطني.
وي�����ص��ت��ه��دف الأر����ص���ي���ف ال��وط��ن��ي يف 
ن�صر  اجل��ه���ت  جميع  طلب�ت  تلبيته 
الحرتام  يف  املتمثلة  زاي��د  ع���م  قيم 
واحلكمة، وبن�ء الإن�ص�ن وال�صتدامة، 
وتنفيذ م�صروع )الإت�حة اخل�رجية( 
م�ص�ريع  ق���ئ��م��ة  �صمن  ي���أت��ي  ال���ذي 
ه���ذه امل���ب����درة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تربز 
زايد  ال�صيخ  واملوؤ�ص�ص  الب�ين  جهود 
ب���ن ���ص��ل��ط���ن اآل ن��ه��ي���ن واإجن����زات���ه 
وقيمه ، وتفتح �صفح�ت جديدة من 
ت�ريخ دولة الإم�رات، وهذا مبجمله 
كفيل بتعزيز القيم الوطنية، والقيم 
الوقت  ويف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  امل��ع��رف��ي��ة 

الإم����رات  دول���ة  ليوؤ�ص�ص  ال�صحراء 
اأ�صحت  اأمة  العربية املتحدة، ويبني 
رمزاً ع�ملي�ً للت�ص�مح واخلري والعط�ء 

الإن�ص�ين.
لطلب�ت  الوطني  الأر�صيف  وبتنفيذ 
اجله�ت والأ�صخ��ص للوث�ئق وال�صور 
ذات  الوث�ئقية  والأف���الم  الت�ريخية 
يج�صد  ف���إن��ه  زاي��د  ب�ل�صيخ  العالقة 
ر���ص���ل��ت��ه ال��ت��ي حت��ّت��م ع��ل��ي��ه تقدمي 
ملتخذي  والأمينة  املوثقة  املعلوم�ت 
روح  ولتعزيز  الن��ص  وع���م��ة  ال��ق��رار 
وت�أتي  الوطنية،  وال��ه��وي��ة  الن��ت��م���ء 
وتطلع�ته  لروؤيته  ترجمة  خدم�ته 
اأر�صيفية  خدم�ت  تقدمي  يف  للري�دة 

ووث�ئقية وبحثية متميزة.
املجتمعي  ل���ل���ت���وا����ص���ل  وت�����ع�����زي�����زاً 
اإدارة  ا���ص��ت��ق��ب��ل��ت  ف��ق��د  وامل��وؤ���ص�����ص��ي، 

واحلكومية  اخل������ص��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص���ت 
بن�ء على خط�ب ر�صمي تتلق�ه وحدة 
امل�صتفيدين، ويكون اخلط�ب  خدمة 
والتوقيع  امل��وؤ���ص�����ص��ة  بختم  مم��ه��وراً 
اخلط�ب  وي����ك����ون  ف���ي���ه����،  امل���ع���ت���م���د 
التف��صيل املطلوبة،  م�صتماًل جميع 
وا�صم ال�صخ�ص املعني ب�لتن�صيق مع 

الأر�صيف الوطني.
الأفراد  من  املوجهة  الطلب�ت  واأم��� 
اأو  ب���ح��ث��ن  اأو  ���ت����ب����ً  كمُ ك����ن���وا  ����ص���واء 
ب�حل�صور  ف���ت���ك���ون  اأك������دمي�����ي�����ن، 
اإىل  مر�صل  بخط�ب  اأو  ال�صخ�صي، 
ال��ربي��د الإل��ك��رتوين ل��وح��دة خدمة 
البط�قة  ���ص��ورة  م��ع  امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن، 
ال�صخ�صية )الهوية(، ومنوذج ميلوؤه 
الأك����دمي���ي  اأو  امل���وؤل���ف  اأو  ال��ب���ح��ث 
ت��ت��وف��ر ف��ي��ه ال��ت��ف������ص��ي��ل ع���ن امل����واد 

وفد تايالندي يطلع على جتربة د�ئرة �ل�صوؤون �لقانونية حلكومة دبي
•• دبي -وام:

�ص�حب  دي��وان  ع���م  مدير  ن�ئب  حميدان  بن  حممد  اأحمد  �صع�دة  ا�صتقبل 
ال�صمو ح�كم دبي - مبقر الديوان - وفدا رفيع امل�صتوى من املجل�ص الوطني 
اأمن ع�م املجل�ص لالطالع  الت�يالندي برئ��صة �صع�دة دي�صت�ت هوتراكيتي� 

على جتربة العمل بدائرة ال�صوؤون الق�نونية حلكومة دبي.

تربط  التي  العالق�ت  ب�لوفد موؤكدا على عمق  ابن حميدان  �صع�دة  ورحب 
ل��الط��الع وتب�دل  ال���زي����رات  ال��ب��ل��دي��ن ال�صديقن واأه��م��ي��ة م��ث��ل ه���ذه  ب��ن 
تعود  والتي  الع�ملية  واملم�ر�ص�ت  التج�رب  اأف�صل  من  وال�صتف�دة  اخل��ربات 
تف�صيلي من  �صرح  اإىل  الت�يالندي  الوفد  وا�صتمع  البلدين.  على  ب�لف�ئدة 
اإدارة املن�زع�ت  فريق عمل الدائرة برئ��صة امل�صت�ص�ر �صالح بن كلب�ن مدير 
وال���دع����وى احل��ك��وم��ي��ة ت��ن���ول اخل���دم����ت ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��� ال���دائ���رة للدوائر 

والدع�وى  ب�ل�صك�وى  يتعلق  فيم�  ل�صيم�  احلكومية  واملوؤ�ص�ص�ت  والهيئ�ت 
اإم���رة دبي وكذلك تنظيمه� ملهنتي املح�م�ة  املتعلقة ب�جله�ت احلكومية يف 
وال�صت�ص�رات الق�نونية يف الإم�رة وبرن�مج التطوير املهني الق�نوين امل�صتمر 

الذي يقدمه مركز دبي للتطوير املهني الق�نوين الت�بع للدائرة.
تدعم  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية  ال��دائ��رة  خطة  م��الم��ح  على  ال��وف��د  اط��ل��ع  كم� 
املنظومة الق�نونية يف الإم�رة وعلى م�صروع�ت البتك�ر وا�صت�صراف امل�صتقبل 

وابتك���ر  تطوير  نحو  احلكومي  التوجه  م��ع  مت��صي�  ال��دائ��رة  تبنته�  التي 
خدم���ت حكومي��ة م�صتقبلي��ة.

واأ�ص�د رئي�ص الوفد الزائر بتجربة دائرة ال�صوؤون الق�نونية حلكومة دبي يف 
بري�دة  الثقة  لتعزيز  طورته�  التي  احلديثة  والتقني�ت  الق�نونية  املج�لت 
تزيد من فر�ص  ال��زي���رة  ه��ذه  اأن  .. موؤكدا  الم���رة  الق�نونية يف  اخلدم�ت 

ال�صتف�دة من خربات الدائرة يف املج�ل الق�نوين.

�صحة دبي تنظم ور�صة لقيا�ش موؤ�صر�ت �أد�ء �لقطاع �ل�صحي

دفاع مدين عجمان يوؤكد على �أهمية تر�صيخ ثقافة �لوقاية و�ل�صالمة لدى �لقاطنني يف �ملن�صاآت �ل�صكنية

•• دبي-وام:

ام�ص  بدبي  ال�صحة  هيئة  نظمت 
موؤ�صرات  ل��ق��ي������ص  ع��م��ل  ور����ص���ة 
الأداء يف القط�ع ال�صحي ب�لإم�رة 
م�ص�رك   100 اأك��رث من  بح�صور 
ال�صحية  املن�ص�آت  ميثلون خمتلف 
يف ال���ق���ط����ع���ن ال����ع�����م واخل��������ص 

بدبي.
امل��ال املدير  واأك��د الدكتور م��روان 
التنظيم  ل����ق����ط�����ع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�����ص��ح��ة بدبي  ب��ه��ي��ئ��ة  ال�����ص��ح��ي 
�صمن  ت���أت��ي  التي  ال��ور���ص��ة  اأهمية 
م����ب�����درة »ق���ي��������ص« ال���ه����دف���ة اىل 

ونت�ئجه  خمرج�ته  اىل  ال�صتن�د 
لت�صنيف املن�ص�آت ال�صحية بدبي.

الدكتور حممد  اأو�صح  من ج�نبه 
ال��ر���ص��� م��دي��ر مكتب  ال��ق���در  عبد 
املعلوم�ت  واإدارة  امل�����ص���ري��ع  اإدارة 
ال�صحة  بهيئة  ال��ذك��ي��ة  وال�صحة 
التي  الأ�ص��صية  واملوؤ�صرات  املح�ور 
ت���رك���ز ع��ل��ي��ه��� م����ب�����درة » ق��ي������ص » 
واملتعلقة مبوؤ�صرات �صالمة املر�صى 
ال�صريرية  اجل������ودة  وم����وؤ�����ص����رات 
وكف�ءة  املري�ص  �صع�دة  وموؤ�صرات 
وجودة الأداء واملوؤ�صرات الت�صغيلية 
ال�صحية  اخلدم�ت  ج��ودة  وقي��ص 

املقدمة? للمر�صى.

حتفيز املن�ص�آت ال�صحية يف الم�رة 
العن�ية  م�صتوي�ت  اأع��ل��ى  لتقدمي 
املري�ص  جتربة  وتعزيز  للمر�صى 
م���ن خ���الل ت��ط��وي��ر ن��ظ���م �ص�مل 
موؤ�صرات  ومراقبة  جلمع وحتليل 
ال�صحية  ب�ملن�ص�آت  اخل��صة  الأداء 
ال�صحيحة  مم���ر���ص���ت��ه���  ل�����ص��م���ن 
ومب�  اأدائ���ه����  لتطوير  وحت��ف��ي��زه��� 
املم�ر�ص�ت  اأف�������ص���ل  م���ع  ي���ت���واف���ق 

الع�ملية.
الذي  اله��ت��م���م  اإىل  امل���ال  واأ����ص����ر 
توليه هيئة ال�صحة بدبي لتوفري 
نظ�م لقي��ص موؤ�صرات اأداء القط�ع 
ال�صحي على م�صتوى الإم�رة يتم 

واملخرج�ت  النت�ئج  اأهمية  واأك���د 
والتي  »ق��ي������ص«  مب��ب���درة  اخل��صة 
�صت�ص�هم يف التعرف على م�صتوى 
وتقييم  امل�����ق�����دم�����ة  اخل�������دم��������ت 
الكف�ءة  ح�صب  ال�صحية  املن�ص�آت 
التميز  الأداء وحتقيق  وخمرج�ت 
ت��ق��دمي اخل��دم���ت مب��� يح�صن  يف 
وم�صتوى  امل���ري�������ص  جت���ري���ة  م���ن 
���ص��ع���دت��ه ور���ص���ه وث��ق��ت��ه وتطوير 
نظ�م فع�ل لدعم اتخ�ذ القرار يف 
اخلدم�ت  وت��ق��دمي  تنظيم  جم���ل 
ال�صف�فية  مبداأ  وتعزيز  ال�صحية 
اختي�ر  يف  احل��ري��ة  املري�ص  ومنح 
اخل����دم����ة ب����ن�����ًء ع���ل���ى خم���رج����ت 

يف  امل�����ص���ه��م��ة  اإىل  اإ���ص���ف��ة  الأداء 
وتطوير  التن�ف�صية  القدرة  تعزيز 
يف  ال�صحية  ال�����ص��ي���ح��ة  وت�صجيع 

الإم�رة.
ولفت الدكتور الر�ص� اإىل املراحل 
واجل���ه���ود ال��ت��ي ق���م��ت ب��ه��� هيئة 
فع�ل  نظ�م  لتوفري  بدبي  ال�صحة 
من  ال�صحي  القط�ع  اأداء  لقي��ص 
خ�����الل درا�����ص����ة ال���و����ص���ع احل�����يل 
واملق�رنة املعي�رية الع�ملية لأف�صل 
املم�ر�ص�ت وو�صع املنهجية واأدوات 
لقي��ص  النظ�م  وتطوير  القي��ص 
التجريبية  وال����درا�����ص����ة  الأداء 
وتنفيذ املب�درة على اأر�ص الواقع.

•• عجمان ـ الفجر 

�ص�مل  �صعيد  الدكتور  العقيد  اأكد 
ب����أع���م����ل مدير  امل��ظ��ل��وم ال��ق���ئ��م 
وال�صالمة  املدنية  احلم�ية  اإدارة 
ب�������لإدارة ال��ع���م��ة ل��ل��دف���ع املدين 
انتق�ء  ����ص���رورة  ع��ل��ى  ب��ع��ج��م���ن، 
ل��ت��ع��زي��ز وتوفري  ال�����ص��ب��ل  اأف�����ص��ل 
وال�صالمة يف  الوق�ية  ا�صرتاط�ت 

اأنظمة  ت��ف��ق��د  ح��ي��ث  ال��را���ص��دي��ة، 
الإط���ف����ء والن�����ذار الأ���ص������ص��ي��ة يف 
ج�هزيته�  ع��ل��ى  م���وؤك���داً  ال�����ربج، 
مع�يري  لأن���ظ���م���ة  م��ط���ب��ق��ت��ه���  و 
احلرائق  من  وال�صالمة  الوق�ية 

يف املب�ين واملن�ص�آت ال�صكنية.
اأ�ص�ر اإىل اإن اأجهزة اأنظمة الإطف�ء 
واملن�ص�آت  الأب�������راج  يف  والإن��������ذار 
مع�يري  اأه����م  م��ن  ت��ع��د  ال�صكنية 

املن�ص�آت ال�صكنية، واتخ�ذ التدابري 
الوق�ئية الالزمة لتف�دي خم�طر 
احلرائق، واملح�فظة على الأرواح 
واملمتلك�ت من اجل تعزيز مك�نة 
املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول���ة 
الع�مل  دول  اأف�����ص��ل  م��ن  ب��ك��ون��ه��� 

اأمن�ً و�صالمة.
ج�����ء ذل����ك خ����الل ت��ف��ق��ده لأح���د 
منطقة  يف  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  الأب����������راج 

الوق�ية وال�صالمة نظرا خلطورة 
خ�ص�ئر  عنه�  ينتج  وم�  احلرائق، 
واملمتلك�ت،  الأرواح  يف  ف����دح���ة 
اكت�ص�ف  ���ص��رع��ة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
احلريق والتدخل املبكر ي�ص�هم�ن 
داعي�ً  اخل�ص�ئر،  م��ن  التقليل  يف 
ال���وق����ي���ة  ث���ق����ف���ة  ت���ر����ص���ي���خ  اإىل 
وال�����ص��الم��ة ل����دى ال��ق���ط��ن��ن يف 
وتعريفهم  ال�����ص��ك��ن��ي��ة،  امل��ن�����ص���آت 

امل�����دين يف  ال����دف�����ع  ب���أه��م��ي��ة دور 
من  ووق�يتهم  �صالمتهم  حتقيق 

املخ�طر.
املالزم  التفقدية،  ال��زي���رة  ح�صر 
اأول املهند�ص م�جد حممد �صعيد 
رئي�ص  ب���أع��م���ل  ال��ق���ئ��م  النعيمي 
وال�����ص��الم��ة، وعدد  ال��وق���ي��ة  ق�صم 
وال�صالمة  ال��وق���ي��ة  مفت�صي  م��ن 

للمب�ين.

بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره 
تتقدم 

اأ�شرة حترير جريدة الفجر
 بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل الزميل

عبد �ملنعم يحيى
وذلك يف وفاة املغفور لها باإذن اهلل

ماجدة �إبر�هيم �لعبيد
�شقيقة زوجته

التي انتقلت اإىل جوار ربها اأثر حادث مروري بال�شودان

�شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته واأن 

ي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان

�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون
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•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإط�������ر ال���ت���ع����ون امل�������ص���رتك بن 
للتمكن  ال���������ص�����رق����ة  م���وؤ����ص�������ص���ة 
الع�مة  وال����ق����ي�����دة  الج���ت���م����ع���ي 
مركز  ،ا�صت�ص�ف  ال�ص�رقة  ل�صرطة 
عدد  القي�دة  الجتم�عي يف  الدعم 
لتحقيق  وذل��ك  التمكن  اأيت�م  من 
�صرطي  مهنة  مب��م���ر���ص��ة  رغبتهم 
اأ�ص�ليب  ب��رن���م��ج  ���ص��م��ن   ، امل�����رور 
تنظمه  ال���ت���ي  ع���الج���ي���ة  ن��ف�����ص��ي��ة 
�صلوكي�ت  غ��ر���ص  ب��ه��دف  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
وع�دات �صحية مرغوبة عن طريق 

م� ي�صمى ب�لتعزيز الإيج�بي.
فقد ق�صى اأبن�ء املوؤ�ص�صة يوم ح�فل 
القي�دة  م��ن  امل���رور  رج���ل  ب�صحبة 
ال��ع���م��ة ل�����ص��رط��ة ال�����ص���رق��ة، حيث 
على اخلدم�ت  بداية  الأيت�م  اطلع 
تقدمه�  ال�����ت�����ي  الل�����ك�����رتون�����ي�����ة 
م��ث��ل طرق  ن��ظ��ري  ب�صكل  ال��ق��ي���دة 
دف��ع امل��خ���ل��ف���ت امل��روري��ة وجتديد 
من  وغ��ريه���  للمركب�ت  ال��رخ�����ص 
الأب��ن���ء من  اخل��دم���ت، كم� تعرف 
الآل���ي����ت  ت��رخ��ي�����ص  اإدارة  خ����الل 
وال�ص�ئقن على اآلية حجز املركب�ت 
لوح�ت  اإ����ص���دار  وكيفية  امل��خ���ل��ف��ة 
م���ن اخلدم�ت  وغ���ريه����  امل��رك��ب���ت 

املرورية.
ي������وم عملي   الأب������ن�������ء  ث����م خ����������ص 
املرور  �صرطي  مهنة  دور  متقلدين 
، ومطلعن على دور �صرطي املرور 
وتعزيز  ال�����ص��ري،  ح��رك��ة  تنظيم  يف 
ال�����ص��الم��ة امل����روري����ة ، وت��ن��ق��ل��وا يف 

ملم�ر�صة  الإم��������رة  ����ص���وارع  اأرج�������ء 
على  ك���ل��ت��ع��رف  متنوعة  ن�����ص���ط���ت 
الأج��ه��زة امل��وج��ودة يف دوري��ة املرور 
املرورية،  املخ�لف�ت  ر�صد  وكيفية 
وت��ع��ل��م الأب����ن�����ء اأه���م���ي���ة الل���ت���زام 
التقيد  و�صرورة  الطريق  بقوانن 
منهج�ً  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وت�صتخدم  ب��ه���. 
النف�صية  الأ���ص���ل��ي��ب  م���ن  خ������ص���ً 
اخل��صة  احل����لت  على  العالجية 
للموؤ�ص�صة،  املنت�صبن  الأي��ت���م  م��ن 
واأو�صي�ئهم ممن يع�نون من بع�ص 
الظروف اخل��صة التي �صببت لهم 
اأو  اجتم�عية،  اأو  نف�صية،  م�صكالت 
ا�صرتاتيجي�ت  ،ف��ت��ط��ب��ق   ت��رب��وي��ة 
اإىل  خ��الل��ه���  م��ن  ت�صعى  م��ت��ن��وع��ة 
وت��ن��م��ي��ة مه�رات  امل�����دارك  ت��و���ص��ي��ع 
الت�ص�وؤل ، كم� تعد و�صيلة للتنفي�ص 

تعديل  خالله�  من  يتم  النفع�يل 
ال�صبط  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  امل��ف���ه��ي��م 
اأ�ص�ليب  ا����ص���ت���خ���دام  و  ال�����ذات�����ي، 
الإيج�بي  وال��ت��دع��ي��م  الأن�����ص��ط��ة 
ل��ل�����ص��ل��وك ال�����ص��ح��ي��ح، اإ���ص���ف��ة اإىل 
امل�صكالت  ح��ل  اأ���ص��ل��وب  ا���ص��ت��خ��دام 
بواقعية م�صتخدم� مقي��ص بعدي. 
م�ل  م��رمي  الأ�صت�ذة  وق��د �صرحت 
النف�صية  اخلدمة  ق�صم  رئي�ص  اهلل 
الع�مة  الإدارة  ن�صكر  ب�ملوؤ�ص�صة:” 
تع�ونه�  ع��ل��ى  ال�����ص���رق��ة  ل�����ص��رط��ة 
ال���دائ���م م���ع امل��وؤ���ص�����ص��ة ورق��ي��ه��� يف 

التع�مل مع اأيت�م املوؤ�ص�صة.
وت������ب�����ع�����ت: ي����ح����ر�����ص ال����ربن�����م����ج 
تقدمي  ع��ل��ى  نف�صية”  “اأ�ص�ليب 
الأيت�م  لأبن�ئن�  النف�صية  اخلدم�ت 
يتم من  اب��ن،  كل  مع  يتن��صب  مب� 

اأو  معن  �صلوك  مع�جلة  خالله� 
م�صتخدمن  �صلوك �صحيح  تعزيز 
النف�صية  الأ���ص���ل��ي��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 
نوعية  ع���ل���ى  وق����وف�����ً  ال���ع���الج���ي���ة 
الأبن�ء  منه�  يع�ين  التي  امل�صكالت 
املع�ين  لتمثيل  ت�����ص���ع��دن���   ال��ت��ي   ،
ال�����ص��ل��وك��ي��ة ال�����ص��ل��ي��م��ة م���ن خالل 
و�صعه يف موقف  ي�ص�عد البن على 
وتعمل  والأف��ك���ر  املع�ين  ا�صتي�ص�ح 
يع�ين  ال��ت��ي  امل�صكلة  تخطي  ع��ل��ى 
منه� ،وامل�ص�عدة على حله� لإ�صع�ر 
وم�ص�عدتهم  ب�لطم�أنينة  الأب��ن���ء 
املحيطة  الأج��واء  التكيف مع  على 
ب�إيج�بية  ذل��ك  انعك�ص  حيث  بهم، 
كبرية على نف�صي�تهم ، وترك اأثراً 
ب�لغ�ً يف رغبتهم يف امل�ص�رك�ت املقبلة 
املوؤ�ص�صة، هذا  اأن�صطة وفع�لي�ت  يف 

ث��ق��ة البن  ت��ق��وي��ة  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة 
من  للتخل�ص  وم�ص�عدته  بنف�صه 
وذلك  املختلفة،  وامل��خ���وف  القلق 
عن طريق التعليم والتدريب على 
والتحكم  وت��ق��ي��ي��م  حت��دي��د  كيفية 
املتعلقة  ال�ص�لبة،  الأفك�ر  وتعديل 
والرتقب،  وال��ت��وق��ع���ت  ب���لأخ��ط���ر 
اأح��صي�ص  م����ن  ي�����ص���ح��ب��ه���  وم������ 

و�صلوك«. 
وت�������ص���ع���ى امل���وؤ����ص�������ص���ة م�����ن خ���الل 
الوقوف  ع��ل��ى  امل��ت��ن��وع��ة  ب��راجم��ه��� 
الأيت�م  اأب���ن����ءه����  اح��ت��ي���ج���ت  ع��ل��ى 
اأهمه�  خم���رج����ت  ع���دت  وحت��ق��ي��ق 
التخل�ص من ال�صلبي�ت وال�صلوكي�ت 
ب�صلوكي�ت  واإح���الل���ه����  اخل���ط��ئ��ة 
النف�صية  اإيج�بية لتحقيق ال�صحة 

ال�صليمة لأيت�م املوؤ�ص�صة. 

•• اأبوظبي -وام: 

الإ����ص���دار  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
 MOI UAE لتطبيقه�  اجل��دي��د 
الذكية  �صتور« للهواتف  »اأب��ل  �صوق  يف 
وهو   »IOS« ن��ظ���م  على  تعمل  ال��ت��ي 
ع���ب����رة ع���ن م��ن�����ص��ة م��ت��ك���م��ل��ة متكن 
جميع فئ�ت م�صتخدميه من احل�صول 
على العديد من اخلدم�ت ال�صرورية 
اأعم�ل  وت�صيري  اليومية  حي�تهم  يف 
موؤ�ص�ص�تهم بكل �صهولة وي�صر وتك�مل 
خدم�تن�   “ التطبيق  ل�صع�ر  تطبيق�ً 

بن يديك ».
احل�رثي  اأحمد  ح�صن  العميد  وق���ل 
الإلكرتونية  اخل���دم����ت  ع�����م  م��دي��ر 
اخلدم�ت  جمل�ص  رئي�ص  والت�ص�لت 
مت  اإن��ه  ال�صطن�عي  وال��ذك���ء  الذكية 
العمل على حت�صن وتطوير اخلدم�ت 
الت�بعة  القط�ع�ت  جميع  يف  الق�ئمة 
متطورة  اإمك�ن�ت  توفري  عرب  للوزارة 
ال���وزارة  ت��دع��م منظومة عمل  وذك��ي��ة 

ع����ت���ق���ه���� توفري  ع���ل���ى  ت�����أخ����ذ  ال����ت����ي 
واملقيمن  ل���ل���م���واط���ن���ن  ال�������ص���الم���ة 
ال��دول��ة مب��� ي�صمن لهم  اأر�����ص  ع��ل��ى 
من  وي�صر  ب�صهولة  حي�تهم  مم�ر�صة 
وزارة  تقدمه�  التي  اخل��دم���ت  خ��الل 

الداخلية.
واأو�صح اأن عدد امل�صتخدمن للخدم�ت 
الإلكرتونية والذكية لوزارة الداخلية 

على خمتلف قنواته� بلغ م� يق�رب من 
يف  م�����ص��ّج��ال  م�صتخدم�   873396
حن بلغ عدد اخلدم�ت املقدمة عربه 
يف ع�م 2017 نحو 702 األف خدمة 
م�   2018 منت�صف  حتى  بلغ  بينم� 
م�صيف�  خ��دم��ة..   776210 يق�رب 
ف�إنن�  امل�صتخدم  ر���ص���  ل�صم�ن   “ اأن���ه 
ن����ق����دم ال���ت���ط���ب���ي���ق ال�����ذك�����ي اجل���دي���د 
الأمن�ط  متعدد  كلي�  جديد  بت�صميم 
اإ�ص�فة  وع�ئلي”  اأع���م����ل،  “اأفراد، 
جتربة  ت�صمن  حم�صنة  خ��دم���ت  اإىل 
ذلك  من  واأك��رث  ا�صتثن�ئية  م�صتخدم 
ب��صتك�ص�ف  الل��ت��زام  م��وؤك��داً  بكثري.. 
الن��صئة  واحلديثة  الثورية  التقني�ت 
والتي ميكنه� تعزيز تقدمي املعلوم�ت 

بطريقة �صهلة وفع�لة و�صريعة.
اأك����د ال��ع��ق��ي��د في�صل  وم����ن ج����ن���ب���ه.. 
حم��م��د ال�����ص��م��ري ع�����ص��و واأم�����ن �صر 
والذك�ء  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم����ت  جم��ل�����ص 
ال���ص��ط��ن���ع��ي ب������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة اأن 
���ص��ي��م��ك��ن جميع  ال��ت��ط��ب��ي��ق اجل���دي���د 

ات�ص�ل  على  البق�ء  من  امل�صتخدمن 
ت�م من خالل �ص�عة Apple الذكية 
تطبيق  م��ن  املخ�ص�صة  الن�صخة  ع��رب 

وزارة الداخلية.
وت�صميم  تخ�صي�ص  مت  اأن��ه  واأو���ص��ح 
ب�لتطبيق  خ������ص��ة  م��ف���ت��ي��ح  ل���وح���ة 
ال�صريع  الو�صول  للم�صتخدم  تتيح 
من�ص�ت  وخم����ت����ل����ف  ل����ل����خ����دم�����ت 

تت�صمن  التي  الجتم�عي  التوا�صل 
مت  حيث  ال���وزارة  وم�صتجدات  اأخب�ر 
اعتم�د خ��صية اللم�ص ثالثي الأبع�د 
الو�صول  ���ص��رع��ة  ل�����ص��م���ن   “  3  “
ل��ل��خ��دم���ت الأك�����رث ا���ص��ت��خ��دام���ً من 
اللتزام  م���وؤك���داً  ال��ت��ط��ب��ي��ق..  خ�����رج 
ب�ملع�يري الدولية لتطبيق�ت اله�تف 
الذكي.. اإ�ص�فة اإىل توفري خ�ص�ئ�ص 
وخدم�ت متطورة بن�ء على مق�رن�ت 
معي�رية مع اأف�صل املم�ر�ص�ت الع�ملية 

وكذلك خدم�ت وميزات مبتكرة.
اأنه مت تغيري �ص��ص�ت التطبيق  وذكر 
اجلغرايف  التواجد  موقع  على  بن�ءاً 
الذي  والتوقيت  للم�صتخدم  احل���يل 
 – “�صب�ح�ً  التطبيق  فيه  ي�صتخدم 
ظهراً - لياًل” وتخ�صي�ص الواجه�ت 
خالل  امل��ت��ع���م��ل��ن  جت��رب��ة   لتح�صن 
بهدف  ال���ت���ط���ب���ي���ق  ا����ص���ت���خ���دام���ه���م 

اإ�صع�دهم.
اأن  اإىل  ال�����ص��م��ري  ال��ع��ق��ي��د  واأ�����ص�����ر 
حتميله  مت  الداخلية  وزارة  تطبيق 

الإلكرتونية  امل��ت���ج��ر  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ع���دد  ب���ل���غ  ح���ي���ث   2017 ع�������م  يف 
مرة   403285 التطبيق  حتميل 
امل�ئة  يف   25 ن�صبته  ب��ل��غ  وب���رت��ف���ع 
ب��ل��غ عدده�  ح��ي��ث   2016 ع����م  ع��ن 
عدد  بلغ  حن  يف  م��رة   298285

حتميل التطبيق منذ الأول من ين�ير 
اجل�ري  الع�م  منت�صف  حتى  امل��صي 
عدد  اإجم�يل  بلغ  بينم�   223268
مرة   1621252 التطبيق  حتميل 
2013 حتى منت�صف ع�م  منذ ع�م 

.2018

التطبيق  اإىل  ال��دخ��ول  اأن  اإىل  ي�ص�ر 
اجل�����دي�����د ي����ك����ون ع���ل���ى ال������راب������ط : 
 https://goo.gl/8jtXfu
اأبل  متجر  على  ال��دخ��ول  ميكن  كم� 
https://  : ال��راب��ط  ع��ل��ى  ���ص��ت��ور 

goo.gl/CdTuro

•• دبي-الفجر:

مركز  نظم  ال�صيفي،  الثق�يف  ن�ص�طه  اإط����ر  يف 
ال�صبت  ب��دب��ي  وال����رتاث  للثق�فة  امل���ج��د  جمعة 
“اخل�صو�صية  بعنوان  تدريبية  ور�صة  امل��صي، 
الإلكرتونية”،  ال��ت��وا���ص��ل  من�ص�ت  يف  الأم��ن��ي��ة 
املعلوم�ت  اأم��ن  خبري  �ص�مي  النور  عبد  قدمه� 
وامل���������درب ال��������دويل امل���ع���ت���م���د م����ن الأك�����دمي����ي����ة 

وذلك  الب�صرية،  امل����وارد  لتطوير  الربيط�نية 
حيث  والإع����الم،  للن�صر  مرك��ص  م��ع  ب�لتع�ون 
�صهدت الور�صة ح�صورا مكثف� �صم 42 متدرب�ً 
امل��وؤ���ص�����ص���ت احلكومية  م���ن خم��ت��ل��ف  وم��ت��درب��ة 
ال��وع��ي يف  اإىل ن�صر  ال��ور���ص��ة  واخل������ص��ة. تهدف 
اأم���ن امل��ع��ل��وم���ت، وت��ث��ق��ي��ف اجل��م��ه��ور يف كيفية 
ال�صبك�ت  خم����ط���ر  م���ن  اخل�����ص��و���ص��ي��ة  ح��م���ي��ة 

الإلكرتونية.

ا�صتهل املدرب عبد النور �ص�مي الور�صة مبقدمة 
يف جم�ل اأمن املعلوم�ت واملخ�طر الإلكرتونية، 
وافي�ً لأهم املف�هيم وامل�صطلح�ت،  وقدم �صرح�ً 
ال��ن���ح��ي��ة الأمنية  امل�����ص��ت��خ��دم م���ن  وو����ص���ح ح���ق 

الإلكرتونية واخل�صو�صية التي ي�صتحقه�.
 ون����ب����ه ع���ل���ى ال����ربجم����ي�����ت اخل���ب���ي���ث���ة، وط����رق 
ك�لفريو�ص�ت  له�  والت�صدي  واحلم�ية  الوق�ية 
وال�����ربجم�����ي������ت ال���ع�������ص���وائ���ي���ة وال����ربجم����ي�����ت 

ال��ت��ج�����ص�����ص��ي��ة، وك������ذاك ن��ب��ه ع��ل��ى ال���وق����ي���ة من 
الرائجة  الح��ت��ي���ل  وك�����ص��ف ط���رق  امل��ح��ت���ل��ن، 
املك�مل�ت ور�ص�ئل الربيد الإلكرتوين  وخ�صو�ص� 
التي تعد بجوائز وهمية ل�صطي�د امل�صتخدمن 

بغر�ص �صرقتهم.
امل����درب التعريف  امل���ح����ور ال��ت��ي ت��ن���ول��ه���  وم���ن 
مبخ�طر الألع�ب الإلكرتونية ل�صيم� يف مرحلة 
الإدم�ن، حيث مت الت�أكيد على م�صوؤولية اأولي�ء 

اإعدادات الأجهزة الإلكرتونية  الأمور يف �صبط 
ال�صتخدام.  ووق���ت  ال��ع��م��ري،  امل��ح��ت��وى  ح�صب 
الدكتور  الور�صة ق�ل  �صوؤال للجمهور حول  ويف 
الق��صمية:  اجل���م��ع��ة  م��ن  ب��وع��ب��داهلل  لعبيدي 
م��و���ص��وع ال��ور���ص��ة ه��و م��و���ص��وع ال�����ص���ع��ة. فعلى 
الإلكرتونية  ال��ت��وا���ص��ل  مل���واق���ع  م�����ص��ت��خ��دم  ك���ل 
وغريه�  الذكية  والهواتف  املحمولة  والأج��ه��زة 
وثق�فة يف  لديه معرفة  تكون  اأن  الو�ص�ئل،  من 

التع�مل معه�. والأمر يهم اجلميع ول يقت�صر 
املتدربون  �صكر  اخل��ت���م  ويف  املتخ�ص�صن.  على 
التي  ال��ور���ص��ة  ه���ذه  ول��ل��م��رك��ز تنظيم  ل��ل��م��درب 
اأ����ص����ف���ت ل��ه��م ال��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ل��وم���ت القيمة 
واجلديدة. ثم ق�م الأ�صت�ذ اأنور الظ�هري رئي�ص 
املدرب  بتكرمي  للمركز  الع�مة  العالق�ت  �صعبة 
على اأدائه وتطوعه يف تقدمي هذه الور�صة، كم� 

جرى توزيع ال�صه�دات على امل�ص�ركن.

�صعيد بن طحنون يح�صر �أفر�ح �لكعبي 
و�ل�صاعدي و�لنا�صري و�ل�صام�صي

•• العني -وام:

ح�صر مع�يل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهي�ن حفل الإ�صتقب�ل الذي اأق�م�ه ال�ص�عر حمدان 
الكعبي مبن��صبة زف�ف جنله اأحمد اإىل كرمية �صلط�ن �صعيد بن حمد ال�ص�عدي و�ص�مل عبيد 
كرمية  اإىل  وحمدان  الكعبي  حمدان  عبيد  كرمية  اإىل  عبيد  جنليه  زف���ف  مبن��صبة  الن��صري 

عبداهلل مطر ال�ص�م�صي.
وكب�ر  القب�ئل  ال�صيوخ ووجه�ء  - عدد من  للموؤمترات  بق�عة  اأقيم  ال��ذي   - كم� ح�صر احلفل 

ال�صخ�صي�ت وامل�صوؤولن وح�صد كبري من املدعوين واأهل وذوي العر�ص�ن واملهنئن.
وت�صمن احلفل عرو�ص�ً فنية �صعبية من وحي الرتاث الإم�راتي.

»�لد�خلية « تطلق �الإ�صد�ر �جلديد لتطبيقها �لذكي

بالتعاون مع موؤ�ش�شة ال�شارقة للتمكني االجتماعي

�صرطة �ل�صارقة حتقق �أمنيات �أيتام �لتمكني مبمار�صة مهنة )�صرطي مرور(

دورة �ل�صيخ �صقر �ل�صيفية �لر�بعة ت�صتقبل طالبها
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

ا�صتقبلت موؤ�ص�صة راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي طالبه� 
ال�صيفية  ���ص��ق��ر  ال�����ص��ي��خ  “دورة  ال�صيفية  دورت���ه����  يف 
الرابعة” �صب�ح اأم�ص، وذلك من خمتلف الفئ�ت ذكورا 
ال�صيفية،  املخ�ص�صة للدورة  واإن�ث�، يف جميع مراكزه� 
ال�����ص��رك���ل، ومركز  بيت  وم��رك��ز  ال��غ��زال،  م��رك��ز  ومنه� 
فتي�ت الرم�ص، ومركز نورة بنت �صلط�ن، ومركز وادي 
املراكز  يف  الطالب  اإقب�ل  الأول  اليوم  و�صهد  العجيلي، 
ب��ك��ل ن�����ص���ط وح��ي��وي��ة وه��م��م ع���ل��ي��ة لك��ت�����ص���ب الفوائد 
اإدارات  وا�صتقبلت  الرتفيهية،  ب���ل��ربام��ج  وال�صتمت�ع 
وترحيب  ح��ف���وة  بكل  الأول  يومه�  يف  طالبه�  امل��راك��ز 
و�صرور، وبداأ الطالب يومهم  بربن�مج ترفيهي �صملت 
التذك�رية عليهم  الهداي�  توزيع  واألع�ب�، ومت  م�ص�بق�ت 

واحللوي�ت وال�صي�فة.
اخليمة  راأ���ص  موؤ�ص�صة  ع�م  مدير  ال�صحي  اأحمد  واأ�ص�ر 
الدورة  ل��ه��ذه  املنت�صبن  ع��دد  اأن  اإىل  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن 
على  للطلبة  الكبري  الإق��ب���ل  يعك�ص  وذل��ك   ،300 بلغ 
من  ب�لك�مل  له�  التجهيز  مت  التي  ال�صيفية،  ال���دورة 
والفع�لي�ت  ب�لأن�صطة  دورة مليئة  لتكون  النواحي،  كل 

ا�صتغالل  اإىل  ال����دورة  ه��ذه  وت��ه��دف  للطلبة،  املتنوعة 
اأوق�ت فراغ الطالب يف الإج�زة ال�صيفية، واإت�حة فر�ص 
وغر�ص  مواهبهم،  وتنمية  لهم،  وال��رتف��ي��ه  ال�صتف�دة 
الأن�صطة  خالل  من  نفو�صهم،  يف  والعتدال  الو�صطية 
والفع�لي�ت والرحالت الرتفيهية املتنوعة التي تنظمه� 
هذه الدورة، وتقدمي اجلوائز الت�صجيعية لهم يف نه�ية 

الدورة.
الرابعة  ال�صيفية  �صقر  دورة  ب���أن  ال�صحي  اأحمد  واأف���د 
حلق�ت  وملنت�صبي  الإم�������رات  دول���ة  مل��واط��ن��ي  خ�ص�صت 
املوؤ�ص�صة من الذكور والإن�ث، مللء اأوق�ت فراغهم ب�لعلم 
والف�ئدة، م�صريا اإىل اهتم�م املوؤ�ص�صة بطالبه�، وتقدمي 
كل الدعم والت�صجيع لهم لال�صتف�دة من هذه الدورة، 
يف  و�صتنتهي  اأ�ص�بيع،  اأرب��ع��ة  ت�صتمر  ال���دورة  اأن   مبين� 

منت�صف اأغ�صط�ص يف املراكز.
واأع�����رب اأح���م���د ال�����ص��ح��ي ع���ن ���ص��ك��ره ل���دول���ة الإم������رات 
الدورات  لهذه  املتوا�صل  لدعمهم  احلكيمة  وقي�دته� 
الوطن،  لأب��ن���ء  وال��ف���ئ��دة  النفع  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�صيفية 
واملواهب  العقول  وتنمية  الأجي�ل  بن�ء  على  وحر�صهم 
وغ��ر���ص الإب�����داع والب��ت��ك���ر، ب���ع��ت��ب���ره��م ث���روة الوطن 

وم�صتقبله امل�صرق

من اأجل وقاية فعالة ت�شمل الكبار وال�شغار

»مركز جمعة �ملاجد« ينظم ور�صة �خل�صو�صية حول من�صات �لتو��صل �الإلكرتونية
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-وام:

ال�  ال��دورة  فع�لي�ت  والإع���الم يف  للثق�فة  الفجرية  هيئة  ت�ص�رك 
اململكة  من مهرج�ن جر�ص للثق�فة والفنون الذي يق�م يف   33
الأردنية خالل الفرتة من 19 اإىل 28 يوليو اجل�ري يف املدينة 
الأثرية �صم�يل اململكة قبيل اإق�مة فع�لي�ت م�ص�حبة يف الع��صمة 

عم�ن.
وت�أتي م�ص�ركة الهيئة لتحيي الرتاث الإم�راتي بفنونه ال�صعبية 
ال�ص�عر  بقي�دة  احلربية  “العوايد”  فرقة  حتيي  حيث  املتنوعة 

الإم����رات���ي حم��م��د ال�����ريواين ال�����ص��ح��ي ح��ف��ال ل��ل��ف��ن��ون ال�صعبية 
والرتاثية الإم�راتية ي�صم لوح�ت “الرزيف” و”اليولة” وذلك 

يف 22 يوليو احل�يل على م�صرح املدرج ال�صم�يل.
هذه  اأن  للمهرج�ن  التنفيذي  املدير  �صم�قة  اأب��و  حممد  واأو�صح 
بنوده�  �صملت  اجلهت�ن  اأبرمته�  اتف�قية  عقب  ت���أت��ي  امل�ص�ركة 
على تدعيم ال�صراكة يف املج�لت الثق�فية والتدريبية والبحثية 
والعلمية والتطويرية وتنظيم الربامج الثق�فية امل�صرتكة والتي 

من ج�نبه� مهدت لإق�مة جمموعة اأن�صطة متنوعة م�صرتكة.
م��ن ج��ه��ت��ه اأك����د ���ص��ع���دة ح��م��دان ك���رم ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر ع����م هيئة 

العالق�ت  تعك�ص  امل�ص�ركة  ه��ذه  اأن  والإع���الم  للثق�فة  الفجرية 
واململكة  املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة  ب��ن  املميزة  الثق�فية 
تعزيز  امل�ص�ركة  اأول��وي���ت  من  اأن  اإىل  م�صريا  اله��صمية  الردن��ي��ة 
املعرفة برتاث الإم�رات العريق ب�عتب�ره اأحد اأهم مكون�ت الهوية 

الوطنية الإم�راتية.
البن�ء مع  التع�ون  الهيئة على حتقيق  اإىل حر�ص  الكعبي  ولفت 
وزارة الثق�فة ب�ململكة الردنية يف املج�لت الثق�فية ب�لإ�ص�فة اإىل 
البلدين  بن  امل�صرتكة  الثق�فية  والربامج  امل�ص�ريع  يف  امل�ص�ركة 

والتي من �ص�أنه� اإثراء وتو�صعة جم�ل التع�ون والتب�دل الثق�يف.

�لفجرية للثقافة و�الإعالم ت�صارك يف مهرجان »جر�ش« 

•• باري�ص -وام:

�صرف  الإم������رات ك�صيف  دول���ة  ���ص���رك��ت 
الذي  اخل������ص  الدبلوم��صي  احل��ف��ل  يف 
اجلمهورية  اح��ت��ف���لت  مبن��صبة  اأق��ي��م 
واملعروف  ال��وط��ن��ي  بعيده�  الفرن�صية 
بيوم الب��صتيل وي�ص�دف 14 يوليو من 

كل ع�م.
و���ص��ه��د احل��ف��ل - ال����ذي اأق���ي���م يف ال����� “ 
ح�صور   - “ ب��ب���ري�����ص  روي�����ل  ب�فيليون 
ال�صفراء  م���ن   1200 ع��ل��ى  ي��زي��د  م���� 
لدى  املعتمدين  الدبلوم��صين  وك��ب���ر 
اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة  الفرن�صية  اجل��م��ه��وري��ة 
والإقليمية  ال��دول��ي��ة  املنظم�ت  ممثلي 

وكب�ر رج�ل الأعم�ل.
ون���ق���ل���ت م���ع����يل ���ص��م��� ب���ن���ت ���ص��ه��ي��ل بن 
امل���زروع���ي وزي����رة دول����ة ل�صوؤون  ف���ر���ص 
الفرن�صية حتي�ت  اإىل احلكومة  ال�صب�ب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهي�ن  اآل 
و����ص����ح���ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د 
رئي�ص جمل�ص الوزراء ح�كم دبي “رع�ه 
اهلل” و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
ن�ئب  اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د 
الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة ومتني�ت 
املزيد  فرن�ص�  و�صعب  حلكومة  �صموهم 

من التقدم والزده�ر.
وهن�أت مع�ليه� خالل كلمته� الرئي�صية 
الوطني  ب��ع��ي��ده���  ف��رن�����ص���  احل���ف���ل  يف 
جن�ح�ت  حققت  فرن�ص�  اأن  اإىل  م�صرية 
مثرية لالإعج�ب على مدى ال�صنوات ال� 
229 امل��صية متمنية املزيد من التقدم 
والزده�ر يف الأي�م وال�صنوات الق�دمة ». 
وجددت مع�ليه� التزام حكومة الإم�رات 
لتعزيز  الفرن�صية  احلكومة  مع  ب�لعمل 

الروابط التي جتمع بن البلدين.
وق�����ل����ت : “ اإن������ه م����ع وج������ود ارت���ب����ط 
وث��ي��ق ب��ن ب��ل��دي��ن��� م��ن خ���الل امل�ص�لح 
والثق�فية  والأم����ن����ي����ة  الق���ت�������ص����دي���ة 
يدا  ن�صتثمر  اأن  املنطقي  فمن  املتب�دلة 
بيد يف �صراكة متكنن� من حتقيق املزيد 
لنحققه  كن�  مم�  اأك��رث  مع�  النج�ح  من 
الدولة  ع���ن  م���ف���ردة ومب���ع���زل  ب�����ص��ورة 

الأخرى«.
وت�صمن احلفل تقدمي عرو�ص م�صتمدة 
الغنية  الإم�راتية  والثق�فة  الرتاث  من 
ب�لإ�ص�فة اإىل م�أكولت تقليدية واأطب�ق 
الثق�فية  الفع�لي�ت  من  وغريه�  �صهية 

التي ا�صتمرت على مدار اليوم.
و�صهدت العالق�ت الثن�ئية بن البلدين 
تقدم� كبريا خالل ال�صنوات امل��صية ل 
انعك�ص  وال���ذي  الثق�يف  امل��ج���ل  يف  �صيم� 
م���وؤخ���را يف ال�����ص��راك��ة ال��ت��ي اأث���م���رت عن 
الذي  اأبوظبي   - اللوفر  متحف  افتت�ح 
يعترب من اأبرز املع�مل الثق�فية يف الع�مل 
ال�صرتاتيجية  اأهميته  �صوء  يف  خ��صة 
ب�لن�صبة لكل من دولة الإم�رات العربية 

املتحدة وجمهورية فرن�ص�.
اأ����ص����رت م��ع���يل �صم�  ال�����ص��دد  ويف ه���ذا 
اإىل التطور املميز يف ال�صراكة  املزروعي 
نوفمرب  ح��دث يف  وال���ذي  البلدين  ب��ن 
اللوفر  م��ت��ح��ف  اف��ت��ت���ح  ل����دى  امل������ص��ي 
املتحف  ه��ذا   .. ع�ملي�  ال�صهري  اأب��وظ��ب��ي 
ال�صتثن�ئي الذي يروي ت�ريخ الإن�ص�نية 
ا�صتك�ص�فه�  اإىل  يدعون�  فريد  ب�أ�صلوب 
مرة اأخرى ولأول مرة من خالل مق�ربة 
جديدة جتعلن� اأكرث تق�رب� وت�ص�به� من 
والف�ص�ء  الثق�ف�ت  اأي وقت م�صى عرب 
املبتكر  ال��ف��ن  خ���الل  ف��م��ن   .. وال���زم���ن 
والذي ميثل ك�فة الأدي���ن والتق�ليد يف 
اللوفر  متحف  يدعون�  والغرب  ال�صرق 
امل�صرتكة  اإن�ص�نيتن�  يف  للنظر  اأبوظبي 

عرب منظور جديد ».
ي��ذك��ر اأن م��ت��ح��ف ال��ل��وف��ر اأب��وظ��ب��ي مت 
وهو   2017 ن��وف��م��رب   8 يف  اف��ت��ت���ح��ه 
اأول متحف ع�ملي يتم افتت�حه يف الع�مل 
ال��ع��رب��ي واأك���رب م�����ص��روع ث��ق���يف ت���روج له 
املتحف  ي�صم  ح��ي��ث  اخل�����رج  يف  فرن�ص� 
جم��م��وع��ة م���ن الأع����م�����ل ال��ف��ن��ي��ة التي 
والفرتات  احل�����ص���رات  جل��م��ي��ع  تنتمي 
احلجري  الع�صر  م��ن  اب��ت��داء  الزمنية 
احلديث  الع�صر  اإىل  و���ص��ول  احل��دي��ث 
ومي���ث���ل امل��ت��ح��ف رم�����زا ل��الن��ف��ت���ح على 

ال���ع����مل ورم�����زا ل��ل��ت�����ص���م��ح ح��ي��ث يلتقي 
ال�����ص��رق ب���ل��غ��رب ع��ل��ى ط��ري��ق احلرير 

الت�ريخي.
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  اف��ت��ت���ح متحف  وي���أت��ي 
بدولة  خ��������ص  ح�����دث  م����ع  ب����ل���ت���زام���ن 
الإم�رات العربية املتحدة وهو الحتف�ل 
مب��ئ��وي��ة امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����ص��ي��خ زاي�����د بن 

�صلط�ن اآل نهي�ن “طيب اهلل ثراه ».
وق�لت مع�ليه�: “ ول��دت الإم���رات من 
الذي  ال��ك��ب��ري  زعيمن�  وح��ك��م��ة  ب�����ص��رية 
والجتم�عية  الب�صرية  التنمية  و���ص��ع 
والقت�ص�دية يف قلب اهتم�م�ته وغر�ص 
العربية  الإم���رات  لدولة  ك�أ�ص��ص  العلم 

املتحدة«.
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  وك���ن 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهي�ن  اآل  زاي��د 
اهلل” قد اأعلن ع�م 2018 “ع�م زايد” 
ال��ع��دي��د من  ال��ع���م  ه���ذا  �صي�صهد  ح��ي��ث 
والتي  وامل��ب���درات  والأح���داث  الفع�لي�ت 
اإحي�ء  الإم�����رات  دول��ة  يف  تنظيمه�  يتم 
ال�صيخ  املغفور له  امللهم  الزعيم  لذكرى 

“ طيب  ن��ه��ي���ن  اآل  ���ص��ل��ط���ن  ب���ن  زاي�����د 
اهلل ث���راه “ ول��ت��ربز اإرث���ه وت��ع��زز القيم 
على  الإم�����رات  دول��ة  وبنى  ع��صه�  التي 
ال�صيخ  ل��ه  املغفور  ع��رف  وق��د  اأ�ص��صه�. 
ق�ئد حكيم ورجل ملهم وقد  ب�أنه  زايد 
اأف�صل ل�صعبه وك�ن  ا�صت�صرف م�صتقبال 
الث�قبة ليجعله�  لديه احلكمة والروؤية 
ال�صع�ب  ب�لرغم من كل  واقع� ملمو�ص� 
والتحدي�ت م� اأ�صهم يف حتقيق التنمية 
امل�صتدامة وبن�ء اقت�ص�د قوي على اأ�ص�ص 
 : املزروعي  �صم�  مع�يل  وق�لت  را�صخة. 
حدود  اأي  وقدراتن�  م�ص�ريعن�  تعرف  ل 
معر�ص  جعل  اإىل  ن�صعى  ال���روح  وب��ه��ذه 
ع�ملي�  م��ع��ر���ص���   2020 دب����ي  اإك�����ص��ب��و 
لقب  لي�صتحق  ب���ل��غ��ة  ع���مل��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ذا 
اأكرب معر�ص يف الع�مل حتى الآن. وقد 
170 دول��ة م�ص�ركته�  اأك��رث من  اأعلنت 
يف اك�صبو دبي والذي يق�م حتت �صع�ر “ 
امل�صتقبل” نظرا  توا�صل العقول و�صنع 
العقول  على  وامل�صتدام  الف�عل  لت�أثريه 
بن�ء  يف  ول���دوره  والأف��ك���ر  والطموح�ت 

وازده����را  وانفت�ح�  ترابط�  اأك���رث  ع���مل 
للجميع.

واأ�ص�فت مع�ليه� : اإن اهتم�من� ب�لبيئة 
وال���ص��ت��دام��ة ���ص��يء را���ص��خ وق����دن���� نحو 
املج�ل  ه��ذا  ك��ب��رية يف  اإجن�����زات  حتقيق 
اأهمه� مدينة م�صدر التي جت�صد مث�ل 
ي��ح��ت��ذى وم�����ص��روع��� رائ����دا ح��ي��ث تعترب 
اإحدى اأكرث مدن الع�مل ا�صتدامة وتقوم 
الكربونية  الن��ب��ع���ث���ت  م��ن  ع��ل��ى احل���د 
املدينة مفهوم� جديدا  ب�لك�مل ومتثل 
للحي�ة الع�صرية ومنوذج� لن�صر املعرفة 

وامل�ص�همة يف بن�ء م�صتقبل م�صتدام.
م����ن ج����ن���ب���ه ق������ل ع���م���ر ����ص���ح����دة ن�ئب 
امل�ص�ركن  ل��ع��م��ل��ي���ت  الأول  ال��رئ��ي�����ص 
الدولين يف معر�ص اإك�صبو 2020 دبي 
: “ نعمل بجد لتقدمي معر�ص ع�ملي له 
الق�رات  ع��رب  وت����أث���ري  حقيقية  اأه��م��ي��ة 
اإك�صبو  م��ع��ر���ص  و���ص��ي��ك��ون  والأج����ي�����ل 
ب�لبتك�ر  ع�ملي�  احتف�ل  دب��ي   2020
والتع�ون يجمع بن املجتمع�ت والبلدان 
اليوم  وي�صرن�  الع�مل  اأنح�ء  جميع  من 

املجتمع  م��ع  ب�ري�ص  يف  هن�  نتواجد  اأن 
ب�لعيد الوطني  الدبلوم��صي لالحتف�ل 

الفرن�صي ولنن�صر ر�ص�لتن� ».
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ل ���ص��ع���دة حم��م��د جميل 
ل�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��رحم��ي 
“م�صدر”:  امل�صتقبل  لط�قة  اأب��وظ��ب��ي 
يف  ب���مل�����ص���رك��ة  “م�صدر”  ت��ت�����ص��رف   “
الفرن�صي  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  اح���ت���ف����لت 
الأمر الذي يعك�ص مت�نة العالق�ت بن 

البلدين ال�صديقن ».
ال�صركة  ت���أ���ص��ي�����ص  م��ن��ذ   “  : واأ�����ص�����ف 
اإق�مة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ن���   2006 ع����م  يف 
الأعم�ل  جمتمع  م��ع  وط��ي��دة  ���ص��راك���ت 
التقني�ت  ت�����ص��وي��ق  ���ص��م��ل��ت  ال��ف��رن�����ص��ي 
امل�صتدام  العمراين  والتطوير  النظيفة 
ال���ع���دي���د من  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب����لإ����ص����ف���ة 
الط�قة  ق��ط���ع  يف  الرئي�صية  امل�����ص���ري��ع 
امل���ت���ج���ددة ف�����ص��ال ع���ن م�����ص���رك��ة مئ�ت 
وتقدميه�  �صنوي�  الفرن�صية  ال�صرك�ت 
لال�صتدامة  اأب��وظ��ب��ي  لأ���ص��ب��وع  ال��دع��م 
جم�ل  يف  الع�ملية  التجمع�ت  اأك��رب  اأح��د 

ال�صتدامة«.
وق�����ل م��ت��ح��دث ب������ص��م “ اأدن�����وك “ : “ 
مت���ت���د ال�������ص���راك���ة ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
ع�م�   75 من  لأك��رث  فرن�ص�  جمهورية 
ب����دور م��ه��م يف تطوير  ق���م��ت خ��الل��ه��� 
اأبوظبي  اإم����رة  وال��غ���ز يف  النفط  حقول 
ع�����رب ع�����الق������ت ال���������ص����راك����ة وال����ت����ع�����ون 
�صركة  م����ع  ت��رب��ط��ه���  ال���ت���ي  ال���وط���ي���دة 
ب���رتول اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة “ اأدن����وك “ 
القط�ع”.  وم��راح��ل  جم���لت  جميع  يف 
“ يوم  لفرن�ص�  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  وي��وف��ر 
ب�لعديد  لالحتف�ء  فر�صة   “ الب��صتيل 
م���ن ال��ن��ج���ح���ت ال��ت��ي حت��ق��ق��ت نتيجة 
تعززت  والتي  ال�صرتاتيجية  لعالقتن� 
اأكرث يف �صهر م�ر�ص برت�صية اثنن من 
المتي�زات البحرية اجلديدة يف اأبوظبي 
ع��ل��ى ���ص��رك��ة ت��وت���ل وي��ق��دم ذل���ك دليال 
وا�صح� على اجلوانب املتعددة ل�صراكتن� 
والتي  الط�قة  قط�ع  يف  ال�صرتاتيجية 
اأ�صهمت يف تعميق الروابط القت�ص�دية 
دولة  املتب�دلة بن  ال�صتثم�رات  وتعزيز 

الإم�رات وفرن�ص� » .
ومثل �صركة الحت���د للطريان يف هذا 
احلدث كل من حممد البلوكي الرئي�ص 
بيكوز  وغريغوار  للعملي�ت  التنفيذي 
الغربية  اأوروب������  ملنطقة  ال��ع���م  امل��دي��ر 
الع�م  املدير  املهريي  ف�طمة  وال�صيدة 

لل�صركة يف فرن�ص� .
وق���ل��ت ف���ط��م��ة امل��ه��ريي امل��دي��ر الع�م 
 “  : ل���ل���ط���ريان يف ف��رن�����ص���  ل����الحت�����د 
ب�مل�ص�ركة  ل��ل��ط��ريان  الحت����د  يت�صرف 
الفرن�صي  الوطني  العيد  احتف�لت  يف 
وب�����ص��ف��ت��ن��� ���ص��رك��ة ط����ريان ت��رب��ط بن 
ب��ن بالدن�  وت��رب��ط  الإم�����رات وفرن�ص� 
لن�  ل�صرف  ف���إن��ه  واأف���رادن����  وثق�ف�تن� 

امل�ص�ركة يف هذا احلدث اله�م » .
املدير  امل�������ص���رخ  وق������ل حم��م��د ج��م��ع��ة 
لال�صتثم�ر  ال�ص�رقة  ملكتب  التنفيذي 
الأجنبي املب��صر “ ا�صتثمر يف ال�ص�رقة 
جت�����ص��د م�����ص���رك��ت��ن��� ���ص��م��ن وفد   “  :“

دول����ة الإم��������رات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
ه����ذا احل��ف��ل ب���ع��ت��ب���ر ف��رن�����ص��� واح����دة 
م����ن اأه������م ال�������ص���رك����ء ال���ف����ع���ل���ن على 
فر�صة  ال���ص��ت��ث��م���ري  ال��ت��ب���دل  �صعيد 
التي  ب�لفر�ص  امل�صتثمرين  لتعريف 
ال�ص�رقة  اإم���������رة  اق���ت�������ص����د  ي���وف���ره���� 
امل��ت��ن��وع وال�����ص��ري��ع ال��ن��م��و وخ������ص��ة يف 
والتي  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال���ن���م���و  ق���ط����ع����ت 
واخلدم�ت  والرتفيه  ال�صي�حة  ت�صمل 
اللوج�صتية والرع�ية ال�صحية والبيئة 
بن  الثن�ئية  ال��ع��الق���ت  وتتخطى   .  «
وفرن�ص�  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������رات 
القط�ع  لت�صمل  ومتتد  الثق�يف  املج�ل 
الع�صكري وال�صي��صي والتعليمي والآث�ر 
واملج�ل  والب�صرية  ال�صمعية  والفنون 
ال��ق���ن��وين وال��ط��ب��ي وغ���ريه���� والأه����م 
 . التج�رة والأع��م���ل  من ذلك قط�عي 
وتعترب دولة الإم�رات العربية املتحدة 
يف  لفرن�ص�  ال��ث���ين  التج�ري  ال�صريك 
العربية  اململكة  بعد  اخلليج  منطقة 
التب�دل  قيمة  بلغت  حيث  ال�صعودية 
دولر  ملي�رات   5 ي��ق���رب  م���  التج�ري 
اأك��رب م�صتثمر  وث���ين   2016 ع���م  يف 
 11 الإم����رات  متتلك  حيث  فرن�ص�  يف 
% من اأ�صهم ال�صتثم�رات الأجنبية يف 
حن تعد فرن�ص� ث�ين اأكرب م�صتثمر يف 
اإم�رة اأبوظبي وث�لث اأكرب م�صتثمر يف 

اإم�رة دبي.
اأك���رب م�صتثمر  ث����ين  وت��ع��د الإم�������رات 
اخلليج  منطقة  �صعيد  على  فرن�ص�  يف 
اأ�صهم  م��ن   ?35 متثل  حيث  العربي 
الوقت  ويف  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ال���ص��ت��ث��م���ر 
ن��ف�����ص��ه ف��ه��ي ت�����ص��م اأك�����رث م���ن 600 
�صركة ت�بعة ل�صرك�ت فرن�صية مع اأكرث 
يف  املكتتبة  ال�صرك�ت  م��ن   75% م��ن 

.CAC 40 البور�صة الفرن�صية
يف  يوليو   14 احتف�لت  اأن  اإىل  ي�ص�ر 
الع�صكرية  ب��ع��رو���ص��ه���  تتميز  ب���ري�����ص 
ت�����ق������م يف ج������دة  ال�����ت�����ي  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ال�ص�نزليزيه اإىل ج�نب عرو�ص الألع�ب 
الدبلوم��صي  احل��ف��ل  ومي��ث��ل  ال��ن���ري��ة 
ال��ذي يجمع  الأب���رز  الرئي�صي  احل��دث 
ال�������ص���ف���راء الأج������ن�����ب ومم���ث���ل���ن عن 

خمتلف املنظم�ت الدولية.

�الإمار�ت ت�صارك يف �حتفاالت فرن�صا بعيدها �لوطني

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1622 تنفيذ مدين
حمل  جمهول  ن�ير  برابه�ك�ران  كوتي�ت  ف�داكي  برابي�ص  �صده/1-  املنفذ  اىل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ريالين�ص للمق�ولت الع�مة ذ.م.م وميثله:نوال 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  احلو�صني  ظبيك  �ص�ملن  زاي���د 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )158330.76( درهم وذلك ر�صوم 
اخلدم�ت عن ال�صقة رقم 403 مبنى بيزن�ص ت�ور اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
�صتب��صر  املحكمة  ف�ن  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  املحكمة 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/839 تنفيذ مدين

امل��رب��وع��ي جم��ه��ول حمل  را���ص��د عبيد  ���ص��ده/1- عبيد  املنفذ  اىل 
عبداحلق  احمد  بلقي�ص  التنفيذ/�صلط�نه  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع  اأق�م عليك الدعوى  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )212250( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر 

هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2037 تنفيذ جتاري

�صينغ  كوم�ر  اجيت   -2 ����ص.ذ.م.م  نوف� لالن�ص�ءات  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/زارعي لتج�رة مواد البن�ء 
اأق���م عليك  ���ص.ذ.م.م وميثله:�ص�حلة خليفة لحج خليفة الب�صطي قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)89842( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه ف�ن املحكمة 
ب�لقرار  الل��ت��زام  ع��دم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتب��صر 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/360 تنفيذ عقاري

ذ.م.م  ال��ع��ق���ري  للتطوير  جلوبل  تنمي�ت  �صركة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان ط���ل��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ص���دق ع��م���د ال�صعد 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����م  ق��د  اهلل  خ��ري  �صبلي  وميثله:جو�صلن 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107022( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2163 تنفيذ جتاري

الق�مة  ���ص��ده/1- جم�ل وحيد جم�ل طه جمهول حمل  املنفذ  اىل 
مب� ان ط�لب التنفيذ/عمرو مو�صى فرج مو�صى جود قد اأق�م عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )32222( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح���ل��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/724 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- اجنلين� كراي�صكين� جمهول حمل الق�مة مب� ان 
ط�لب التنفيذ/الوروبية لالغذية البحرية �ص.ذ.م.م قد اأق�م عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )85074.3( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح���ل��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتب��صر  املحكمة  ف���ن 

اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2367 تنفيذ جتاري

يونيفري�ص�ل   -2 ابراهيم  حممد  علي  �صعب�ن  �صدهم�/1-  املنفذ  اىل 
ميت�ل )�ص�بق�( - �صركة املهند�ص العربي للتج�رة )ح�لي�( جمهول حمل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�صريف احمد حممد احمد ع��صور قد اأق�م 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )213468.5( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/260  مدين كلي

اىل املدعي عليه/احمد منور جوندال منور اقب�ل جوندال جمهول حمل الق�مة 
ال��دع��وى ومو�صوعه�  اأق�����م عليك  ال��واح��د ق��د  امل��دع��ي/ن��ور ف������ص��ل ع��ب��د  مب��� ان 
وقدره  ب�داء مبلغ  بينهم  فيم�  والتك�فل  ب�لت�ص�من  عليهم  املدعي  ب�لزام  الق�ص�ء 
املدعية تعوي�ص� ج�برا عم� حلقه� من ا�صرار م�دية  )1.000.000( درهم ل�ص�لح 
له�  املح�م�ة.وحددت  واتع�ب  وامل�ص�ريف  ب�لر�صوم  عليه�  املدعي  وال��زام  ومعنوية 
 ch.2.E.21:جل�صة يوم الثالث�ء املوافق:2018/7/24 ال�ص�عة:09:30�ص ب�لق�عة
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مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل .  
رئي�س الق�صم  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

���ص��رط��ة دبي  زار وف���د م���ن جم��ل�����ص 
برئ��صة  واجل�مع�ت  الكلي�ت  لطلبة 
املجل�ص،  رئ��ي�����ص��ة  ال��ع��و���ص��ي  ل��ب��ن��ى 
مركز �صرطة دبي الذكي يف منطقة 
لالطالع  وذل����ك  ووك«،  »ال�����ص��ي��ت��ي 
التي يقدمه� لأفراد  على اخلدم�ت 

اجلمهور.
وق�����دم ال��ن��ق��ي��ب اأح���م���د حم��م��د بن 
للذك�ء  ال��ع���م��ة  الإدارة  م���ن  ف��ه��د 
الإ���ص��ط��ن���ع��ي ���ص��رح���ً ل��ل��وف��د حول 
يوفره�  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  اخل���دم����ت 
امل��رك��ز لأف����راد اجل��م��ه��ور على مدار 
�صمنه�  ومن  اليوم،  يف  �ص�عة   24
اخل�����دم������ت اجل���ن����ئ���ي���ة وامل�����روري�����ة 
اخلدم�ت  ج���ن��ب  اإىل  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الأخ����رى ال��ت��ي ي��وف��ره��� امل��رك��ز دون 
ت��ق��دمي هذه  ب�����ص��ري يف  ت��دخ��ل  اأي 

اخلدم�ت لط�لبيه�.
الذكي  ال�����ص��رط��ة  م���رك���ز  اأن  واأك������د 

الذكية  ال�صرطية  اخل��دم���ت  ي��وف��ر 
متعددة  ب���ق��ة  للمتع�ملن  وي��ق��دم 

واملرورية  اجلن�ئية  اخل��دم���ت  م��ن 
 27 اإىل  ع��دده���  ي�صل  واملجتمعية 

خدمة   33 نحو  ج�نب  اإىل  خدمة، 
فرعية دون تدخل ب�صري.

وبن اأن مركز ال�صرطة الذكي يوفر 
مركز  خ���رج  ب��الغ  ت�صجيل  اإمك�نية 

احل�جة  ودون  التقليدي،  ال�صرطة 
والتوا�صل  م��وظ��ف��ن،  مق�بلة  اإىل 
املب��صر ب�لفيديو مع �صب�ط حتقيق 
ين�ق�ص  اإذ  ع���دة،  ب��ل��غ���ت  ي��ت��ح��دث��ون 
التف��صيل  املتع�ملن  مع  ال�ص�بط 
املتع�مل  اإىل  ي��ر���ص��ل  ث���م  ج��م��ي��ع��ه���، 

حم�صر اإف�دته حول البالغ.
 وبن اأن املركز يقدم نظ�م املعثورات 
مركز  اإىل  ال����ت����وج����ه  م����ن  ف����ب����دًل 
�صل�صلة  واتخ�ذ  التقليدي،  ال�صرطة 
املعثورات  لت�صليم  الإج������راءات  م��ن 
مركز  ي��ق�����ص��د  اأن  ال���ع���م���ي���ل  ع���ل���ى 
ال�����ص��رط��ة ال��ذك��ي، وي��ح��دد اخلدمة 
عليه�  ع��رث  التي  الأغ��را���ص  وي�صع 
ليتم  ل��ذل��ك،  خم�ص�ص  �صندوق  يف 
م�صتوى  ع��ل��ى  ن���ظ����م  يف  اإدراج�����ه������ 

املراكز، حتى تعود اإىل �ص�حبه�.

•• دبي –الفجر:

 اأكد حممد العبيديل املدير التنفيذي 
دبي  حم�كم  يف  الدعوى  اإدارة  لقط�ع 
ورئ��ي�����ص ف��ري��ق ن����دي امل��ب��دع��ن، اأن “ 
ن�دي املبدعن” ميثل جت�صيداً لروؤية 
�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  ن�ئب  مكتوم  اآل 
جمل�ص ال���وزراء ح�كم دب��ي رع���ه اهلل، 
البداعية،  والأف��ك���ر  املبدعن  لدعم 
اأر�صى  ال���ذي  الب��ت��ك���ر   ثق�فة  لتعزيز 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  دع�ئمه �ص�حب 
رئي�ص  ن����ئ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال���وزراء ح�كم  رئي�ص جمل�ص  ال��دول��ة 
دبي، رع�ه اهلل، منهج� را�صخ� ودع�مة 
�صي��ص�ته�  وتنفيذ  تطوير  يف  اأ�ص��صية 
بعمله�  ال�������ص���ل���ة  ذات  واج�����راءات�����ه������ 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي وال��ت��ن��ف��ي��ذي، وه���و م� 
ثق�فة  ت��ر���ص��ي��خ��ه���  اأي�����ص��� يف  ي��ت��ج��ل��ى 
ب�عتب�رهم�  الأفك�ر  و�صن�عة  البتك�ر 
ركنن اأ�ص��صن يف عمله� املوؤ�ص�صي على 
واملتع�ملن  لديه�  املوظفن  م�صتوى 
معه�، الأمر الذي �صيحقق على املدى 

املنظور الري�دة يف عمل املح�كم.
م��و���ص��ح��� ال��ع��ب��ي��ديل ي��ع��ت��رب م��ق��ر ) 
ن����دي امل��ب��دع��ن(  ال���ذي د���ص��ن��ه  �صمو 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
املجل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
م�صتمرة  اداري���ة  مم�ر�صة  التنفيذي، 
تق�د من قبل قي�دة املوؤ�ص�صة وترتابط 
ب��صرتاتيجية الدائرة يف جم�ل تعزيز 
البداع،  ت�ص�هم يف  بيئة عمل حمفزة 
وتوؤ�صل لآلية عمل نظ�مية و�صمولية 
تتيح ال��ف��ر���ص��ة مل��وظ��ف��ي ال���دائ���رة من 
اأج����ل ال���ص��ه���م ب����آرائ���ه���� واف���ك����ره���� يف 
ب�لإ�ص�فة  امل��وؤ���ص�����ص��ي،  العمل  تطوير 
اىل رفع كف�ءة وف�علية الداء وتطوير 
احتي�ج�ت  مع  يتوافق  مب�  اخل��دم���ت 
املتع�مل  ����ص���وت  وي����راع����ي  امل��ع��ن��ي��ن 

ومتطلب�ته.
واأ�����ص�����ف رئ��ي�����ص ن������دي امل��ب��دع��ن اأن 
الن�دي يهدف اإىل اإيج�د اأفك�ر مبتكرة 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي���ت  وواق���ع���ي���ة 
التفكري  للم�ص�ركن  وتتيح  ال��دائ��رة 
ب��دًل من منظور  من منظور احللول 
امل�ص�كل، وذلك لإحداث حتول جذري 

لو�صوح  احلكومي  العمل  طريقة  يف 
الإج����راءات  ح��ول  للمجتمع  ال�����ص��ورة 
الذي  ب�ل�صكل  الدائرة  به�  تقوم  التي 
ل يدع جم�ًل للتخمن اأو ال�صك لدى 
املعلومة  على  يح�صل  بحيث  العميل، 

املق�بل  ويف  خ��الل��ه��م  م���ن  م��ب������ص��رة 
واقرتاح�تهم  املجتمع  مل�ص�كل  ي�صتمع 
يف خم��ت��ل��ف جم������لت ع��م��ل ال���دائ���رة 
ل��ك��ون ال���دائ���رة ت��ت��ع���م��ل م��ع �صريحة 
ك���ب���رية م����ن امل���ج���ت���م���ع، وحت����ت�����ج اإىل 

حتقيق توا�صل فع�ل ت�صل من خالله 
لك�فة فئ�ت املجتمع.

لب�قة  ع����ر�����ص�����ً  ال����ع����ب����ي����ديل  وق��������دم 
امل���ب����درات ال��ت��ي ع��م��ل عليه� ف��ري��ق ) 
املبدعن( منذ انطالقه  منه�،   ن���دي 

اأهم  ع��ل��ى  حت��ت��وي  غ���رف  تخ�صي�ص 
والبتك�ر  ل��الأب��داع  ال��الزم��ة  املقوم�ت 
املبدعن يف حم�كم  ، وعر�ص جت���رب 
دبي ف�لدائرة  تهتم ب�كت�ص�ف املبدعن 
ورع�يتهم، و نقل قدراتهم اإىل املجتمع 
اإىل  املمكنة،  والو�ص�ئل  الطرق  ب�صتى 
ذهني  ع�صف  جل�ص�ت  تنظيم  ج���ن��ب 
ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ال�����دائ�����رة وال����دوائ����ر 
ملتقى  واق���م��ة  الأخ����رى،  احلكومية 
اأف�صل  م��ن  لال�صتف�دة    ، للمبدعن 
املم�ر�ص�ت يف جم�ل البداع، كم� ت�صمل 
لعر�ص  معر�ص  اق�مة  على  امل��ب���درات 
البتك�رية  والجن����زات  امل�ص�ريع  اه��م 
على  املبتكرين  وت��ك��رمي  دب��ي،  ملح�كم 
م�صتوى الدائرة، ب�لإ�ص�فة اىل ان�ص�ء 
الفك�ر  لحت�ص�ن  متخ�ص�ص  خمترب 

وتطبيقه�.
خمتربات  وت��ن��ب��ي  ط����رح  ج����ن���ب  اإىل 
2018 منه� خمترب  البتك�ر يف ع�م 
البتك�ر  “خمترب  الأول  الب���ت���ك����ر 
ملن�ق�صة ت�أخر تق�رير اخلربة” ، وي�أتي 
ذلك من حر�ص حم�كم دبي ب�خلروج 
تذييل  ت�����ص���ه��م يف  اب���داع���ي���ة  ب����أف���ك����ر 

جميع  تواجه  التي  ال�صعوب�ت  جميع 
اخلربة  ب�أعم�ل  واملعنين  املخت�صن 
م����ن ق�������ص����ة و م��ت��ق������ص��ن وخ�����رباء 
خمترب  و   ، واإداري�������������ن  وحم������م�����ن 
الدع�وى”  الث�ين” اإعالن�ت  البتك�ر 
“البتك�ر  الث�لث  البتك�ر  وخمترب    ،
وذل���ك  وال�صع�دة”،  الإي���ج����ب���ي���ة  يف 
تبنته�  ال��ت��ي  الإب����داع  ملف�هيم  ت��ع��زي��زاً 
والعمل  ال��ر���ص��ي��دة،  احل��ك��وم��ة  روؤي�����ة 
على ا�صتف�دة الدائرة منه�، وتطبيقه� 
من   ، ال��دائ��رة  ا�صرتاتيجية  لتحقيق 
له�  ليكون  البداعية  الأف��ك���ر  تقدمي 
�صدى كبري، و�صم�ن الرتق�ء ب�لدولة 
اىل م�ص�ف اأف�صل الدول ع�ملي� بحلول 
بوجود  امي����ن����ً  وذل����ك   ،2021 ع����م 
العقول املبدعة التي ميكن اأن ت�ص�هم 
يف عملي�ت التطوير والتح�صن لزي�دة 
النت�جية، ويتم ذلك من خالل منح 
الوظيفية  امل�صتوي�ت  لك�فة  الفر�صة 
خمتلف  ويف  الدارات،  ج���م���ي���ع  يف 
جم�لت العمل لتبني الفكر البداعي 

لتب�دل الأفك�ر واملعلوم�ت.
عودتن�  الر�صيدة  قي�دتن�  اأن  م��وؤك��داً 

ب�مل�صتقبل  التفكري  على  دائ���م  ب�صكل 
و����ص���ي����غ���ت���ه ب�����دل ان���ت���ظ����ر ق����دوم����ه، 
الإب������داع احل��ق��ي��ق��ي ل  اأن  اإىل  واأ����ص����ر 
مبدعن  ����ص���رك����ء  ب����وج����ود  ال  ي���ت���م 
والتميز،  ال��ن��ج���ح���ت  معهم  نتق��صم 
فريداً  تطويري�ً  مفهوم�  خ��الل  م��ن 
الأعم�ل  فبيئة  ال��ن��ج���ح،  على  يرتكز 
التغيري،  ���ص��ري��ع��ة  احل�����يل  ال��وق��ت  يف 
واأ���ص��ب��ح الب��ت��ك���ر ج��وه��ري���ً م��ن اأجل 
ل  التي  املوؤ�ص�صة  او  ف�لدائرة  البق�ء، 
جم�ل  يف  البتك�ر  على  القدرة  متلك 
ع��م��ل��ه���، ���ص��ت��واج��ه ب���ل��ت���أك��ي��د حتدي�ت 
كبرية و�صعبة، لهذا ف�إن البتك�ر من 
اأول���وي����ت اه��ت��م���م ال���دوائ���ر يف جميع 

املج�لت دون ا�صتثن�ء. 

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي للرق�بة الغذائية عن م�ص�ركته يف فع�لي�ت مهرج�ن  اأعلن جه�ز 
ليوا للرطب 2018 والذي ت�صت�صيفه غدا الأربع�ء مدينة ليوا مبنطقة 
اآل نهي�ن ن�ئب  ال�صيخ من�صور بن زايد  الظفرة برع�ية كرمية من �صمو 
اإدارة اجله�ز،  ال��وزراء وزير �صوؤون الرئ��صة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص جمل�ص 
وتتوا�صل فع�لي�ته حتى 28 يوليو اجل�ري بهدف تب�دل اخلربات الفنية 

بن املزارعن الإم�راتين لزراعة اأف�صل واأجود اأنواع الرطب.
ب�أن  اجله�ز  ب��صم  الر�صمي  املتحدث  الق��صمي  را�صد  ث�مر  املهند�ص  واأك��د 
ت�أتي  زاي��د  ع���م  وال���ذي ي�ص�دف  ال��ع���م  ه��ذا  املهرج�ن  م�ص�ركة اجل��ه���ز يف 

ت�أكيداً على حر�ص املغفور له ب�إذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن 
مل� متثله  النخيل  الزراعة والهتم�م ب�صجرة  طيب اهلل ثراه على تطوير 
رئي�صي�ً يف دعم  اأ���ص��ي��ل، وب�عتب�ر اجل��ه���ز لع��ب���ً  ت��راث��ي وث��ق���يف  م��ن رم��ز 
اأبوظبي  واإم�����رة  ع���م  ب�صكل  الإم�����رات  دول���ة  يف  التمور  �صن�عة  وتطوير 
على وجه اخل�صو�ص، حيث يتبنى اجله�ز حزمة من اخلطط والربامج 
اله�دفة لتنمية زراعة النخيل واإنت�ج التمور يف اإم�رة اأبوظبي، كم� يحر�ص 
برامج  2020( برتكيز   - ال�صرتاتيجية )2016  على حتقيق اخلطة 
الدعم والتنمية الزراعية لتحقيق ال�صتدامة، وتعزيز فع�لية نظ�م الأمن 

احليوي للوق�ية من الأمرا�ص والآف�ت.
املحلية  الأن�����ص��ط��ة  امل�����ص���رك��ة يف خمتلف  اإىل ح��ر���ص اجل��ه���ز على  واأ���ص���ر 

واملجتمعية للتعريف بدور وخدم�ت اجله�ز لتوعية فئ�ت املجتمع وو�صول 
لتحقيق ال�صالمة الغذائية يف الإم�رة اإىل ج�نب اإمي�نه ب�صرورة تو�صيع 
دائرة مب�دراته التوعوية يف منطقة الظفرة، لفت�ً اإىل اأن اجله�ز ب�صفته 
اأحد ال�صرك�ء ال�صرتاتيجين لهذه الفع�لية، �صيعمل على عر�ص منتج�ت 
بهدف  خ��صة  واإ���ص��دارات  كتيب�ت  له، وتوزيع  الت�بعة  الأب��ح���ث  حمط�ت 
و�صبل  النخيل  واآف����ت  ب���أم��را���ص  اجلمهور  اجله�ز، وتعريف  هوية  اإب���راز 

الوق�ية منه� ومك�فحته�. 
ويقدم جن�ح اجله�ز لزواره معلوم�ت �ص�ملة عن اجله�ز ودوره يف خدمة 
والرثوة  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  �صالمة  جم���لت  يف  واخت�ص��ص�ته  املجتمع 
احليوانية، وامل�ص�ريع التي ي�صرف على تنفيذه� واملب�درات التي يخ�ص�صه� 

اإىل  ب�لإ�ص�فة  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����رة  امل��زارع��ن وم��رب��ي احل��ي��وان���ت يف  ل�ص�لح 
الغذائية  ال�صالمة  درج�ت  اأق�صى  توفري  ل�صم�ن  توعوية  ن�ص�ئح  تقدمي 

للم�صتهلكن.
قط�ع  وحت�صن  تطوير  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة  للرق�بة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه���ز  وي�صعى 
الظفرة  املزارعن يف منطقة  واإر���ص���د  توعية  الزراعية من خالل  ال��رثوة 
وك�فة اأنح�ء الإم�رة، ان�صج�م�ً مع خطته ال�صرتاتيجية التي ت�صتمل على 
العديد من امل�ص�ريع والربامج احليوية التي تقدم خمتلف اأ�صك�ل الدعم 
ب�أف�صل  الزراعي  القط�ع  رفد  دور اجله�ز يف  كم� يربز  الزراعي،  للقط�ع 
الكوادر واخلدم�ت والتقني�ت، كم� ي�ص�رك ب�صكل �صنوي يف هذه الفع�لية، 

ت�أكيداً لدوره يف دعم اللجنة املنظمة له�.

�للو�ء �ملري يرت�أ�ش �جتماع فريق �الأزمات و�لكو�رث يف دبي

جمل�ش �صرطة دبي لطلبة �لكليات و�جلامعات يزور مركز �ل�صرطة �لذكي 

نادي �ملبدعني يف حماكم دبي يوفر بيئة خ�صبة من �ملبادر�ت الحت�صان �الأفكار �الإبد�عية وتطبيقها

�صرطة دبي ت�صت�صيف حملة »لنجعل هذ� �ل�صيف �أخ�صر«

•• دبي-الفجر:

تنفيذا لتوجيه�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الذي  وامل��ر���ص��وم  “رع�ه اهلل”،  دب��ي،  ال���وزراء ح�كم 
الأزم����ت  اإدارة  ف��ري��ق  اإن�����ص���ء  ب�ص�أن  �صموه  اأ���ص��دره 
وال���ك���وارث يف دب���ي، ت��راأ���ص ���ص��ع���دة ال��ل��واء عبد اهلل 
ل�صرطة دبي، الجتم�ع  الع�م  الق�ئد  امل��ري،  خليفة 
اإم�����ره دبي،  ال��ث���ين لفريق الأزم�����ت وال��ك��وارث يف 
الدكتور  ال��ل��واء  م��ي��دان، بح�صور  ف��ن��دق  وذل���ك يف 
اأحمد عيد املن�صوري، م�ص�عد الق�ئد الع�م ل�صوؤون 

�صعيد  حممد  وال��ل��واء  ب�لوك�لة،  اجلن�ئي  البحث 
بخيت، مدير الإدارة الع�مة للخدم�ت والتجهيزات، 
ق�ئد  اله�جري،  اأحمد  العزيز  عبد  رك��ن  والعميد 
والعميد  الداخلية،  ب���وزارة  اخل��صة  الأم���ن  ق��وات 
را�صد خليفة الفال�صي، م�ص�عد املدير الع�م ل�صوؤون 
املدين  للدف�ع  الع�مة  الإدارة  يف  والإن��ق���ذ  الإطف�ء 
ال�صويدي،  بطي  ك���م��ل  املهند�ص  والعميد  ب��دب��ي، 
ح�صن  وخليفة  للعملي�ت،   ال��ع���م��ة  الإدارة  م��دي��ر 
خلدم�ت  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال����دراي، 
الإ�صع�ف وب�قي اأع�ص�ء الفريق من الهيئة الع�مة 
لتنظيم قط�ع الت�ص�لت، والهيئة لإدارة الطوارئ 

والأزم�ت، وهيئة كهرب�ء ومي�ه دبي، وهيئة الطرق 
املدين،  الطريان  وهيئة  دبي،  وبلدية  واملوا�صالت، 
املتخ�ص�صة،  الت�ص�لت  وموؤ�ص�صة  ال�صحة،  وهيئة 

واملكتب الإعالمي حلكومة دبي.
وا�صتعر�ص املجتمعون قرارات الجتم�ع ال�ص�بق وم� 
ب��صتعدادات  املتعلقة  واجل��وان��ب  منه�،  تنفيذه  مت 
ك�رثة قد حت��دث، ل قدر  اأي  ال��دوائ��ر يف مواجهة 

اهلل.
وق���دم امل��ق��دم خ��ب��ري اأح��م��د ب��ورق��ي��ب��ة، م��دي��ر اإدارة 
م�صروع  ع��ن  للح�صور  ن��ب��ذة  وال���ك���وارث  الأزم������ت 
الأمن البحري الذي يت�صمن العديد من املب�درات 

والتي تهدف اإىل اإدارة الأزم�ت والكوارث البحرية 
ب��ك��ف���ءة ع���ل��ي��ة. وم���ن ج���ن��ب��ه��� ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت علي�ء 
املكتب  الذيب مدير الت�ص�ل ال�صرتاتيجي ممثل 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  دور  دب���ي،  الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 
التن�صيق  واآل���ي����ت  وال���ك���وارث  الأزم�������ت  ح�����لت  يف 
الدوائر  يف  الإع��الم��ي��ن  امل�����ص��وؤول��ن  خمتلف  م��ع 

احلكومية حلكومة دبي.
ويف خت�م الجتم�ع مت ا�صتعرا�ص عدد من املوا�صيع 
امل���درج���ة يف ج����دول الأع���م����ل امل��ق��دم��ة م��ن بلدية 
والأزم�ت  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  دب��ي 

والكوارث.

•• دبي-الفجر:

الإدارة  م��دي��ر  �صهيل  خ���ل��د  ال��ع��م��ي��د  ���ص��ه��د 
ال��ع���م��ة لإ���ص��ع���د امل��ج��ت��م��ع يف ���ص��رط��ة دبي، 
فع�لي�ت حملة »لنجعل هذا ال�صيف اأخ�صر« 
التي نفذته� هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي »ديوا« 
بهدف  دبي  ل�صرطة  الع�مة  القي�دة  مقر  يف 
الكهرب�ء  ا�صتهالك  تر�صيد  ب�آلي�ت  التوعية 
واملي�ه خالل فرتة الذروة يف اأ�صهر ال�صيف.

ال�����ص��ي��د مراد  م��ن  �صهيل  ال��ع��م��ي��د  وا���ص��ت��م��ع 
ال�صهب�ين، تنفيذي التوعية والرت�صيد يف » 
دي���وا«،    اإىل �صرح حول حملة »لنجعل هذا 

ال�صيف اأخ�صر« التي اأطلقته� هيئة كهرب�ء 
�ص�رائح  الوعي لدى  ومي�ه دبي، بهدف رفع 
وذلك  ال�صتهالك  تر�صيد  ب�أهمية  املجتمع 
للدوائر  ميدانية  زي����رات  تنفيذ  خ��الل  من 

واملراكز واجلمعي�ت التع�ونية.
واأكد ال�صهب�ين اأن احلملة تهدف اإىل توعية 
الذروة  وقت  ال�صتهالك  برت�صيد  اجلمهور 
يف فرتة ال�صيف وهي من ال�ص�عة 12 ظهراً 
ا�صتخدام  تقليل  على  وحثهم  م�ص�ًء،   6 اإىل 
بع�ص  ا�صتخدام  ت�أجيل  خ��الل  م��ن  الط�قة 
اأو  ك�لغ�ص�لت  ال���ذروة  بعد  م���  اإىل  الأدوات 
املالب�ص  ك���وي  اآلت  اأو  ال��ك��ه��رب���ء  م��ك���ن�����ص 

وغريه� من الأدوات الكهرب�ئية.
اإىل  اأي�������ص����ً  ت���ه���دف  اأن احل��م��ل��ة  ك��م��� واأك�����د 
الأجهزة  ا���ص��ت��خ��دام  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��ج��ي��ع 
للط�قة  ا�صتهالك�ً  الأق��ل  للبيئة  ال�صديقة 
والع�����ت�����م������د ع����ل����ى احل�����ل�����ول امل�������ص���ت���دام���ة 
واخل�صراء من اأجل توفري اأكرب قدر ممكن 

من الط�قة.
وب���ن اأن احل��م��ل��ة ت���أت��ي مت������ص��ي���ً م��ع خطة 
والط�قة،  البيئة  وا���ص��ت��دام��ة   2021 دب��ي 
والتي تعمل الدولة من خالله� على �صم�ن 
امل�����ص��ت��دام��ة وحم�ية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ا���ص��ت��م��راري��ة 
التنمية  ب����ن  ال�����ت�����وازن  وحت���ق���ي���ق  ال��ب��ي��ئ��ة 

الق��ت�����ص���دي��ة والج��ت��م���ع��ي��ة واحل��ف���ظ على 
احلف�ظ  يف  وامل�����ص���ه��م��ة  الطبيعية،  امل����وارد 
على النظ�م البيئي وحتقيق التنمية البيئية 

امل�صتدامة.
وح���ث ال�����ص��ه��ب���ين امل��وظ��ف��ن خ���الل تنفيذ 
مكيف  �صبط  اإج���راءات  اتخ�ذ  على  احلملة 
لتقليل  م���ئ���وي���ة  درج������ة   24 ع���ن���د  ال����ه����واء 
ا���ص��ت��ه��الك ال���ط����ق���ة، وال���ت����أك���د م���ن اإغ����الق 
املوفرة  امل�ص�بيح  وا�صتخدام  امل��ي���ه،  �صنبور 
من  الكهرب�ئية  الأج��ه��زة  وف�صل  للط�قة، 
اأي  ب�إ�صالح  واملب�درة  ال�صفر،  قبل  القواب�ص 

ت�صريب يف املنزل اأو احلديقة.

جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية ي�صارك يف مهرجان ليو� للرطب 2018

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/15  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- حممد بالل جمعة عبداهلل املع�صم جمهول حمل 
خمي�ص  وميثله:عبداهلل  اهلل  وداع���ة  املدعي/مريغني  ان  مب���  الق���م��ة 

غريب الن�خي اآل علي .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ط��ل��ب   
درهم   )500000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت���ري��خ:2018/1/10 
للمدعي والر�صوم وامل�ص�ريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1958 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �صده/1- عي�صى �ص�لح ال�صقر جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب 
التنفيذ/�صركة لك�صرى خلدم�ت ال�صراف الداري جلمعي�ت املالك ذ.م.م قد 
املبلغ املنفذ به  اأق�م عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
وقدره )91323( درهم وذلك ر�صوم اخلدم�ت عن ال�صقة رقم 403 مبنى بيزن�ص 
ت�ور اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2386 تنفيذ جتاري

م�صوؤولية  ذات  �صركة   - املراقبة  لنظمة  ب��صيفيك  �صده/1-  املنفذ  اىل 
�صع�دات  ي����زدي 4- كي�ن  ���ص���دات  راه���ولن 3- ح�صن  حم���دودة 2- دليب 
ي����زدي جم��ه��ول حم���ل الق����م���ة مب���� ان ط���ل��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دار التمويل 
������ص.م.ع ومي��ث��ل��ه:���ص��ي��خ��ة حم��م��د ���ص��ي��ف ع��ل��ي امل���ح���رزي ق��د اأق�����م عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  دره��م   )37872036.82(
ف�ن املحكمة �صتب��صر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/391  ا�صتئناف مدين    

ح�صن  عبداهلل  حميد   -2 ب��دوى  مب�رك  ب��دوى  ن��وره   -1 �صده/  امل�صت�أنف  اىل 
يو�صف جمهول حمل الق�مة مب� ان امل�صت�أنف / ا�صم�عيل حممد كرمي حممد 
البلو�صي وميثله:يون�ص حممد علي حممد الي��ص ال�صحي  قد ا�صت�أنف القرار/ 

احلكم ال�ص�در ب�لدعوى رقم 2017/490 مدين كلي بت�ريخ:2018/3/28     
وحددت له� جل�صه يوم الحد املوافق 2018/8/12 ال�ص�عة 10.00 �صب�ح�  ب�لق�عة 
ق�نوني� ويف ح�ل  او من ميثلكم  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم 

تخلفكم �صتجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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•• دبا احل�شن -وام: 

اأطلقت بلدية مدينة دب� احل�صن مب�درة 
التي  م��ب���درات��ه���  �صمن  امل�ء”  “�صقي� 
اإط�ر  يف  زايد” وذل��ك  “ع�م  يف  تنفذه� 
املجتمعية  وم�صوؤوليته�  امل�صتمر  �صعيه� 
و�صمن جهوده� التي تقوم به� يف العمل 
الن�ص�ين. وت�أتي هذه املب�درة تزامن� مع 
والتوطن  الب�صرية  امل���وارد  وزارة  ق��رار 
ت��وؤدى حتت  التي  الأعم�ل  ت�أدية  بحظر 
اأ�صعة ال�صم�ص ويف الأم�كن املك�صوفة من 
ال�ص�عة  وحتى  ظهرا   12:30 ال�ص�عة 
الث�لثة ع�صرا وذلك خالل الفرتة من 

. �صبتمرب   15 اإىل  يونيو   15
و����ص���ه���دت امل����ب�����درة - ال���ت���ي ت���ق����م حتت 
 “ امل����ء  �صقي�  ال�صدقة  “ اأف�����ص��ل  �صع�ر 
وت�صتهدف 1000 �صخ�ص - توزيع امل�ء 
خمتلف  على  خفيفة  وجبة  ج�نب  اإىل 
يقومون  ممن  ك�نوا  �صواء  العم�ل  فئة 
يقومون  م��ن  اأو  الإن�����ص���ئ��ي��ة  ب���لأع��م���ل 
النظ�فة  ك���ع���م����ل  خ���دم���ي���ة  ب�����أع����م�����ل 

والزراعة وغريهم .
اإىل ثالثة حم�ور  املب�درة  وت�صتند هذه 
املجتمعية  امل�������ص���وؤول���ي���ة  وه����ي  رئ��ي�����ص��ة 
ال��وط��ن يف ترجمه  وال��ت��ط��وع وخ��دم��ة 
ف��ع��ل��ي��ة ل��ث��ق���ف��ة اخل����ري وال���ع���ط����ء التي 
اإىل  امل�صتندة  الدولة  روؤي��ة  عليه�  ق�مت 
هويته� العربية وال�صالمية واإىل النهج 
زاي��د بن  ال�صيخ  له  املغفور  اإر�ص�ه  ال��ذي 

�صلط�ن اآل نهي�ن “ طيب اهلل ثراه » .
واأو����ص���ح ط���ل��ب ع���ب���داهلل ���ص��ف��ر مدير 
املب�درة  اأن  دب���� احل�����ص��ن  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
تهدف اإىل تخفيف وط�أة احلر عن هذه 

اأج��واء مك�صوفة  ال�صرائح التي تعمل يف 
يف مو�صم ال�صيف واإ�صع�ر هذه ال�صريحة 
من  يقدمونه  ومل�  لهم  املجتمع  بتقدير 
دب�  مدينة  وتطوير  خل��دم��ة  اإ���ص��ه���م���ت 

احل�صن. من ج�نبه ق�ل جمعه عبداهلل 
احلمودي رئي�ص ق�صم الت�ص�ل املوؤ�ص�صي 
�صقي�  م��ب���درة  اإن  امل��ب���درة  على  وامل�صرف 
التك�فل  لأوام�������ر  ت���ع���زي���زا  ت����أت���ي  امل������ء 

الج��ت��م���ع��ي ال����ذي ي��ح��ث ع��ل��ي��ه��� دينن� 
ال�صلة  تقوية  واإىل  احلنيف  الإ�صالمي 
ور�صم البت�ص�مة على وجوه هذه الفئة 

وزرع العمل اخلريي.

••دبي-وام:

يف  للت�صريع�ت  العلي�  “ اللجنة  ل�  الع�مة  الأم�نة  اأطلقت 
اإم�رة دبي” الربن�مج التحفيزي “�صع�دتكم غ�يتن�” والذي 
يهدف لتعزيز ج�ذبية وتن�ف�صية بيئة العمل املحفزة على 
الوطني  التوجه  مع  مت��صي�  والتميز  والإيج�بية  البتك�ر 

لتعزيز ال�صتثم�ر الأمثل يف العن�صر الب�صري.
ويركز الربن�مج على حم�ور عدة اأبرزه� حتفيز املوظفن 
الوحدات  وت�صجيع  الوظيفي  اأدائ��ه��م  مب�صتوى  لالرتق�ء 
ب�أف�صل  الل��ت��زام  على  العمل  وف��رق  واللج�ن  التنظيمية 
اإم�رة دبي ودولة  املوؤ�ص�صي على م�صتوى  التميز  مم�ر�ص�ت 
اآف�ق جديدة ل�صتقط�ب وا�صتبق�ء الكوادر  الإم�رات وفتح 
الب�صرية املوؤهلة وتعزيز الولء والنتم�ء الوظيفي ف�صال 
يتواءم  مب�  العلمي  التح�صيل  موا�صلة  من  متكينه�  عن 
وم��ت��ط��ل��ب���ت الأم����ن���ة ال��ع���م��ة. وي��ر���ص��خ ال��ربن���م��ج ثق�فة 
الإبداع والبتك�ر بن املوظفن من خالل تكرمي املتميزين 
ف�صال  املوؤ�ص�صي  الأداء  تطوير  يف  الف�علة  لإ�صه�م�تهم 
امل�ص�عدة  الفئ�ت  م��ن  املتميزة  ال��ك��وادر  جهود  تقدير  ع��ن 
لالأم�نة  الت�صغيلية  الأه���داف  حتقيق  يف  بدورهم  عرف�ن� 
اأح��م��د ب��ن م�صح�ر الأم���ن ال��ع���م ل�  ال��ع���م��ة. وق����ل �صع�دة 

الع�مة  الأم�نة  اإطالق  اإن  للت�صريع�ت”  العلي�  “اللجنة 
ترجمة  ي���أت��ي  غ�يتن�”  “�صع�دتكم  التحفيزي  للربن�مج 
الب�صري  العن�صر  ب�إ�صع�د  الرا�صخ  الأم�نة  حقيقية لإمي�ن 
وحتقيق ال�صتثم�ر الأمثل يف الإمك�ن�ت الواعدة والكف�ءات 

الإبداعية مب� يعزز دوره� الف�عل يف دعم امل�ص�عي الوطنية 
لبن�ء اأفراد منتجن ومبدعن وري�دين ي�صكلون الدع�مة 
دبي  “خطة  والتطور مت��صي� مع غ�ي�ت  للنه�صة  ال�صلبة 

.»2021

من ج�نبه� اأكدت موزة نغم��ص املن�صوري رئي�ص ق�صم املوارد 
الب�صرية يف الأم�نة الع�مة ل� “اللجنة العلي� للت�صريع�ت” 
وتنمية  تدريب  �صعيد  على  متقدمة  خطوة  الربن�مج  اأن 
ال��ك��ف���ءات ال��ب�����ص��ري��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ال���ص��ط��الع ب���دور اإيج�بي 
وموؤثر يف تعزيز التميز للمنظومة الق�نونية والت�صريعية 
وفق متطلب�ت امل�صرية التنموية الطموحة يف اإم�رة دبي.. 
مو�صحة اأن اأهميته تكمن يف كونه �ص�مال ومتك�مال ي�صتند 
اإىل حم�ور ه�مة اأبرزه� التكرمي الوظيفي وحتفيز الإبداع 
والبتك�ر وال�صع�دة والإيج�بية وت�صجيع التح�صيل العلمي 
والت�صريعية  الق�نونية  التخ�ص�ص�ت  يف  ال�����ص��واغ��ر  ل�صد 

والإدارية امل�ص�ندة مقدم� فر�ص وحوافز وامتي�زات عدة.
“موؤ�صر  اإط���الق  غ�يتن�”  “�صع�دتكم  ب��رن���م��ج  ويت�صمن 
ويقي�ص  امل��وظ��ف��ن  اآراء  ي��ج��م��ع  ال����ذي  املوظف”  ���ص��ع���دة 
“ق�صيمة ال�صع�دة” التي  م�صتوي�ت ال�صع�دة يومي� بج�نب 
من  املتميزين  على  التنظيمية  ال��وح��دات  روؤ���ص���ء  يوزعه� 
م��وظ��ف��ي الأم����ن���ة ال��ع���م��ة .. وي�����ص��م ال��ربن���م��ج 7 برامج 
املنتهية  املوظفن  وتكرمي  العلمي  التح�صيل  هي  فرعية 
ومك�ف�أة  الطويلة  اخل��دم��ة  اأ���ص��ح���ب  وت��ك��رمي  خدم�تهم 
اأع�ص�ء اللج�ن وفرق العمل واملك�ف�أة التقديرية والتحفيز 

والتكرمي املعنوي ومواليد ال�صع�دة.

•• ال�شارقة - وام:

تتوا�صل اأن�صطة وفع�لي�ت مع�صكر �صيف ال�ص�رقة 
 200 قبل  من  وكبري  يومي  بح�صور  الري��صي 
اإط�ر  يف  الأع��م���ر  خمتلف  م��ن  وم�ص�ركة  م�ص�رك 

فع�لي�ت جمل�ص ال�ص�رقة الري��صي.
ن�دي  يف  ي��ق���م  ال���ذي   - ال�صيفي  املع�صكر  وي�صكل 
متك�ملة  من�صة   - لل�صطرجن  ال��ث��ق���يف  ال�����ص���رق��ة 
م��ن ال��ف��ع���ل��ي���ت وال���ربام���ج ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي يقوم 
موا�صلة  اإط���ر  يف  الري��صي  ال�ص�رقة  جمل�ص  به� 
فع�لي�ت  ويطرح  وم�صوؤولي�ته..  براجمه  اأهدافه 

ودورات تثقيفية ومه�رات خمتلفة وفع�لي�ت فنية 
وزي���رات ورح��الت خالل فرتة الإج���زة ال�صيفية 

بهدف ا�صتثم�ر اأوق�ت الفراغ لدى امل�ص�ركن.
ال��ع���ج��ل رئ��ي�����ص جل��ن��ة الأندية  ���ص��ع��ي��د  واأو�����ص����ح 
اإدارة  مدير  ب��الدي  �صيف  برن�مج  يف  الري��صية 
الأن�صطة والفع�لي�ت املجتمعية يف جمل�ص ال�ص�رقة 
الري��صي  ال�ص�رقة  �صيف  مع�صكر  اأن  الري��صي 
يوفر برامج متنوعة ومميزة وج�ذبة للم�ص�ركن 
 200 وبلغوا  امل�صوقة  فع�لي�ته  يف  �صجلوا  الذين 
ط�لب وط�لبه من مواطني ومقيمي الدولة ممن 

ترتاوح اأعم�رهم بن 7 و13 �صنة.

�صع�ر  حتت  يق�م  ال�صيفي  املع�صكر  اأن  اإىل  واأ���ص���ر 
مميزة  فع�لي�ت  يومي�  ويقدم  غري”  “عطلتكم 
والرتفيهية  العلمية  ال��ف��ع���ل��ي���ت  ب��ن  وم��ت��ن��وع��ة 
وال��ري������ص��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق���ف��ي��ة، وت��ت��وزع على 
مركز ن�دي ال�ص�رقة الثق�يف لل�صطرجن، وال�ص�لة 
وادي  يف  الري��صية  وال�ص�لة  نحوه  يف  الري��صية 

احللو.
واأكد الع�جل اأن فع�لي�ت املع�صكر ملجل�ص ال�ص�رقة 
الري��صي م�صتمرة حتى �صهر اأغ�صط�ص املقبل واأن 
الأن�صطة متوا�صلة لتوفر برامج متنوعة وج�ذبة 

حتظى ب�صع�دة امل�ص�ركن وا�صتف�دتهم الكبرية.

•• دبي-الفجر:

اخل�رجية  وزارة  م����ن  وف�����د  اأج�������رى 
الأم��ري��ك��ي��ة ام�����ص الإث��ن��ن، زي����رة اإىل 
موؤ�ص�صة دبي لرع�ية الن�ص�ء والأطف�ل 
ج��ه��وده��� يف م�ص�عدة  ع��ل��ى  ل��الط��الع 
داخل  ب�لب�صر  الإجت����ر  �صح�ي�  ودع��م 
جمتمع الإم���رات، ودوره��� يف مك�فحة 
ه���ذه اجل��رمي��ة، ب���لإ���ص���ف��ة اإىل بحث 

�صبل التع�ون املمكنة يف هذا املج�ل.
الب�صطي،  ع��ف��راء  ���ص��ع���دة  وا�صتقبلت 
لرع�ية  دب�����ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  ع������م  م���دي���ر 
الن�ص�ء والأطف�ل، وفد مكتب مراقبة 

وم��ك���ف��ح��ة الإجت�������ر ب���ل��ب�����ص��ر ب�����وزارة 
تراأ�صته  وال��ذي  الأمريكية،  اخل�رجية 
ج�ين �ص�ميون م�صت�ص�رة مدير املكتب، 
ا�صتقب�ل  اآل��ي���ت  ال��ل��ق���ء  خ��الل  وبحث� 
واخلدم�ت  ب�لب�صر  الإجت�����ر  �صح�ي� 

املقدمة لهم من قبل املوؤ�ص�صة.
الب�صطي خالل  وك�صفت �صع�دة عفراء 
ملحوظ  انخف��ص  ح��دوث  عن  اللق�ء 
ب�لب�صر  الإجت�������ر  ���ص��ح���ي���  اإع������داد  يف 
مدار  على  املوؤ�ص�صة  ا�صتقبلتهم  الذين 
ال�صنوات امل��صية، حيث انخف�صت من 
49 ح�لة عن اأعلى م�صتوى له� يف ع�م 
ع�م  10 ح�لت فقط يف  اإىل   2010

2017، وذلك نتيجة اجلهود الكبرية 
التي ق�مت به� خمتلف اجله�ت املعنية 
يف الدولة ملك�فحة هذه اجلرمية �صواء 
عرب الت�صريع�ت والإجراءات الق�نونية 

اأو من خالل التوعية.
املوؤ�ص�صة  اأن  ال��ب�����ص��ط��ي  واأ�����ص�����ف����ت 
ب�لب�صر  اإجت�ر  238 �صحية  ا�صتقبلت 
منذ اإن�ص�ئه� ع�م 2007 وحتى بداية 
املوؤ�ص�صة  اأن  م���وؤك���دة  اجل������ري،  ال��ع���م 
اخل�صو�صية  درج��������ت  اأع����ل����ى  ت��ك��ف��ل 
لل�صح�ي�، وتوفر لهم خمتلف خدم�ت 
وال�صحي،  النف�صي  والت�أهيل  الإي���واء 
وف���ق اأح����دث امل��م���ر���ص���ت ال��ع���مل��ي��ة، كم� 

ت���أه��ي��ل��ه��م م��ه��ن��ي���ً ل�صوق  ت��ع��م��ل ع��ل��ى 
لبدء  م����ل���ي����ً  وم�������ص����ع���دت���ه���م  ال���ع���م���ل 
م�صدر  لهم  تكفل  �صغرية  م�صروع�ت 
وفد  اأ����ص����د  جهته  م��ن  م�صتمر.  دخ���ل 
مب�صتوى  الأمريكية  اخل�رجية  وزارة 
املوؤ�ص�صة،  ت��ق��دم��ه���  ال���ت���ي  اخل���دم����ت 
تقدم خدم�ت  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  م�صرياً 
رائدة وغري م�صبوقة ل�صح�ي� الإجت�ر 
اجله�ت  من  ب�لعديد  مق�رنة  ب�لب�صر 
الع�مل،  ح��ول  امل��ج���ل  ه��ذا  يف  الع�ملة 
وت�أهيل  بتدريب  يتعلق  فيم�  وخ��صة 
�صح�ي� العنف مهني�ً، وتقدمي امل�ص�عدة 
لهم يف البحث عن فر�صة عمل اأو بدء 

م�صروعهم اخل��ص.
الن�در  “من  ���ص���مي��ون:  وق���ل��ت ج���ي��ن 
يتعلق  ف��ي��م���  ق�����ص�����ص جن����ح  ن���رى  اأن 
�صواء  ب���ل��ب�����ص��ر،  الإجت���������ر  ب�����ص��ح���ي��� 
العنف والإجت�ر  ب�إخراجهم من حلقة 
اأو م�ص�عدتهم على بدء حي�ة طبيعية 
من جديد بعد ت�أهيلهم نف�صي�ً ومهني�ً 
ب�ل�صكل املطلوب، وم� تقوم به موؤ�ص�صة 
دبي لرع�ية الن�ص�ء والأطف�ل هو �صيء 

رائع ومل اأره يف اأي مك�ن اآخر«.
وت���ع���ّرف ال���وف���د خ����الل ال����زي�����رة على 
املوؤ�ص�صة  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  اأب��رز 
بينه�  وم��ن  ب�لب�صر  الإجت����ر  ل�صح�ي� 

وال����ذي   800111 امل�����ص���ع��دة  خ���ط 
يعمل على مدار 24 مبختلف اللغ�ت، 
ب�لإ�ص�فة اإىل قنوات الت�ص�ل الأخرى 
ال��ت��ي ت��وف��ره��� امل��وؤ���ص�����ص��ة ل��ه��ذه الفئة 
�صواء عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو 
اأو الر�ص�ئل الن�صية الق�صية،  الف�ك�ص 

اإىل  مب��صر  ب�صكل  احل�����ص��ور  وك��ذل��ك 
املوؤ�ص�صة.

مف�صل  ���ص��رح  اإىل  ال��وف��د  ا�صتمع  كم� 
حول القوانن واللوائح املعمول به� يف 
دولة الإم�رات املتعلقة ب�لإجت�ر ب�لب�صر 
 ، ال�صح�ي�  ح��ق��وق  ك���ف��ة  تكفل  وال��ت��ي 

مع  ع�لية  مبهنية  التع�مل  وت�صمن 
فريق  خ��الل  م��ن  الق�ص�ي�  ه��ذه  مثل 
والذين  الع�من،  املدعن  من  خ��ص 
املج�ل  ه��ذا  يف  مكثفة  تدريب�ت  تلقوا 
الت�بعة  الع�ملية  املنظم�ت  خ��الل  م��ن 

لالأمم املتحدة وغريه�.

املوؤ�ش�شة ا�شتقبلت 238 �شحية اإجتار بالب�شر منذ 2007 وحتى بداية العام اجلاري

وفد من �خلارجية �الأمريكية: جهود موؤ�ص�صة دبي لرعاية �لن�صاء 
و�الأطفال يف جمال �الإجتار بالب�صر غري م�صبوقة

»�لعليا للت�صريعات« يف دبي تطلق برنامج »�صعادتكم غايتنا«

بلدية دبا �حل�صن تطلق مبادرة »�صقيا �ملاء« 

» �صيف �ل�صارقة �لريا�صي« يتو��صل برب�جمه �ملتنوعة

•• راأ�ص اخليمة - وام:

�صعود  ال�����ص��ي��خ  م��وؤ���ص�����ص��ة  اأط��ل��ق��ت 
اخلريية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ���ص��ق��ر  ب����ن 
يهدف  ال��ذي  ال�صيفي  برن�جمه� 
والط�لب�ت  ال��ط��الب  ت��دري��ب  اإىل 
حتت  ����ص���ن���ة   13  -  3 ����ص���ن  م����ن 
راأ�����ص اخليمة  اأك���دمي��ي��ة  اإ����ص���راف 

للموهوبن.
وب��داأ الربن�مج - ال��ذي يق�م حتت 
�صع�ر “ مواهب علمية “ مب�ص�ركة 
خالل  من   - وط�لبة  ط�لب�   80
جلميع  تعريفية  حم��صرة  تنظم 

واآلية  ب���أه��داف  امل�ص�ركن  الطلبة 
العمل بح�صور اأولي�ء الأمور.

واأك����دت ���ص��ع���دة �صمية ع��ب��داهلل بن 
ح�����رب ال�����ص��وي��دي رئ��ي�����ص جمل�ص 
بن  ���ص��ع��ود  ال�صيخ  موؤ�ص�صة  اأم��ن���ء 
���ص��ق��ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اخل����ريي����ة اأن 
اإط�ر  يف  ي���أت��ي  ال�صيفي  الربن�مج 
حر�ص املوؤ�ص�صة على تن�صئة �صب�ب 
من  وامل��ع��رف��ة  ب���ل��ع��ل��م  مت�صلحن 
خ����الل غ���ر����ص امل��ف���ه��ي��م وامل���ب����دئ 
ال���وط���ن���ي���ة وت���ع���زي���ز الجت�����ه�����ت 

الإيج�بية.
اأنه انطالق�  ولفتت ال�صويدي اإىل 
جعلت  املجتمعية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  م��ن 
العلم  ن�صر  اأهدافه�  من  املوؤ�ص�صة 
جمموعة  خ�����الل  م����ن  وامل���ع���رف���ة 
دورات منه� دورة التفكري البداعي 
وبرجمة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  وب����رجم����ة 
النورانية  وال���ق����ع���دة  ال����روب����وت 
والأعم�ل اليدوية والطبخ والر�صم 
والربامج  ال�����دورات  م��ن  وغ��ريه��� 
فرتة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة   .. امل��ت��ن��وع��ة 
فر�صة  تعترب  ال�صيفية  الإج������زة 
على  ي��ع��ود  مب���  ا�صتثم�ره�  مي��ك��ن 
الطالب والط�لب�ت وعلى املجتمع 

ب�خلري والف�ئدة.

اأخبار ال�شاعة :

 �الإمار�ت و�ل�صني.. نحو 
�صر�كة طويلة �ملدى

•• اأبوظبي -وام:

ت�صتعد هذا  املتحدة  العربية  الإم���رات  دول��ة  اإن  ال�ص�عة  اأخب�ر  ن�صرة  ق�لت 
كبري  اهتم�م  وهن�ك  بينغ  جن  �صي  ال�صيني  الرئي�ص  ل�صتقب�ل  الأ�صبوع 
من  كثريا  اجل�نب�ن  عليه�  يعول  التي  ال��زي���رة  بهذه  امل�صتوي�ت  كل  وعلى 
عنوان  وحتت  وثق�في�.  و�صي��ص�  اقت�ص�دي�  امل��دى  طويلة  �صراكة  بن�ء  اأج��ل 
“الإم�رات وال�صن.. نحو �صراكة طويلة املدى” .. اأ�ص�فت اأن هذه الزي�رة 
ت�أتي بينم� ت�صهد العالق�ت الإم�راتية - ال�صينية منوا غري م�صبوق وخ��صة 
بن  املتب�دلة  ال��زي���رات  اأ�صهمت  وق��د  والتج�رية  القت�ص�دية  امل��ج���لت  يف 
امل�صوؤولن من كال البلدين وعلى اأعلى امل�صتوي�ت يف تعزيز هذه العالق�ت 

والرتق�ء به�. 
والبحوث  للدرا�ص�ت  الإم����رات  “مركز  عن  ام�ص  ال�ص�درة  الن�صرة  واأك��دت 
ال�صيخ  له  املغفور  به�  ق�م  التي  الت�ريخية  الزي�رة  اأن   .. “ ال�صرتاتيجية 
ع�م  م�يو  ال�صن يف  “ اإىل  ث��راه  اهلل  “ طيب  نهي�ن  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي��د 
اآث�ره�  ن��رى  متينة  لعالق�ت  واأ�ص�صت  وا�صع�  الب�ب  فتحت  قد   1990
ب�صكل  البلدين  بن  العالق�ت  جممل  يف  الإيج�بية  وانعك��ص�ته�  وثم�ره� 
اآل  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  للق�ءات �ص�حب  اأنه ك�ن  جلي. وت�بعت 
مكتوم ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء ح�كم دبي “رع�ه اهلل” مع 
الفع�لي�ت القت�ص�دية ال�صينية خالل زي�رته لل�صن ع�م 2008 دوره� يف 
ا�صتك�ص�ف الفر�ص القت�ص�دية املتب�دلة حيث بداأت تتدفق ال�صتثم�رات بن 

البلدين ب�صكل اأكرب.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  به �ص�حب  ق�م  التي  املتت�لية  ال��زي���رات  لعل  وذك��رت 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة  اآل نهي�ن ويل عهد  بن زايد 
2009 و2012 و2015 تعك�ص  جلمهورية ال�صن ال�صعبية يف الأعوام 
ال�صمو  �ص�حب  راأ�صه�  وعلى  الر�صيدة  القي�دة  توليه  الذي  الهتم�م  مدى 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” لل�صن حيث 
وقعت خالل تلك الزي�رات العديد من التف�قي�ت التي اأ�صهمت يف حتقيق 
للتع�ون  وا�صعة  اآف���ق���  وفتحت  البلدين  ب��ن  ال��ع��الق���ت  يف  نوعية  ق��ف��زات 
وخ��صة يف املج�لت القت�ص�دية والتج�رية. واأ�ص�رت اإىل اأن التب�دل التج�ري 
بن البلدين �صنوي� جت�وز ح�جز ال� 50 ملي�ر دولر وهو م� جعل الإم�رات 
ال�صريك الأكرب لل�صن يف املنطقة العربية حيث ت�صتحوذ الإم�رات على 23 
يف امل�ئة من حجم التج�رة العربية مع ال�صن وهي اأي�ص� ث�ين اأكرب �صريك 
جت�ري لل�صن على م�صتوى الع�مل. واأ�ص�فت اأن وجود اأكرث من 200 األف 
�صيني و4000 �صركة جت�رية يف الإم�رات دليل على امل�صتوى املتقدم الذي 
و�صلت اإليه العالق�ت القت�ص�دية بن البلدين.. لفتة اإىل حر�ص القي�دة 
اقت�ص�دية  رواب��ط  وبن�ء  العالق�ت  البلدين على رفع م�صتوى هذه  يف كال 
بهذه  واقعية لالرتق�ء  واآم���ل  م�ص�ع حثيثة  وهن�ك  املدى  وثق�فية طويلة 
العالق�ت اإىل اأعلى امل�صتوي�ت حيث ميتلك كل من البلدين اإمك�ن�ت �صخمة 
ت�أ�صي�ص �صراكة ا�صرتاتيجية مميزة وفريدة مب� يخدم  اأن ت�صهم يف  ميكن 
م�ص�لح ال�صعبن ال�صديقن الإم�راتي وال�صيني.. وقد اأكد �ص�حب ال�صمو 
اآل مكتوم و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صيخ حممد بن را�صد 
الوثيقة  والجتم�عية  والثق�فية  القت�ص�دية  العالق�ت  مت�نة  نهي�ن  اآل 
التي تربط الإم�رات بجمهورية ال�صن ال�صعبية واأن البلدين يوؤدي�ن دورا 

حموري� يف ا�صتقرار املنطقة وم�صتقبله� القت�ص�دي.
يف  لي�ص  �صريع  ب�صكل  تنمو  وال�صن  الإم�����رات  ب��ن  ال��ع��الق���ت  اأن  واأك���دت 
و�صي��صي�..  ثق�في�   - اأي�ص�   - ولكن  فقط  والتج�رية  القت�ص�دية  املج�لت 
فثق�في� �صهدت العالق�ت بن البلدين منوا ملحوظ� وهن�ك اأن�صطة ثق�فية 
اأم�  اأع��داد ال�صي�ح ال�صينن اإىل الإم����رات..  متب�دلة كم� تالحظ زي���دة يف 
�صي��ص� فيتمتع البلدان بعالق�ت دبلوم��صية و�صي��صية مميزة ب�لفعل وهي 
البلدان يف  ال��دول وي�صرتك  العالق�ت بن  تكون عليه  اأن  مل� يجب  من��وذج 
روؤيتهم� مل� يجب اأن تقوم عليه العالق�ت الدولية ككل فهم� من اأكرث الدول 
التي تدعو اإىل احرتام الق�نون الدويل واللتزام بقرارات ال�صرعية الدولية 
وم��راع���ة م��ب���دئ ح�صن اجل���وار وع���دم الع��ت��داء وح��ل ال��ن��زاع���ت ب�لطرق 
ال�صلمية كم� اأنهم� يحر�ص�ن على اأن تلعب الأمم املتحدة دورا اأكرب يف حل 

ال�صراع�ت الدولية وحفظ الأمن وال�صلم الدولين.
الروؤى  ه��ذه  اإن   .. الفتت�حي  مق�له�  خ��ت���م  يف  ال�ص�عة”  “اأخب�ر  وق���ل��ت 
امللف�ت والق�ص�ي�  الكثري من  انعك�صت من  املواقف قد  امل�صرتكة يف تن�صيق 
من  الدولية  اجلهود  وتعبئة  التع�ون  على  واحلر�ص  والدولية  الإقليمية 
يف  الق�ئمة  وال�����ص��راع���ت  للحروب  �صي��صية  وت�صوي�ت  ح��ل��ول  اإي��ج���د  اأج���ل 

املنطقة والع�مل.

»�صعود بن �صقر �لتعليمية �خلريية« تطلق 
برناجمها �ل�صيفي »مو�هب علمية«

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/745  جتاري جزئي 
���ص.ذ.م.م 2- �صوبرام�ني�ن  اىل املدعي عليه/1-م�صنع جرين ديزرت للزج�ج واملع�دن 
نت�راج�ن ي�داف� جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/�صركة �صيلكت جال�ص اند �صرتيز 
الدعوى  يف    2018/6/5 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�صته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم  ذ.م.م 
ب�لزام املدعي عليهم�  اند �صرتيز ذ.م.م  املذكورة اعاله ل�ص�لح/�صركة �صيلكت جال�ص 
ب�لت�ص�من والتك�فل ان يوؤدي� اىل املدعية مبلغ مقداره )33808( درهم� قيمة ال�صيك 
مو�صوع التداعي وف�ئدة 9% �صنوي� من ت�ريخ ال�صتحق�ق يف:2016/3/21 وحتى مت�م 
ال�صداد والزمتهم� ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ خم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة. 
حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثن يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ب��صم �ص�حب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا 

مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اجن�����ى   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبن     ، ي�����ب  م���ج��ب���ي��و 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )5375727EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0569090822

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو / حف�صه منيب 
ب�ك�صت�ن     ، ف���ري���د  م��ن��ي��ب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AD0738161( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0557318444

فقد�ن جو�ز �صفر
بيبي  ع�ئ�صة   / املدعو  فقد 
ب�ك�صت�ن     ، ف���ري���د  م��ن��ي��ب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )ZD3098411( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0557318444

فقد�ن جو�ز �صفر
بيبى  �صم�صه   / املدعو  فقد 
ب�ك�صت�ن     ، ف���ري���د  م��ن��ي��ب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )cI3104981( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0557318444

فقد�ن جو�ز �صفر

ا���ص��ي��� بيبى  ف��ق��د امل��دع��و / 
ب�ك�صت�ن     ، ف���ري���د  م��ن��ي��ب 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )YL3092361( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص����ل 

0557318444

فقد�ن جو�ز �صفر
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تقرير مدير الفرع لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2017

بيان االأرباح اأو اخل�شائر واالإيرادات ال�شاملة االأخرى لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

بيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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�شينثيا نيك�شون مر�شحة ملن�شب حاكمة والية قامت األيك�شاندريا بحملة حول الكرامة االقت�شادية

�شتاي�شي اأبرامز من رموز اجلبهة الن�شوية ال�شاعدة

احداث رجة يف �شفوف الدميقراطيني بيلو�شي تخ�شى الوجوه اجلديدة يف احلزب

- تخ�صى بيلو�صي �ن ي�صود توجها جديد� ي�صاريا د�خل �حلزب 

- تقوم حملتها على �لكر�مة �القت�صادية 
و�لدعوة �إىل نظام �صحي �صامل

- ال تخفي �ملر�صحة نيتها بث حياة جديدة 
يف �حلزب �لدميقر�طي

- من دعاة �إلغاء هيئة �إنفاذ قانون �لهجرة 
و�جلمارك �المريكية 

- كويكب يحمل ��صمها بف�صل مناظرة 
فازت بها خالل در��صتها �جلامعية

- من �أن�صار �صاندرز وكانت ع�صو� يف 
فريق حملته �النتخابية

- ميكن �أن ت�صبح �أليك�صاندريا �أ�صغر 
نائبة يف تاريخ جمل�ش �لنو�ب

ال�شباب والتقدمية، �شالح جديد
 28 العمر  من  الب�لغة  ال�ص�بة  امل��راأة  تكون  قد 
لأنه�  الغ�بة،  التي حتجب  ال�صجرة  �صوى  ع�ًم� 
جت�صد اجت�هن: اأول، الن�ص�ء الدميوقراطي�ت، 
خ������ص��ة، ال���الت���ي ارت���ف���ع ع���دده���ن م��رت��ن هذا 
من  والأه����م  ل��الن��ت��خ���ب���ت،  كمرت�صح�ت  ال��ع���م 
ذل�����ك، ال�����ص��ب���ب ال��ت��ق��دم��ي، وغ����ل���ب����ً ق������دم من 
احلزب  لزعزعة  ا�صتعداد  على  ال��ذي  الأقلي�ت، 
بط�قة  ل�����ص��ح��ن��ه  حم����ول���ة  يف  ال���دمي���ق���راط���ي، 

جديدة، ودفعه اأكرث اىل الي�ص�ر.
اأنه  اأحي�ن� على  ��ق��ّدم  يمُ    ك���ن ا�صم ج��و ك���راويل 
راأ�ص  على  بيلو�صي  لن�ن�صي  املحتمل  اخلليفة 
ال����ن����واب، وحتى  ال���دمي���ق���راط���ي���ن يف جم��ل�����ص 
للمتحدث بول ري�ن، يف ح�ل فوز الدميقراطين 
يف نوفمرب، وهذا ي�صي ب�نه ك�ن للهزمية مذاق 

مّر م�ص�عف ب�لن�صبة له.
، وب��روح ري��صية ع�لية،    غري ان جو ك��راويل 
ان  الأوىل،  ال�����ص��دم��ة  ا���ص��ت��ي��ع���ب  ب��ع��د  ��ل  ف�����صّ
مي�صك غيت�ره ليغني “ولدت لأهرب” لربو�ص 

�صربينغ�صتن، اإ�ص�دة مبن�ف�صته.

من عائلة متوا�شعة
الدميوقراطين  ال���ص��رتاك��ي��ن  م��ن  م��دع��وم��ة 
اأوك��صيو  األيك�ص�ندري�  ت�صتوعب  مل  اأمريك�،  يف 
ل��ه��� ج�����راء الحتف�ء  ب��ع��د م���� ح����دث  ك���ورت���ي���ز 
انه� غطت من  الإع��الم��ي بنتيجته� اىل درج��ة 
حيث الهتم�م على �صينثي� نيك�صون، واحدة من 
تن�ف�ص  التي  واملدينة،  اجلن�ص  م�صل�صل  اأبط�ل 
اأندرو كومو على من�صب ح�كم نيويورك، وقد 

.� ت�صنع املف�ج�أة اأي�صً
   وت�صف �صحيفة نيويورك ت�ميز األيك�ص�ندري� 
اأوك��صيو كورتيز ب� “النزيك وال�صه�ب”. اأمريكية 
لتينية - والدته� من بورتو ريكو، ووالده� من 
جنوب برونك�ص – من اأن�ص�ر املر�صح اخل��صر يف 
ال�ص�بق  املر�صح  الدميقراطي  احل��زب  متهيدية 
للرئ��صة 2016 بريين �ص�ندرز – ك�نت ع�صوا 
نف�صه�  ��ع��ّرف  وتمُ  - النتخ�بية  حملته  فريق  يف 
تقريب�  تعترب  التي  الكلمة  “ا�صرتاكية”،  ب�أنه� 

كلمة بذيئة يف الولي�ت املتحدة.
  لقد متحورت حملته� النتخ�بية اأ�ص��ص� حول 
الع�ئالت  ال��ك��رام��ة الق��ت�����ص���دي��ة، واح��ت��ي���ج���ت 

مل  �ص�مل.  �صحي  نظ�م  اإىل  والدعوة  الفقرية، 
اي  دولر،  األ��ف   300 تتج�وز ميزانية حملته� 

خم�ص مرات اأقل من من�ف�صه�.
 كم� تعرف اأي�ص� على اأنه� من دع�ة اإلغ�ء هيئة 
ال��ه��ج��رة واجل���م����رك المريكية،  ق���ن��ون  اإن��ف���ذ 
ال��ه��ي��ك��ل امل�����ص��وؤول ع��ن م��راق��ب��ة احل�����دود، التي 
ت�صدرت عن�وين ال�صحف يف الي�م امل��صية مع 
اجلدل الدائر حول الف�صل غري الق�نوين بن 

الأ�صر.

»الدميقراطيون لي�شوا ن�شخة واحدة«
هذه،  التكوين  معّلمة  ك�نت  اأ�صهر،  ب�صعة  قبل 
نه�ي�ت  لتوّفر م�ص�ريف  ن�دلة يف مطعم  تعمل 
والده�  اأدى موت  ف��وغ. فقد  ال�صهر، كم� تقول 
�صعوب�ت  يف  ال��ع���ئ��ل��ة  اإغ����راق  اإىل   2008 ع����م 
م�لية، وعملت والدته�، يف نف�ص الوقت، معينة 
النه�ية  يف  وا�صطرت  ح�فلة،  و�ص�ئقة  منزلية 
ب�صكل  للعي�ص  ف��ل��وري��دا  ولي���ة  اإىل  ل��الن��ت��ق���ل 
اأن تفتخر  اأخ���ّف، ميكن  اأك���رث. ويف �صجل  لئ��ق 
كويكب  بوجود  كورتيز  اأوك��صيو  األيك�ص�ندري� 

كورتيز،  اأوك������ص��ي��و   23238 ا���ص��م��ه���،  ي��ح��م��ل 
بف�صل م�ص�بقة ف�زت به� خالل �صنوات درا�صته� 

اجل�معية.
املر�صحة  اأظ��ه��رت  فيديو حملته�،  �صريط     يف 
ب�����ث ح����ي�����ة ج�����دي�����دة يف احل�����زب  ن����واي�����ه����� يف 
الوقت  “ ح�ن  انه  الدميقراطي. وقد �صرحت 
ن�صخة  لي�صوا  الدميقراطين  ب���أن  ل��الع��رتاف 
واحدة، لدين� ان��ص ميلكون امل�ل”، يف اإ�ص�رة اإىل 
جو كراويل وداعميه من رج�ل امل�ل والعم�ل، 
اأن������ه م��ن��ت��ج خ�ل�ص  ع���ل���ى  ي���و����ص���ف  ف����ل���رج���ل 

لال�صتبل�صمنت الدميقراطي.
   واإذا م� اأكدت فوزه� يف نوفمرب الق�دم، ميكن 
اأ�صغر  اأوك��صيو كورتيز،  األيك�ص�ندري�  اأن ت�صبح 
ن�ئبة يف ت�ريخ جمل�ص النواب. ول تريد ن�ن�صي 
بيلو�صي، التي ا�صت�ءت من هزمية جو كراويل، 
بروز موجة جديدة، بروؤية اأكرث ي�ص�رية، ت�صود 
داخل احلزب: “ق�م الن�خبون بهذا الختي�ر يف 
ه��ذه ال��دائ��رة ف��ق��ط.. اإن��ه��� دائ���رة تقدمية جدا 
ينبغي  ل  ت�صكل مف�جئة..  ل  لذا  نيويورك،  يف 
روؤية ان ذلك ميّثل اأي �صيء”، ح�ولت ن�ن�صي اأن 

تمُن�ّصب المور يف و�ص�ئل الإعالم.

مر�شحون مت�شامنون
هن�ك عن�صر اآخر جديد حول هذه النتخ�ب�ت، 
اجلميع:  تقريب�  ب���غ��ت  ��ق���ل،  يمُ مهم�  وال����ذي، 
املر�صح�ت.  ب��ن  ج���داً  ال��ب���رز  الأن��ث��وي  التك�فل 
اأوك��صيو  األيك�ص�ندري�  انت�ص�ره�، ق�مت  يف ليلة 
بحملة  برونك�ص،  ال��ب��ل��ي���ردو  ح���ن��ة  يف  ك��ورت��ي��ز، 
اآخري�ت،  ا���ص��رتاك��ي���ت  اأج���ل دمي��ق��راط��ي���ت  م��ن 
تود اأن يمُنتخنب للكونغر�ص، ومن بن هّن كوري 
م��ص��صو�صت�ص.  بري�صلي  واي�ن�  مي�صوري  بو�ص 
اخل��ص  ت��وي��رت  ح�ص�ب  �صهد  ك��ب��رية،  وب�صرعة 

بهم� تدفق�ً لالأع�ص�ء اجلدد.
   كم� اأنه� تدعم �صينثي� نيك�صون مر�صحة ملن�صب 
ح�كمة ولي��ة، وزفري تي�صوت التي تراهن على 
من�صب مدعية ع�مة. وقد �صبق لهوؤلء الن�صوة 

ان �ص�عدنه� يف حملته�.
   يدا بيد، حت�ول املر�صح�ت حتريك اجلبه�ت، 
اأف�صل  ملواجهة  مع�  الدميقراطين  وتن�صيط 
لدون�لد ترامب وموؤيديه. يف �صهر م�يو، ف�زت 

��� م��ن بريين  اأي�����صً اأب��رام��ز، م��دع��وم��ة  �صت�ي�صي 
التمهيدية الدميقراطية  �ص�ندرز، ب�لنتخ�ب�ت 
�صوداء  ام��راأة  اأول  فج�أة  واأ�صبحت  يف جورجي�. 

ترت�صح ملن�صب ح�كم ولية.
   وح�صب اآخر ارق�م مركز الن�ص�ء وال�صي��صة يف 
347 امراأة  ج�معة روجترز، نيوجري�صي، ف�إن 
تر�صحن ح�لي� ملق�عد الكونغر�ص، من هن 311 
ملجل�ص النواب )231 من الدميقراطين، 80 
من اجلمهورين(. وقد مت اق�ص�ء 181 خالل 

النتخ�ب�ت التمهيدية. 
   وم���ن ع���الم����ت ه���ذا ال��ه��و���ص اجل���دي���د، ف�ن 
جمموعة ق�ئمة اإمييلي، التي ترّوج لرت�ّصح�ت 
الن�ص�ء الدميوقراطي�ت وت�ص�عدهن على القي�م 
التقدمية  واملنظمة  ب�حلمالت، يف منو مّطرد. 
ع�م  ���ص���ن��درز  ب���ريين  دع��م��ت  ال��ت��ي  “ثورتن�”، 
�، وفًق� ل�صحيفة نيويورك  2016، ميكن اأي�صً
ت���ط���ّور جم��م��وع��ة ج���دي���دة: ثورتن�  ان  ت����مي���ز، 
كورتيز،  اأوك��صيو  األيك�ص�ندري�  و�صتكون  -املراأة، 

طبع�، واحدة منهن.
-عن لوطون ال�شوي�شرية

•• الفجر – خرية ال�شيباين

تهزم  ال�شيا�شة  ع��امل  يف  مبتدئة  �شابة 
�شخ�شية بارزة يف احلزب الدميقراطي..

اأوكا�شيو  الأليك�شاندريا  ميكن  جملة  هذه   

الذاتية.    �شريتها  اىل  ت�شيفها  اأن  كورتيز 
الدائرة  لتمهيدية  الي�شارية  فاملر�شحة 
التجديد  النتخابات  ن��ي��وي��ورك  يف   14

الن�شفي،
 26 يف  ب��االإط��اح��ة،  امل��ف��اج��اأة  �شنعت   

دميقراطي  نائب  ك���راويل،  بجو  يونيو، 
يف  عاما  ع�شرين  طيلة  عر�شه  على  يرتبع 
جمل�س النواب.. ومنذ ذلك احلني، �شارت 
و�شائل  “دلوعة”  الن�شوية  املفاجاأة  هذه 

االإعالم االأمريكية، وحمور اهتمامها.

األيك�شاندريا اأوكا�شيو كورتيز:

�صوكة تغيري يف �صفوف �لدميقر�طيني...!

غنى لها مناف�شها بعد هزميته اإ�شادة بها
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عربي ودويل

•• لندن-اأ.ف.ب:

واجهت رئي�صة احلكومة الربيط�نية ترييزا م�ي ام�ص 
انتق�دات ح�دة على خلفية خطته� لربيك�صت اذ و�صفته� 
على  ث�ن  ل�صتفت�ء  ودع��ت  ب�”ال�صعيفة”  �ص�بقة  وزي��رة 
مغ�درة الحت�د الوربي فيم� ي�صتعد امل�صككون ب�ملوؤ�ص�ص�ت 

الوروبية ل�صق�طه� يف الربمل�ن.
ال�����ص���ب��ق��ة ج������ص��ت��ن غرينينغ  ال��ت��ع��ل��ي��م  وق����ل���ت وزي�����رة 
املع�ر�صة لربيك�صت ان خطة م�ي تنفيذ قواعد الحت�د 
الت�أثري  التمكن من  دون  ال�صلع  ب�ص�أن جت���رة  الوروب���ي 

عليه� “اأ�صواأ م� يكون«.
والربمل�ن  احل��ك��وم��ة  يف  العميقة  لالنق�ص�م�ت  ولف��ت��ة 
انه يتعن طرح  ذل��ك، ق�لت غرينينغ  يف طريق تطبيق 
اأع�ص�ء  كب�ر  اىل  بذلك  لتن�صم  الن�خبن،  ام���م  القرار 
املوؤيدين لذلك  م���ي  له  تنتمي  ال��ذي  املح�فظن  ح��زب 

الراأي.
احلل  “اإن  ت����مي���ز  ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  يف  م��ق���ل��ة  يف  وك��ت��ب��ت 
من  بريك�صت  ح��ول  النه�ئي  ال��ق��رار  اخ��راج  هو  الوحيد 
عن  بعيدا  م�صدود،  طريق  يف  الواقفن  ال�صي��صين  يد 

ال�صفق�ت اخللفية، واعط�ئه اىل ال�صعب«.
اأيد  ان  بعد  ث���ن  ا�صتفت�ء  اج���راء  م���ي  ا�صتبعدت  وط���مل��� 
مغ�درة   2016 يف  ب���مل��ئ��ة   52 بغ�لبية  ال��ربي��ط���ن��ي��ون 
عليه  اأط��ل��ق  مل���  غرينينغ  ت�أييد  لكن  الوروب����ي  الحت����د 

�صيعطي احلملة زخم� كبريا. “ت�صويت ال�صعب”، 
ال�ص�بق �صربة اخرى خلطة م�ي  الوزيرة  ويعد موقف 
امل��وؤي��دة لب��ق���ء ع��الق���ت وثيقة م��ع الحت����د الوروب����ي، 
والتي تعر�صت لنتق�دات من املح�فظن الذين يريدون 

انف�ص�ل ت�م�.
ديفي�ص  وديفيد  جون�صون  بوري�ص  ال��وزي��ران  وا�صتق�ل 

احتج�ج� على خطة م�ي ال�صبوع امل��صي بعد ا�صتق�لة 
عدد من امل�صوؤولن احلكومين ك�ن اآخره� الثنن.

و�صيكون للم�صككن ب�لحت�د الوروبي الفر�صة لظه�ر 
قوتهم يف جمل�ص العموم م�ص�ء الثنن، خالل ت�صويت 
على تعديالت مل�صروع قرار يتعلق بنظ�م جمركي جديد 

بعد بريك�صت، ميكن اأن يطيح فعال بخطة م�ي.
ومن غري املتوقع ان يتمكنوا من احل�صول على الغلبية 
الت�صويت  لكن  املع�ر�ص،  العم�ل  ح��زب  يدعمهم  لن  اذ 
�صيظهر عدد النواب امل�صتعدين ملع�ر�صة رئي�صة احلكومة 

علن�.
الحت�د  م��ع  خطته�  اخ��رى  ن�حية  م��ن  م���ي  و�صتخترب 
الوروبي هذا ال�صبوع عندم� ت�صت�أنف املف�و�ص�ت حول 
الق�دة  من   27 ويجري  الثنن،  بروك�صل  يف  بري�صكت 

الوروبين حم�دث�تهم الوىل حول اخلطة اجلمعة.
دافعت م�ي نه�ية ال�صبوع امل��صي عن خطته� وق�لت ان 
لي�ص هن�ك خطة بديلة حتمي جت�رة ال�صلع مع الحت�د 

الوروبي وتتجنب حواجز حدودية يف ايرلندا.
ب�صبط  لربيط�ني�  �صت�صمح  اخل��ط��ة  ان  على  و���ص��ددت 
الوروب��ي��ة وو�صع  امل��ح���ك��م  وان��ه���ء �صالحي�ت  ال��ه��ج��رة 
�صي��ص�ته� التج�رية اخل��صة به� - رغم اإعالن الرئي�ص 
الم���ريك���ي دون����ل���د ت��رام��ب ان م��ن ���ص���أن اخل��ط��ة “ان 
تق�صي” على فر�ص توقيع اتف�ق جت�ري بن الولي�ت 

املتحدة واململكة املتحدة.
امل�صككن يف موؤ�ص�ص�ت الحت���د الوروب��ي يعتقدون  لكن 
ج��دا من  قريبة  بريط�ني�  اب��ق���ء  اخل��ط��ة  ���ص���أن  م��ن  ان 
ال�ص�بق  بريك�صت  وزي���ر  ح��ذر  فيم�  الوروب�����ي،  الحت����د 
ت�ميز  ف�ينن�ص�ل  �صحيفة  يف  مق�لة  يف  ديفي�ص  ديفيد 
النن اأنهت �صتمنع احلكومة “من حرية ادارة اقت�ص�دن� 

بنف�صن�«.

م���غ����درة الحت�����د  م���ن اخل��ط��ري ج����دا  “�صيكون  وك��ت��ب 
لقوانن و�صعته� موؤ�ص�ص�ت  والبق�ء خ��صعن  الوروبي 

ل �صلطة لن� على قراراته�«.
اون  م��ي��ل  “ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  م��ق���ل��ة يف  م�����ي يف  وح�����ص��ت 
الوروبي  ب���لحت���د  امل�صككن  ال��ن��واب  الح��د  �صنداي” 
ان  حم��ذرة من  الهدف”  على  الرتكيز  “موا�صلة  على 
اىل  التو�صل  بعدم  بذلك يجعلن� نخ�طر  قي�من�  “عدم 

بريك�صت على الطالق«.
وم��وؤي��دو الحت����د الوروب����ي ب��دوره��م غ��ري را���ص��ن عن 
اخلطة وق�ل رئي�ص احلكومة العم�يل ال�ص�بق توين بلري 

ان من �ص�أنه� ان توؤدي اإىل “نتيجة م�صو�صة«.

وتقدم عدد من النواب بتعديل لق�نون الر�صوم )التج�رة 
احلدودية( املعروف اي�ص� بق�نون اجلم�رك �صعي� لحت�د 
ج��م��رك��ي ج��دي��د م���ع الحت������د الوروب������ي رف�����ص��ت��ه م�ي 

ب�صدة.
البح�ث  “جمموعة  رئي�ص  ري�����ص-م��وغ  جيكوب  وح��ذر 
م�صككن  حم���ف��ظ��ن  ن���واب����  ت�����ص��م  ال��ت��ي  الوروبية” 
ب���لحت���د الوروب���ي، ب���أن خطة م���ي �صتحدث �صرخ� يف 

حزبه�.
واتهم رئي�صة احلكومة بعدم تخليه� عن ت�أييده� للبق�ء 
يف الحت���د الوروب��ي وق�ل للبي.بي.�صي الحد ان م�ي 

“من املوؤيدين للبق�ء، وبقيت من املوؤيدين للبق�ء«.

�صفينتن  م��ن  على  ك���ن��وا  ال��ذي��ن  ال450  امله�جرين  جميع  ن��زل 
بلدية  اعلن رئي�ص  الأح��د، كم�  الإيط�لية، منذ  املي�ه  ع�صكريتن يف 

مدينة بوت�ص�لو ال�صقلية التي ا�صت�ص�فتهم ام�ص.
وق�ل روبرتو ام�توم� يف ت�صريح ن�صرته وك�لة اآي جي اي لالنب�ء، ان 
“الرحلة الرهيبة للمه�جرين الذين ك�نوا موجودين منذ اي�م على 

من ال�صفينتن قد انتهت خالل الليل بعد نزولهم«.
بعد تعهد خم�ص دول من  اتخذت احلكومة اليط�لية قراره�  وقد 
وامل�ني�  وم�لطة  والربتغ�ل  وا�صب�ني�  فرن�ص�  هي  الوروب���ي  الحت���د 
50 مه�جرا على ع�تقه�.وعلقت رئ��صة جمل�ص  ب�أن ي�أخذ كل منه� 
الوزراء ب�رتي�ح “اليوم وللمرة الوىل ميكنن� ان نقول ان امله�جرين 
ايط�لي� من عدم ت�ص�من  ت�صكو  �صنوات،  اوروب�«.ومنذ  نزلوا يف  قد 
الدول الأخرى يف الحت�د الوروبي يف ادارة م�صكلة الهجرة، معتربة 
انه مت التخلي عنه� عند تدفق مئ�ت اآلف امله�جرين اىل �صواطئه�.

وا�ص�فت رئ��صة جمل�ص الوزراء ان “امله�جرين �صيح�صلون على كل 
امل�ص�عدة ال�صرورية يف انتظ�ر توزيعهم يف الدول الوروبية الأخرى” 

التي وافقت على ا�صتقب�لهم.

ق�لت منظمة هيومن رايت�ص ووت�ص ام�ص اأن ال�صلط�ت الرتكية اأوقفت 
“كلي� ب��صتثن�ء قلة”  اج��راءات ت�صجيل الالجئن ال�صورين اجلدد 

مم� يحرمهم من خدم�ت �صرورية ويعر�صهم خلطر الرتحيل.
ف��روا من احل��رب يف �صوري�،  3،5 مليون لجئ  ت�صتقبل تركي� نحو 
لكن   .2011 يف  النزاع  تفجر  منذ  ل�صخ�ئه�  ع�ملية  ا�ص�دات  ون�لت 

وجودهم امل�صتمر يثري توترات اجتم�عية متزايدة.
تقرير  على  للتعليق  فران�ص  وك�لة  به  ات�صلت  تركي  م�صوؤول  وق���ل 
املنظمة الن�ص�نية “دائم� م� رحبن� ب�ل�صورين ول نزال نرحب بهم” 
“ال�صخ��ص املوجودين يف تركي� ميكنهم احل�صول على  م�صيف� ان 

جميع اخلدم�ت التي يحت�جون له�«.
وق�لت هيومن رايت�ص ووت�ص ان تعليق اج��راءات الت�صجيل -- وهي 
عملي�ت  اىل  “توؤدي   -- حديث�  الوا�صلن  لالجئن  رئي�صية  خطوة 
���ص��وري��� واحل��رم���ن من  ب���لك��راه اىل  وع���ودة  ترحيل غ��ري ق�نونية 
الت�صجيل  اج����راءات  تعليق  والتعليم«.وو�صفت  ال�صحية  ال��رع���ي��ة 
ب�نه� “اآخر م�صعى لرتكي� حلرم�ن ط�لبي جلوء جدد من احلم�ية” 

م�صيفة ان احلدود الرتكية مع �صوري� هي الن فعال “مغلقة«.

دع� رئي�ص املجل�ص الوروبي دون�لد تو�صك الثنن يف بكن كال من 
ال�صن والولي�ت املتحدة ورو�صي� اىل جتنب الفو�صى التي �صتت�أتى 
عن حرب جت�رية، وك�أمن� ردا على دون�لد ترامب الذي و�صف الحت�د 

الأوروبي وال�صن ورو�صي� ب�”اخل�صوم«.
وق�ل تو�صك خالل لق�ء مع رئي�ص الوزراء ال�صيني يل كيكي�نغ “مل 
داعي� اإىل ال�صروع يف اإ�صالح  يفت الأوان لتجنب النزاع والفو�صى”، 

منظمة التج�رة الع�ملية.
م�صددا  اأنظ�رن�”  اأم���م  يتبدل  الع�ملي  البن�ء  اأن  “نعي جميع�  وت�بع 
اأتى ب�ل�صالم لأوروب�  “الع�مل الذي بنين�ه على مدى عقود  اأن  على 

والنمو لل�صن وبنه�ية احلرب الب�ردة«.
وقبل �ص�ع�ت قليلة من اأول قمة ثن�ئية بن ترامب ونظريه الرو�صي 
اأوروب����  على  م�صرتك  “واجب  اأن���ه  تو�صك  راأى  ب��وت��ن،  ف��الدمي��ري 
اأم��ريك��� ورو���ص��ي���، ع��دم ه��دم ه��ذا النظ�م  اإمن��� كذلك على  وال�صن، 
الع�ملي بل ب�لأحرى حت�صينه، وعدم اخلو�ص يف حروب جت�رية لط�مل� 

اأدت يف ت�ريخن� اإىل نزاع�ت مفتوحة«.
ت�صريح�ت  م��ع  تتب�ين  الت�صوية  اإىل  دع���وة  الت�صريح�ت  ه��ذه  ويف 
ترامب الأخرية، وقد اعترب فيه� رو�صي� والحت�د الأوروبي وال�صن 
بثه�  مت  مق�بلة  يف  خمتلفة،  لأ�صب�ب  املتحدة  للولي�ت  “خ�صوم�” 

الأحد.

عوا�شم

روما

بكني

انقرة

وفاة م�صور فل�صطيني يف �صجون �الأ�صد تعذيبًا
•• بريوت-اأ.ف.ب:

تويف امل�صور الفل�صطيني نرياز �صعيد، احل�ئز على ج�ئزة الونروا للت�صوير 
م�  وف��ق  ال�صورية،  ال�صجون  يف  �صنوات  ث��الث  منذ  واملعتقل  الفوتوغرايف، 

ق�لت زوجته متهمة النظ�م بقتله.
وكتبت ملي�ص اخلطيب على �صفحته� على موقع ف�ي�صبوك جملة خمت�صرة 
ن��رياز م�  ب�ص  ال��ك��الم...  ه��ذا  اكتب  اأن  اأ�صعب من  “م� يف  الع�مية  ب�للغة 
م�صيفة “قتلوا حبييي وزوجي، قتلوا نرياز، قتلوك ي�  مبوت ع�ل�ص�كت”، 
روحي. نرياز ا�صت�صهد مبعتقالت النظ�م ال�صوري”، من دون اأن ت�صيف اأي 
تف��صيل.وكتب ن��صطون على مواقع التوا�صل الجتم�عي اأن نرياز، املعتقل 

منذ الع�م 2015، قتل حتت التعذيب.
قيد  على  ان��ه  “�صمعن�  الطفولة،  منذ  ن��رياز  �صديق  عب��صي،  اأحمد  وق���ل 
وا�صف�ً  واأ�ص�ف  �صيئ�”،  نعرف  نعد  مل  وبعدم�  اعتق�له  فرتة  اول  احلي�ة 

�صديقه “ك�ن اأرق ان�ص�ن اأعرفه«.
و�صكلت ق�صة نرياز وملي�ص التي غ�درت البالد جزءاً من فيلم “ر�ص�ئل من 
املحكم يف  2014، احلي�ة حتت احل�ص�ر  الع�م  ال��ذي وثق يف  الريموك”، 
املخيم الفل�صطيني يف جنوب دم�صق. واعتمد خمرج الفيلم ر�صيد م�صهراوي 

وقته� على �صور ومق�طع فيديو ك�ن ير�صله� نرياز من املخيم.
ح�صل نرياز يف الع�م 2014 على اجل�ئزة الأوىل يف م�ص�بقة وك�لة الأمم 
املتحدة لغوث الالجئن الفل�صطينين )الأونروا( للت�صوير الفوتوغرايف 
ل�صورة من املخيم بعنوان “امللوك الثالثة” تظهر ثالثة اأ�صق�ء ينتظرون 

دورهم ملغ�درة املخيم لتلقي العالج، وفق املنظمة.
املخيم  “ل يوجد يف  املنظمة عن �صورته،  وف��ق موقع  ن��رياز وقته�،  وق���ل 
اليوم ع�ئلة ك�ملة، كنت اأ�صعر يف كل �صورة لع�ئلة فل�صطينية اأن هن�ك بن 
الوجوه خي�ًل ل�صخ�ص مفقود«.وثق نرياز من خالل �صوره مع�ن�ة املدنين 
يف خميم الريموك خالل فرتة احل�ص�ر املحكم الذي فر�صته قوات النظ�م 

بعد مع�رك عنيفة خ��صته� مع الف�ص�ئل املع�ر�صة فيه يف الع�م 2012.

�الحتاد �الأوروبي يدعو تر�مب �ىل حماية �لنظام �لعاملي 
•• بروك�شل-اأ.ف.ب:

دون�لد  الم��ريك��ي  الرئي�ص  ووزراء خ�رجيته  الوروب���ي  الحت����د  ق���دة  دع��� 
نظريه  م��ع  جتمعه  التي  القمة  خ��الل  الع�ملي  النظ�م  حم�ية  اىل  ت��رام��ب 
ب�خل�صم  اوروب����  و�صفه  راف�صن  هل�صنكي،  يف  بوتن  فالدميري  الرو�صي 
مق�طع  عر�صت  ا�ص”  بي  “�صي  �صبكة  مع  مق�بلة  املتحدة.ففي  للولي�ت 
م��ن��ه��� الح�����د، ق����ل ت���رام���ب ان رو���ص��ي��� والحت������د الوروب������ي وال�����ص��ن هم 
اأن الحت���د الأوروب���ي خ�صم يف جم�ل  ل�صب�ب خمتلفة، وح��دد  “خ�صوم” 
الوروب���ي  املجل�ص  رئي�ص  هل�صنكي.وق�ل  يف  ب��وت��ن  لق�ئه  قبل  ال��ت��ج���رة، 
مت�أخر م�ص�ء الحد خالل قمة  اأر�صله� يف وقت  تغريدة  تو�صك يف  دون�لد 
بن الحت�د الوروب��ي وال�صن يف بكن دون ت�صمية ترامب ب�صكل مب��صر، 
اأعداء  انن�  اأع��ز �صديقن. من يقول  الوروب���ي هم�  اأمريك� والحت���د  “اإن 
ي�صيع اأخب�راً ك�ذبة«.ولط�مل� ا�صتخدم ترامب عب�رة “اأخب�ر ك�ذبة” مله�جمة 

و�ص�ئل الإعالم التي ل تروق له تق�ريره�.
وق�ل تو�صك يف تغريدة منف�صلة، “اأوروب� وال�صن، واأمريك� ورو�صي�، اليوم 
الع�ملي  النظ�م  حت�صن  ع��ن  م�صرتك  ب�صكل  م�صوؤولة  وهل�صنكي  بكن  يف 
ت�صل  اأن  “اآمل  ال�ص�بق  البولندي  ال��وزراء  رئي�ص  تدمريه«.واأ�ص�ف  ولي�ص 

هذه الر�ص�لة اإىل هل�صنكي«.
عرب تو�صك بذلك عن خم�وف اأو�صع من اأن ترامب ب�صدد تقوي�ص النظ�م 
الع�ملي الذي اأر�صي م� بعد احلرب الع�ملية الث�نية واق�مت خالله الولي�ت 
املتحدة منظومة من التح�لف�ت والأحك�م هدفه� تعزيز ال�صالم والزده�ر.

ق�ل ترامب لربن�مج “واجه الأمة” )في�ص ذا ن�ي�صن( على �صبكة “�صي بي 
اأ�ص” الحد، “اأعتقد اأن الحت�د الأوروبي عدو، م� يفعلونه بن� يف التج�رة«.
الولي�ت  ب��صتغالل  الأوروب��ي  الحت���د  اته�م  الأمريكي  الرئي�ص  كم� جدد 
املتحدة يف جم�ل التج�رة. وفر�صت اإدارة ترامب ر�صوم جمركية على واردات 
اأث�ر  ال�صلب والأملنيوم من اأوروب� وكذلك من املك�صيك وكندا وال�صن، م� 

ردوداً انتق�مية وخم�وف من حرب جت�رية.
“�صراع  اإىل  التج�رية قد تتحول  التوترات  اأن  تو�صك يف بكن من  وح��ذر 

�ص�خن«.

وزيرة �شابقة تدعم ت�شويتا جديدا حول بريك�شت 

م�صككون باالحتاد �الأوروبي ي�صغطون على ماي 

•• القاهرة - وام:

الع�م جل�معة  الغيط الأم��ن  اأب��و  اأحمد  اأك��د 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة اأه��م��ي��ة الإ�����ص����راع ب����إع���داد 
الإن�ص�ن..  حل��ق��وق  العربية  ال�صرتاتيجية 
تنفيذ  ت��ع��زي��ز  يف  �صت�صهم  اأن��ه���  اإىل  م��ن��وه��� 
اأ�ص�ص  امليث�ق العربي حلقوق الإن�ص�ن وو�صع 
على  ال��ع��رب��ي  وال��ت��ح��رك  للتن�صيق  ج��دي��دة 
م�صتوى املجتمع الدويل للدف�ع عن الق�ص�ي� 

العربية الع�دلة.
ني�بة  األق�ه�  التي   - ذل��ك خ��الل كلمته  ج���ء 
عنه منري الف��صي مدير ادارة حقوق الن�ص�ن 
ب�جل�معة العربية - اأم�م احتف�لية اجل�معة 
الدائمة  العربية  للجنة  الذهبي  ب�ليوبيل 

حلقوق الإن�ص�ن ام�ص.
كلجنة  اللجنة  تلك  اأهمية  الغيط  اأب��و  واأك��د 
الإن�ص�ن  ح��ق��وق  ق�ص�ي�  يف  تبحث  اإقليمية 
من  ه�مة  حمطة  وت�صكل  املختلفة  ب�أبع�ده� 
امل�����ص��رتك والتي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  حم���ط����ت 
الإن�ص�ن  حقوق  منظومة  تعزيز  يف  �ص�همت 
ومواثيق  لت���ف����ق���ي����ت  ت��ب��ن��ي��ه���  خ�����الل  م����ن 

وخ���ط���ط ع��م��ل وجل������ن م��ت��خ�����ص�����ص��ة ف�صال 
ع��ن م��ده��� ج�����ص��ور ال��ت��وا���ص��ل م��ع املنظم�ت 
والإقليمية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ���ص��ب��ه  احل��ك��وم��ي��ة 
والدولية املعنية واملوؤ�ص�ص�ت الوطنية حلقوق 
العربية  امل��دين  املجتمع  ومنظم�ت  الإن�ص�ن 
واملتمتعة  الإن�ص�ن  حقوق  جم���ل  يف  الع�ملة 

ب�صفة مراقب لدى اللجنة.
الدف�ع  يف  وج��ه��وده���  اللجنة  دور  اإىل  ون���وه 
عن احلقوق امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني.. 
اإىل ان انته�ك�ت حقوق الن�ص�ن لأبن�ء  لفت� 
اعم�ل  ج��دول  ت�صدرت  الفل�صطيني  ال�صعب 
اجتم�ع�ت اللجنة منذ اول دورة له� يف م�ر�ص 
التحرك  مع�مل  بر�صم  ق�مت  حيث   1969
والدويل  القليمي  امل�صتوين  على  العربي 
للتخفيف من املع�ن�ة اليومية لأبن�ء ال�صعب 
حقوقهم  ل��ت���أم��ن  �صعيهم  يف  الفل�صطيني 
النته�ك�ت  وف�����ص��ح  امل�����ص��روع��ة  ال���ص������ص��ي��ة 
الحتالل  ل�صلط�ت  اإن�ص�نية  والال  املتوا�صلة 
الإ�صرائيلية بحق املدنين والن�ص�ء والطف�ل 
منه�  ت�صلم  مل  وال��ت��ي  وال���ص��رى  واملعتقلن 

اي�ص� جث�من ال�صهداء.

اأه��م��ي��ة دور اللجنة  و���ص��دد اب���و ال��غ��ي��ط ع��ل��ى 
حقوق  تكري�ص  يف  الن�ص�ن  حلقوق  العربية 
الن�ص�ن يف ظل التحدي�ت الراهنة واملنعطف 
ال�صعب واخلطري الذي متر به المة ، معرب� 
عن تطلعه لتعزيز عمل اللجنة وتطوير ادائه� 
املواطنن.من  تطلع�ت  مل�صتوى  يرتقي  مب��� 
رئي�ص  �صموط  اأجمد  الدكتور  جدد  ج�نبه.. 
الن�ص�ن  حل��ق��وق  ال��دائ��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اللجنة 
دعوته اىل الدول التي مل ت�ص�دق على امليث�ق 
العربي حلقوق الن�ص�ن اىل �صرعة امل�ص�دقة 
الوحيدة حلقوق  الية احلم�ية  عليه ب�صفته 
على  والعمل  العربية  اجل�معة  يف  الن�����ص���ن 
تطوير نظ�مه لي�صم اآلية ا�صتقب�ل ال�صك�وى 
اجن�ز  اىل  ا���ص���ف��ة   ، واملنظم�ت  الف����راد  م��ن 
مت  والتي  الن�ص�ن  حلقوق  العربية  املحكمة 

اقراره� ع�م 2015.
ودع� يف كلمته ام�م الحتف�لية الدول العربية 
النظ�م ال�ص��صي  الت�صديق على  اىل �صرورة 
م�صريا  ال��ن��ف���ذ  ح��ي��ز  ت��دخ��ل  ح��ت��ى  للمحكمة 
ال�صرتاتيجية  اق��رار  ب�صدد  اللجنة  ان  اىل 
العربي  والع���الن  الن�ص�ن  حلقوق  العربية 

الن�ص�ن  ح���ق���وق  ع����ن  امل���داف���ع���ن  حل���م����ي���ة 
والدليل ال�صرت�ص�دي ملن�ه�صة التعذيب .

البند  امل��ت��م��ث��ل يف  الب����رز  ان الجن�����ز  وق�����ل 
ال����دائ����م ع���ل���ى ج������دول اع����م�����ل ال��ل��ج��ن��ة هو 
الت�صدي لنته�ك�ت ا�صرائيل حلقوق الن�ص�ن 
املحتلة  والعربية  الفل�صطينية  الرا���ص��ي  يف 
وحمتل  غ��صب  كي�ن  ا�صرائيل  ان  م��وؤك��دا   ،
اللتزام  ���ص��رورة  وعليه�  العربية  لالأرا�صي 
الت�م بك�فة قرارات ال�صرعية الدولية ال�ص�درة 
عن المم املتحدة واجهزته� املختلفة واهمية 
اح�����رتام م���ب����دئ ال���ق����ن���ون ال�����دويل حلقوق 
الن�ص�ن والق�نون الدويل الن�ص�ين ،م�صيف� 

“و�صتظل اللجنة حتمل ام�نة امل�صئولية ».
 ..“ “ الت�صيي�ص  �صموط من خطورة  وح��ذر 
اأن��ه ميثل التهديد الو�صع نط�ق�  اأك��د  ال��ذي 

على منظومة حقوق الن�ص�ن يف املنطقة .
اجتم�ع�ت  ه�م�ص  على  الحتف�لية  وت���أت��ي 
الدائمة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة   44 ال�����  ال������دورة 
ب�جل�معة  غدا  تعقد  والتي  الإن�ص�ن  حلقوق 

العربية .
اأهمه�  دائمة  بنودا  اأعم�له�  ويت�صمن جدول 

حلقوق  ال�صرائيلية  لالنته�ك�ت  الت�صدي 
الن�ص�ن يف الرا�صي العربية املحتلة وال�صرى 
ال�صرائيلية  ال�صجون  يف  العرب  واملعتقلون 
والعرب  الفل�صطينين  ال�صهداء  وجث�من 
املحتجزة لدى �صلط�ت الحتالل الإ�صرائيلي 
بنود  من�ق�صة  ع��ن  ف�صال  الأرق�����م  مق�بر  يف 
م��ق��رتح ادراج���ه���� م��ن ق��ب��ل ال����دول الع�ص�ء 
الإن�ص�ين  ال���دويل  ال��ق���ن��ون  تطبيق  اب��رزه��� 
“اتف�قي�ت جنيف الأربع” على موؤ�ص�ص�ت دولة 
والنفرادية  الق�صرية  وال��ت��داب��ري  فل�صطن 
واآث�ره� ال�صلبية على التمتع بحقوق الن�ص�ن 
والجت�ر  وامله�جرون  ال�صودان  جمهورية  يف 
الإقليمي  ال��ت��ع���ون  ج��ه��ود  وت��ط��وي��ر  ب�لب�صر 
�صده وخ�صو�ص� الجت�ر ب�لن�ص�ء والأطف�ل.

اللجنة يف اعتم�د كل من م�صروع  كم� تنظر 
الن�ص�ن  حل��ق��وق  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
بحقوق  املتعلق  ال��ع��رب��ي  الإع����الن  وم�����ص��روع 
وهيئ�ت  واجل���م����ع����ت  الأف������راد  وم�����ص��وؤول��ي��ة 
الن�ص�ن  ح��ق��وق  وح��م���ي��ة  تعزيز  يف  املجتمع 
العربي  ال��ي��وم  و�صع�ر  الأ�ص��صية  واحل��ري���ت 

حلقوق الن�ص�ن للع�م 2019.

�جلامعة �لعربية تدعو لالإ�صر�ع يف �إعد�د �ال�صرت�تيجية �لعربية حلقوق �الإن�صان

تر�مب ياأمل يف عالقة ��صتثنائية مع بوتني   
•• هل�شنكي-اأ.ف.ب:

قمة  هل�صنكي  ام�����ص يف  ت��رام��ب  دون���ل��د  الم��ريك��ي  الرئي�ص  ب���داأ 
ت�ريخية مع نظريه الرو�صي معرب� عن اأمله يف التو�صل اىل اق�مة 

عالقة “ا�صتثن�ئية” مع فالدميري بوتن.
يف  الرئ��صي  الق�صر  يف  الظهر  بعد  قمتهم�  وبوتن  ترامب  وب��داأ 
ب��صت�ص�فة  طويل  تقليد  لديه�  التي  الفنلندية  الع��صمة  و�صط 

قمم بن ال�صرق والغرب.
الوان لبحث عالقتن�  اآن  لقد  للق�ئك،  “ان� م�صرور  بوتن  وق�ل 
“عالقة  اق�مة  الم��ل يف  فيم� عرب ترامب عن  ب�صكل جوهري” 
رو�صي�  مع  التوافق  “ان  ق�ئال  الرو�صي  الرئي�ص  مع  ا�صتثن�ئية” 

اأمر جيد ولي�ص اأمرا �صيئ�«.
وعلى جدول العم�ل لق�ء على انفراد ي�صم فقط املرتجمن ثم 

غداء عمل مع فريقي الرئي�صن يليه موؤمتر �صح�يف م�صرتك.
يتوىل ترامب قطب العم�ل من�صبه منذ 18 �صهرا بينم� بوتن 
 18 منذ  رو�صي�  يدير  ال�ص�بق  ال�صتخب�رات  �ص�بط  ع�م�(   65(
اإنه على ثقة بقدرته  ع�م�. رغم ذلك، يقول ترامب )72 ع�م�( 
كيم  ال�صم�يل  الكوري  الزعيم  غ��رار  على  خ�صومه  ا�صتم�لة  على 

جونغ اون الذي عقد معه قمة يف حزيران/يونيو امل��صي.
قبل ب�صع �ص�ع�ت على انطالق القمة ب��صر ترامب بتغريدة تثري 
اأمريكي فقد برر توتر العالق�ت بن  ال�صتغراب من قبل رئي�ص 
والن  المريكية  واحلم�قة  التهور  من  ب�”�صنوات  ورو�صي�  ب��الده 

املدعي  يجريه  ال��ذي  التحقيق  اإىل  اإ�ص�رة  يف  ال�صي��صية”  احلملة 
اخل��ص روبرت مولر.

قبل  نيوز”  ا�����ص  ب���ي  “�صي  م���ع  م��ق���ب��ل��ة  خ����الل  ت���رام���ب  و����ص���دد 
و�صوله اىل هل�صنكي “اأعتقد اأنه من اجليد اأن نلتقي ف�أن� اأوؤمن 

مع اأنه اأكد “ل�صت ذاهب� ب�آم�ل ع�لية«. ب�للق�ءات”، 
وزارة  ردت  حيث  مو�صكو،  ل��دى  ارت��ي���ح���  التغريدة  ه��ذه  واث�����رت 
على  موافقون”  “نحن  ب�لقول  تويرت  على  الرو�صية  اخل�رجية 
ذلك.لكن توري تو�صيغ من معهد بروكينغز راأت يف هذه التغريدة 
“اإ�ص�رة مقلقة”. وق�لت “ان �صبب كون العالق�ت مع مو�صكو �صيئة 
جدا هو موقف بوتن يف اوكراني� و�صوري� والتدخل يف النتخ�ب�ت 

الدميوقراطية، والالئحة طويلة«.

�إعادة فتح �صفارة �أريرتيا يف �ثيوبيا 
 

•• ادي�ص ابابا-اأ.ف.ب:

اأع�د الرئي�ص الريرتي اإي�ص�ي�ص افورقي ام�ص فتح �صف�رة بالده يف اثيوبي�، التي بقيت مقفلة طوال 20 
ع�م� بعد قطع العالق�ت الدبلوم��صية بن البلدين املتج�ورين يف القرن الفريقي.

وب�إع�دة فتح هذه ال�صف�رة يف اأدي�ص اب�ب�، تنتهي زي�رة ر�صمية ا�صتمرت ثالثة اي�م للرئي�ص الريرتي اىل 
اثيوبي�، لرت�صيخ وقف العم�ل العدائية بن البلدين.واأتت هذه الزي�رة بعد التوقيع يف اأ�صمرة يف الت��صع 
من متوز/يوليو احل�يل على “اعالن م�صرتك لل�صالم والتع�ون” ينهي عقدين من احلرب بن البلدين، 
مبن��صبة زي�رة رئي�ص الوزراء الثيوبي اأبيي احمد.وتظهر اللقط�ت التي بثته� �صبكة اي.بي.�صي الثيوبية 
ال�صف�رة  مف�تيح  ابيي  من  ويت�صلم  الري��رتي  العلم  يرفع  افورقي  اي�ص�ي�ص  الرئي�ص  الع�مة،  التلفزيوية 
الواقعة يف و�صط الع��صمة الثيوبية، املليء ب�لبنية القدمية املغط�ة ب�لغب�ر والتي مل يلم�صه� احد منذ 
�صنوات على م� يبدو.كذلك زار اي�ص�ي�ص خالل هذه الأي�م الثالثة، معر�ص� �صن�عي� مهم� و�ص�رك يف م�أدبة 

ع�ص�ء وحفل مو�صيقي �ص�رك فيهم� الف الثيوبين.

�الحتجاجات يف �لعر�ق تدخل �أ�صبوعها �لثاين 
•• الب�رصة-اأ.ف.ب:

اأ�صبوعه�  ام�����ص  ال��ع��راق  ال��ت��ظ���ه��رات يف  دخ��ل��ت 
اأ�صفر  عنف�  �صهد  احتج�جي  حت��رك  يف  الث�ين، 
ع���ن ق��ت��ل��ى وج���رح���ى، م���� ي�����ص��ل��ط ال�����ص��وء على 
ال�ص�ئقة الجتم�عية التي تع�ين منه� �صريحة 
كبرية من هذا البلد الذي اأنهكته 15 ع�م� من 

النزاع�ت الدامية.
ال�صلط�ت  اإع����الن  م��ن  اأ���ص��ه��ر  �صتة  ن��ح��و  وب��ع��د 
الدولة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  “الن�صر”  ال���ع���راق���ي���ة 
معدل  يف  كبري  انخف��ص  وو���ص��ط  الإ�صالمية، 
ب�أيدي  ثلثه�  ���ص��ق��ط  ال��ت��ي  ال���ب���الد،  يف  ال��ع��ن��ف 

اجل��ه���دي��ن ق��ب��ل اأرب����ع ���ص��ن��وات، ع����دت امل�ص�كل 
الجتم�عية لتحتل راأ�ص �صلم الأولوي�ت.

مطلبيتن  ت���ظ����ه���رت���ن  يف  الآلف  وخ�������رج 
دي�ىل  حم�فظتي  يف  الثنن  �صب�ح  جديدتن 
وذي ق�ر يف �صرق وجنوب بغداد، وفق مرا�صلي 

وك�لة فران�ص بر�ص.
احل�كمة  الطبقة  ع�قبوا  اأن  للعراقين  و�صبق 
النتخ�ب�ت  الت�صويت يف  الكبري عن  ب�لإحج�م 
اأي�ر   12 يف  ال��ب��الد  �صهدته�  التي  الت�صريعية 
ع�دل  بتوزيع  ال��ي��وم  ويط�لبون  امل������ص��ي،  م���ي��و 
البالد  بجنوب  خ�صو�ص�  النفطية،  للع�ئدات 

املتوتر منذ اأ�صبوع.

من   89% ل��ل��ع��راق  النفطية  امل����وارد  وت�صكل 
ميزانيته، ومتثل 99 ب�ملئة من �ص�درات البالد، 
لكنه� ت��وؤم��ن واح���دا يف امل��ئ��ة م��ن ال��وظ���ئ��ف يف 
الجنبية  ال�����ص��رك���ت  لن  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع��م���ل��ة 
ع��ل��ى عم�لة  غ���ل��ب���  تعتمد  ال��ب��الد  ال��ع���م��ل��ة يف 

اأجنبية.
ر�صمي�  ال��ع��راق��ي��ن  ب��ن  البط�لة  ن�صبة  وتبلغ 
10،8 %. وي�صكل من هم دون 24 ع�م� ن�صبة 
60 ب�ملئة من �صك�ن العراق، م� يجعل معدلت 

البط�لة اأعلى مرتن بن ال�صب�ب.
مق�ر  ه���ج��م��وا  ال��ذي��ن  للمحتجن  وب�لن�صبة 
املح�فظ�ت  كل  يف  ال�صي��صية  الأح���زاب  خمتلف 
اجلنوبية، حيث اأحرقوا بع�صه� اأو اأنزلوا �صورا 
علقه� ال�صي��صيون اأنف�صهم، ف�إن امل�صكلة الكربى 

الأخرى، هي الف�ص�د.
للعراق  الأمريكي  الغزو  منذ  اأن��ه  ه��وؤلء  يوؤكد 
الذي اأط�ح بنظ�م �صدام ح�صن يف الع�م 2003، 
ا�صتولت الطبقة احل�كمة على الأموال الع�مة 
وحرمت  الع�مة،  وامل�ص�ريع  الطبيعية  وامل���وارد 

العراقين من البنى التحتية الأ�ص��صية.
من  ع�م�(   34( غ���زي  ح�صن  املتظ�هر  يقول 
�صيء  ول  لن�،  ملك  احلقول  “هذه  اإن  الب�صرة 

لن� فيه�«.
الع�طل  ع���م���(   27( ك�ظم  عقيل  ي�صري  فيم� 
كثريا  ك��الم���  ���ص��م��ع��ن���  “اأنن�  اإىل  ال��ع��م��ل  ع���ن 
بهذه  �صنح��صبهم  الآن  �صيئ�،  لن�  يقدموا  ومل 

التظ�هرات«.
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العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�ص�لون �صب� ا�صن�ص 

لل�صيدات رخ�صة رقم:CN 1832721 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل وكيل خدم�ت/ا�ص�فة خليفة عبداهلل حمد عبداهلل البدر

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة اي�ص�ت� %100
تعديل وكيل خدم�ت/حذف حممد جمرن بطي املرر
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف امين ه�ص�م املعلم

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/املحرتف 

 CN 2440432:لكهرب�ء ال�صي�رات رخ�صة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مطعم ج�صت �صرميب 

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2133898 
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 8.81*1 اىل 11.52*1

تعديل ا�صم جت�ري من/مطعم ج�صت �صرميب
JUST SHRIMP RESTAURANT

اىل/مطعم ايه�و جوان
IHAW JUAN RESTAURANT

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/جم�ل �صعيد لقطع الغي�ر  

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1041392 
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جت�ري من/جم�ل �صعيد لقطع الغي�ر
JAMAL SAEED SPARE ARTS

اىل/حمل جم�ل �صعيد للحوم الط�زجة
JAMAL SAEED FRESH MEAT SHOP

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة بيع اللحوم الط�زجة - ب�لتجزئة )4721004(
تعديل ن�ص�ط/حذف جت�رة قطع الغي�ر اجلديدة لل�صي�رات )4530001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مطعم �صت�ر �صيف

رخ�صة رقم:CN 2135727 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة عبداهلل �ص�مل �صعد حميد بن مغفيق %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف خ�لد ه�ص�م علي عبداهلل الق�صعوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
الزرعوين  ال�ص������دة/حممد  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتج�رة قطع غي�ر ال�صي�رة ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1209989 قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة انى كريي�نث�ن انتونى %9
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة جونى مين��صريى ف�رجي�ص %40
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف جوين مين��صريي ف�رجي�ص

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ج�ردن ف�يف العق�رية - �صركة ال�صخ�ص الواحد 

CN  قد تقدموا الين� بطلب ذ.م.م   رخ�صة رقم:2368603 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة �صعيد �ص�لح ميزر �صعيد الرميثي %50

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/را�صد �صقر عبيد حمد الظ�هري من م�لك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ را�صد �صقر عبيد حمد الظ�هري من 100% اىل %50

تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �صكل ق�نوين/من �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جت�ري من/ج�ردن ف�يف العق�رية - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
GARDEN FIVE REALESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ج�ردن ف�يف العق�رية ذ.م.م
GARDEN FIVE REALESTATE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صيلفر كالود للكمبيوتر

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:2050516 
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 0.20*0.50 اىل 7*1

تعديل ا�صم جت�ري من/�صيلفر كالود للكمبيوتر
SILVER CLOUD COMPUTER

اىل/تريا �صبيد للكمبيوتر
TERA SPEED COMPUTER

تعديل عنوان/Building Name من    اىل 157580
تعديل عنوان/Building Owner Name من امل�لك/ن��صر �ص�مل هوي�صل ال�صكيلي اىل 

بن�ية/�صركة احمد بن ب�قر للعق�رات ذ.م.م
Shop من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة بيع اجهزة احل��صب اليل امل�صتعملة - ب�لتجزئة )4774004(
تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة بيع الهواتف املتحركة - ب�لتجزئة )4741011(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
الن�ص�ءات  ال�ص������دة/�صركة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العربية ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1018550 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة �صركة كون�صرتك�صن انرتن��صيون�ل لال�صتثم�ر ذ.م.م 
Construction International Investment Company LLC

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف ورثة ال�صيخ حمدان بن حممد اآل نهي�ن

تعديل ورثة
حذف ال�صيخ نهي�ن بن حمدان بن حممد بن خليفة اآل نهي�ن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
للمق�ولت  بوت�  ال�ص������دة/عب��ص  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الين� بطلب الع�مة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1043093 

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة عالء يو�صف ن�يفه %49
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف عب��ص احمد حممد بوت� 

تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جت�ري من/عب��ص بوت� للمق�ولت الع�مة ذ.م.م

ABBAS BOOTA GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/اللوان الراقية للمق�ولت الع�مة ذ.م.م
ALALWAN AL RAQIAH GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ركن حوران لل�صي�نة الع�مة ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1173521 
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/عبداهلل �ص�مل ح�صن �ص�مل احلم�دي من �صريك اىل م�لك

تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ عبداهلل �ص�مل ح�صن �ص�مل احلم�دي من 51% اىل %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف حممد خري في�صل ال�صريف

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف ه�ص�م حممد العي�صى
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �صكل ق�نوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جت�ري من/ركن حوران لل�صي�نة الع�مة ذ.م.م

HOURAN CORNER GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/ركن حوران لل�صي�نة الع�مة - �صركة ال�صخ�ص الواحد ذ.م.م

HOURAN CORNER GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنوان/من منطقة الظفرة منطقة الظفرة ليوا امل�لك:بلدية منطقة الظفرة اجلب�نه 
ق 20 حمل 27 اىل ابوظبي امل�صفح م 8 - ق 46 مكتب 1 157503 157503 ال�صيد مب�رك را�صد 

حممد �ص�ملن واخرين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية خالل 
اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

�ملقا�صد خلدمات عمليات حقول �لنفط �ش ذ م م
مبوجب  انه  احل�ص�ب�ت  لتدقيق  ام  اي  ايه  مكتب/  يعلن  
ال�ص�در  الع�دية،  غري  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  قرار 

بت�ريخ 2018/06/28 بحل وت�صفية
 املقا�شد خلدمات عمليات حقول النفط �س ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�ص او مط�لبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعن ه�تف رقم 026331335 ف�ك�ص 026331339 
�ص.ب 112191 ابوظبي- مدينة حممد بن زايد بن�ية علي 
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�إعالن ت�صفية �صركة
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/موؤ�ص�صة 

امواج احلظ للنقل الربي وال�صي�نه الع�مه
رخ�صة رقم:CN 1124784  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

�صيرنجي لتجارة مو�د �لبناء ذ م م
مبوجب  انه  احل�ص�ب�ت  لتدقيق  ام  اي  ايه  مكتب/  يعلن  
ال�ص�در  الع�دية،  غري  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  قرار 

بت�ريخ 2018/06/28 بحل وت�صفية
�شيرنجي لتجارة مواد البناء ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�ص او مط�لبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعن ه�تف رقم 026331335 ف�ك�ص 026331339 
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يوم� من ت�ريخ هذا العالن

�إعالن ت�صفية �صركة
العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
للمق�ولت  ال�ص������دة/الرادفه  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الع�مه رخ�صة رقم:CN 2446649 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة بندر بن فهد بن احمد التمي�ط %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف �صعود بن فهد بن احمد التمي�ط
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

العدد 12379 بتاريخ 2018/7/17

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/مطعم �صلط�نة

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�صة رقم:1035409 
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*35

تعديل ا�صم جت�ري من/مطعم �صلط�نة
SULTANA RESTAURANT

اىل/مطعم ايران�د
ERANAD RESTAURANT

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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النا�شفي ال�شب�شي وّجه ر�شالة طماأنة اىل حركة النه�شة

اجتماع الكبار ام�س بحثا عن خمرج لالزمة اجلمهوري ي�شتغرب حوار ال�شب�شي �شكال وم�شمونا

- �لنه�صة: �حل�صم 
يحتاج �ىل �لتو�فق حول 
�الليات �لد�صتورية �لتي 

�صيتم �للجوء �ليها

- �جلمهوري: م�صمون �حلو�ر جاء ليوؤكد 
عمق �الأزمة �لتي متر بها �لبالد

- م�صروع تون�ش: �ل�صب�صي وّجه ر�صالة طماأنة 
�ىل حركة �لنه�صة مفادها ��صتمر�ر �لتو�فق معها

••الفجر - تون�ص - خا�ص

قبل  االأخ���رية  الفر�شة  اجتماع  هو  هل    
وقد  �شر�شة  �شتكون  عظم  ك�شر  معركة 
خطر؟  اىل  نف�شه  ال��ب��الد  م�شري  تعر�س 

الباجي  التون�شي  الرئي�س  اأ���ش��رف  فقد 
اجتماع  على  االثنني  اأم�س  ال�شب�شي  قائد 
يو�شف  احلكومة  رئي�س  ح�شره  ت�شاوري 
النا�شر،  حممد  الربملان  ورئي�س  ال�شاهد، 
را�شد  النه�شة  حركة  رئي�س  اإىل  اإ�شافة 

نداء  حلركة  التنفيذي  واملدير  الغنو�شي، 
عام  واأم��ني  ال�شب�شي،  قائد  حافظ  تون�س 
ورئي�س  الطبوبي،  الدين  نور  ال�شغل  احتاد 
منظمة االأعراف �شمري ماجول، اإ�شافة اإىل 

مدير الديوان الرئا�شي �شليم العزابي.

اإذا ما ا�شتمر الو�شع على ما هو عليه

�ل�صب�صي لل�صاهد: �ما �ال�صتقالة �و �لتوجه للربملان...!

�شيناريوهات ثالثة
اجتم�ع ‘تقريب وجه�ت النظر’ هذا، 
هو الأول بعد تعليق امل�ص�ورات والعمل 
اأهم  اليوم  2، ويجمع  بوثيقة قرط�ج 
ال�صي��صي  للم�صهد  املكّونة  الأط���راف 
ي��خ�����ص�����ص لإذاب�����ة  اأن  امل���رج���ح  وم����ن 
جم�ريه�  اإىل  امل��ي���ه  واإع�������دة  اجل��ل��ي��د 
ب���ن ي��و���ص��ف ال�����ص���ه��د وح����ف���ظ ق�ئد 
املعلنة  احل���رب  بعد  خ��صة  ال�صب�صي 
املتب�دلة  والّت��ه���م���ت  ال��ط��رف��ن  ب��ن 

بينهم� موؤّخرا.
   وي���رى حم��ل��ل��ون يف ت��ون�����ص ان هذا 
�صين�ريوه�ت  عن  يخرج  لن  الجتم�ع 
النه�صة  ���ص��ع��ي  ه����و  الأّول  ث����الث����ة، 
النظر  وجه�ت  تقريب  اىل  وال�صب�صي 
ال�ص�هد،  ويو�صف  البن  ال�صب�صي  بن 
خ��صة بعد تفّتت م� تبقى من النداء 
الهيئة  اأع�������ص����ء  م����ن  ع�����دد  وخ�������روج 
ال�صي��صية عن دائرة الدارة التنفيذية، 
وق����درة ال�����ص���ه��د ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ع جبهة 

الأ�صدق�ء داخل النداء والنه�صة.
   ال�صين�ريو الث�ين فهو التف�ق على 
دفع  وب�لت�يل  برّمته�  احلكومة  انه�ء 
الربمل�ن  اىل  دف��ع���  ال�����ص���ه��د  ي��و���ص��ف 
تقدمي  ث��م  فيه  الثقة  جت��دي��د  لطلب 
منحه  ع�����دم  �����ص����ورة  يف  ا����ص���ت���ق����ل���ت���ه 

وحكومته الثقة.
التف�ق  فهو  الث�لث  ال�صين�ريو  اأّم���    
مع  مهم  حكومي  حتوير  اج���راء  على 
الب��ق���ء ع��ل��ى ي��و���ص��ف ال�����ص���ه��د رئي�ص� 
تر�ّصحه  ع���دم  وا����ص���رتاط  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

لنتخ�ب�ت 2019، 
ال�صي��ص�ت  ب��ع�����ص  ع��ل��ى  الت���ف����ق  م���ع 
بع�ص  ���ص��ت��رتاأ���ص  ال��ت��ي  وال�صخ�صي�ت 
والدف�ع  ال��داخ��ل��ي��ة  خ��صة  ال�����وزارات 
الجتم�عية  وال�����������ص�����وؤون  وال�����ع�����دل 
امل�صت�ص�رين  بع�ص  واإب��ع���د  وال��رتب��ي��ة، 
واإن��ه���ء احل��رب العالمية بن طريف 

ال�صراع.

اال�شتقالة او الربملان
ق�ئد  الب�جي  التون�صي  الرئي�ص  وك�ن 
اللق�ء،  ه��ذا  ع�صية  اأك��د  قد  ال�صب�صي، 
يف ح��وار تلفزي بّث م�ص�ء الح��د، انه 
اإذا م� ا�صتمر الو�صع على م� هو عليه 
ال�ص�هد  يو�صف  احلكومة  رئي�ص  ف���ن 
مط�لب ام� ب�ل�صتق�لة او الذه�ب اىل 

الربمل�ن وطلب جتديد الثقة منه..«
ال�صعب  ح���ج��ة  اىل  ال�صب�صي  واأ���ص���ر    
اىل ظ��روف مالئمة تخلق الثقة بن 
احل���ك��م وامل��ح��ك��وم، م�����ص��ددا ع��ل��ى اأنه 
هذا  لطموح�ت  ال�صتج�بة  ميكن  ل 
حكومة  لتون�ص  ت��ك��ن  مل  م���  ال�صعب 
نق�صي  اأن  نريد  “ل  ق�ئال  متم��صكة، 
النه�صة الداعمة للحكومة او غريه� 
وان� اريد جتميع اجلميع” واملح�فظة 
ع��ل��ى م�����ص���ه��م��ة اجل��م��ي��ع مب���ن فيهم 
النه�صة مع �صرورة موا�صلة التم�صي 
انتخ�ب�ت  م��ن��ذ  ان��ت��ه���ج��ه  مت  ال�����ذي 
التوافق  اأن  اإىل  م�����ص��ريا   ،2014
�صعب�  ي�صبح  لكنه  م�صتحيال  لي�ص 
اإذا مت�صك كل �صق براأيه، م�صددا على 
تون�ص  يف  الو�صع  ب���ن  اجم�ع  “وجود 
ان  ميكن  ل  الم���ر  وان  �صيئ�  اأ�صحى 

ي�صتمر كذلك ».
 2019    وب�ص�أن تر�صحه لنتخ�ب�ت 
الد�صتور  ان  التون�صي  الرئي�ص  ق���ل 
مينحه احلق يف الرت�صح خلو�ص غم�ر 
الرئ��صي�ت املقبلة وق�ل “�صيعلم الن��ص 
ان كنت �ص�أتر�صح ام ل عندم� يفتح ب�ب 
وهذا  الن��ت��خ���ب���ت،  ل��ه��ذه  الرت�صح�ت 
بل  ح�لي�  التون�صين  يقلق  م���  لي�ص 
م� يقلقهم ا�صتفح�ل البط�لة والفقر 

وغريه� ».
    وبخ�صو�ص هذه النتخ�ب�ت اي�ص�، 
كله�  الع����ن�����ق  ان  ال�����ص��ب�����ص��ي  لح����ظ 
م�صريا   ،2019 ���ص��ن��ة  ن��ح��و  متجهة 
واأن  اجلميع،  يجتهد  ان  ���ص��رورة  اىل 
وان  ال��ذات،  نكران  من  ب�صيء  يتحلوا 
“ يفكر م��ن ه��و يف احل��ك��م ح���ل��ي��� يف 
انتخ�ب�ت 2019 قبل ان ينجح ح�لي� 

وهو يف احلكم.
   وفيم� يتعلق ب�لأزمة التي متر به� 
اأ�ص�صه�  التي  تون�ص  نداء  ح�لي� حركة 
“يجب  ال�صب�صي  ق����ل   2012 �صنة 
يده�  ت��رف��ع  ان  الط����راف  بع�ص  على 
داخل  النق�ص�مي  العمل  وتتوقف عن 
احل�جة  على  م�����ص��ددا  احلزب”،  ه��ذا 
طرف  اأي  اق�ص�ء  وع���دم  اجلميع  اىل 
خ�رجه�،  او  الح������زاب  داخ�����ل  ����ص���واء 
تون�ص  ن����داء  ح��رك��ة  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دا 
يف  املتمثلة  رواف���ده����  بف�صل  جن��ح��ت 
والنق�بين  والي�ص�رين  الد�صتورين 
امل�صتقبل  يف  جن�حه�  واأن  وامل�صتقلن، 

يبقى رهن عودة كل هذه الروافد.

احلكمة الغائبة
التي  الره���ب��ي��ة  العملية  وبخ�صو�ص 
ج����دت الح����د امل������ص��ي وا����ص���ف���رت عن 
ا�صت�صه�د 6 من اعوان احلر�ص وجرح 
التون�صي  الرئي�ص  لح��ظ  اآخ��ري��ن   3
بينت وج��ود نق�ط  “الف�جعة  ان تلك 
�صعف يجب جت�وزه� يف وقت تخو�ص 
ف���ي���ه ت���ون�������ص ح���رب���� م��ت��وا���ص��ل��ة �صد 

الإره�ب«.
   واو�صح بخ�صو�ص وجود ارتب�ط�ت 
والت�صمي�ت  ال���ع���م���ل���ي���ة  ه������ذه  ب�����ن 
وزارة  �صلب  ال��ت��ي مت��ت  وال��ت��غ��ي��ريات 
املمكن  م�����ن  ك�������ن  اأن�������ه  ال����داخ����ل����ي����ة، 
ادارة  �صلب  تعين  بخ�صو�ص  ال��ت���أين 
الره�ب والدارة الفرعية لال�صتعالم 
من  يكن  مل  “رمب�  وق����ل  التكتيكي، 
ه�تن  عن  امل�صوؤولن  تغيري  احلكمة 
الدارتن الآن«.   وردا منه على �صوؤال 
احلكومة  رئ��ي�����ص  اق����ل���ة  ب��خ�����ص��و���ص 

الداخلية  ل���وزي���ر  ال�����ص���ه��د،  ي��و���ص��ف 
ال�ص�بق لطفي براهم، ق�ل ال�صب�صي ان 
ال�ص�هد اعلمه برغبته يف تنحية براهم 

وهي تنحية “ب�غتته �صخ�صي�”، 
احلكومة  رئ��ي�����ص  ح��ّم��ل  ان���ه  م�صيف� 

م�صوؤولية تلك الق�لة.
اعتب�را  املمكن  م��ن  ك���ن  ان��ه  وا���ص���ف 
وان  الم��ر  ت�أجيل  الع�مة  للم�صلحة 
التحوير  خ����الل  ب���راه���م  ت��غ��ي��ري  ي��ت��م 

احلكومي الق�دم.

ال�شب�شي يف ورطة
ويف ب�ب ردود الفعل امل�صجلة على هذا 
زي�د  ب�لربمل�ن  الن�ئب  اعترب  احل��وار، 
الب�جي  اأن  الث��ن��ن  اأم�����ص  يف  خل�صر 
ق����ئ���د ال�����ص��ب�����ص��ي مل ي����ق����ّدم اإج�����ب�����ت 
بخ�صو�ص  ح������واره  خ����الل  وا����ص���ح���ة 
م�ص�ألة تر�صحه لالنتخ�ب�ت الرئ��صية 
وفيم� يتعلق مبوقفه من بق�ء رئي�ص 

احلكومة يو�صف ال�ص�هد من عدمه.
“رئي�ص  الإط����������ر  ه�����ذا  يف  وق��������ل     

ي��ق��ول الأم�����ور ب�صكل  اجل��م��ه��وري��ة ل 
التون�صين  ي��ج��ب  مل  ه���و  وا�����ص����ح.. 
تر�ّصحه  م�����ص���أل��ة  ح���ول  وال��ت��ون�����ص��ي���ت 
2019 ونحن نعتقد  لالنتخ�ب�ت يف 
اأن����ه ل��و اأج�����ب ع��ن ه���ذه امل�����ص���أل��ة ك�ن 
التوتر  حجم  تخفي�ص  على  �صي�ص�عد 

حتى داخل حزبه«.
   وح��ول موقفه من رئي�ص احلكومة 

يو�صف ال�ص�هد،
 اأ�ص�ر زي�د خل�صر اإىل اأن الرئي�ص بّن 
اأن����ه م�����ص��ط��ف ���ص��د رئ��ي�����ص احلكومة 
ويرغب يف ذه�به لكنه يف الوقت ذاته 
ذل��ك بو�صوح وه��و يقول  ل يعرب عن 
للتون�صين يف هذا الإط���ر ومن حيث 
اللعبة  اإن��ه ل ميلك خيوط  ي��دري  ل 
لإق�لة يو�صف ال�ص�هد مثلم� فعل مع 

احلبيب ال�صيد يف 2016.
  واع��ت��رب ال��ق��ي���دي يف ح��رك��ة م�صروع 
تون�ص ح�صونة الن��صفي، اأّن احلوار مل 
تعي�صه�  التي  لالأزمة  حلول  يت�صّمن 

البالد على خمتلف اأ�صعدته�.

   وبّن الن��صفي اأن رئي�ص اجلمهورية 
ع���ّم���ق الأزم��������ة ال�����ص��ي������ص��ي��ة ب����أخ���رى 
اأّن���ه ك���ن جلّي� ب�أنه  اأخ��الق��ي��ة، م��وؤّك��دا 

يخ�طب طرف� بعينه.
�صالحي�ت  اأّن  اإىل  الن��صفي  ولفت    
املج�ل  يف  اأ���ص������ص���  تتلخ�ص  ال�صب�صي 
الأمني وال�صي��ص�ت اخل�رجية، وهو م� 

ك�ن غ�ئب� يف احلوار.
  ويف ذات ال�صي�ق،

 ا�صتخل�ص الن��صفي اأن ال�صب�صي وّجه 
النه�صة  ح��رك��ة  اىل  ط��م���أن��ة  ر���ص���ل��ة 

مف�ده� ا�صتمرار التوافق معه�.
   احلزب اجلمهوري راأى ان م�صمون 
احل��وار ج�ء ليوؤكد عمق الأزم��ة التي 
متر به� البالد وتفكك منظومة احلكم 
ال�صيطرة  اجلمهورية  رئي�ص  وفقدان 
على الو�صع من خالل مط�لبة رئي�ص 
عر�ص  او  ب�ل�صتق�لة  ام����  احل��ك��وم��ة 
حكومته على ت�صويت للثقة يف جمل�ص 
له  منحه  عم�  متخلي�  ال�صعب،  ن��واب 
والت�صعن  الت��صع  ف�صله  يف  الد�صتور 
اجلمهورية  رئي�ص  طلب  اإمك�نية  من 
ال��ت�����ص��وي��ت ع���ل���ى جت���دي���د ال���ث���ق���ة يف 
ك�إحدى  لأعم�له�  احلكومة  موا�صلة 
اخلالف  حل�صم  ال��د���ص��ت��وري��ة  ال��ط��رق 

بن راأ�صي ال�صلطة التنفيذية.
   واأك�����د اجل���م���ه���وري جم�����ددا ح�جة 
لإخراجه�  وطنية  مب�درة  اىل  البالد 
م���ن ه����ذه الأزم������ة اخل���ن��ق��ة يف اإط�����ر 
احرتام الد�صتور واحك�مه ومنح تون�ص 
التوازن�ت  ت���أم��ن  على  ق����درة  حكومة 
التدهور  حل�لة  حّد  وو�صع  ال�ص��صية 
النتخ�ب�ت  اىل  ال���و����ص���ول  وت����أم���ن 

الق�دمة يف اأف�صل الظروف. 

التوافق وامل�شلحة الوطنية
“اأن  ال�صب�صي  ت�أكيد  على  تعليقه  ويف 
احل���ك���وم���ة م��ط���ل��ب��ة ب���ل���ص��ت��ق���ل��ة اأو 
الذه�ب اىل الربمل�ن لتجديد الثقة اإذا 
ق�ل الن�طق  ا�صتمر الو�صع احل�يل”، 
عم�د  النه�صة  حركة  ب��صم  الر�صمي 
اجلمهورية  رئي�ص  اإن   “ اخل��م��ريى، 
ال��د���ص��ت��وري ب�صم�ن  م��ل��ت��زم مب��وق��ع��ه 
ادارة احلوار، ولكن ح�صم هذا املو�صوع 
حول  ال��ت��واف��ق  اىل  ي��ح��ت���ج  ال�صي��صي 
اللي�ت الد�صتورية التي �صيتم اللجوء 
النه�صة  اليه�«.  وجدد موقف حركة 
اأي  ال�صي��صي”  “لال�صتقرار  ال��داع��م 
يو�صف  احلكومة  رئي�ص  على  الب��ق���ء 
وزاري مع  واج�����راء حت��وي��ر  ال�����ص���ه��د 
اأن  اىل”  م�صريا  ب���ل��ت��واف��ق،  الت�صبث 
حركة النه�صة لي�صت الطرف الوحيد 
الذي يتبنى هذا املوقف وامن� ت�ص�طره 
قرط�ج  وثيقة  مكون�ت  من  ع��دد  اي���ه 
واأطراف من حركة نداء تون�ص«.   يف 
حن اعترب املتحدث ب��صم حركة نداء 
ت�صريح  يف  احل��رب���وي،  منجي  تون�ص 
اإّن الب�جي ق�ئد  اأم�ص الثنن،  اإذاعي 
اأنه  التلفزي  ح���واره  يف  اأك��د  ال�صب�صي 
لي�ص يف �صف اأي طرف خالف� مل� يتم 
الوطنية،  امل�صلحة  مع  واأّن���ه  ت��داول��ه، 
على حد تعبريه.  واأ�ص�ف اأن ال�صب�صي 
ال�صي��صية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  ب��و���ص��وح  ح��ّم��ل 
مت�صكه�  موا�صلة  يف  النه�صة  حلركة 
ال�ص�هد،  ي��و���ص��ف  احل��ك��وم��ة  ب��رئ��ي�����ص 
مت�بع� “رئي�ص اجلمهورية اأقر بوجود 
اإل ب�ملنحى  اأنه� ل حتل  اأزم��ة واعترب 
للربمل�ن  ال���ذه����ب  اإم������  ال���د����ص���ت���وري، 
لطلب منح الثقة من جديد اأو تقدمي 
ال�صتق�لة، وهذا هو احلل الد�صتوري.. 
واأن� اأرى اأنه مل ي�صطف مع اأي طرف 

بل اإنه مع امل�صلحة الع�مة«.

•• الفجر - تون�ص

الزم�يل  الأ���ص��ت���ذ احلبيب  الث��ن��ن  اأم�����ص  ق���ّدم 
براهم  لطفي  ال�ص�بق  الداخلية  وزي��ر  حم�مي 
مطلب� اىل وكيل اجلمهورية ب�ملحكمة البتدائية 
ملنّوبه،  الأمنية  احلم�ية  تدعيم  لطلب  بتون�ص 

وهي  تط�له  التي  الإره���ب��ي��ة  للتهديدات  نظرا 
موثقة ح�صب م� اأكده الزّم�يل. 

الإره�بية  التهديدات  اأن  براهم  حم�مي  وذك��ر 
ب���ل��ع������ص��م��ة ومبدينة  واأق�����رب����ه  ط���ل��ت م��ن��وب��ه 

�صو�صة.
 وبّن الزم�يل اأن ق�نون الإره���ب يخول لوكيل 

اأمنية  ح��م���ي��ة  ت��وف��ري  غ���ريه  دون  اجل��م��ه��وري��ة 
ب�ل�صكل املطلوب لكل �صخ�ص عمل على مك�فحة 
الإره�ب �صواء من ال�صي��صين اأو غريهم اأو اأدىل 

مبعلوم�ت حول جرمية اإره�بية،
لي�صت  مل��وك��ل��ه  الأم��ن��ي��ة  احل��م���ي��ة  اأن  م�صيف�   

ب�ل�صكل املطلوب.

وزير �لد�خلية �ل�صابق لطفي بر�هم يطالب باحلماية

- زياد خل�صر: �لرئي�ش قال للتون�صيني �إنه 
ال ميلك خيوط �للعبة الإقالة يو�صف �ل�صاهد 

- ند�ء تون�ش: �لرئي�ش مل ي�صطف مع �أي 
طرف بل كان مع �مل�صلحة �لوطنية
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/10/15م   املودعة حتت رقم:  281061 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  

 ب��ص��م:  �ص�وثكورب براندز بي تي واي ليمتد 
وعنوانه: 58 كوينزبريج �صرتيت، �ص�وثبنك فيكتوري� 3006، اأ�صرتالي�        

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
م�صروب�ت غري كحولية. 

 الواق�عة ب�لفئة:  32 
و�صف العالمة:  كتبت عب�رة " CRIMES 19 " ب�للغة الإجنليزية كم� هو مبن يف منوذج 

الطلب.
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 
اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/12/26م   املودعة حتت رقم:  285103 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/26

ب��ص��م:  �ص�نيل ا�ص ايه ار ال
 وعنوانه: بورج �صرتا�صه 26، �صي ات�ص – 8750 جالرو�ص، �صوي�صرا     

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
حق�ئب يد. 

 الواق�عة ب�لفئة:  18 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من �صكل ثالثي الأبع�د حلقيبة م�صتطيلة ال�صكل مع طرف متديل يغطي 
الوجه الأم�مي للحقيبة، متوازي مع خيوط اخلي�طة مب� ي�صكل �صل�صلة متوالية من ثالثة عن��صر اأنبوبية 
ت�صمى "ج�درونز" وزينت بت�صميم مبطن مع م�صبك معدين م�صتطيل ال�صكل و�صع على اجلزء الأم�مي من 

احلقيبة و حزام الكتف يت�ألف من �صل�صلة من و�صالت معدنية �صميكة وجزء من اجللد.
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:
بت�ريخ: 2017/11/06م   املودعة حتت رقم:  282423 

 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  
ب��ص��م:  ذا ت�ص�ن�صيلور، م��صرتز اآند �صكولرز اوف ذا يونيفري�صيتي اوف ك�مربيدج

 وعنوانه: ذا اولد �صكولز، ك�مربيدج، �صي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

امل��ع���ي��رة )القي��ص(؛  ك��خ��دم��ة؛  ال��ربجم��ي���ت  ل��الآخ��ري��ن؛  الإن���رتن���ت  امل���واق���ع ع��ل��ى �صبكة  اإن�����ص���ء و���ص��ي���ن��ة 
نظم  حتليل  احل��صوب؛  برجمي�ت  ت�صميم  احل��صوب؛  برجمة  ال�صح�بية؛  احلو�صبة  ال�صحب؛  ا�صتمط�ر 
احل��صوب؛  تكنولوجي�  ا�صت�ص�رات  احل������ص��وب؛  برجمي�ت  ا�صت�ص�رات  احل������ص��وب؛  نظم  ت�صميم  احل������ص��وب؛ 
حت��وي��ل ال��ب��ي���ن���ت اأو امل�����ص��ت��ن��دات م��ن و���ص���ئ��ط م���دي��ة اإىل اإل��ك��رتون��ي��ة؛ حت��وي��ل ب��رام��ج وب��ي���ن���ت احل��صوب 
لالآخرين  ال�صبكية  امل��واق��ع  اأ�ص��صه�  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم���ت  ف��ه���ر���ص  وت�صميم  اإن�����ص���ء  امل�����دي؛  التحويل  ب��خ��الف 
التخزين  ال�صوئي(؛  )امل�صح  امل�صتندات  رقمنة  البي�ن�ت؛  ت�صفري  خدم�ت  املعلوم�ت(؛  تكنولوجي�  )خدم�ت 
برجمي�ت  �صي�نة  احل��صوب؛  برجمي�ت  تثبيت  اخلطوط(؛  )علم  اليد  خط  حتليل  للبي�ن�ت؛  الإلكرتوين 
اأنظمة  اأنظمة احل�ص�بة لكت�ص�ف الأعط�ل؛ مراقبة  اأنظمة احل��صوب عن بعد؛ مراقبة  احل��صوب؛ مراقبة 
احل��صوب لكت�ص�ف الدخول غري امل�صرح به اأو خرق البي�ن�ت؛ مزودي خدمة التعهيد يف جم�ل تكنولوجي� 
امل�صح؛  لالآخرين؛  جديد  منتج�ت  وتطوير  اأبح�ث  احل��صوب؛  بي�ن�ت  ا�صتع�دة  اجل��ودة؛  مراقبة  املعلوم�ت؛ 

 الأبح�ث التقنية؛ ا�صت�ص�رات ت�صميم املواقع ال�صبكية.      الواق�عة ب�لفئة:  42 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من �صكل لدرع مق�صم اإىل اأربعة اأرب�ع ويف كل ربع �صورة لأ�صد. 

ال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/10/19م   املودعة حتت رقم:  281342 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/27

كوربوري�صن فريجيني�   ،II ب��ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ص.ايه.، انك
وعنوانه: 228 م�نه�تن بيت�ص بوليف�رد، م�نه�تن بيت�ص، ك�ليفورني� 90266، الولي�ت املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
لب��ص القدم.

 الواق�عة ب�لفئة:  25 
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من م�صتطيل بحتوي على  كلمة " SOC " مكتوبة  ب�أحرف لتينية بخط 

عري�ص و اأ�صفله� كتبت كلمة " KNIT " ب�للغة الإجنليزية بخط عري�ص  و اأ�صفله�  الأرق�م " 360 ".
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 116000

ب��ص��م: ك�لدي كليم� اأورت� بي�صينك فيتينغزيف ف�لف �ص�ن�ي اأنونيوم �صريكيتي

وع���ن���وان���ه: ب��ي���م��ري���ص���ن م��ريم��ري���ص���ي��ل��ر ���ص���ن���ي ���ص���ي��ت��ي�����ص��ي 10 ك�����د. رقم: 

12بي�ليكدوزو-بيويوك�صيكمي�صي/ ا�صطنبول - تركي�

وامل�صجلة حتت رقم : )116000(  بت�ريخ: 2013/01/10

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/07/07 وحتى ت�ريخ : 2028/07/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 116001

ب��ص��م: ك�لدي كليم� اأورت� بي�صينك فيتينغزيف ف�لف �ص�ن�ي اأنونيوم �صريكيتي

وع���ن���وان���ه: ب��ي���م��ري���ص���ن م��ريم��ري���ص���ي��ل��ر ���ص���ن���ي ���ص���ي��ت��ي�����ص��ي 10 ك�����د. رقم: 

12بي�ليكدوزو-بيويوك�صيكمي�صي/ ا�صطنبول - تركي�

وامل�صجلة حتت رقم : )116001(  بت�ريخ: 2013/01/10

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/07/07 وحتى ت�ريخ : 2028/07/07

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 117030

ب��ص��م: �صويفتيك كومب�ين، ال تي دي.

ت�ون،  مينزهوجن  رود،  اك�صينبينج  زون،  ان��د���ص��رتي���ل  دوجنت�صنج  وع��ن��وان��ه: 

ت�صوجن�ص�ن �صيتي، جواجندوجن بروفين�ص، ال�صن

وامل�صجلة حتت رقم : )103945(  بت�ريخ: 2010/06/01

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/07/24 وحتى ت�ريخ : 2028/07/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/11/08م   املودعة حتت رقم:  282611 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:   

ب��ص��م:  اركيبيالجو براندز بي تي ئي. ال تي دي. 
 وعنوانه: 8  تيم��صك بوليف�رد، #15-04 �ص�نتك ت�ور ثري، �صنغ�فورة 038988، �صنغ�فورة 

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت  )املوتيالت(؛  ال�صغرية  الفن�دق  خدم�ت  املوؤقتة؛  الإق�مة  الكحولية(؛  )غري  وامل�صروب�ت  الأطعمة  توفري  خدم�ت 
للفن�دق  احلجز  خدم�ت  الفندقية؛  الإق���م��ة  توفري  الفندقية؛  الإق���م��ة  خدم�ت  الفندقية؛  املنتجع�ت  خدم�ت  الفن�دق؛ 
واللق�ءات  واملوؤمترات  املن��صب�ت  الق�ع�ت لإق�مة  ت�أجري  الإنرتنت؛  املوؤقتة عرب  الإق�مة  العطالت؛ حجز  واإق�مة  واملط�عم 
واملع�ر�ص والندوات والجتم�ع�ت؛ توفري ت�صهيالت املوؤمترات واملع�ر�ص والجتم�ع�ت؛ توفري الق�ع�ت الفندقية للمع�ر�ص 
التج�رية ومع�ر�ص الأعم�ل واملوؤمترات واللق�ءات واملح��صرات والجتم�ع�ت؛ توفري ت�صهيالت )الإق�مة( لعقد املوؤمترات 
الأطعمة  اأو  الإق�مة  )توفري  ال�صي�فة  اأجنحة  )الإق���م��ة(؛  ال�صي�فة  خدم�ت  والعطالت؛  والأ���ص��واق  واملع�ر�ص  واللق�ءات 
املط�عم؛  الفن�دق؛  متوين  خدم�ت  ب�لإق�مة؛  يتعلق  فيم�  العطالت  وتخطيط  معلوم�ت  الكحولية((؛  )غري  وامل�صروب�ت 
خدم�ت املط�عم؛ خدم�ت املط�عم الفندقية؛ الك�فيه�ت؛ خدم�ت التموين؛ خدم�ت التموين لتوفري الأطعمة وامل�صروب�ت؛ 
خدم�ت الفن�دق واملط�عم والتموين؛ مط�عم طلب الطع�م لتن�وله خ�رج�؛ املق�هي؛ حمالت الع�صري؛ توفري من�فذ بيع 
امل�صورة  خدم�ت  احل�ص�نة  دور  خدم�ت  املتنقل؛  التموين  خدم�ت  املتنقلة؛  املط�عم  خدم�ت  املتنقلة؛  وامل�صروب�ت  الأطعمة 
اأعاله يتم تقدميه� مب��صرة من ق�عدة بي�ن�ت  واملعلوم�ت وال�صت�ص�رات املتعلقة بك�فة م� تقدم؛ جميع اخلدم�ت املذكورة 

ح��صوبية اأو عرب �صبكة ات�ص�لت ع�ملية.
 43  الواق�عة ب�لفئة:  

مميز. بخط  لتينية  بحروق  " Alana" مكتوبتن  " و   The"  و�صف العالمة:  تتكون العالمة من كلمتي
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل 
للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:
بت�ريخ: 2017/10/19م   املودعة حتت رقم:  281345 

 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  2017/09/27
ب��ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ص.ايه.، انك II، فريجيني� كوربوري�صن 

املتحدة  الولي�ت   ،90266 ك�ليفورني�  بيت�ص،  م�نه�تن  بوليف�رد،  بيت�ص  م�نه�تن   228 وعنوانه: 
الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
لب��ص القدم.

 الواق�عة ب�لفئة:  25 
و�صف العالمة:  كتبت عب�رة " ULTRA FLIGHT " ب�للغة الإجنليزية كم� هو مبن 

يف منوذج الطلب.
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 
اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/10/19م   املودعة حتت رقم:  281347 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  2017/09/27

ب��ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ص.ايه.، انك II، فريجيني� كوربوري�صن
املتحدة  ال��ولي���ت   ،90266 ك�ليفورني�  بيت�ص،  م�نه�تن  ب��ول��ي��ف���رد،  بيت�ص  م�نه�تن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

لب��ص القدم.
 الواق�عة ب�لفئة:  25 

منوذج  يف  مبن  ه��و  كم�  الإجنليزية  " ULTRA GO" ب�للغة  ع��ب���رة  كتبت  ال��ع��الم��ة:   و�صف 
الطلب.

ال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو 

اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/10/19م   املودعة حتت رقم:  281350 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  2017/10/02

ب��ص��م:  �صكت�صرز يو.ا�ص.ايه.، انك II، فريجيني� كوربوري�صن
املتحدة  ال��ولي���ت   ،90266 ك�ليفورني�  بيت�ص،  م�نه�تن  ب��ول��ي��ف���رد،  بيت�ص  م�نه�تن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

لب��ص القدم.
 الواق�عة ب�لفئة:  25 

" ULTRA PILLARS" ب�للغة الإجنليزية  كم� هو مبن يف  و�صف العالمة:  كتبت عب�رة 
منوذج الطلب.
ال�ص��رتاط�ت:  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د اأو 
اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 123935

ب��ص��م: ا�ص�هي جروب هولدينغز، ليمتد

وعنوانه: 23 -1 ، ازوم�ب��صي 1 -  ت�صومي، �صوميدا - كو، طوكيو، الي�ب�ن

وامل�صجلة حتت رقم : )132910(  بت�ريخ: 2011/02/21

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/12/22 وحتى ت�ريخ : 2028/12/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 123936

ب��ص��م: ا�ص�هي جروب هولدينغز، ليمتد

وعنوانه: 23 -1 ، ازوم�ب��صي 1 -  ت�صومي، �صوميدا - كو، طوكيو، الي�ب�ن

وامل�صجلة حتت رقم : )153116(  بت�ريخ: 2011/09/26

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/12/22 وحتى ت�ريخ : 2028/12/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 123937

ب��ص��م: ا�ص�هي جروب هولدينغز، ليمتد

وعنوانه: 23 -1 ، ازوم�ب��صي 1 -  ت�صومي، �صوميدا - كو، طوكيو، الي�ب�ن

وامل�صجلة حتت رقم : )132911(  بت�ريخ: 2011/02/21

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/12/22 وحتى ت�ريخ : 2028/12/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 28646

ب��ص��م: ج�نوم �صوينغ م��صن كومب�ين ليمتد

وعنوانه: 1463 ه�زام� - م�ت�صي، ه�ت�صيوجي - �صي، طوكيو، الي�ب�ن

وامل�صجلة حتت رقم : )33688(  بت�ريخ: 2002/10/09

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/10/20 وحتى ت�ريخ : 2018/10/20

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
حممد هم�يون كبري لقطع غي�ر وزيوت ال�صي�رات- ذ.م.م

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية: 

املودعة حتت رقم: 287757          بت�ريخ :2018/2/21    
ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

ب��ص��م: حممد هم�يون كبري لقطع غي�ر وزيوت ال�صي�رات- ذ.م.م.
وعنوانة : ابوظبي م�صفح ال�صن�عية  م 7  ق 30 ، بن�ية / عبدهلل ح�صن خنجي، �ص.ب 449277، اأبوظبي، 

الم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

وقود  ذل��ك  يف  )مب���  وق��ود  الغب�ر،  وتثبيت  وترطيب  امت�ص��ص  مركب�ت  مزلق�ت،  �صن�عية،  و�صحوم  زي��وت 
املحرك�ت( ومواد اإ�ص�ءة .

الواق�عة ب�لفئة: 04
و�صف العالمة : كلمة "KS " ب�لأحرف الالتينية بخط كبري مميز ب�للونن الربتق�يل و الأ�صود و حتته� 

كلمة "GOLD " ب�لأحرف الالتينية بخط مميز ب�للون الربتق�يل كم� هو مو�صح ب�ل�صكل املرفق.
 ال�صرتاط�ت :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د  اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283716 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  

ب��ص��م:  جلنة دبي لالإنت�ج التلفزيوين و ال�صينم�ئي
وعنوانه:  الط�بق الأر�صي، مبنى جت�ري رقم 1، مدينة دبي لالإ�صتديوه�ت، �ص.ب 53777، دبي، 

الإم�رات  العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

كبرية؛  اإع��الن���ت  اإع��الن���ت؛  اأوراق  اإعالنية؛  وبي�ن�ت  جم��الت؛  كتيب�ت؛  كتب؛  مطبوعة؛  م��واد 
كرا�ص�ت.

 الواق�عة ب�لفئة:  16 
و�صف العالمة:  كتبت كلمة " VIDXB " ب�أحرف لتينية  

ال�ص��رتاط�ت:  
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�صم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 

اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل للق�صم امل�ص�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 110011

ب��ص��م: دبليو. اف. ك�ي�صر يو. كو. جي ام بي ات�ص

وعنوانه: ويرنر- فون – �صيمينز- �صرتا�صه. 28، 65582 ديز/لهن امل�ني�

وامل�صجلة حتت رقم : )105104(  بت�ريخ:  2010/06/28

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2018/03/31 وحتى ت�ريخ : 2028/03/31

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 127809

ب��ص��م: ال�صيد ط�رق قد�صي العط�ر

وعنوانه: �صوري� – دم�صق –  احللبوين - قرب م�صجد احللبوين

وامل�صجلة حتت رقم : )130429(  بت�ريخ:  2011/01/30

و�صتظل احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ انته�ء 

احلم�ية يف : 2019/04/02 وحتى ت�ريخ : 2029/04/02

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  يوليو 2018 العدد 12379

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ: 2017/11/29م   املودعة حتت رقم:  283718 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية:  

ب��ص��م:  جلنة دبي لالإنت�ج التلفزيوين و ال�صينم�ئي 
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الفجر الريا�ضي

انخرط اأكرث من 500 م�ص�رك من 
املنت�صبن لفع�لي�ت امللتقى ال�صيفي 
الري��صي  الثق�يف  احلمرية  ل��ن���دي 
وال����������ذي ي���ن���ظ���م���ه ل����ل����ع�����م ال����راب����ع 
والع�صرين على التوايل يف فع�لي�ت 
ري��صية واأن�صطة خمتلفة من خالل 
الربامج املعدة يف خمتلف ال�ص�لت 
الداخلية  وامل����الع����ب  ال���ري��������ص���ي���ة 

واخل�رجية للن�دي.
اإق�م�ت  ال�صيفي  امللتقى  و���ص��ه��دت 
واألع�ب  ال���ق���دم  ك����رة  يف  م��ن���ف�����ص���ت 
البدنية  واللي�قة  الري��صية  اخلفة 
من خالل زخم الفع�لي�ت التي تق�م 
ح�لي� طوال الفرتة امل�ص�ئية ب�لن�دي 
خمتلف  يف  امل�ص�ركون  عليه�  ويقبل 

فع�لي�ته� الري��صية املتميزة.
وج���رى ت��وزي��ع امل�����ص���رك��ن وعددهم 
يف  الأع����م�����ل  خم��ت��ل��ف  م���ن   500
ن��ف��ذت يف ملتقى  ال���ت���ي   الن�����ص��ط��ة 
احل����م����ري����ة ال�������ص���ي���ف���ي م�����ن خ���الل 
الري��صية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د 
البدينة  ال��ل��ي���ق��ة  وب��رام��ج  امل��وج��ه��ه 
كرة  اأن�����ص��ط��ة  م��ن��ه���  ب���رز  ملنت�صبيه� 
واللي�قة  والأن�صطة احلركية  القدم 

البدنية والتليم�ت�ص.
م���� مي��ي��ز امل��ل��ت��ق��ى ال�����ص��ي��ف��ي لن�دي 
امل�ص�ركن  ع���دد  يف  لي�ص  احل��م��ري��ة 
التي  الفنية  الب�صرية  الكوادر  بل يف 
ت�����ص��رف ع��ل��ى ال��ن�����ص���ط ال����ذي يق�م 
ب�إ�صراف مدربن متخ�ص�صن بهذه 

الن�دي، وذلك  والألع�ب يف  الربامج 
ال�صيفي  الن�ص�ط  فع�لي�ت  اإط���ر  يف 
وال���ربام���ج ال��ن��وع��ي��ة ال��ب��ن���ءه التي 
ال�ص�رقة  جمل�ص  ب��رن���م��ج  يتخلله� 
الذي  ال�صيفي2018،  ال��ري������ص��ي 
ح����م����ل �����ص����ع�����ر )ع���ط���ل���ت���ك���م غ�����ري(، 

املحلي  ال�����ص��ري��ك  م���ع  وب����ل���ت���ع����ون 
الدائم بلدية منطقة احلمرية.

ورك������ز امل�������ص���رف���ن ال���ق����ئ���م���ن على 
على  ت��ق���م  ال��ت��ي  الأن�����ص��ط��ة،  تنفيذ 
اإ�صف�ء  اإىل  احلمرية  ن���دي  مالعب 
اأثن�ء  الري��صية  املف�هيم  م��ن  ع��دد 

مت�رين اللي�قة البدنية للم�ص�ركن 
والتي ت�صتمل على مت�رين الإحم�ء 
ج�هزيته�  ورف��ع  الع�صالت  واإط���ل��ة 
ق��ب��ي��ل مم���ر���ص��ة ن�����ص���ط ك���رة القدم 

وغريه� من الري��ص�ت.
 وت��ع��ل��م امل�������ص����رك���ون  ال���ع���دي���د من 

ال�صحيحة  ال��ري������ص��ي��ة  امل��ف���ه��ي��م 
كرة  ل��ع��ب��ة  ت��ع��ل��م  اأن  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
ال���ق���دم ل��ل��ط��ف��ل ه���ي ب���داي���ة جيدة 
التنظيم  الن��صئة مبف�هيم  لتعريف 
والهتم�م  اجل���م����ع���ي  وال��ت��ن���ف�����ص 
ب�����لآخ����ري����ن وال����ت����ع�����ون ف��ي��م��� بن 

اأع�ص�ء الفريق الواحد.
وا���ص��ت��م��ت��ع امل�����ص���رك��ن م���ن خمتلف 
الفئ�ت العمرية يف ملتقى احلمرية 
الري��صية  امل���رح  ب����أج���واء  ال�صيفي 
�صهدته�  ال���ت���ي  امل��ن���ف�����ص���ت  خ����الل 
جم��م��وع���ت امل��ل��ت��ق��ى، ال���ذي���ن جرى 

متن�ف�صة  جمموع�ت  اإىل  تق�صيمهم 
يف حتدي دوري كرة القدم، وحتدي 
اإ�����ص�����ف����ة اإىل  ال���ب���دن���ي���ة،  ال���ل���ي����ق���ة 
وامللعب  الهوائية  الألع�ب  من�ف�ص�ت 

ال�ص�بوين والع�ب التليم�ت�ص. 
ع�صو  ال�ص�م�صي  غ����من  را���ص��د  اأك���د 
جمل�ص اإدارة ن�دي احلمرية  رئي�ص 
امللتقى  لفع�لي�ت  املنظمة  اللجنة 
الري��ص�ت  ه���ذه  ف��وائ��د  ب����أن  مبين�ً 
متعددة ف�إىل ج�نب املزاي� ال�صحية 
به�  يحظى  التي  البدنية  واللي�قة 
املنت�صبون من البنن والبن�ت يتعلم 
الكثري من مه�رات التع�ون ومعرفة 
اخل�ص�رة،  وت��ق��ب��ل  ال���ف���وز  م��ف���ه��ي��م 
الأخط�ء  م���ن  ال���ص��ت��ف���دة  وك��ي��ف��ي��ة 

والدرو�ص والعرب م�صتقباًل.
الهدف  اأن  ال�����ص���م�����ص��ي  واأو������ص�����ح 
ال��رئ��ي�����ص��ي م����ن اإق�����م����ة م���ث���ل هذه 
روح  تنمية  هو  الري��صية  الأن�صطة 
العمل اجلم�عي والتك�تف بن اأفراد 
مم�ر�صة  ب���أن  مو�صح�ً  املجموع�ت، 
جممله�  يف  ال��ري������ص��ي��ة  ال��ت��م���ري��ن 
وت�ص�عد  الأبن�ء،  لدى  املزاج  يح�صن 

على زي�دة ال�صعور ب�ل�صع�دة.

د�صنت اللجنة املنظمة العلي� لبطولة ال�صيخة ف�طمة بنت مب�رك الع�ملية 
ال�صعيد  على  لل�صيدات  الأب��رز  للحدث  الر�صمي  املوقع  ال�صيدات  لرم�ية 
الدويل واأحد اأقوى من�ف�ص�ت ري��صة الرم�ية وحتديدا الرم�ية الن�ص�ئية 

يف الع�مل. 
وتنطلق الن�صخة اجلديدة للبطولة هذا الع�م يف 4 دول متثل 3 ق�رات.. 
فيم� ي�أتي اإطالق املوقع الر�صمي للبطولة ليكون من�صة اإعالمية تعر�ص 
احلي  وال��ب��ث  الفيديو  مق�طع  وبع�ص  وال�����ص��ور  والنت�ئج  الأخ��ب���ر  ك���ف��ة 
للمن�ف�ص�ت ليقدم خدمة اإعالمية �ص�ملة ملت�بعي ري��صة الرم�ية مبختلفة 

اللجنة  رئي�ص  الري�صي  ن��صر  اأحمد  الدكتور  اللواء  وق���ل  الع�مل.  اأنح�ء 
املنظمة العلي� للبطولة - خالل حفل الإطالق - اإن الن�صخة احل�لية من 
البطولة �صت�صهد طفرة كبرية يف التجهيزات حيث �صتق�م ب�أكرث من دولة 
عربية كم� اأنه� البطولة الوحيدة على م�صتوى الع�مل ذات اجلوائز امل�لية 
املراأة  دعم  العلي� حر�ص� على  املنظمة  اللجنة  قبل  املر�صودة من  الكبرية 

وتطوير امل�صتوى الفني جلميع الرامي�ت يف كل اأنح�ء الع�مل.
احلدث..  لنطالق  ا�صتعداداته�  ب��داأت  للبطولة  املنظمة  اللجنة  وك�نت 
وتبداأ الفع�لي�ت يف ق�رة اأوروب� وحتديدا مبدينة تودي الإيط�لية يف يوليو 

خالل  امل�صرية  الع��صمة  الق�هرة  يف  وحتديدا  اإفريقي�  ق���رة  ثم  اجل���ري 
الرب�ط  مدينة  يف  وحتديدا  ال�صمراء  الق�رة  يف  ت�صتمر  ثم  �صبتمرب  �صهر 
املن�ف�ص�ت ب�لق�رة الآ�صيوية يف قلب مدينة العن  املغربية وتختتم جميع 

ب�لإم�رات العربية املتحدة.
من ج�نبه اأكد العميد ح�صن بن هدية ال�صحي املدير التنفيذي للبطولة 
اأك����رث متيزا  ل��ت��ق��دمي ن�صخة  اأن ال���ص��ت��ع��دادات جت���رى ع��ل��ى ق���دم و���ص���ق 
الحت�د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  ب��صم  وتليق  للبطولة 
الن�ص�ئي الع�م رئي�صة املجل�ص الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى 

خمتلف  من  الرامي�ت  جلميع  الفر�صة  وتوفر  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
اأنح�ء الوطن العربي والع�مل للمن�ف�صة ال�صريفة والطالع على املدار�ص 
مب�صتواهن  لالرتق�ء  القوي  لالحتك�ك  لهن  الفر�صة  واإت���ح��ة  املختلفة 
واملن�ف�صة على اأعلى امل�صتوي�ت ويف خمتلف اأنواع الأ�صلحة. واأو�صح ال�صحي 
يب�صر  م�   .. دول��ة   20 من  رامي�ت  م�ص�ركة  �صت�صهد  احل�لية  الن�صخة  اأن 
وم�ص�ركة  قوية  بطولة  وخ��روج  وكيف�  كم�  نوعية  نقلة  ح��دوث  ب�إمك�نية 
فع�لة من جميع الدول احلري�صة على املن�ف�صة والتواجد يف ذلك احلدث 

املهم.

تد�صني �ملوقع �لر�صمي لبطولة �ل�صيخة فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية �ل�صيد�ت

ريا�صية  �أن�صطة  ميار�صون  �ل�صيفي  �حلمرية  نادي  ملتقى  يف  �مل�صاركني  من   500
متنوعة وينخرطون يف مناف�صات قوية 

رئي�ص جمل�ص  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  وج��ه حممد 
لال�صتثم�ر  الري��صي  العن  ن���دي  �صركة  اإدارة 
الع�مل  و�صيف  كرواتي�  منتخب  مل��درب  ال��دع��وة 
زلتكو داليت�ص مدرب فريق ن�دي العن ال�ص�بق 
يوبيله  مبن��صبة  ال��ع��ن  ن����دي  احتف�ل  حل�صور 
م�ص�ركة  مع  تزامن�  الق�دم  دي�صمرب  يف  الذهبي 
الع�مل  ك���أ���ص  الإم���رات��ي��ة يف بطولة  ال��ك��رة  زعيم 
الإم�����رات  ت�صت�صيفه�  ال��ت��ي   2018 ل��الأن��دي��ة 
اأعوام  يف  حتققت  ال��ت��ي  النج�ح�ت  بعد  جم���ددا 
تتجدد  وال���ت���ي  و2017  و2010   2009
ب�إ�صراف جمل�ص اأبو ظبي الري��صي مب�ص�ركة 7 
اأندية على م�صتوى الأندية اأبط�ل ق�رات الع�مل 
ل�صنة 2018 ،والذين �صيتن�ف�صون لنيل اجل�ئزة 
الأن��دي��ة م��ن خالل  على م�صتوى  ع���مل��ي���ً  الأه���م 
الأر����ص لالإث�رة  ب��ق���ع  ك���ف��ة  امل��الي��ن يف  مت�بعة 
الكروية يف مهرج�ن الأندية الأبط�ل الذي يق�م 
املقبل  دي�صمرب   22 اإىل   12 الفرتة من  خ��الل 
يف اإ�صت�د مدينة زايد الري��صية يف الع��صمة اأبو 
 ، ال��ع��ن  زاي���د يف مدينة  ب��ن  ظبي وملعب ه���ّزاع 
بعد اأن ج�ء ت�أهل الزعيم ملوندي�ل اأندية الع�مل 
العربي  اخلليج  دوري  بلقب  تتويجه  بعد  املقبل 
واأ�ص�ف  نقطة.   50 بر�صيد  املن�صرم  الإم�راتي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �صركة ن�دي العن الري��صي 
كرواتي�  منتخب  مدرب  دعوة  ت�أتي  لال�صتثم�ر- 
و���ص��ي��ف ال��ع���مل زلت��ك��و دال��ي��ت�����ص م����درب فريق 

لب�صمته  وتقديرا  عرف�ن�  ال�ص�بق  العن  ن���دي 
يف بطولة ك�أ�ص الع�مل التي اختتمت اأم�ص الأول 
والتي  ي�صبق له مثيل  يف رو�صي� بنج�ح كبري مل 
املر�صح  املغمور غري  كرواتي�  خرج منه� منتخب 
بف�صية املركز الث�ين الف�صي والتي متثل اإجن�زا 
ت�ريخي� مل يتحقق يف ت�ريخ بالده الكروي ، بعد 
ب�لرغم  التهنئة  ا�صتحق  ال��ذي  فرن�ص�  منتخب 
له  عب�ص  ال��ذي  ك��روات��ي���  ملنتخب  الفني  التفوق 
الحت�د  ملوقع  الفني  الإح�ص�ء  واق��ع  من  احل��ظ 
اأ���ص���ر لتفوق  ال��ذي  ال��ق��دم )فيف�(  ال���دويل لكرة 
وبن�صبه  ال�صوطن  امتداد  على  كرواتي�  منتخب 

الفردية  الأخ���ط����ء  بع�ص  اأن  اإل   ، ك��ب��رية  فنية 
تلك  ا�صتثمر  الذي  فرن�ص�  ملنتخب  الفوز  اأعطت 
الفردية وخربة  امله�رات  الأخط�ء م�صتفيدا من 
الث�ين  ال��ل��ق��ب  ن����ل  ال����ذي  )ال���دي���وك(  منتخب 
اجلديد  املنتخب  ث���وب  يف  ال��ك��روي  م�����ص��واره  يف 
بقي�دة املدرب ديدييه دي�ص�ن، الذي �صطر ا�صمه 
الع�مل  بحروف من ذهب يف ت�ريخ بطولة ك�أ�ص 

اأ�صبح ث�لث �صخ�ص يف ت�ريخ  لكرة القدم، حيث 
املوندي�ل يتوج ب�للقب كالعب ومدرب،فيم� قدم 
الفريق  وق�ئد  كرواتي�  منتخب  جنم  املوندي�ل 
لوك� مودريت�ص لعب الري�ل الذي ا�صتحق ك�أ�ص 
اأف�صل لعب يف موندي�ل رو�صي� 2018 ليدخل 
دائرة �صب�ق الكرة الذهبية الق�دم. واختتم حممد 
بن ثعلوب الدرعي “ لقد ا�صتحقت رو�صي� ك�أ�ص 

التميز التنظيمي خلروج املوندي�ل يف ثوب رائع 
الهواج�ص  من  ب�لرغم  الإ���ص���دة  عليه  ا�صتحقت 
اأن  اإل  املوندي�ل  انطالقة  �صبقت  التي  الأمنية 
تنظيمية  ن�صخه  لتقدم  التحدي  قبلت  مو�صكو 
لتك�صب  اجل���وان���ب  ك���ف��ة  م��ن  رائ��ع��ة  ا�صتثن�ئية 
ذك���رت يف  ك���ن متوقع� كم�  ال��ع���مل كم�  اح���رتام 
اأك��دت فيه ق��درة رو�صي� على  مق�يل الأول ال��ذي 

الع�مل  تقدير  لتن�ل  من��وذج��ي��ة  بطولة  ت��ق��دمي 
واملنتخب�ت امل�ص�ركة واجلم�هري التي تق�طرت من 
ك�فه اإنح�ء املعمورة لتوؤكد قدرته� التنظيمية يف 
ك�فه املج�لت ليعود اجلميع لبلدانهم ب�بت�ص�مة 
ال�صي�فة  على ح�صن  ر�ص� اجلميع  تعك�ص  رائعة 
ودقة التنظيم بعد اأن ع��ص اجلميع اأي�م خ�لدات 

�صتظل يف ذاكرة الت�ريخ الكروي”.

حممد بن ثعلوب يهنئ فرن�صا ويوجه �لدعوة لزالتكو حل�صور يوبيل �لزعيم
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ا�صتقبلت جم�هري ن�دي يوفنتو�ص 
ال����ق����دم جنمه�  ل���ك���رة  الي����ط�����يل 
كري�صتي�نو  ال��ربت��غ���يل  اجل���دي���د 
رون�لدو بحف�وة كبرية بعد و�صوله 
اىل مدينة تورينو الثنن، على اأن 
الطبي  للفح�ص  لح��ق���  ي��خ�����ص��ع 
والتوقيع على العقد الذي يربطه 

بن�ديه اجلديد.
وجت��م��ع امل��ئ���ت م��ن ع�����ص���ق الن�دي 
تورينو  يف  “الي�نز”  ملعب  خ���رج 
لن�  اأج����ل����ب  “رون�لدو  وه���ت���ف���وا 
اأوروب�(”  اأب��ط���ل  )دوري  الب��ط���ل 
ال��ربت��غ���يل للمحة  يف ح��ن ظ��ه��ر 

ق�صرية.
ع�����م����� من   33 ال�������  اإب�������ن  وخ�������رج 
للتوقيع  ليوفنتو�ص  الطبي  املركز 
التحية  وال�������ق��������ء  ل���ل���م���ع���ج���ب���ن 
وم�����ص���ف��ح��ة اجل��م���ه��ري ع��ل��ى وقع 
اأن  الهت�ف�ت ال�ص�خبة ب��صمه قبل 

يعود م�صرع� اىل املركز الطبي.
اإىل  و�����ص����ل  اآر7”  “�صي  وك��������ن 
اإي���ط����ل���ي���� الح�������د، ق���ب���ل ي�����وم من 
املوعد املنتظر، م� اربك ال�صح�فة 
و”التيفوزي”الذين  الإي��ط���ل��ي��ة 
ان��ت��ظ��روا ق��دوم��ه ���ص��ب���ح الثنن، 
بينم� اجت�حت �صوارع املدينة مئ�ت 
ال��ي���ف��ط���ت ت��رح��ب ب��ق��دوم��ه كتب 

عليه� “بينفيندو” ب�لربتغ�لية.
ف�ج�أ  ال������ذي  رون������ل�����دو،  وخ�������ص���ع 
ال��ع���مل ب��ق��رار ال��رح��ي��ل ع��ن ري�ل 
مدريد الإ�صب�ين املتوج معه بلقب 

املوا�صم  يف  اوروب�������  اب���ط����ل  دوري 
الثالثة الأخرية، للفح�ص الطبي، 
“ال�صيدة  اأن يزور مقر فريق  قبل 
على  التوقيع  ث��م  وم��ن  العجوز”، 
ب�لن�دي  ي���رب���ط���ه  ال������ذي  ال���ع���ق���د 

اليط�يل ملدة اأربعة اأعوام.
بج�ئزة  الف�ئز  النجم  و�صريتبط 
بعقد  مرات  خم�ص  الذهبية  الكرة 
قيمته 30 مليون يورو يف املو�صم، 
وذلك يف �صفقة تقول و�ص�ئل اعالم 

يوفنتو�ص  �صتكلف  ان��ه���  ايط�لية 
يورو. مليون   350

و���ص��ي��ت��م ت���ق���دمي رون�����ل����دو خالل 
ال�ص�عة  م���ق���رر  ���ص��ح���يف  م���وؤمت���ر 
على  غرينيت�ص  بتوقيت   16،30

املنتخب  اوروب��� مع  اأن يغ�در بطل 
ايط�لي�   2016 ع����م  ال��ربت��غ���يل 

لق�ص�ء العطلة ال�صيفية.
اأن  اليط�لية  ال�صح�فة  وا���ص���رت 
رون�����ل����دو ل���ن ي��ن�����ص��م ر���ص��م��ي��� اىل 
فريقه اجلديد اإل بدءا من متوز/ 
يوليو املقبل عندم� يخو�ص جولته 

ال�صيفية يف الولي�ت املتحدة.
كالوديو  امل�صتقبلي  زميله  وع��ل��ق 
رون�لدو  و���ص��ول  ع��ل��ى  م���رك��ي��زي��و 
اىل  ي�صل  كبري  بطل  “اإنه  ق���ئ��ال 
م�ص�ركته  الرائع  وم��ن  يوفنتو�ص، 
خالل  وحت��دي��دا  اليومية،  حي�ته 

العمل )اثن�ء التم�رين(«.
ك�  ال��ت��ك��ل��م  اردت  ح����ل  “يف  وت����ب���ع 
ان���ه���� �صفقة  ����ص����أق���ول  +ت���ي���ف���وزو+ 

رائعة«.
وعلى الرغم من اأن زي�رة رون�لدو 
 24 ���ص��وى  ت���دوم  ل��ن  اإيط�لي�  اىل 
�ص�عة، اإل ان ال�صح�فة اأطلقت على 
“رون�لداي” اأو  ت�صمية  اليوم  هذا 
ب�لنجم  تيمن�  -داي”  “رون�لدو 

الربتغ�يل.
التع�قد  ع�����ن  الع����������الن  وم����ن����ذ 
ال�ص�بق  م���دري���د  ري�����ل  م���ع لع���ب 
يوفنتو�ص  ج���م����ه���ري  اج���ت����ح���ت 
�صراء  اأج��ل  من  تورينو  يف  املت�جر 
مت  ك���م����  اآر7”،  “�صي  ق��م��ي�����ص 
اآر  �صي  “طعم  ب���  مثلج�ت  ت�صنيع 
�صريي  ح��ب��ة  ال��ي��ه���  ت�����ص���ف   ”7

و�صوكول.

النجوم”:  يف  “راأ�صن�  املجد”،  يوم  ج�ء  “لقد  الأبدية”،  “ال�صع�دة  اأي�ص�، 
لعبي  حيت  والتي  اأم�ص  ال�ص�درة  الفرن�صية  ال�صحف  عن�وين  من  عينة 
ت�ريخ  يف  الث�نية  للمرة  ال��ق��دم  ك��رة  يف  ال��ع���مل  ببطولة  املتوجن  املنتخب 

فرن�ص� بعد 1998، بفوزهم على كرواتي� 4-2 يف مو�صكو الحد.
»اأم�ص، اليوم وغدا )ن�أمل ذلك( نحن فخورون كونن� فرن�صين، من خالل 
هذا الفريق الذي يجمعن� وميثلن�”، عب�رة هلل به� داني� مرياز يف �صحيفة 
املدرب  “ليبريا�صيون”، فقد حي� لوران جوفران  ام� يف  بيك�ر”.  “كورييه 
امل�صتطيل  على  القدم  كرة  يف  العظيمة  ال�صي��صة  “�ص�حب  دي�ص�ن  ديدييه 
ومكن  بحنكة،  وق����ده  ج��ي��دا،  )ال��ف��ري��ق(  “اأعد  ال��ذي  وخ�رجه”،  الخ�صر 
العيد  ي��وم  يف  الح��ت��ف���ل، وخ�صو�ص�  م��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�صي  الحت����د 
ب�ألوان  الن�رية  الل��ع���ب  ب�طالق  متوز/يوليو،   14 يف  الفرن�صي  الوطني 
العلم الفرن�صي«. وا�ص�ف الك�تب حمتفال “لقد جلب املجل�ص الد�صتوري 
للتو اجلزء الث�لث من الثالثية الوطنية، الخوة يف الق�نون الو�صعي. لقد 
وهذا خرب  ت�صكل اجلمهورية،  القدم  كرة  وب�تت  الر�ص�لة.  الالعبون  فهم 
�ص�ر«. ام� ب�لن�صبة اىل �صيب��صتي�ن جورج، فقد كتب يف “اي�صت ريبوبليك�ن” 
عن “جن�ح لعبي املنتخب الزرق، يف اجلمع بن ابن�ء البالد وقد �ص�عدت 
املحن الذين تعر�ص له� الفرن�صيون يف ال�صنوات الخرية يف ت�أمن اللحمة«. 
ي��وؤدي انت�ص�ر  “ل م�ن�ص” يف ان  اأمل يف �صحيفة  ام� روبري فيليبن فقد 
املنتخب الزرق “الذي يتم الحتف�ل به بكل ب�ص�طة، اىل ترجمة احل�جة 
وب�لت�يل اخلروج من  نعي�ص احلدث )النت�ص�ر( جميعن�،  وان  اللق�ء،  اىل 

النغالق وان نلتقي كفرن�صين مت�ص�وين وفخورين بهويتن�«.
ق�هري  اللزا�ص” ان  اخب�ر  “اآخر  ف��راأى يف مق�لة يف  كونكي  ب��صك�ل  ام��� 
جذوره�  يف  او  البلد،  ه��ذا  تربة  يف  املتجذرة  ال�صي�ء  من  “ي�أتون  كرواتي� 
املمتدة يف توغو والك�مريون، وكل م� يجعل ال�صعب الفرن�صي مميزا، ويغني 
انعك��ص،  هو  الفريق  ه��ذا  ف���إن  ل،  ام  ذل��ك  اأعجبن�  �صواء  وثروته�.  فرن�ص� 

و�صورة املجموعة املتحدة التي ير�صله� الين� ممتعة«.
العربة من  اأخذ  ب�لغد، فعليهم  يوؤمنوا  ان  الفرن�صيون  اراد  “اذا  انه  وراأى 

البط�ل الذين زحزحوا اجلب�ل الرو�صية«.
ام� فرن�صوا ارمينوين فكتب يف “ل كروا: “الفرحة والط�قة اللت�ن بذلت� 

لتحقيق هذاالجن�ز، ت�صكالن ا�صول ثمينة يجب احلف�ظ عليه�«.
وا�ص�ف “نحن متحدون يف هذا لنت�ص�ر. وقد بلغ منتخبن� م�ص�ف املالئكة 
تتعلق فقط  ل  امل�ص�ألة  امل�ص�ر.  ه��ذا  لب��راز  م��دع��وون  ونحن  الح��د،  م�ص�ء 

ب�ملب�دئ، بل ب�لكف�ءة«.
“على ال��دول��ة ان حت��ذو حذو  “اللزا�ص” ان��ه  ام��� ل��وران بودين ف��راأى يف 
الذين متكنوا من زحزحة اجلب�ل  دي�ص�ن  ديدييه(  )امل��درب  رج���ل  لعبي 
قمي�ص  �صرت�صع  ال��ت��ي  الث�نية  النجمة  ت��ك��ون  “ان  واق���رتح  الرو�صية”. 
قدوة  تكون  ال��ث���ين(،  املوندي�يل  اللقب  اىل  ا���ص���رة  )يف  الفرن�صي  املنتخب 

للمجتمع الوطني«.
“ل مونت�ين” ان تتمكن فرن�ص� من اخلروج  اأملت يف  فلوران�ص �صيدوت�ل 
حتقق،  ال��ذي  ال��ف��وز  م��ن  الط�قة  وت���أخ��ذ  ت�صهده�،  التي  النق�ص�م�ت  م��ن 

لالنطالق اىل الم�م«.
ل��وران مولو كتب  �صم مدمر”.  النهزامية هو  التحول اىل  “ب�أن  وذك��رت 
يف “لوم�نيتيه” عن ال�صتقب�ل الذي خ�ص�صه الرئي�ص امي�نويل م�كرون 
الالعبون  يحمل  وق�ل:”ل  الليزيه،  ق�صر  يف  اليوم  ظهر  بعد  لالعبن 
ي�صكل  ذلك  لكن  القمي�ص.  على  ث�نية  وجنمة  الع�مل  ك�أ�ص  ال  ايديهم  يف 
ال�صي��صية لالقتداء به، ولتعي�ص ملحمة النت�ص�ر  موؤ�صرا رمزي� لل�صلطة 

الذي حتقق هذه ال�صنة خ�رج امل�صتطيل الخ�صر«.

الفوز  يف حترك �صريع ج�ء بعد �ص�ع�ت من 
ب�ملوندي�ل، قررت الع��صمة الفرن�صية ب�ري�ص 
اإطالق ا�صم�ء جنوم منتخب “الديوك” على 

حمط�ت لقط�ر الأنف�ق.
و�صتحمل اإحدى حمط�ت القط�ر ا�صم املدرب 
ال�ص�عر  �صيتق��صم  فيم�  دي�ص�مب،  ديدييه 
حمطة  على  ا�صمه  ه��وغ��و  فيكتور  ال�صهري 
اأخ����رى م��ع ح���ر���ص م��رم��ى ال��ف��ري��ق وق�ئده 

هوغو لوري�ص.
الأزرق  القمي�ص  الفريق �ص�حب  ومع عودة 
الثنن،  ال���ع����مل،  ك���أ���ص  ح���م��ال  ب����الده  اإىل 

اأ�صم�ء  تغيري  ب�ري�ص  يف  النقل  هيئة  ق��ررت 
�صت حمط�ت لالأنف�ق تكرمي� ملن �ص�هموا يف 

�صنع هذا الفوز.
)نوتردام  ملحطة  اجل��دي��د  ال���ص��م  و�صي�صبح 
دي�ص�مب(  دي��دي��ي��ه  )ن���وت���ر  ه���و  ����ص����ن(  دي���ه 

تكرمي� ملدرب الفريق.
اأ�صخ��ص  ودي�����ص���م��ب ه��و واح���د م��ن ث��الث��ة 
ال��ع���مل يح�صل على  ك���أ���ص  ت���ري��خ  ف��ق��ط يف 
اإذ ق�د  ب��ه لعب�  ف���ز  اأن  ال��ك���أ���ص م��درب���، بعد 
يف  الأول  ف����وزه  لتحقيق  ال���دي���وك  منتخب 

بطولة ع�م 1998.

)فيكتور  ملحطة  اجل��دي��د  ال���ص��م  و�صي�صبح 
هوغو( هو )فيكتور هوغو لوري�ص( تكرمي� 

حل�ر�ص املرمى وق�ئد الفريق الف�ئز.
ا�صمه�  ف�صي�صبح  )ب���ري����ص���ي(  حم��ط��ة  اأم����� 
)بري�صي يل بلو( لت�ص�به بذلك)مري�صي يل 

بلو( التي تعني �صكرا للزرق.
�صتبدل  ال�����ص��ه��ري  ال�����ص���رع  ذل���ك  ن��ه���ي��ة  ويف 
حمطة )���ص���رل دي��غ��ول-اإي��ت��وال(ا���ص��م��ه��� اإىل 
)لدين�  ت��ع��ن��ي  ال��ت��ي  اإي���ت���وال(  دوز  اأه  )اأون 
مرتن  ال��ب��الد  ل��ف��وز  ي�صري  فيم�  جن��م��ت���ن( 

بك�أ�ص الع�مل.

ال�صب�ن  م���ن  ع�������ص���رات  وق���ي����م  ا����ص���ك����لت  ع���ك���رت 
ال�ص�نزيليزيه،  ج����دة  ع��ل��ى  �صهري  متجر  بنهب 
املنتخب  م�صجعي  م��ن  الآلف  ع�����ص��رات  اح��ت��ف���ل 
الع�مل  ك�أ�ص  لقب  ب���إح��راز  القدم  لكرة  الفرن�صي 
اأف�د  الأح��د، بح�صب م�  ت�ريخه  الث�نية يف  للمرة 

�صح�فيون يف وك�لة فران�ص بر�ص.
اأقنعة،  بع�صهم  و�صع  �صخ�ص�  ثالثن  نحو  وق���م 
حتطيم  ب��ع��د  “بوبلي�صي�ص”  م��ت��ج��ر  ب���ق��ت��ح���م 
زج�جه اخل�رجي، قبل ان يغ�دروه وهو يحملون 
بع�صهم  ق���م  بينم�  وال�ص�مب�ني�،  النبيذ  ق��ن���ين 
اخلليوية.  ب�لهواتف  �صور  والتق�ط  ب�لبت�ص�م 
كم� ق�م البع�ص برمي مقذوف�ت ب�جت�ه عن��صر 

من قوات ال�صرطة التي ردت ب�إطالق الغ�ز امل�صيل 
للدموع، يف الحتف�لت التي تلت فوز فرن�ص� على 
على   2018 موندي�ل  نه�ئي  يف   2-4 كرواتي� 

ملعب لوجنيكي يف مو�صكو.
اندلع  اىل  املحلية  ال�صلط�ت  اأ���ص���رت  ل��ي��ون،  ويف 
 100 اأف����راد م��ن ال�صرطة ون��ح��و  ا���ص��ك���لت ب��ن 
له� على ه�م�ص عر�ص  ت�بعة  �صي�رة  اعتلوا  �ص�ب 
امل���ب����راة ع��رب ���ص������ص���ت يف ���ص���ح��ة ع���م��ة. وق�مت 
للدموع  امل�صيل  ال��غ���ز  قن�بل  ب���إط��الق  ال�صرطة 
مقذوف�ت  ب��رم��ي  ردوا  ال��ذي��ن  ال�����ص��ب���ن  لتفريق 

واإ�صع�ل ح�وي�ت القم�مة.
واأف�دت امل�ص�در نف�صه� عن ان ال�صك�لت ك�نت ل 

والن�صف  الع��صرة  ال�ص�عة  بعد  مل�  م�صتمرة  تزال 
املحلي )20،30 ت غ(، من دون  ب�لتوقيت  ليال 

ال�ص�رة اىل توقيف اأي �صخ�ص.
ويف ب��ل��دة ق���رب م��دي��ن��ة ن���ن�����ص��ي، اأ���ص��ي��ب ط��ف��ل يف 
بجروح  ال�ص�د�صة  يف  وفت�ت�ن  العمر  من  الث�لثة 
دراجة  قبل  من  للده�ص  تعر�صوا  بعدم�  خطرة 
اىل  ال�صلط�ت  واأ�ص�رت  الحتف�لت.  خالل  ن�رية 
ان الدراج توارى عن الأنظ�ر. كم� اأف�دت ال�صلط�ت 
يف  رج��ل  الحتف�لت:  ب�صبب  �صخ�صن  وف���ة  عن 
اخلم�صن من العمر تعر�ص لك�صر يف العنق اثر 
�صقوطه يف قن�ة م�ئية، واآخ��ر يف الثالثين�ت من 

العمر ا�صطدم ب�صجرة اأثن�ء القي�دة.

��صكاالت وحو�دث على هام�ش �الحتفاالت يف فرن�صا مرتو فرن�صا يخلد جنوم �ملونديال

جماهري يوفنتو�ش ت�صتقبل رونالدو بحفاوة 

�ل�صحف �لفرن�صية 
حتيي �أبطال �ملونديال  

 يعود الالعب الربازيلي الدويل ب�ولينيو اىل الدوري 
ال�صيني للدف�ع عن الوان غوانغجو ايفرغراند ق�دم� 
من بر�صلونة ال�صب�ين على �صبيل الع���رة، على اأمل 
بلقب  الفوز  على  القدمي   - اجلديد  فريقه  م�ص�عدة 

الدوري للمرة الث�منة على التوايل.
ب��ي��زي��را )29  ال��و���ص��ط ب�ولينيو  و���ص���رك لع��ب خ��ط 
ع�م�( منتخب بالده يف موندي�ل رو�صي� 2018 حيث 
بلجيك� )2-1(،  اأم����م  النه�ئي  رب��ع  ال���دور  م��ن  خ��رج 
ايفرغراند بعودته بعدم� احرز  وقد رحبت جم�هري 
املو�صم  الك�ت�لوين  الن�دي  ال��دوري والك��ص مع  لقبي 
ف�بيو  اليط�يل  ايفرغراند  مدرب  ويحت�ج  املن�صرم. 
ب�ولينيو،  جهود  اىل   ،2006 الع�مل  بطل  ك�ن�ف�رو، 
ال��ذي ك�ن �صبق له اأن داف��ع عن ال��وان الفريق خالل 
اىل  ان�����ص��م���م��ه  ق��ب��ل   )2017  2015-( ع����م���ن 
ب�لفريق  النهو�ص  اأج��ل  من  امل��صي،  الع�م  بر�صلونة 
الذي يحتل املركز اخل�م�ص يف الدوري مع عودة عجلة 
املن�ف�ص�ت للدوران جمددا الثالث�ء بعد انته�ء عطلة 

منت�صف املو�صم.
الفريق  ن�صره  ب��ي���ن  يف  ع��ودت��ه  على  ب�ولينيو  وع��ل��ق 
ال�صيني ب�لقول اأن املع�يري “تتح�صن تدريجي�” واأنه 
واخلربة  وبر�صلونة  ايفرغراند  مع  تدربت  “بعدم� 
التي اكت�صبته� يف اللعب مع الربازيل يف ك��ص الع�مل 
)رو�صي� 2018(... اآمل اأن اأجلب املزيد من اللق�ب 
ل��ف��ري��ق غ��وان��غ��ج��و ول��ع�����ص���ق��ه، وامل���زي���د م���ن الث�����رة 

للدوري«.
مواطنه  ج�نب  اىل  ايفرغراند  يف  ب�ولينيو  و�صيلعب 

على  الربتغ�يل  بنفيك�  من  الق�دم  ت�لي�صك�  اأندر�صون 
من�ف�صة  ال��ف��ري��ق  ���ص��ي��ح���ول  وق���ت  الإع������رة، يف  �صبيل 
مت�صدر الدوري �ص�نغه�ي �صيبغ حن يخو�ص اأو لق�ء 

له اأم�م غيزهو زي�صينغ الثالث�ء.
وي�����ص��ت��ق��ط��ب ال������دوري ال�����ص��ي��ن��ي ع����ددا م��ت��زاي��دا من 
الالعبن الأج�نب يف الأعوام امل��صية ل�صيم� ب�صبب 
���ص���رك يف موندي�ل  وال��ع��دي��د منهم  امل��غ��ري��ة  ال��ع��ق��ود 
فريق  تع�قد  ب�ولينيو  ج�نب  ف���ىل   ،2018 رو�صي� 
اأيوب  امل��غ��رب��ي  ال����دويل  امل��ه���ج��م  هيبي ف��ورت�����ص��ن م��ع 
اأن  الكعبي مق�بل �صتة مالين يورو، بعدم� �صبق له 
م��ص�صريانو،  خ�فيري  الأرجنتيني  �صفوفه  اىل  �صم 
ال�صربي  امل���داف���ع  ال��و���ص��ط  خ��ط  ان��ت��ق��ل لع���ب  بينم� 
ج�ر  وه���و  اأف،  اآر  غ��وان��غ��ج��و  اىل  ت��وزي��ت�����ص  دو���ص��ك��و 

ايفرغراند يف مدينة كونتون.
كم� تزخر الفرق ب��صم�ء ع�ملية حيث يدافع الربازيلي 
�ص�ندونغ  فريق  ال���وان  ع��ن  اأو���ص��ك���ر  ومواطنه  هولك 
�ص�نغه�ي  مع  ال��دوري  �صدارة  يتق��صم  الذي  لونينغ، 
���ص��ي��ب��غ ل��ك��ن��ه ي��ت���أخ��ر ع��ن��ه يف امل���رك���ز ال���ث����ين بف�رق 
الهداف. اأم� الربازيلي رين�تو اأغو�صتو، الذي �صجل 
الهدف الوحيد لبالده اأم�م بلجيك� يف موندي�ل رو�صي� 

فيلعب مع بيجينغ غوان.
لعب  �صفوفه  يف  كواجني�ن  تي�جنن  فريق  وي�صم 
الذي  فيت�صل،  اأك�صل  البلجيكي  ال��دويل  الو�صط  خط 
الرو�صي،  امل��ون��دي���ل  ب��الده يف  م��ع منتخب  ث�لث�  ح��ل 
وتع�قد تي�جنن تيدا مع لعب ت�صل�صي ال�ص�بق وق�ئد 

منتخب نيجريي� جون اوبي ميكل.

باولينيو يعود �ىل �لدوري �ل�صيني  
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الفجر الريا�ضي

ا���ص��ت��ق��ب��ل م��ن��ت��خ��ب ك���روات���ي���� لكرة 
الأب��ط���ل م��ن قبل  ا�صتقب�ل  ال��ق��دم 
ع�صرات الآلف من م�صجعيه لدى 
بعد  الث���ن���ن  زغ�����رب  اإىل  ع���ودت���ه 
ال�����ذي حققه  ال��ت���ري��خ��ي  الجن�������ز 
بو�صوله اإىل املب�راة النه�ئية لك�أ�ص 

الع�مل للمرة الوىل.
الف   100 م����ن  اك�����رث  واح���ت�������ص���د 
يف  الرئي�صية  ال�����ص���ح��ة  يف  �صخ�ص 
زغرب وبداأوا ب�لغن�ء لدى روؤيتهم 
على  املنتخب  ت��ق��ل  ال��ت��ي  ال��ط���ئ��رة 

�ص��صة عمالقة.
وم���������رت ط������ئ�����رة امل���ن���ت���خ���ب ف����وق 
امل���ح���ت�������ص���دي���ن ب����رف����ق����ة ط�����ئ����رات 
ع�صكرية، وبعد هبوطه� على املدرج 
يف ال�ص�عة 3:25 ب�لتوقيت املحلي 
الالعبون  خ��رج  غ(،  ت   13:25(
بقي�دة جنم الو�صط لوك� مودريت�ص 
و�صط �صيح�ت امل�صجعن يف املط�ر.

ح�فلة  ع�����رب  امل���ن���ت���خ���ب  وت�����وج�����ه 
الرئي�صية  ال�����ص���ح��ة  اىل  م��ف��ت��وح��ة 
ال�صخ��ص،  الف  يحت�صد  ح��ي��ث 
العالم  ال��ط��رق���ت  على  وانت�صرت 
ا�صم�ء  ح��م��ل��ت  ال���ت���ي  وال���الف���ت����ت 

كرواتي�،  ان��ح���ء  جميع  م��ن  ام���ك��ن 
وك��ذل��ك م��ن خ���رج��ه��� م��ن �صمنه� 
ال��ب��و���ص��ن��ة وح��ت��ى ا���ص��رتال��ي��� حيث 

توجد ج�لية كرواتية كبرية.
وكتب على احدى الالفت�ت “هكذا 
اخرى  وع���ل���ى  الكرواتي”،  ي��ح��ب 

المي�ن  لدين�  ولكن  قليل  “عددن� 
وهذا يكفي«. وق�لت الطبيبة �ص�ني� 
“اغلقت  بر�ص  لفران�ص  كالييت�ص 

مكتبي للرتحيب ب�بط�لن�«.
بفخر  ال��ك��روات��ي��ة  ال�صحف  وح��ي��ت 
ال���ن���ه����ئ���ي���ة بعد  امل������ب�������راة  اب����ط�����ل 

جن�����ح ه����ذه ال���دول���ة ال�����ص��غ��رية يف 
لق�ء  وخ����و�����ص  الجن���������ز  حت���ق���ي���ق 
 2018 رو����ص���ي����  م���ون���دي����ل  ق���م���ة 
بذلتم  لقد  البط�ل!  ايه�  “�صكرا، 
عنوان  ك����ن  جهودكم!”،  ق�����ص���رى 
نوفو�صتي”  “�صبورت�صكي  �صحيفة 

»ف�تريني  ال��ك��روات��ي��ة.  ال��ري������ص��ي��ة 
ويعني  ك���روات���ي����  م��ن��ت��خ��ب  )ل���ق���ب 
انتم  الب��ط���ل،  ان��ت��م  ال�صجع�ن(”، 
مدونة  ا���ص��م���وؤك��م  �صتبقى  ال��ف��خ��ر، 

ب�أحرف ذهبية اىل البد!«.
لق�ئد  ���ص��ورة  ال�صحيفة  واظ��ه��رت 
امل��ن��ت��خ��ب ل���وك���� م���ودري���ت�������ص ال���ذي 
البطولة  يف  لع���ب  اف�����ص��ل  اخ��ت��ري 
وهو يحمل اجل�ئزة املرموقة، لكن 

احلزن بدا وا�صح� على وجهه.
لي�صت”  “يوت�رنيي  �صحيفة  ام��� 
لقد  ���ص��ج���ع��ة-  “قلوب  ف���أ���ص���ف��ت 

جعلتمون� فخورين بكم«.
“في�صرينيي  ح������ل  ل�������ص����ن  وك�������ن 
“كرواتي�  بقوله�  مم�ثال  لي�صت” 

حتتفل معكم، انتم ذهبن�«.
ب�أن كتيبة  اي�ص�  ال�صحيفة  ونوهت 
“جعلت  دال��ي��ت�����ص  امل�����درب زلت���ك���و 
ال�صهر  كرواتي� اف�صل” على مدى 
الكربي�ء  “اع�دوا  وق���ل��ت  امل��صي. 
بداية  قبل  الت�ص�وؤم  وازاح���وا  الين� 
فيه�  ي��ع��ت��رب  دول����ة  يف  البطولة”، 
الق���ت�������ص����د ال����ص���ع���ف يف الحت������د 

الوروبي.

موناكو ي�صعى للتعاقد مع �لرو�صي غولوفني 
للتع�قد  ال��ق��دم  لكرة  الفرن�صي  مون�كو  ن���دي  ي�صعى 
الدويل  الرو�صي  مو�صكو  �ص�صك�  و�صط  خط  لعب  مع 
رو�صي�  موندي�ل  اكت�ص�ف�ت  اأح��د  غولوفن،  األك�صندر 
ن�دي الم�رة  ن�ئب رئي�ص  اأعلن الثنن  2018، كم� 
لل�صحيفة  ف������ص��ي��ل��ي��ي��ف  و����ص���رح  ف������ص��ي��ل��ي��ي��ف.  ف�����دمي 
اك�صرب�ص”  “�صبورت  ال��رو���ص��ي��ة  اليومية  الري��صية 
اأجل  من  مو�صكو  �ص�صك�  لفريق  عر�ص�  “قدمن�  ق�ئال 
الك�صف  التع�قد مع غولوفن )األك�صندر(. ل ميكنني 
عن قيمة ال�صفقة، ولكن املبلغ جيد«. واأكد ن�ئب رئي�ص 
مون�كو اأن الن�دي اقرتح على الالعب الذي يبلغ 22 
ع�م� عقدا ملدة اأربعة اأعوام. و�ص�رك غولوفن ا�ص��صي� 

يف  رو�صي�  منتخب  خ��صه�  التي  اخلم�ص  املب�ري�ت  يف 
ا�صت�ص�فته بالده، و�صجل هدف� ومرر  املوندي�ل الذي 
كرتن ح��صمتن. كم� �ص�هم يف و�صوله اىل الدور ربع 
الرتجيح  بركالت  كرواتي�  اأم���م  خ�صر  حيث  النه�ئي 
وال�ص�يف  ال�صلي  الوقتن  يف  ال��ت��ع���دل  بعد   )4-3(
)2-2(. وترغب اأندية ت�صل�صي النكليزي ويوفنتو�ص 
اليط�يل وار�صن�ل النكليزي يف احل�صول على خدم�ت 
رو�صية،  �صح�فية  لتق�ير  وفق�  مو�صكو  �ص�صك�  لع��ب 
املتخ�ص�ص  “تران�صفريم�ركت”  م��وق��ع  ي��ق��در  بينم� 
بكرة القدم وب�لنتق�لت قيمة غولوفن بحوايل 18 

مليون يورو.

��صتقب���ال �الأبط���ال ملنتخ����ب كرو�تي�����ا 

الكربى  الرب���ع  البطولت  يف  �صمعته  ا�صتع�دته  بعد 
13، وعودته اىل  ال  “الغراند �صالم” ب�حرازه لقبه 
امل�صرب،  ك��رة  يف  الأوائ����ل  الع�صرة  امل�صنفن  لئ��ح��ة 
ديوكوفيت�ص اىل اجلمع بن  نوف�ك  ال�صربي  يتطلع 
املتحدة  وال���ولي����ت  النكليزية  ومي��ب��ل��دون  بطولتي 
تخطى  فقد  و2015.   2011 بعد  الث�لثة  للمرة 
دي��وك��وف��ي��ت�����ص ال��ف���ئ��ز ع��ل��ى اجل��ن��وب اأف��ري��ق��ي كيفن 
اندر�صون بثالث جمموع�ت نظيفة 2-6، 2-6، 6-7 
ال�صع�ب ب�حرازه بطولة وميبلدون، ث�لثة البطولت 

مب�ري�ت  خم�ص  يف  الرابعة  للمرة  الكربى  الرب��ع 
نه�ئية خ��صه� على امللعب الرئي�صي لن�دي عموم 
انكلرتا. وب�ت الرابع يف لئحة الالعبن الكرث 

بر�صيد  ال��ك��ربى  الرب���ع  ب�لبطولت  ف��وزا 
روجيه  ال�صوي�صري  بعد  لقب�،   13

ب  القي��صي  ال��رق��م  ف��ي��درر ح�مل 
راف�يل  وال���ص��ب���ين  ل��ق��ب���،   20
بيت  والم����ريك����ي   ،17 ن������دال 

�ص�مربا�ص 14.
ال  ابن  ديوكوفيت�ص  و�صبتوجه 

امريك� ال�صم�لية  اىل  ع�م�   31
خلو�ص مو�صم الر�صي�ت ال�صلبة، 

ح��صدا  ال��ف��وز  حتقيق  اع��ت���د  حيث 
المريكية  املالعب  على  لقب�   17

ال�صلبة،  الر����ص���ي����ت  ع��ل��ى   51 م���ن 
69 لقب�  ت�صكل الغ�لبية من جمموع 

يف م�صريته حمرتف�.
بطولة  ا�ص�فة  لديوكوفيت�ص  و�صبق 
مالعب  ع���ل���ى  امل����ت����ح����دة  ال������ولي�������ت 

ف��ال���ص��ي��ن��غ م���ي���دوز يف ن���ي���وي���ورك اىل 
ب�كورة الق�به يف وميبلدون ع�م 2011، 
�صنوات،  ارب��ع  بعد  نف�صه  الم��ر  ك��رر  ث��م 
ن�دي  يف  الع�صب  على  لقبن  بن  ج�مع� 
ع��م��وم ان��ك��ل��رتا والر����ص���ي���ة ال�����ص��ل��ب��ة يف 
نيويورك يف مو�صم واحد. وتبدو رغبته 
كبرية يف تكرار هذا الجن�ز للمرة الث�لثة، 

المريكية  البطولة  ع��ن  غي�به  رغ��م  على 
الع�م امل��صي ب�صبب ا�ص�بة يف مرفقه، بعد 

خ��روج��ه م��ن ال����دور رب���ع ال��ن��ه���ئ��ي لبطولة 
اأن  اأفهم  “ح�صًن�،  ال�صربي  وق���ل  وميبلدون. 

البع�ص يت�ص�ءلون عن اإمك�نية اللعب ب��صتمرار على 
طرحتم  لو  ات�ص�ءل.  اأي�ص�  ب��ي،اأن���  ثق  امل�صتوى.  ه��ذا 
اإمك�نية  حول  ال�صهر  ون�صف  �صهر  قبل  ال�صوؤال  علي 
فوزي بوميبلدون، لقلت لكم ان جزءا مني ي�صري اىل 
كلمة نعم، ال اين مل اأكن مت�أكدا من حقيقة م�صتواي 
يف ذلك الوقت«. وا�ص�ف “لكن فوزي )يف ومبليدون( 
نقطة  و�صيكون  ك��ب��رية،  معنوي�ت  جرعة  �صيعطيني 
انطالق للق�دم من ال�صي�ء، خ�صو�ص� اين اأحب اللعب 

على الر�صي�ت ال�صلبة«.
بطولة  ك������ن�����ت  ول����ط�����مل����� 
ال����������ولي�����������ت امل����ت����ح����دة 
ايل  ب�لن�صبة  ن���ج��ح��ة 
)اح��رز لقبه� مرتن 
م���ب����ري����ت  ����ص���ب���ع  يف 
خ��صه�(.  ن��ه���ئ��ي��ة 
هن�ك  األعب  مل 
ال������ع�������م 

هذه  ل��دي  الف�صل  تقدمي  اىل  اىل  واتطلع  امل��صي، 
الذي  اندر�صون  ديوكوفيت�ص على  ال�صنة«. وج�ء فوز 
ام�صى 21 �ص�عة يف مالعب وميبلدون وب�ت اجلنوبي 
اأفريقي الول يخو�ص املب�راة النه�ئية منذ 97 �صنة، 
الكربى  ال��ب��ط��ولت  يف  الول  لقبه  ال�صربي  ليمنح 
ا�صرتالي� ورولن غ�رو�ص على  اح��رازه بطولتي  منذ 
التوايل يف 2016. وقد ح�صر اىل وميبلدون م�صنف� 
12 �صنة، بعد  21، وهو الأدن��ى له منذ  يف املركز ال 
اأف���د من غي�ب  ان��ه  ال  تع�فيه من جراجة يف كوعه. 
ح����م���ل ال��ل��ق��ب م���رت���ن ال���ربي���ط����ين ان�����دي م�����وراي، 
يف  اللقب  ح�مل  فيدرر  روجيه  ال�صوي�صري  وخ�ص�رة 
2017 والف�ئز ب�لبطولة ثم�ين مرات يف الدور ربع 
النه�ئي ام�م اندر�صون، ف�صال عن تخطيه ال�صب�ين 
راف�يل ن�دال امل�صنف اول ع�ملي� يف الدور ن�صف النه�ئي 
�ص�ع�ت   5 ا�صتغرت  جمموع�ت  خم�ص  من  م��ب���راة  يف 
و15 دقيقة. و�صيتوجه اىل الولي�ت املتحدة مدعوم� 
بتجدد م�صريته، وح�مال �صجال مميزا مع من�ف�صيه 
النخبة. فهو يتقدم عليهم جميع� يف  من لعبي 
 27 ك�لآتي:  املب��صرة  املواجه�ت 
فوزا على ن�دال مق�بل 25 
فيدرر  وع��ل��ى  ه��زمي��ة. 
وعلى   ،22-23

موراي 11-25.
وع����������ل����������ى رغ��������م 
بلقبه  ف���رح���ت���ه 
الول  ال����ك����ب����ري 
“الغراند  يف 
منذ  �صالم” 
ان  ال  ����ص���ن���ت���ن، 
دي����وك����وف����ي����ت���������ص 
اأوق�ت  مب��رور  يقر 
اع����ت����ق����د ف���ي���ه���� ان����ه 
القمة.  اىل  ي��ع��ود  ل��ن 
ك���ن��ت هن�ك  »ب���ل��ت���أك��ي��د 
م�����رات ع����دة ع���ن��ي��ت فيه� 
اح����ب�����ط�����، وت���������ص�����ءل����ت عن 
م�صتواي  ا���ص��ت��ع���دة  اإم��ك���ن��ي��ة 
املعهود. وهذا م� جعل المر اكرث 

خ�صو�صية ب�لن�صبة ايل«.

�صيح�صل ن�دي م�ن�ص�صرت �صيتي الإجنليزي على املبلغ 
الذي مينح  الأعلى من برن�مج “فوائد ك�أ�ص الع�مل”، 
من خالله الحت���د ال��دويل لكرة القدم )فيف�( مب�لغ 
م���ل��ي��ة كتعوي�ص ل��الأن��دي��ة ع��ن ك��ل لع���ب ي�����ص���رك يف 
املوندي�ل. و�صين�ل م�ن�ص�صرت �صيتي مبلغ� وقدره 5.17 
املوندي�ل،  يف  لعبيه  مل�ص�ركة  كتعوي�ص  دولر  مليون 
الربيط�نية عن  “ديلي ميل”  وفق م� نقلت �صحيفة 
ب�لبي�ن�ت  املتخ�ص�صة  “تونك� كوميونيكي�صنز”  �صركة 

امل�لية. ومينح برن�مج “فوائد ك�أ�ص الع�مل” 8500 
ف��ي��ه لعبوه  ي�������ص����رك  ي����وم  ك���ل  ع���ن  ن������د،  ل��ك��ل  دولر 
16 لعب� من م�ن�ص�صرت �صيتي يف  ب�لبطولة. و�ص�رك 
من  امل�ص�ركن  لالعبن  الأك��رب  العدد  وهو  املوندي�ل، 
ن���دي ري���ل مدريد الإ�صب�ين يف املركز  الأن��دي��ة. واأت��ى 
“فوائد  برن�مج  م��ن  ال��ع���ئ��دات  اأك���رب  بالئحة  ال��ث���ين 
 5.06 على  “امللكي”  �صيح�صل  حيث  الع�مل”،  ك�أ�ص 
ت�صل�صي  ن����دي  ح��ّل  ال��ث���ل��ث،  امل��رك��ز  ويف  دولر.  مليون 

الإجنليزي، الذي �صيتم تعوي�صه ب� 4.6 مليون دولر، 
وتاله غرميه توتنه�م هوت�صرب يف املركز الرابع مببلغ 
4.5 مليون دولر. وج�ء الن�دي “الكتلوين” بر�صلونة 
يف املركز اخل�م�ص ب�4.3 مليون دولر. و�صمت ق�ئمة 
ال��ع�����ص��ر الأوائ�����ل ك��ذل��ك اأن���دي���ة ب���ري�����ص ���ص���ن جرم�ن 
الإجنليزي  يون�يتد  وم�ن�ص�صرت  الفرن�صي�ن  ومون�كو 
يف  الإي��ط���يل،  ويوفنتو�ص  الإ���ص��ب���ين  م��دري��د  واأتلتكو 

عوائد ترتاوح بن 4.2 و2.9 مليون دولر.

 2018 املث�لية لك�أ�ص الع�مل رو�صي�  ت�صمنت الت�صكيلة 
الدويل  ل��الحت���د  ت�بعة  فنية  جمموعة  اخت�رته�  التي 
فرن�ص�  منتخب  من  لعبن  اربعة  )فيف�(،  القدم  لكرة 
املتوج ب�للقب الع�ملي بفوزه على كرواتي� 4-2 يف املب�راة 
الذي  مب�بي  كيلي�ن  ال�ص�ب  امله�جم  بقي�دة  النه�ئية، 

ح�صل على ج�ئزة اف�صل لعب ن��صىء فيه� اي�ص�.
تيبو كورتوا )بلجيكا(

ا���ص��ت��ح��ق ال��ع��م��الق ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ج����ئ���زة ال��ق��ف��ز الذهبي 
لف�����ص��ل ح���ر���ص م��رم��ى يف م��ون��دي���ل رو���ص��ي��� 2018 
من  م��ب���ري���ت  ارب���ع  يف  نظيفة  �صب�كه  على  مبح�فظته 
املب�راة  يف  �صيم�  ل  خطرية  لكرات  وت�صديه  �صبع  ا�صل 

�صد الربازيل.
كريان تريبيري )انكلرتا(

اطلقوا عليه لقب “بيكه�م اجلديد” وقد �صجل من ركلة 
حرة مب��صرة على غرار ق�ئد منتخب انكلرتا ال�ص�بق يف 
ك�في�  يكن  مل  لكنه  النه�ئي،  ن�صف  يف  كرواتي�  مرمى 
النه�ئية. احد اكت�ص�ف�ت موندي�ل  املب�راة  لبلوغ فريقه 
رو�صي� وقد �ص�همت متريراته العر�صية من لعب مفتوح 
ان��ك��ل��رتا التي  ال��ع��دي��د م��ن اه���داف  او رك���الت ث�بتة يف 

�صجلت 10 اهداف من ا�صل 12 من هذه الركالت.
رافايل فاران )فرن�شا(

���ص��رع��ت��ه وح�����ص��ن متركزه  ال��ك���م��ل بف�صل  امل���داف���ع  ان���ه 
وق��درت��ه ع��ل��ى ال��ت�����ص��دي ل��ل��ك��رات ال��ع���ل��ي��ة. ل��ق��د ا�ص�ف 
اللقب الع�ملي اىل اربعة الق�ب يف دوري ابط�ل اوروب� مع 
فريقه ري�ل مدريد ال�صب�ين وهو ل يزال يف اخل�م�صة 

والع�صرين فقط.
دييغو غودين )االوروغواي(

مهند�ص خط دف�ع منتخب بالده خالل دور املجموع�ت 
حيث مل يدخل مرم�ه اي هدف يف ثالث مب�ري�ت وجنح 
رون�لدو يف  كري�صتي�نو  الربتغ�يل  النجم  �صل حركة  يف 

ثمن النه�ئي.
لوكا�س هرنانديز )فرن�شا(

الظهري  م��رك��ز  اي لع��ب يف  فيه�  ي��ت���أل��ق  بطولة مل  يف 
الي�صر ب�صكل لفت، جنح لوك��ص هرن�نديز الذي ي�صغل 
مركز قلب الدف�ع ع�دة يف القي�م بهذه املهمة على اكمل 
اتلتيكو  يف  زميله  غودين  ظل  يف  موهبته  �صقل  وج��ه. 
مدريد وجنح يف جت�صيد فع�لية املنتخب الفرن�صي على 

ح�ص�ب اللعب ال�صتعرا�صي.
بول بوغبا )فرن�شا(

�صحى بول بوغب� بنجوميته للقي�م ب”العم�ل القذرة” 
به يف �صفوف  مل� يقوم  امل�صتطيل الخ�صر خالف�  داخل 
فريقه م�ن�ص�صرت يون�يتد حيث ك�ن عر�صة لالنتق�دات. 
اظهر اهميته يف خط و�صط منتخب فرن�ص� من خالل 
اداء رفيع امل�صتوى على مدار البطولة توجه بهدف رائع 

يف املب�راة النه�ئية هو الول له يف البطولة.
لوكا مودريت�س )كرواتيا(

هذه  خ��الل  �صمعته  مودريت�ص  لوك�  كرواتي�  ق�ئد  ع��زز 
اف�صل لعب ثالث مرات  اختي�ره  البطولة من خالل 
البطولة  يف  لع��ب  اف�صل  ج���ئ��زة  على  يح�صل  ان  قبل 
ل��ت��وا���ص��ي��ه ���ص��ي���ع ال��ل��ق��ب ال��ع���مل��ي. ك����ن ال��ق��ل��ب الن�ب�ص 
واملحرك ال�ص��صي لفريقه طوال البطولة وتوج مو�صم� 
ري�ل  �صفوف  يف  اوروب�����  اب��ط���ل  دوري  فيه  حقق  رائ��ع��� 
مدريد اي�ص� و�صيكون احد املر�صحن لنيل ج�ئزة الكرة 

الذهبية يف ت�صرين الأول اكتوبر املقبل.

فيليبي كوتينيو )الربازيل(
ك�ن لعب و�صط بر�صلونة احد ابرز الربازيلين الذين 
اظهروا قدراتهم احلقيقية على ار�صية امللعب م�صجال 
يف مرمى �صوي�صرا وكو�صت�ريك�. كم� �ص�هم يف متريرتن 
ح��صمتن لب�ولينيو يف مرمى �صربي� ولرين�تو اوغو�صتو 

يف مرمى بلجيك�.
ايفان بريي�شيت�س )كرواتيا(

انه�ء  يف  بريي�صيت�ص  اي��ف���ن  جن��ح  بطيئة،  ب��داي��ة  ب��ع��د 
ببلوغ  ان��ك��ل��رتا  ح��ل��م  ان��ه��ى بري�صيت�ص  ب��ق��وة.  ال��ب��ط��ول��ة 
ثم جن�حه يف متريرة  التع�دل  ب�دراكه  النه�ئية  املب�راة 
ح��صمة مل�ريو م�ندزوكيت�ص الذي �صجل هدف الفوز يف 
الوقت ال�ص�يف. جنح يف ادراك التع�دل ملنتخب بالده يف 

املب�راة النه�ئية بهدف ذكي ورائع بي�صراه.
كيليان مبابي )فرن�شا(

�صنه  ل�صغر  نظرا  بيليه  ال��ربازي��ل��ي  ب�ل�صطورة  ق��ورن 
بعد ان ا�صبح ث�ين ا�صغر لعب ي�صجل هدف� يف املب�راة 
النه�ئية بعد بيليه ب�لذات ومرتن يف مب�راة واحدة يف 
نه�ئي�ت ك�أ�ص الع�مل يف املب�راة �صد الرجنتن يف ثمن 
البطولة  يف  ن��صىء  لع��ب  اف�صل  ج�ئزة  ن���ل  النه�ئي. 
اي�ص� لكن الهم ب�أن هدفه الرابع يف موندي�ل 2018 

منح اللقب ملنتخب بالده.
ادين هازار )بلجيكا(

بعد ان خيب الم�ل قبل اربع �صنوات يف ن�صخة الربازيل 
ه�زار  ادي��ن  اظهر   ،2016 اوروب���  ك�أ�ص  ويف   2016
بلجيكي  اله�ئلة يف �صفوف جيل  الفنية  قدراته  اخ��ريا 
النه�ئي  ن�صف  يف  فرن�ص�  ام����م  يخ�صر  ان  ق��ب��ل  ذه��ب��ي 

ويكتفي ب�مليدالية الربونزنية.

عني ديوكوفيت�ش على ثالثية بني وميبلدون وفال�صينغ ميدوز مان�ص�صرت �صيتي �أكرب �مل�صتفيدين من �ملونديال

�ملثالية  �لت�صكيلة  �صمن  فرن�صا  من  العبني   4

كوبر يثري عا�صفة جدل يف م�صر
نفى م�ص�عد مدرب منتخب م�صر ال�ص�بق هيكتور كوبر، �صحة املعلوم�ت التي تداولته� و�ص�ئل 
اإعالم م�صرية ب�ص�أن التقرير الفني النه�ئي للمدرب، والتي نقلت اأن املدرب الأرجنتيني انتقد 
لعبي “الفراعنة«. وق�ل حممود ف�يز على �صفحته على موقع في�صبوك: “كل م� ن�صر وقيل 
حول تقرير كوبر، م� هو اإل ا�صتمرار مل�صل�صل ‘الهري’ )اجلدل( حول املنتخب«. وك�نت و�ص�ئل 
الكرة،  لحت���د  قدمه  ال��ذي  تقريره  يف  املنتخب  لعبي  انتقد  كوبر  اإن  ق�لت  م�صرية  اإع��الم 
ب�أمور  وان�صغلوا  الع�مل،  ك�أ�ص  مب�ري�ت  خالل  الك�يف  الرتكيز  لديهم  يكن  “مل  اأن��ه  ب�لت�أكيد 

اأخرى بعيدا عن املنتخب«.
وعلى �صعيد اآخر، تعر�ص تقرير كوبر لنتق�د كبري من و�ص�ئل اإعالم م�صرية، كونه خل�ص 

جتربة 3 �صنوات مع املنتخب “يف 3 �صفح�ت فقط«.
وق�ل كوبر يف التقرير، اإن “الهجوم لدى منتخب م�صر قبل توليه التدريب، ك�ن قوي�، لكن 
الدف�ع ك�ن �صعيف�، مم� دفعه لو�صع خطة تعتمد على الدف�ع اأكرث، وهي التي اأو�صلت املنتخب 

وفق م� نقلت و�ص�ئل اإعالم م�صرية. اإىل نه�ئي ك�أ�ص اأمم اأفريقي�، وموندي�ل رو�صي�”، 



طفلة ت�صتحم 4 �صاعات يوميًا حلالة نادرة
مت�صي طفلة بريط�نية اأكرث من 4 �ص�ع�ت يومي�ً يف ال�صتحم�م، 
وذلك ب�صبب ح�لة ن�درة، توؤدي اإىل منو جلده� اأ�صرع بع�صر مرات 

من املعدل الطبيعي.
تت�صبب  التي  ال�صمك،  حرا�صف  متالزمة  من  اآن���  الطفلة  وتع�ين 
لاللته�ب�ت  معر�صة  يجعله�  مم�  يومي،  ب�صكل  جلده�  بتق�صري 
اجللدية املختلفة، ب�لإ�ص�فة اإىل خطر التعر�ص لف�صل يف اجله�ز 

التنف�صي.
لتتمكن  كمزارعة،  عمله�  عن  ع�م�ً(   33( جيني  ال�صيدة  وتخلت 
اإىل تطبيق حملول خ��ص على  من رع�ية طفلته�، حيث ت�صطر 
ميل  دي��ل��ي  ذك���رت �صحيفة  م���  بح�صب  ���ص���ع���ت،  �صت  ك��ل  ج�صده� 

الربيط�نية.
اأن هن�ك فر�صة ب�أن ل  اأخ��ربوين  "عندم�  وتقول وال��دة الطفلة: 
تتمكن من النج�ة، قررت اأن ذلك لن يكون خي�راً ب�لن�صبة يل، ومل 

اأكن اأريد اأن اأ�ص�هد طفلتي متوت اأم�م عينّي".
واأ�ص�فت: "عندم� تكون يف امل�ء ت�صعر ب�لراحة، وتبقى هن�ك لفرتة 
الذي  واملحلول  �ص�عتن،  من  لأك��رث  ال�صتحم�م  بعد  الزمن،  من 
وعينيه�.  لب�صرته�  مرطب  الأ�ص��ص  يف  هو  لعالجه�،  اأ�صتخدمه 
لذلك  النج�ة يف مثل هذه احل�لة،  لهم  تكتب  الأطف�ل ل  معظم 

علين� اأن نكون حذرين للغ�ية".
وتقول جيني اإن اأ�صعب جزء يف التع�مل مع ح�لة طفلته�، يكمن 
يف توفر القليل من املعلوم�ت حوله�، وت�صعى يف الوقت احل�يل اإىل 

جمع التربع�ت، لتتمكن من ت�أمن تك�ليف العالج الب�هظة.

حتول ج�صدها �إىل لوحة فنية الآلهة م�صرية
ال�صنوي للر�صم على الأج�ص�د، وقفت ع�ر�صة  الع�ملي  يف املهرج�ن 
لفن�نة  وتركت  �ص�ع�ت  �صت  ملدة  بثب�ت  كورين�  النم�ص�وية  الأزي���ء 

متخ�ص�صة ج�صده� ليتحول اإىل لوحة فنية لإلهة م�صرية.
كالغنفورت  يف  اأقيم  ال��ذي  املهرج�ن  يف  لرويرتز  كورين�،  وق�لت 
الع�م  املهرج�ن  "زرت  ال��زوار  اآلف  وال��ذي يجذب  النم�ص�  بجنوب 
اأمت�لك نف�صي من  والع�ر�ص�ت مل  الع�ر�صن  امل��صي وعند مرور 

فرط احلم��ص، لذا قررت اأن اأ�صبح جزءا من احلدث".
ومت طالء ج�صد كورين� من الراأ�ص حتى اأخم�ص القدمن. وغطى 
�صمت  ورمُ �ص�قيه�  والأ����ص���ود  الأ���ص��ف��ر  ب�للونن  ط��وي��الن  ح����ذاءان 

كت�ب�ت هريوغليفية مذهبة اأعلى ركبتيه�.
وتولت الفن�نة ك�رل ج�وز )20 ع�م�( الق�دمة من جنوب اأفريقي� 
مع  الربتق�يل  ب�للون  كورين�  جذع  بطالء  وق�مت  الر�صم  عملية 

ر�صم جعران اأزرق يت�صلق من بطنه� ب�جت�ه قالدة ذهبية �صخمة.
ودخلت ج�وز، التي بداأت هواية الر�صم على الأج�ص�د الع�م امل��صي 
فئة   12 من  واح��دة  وه��ي  والإ�صفنجة(  )الفر�ص�ة  م�ص�بقة  فقط، 
ب�ملهرج�ن، الذي ي�صتمر لأربعة اأي�م ويق�م منذ 21 ع�م� ويجذب 

اأكرث من 200 فن�ن من 50 بلدا.
رودريغي�ص  واألي�صون  ب�ف�ن  جون�ث�ن  الربازيلي  الثن�ئي  وي�ص�رك 
يف م�ص�بقة الفرق وق�م� بتحويل ج�صد ع�ر�ص الأزي�ء ثي�جو اإىل 
لوحة ت�صم قطيع� من احليوان�ت امللونة يف عمل اأطلق� عليه ا�صم 

الع�مل". "ثق�فة 
ور�صم الفن�ن�ن على ج�صد ثي�غو راأ�ص� تنن مت�صلن بكتفيه وراأ�ص 
حيوان�ت  جلود  ي�صبه  م�  �ص�قيه  على  ر�صم�  كم�  �صدره،  على  فيل 

خمتلفة.
وق�ل الفن�ن الأمل�ين اإنريكو لين )47 ع�م�(، الذي ف�ز ب�مل�ص�بقة 

من قبل، اإن الر�صم على اأج�ص�د الن��ص يتطلب مه�رة ف�ئقة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�إقالة �صرطيتني الرتكابهما خمالفة غريبة
ب��صتخدام عملة  للقرعة  اأن جل�أت�  بعد  العمل،  الأمريكية، وقف �صرطيتن عن  ال�صرطة يف ولية جورجي�  اأعلنت 
معدنية، لتحديد م� اإذا ك�نت� �صتعتقالن �ص�بة ارتكبت خم�لفة مرورية. وبح�صب م� نقلت "رويرتز"، ف�إن ال�صرطيتن 
اأثن�ء قي�دة ال�صي�رة. وبح�صب بي�ن  24 ع�م�، جراء جت�وزه� ال�صرعة  اأوقفت� �ص�بة تبلغ من العمر  اللتن عوقبت�، 
اأبريل  عندم�  امل��راأة يف  ال�صرطيت�ن بوقف  بثته حمطة تلفزيون حملية، ق�مت  لل�صرطة ومقطع م�صور للح�دث 
اأتالنت� ومرت ب�صرعة بلغت  ال�صعر يف  العمل يف �ص�لون لت�صفيف  ت�أخره� عن  ك�نت تقود �صي�رته� ب�صرعة ب�صبب 
130 كيلومرتا اأم�م ال�صرطيتن على طريق زلق. وذكر بي�ن ل�صرطة روزويل، اأن ال�صرطيت�ن ن�ق�صت� م� اإذا ك�نت� 

�صت�صجالن خم�لفة ل�ص�رة ويب ب�صبب جت�وزه� ال�صرعة اأم تعتقاله� لقي�دته� الط�ئ�صة.
اإجراء قرعة ب��صتخدام عملة معدنية لتحديد م� �صتفعالنه معه�، وهو م�  اأن ال�صرطيتن قررت�  واأ�ص�ف البي�ن، 

يعني اأن ال�صرطيتن احتكمت� اإىل القرعة يف اأمر يتعلق بتطبيق الق�نون.
واأو�صح املقطع امل�صور اأن ال�صرطية كورتيني براون جل�أت اإىل تطبيق القرعة ب��صتخدام العملة املعدنية على ه�تفه� 

املحمول، وبعدم� اأجريت القرعة �صحكت ال�صرطيت�ن لدى بدئهم� يف حترير الته�م�ت �صد ويب.
واأبلغت ويب حمطة )11 األيف( التلفزيونية الإخب�رية ب�أتالنت� ب�ملقطع امل�صور، وقدمت طلب� مل�ص�هدته، حيث اأدى 

بث املقطع اإىل اإ�صق�ط كل الته�م�ت املوجهة له� خالل جل�صة ملحكمة يف الت��صع من يوليو.
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رئي�صة كرو�تيا تاأ�صر �لقلوب يف كاأ�ش �لعامل 
من  الكثري  قلوب  جراب�ر-كيت�روفيت�ص  كوليندا  كرواتي�  رئي�صة  خطفت 
مو�صكو  يف  القدم  لكرة  الع�مل  ك�أ�ص  نه�ئي  يف  ت�صرف�ته�  بف�صل  املعجبن 
حيث وقفت حتت الأمط�ر الغزيرة خالل حفل اخلت�م بينم� ك�نت تبت�صم 

وحتت�صن كل لعب من املنتخبن.
ك�نت ترتدي قمي�ص منتخب كرواتي�  التي  ووقفت جراب�ر-كيت�روفيت�ص، 
الرو�صي  الرئي�ص  م��ع  التتويج  من�صة  على  والأح��م��ر،  الأب��ي�����ص  ب�للونن 
اأث��ن���ء توزيع  م���ك��رون  اإمي���ن��وي��ل  الفرن�صي  وال��رئ��ي�����ص  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري 

امليدالي�ت على الالعبن.
ويف الوقت الذي ح�صل فيه بوتن على مظلة وقفت رئي�صة كرواتي� مبت�صمة 
اأخ��رى بعد  امل�ص�عدين مظلة  اأحد  اأن مينحه�  الغزيرة قبل  حتت الأمط�ر 
"اأجمل  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م���ع��ي  املعجبن على م��واق��ع  اأح���د  ف���رتة. وك��ت��ب 
لقطة يف ك�أ�ص الع�مل. حتت الأمط�ر الغزيرة بال مظلة وكوليندا جراب�ر-
خ�ص�رة  رغ��م  حتى  وفرن�ص�  كرواتي�  من  لع��ب  كل  حتت�صن  كيت�روفيت�ص 

كرواتي�. هذه م�ص�عر نقية ودافئة. ل لل�صي��صة ونعم للري��صة فقط".
واأ�ص�ر مت�بع اآخر اإىل ت�صرف رئي�صة كرواتي� رغم خ�ص�رة لقب ك�أ�ص الع�مل 
وكتب "بدت رئي�صة كرواتي� لطيفة رغم قلبه� املنك�صر ب�لهزمية واحت�صنت 
مفعمن  امل�صجعن  جعلت  "لقد  اآخ���ر  م�صجع  ق���ل  بينم�  الالعبن"  ك��ل 
ال�صديد  حم��صه�  جراب�ر-كيت�روفيت�ص  واأظهرت  اأكرب".  ب�صكل  ب�مل�ص�عر 
كرواتي�  م��ب���ري���ت  ك��ل  وح�صرت  البطولة  خ��الل  ب��الده���  ملنتخب  ودعمه� 
ب�صبب  النه�ئي  قبل  يف  اإجنلرتا  مواجهة  ب��صتثن�ء  الإق�ص�ئية  الأدوار  يف 

ارتب�طه� بح�صور قمة حلف �صم�ل الأطل�صي يف بروك�صل.

حمنة �لكهف تفجر ق�صية �لبدون يف تايالند
�صلطت حمنة الفتية، الذين حو�صروا يف الكهف الغ�رق بت�يالند، ال�صوء 
هذه  يف  جن�صية  ب��ال  يعي�صون  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ������ص  م��ن  الآلف  م��ئ���ت  على 
اأربعة من هوؤلء  اأن  الدولة، ول يتمتعون ببع�ص احلقوق الأ�ص��صية، ذلك 

الفتية عدميو اجلن�صية.
و�صيخرج اأع�ص�ء فريق "وايلد بورز" ومدربهم الب�لغ من العمر 25 ع�م� 
انتهت  يوم�،   18 ا�صتغرقت  اإنق�ذ  عملية  بعد  الأ�صبوع  هذا  امل�صت�صفى  من 

مب�ص�عر الفرح واأث�رت الرتي�ح يف اأنح�ء الع�مل.
ورغم اأن الفريق يعترب الآن من الكنوز الوطنية بت�يالند، اإل اأن اأربعة من 

اأفراده ل يحملون اأي جن�صية، منهم طفل لجئ قدم من مي�من�ر.
يف  الإن�����ص���ن  حل��ق��وق  الوطنية  املفو�صية  رئي�صة  ديت�ص  ت��واجن���ي  وق���ل��ت 
اأن ق�صة كهف فريق  للغ�ية  �صعور طيب  "لدي  "رويرتز:  لوك�لة  ت�يالند 

وايلد بورز �صلطت ال�صوء على هذه الق�صية".
املحلي  ال�صعيدين  على  ذل��ك  على  اأك��رب  ب�صكل  نركز  اأن  "علين�  واأ�ص�فت 

والدويل. فال يزال هن�ك الكثري من البدون".

مو�صيقيون �صوريون يعزفون 
ملن �صردتهم �حلرب 

املو�صيقين  من  اأورك�صرتا  �ص�ركت 
اأوروب�  اإىل  فروا  الذين  ال�صورين 
ه��رب��� م��ن ال�����ص��راع يف ب��الده��م يف 
افتت�ح مهرج�ن مبدينة فروكالف 
ب����ج����ن����وب ب�����ول�����ن�����دا. وت����أ����ص�������ص���ت 
ال�صورين  امل��غ��رتب��ن  اأورك�������ص���رتا 
ال��ف��ل��ه���رم��ون��ي��ة، ال���ت���ي ل��ي�����ص له� 
2015 ع��ل��ى يد  ث����ب���ت، ع����م  م��ق��ر 
وقدمت  ج���زب���ة  رائ�����د  امل��و���ص��ي��ق��ي 
اأوروب�.  اأنح�ء  جميع  يف  عرو�صه� 
ال�صورية  الأورك�����ص��رتا  وا���ص��رتك��ت 
تقدمي  يف  بولندين  ع���زف��ن  م��ع 
ملهرج�ن  الف��ت��ت���ح��ي��ة  ال���ع���رو����ص 
الفرقة  وت�����ص��م  ال�����ص��ن��وي.  ب��ري��ف 
حوايل 75 مو�صيقي�ً يعزفون على 
اأنواع  اآلت مو�صيقية ت�صمل جميع 
الأورك�صرتا الكال�صيكية ب�لإ�ص�فة 

اإىل الآلت ال�صورية التقليدية.
وق��������ل ج����زب����ة، ال�������ذي ي��ع��ي�����ص يف 
هدف  اإن   ،2013 ع���م  منذ  اأمل���ن��ي��� 
الأورك�����������ص�����رتا ه����و م���ن���ح الأم�������ل، 
واملح��صرين  ل��الج��ئ��ن  خ������ص��ة 
املغنية  وتعي�ص  ال�صراع�ت.  و�صط 
فرن�ص�  يف  الع�ص�ر  نين�  الأوبرالية 
�صنوات.  ث����الث  م��ن��ذ  اب��ن��ت��ه���  م���ع 
من  ع�ئلته�  اأف����راد  بع�ص  ومت��ك��ن 
مل  اآخرين  لكن  اأمل�ني�،  اإىل  الفرار 
يغ�دروا �صوري�. ول تف�رق ذكري�ت 
وتقول  خي�له�.  واأه��وال��ه  ال�صراع 
اأن  ���ص��وى  من��ل��ك  ل  ي���وم  ك��ل  "يف 
اأبو  زي����د  وق����ل  الأف�صل".  نتمنى 
�صوري  اجتم�ع  ع���مل  وه��و  �ص�لح، 
يعي�ص يف فروكالف منذ 35 ع�م�، 
املو�صيقيون  قدمه  ال��ذي  الأداء  اإن 
�صعورا  ل���دي���ه  ول�����د  ال�������ص���وري���ون 

ب�ل�صع�دة واإح�ص��ص� ب�لأمل.

�أرجوحة تقتل طفلة 
وت�صيب 11 

حتفه�  ���ص��ن��وات   8 ع��م��ره���  طفلة  لقيت 
عندم�  الأق��ل  على  �صخ�ص�   11 واأ�صيب 
األع�ب  ح��دي��ق��ة  يف  اأرج����وح����ة  حت��ط��م��ت 

مبدينة ك�رات�صي الب�ك�صت�نية.
وق�ل �ص�هد عي�ن لرويرتز اإن الأرجوحة 
لكون  ط�قته�  من  ب�أكرث  مكد�صة  ك�نت 
ت�صغيله�  يتم  وك���ن  جم�ني�  ك���ن  ركوبه� 
لخ���ت���ب����ره����. ومت اف��ت��ت���ح احل��دي��ق��ة يف 

يونيو حزيران امل��صي.
جرى  امل�ص�بن  اإن  الإن��ق���ذ  عم�ل  وق���ل 
اأطب�ء  مل�صت�صفى قريب حيث ق�ل  نقلهم 

اإن امراأتن اأ�صيبت� بجروح خطرية.
�صبب  اإن  احل���دي���ق���ة  م��ه��ن��د���ص��و  وق�������ل 
وق�ل  بعد.  الأرج��وح��ة مل يحدد  حتطم 
مغلقة  �صتظل  احل��دي��ق��ة  اإن  م�����ص��وؤول��ون 

حتى اإ�صع�ر اآخر.

طفلة يف �لثالثة تنقذ حياة و�لدها 
متكنت طفلة اأمريكية تبلغ من العمر 3 اأعوام فقط من 
اإنق�ذ حي�ة والده�، بعد اأن �ص�رعت اإىل طلب النجدة من 
دم�غية  بنوبة  اأ�صيب  عندم�  ت���مي،  في�ص  عرب  والدته� 

وهي ب�صحبته يف املنزل.
وك�ن مويل مك�بي مع والده� تريفور )27 ع�م�ً(، عندم� 
ان��ه���ر ف��ج���أة، و�صقط على الأر����ص دون ح���راك، فم� ك�ن 
اأن ات�صلت بوالدته� عرب في�ص ت�مي، لكن الأم  اإىل  منه� 
يف  كممر�صة  ب�لعمل  ان�صغ�له�  ب�صبب  مك�ملة،  اأول  فوتت 

مركز وين�ص�صرت بولية فرجيني�.
بوالدته�،  اأخ���رى  م��رة  م��ويل  ات�صلت  دقيقة،   15 وب��ع��د 
امل��رة، وعلمت الأم على  ال��رد هذه  وحل�صن احلظ ج�ءه� 
الفور اأن هن�ك اأمراً خطرياً يحدث يف املنزل، حيث ك�نت 
اإىل  اإىل وال��دي.. انظري  "انطري  ابنته� تبكي، وتقول: 
�ص�رعت  ت����مي،  في�ص  على  امل��ك���مل��ة  تلقي  وب��ع��د  والدي". 
لي�صل  ب�لإ�صع�ف،  ات�صلت  كم�  بج�رته�،  لالت�ص�ل  الأم 
امل�صت�صفى، حيث  اإىل  الأب  امل�صعفون بعد دق�ئق، وينقلوا 

خ�صع لعملية جراحية ن�جحة يف الدم�غ.
ب���أن طفلته�  اإنه� مل تكن على علم  م��ويل  وال��دة  وتقول 
الأرجح  على  لكنه�  ت���مي،  في�ص  ا�صتخدام  كيفية  تعرف 
�ص�هدت والديه� وهم� ي�صتخدم�ن التطبيق للتحدث مع 
جديه�، وتعلمت منهم�، كم� عملت على رع�ية �صقيقته� 

ال�صغرية اأثن�ء غي�ب والده� عن الوعي.

تفقد 50 كيلوغر�مًا من وزنها ب�صبب �صورة زفافها
فقدت امراأة بريط�نية م� يق�رب 50 كيلوغرام�ً من وزنه� 
بعدم� �صعرت ب�ل�صدمة عندم� �ص�هدت �صور زف�فه� التي 

بدت فيه� بدينة للغ�ية. 
ك�ن وزن ن�ت��ص� لوكر )26 ع�م�ً( قد بلغ 120 كيلو غرام�ً 
روبرت.  زوجه�  على  قرانه�  فيه  عقدت  ال��ذي  الوقت  يف 
جعله�  ب�صكل  ن�ت��ص�  وزن  ازداد  طفلن  اإجن���ب��ه���  وب��ع��د 

جته�ص ب�لبك�ء عندم� �ص�هدت �صوره�.
وق��د ا���ص��ط��رت امل����راأة مل��واج��ه��ة امل�صكلة، ع��رب ات��ب���ع نظ�م 
ب�نتظ�م،  الري��صية  التم�رين  ومم�ر�صة  ���ص���رم  غ��ذائ��ي 
وال��ت��خ��ل��ي ع���ن ت���ن����ول ال��وج��ب���ت ال�����ص��ري��ع��ة ال��ت��ي ك�نت 
بفقدان  ن�ت��ص�  جنحت  الأول  ال�صهر  ويف  ب��ه���.   �صغوفة 
ملت�بعة حميته�  دف��ع��ه���  ك��ي��ل��وغ��رام���ت م��ن وزن��ه��� مم���   5

ومت�رينه� الري��صية ب�إرادة �صلبة. 
وخ���الل ع���م��ن ف��ق��ط متكنت ن���ت������ص��� ال��ت��ي ت��ن��ح��در من 
وزنه�  من  كيلوغرام�ً   50 فقدان  �ص�ير، من  ن��ورث  بلدة 
وحتولت اإىل امراأة تتمتع بج�صد ر�صيق وجذاب، وفق�ً مل� 

ورد يف �صحيفة ديلي �صت�ر الربيط�نية.

مقتل رجلني ب�صبب �لغياب عن �لعمل
الع�صكرية  القط�ع�ت  اإح��دى  ل��دى  يعمل  �صعودي  اأطلق 
اإدارة اجل��وازات(، الن�ر من �صالحه  امل�صرتكة يف املنفذ ) 
خالف  ب�صبب  �صخ�صن،  مقتل  يف  ت�صبب  مم�  الر�صمي، 
يخ�ص غي�به عن العمل. واأطلق الرجل، الب�لغ من العمر 
الوديعة  زمالئه مبنفذ  اثنن من  الن�ر جت�ه  ع�م�،   34
ب�صبب خ��الف يخ�ص غي�به عن  ال��ي��م��ن،  م��ع  احل����دودي 
العمل، مم� اأ�صفر عن مقتل اأحدهم� على الفور، واإ�ص�بة 

اآخر، جرى نقله اإىل امل�صت�صفى لتلقي العالج الالزم.
الفرن�شيون يحتفلون بتتويج منتخب بالدهم بطال لكاأ�س العامل 2018 بينما تظهر �شورة مهاجم الفريق كيليان 

مبابي على قو�س الن�شر يف باري�س. )ا ف ب(

عدد �مل�صردين يف �ليابان 
يك�صف  عظمتها

يف رقم يج�صد الأو�ص�ع الجتم�عية 
والقت�ص�دية يف بلد �صخم يتج�وز 
ن�صمة،  م��ل��ي��ون   127 �صك�نه  ع���دد 
الي�ب�ن  يف  املت�صردين  ع��دد  تراجع 
الع�م  خ�����الل  ق��ي������ص��ي��ة،  ب�������ص���ورة 
 5 دون  م����  اإىل  ه��ب��ط  اإذ  احل������يل، 
���ص��خ�����ص، وه���و م�����ص��ت��وى مل  اآلف 

يمُ�صجل يف البالد منذ 15 ع�م�.
وبح�صب م� نقلت �صحيفة "ج�ب�ن 
ت�ميز"، ف�إن عدد مت�صردي الي�ب�ن 
)ع����دد ال�����ص��ك���ن 127 م��ل��ي��ون���( يف 
 4977 ي��ت��ج���وز  مل   2018 ي��ن���ي��ر 
مثل  اأم���ك��ن  يف  يعي�صون  �صخ�ص� 

حمط�ت القط�ر واحلدائق.
واعتربت وزارة الرع�ية الجتم�عية 
املت�صردين  الي�ب�ن، هبوَط عدد  يف 
ق�مت  ال���ذي  للجهد  ث��م���ر  مبث�بة 
ب���ه احل���ك���وم���ة وال���ب���ل���دي����ت لأج���ل 
م�����ص���ع��دة م��ن ب���ت��وا ب���دون م�أوى 

جراء ظروف خ��صة.
وي��ع��ي�����ص اأك���رث م��ن 70 ب���مل��ئ��ة من 
الع��صمة  يف  ال���ي����ب����ن  م��ت�����ص��ردي 
اأو�ص�ك�  اأخ��رى مثل  طوكيو وم��دن 
مواردهم  فقدان  جراء  ون�ك�غ�وا، 
امل���ل��ي��ة وغ���الء ال��ع��ق���رات ب�صكل ل 

ي�صتطيعون تدبر م�ص�ريفه.
يكون  اأن  ال��������وزارة  ت�����ص��ت��ب��ع��د  ول 
ع���دد امل��ت�����ص��ردي��ن اأع��ل��ى مم��� جرى 
املت�صردين  اأن  اعتب�ر  على  اإعالنه، 
واح���دا، فحن  ي��الزم��ون مك�ن�  ل 
يدخل موظفون مثال اإىل حمطة 
يكون  املت�صردين،  لي�صجلوا  قط�ر 
واردا األ يجدوا اأحدا، علم� اأن ثمة 
لكنهم  املك�ن  يعي�صون يف  اأ�صخ��ص� 

يغ�درونه بن الفينة والأخرى.

�لكامري� تدخل �أعماق �لك�صف �مل�صري �ملثري
اقتحمت الك�مريات حجرة دفن وور�صة حتنيط عرث 
عليه� اأخريا، لت�صلط ال�صوء اأكرث على تف��صيل املوقع 
الأثري الواقع على عمق 30 مرتا حتت الأر�ص، قرب 

جب�نة �صق�رة جنوبي الق�هرة.
املكت�صفة  التحنيط  ور�صة  تبوح  اأن  يف  العلم�ء  وي�أمل 
ب�أ�صرار جديدة عن املكون�ت الكيمي�وية للزيوت، التي 

ا�صتخدمه� امل�صريون القدم�ء يف حتنيط موت�هم.
ي��زي��د ع��م��ره��� عن  ال��ت��ي  ال��دف��ن،  اأن ح��ج��رة  ويعتقد 
ال��ف���ر���ص��ي بن  ال�����ص���وي  الع�صر  ت��ع��ود  ���ص��ن��ة،   2000

ع�مي 664 و404 قبل امليالد.
امل��صي،  اأب��ري��ل  يف  البداية  يف  احل��ج��رة  اكت�ص�ف  ومت 

وك�نت حتتوى على 35 مومي�ء وتوابيت حجرية.
وق�ل رم�ص�ن البدري ح�صن، رئي�ص البعثة امل�صرية 
هذا  هي�صيفه  "اللي  امل��وق��ع،  اكت�صفت  التي  الأمل�نية 
الك�صف هو ح�جتن مهمن جدا، اأول ح�جة فيهم هو 
الكيمي�ئية  امل��واد  ونوعية  امل�صتخدمة  الزيوت  نوعية 
امل�صتخدمة فيه )التحنيط( نقدر نحدد ب�ل�صبط نوع 
هذا الزيت". وت�بع ق�ئال "احل�جة الت�نية املهمة هو 

الن��ص  اإن  التحنيط.. هو عب�رة  بور�صة  امللحق  البري 
بتتحنط فوق م�صتوى �صطح الأر�ص وبتدفن يف هذا 
البري اللي عمقه 30 مرت... بع�ص املومي�وات دفنت 
اأثرية غ�لية  اأي �صيء والبع�ص دفن بقطع  من غري 
التحنيط  عن  للتفكري  جديد  بعد  بيدين�  ف��ده  ج��دا 

واملوت وهو البعد القت�ص�دي نف�صه".
التم�ثيل  من  مئ�ت  على  احلجرة  داخ��ل  العثور  ومت 
والأدوات  الك�نوبية،  والأواين  ال�صغرية  احلجرية 

امل�صتخدمة يف عملية التحنيط.
وق�ل وزير الآث�ر، خ�لد العن�ين، اإن اأهم م� مت العثور 

عليه هو قن�ع من الف�صة مطلي ب�لذهب.
اأن يكون هن�ك  ن���درة ج��دا..  القطعة  "هذه  واأ���ص���ف 
قن�ع ف�صي مطلي ب�لذهب.. مل نعرث اإل على اثنن 

من هذا النوع وب�لت�يل فهو ك�صف رائع جدا".
واكت�صف علم�ء الآث���ر حتى الآن هذا الع�م عددا من 
4400 ع�م  املواقع الأثرية، من بينه� مقربة عمره� 
امل��ن��ي��� جنوبي  ق��دمي��ة يف  يف ه�صبة اجل��ي��زة وج��ب���ن��ة 

الق�هرة.

هكذ� عّلقت �صاكري� على 
فوز �ملنتخب �لفرن�صي 

بكرة  الع�مل  بك�أ�ص  الفرن�صي  املنتخب  تتويج  على  الع�ملية  �ص�كريا   النجمة  عّلقت 
القدم بعد فوزه على نظريه الكرواتي يف املب�راة النه�ئية التي جمعتهم� يف نه�ئي 

م�ص�بقة ك�أ�ص الع�مل التي اأقيمت يف رو�صي�.
وعربت �ص�كريا عن �صع�دته� بفوز املنتخب الفرن�صي، موؤكدة اأن كرواتي� اأي�ص� قدمت 
مب�راة قوية، حيث كتبت عرب ح�ص�به� اخل��ص على اأحد مواقع التوا�صل الجتم�عي 

:"مربوك لفرن�ص� لأنه� �صنعت الت�ريخ ومربوك لكرواتي� بطولة رائعة".


