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عبداهلل بن زايد يت�ضلم ع�ضوية الدولة 
كمراقب يف حتالف املحيط الهادي

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ع�شوية الدولة كمراقب يف حتالف املحيط الهادي.

ال���وزارة باأبوظبي  ج��اء ذل��ك خ��ال ا�شتقبال �شموه - يف دي��وان ع��ام 
�شفرية  اي�شكوبار  ميند�س  اليزابيث  فران�شي�شكا  �شعادة  من  كا   -
املك�شيك لدى الدولة و�شعادة فيحان الفايز �شلهوب �شفري جمهورية 
بريو  عام  قن�شل  تافريا  اإ.  كارلو�س  و�شعادة  الدولة  لدى  كولومبيا 
لدى الدولة و�شعادة هورهيه كا�شرتو برييرا القائم بالأعمال �شفارة 
حر�شه  الع�شوية  ت�شلمه  خ��ال  �شموه  واأك��د  ال��دول��ة.  ل��دى  ت�شيلي 
على تعزيز وبناء �شراكات جتارية واقت�شادية للتحرك تدريجيا نحو 
حرية حركة ال�شتثمارات اإىل جانب دفع املزيد من النمو والتنمية 

والقدرة التناف�شية لقت�شاد الأع�شاء.        )التفا�شيل �س2(

»الهالل« يوزع ال�ضالل الغذائية يف مناطق 
ال�ضريط ال�ضحراوي مبديرية ميفعة اليمنية

•• �شبوة-وام:

اإغاثية على  اأم�س م�شاعدات  الإماراتي  الأحمر  الهال  وزعت هيئة 
ال�شحراوي مبديرية ميفعة يف  ال�شريط  الفقرية يف مناطق  الأ�شر 
اإطار الدعم الذي تقدمه دولة الإم��ارات مل�شاعدة الأ�شقاء يف اليمن 
من اأجل حت�شني ظروفهم املعي�شية و الإقت�شادية وذلك بتوجيهات 

من القيادة الر�شيدة للدولة.
ووزع فريق الهال مئات ال�شال التي ت�شم مكونات غذائية اأ�شا�شية 

على اأهايل منطقة طبق والقرى املجاورة.   )التفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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قافلة من احلافات ت�شل اىل كفريا والفوعة لجاء اأهايل البلدتني املحا�شرتني )ا ف ب(

املقاومة اليمنية ت�شد هجوما للملي�شيات النقابية �شرقي وغربي مديرية التحيتا 

دخول حافالت اإىل كفريا والفوعة املحا�سرتني لإجالء ال�سكان

اجلثث متالأ ال�ضوارع..ونظام الأ�ضد يوا�ضل ق�ضف درعا

اإن�ضاء جمل�س تن�ضيقي م�ضرتك بني الكويت وال�ضعودية
•• الكويت-وكاالت:

وقعت ال�شعودية والكويت، ام�س الأربعاء، على حم�شر 
اإن�شاء جمل�س تن�شيقي كاإطار عام يندرج حتت مظلته 
جميع جمالت التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين، 

خال جل�شة مباحثات ر�شمية عقدت، يف الكويت.
جمل�س  رئي�س  الكويتي  اجلانب  عن  التفاقية  ووق��ع 
ال��������وزراء ب���الإن���اب���ة ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة ���ش��ب��اح خالد 
ال�شباح، ونظريه ال�شعودي عادل اجلبري يف العا�شمة 

الكويتية.
وق���ال ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة اإن هذه 
الباد  اأم���ري  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  ت��اأت��ي  اخل��ط��وة 
خادم  واأخ��ي��ه  ال�شباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  �شباح  ال�شيخ 
العزيز  ع��ب��د  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�����ش��ري��ف��ني  احل��رم��ني 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل 
وح��ر���ش��ه��م��ا ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية الإخ�����اء وتعزيز 
بني  تربط  التي  الوثيقة  التاريخية  العاقات  و�شائج 

البلدين.
وذكر اأن الوزيرين عقدا قبل التوقيع جل�شة مباحثات 
ر�شمية تناولت �شبل تعزيز وتوطيد العاقات التاريخية 
املجالت  ب��ال��ك��وي��ت يف  ال�����ش��ع��ودي��ة  ت��رب��ط  ال��ت��ي  املتينة 
امل�شتجدات  اآخ��ر  وبحث  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على  كافة 
التي  والتطورات  والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني  على 

ت�شهدها املنطقة.
وم��ن ج��اب��ن��ه، ق��ال اجل��ب��ري يف ت��غ��ري��دة ل��ه على موقع 
اململكة  بني  والتاريخية  الوثيقة  “الروابط  اإن  تويرت 
للنهو�س  البلدين  قادة  بني  الرغبة  توؤكدها  والكويت 

بالتعاون القائم يف كافة املجالت«.

•• عوا�شم-وكاالت:

�شوريا  يف  ال���ن���ظ���ام  ق�������وات  ����ش���ن���ت 
املعار�شة  م�����ش��ادر  و���ش��ف��ت��ه  ق�شفا 
باله�شتريي على مدينة نوى �شمال 
املناطق خارج  اآخر  غرب درعا وهي 
ال�شكانية  الكثافة  وذات  �شيطرته، 

الأكرب يف املحافظة.
وحت��دث��ت بع�س امل�����ش��ادر ع��ن عجز 
ع�شرات  ان���ت�������ش���ال  ع����ن  امل���ن���ق���ذي���ن 
اأط�����ف�����ال، يف ظل  ب��ي��ن��ه��م  اجل����ث����ث، 
الق�شف املتوا�شل، مبئات ال�شواريخ 

والرباميل املتفجرة والغارات.
واأ����ش���ار امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
يف  البالغة  ال�شعوبة  اإىل  الإن�����ش��ان 
اإىل  ن��ق��ل��ه��م  اأو  اجل���رح���ى  اإ����ش���ع���اف 
معلومات  و���ش��ط  اأخ�����رى،  م��ن��اط��ق 
عن خروج م�شت�شفى يف املنطقة عن 

اخلدمة.
�شاعات  ب���ع���د  ن�����وى  ق�����ش��ف  وج������اء 
النازحني  اآلف  ع�����ودة  م���ن  ف��ق��ط 
اإىل امل��دي��ن��ة يف اأع��ق��اب ت��ق��اري��ر عن 
ا�شت�شام  لتفاق  املعار�شة  تو�شل 
اأن  �شاأنه  م��ن  الرو�شي  اجلي�س  م��ع 
يجنب املدينة العمليات الع�شكرية.

اأف������ادت و�شائل  اخ�����رى،  م���ن ج��ه��ة 
“اأن  ال�شوري  للنظام  تابعة  اإع��ام 

تقريباً،  �شخ�س   6900 ع��دده��م 
من  معتقل   1500 خ��روج  مقابل 
النظام  ل����دى  امل���ع���ار����ش���ة  ف�����ش��ائ��ل 
حمتجزا   36 وخ�����روج  ال�������ش���وري، 
موجودين عند حزب اهلل اللبناين، 
موجودين  املدنيني  من  و4اأ�شرى 
داخل بلدتي كفريا والفوعة. وتقع 
بلدتي كفريا والفوعة قرب مدينة 
املعار�شة  ف�شائل  وح��اول��ت  اإدل����ب 
ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ال���ب���ل���دت���ني، لكن 

املحاولت ف�شلت.
ال�������ش���وري حلقوق  امل�������ش���در  وك������ان 
الإن�������ش���ان اأف�����اد ب����اأن ات���ف���اق���اً جرى 
اإخراج  ال��رو���س والأت���راك على  بني 
كفريا  بلدتي  �شكان  من  تبقى  من 
اجلزء  تركيا  ت�شلم  واأن  وال��ف��وع��ة، 
اإدل�������ب من  ال����واق����ع يف حم���اف���ظ���ة 
اأوت�������ش���رتاد دم�����ش��ق ح��ل��ب ال����دويل، 
وذل����ك م��ق��اب��ل ت��ع��ه��د رو���ش��ي��ا بعدم 
ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة يف اإدل���ب 
تل  ملنطقة  تركيا  بت�شلم  وال�شماح 
القوات  فيها  ت��ت��واج��د  ال��ت��ي  رف��ع��ت 
ال�شعب  حماية  ووح��دات  الإيرانية 
ال��ك��ردي��ة، والإف����راج ع��ن امل��ئ��ات من 
امل��ع��ت��ق��ل��ني وال�����ش��ج��ن��اء ل���دى قوات 
ع��ن��ا���ش��ر من  م��ن �شمنهم  ال��ن��ظ��ام 
ف�شائل  وم��ن  ال�����ش��ام  هيئة حت��ري��ر 

ح��اف��ات و���ش��ي��ارات اإ���ش��ع��اف دخلت 
بلدتي الفوعة وكفريا املحا�شرتني 
من قبل مقاتلي املعار�شة ال�شورية 
الأرب��ع��اء يف  �شوريا  غ��رب  �شمال  يف 

اإطار اتفاق لإجاء �شكان«.
وب��ح�����ش��ب ال���ت���ل���ف���زي���ون ال�������ش���وري، 
من  وع��������دد  ح����اف����ل����ة   88 دخ����ل����ت 
كفريا  بلدتي  اإىل  الإ�شعاف  عربات 

القا�شي  لاتفاق  تنفيذاً  والفوعة 
ب��اإج��اء ع��دد م��ن اأه���ايل البلدتني 
و�شفتهم  ما  قبل  من  املحا�شرتني 

ب�التنظيمات الإرهابية.
من  مفاو�شني  “اإن  م�شادر  وقالت 
من  مدعومني  واآخ��ري��ن  املعار�شة 
لإجاء  ات��ف��اق  اإىل  تو�شلوا  اإي���ران 
البلدتني  م���ن  الأ����ش���خ���ا����س  اآلف 

مقابل الإف��راج عن مئات املعتقلني 
يف �شجون النظام«.

“حترير ال�شام/جبهة  وكانت هيئة 
اإحدى ف�شائل املعار�شة  الن�شرة”، 
تو�شلت  امل�������ش���ل���ح���ة،  ال���������ش����وري����ة 
اأم�������س لت���ف���اق م���ع اإي������ران، يق�شي 
ال��ك��ام��ل لأه�����ايل بلدتي  ب���اخل���روج 
اإدلب، ويبلغ  كفريا والفوعة �شمال 

•• عوا�شم-وكاالت:

امل��ل��ك احل��وث��ي زعيم  اأب���دى عبد 
ا�شتعداده  جم�����ددا  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ع��ل��ى مرفاأ  ال�����ش��ي��ط��رة  ل��ت�����ش��ل��ي��م 
الأمم  اإىل  ال��رئ��ي�����ش��ي  احل���دي���دة 
القوات  اأوق���ف���ت  م���ا  اإذا  امل��ت��ح��دة 
هجومها،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل���وال���ي���ة 
يف  املتتالية  هزائمه  عقب  وذل��ك 

املحافظة.
وج����اءت ت�����ش��ري��ح��ات احل��وث��ي يف 
مقابلة مع �شحيفة “لو فيغارو” 

الفرن�شية.
اليمني  اجل���ي�������س  ح���ق���ق  ف���ي���م���ا 
انت�شارات كبرية يف تعز، وحجة، 

و�شعدة.
وجدد زعيم امللي�شيات النقابية 
ميناء  ب�������ش���اأن  مل���ب���ادرت���ه  ع��ر���ش��ا 
احل����دي����دة، ي���ق���وم ال��ع��ر���س على 
وت�شليم  احل��دي��دة  م��ن  ان�شحابه 
ال�شرتاتيجي  م��ي��ن��ائ��ه��ا  اإدارة 
ل������اأمم امل���ت���ح���دة م���ق���اب���ل وقف 
والتحالف  ال���ي���م���ن���ي،  اجل���ي�������س 

عملياته على املدينة.
واأت������������ت م�������ب�������ادرة احل������وث������ي يف 
فيها  ات��ه��م  �شحفية  ت�شريحات 
فرن�شا مب�شاعدة اجلي�س اليمني 

والتحالف عرب بيع اأ�شلحة.

املناطق املدنية والآهلة بال�شكان، 
وقد متكنت قوات الدفاع اجلوي 
ال�����ش��ع��ودي م��ن اعرتا�شه  امل��ل��ك��ي 
وتدمريه، ومل ينتج عن اعرتا�س 

ال�شاروخ اأية اإ�شابات.
الر�شمي  امل����ت����ح����دث  واأ�������ش������اف 
من  ال���ع���دائ���ي  ال���ع���م���ل  ه�����ذا  اأن 
يثبت  امل��ت��م��ردة  امليلي�شيات  ق��ب��ل 

لهجومني �شنهما احلوثيون على 
�شرقي وغربي مديرية التحيتا.

الهجوم   ����ش���د  ع��م��ل��ي��ة  واأ����ش���ف���ر 
غ���رب���ي ال��ت��ح��ي��ت��ا ع����ن م��ق��ت��ل 7 
احلوثي  ميلي�شيات  عنا�شر  م��ن 
العديد  لإي�����ران وج����رح  امل��وال��ي��ة 
ميلي�شيات  وا����ش���ط���رت  م��ن��ه��م، 
احلوثي اإىل �شحب جثث قتاها 

احلوثي  ت�����ش��ري��ح��ات  وت���زام���ن���ت 
ك��ب��رية وحا�شمة  ان��ت�����ش��ارات  م��ع 
حققتها  احل���دي���دة  حم��اف��ظ��ة  يف 
ال����ق����وات ال��ي��م��ن��ي��ة، خ��ا���ش��ة بعد 
ا����ش���ت���ك���م���ال حت�����ري�����ر م���دي���ري���ة 
نحو  وال�����ت�����ق�����دم  “التحيتا” 
وال�شتعداد  “الزبيد”،  مديرية 
اإنزال بحري وجوي  ل�شن عملية 

قريبا لتحرير املدينة كاملة.
ه��ذا واع��رت���ش��ت ال��دف��اع اجلوي 
الأربعاء،  ام�س  ال�شعودي،  امللكي 
اأطلقته  ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ا  �����ش����اروخ����ا 
ميلي�شيات احلوثي املوالية لإيران 
اليمنية  الأرا������ش�����ي  داخ�����ل  م���ن 

باجتاه الأرا�شي ال�شعودية.
وق����ال  امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي با�شم 
ال�شرعية  ل��دع��م  حت��ال��ف  ق����وات 
تركي  ال��رك��ن  العقيد  اليمن،  يف 
ال�شاعة  مت������ام  “يف  امل����ال����ك����ي: 
الدفاع  ق��وات  ر���ش��دت   10:15
اإط��اق �شاروخ  اجلوي للتحالف 
بال�شتي من قبل امللي�شيا احلوثية 
التابعة لإيران من داخل الأرا�شي 
اليمنية من مدينة �شعدة باجتاه 

اأرا�شي اململكة«.
واأو�شح العقيد املالكي اأن ال�شاروخ 
كان باجتاه مدينة جنران، واأطلق 
ل�شتهداف  ُم��ت��ع��م��دة  ب��ط��ري��ق��ة 

الإيراين  النظام  تورط  ا�شتمرار 
نوعية  ب��ق��درات  احلوثيني  بدعم 
يف حت��د وا���ش��ح و���ش��ري��ح للقرار 
والقرار   2216 رق����م  ال�����دويل 

رقم 2231.
املقاومة  ق��وات  اىل ذل��ك، ت�شدت 
ال���ي���م���ن���ي���ة امل���������ش����رتك����ة، ب���دع���م 
ال���ت���ح���ال���ف ال���ع���رب���ي، الأرب�����ع�����اء، 

املزارع،  منطقة  نحو  واجل��رح��ى 
حتت ق�شف قوات املقاومة.

املقاومة  قوات  تعزيزات  وتتوافد 
اإىل مدينة التحيتا وحول منطقة 
الفازة ا�شتعدادا ل�شن هجوم كبري 
على ميلي�شيات احلوثي الإيرانية 
يف مديرية زبيد، ثاين اأكرب مدن 

حمافظة احلديدة.

ال�سعودية تعرت�ض بال�ستيًا.. واملقاومة تت�سدى لهجوم على التحيتا

احلوثي يعر�س ت�ضليم ميناء احلديدة بعد هزائمه

•• بغداد-وكاالت:

عرثت ال�شلطات يف كرد�شتان العراق 
على جثة معار�س اإيراين بعد قتله 
بالقرب من احلدود مع اإيران، وفق 
ما ذكر مرا�شل )�شكاي نيوز عربية( 

يف اأربيل، ام�س.
كرد�شتان  يف  ال�����ش��ل��ط��ات  وذك������رت 
العراق اأنها عرثت على جثة النا�شط 
ال�شيا�شي املعار�س للنظام الإيراين، 

اتهام طهران باغتيال معار�س ايراين يف الأرا�ضي العراقية
بنجوين  ق�شاء  يف  م����رادي،  اإق��ب��ال 
على  ال�شليمانية،  حمافظة  �شرقي 

مقربة من احلدود الإيرانية.
العراق  ك��رد���ش��ت��ان  �شرطة  وفتحت 
احلادث،  ماب�شات  ملعرفة  حتقيقا 
حتى  التهام  اأ�شابع  تتجه  وق��ت  يف 
يف  الإي���ران���ي���ة  امل��خ��اب��رات  اإىل  الآن 

الوقوف وراء مقتل مرادي.
زانيار  القتيل،  اأب��ن��اء  اأح��د  ويق�شي 
مرادي، وابن �شقيقه لقمان مرادي، 

اأن  بعد  اإي����ران  يف  بال�شجن  عقوبة 
����ش���در ب��ح��ق��ي��ه��م��ا ح��ك��م ب����الإع����دام، 
كردي  ح���زب  اإىل  الن��ت��م��اء  بتهمة 

معار�س.
وق��ال��ت جمعية ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
كرد�شتان، التي ينتمي اإليها مرادي، 
 7 اآث�������ار  ك���ان���ت حت���م���ل  اإن اجل���ث���ة 
ر�شا�شات يف خمتلف اأنحاء اجل�شم، 
مما ي�شري اإىل اأن الرجل قد تعر�س 

لإطاق النار عن عمد.

اتفاق تاريخي على تقا�ضم ال�ضلطة بجنوب ال�ضودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شلطة،  لتقا�شم  اتفاق  اإىل  واملتمردون  ال�شودان  جنوب  حكومة  تو�شلت 
�شيتم التوقيع عليه ب�شيغته النهائية قبل نهاية ال�شهر اجلاري.

وقالت وزارة اخلارجية ال�شودانية يف بيان �شدر يف اخلرطوم، حيث جتري 
جولة جديدة من حمادثات ال�شام منذ يونيو: تعلن الو�شاطة ال�شودانية 
يف النزاع الداخلي بجمهورية جنوب ال�شودان عن تو�شل اأطراف النزاع يف 
ذلك البلد ال�شقيق لتفاق يف ملف احلكم وتقا�شم ال�شلطة، موؤكدة اأنها مل 

تتلق من اأي طرف ما يفيد برف�س التفاق.
واأو�شح البيان اأنه �شيتم التوقيع التفاق اليوم اخلمي�س بالأحرف الأوىل 
ال�شهر  م��ن   26 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  يف  النهائي  التوقيع  يتم  اأن  على 

اجلاري. وف�شلت العديد من اجلهود لإحال ال�شام يف جنوب ال�شودان.

مغادرة اأوروبا ودراجات لندن:
ذريعة بوري�س جون�ضون: 
رب عذر اأقبح من ذنب!

•• الفجر – خرية ال�شيباين
الذي  ال�شيا�شة  لرجل  من��وذج  هو  جون�شون  بوري�س 
الأط���وار،  غ��ري��ب  واق��ع��ي،  بامللل.  اأب���دا  ت�شعر معه  ل 
ا�شتقالة على  ر�شالة  ال�شابق،  ح��اّد، كتب عمدة لندن 
متيزت  ال��ظ��روف،  اإىل  وبالنظر  �شك،  دون  �شاكلته. 
يدل  الذي  املقطع  ذاك  لول  بالرزانة،  الر�شالة  تلك 
عليه وعلى ب�شمته. فلتربير الربيك�شيت، نهل وزير 

خربته  م��ن  مب��ث��ال  وا�شتنجد  امل�شتقيل  اخل��ارج��ي��ة 
كعمدة... لقد عرّب عن اإحباطه من منعه من حماية 

م�شتعملي الدراجات �شد احلوادث ب�شبب اأوروبا. 
)التفا�شيل �س12(

ذريعة بوري�س تدح�شها الوقائع

�شباح خالد ال�شباح وعادل اجلبري خال توقيعهما حم�شر اإن�شاء جمل�س تن�شيقي بني الكويت وال�شعودية )وا�س(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شالع -وام :

الأ�شر  غ��ذائ��ي��ة على  �شلة   600 الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  وزع���ت هيئة 
والبجح ويف عدة  والوعرة  العرايف  املت�شررة يف قرى  والعائات  الفقرية 
مناطق مبديرية ال�شالع يف حمافظة ال�شالع وذلك للتخفيف من وطاأة 
معاناتهم وم�شاعدتهم على جتاوز الظروف املعي�شية ال�شعبة التي ميرون 

بها.
اأ�شرف على توزيع ال�شال - يف �شاحة مبنى املحافظة - نبيل العفيف وكيل 

حمافظة ال�شالع وحممد ف�شل اإ�شماعيل مدير عام مكتب املحافظ.
وعرب وكيل املحافظة عن تقديره ملا تقدمه دولة الإمارات عرب هيئة الهال 
الأحمر الإماراتي من دعم اإن�شاين واإغاثي لاأهايل وال�شكان الأ�شد فقرا 

وذوي الدخل املحدود والفئات املختلفة بح�شب احلاجة.
وثمن اجلهود التي تبذلها هيئة الهال يف املناطق واملديريات املحررة يف 
الإغاثي  الدعم  خ��ال  من  الأخ���رى  املحافظات  وباقي  ال�شالع  حمافظة 

والإن�شاين التي تقدمه مبنا�شبة عام زايد 2018.
البالغة  �شعادتهم  ع��ن  امل�����ش��اع��دات  تلك  م��ن  امل�شتفيدون  ع��رب  جهته  م��ن 
و�شكرهم لهيئة الهال الأحمر الإماراتي وحكومة و�شعب دولة الإمارات 
تعاين من  التي  املحافظة  اأبناء  لإنقاذ  اإن�شاين  دعم  على ما يقدمونه من 
اإن�شانية قد حتل بهم نتيجة الظروف القت�شادية  امل��وارد ومن كارثة  �شح 
واملعي�شية والإن�شانية وب�شبب احلرب التي ت�شنها امليلي�شيات احلوثية �شد 

ال�شعب اليمني.

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم 
الدويل ع�شوية الدولة كمراقب يف حتالف املحيط الهادي.

جاء ذلك خال ا�شتقبال �شموه - يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي - كا من 
�شعادة فران�شي�شكا اليزابيث ميند�س اي�شكوبار �شفرية املك�شيك لدى الدولة 
الدولة  ل��دى  كولومبيا  جمهورية  �شفري  �شلهوب  الفايز  فيحان  و�شعادة 
و�شعادة هورهيه  الدولة  تافريا قن�شل عام بريو لدى  اإ.  كارلو�س  و�شعادة 

كا�شرتو برييرا القائم بالأعمال �شفارة ت�شيلي لدى الدولة.
واأكد �شموه خال ت�شلمه الع�شوية حر�شه على تعزيز وبناء �شراكات جتارية 
واقت�شادية للتحرك تدريجيا نحو حرية حركة ال�شتثمارات اإىل جانب دفع 

املزيد من النمو والتنمية والقدرة التناف�شية لقت�شاد الأع�شاء.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بهذه املبادرة وجهود الأع�شاء 
والتي تركز على منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ .. موؤكدا �شموه اأن الع�شوية 

تعد من�شة للتعبري ال�شيا�شي والتكامل القت�شادي والتجاري.
الاتينية  اأم��ري��ك��ا  ه��و كتلة جت��اري��ة يف  ال��ه��ادي  املحيط  اأن حت��ال��ف  ي��ذك��ر 
اأن�شئت ر�شميا يف 28 اأبريل 2011 وتتاألف من اأربعة اأع�شاء رئي�شية هي 

: كولومبيا وت�شيلي واملك�شيك وبريو و 55 دولة مراقبة .
وتركز  وتعليمية  واقت�شادية  جتارية  �شراكات  بناء  اإىل  الع�شوية  وتهدف 
على حتقيق املزيد من الرفاه وتعزيز الإدم��اج الجتماعي ل�شكانها .. كما 

ت�شعى اإىل حتقيق تكامل اأعمق بني اخلدمات واملوارد وال�شتثمارات.

عبداهلل بن زايد يت�ضلم ع�ضوية الدولة كمراقب يف حتالف املحيط الهادي

»الهالل« يوزع 600 �ضلة غذائية على الأ�ضر الفقرية واملت�ضررة يف حمافظة ال�ضالع

»الهالل » يوزع ال�ضالل الغذائية يف مناطق ال�ضريط ال�ضحراوي مبديرية ميفعة اليمنية
•• �شبوة-وام:

الأ�شر  على  اإغاثية  م�شاعدات  اأم�س  الإماراتي  الأحمر  الهال  هيئة  وزعت 
الدعم  اإط��ار  يف  ميفعة  مبديرية  ال�شحراوي  ال�شريط  مناطق  يف  الفقرية 
اأج��ل حت�شني  اليمن من  الأ�شقاء يف  مل�شاعدة  الإم���ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي 

الر�شيدة  القيادة  م��ن  بتوجيهات  وذل��ك  القت�شادية  و  املعي�شية  ظروفهم 
للدولة.

اأ�شا�شية على  التي ت�شم مكونات غذائية  ال�شال  ووزع فريق الهال مئات 
التخفيف  اأج��ل  اإن�شانية من  لفتة  املجاورة يف  والقرى  اأه��ايل منطقة طبق 
ب�شبب  اليمن  بها  مي��ر  ال��ت��ي  ال�شعبة  القت�شادية  الأو���ش��اع  ظ��ل  يف  عنهم 

ممار�شات امليلي�شيات احلوثية الإرهابية. واأكد �شلطان النعيمي ممثل هيئة 
جهودها  موا�شلة  على  الهيئة  حر�س  �شبوة  يف  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال 
والتخفيف  اليمنيني  املواطنني  حياة  لتح�شني  احلثيثة  وم�شاعيها  اخل��رية 
من وطاأة املعاناة عن كاهلهم وذلك عن طريق الو�شول اإىل اأكرب عدد من 
املحتاجني والأ�شر الفقرية .. م�شريا اإىل اأن امل�شاعدات الإن�شانية الإماراتية 

من  الغذائية.  امل��واد  من  النا�س  حاجات  تلبية  يف  م�شتمرة  �شبوة  ملحافظة 
وتقديرها  �شكرها  ع��ن  امل�����ش��اع��دات  م��ن  امل�شتفيدة  الأ���ش��ر  اأع��رب��ت  جانبهم 
لدولة الإمارات على دعمها املتوا�شل لل�شعب اليمني.. مثمنة جهود ذراعها 
الإن�شانية هيئة الهال الأحمر الإماراتي يف اإي�شال امل�شاعدات التي ت�شهم يف 

تخفيف معاناتهم جراء الظروف ال�شعبة التي يعي�شونها.

الحتادية للموارد الب�ضرية و اجلليلة تطلقان حملة للتكفل بعالج ر�ضيع كفيف
•• دبي-وام:

للموارد  الحتادية  الهيئة  اأطلقت 
مع  بالتعاون  احلكومية  الب�شرية 
م��وؤ���ش�����ش��ة اجل��ل��ي��ل��ة ح��م��ل��ة خريية 
“�شندهم  م��ب��ادرة  �شمن  ج��دي��دة 
بنفقات  للتكفل  اأمانة” املجتمعية 
يتجاوز  مل  ر����ش���ي���ع  ط���ف���ل  ع�����اج 
ال�شبعة اأ�شهر يعاين من عتامة يف 
قرنية عينيه منذ ولدته وبحاجة 

اإىل عملية جراحية عاجلة.
وق��ال��ت ح��ن��ان حم��م��د ب��ن ن�شيف 
الت�������ش���ال  اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
ه���ذه  اإن  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  احل���ك���وم���ي 
“مد  حملة  �شمن  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة 
الهيئة  م���ب���ادرات  اإح����دى  العون” 
التعاون  اإط�����ار  ويف  زاي�����د  ع����ام  يف 
الهيئة  ب����ني  ال���ق���ائ���م  الإن���������ش����اين 

تكاليف عاجها الباهظة.
وذكرت حنان بن ن�شيف اأن الهيئة 
م�شتوى  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  اأ����ش���ه���رت 
الفر�شة  ملنح  الحت��ادي��ة  احلكومة 
الوزارات  موظفي  من  عدد  لأك��رب 
للم�شاركة  الحت����ادي����ة  واجل���ه���ات 
يف ف��ع��ل اخل���ري وذل����ك م���ن خال 
مواقع  ع��ل��ى  املختلفة  ح�����ش��اب��ات��ه��ا 
اإدارة  ونظام  الجتماعي  التوا�شل 
م���ع���ل���وم���ات امل��������وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف 
“بياناتي” ..  الحتادية  احلكومة 
داعية كافة �شرائح وفئات املجتمع 
لدعم احلملة والتربع ب� 10 دراهم 
عرب اإر�شال كلمة “�شند” يف ر�شالة 
 4202 الرقم  اإىل  ن�شية ق�شرية 
اأو التربع ب� 50 درهما عرب اإر�شال 
 4206 ال��رق��م  اإىل  ذات��ه��ا  الكلمة 

عرب ات�شالت و دو.

وموؤ�ش�شة اجلليلة مبوجب مذكرة 
بينهما.  م��وؤخ��را  املوقعة  التفاهم 
اخلريية  احل��م��ل��ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
على  الطفل  م�شاعدة  اإىل  ت��ه��دف 
ومنحه  ال��ب�����ش��ر  ن��ع��م��ة  ا����ش���ت���ع���ادة 
الأم����ل وال��ت��ف��اوؤل ب��احل��ي��اة كبقية 
معاناة  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف  اأق����ران����ه 
توفري  على  تقوى  ل  التي  اأ�شرته 

» مركز جنيف حلقوق الإن�ضان » يبحث التعاون مع جمل�س الكنائ�س العاملي

خريية حممد بن را�ضد تدعم �ضندوق الفرج مبليون درهم

•• دبي -وام:

مركز  رئي�س  القا�شم  ح�شن  حنيف  الدكتور  معايل  اأ�شاد 
بالعاقة  ال���ع���امل���ي  احل������وار  و  الن�������ش���ان  ج��ن��ي��ف حل���ق���وق 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني امل��رك��ز وجم��ل�����س الكنائ�س 
العاملي والتعاون الن�شط بينهما يف جمال تنظيم امللتقيات 
ال�شلة  ذات  والتخ�ش�شية  املتنوعة  والفعاليات  والندوات 
ب��ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م الن�����ش��ان��ي��ة امل�����ش��رتك��ة وم��واج��ه��ة خطاب 
خال  ذلك  جاء  الديني.  والتع�شب  والتطرف  الكراهية 
العام  الأم���ني  تفايت  فيكي  اأولف  الدكتور  معاليه  لقاء 
املجل�س  مل��ق��ر  زي��ارت��ه  خ���ال  للكنائ�س  ال��ع��امل��ي  للمجل�س 
التنفيذي  امل��دي��ر  اجل���زائ���ري  اإدري�������س  ي��راف��ق��ه  جنيف  يف 
امل�شرتك بني  التعاون  اأوج��ه  تعزيز  وج��رى بحث  للمركز 
دعم  على  جنيف  مركز  حر�س  القا�شم  واأك���د  اجلانبني. 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ال�شرتاتيجية  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  وتعزيز 
واملنظمات الدولية الكربى حول العامل. من جانبه اأ�شاد 
الدكتور اأولف فيكي تفايت بالدور احليوي الذي يقوم به 
مركز جنيف حلقوق الن�شان و جهوده املتميزة يف اأو�شاط 

املنظمات الدولية بجنيف و اأوروبا و املنطقة العربية وذلك 
لتعزيز مبادرات حقوق الن�شان وحت�شينها اإىل جانب ن�شر 

قيم التعاي�س الن�شاين بني خمتلف ال�شعوب والثقافات.

•• دبي -وام:

اآل م��ك��ت��وم لاأعمال  ب��ن را���ش��د  ق��دم��ت م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
اخلريية والإن�شانية دعما بقيمة مليون درهم ل�” �شندوق 
الفرج “ وهو اجلهة امل�شرفة على م�شاعدة نزلء املوؤ�ش�شات 
الق�شايا  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ب��ال��دول��ة  والعقابية  الإ���ش��اح��ي��ة 

املالية الب�شيطة.
اإبراهيم  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  املوؤ�ش�شة  وا�شتقبلت 
وبح�شور  املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب  بوملحة 
�شالح زاهر مدير املوؤ�ش�شة - يف مقرها بدبي - وفدا من 
اخلوري  ح�شني  حممد  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  ال��ف��رج  ���ش��ن��دوق 
الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل�����ش��ن��دوق و���ش��م ���ش��ق��ر ال��ن��ع��ي��م��ي املدير 
مت  حيث  ال�شندوق  م�شئويل  وكبار  لل�شندوق  التنفيذي 
التباحث خال اللقاء بني اجلهتني لتعزيز �شبل التعاون 

امل�شتقبلي يف خدمة املحتاجني.
تقدمي  على  داأب���ت  املوؤ�ش�شة  اإن  بوملحة  اإب��راه��ي��م  وق���ال 
الدولة  يف  املبذولة  للجهود  دعما  الجتماعية  امل�شاعدات 
لأ�شرهم  املنا�شبة  البيئة  وتوفري  املحتاجني  عن  للتفريج 
امل�شاكل  ح��ل  بعد  املنا�شب  الأ���ش��ري  بال�شتقرار  لينعموا 
املنا�شبة بوجود  الأج����واء  وت��وف��ري  بهم  اأمل���ت  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 
رب الأ����ش���رة ب��ني اأف�����راد ع��ائ��ل��ت��ه ل��ي��ق��وم ب����دوره الرتبوي 

والتوجيهي .

من جانبه ثمن الدكتور نا�شر �شامل خلريباين النعيمي 
قدمته  ال��ذي  الدعم  الفرج  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يوما  تتوان  والتي مل  را�شد اخلريية  بن  موؤ�ش�شة حممد 
عن امل�شارعة يف فعل اخلري واأداء ر�شالتها الإن�شانية ومد 
يد العون للجميع ومن دون ا�شتثناء داخل الدولة وخارجها 
تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
امل�شاعدات  باأهمية تقدمي  “رعاه اهلل” واإميانا منها  دبي 
املمكنة للجميع.. لفتا اإىل اأن هذا الدعم الكبري �شي�شهم 
يف م�شاعدة النزلء وامل�شاهمة يف مل �شملهم مع عائاتهم 

وبدء حياة جديدة.
واأ�شار اإىل اأن المارات قيادة وحكومة و�شعبا ت�شهد خال 
اخلري والعطاء  مبادرات  من  العديد  زايد” اخلري  “عام 
من  كبري  الفرج” بتعاون  “�شندوق  يحظى  و  والإح�شان 
قبل العديد من رجال الأعمال وفاعلي اخلري واملوؤ�ش�شات 
الوطنية واخلريية والذي ي�شهم يف حتقيق ا�شرتاتيجيته 
ودعم اأعماله ومبادراته. واأو�شح اأن ال�شندوق كثف خال 
والطاع  النزلء  لأ�شر  ال��زي��ارات  معدل  املا�شية  الفرتة 
ب�شكل اأو�شع على اأو�شاعهم املعي�شية للتخفيف من اآلمهم 
ت�شوية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  لهم  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  �شبل  وت��وف��ري 
الق�شايا املالية املدنية العالقة للنزلء املع�شرين وتقدمي 

امل�شاعدات لأ�شرهم.

عبداهلل بن زايد ي�ضتقبل وزير الدولة لل�ضوؤون اخلارجية الأوغندي
••   اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل معايل هرني اأوكيلو اأورمي وزير 
الدولة لل�شوؤون اخلارجية الأوغندي .

و  جرى خال اللقاء - الذي عقد يف ديوان عام الوزارة باأبوظبي - بحث �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف العديد من 
املجالت املتنامية بني دولة الإمارات واأوغندا .

الإقليمية  الق�شايا  من  ع��ددا  وبحثا  املنطقة  يف  الأو���ش��اع  م�شتجدات  جت��اه  النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما     
والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.

ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة معايل هرني اأوكيلو اأورمي وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
الأوغندي .. موؤكدا �شموه حر�س دولة الإمارات على توطيد العاقات الثنائية مع اأوغندا يف املجالت كافة .   من 
جانبه اأكد معايل وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية الأوغندي اهتمام باده بتعزيز وتطوير اآليات التعاون امل�شرتك 

مع دولة الإمارات يف �شتى املجالت.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�ضت�ضيف »موؤمتر املهنيني ال�ضباب يف جمال الف�ضاء 2019« 

•• دبي -وام: 

فازت دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة مبركز حممد بن را�شد للف�شاء 
با�شت�شافة الن�شخة الرابعة من موؤمتر املهنيني ال�شباب يف جمال الف�شاء 

.2019 اأكتوبر   31 اإىل   28 من  الفرتة  خال   »YPS»2019
مدينة  يف  الثالثة  بن�شخته  حاليا  يعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
21 يوليو اجلاري ويعترب مبادرة رائدة  بر�شلونة يف ا�شبانيا ويختتم يوم 
 »IEEE« الكهرباء واللكرتونيات  اأطلقها برنامج معهد مهند�شي  عامليا 
العاملي بهدف جمع العلماء واملهند�شني والقادة يف جمال الف�شاء والوكالت 
العاملية املعنية بقطاع الف�شاء يف مكان واحد ملناق�شة البحوث ال�شتك�شافية 

والبتكارات احلديثة والتقدم التقني وتكنولوجيا الف�شاء النا�شئة.

وقال �شعادة يو�شف حمد ال�شيباين مدير عام مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
اإن ا�شت�شافة هذا احلدث الهام تاأتي يف اإطار اإمياننا بقدرات ال�شباب على 
النهو�س بقطاع الف�شاء وحتقيق اجنازات كربى يف هذا املجال احليوي وما 
يدعم هذا التوجه هو اأن متو�شط عمر الكوادر الوطنية العاملة يف املركز ل 
يزيد عن 28 عاما .. واأ�شاف اإن جناحنا يف ا�شت�شافة هذا احلدث العاملي 
ل�شتك�شاف  الطموحة  الدولة  بروؤية  للموؤمتر  املنظمة  اجلهة  ثقة  يوؤكد 

الف�شاء واملتمثلة بربامج ومبادرات مركز حممد بن را�شد للف�شاء.
والتطورات  احلديثة  الجت��اه��ات  مناق�شة  يتيح  العاملي  امل��وؤمت��ر  اأن  واأك���د 
لل�شباب  وقيمة  ثمينة  فر�شة  ويعد  الف�شاء  وتكنولوجيا  علوم  م�شار  يف 
املهتمني بقطاع الف�شاء لي�س فقط يف الدولة بل يف العامل العربي للتوا�شل 
مع خرباء وكالت الف�شاء والعلماء من جميع اأنحاء العامل والتعلم منهم 

ت�شاعد على فهم متطلبات قطاع  م��ن خ��ال ور���س عمل  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل 
املتاحة يف هذا  التقنيات والفر�س  اأحدث  التعرف على  اإىل جانب  الف�شاء 
مل�شتقبل  حلول  اإيجاد  يف  املتطورة  الف�شاء  تقنيات  اإ�شهام  وكيفية  القطاع 

الب�شرية.
جدير بالذكر اأن وفدا من مركز حممد بن را�شد للف�شاء ي�شارك يف الدورة 
احلالية من »موؤمتر املهنيني ال�شباب يف قطاع الف�شاء« والتي ت�شت�شيفها 

مدينة بر�شلونة الإ�شبانية.
يرتاأ�شها  جل�شة   30 م��ن  اأك���رث  اأي����ام  خم�شة  م���دار  ع��ل��ى  امل��وؤمت��ر  يتخلل 
الف�شاء  ووكالة   « »نا�شا  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  من  ب��ارزون  متحدثون 
الأوروبية »ESA« و�شركة بوينغ و�شركة اإيربا�س و�شركة فريجن اوربيت 

وجامعة كولورادو وجهات رائدة عامليا يف جمال الف�شاء.

�ضمان: جتديد وثائق التاأمني ال�ضحي الأ�ضا�ضي اإلكرتونيا

بلدية منطقة الظفرة تقوم ب�ضيانة هبوط مفاجئ على طريق فرعي يف زمن قيا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت ال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي – �شمان اإطاق خدمة جديدة 
ال�شحي اخلا�شة  التاأمني  وثائق  اإمكانية جتديد  الكفاء  لاأفراد  تتيح 
اأبوظبي الأ�شا�شي  “ برنامج  باأفراد عائاتهم وموظفيهم امل�شرتكني يف 

“ اإلكرتونيا.
اإىل  اأن اخلدمة اجلديدة تدعم جهودها الرامية  “�شمان” اإىل  واأ�شارت 
مل�شرتكيها  ال�شحي  التاأمني  بطاقات  جتديد  اإج��راءات  وتب�شيط  ت�شهيل 
والتي تعترب مبثابة تو�شعة وتطوير للخدمة التي جرى اإطاقها يف عام 
2016 اإذ اأتاحت يف حينها للكفاء من الأفراد اإمكانية جتديد �شاحية 

وثائق التاأمني ال�شحي اإلكرتونيا ملكفوليهم �شمن 8 مهن فقط.
موقع  على  جتريبية  مرحلة  اأعقاب  يف  اجلديدة  اخلدمة  اإط��اق  وياأتي 
ال�شركة الر�شمي والتي اأبدى خالها اأكرث من 40 األف زائر اهتمامهم 
بالت�شجيل  بع�شهم  وق��ي��ام  ميزاتها  على  الط���اع  خ��ال  م��ن  باخلدمة 

حل�شول على ح�شاب كفيل واإمتام معامات التجديد بالكامل.
واأك����دت “�شمان” اأن���ه ي�����ش��رتط ل��ا���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ة اجل��دي��دة اأن 

“�شمان”  ل�  الإلكرتوين  املوقع  اإلكرتونيا عرب  بالت�شجيل  الأف��راد  يقوم 
للح�شول على “ح�شاب كفيل” ليتمكنوا من تفعيل املنافع املرتبطة بها 
حتى واإن كان لديهم ح�شاب �شمن ا�شرتاكهم يف وثيقة التاأمني ال�شحي 
التابعة جلهة عملهم. ويف معر�س تو�شيحه حول احلاجة لتوفر ح�شابني 

خمتلفني لدى بع�س امل�شتخدمني .
. قال الدكتور �شفني روهتي الرئي�س التنفيذي للعمليات التجارية لدى 
ميتلك  ال��ذي  امل�شرتك  اإن  �شمان   - ال�شحي  لل�شمان  الوطنية  ال�شركة 
جهة  اأو  لكفيله  التابعة  التاأمني  بوثيقة  مرتبط  فاإنه  اإلكرتونيا  ح�شابا 
العمل يف حني يتوجب على امل�شرتك ذاته اأن يقوم باإن�شاء ح�شاب اآخر يف 
حال رغبته باإدارة الإجراءات املتعلقة بوثائق التاأمني اخلا�شة بالأ�شخا�س 

الذين هم على كفالته.
احل�شول  الكفيل” اإمكانية  “ح�شاب  يوفرها  التي  الأخ��رى  املنافع  ومن 
امل�شرتاة ل�شالح  التاأمني  �شاملة ومتكاملة حول جميع وثائق  روؤية  على 

جميع الأ�شخا�س امل�شجلني على كفالتهم.
ويف هذا الإطار .. اأو�شح روهتي اأنه �شيكون مبقدور الكفاء للمرة الأوىل 
من  مبكفوليهم  اخلا�شة  التاأمني  وثائق  تفا�شيل  جميع  على  الط��اع 

من  التحقق  ميكنهم  كما  اآين  وب�شكل  واح���دة  اإلكرتونية  من�شة  خ��ال 
اأية خمالفات مرتتبة على وثائق امل�شرتكني  اإ�شافة اإىل  تاريخ التجديد 
غري املجددة ف�شا عن اإمكانية جتديد جميع وثائق التاأمني التي تنتهي 
�شاحياتها تباعا خال فرتة 30 يوما يف معاملة واحدة فقط ما ي�شكل 
اخلدمة  ه��ذه  اإط��ار  يف  باإعدادها  قمنا  التي  املزايا  لقائمة  مهمة  اإ�شافة 

اجلديدة.
وم�شادقتها  اإلكرتونيا  الوثائق  جتديد  طلبات  مراجعة  مدة  وت�شتغرق 
التاأمني  العملية ت�شبح وثيقة  ا�شتكمال هذه  يومي عمل فقط ومبجرد 

�شاحلة و�شارية املفعول.
واأ�شاف روهتي اأنه حاملا يح�شل الكفيل على ر�شالة بريد اإلكرتوين توؤكد 
ال�شتفادة  امل�شرتكني  مبقدور  �شيكون  بنجاح  التجديد  طلب  ا�شتكمال 
الهوية  بطاقات  اأرق��ام  با�شتخدام  املغطاة  ال�شحية  الرعاية  خدمات  من 

اخلا�شة بهم اأو البطاقات اللكرتونية عرب تطبيق “ �شمان”.
جتديدها  مت  التي  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  وث��ائ��ق  اأن  “�شمان” اإىل  واأ���ش��ارت 
املن�شاآت  ت�شتخدمها  ال��ت��ي  الأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ف���وري  �شبه  ب�شكل  �شتعر�س 
ال�شحية للتحقق من تفا�شيل التغطية التاأمينية للم�شرتكني با�شتخدام 

اأرقام بطاقات الهوية اأو الن�شخة الرقمية من بطاقة التاأمني ال�شحي.
ونوهت باأن هذا الإجراء يعترب نقلة نوعية يف ت�شهيل اخلدمات وتوفريها 
ب�شرعة قيا�شية مقارنة بالإجراءات التي كانت متبعة قبل هذه التحديثات 
عملية  ت�شتغرقها  التي  الزمنية  املدة  مبوجبها  األغت  والتي  الإلكرتونية 

اإ�شدار واإر�شال البطاقة البا�شتيكية عرب الربيد.
عائاتهم  لأف���راد  ال���ازم  ال��دع��م  تقدمي  اإىل  “�شمان” الكفاء  ودع��ت 
“�شمان”  من  الإل��ك��رتوين  التطبيق  لتحميل  كفالتهم  على  واملوظفني 
على هواتفهم الذكية ما ي�شهم يف ت�شهيل الإج��راءات عليهم وال�شتفادة 

من املنافع التي يوفرها.
واأكدت “�شمان” اأن الوثائق املطلوبة لتقدمي طلبات التجديد اإلكرتونيا 
هي ذات الوثائق التي تطلبها ال�شركة عند احل�شور لتقدمي الطلبات يف 
الدولة  مواطنني  من  الكفاء  على  ويتعني  لها  التابعة  اخلدمة  مراكز 
تقدمي ن�شخة عن بطاقة الهوية اخلا�شة بهم يف حني يتعني على املقيمني 
الإقامة  وت��اأ���ش��رية  ال�شفر  اأخ���رى تقدمي ���ش��ورة ع��ن ج��واز  م��ن جن�شيات 
بطاقات  مثل  التاأمينية  التغطية  يثبت  وم��ا  الهوية  بطاقة  عن  و�شورة 

و�شهادات التاأمني ال�شحي.

•• الظفرة-الفجر:

قامت بلدية منطقة الظفرة ب�شيانة هبوط مفاجئ على طريق فرعي و�شط 
مدينة زايد يف زمن قيا�شي، حيث قامت فرق البلدية بعد ا�شتقبال باغ من 
خال مكتب الطوارئ والأزمات بالبلدية بوجود هبوط مفاجئ يف الطريق 
الأ�شفلتي عند الإ�شارة ال�شوئية باجتاه ال�شيتي مول و�شكن املعلمني، بتاأمني 
خال  ال�شيارات  م��رور  حركة  لتغيري  امل��روري��ة  التحويات  وجتهيز  املوقع 
فرتة تنفيذ الأعمال.  ومت الك�شف عن اأ�شباب الهبوط التي متثلت يف وجود 
فراغات يف الطبقات اأ�شفل طبقة الر�شف الإ�شفلتية، وعليه مت اإزالة النقا�س 
حتى الو�شول مل�شتوى الطبقات الثابتة. ومن ثم مت توجيه املقاول لتنفيذ 

اعمال ال�شيانة الطارئة وعمل حفر ا�شتك�شايف حول منطقة الهبوط وقد مت 
معاجلة احلفرة يف زمن قيا�شي ومل تتاأثر حركة ال�شري واملرور داخل املدينة. 
وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على تقدمي اأف�شل اخلدمات لل�شكان وزوار 

املنطقة انطاقاً من خطتها ال�شرتاتيجية وم�شوؤوليتها الجتماعية. 
وتوا�شل بلدية منطقة الظفرة �شيانة الطرق الداخلية على م�شتوى مدن 
املنطقة ال�شت مدينة زايد، ليوا، املرفاأ، غياثي، ال�شلع، ودملا، حيث قام قطاع 
ال�شيانة  اأعمال  العديد من  بتنفيذ  زايد  املدن و�شواحيها مبدينة  خدمات 
وفق  تنفيذها  مت  وال��ت��ي  للطرق  التحتية  البنية  على  للمحافظة  باملدينة 
التي ت�شهدها منطقة  التنمية والتطوير  املعايري متا�شياً مع عملية  اأف�شل 
�شيانة  وت�شمنت  الر�شيدة.  لقيادتنا  ال��احم��دود  ال��دع��م  ظ��ل  يف  الظفرة 

 E45 امل�شطحات ال�شفلتية املت�شررة و�شملت املواقع التالية، ال�شارع العام 
امل�شار الأمين من اإ�شارة اكادميية بينونة اإىل اإ�شارة ا�شتاد الظفرة الريا�شي، 
وكذلك  الظفرة،  احلاكم مبنطقة  �شمو ممثل  دي��وان  اأم��ام  الأو�شط  وامل�شار 
ال�شهداء  وم�شجد  للبلدية  الرئي�شي  املبنى  غرب  ال�شيارات  مواقف  �شيانة 
وامل�شار الأمين وكتف الطريق بعد اإ�شارة بنك ابوظبي الإ�شامي حت مدخل 
اأمام فلل النخبة مبدينة زايد غرب14،  اأدنوك للفح�س الفني، وامل�شارين 
وبلغت  املدينة،  و�شط  باجتاه  بينونة  من  للقادم  غياثي  دوار  اإىل  بالإ�شافة 

م�شاحة امل�شطحات ال�شفلتية التي متت �شيانتها 16،854مرت مربع.  
اأعمال ال�شيانة اي�شاً دهان الأر�شفة ح�شب دليل و�شائل التحكم  وت�شمنت 
املبنى  اأم��ام  ال�شيارات  ومواقف  باملدينة،  الرئي�شي  بال�شارع  وذل��ك  امل��روري 

وداخل  اأم����ام  ال�����ش��ي��ارات  وم��واق��ف  ال�����ش��ه��داء،  وم�شجد  للبلدية  ال��رئ��ي�����ش��ي 
يف  احلاكم  ممثل  �شمو  دي��وان  غ��رب  ال�شيارات  مواقف  جانب  اإىل  مركزمت. 
منطقة الظفرة، ومواقف ال�شيارات امام املبنى اأ واملبنى ب التابعة للبلدية.  
للموا�شفات وعمل  املطابقة  املطبات غري  اإزال��ة  ال�شيانة  اأعمال  �شملت  كما 
مطبات جديدة لتخفيف ال�شرعة، هذا بالإ�شافة اإىل �شيانة اأعمدة الفوا�شل 
البا�شتيكية البولرد مبدخل املدينة عند ج�شر ادنوك، ودوار نادي الرماية، 
ال�شفلت  من  مرتفعة  مطبات  وعمل  املت�شررة.  املرورية  اللوحات  و�شيانة 
املتكامل مت، ومبنى اجلوازات،  املراجعني، ملركز اخلدمات احلكومية  لعبور 
املت�شابك  ال��ب��اط  م��ن   )Speed Table( مرتفع  مطب  عمل  وك��ذل��ك 

لعبور امل�شلني �شمال امل�شجد مبدينة زايد �شرق1. 

نادي تراث الإمارات ي�ضارك يف الأ�ضبوع الإماراتي ال�ضيني
����ش���ارك ن�����ادي ت�����راث الإم��������ارات، 
للدرا�شات  زاي����د  مب��رك��ز  مم��ث��ًا 
والبحوث واإدارة القرية الرتاثية، 
الإماراتي  الأ���ش��ب��وع  فعاليات  يف 
ال�شيني، الذي افتتحت فعالياته 
ال�شعديات  منارة  يف  الول  ام�س 
م����ع����ايل ن�������ورة ال���ك���ع���ب���ي وزي������رة 
الثقافة وتنمية املعرفة وال�شفري 
جيان،  ين  الدولة  ل��دى  ال�شيني 
والع�شرين  الرابع  حتى  وي�شتمر 
من يوليو اجلاري، بالتزامن مع 
للباد  ال�شيني  ال��رئ��ي�����س  زي����ارة 
ح���ي���ث يهدف  اخل��م��ي�����س  ال����ي����وم 
الثنائية  ال���ع���اق���ات  اإب������راز  اإىل 
التعاون  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
الثقايف  وال�����ت�����ب�����ادل  ال����ت����ج����اري 
وعاقات ال�شداقة والتقارب بني 

ال�شعبني الإماراتي وال�شيني.

دولة خليجي يزور ال�شني، حيث 
ملحوظاً،  اه��ت��م��ام��اً  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ا 
ووقف عليهما عدد من امل�شوؤولني 
الكعبي  ن��ورة  معايل  راأ�شهم  على 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي���رة 
الدولة  ل��دى  ال�شيني  وال�شفري 
ين ج���ي���ان، وال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
اأب��وظ��ب��ي لاإعام،  م��دي��ر  مت��ي��م 

بعر�س  ال��ن��ادي  م�شاركة  وج���اءت 
ال�شيخ  معر�س  م��ن  ودرع  و���ش��اح 
زايد التابع لنادي تراث الإمارات 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  ق��دم��ا 
اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
زيارته  اإب���ان   1990 ع��ام  ث���راه« 
ال�شني  جل��م��ه��وري��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
رئي�س  اأول  ك���ان  ح��ي��ث  ال�شعبية 

اأي�����ش��اً بقرية  ال��ن��ادي  ���ش��ارك  كما 
الرتاث  تفا�شيل  دت  ج�شَّ تراثية 
وعك�شت  الأ����ش���ي���ل،  الإم�����ارات�����ي 
جوانب مهمة من ثقافة وعادات 
وح�شر  الإم����ارات.  اأه��ل  وتقاليد 
الفتتاح من م�شوؤويل النادي كل 
املهريي  اأح��م��د  �شنان  �شعادة  م��ن 
لاأن�شطة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
والفعاليات بنادي تراث الإمارات، 
ع��ب��د اهلل حم��م��د جابر  و���ش��ع��ادة 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  امل����ح����ريب����ي 
و�شعادة  امل�������ش���ان���دة،  ل��ل��خ��دم��ات 
املدير  ال��رم��ي��ث��ي  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
والإع����ام  ل��ل��درا���ش��ات  التنفيذي 
مدير  املحريبي  خليفة  وال�شيد 
قدم  ال���ذي  زاي���د  ال�شيخ  معر�س 
الو�شاح  حول  للحا�شرين  �شرحاً 

والدرع املعرو�شني.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام: 

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان مبكتبه يف 
ديوان احلاكم ام�س.. �شعادة �شتانيمري فوكي�شيت�س �شفري جمهورية �شربيا 
لدى الدولة الذي قدم لل�شام على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله لدى 

الدولة.
ورحب �شمو ويل عهد عجمان بال�شفري ال�شربي .. متمنيا له طيب الإقامة 
التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  يف  اجل��دي��د  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح  والتوفيق 
امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف الأ�شعدة .. موؤكدا اأنه �شيجد 

من امل�شوؤولني كل تعاون لت�شهيل مهمته وم�شاعدته يف اأداء مهام عمله.

البلدين  تربط  التي  الأخ��وي��ة  العاقات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
وال�شعبني ال�شديقني و�شبل توطيدها يف خمتلف امليادين.

يف  البلدين  ب��ني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  على  ال�شربي  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  واأث��ن��ى 
دولة  ت�شهدها  التي  احل�شارية  بالنه�شة  م�شيدا   .. املختلفة  القطاعات 

الإمارات عامة واإمارة عجمان خا�شة يف القطاعات كافة.
ح�شر اللقاء.. معايل ال�شيخ الدكتور ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان 
احلاكم و�شعادة عبداهلل اأمني ال�شرفاء امل�شت�شار بالديوان و�شعادة �شامل �شيف 
املطرو�شي نائب مدير ديوان احلاكم و�شعادة اأحمد اإبراهيم الغما�شي رئي�س 
مكتب �شمو ويل عهد عجمان و�شعادة يو�شف النعيمي مدير عام الت�شريفات 

وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

ويل عهد عجمان ي�ضتقبل �ضفري �ضربيا

اأطلقته »اجتماعية ال�سارقة« يف عام 2016

برنامج »انطالقة« ميّكن 24 امراأة بـ »حماية املراأة« لتحقيق ال�ضتقرار الأ�ضري واملجتمعي
 •• ال�شارقة-الفجر:

يوا�شل مركز حماية املراأة التابع 
يف  الجتماعية  اخلدمات  لدائرة 
ال�شارقة؛ تقدمي خدمات الإيواء 
النف�شية  وامل�����ش��ان��دة  وال��ت��اأه��ي��ل 
والج����ت����م����اع����ي����ة وال����ق����ان����ون����ي����ة 
بهدف  ال��ع��ن��ف،  ���ش��ح��اي��ا  للن�شاء 
متكينهن من العودة اإىل حياتهن 
املجتمع  يف  ودجمهّن  الطبيعية، 

املعر�شة  امل�������راأة  مت��ك��ني  ب���ه���دف 
ل��ل��ع��ن��ف يف ع�����دد م����ن امل���ج���الت 
للح�شول  م�شاعدتها  يف  تتمثل 
على حقوقها التي كفلها القانون، 
ل�شتكمال  متكينها  خ���ال  م���ن 
مهاراتها  وت���ط���وي���ر  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا 

بالدورات املتخ�ش�شة.
حماية  م���رك���ز  م���دي���ر  وك�����ش��ف��ت 
»انطاقة«  ب��رن��ام��ج  اأن  امل������راأة؛ 
2016 جنح  ع��ام  اإط��اق��ه  منذ 

واأك�����دت م���رمي اإ���ش��م��اع��ي��ل مدير 
املركز  اأن  امل������راأة؛  ح��م��اي��ة  م��رك��ز 
ي�شعى اإىل م�شاعدة  املراأة املعنفة 
يف توفري اأماكن لإيوائها وتقدمي 
الجتماعية  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ال��رع��اي��ة 
عرب  ل��ه��ا  وال��ق��ان��ون��ي��ة  والنف�شية 
واإعادة  للتاأهيل  متنوعة  ب��رام��ج 
الدمج يف املجتمع، ل فتة اإىل اأن 
حفظ وحماية حقوق املراأة ورفع 
�شامتها  وت��ع��زي��ز  ع��ن��ه��ا  ال��ع��ن��ف 

وقع عليهن عنف ج�شدي ولفظي، 
مرافقاً   99 احت�شان  جانب  اإىل 
املركز  اأن  ح��ي��ث  الط����ف����ال،  م���ن 

ي�شتقبل احلالة مع مرافقيها.
اخل�����دم�����ات  دائ�����������رة  اأن  ع����ل����م����اَ 
خطاً  خ�����ش�����ش��ت  الج���ت���م���اع���ي���ة 
 800800700 جم�����ان�����ي�����اً 
لتقدمي ال�شت�شارات الجتماعية 
واإيجاد  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  والنف�شية 
احل����ل����ول ل��ل��م�����ش��اك��ل الأ����ش���ري���ة 

الأ�شري  ال���ش��ت��ق��رار  يحقق  مب��ا 
واملجتمعي.

الن�شاء  بتوعية  املركز   يقوم  كما 
حقوقهن  ي���ع���رف���ن  ل  ال���ل���وات���ي 
حقوقهن  اإيجاد  يف  وم�شاعدتهّن 
ورفع  ب��ال��ذات  الثقة  تعزيز  بغية 
كفاءتهن املادية واملعنوية، ف�شَا 
م�شتوها  رف��ع  يف  م�شاندتها  ع��ن 
والقت�شادي  والثقايف  التعليمي 

والجتماعي.

الن�شاء  م��ن   24 نحو  متكني  يف 
كفاءتهن  تنمية  ومت  املنت�شبات؛ 
بالفر�س  م���ه���ارات���ه���ّن  و����ش���ق���ل 
�شملها  ال��ت��ي  ال��ازم��ة  والأدوات 
بذلك  ليخ�شن  انطاقة  برامج 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة بثقة  غ���م���ار احل���ي���اة 

وكفاءة عالية.
واأ�شارت اإىل اأن مركز حماية املراأة 
2011م،  ع���ام  اإن�����ش��ائ��ه يف  م��ن��ذ 
لن�شاء  حالة   132 نحو  ا�شتقبل 

لها  ي�شمن  والنف�شية،  ال�شحية 
والأ�شري  املجتمعي  دوره���ا  اأداء 

ب�شكل فّعال.

»ان������ط������الق������ة« ل���ت���ع���زي���ز 
كفاءتها..

ويف اإطار متكينها للعي�س بكرامة 
وا����ش���ت���ق���ال���ي���ة؛ اأف����������ادت م���رمي 
اإ�شماعيل؛ اأن املركز اأطلق برامج 
جمتمعية حتت �شعار »انطاقة« 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب������امل������راأة ع���ل���ى اأي������دي 
خمت�شني قانونيني واجتماعيني 
ون���ف�������ش���ي���ني ل�������ش���م���ان وح���ف���ظ 

حقوقها.

�ضفري الدولة ووكيل 
وزارة اخلارجية الإيطايل 

يبحثان التعاون
•• روما-وام: 

بحث �شعادة �شقر نا�شر الري�شي �شفري الدولة لدى اجلمهورية الإيطالية 
و�شعادة مانليودي �شتيفانو وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل الإيطايل 
التعاون يف  اإىل ملفات  التطرق  امل�شرتك بجانب  املو�شوعات ذات الهتمام 
يف  الإيطالية  امل�شاركة  وملف  البلدين  بني  والريا�شية  الثقافية  املجالت 

»اإك�شبو دبي 2020 ».
ال��وزارة الإيطايل على ت�شلمه مهامه اجلديدة  وهناأ �شعادة الري�شي وكيل 
متمنيا له التوفيق والنجاح .. بدوره �شكر دي �شتيفانو �شعادته على كلماته 
الطيبة والتي تعرب عن العاقات الوثيقة بني اإيطاليا والإمارات و�شعبيها 

ال�شديقني.
وزارة  مبنى  يف  مكتبه  يف  عقد  ال���ذي   - ال��ل��ق��اء  خ��ال  �شتيفانو  دي  واأك���د 
اخلارجية اليطالية - اأهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات على امل�شتوى 
 .. الق�شايا  العديد من  الإيطايل يف  الإماراتي -  التن�شيق  ال��دويل ومدى 
منوها اإىل حجم التبادل التجاري الكبري بني البلدين والذي يعك�س اأهمية 

ال�شراكة الإماراتية الإيطالية يف �شتى املجالت.
الطاقة  ملف  يخ�س  فيما  وخا�شة  الإم��ارات��ي��ة  بالتجربة  اإعجابه  واأب���دى 
 .. النظيفة  رائ��دة يف جم��ال الطاقة  الإم���ارات دول��ة  املتجددة حيث تعترب 
موؤكدا اأن اإيطاليا ت�شعى للتقدم يف هذا امللف على م�شتوى البحث والتطبيق 

.. لفتا اإىل التعاون مع اجلانب الإماراتي يف هذا املجال احليوي.

»ال�ضحة » تنظم حفل ختام جائزة »الفن لل�ضحة« بدبي 
•• دبي -وام:

وقاية  و  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
ال��ي��وم احل��ف��ل اخلتامي  امل��ج��ت��م��ع 
»الفن  ل��ل��دورة الأوىل م��ن ج��ائ��زة 
بح�شور   »2018 ل���ل�������ش���ح���ة 
الرحمن  ع��ب��د  ح�����ش��ني  ال���دك���ت���ور 
لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال���رن���د 
امل����راك����ز وال����ع����ي����ادات ال�����ش��ح��ي��ة و 
مديرة  �شريف  ف�شيلة  ال��دك��ت��ورة 
ال�شحي  والتعزيز  التثقيف  اإدارة 
على  وامل���������ش����رف����ني  وامل���������ش����ارك����ني 

اجلائزة.
و���ش��ك��ر ال���دك���ت���ور ال���رن���د - خال 
ك��ل��م��ت��ه يف احل��ف��ل ال����ذي اأق���ي���م يف 
ح���ي ال��ف��ه��ي��دي ال��ت��اري��خ��ي بدبي 
باجلائزة  وال��ف��ائ��زي��ن  احل�����ش��ور   -
يف  ل��دوره��م  نظرا  ال�شباب  خا�شة 
امل�شاهمة وبناء ج�شر توا�شل فعال 
مع احلكومة الر�شيدة والتاأكد من 
معهم  والتفاعل  اأ�شواتهم  اإي�شال 
لتحقيق م�شتقبل اأف�شل ي�شنعونه 
لأن��ف�����ش��ه��م وي���ر����ش���خ ري������ادة دول���ة 
التناف�شية  م��ي��ادي��ن  يف  الإم�����ارات 

وموؤ�شرات التميز العاملية.
لل�شحة  الفن   « م�شابقة  اإن  وق��ال 
بهدف  ال��وزارة  اأطلقتها   »2018
رفع وعي اأفراد املجتمع بالق�شايا 
املرتبطة  امل���ع���ا����ش���رة  ال�����ش��ح��ي��ة 
باأمناط احلياة ال�شحية وا�شتثمار 
وت�شخريها  ال�������ش���ب���اب  ط�����اق�����ات 
خل���دم���ة ال��ق�����ش��اي��ا ال�����ش��ح��ي��ة يف 

وال�شرايني  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  م��ن 
وخ��ف�����س م���ع���دل الإ����ش���اب���ة ب���داء 

ال�شكري بالدولة.
و لفت اإىل اأن اإطاق جائزة الفن 
لل�شحة ياأتي يف اإطار ا�شرتاتيجية 
الوزارة الرامية اإىل تعزيز اأمناط 
احل���ي���اة ال�����ش��ح��ي��ة مل��ج��ت��م��ع دول���ة 
الإمارات وتقدمي الرعاية ال�شحي�ة 
ال�شاملة واملتكاملة بطرق مبتكرة 
وم�شتدامة ت�شمن وقاية املجتمع 
من الأمرا�س ودعم جهود الوزارة 
و���ش��رك��ائ��ه��ا يف ال��دول��ة م��ن خال 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  تطوير 

الفن   « ج��ائ��زة  اأن  �شريف  ف�شيلة 
اأرب������ع فئات  ت�����ش��م��ن��ت  ل��ل�����ش��ح��ة« 
املتحركة  وال��ر���ش��وم  الأف�����ام  ه��ي 
اختيار  ومت  وال��ر���ش��م  وال��ت�����ش��وي��ر 
اأف�شل ثاث م�شاركات يف كل فئة 
ال��ن��ت��ائ��ج وتكرمي  ع���ن  والإع������ان 
على  اأ�شرفت  التي  التقييم  جلنة 
هدف  اأن  اإىل  م�شرية   .. امل�شابقة 
ت�شجيع  لل�شحة«  »الفن  م�شابقة 
فئة ال�شباب يف دولة الإمارات على 
تقدمي اأعمال فنية ت�شلط ال�شوء 
ال�شحية  ال��ت��ح��دي��ات  اأه�����م  ع��ل��ى 
مبتكر  م��ن��ظ��ور  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  يف 

الدولة من خال عر�س املوا�شيع 
ال�شحية بطريقة مبتكرة وتوحيد 
با�شتخدام  وال���ط���اق���ات  اجل���ه���ود 
ال��ف��ن ك��ن��وع ج��دي��د م��ن التوا�شل 
الهادفة  ال���وزارة  ر�شالة  لتو�شيل 
الأج�����ي�����ال  ����ش���ح���ة  حت�������ش���ني  اإىل 
احلالية وامل�شتقبلية .. م�شريا اإىل 
العام على  ه��ذا  رك��زت  امل�شابقة  اأن 
الأجندة  �شمن  م��وؤ���ش��رات  ث��اث��ة 
خ���ف�������س معدل  وه�����ي  ال���وط���ن���ي���ة 
واليافعني  الأط��ف��ال  عند  ال�شمنة 
 17 اإىل   5 العمرية من  الفئة  يف 
الوفيات  م���ع���دل  وخ��ف�����س  ع���ام���ا 

ال�شارية  غ��ري  الأم��را���س  ملكافحة 
متا�شيا  وذلك   2021  -  2017
م����ع الأج�����ن�����دة ال���وط���ن���ي���ة ل���روؤي���ة 
تطوير  بهدف   2021 الإم����ارات 
تغطية  وت��وف��ري  ال�شحي  ال��ن��ظ��ام 
اأعلى  اإىل  ت�شتند  �شاملة  �شحية 
اإلتزام  اإط���ار  ويف  العاملية  املعايري 
دول���ة الإم�����ارات ب��اأج��ن��دة 2030 
للتنمية امل�شتدامة وحتقيق التميز 
يف التنفيذ من خال �شمان متتع 
ع��ي�����س �شحية  ب���اأمن���اط  اجل��م��ي��ع 

وبالرفاهية.
الدكتورة  اأو���ش��ح��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 

لإحداث فرق اإيجابي يف املجتمع.
واأ�شافت اإن جميع مبادرات الوزارة 
يف جمال التثقيف ال�شحي تهدف 
اإىل بناء جمتمع �شحي عرب متكني 
الأف������راد م���ن ت��ب��ن��ي اأمن�����اط حياة 
�شحية ت�شهم يف احلد من انت�شار 
الأمرا�س غري ال�شارية ما ي�شاهم 
الوطني جلودة  املوؤ�شر  يف حت�شني 
احلياة ال�شحية من خال تقدمي 
ال�شحية  الرعاية  م�شتويات  اأعلى 
وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات الأف�������راد من 
اخلدمات ال�شحية املتزايدة �شمن 

اأعلى معايري اجلودة العاملية.

�ضرطة الفجرية تقب�س على ع�ضابة الوهم
•• الفجرية- الفجر:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  متكنت 
اإدارة  يف  م���ت���م���ث���ل���ة  ال����ف����ج����رية 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات 
من  ع����شابة  على  القب�������س  من 
بال�شطو  قامت  اأفريقية  جن�شية 
ال�شرافة  حم�����ات  اأح������د  ع���ل���ى 
الأ�شلحة  با�شتخدام  الإم����ارة  يف 

البي�شاء.
وت���ع���ود ت��ف��ا���ش��ي��ل اجل���رمي���ة اإىل 
ورود ب���اغ ل��غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف 

وال���ت���ح���ري مت���ك���ن ال���ف���ري���ق من 
حت����دي����د ه����وي����ة اجل�����ن�����اة، حيث 
وبحوزتهم  امل��ت��ه��م��ني  ���ش��ب��ط  مت 
امل�شروقة،  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ  بع�س 
املتهمني  م����ع  وب��ال��ت��������������������ح��ق��ي��ق 
بعملية  ب���ق���ي���ام���ه���م  اع������رتف������وا 
منذ  امل��ح��ل  وم��راق��ب��ة  التخطيط 
ف���رتة  زم��ن��ي��ة وق��ي��ام��ه��م بعملية 
الأ�شلحة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال�����ش��رق��ة 
البي�شاء والعتداء على العاملني 
املبالغ  على  وال���ش��ت��ي��اء  باملحل 

املالية.

يفيد  املا�شي  يونيو  �شهر  نهاية 
بوقوع جرمية �شرقة بالإكراه يف 
اأحد حمات ال�شرافة يف منطقة 
اأ�شخا�س  قبل  م��ن  الخت�شا�س 
جم��ه��ول��ني ال��ه��وي��ة مت��ك��ن��وا من 
�شرقة مبالغ مالية ولذوا بالفرار 

اإىل جهة غري معلومة.
وم���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر امل���ق���دم �شعيد 
اإدارة  مدير  نائب  الكندي  عبيد 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات 
ال��ب��اغ مت ت�شكيل  اأن��ه ف��ور تلقي 
البحث  خ��ال  وم��ن  عمل،  فريق 

بن  حممد  العميد  �شعادة  واأ���ش��اد 
القائد  ن���ائ���ب  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ن���اي���ع 
العام ل�شرطة الفجرية باحلرفية 
اإدارة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات 
م�����وؤك�����دا ع���ل���ى ج����اه����زي����ة رج����ال 
م���ع مثل  ال��ت��ع��ام��ل  امل���ب���اح���ث يف 
هذه الق�شايا يف جميع الظروف 
والأح��داث بدقة وحرفية عالية، 
وذكر اأن �شرطة الفجرية �شتكون 
باملر�شاد لكل من ت�شول له نف�شه 

العبث اأو الإخال بالأمن.

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118394
باإ�شم : �شركة املبادلة للعامات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �س.ب 45005 ،  ابوظبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
بتاريخ:2010/02/28 .وامل�شجلة حتت الرقم : 100178 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
الإت�شالت.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/08/25 
وحتى تاريخ: 2028/08/25

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  يوليو 2018 العدد 12381

EAT 38854

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 111215
باإ�شم : دبل ايه )1991( �شركة عامة  حمدودة 

وعنوانه: 1 موو2 ، تامبول ثاتووم  ، اآمفور �شرمياهافوت ،  برا�شينبوري ، تاياند.
بتاريخ:2010/03/16 .وامل�شجلة حتت الرقم : 100577 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات جتميع ت�شكيلة متنوعة من ال�شلع ل�شالح الغري )با�شتثناء نقلها ( لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�شرائها عند احلاجة حتديدا الورق و منتجات الورق مبا يف ذلك ورق الكتابة وورق الن�شخ 

وورق الطباعة وورق طابعات احلا�شوب ومنتجات القرطا�شية ، ن�شخ ال�شور.
 2018/04/21 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/04/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  يوليو 2018 العدد 12381

EAT 27478 تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / را�ش�م اأب�و النج�ا لت�شجيل براءات الإخرتاع
بطلب لت�شجيل العامة التالية:

بتاري��خ: 2008/06/19 املودعة حتت رقم: 115000 
با�ش���م: �س. باوتو بي بني هيفي ديوتي ترك كو . ، ليميتد

وعنوان�ه:  اي�شت اوف رقم 1 ما�شيرني فاكتوري، كينغ�شان دي�شرتيكت ، باوتو �شيتي ، اإنري مونغوليا اوتونومو�س ريجن، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

الكبلي، بيوت  النقل  ملن�شاآت  �شاحنات، عربات  البا�شات، حافات كهربائية،  �شاحنات للر�س، حافات، عربات رفع،  عربات )مركبات( للذخائر، 
متنقلة على هيئة ) مركبات كبرية )كارافان(، مقطورات )مركبات(، عربات ذات دواليب للخراطيم، العربات، مركبات مغلقة )فانات(، مركبات 
مربدة، عربات نوم، مركبات ) ع�شكرية للنقل، عربات النقل )ع�شكرية(، عربات املياه، �شيارات ريا�شية، عربات قابة، مركبات للنقل الربي اأو 
اجلوي اأو املائي اأو بوا�شطة ال�شكك احلديدية، ال�شيارات، مركبات خلط اخلر�شانة، �شيارات الأ�شعاف، عربات ترويل للتنظيف، عربات التخزين، 
م�شخات الهواء )لوازم للمركبات(، خممدات �شدمات لتوقف املركبات، هياكل قابة لل�شاحنات، نواب�س خممدة لل�شدمات للمركبات، اأ�شقف 
�شرات  للمركبات،  اأغطية  للمركبات،  املركبات  ملوتورات  اأغطية  املركبات،  عجات  للمركبات،  اإلتوائية  ق�شبان  �شيارات،  �شا�شيهات،  ال�شيارات، 
للمركبات  م�شننات  جمموعة  للمركبات،  هيدرولية  دارات  للمركبات،  حدبات  للمركبات،  �شدمات  واقيات  مركبات،  هياكل  املركبات،  عجات 
الربية، حمركات كهربائية للمركبات الربية، قاب�شات )كلت�شات( للمركبات الربية، اأثقال توازن لعجات املركبات، حماور للمركبات، مرتكزات 
حماور، حماور دواليب املركبات، اأغطية ملحاور العجات، مكابح للمركبات الربية، �شنابر ل�شرة الدولب، موتورات للمركبات الربية، حمركات 
للمركبات الربية، حمركات تدوير للمركبات الربية، اآليات دفع للمركبات الربية، حمركات نفاثة للمركبات الربية، عجات مطلقة للمركبات 
ال�شاحنات  كاأجزاء من  اأجهزة قابة  للمركبات،  نوافد  للمركبات،  تعليق  نواب�س  املركبات،  �شعاعية لعجات  للمركبات، ق�شبان  اأبواب  الربية، 
والعربات، هياكل �شيارات، واقيات �شدمات للمركبات، خممدات ال�شدمات لل�شيارات، لقم مكابح املركبات، �شناديق م�شننات للمركبات الربية، 
قارنة  ال�شيارات، و�شات  اأغطية عجات  ال�شيارات،  الربية، عجات  للمركبات  اأعمدة نقل احلركة  املركبات،  هياكل مركبات، عجات توجيه 
للمركبات الربية، �شا�شل مانعة لاإنزلق من املركبات، م�شاند الراأ�س ملقاعد املركبات، و�شات ربط املقطورات للمركبات، اأجهزة اإنذار رجوع 
املركبات اإىل اخللف، حامات حقائب للمركبات، اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات، م�شاحات زجاج املركبات الأمامي، م�شاحات زجاج العربات الأمامي، 
لفتات )اإ�شارات( اإنعطاف للمركبات، اأغطية خلزانات البنزين )وقود( للمركبات، اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات، حاجبات �شم�شية لل�شيارات، زجاج 

املركبات الأمامي، مرايا للروؤية اخللفية، اأجهزة اإنذار�شد ال�شرقة لل�شيارات، اأجهزة مانعة للتوهج للمركبات.
والواقعة يف الفئة: 12

و�شف العامة: ر�شم ملثلث يقطع دائرة ب�شكل مميز
فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العامات التجاريه يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه 

وذلك خال ثاثني يوما من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  يوليو 2018 العدد 12381

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعامة التجاري التالية:

املودعة بالرقم :     118991  
وامل�شجلة حتت الرقم : 164711

بتاريخ : 2012/02/22 
با�شم : �س. ازموت – بينيتي ا�س بي ايه 

وعنوانه : فيا مايكل كوبينو ، 104 ، فياريجيو )لو�شا( ، ايطاليا  
�شورة العامة

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء
وحتى تاريخ :2028/09/04    احلماية يف :  2018/09/04 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  يوليو 2018 العدد 12381
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اأخبـار الإمـارات
»دار الرب« تتفقد م�ضاريعها الإن�ضانية يف موري�ضيو�س و�ضي�ضل

•• دبي -وام:

اختتم فريق عمل خا�س من جمعية دار الرب مهمة عمل 
ميدانية خارجية غطت كا من موري�شيو�س و�شي�شل يف 
هيئات  ث��اث  ممثلي  خالها  والتقى  الأفريقية  ال��ق��ارة 
خارجية من �شركاء اجلمعية يف البلدين وعقد اجتماعات 
التن�شيق  وعمليات  ال�شراكة  تعزيز  على  رك��زت  م�شرتكة 

والتعاون يف حقل العمل اخلريي والإن�شاين.
واأكد عمران حممد عبد اهلل رئي�س قطاع امل�شاريع اخلريية 
يف اجلمعية احلر�س على تو�شيع مظلة م�شاريع اجلمعية 
اخلريية والإن�شانية يف البلدين حتديدا واأفريقيا اإجمال 
ومواطنيها  لفقرائها  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وت��ع��زي��ز 

لروؤية  وترجمة  ديننا احلنيف  لتعاليم  المتثال  اإط��ار  يف 
الدولة و�شيا�شة قيادتها الر�شيدة يف حقل العمل الإن�شاين 
لدولة  احل�شاري  للوجه  وم�شرقة  طيبة  ���ش��ورة  وعك�س 
وتراثهم  الأ�شيلة  قيمهم  ومنظومة  واأبنائها  الإم���ارات 

اخلريي الإن�شاين.
ال�شتار عليها خال  اأ�شدل  التي  الزيارة  اإن  وقال عبداهلل 
لإدارات  ال�شنوية  اخلطة  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  املا�شية  الأي���ام 
امل�شاريع اخلا�شة بالعمل امليداين خارج الدولة والزيارات 
الدورية مل�شاريع الرب والإح�شان حول العامل وا�شتهدفت 
تنفذها  ال��ت��ي  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة  امل�شاريع  تلك  تفقد 
العلم  طلبة  ولقاء  البلدين  يف  ال��رب«  »دار  عليها  وت�شرف 
ت��دع��م��ه��م اجل��م��ع��ي��ة والجتماع  ف��ي��ه��م��ا مم���ن  وامل��ع��ل��م��ني 

دعم  �شبل  ملناق�شة  الثاث  ال�شريكة  الهيئات  اأع�شاء  مع 
ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني واآل���ي���ات التنظيم وال��ت��ط��وي��ر يف 
التنمية  الفقراء واملحتاجني وتعزيز عملية  �شبيل خدمة 
كافة  يف  امل�شرتك  العمل  وتعزيز  البلدين  يف  وال�شتدامة 

املجالت اخلريية م�شتقبا.
يف  امل�شاريع  اإدارات  مدير  اليتيم  يو�شف  ق��ال  جانبه  م��ن 
نفذ  ال��رب«  »دار  وف��د  اإن  امل��ي��داين  ال��وف��د  رئي�س  اجلمعية 
اجلمعية  م�شاريع  غطت  النطاق  وا�شعة  ميدانية  جولة 
اخلريية والإن�شانية املتنوعة يف البلدين و تفقد اخلدمات 
ميدانية  ب�����ش��ورة  والأه�����ايل  للمحتاجني  تقدمها  ال��ت��ي 
وماحظاتهم  احتياجاتهم  ر���ش��د  و  والتقاهم  مبا�شرة 

لدرا�شتها والعمل على توفريها.

احلمادي و جميلة املهريي يتفقدان تدريبات الدورة التطوعية لطالبات املدار�س

اجليوجيت�شو  وري��ا���ش��ة  البدنية 
و�شاهدا تدريباً على فك وتركيب 
ال�شلحة وعر�س اقتحام املناطق 

املبنية.
واأو�شح معايل ح�شني بن ابراهيم 
احل��م��ادي اأن ال����دورة ت��ه��دف اإىل 
ت��ع��م��ي��ق ال���وع���ي وت��ن��م��ي��ة ال����ولء 
قدراتهن  و�شقل  املتدربات  لدى 
لتحّمل امل�شوؤولية والعتماد على 
النف�س والعتزاز بالذات وتعزيز 
اإيجاد  ج��ان��ب  اإىل  الن��ت��م��اء،  روح 
والعمل  وال��ت��ع��اون  التناف�س  روح 

�شمن روح الفريق.

بنت  خولة  مدر�شة  قائد  قدمته 
�شرحا  ت�شمن  الع�شكرية  الأزور 
التدريب  م���راح���ل  ع���ن  م��ف�����ش��ا 
وما  امل��دار���س  لطالبات  والتاأهيل 
اكت�شبوه  وم��ا  ت��اأه��ي��ل  م��ن  تلقوه 

من مهارات ميدانية.
م����ع����ايل ح�������ش���ني بن  �����ش����اه����دا  و 
معايل  و  احل�����م�����ادي  اإب����راه����ي����م 
جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي 
.. امل��ج��ن��دات وه���ن ي��ت��درب��ن على 
الع�شكري  الن�����ش��ب��اط  و  امل�����ش��اة 
اجلندية  خ�����ش��ائ�����س  واك��ت�����ش��اب 
اللياقة  ح�����ش�����س  ع��ل��ى  وت��ع��رف��ا 

اأمام  اإن فتح املجال  وقال معاليه 
اخلدمة  يف  ل���ان���خ���راط  ب��ن��ات��ن��ا 
ال�شيفية  وال������دورات  ال��وط��ن��ي��ة، 
قيادتنا  قناعة  يعك�س  الع�شكرية 
�شاحب  راأ���ش��ه��ا  على  و  الر�شيدة 
اآل  ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  و 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

•• اأبوظبي -وام:

اإبراهيم  ب��ن  ح�شني  م��ع��ايل  اأك���د 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم 
�شامل  ب����ن����ت  ج���م���ي���ل���ة  وم�����ع�����ايل 
م�����ش��ب��ح امل����ه����ريي وزي�������رة دول����ة 
�شرورة  ال��ع��ام  التعليم  ل�����ش��وؤون 
ال�شيفية  ال��دورات  انعقاد  اأهمية 
والطالبات  للطاب  الع�شكرية 
بالغة  اأهمية  تكت�شب  باعتبارها 
العمري  املنظور  من  فقط  لي�س 
فقط و اإمنا من خال ما تتيحه 
مع  للتوا�شل  خ��ا���س  ف�شاء  م��ن 
ال���وط���ن وت��د���ش��ني مرحلة  ب��ن��ات 
واع���دة ت�شمن  ج��دي��دة و جتربة 
ترتكز  ا�شت�شرافية  روؤي���ة  تقدمي 
ع����ل����ى حم����������ددات ح�����ب ال����وط����ن 

والولء له والنتماء اإليه.
ج����اء ذل����ك خ����ال ال����زي����ارة التي 
قاما بها ام�س ملدر�شة خولة بنت 
حتت�شن  التي  الع�شكرية  الأزور 
التاأ�شي�شية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال�����دورة 
واملتقدمة لطالبات املدار�س التي 
الوطنية  اخلدمة  هيئة  تنظمها 
اأربعة  وت�����ش��ت��م��ر  والح��ت��ي��اط��ي��ة 

اأ�شابيع.
ال���زي���ارة بتقدمي  ب��رن��ام��ج  ب����داأ  و 
مدر�شة  تدريب  مركز  عن  اإيجاز 
الع�شكرية  الأزور  ب��ن��ت  خ���ول���ة 

امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال���ذي���ن ي��ح��ر���ش��ون ع��ل��ى متكني 
الوطن  وب����ن����ات  اأب����ن����اء  واإع���������داد 
واإك�شابهم اأعلى مهارات اجلاهزية 
ليوا�شلوا  ال���دائ���م  وال���ش��ت��ع��داد 
واحلفاظ  الوطن  نه�شة  م�شرية 

على مكت�شباته واإجنازاته.
من جانبها اأ�شادت معايل جميلة 
بنت �شامل املهريي بالإقبال الكبري 
ومبادراتهن  ال���وط���ن  ب��ن��ات  م���ن 
ب��الن��خ��راط يف ���ش��ف��وف ال���دورة 
التاأ�شي�شية  التطوعية  ال�شيفية 
واملتقدمة لطالبات املدار�س على 
الرغم من اأن القانون مل يلزمهن 
ملحمة  ب��ذل��ك  لي�شجلن  ب��ذل��ك 
ال���وف���اء للوطن  م���ن  اأ���ش��ط��وري��ة 
والولء للقيادة وا�شتعداداً وطنياً 
وال�شراكة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ل��ت��ح��م��ل 
�شيادة  ع��ن  ال���دف���اع  ال��وط��ن��ي��ة يف 
ومكت�شباته  وك���رام���ت���ه  ال���وط���ن 

الوطنية.
بنت  خولة  مدر�شة  دور  ثمنت  و 
ت�شعى  ال��ت��ي  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  الأزور 
العام  بامل�شتوى  ل��ارت��ق��اء  دائ��م��ا 
ل���ل���ت���دري���ب ومب������ا ي����ت����واف����ق مع 
ت�شعى  ال��ت��ي  ال�شامية  الأه�����داف 
الإم�������ارات  دول�����ة  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل 
الن�شائي  ب��ال��ع��ن�����ش��ر  وال�����رق�����ي 
امل�شلحة  ال�����ق�����وات  يف  امل�����واط�����ن 

الإماراتية للو�شول بها اإىل اأرقى 
امل�شتويات .

بن  ح�������ش���ني  م����ع����ايل  ح����ر�����س  و 
معايل  و  احل�����م�����ادي  اب����راه����ي����م 
على  امل��ه��ريي  ���ش��امل  بنت  جميلة 
تناول وجبة الغداء مع منت�شبات 
مليء  ج��و  يف   « امل��ت��ط��وع��ني  دورة 

باملحبة وامل�شاعر اجليا�شة .
وخ��اط��ب��ا امل�����ش��ارك��ات ق��ائ��ل��ني : » 
املجال الع�شكري جمال عز وفخر 
حكومتنا  ل��ن��ا  اأت���اح���ت���ه  و����ش���رف 
التي  امل�شلحة  ال��ق��وات  يف  ممثلة 
اإج����ال واإكبار  ل��ه��ا حت��ي��ة  ن��وج��ه 
القلب  اأع�����م�����اق  م�����ن  واع������ت������زاز 
التي  وال�������ش���م���ري  وال�������وج�������دان 
�شبيل  يف  وب��ذل��ت  الكثري  اأع��ط��ت 
الإم�����ارات ع��رب ع��ق��ود م��ن العمل 
وترجمت  ال���ب���ذل  اأع����ز  امل��خ��ل�����س 
والعطاء  الت�شحية  ���ش��ور  اأروع 
من اأجل الوطن » واأكدا اأن العمل 
الع�شكري جمال عظيم ل يعرفه 

اإل من خا�س غماره.
و يف ختام اجلولة توجها بال�شكر 
جل���م���ي���ع امل������درب������ات وال���ت���ق���دي���ر 
وال����ع����رف����ان ل���اأ����ش���ر والأه��������ايل 
اأبنائهم  خلف  امل�شرف  لوقوفهم 
.. وحثا املجندات على التفاين يف 
من  وال�شتفادة  التدريب  ميدان 

خربات القادة واملدربني.

�ضحة دبي تبحث التعاون امل�ضرتك مع املوؤ�ض�ضات ال�ضحية الربيطانية
•• دبي -وام:

القطامي  حممد  حميد  معايل  اأك��د 
ال�����ش��ح��ة بدبي  م���دي���ر ع�����ام ه��ي��ئ��ة 
الهتمام الكبري الذي توليه الهيئة 
اآف��اق رحبة من التعاون املثمر  لفتح 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م����ع  وال���ب���ن���اء 
من  وال���ش��ت��ف��ادة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحية 
خرباتها وجتاربها الناجحة لتحقيق 
ا�شرتاتيجيتها وروؤيتها الطموحة يف 
�شحة  اأك���رث  جمتمع  اىل  ال��و���ش��ول 

و�شعادة.
ذل��ك خ��ال لقاء معاليه ام�س  ج��اء 
اأن��درو جاك�شون  مبقر الهيئة �شعادة 
اجلديد  الربيطاين  العام  القن�شل 
يف دبي بح�شور كارن بغايل م�شت�شار 
التجارة  ب��وزارة  وال�شتثمار  التجارة 
الربيطانية  ال�شفارة  ل��دى  الدولية 
اأخ�شائي  بيرت  اأبوظبي وكاو�س  يف 
ال��ع��ال��ي��ة يف  ال��ق��ي��م��ة  ال���ف���ر����س ذات 

ال�شفارة الربيطانية بدبي.
تفعيل  واآل��ي��ة  �شبل  اجلانبان  وبحث 
العديد  يف  بينهما  امل�شرتك  التعاون 
م���ن امل����ج����الت ال��ط��ب��ي��ة خ��ا���ش��ة ما 
واأمرا�س  بعلم اجلينوم  يتعلق منها 
ا���ش��ت��ث��م��ار اخلربات  ال��ق��ل��ب وك��ي��ف��ي��ة 
التخ�ش�شات  ه�����ذه  يف  امل�������ش���رتك���ة 

وت�شخريها خلدمة املر�شى .
واأع������رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن ت��ق��دي��ر هيئة 
ال�شحة بدبي واهتمامها ومتابعتها 
حققتها  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات  للتطور 
ب��ري��ط��ان��ي��ا يف امل���ج���ال ال��ط��ب��ي من 

املت�شارع يف املجال الطبي.
واأ�شار معاليه اإىل اجلهود التي تقوم 
بها هيئة ال�شحة بدبي حاليا لتنفيذ 
���ش��وء مبادرة  اجل��ي��ن��وم يف  م�����ش��روع 
اأطلقها  قد  كان  “10x” التي  دبي 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
من  ف���رباي���ر  خ����ال  اهلل”  “رعاه 
ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ���ش��م��ن روؤي�����ة �شموه 
حلكومات  ج���دي���دة  من����اذج  لإي���ج���اد 
ال�شامل  التغيري  واإح���داث  امل�شتقبل 

يف منظومة العمل احلكومي.
واأك������د اأه��م��ي��ة ه����ذا امل�������ش���روع ال���ذي 
دبي  ام����ارة  ���ش��ك��ان  جميع  ي�شتهدف 
بيانات  ق����اع����دة  ت���وف���ري  يف  ودوره 

وموؤ�ش�شاتها  م�شت�شفياتها  خ���ال 
ومراكزها  والأك���ادمي���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
على  الهيئة  حر�س  موؤكدا  البحثية 
املثمر  التعاون  من  رحبة  اآف��اق  فتح 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  وال��ب��ن��اء 

امل�شرتك.
وا�شتعر�س معايل القطامي اجلهود 
ال��ت��ي ت�شعى  الأه�����داف  ال���روؤي���ة و  و 
اإليها هيئة ال�شحة بدبي وتوجهاتها 
امل�شتقبلية لتعزيز القدرة التناف�شية 
مل��ن��ظ��وم��ت��ه��ا ال�����ش��ح��ي��ة م����ن خال 
واملبتكرة  الإب��داع��ي��ة  احل��ل��ول  تبني 
و�شمن  ال����ذك����ي����ة  وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات 
ت�شتجيب  التي  امل��ب��ادرات  من  حزمة 
لل�شكان  ال��ف��ع��ل��ي��ة  ل���اح���ت���ي���اج���ات 
التطور  حت����دي����ات  م����ع  وت��ت��م��ا���ش��ى 

وا�شت�شراف  الأب��ح��اث  وراث��ي��ة ودع��م 
القابلية  حت���دي���د  ع����رب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال����وراث����ي����ة ل���اإ����ش���اب���ة ب���الأم���را����س 
اأن  اإىل  م�شريا  ال�شرطان  اأو  املزمنة 
ال�شرطان  اأمرا�س  املائة من  70 يف 
درا�شة  عرب  بحدوثها  التنبوؤ  ميكن 

اجلينات الوراثية للفرد اأو العائلة.
ال�شوء  ال��ق��ط��ام��ي  م���ع���ايل  واأل����ق����ى 
هيئة  حققتها  التي  النجاحات  على 
ت�شخي�س  جم���ال  يف  ب��دب��ي  ال�شحة 
وابتكاراتها  القلب  اأم��را���س  ع��اج  و 
من  املجال  هذا  يف  العاملية  وريادتها 
خال “تقنية دبي لرتميم ال�شمام 
التاجي” والتي فازت كاأف�شل تقنية 
العاملي  امل���وؤمت���ر  يف   2018 ل��ل��ع��ام 
جلراحة القلب باملناظري الذي عقد 

موؤخرا يف مدينة فانكوفر الكندية.
م����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ش����اد ����ش���ع���ادة اأن������درو 
جاك�شون مبا حققته و ت�شهده دولة 
الإم��ارات ب�شكل عام ودبي على وجه 
اخل�����ش��و���س م���ن ت��ق��دم م��ت�����ش��ارع يف 
قطاع الرعاية ال�شحية وزيادة النمو 
ال�شتثماري يف هذا القطاع احليوي 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  حر�س  م��وؤك��دا 
ت��ع��زي��ز تواجدها  ع��ل��ى  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
ال�شحية  رعايتها  تقدمي  و  دب��ي  يف 
وخدماتها التخ�ش�شية للمر�شى يف 
يتعلق  ما  وخا�شة  املجالت  خمتلف 

منها باجلينوم واأمرا�س القلب.

 كفاءات وطنية �ضابة لإدارة م�ضاريع عمالقة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة » اأخبار ال�شاعة » اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة تويل 
تطوير  على  �شديد  حر�س  وهناك  الب�شرية  للتنمية  ق�شوى  اأول��وي��ة 
باهتمام  ال�شباب  فئات  وحتظى  فئاتها  اختاف  على  الوطنية  الكوادر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  القيادة  قبل  من  خا�س 
لأنهم  وذل���ك  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
امل�شتقبل وتقع على عاتقهم م�شوؤولية كبرية يف حتقيق  ميثلون جيل 
روؤية الإم��ارات يف اأن تكون يف م�شاف الدول املتقدمة بحلول الذكرى 
اخلم�شني لتاأ�شي�شها والأف�شل يف املجالت كافة بحلول الذكرى املئوية 

لقيام الحتاد.
وحتت عنوان » كفاءات وطنية �شابة لإدارة م�شاريع عماقة » .. اأ�شافت 
وكما يحظى ال�شباب بالهتمام اخلا�س حيث تبذل كل اجلهود املمكنة 
احل�شارية  النه�شة  يف  باإيجابية  النخراط  من  ومتكينهم  لتاأهليهم 
التي ت�شهدها الدولة فهم كذلك حمل ثقة كبرية لدى القيادة احلكيمة 
تن�شجم  عماقة  م�شاريع  وت�شيري  اإدارة  على  بقدرتهم  ت��وؤم��ن  وه��ي 
وحجم طموح وروؤية قيادة هذا البلد غري املحدودة ويف هذا ال�شياق اأكد 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأول من اأم�س مبجل�شه  القائد الأعلى للقوات امل�شلحة لدى ا�شتقباله 
بق�شر البحر وفد موؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية اأن دولة الإمارات 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان مت�شي قدما يف 
م�شرية التطور والزدهار بف�شل من اهلل عز وجل ثم ب�شواعد اأبنائها 
املت�شلحني بالعزمية واملعرفة والكفاءة العلمية العالية يف �شتى املجالت 
خا�شة امل�شاريع احليوية ال�شرتاتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة 

ل�شمان ا�شتدامة مواردها وم�شرية تطورها احل�شاري.
وقالت الن�شرة ال�شادرة ام�س عن » مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
ال�شرتاتيجية » .. اإن اهتمام الإمارات بال�شباب لي�س جديدا بل يح�شب 
اهتماما  الفئة  ه��ذه  اأول��ت  التي  املنطقة  ال��دول يف  اأوائ���ل  اأنها من  لها 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ي��د  على  ن�شاأتها  فمنذ  خا�شا 
نهيان » طيب اهلل ثراه » وال�شباب لهم الأولوية يف خطط التنمية ولعل 
حتى  واهتمامه  ال�شباب  عن  املتكررة  اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  اأح��ادي��ث 
باأدق التفا�شيل املتعلقة برتبيتهم وتن�شئتهم وتاأهيلهم لهو خري دليل 
النه�شة  ال�شباب يف حتقيق  واإدراكها لدور  القيادة  على بعد نظر هذه 

املن�شودة. 
اأن���ه ق��د ���ش��ارت م��ن ب��ع��ده ال��ق��ي��ادة الر�شيدة -ال��ت��ي كانت  واأ���ش��ارت اإىل 
التي  الفئة  ه��ذه  اأعطت  حيث  نف�شه  النهج  على   - اأي�شا  ال�شباب  من 
كل  لهم  فوفرت  م�شبوق  غري  اهتماما  بلدنا  يف  الأك��رب  الن�شبة  ت�شكل 
الحتياجات واملتطلبات فاأن�شاأت اجلامعات واملوؤ�ش�شات التعليمة وزودتها 
وا�شتقطبت  العامل  م�شتوى  على  املتطورة  والأجهزة  الو�شائل  باأحدث 
اإليها اأف�شل اخلربات والكفاءات من خمتلف دول العامل واأوفدتهم يف 
اإىل مواقع قيادية  بال�شباب  الدفع  اأرق��ى اجلامعات كما مت  اإىل  بعثات 
والهيئات  املوؤ�ش�شات  م��ن  ال��ع��دد  كبرية  ن�شبة  ي�شكلون  وه��م  متقدمة 

احلكومة املهمة وعلى راأ�شها جمل�س الوزراء .
اأنف�شهم بالإ�شافة اإىل  وتابعت لعل اختيار وزيرة لل�شباب من ال�شباب 
وغريها  ال�شطناعي  الذكاء  مثل  امل�شتقبل  وزارات  من  العديد  اإ�شناد 
الهتمام  م��دى  على  دليل  خ��ري  ه��و  ال�شباب  م��ن  قيادية  عنا�شر  اإىل 
اأن  الذي توليه القيادة لهذه الفئة ودرجة الثقة بهم وبقدراتهم على 
يعززوا مكانة الدولة املرموقة على م�شتوى عاملي و�شول اإىل اأن تكون 
يف م�شاف الدول املتقدمة بحلول الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س الحتاد 
وفقا لروؤية “الإمارات 2021 “ واأن ت�شبح اأف�شل دول العامل بحلول 
اأه��داف طموحة ولكن كل  2071 وهي  لن�شاأتها عام  املئوية  الذكرى 
ال�شحيح  الطريق  يف  ن�شري  بالفعل  اأننا  على  ت��دل  القائمة  املوؤ�شرات 

لتحقيقها. 
واأ�شافت ل �شك اأن رهان القيادة الر�شيدة على ال�شباب وال�شابات كان 
مبكانه وقد اأعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان عن 
�شعادته بروؤية كوكبة من �شباب و�شابات الوطن املوؤهلني لإدارة م�شاريع 
خدمة  يف  التوفيق  لهم  متمنيا  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  جم��ال  يف  عماقة 
يواكب متطلبات  وازده���اره ومبا  وتطوره  بنائه  ودع��م م�شرية  الوطن 
اأكرث من منا�شبة عن اعتزازه  احلا�شر وامل�شتقبل. كما �شبق وعرب يف 
بال�شباب الإماراتي وبت�شحياته من اأجل رفعة هذا البلد و�شمان �شعادة 

م�شتدامة لأبنائه.
اأن الثقة  ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي .. احلقيقة  اأخبار  وقالت 
نه�شة  ال�شباب يف  لدور  الر�شيدة  قيادتنا  اإدراك  بال�شباب تظهر مدى 
الدول واملجتمعات. كيف ل؟ وال�شباب كانوا على مدار التاريخ حمرك 
التغيري و�شانعي التحولت الكربى التي مكنت الكثري من �شعوب ودول 
العامل من النهو�س وحتقيق املعجزات.. وما من اأمة نه�شت وتطورت 

وارتقت وتعززت مكانتها اإل وكان لل�شباب دور قيادي اأو اأ�شا�شي فيها.

اأخبار ال�ساعة :

 
يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

اإيه �شي �شي اإل اإنرتنا�شيونال م.د.م.�س.
بطلب لت�شجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 288042          بتاريخ :2018/2/27   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: اإيه �شي �شي اإل اإنرتنا�شيونال م.د.م.�س.
وعنوانة : �س.ب 49287 ، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
باللون  الاتينية بخط مميز  " بالأحرف   ACCL International" كلمة  العامة:  و�شف 

الذهبي يف �شطرين و يف خلفية �شورة خريطة العامل. كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
 ال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  19  يوليو 2018 العدد 12381

دعوة انعقاد اجلمعية العمومية 
ل�سركة اإن�ساء �ض.م.خ )ال�سركة(

املوافق  يوم اخلمي�س  العمومية  لنعقاد اجلمعية  دعوتكم  ال�شركة  تود 
فندق  يف  م�شاء  ال�شاعة:02:00   2018 لعام  اأغ�شط�س  من  الثاين 
الأعمال  ج��دول  ملناق�شة  وذل��ك   ، ال�شارقة   ، البحرية  كورني�س   ، هلتون 

اأدناه واتخاذ القرارات املنا�شبة يف هذا ال�شاأن.
جدول الأعمال:
الأمور العامة:

1- املوافقة على م�شودة البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

2- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة ومدققي احل�شابات من امل�شوؤولية 

اأو اتخاذ القرار بالبدء يف الجراءات �شدهم بح�شب مقت�شى احلال
3- انتخاب ع�شوي جمل�س اإدارة بعد ا�شتقالة الع�شوين اأحمد بدرالدين 

وعبداهلل دروي�س
و�شول  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�شركة  عمليات  مبوا�شلة  ال��ق��رار  ات��خ��اذ   -4

% من راأ�س مال ال�شركة اخل�شائر املرتاكمة اىل اأكرث من 50 
ي��رج��ى م��اح��ظ��ة ان���ه وف��ق��ا لأح��ك��ام امل����ادة 178 م��ن ق��ان��ون ال�شركات 
التجارية ، يجوز للم�شاهم ان يعني كتابة ، بديا خا�شا للح�شور نيابة 
% من راأ�س املال. عنه ب�شرط األ يحمل الوكيل بهذه ال�شفة اكرث من 5 
طارق بن في�سل بن خالد القا�سمي
رئي�ض جمل�ض الإدارة

رون����ي����ل   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ���ش��اردا  ك��ارن��داك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A4437457P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0564710544

فقدان جواز �ضفر
الدين  م���ع���ني  امل����دع����و/  ف���ق���د 
بنغادي�س   ، امل��������ول  ������ش�����راج 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )A0194547(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر

ابراهيم    / امل���دع���و  ف��ق��د 
�شوريا     ، ال��������داوود  ح�����ش��ن 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )N007399764 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0564880185

فقدان جواز �ضفر
ن�شرت   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
افغان�شتان     ، ي��و���ش��ف��ى  اهلل 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )O1136562( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0588970584

فقدان جواز �ضفر
راف���ات فايز  امل��دع��و /  فقد 
باك�شتان     ، ج���اوي���د  ط��اه��ر 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )DE8915391( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507820533

فقدان جواز �ضفر



اخلميس  19   يوليو    2018  م   -   العـدد  12381  
Thursday   19   July   2018  -  Issue No   12381

06

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

اأك������دت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
ال���ع���اق���ات  ج�������ذور  اأن  امل����ع����رف����ة 
اإىل  متتد  ال�شينية   - الإم��ارات��ي��ة 

اأعماق التاريخ.
لها  ت�شريح  يف  معاليها  واأ���ش��ادت 
الرئي�س  زي��ارة فخامة  - مبنا�شبة 
للدولة  بينغ  ج��ني  ���ش��ي  ال�شيني 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  بجهود  ال��ي��وم- 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه “ التي كان لها دور كبري 
بني  الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ط��ور  يف 
الإم������ارات وال�����ش��ني ع��ل��ى خمتلف 
الأ�شعدة ال�شيا�شية و القت�شادية 
وغريها  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�شياحية  و 
ازدهارها  اأوج  اإىل  و���ش��ل��ت  ح��ت��ى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
زيارة  م��ع  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
دي�شمرب  يف  ل��ل�����ش��ني  امل�������ش���ل���ح���ة 
من  ح����زم����ة  وت����وق����ي����ع   2015
التفاهم  م���ذك���رات  و  الت��ف��اق��ي��ات 
ال��ت��ي ف��ت��ح��ت ال���ب���اب وا���ش��ع��ا اأم���ام 
للتعاون  جديدة  فر�س  ا�شتك�شاف 
التي  ال�شداقة  ع��اق��ات  وتوطيد 
قوية  �شيا�شية  اإرادة  اإىل  ت�شتند 
ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ق���ي���ادة  م���ن 

والتناغم  والعمق  بالتنوع  وتتميز 
يف خمتلف الق�شايا.

وق��ال��ت م��ع��ال��ي��ه��ا : “ ل��ق��د خطت 
دول��ة الإم���ارات و ال�شني خطوات 
وا���ش��ع��ة وب���وت���رية م��ت�����ش��ارع��ة نحو 
مزيد من التفاهم بفعل الزيارات 
امل�شرتكة  وال����رغ����ب����ة  امل���ت���ب���ادل���ة 
يف ت��ع��م��ي��ق ال���ع���اق���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة و 
جديدة  م�شتويات  اإىل  تطويرها 

مبا يخدم م�شالح البلدين«.
الثقافية  ال�����ع�����اق�����ات  وث����م����ن����ت 
وو�شفتها  ال�شينية   - الإم��ارات��ي��ة 
العاقات  فى  يحتذى  مثال  باأنها 
و  الح����رتام  على  املبنية  ال��دول��ي��ة 
ال�شراكة  اإذ حتمل  املتبادلة  املحبة 
ثقافية  اأب������ع������ادا  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
البلدين  ف���ك���ا  وح�����������ش�����اري�����ة.. 
وموروث  ع��ري��ق  ب��ت��اري��خ  يتمعتان 

ح�شاي م�شرق.

الثقايف  التبادل  زيادة  اإن  واأ�شافت 
الأ�شا�شية  امل�شتهدفات  اأحد  ت�شكل 
يف ا�شرتاتيجيتنا احلكومية فكلما 
كلما  الثقافية  ال��ت��ب��ادلت  ت��ع��ززت 
البلدين  �شعبي  ع��اق��ات  ت��ق��ارب��ت 
ت��ن��م��ي��ة قطاعات  ع��ل��ى  وان��ع��ك�����ش��ت 
اأخرى ونعمل مع اجلانب ال�شيني 
وتنظيم  اجل����ه����ود  ت���وح���ي���د  ع���ل���ى 
معار�س فنية واإبداعية م�شرتكة.

واأ�شارت اإىل اأن العاقات الثقافية 
تتمتع  وال�������ش���ني  الإم���������ارات  ب���ني 
باإمكانات �شخمة يجب ا�شتغالها 
بال�شكل الأمثل لتتوافق مع حجم 
ط���م���وح���ات ق���ي���ادت���ي ال��ب��ل��دي��ن .. 
اآليات  تر�شيخ  �شرورة  اإىل  منوهة 
ال���ت���ع���اون ال���وث���ي���ق و الإ�����ش����راع يف 
م�����ش��رتك��ة يف  ب��رام��ج ع��م��ل  تنفيذ 
و  املو�شيقى  مثل  متعددة  جمالت 
امل�شرح و الفن عرب تعزيز ح�شور 
املبدعني والفنانني الإماراتيني يف 
اأهم التظاهرات الثقافية ال�شينية 
للفنانني  بالن�شبة  نف�شه  والأم���ر 
الأحداث  يف  للم�شاركة  ال�شينيني 

الثقافية الإماراتية الهامة.
واأك�����دت م��ع��ايل وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة و 
يف  الثقافة  اأهمية  املعرفة  تنمية 
ال�شعوب  بني  التوا�شل  ج�شور  مد 
وتعزيز احل�شور الثقايف الإماراتي 
على ال�شاحة العاملية على خمتلف 
امل�شتويات مبا يربز تاريخ الإمارات 
وتراثها احل�شاري وم�شاهمتها يف 

اإثراء احل�شارة الإن�شانية.

•• اأبوظبي-وام: 

املتحدة مع جمهورية  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ترتبط 
ال�شني ال�شعبية بعاقات دبلوما�شية واقت�شادية قوية 
املتبادل  العميق  التعاون  من  متينة  اأ�ش�س  على  ترتكز 
بني البلدين ال�شديقني والتي بداأت منذ تاأ�شي�س دولة 

الإمارات يف الثاين من دي�شمرب 1971.
على  اخل��ارج��ي��ة  �شيا�شتها  يف  الإم�����ارات  حر�شت  وق��د 
اإق���ام���ة ج�����ش��ور م��ن امل��ح��ب��ة وال��ت��وا���ش��ل وات���ب���اع خطط 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ع��اق��ات��ه��ا  م��ث��م��رة يف  اإي��ج��اب��ي��ة 
لتحقيق  وب��ن��اء  م�����ش��رق  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  للم�شاهمة 
له  املغفور  وك��ان  العاملي.  وال�شتقرار  وال�شام  الأم��ن 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “رحمه اهلل” قد بعث 
ال�شيني  الدولة  رئي�س جمل�س  ان لي  �شو  اإىل  برقية 
يبلغه فيها بقيام احت��اد دول��ة الإم���ارات وقد رد �شو ان 
لي بربقية تهنئة اإىل ال�شيخ زايد يوؤكد فيها اعرتاف 
دولة  بني  العاقات  وتتميز  الإم���ارات.  بدولة  ال�شني 
منذ  م�شتمر  وت��ط��ور  ق��وي  بتعاون  وال�شني  الإم����ارات 
بدايتها ر�شميا مع تاأ�شي�س العاقات الدبلوما�شية بني 
البلدين يف نوفمرب عام 1984 اإذ حر�س البلدان على 
تطوير عاقات ال�شداقة والتعاون بينهما يف املجالت 

كافة وباإمكانات �شخمة.
زيارات  مع  امل�شتمر  التطور  يف  العاقات  هذه  واأخ��ذت 
البلدين  يف  وامل�شوؤولني  ال��ق��ادة  كبار  بها  ق��ام  متبادلة 
وب�����داأت ب���زي���ارة ر���ش��م��ي��ة ق���ام ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س ال�شيني - 
اآنذاك - يانغ �شانغكون اإىل دولة الإمارات خال �شهر 

“ رحمه  1989.. فيما قام ال�شيخ زايد  دي�شمرب عام 
 1990 ع��ام  م��اي��و  ال�شني خ��ال �شهر  “ ب��زي��ارة  اهلل 
الثنائي بني  التعاون  اإىل دعم وتعزيز  الزيارة  وهدفت 
الدولتني ومت خالها تاأ�شي�س مركز الإمارات العربية 
العربية  وال��درا���ش��ات  العربية  اللغة  لتدري�س  املتحدة 
والإ�شامية والتربع لبناء مبنى كلية اللغة العربية يف 
�شاحب  قدم  كما  بكني  يف  الأجنبية  الدرا�شات  جامعة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اأمريكي  دولر  مليون  ق��دره��ا  منحة  اهلل”  “حفظه 
كل  لتغطية  عليه  القائمني  ودع��م  لدعمه  امل��رك��ز  اإىل 
الدرا�شات  ب�����ش��وؤون  وامل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ازم���ة  الح��ت��ي��اج��ات 

العربية والإ�شامية.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قام   2008 مار�س  ويف 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
جلمهورية  اهلل” ب���زي���ارة  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
بني  الثنائية  العاقات  وتعزيز  تفعيل  بهدف  ال�شني 
اأ���ش��ا���س ال��ت��ع��اون واملنفعة  ال��دول��ت��ني وال��ت��ي ت��ق��وم على 
املتبادلة وتبادل وجهات النظر حول الق�شايا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.
كما قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ال�شعبية  ال�شني  اإىل جمهورية  بزيارة   2015 عام  يف 
والتي ج�شدت حر�س �شموه الكبري على تنمية عاقات 

ال�شداقة والتعاون مع جميع دول العامل.
واجلدير بالذكر اأنه مت افتتاح �شفارة ال�شني يف اأبوظبي 
خال اأبريل 1985 واأن�شئت القن�شلية العامة يف دبي 

خال �شهر نوفمرب عام 1988.. فيما افتتحت �شفارة 
الإمارات يف بكني يوم 19 مار�س 1987.

ال�شني  عامتني يف  قن�شليتني  الإم���ارات  دول��ة  واأن�شاأت 
واحدة يف هونغ كونغ افتتحت يف اأبريل 2000 وواحدة 
يف �شنغهاي افتتحت يف يوليو 2009.. فيما مت التفاق 
على افتتاح القن�شلية العامة الثالثة للدولة يف مدينة 

غوانغ جو ال�شينية.
ب���ني دول�����ة الإم��������ارات وال�شني  ال���ع���اق���ات  وات�����ش��م��ت 
والإقليمي  الثنائي  امل�شتويني  والتن�شيق على  بالتعاون 
ال�شراكة  خ��ال  م��ن  الق�شايا  معظم  جت��اه  وال����دويل 
نوفمرب   17 يف  البلدين  ب��ني  املوقعة  ال�شرتاتيجية 
لتكون  ببكني  الدولة  �شفارة  من  مببادرة   2012 عام 
وحمددة  البنود  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  اتفاقية 
العاقات  تفا�شيل  كل  مظلتها  حتت  تن�شوي  املعامل 
الثنائية بني البلدين وبذل املزيد من اجلهود لتحقيق 
املتبادلة  ال��ق��ي��ادي��ة  ال���زي���ارات  اإط���ار  يف  النتائج  اأف�����ش��ل 
لتن�شيق  ال��زاوي��ة  حجر  ت�شكل  وال��ت��ي  امل�شتوى  عالية 
املواقف وتكامل الأدوار بني الدول يف �شعيها اإىل حتقيق 

م�شاحلها الفعلية.
القائمة على  املتينة والتاريخية  ومن خال العاقات 
ال�شداقة والحرتام املتبادل وحتقيق امل�شالح امل�شرتكة 
بني اجلانبني اأ�شبح هناك �شراكة ا�شرتاتيجية �شملت 
بالتنمية  املتعلقة  اأب���رزه���ا  خمتلفة  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات 

القت�شادية.
وت��ع��د دول���ة الإم�����ارات ال�����ش��ري��ك ال��ت��ج��اري الأول غري 
الثنائي  التجاري  التبادل  �شهد  وق��د  لل�شني  النفطي 

 54.8 اإىل  لي�شل  املائة  يف   18.5 ن�شبته  بلغت  من��وا 
2014 وخال   -  2013 الفرتة  دولر خال  مليار 
2015 بلغت 55 مليار دولر اأمريكي ويف عام 2016 

و�شل اإىل اأكرث من 46 مليار دولر.
اأكرب �شريك جتاري  ال�شني  اأ�شبحت   2017 ويف عام 
ل���اإم���ارات حيث بلغ اإج��م��ايل ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري غري 
بنمو  دولر  مليار   53.3 م��ن  اأك���رث  بينهما  النفطي 

و�شل اإىل 15 يف املائة مقارنة مع 2016.
تقدما  ال�شينية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��اق��ات  ���ش��ه��دت  وق���د 
وت���ط���ورا م��ت��ن��ام��ي��ا خ��ا���ش��ة خ���ال ال�����ش��ن��وات الأخ����رية 
وال�شيا�شية  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��الت  على  يقت�شر  ومل 
والتجارية فقط بل �شمل جمالت اأخرى مثلت تقدما 

يف جمايل الثقافة والتعليم.
ومن اأجل تعزيز وت�شجيع التبادل الثقايف بني ال�شني 
اأول  افتتاح  ر�شميا   2010 ع��ام  خ��ال  مت  والإم�����ارات 
لتدري�س  املنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  م��در���ش��ة 
اإعداد  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شينية  اللغة 
ت�شكل  بحيث  املتخ�ش�شة  ال��ك��وادر  م��ن  وطنية  ق��اع��دة 
ج�شرا لتعزيز التوا�شل احل�شاري والثقايف اإ�شافة اإىل 
تاأ�شي�س جامعة دبي معهد كونفو�شيو�س - غري الربحي 
ال�شينية  اللغة  لتعلم  الكثريين  احتياجات  لتلبية   -
واآدابها للطلبة واأ�شحاب الأعمال لتعلم اللغة ال�شينية 
مع  والثقافية  التعليمية  العاقات  وتقوية  وثقافتها 

جمهورية ال�شني. 
اللغة ال�شينية  اإدخال  وتدر�س وزارة الرتبية والتعليم 
الهدف �شمن  لهذا  املناهج وتخ�شي�س مدار�س  �شمن 

موؤهلة علميا  ك��وادر  لإع��داد  وذل��ك  امل�شتقبلية  خطتها 
يف امل���ج���الت ك��اف��ة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وت��خ��ري��ج اأجيال 
باملقومات  العمل م�شلحة  �شوق  اإىل  الولوج  ق��ادرة على 
الأ�شا�شية التي تكفل لها الإ�شهام يف النه�شة التنموية 
يحقق  مبا  الدولة  ت�شهدها  التي  ال�شاملة  واخلدمية 
 2015 ع��ام  خ��ال  مت  كما  الر�شيدة  القيادة  تطلعات 
ت��وق��ي��ع ع���دد م��ن الت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م يف 
عدد من املجالت من بينها مذكرة تفاهم للتعاون يف 
جمالت  يف  ال��ت��ع��اون  لت�شجيع  ال��ع��ايل  التعليم  جم��ال 
التعليم  موؤ�ش�شات  بني  التعليم  ج��ودة  و�شمان  العلوم 
العايل ومراكز البحث العلمي يف كا البلدين وتبادل 
الطرفني �شنويا املنح الدرا�شية اجلامعية على اأن يتفق 
عددها  على  الر�شمية  ال��ق��ن��وات  خ��ال  م��ن  اجل��ان��ب��ان 
وجمالت الدرا�شة.. اإ�شافة اإىل توقيع اتفاقية لتبادل 
اأع�شاء هيئة التدري�س والطاب بني معهد “ م�شدر” 
و جامعة “ ت�شينغوا “ كما مت توقيع بروتوكول تعاون 
و  املعلومات  تبادل  و  الدبلوما�شي  التدريب  جم��ال  يف 
الدبلوما�شية وجامعة  الإمارات  اأكادميية  الوثائق بني 
على  ال��ت��وق��ي��ع  ب��ج��ان��ب  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة 
التعاون  لتعزيز  الأر�شفة  التعاون يف جمال  بروتوكول 
اجلانبان  وي���ويل  الأر���ش��ي��ف��ات.  واإدارة  لتنظيم  املهني 
اأن  �شاأنها  من  التي  الثقافية  ل��اأح��داث  ك��ربى  اأهمية 
تقرب امل�شافة بني ال�شعبني ففي عام 2015 ا�شتقطب 
عيد الربيع ال�شيني الذي يعترب من الأحداث ال�شعبية 
املهمة يف ال�شني عددا غري م�شبوق من ال�شياح واملقيمني 
ال�شينيني وقد اأقيم املهرجان يف دبي نتيجة للعاقات 

العاقات  تقوية  بهدف  وذل��ك  ال�شعبني  بني  املتطورة 
الثقافية  العاقات  ولتعزيز  ال�شعبني.  بني  الثقافية 
املجل�س  اأق���ام   .. البلدين  ب��ني  وال�شياحية  والتجارية 
الوطني لاإعام جناحا وطنيا �شخما لدولة الإمارات 

عام 2010 يف معر�س اإك�شبو �شنغهاي الدويل.
واأدت العاقات الدبلوما�شية والقت�شادية املتينة التي 
وتدفق  ومن��و  حتفيز  اإىل  ال�شديقني  البلدين  تربط 
الذي  الأم���ر  بينهما  وال�شياحة  وال��ت��ج��ارة  ال�شتثمار 
يف  املتبادل  التعاون  م��ن  ملزيد  ال��واع��دة  الآف���اق  يعك�س 

خمتلف القطاعات القت�شادية ال�شرتاتيجية.
ثنائية وجتارية  اتفاقية   25 اأكرث من  وقد مت توقيع 
نهاية  وال�شني حتى  الإم����ارات  ب��ني  ت��ع��اون  وم��ذك��رات 
�شجلت  فيما   .. �شملت عدة جم��الت   2017 �شبتمرب 
عام  خ���ال  ال��دول��ة  اإىل  ال���واف���دة  ال�شينية  ال�شياحة 

2016 زيارة 870 األف زائر للدولة.
2011 وحتى  ال���ف���رتة م���ن  ال��ب��ل��دان خ���ال  وت���ب���ادل 
120 زيارة ر�شمية لوفود حكومية  اأكرث من   2017
ارتبط  كما   .. اخل��ا���س  القطاع  وم��ن  جت��اري��ة  وبعثات 
تغطي  اأ�شبوعية  جوية  رحلة   75 من  باأكرث  البلدان 

خمتلف املدن ال�شينية الرئي�شية .
وحت��ت�����ش��ن دول����ة الإم�������ارات ع��ل��ى اأر���ش��ه��ا ن��ح��و 300 
القطاعات  خمتلف  يف  يعملون  �شيني  م��واط��ن  األ���ف 
القت�شادية .. فيما تعمل يف الدولة اأكرث من 4000 
اإ�شافة  احلرة  املناطق  �شركات  فيها  �شينية مبا  �شركة 
اإىل مايقرب من 300 وكالة جتارية و 5000 عامة 

جتارية.

»اإ�ضعاف دبي« توقع اتفاقية تعاون مع م�ضت�ضفى الإمارات
•• دبي-وام:

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  الإ���ش��ع��اف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة  وقعت 
جمال  يف  بينهما  التن�شيق  اإىل  ت��ه��دف  الإم�����ارات  م�شت�شفى 
نقل املر�شى اإىل امل�شت�شفى واإ�شعافهم و اإنقاذ حياتهم خا�شة 
النقل ومتكني  معايري  عليها  تنطبق  التي  املر�شية  احل��الت 
املر�شى  م��ع��ل��وم��ات  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  الط�����اع  م���ن  امل�شت�شفى 
املناوبني  الطباء  على  وتي�شريا  للعمل  ت�شهيا  الإلكرتوين 

وامل�شعفني.
وقع التفاقية خليفة بن دراي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي 
القباين مدير م�شت�شفى  الإ�شعاف والدكتور يحيى  خلدمات 

الإمارات وذلك يف مقر املوؤ�ش�شة يف ور�شان الثالثة دبي بح�شور 
عدد من امل�شوؤولني من اجلانبني. 

و�شاهد م�شوؤولو امل�شت�شفى عر�شا وثائقيا حول ن�شاأة املوؤ�ش�شة 
 2006 ع���ام  م�شتقلة يف  ك��م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع��م��ال��ه��ا  ب���دء  وت���اري���خ 
واخلدمات التي تقدمها للمجتمع وقاموا بجولة يف اأرجائها 
اطلعوا خالها على �شري العمل يف الإدارات والأق�شام املختلفة 
الفني  ال��دع��م  ���ش��ي��ارات  لعمل  مب�شط  ���ش��رح  اإىل  ا�شتمعوا  و 

ووحدات ال�شعاف واملركبات والآليات املختلفة.
ال�شاخن  اخلط  برقم  املوؤ�ش�شة  تزويد  على  التفاقية  وتن�س 
ال���ذي م��ن ���ش��اأن��ه ا�شتقبال ال��ب��اغ��ات ال����واردة و حت��دي��د من 
والرعاية  ال��ع��اج  لتلقي  امل�شت�شفى  اإىل  املوؤ�ش�شة  �شتنقلهم 

املنا�شبني وتقليل الوقت امل�شتغرق يف نقلهم وتقدمي اخلدمة 
الفائقة يف اأ�شرع وقت ممكن وباأف�شل الأ�شاليب املتاحة. و قال 
الدكتور يحيى القباين مدير م�شت�شفى الإمارات اإن التفاقية 
تعد فر�شة للتن�شيق بني اجلانبني خلدمة �شكان دبي ب�شكل 
العاملني يف  بجهود  م�شيدا   .. ع��ام  ب�شكل  الإم���ارات  و  خا�س 
موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف التي تقوم بعمل نبيل يخدم 

املر�شى وامل�شابني. 
و�شكر خليفة بن دراي اإدارة م�شت�شفى الإمارات على تعاونها 
حماية  و  اإن��ق��اذ  يف  �شت�شهم  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اإن  وق���ال  املثمر 
اجلمريا  منطقة  يف  بامل�شت�شفى  املحيطة  املنطقة  يف  املر�شى 

وما حولها.

العالقات الإماراتية ال�ضينية جناحات وتطورات متوا�ضلة عرب التاريخ

•• اأبوظبي-وام:

فخامة  زي���ارة  الإمارات” اأن  واأدب���اء  كتاب  “احتاد  اأك��د 
�شي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية لدولة 
تاريخيا  ت��ع��د منعطفا  ال��ي��وم  ي��ب��داأه��ا  ال��ت��ي  الإم������ارات 
ال�شينية خ��ا���ش��ة و  الإم��ارات��ي��ة -  ال��ع��اق��ة  يف م�����ش��رية 
باأنها  وو�شفها  ع��ام��ة..  ال�شينية   - العربية  ال��ع��اق��ة 
حدث ثقايف بامتياز. وقال حبيب ال�شايغ رئي�س جمل�س 
اإدارة الحتاد - يف بيان �شدر ام�س- اإن الزيارة تكت�شب 
اأهميتها من التاريخ الطويل من املحبة و ال�شداقة بني 
التي  املتميزة  العاقات  جانب  اإىل  وال�شعبني  البلدين 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  دعائمها  اأر�شى 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ ووجه بتوطيدها وتعزيزها 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 

الدولة “حفظه اهلل«.
واأ�شاف اإن لزيارة الرئي�س ال�شيني بعدا ثقافيا وا�شحا 
تعرب  كونها  والقت�شادي  ال�شيا�شي  بعديها  جانب  اإىل 
على  الكبري  تاأثريهما  لهما  قدميتني  ح�شارتني  ع��ن 
حا�شر وم�شتقبل الإن�شان يف كل مكان ويف ظل مبادرة 
ثقايف  تاق  من  ذلك  يعنيه  الطريق” وما  و  “احلزام 

بني ال�شعبني ال�شديقني.
ونوه يف هذا ال�شدد اإىل م�شرية العاقات الثقافية بني 
ال�شيخ  توجيهات  اإىل  ال�شاأن  .. م�شريا يف هذا  البلدين 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  “ م��رك��ز  باإن�شاء  زاي���د رح��م��ه اهلل 
الإ�شامية  وال��درا���ش��ات  العربية  اللغة  لدرا�شة  نهيان 
ليكون   1994 ال��ع��ام  يف  الأجنبية  ال��درا���ش��ات  بجامعة 
بني  وال�شامية  العربية  الثقافة  ين�شر  علميا  �شرحا 

اأو�شاط ال�شينيني. 

نورة الكعبي : العالقات الثقافية 
الإماراتية ال�ضينية مثال يحتذى به

بينغ ليوان .. قوة ال�ضني الناعمة

الإمارات و ال�ضني .. م�ضرية حافلة من التعاون القائم 
على الحرتام املتبادل و امل�ضلحة امل�ضرتكة

•• اأبوظبي - وام:

ل�شاحب  امل��ه��م��ة  ال����زي����ارة  ���ش��ك��ل��ت 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
العام  ال�����ش��ني خ���ال  جل��م��ه��وري��ة 
يف  م��ف�����ش��ل��ي��ة  حم���ط���ة   2015
التعاون  بعاقات  الرتقاء  م�شرية 
جمهورية  و  الم������ارات  دول����ة  ب��ني 
و  الأ���ش��ع��دة  خمتلف  على  ال�شني 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  �شمنها  م��ن 

والتجاري بينهما .
و تتبنى الم��ارات وال�شني توجها 
بالتنمية  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  م��ت�����ش��اب��ه��ا 
القناعة  على  يرتكز  القت�شادية 
التجارة  ب���ني  ال��وث��ي��ق  ب��ال��رتاب��ط 
وال�����ش��راك��ة وال�����ش��ل��م و الزده�����ار.. 
ال��ب��ل��دان خ��ط��وات عملية  وي��ت��خ��ذ 
لتنفيذ هذه املبادئ لتحقيق نتائج 
التبادل  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����ش��ت  م��ل��م��و���ش��ة 

البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ج��اري 
ال�شديقني. وبعد تد�شني العاقات 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
�شهدت  املا�شي  ال��ق��رن  ثمانينيات 
بينها  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���ع���اق���ة 
ال�شنوات  و���ش��ج��ل��ت  ك��ب��ريا  ت��ط��ورا 
وترية  ارتفاعا يف  املا�شية  اخلم�س 
تعزيز تلك العاقات التي حتولت 
تقوم  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��راك��ة  اإىل 
عليها فرق عمل و اتفاقيات ت�شب 
يف م�شلحة ال�شعبني. و كان للقائد 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  الباين 
نهيان طيب اهلل ثراه دوره الكبري 
ال���ع���اق���ات  ت���د����ش���ني وت���ع���زي���ز  يف 
�شهدت  التي  ال�شني  م��ع  الثنائية 
اجنازات  الر�شيدة  القيادة  ظل  يف 
ت��راك��م��ي��ة م��ن��ح��ت ل���دول���ة الحت���اد 
قوة تاأثري و ا�شعاع كدولة �شاحبة 

ر�شالة يف العامل اأجمع.
و يف هذا ال�شدد اأكد معايل �شلطان 
بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد 

الدبلوما�شية  ال����ع����اق����ات  اأن 
تربط  ال��ت��ي  املتينة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ال�شعبية  ال�������ش���ني  وج���م���ه���وري���ة 
ال�شراكة  م�������ش���ت���وى  اإىل  ت����رق����ى 

ال�شرتاتيجية.
العاقات  تد�شني  منذ  اإن��ه  ق��ال  و 
البلدين  ب�����ني  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
بينهما  ال��ت��ع��اون  م�����ش��رية  ���ش��ه��دت 
اإيجابيا  منحى  و  متوا�شا  من��وا 
م���دف���وع���ة ب���اأوا����ش���ر ال�������ش���داق���ة و 
جتمعهما  التي  املتبادل  الح���رتام 
امل�شالح  ل���ت���ح���ق���ي���ق  و����ش���ع���ي���ه���م���ا 

امل�شرتكة.
و ت��ت��م��ت��ع ع���اق���ات ال�����ش��راك��ة بني 
البلدين مبقومات كبرية للتطوير 
و التنمية خا�شة يف ظل مبادرة “ 
تطرح  ال��ت��ي  الطريق”  و  احل���زام 
�شاأنها  م��ن  وا�شعة  تنموية  فر�شا 
اإىل  ال����ع����اق����ات  ت���ل���ك  ت����ق����ود  اأن 

م�شتويات غري م�شبوقة.

العاقات  تطور  ا�شتمرار  ظل  ويف 
يكن من  البلدين مل  بني  املتميزة 
تراكم ر�شيد  اأن يحظى  امل�شتغرب 
الجن���ازات بني الم���ارات وال�شني 
القت�شادية  ال�����ش��ح��اف��ة  ب��اه��ت��م��ام 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي اع��ت��ربت��ه��ا اإجن����ازات 
ك��ب��ري كر�شت  م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ج��ه��د 
ل��ل��دول��ة جل  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��ه 
املا�شية  ال�شنوات  خال  اهتمامها 
خمتلف  اأداء  ت��ط��وي��ر  اأج�����ل  م���ن 
القطاعات القت�شادية يف الإمارات 
حتى غدت الدولة منوذجا متميزا 
ال�شتقرار  و  امل�شتدامة  التنمية  يف 
ت�شعى  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي 
ال��ع��دي��د م��ن ال����دول ح���ول العامل 
ال�شرتاتيجية  عاقاتها  لتوثيق 

معها على خمتلف ال�شعد.
و ل��ع��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة الق��ت�����ش��ادي��ة - 
وال�شني  الم����ارات  ب��ني  امل�شرتكة 
كبريا  دورا  اج���ت���م���اع���ات���ه���ا  ع����رب 
التعاون  مب�����ش��ت��وى  الرت����ق����اء  يف 

والفني  وال���ت���ج���اري  الق��ت�����ش��ادي 
م�����ن خ�������ال حت�����دي�����د ن����ح����و 13 
اأجل  م��ن  عليها  للرتكيز  ق��ط��اع��ا 
توثيق عرى التعاون بني البلدين 
ف���ي���ه���ا م����ن ب��ي��ن��ه��ا ال����ش���ت���ث���م���ار و 
الطاقة  و  ال���ط���اق���ة  و  ال�����ش��ن��اع��ة 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  و  امل��ت��ج��ددة 
املبتكرة  وال�����ش��ن��اع��ات  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
ال�شياحة  و  التعليم  و  ال�شحة  و 
اإ���ش��اف��ة اىل  وال��ط��ريان  الف�شاء  و 
املالية  واخلدمات  التحتية  البنية 

وجمالت اآخرى.
وحت�������ظ�������ى ق�����ائ�����م�����ة امل�����������ش�����اري�����ع 
وجمالت  امل�شرتكة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
بني  التجاري  والتعاون  ال�شتثمار 
ب��دع��م القيادة  الم����ارات وال�����ش��ني 
واإ�شرافها  رع��اي��ت��ه��ا  و  ال��ر���ش��ي��دة 
م�شاريع  ق��ائ��م��ة  ه���ي  و  امل��ب��ا���ش��ر 
فائدتها  ع��م��وم  يف  م�شبوقة  غ��ري 

وجدواها القت�شادية للبلدين.

•• اأبوظبي - وام:

فخامة  ليوان  بينغ  الأوىل  ال�شني  �شيدة  ترافق 
ب��ي��ن��غ يف زيارته  ���ش��ي ج���ني  ال�����ش��ي��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
كبري  �شيني  وف��د  راأ����س  على  ل��ل��دول��ة  الر�شمية 
والثقايف  التجاري  التعاون  اأوا�شر  تعميق  بهدف 
والعلمي بني البلدين. ومتثل ليوان وجه ال�شني 
اجلديد، وهو ما عرب عنه رئي�س معهد العاقات 
ال�شينية  اخلارجية  ال�شوؤون  جامعة  يف  الدولية 
حني  وا���ش��ع  ب�شكل  ال�شينية  ال�شحف  وت��داول��ت��ه 
م�شيفا  لل�شني” ..  الناعمة  “ القوة  ب�  و�شفها 
اأن بينغ يف دورها اجلديد ك�شيدة ال�شني الأوىل 
ل��ب��ل��ده��ا يف اخل����ارج وهي  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وة  مثلت 
عن  طويل  زمن  منذ  ومدافعة  ومطربة  كفنانة 
توؤرق  التي  الق�شايا  من  وغ��ريه  الفقر  مكافحة 
لدى  وحمببة  مميزة  �شورة  وحتمل  ال�شينيني 

ال�شعب.
وحت�����ش��ى ال�����ش��ي��دة ل���ي���وان ب��اه��ت��م��ام ب���ال���غ من 
و�شائل الإع��ام العاملية منذ ظهورها الأول بعد 
والافت   .. ال�شيني  الرئي�س  بفخامة  ارتباطها 
منا�شبة  م��ن  اأك���رث  يف  ا�شتطاعت  ل��ي��وان  اأن  هنا 
واأناقتها وابت�شامتها  الأنظار بردات فعلها  جذب 
الر�شمية  امل��ن��ا���ش��ب��ات  خم��ت��ل��ف  يف  وح�������ش���وره���ا 

والجتماعية التي رافقت فيها الرئي�س.
الإن�شاين  احل�����ش��ور  ت��ع��زي��ز  ل��ي��وان يف  وجن��ح��ت 
الأن�شطة  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�شاركاتها  ع��رب  لل�شني 
ال�شل،  للوقاية من  ال�شني  �شفرية  فهي  العامة، 
و�شفرية للنوايا احل�شنة ملنظمة ال�شحة العاملية، 

تعليم  ل��ت��ع��زي��ز  لليون�شكو  اخل��ا���ش��ة  وامل��ب��ع��وث��ة 
ق��ائ��م��ة فورب�س  وق���د �شمت  وال��ن�����ش��اء.  ال��ف��ت��ي��ات 
لأقوى ال�شخ�شيات الن�شائية املوؤثرة يف قوائمها 
ن�شخها  اإح����دى  يف  الأوىل  ال�����ش��ني  ���ش��ي��دة  ا���ش��م 
كتعبري عن الدور الذي باتت تلعبه داخليا وعاملياً 
ر�شم �شورة جديدة  اأن جنحت يف  بعد  خ�شو�شاً 
اأن  قبل  وجتربتها  ل��ي��وان  حياة  ولعبت  لل�شني. 
تتحول اإىل ال�شيدة الأوىل يف ال�شني دورا مهما 
يف قدرتها على تلبية متطلبات املكانة الجتماعية 
التي يتطلبها موقعها احلايل ، فقد األفت ليوان 
الإعام  وو���ش��ائ��ل  وال��ك��ام��ريات  ال�شهرة  اأ���ش��واء 
م�شريتها  ع��رب  طويلة  ل��ف��رتة  عاي�شتها  اأن  بعد 
الفنية قبل الرتباط بالرئي�س .. والتي اأدخلتها 
يف  ليوان  بينغ  ول��دت  والنجومية.  ال�شهرة  عامل 
مقاطعة �شاندونغ ال�شينية يف عام 1962، وهي 
اأ�شتاذة مو�شيقى ومغنية اأوبرا م�شهورة من طبقة 
ح�شلت  التي  ال�شني  يف  الأوىل  وتعد  ال�شربانو. 
ال�شوتية  امل��و���ش��ي��ق��ى  امل��اج�����ش��ت��ري يف  درج����ة  ع��ل��ى 
معهد  يف  الدكتوراه  بدرجة  وم�شرفة  الوطنية، 
عملت  كما  بال�شني،  املو�شيقية  ال��ف��ن��ون  تعليم 
التحرير  جي�س  يف  الفنون  لأك��ادمي��ي��ة  كرئي�شة 
ال�شعبي اآنذاك، وكانت ع�شًوا يف اللجنة الوطنية 
للموؤمتر ال�شت�شاري ال�شيا�شي لل�شعب ال�شيني، 
ال�شيني  الحت���اد  رئي�س  نائبة  وظيفة  و�شغلت 
لاأو�شاط الأدبية والفنية ونائبة رئي�س جمل�س 
ال�شينيني،  املو�شيقيني  لرابطة  ال�شابع  ال��ن��واب 
وتزوجت بينغ ليوان من �شي جني بينغ الرئي�س 
ال�شابع جلمهورية ال�شني ال�شعبية عام 1987.

احتاد كتاب الإمارات: زيارة الرئي�س 
ال�ضيني للدولة حدث ثقايف باإمتياز 



اخلميس  19   يوليو    2018  م   -   العـدد  12381  
Thursday   19   July   2018  -  Issue No   12381

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شادت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي بالتعاون الأكادميي 
ت�شم  نخبة  تخريج  يف  وجهودها  ال�شينية  اجلامعات  مع 
10 من �شباطها املتميزين اأكادمييا واكت�شابهم اخلربات 
واملعرفة يف تطبيق مفاهيم حديثة لتطوير العمل ال�شرطي 
والأمني . وقال العميد عثمان حاجي اخلوري مدير اإدارة 
البعثات يف قطاع املوارد الب�شرية اإن كوادر �شرطة اأبوظبي 
خريجي اجلامعات ال�شينية منهم من ح�شل على �شهادات 
اللغة  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ج��ان��ب  اإىل  العليا  ال��درا���ش��ات  يف 
اأن  اإىل  لفتا   .. ال�شني  يف  عريقة  جامعات  من  ال�شينية 

كبرية  اإ�شافة  يقدم  املتقدمة  ال��دول  يف  امل��ع��ارف  اكت�شاب 
اأبوظبي كمجتمع ينعم  اإمارة  يف تطوير العمل وا�شتمرار 
ب��الأم��ن وال�����ش��ام��ة م��ن خ���ال ت��ق��دمي خ��دم��ات �شرطية 
واهتمامها  الر�شيدة  القيادة  دع��م  وثمن  اجل���ودة.  عالية 
املتوا�شل بتوفري فر�س تعليمية لأبناء الوطن يف جمالت 
العاملية  اجل��ام��ع��ات  اأف�شل  يف  للدرا�شة  وابتعاثهم  العلم 
وحر�شها على اإثراء خمزونهم املعريف واإك�شابهم اخلربات 
الأم��ن والأم��ان لكي  اجلديدة لي�شهموا يف تعزيز م�شرية 
يف  ال�شرطية  املوؤ�ش�شات  طليعة  يف  اأبوظبي  �شرطة  تبقى 
وتت�شدر  امل�شتويات  اأعلى  على  املوؤهلة  الوطنية  ال��ك��وادر 
الريادة يف التميز والإب��داع حمليا ودوليا.  وقال اخلوري 

اإن الإجنازات العلمية والأكادميية التي يحققها املبتعثني 
يف جميع التخ�ش�شات الأكادميية تفتح جمالت مهمة يف 
روؤية  مع  متا�شيا  ال�شرطي  املجال  يف  امل�شتجدات  مواكبة 
ال�شباط  ق���دم  جهتهم  م��ن   .2030 اأب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
على  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  ال�شكر  املبتعثون 
من  الب�شري  العن�شر  تاأهيل  جم��ال  يف  وال��دع��م  التحفيز 
درا�شتهم  مل��وا���ش��ل��ة  للمنت�شبني  ال��ف��ر���س  اإت���اح���ة  خ���ال 
الأكادميية .. موؤكدين اأن اإجادة اللغة ال�شينية �شت�شهم يف 
تعزيز توعية اأبناء اجلالية ال�شينية وخماطبتهم بلغتهم 
الأم من خال برامج وحمات �شرطة اأبوظبي اإىل جانب 

تعزيز البيئة ال�شياحية الآمنة.

نهيان بن مبارك يح�ضر حفل ال�ضفارة امل�ضرية بذكرى ثورة يوليو املجيدة
•• اأبوظبي-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ام�س حفل ال�شتقبال الذي اأقامه �شعادة وائل ال�شيد حممد جاد 
�شفري جمهورية م�شر العربية لدى الدولة مبنا�شبة الذكرى ال� 66 لثورة 23 يوليو املجيدة.

�شوؤون  اإدارة  القمزي مدير  �شعيد عبداهلل  �شعادة  اأبوظبي  الكورني�س يف  �شانت ريجي�س  اأقيم يف فندق  الذي  كما ح�شر احلفل 
الزيارات بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

واأكد �شعادة ال�شفري وائل جاد يف كلمة له بهذه املنا�شبة اأن ثورة يوليو عام 1952، �شكلت نقطة حتول يف تاريخ م�شر احلديث 
اأن ثورة يوليو ترمز اإىل العاقة اخلا�شة وال�شتثنائية بني ال�شعب امل�شري  واأدت لتغريات كبرية يف املنطقة والعامل، م�شيفاً 

وجي�شه العظيم.
وقال اإن ثورة يوليو حققت الكثري من الإجنازات يف مقدمتها ا�شرتداد الكرامة واحلرية وا�شتقال القرار الوطني وا�شتعادة 
قناة ال�شوي�س ف�شا عن العديد من املنجزات على ال�شعيد القت�شادي واثراء احلياة الثقافية واإن�شاء ال�شد العايل وحتقيق 

جمانية التعليم.

�ضرطة اأبوظبي ت�ضيد بالتعاون الأكادميي مع اجلامعات ال�ضينية

•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
اأن زيارة فخامة  الت�شامح  نهيان وزير 
جمهورية  رئ���ي�������س  ب��ي��ن��غ  ج����ني  ����ش���ي 
ال�شني ال�شعبية لدولة الإمارات اليوم 
اخلمي�س جت�شيد حي لأهمية عاقات 
ال�شداقة والتعاون القوية التي جتمع 

البلدين ال�شديقني.
ملعاليه  ���ش��ح��ف��ي  ب���ي���ان  يف  ذل����ك  ج����اء 
الرئي�س  ف���خ���ام���ة  زي�������ارة  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
ال�شيني �شي جني بينغ لدولة الإمارات 

العربية املتحدة فيما يلي ن�شه ..
بينغ  ج���ني  ���ش��ي  ف��خ��ام��ة  زي������ارة  اإن   «
ال�شعبية  ال�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
جت�شيد حي لأهمية عاقات ال�شداقة 
وال���ت���ع���اون ال���ق���وي���ة ال���ت���ي جت��م��ع بني 
ال�شني والإم��ارات ودليل متجدد على 

ما حتظى به الإم��ارات بحمد اهلل من 
من  تنطلق  ناجحة  خ��ارج��ي��ة  �شيا�شة 
الدولة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ح��ر���س 
وا�شتقرار  و�شام  ورخ��اء  خري  م�شدر 
يف العامل كله .. هذه الزيارة با �شك 
لدولة  املهمة  املكانة  ع��ن  ق��وي  تعبري 

الإمارات بني دول العامل اأجمع.
اإن هذه املكانة املرموقة لدولة الإمارات 
بني دول العامل اأر�شى دعائمها بف�شل 
م��ن اهلل م��وؤ���ش�����س ال���دول���ة امل��غ��ف��ور له 
ال���وال���د ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
 .. ر���ش��وان��ه  و  اهلل  رح��م��ة  عليه  نهيان 
ا�شتمرت يف  و  املكانة  تاأكدت هذه  وقد 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  القيادة  ظل 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” و يف ظل العمل 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  امل��خ��ل�����س  و  اجل�����اد 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

حاكم دبي “رعاه اهلل” وكذلك بف�شل 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  ال��ع��ظ��ي��م��ة  اجل���ه���ود 
اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن 
ال��ق��ائ��د الأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 
�شموه  ب��ه  ي��ق��وم  امل�شلحة وم��ا  ل��ل��ق��وات 
م���ن دور ق���ي���ادي ف���اع���ل وم����رم����وق يف 
مع  الإيجابي  التوا�شل  حتقيق  �شبيل 
اأن تكون  اأج��ل  العامل كافة من  اأقطار 
التعاون  دول��ة الإم���ارات دائما هي بلد 

واحلكمة والتقدم والنماء .
يقوم  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  ال����زي����ارة  ه����ذه  اإن 
لدولة  ال�شيني  الرئي�س  فخامة  بها 
الإم�����ارات ت��اأت��ي و���ش��ط ظ���روف عاملية 
متغرية ومتطورة وت�شلط ال�شوء على 
اأن كا من الإم��ارات وال�شني  حقيقة 
م�شتوى  على  خا�شا  اهتماما  متثان 
كبري على  تاأثري  له  ال��ع��امل.. كاهما 
كافة..  الدولية  والتطورات  التغريات 
يف  بينهما  التعاون  اأن  ي��درك  كاهما 

املجالت كافة اأمر �شروري و مطلوب 
ال�شام  و  ال��ت��ق��دم  م�شتقبل  لت�شكيل 
يكون  ب���اأن  يلتزم  وك��اه��م��ا  ال��ع��امل  يف 
التعاون بني البلدين منوذجا للتعاون 

الدويل الناجح والبناء .
اإن��ن��ي اأع���رب ع��ن اع���ت���زازي ال��ك��ب��ري مبا 
ت���وؤك���ده ه���ذه ال���زي���ارة ال��ن��اج��ح��ة باإذن 
اهلل من اأن العاقة القوية بني �شعبي 
ووطيدة  متينة  ع��اق��ة  ه��ي  البلدين 
على  تقوم  .. عاقة  الزمن  ق��دم  منذ 
واحل�شاري  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل  اأ���ش��ا���س 
ب��ي��ن��ن��ا ان���ط���اق���ا م����ن م����ا حت���ظ���ى به 
ح�شارات  م��ن  معا  وال�شني  الإم����ارات 
ع��ري��ق��ة وت������راث ث���ق���ايف وا����ش���ع ومهم 
تبادل  و  ال���ت���ج���ارة  يف  مم��ت��د  وت���اري���خ 
والأ�شخا�س  الأف��ك��ار  وانتقال  املعارف 
ع��رب احل����دود والأق���ط���ار .. ن��ح��ن مع 
 “ اأ�شا�شيا من  ال�شني كنا دائما ج��زءا 
طريق احلرير “ القدمي كما اأننا الآن 

معا جزء مهم من “ طريق احلرير “ 
اجل��دي��د مب��ا ميثله ذل���ك م��ن حر�س 
ت�شجيع  ع��ل��ى  ب��ل��دي��ن��ا  ب���ني  م�����ش��رتك 
التجارة الدولية وحتقيق ال�شام بني 
دول العامل وتنمية املجتمع والقت�شاد 
اإر����ش���اء قواعد  ك��ل��ه وع��ل��ى  ال���ع���امل  يف 
ب��ي��ن��ن��ا ع��ل��ى قواعد  امل�����ش��رتك  ال��ع��م��ل 
امل��ج��الت وع��ل��ى كافة  ق��وي��ة يف جميع 

امل�شتويات .
والإم����ارات  ال�شني  ب��ني  ال��ع��اق��ات  اإن 
الدبلوما�شي  ال���ت���ب���ادل  ب����داأ  اأن  م��ن��ذ 
مثال  ه����ي   1984 ع�����ام  يف  ب��ي��ن��ه��م��ا 
ن���اج���ح ل��ل��ع��اق��ات ال���دول���ي���ة وه����و ما 
ال�شراكة  يف  وا����ش���ح  ب�����ش��ك��ل  ي��ت��ج�����ش��د 
تعاونهما  ويف  بينهما  ال�شرتاتيجية 
ذلك  يف  �شواء  كافة  املجالت  يف  املثمر 
القت�شادية  اأو  ال�شيا�شية  امل���ج���الت 
اأو  والب�شرية  والتعليمية  الثقافية  اأو 
الريا�شية  والأن�شطة  الفنون  جمالت 

اأو حتى يف جمالت التوا�شل الإن�شاين 
الإن�شانية  امل����ب����ادئ  و  ال��ق��ي��م  دع����م  و 
ال���رف���ي���ع���ة ال���ت���ي ي�������ش���رتك ف��ي��ه��ا بنو 
الب�شر يف كل مكان .. عاقاتنا بحمد 
ال��ق��وي م��ن قادة  ب��ال��دع��م  اهلل حتظى 
و  ل�شعب  الوا�شعة  امل�شاركة  و  البلدين 

موؤ�ش�شات ال�شني والإمارات معا .
الرئي�س  فخامة  زي���ارة  اأن  اأرى  اإن��ن��ي 
ال�شيني لدولة الإمارات امتداد طبيعي 
�شاحب  بها  ق��ام  ال��ت��ي  املهمة  ل��ل��زي��ارة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة لل�شني يف عام 2015 
وهي زيارة كما نعلم كانت ناجحة بكل 
امل��ق��اي��ي�����س واأ���ش��ه��م��ت ب�شكل وا���ش��ح يف 
دعم العاقات ال�شيا�شية والقت�شادية 
ال�شني  ج���م���ه���وري���ة  م����ع  وال���ب�������ش���ري���ة 
ال�شعبية حتى اأ�شبحت هذه العاقات 
م�شطردا  من����وا  ت�����ش��ه��د  اهلل  ب��ح��م��د 

وحر�شا كبريا على التعاون والتن�شيق 
على امل�شتويات كافة.. اإنه بف�شل زيارة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان وبف�شل هذه الزيارة لفخامة 
الرئي�س ال�شيني لدينا الآن يف ال�شني 
التعاون  ب��اأن  كاملة  قناعة  والإم����ارات 
بني ال�شني والإم��ارات ي�شهم يف تقدم 
و ا���ش��ت��ق��رار ال��ع��امل .. ل��دي��ن��ا ال��ع��زم و 
الت�شميم على اأن تكون هذه العاقات 
م��ن��ب��ع خ���ري وع���ط���اء ل��ل��ب��ل��دي��ن م��ع��ا و 

للعامل كله.
اأن���ت���ه���ز ه�����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة لأع������رب عن 
جميع  وم���ع���ي  اع����ت����زازي  و  ف���خ���ري 
به  الإم���ارات مبا حتظى  اأبناء وبنات 
مرموقة  مكانة  من  العزيزة  دولتنا 
�شاحب  ميثله  ومب���ا  ك��ل��ه  ال��ع��امل  يف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
امل��ج��ال م��ن خ�شائ�س  نهيان يف ه��ذا 
القيادة الناجحة التي وهبها اهلل له 

.. اإن زيارة فخامة الرئي�س ال�شيني 
هي منا�شبة نعتز فيها بقادة الوطن 
الغالية  دول��ت��ن��ا  مب��واق��ف  نفتخر  و 
يف دع���م ج��ه��ود ال��ت��ق��دم وال��ت��ن��م��ي��ة و 
م��ن��ا���ش��رة ق�����ش��اي��ا احل���ق و ال��ع��دل و 
اإن���ن���ي على  ال�����ش��ام يف ك���ل م��ك��ان .. 
ثقة كاملة باأن زيارة فخامة الرئي�س 
اإىل  اهلل  ب���اإذن  ت���وؤدي  �شوف  ال�شيني 
تعميق العاقة القوية بني البلدين 
ملا فيه م�شلحة ال�شعبني ال�شديقني 

وم�شلحة العامل اأجمع » .

نهيان بن مبارك : زيارة الرئي�س ال�ضيني للدولة تعبري قوي عن املكانة املهمة لالإمارات يف العامل

م�سيدة بدعم حممد بن زايد

جمعية كلنا الإمارات ت�ضيد بتطور العالقات الإماراتية ال�ضينية 
»برواز دبي« ي�ضيء باللون الأحمر احتفال بالأ�ضبوع الإماراتي ال�ضيني

•• دبي-وام:

ت�شارك بلدية دبي باإ�شاءة برواز دبي باللون 
ال�شعبية  ال�شني  علم  ميثل  ال��ذي  الأح��م��ر 
ال�شيني  الإم��ارات��ي  الأ�شبوع  �شعار  وعر�س 
ع���رب ���ش��ا���ش��ات ال������ربواز وذل�����ك ت��زام��ن��ا مع 
اأم�س  الأ�شبوع الإماراتي ال�شيني الذي بداأ 
اجلاري  ي��ول��ي��و   24 ح��ت��ى  وي�شتمر  الأول 

احتفاء بزيارة الرئي�س ال�شيني للدولة.
وت��ع��ت��رب ال��ع��اق��ات ب��ني الإم�����ارات وال�شني 
الطابع  عاقات قوية وقدمية يغلب عليها 
ال�شنوات الأخرية  التجاري وتطورت خال 
ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  ع����دد  اأ����ش���ب���ح  ب��ح��ي��ث 
خمتلف  متار�س  �شركة  اآلف  الأربعة  يفوق 
املجالت مبا يف ذلك ال�شتثمارية والتجارية 
اأ�شواق ومراكز  بالدولة عدة  اأنه توجد  كما 
اأب���و ظبي ودبي  ك��ل م��ن  جت��اري��ة �شينية يف 

وعجمان.
وجت��در الإ���ش��ارة اإىل اأن��ه مت م��وؤخ��را اإطاق 
نظام حجز التذاكر الإلكرتوين واخلدمات 
ال��ذك��ي��ة ل����ربواز دب���ي وال����ذي ي��وف��ر للزوار 
طريقة �شهلة حلجز التذاكر م�شبقا و�شمان 
اختيار وقت الزيارة املف�شل لهم خا�شة واأن 
ال�شياحية  امل�شاريع  اأه��م  ال��ربواز يعترب من 
امل��م��ي��زة ال���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ب��ل��دي��ة دب����ي ويتيح 
للزائر بارتفاعه املميز روؤية املدينة القدمية 

العاقات  بعمق  الم����ارات  كلنا  جمعية  رح��ب��ت 
وال�����ش��ني وب�شيف  الم�������ارات  ب���ني  ال�����ش��دي��ق��ة 
ال��ك��ب��ري فخامة  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ب���اد وال���ق���ي���ادة 
�شعيد  بخيته  �شعادة  وقالت  ال�شيني.  الرئي�س 
 : اجلمعية  ادارة  جمل�س  ع�شو  املن�شوري  علي 
ت�شتمد العاقات بني دولة الإمارات وجمهورية 
ال�شرتاتيجية  من  ور�شوخها  متانتها  ال�شني 
بعيدة املدى التي ربطت بني البلدين منذ وقت 
مبكر من تاأ�شي�س الدولة يف ظل املوؤ�ش�س الباين 
ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
ثراه  ويف عهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل وبدعم 
زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واهتمام �شاحب 
امل�شلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب  نهيان  ال 
التبادلت  انعك�س على  ، مما  ابوظبي  ويل عهد 
الزمن،  عرب  املتنامية  والتجارية  القت�شادية 
واأي�شاً بف�شل العاقات الثقافية التي اأ�شبحت 
بثقافة  الهتمام  ت��زاي��د  م��ع  وتنوعاً  غنى  اأك��رث 
ال�شياحي،  القطاع  ويف  متبادل.  ب�شكل  البلدين 
الوثيقة،  العاقات  لهذه  وا�شحاً  انعكا�شاً  نرى 
قائمة  العام  بداية  منذ  ال�شني  ت�شدرت  حيث 

اأكرب الأ�شواق اخلارجية من ناحية عدد النزلء 
من مواطنيها باملن�شاآت الفندقية خال الأ�شهر 

اخلم�شة الأوىل«.
املن�شوري:  علي  �شعيد  بخيته  �شعادة  واأ�شافت 
بالوجهة  ال�شيني  ال�شائح  اهتمام  لنمو  ونظراً 
املتميزة الم��ارات والتي جتمع ما بني الأ�شالة 
وال�شياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  ع��م��ل��ت  واحل���داث���ة، 
من  العديد  مع  وثيق  ب�شكل  م�شكورة  باأبوظبي 
اجلهات املحلية لت�شهيل و�شول ال�شائح ال�شيني 
لتن�شيط القطاع وتوفري جتربة �شياحية جذابة، 
ت�شهيات  ت��ق��دم  عاملية  م��راف��ق  اإن�����ش��اء  مت  فقد 
وخ�شو�شاً  ال�شيني،  ال��زائ��ر  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 
وتاأ�شريات  ال��دف��ع،  وط��رق  باللغة،  يتعلق  فيما 
ربط جوي مرن على  وتوفري خطوط  الزيارة، 
م��ن اأ���ش��ط��ول ح��دي��ث م��ن ال���ط���ائ���رات، ف�شًا 
وال�شتثمارية  التجارية  العاقات  توطيد  عن 
ال�شرتاتيجي  ال��ق��رار  �شاهم  بينما  امل�شرتكة. 
تاأ�شرية  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  زوار  مبنح 
احلدودية  واملنافذ  املطارات  و�شول  عند  دخول 
اأبوظبي  اإىل  ال�����ش��ني  ال����زوار م��ن  ع���دد  يف من��و 
ال�شات  وم��ع تطور  اأ�شعاف،   5 اأك��رث من  اإىل 

مفتوحة  اآفاقاً  نرى  البلدين  الدبلوما�شية بني 
وم�شجعة للعاقات بني البلدين.

اإن  املن�شوري:  علي  �شعيد  بخيته  �شعادة  وقالت 
بالمارات  ال�شيني  ال�شائح  اهتمام  منو  تطور 
ي���اأت���ي م���ن ال��ع��اق��ات امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي جت��م��ع بني 
الدبلوما�شية  امل����ج����الت  يف  ل��ي�����س  ال���ب���ل���دي���ن 
والتجارية فقط، بل اأي�شاً يف جماليات اجلوانب 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ملعر�س  �شبق  فقد  الثقافية، 
عام  يف  �شرف  �شيف  بال�شني  الحتفاء  للكتاب 
الكتاب  م��ن  م��رم��وق  وف��د  وا�شت�شاف   2017
وامل��ب��دع��ني ال���ذي���ن ���ش��اه��م��وا يف اإث������راء احل���وار 
ت��ع��د منا�شبة  ب��ي��ن��م��ا  ال���ط���رف���ني،  ب���ني  ال��ث��ق��ايف 
من  يناير  �شهر  يف  اجل��دي��دة  ال�شينية  ال�شنة 
الثقافية يف  رئي�شاً على الأجندة  كل �شنة حدثاً 
ت�شارك  ال��ذي  الحتفال  ي�شتقطب  اإذ  الإم���ارات 
اإىل  ال�شينيني  من  اآلف  التجارية  املراكز  فيه 
جانب الأهايل ، يف م�شهد تتمازج فيه الثقافات 
نتطلع  اإن��ن��ا  من�شجم.  ب�شكل  ال�شعوب  وتقاليد 
القطاعني  والزده����ار يف  النمو  م��ن  امل��زي��د  اإىل 
املتينة  ال��ع��اق��ات  بف�شل  وال��ث��ق��اف  ال�����ش��ي��اح��ي 
�شعيد  ���ش��ع��ادة بخيته  واأ���ش��اف��ت  ال��ب��ل��دي��ن.  ب��ني 

مب�شتويات  الم����ارات  امل��ن�����ش��وري:  تتمتع  علي 
عالية من الأمن والأم��ان على م�شتوى العامل، 
الأو�شط  ال�شرق  يف  مف�شلة  وجهة  يجعلها  مما 
يبحث  ال��ذي  ال�شيني  ال�شائح  قبل  من  ل�شيما 
عن جتارب حتاكي التطور والنفتاح والندماج 
ال��ث��ق��ايف ، وق���د ���ش��ه��دن��ا اه��ت��م��ام��اً م��ت��زاي��داً من 
وجهات  م��ن  متنحه  مب��ا  ال�شيني  ال�شائح  قبل 
مميزة تعك�س غنى احلياة الثقافية يف الإمارات 
حول  من  متعددة  جن�شيات  فيها  تتعاي�س  التي 

العامل.
ادارة  جمل�س  ع�شو  ق��ال��ت  ذل���ك  اىل  وا���ش��ت��ن��ادا 
اأن العاقات  اجلمعية جلمعية كلنا الم��ارات : 
الوطيدة بني حكومتي دولة الإمارات وجمهورية 
اأعداد  امللحوظ يف  النمو  ال�شني قد �شاهمت يف 
ال�شياح ال�شينيني اإىل المارات وزيادة معدلت 
بني  املتبادل  والتجاري  القت�شادي  ال�شتثمار 
ال��ب��ل��دي��ن. وق���د ���ش��ج��ع��ت الم������ارات ه���ذا النمو 
على تنظيم املزيد من احلمات الرتويجية يف 
ال�شياحية،  الوجهة  ال�شينية عن مميزات  املدن 
وتنوع اخليارات الرتفيهية والت�شوق واملقومات 

الثقافية والرتاثية اجلاذبة.

•• دبي -وام:

وقعت هيئة ال�شحة بدبي ام�س مذكرة تفاهم مع هيئة 
املعرفة والتنمية الب�شرية بهدف تعزيز التعاون امل�شرتك 
بني الطرفني يف الإ�شراف على ال�شوؤون ال�شحية �شمن 
تقييم  واعتماد معايري  واع��داد  بدبي  املدار�س اخلا�شة 
وتدريب  ال�شحي  باملحور  املتعلقة  التعليمية  املن�شاآت 
ال�شحة  ب��رام��ج  على  املن�شاآت  ه��ذه  يف  الطبية  ال��ك��وادر 

املدر�شية.
بتخ�شي�س  امل��دار���س  اإل���زام  التفاقية  مبوجب  و�شيتم 
مع  متا�شيا  ال��ب��دين  للن�شاط  اأ�شبوعيا  دقيقة   150
م��ت��ط��ل��ب��ات ���ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش��ح��ة امل��در���ش��ي��ة امل��ع��ت��م��دة من 
النف�شي  ال��دع��م  ب��رام��ج  وتنفيذ  وتطوير  دب��ي  حكومة 
والج��ت��م��اع��ي وب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
الدعم  ت��اأم��ني  ع��ل��ى  وال����ش���راف  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال��ط��ل��ب��ة يف  ال��ه��م��م م��ن  النف�شي وال�����ش��ح��ي لأ���ش��ح��اب 
اإ�شافة  الهمم  اأ�شحاب  مراكز  ويف  التعليمية  املن�شاآت 
اىل تطوير وتنفيذ �شيا�شات ال�شحة املدر�شية ودلئلها 
ال�شحة  املتعلقة بربامج  املناهج  الر�شادية ومقرتحات 
املدر�شية وال�شراف الكامل على تنفيذ برنامج ال�شحة 

املدر�شية يف املن�شاآت التعليمية.
معايل  بدبي  ال�شحة  هيئة  مبقر  التفاهم  مذكرة  وقع 
حميد حممد القطامي مدير عام هيئة ال�شحة و�شعادة 
الدكتور عبد اهلل حممد الكرم رئي�س جمل�س املديرين 
مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي بح�شور 
عدد من املدراء التنفيذيني وامل�شوؤولني بكا الهيئتني.

واأك�����د م��ع��ايل ال��ق��ط��ام��ي ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى تعزيز 
�شراكاتها ال�شرتاتيجية وتكاملها مع خمتلف الدوائر 
اأهدافها  لتحقيق  دب���ي  اإم����ارة  يف  املحلية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
التحول  ظ���ل  ال��ط��م��وح��ة يف  وب���راجم���ه���ا  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا 
الإ�شرتاتيجي الذي ت�شهده الهيئة حاليا والذي يوؤ�ش�س 
مل��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء وال��ب��ن��اء ترتجم 
الروؤية الثاقبة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي “رعاه اهلل “ ورعايته الكرمية لهذا القطاع 
�شمو  م��ن  ال��احم��دود  بالدعم  ال���ذي يحظى  احل��ي��وي 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي واملتابعة احلثيثة من �شمو 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

املالية رئي�س هيئة ال�شحة بدبي.

وقال معاليه ان توقيع هذه املذكرة ياأتي �شمن اجلهود 
التي تقوم بها هيئة ال�شحة بدبي بالتعاون مع �شركائها 
يف  املدر�شية  ال�شحة  �شيا�شة  لتنفيذ  ال�شرتاتيجيني 
المارة لاأعوام 2018 2021- التي اعتمدها �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
العام  الإط��ار  تعد  والتي  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي 
وال�شامل لتوحيد اجلهود والروؤى واملبادرات بني خمتلف 
اجلهات احلكومية ذات العاقة لتطوير وبناء خدمات 
ت�شتجيب لاحتياجات وتتعاطى  �شحة مدر�شية كفوؤه 
مع امل�شكات مبرونة عالية وتركز يف حماورها املختلفة 
على الوقاية وت�شجيع الطلبة على تبني اأمناط احلياة 

ال�شحية واأهمية الك�شف املبكر عن الأمرا�س.
ال�شحة  هيئة  توليه  ال���ذي  اله��ت��م��ام  معاليه  واأو���ش��ح 
املعلومات  اإىل  ي�شتند  لبناء نظام �شحي مدر�شي  بدبي 
ال�شحية  وامل��وؤ���ش��رات  الإح�شائية  والتحاليل  والأدل����ة 
على  اجل��دي��دة  املدر�شية  ال�شحة  �شيا�شة  ���ش��ددت  حيث 
امل��رت��ب��ط��ة بال�شحة  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��ن��ظ��م  ب��ح��وث  اأه��م��ي��ة 
و�شكل  ح��ج��م  لتحديد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ك��خ��ي��ار  امل��در���ش��ي��ة 
اإىل  ال�شحية و�شبل مواجهتها م�شريا  امل�شاكل  وماهية 
اأن هيئة ال�شحة بدبي تفخر ب�شراكتها مع هيئة املعرفة 

الب�شرية وهي ما�شية يف جهودها وبراجمها  والتنمية 
يف ا�شتثمار اأوجه التعاون بينها وبني خمتلف املوؤ�ش�شات 
والأهداف  دبي  حلكومة  العامة  التوجهات  يخدم  ومبا 
ال�شرتاتيجية التي تتبناها هيئة ال�شحة بدبي لتحقيق 

روؤيتها يف الو�شول اىل جمتمع اأكرث �شحة و�شعادة.
�شعادته  عن  الكرم  عبداهلل  الدكتور  اأع��رب  جانبه  من 
دبي  يف  ال�شحة  هيئة  م��ع  املمتدة  ال�شراكة  مبوا�شلة 
التعليم  قطاع  يف  طلبتنا  حياة  ج��ودة  تعزيز  اأج��ل  م��ن 
التفاهم  مذكرة  اأن  اإىل  م�شريا  دب��ي  اإم���ارة  يف  اخلا�س 
ت�شكل امتدادا جلهود م�شرتكة بني خمتلف فرق العمل 
املعنية بهدف تعزيز اأمناط احلياة ال�شحية والريا�شية 

يف املوؤ�ش�شات التعليمية مبختلف اأنواعها واأ�شكالها. 
واأ�شاف اأن جودة حياة الطلبة و�شعادتهم واتباع اأمناط 
لفريق  اأول��وي��ة  ت�شكل  حياة  كاأ�شلوب  ال�شحية  احل��ي��اة 
عمل الهيئة و�شوف نوا�شل العمل مع زمائنا يف هيئة 
ال�شحة بدبي من اأجل تقدمي الدعم ملختلف الأطراف 
الأمور  واأول��ي��اء  وطلبة  وجامعات  م��دار���س  م��ن  املعنية 
وتربويني وم�شتثمرين من اأجل بلوغ اأهدافنا امل�شرتكة 
والرتقاء ب�شعادة طلبتنا وجمتمعنا مبا يقود اإىل بلوغ 

الأهداف امل�شتقبلية لإمارة دبي.

ال�ضفري البحريني يطلع على اأن�ضطة 
وخدمات املركز الوطني للتاأهيل

•• اأبوظبي-وام:

�شفري  خليفة  اآل  حمد  بن  علي  بن  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  �شعادة  اطلع 
البحرين لدى الدولة على اأن�شطة وخدمات املركز الوطني للتاأهيل الهادفة 
املتبعة لتح�شني  الوقاية  برامج  الإدم��ان وعلى  وتاأهيل مر�شى  اىل عاج 
العقلية  املوؤثرات  وخماطر  اآفة  من  واملجتمع  واملراهقني  ال�شباب  وحماية 

وتقدمي العاج املنا�شب ح�شب كل حالة من حالت مر�س الإدمان.
جاء ذلك خال زيارة �شعادة ال�شفري للمركز ولقائه �شعادة الدكتور حمد 

عبداهلل الغافري مدير عام املركز.
وقال مدير عام املركز اأن الزيارة تاأتي تتويجا لاإجنازات وامل�شتوى الذي 
و�شل اإليه املركز وذلك بف�شل الدعم والتوجيه من القيادة الر�شيدة مما 
اأ�شهم يف نقل املركز اإىل مراتب عليا على اخلارطة الإقليمية والعاملية ملراكز 
وموؤ�ش�شات عاج مر�س الإدمان واأ�شبح من اجلهات الرائدة والريادية يف 
العاج والتاأهيل وتقدمي اخلربات والتدريب والتعليم جلميع العاملني يف 

جمال الوقاية والعاج والتاأهيل.
اخلدمات  على  للتعرف  تاأتي  البحريني  ال�شفري  �شعادة  زي��ارة  اأن  واأ�شاف 
املقدمة باملركز والذي يتوافق مع اأعلى معايري اخلدمات العاجية املقدمة 

ملر�شى الإدمان على املوؤثرات العقلية.
اأكرب  من  حاليا  يعد  للتاأهيل  الوطني  للمركز  اجلديد  املبنى  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شتيعابية  ال�شعة  تبلغ  حيث  املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  امل��راك��ز 
واملرافق  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات  اىل  اإ���ش��اف��ة  ���ش��ري��را   169 ح���وايل  للمركز 

الأخرى التابعة له.
تقدمها  التي  املتخ�ش�شة  للخدمات  نوعية  اإ�شافة  ميثل  املركز  اأن  واأك��د 
يف  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  حتقيق  يف  و�شي�شاهم  ال��دول��ة 

جمال اخلدمات الجتماعية.
من جانبه اأ�شاد �شعادة ال�شفري البحريني بالتعاون الذي اأبدته اإدارة املركز 
وت�شخريها جميع الإمكانيات املتاحة من اأجل ال�شتفادة الق�شوى من هذه 

التجربة.
واأبدى ال�شيف الزائر اعجابه بالربامج واخلطط العاجية التي يقدمها 
الجتماعية  البيئة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  تطبيقها  واآل��ي��ات  للمر�شى  امل��رك��ز 
اخلليجية وكذلك مب�شتوى الحرتافية الذي و�شل اإليه مقارنة مع املراكز 

الإقليمية والعاملية.
واأعرب �شعادته عن اعتزازه بالتعاون مع املركز الوطني للتاأهيل يف اإقامة 
عاقات �شراكة وال�شتفادة من اخلربات والإمكانيات التي طورها املركز يف 

عاج وتاأهيل مر�شى الإدمان ب�شرية تامة.
ال�شفري  اآل خليفة  ال�شيخ خالد بن عبداهلل  الزيارة ثمن �شعادة  ويف نهاية 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ال�����دور ال����ذي ي��ق��وم ب���ه امل���رك���ز و���ش��ك��ر ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ح�شن 

ال�شتقبال.

»�ضحة دبي« و»هيئة املعرفة«: اإلزام املدار�س بـ150 دقيقة اأ�ضبوعيا للن�ضاط البدين
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

واملوا�شات  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
تطوير  م�����ش��روع  اف��ت��ت��اح  دب����ي  يف 
�شارعي  و  ال�������ش���اب���ع  ال���ت���ق���اط���ع 
الياي�س و الأ�شايل 15 �شبتمرب 

املقبل. 
تكلفته  تبلغ  ال��ذي  امل�شروع  ي�شهم 
درهم  مليون  و200  مليار  قرابة 
يف تدعيم املحاور املوازية وامل�شاندة 
ل�شارع ال�شيخ زايد والت�شجيع على 
املرورية  حتويل جزء من احلركة 
امل��وازي��ة ل��ه مثل  امل��ح��اور  اإىل  منه 
الأ����ش���اي���ل و�����ش����ارع اخليل  ����ش���ارع 
و  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حممد  و���ش��ارع 
���ش��ارع ال�شيخ زاي��د ب��ن ح��م��دان اآل 
نهيان و�شارع المارات وذلك عرب 

�شارع الياي�س.
دعم احلركة  اإىل  امل�شروع  ويهدف 
من  الب�شائع  وحركة  القت�شادية 
وتوفري  ع��ل��ي  ج��ب��ل  م��ي��ن��اء  اإىل  و 

مداخل وخمارج اإ�شافية للم�شاريع 
التطويرية يف املنطقة مثل م�شروع 
جاردنز  ودي�����ش��ك��ف��ري  ال���ف���رج���ان 
التطويري.  علي  جبل  وم�����ش��روع 
افتتاح  بعد  اأن��ه  الهيئة  واأو�شحت 
بوابة  ت���رك���ي���ب  ���ش��ي��ت��م  امل���������ش����روع 
“ على  “�شالك  امل��روري��ة  التعرفة 
�شارع ال�شيخ زايد يف منطقة جبل 
�شارع  تقاطع  قبل  وحت��دي��داً  علي 
الياي�س  ���ش��ارع  م��ع  زاي���د  ال�شيخ 

يبداأ  اأن  “ على  ال�شابع  “التقاطع 
الت�شغيل 24 اأكتوبر املقبل .

املدير  الطاير  مطر  �شعادة  وق��ال 
املديرين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
اإن  وامل��وا���ش��ات  ال��ط��رق  هيئة  يف 
ال�شابع  التقاطع  تطوير  م�شروع 
وتطوير  زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع  على 
�شارعي الياي�س والأ�شايل �شيوفر 
طاقة ا�شتيعابية اإ�شافية للمحاور 
املوازية ل�شارع ال�شيخ زايد مبعدل 
ال�����ش��اع��ة يف  يف  م��رك��ب��ة  األ���ف   12
الجتاهني ويلبي متطلبات النمو 
ت�شهده  ال��ذي  العمراين  والتو�شع 
اإم��ارة دبي وي�شهم يف رفع الطاقة 
الياي�س  �شارع  ال�شتيعابية ملحور 
لت�شل اإىل قرابة 20 األف مركبة 
ي�شهم  و  الجتاهني  يف  ال�شاعة  يف 
ال���رح���ل���ة بني  ت��ق��ل��ي�����س زم�����ن  يف 
التقاطع ال�شابع على �شارع ال�شيخ 
زايد و�شارع ال�شيخ حممد بن زايد 

اإىل قرابة اأربع دقائق.

•• دبي-الفجر: 

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
ال�شرطة والأمن العام بدبي، على م�شروع ا�شتحداث تطبيق 
الداخلية  وزارة  اأع��دت��ه  ال���ذي  ه��ات��ف��ك،  ال�����ش��رط��ة يف  م��رك��ز 
بالتعاون مع مكتب نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي، 
وال��ذي يوفر خدمة الإب��اغ عن اجلرائم والق�شايا الواقعة 

على اجلمهور من خال الهاتف النقال.
جاء ذلك خال الجتماع الذي تراأ�شه معاليه بقاعة ال�شام 
يف القيادة العامة ل�شرطة دبي، بح�شور �شعادة العميد حمد 

الحتادية،  اجلنائية  ال�شرطة  عام  مدير  العميمي،  عجان 
ال�شرطة اجلنائية  نائب مدير  الأحمد،  والعميد عبدالعزيز 
نائب  م�شت�شار  م�شاعد  امل��ن��اع��ي،  ول��ي��د  والعميد  الحت��ادي��ة، 
رئي�س ال�شرطة والأمن العام للدرا�شات والبحوث البتكارية 
وال�شرتاتيجية، وعدد من ال�شباط وامل�شوؤولني من خمتلف 
القطاعات ال�شرطية بوزارة الداخلية، والتي �شملت ال�شرطة 
واخلدمات  املتعاملني،  اإ�شعاد  وم��راك��ز  الحت��ادي��ة،  اجلنائية 

الإلكرتونية.
وا�شتعرا�س  الربنامج  اه���داف  عر�س  الجتماع  خ��ال  ومت 
ووجه  ي�شملها،  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  التطبيق،  ع��م��ل  خ��ط��وات 

معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، بتطوير التطبيق بحيث 
املبلغ  ي�شتطيع  بحيث  للم�شتخدم،  مب�شطا  ا�شتخدامه  يكون 
اأية  وب��دون  �شهولة  بكل  البيانات  اإدخ���ال  التطبيق  ه��ذا  عرب 

تعقيدات.
كما اطلع معاليه على الآلية التي يعمل بها التطبيق، وكيفية 
ومناطق  ال�شرطة  مراكز  قبل  من  وتلقيها  البيانات  اإدخ��ال 
اأو اجلرمية املبلغ عنها،  الخت�شا�س التي يقع فيها احلادث 
فيها  يتخذ  ال��ت��ي  الزمنية  وامل���دة  امل��ب��ل��غ،  على  ال���رد  وكيفية 
قبل  عليه من  ال��رد  الباغ حتى  تقدمي  بداية  الإج���راء من 

م�شوؤويل النظام.

•• اأبوظبي -وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  رعاية  حتت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الوزارة  نظمت  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  اح��ت��ف��ال  ام�����س 
من  يوليو   18 ي�شادف  ال���ذي  للنزلء 
ك���ل ع����ام وذل�����ك ب���ال���ت���ع���اون م���ع مكتب 
الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات 
واجل�����رمي�����ة ب�������دول جم���ل�������س ال���ت���ع���اون 
باب  ف���ريم���ون���ت  ف���ن���دق  اخل���ل���ي���ج���ي يف 
اللواء  احلفل  ح�شر  اأبوظبي.   - البحر 
ال���رك���ن خ��ل��ي��ف��ة ح����ارب اخل��ي��ي��ل��ي وكيل 
وكيل  واأك����د  ب��الإن��اب��ة.  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
له  ت�شريح  يف  بالإنابة  الداخلية  وزارة 
ال�شرطية  القيادة  املنا�شبة حر�س  بهذه 
الكفيلة  ال�شبل  ت��وف��ري  على  ال��دول��ة  يف 
باإ�شاح وتاأهيل النزلء واإعادة دجمهم 
يف حم��ي��ط��ه��م الج���ت���م���اع���ي والأ�����ش����ري 
لفتا  جمتمعهم..  يف  فاعلني  ليكونوا 
مت�شامح  الإم���������ارات  جم��ت��م��ع  اأن  اإىل 
وم���ت���ج���ان�������س ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ع���دد 
من  اأر���ش��ه.  على  تقيم  التي  اجلن�شيات 
�شعيد  العميد عبداحلكيم  اأعرب  جانبه 
ال�شويدي مدير عام املوؤ�ش�شات العقابية 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  والإ����ش���اح���ي���ة 
والتقدير  ال�شكر  عن  باحلفل  له  كلمة 
الحتفال  هذا  ت�شريفهم  على  للح�شور 
لليوم  ال�شنوية  ال��ذك��رى  ي��واف��ق  ال���ذي 
ال��ع��امل��ي ل��ل��ن��زلء يف ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر من 
وال��ذي يقام تخليدا  ع��ام  يوليو من كل 
لذكرى رحيل املنا�شل نيل�شون مانديا 
بو�شفه رمزا عامليا يف الن�شال ال�شلمي.

واأكد اإن دولة الإمارات ت�شري على خطى 
له  امل��غ��ف��ور  نه�شتها  وب����اين  م��وؤ���ش�����ش��ه��ا 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
اهلل ثراه” املعروف عنه طوال م�شريته 
ل��ل��ح��ق واخل����ري والوفاء  احل��اف��ل��ة ح��ب��ه 

والعطاء ومد يد العون للمحتاج اأيا كان 
جن�شه اأو معتقده اأو موقعه يف املجتمع.

وق����ال ان����ه ان��ط��اق��ا م���ن اإمي�����ان وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ت��وج��ي��ه��ات واه���ت���م���ام من 
اآل  زاي��د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية باحلقوق الإن�شانية التي يجب 
العقابية  املوؤ�ش�شات  ن��زلء  بها  يتمتع  اأن 
والإ�شاحية على م�شتوى الدولة فقد 
وتدريب  ت��اأه��ي��ل  على  ال����وزارة  حر�شت 
العقابية  باملوؤ�ش�شات  العاملني  وتعليم 
املرتبطة  ال��ع��ل��وم  ل��ك��اف��ة  والإ���ش��اح��ي��ة 
بالعمل العقابي والإ�شاحي والتاأهيلي 
والأنظمة  امل���م���ار����ش���ات  لأف�������ش���ل  وف���ق���ا 
ملبداأ  وت��ر���ش��ي��خ��ا  ال��ع��اق��ة  ذات  ال��ع��امل��ي��ة 
اإعداد  خ��ال  م��ن  العمل  يف  التخ�ش�س 

وربط  املتخ�ش�شة  التدريبية  ال��ربام��ج 
هذه الربامج بحاجات العمل.

الأهمية  اأول������ت  ال��������وزارة  اإن  واأ�����ش����اف 
و�شامة  اأمن  على  للمحافظة  اخلا�شة 
الرعاية  ت���وف���ري  خ�����ال  م����ن  ال����ن����زلء 
التاأهيل  وبرامج  والجتماعية  ال�شحية 
والإ������ش�����اح الب���ت���ك���اري���ة ال���ت���ي حتقق 
الدولية  واملعايري  القانونية  املتطلبات 
بحقوق  املرتبطة  ال���ش��رتاط��ات  وك��اف��ة 
الإن�شان من اأجل تنمية و�شقل مهاراتهم 
لت�شاعدهم  واملهنية  العلمية  وقدراتهم 

يف اإعادة اندماجهم يف املجتمع.
ت��ن��ف��ي��ذ ح��زم��ة من  ان����ه مت  اإىل  واأ�����ش����ار 
خال  والإ�شاحية  التاأهيلية  الربامج 
الربامج  منها   2017-2016 عامي 
والتاأهيل  الدرا�شة  وا�شتكمال  التعليمية 

ل�����ش��وق ال��ع��م��ل وال���ربام���ج م��ه��ن��ي��ة مثل 
النجارة واخلياطة وميكانيك ال�شيارات 
والثقافية  الدينية  الربامج  اإىل  اإ�شافة 
وال��ري��ا���ش��ي��ة وك����ان ه���ذا الجن����از ثمرة 
كافة  م��ع  امل�����ش��رتك  وال��ت��ع��اون  التن�شيق 
ال�������ش���رك���اء ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني ل�������وزارة 
ال���داخ���ل���ي���ة م����ن ال����������وزارات وال����دوائ����ر 
الحتادية واملحلية وال�شفارات والهيئات 
العام  القطاع  وموؤ�ش�شات  الدبلوما�شية 
واخلا�س حر�شهم على تعزيز وتوطيد 
العقابية  املوؤ�ش�شات  قطاع  م��ع  العاقة 

والإ�شاحية.
الوطني  بال�شام  ب���داأ  الح��ت��ف��ال  وك���ان 
ال�شرطة وتاوة  عزفته فرقة مو�شيقى 
اآي������ات م���ن ال����ق����راآن ال���ك���رمي ث���م األقت 
ق�شيدة  النعيمي  اأحمد  رو�شة  الطفلة 

�شعرية بعنوان “يف حب زايد«.
واحل�شور  اخل��ي��ي��ل��ي  ال����ل����واء  و����ش���اه���د 
للمغفور  ب��ع��ب��ارات  ب���داأ  ت�شجيليا  فيلما 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان عن 
الت�شامح واملحبة بني ال�شعوب ثم عر�س 
املوؤ�ش�شات  حققتها  ال��ت��ي  ل����اإجن����ازات 
ال���ع���ق���اب���ي���ة والإ�����ش����اح����ي����ة وال����ربام����ج 
ال�شحية  والأن���������ش����ط����ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
توفرها  ال��ت��ي  واملجتمعية  وال��ري��ا���ش��ي��ة 

املوؤ�ش�شات للنزلء.
زمنن�شكي  ب���ور����س  ت���وج���ه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
املعني  املتحدة  نائب مدير مكتب الأمم 
دول  واجل��رمي��ة يف  امل��خ��درات  مبكافحة 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف 
امل�شوؤولني  اإىل  والتقدير  بال�شكر  كلمته 
على  وح��ر���ش��ه��م  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف 

تعزيز العمل وال�شراكة مع مكتب الأمم 
اخلليجية  امل��ع��اي��ري  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ت��ح��دة 
الإقليمي  امل�شتوى  على  النزلء  ملعاملة 
به يف  لتكون منوذجا يحتذى  وال��دويل 
معاملة النزلء .. معربا عن اأمله باملزيد 
من العمل لتقدمي املعايري اخلليجية يف 
اإطار ال�شراكة بني مكتب الأمم املتحدة 

ووزارة الداخلية.
ق�����ش��ة م�شورة  احل�������ش���ور  ���ش��اه��د  ك��م��ا 
بعنوان “ عطني فر�شة “ قدمها نخبة 
م���ن ال��ف��ن��ان��ني امل��ب��دع��ني وم����ن اإخ�����راج 
ال��ظ��اه��ري تعك�س  ال��ي��ب��ه��وين  م��ن�����ش��ور 
واق���ع ك��ث��ري م��ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون يف هذا 
خمي�س  حمد  العميد  وت�شلم  املجتمع. 
املوؤ�ش�شات  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري 
�شالح  م����ن  والإ����ش���اح���ي���ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 

العامة  العاقات  مدير  الكتبي  م�شلم 
والت�����ش��ال امل��وؤ���ش�����ش��ي ب�����ش��ن��دوق الفرج 
مقدمه  دره���م  األ���ف   500 مببلغ  �شيكا 
من ال�شندوق كواحدة من مبادرات عام 
زاي��د للم�شاهمة يف الإف��راج عن النزلء 

املع�شرين.
ال���ل���واء اخلييلي  ق���ام  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
والعميد  ال�����ش��وي��دي  ال��ع��م��ي��د  ي��راف��ق��ه 
ال�������ظ�������اه�������ري ب�����ت�����ك�����رمي ال�����������ش�����رك�����اء 
العقابية  للموؤ�ش�شات  ال�شرتاتيجيني 
والإ���ش��اح��ي��ة ..ك��م��ا مت ت��ك��رمي املخرج 
امل�شورة  الق�شة  امل�شاركني يف  والفنانني 
الإعامي  وك��ذل��ك  فر�شة”  “عطني 
حميد فاخر مل�شاهمته يف تغطية احلفل 

عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي.
تذكارية  هدية  اخلييلي  ال��ل��واء  وت�شلم 

العقابية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  م�����ن  م���ق���دم���ة 
والإ�شاحية.

الإدارات  م�����دي�����ري  احل�����ف�����ل  ح�������ش���ر 
باملوؤ�ش�شات العقابية والإ�شاحية وعدد 
الداخلية  ب�����وزارة  ال�����ش��ب��اط  ك��ب��ار  م���ن 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  عن  وممثلني 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  من  وع��دد 

املعتمدين لدى الدولة.
اللواء اخلييلي معر�س  افتتح  اىل ذلك 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ن�����زلء  م��ن��ت��ج��ات 
اأق��ي��م على هام�س  ال���ذي  والإ���ش��اح��ي��ة 
الذي  للنزلء  العاملي  باليوم  الحتفال 
للموؤ�ش�شات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ن��ظ��م��ت��ه 
العقابية والإ�شاحية بوزارة الداخلية.

وا���ش��ت��م��ل امل���ع���ر����س ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
اليدوية  والأع��م��ال  احلرفية  امل�شغولت 
التي �شنعت  الرتاثية  واملنتجات  الفنية 
الديكور  اأع���م���ال  ع��ل��ى  وت�����ش��ت��م��ل  ب��دق��ة 
والك�ش�شوارات  وامل��ف��رو���ش��ات  وال��ن��ج��ارة 
والتعريف باخلدمات الإن�شانية وبرامج 
التاأهيل التي توفرها املوؤ�ش�شات العقابية 
ويخ�ش�س  ل����ل����ن����زلء  والإ�����ش����اح����ي����ة 
مل�شلحة  بالكامل  امل�����ش��غ��ولت  ه��ذه  ري��ع 
على  ال��ن��زلء  املعر�س  ويحفز  ال��ن��زلء. 
العمل على  وال���ش��ت��م��راري��ة يف  الب��ت��ك��ار 

نحو ي�شهم بدجمهم يف املجتمع.
حارب  خليفة  ال��رك��ن  ال��ل��واء  افتتح  كما 
بالإنابة  الداخلية  وزارة  وكيل  اخلييلي 
معر�س “جدارية عام زايد” الذي اأقيم 
ع��ل��ى ه��ام�����س الح��ت��ف��ال ب��ال��ي��وم العاملي 

للنزلء.
وتعد هذه اجلدارية اأحد املبادرات التي 
تطلقها اللجنة العليا ملبادرات عام زايد 
وتت�شمن  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة   2018
جمموعة من ال�شور للمغفور له ال�شيخ 
- طيب اهلل  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
واملنا�شبات  امل���ج���الت  ك���اف���ة  يف  ث�����راه- 

الوطنية.

•• اأبوظبي-وام: 

والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  قالت 
لعدم  التقاعد  طلبات  تقدمي  اإن  الجتماعية 
اللياقة ال�شحية للخدمة للعاملني يف القطاع 
اخلا�س اإىل اللجنة الطبية املخت�شة يف وزارة 
ال�شحة ووقاية املجتمع يتم من خال الهيئة 
املعا�شات.. بينما يتم توجيه الطلبات اخلا�شة 
باملوؤمن عليهم العاملني يف القطاع احلكومي 

من خال جهة عملهم اإىل اللجنة مبا�شرة.
اإثبات حالت  اأنه وحتى  واأو�شحت الهيئة اإىل 

القطاع  يف  للعاملني  ال�شحية  اللياقة  ع��دم 
توجيه  عملهم  ج��ه��ات  على  يتوجب  اخل��ا���س 
خدمتهم  اإن����ه����اء  ق��ب��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  خ���ط���اب 
وزارة  يف  املخت�شة  الطبية  للجنة  لإحالتهم 
امل�شتندات  به  مرفقا  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 
الهيئة  تقوم  بحيث  كافة  املطلوبة  والوثائق 
ب���دوره���ا وب��ع��د ال��ت��اأك��د م���ن ا���ش��ت��ي��ف��اء جميع 
امل�شتندات باإر�شال الطلب اإىل اللجنة الطبية 
املخت�شة بالنظر بهذه احلالت وبيان فيما اإذا 
كان ينطبق عليها مفهوم عدم اللياقة ال�شحية 

ثم يتم اتخاذ القرار من قبل الهيئة.

واأ�شارت الهيئة اإىل اأن اللجنة الطبية املخت�شة 
بالنظر  املعنية  الوحيدة  باملعا�شات هي اجلهة 
اللياقة  ع���دم  لإث���ب���ات  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  يف 
ال�شحية وقراراتها ملزمة جلميع امل�شرتكني 
لدى الهيئة .. م�شرية اإىل اأن هذه اللجنة مت 
ت�شكيلها من قبل معايل وزير ال�شحة ووقاية 
املجتمع وذلك تنفيذا لأحكام قانون املعا�شات.

اأن����ه وح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن ال��ل��ج��ن��ة الطبية  وب��ي��ن��ت 
اللياقة  ع�����دم  ح���ال���ة  اإث����ب����ات  م����ن  امل��خ��ت�����ش��ة 
عليه  امل���وؤم���ن  ع��ن��ه��ا  ي�شتحق  ال��ت��ي  ل��ل��خ��دم��ة 
ب�شبب  اإنهاء خدمته  وقبل  الهيئة  معا�شا من 

يتوجب  �شحيا  اللياقة  ع��دم  اأو  الكلي  العجز 
عليه  امل��وؤم��ن  اإح��ال��ة  عند  العمل  �شاحب  على 
التقرير  من  بن�شخة  موافاتها  اللجنة  لهذه 
ال�شحية  عليه  املوؤمن  لياقة  باإثبات  اخلا�س 
عند تعيينه لديه وكذلك بحالة املوؤمن عليه 
الطبيب  من  حديث  طبي  وبتقرير  املر�شية 

املعالج لدى م�شت�شفى حكومي.
ي��وج��د يف قانون  اأن����ه ل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأو����ش���ح���ت 
املعا�شات ما مينع من ا�شتقبال واإحالة طلبات 
ال��ع��ج��ز امل��ق��دم��ة م���ن امل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��م الذين 

ا�شتمروا يف العمل بعد �شن ال� 60.

وزارة الـــداخليــــة حتتفـــل باليــــوم العاملــــي للنـــــزلء

�ضاحي خلفان يطلع على م�ضروع ا�ضتحداث تطبيق مركز ال�ضرطة يف هاتفك بوزارة الداخلية

جمل�س �ضرطة دبي لطلبة الكليات واجلامعات ي�ضارك يف 
املوؤمتر ال�ضيدلين 7 لإقليم ال�ضرق الأو�ضط

•• دبي-الفجر: 

�شارك جمل�س �شرطة دبي لطلبة الكليات واجلامعات 
ال�شرق  لإقليم  ال�شابع  ال�شيدلين  املوؤمتر  اأعمال  يف 
الأردنية  العا�شمة  موؤخرا يف  انعقد  والذي  الأو�شط، 
احل�شني،  بنت  �شمية  الأم����رية  �شمو  بح�شور  ع��ّم��ان 
الإمارات  دول��ة  �شفري  نائب  ال�شحي  في�شل  و�شعادة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ومب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن اخل���رباء 
م���ن ج��ام��ع��ات وهيئات  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  وال��ب��اح��ث��ني 
اأدوي���ة  “علم  ���ش��ع��ار  حت��ت  الأردن  يف  بحثية  وم��راك��ز 
العلمية  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل  ب��ه��دف  الع�شبي”،  اجل��ه��از 
جمال  يف  امل�����ش��ت��ج��دات  واآخ����ر  والبحثية  والتعليمية 

علوم ال�شيدلية.
واأعربت الطالبة �شمر قاروغة ممثلة الوفد وع�شوة 
موؤمتر  �شمن  ب��امل�����ش��ارك��ة  �شعادتهم  ع��ن  املجل�س  يف 
ي�����ش��م ن��خ��ب��ة م��ن اخل����رباء وال��ب��اح��ث��ني م��ن خمتلف 
املجل�س  م�شاركة  اأن  موؤكدة  العامل،  وجامعات  كليات 

امل�شاهمة  يف  ودوره  باملجل�س  التعريف  اإط��ار  يف  تاأتي 
بدعم الطاب على اختاف تخ�ش�شاتهم الدرا�شية، 
من  والطاب  دب��ي  �شرطة  بني  و�شل  حلقة  ومتثيله 
املجل�س  اأع�شاء  وبحث  واجلامعات،  الكليات  خمتلف 
اأف��ك��ار وم��ب��ادرات خ��اق��ة تنمي اجل��ان��ب العلمي  ع��ن 
واملعريف لديهم، على اختاف التخ�ش�شات التي ت�شب 
يف جمال العمل ال�شرطي والأمني وترتقي به، كالعلوم 
ال�شيدلة،  علوم  واأح��ده��ا  اجلنائي  باملجال  املرتبطة 
والربجميات والذكاء ال�شطناعي، والطب ال�شرعي، 
م�شاركتهم  خال  قاروغة  وبّينت  وغريها.  واجل��ودة 
اأي�شا يف بحث تطلعات  اأن مهامهم تتمثل  يف املجل�س 
ال�شباب ومناق�شة الأفكار وامل�شاكل املطروحة من قبل 
امل�شتقبلية،  التطويرية  املقرتحات  وو�شع  الأع�شاء، 
وتن�شيق  العاملية،  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  على  والط���اع 
ح�شور ممثلي فئات الطاب يف الجتماعات القيادية 
العلمية  امل��ن��اب��ر  يف  الفعالة  وامل�شاهمة  ال�شرطة،  يف 

املحلية والعربية والعاملية.

»املعا�ضات«: طلبات التقاعد لعدم اللياقة ال�ضحية للعاملني بالقطاع اخلا�س تتم من خالل الهيئة

»طرق دبي« تفتتح التقاطع ال�ضابع و �ضارعي اليالي�س والأ�ضايل 15 �ضبتمرب 
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•• دبي -وام:

يوا�شل نادي دبي لأ�شحاب الهمم 
الذي  ال�شيفي  الن�شاط  فعاليات 
ي��ن��ظ��م��ه حت���ت ���ش��ع��ار “ ع����ام زاي���د 
 16 ح��ت��ى  م��ق��ره  يف  “ وي�����ش��ت��م��ر 
اأغ�شط�س املقبل مب�شاركة اأكرث من 
300 م�شارك من خمتلف الأعمار 

واجلن�شيات.
ال�شيفي  الن�شاط  فعاليات  وت�شهد 
وا�شعا  اإقبال   - يوميا  تقام  التي   -
اأن ي�شل  ون�شاطات متنوعة يتوقع 
180 ور�شة عمل على  عددها اإىل 
مدار الأ�شابيع املقبلة علما باأنه مت 
فتح باب الت�شجيل وامل�شاركة جمانا 

جلميع اأ�شحاب الهمم.
و���ش��ارك اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م - خال 
مت  وال�����ذي�����ن   - الأول  الأ�����ش����ب����وع 
يحمل  ف��ري��ق��ا   25 ل����  ت��ق�����ش��ي��م��ه��م 
اإح�������دى �شفات  م��ن��ه��ا  ف���ري���ق  ك����ل 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
“ يف عدة ور�س  ثراه  اهلل  “ طيب 
وموؤ�ش�شة  اأرت  ف��ط��ي��م  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
ال�شارقة  وه��ي��ئ��ة  الإم�����ارات  وط��ن��ي 
وبلدية  دب���ي  واإ���ش��ع��اف  ل��ل��م��ت��اح��ف 
دبي واأكادميية دبي لريادة الأعمال 
لفئة  داخ����ل����ي  وب����رن����ام����ج  وع����م����ل 
التوحد وم�شابقات وفقرة ترفيهية 

من موؤ�ش�شة الت�شالت املتخ�ش�شة 
“نداء«.

ال�شباحة  ت��دري��ب��ات  اإق��ام��ة  مت  كما 
باإ�شراف اأكادميية دولفني للريا�شة 
وريا�شة ركوب اخليل بالتعاون مع 
النادي الأهلي للفرو�شية وهي التي 

مت تخ�شي�شها لفئة التوحد.
ال��ب��ل��و���ش��ي رئي�س  ف���وزي���ة  وع����ربت 

ال�شيفي  للن�شاط  املنظمة  اللجنة 
من  الكبري  بالإقبال  �شعادتها  عن 
تواجد  جانب  اإىل  الهمم  اأ�شحاب 
وخا�شة  حكومية  ج��ه��ة   26 ن��ح��و 
والفعاليات  ل��ل��ن�����ش��اط��ات  داع���م���ة 
امل����ت����ن����وع����ة وال������ع������دي������دة م������ا بني 
والتعليمية  والريا�شية  الرتفيهية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��ي ت��ن��ا���ش��ب جميع 

التحديات  اأ���ش��ح��اب  م���ن  ال��ف��ئ��ات 
والبدنية  وال���ف���ك���ري���ة  ال���ذه���ن���ي���ة 
وال�شمعية والب�شرية.. م�شرية اإىل 
ترفيهية  رح���ات  تنظيم  يتم  اأن���ه 
ك��ل ي��وم ث��اث��اء للفتيات وك��ل يوم 
ل�����اأولد ف��ي��م��ا مت حتديد  اأرب���ع���اء 
املفتوح  اليوم  يوم اخلمي�س مبثابة 

للن�شاطات الريا�شية.

•• نيودلهي-وام:

�شفري  البنا  عبدالرحمن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  التقى 
بنيودلهي  مبكتبه  ام�����س  الهند  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
ولية  ال�شناعات يف حكومة  فارما مفو�س  مامتا  ال�شيدة 

غوجرات الهندية.
واأكدت فارما - خال اللقاء - اأن قمة غوجرات الن�شيطة 
اآنذاك  اأطلقها معايل رئي�س حكومة ولية غوجرات  التي 
رئي�س الوزراء الهندي احلايل ناريندرا مودي عام 2003 
الهند  داخ��ل  لا�شتثمار  مف�شلة  وجهة  غ��وج��رات  جلعل 
حول  والآراء  الأف��ك��ار  لتبادل  هامة  من�شة  الآن  اأ�شبحت 
اإ�شافة  اأجندات التنمية الجتماعية والقت�شادية العاملية 

اإىل كونها و�شيلة لتبادل املعرفة و اإقامة �شراكات فعالة.
واأ�شافت اإن القمة التي مت تنظيمها يف �شهر يناير 2017 
�شهدت م�شاركة اأك��رث من 25 األ��ف مندوب من اأك��رث من 
و حائزون على جائزة  دول  روؤ�شاء  فيهم  مبن  بلد   100

راأي. و�شناع  �شناعات  “نوبل” وقادة 
واأ����ش���ادت ب��امل�����ش��ارك��ة امل��م��ي��زة ل��دول��ة الإم�����ارات ب�شفتها “ 
البلد ال�شريك” والتي قدمت الكثري من الفر�س يف هذا 
ال�شاأن.. م�شرية اإىل اأن قمة غوجرات التا�شعة التي تعقد 
ما بني 18 و20 يناير املقبل على اأر�س املعار�س “ مهامتا 
املعي�شة يف  لتعزيز  اأف��ك��ارا  �شتوفر  غ��وج��رات  “ يف  ماندير 

املدن الذكية.
من جانبه قال �شعادة �شفري الدولة اإن العاقات الهندية 

الإماراتية بلغت م�شتوى متقدما من ال�شداقة والتميز.. 
م�شريا اإىل اأن اجلانبني يعمان على حتقيق اأهداف اإقامة 
���ش��راك��ة ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ق��وي��ة م��ن خ���ال ال��ت��ب��ادل املنتظم 
للزيارات وحت�شني التجارة و تعزيز ال�شتثمارات الثنائية.

املا�شي  العام  اأن م�شاركة الوفد الإماراتي يف قمة  واأو�شح 
الفر�س  اأتاحت مزيدا من  الإم��ارات دولة �شريكة  بو�شف 
ملناق�شة التعاون وتعزيز ال�شتثمار بعدد من املجالت اأبرزها 
ال�شغرية  واملوؤ�ش�شات  والتكنولوجيا  والبتكار  الت�شنيع 

واملتو�شطة والطاقة املتجددة وال�شياحة وغريها.
الإمارات  لدولة  ال��دع��وة  توجيه  اأن  ال�شفري  �شعادة  واأك��د 
لت�شبح “ البلد ال�شريك” مرة اآخرى تدل على العاقات 

القت�شادية الثنائية املتنامية بني البلدين ال�شديقني.

•• دبي -وام:

نظمت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني حفا ام�س 
ل��ت��ك��رمي ���ش��رك��ائ��ه��ا يف حت��ق��ي��ق م�����ش��ت��ه��دف��ات حتدي 
اقت�شادية  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ن��وع��ي  ال��ت��وط��ني  ت�شريع 
م�شتهدفة والتي اأ�شفرت عن توفري 5 اآلف و741 
القطاعات  ه��ذه  يف  للمواطنني  عمل  وعقد  عر�س 

خال 100 يوم.
املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  احلفل  ح�شر 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�شاد  وزي��ر 
الهاملي  ث��اين  بن  نا�شر  معايل  و  امل��دين  للطريان 
وزير املوارد الب�شرية والتوطني و�شعادة �شيف اأحمد 
والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  وزارة  وكيل  ال�شويدي 
ل�����ش��وؤون امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة و���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبيد 
املالية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  الزعابي 
وال�شلع ومالك اآل مالك الرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اإىل  اإ�شافة  ال���وزارة  يف  امل�شوؤولني  من  وع��دد  تيكوم 
القطاعات القت�شادية  العاملة يف  ال�شركات  ممثلي 

الأربعة امل�شتهدفة.
اأهمية  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  م��ع��ايل  واأك���د 
التوطني  م�شرعات  م��ب��ادرة  �شمن  امل�شرتك  العمل 
لتوفري  الر�شيدة  قيادتنا  خطى  على  �شريا  النوعي 
جميع مقومات التفوق والإبداع ل�شباب هذا الوطن 
�شواء  على حد  وامل��راأة  الرجل  باأهمية عمل  واإميانا 

كونهما الرثوة احلقيقية للوطن.
باأهمية  احل��ف��ل  خ���ال  كلمته  يف  امل��ن�����ش��وري  ون����وه 
اللذين ي�شهدان  قطاعي الطريان املدين والعقاري 
نكون  اأن  جميعا  علينا  حت��ت��م  م��ت�����ش��ارع��ة  ت���ط���ورات 
باهر  م�شتقبل  ل�شنع  والبتكار  العمل  يف  خاقني 
ي��ت��واف��ق وروؤي�����ة ومبادرات  ال����ذي  ب��ال�����ش��ك��ل  و  ل��ه��م��ا 
والأدوات  امل���وارد  م�شخرين  الم���ارات  دول��ة  حكومة 

كافة لرفعة ا�شم الدولة اإىل امل�شتوى الول دوليا.
واأو�شح اأنه ت�شكلت جلنة التوطني يف قطاع الطريان 
ال��ت��ي ق��ام��ت بها الهيئة  ال��درا���ش��ة  ب��ن��اء على  امل���دين 
ب�����ش��ي��اغ��ة روؤي����ة  ل��ت��ك��ون م��ع��ن��ي��ة   2011 ال���ع���ام  يف 
وا�شرتاتيجية وطنية وا�شحة تكون مبثابة خارطة 

طريق نحو توطني قطاع الطريان املدين و�شاهمت 
خطة  و���ش��ع  يف  وال��ت��وط��ني  الب�شرية  امل����وارد  وزارة 
الدولة  يف  القطاعات  اأه��م  لأح��د  الأن�شب  التوطني 

واأ�شرعها منوا على الإطاق.
وعرب املن�شوري عن تطلعه للم�شي قدما يف تنفيذ 
املراحل القادمة خا�شة متكني الطاقات الوطنية يف 
ومبتكر  مبدع  منتج  ك��ادر  لت�شكيل  ال��ط��ريان  قطاع 
قادر على مواكبة التطورات والتحديات امل�شتقبلية.

من جهته وجه معايل نا�شر بن ثاين الهاملي �شكره 
ل�شركاء الوزارة من اجلهات احلكومية والحتادية و 
املناطق احلرة املنظمة لعمل القطاعات القت�شادية 
املالية  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
الهيئة  و  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  و  وال�شلع 
تيكوم  وجمموعة  الت�شالت  قطاع  لتنظيم  العامة 

وال�شركات العاملة يف هذه القطاعات.
وق���ال م��ع��ايل ال��ه��ام��ل��ي يف كلمته خ���ال احل��ف��ل اإن 
ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني ه���ذه اجل��ه��ات ودعم 
اأثمر جتاوز م�شتهدفات  امل�شرعات احلكومية  فريق 

امل�شتهدفة  القطاعات  يف  النوعي  التوطني  ت�شريع 
بنحو 47 يف املائة بعدما كان امل�شتهدف توظيف 4 
 5741 اأنه مت توفري  اآلف مواطن ومواطنة غري 
هذه  يف  وامل��واط��ن��ات  للمواطنني  عمل  وعر�س  عقد 

القطاعات.
النجاح لول  ه��ذا  “ اإننا مل نكن لنحقق   : واأ���ش��اف 
الوطنية  م�شوؤولياتنا  حتمل  على  جميعا  حر�شنا 
وت�شافر جهودنا والتزامنا بتلبية توجيهات قيادتنا 
الر�شيدة وروؤيتها جتاه ملف التوطني والتي انعك�شت 

يف روؤية 2021«.
والتوطني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  وزارة  ال���ت���زام  واأك�����د 
تعترب  ال��ت��ي  ال�شراكة  ه��ذه  وتعزيز  دع��م  مبوا�شلة 
اأحد مرتكزات املنهجية اجلديدة التي تبنتها الوزارة 
اأي�شا  ت�شمل  وال��ت��ي  ال��ت��وط��ني  م��ل��ف  م��ع  للتعامل 
اإطار ا�شرتاتيجي لتخطيط القوى العاملة  تطوير 
اأ�شحاب  وحتفيز  وت�شجيع  النوعي”  “التوطني 
ال��ع��م��ل وامل��واط��ن��ني وامل���واط���ن���ات وذل����ك م��ن خال 
حزمة من ال�شيا�شات والربامج واملبادرات املبتكرة«.

املواطنني  متكني  مرحلة  ب��دء  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
امل�شتهدفة  القت�شادية  القطاعات  يف  وامل��واط��ن��ات 
التوطني  ت�شريع  الذي حتقق يف  النجاح  بعد  وذلك 

لدى هذه القطاعات.
���ش��م��ل ال��ت��ك��رمي ال�����ش��رك��ات الأك�����رث ت��وظ��ي��ف��ا يف كل 
و�شم  امل�شتهدفة  القت�شادية  القطاعات  من  قطاع 
عر�س   1043 وفر  الذي  العقاري  التطوير  قطاع 
وعقد عمل للمواطنني .. كا من جمموعة غنتوت 
�شركة اأرابتك القاب�شة و جمموعة ال�شحراء �شركة 
جمموعة  و  ال��ر���ش��ت��م��اين  جم��م��وع��ة  و   BICC

الفطيم.
و�شم قطاع الطريان والنقل الذي وفر837 عر�س 
وعقد عمل للمواطنني كا من طريان الإم��ارات و 
ط��ريان الحت��اد و جمموعة املو�شى وم��ط��ارات دبي 

وجمموعة كانو.
الذي وفر  التكنولوجيا  و  �شمل قطاع الت�شالت  و 
515 عر�س وعقد عمل للمواطنني كا من ماجد 
الفطيم – كارفور و موؤ�ش�شة الإمارات لات�شالت و 

اإ�شرتاتا وتابكو واإنتل و نت جلوبال وتعاونية الحتاد 
و  دو   – املتكاملة  لات�شالت  الإم����ارات  وموؤ�ش�شة 

�شرف دي جي و VFS العاملية والياه �شات.
الذي  اخل��دم��ة  م��راك��ز  قطاع  كذلك  التكرمي  و�شم 
كا  ل��ل��م��واط��ن��ني  ع��م��ل  وع��ق��د  1616عر�س  وف���ر 
م��ن ه���وم ك��ري خل��دم��ات ال��ع��م��ال��ة امل�����ش��اع��دة ومركز 
تقدير  ومركز  امل�شاعدة  العمالة  خلدمات  موناليزا 
ومركز تقييم للمعلومات التجارية و مركز التوجيه 
الهاج�س للخدمات  النخبة و مركز  الذكي و مركز 
ل��ل��خ��دم��ات احلكومية  اأب���اط���رة  احل��ك��وم��ي��ة و م��رك��ز 
و خ��ال��د اخل��ي��ال خل��دم��ات رج���ال الأع��م��ال برمييم 

خلدمات رجال الأعمال.
ج���دي���ر ب���ال���ذك���ر اأن ق���ط���اع���ات اق��ت�����ش��ادي��ة اآخ����رى 
مواطنا   1730 لنحو  عمل  وعقود  عرو�س  وف��رت 
وم��واط��ن��ة خ���ال ف���رتة ت�����ش��ري��ع ال��ت��وط��ني النوعي 
فريق  تكرمي  مت  فيما  ي��وم..   100 ا�شتمرت  والتي 
امل�شرعات احلكومية و فرق عمل امل�شرعات يف وزارة 

املوارد الب�شرية والتوطني.

•• اأبوظبي -وام:

غنتوت  وجمموعة  متوحد  البيت  جمعية  وقعت 
مبوجبها  ال��ط��رف��ان  يعمل  رع��اي��ة  اتفاقية  ام�����س 
امل�����ش��اري��ع واملبادرات  ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م��ن  ع��ل��ى 

امل�شرتكة املوجهة لفئات املجتمع.
القبي�شي  ع��ل��ي  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  الت��ف��اق��ي��ة  ووق����ع 

البيت متوحد وعلي  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س 
ومت  غ��ن��ت��وت.  جمموعة  رئي�س  البلو�شي  حممد 
م�شروع  اأول  ع��ن  الإع���ان  التفاقية  توقيع  بعد 
ال���ط���رف���ني وه�����و مم�����ش��ى عائلي  ب����ني  م�������ش���رتك 
كيلومرتات   3 ح��وايل  بطول  ترفيهي  اجتماعي 
خلدمة  م�شمم  وه���و  ال�شمحة  منطقة  يف  ي��ق��ع 
كافة فئات املجتمع ل�شتخدامه كمرفق للتمرين 

منا�شبة  حديثة  مبوا�شفات  الريا�شة  وممار�شة 
الهوائية.  ال���دراج���ات  ورك����وب  واجل����ري  للم�شي 
البيت متوحد  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  وق��ال 
اأن جمموعة غنتوت داعم ر�شمي لروؤية اجلمعية 
تهم  كبرية  م�شاريع  يف  معها  العمل  اإىل  ونتطلع 
املم�شى  بالعمل معا على م�شروع  املجتمع والبدء 
الريا�شي الجتماعي. واأ�شاف اأن احلياة ال�شحية 

اإحدى ركائزنا الرئي�شية يف جمعية البيت متوحد 
الفر�س  لتطوير  با�شتمرار  ن�شعى  ال�شبب  ولهذا 
فئات  ت�شاعد خمتلف  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  وامل�����ش��اري��ع 
املجتمع يف احلفاظ على منط حياة �شحي تنفيذا 
م�شروع  اأن  مو�شحا  ال��ر���ش��ي��دة..  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة 
متكن  اأبوظبي  يف  جديدة  منطقة  يوفر  املم�شى 
امل��ج��ت��م��ع م��ن مم��ار���ش��ة ريا�شتهم  اأف�����راد  ج��م��ي��ع 

اأو  اجل��ري  اأو  امل�شي  ريا�شة  كانت  �شواء  املف�شلة 
الدرجات الهوائية يف بيئة ودية واآمنة وهادئة.

م���ن ج��ان��ب��ه اأع������رب ع��ل��ي حم��م��د ال��ب��ل��و���ش��ي عن 
جمعية  به  تقوم  ال��ذي  املتوا�شل  للجهد  تقديره 
اأنحاء  ك��اف��ة  يف  املجتمع  ل�شالح  م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت 
تاأتي  الرعاية معها  اتفاقية  اأن  اىل  الدولة لفتا 
الجتماعية  البيئة  حت�شني  يف  اأهدافنا  لتحقيق 

اأن يبداأ  املقرر  التي تزدهر فيها م�شاريعنا. ومن 
العمل على م�شروع مم�شى ال�شمحة هذا العام واأن 
يكون جاهزا لا�شتخدام خال العام القادم.. كما 
من املتوقع اأن تعمل جمموعة غنتوت يف امل�شتقبل 
البيت  جمعية  مع  ر�شميا  راعيا  ب�شفتها  املنظور 
متوحد على اإجناز عدد من امل�شاريع الأخرى ذات 

النفع املجتمعي العام.

»املوارد الب�ضرية والتوطني« حتتفي ب�ضركاء حتدي ت�ضريع التوطني النوعي

جمعية البيت متوحد توقع اتفاقية رعاية مع جمموعة غنتوت

»دبي لأ�ضحاب الهمم« يوا�ضل فعاليات ن�ضاطه ال�ضيفي

�ضفري الدولة يلتقى مفو�س ال�ضناعات بحكومة ولية غوجرات الهندية

دبي ت�ضت�ضيف امللتقى ال�ضنوي لطب 
الأ�ضعة يف الإمارات اأكتوبر املقبل 

•• دبي -وام:

امللتقى واملعر�س  الثالثة من  ت�شت�شيف دبي فعاليات الدورة 
�شمو  رعاية  وذل��ك حتت  الم���ارات  الأ�شعة يف  ال�شنوي لطب 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
رئي�س هيئة ال�شحة بدبي خال الفرتة من 31 اأكتوبر اإىل 2 
نوفمرب املقبلني يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س.

و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  رائ��دا  حدثا  امللتقى  يعد 
والت�شوير  الأ�شعة  علم  اأخ�شائيي  من  نخبة  يجمع  اأفريقيا 
ال�����ش��ع��اع��ي ح���ول ال���ع���امل وي��ن��اق�����س اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات واآخ���ر 

التطورات العلمية يف هذا املجال.
تت�شمن اأجندة امللتقى هذا العام عددا من اجلل�شات العملية 
الذكاء  وجل�شة  بالأ�شعة  الت�شوير  حول  املخ�ش�شة  اجلديدة 
ت�شتمر  والتي  لاأطفال  ال�شعاعي  والت�شوير  ال�شطناعي 
على مدار يوم كامل و تقدمها جمعية ال�شرق الأو�شط لطب 
الأبحاث  ت�شجع  التي  العلمية  املل�شقات  وم�شابقة  الأطفال 

العلمية.
وي�شتقطب احلدث لفيفا من اخلرباء واملهنيني املتخ�ش�شني 
يف جمال طب الأ�شعة والت�شوير الت�شخي�شي و40 متحدثا 
ت�شلط  علمية  جل�شة   66 اأج��ن��دت��ه  وت�شمل  وع��امل��ي��ا  حمليا 

العلمية يف هذا  وال��ت��ط��ورات  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اآخ���ر  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
املجال.

وي�شت�شيف املعر�س امل�شاحب للملتقى اأكرث من 50 عامة 
ال����رواد يف جم��ال �شناعة  م��ن  ال��ع��ار���ش��ة  لل�شركات  جت��اري��ة 
الت�شخي�شي  الطبي  والت�شوير  بالأ�شعة  الت�شوير  اأج��ه��زة 
تعر�س اأحدث الأجهزة واملعدات والتقنيات يف جمال الأ�شعة 
التداخلية والذكاء ال�شطناعي واأجهزة الت�شوير الإ�شعاعي 

والتقنيات ثاثية الأبعاد.
وقال الدكتور عبد ال�شام املدين الرئي�س التنفيذي للمعر�س 
وامللتقى اإن جمال طب الأ�شعة والت�شوير الت�شخي�شي ي�شكل 
اأهمية عالية للرعاية ال�شحية وغالبا ما ت�شتند عليه معظم 
اأن  م�شريا   .. الأم��را���س  ملختلف  وال��ع��اج��ات  الت�شخي�شات 
احل����دث ي�����ش��ك��ل ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ت��ب��ادل الأف���ك���ار واملعارف 
واكت�شاف  الأ�شعة  طب  يف  املمار�شات  اأف�شل  على  وال��وق��وف 

اأحدث البتكارات والتقنيات يف هذا املجال.
من جهته قال الربوفي�شور كلود بيري جريوم الأ�شتاذ امل�شارك 
يف علم الأ�شعة بجامعة اأو�شلو يف الرنويج اإن املعر�س وامللتقى 
يعتربان من الفعاليات ال�شتثنائية يف دبي والتي جتمع نخبة 
من الأكادمييني واخلرباء واملخت�شني من الوليات املتحدة 

الأمريكية واأوروبا واآ�شيا وال�شرق الأو�شط.
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تقرير مدير الفرع لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2017

بيان الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017
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بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

       
  

      
       

  
  

  
    

   
   
  

 
  

  
       

             
            

         -      
            

   -  -  -      
            

      -    -  )(  -  
            

     -  -  )(  -  )(  
  ----------- -------- -------- --------- -----------  

           )(      
  ======  ====  ====  =====  ======  
            

         )(      
            

   -  -  -      
            

      -    -  )(  -  
            

     -  -  )(  -  )(  
  ----------- -------- -------- --------- -----------  

           )(      
  ======  ====  ====  =====  ======  
  
  

               .  
  

            .  

       
  

    
       

  
  

          
           

         
        

           
:          

          
           )(  

        
    ---------  ---------  

                
        

         )(    
            )(  

        )(  )(  
            )(  

        )(    
          )(  

        )(  )(  
      )(  )(  

     )(  )(  
    -------------  ------------  

   )(    /      )(    
    -------------  -----------  
        

             
      -  )(  

    ------------  ----------  
           -  )(  

    -------------  ----------  
        

 /( )         )(    
              

    -------------  ------------  
              

    -----------  ------------  
        

  

         .         
 

            .  

       
  

     
        

  
       

  
     ")    ("         .   

                  
       .         

        .  
  

        -          .
  .      

  
               ")"(     

      .  
  

     
  
(     

  
                   

                
                 

.           
  

(      
  

                    
 :  

  
-           
-      .           
  

(          
  

         )" (" "       .
        .        

  
(       

  
                 

           .    
 .       

  
         .        

       .       
  

                  
    .              

  
  
  

       
  

     
        

  
    ( )  

  
(           

  
               .     
                    

 .      
  

        " "       
  .  

         "   "–       
         . 

  
       

  
        .          

  
(     

   

    
  

                 
            .       

     :     
  

   -                
   .      "   "       
                 
 .                

                  
.        

  
                    

                
.       .     

  
   –         (    ) 

 .                     
         .             

                  
           .       

          .            
        .            

                   
                .     

.                  
  

      :              
.       

  
.                 

  

       
  

     
        

  
     ( )  

  
(     
  
)(        

  
                   

             .   
           .   

  
                     

.                 
                  

.       
  

)(    
  

                 .    
                

   .   
  

 :         
  

              ::   
       .           

                 
              .      

  .  
  

   .                :
      .          

  
                   :

                 .  
          .          

  
         :          ( )

    ( )            ( )  
   .  

  
)(    

  
                     

                  
                  .

     .            
     .         

  
  

       
  

     
        

  
     ( )  

  
(    ( )  

  
)(       

  
                     

                    
          .  

  
)(        

  
                  

      .            
                  

                  
      .  
  

)(        
  

                      
 .                  

                 
 .         

  
 (     )              

                      
                     

                    
             .     

                    
.     

  
                 .

           .          
                  

                    .
       (   )        

    .  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

     
        

  
     ( )  

  
(    ( )  

  
)(      ( )  

  
                

                  
               .       

                
 .      

  
                 

 .                
       .         

  
                    .  

  
                     

    .                
                  

              .     
  .  :         

  
-                   

                 
 .       

 
-                  

        .            
        .        

  
                 

   .              . 
                    

 .  
  
)(    

  
                   

          .         
  

                 
      .  

  
  
  
  

  

       
  

     
        

  
  

     ( )  
  

(    ( )  
  

)(      
  

                   
                    

           .       
           .        

 (         )         
     )     (           .  

  
       .             

         .         
.                   

  
                   

 .         .         
  

           .       
      .               

  .   ( )     ( )     
    

(     
  

             .    
                

     .  
  

                    
             .      

      .    
  

                   
    .    :      .     

  
                 

    
            –    
            –    

  
                  . 

                 
    .        

  
  
  

       
  

      
        

  
      ( )   

  
(          

  
                     

            ..     
  

          .         
                   

          .  .  
  

                    
  .                 

.               
  

                      
                 .    

                 .    
.                     

  
(     

  
.                 

  
                

.                
     .              

             .       
        .  

  
(    

  
                    

              .      
                 

    .         
  

 (      
  

                 
                

               .      
  

 .             
  
  
  
  

       
  

      
        

  
      ( )   

  
 (      

  
                 

  .                
         .  

  
 (          

  
                  

  .                  
     .       

  
                   

                   .
                   

 .  
  

             
  

                      
       .         
  

           .        
  

        
                )  (  

      

          
   

     )  (  
      

               )  (  
    

         "   "  
  

                   
“  ."                " 

  : "              
                 

              .     
 .                  

            .    
  
  
  

  

       
  

      
        

  
      ( )   

  
            ( )   

  
           "" ( )  

  
   

  
     (" ")             

                 
       .           

                   
       .            

                      .
          .            

                   
   .                

              )    (
                  

.                 .  
  

                    
     .               

                   
            .       

                 
  .    .             

.               
  

      
  

                  
  .                  

        .            
                   

                 
                .     

            .       
  

                  
     .               

                   
          .          

                 
                .    

                  
.    .        

  
  

       
  

      
        

  
     ) (   

  
            ( )   

  
         "   " ( )  

  
     

                    
                 

"         )    .("  
  

                  
                     

            )     
             (       

     .                
                 .    

                     
.            

  
                     

                  
        )        .(   
       .    

  
                 

    ")        ("    )  (
          )  .(     

"            "-      
      / )    .(  

  
                    .

             )       
              (  

.                     
.           

  
                

                 
 .                   

         .            
                   

          .        
          .            

                  .
.         

  
  

       
  

      
        

  
      ( )   

  
            ( )   

  
         "   " ( )  

  
    ( )  

  
                 

        .         
   –  .             

                  
            .       

                .    
                

                .   
   .                  

                     
        .  

  
               )    (  

                
                   

   .   (      )  
  

                   
 .            .       

                   
 .                 

             .       
                     

    .            
   )          (       

         .           
          .             

                   
         .          

:                    
  

-            
  

-                  
.     

  
                   

          .            
                       

       .  
  

  

       
  

      
        

  
      ( )   

  
            ( )   

  
         "   " ( )  

  
( )      

  
                     

                   .  
.             .           

               ."    " 
                   

                 
.               

  
                .  

         .          
                    

                    
               .    

            .         
  

                     
     .                

             )       
         (          

  .                 
                    

     .               
 .  

  
                   

  )            .(    
    .(       )         

                   
     )              

   .      (           
                   

.          
  

                   
                 

.         
  
  
  
  

       
  
      

        
  
      ( )   

  
            ( )   

  
         "   " ( )  

  
   

  
                    

.                   
    .               

                   
           .        

                     
                   .

                  
    "      ."  :    

  
       "      :       
  

                   
                  

                  
            .        .

  .                   
                       

.       
  

            
  

                     
  .  
  

          .      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

       
  

      
        

  
      ( )   

  
            ( )   

  
   "           "  

  
                 "  

  "                
          /  .         

                   
                 .

                   
            .       

     .              
                .       

                 
     . .              

  
    :          

  
                     

                     
 .                 

              .        
                  

  .                 
          ."  "      

            .         
         .  .   

  
        

  
(       
  

                    "  " 
                     

.         . 
 

         .            
                  

  .      
  

  
  
  
  

  
  

       
  

      
        

  
  

     ( )  
  

(     ( )  
  

                    
           .         

       .    
  

               -      
  .                   

                   
                   

   .      
  

                      
.             

  
                  

.                 
  

                      
.    

  
                   

  .  
  

     
  

                  
:    

 
 :           .      (  )   

                  
  .            

 :  )               (
  )       :          .(  

                   
        . 

  
 :           .       

   .                 
                   

.       
  
  

  
  

       
  

      
        

  
  

  ( )      
  

(       
  

                  
 .               

.         
  

                    
     )              

.(            
  

                   
              .    

                  
 .                 

.           
  

                 .   
        (  )          

              .    
          )       (  

               .     
.      

  
(       

  
    

               
   .  

  
  

                  
          .      

.                   
 .               

       .  
  

              .     
.      

  
                  

 .      
  
  
  
  
  



اخلميس  19   يوليو    2018  م   -   العـدد  12381  
Thursday   19   July   2018  -  Issue No   12381 11   

       
   

        
  
  

      
  

        
 

       -   
  

        
 

            
  

          
  

        
  

        –   
  
  
  

       
  

      
        

  
  

      ( )   
  

(       ( )  
  

    ( )
  

  .                
               

          .  
  

     
  

                
                 

   .            .  
  

                 
.  

  
(      

  
        .        

             .  
  

                
                  

 .       
  

                 
    .             

           .     
  

                
  .                 
  .     

  
     .             

.                 
      .            
                 

     .       
  

       
  

      
        

  
       

      
         

      
        

          
  ----------  ---------  

      
  =====  =====  
      

        
         

        
  ----------  --------  

       
  =====  ====  

  
         

      
          

      
         

         
          

       
  ----------  ---------  

      
  =====  =====  
      

         
         

         
  --------  --------  

      
  =====  ====  

  
:    

                 
 ."      "  

  
       

  

                  
     .              

 .                    
   .       

  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
           

  
                            

            
    

   
   

  
   

  
  

  
   

    
    

    
            

       -  -  -  -  -  
     -  -  -  -  -  

  ------  -------  ------  ------  ------  
   -  -  -  -  -  

  -----  -------  ------  ------  ------  
  

           
  

                            
            

    
   

   
  

   
  

  
  

   
    

    
    

            
       -  -  -  -  -  

       -      -  
  ------  -------  ------  ------  ------  

     -      -  
  -------  ---------  ----------  -------  -------  

    
    

  
 .                      

 .               
  

                   
     .               

  .      .        
  

       .       
  

      
  

                 
             .     

.   
  
  
  
  

  

       
  

      
        

  
      

  
      
         
      

      
      

      
         

       
         

  ---------  ---------  
      

  =====  =====  
  

           ) :  (.  
  

      
  

          
         
      

        
      )(  )(  

         
  ---------  ---------  

        
  ---------  ---------  
  

         
  

                
:      

  
      
         
      

        
  =====  =====  
      

               
         

  ---------  ---------  
         

  =====  =====  
    .    .    

  =====  =====  

       
  

      
        

  
  

          
          

           
        

         
            

    -----------  ----------  
         

    ======  ======  
  

       
          

           
        

            
           

    ------------  -------------  
         

    ======  =======  
      

-          
          

           
        

              
          

       :     )(  )(  
     :    )(  )(  

    -------------  ------------  
         

    ======  =======  
  

      
      
         
      

        
            

        
  ------------  -----------  

        
     )(  )(  

  -----------  -----------  
        

  ======  ======  
  

    
  

       
  

      
        

  
     ( )  

  
       

  
      
        
                     
              

               
  ---------  ----------  ----------  -----------  ---------  -----------  

)/(    )(    )(  )(  )(  
  ---------  ---------  ----------  ----------  ---------  -----------  

               
  ====  =====  =====  ====  =====  =====  

  
        

  
        
           
        

           
       )(    -    

           
       )(        

         
    ---------  ---------  

         
    =====  =====  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

      
        

  
  

      

  
    

   
   

    
        

       
           

          
  -------- ------- ------- 

            
  ------- ------- ------- 

           
    -  -  -  

  -------- ------- -------- 
            

  ------- ------- ------- 
         

        
           

          
  ------ ------ ------- 

            
  ------ ------ ------- 

           
          

  -------- ------ -------- 
            

  -------- ------ -------- 
               

  ------- ------- -------- 
               

  ------ ------- ------- 
  

     
  

        
           
        

             
          

    -------------  -------------  
         

    =======  =======  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

      
        

  
     

        
           
        

           
              

         
              

     )(        
       )(        

         
    -----------  ----------  

         
    =====  =====  

 
      

  
      

  
         .            

  
        
           
        

           
    =======  ======  
  

   
  

                     
              .    .     

  
     

  
               . 

                    .
             :  

  
  

        
           
        

        
          

          
    --------------  --------------  

         
    ========  ========  

  

       
  

      
        

  
     

  
            )  :(.  

  
      

  
    

  
               .    

  
               :  

  
-  
-    
-  
-   
-     
  

     
  

                 
     .            

  .                 
                

   .    
    

    
  

                     
         .      

          .     
  

                
               . 

            .  
  

                  
         .    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       
  

      
        

  
     ( )  

  
   ( )  

  
:             

  
      
         
      

          
        

        
          

   (    )      
  --------------  -------------  

      
  --------------  -------------  

           
      
         
      

      
       

        
  --------------  -------------  

      
  --------------  -------------  
  

               .       
            .       

     .  
  

   
  

         .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

       
  

      
        

  
     ( )  

  
   ( )  

  
( )    

  
     :     

  
  :        

  
      
         
      

     -  
       

      
      
      

  -----------  ----------  
        

   :  )(  )(  
  -----------  -----------  

        
  ======  ======  
  

      
  

                   
 :    

  
      
         
      

        
   -    

  -    
  -----------  -----------  

        
   :  )(  )(  

  -----------  -----------  
        

  ======  ======  
  
  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
   

  
                   .

                   
            .  

  
      

  
                  .
   .           

  
       

    

  
     

  
    

   
   

  
  

  
  

     
              

              
     

       -  -  -    
      -    -  -    

          -  -    
  

    -    -  -  -    
     -      -  -    

   -  -  -    -    
  -------------  -----------  -----------  -------  -------  -------------  
          -    
  -------------  -----------  ----------  -------  -------  -------------  
              

              
     -    -  -    
     -  -  -  -    
       -  -  -    

    -      -  -    
    -    -  -  -    

  -------------  -----------  -----------  -------  -------  -------------  
        -  -    
  -------------  -----------  -----------  -------  -------  -------------  

    )(    )(    -    
  =======  ======  ======  ====  ====  ======  
  

  
  

  
  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
  ( )  

  
  ( )  

  
       

    

  
     

  
    

   
   

  
  

  
  

     
              

              
     

       -  -  -    
      -    -  -    

          -  -    
  

    -    -  -  -    
     -      -  -    

   -  -  -    -    
  -------------  -----------  -----------  -------  -------  -------------  
          -    
  -------------  -----------  ----------  -------  -------  -------------  
              

              
     -    -  -    
     -  -  -  -    
       -  -  -    

    -      -  -    
    -    -  -  -    

  -------------  -----------  -----------  -------  -------  -------------  
        -  -    
  -------------  -----------  -----------  -------  -------  -------------  

        )(    -    
  ======  ======  ======  ====  ====  ======  

  
    

                  
            .        
    .              

  
  :     

           .         
                 

         .   
  
  
  

  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
( )     

  
   ( )  

  
         /          

             :         
  
      
          
      

      ±   ±  
  

:    
  

       .         
        .            

.        
  

          
               

            
            

    
               

   ( )        -    
              

  -----------  -----------  -------------  ----------  -------------  
            
  ----------  -----------  -------------  ----------  --------------  

            
             
   -  -  -      
              

  -----------  ----------  -------------  ----------  -------------  
            
  -----------  ----------  -------------  ----------  -------------  

  
  

  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
( )     

  
  ( )  

  
          

               
            

            
    

               
   ( )        -    

              
  -----------  -----------  -------------  ----------  -------------  
            
  ----------  -----------  -------------  ----------  -------------  

            
             
   -  -  -      
              

  -----------  ----------  -------------  ---------  -------------  
            
  -----------  ----------  -------------  ----------  -------------  
  

                     
         .           

             .  
  

              
               

           
               

    
   

   

    
   

  

  
   

   

    
   

  
          

   )(  )(  )(  )(  
  )(  )(  )(  )(  
   )(  -    -  

     -      
      

    
              .    

  
  
  
  
  
  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
    

  
                    

     .              
 .    

  
                  
  .                 

   .              
                 

  .  
  

                  
                 . 
                    
                
     .  

  
:        

  
         
              
        
          
               .    

  
     

  
     

  
    :     "  "             

  
              . 
              
 .          

  
      :    

  
                 

.                 
 

                /  
       .         :  

  
               . 

  

                  
 

       
  

      
        

  
    ( )   

  
   ( )  

  
    .             

          .        
                 

           .       
                   

.         
  

                
)   Pillar 1    ( )Basel 2.( 

  
                   

         .        
 .   /      

  
                  

 .  
  

                   
       .  

  
      .         

  
           .          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

       
  

      
        

  
    ( )   

  
   ( )  

  
     

  
         :         

  
      
        
          

           
       

          
       

        
       

        )(  )(  
       

         
       

       -  -  
   -------------  -----------  

            
   -------------  -----------  

           
       

           
   ------------  -----------  

            
   -------------  ------------  

           
   ============

         
       

  –           
       

  –            
       

       
       

       
   ---------------  ------------  

         
   ==============

         
        .   .  

        
           .   .  

  
  

       
  

      
        

  
       

  
   :             

  
       

    

  
  

 
 
  

  
  
   

   
   

 
  

   
 
   

   
   

   
  

                
   

   -  -  -  -        
    -  -  -  -        

   
( )  -  -    -  -      

    -  -    -        
  ------  -------  ----------  -------  -------------  --------------  -------------  
  -  -    -        
  -----  -------  ----------  -------  -------------  -------------  -------------  
                

                
   -  -  -  -        
   -  -  -  -        

    -  -  -  -        
  --------  --------  --------  --------  -------------  -------------  -------------  
  -  -  -  -        
  -------  -------  -------  -------  -------------  -------------  -------------  
  
  

       
    

  
  

 
 

  

  
  
   

   
     

   
   

   
   

   
  

                
   

   -  -  -  -        
    -  -  -  -        

     -  -    -  -      
      -    -        

  ------  -------  ----------  -------  -------------  --------------  -------------  
    -    -        
  -----  -------  ----------  -------  -------------  -------------  -------------  
                

                
   -  -  -  -        
   -  -  -  -        

    -  -  -  -        
  --------  --------  --------  --------  -------------  -------------  --------------  
  -  -  -  -        
  -------  -------  -------  -------  -------------  -------------  -------------  
  

       
  

      
        

  
   ( )     

    
     

  
 (  )                

           .        
.       

  
       

  
                    

        .           
                

  .            .     
.                  

    
      –           

      
      
        
      

           
          

           
  ---------  ---------  

      
  ====  =====  

  
  –           

      
        
      

            
           

             
           

          
           

  ---------  ----------  
      

  =====  =====  
  
  
  
  
  
  

  

       
  

      
        

  
       ( )  

  
           

        
              

      
          

            
  -----------  ----------  

      
  ======  ====== 
      

            
           

  ======  ====== 
       

          
  ====  ===  

  
      
        

  :         
      

               
            

  
         

      
        
      

       
       
       

  --------  -------  
       

  ====  ====  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  

       
  

      
        

  
      

  
            

      
        
      

             
        )(  )(  

       
        

        
             

  --------  -------  
          

  ====  ====  
  

   
  

        :     
  
      
        
      

   .    .    
      .    .    

(    )           
    
    

  
 .                   

    .       



اخلميس  19   يوليو    2018  م   -   العـدد  12381  
Thursday   19   July   2018  -  Issue No   12381عربي ودويل

1812

ماتي�س م�ضتعد لإجراء اأول حمادثات مع نظريه الرو�ضي
•• مو�شكو-رويرتز:

“اإن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س م�شتعد لإمكانية  قال م�شوؤولون اأمريكيون 
2015 ب��ني وزي���ري ال��دف��اع يف الوليات  اأول حم��ادث��ات م��ن نوعها منذ ع��ام  اإج���راء 

املتحدة ورو�شيا يف خطوة من �شاأنها تعميق الت�شالت بني وا�شنطن ومو�شكو«.
وظهر احتمال اإجراء املحادثات بعد القمة التي عقدها يف هل�شنكي ام�س الأول الثنني 
مثار  وكانت  بوتني  فادميري  الرو�شي  والرئي�س  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

جدل �شديد و�شعى فيها الزعيمان يف القمة لإنهاء توتر العاقات منذ �شنوات.
وتعر�س ترامب لنتقادات �شديدة يف باده لعدم حتميله بوتني يف هل�شنكي م�شوؤولية 
التدخل يف النتخابات الأمريكية يف العام 2016 وهو التهام الذي تنفيه مو�شكو.
اأخرى  املباحثات بني ماتي�س ووزير الدفاع الرو�شي �شريغي �شويغو خطوة  و�شتكون 

النوويتني  القوتني  بني  عال  م�شتوى  على  انتظاماً  اأكرث  �شيا�شي  حوار  اإقامة  �شوب 
اللتني تدهورت عاقتهما يف ال�شنوات الأخرية لأ�شواأ م�شتوى منذ احلرب الباردة.

م�شتعد  ماتي�س  “اإن  ا�شميهما  ن�شر  عدم  �شريطة  للوكالة  اأمريكيان  م�شوؤولن  وقال 
املحادثات  لهذه  بهمة  ي�شعى  اأن��ه  اإىل  الثنان  ي�شر  ومل  املحادثات”،  اإج��راء  لإمكانية 

�شواء وجها لوجه اأو عرب الهاتف.
وامتنعت وزارة الدفاع )البنتاغون( عن التعليق وقالت “اإنها مل تتلق دعوة من مو�شكو 

لإجراء حمادثات ول يجري التخطيط لأي حمادثات«.
ورغم اأن ماتي�س وجه انتقادات �شريحة ملو�شكو وجعل التهديدات من رو�شيا وال�شني 
حمور ا�شرتاتيجية الدفاع الوطني الأمريكية العام املا�شي فاإنه مل يعار�س عانية 

فكرة احلوار.
ال�شني لإج��راء مباحثات مع  اإىل  املا�شي  ال�شهر  “اإن ماتي�س توجه  وقال م�شوؤولون 

كبار امل�شوؤولني يف بكني مبن فيهم الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ، وكان حازما مع 
امل�شوؤولني ال�شينيني فيما يتعلق باملخاوف الأمريكية من الأن�شطة الع�شكرية ال�شينية 

مبا فيها بحر ال�شيني اجلنوبي حمل النزاع رغم �شعيه لتح�شني العاقات«.
امل�شرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�شي  ب��ني  ع�شكرية  حم��ادث��ات  اأرف���ع  كانت   2015 ومنذ 

اجلرنال جوزيف دنفورد من قوات م�شاة البحرية واجلرنال فالريي جريا�شيموف.
وحتدث الثنان هاتفياً يف 14 يونيو  والتقيا وجها لوجه يف هل�شنكي يف الثامن من 

يونيو يف ثالث اجتماعاتهما املبا�شرة.
اأن �شويغو مثل جريا�شيموف من املوالني لبوتني وله مكانة رفيعة يف رو�شيا،  وغري 
وقد اعترب �شويغو خليفة حمتمًا اإذا ا�شطر بوتني، الذي فاز بفرتة رئا�شة رابعة يف 
انتخابات مار�س، للتنحي فجاأة وعجز عن ا�شتكمال ال�شنوات ال�شت التي تتكون منها 

فرتة الرئا�شة الكاملة.

ذريعة بوري�ض تدح�سها الوقائعدراجات بوري�ض تزعج م�ستقبل ماي

ثقل بريوقراطية بروك�سيل فر�ست الن�سحاب تظاهرة املوت على طرقات لندن

- هل حقا يريد بوري�س جون�ضون مغادرة اأوروبا من اجل م�ضتعملي الدراجات يف لندن؟

يف  �سغرية  دراج���ة  جون�سون، 
راأ�سه

  ه�������ذه امل������وج������ة م������ن احل���������وادث 
�شحيحة: عام 2011، كان هناك 
16 قتيًا، و13 اآخر عام 2013. 
ويف نوفمرب من ذاك العام، ح�شدت 
لندن ما ي�شل اإىل 5 وفيات يف 10 
مرة،  ك��ل  يف  ف��ي��ه��ا،  وت�شببت  اأي����ام، 
ال�شاحنات اأو احلافات، وكان عدد 
���ا. غ���ري انه  اجل���رح���ى ك��ب��ريا اأي�������شً
ك��ان ع��م��دة لندن،  ال��وق��ت،  يف ذاك 
اللوم  ي��وج��ه  ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون، 
مل�شتعملي  اخل��ط��ر  “ال�شلوك  اىل 
ال��دراج��ات، وان ع��ددا كبريا منهم 
ال�شوئية،  الإ������ش�����ارات  ي���ح���رتم  ل 
وي���ت���زح���ل���ق���ون ب����ني ال�������ش���ي���ارات يف 
وي�شقطون  امل���روري���ة،  الخ��ت��ن��اق��ات 
وق����ال  العربات”.  اأم��������ام  ف����ج����اأة 
اإذاعة  موجات  على  حينها  بح�شرة 
احلالت  “بع�س  �شي”:  ب��ي  “ال 
الأخرية،  الأي��ام  بها يف  التي علمنا 
م��وؤمل��ة وم��وج��ع��ة، لأن��ن��ا لحظنا ان 
تعر�س  ق���رارات  ات��خ��ذوا  ال�شحايا 

حياتهم للخطر«. 
اإر����ش���ال عري�شة  ذل����ك، مت  اإث����ر     
الدراجات”  م�شتعملي  “اأنقذوا 
يونيو  يف  ل��ن��دن.  بلدية  رئي�س  اإىل 
2015، نظمت جمعيات الدراجات 
على  ال�شتلقاء  “املوت”،  تظاهرة 
احتجاجا  ب��امل��وت  ت�شّبها  ال��ط��ري��ق 
على انعدام الأمن على الطريق يف 
اأعقاب موجة جديدة من الوفيات.

ال����دراج����ات     مت مت��ي��ي��ز مم������رات 
�شرائط  ب��وا���ش��ط��ة  ف��ق��ط  ل��ن��دن  يف 
م���ن ال���ط���اء ع��ل��ى الأر���������س، لكن 

الآلية  العربات  تغزوها  ما  �شرعان 
كثيفة  امل��رور  حركة  ت�شبح  عندما 
جون�شون  ب��وري�����س  ان  ال  ل��ل��غ��اي��ة. 
�شائقي  يف�شل حت�شني زاوية روؤية 
املطالبة  خ����ال  م���ن  ال�����ش��اح��ن��ات 
وب���ال���ت���ايل، معيار  ب���زج���اج ج���دي���د، 
بثقل  ا�شطدم  اإن��ه  ويقول  جديد.. 
ب��روك�����ش��ل يف جمال  ب��ريوق��راط��ي��ة 

املعايري.

ل يحتاج اإىل النتظار 
لاهتمام  م���ث���رية  ح���ال���ة  ه�����ذه     

ُتدّر�س  م��ادة  تكون  ان  اىل  وت�شلح 
- معايري بروك�شل ككابح لابتكار 
ت�شتخدم  م��ا  غ��ال��ب��اً   - وال��ت��ج��دي��د 
لنزع  اوروب���ا  يف  امل�شككني  قبل  م��ن 

ال�شرعية عن الحتاد الأوروبي.
تكون عمدة  اأول، عندما  ولكن:     
و���ش��دي��د احلر�س  ال���ق���وي،  ل���ن���دن 
الدراجات،  م�شتعملي  حماية  على 
ل�شت يف حاجة اىل انتظار تغيري يف 
البطيئة،   - الأوروب��ي��ة  الت�شريعات 
بطبيعتها، مبا انها تخ�شع ملوافقة 
الإج��������راءات  28 دول������ة- لت���خ���اذ 

يت�شرف..  ان  عليه  ك��ان  ال��ازم��ة. 
ل��وم عمدة لندن  ي��ج��روؤ على  وم��ن 
اإج���راءات، حتى وان كانت  لتخاذه 
رادي���ك���ال���ي���ة، ت��خ�����س ح��رك��ة امل����رور 
اإن��ق��اذ الأرواح؟  ل��ن��دن م��ن اج��ل  يف 

بالتاأكيد لن تكون جلنة بروك�شل!
45 �شنة من  ف���ّك  ي��ج��وز  ث��م ل     
لأننا  الأجن��ل��و-اأوروب��ي��ة،  العاقات 
ان���ن���ا ل من��ل��ك ح���ق تغيري  ن�����ش��ع��ر 
معايري نوافذ ال�شاحنات ... خا�شة 
يجب  ب�شيطة  اإج�����راءات  ه��ن��اك  اأن 
الأوروبية  ال�����ش��وق  واأن  ات��خ��اذه��ا، 

ت���خ���ول���ه���ا مت����ام����ا، مثل  امل�����وح�����دة 
املدن  املفرو�شة على دخول  القيود 
لل�شاحنات وعربات النقل، وتر�شيم 
الدراجات،  مل�شارات  و�شوحا  اأك��رث 
وخطايا الية للعربات التي ت�شلكها 

دون موجب.. اإلخ

ا�ستجاب  الأوروب����ي  الحت���اد 
لرغبة جون�سون

الم����ر �شروريا،  اع��ت��ربن��ا  ك��ل��م��ا     
كانت  اإذا  مهما  ول��ي�����س  جن�����ش��ده.. 
تتطابق.  ل  الأوروب�����ي�����ة  امل���ع���اي���ري 

الوقت  م��ن  مّت�شع  ه��ن��اك  �شيبقى 
لأننا  ملواءمته،  ذلك  بعد  للت�شريع 
ي��ج��ب اأن ن��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��ف��ك��ري يف 

اأوروبا كمعيار اأعمى.
ي�������ش���ارك     م������ن ج����ه����ة اخ�����������رى، 
الحت�����������اد الوروب���������������ي ه����واج���������س 
ب�شاأن  وان�شغاله  جون�شون،  بوري�س 
ميكننا  ال��ط��رق��ات.  على  ال�شامة 
ب����اأن  ون���ع���ت���ق���د  دائ�����م�����ا،  ن�����ش��ك��و  اأن 
اماكن  اخ�شرارا من  اأك��رث  الع�شب 
الأوروبية  “الطرق  ولكن  اخ���رى، 
كما  اأم��ان��ا يف العامل”،  هي الأك��رث 

يقول اأحدهم يف بروك�شل. منذ عام 
الوفيات  ع���دد  ان��خ��ف�����س   ،2001
على الطرقات بن�شبة 54 باملائة يف 

بلدان الحتاد الأوروبي.
   اأخ���رياً، من اخلطاأ، م��رة اأخرى، 
ت�شتجب.  مل  اأوروب�������ا  ب����ان  ال���ق���ول 
املفو�شية  اق��رتح��ت   ،2013 ع��ام 
لل�شاحنات  “منحنية”  ك��اب��ي��ن��ة 
وكانت  ال�����روؤي�����ة،  و����ش���وح  ل����زي����ادة 
اأن ي��ب��داأ ���ش��ري��ان ال��ع��م��ل بهذا  ت���ود 
الربملان  واف����ق  ث���م   .2018 ع����ام 
عام  الأوروب����ي  واملجل�س  الأوروب����ي 
2015 على نظام يتم من خاله 
ظهور ال�شاحنات املنحنية اجلديدة 
على الطرق الأوروبية بدًء من عام 
2020 فقط. هذا الإ�شاح الذي 
كان  جون�شون،  بوري�س  اإليه  يدعو 
جميع  حكومات  ب��اإج��م��اع  م��دع��وًم��ا 
الدول الأع�شاء، مبا يف ذلك اململكة 
املتحدة ... ويريد بوري�س جون�شون 
اأوروب��ا؟ هل حقا، من اجل  مغادرة 

م�شتعملي الدراجات يف لندن...؟
عن لوبوان

•• الفجر – خرية ال�شيباين

   بوري�ض جون�سون هو منوذج لرجل ال�سيا�سة الذي ل 
حاّد،  الأطوار،  غريب  واقعي،  بامللل.  اأبدا  معه  ت�سعر 

كتب عمدة لندن ال�سابق، ر�سالة ا�ستقالة على �ساكلته. 
دون �سك، وبالنظر اإىل الظروف، متيزت تلك الر�سالة 
وعلى  عليه  ي��دل  ال��ذي  املقطع  ذاك  ل��ول  بالرزانة، 
اخلارجية  وزير  نهل  الربيك�سيت،  فلتربير  ب�سمته. 

امل�ستقيل وا�ستنجد مبثال من خربته كعمدة...
  لقد عرّب عن اإحباطه من منعه من حماية م�ستعملي 
اأن  “اأردنا  اأوروب���ا.  ب�سبب  احل��وادث  �سد  ال��دراج��ات 
ان  ومع  الروؤية،  لتح�سني  ال�ساحنات  تزجيج  نخف�ض 

وجود  ورغ��م  ال�سوق،  يف  موجوًدا  كان  الت�سميم  هذا 
م�ستعملي  من  ومعظمهم  الوفيات،  من  رهيبة  موجة 
الدراجات، قيل لنا عليكم ان تنتظروا ان ُت�سّرع اأوروبا 

ب�ساأن هذا املو�سوع«.

مغادرة اأوروبا ودراجات لندن:

ذريعة بوري�س جون�ضون: رب عذر اأقبح من ذنب...!

- ا�ضطدم �ضعي بوري�س حلماية م�ضتعملي 
الدرجات بثقل بريوقراطية بروك�ضل 

- يجب التوقف عن التفكري يف اأوروبا 
كمجرد معيار اأعمى

- لتربير الربيك�ضيت، ا�ضتنجد وزير 
اخلارجية امل�ضتقيل بخربته كعمدة لندن

- هل يجوز فك 45 �ضنة من العالقات الأجنلو-اأوروبية 
لأننا ل منلك حق تغيري معايري نوافذ ال�ضاحنات؟
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•• الفجر - تون�س

الدميقراطي  امل�����ش��ار  حل���زب  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  اأع��ل��ن 
الجتماعي، ان�شحابه من حكومة يو�شف ال�شاهد، بعد 
لفائدة  املركزي  املجل�س  اأع�شاء  من  اأغلبية  ت�شويت 

هذا القرار.
    واأّك��د احل��زب يف باغ �شادر عنه، اأن��ه “اأ�شبح غري 
وتوّجهاتها  وب�شيا�شاتها  احلكومة  مب�شتقبل  معنّي 
وب��ك��ل م��ا ي�����ش��وب ح��ول��ه��ا م��ن جت��اذب��ات و���ش��راع��ات ل 
اأنه  اإىل  م�شريا  ب�شلة”،  الوطنية  للم�شلحة  مت��ت 
يومي  انعقد  ال��ذي  املركزي  املجل�س  ل��ق��رارات  تنفيذا 
7 و8 يوليو اجل��اري، م�شجا جتميد �شمري الطيب 

م�شوؤوليته كاأمني عام للحزب ما دام يتحمل م�شوؤولية 
حكومية كوزير للفاحة.

اأك��د ام�س الربعاء القيادي يف حزب امل�شار     يف حني 
اأن  اجل����واد،  الج��ت��م��اع��ي جنيدي عبد  ال��دمي��ق��راط��ي 
ع�شوية الأمني العام �شمري الطيب ، م�شمونة اإذا ما 

ان�شحب من احلكومة.
وقال اإن احلزب مل يطرد اأي �شخ�س واإنه يعمل على 

مل ال�شمل.
   وب����نّي ج��ن��ي��دي ع��ب��د اجل����واد اأن احل��ك��وم��ة مل تعد 
حكومة وحدة وطنية واأن رئي�س الدولة الباجي   قائد 

ال�شب�شي �شحب ظاهريا الثقة من احلكومة.
هو  واح��د  بوزير  ال�شاهد  وامل�شار ممثل يف حكومة     

�شمري الطيب.
  من جهتها، طالبت الكتلة الوطنية بالربملان، رئي�س 
لتجاوز  وزاري  حت��وي��ر  ب��اإج��راء  بالتعجيل  احل��ك��وم��ة 
جديدة  دم���اء  و���ش��خ  فريقه  اداء  يف  ال�شعف  مكامن 
متكن من تعزيز اجلدوى ال�شيا�شية والرفع من ادائه 
املوؤ�ش�شات احل�شا�شة وتكري�س  التعيينات يف  ومراجعة 

مبدا احلياد والكفاءة. 
  ودعت الكتلة الوطنية )10 نواب( يف بيان ا�شدرته 
اأم�س الربعاء كل الكتل النيابية مبجل�س نواب ال�شعب 
ا�شتمرار  جت���اوز  ب��غ��اي��ة  م��واق��ف��ه��ا  وتن�شيق  ل��ل��ت�����ش��اور 
الزمة ال�شيا�شية اخلطرية التي تعي�شها الباد، والتي 
بال�شلل  الدولة  موؤ�ش�شات  تهدد عمل  باتت  انها  قالت 

احلكومة  ا�شتقرار  على  احل��ف��اظ  ا�شا�س  على  وذل���ك 
وموؤ�ش�شات الدولة.

باملقاي�شة  اأ�شمته  ملا  الكتلة عن رف�شها     كما عربت 
لازمة  ال�شيا�شية  املواقف  بربط  ال�شيا�شي  والبتزاز 
احلالية بانتخابات 2019 او اية دعوات تنتهك احلق 
حل�شد  اجلميع  الوطنية  الكتلة  ودع���ت  ال��د���ش��ت��وري، 
ك��ل ج��ه��وده��م يف اجت���اه تفعيل ال���ش��اح��ات الكربى 
لتخطي  الوا�شع  الوطني  الت�شامن  اإط��ار  يف  والعمل 
الزمة القت�شادية واملالية اخلانقة اىل جانب الدعوة 
ال��ف�����ش��اد وو���ش��ع ح��د لكل  اىل اح��ي��اء حملة م��ق��اوم��ة 
النفاتات بفر�س �شيادة القانون على اجلميع ودون 

ا�شتثناء.

اأول رحلة جتارية خال عقدين بني اثيوبيا واريرتيا ام�س  �شريت 
الأربعاء وتربط بني ادي�س ابابا وا�شمرة يف ما ي�شكل مرحلة جديدة 
القرن  يف  ال�شابقني  العدوين  البلدين  بني  التاريخية  للم�شاحلة 
 312 ان رحلتها رقم  الفريقي.وذكرت �شرطة الطريان الثيوبية 
اىل ا�شمرة اقلعت من مطار ادي�س ابابا الدويل بعد حفل لفتح مرحلة 

جديدة لتطبيع العاقات التي اطلقت قبل �شتة ا�شابيع فقط.
اليوم  “ميثل هذا  العام لل�شركة تيولدي جربي مرمي  املدير  وقال 
ح��دث��ا ف��ري��دا يف ت��اري��خ اث��ي��وب��ي��ا واري��رتي��ا«.ب�����ش��ب��ب ال��ط��ل��ب الكبري 
15 دقيقة من  ا�شافت �شركة الطريان الثيوبية رحلة اخرى بعد 
الرحلة الوىل باجتاه اريرتيا. وا�شاف “ت�شيري رجلتني متعاقبتني 
الرحلة  ا�شتقل  بر�س  لفران�س  مرا�شل  النا�س«.وقال  حما�شة  يظهر 
الثانية ان ال�شامبانيا قدمت اىل امل�شافرين من كل الدرجات وانه مت 
توزيع ورود بعيد القاع.وكانت اريرتيا ت�شكل اجلزء ال�شاحلي من 
العام  ا�شتقالها يف  تعلن  اأن  قبل  اثيوبيا مبرفاأيها ع�شب وم�شوع 
1991.وادى  يف  ارا�شيها  الثيوبية من  القوات  اإث��ر طرد   1993
ا�شتمرت من  بينهما  ن�شوب حرب  اىل  احل��دود  تر�شيم  خاف حول 
80 الف �شخ�س قبل ان  2000 وادت اىل مقتل  1998 اىل عام 
رئي�س  اح��دث  املا�شي  باردة.ال�شهر  حرب  اىل  بينهما  النزاع  يتحول 
باإعانه  مفاجاأة  احمد  ابيي  الإ�شاحي  اجلديد  الثيوبي  ال��وزراء 
قبول ت�شوية للنزاع احلدودي العائد اىل 2002. قبل ا�شبوعني قام 
بزيارة ر�شمية اىل ا�شمرة حيث وقع مع الرئي�س الري��رتي ا�شيا�س 

افورقي اعانا انهى ر�شميا حالة حرب م�شتمرة منذ 20 عاما.

قال وزير اخلارجية املجري بيرت �شيارتو ام�س اإن باده �شتن�شحب 
عليه  النهائية  املوافقة  قبل  الهجرة  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  اتفاق  من 

م�شيفا اأن التفاق ي�شكل تهديدا للعامل.
امل�شالح  �شد  الوثيقة  “هذه  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  �شيارتو  وق��ال 

الأمنية للمجر متاما«.
واأ�شاف اأن من املقرر تبني هذا التفاق ر�شميا يف دي�شمرب كانون الأول 

لكن املجر لن ت�شارك يف اجتماع بهذا ال�شدد �شيعقد يف املغرب.
طرحه  حالة  يف  الت��ف��اق  ه��ذا  اأي�شا  �شرتف�س  املجر  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

للت�شويت يف اجلمعية العامة لاأمم املتحدة.

حماكمة  اإع���ادة  تعتزم  اجل��زائ��ر  اإن  فرن�شية  ر�شمية  م�شادر  ق��ال��ت 
روحيا  مر�شدا  ك��ان  ب��اأن��ه  وي�شتبه  فرن�شا  ط��ردت��ه  مت�شدد  اإ�شامي 

ملت�شددين اثنني نفذا هجمات يف 2015.
بال�شجن  اأن ق�شى حكماً  بعد  اجل��زائ��ر،  اإىل  ج��واً  بغال  وُنقل جمال 
يف  كان م�شجوناً  بارز  تهريب مت�شدد جزائري  مل�شاركته يف حماولة 
ومت  والفرن�شية  اجلزائرية  اجلن�شيتني  يحمل  بغال  فرن�شا.وكان 

�شحب اجلن�شية الفرن�شية منه.
هويتها  ع��ن  الك�شف  ع��دم  �شريطة  حتدثت  ر�شمية  م�شادر  واأك���دت 
ب��غ��ال الذي  اإن  ق��ال  الر�شمية،  الأن��ب��اء اجل��زائ��ري��ة  ل��وك��ال��ة  ت��ق��ري��را 
اأُدين غيابيا يف اجلزائر بتهمة النتماء جلماعة اإرهابية يف 2003 

�شيحاكم من جديد بعد عودته للباد الآن.
اإن��ه ق��د ي�شتفيد م��ن ق��ان��ون عفو اأق��رت��ه اجل��زائ��ر مع  وق��ال م�شدر 
يف  اإ�شامي  مت��رد  بعد  ال�شابقني  املت�شددين  دم��ج  اإع���ادة  حماولتها 
مر�شدا  ك��ان  ب��غ��ال  اأن  الفرن�شيون  املحققون  الت�شعينات.ويعتقد 
ل�شريف كوا�شي وهو اأحد �شقيقني هاجما مقر �شحيفة �شاريل اإبدو 
اليومية ال�شاخرة يف يناير كانون الثاين عام 2015 واأي�شا لأميدي 
على  هجوم  يف  اأ�شخا�س  اأربعة  باأيام  ذلك  بعد  قتل  ال��ذي  كوليبايل 

متجر يهودي بالإ�شافة اإىل �شرطية. 

عوا�شم

ادي�س ابابا

اجلزائر

بوداب�ست

ترامــب: ل مهلـة لنـزع 
نـووي كـوريا ال�ضمالية 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

حمددة  زمنية  مهلة  هناك  لي�س  انه  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
لنزع اأ�شلحة كوريا ال�شمالية النووية مبوجب التفاق الذي اأبرمه مع الزعيم 
�شابقا  ق��ال  ك��ان  بعدما  اأون، يف حت��ّول يف لهجته  ال�شمايل كيم جونغ  ال��ك��وري 
“املباحثات  لل�شحافيني  ترامب  جدا.وقال  قريب  وقت  يف  �شتبداأ  العملية  ان 
“ل مهلة زمنية لدينا. ولي�شت  واأ�شاف  ب�شكل جيد جدا”.  م�شتمرة وجتري 
هناك �شرعة حُمددة«.واأ�شار ترامب اىل انه ناق�س ق�شية كوريا ال�شمالية مع 

الرئي�س الرو�شي فادميري بوتني الإثنني خال قمتهما يف هل�شنكي.
والتقى ترامب وكيم يف 12 يونيو يف قمة غري م�شبوقة يف �شنغافورة تعّهد فيها 
الزعيم الكوري ال�شمايل “العمل نحو نزع ال�شاح النووي ب�شكل تام من �شبه 
اجلزيرة الكورية«.لكن التفاق مل يذكر جدول زمنيا للعملية او كيفية تنفيذها.
وبعد اكرث من �شهر على التوقيع مل يتم الإع��ان عن اي تقدم ملمو�س على 
النووي  ال�شاح  ان نزع  �شنغافورة  ادارة ترامب قبل قمة  ال�شعيد.واأكدت  هذا 
ال�شمالية يجب ان يبداأ بدون تاأخري، وبعد القمة ذكرت ان العملية  يف كوريا 
�شتبداأ �شريعا جدا.وبعد يوم من انتهاء القمة اأعلن وزير اخلارجية الأمريكي 
مايك بومبيو ان معظم عمليات نزع ال�شاح النووي �شتنتهي مع نهاية ولية 
ترامب عام 2020.ورّحب البيت الأبي�س بقمة �شنغافورة معتربا انها حتقق 
اخرتاقا نحو نزع ال�شاح النووي من كوريا ال�شمالية مقابل تخفي�س العقوبات 

وامل�شاعدة يف النمو القت�شادي.
كبار  املا�شي  ال�شهر  يانغ  بيونغ  اىل  الأخ���رية  زي��ارت��ه  خ��ال  بومبيو  والتقى 
معاوين كيم لكن ما ان غادر وجهت وزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية انتقادات 
له على خلفية مطالبه “الحادية والأ�شبه بعقليات الع�شابات«.اإل ان ترامب 
ابدى الأ�شبوع املا�شي تفاوؤله ون�شر ر�شالة بعثها اإليه الزعيم الكوري ال�شمايل 

الذي رحب ب�بداية عملية مهمة.

الكتلة الوطنية ت�ستعجل التحوير الوزاري:

تون�س: حزب امل�ضار ين�ضحب من حكومة ال�ضاهد...!

•• رام اهلل-وام:

الإن�شاين  املن�شق  م��اك��غ��ول��دري��ك  جيمي  دع���ا 
اأوت�شا”   “ يف  املحتلة  الفل�شطينية  ل��اأر���س 
ح���دوث مزيد  ملنع  ت��داب��ري عاجلة  ات��خ��اذ  اإىل 
م��ن ال��ت��ده��ور يف ال��و���ش��ع الإن�����ش��اين يف قطاع 
غزة يف اأعقاب ت�شديد القيود ال�شرائيلية على 

التنقل.
وقال ماكغولدريك - لدى زيارته قطاع غزة 
مبخاطر  حمفوفا  ب��ات  غ��زة  يف  الو�شع  اإن   -
فر�س  اإزاء  العميق  قلقه  عن  معربا   .. بالغة 
اأبو �شامل الذي  اإ�شافية على معرب كرم  قيود 

ي�شكل ع�شب احلياة ل�شكان القطاع.
واأ�شاف اأن هذه القيود تهدد يف حال ا�شتمرارها 
بحدوث تدهور كبري يف و�شع تنتابه اله�شا�شة 
اإن�شانية يلفها البوؤ�س يف الأ�شل ول  وظروف 

�شيما يف القطاع ال�شحي.
فر�شتها  التي  اجلديدة  القيود  اأن  اإىل  واأ�شار 
يوليو   9 ي����وم  يف  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
و�شددتها يف 16 يوليو اجلاري حتظر دخول 
وحتظر  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  با�شتثناء  الب�شائع 
منطقة  تقل�س  كما  الب�شائع  جميع  خ���روج 
اإىل  ام��ت��داد �شاحل غ��زة  الأ���ش��م��اك على  �شيد 

ثاثة اأميال بحرية.
خا�س  نحو  على  القلق  يثري  م��ا  اأن  واأو���ش��ح 
الأثر التي �شيخلفه نق�س الوقود على تقدمي 
املياه  وخ���دم���ات  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 

وال�شرف ال�شحي ال�شرورية يف قطاع غزة.
لفرتات  الكهرباء  انقطاع  مع  اأن��ه  اإىل  ولفت 
ت�شل اإىل 20 �شاعة يف اليوم فاإن ما يربو على 
220 من�شاأة �شحية ومن�شاآت املياه وال�شرف 
ال�شحي والنظافة ال�شحية تعتمد على وقود 

الطوارئ الذي متوله اجلهات املانحة لت�شغيل 
لتقدمي  ال����ازم����ة  الح���ت���ي���اط���ي���ة  امل�����ول�����دات 

اخلدمات الأ�شا�شية.
ال�شحي  وال�����ش��رف  امل��ي��اه  م��ن�����ش��اآت  اأن  وب���ني 
ل  اإم���دادات  حاليا  متلك  ال�شحية  والنظافة 
تغطي �شوى �شبعة اإىل ع�شرة اأيام بينما تغطي 
للمن�شاآت  امل��ت��اح��ة  ال���ط���وارئ  وق���ود  اإم�����دادات 

ال�شحية ما يقل عن �شبعة اأيام.
ت�شتدعي  احل���اج���ة  اأن  م��اك��غ��ول��دري��ك  واأك�����د 
تاأمني متويل قدره 4.5 مليون دولر ب�شورة 
ال��ذي ينفد يف  عاجلة لتاأمني وق��ود الطوارئ 

اأغ�شط�س.
وتابع اأن هذه امل�شتجدات تاأتي يف �شياق ت�شعيد 
على  القتالية  الأع��م��ال  يف  القلق  على  يبعث 
 15 اإ�شابة نحو  املا�شية  القليلة  الأي��ام  مدى 
 30 اأ�شيبوا بجروح منذ يوم  األف فل�شطيني 

م��ار���س خ��ال امل��ظ��اه��رات ون��ظ��ام �شحي على 
ح�شار  خلقها  اإن�شانية  واأزم��ة  النهيار  حافة 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى م���دى 11 ع��ام��ا وب���ات يثري 
والنق�شام  اجلماعية  ال��ع��ق��وب��ات  اإزاء  القلق 

ال�شيا�شي الداخلي الفل�شطيني.
التمويل  ي��رتك  نف�شه  ال��وق��ت  “يف  اأن���ه  وذك���ر 
تاريخه  اأدن��ى م�شتوياته على مدى  بلغ  الذي 
اأزم��ة مالية غري م�شبوقة  وما يقرتن به من 
تع�شف بوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل 
املنظمات  “ اأونروا”  الفل�شطينية  الاجئني 
ال�شريكة يف جمال العمل الإن�شاين يف موقف 
بالحتياجات  ال��وف��اء  م��ن  ميكنها  ل  �شعيف 

املتزايدة اأو ال�شتجابة لأي تدهور اآخر«.
ال���راه���ن مل يجر  ال���وق���ت  اأن����ه يف  اإىل  ول��ف��ت 
الإن�شانية  املنا�شدة  من   23% �شوى  متويل 
لاأر�س الفل�شطينية املحتلة والتي ي�شتهدف 

70 يف املائة منها قطاع غزة.
خطوات  بعد  على  “اإننا  ماكغولدريك  وق��ال 
معدودة من وقوع تدهور كارثي ل تطال اآثاره 
غزة  قطاع  يف  الفل�شطينيني  املحتملة  املمتدة 
وحدهم بل املنطقة باأ�شرها وينبغي لكل جهة 
تعود  اأن  الو�شع  حت�شني  على  ال��ق��درة  متلك 
خطوة اإىل الوراء واأن حتول دون اندلع املزيد 
التي  امل��ع��ان��اة  م��ن  والتخفيف  الت�شعيد  م��ن 

يتكبدها عامة الفل�شطينيني يف القطاع.«.
وم��ن��ذ ف��ر���س ال��ق��ي��ود الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة وح�شب 
�شاحنة حمملة   192 ي�شمح لنحو  “اأوت�شا” 
بالدخول  املتو�شط،  امل�شموح بها يف  بالب�شائع 
من معرب كرم اأبو �شامل يف كل يوم وهذا ميثل 
ما ن�شبته %46 من متو�شط عدد ال�شاحنات 
ال��ت��ي دخ��ل��ت اإىل ال��ق��ط��اع ق��ط��اع غ���زة خال 

الن�شف الأول من العام 2018.

الأمم املتحدة تدعو لتدابري عاجلة ملنع تزايد تدهور الو�ضع الإن�ضاين يف غزة

اجلامعة العربية تدر�س و�ضع اتفاقية خا�ضة حلل م�ضاكل الالجئني
•• القاهرة -وام:

اأكد ال�شفري فا�شل جواد الأمني العام امل�شاعد رئي�س قطاع ال�شوؤون القانونية باجلامعة العربية 
رئي�س الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب اأهمية و�شع اتفاقية عربية قوية حلل م�شاكل 
واإع��ادة توطني  اللجوء  بالطلبات  بالتقدم  ت�شمح لاجئني  اأحكاما  تت�شمن  العرب  الاجئني 

الأكرث انك�شافا للمخاطر قبل الآخرين والعمل على فتح طرق اآمنة وماذات لهم.
جاء ذلك يف كلمته اأمام الجتماع اخلام�س للجنة امل�شرتكة املكونة من خرباء وممثلي وزارات 
العدل والداخلية يف الدول العربية لدرا�شة “ التفاقية العربية اخلا�شة باأو�شاع الاجئني يف 

الدول العربية “ والتي انطلقت اأعمالها ام�س يف مقر اجلامعة العربية.
ت��دارك خماطر  نحو  تعد خطوة هامة  التي  التفاقية  تلك  اأهمية  ج��واد على  ال�شفري  و�شدد 

ملا ت�شهده بع�س  العربية نتيجة  الأم��ة  اأبناء  النزوح اجلماعي للمايني من  وحتديات حركة 
الدول العربية من نزاعات م�شلحة وعمليات اإرهابية.

وقال اإن اأهم ما ي�شغل بال العامل اأجمع مبختلف موؤ�ش�شاته وتنظيماته وهيئاته واأف��راده هو 
م�شكلة تدفق الاجئني العرب مبقايي�س مل ت�شهدها الألفية اجلديدة.. 

عاملية  اإن�شانية  لأزم��ة  ت�شمح  ل  واأن  التحذيرات  ه��ذه  جتاهل  ع��دم  اإىل  العربية  ال��دول  داعيا 
طاغية باأن تت�شكل موؤكدا اأهمية البحث عن حلول جذرية من خال خرباء ذوي ب�شرية.

اأن تت�شمن التفاقية ال�شماح بلم �شمل العائات وجمعهم باأهاليهم ومنح  و�شدد على اأهمية 
الاجئني تاأ�شريات دخول حتى ل ينفقوا كل ما لديهم من مدخرات ويتعر�شون خلطر املوت 
غرقا وهم يحاولون الو�شول اإىل الأمان وتوفري اأ�شا�شيات احلياة الكرمية لهم قبيل التعليم 

والرعاية ال�شحية وغريها.

باأو�شاع  اخلا�شة  العربية  التفاقية  م�شروع  برفع  اأو�شى  الجتماع  اأن  اإىل  “جواد”  واأ���ش��ار 
الاجئني يف الدول العربية اإىل جمل�س وزراء العدل العرب يف دورته املقبلة لعتمادها وكذلك 

اإحالتها اإىل الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب يف دورته املقبلة لعتمادها.
ويعقد الجتماع اخلام�س للجنة امل�شرتكة املكونة من خرباء وممثلي وزارات العدل والداخلية 
يف الدول العربية لدرا�شة “التفاقية العربية اخلا�شة باأو�شاع الاجئني يف الدول العربية “ 
بدعوة م�شرتكة من قبل الأمانة العامة جلامعة الدول العربية - قطاع ال�شوؤون القانونية – 
الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب - والأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب وذلك 
تنفيذا لقرار املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العدل العرب ال�شادر بتاريخ 9 مايو املا�شي والذي 
ن�س على “عقد اجتماع اآخر للجنة امل�شرتكة من خرباء وممثلي وزارات العدل والداخلية يف 

الدول العربية لدرا�شة املاحظات التي عر�شت يف اجتماع املكتب التنفيذي«.

املانيا ت�سرع ابعاد طالبي اللجوء من دول املغرب العربي 

املتو�ضط يبتلع ع�ضرات املهاجرين اجلدد �ضمال قرب�س
•• عوا�شم-اأ ف ب:

تريد احلكومة الأملانية ت�شريع ابعاد 
جزائرية  ا�شول  من  اللجوء  طالبي 
وم��غ��رب��ي��ة وت��ون�����ش��ي��ة ب���اإدراج���ه���م مع 
مواطني جورجيا بو�شفهم يتحدرون 
م�شروع  بح�شب  اآمنة”  “دول  م��ن 
قانون مت تبنيه ام�س الأربعاء خال 

جل�شة ملجل�س الوزراء.
وهي ثاين حماولة لل�شلطات الأملانية 
العام  رف�شه  اول  قانون  م�شروع  بعد 
املا�شي جمل�س ال�شيوخ الملاين لعدم 
توافر غالبية ب�شبب معار�شة اخل�شر 

والي�شار الراديكايل.
دول  ادراج  احل��ك��وم��ة  ت��ري��د  وف��ع��ل��ي��ا، 
امل��غ��رب ال��ث��اث ه��ذه وج��ورج��ي��ا على 
هي  ك��م��ا  “الآمنة”  ال�����دول  ق��ائ��م��ة 
الع�شاء  البلطيق غري  لدول  احلال 
ي�شمح  م����ا  الوروب�����������ي  الحت��������اد  يف 
�شبه  ب�شكل  برف�س  الهجرة  لأجهزة 
بدون  رعاياها  جل��وء  طلبات  تلقائي 

تربير الرف�س.
وتربر برلني هذا القرار بانها رف�شت 
هذه  م��ن  اللجوء  طلبات  ك��ل  تقريبا 
الن�شبة اكرث  بلغت هذه  ال��دول حتى 
واجل����زائ����ر.  %99 جل���ورج���ي���ا  م���ن 

من  فقط   2،7% تقلت  امل��ق��اب��ل،  يف 
و4،1%  تون�س  من  اللجوء  طلبات 
من املغرب ردا ايجابيا من ال�شلطات 

الملانية يف 2017.
يتولها  التي  الداخلية  وزارة  وتاأمل 
زيهوفر  هور�شت  البافاري  املحافظ 
ان يعترب هذا الإجراء موؤ�شرا وي�شمح 
الدول  م��ن  ال��ل��ج��وء  طلبات  بخف�س 

الربع “اىل حد كبري«.
وامل�شالة ح�شا�شة جدا منذ العتداءات 
راأ�س  ليلة  ن�����ش��اء  ل��ه��ا  تعر�شت  ال��ت��ي 
ون�شبتها  كولونيا  يف   2015 ال�شنة 
ال�����ش��رط��ة اىل رج���ال ي��ت��ح��درون من 
منذ  وخ�شو�شا  افريقيا  �شمال  دول 
اني�س  التون�شي  نفذه  الذي  العتداء 
العامري يف برلني يف دي�شمرب )12 
ق���ت���ي���ا(. وك������ان رف�������س ط��ل��ب��ه لكن 
اأخطاء  ب�شبب  امل��ان��ي��ا  م��ن  ي��ط��رد  مل 

اإدارية.
وتعار�س جمعيات الدفاع عن حقوق 
الن�شان ادراج دول املغرب على قائمة 
الذي  التمييز  ب�شبب  الآم��ن��ة  ال���دول 
اىل  ا���ش��اف��ة  فيها  املثليني  ي�شتهدف 
امل�����ش��ا���س ب��ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ري وح����الت 

التعذيب.
وث���م���ة ق�����ش��ي��ة اث�������ارت ف�����ش��ي��ح��ة يف 

قالت  تون�شي  ط��رد  بعد  حاليا  املانيا 
احل��ك��وم��ة المل��ان��ي��ة ان���ه ك���ان مرافقا 
رغم  لدن  ب����ن  ل����ش���ام���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ا 

معار�شة الق�شاء الملاين لذلك.
القل  ع��ل��ى  �شخ�شا   19 ول��ق��ي  ه���ذا 
ثاثني  ن��ح��و  زال  وم����ا  م�����ش��رع��ه��م 
غرق  اثر  الربعاء  مفقودين  اآخرين 

مركب يقل مهاجرين قبالة �شواحل 
المن  ق��وات  بح�شب  قرب�س،  �شمال 

املحلية.
�شخ�شا   150 يحمل  ال��ق��ارب  وك���ان 
ع�����ن�����دم�����ا غ���������رق ق�����ب�����ال�����ة �����ش����واح����ل 
“جمهورية �شمال قرب�س الرتكية” 

التي ل تعرتف بها �شوى انقرة.

�شخ�س   100 م��ن  اك���رث  ان��ق��اذ  ومت 
ال�شواحل  خلفر  م�شرتكة  عملية  يف 
القبار�شة والتراك بعد غرق القارب 
ارنكوي  )ييني  ج��ال��وزا  ق��ري��ة  قبالة 

بالرتكية( يف �شبه جزيرة كاربا�س.
القرب�شية  الم������ن  ق������وات  وق����ال����ت 
�شخ�شا   19 ان  ب���ي���ان  يف  ال���رتك���ي���ة 

على القل غرقوا كما ان ما بني 25 
مفقودين.  ي��زال��ون  ل  �شخ�شا  و30 
ونقل �شخ�س م�شاب بجروح بالغة يف 

مروحية اىل قرب�س.
وجت����������ري ع����م����ل����ي����ات ل���ل���ب���ح���ث عن 
املفقودين ت�شارك فيها �شفن جتارية، 

بح�شب تقارير.
وذكرت وكالة “دي ات�س ايه” الرتكية 
ان رك��اب ال��ق��ارب ه��م م��ن ال�شوريني 
اأن  اإل  اوروب���ا،  اىل  للتوجه  ال�شاعني 

ذلك مل يتاأكد بعد.
ومل ت�شهد قرب�س التي ل تبعد �شوى 
ال�شوري،  ال�����ش��اح��ل  م���ن  ك��ل��م   160
ل��ل��م��ه��اج��ري��ن مثلما  ه���ائ���ا  ت��دف��ق��ا 
وايطاليا،  وال��ي��ون��ان  تركيا  يف  ح��دث 
رغ������م ارت�����ف�����اع ط���ل���ب���ات ال����ل����ج����وء يف 

اجلزيرة املتو�شطية ب�شكل كبري.
 1974 م���ن���ذ  م��ق�����ش��م��ة  وق����رب�����س 
ع��ن��دم��ا غ���زا اجل��ي�����س ال��رتك��ي ثلثها 
للقبار�شة  انقاب  ردا على  ال�شمايل 
اليونانيني كان هدفه احلاق اجلزيرة 

باليونان.
وتفيد ارقام المم املتحدة ان قرب�س 
حتتل املرتبة الرابعة بني دول الحتاد 
الأوروبي يف عدد املهاجرين باملقارنة 

مع عدد ال�شكان.

حزب امل�سار ين�سحب جتميد ع�سوية المني العام

- جتميد ع�ضوية الأمني العام �ضمري الطيب لتم�ضكه مبن�ضب الوزير
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الئتاف لا�شت�شارات 

الدراية والتدريب ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1198290 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماهر حكمت حممود قدوره %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممد ح�شن احمد %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ثعلوب �شامل حمد الدرعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عاء �شمري العلي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري:�شوبر ماركت  رقم:1461473 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الخ�شر  التفاح 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فلور  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2407143:شتار ل�شيانة امليكفات  رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عطات 

 CN 2243738:دوت كوم لل�شفر  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة الق�شر الذهبي 

لت�شليح ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1062507 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حمد خلفان جذلن خمي�س املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حميد عبداهلل البلو�شي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
تيك  التجاري:هيت  بال�شم   CN  1844714: رقم: 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الطاقة  حللول 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خال  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
للمقاولت  الذهبي  ال�ش�����ادة/املرجان  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�شيانه العامه  رخ�شة رقم:1358712 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/املرجان الذهبي للمقاولت وال�شيانه العامه
GOLDEN CORAL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/املرجان الذهبي للمقاولت وال�شيانة العامة وادارة العقارات
GOLDEN CORAL CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو او�شيانيك لل�شفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2267173 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 7.00*1.00 اىل 6.50*1

تعديل ا�شم جتاري من/بلو او�شيانيك لل�شفر
BLUE OCEANIC TRAVELS

اىل/دايركت لل�شفر وال�شياحة
DIRECT TRAVELS AND TOURISM

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/نييت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1459992:للت�شميم الداخلي  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كاميون لتجارة مواد البناء

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2394593 
تعديل مدير/ا�شافة خالد بدر نا�شر حممد عبداهلل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد بدر نا�شر حممد عبداهلل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ خالد ابراهيم حمد ابراهيم القا�شمي %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر علي احمد ال�شمي ال�شحي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/كاميون لتجارة مواد البناء
CAMION BUILDING MATERIALS TRADING

اىل/كاميون لتجارة مواد البناء ذ.م.م
CAMION BUILDING MATERIALS TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خال 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

 اإعـــالن �صطب قيد
بروجيه  كونرتول  اورو  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  فرن�شا(  )اجلن�شية: 
 - الثاين  زايد  �شارع   - - �س.ب:2761  )العنوان:زايد  ابوظبي  اإمارة 
بناية ورثة حممد النوي�س - ابوظبي - �س.ب:347621831( واملقيدة 
وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )1880( رقم  حتت 
ال�شركات  �شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام 
2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية 
املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف 
املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب 
احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل 
التايل: وزارة القت�شاد  العنوان  الن�شر على  يتجاوز �شهر من تاريخ 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

 اإعـــالن �صطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة جمموعة فرانكي لا�شا�شات 
البلجيكية ا�س ايه )اجلن�شية: بلجيكا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
اإمارة ابوظبي )العنوان:�س حمدان - �س.ب:226 -  فرع ال�شركة يف 
�شارع حمدان - بناية:حممد احمد اليو�شف - ابوظبي - �س.ب:266( 
بالوزارة.  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )3303( رقم  حتت  واملقيدة 
�شاأن  يف  2015م  ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية  ال�شركات 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م 
املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة 
ا�شحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل  ميعاد 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شما كافيه - فرع اأبوظبي 1

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2337597 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 2.50*1 اىل 3*1

تعديل نوع رخ�شة/من مهنية اىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/�شما كافيه - فرع اأبوظبي 1
SHAMMA CAFE - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/�شما كافيه
SHAMMA CAFE

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
للو�شاطة  جولد  ال�ش�����ادة/بر�شتيج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�شة رقم:2274157 
null*null تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.40 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/بر�شتيج جولد للو�شاطة التجارية
PRESTIGE GOLD COMMERCIEL BROKERS

اىل/بر�شتيج جولد للتجارة العامة
PRESTIGE GOLD GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف و�شيط جتاري )4610010(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ احلرير 

الف�شي لعمال البا�شرت
رخ�شة رقم:CN 1147603  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/�شتيم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جت لغ�شيل وكوي املاب�س - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1819832-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العان وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهدف امللكي للتموين 

الغذائي رخ�شة رقم:CN 1176177 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شاعد احمد مبارك �شامل املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد �شعيد فاح �شعيد فاح املن�شوري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الهدف الول 

للمقاولت والنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1137301 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة م�شاعد احمد مبارك �شامل املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد �شعيد فاح �شعيد فاح املن�شوري

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خال  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا توب ات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2468545 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 2.17*1

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا توب ات ذ.م.م
CAFETERIA TOP IT LLC

اىل/مطعم توب ات ذ.م.م
TOP IT RESTURANT LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم وجبات �شريعة )5610004(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خال اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12381 بتاريخ 2018/7/19

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارث الزمان للخياطه الن�شائيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2383287 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ارث الزمان للخياطه الن�شائيه
ERTH AZZAMAN FOR WOMAN TAILORING

اىل/الزمان لا�شت�شارات الدارية
AL ZAMAN MANAGEMENT CONSULTING

تعديل عنوان/Building Name من 49500 اىل 175617
Building Owner Name من ح�شني حممد �شريف عبداهلل اىل �شكلز اند  تعديل عنوان/ 

كواليتي لان�شاءات وال�شيانة والنقليات العامة 
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عربي ودويل

مرحلة  ل���ب���داي���ة  م�����ش��ل��ح  �����ش����راع 
ج���دي���دة م���ن ح���رب اأه��ل��ي��ة تركية 
الإقليمية،  ت��ب��ع��ات��ه��ا  ل��ه��ا  ���ش��ت��ك��ون 
يف  كردية  جمموعات  لأن  وخا�شة 
�شوريا والعراق ل بد اأن ت�شارك يف 

القتال دعماً لإخوتهم الأكراد. 

وب�����راأي ك��ات��ب امل���ق���ال، ت��ق��ف اليوم 
اأن  تركيا عند مفرتق ط��رق، فاإما 
الت�شلطي  حكمه  اأردوغ�����ان  ي�شدد 
وي���ع���زز ال��ق��ت��ال ���ش��د الأك�������راد، اأو 
ي�����ش��ع��ى حل��ك��م ي�����ش��م ج��م��ي��ع فئات 
العرقي  ال�����ش��راع  وي��ح��ل  املجتمع، 

النق�شامات ب�شبب كيفية اإجرائها، 
�شاعدت  ع��ج��ل��ة  مب���ث���اب���ة  وك����ان����ت 
على  قب�شته  ت�شديد  يف  اأردوغ����ان 

ال�شلطة. 
وفيما وعد الرئي�س الرتكي باتباع 
ال��ك��ردي، فقد  لل�شراع  اأم��ن��ي  ح��ل 
امل�شتنقع”  “ذلك  جتفيف  تعهد 

عرب ا�شتهداف مناطق كردية. 
من  اأك��رث  اأث��ب��ت  فيليب�س،  وح�شب 
اأن ل حل  ال��ق��ت��ال  م��ن  ع��ام��اً   40
ع�شكرياً لاآمال الكردية من اأجل 
ك�شب مزيد من احلقوق ال�شيا�شية 
بدعم   PKK ويتمتع  والثقافية. 
مينح  ���ش��راع��ه  لأن  وا���ش��ع  �شعبي 

الأكراد �شعوراً بالكرامة والعزة.
 PKK وحذر قادة اأكراد من عزم
ب�شبب  مت����������رده  جت�����دي�����د  ع����ل����ى 
الزائفة،  ال���رتك���ي���ة  الن���ت���خ���اب���ات 
ف�������ش���ًا ع�����ن خ����ط����اب اأردوغ����������ان 
ا�شتئناف  يوؤ�شر  و�شوف  العدائي. 

موالية للحكومة لرتهيب ناخبني 
اأكراد، وردع عدد منهم عن امل�شاركة 

يف النتخاب. 
مراقبون  م��ن��ع  فيليب�س،  وح�����ش��ب 
مناطق  اإىل  الو�شول  من  دوليون 
ك�����ردي�����ة. ك���م���ا اأب����ط����ل اأك�������رث من 
انتخابي  ���ش��ن��دوق   300،000
�شرق  جنوب  ال��ك��ردي��ة،  املنطقة  يف 

تركيا. 
ف��ق��دت قيادات  ث��ان��ي��ة،  م���ن ج��ه��ة 
تركية الأهلية املدنية. فبالإ�شافة 
احلكومة  �شجنت  دمريطا�س،  اإىل 
الرتكية 12 نائباً كردياً، و�شيطرت 
الكردية،  البلديات  82% من  على 
واعتقلت م�شوؤولني منتخبني. كما 
اأك���رث من  اأن���ق���رة  �شجنت ح��ك��وم��ة 

5000 نا�شط كردي. 
اإن النتخابات  املقال  ويقول كاتب 
ت�شف جروح  الأخ��رية مل  الرتكية 
زادت من  ب���ل  ت��رك��ي��ا،  الأك������راد يف 

•• وا�شنطن-وكاالت:

قبيل النتخابات الرتكية الأخرية 
يف 24 يونيو ، اأوقف حزب العمال 
اإط������اق   PKK ال���ك���رد����ش���ت���اين 
ال���ن���ار م���ن ج���ان���ب واح������د. ورغ���م 
ت��ع��ر���ش��ه ل��ه��ج��م��ات م���ت���ك���ررة من 
ت��رك��ي��ة يف جبال  م�����ش��ل��ح��ة  ق�����وات 
ال����ع����راق، رف�س  ���ش��م��ال  ق���ن���دي���ل، 
اأدرك احلزب  الفخ فقد  الوقوع يف 
الرتكي، رجب طيب  الرئي�س  ب��اأن 
اأردوغان، �شوف ي�شتفيد من جتدد 
القتال من اأجل ح�شد اأن�شاره من 
قمع  عملية  ول��ت��ربي��ر  ال��ق��وم��ي��ني، 

اأ�شد �شد الأكراد.
مدير  ف��ي��ل��ي��ب�����س،  دي���ف���ي���د  وراأى 
يف  واحل��ق��وق  ال�شام  بناء  برنامج 
الإن�شان  ح��ق��وق  ل��درا���ش��ات  معهد 
اأكراد  اأن  كولومبيا،  جلامعة  تابع 
تركيا ف�شلوا خياراً �شلمياً باإظهار 

ق��وت��ه��م ع���رب ���ش��ن��ادي��ق الق�����رتاع. 
ومت����ن����وا ح����رم����ان اأردوغ�����������ان من 
احل�شول على غالبية يف انتخابات 
ال��رئ��ا���ش��ة، وم���ن ث��م اإج���ب���اره على 
الدخول يف جولة انتخابية ثانية. 
وعاوة عليه، �شعى حزب ال�شعوب 
لاأكراد  امل��ن��ا���ش��ر  ال��دمي��ق��راط��ي 
HDP لتجاوز عتبة اأ�شا�شية من 
اأجل الدخول اإىل الربملان الرتكي، 
بح�شوله على اأكرث من 10% من 

اأ�شوات الناخبني.
ووفق ما كتبه فيليب�س يف �شحيفة 
تكن  مل  تاميز”،  “وا�شنطن 
فقد  مفاجئة.  النتخابات  نتيجة 
فيما   ،%52 بن�شبة  اأردوغ����ان  ف��از 
للرئا�شة،   HDP مر�شح  ح�شل 
الدين  �شاح  الكاريزما،  �شاحب 
دم���ريط���ا����س، ع��ل��ى اأق����ل م���ن %9. 
ورغ����م ���ش��ع��وب��ات وع���راق���ي���ل اأم����ام 
HDP، فقد ح�شل على 12% من 

الأ�شوات. ويف حال جرت انتخابات 
ح���رة ون��زي��ه��ة، ل��ك��ان HDP قد 
اأف�شل بكثري. وي�شري  توج بنتيجة 
دمريطا�س  لإدارة  امل���ق���ال  ك���ات���ب 
حيث  معتقله،  داخ���ل  م��ن  حملته 
بدعمه  باطلة  تهم  مبوجب  يقبع 
لاإرهاب. وقد توا�شل مع ناخبيه 
ب��وا���ش��ط��ة حم��ام��ي��ه وم����ن خال 

و�شائل التوا�شل الجتماعي. 
وف��ي��م��ا خ�����ش�����ش��ت و���ش��ائ��ل اإع����ام 
ت��رك��ي��ة ر���ش��م��ي��ة حل��م��ل��ة اأردوغ������ان 
تغطية مدتها 181 �شاعة، يف مدة 
النتخاب،  ي��وم  قبل  اأ�شابيع  �شتة 
ح��ظ��ي دم��ريط��ا���س ع��ل��ى اأق����ل من 

�شاعة واحدة.
واأعلنت احلكومة عن حالة طوارئ، 
انتخابية.  ح�شود  تنظيم  منع  م��ا 
بطاقات  يف  ���ش��رط��ة  رج����ال  ودق����ق 
واأدى  انتخاب.  م��راك��ز  عند  هوية 
ع�شكرية  �شبه  جم��م��وع��ات  وج���ود 

وتكمن  مفاو�شات.  عرب  تركيا  يف 
جتنب  ح�������ال  يف  ج����م����ة  خم����اط����ر 
حمادثات  يف  ال���دخ���ول  اأردوغ�������ان 
�شام مع PKK، واندلعت موجة 
اإىل  عنف جديدة قد تت�شع لت�شل 

جميع الأرا�شي الرتكية. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأ�شار ال�شحايف توم اأوكونور، يف تقرير 
الأمريكية،  “نيوزويك”  مب��ج��ل��ة 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأن  اإىل 
ترامب ونظريه الرو�شي فادميري 
بوتني قد ناق�شا عدداً من الق�شايا 
ال�شاخنة يف العامل يف القمة الثنائية 
بفنلندا،  هل�شنكي  يف  بينهما  الأوىل 
حول  متوافقان  الرجلني  اأن  ويبدو 
ق�شية احلرب الأهلية املندلعة منذ 

�شبع �شنوات. 
ترامب  م���وق���ف  اأوك����ون����ور  وي�����ش��ف 
الرئي�س  اأن  على  دليل  اأح���دث  ب��اأن��ه 
تتناق�س  �شيا�شة  ي��دع��م  الأم��ري��ك��ي 
اإزاء  مت���ام���اً م���ع ال��ن��ه��ج الأم���ري���ك���ي 
ال�������ش���راع؛ حيث  ب���داي���ة  ���ش��وري��ا يف 
ال�شابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ط��ال��ب 
الرئي�س  ب���رح���ي���ل  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك 

ال�شوري ب�شار الأ�شد عن ال�شلطة. 

�سوريا .. اأر�سية م�سرتكة
التغطية  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
الإع����ام����ي����ة ل��ل��ق��م��ة الأم���ري���ك���ي���ة 
الإثنني  يوم  انعقدت  التي  الرو�شية 
امل��ا���ش��ي رك���زت ع��ل��ى رف�����س ترامب 
امل�شتمر للتحقيق اجلاري يف التدخل 
النتخابات  يف  ل��رو���ش��ي��ا  امل����زع����وم 
اللقاء  فاإن   ،2016 لعام  الرئا�شية 
ق��د ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ت��داع��ي��ات وا�شعة 
مزقتها  ال��ت��ي  ���ش��وري��ا  اإىل  بالن�شبة 
احل����رب. وح��ت��ى م��ع اأن ت��رام��ب مل 
املوؤمتر ال�شحفي امل�شرتك  يعلن يف 
عن  هل�شنكي  قمة  عقب  بوتني  م��ع 
الع�شكري  ال��ت��ح��ال��ف  م���ن  ن����وع  اأي 
م��ع رو���ش��ي��ا، ف��ق��د اأك���د ت��رام��ب على 
بني  اجل���ي���د  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  “التفاق 

القوتني يف �شوريا واأماكن اأخرى«.
وي��ع��ت��رب ال��ب��اح��ث ك��م��ال ع��ل��م، وهو 
زميل زائر يف املعهد امللكي للخدمات 
املتحدة )مركز بحثي يف بريطانيا( 
نقطة  ���ش��ك  ب���ا  ك���ان���ت  ���ش��وري��ا  اأن 
والأر�شية  اأه��م��ي��ة  الأك���رث  الل��ت��ق��اء 
امل�������ش���رتك���ة ب����ني ت����رام����ب وب���وت���ني، 
ترامب  اإح��ج��ام  �شوء  يف  وخ�شو�شاً 
عن التدخل يف �شوريا والنت�شارات 
)حليف  الأ���ش��د  ب�����ش��ار  حققها  ال��ت��ي 
رو���ش��ي��ا( ال���ذي ك���ان ال��ه��دف الأوىل 

حلملة وا�شنطن يف �شوريا، ولكن مل 
تعد هناك فر�شة الآن لتغيري نظام 

الأ�شد. 

نهج اأوباما
اأن  اإىل  “نيوزويك”  تقرير  وي�شري 
القمة الأمريكية الرو�شية تاأتي بعد 
مرور �شبع �شنوات على اإعان رئي�س 
الوليات املتحدة اآنذاك باراك اأوباما 
 2011 اأغ�شط�س  يف  �شدر  بيان  يف 
يتنحى  لأن  ح���ان  ق���د  “الوقت  اأن 
ال�شلطة”،  ع���ن  الأ�����ش����د  ال��رئ��ي�����س 
وب���ع���د ال����ش���ت���ب���اك���ات ال���دام���ي���ة بني 
املتظاهرين ال�شوريني ونظام الأ�شد 
احلكومة  املتحدة  ال��ولي��ات  اتهمت 
ال�����ش��وري��ة بقتل امل��دن��ي��ني وب����داأت يف 

ت�شليح املعار�شة وتدريبها. 
وي�شري التقرير اإىل انتقادات ترامب 
ل�شيا�شة اأوباما اإزاء �شوريا. ويف نهاية 
امل��ط��اف ب���داأت ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 
تركيز اأولوياتها يف �شوريا على دحر 
الع�شكري  التحالف  وتدخل  داع�س 
�شوريا  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 
اجلهاديني  2015 ل�شتهداف  عام 
ول��ي�����س ن��ظ��ام الأ����ش���د. وع����اوة على 
املفاجئ  ت��رام��ب  انت�شار  ك��ان  ذل��ك، 
الأمريكية  الرئا�شية  النتخابات  يف 
الأمريكي  ل��ل��دع��م  ن��ه��اي��ة  مب��ث��اب��ة 

تراجعت  التي  ال�شورية  للمعار�شة 
نظام  وحمات  داع�س  ب�شبب  ب�شدة 

الأ�شد. 
وي��و���ش��ح ال��ت��ق��ري��ر اأن���ه م��ع ت�شاعد 
بالتواطوؤ  ت��رام��ب  ���ش��د  الت��ه��ام��ات 
الناأي  اإىل  ا�شطر  فقد  رو�شيا،  م��ع 
ولكنه  الرو�شي،  الزعيم  عن  بنف�شه 
لهدفهم  دع���م���ه  ع���ل���ى  ي����وؤك����د  ك�����ان 
امل�شرتك يف ا�شتعادة الأمن والنظام 
املتحدة  الوليات  ورك��زت  �شوريا،  يف 
�شوريا  ق���وات  اأو  الأك����راد  دع��م  على 

الدميقراطية. 

�سراع دويل 
ويرى اأوكونور اأن هجمات التحالف 
املتحدة �شد  ال��ولي��ات  ال��ذي تقوده 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  م��واق��ع  ب��ع�����س 
الأ����ش���ل���ح���ة  ا�����ش����ت����خ����دام  ع���ل���ى  رداً 
الهجوم  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ك��ي��م��اوي��ة، 
الثاثي )الوليات املتحدة وفرن�شا 
وبريطانيا(، مل توؤثر على الإطاق 
ع��ل��ى ال���زخ���م ال��ك��ل��ي حل����رب متكن 
معظم  ا�شتعادة  من  الأ���ش��د  خالها 
اأجزاء  الباد، ل �شيما بعد ا�شتعادة 
كبرية من و�شط و�شرق �شوريا، كما 
ا���ش��ت��م��ر اجل��ي�����س ال�����ش��وري يف اإزال���ة 
التي كانت حتت �شيطرة  ال�شواحي 
النظام  وحت��رك  دم�شق  يف  املعار�شة 

باجتاه اجلنوب الغربي �شوب درعا. 
الأ�شد  ا�شتعاد  اأ�شابيع  غ�شون  ويف 
ج�����زءاً ك���ب���رياً م���ن امل��ح��اف��ظ��ة التي 

ا�شتعلت فيها النتفا�شة �شده. 
وت���خ���ل���ت ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة منذ 
للمعار�شة  دعمها  عن  طويلة  فرتة 
التقرير،  ب��ح�����ش��ب  الأ������ش�����د،  ����ش���د 
ت�شاعد  ���ش��وري��ا  ال�����ش��راع يف  ول��ك��ن 
الإ�شرائيلية  اجلوية  ال�شربات  مع 
يف  الإيرانية  الع�شكرية  املواقع  �شد 
الوليات  م��ن  ك��ل  ت�شعر  اإذ  �شوريا؛ 
املتحدة ورو�شيا بالقلق من اأن وجود 
ميلي�شيات موالية لإيران مثل حزب 
اندلع  اإىل  ي��ق��ود  اأن  �شاأنه  م��ن  اهلل 

�شراع اأو�شع ومعركة قاتلة.
ال�شراع  اأج��ل جتنب مثل هذا  ومن 
�شاركت  ال�������ش���روري،  غ���ري  ال�����دويل 
والأردن  واإ���ش��رائ��ي��ل  واإي����ران  رو�شيا 
حمادثات  يف  امل���ت���ح���دة  وال����ولي����ات 
اإىل  للتو�شل  حم��اول��ة  يف  خمتلفة 
وكانت  الأو���ش��اع.  لتهدئة  اإج���راءات 
حمادثات اأ�شتانا التي تو�شطت فيها 
رو�شيا واإيران وتركيا )ومل توؤيدها 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ب��ال��ك��ام��ل( هي 
ال�شام  اإىل حم��ادث��ات  ���ش��يء  اأق���رب 

املتاحة. 

�سفقات غري معلنة

عن  “نيوزويك”  ت��ق��ري��ر  وي��ن��ق��ل 
ال��ب��اح��ث ك��م��ال ع��ل��م ق���ول���ه: “على 
ت��ت��م��ث��ل يف  ال�����ش��ف��ق��ة  اأن  الأرج��������ح 
�شوريا  جل���ن���وب  الأ�����ش����د  ا����ش���ت���ع���ادة 
اإ�شرائيل على  كامًا، و�شوف توافق 

ذلك، واإخراج اإيران من اجلنوب،
ي�����ش��ت��ع��ي��د اجلي�س  ����ش���وف  وب���ذل���ك   
ال�شيطرة على احلدود مع  ال�شوري 
وعاوة  واإ�شرائيل،  الأردن  من  كل 
ع��ل��ى ذل����ك م���ن امل��ت��وق��ع اأي�������ش���اً اأن 
ت�شتمر حمادثات اأ�شتانة، ويف نهاية 
الوليات  ت��ن�����ش��ح��ب  ���ش��وف  امل���ط���اف 
ترامب  لأن  م��ا  مرحلة  يف  امل��ت��ح��دة 
ل  عام  وب�شكل  ب�شوريا  مهتماً  لي�س 
الأمريكية  الع�شكرية  القوات  ت��زال 
والعراق،  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  م��ت��ورط��ة 
اإىل  بالن�شبة  اأهمية  اأك��رث  اأم��ر  وه��و 

البنتاغون«.
ويختتم التقرير باأن ال�شفقات التي 
اأبرمها ترامب وبوتني ب�شاأن �شوريا 
يوم الثنني يف قمة هل�شنكي مل يتم 
الإع��ان عنها، وم��ا مت الك�شف عنه 
يتمثل فقط يف اللتزام بالتعاون يف 
جمال الإغاثة الإن�شانية يف احلرب 
الآلف،  م��ئ��ات  بقتل  ت�شببت  ال��ت��ي 
لإعادة  امل�شرتك  العمل  ع��ن  ف�شًا 
الذين  ال��اج��ئ��ني  م���اي���ني  ب��ع�����س 

نزحوا من ديارهم. 

انتقادات ترامب ل�سيا�سة اأوباما اإزاء امللف ال�سوري

�ضوريا.. ماذا بعد القمة الأمريكية الرو�ضية؟ 

النتخابات الرتكية الأخرية مل ت�سف جروح الأكراد 

تركيا على مفرتق طرق.. النق�ضامات تهدد بانفجار

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• �شيلفان بي�شون*

   مل تتاأخر ردود الفعل. مبجرد انتهاء قمة ترامب 
ب���وت���ني، ان��ه��م��ر ���ش��ي��ل م���ن ال��ن��ق��د ع��ل��ى الرئي�س   �
لرو�شيا،  جماما  ظهوره  خال  فمن  المريكي، 

و�شل دونالد ترامب اإىل قاع جديد يف رئا�شته.
ت�شتمر  ال��ن��ي��وي��ورك��ي،  ال�شعبوي  ي�شافر  اينما     
دبلوما�شيته غري التقليدية يف اثارة احلرية، رغم 
انها تّتبع خيطا احمر ب�شيطا: كل ما يقال له ان 

يتفاداه ويتحا�شاه، فان دونالد ترامب يفعله.
   ينا�شده الحتاد الأوروبي وي�شتجديه األ يرتك 
معاهدة باري�س ب�شاأن املناخ اأو املعاهدة النووية مع 
ف���ورا.. يحذره  ت��رام��ب ميزقهما  اإي����ران؟ دون��ال��د 
ال�شني؟  مع  جتارية  ح��رب  من  القت�شاد  خ��رباء 
اإج�����راءات ع��دوان��ي��ة موؤكدا  ت��رام��ب  يعلن دون��ال��د 
ال�شلك  ين�شحه  �شهل”..  فيها  “النت�شار  اأن 
كيم  مع  لقاء  عقد  يف  الت�شّرع  بعدم  الدبلوما�شي 
مع  بالتاآخي  ت��رام��ب  دون��ال��د  يعّجل  اأون؟  ج��ون��غ 

الزعيم الكوري ال�شمايل.

�سيد التناق�ض
الرئي�س  ي�شقط  للتناق�س،  طفولية  ب��ح��ا���ّش��ة     
الأم��ري��ك��ي يف ف���ّخ روؤي��ت��ه ل��ل��ع��امل. ف��ك��ل م��ا ي�شبه 
الإجماع ال�شائد قبل و�شوله، يكرهه. وكل ما يذّل 
الليربالية  العقيدة  اأو  ال�شيا�شية  اللياقة  وُيهني 

العاملية ال�شائعة، ُيبهجه.
    ومبجرد اأن يتم ذلك، فاإن ال�شوؤال هو معرفة ما 
اإذا كانت ال�شارات واملواقف الرتمبية يف ال�شيا�شة 
اخلارجية، �شيكون لها تاأثري حقيقي.. لأن الرئي�س 
ال�شيء  التناق�س، وق��ادر على قول  �شّيد  اأي�شا  هو 
و�شّده يف فارق زمني اأ�شرع من الربق. وتلك هي 
ترجمته ل� “يف نف�س الوقت” املاكرونية: فترييزا 
املثال، هي، على حد �شواء، غري  م��اي، على �شبيل 
ممتازة  وام��راأة  الربيك�شيت،  اإدارة  وت�شيء  كفوءة، 
يف  جولته  خ��ال  ق��ال  كما  رائع”،  “بعمل  ت��ق��وم 

بريطانيا قبل اأيام.
امل��ع��ط��ى اجل��دي��د الذي     ميكننا اذن احل���ّط م��ن 
جمموع  انها  والقول  الأمريكي،  الزعيم  يفر�شه 
اإ�شارات دون عواقب، ولكن من الوا�شح اأن دونالد 
تنظيم  اإع����ادة  ب�����ش��دد  اخ����رى،  وراء  مل�شة  ت��رام��ب، 

النظام العاملي من حوله.
الأخ���ري���ن  ال��ف��اع��ل��ني  ورّج  ال����رم����وز،  ف��ب��ك�����ش��ر     
والتكّيف.  ال��ت��اأق��ل��م  ع��ل��ى  ُي��ج��ربه��م  وزع��زع��ت��ه��م، 
ل��ق��د اأث����ار ال��ت��وت��رات ح���ول اإي������ران، ودف����ع اأوروب����ا 
ل��اق��رتاب من ال�شني وال��ي��اب��ان، وب��داأ يف حتويل 
باإجراءاته  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��دف��ق��ات  وج��ه��ة 
اأن  احلمائية.. اننا نتعرث فقط يف روؤية ما ميكن 
يخرج من جّيد من هذه اللعبة الكربى للمذابح 

الدبلوما�شية.
ترجمة خرية ال�سيباين

دونالد ترامب اأو متا�ضك الفو�ضى...!

امل�سروع  الغرب:  “فتح  موؤلفاته  ومن  ال�سوي�سرية  لوطون  �سحيفة  حترير  رئي�ض  م�ساعد   *
ال�سري لالإ�سالميني. 

ا�ضتمرار اعتقال الق�س الأمريكي بران�ضون يف تركيا 

�ضرطة نيكاراجوا ت�ضيطر على معقل رئي�ضي للمحتجني 
•• مونيمبو-رويرتز:

اقتحم مئات من عنا�شر ال�شرطة واأن�شار رئي�س نيكاراجوا دانييل 
اأورتيجا معقا رئي�شيا للمحتجني املناه�شني للحكومة واأ�شقطوا 
مل�����ش��اع��ي الإطاحة  ي��ع��د ���ش��رب��ة رم��زي��ة  ال��رم��ل��ي��ة فيما  احل���واج���ز 

بالرئي�س املنتمي جلبهة التحرير ال�شاندينية.
للحكومة  م��وال��ني  ب��ني مقنعني  وق��ع��ت  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات  وا�شتمر 
م�شلحني باأ�شلحة اآلية و�شبان يحملون قذائف يدوية ال�شنع اأكرث 

اأربع �شاعات وتركت �شاحية مونيمبو يف مدينة ما�شايا وقد  من 
تناثرت قطع الزجاج املحطم وفوارغ الطلقات يف �شوارعها.

يف  الحتجاجات  ب��دء  منذ  الأق��ل  على   275 نيكاراجوا  يف  وقتل 
اأرباب  مزايا  خف�س  اأورتيجا  حكومة  خطط  ب�شبب  ني�شان  اأبريل 
املعا�شات. واأدى رد احلكومة العنيف على املظاهرات اإىل احتجاجات 

اأو�شع نطاقا على حكم اأورتيجا.
وال��رئ��ي�����س زع��ي��م ي�����ش��اري م��ن ق���ادة ح���رب ال��ع�����ش��اب��ات ال�شابقني، 
ويتوىل ال�شلطة منذ عام 2007 وحكم الباد كذلك يف الفرتة 

من 1979 اإىل 1990.
وكثفت ال�شلطات حملتها يف حماولة على ما يبدو لطرد املحتجني 
من معاقلهم الرئي�شية قبل الذكرى ال�شنوية التا�شعة والثاثني 

للثورة ال�شاندينية التي حتل اليوم اخلمي�س.
يقول  ما�شايا،  يف  حققته  احلكومة  اأن  يبدو  ال��ذي  الن�شر  ورغ��م 

بع�س املحتجني اإنهم لن ي�شت�شلموا.
دوريات  ال�شرطة يجوبون مونيمبو يف  اأف��راد  الع�شرات من  وبقي 

اأم�س الثاثاء بعد اأن هداأت املواجهات.

•• ازمري-اأ ف ب:

احتجاز  بتمديد  الأربعاء  ام�س  اأم��رت حمكمة تركية 
الق�س الأمريكي اندرو بران�شون املعتقل يف تركيا منذ 
رغم  اإرهابية،  باأن�شطة  القيام  بتهمة   2016 اكتوبر 

�شغوط ال�شلطات المريكية لاإفراج عنه.
وت��ت�����ش��ب��ب ق�����ش��ي��ة ال��ق�����س ال�����ذي ك����ان ي���دي���ر كني�شة 
بروت�شتانتية يف مدينة ازمري على بحر ايجه، بتوتر 

يف العاقات بني انقرة ووا�شنطن.
وه���ذه ث��ال��ث م���رة ي��ت��م فيها رف�����س الف����راج ع��ن��ه، اذ 
16 ابريل و7  رف�شت املحكمة يف جل�شات ا�شتماع يف 

مايو طلبات املحامني الفراج عنه.
وق����ال ال��ق��ا���ش��ي ان اجل��ل�����ش��ة امل��ق��ب��ل��ة ���ش��ت��ك��ون يف 12 

اكتوبر.
���ش��رح ال��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال الأم��ريك��ي يف ان��ق��رة فيليب 
بخيبة  “ن�شعر  املحكمة  جل�شة  ح�شر  ال��ذي  كو�شنت 

امل من نتيجة جل�شة اليوم«.
وا����ش���اف “لقد ق�����راأت لئ��ح��ة الت���ه���ام وح�����ش��رت 3 
الق�س  اأن  اي موؤ�شر اىل  ان هناك  اعتقد  جل�شات ول 

برون�شون مذنب باأي ن�شاط اجرامي او ارهابي«.
حلركة  م��وؤي��دة  بن�شاطات  بالقيام  برون�شون  ويتهم 

الداعية الإ�شامي املقيم يف الوليات املتحدة فتح اهلل 
انقرة بتدبري حماولة النقاب  غولن، الذي تتهمه 

يف 2016،
 وحلزب العمال الكرد�شتاين.

وميكن ان ي�شدر بحقه حكم بال�شجن ملدة 35 عاما 
يف حال ادانته.

وحت��ظ��ر تركيا ك��ل م��ن ح��رك��ة غ��ول��ن وح���زب العمال 
الكرد�شتاين باعتبارهما جمموعتني اإرهابيتني.

وخال اجلل�شة الخرية يف مايو نفى بران�شون ب�شدة 
انه �شاعد املجموعات “الرهابية” بح�شب افادة اأحد 

ال�شهود.
الكرد�شتاين  العمال  حزب  ادعم  “مل  بران�شون  وقال 
مطلقا .. مل ي�شمع اأي من ال�شهود مني اي كلمة دعم 

حلزب العمال الكرد�شتاين«.
ت��رام��ب اىل الفراج  الرئي�س الم��ريك��ي دون��ال��د  دع��ا 
مع  هاتفية  مكاملة  يف  الق�شية  وناق�س  بران�شون،  عن 

الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان الثنني.
اأ�شا  توترا  الرتكية-الأمريكية  العاقات  وت�شهد 
اثر دعم وا�شنطن ملجموعات كردية مقاتلة يف �شوريا 
الكرد�شتاين،  العمال  بالرتباط بحزب  اأنقرة  تتهمها 

وكذلك لرف�س الوليات املتحدة ترحيل غولن.

تركـــــيا ترفـــــع الطــــــوارئ بعـــــد حمــــــالت التطهــــــري 
•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

ترفع تركيا ليل اخلمي�س حال الطوارئ ال�شارية يف الباد منذ �شنتني 
بعد حماولة النقاب التي ترافقت مع حمات تطهري مكثفة، غري 
اأن املعار�شة تخ�شى اأن ت�شتمر عمليا من خال قانون جديد ل�مكافحة 

الإرهاب.
ال��ت��ي متنح الرئي�س وق���وات الأم���ن �شلطات  ال��ط��وارئ  واأع��ل��ن��ت ح��ال 
مو�شعة، يف 20 يوليو 2016 بعد اأيام على انقاب فا�شل هز تركيا 

ليل 15 اإىل 16 من ال�شهر ذاته.
الطوارئ  ح��ال  ظل  يف  �شنتني  م��دى  على  الرتكية  ال�شلطات  وقامت 
بحملة مطاردات ا�شتهدفت النقابيني وكل من تتهمهم بتاأييدهم، 

غري اأنها �شملت اأي�شا املعار�شني املوؤيدين للق�شية الكردية واملتهمني 
غري  ومنظمات  ال�شلطة  تنتقد  التي  الإع��ام  وو�شائل  ب�”الإرهاب” 

حكومية.
اأ�شهر ثم مت متديدها  مل��دة ثاثة  بالأ�شا�س  ال��ط��وارئ  ح��ال  وفر�شت 
01،00 من اخلمي�س  ال�شاعة  اآخ��ر متديد عند  وينتهي  م��رات  �شبع 
)22،00 ت غ الربعاء(. واأعلنت احلكومة اأنها ل تعتزم التمديد مرة 

جديدة.
فيها  ف��از  انتخابات  �شهر على  اأق��ل من  بعد  ال��ط��وارئ  ح��ال  و�شرتفع 
اإردوغان بولية جديدة ب�شاحيات رئا�شية معززة بعد تعديل د�شتوري 

مو�شع جدل اأقر العام املا�شي.
القانون  باإ�شدار مرا�شيم لها قوة  الطوارئ لإردوغ��ان  و�شمحت حال 

الرتكية.  الت�شريعات  يف  عميقا  تغيريا  ع��ام��ني  م��دى  على  اأح��دث��ت 
ومبوجب التعديل الد�شتوري، يحتفظ الرئي�س بهذه ال�شاحية بعد 

رفع حال الطوارئ.
متوا�شلة  تطهري  ح��م��ات  املن�شرمني  ال��ع��ام��ني  يف  ت��رك��ي��ا  و���ش��ه��دت 
بارتباطهم  لا�شتباه  �شخ�س  األ��ف   80 ح��واىل  اعتقال  ع��ن  اأ�شفرت 
األف   150 اإقالة اأكرث من  وعن  ب�”الإرهاب”،  اأو  مبحاولة النقاب 

موظف ر�شمي اأو تعليق مهامهم.
حال  ظ��ل  يف  ال�����ش��ادرة  ال�34  امل��را���ش��ي��م  عليه  ن�شت  م��ا  جملة  وم���ن 
الطوارئ، فر�س زي موحد للمعتقلني على ارتباط بالنقاب الفا�شل، 
وهو اإجراء مل يطبق حتى الآن، ومنح احل�شانة الق�شائية للمدنيني 

الذين ت�شدوا لانقابيني.

اعترب مراد يتكني يف افتتاحية يف �شحيفة “حرييت” اأن “رفع حال 
الطوارئ قد يفتح �شفحة جديدة يف تركيا” �شتمنح الق�شاء والإعام 
براأيه ا�شتقال اأكرب.غري اأن هذا التفاوؤل قد يتبدد �شريعا مع طرح 
م�شروع قانون مدعوم من حزب اإردوغان على الربملان هذا ال�شبوع، 

ين�س على عدة تدابري �شبيهة باأحكام حال الطوارئ.
الأنا�شول  وك��ال��ة  بح�شب  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  ي�شمح  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
اأي  اإقالة  يف  �شنوات  لثاث  بال�شتمرار  لل�شلطات  لاأنباء،  الر�شمية 

موظف ر�شمي على ارتباط ب�”منظمة اإرهابية«.
كما اأن امل�شوؤولني الذين مت تعيينهم يف ظل حال الطوارئ على راأ�س 
�شركات ي�شتبه بارتباطها ب�”منظمة اإرهابية” �شيتمكنون من البقاء 

يف منا�شبهم لثاث �شنوات اإ�شافية.
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الفجر الريا�ضي

اجتماعا  موؤخرا  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  عقد 
بال�شارقة  ال��ع��ام��ة  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة  م��ع  بالتن�شيق 
مبقر املجل�س ملناق�شة �شري اأعمال ال�شيانة يف بع�س 
اأندية الإمارة وال�شتعدادات الإن�شائية يف ماعب 
نادي ال�شارقة ل�شتقبال بطولة كاأ�س اآ�شيا 2019 
بجانب الإطاع على عدد من املوا�شيع وامللفات بني 
 دائرة الأ�شغال العامة واملجل�س والتعاون امل�شرتك.
�شعادة عي�شى هال  املجل�س،  الجتماع من  ح�شر 
والدكتور  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�س  العام  الأمني 
ل��ن��ادي ال�شارقة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ���ش��امل  اإي���ه���اب 
واملهند�شة  ط����ارق  حم��م��د  وامل��ه��ن��د���س  ال��ري��ا���ش��ي 
ومن  الريا�شية.  املن�شاآت  ق�شم  من  ال�شم�شي  منى 
املهند�س برهان  ك��ل م��ن  ال��ع��ام��ة  الأ���ش��غ��ال  دائ���رة 
حممود نائب مدير اإدارة �شيانة املباين احلكومية 
�شعيد. حممد  واملهند�س  علي  حممد   واملهند�س 
وبهذه املنا�شبة، ذكر �شعادة عي�شى هال احلزامي 
ال�شارقة  جمموعة  مباريات  ل�شتقبال  العمل  اأن 
مر�شوم  هو  ما  وف��ق  ي�شري   2019 اآ�شيا  كاأ�س  يف 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورع��اي��ة  بدعم  له 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة ومتابعة م�شتمرة من ال�شيخ اأحمد 

ال�شارقة  رئ��ي�����س جم��م��وع��ة  ث���اين  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
يتم  ال��ذي  الكبري  العمل  ب��دوره على  ينعك�س  مما 
ح��ال��ي��ا م��ن اأج���ل اك��ت�����ش��اب احل���دث الآ���ش��ي��وي حلة 
زاهية على م�شتوى املجموعة حيث يويل �شاحب 
ب��ال��غ اه��ت��م��ام��ه ب��ه��ذا احل���دث ال���ذي ميثل  ال�شمو 
ف��خ��را ك��ب��ريا ل���اإم���ارة وي�����ش��رف اأب��ن��اءه��ا ويعك�س 
���ش��ورة ري��ا���ش��ي��ة راق��ي��ة ع��ن ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تنظيم 
�شموه  دع����م  اأن  م��ع��ت��ربا  ���ش��ك��ل  ب��اأف�����ش��ل  احل�����دث 
حتقيق  يف  الهمم  من  يزيد  ال�شارقة  يف  للريا�شة 
الأحداث  ا�شتقبال  يف  الباهر  والنجاح  الإجن���ازات 
ال���ك���ربى ومي���ث���ل يف ح���د ذات�����ه دافعا  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
الأ�شعدة. كافة  على  اجلهود  اأق�شى  لبذل   كبريا 

ومهما  مثمرا  كان  امل�شرتك  الجتماع  اأن  واأ�شاف 
والأندية  ب��امل��ن�����ش��اآت  يتعلق  م��ا  ك��ل  مل��ت��اب��ع��ة  اأي�����ش��ا 
م�����ش��ت��وى متابعة  ع��ل��ى  اأو  الإم�����ارة  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
ال�شتعدادات ل�شتقبال مباريات جمموعة ال�شارقة 
ال�شارقة  ن��ادي  ماعب  يف   2019 اآ�شيا  ك��اأ���س  يف 
الجتماع  ا�شتعر�س  كما  �شمنان.  ف��رع  الريا�شي 
اآل��ي��ة ال��ع��م��ل خ���ال ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة بخ�شو�س 
املن�شاآت  م�شتوى  على  وامل�شاريع  امللفات  من  ع��دد 
العمل يف خمتلف  الوقوف على �شري  و  الريا�شية 

ودائرة  املجل�س  يجمع  ال��ذي  الكبري  التعاون  �شبل 
ال�شيانة  اأعمال  التي ت�شرف على  العامة  الأ�شغال 
 للماعب واملن�شاآت والأندية الريا�شية يف الإمارة.

البا�شمة  الإم��������ارة  يف  ال���ك���ل  ي�����ش��ت��ع��د  اأن�����ه  م��ب��ي��ن��ا 
املجل�س  خاله  من  ي�شعى  كبري  ح��دث  ل�شتقبال 
بدوره امل�شرف على الريا�شة بالإمارة اإىل اأن تكون 
ال�شارقة على قمة اجلاهزية له �شواء على م�شتوى 
املن�شاآت  ج��اه��زي��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  اأو  ال��رتت��ي��ب��ات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ل���دى الإن���ط���اق���ة مب���ا ي��ل��ي��ق ب�شمعة 
اأهم  تنظيم  يف  ال��رائ��د  ودوره���ا  الإم����ارات  ومكانة 
القارية  الريا�شية  والتظاهرات  الفعاليات  واأك��رب 
والعاملية حيث يويل املجل�س اأهمية كبرية للحدث 
يف  قبل  م��ن  بامتياز  جنحت  ال�شارقة  واأن  خا�شة 
الإ�شادات. بها  ح�شدت  عاملية  فعاليات   ا�شت�شافة 

نائب  حممود  ب��ره��ان  املهند�س  ذك��ر  جانبه،  وم��ن 
بدائرة  احل��ك��وم��ي��ة  امل���ب���اين  ���ش��ي��ان��ة  اإدارة  م��دي��ر 
الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة: ن��وؤك��د ن��ح��ن يف ال���دائ���رة على 
والأ�شا�شية  الرئي�شية  التح�شريات  من  النتهاء 
ل���ش��ت��ق��ب��ال جم��م��وع��ة ال�����ش��ارق��ة يف ك��اأ���س اآ���ش��ي��ا يف 
تعديات  ال�����ش��ارق��ة حيث مت عمل  ن���ادي  م��اع��ب 
الإعام  و�شائل  ومق�شورة  الداخلية  املن�شة  على 

مبا  زج��اج��ي  بفا�شل  احل��دي��دي  الفا�شل  وتبديل 
بجانب  للحدث،  العامة  التوجيهات  مع  يتما�شى 

الإمارة  اأندية  بع�س  يف  والأعمال  الإن�شاءات  �شري 
متابعتنا احلثيثة  املجل�س من خال  مبتابعة من 

والأندية  املن�شاآت  يف  والتطوير  التاأهيل  لأع��م��ال 
الريا�شية يف الإمارة. 

اأع��ل��ن جمل�س دب��ي ال��ري��ا���ش��ي عن 
العامل  يف  م��اراث��ون  اأط���ول  تنظيم 
الذي  املرموم”،  ماراثون  “األرتا 
ي��ق��ام خ���ال ال��ف��رتة م��ن 11 اإىل 
منطقة  يف   2018 دي�شمرب   15
مل�شافة  ومي���ت���د  امل����رم����وم  حم��م��ي��ة 
ال�شحراء،  داخل  كيلومرًتا   270
 80000 ج��وائ��زه  جمموع  ويبلغ 

دولر اأمريكي.
ال�شحفي  املوؤمتر  جاء ذلك خال 
ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر جم��ل�����س دبي 
الريا�شي وحتدث خاله كًا من 
غازي املدين مدير اإدارة الفعاليات 
الريا�شي،  دبي  مبجل�س  الريا�شي 
واملهند�شة علياء الهرمودي مديرة 
دب��ي، و روث  البيئة يف بلدية  اإدارة 
يف  الإداري  ال�����ش��ري��ك  دي��ك��ن�����ش��ون 
و�شمري  ج������روب،  ف��ي��ت  جم��م��وع��ة 
وموؤ�ش�س  ال��رئ��ي�����س  ع���ب���دال���ه���ادي 
ب����راون  واآين  ت���ي���ك،  ����ش���ام  ���ش��رك��ة 
هيلث  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اآند �شيفتي �شوليو�شن، والعداء د. 
الإماراتي  البطل  ال�شويدي  خالد 
موؤخًرا  اأن��ه��ى  ال����ذي  امل���اراث���ون  يف 
���ش��ب��اق م���اراث���ون ال��رح��م��ة للجري 
�شهر  يف  كيلومرًتا   327 م�شافة 
بعام  اح���ت���ف���اًل  امل���ا����ش���ي  ف����رباي����ر 
زاي������د، وال����ع����داءة ج��ان��ي��ت مريتز 
الألرتا  �شباقات  يف  العاملة  البطلة 

ماراثون. 
يحر�س  امل���������دين:  غ�������ازي  وق�������ال 
جمل�س دبي الريا�شي على تنظيم 
ت�شاهم  التي  الريا�شية  الفعاليات 
ممار�شة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  ن�شر  يف 
الريا�شة والن�شاط والبدين وتبث 

ب���ني خمتلف  الإي���ج���اب���ي���ة  ال������روح 
اإمارة  �شكان  من  املجتمع  مكونات 
دب������ي، اإمي�����اًن�����ا م����ن امل��ج��ل�����س ب����اأن 
م�����ش��دًرا للمتعة  ال��ري��ا���ش��ة مت��ث��ل 
وامل�شاركني  للجمهور  وال�����ش��ع��ادة 

على حد �شواء.
اأ�شبحت  ل��ق��د  امل������دين:  واأ�����ش����اف 
التي  ال����ت����ح����دي����ات  م���دي���ن���ة  دب������ي 
البدنية  امل�شاركني  ق��درات  تخترب 
وال��ذه��ن��ي��ة وال��ت��ي ت��ن��وع��ت م��ا بني 
والرمال  وال��ث��ل��ج  ال���وح���ل  حت����دي 
واجل���ب���ال، و����ش���واء ك��ان��ت حتديات 
اأو م�شائية فلدينا �شنوًيا  �شباحية 
البطولت  ل��ه��ذه  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج 
التي تنا�شب جميع ع�شاق الريا�شة 
م����ن خم��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات والأع����م����ار 
ال�شباق  ه���ذا  وي��ع��د  واجل��ن�����ش��ي��ات، 
حتدًيا كبرًيا للعدائني من خمتلف 
امل�شتويات حيث اأن هذا ال�شباق يعد 
الرمال  م��اراث��ون يقام على  اأط��ول 
وت�شل م�شافة فئة املحرتفني فيه 
اإىل 270 كيلومرًتا، و�شيكون هذا 
اأجندة  اإىل  مميزة  اإ�شافة  ال�شباق 
الفعاليات الريا�شية ال�شنوية التي 
يف  �شي�شاهم  كما  دب��ي،  ت�شت�شيفها 
عليه  يحر�س  ال��ذي  التنوع  تعزيز 
ومنظمي  ال��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
الفعاليات من اأجل توفري الفر�شة 
من  وللجمهور  ال��ري��ا���ش��ة  لع�شان 
خمتلف اجلن�شيات ملتابعة بطولت 

ريا�شية خمتلفة.
واختتم املدين: “يويل جمل�س دبي 
ا مبنطقة  اهتماًما خا�شً الريا�شي 
مميًزا  جانًبا  حتتل  حيث  امل��رم��وم 
الريا�شية  الفعاليات  اأج��ن��دة  على 

ال�شنوية التي اأعدها املجل�س والتي 
وت�شل  ال��ع��ام  م���دار  على  تتوا�شل 
ويرعاها  ينظمها  التي  الفعاليات 
املجل�س يف حممية املرموم اإىل اأكرث 
خمتلفة  ريا�شية  فعالية   20 من 
الهوائية  ال����دراج����ات  ب���ني  ت��ت��ن��وع 
واجلري واليوغا وحتدي العقبات، 
من  ماراثون  الأل��رتا  �شباق  وياأتي 
اأب����رز ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة التي 
�شيكون  والتي  املنطقة  يف  �شتنظم 
ل��ه��ا ���ش��دى ك��ب��ري، ح��ي��ث ي��ع��د هذا 
ماراثون  �شباق  اأط��ول  هو  ال�شباق 
ي��ق��ام يف رم����ال ال�����ش��ح��راء وال���ذي 
���ش��ي�����ش��اه��م يف ج���ذب الأن���ظ���ار اإىل 
م��ن��ط��ق��ة حم��م��ي��ة امل���رم���وم وزي����ادة 
املنطقة  لهذه  ال�شياحي  ال��رتوي��ج 

 40 م�شاحتها  تبلغ  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
 10% ن�شبة  وت�شكل  هكتار  األ���ف 
م��ن م�����ش��اح��ة اإم�����ارة دب����ي، وجتمع 
حيث  الطبيعية  اجل��م��ال  عنا�شر 
النباتات  خم��ت��ل��ف  ف��ي��ه��ا  ي���وج���د 
كما  ال��ن��ادرة  والطيور  واحليوانات 
املقومات الطبيعية  اأنا متتلك من 
الأحداث  ل�شت�شافة  توؤهلها  التي 

الريا�شية الدولية واملحلية«.
“األرتاماراثون  ����ش���ب���اق  وي����ع����د 
للقدرة  مقيا�س  اأق����وى  املرموم” 
ع���ل���ى ال��ت��ح��م��ل ال���ري���ا����ش���ي حيث 
يخترب القوة البدنية والقدرة على 
التحمل الذهني خال عبور 270 
مروًرا  ال�شحراء  داخ��ل  كيلومرًتا 
ال�شحراوية  الطبيعية  ب��امل��ن��اظ��ر 

اخلابة.
فئات،  ث��اث  اإىل  ال�شباق  وينق�شم 
فيها  يتناف�س  ال��ت��ي  الأوىل  الفئة 
امل��ت�����ش��اب��ق��ني ع��ل��ى م�����ش��اف��ة 270 
ال�شباق  ه���ذا  وي�شتمر  ك��ي��ل��وم��رًتا 
الثانية  الفئة  اأي����ام،   5 م���دار  على 
ي��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه��ا امل��ت�����ش��اب��ق��ني على 
م�شافة 100 كيلومرًتا متوا�شلة، 
 50 م�شافة  على  الثالثة  وال��ف��ئ��ة 

كيلومرًتا.
ال�����ش��ب��اق بجانب  ق��ري��ة  و���ش��ت��ق��ام   
ب���ح���ريات م��ن��ط��ق��ة امل����رم����وم حيث 
الطبية  للم�شاعدات  خيم  �شت�شم 
الأ�شا�شية،  وامل����رط����ب����ات  وامل����ي����اه 
ك��م��ا ���ش��ي��ت��م اإن�����ش��اء حم��ط��ات على 
م�����ش��اف��ات م��ت�����ش��اوي��ة ط����وال م�شار 

وتزويد  ال��وق��ت،  لت�شجيل  ال�شباق 
كما  والع�شائر،  باملياه  املت�شابقني 
����ش���ي���ت���واج���د ط����اق����م ط���ب���ي جمهز 
ب���اأح���دث الأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة يف كل 

حمطة.
مديرة  دي��ك��ن�����ش��ون،  روث  وق���ال���ت 
املرموم  حم��م��ي��ة  “تعد  احل�����دث: 
الأن�شب  ال���ب���ي���ئ���ة  ال�������ش���ح���راوي���ة 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة ال�����ش��ب��اق الأق������وى يف 
الفر�شة  العامل، هدفنا هو توفري 
الأل��رتا ماراثون يف  لنخبة عدائي 
العامل والعدائني يف خمتلف اأنواع 
خلو�س  الأخ���رى  اجل��ري  �شباقات 
و�شط  ل��ل�����ش��ب��اق  ف����ري����دة  جت���رب���ة 
الطبيعة  م��ن  امل��ذه��ل  امل�شهد  ه��ذا 
ال�شحراوية اخلابة، واملناف�شة يف 

اأول واأطول �شباق األرتا ماراثون«.
واأ�شافت روث ديكن�شون: “�شنوفر 
للم�شاركني اأعلى معايري ال�شامة 
والأم��ان خال ال�شباق كما نود اأن 
حتم�شوا  ال��ذي��ن  ���ش��رك��ائ��ن��ا  ن�شكر 

للم�شاركة يف هذا احلدث املميز«.
تقنيات  اأح����دث  ا���ش��ت��خ��دام  �شيتم   
ملتابعة  ال�����ش��رع��ات  وق��ي��ا���س  التتبع 
ال�شباق  العدائني على طول م�شار 
�شتوفرها  التي  املعدات  خال  من 
الأو�شط،  ال�شرق  تيك  �شام  �شركة 
ح���ي���ث ���ش��ي��ت��م ت����زوي����د ك����ل ع����داء 
لتحديد  ح��دي��ث��ة  ت��ت��ب��ع  ب�����ش��ري��ح��ة 
م��ك��ان��ة وق��ي��ا���س زم��ن��ه ب���دق���ة، كما 
�شيتم تزويد العدائني بزر الطوارئ 
للمنظمني  تنبيه  �شيعطي  ال���ذي 
اإذا  ال����ط����وارئ  ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات 
والتي  ن��وع  اأي  من  م�شكلة  حدثت 
موقع  حت��دي  من  اللجنة  �شتمكن 
التقنية  ه��ذه  �شتوفر  كما  ال��ع��داء 
امل�شتمر  وال��ت��وق��ي��ت  التتبع  ��ا  اأي�����شً
الإعام  وو�شائل  ال�شباق  ملنظمي 
متاحة  و����ش���ت���ك���ون  وامل���ت���ف���رج���ني 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة متنوعة  ل��ل��ع��ر���س 
من الو�شائط مبا يف ذلك الهواتف 
اللوحية  والأج������ه������زة  امل���ح���م���ول���ة 
املحمولة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  واأج�����ه�����زة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وو����ش���ائ���ل 

املختلفة.
العدائني  على  املياه  توزيع  �شيتم   
املح�شوبة  احل�ش�س  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى 
واملنتظمة ل�شمان تلبية احتياجات 
الرتطيب  حمطات  تقع  كما  امل��اء، 

كل 10 كيلومرتات على الطرق.
 وقالت املهند�شة علياء الهرمودي 

اإدارة البيئة يف بلدية دبي:  مديرة 
األرتا  مثل  ال��دول��ي��ة  “الفعاليات 
تعمل  اأن  امل��رم��وم ميكن  م��اراث��ون 
ك��و���ش��ي��ل��ة ل��ت��وع��ي��ة اجل���م���ه���ور عن 
من  الكبري  ال��ع��دد  ب�شبب  املحمية 
امل�������ش���ارك���ني وامل���ت���اب���ع���ني مل��ث��ل هذه 
تروج  اأن  ميكن  وال��ت��ي  الفعاليات 
عن املوقع بني امل�شاركني واجلمهور 
تبذلها  التي  اجلهود  وتبني  العام 
بلدية دبي واملوؤ�ش�شات الأخرى ذات 
ال�شلة جنبا اإىل جنب يف املحافظة 
ال��ب��ي��ئ��ة وحت���ق���ي���ق اخلطط  ع���ل���ى 

ال�شرتاتيجية لإمارة دبي«.
واأ�شافت علياء: “قامت بلدية دبي 
ومن�شئات  م��راف��ق  باإن�شاء  م��وؤخ��ًرا 
من�شات  م��ث��ل  املنطقة  يف  ج��دي��دة 
ومن�شة  وال���ط���ي���ور،  احل���ي���وان���ات 
مل��راق��ب��ة �شروق  ي���وغ���ا، وم��ن�����ش��ات 
وغ����روب ال�����ش��م�����س ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
م�������ش���رح جل������ذب ع������دد ك���ب���ري من 
املنطقة  ج���م���ال  لإظ����ه����ار  ال�������زوار 
التي  اجل��دي��دة  ال��ب��ح��ريات  خا�شة 
ملحبي  الرئي�شية  الوجهة  اأ�شبحت 

الطبيعة«.
وتتطلع جانيت مريتز اإىل جتربة 
فريدة ومميزة للرك�س يف حممية 
وقالت:  ال�������ش���ح���راوي���ة،  امل����رم����وم 
املرموق فر�شة  “يعد هذا احلدث 
املرموم  حممية  ل�شتك�شاف  رائعة 
التي ل مثيل  املذهلة  ال�شحراوية 
ف��ي��ه��ا حيوان  ي��ع��ي�����س  ل��ه��ا وال���ت���ي 
ال�شحراء  وث��ع��ل��ب  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ه��ا 
وال���غ���زلن اجل��ب��ل��ي��ة وغ���ريه���ا من 
التي  ال��ف��ري��دة  الرئي�شية  الأن����واع 

تعي�س يف ال�شحراء«.

انتقل لعب الو�شط املايل ال�شاب ايف بي�شوما من ليل الفرن�شي اىل 
برايتون الإنكليزي بح�شب ما اعلن الأخري.

وقال بي�شوما )21 عاما( الذي وقع عقدا خلم�شة اعوام “اللعب يف 
الربمري ليغ حلم يل. كي ت�شبح لعبا كبريا يجب اأن تثبت ما ميكنك 

القيام به يف البطولت الكربى. هذا ما دفعني للقدوم اىل هنا«.
بريطانية  اإع��ام  و�شائل  لكن  ال�شفقة  قيمة  عن  الع��ان  يتم  ومل 

ذكرت انها تناهز 20 مليون يورو.
ليل  اىل  النتقال  قبل  م��ايل  يف  ون�شاأ  ال��ع��اج  �شاحل  يف  بي�شوما  ول��د 
الفريق  م��ع  م��ب��اراة   55 خا�س  مو�شمني،  غ�شون  ويف   .2016 يف 

ال�شمايل، بينها 47 مباراة يف دوري الدرجة الوىل، �شجل فيها اربعة 
اهداف.

بي�شوما  بلغ   ،2015 منذ  منتخب مايل  دولية مع  مباراة   13 ويف 
املباراة  اىل  التاأهل  و�شجل هدف   .2016 افريقيا  اأمم  كاأ�س  نهائي 
�شاحل  الم  ب��اده  مواجهة  من  الأخ���رية  قبل  الدقيقة  يف  النهائية 

العاج.
وا�شتقدم برايتون �شاحب املركز اخلام�س ع�شر يف الدوري النكليزي 
لتدعيم  احلالية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  يف  لع��ب��ني  �شتة  املا�شي  املو�شم 

�شفوفه.  

ف��اب��ي��و ظ��ه��ري ميدلزبره  ال��ربازي��ل��ي  ت��ع��اق��ده م��ع  ن��ان��ت الفرن�شي  ن���ادي  اأع��ل��ن 
الإنكليزي ال�شابق لثاثة موا�شم.

م�شريته  ي�شتهل  ان  قبل  فلومينن�شي،  �شفوف  يف  ع��ام��ا(   28( فابيو  ون�����ش��اأ 
الحرتافية يف �شن مبكرة مع مان�ش�شرت يونايتد الإنكليزي يف 2008.

الن�شمام  قبل  �شيتي  كارديف  ثم  رينجرز معارا  ب��ارك  كوينز  ال��وان  كما حمل 
الأوىل  الإنكليزية  الدرجة  يف  مباراة   80 وخا�س   .2016 يف  ميدلزبره  اىل 

برمريليغ و72 يف الثانية ت�شامبيون�شيب.

وخا�س فابيو اي�شا 16 مواجهة يف دوري ابطال اوروبا حتت الوان ال�شياطني 
احلمر، خ�شو�شا يف مو�شم 2010-2011 عندما بلغ يونايتد النهائي.

ناد  نانت، اىل  ان��ا �شعيد ج��دا. ا�شل اىل  رائ��ع،  “هذا  النادي  وق��ال فابيو ملوقع 
جيد«.

مونديال  يف  عاما   17 حتت  ال��ربازي��ل  منتخب  مع  القائد  �شارة  فابيو  وحمل 
2007، وارتدى قمي�س املنتخب الول يف منا�شبتني فقط. وفابيو هو ال�شقيق 

التواأم لرافايل لعب ليون الفرن�شي ويونايتد �شابقا اي�شا.

املايل بي�ضوما من ليل اىل برايتون  الظهيـــر البــرازيلـــي فابـيـــو
 الـى نانـت الفرن�ضـي 

اأطول �سباق �سحراوي يف العامل ميتد مل�سافة 270 كلم

جملــ�س دبــي الريا�ضــي يعلــن عــن تنظيــم �ضبـاق األتـرا ماراثــون املرمــوم

جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي ودائرة الأ�ضغال العامة يبحثان حت�ضريات املالعب لكاأ�س اآ�ضيا 2019 واأعمال ال�ضيانة بالأندية 
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اإىل  الو�شول  بعد  اإني�شتا،  اأندري�س  الإ�شباين،  النجم  اأعلن 
ي�شت�شيف فريقه  اأنه رمبا يظهر لأول مرة، عندما  اليابان، 

اجلديد في�شيل كوبي مناف�شه �شونان بيلمري، الأحد املقبل.
وقال اإني�شتا )34 عاما(، الذي حظي با�شتقبال حوايل 300 
لكني  طويلة  رحلة  “كانت  املطار  اإىل  الو�شول  عند  م�شجع 
للعب مع  اأن��ا متحم�س  اليابان.  اإىل  القدوم  اإىل  اأتطلع  كنت 

زمائي يف في�شيل«.
واأ����ش���اف: “اأريد ال��ل��ع��ب يف اأ���ش��رع وق���ت مم��ك��ن. ���ش��اأك��ون يف 
اأمام  جيدا  اأداء  اأق���دم  اأن  واأمت��ن��ى  الأح���د  ي��وم  م�شتواي  قمة 

امل�شجعني«.
كوبي  م�شوؤولو  ع��ن  لاأنباء  اليابانية  ك��ي��ودو  وك��ال��ة  ونقلت 
اإني�شتا �شيلتحق مبران الفريق، اجلمعة ا�شتعدادا  اإن  قولهم 

بودول�شكي  ل��وك��ا���س  م��ع  اإني�شتا  و���ش��ي��ت��ع��اون  الأح����د.  مل��ب��اراة 
مهاجم اأملانيا ال�شابق يف فريق كوبي و�شريتدي لعب الو�شط 
رقمه ال�شهري 8. وق�شى لعب الو�شط املخ�شرم 16 عاما يف 
بر�شلونة، حيث توج هناك بالدوري 9 مرات وبدوري اأبطال 
اأوروبا 4 مرات وبكاأ�س امللك 6 مرات، قبل النتقال اإىل كوبي 

يف مايو املا�شي. 
بينما  جولة،   15 بعد  ال���دوري  يف  ال�6  املركز  كوبي  ويحتل 
 2016 يف  �شابعا  ج��اء  عندما  �شابقة  نتيجة  اأف�����ش��ل  ك��ان��ت 

و�شيحلم بعد قدوم اإني�شتا اأن يحرز اللقب لأول مرة.
العامل  ب��ك��اأ���س  اإ�شبانيا  ف��وز  ه��دف  �شاحب  اإني�شتا،  واع��ت��زل 
اأم��ام رو�شيا يف  2010، اللعب ال��دويل بعد اخل��روج املفاجئ 

كاأ�س العامل الأخرية.

اإني�ضتا يظهر يف الدوري الياباين الأحد

و�شل منتخبنا الوطني للجودو لل�شباب والنا�شئني 
مل��اك��او ا���ش��ت��ع��دادا لن��ط��اق��ة ب��ط��ول��ة اآ���ش��ي��ا الثانية 
ل��ل��ج��ودو ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق ي����وم ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل على 
ال�شباب  فئة  بطولة  تقام  ،فيما  النا�شئني  م�شتوى 
اجلمعة  غد  ي��وم  م�شاء  ي�شبقها  والتي  الأح��د  ي��وم 
الجتماع الفني للمنتخبات امل�شاركة وعملية امليزان 

مقدمتها  يف  دول��ة   30 مب�شاركة  الاعبني  لكافه 
ال�شعودية  اجل��ودو  ي�شارك  كما  الإم���ارات  منتخب 
بثاث لعبني و5 اإداريني واأربعة حكام ، وي�شارك 
العديد  يف  امل�شاركة  له  �شبق  واح��د  باعب  اليمن 
منتخبنا  بعثة  وت�شم   .. العمرية   البطولت  من 
جا�شم  حممد  ي��راأ���ش��ه��ا  ال��ت��ي  وال�����ش��ب��اب  للنا�شئني 

ع�شو جمل�س اإدارة الحتاد م�شرف عام اللعبة على 
م�شتوى املراحل العمرية ، بجانب املدرب الياباين 
النا�شئني  لفئتي  لع��ب��ني   8 نويا،   ه��اراج��وت�����ش��ي 
وال�شباب من خمتلف اأندية الدولة الأع�شاء، وهم: 
وزن  مناف�شات  يف  ي�شارك  ال��ذي  احلو�شني  خليفة 
وم�شبح   ،55 وزن  يف  احلو�شني  واأح��م��د  ك��غ،   66

60، وعبد اهلل البلو�شي يف وزن  ال�شام�شي يف وزن 
واأحمد  كغ،   50 وزن  واأحمد في�شل يف   ،60 حتت 
 ،72 وزن  يف  جميل  وعي�شى   ،55 وزن  يف  جا�شم 

و�شامل النقبي يف وزن فوق 90 كغ.
رئي�س احتاد  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  وق��د حث حممد 
امل�شارعة واجلودو خال ات�شاله الهاتفي بالبعثة 

لاطمئنان على و�شولها ب�شام ملاكاو وانخراطها 
البطولة  انطاقة  موعد  قبل  ق�شري  مع�شكر  يف 
ب�شرورة  ،حثها  املنتخبات  م��ن  العديد  مب�شاركة 
التي  الأ�شيوية  والبطولة  املع�شكر  من  ال�شتفادة 
التي  للنتائج  موا�شلة  متقدمة  منتخبات  ت�شم 
تاألق  �شهدت  التي  كونغ  هونغ  بطولة  يف  حتققت 

فيها  فاز  التي  احلو�شني  خليفة  ال�شاعد  الاعب 
بف�شية وزن حتت 73كغ، حيث ت�شب تلك النتائج 
الأرجنتني  اأوملبياد  يف  للم�شاركة  التاأهل  م�شوار  يف 
الأ�شيوية  امل�شاركة  ب��ان  ال��ق��ادم..وذك��ر  اأك��ت��وب��ر  يف 
ال�شنوية متثل حمطة مهمة للجودو الإماراتي مبا 

ي�شهم يف رفع راأيه الريا�شة الإماراتية.

التابع  الريا�شي  ال�شارقة  �شيف  مع�شكر  نظم 
اإىل  ترفيهية  رحلة  الريا�شي  ال�شارقة  ملجل�س 
اأم  اإمارة  حديقة الألعاب املائية »درمي لند« يف 
تتاقى مع جهود  والتي  اأم�س  �شباح  القيوين 
القائمني على املع�شكر يف حتقيق التميز يف كافة 
والريا�شية  والجتماعية  الثقافية  ال��ربام��ج 
والرتفيهية املنفذة لعدد 155 م�شاركا الذين 
ق�شوا وقتا ممتعا ترفيهيا وريا�شيا مع �شالت 

املياه.
اأرج��اء احلديقة  امل�شاركون يف خمتلف  وجت��ول 
الألعاب  م��ن  لعبة   30 م��ن  اأك��رث  ب��ني  وتنقلوا 

امل���ث���رية امل��ن��ت�����ش��رة ب��ه��ا واأخ�������رى م���ن الأل���ع���اب 
لهم  ليتحقق  اخل�����ش��راء  امل��ف��ت��وح��ة  والأم���اك���ن 
ف��ع��ال��ي��ات واأن�شطة  ال�����ش��ي��ف م��ن  اأج��م��ل م��ا يف 
مميزة. اجلدير بالذكر اأن تلك الرحلة وغريها 
للم�شاركني  ي��وم��ي��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  م��ن 
وامل�شاركات يف فعاليات املع�شكر وعددهم 155 
والربامج  الفعاليات  زاوية متكاملة من  ت�شكل 
ال�شارقة  جم��ل�����س  ب��ه��ا  ي���ق���وم  ال���ت���ي  ال��ن��وع��ي��ة 
اأهدافه  اإطار حر�شه على حتقيق  الريا�شي يف 
خ����ال ال��ع��ط��ل��ة ال�����ش��ي��ف��ي��ة وم����ا ي��ت��ط��ل��ع اإليه 
ومهارات  تثقيفية  ودورات  فعاليات  ط��رح  م��ن 

والزيارات  الفنية  الأن�����ش��ط��ة  بجانب  خمتلفة 
والرحات والرامية اإىل ا�شتثمار اأوقات الفراغ 

لدى الأبناء والبنات 
يف  يوميا  تنفذ  ال��ت��ي  املع�شكر  فعاليات  وت��ع��زز 
مقر نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن من املتعة 
امل�شاركني  رغبات  حتقيق  عن  ف�شا  والفائدة 
وامل�شاركات يف ا�شتفادة حقيقة ومتميزة ومتعة 
يف ا�شتثمار الجازة ال�شيفية مبا هو مفيد ونافع 
ويحقق ال�شتفادة الكبرية من برجمها العلمية 
والثقافية والرتويحية بجانب الريا�شية التي 

تعد اأ�شا�س هاما من اأ�ش�س املع�شكر.

جنح نادي احلمرية الثقايف الريا�شي بالتعاقد 
مع الأ�شباين هوجو لوبيز وهو هداف الدوري 
لنادي  الأول  للفريق  مهاجماً  ليكون  العماين 
اإىل �شفوف  املقبل وين�شم  املو�شم  احلمرية يف 

الفريق قبيل �شفره اإىل مع�شكره اخلارجي.
وقام جمعه عبيد ال�شام�شي رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي احلمرية الثقايف الريا�شي بح�شور اإداري 
لي�شتكمل  لوبيز  م��ع  بالتعاقد  الأول  ال��ف��ري��ق 
اإ�شتعداداته  الريا�شي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي 

الكروي  امل��و���ش��م  يف  الأول  ال��ف��ري��ق  مل�����ش��ارك��ة 
.2019-2018

التعاقد  بهذا  �شعادته  ال�شام�شي  جمعه  واأب��دى 
الاعبني  �شفوف  لتعزيز  وقته  ي  ج��اء  ال��ذي 
ب���خ���ام���ة ج����دي����دة ع���ل���ى ال�������ش���اح���ة الإم����ارات����ي����ة 
وم��ت��م��ي��زة يف حت��ق��ي��ق الأه�������داف وف����ق اخلطة 
ريا�شية  النادي ل�شتقطاب نخب  التي و�شعها 
خ��ال جملة  وذل��ك من  الأول  الفريق  وتعزيز 
اإمكانيات  لتعزيز  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ت��ع��اق��دات  م��ن 

بالفريق  اخلا�شة  والإداري�����ة  الفنية  الأج��ه��زه 
بعدد  الفريق  لتدعيم �شفوف  بالإ�شافة  الأول 
م���ن ال��اع��ب��ني امل��ح��رتف��ني وامل���واط���ن���ني ذوي 

املواهب ال�شاعدة. 
واأ�شار  رئي�س جمل�س اإدارة النادي جمعه عبيد 
التعاقدات  من  جملة  هناك  اأن  اإىل  ال�شام�شي 
اأن  اإىل  بنجاح م�شرياً  النادي  منها  انتهى  التي 
دوري  ملواجهات  اإ�شتعداد  اأمت  على  ب��ات  النادي 

الدرجة الأوىل وامل�شابقات املخ�ش�شة للفريق.

•• جاكرتا-اأ ف ب:

الألعاب  دورة  ل���ش��ت��ق��ب��ال  ان��دون��ي�����ش��ي��ا  حت�����ش��ر 
الآ����ش���ي���وي���ة ال��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة م���ع الإع�������ان عن 
من  �شهر  قبل  التحتية  والبنى  املن�شاآت  جهوزية 
الإرهابية  الهجمات  املحدد، يف ظل خطر  املوعد 

والزدحام املروري.
وت�شت�شيف اندوني�شيا اللعاب يف مدينتي جاكرتا 
وباليمبانغ يف جنوب �شومطرة من 18 اأغ�شط�س 
احت�شان  لها  و�شبق  املقبلني.  �شبتمرب   2 حتى 

الن�شخة الرابعة عام 1962.
ال�شاعة  م��دار  على  نحل  كخلية  اجلميع  ويعمل 
م��ن اأج���ل الن��ت��ه��اء م��ن اأع��م��ال ال��ب��ن��اء، وت�شجري 

وتو�شيع م�شالك الطرقات يف جاكرتا.
ل�شتقبالهم،  ج��اه��زة  الريا�شيني  ق��ري��ة  وت��ب��دو 
ولكن البع�س رمبا لن تعجبهم الرائحة الكريهة 

التي تفوح من النهر املجاور للقرية.
ال��ذي مل  ال�شكوا�س  النظر عن جممع  وب�شرف 
تنته العمال منه بعد، تبدو كل املن�شاآت الخرى 
ج����اه����زة. وخ�����ش��ع م��ل��ع��ب ج���ي���ل���ورا ب���ون���غ كارنو 
 ،1962 ع��ام  الل��ع��اب  ا�شتقبل  ال��ذي  الرئي�شي، 
30 تريليون روبية  لعملية ترميم بلغت قيمتها 

)2،08 مليارا دولر(.
ال���ف ريا�شي   11 ن��ح��و  ي�����ش��ارك  امل��ق��رر ان  وم���ن 
ف�شا عن 5 الف م�شوؤول من 45 دولة اآ�شيوية 
يف دورة اللعاب ال�شيوية، وهي ثاين اأكرب حدث 
اللعاب  دورة  بعد  ال��ع��امل  يف  ال��ري��ا���ش��ات  متعدد 

الوملبية ال�شيفية.
واأكد كبري املنظمني ورئي�س نادي انرت اليطايل 

اأن  “اأعتقد  قائا  املا�شي  ال�شبوع  توهري  اإري��ك 
كل املن�شاآت، من وجهة نظري.... �شتكون جاهزة 

بن�شبة 95 باملئة حتى نهاية يوليو«.
الألعاب  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  ان��دون��ي�����ش��ي��ا  وواف���ق���ت 
لتبداأ  الن�شحاب،  فيتنام  قررت  عندما  الآ�شيوية 
العمال يف وقت متاأخر. وقد اأ�شارت ب�شكل وا�شح 
املالية  والعباء  ال�شتعدادات  ب�شاأن  املخاوف  اىل 

املرتتبة من جراء ال�شت�شافة.
الألعاب  تنظيم  ت�شارب موعد  تفادي  اأج��ل  ومن 
الآ�شيوية مع النتخابات الوطنية قررت جاكرتا 
تاأجيل ال�شت�شافة اىل 2018، اي بعد عام من 

موعدها املحدد �شابقا.
ويوؤكد املنظمون اأن الخطاء التي ح�شلت خال 
تتكرر،  ل��ن   2004 اأث��ي��ن��ا  الومل��ب��ي��ة يف  الأل���ع���اب 
قبل  الرئي�شي  امللعب  من  العمال  انتهت  عندما 
خال  حتى  اأو  الفتتاح،  حفل  من  قليلة  ا�شابيع 
2014 ل��ك��رة ال��ق��دم الذي  م��ون��دي��ال ال��ربازي��ل 
انطلق قبل النتهاء من ا�شتكمال بع�س املن�شاآت.

الناحية التنظيمية فتبقى  اأ�شوا اللعاب من  اما 
دورة العاب الكومنولث 2010 يف نيودلهي، مع 
يف  القا�شية  الظروف  بني  تراوحت  جمة  م�شاكل 

قرية الريا�شيني حتى انهيار البنى التحتية.
وواج���ه���ت اأن��دون��ي�����ش��ي��ا ال��ع��دي��د م��ن امل�����ش��اك��ل مع 
عام  اآ�شيا  �شرق  جنوب  العاب  ل��دورة  ا�شت�شافتها 
2011، ب�شبب ف�شائح الف�شاد وعملية تدافع يف 
نهائي م�شابقة كرة القدم ادت اىل �شقوط العديد 

من القتلى.
الألعاب  ت��واج��ه  اأن  مي��ك��ن  م�شكلة  اأك���رب  وت��ب��ق��ى 
الآ�شيوية كيفية نقل الريا�شيني اىل املاعب يف 

ال�شري  ب��ازدح��ام  ت�شتهر  فجاكرتا  املحدد،  الوقت 
اخلانق على طرقاتها، ما �شيدفع اللجنة املنظمة 

اىل اإيجاد احللول اجلذرية.
الطرقات  على  والريا�شيون  املنظمون  و�شيتنقل 
يف ممرات خم�ش�شة لهم، يف وقت اقرت جاكرتا 
نظاما فرديا لرتاخي�س لوحات ال�شيارات بهدف 
امل��دار���س من  احل��د من الزدح���ام. و�شيتم اقفال 

اأجل التخفيف من زحمة ال�شري على الطرقات.
وذلك  ال���دورة،  على  المنية  الهواج�س  وتطغى 
ب�شبب الهجمات الرهابية التي �شربت الباد قبل 
ا�شهر قليلة وت�شببت مبقتل العديد من البرياء 

واعادة املخاوف ب�شاأن املت�شددين امل�شلمني.
و�شيتم ن�شر حوايل 10 اآلف �شرطي يف جاكرتا 
���ش��وم��ط��رة ح��ي��ث �شتقام  وب��ال��ي��م��ب��ان��غ يف ج��ن��وب 

العديد من امل�شابقات.
وقال نائب قائد ال�شرطة الوطنية �شيافروالدين 

“كل عنا�شر المن باتت يف مكانها«.
ال��ري��ا���ش��ي��ني، بل  ب��اأم��ن  “مل نفكر ف��ق��ط  وت��اب��ع 
ات��خ��ذن��ا اج������راءات ام��ن��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة ال�شعدة 
املتعلقة بالألعاب... ولكن بالتاأكيد الولوية هي 

لاأمن«.
وا�شتكى البع�س من ارتفاع �شعر البطاقات والتي 
50 األف و300 األف روبية، يف بلد  ت��رتاوح بني 
دولرات يف  ب�شعة  العاملني  دخل  فيه  يتعدى  ل 

اليوم الواحد.
األف   40 ال��ت��ذاك��ر م��ن ا�شل  رب��ع  وبيعت ح��وايل 
�شعر  بلغ  حيث  الفتتاح،  حلفل  خ�ش�شت  تذكرة 
ال�شبوع  روب��ي��ة، يف  األ���ف   750 ب��ط��اق��ة  اأرخ�����س 

الول من طرحها يف ال�شواق يف 30 يونيو.

نادي احلمرية ينجح يف التعاقد  مع ال�ضباين 
هوجو لوبيز مهاجما للفريق الأول 

جتهيــــز من�ضـــاآت اأ�ضيــــاد 2018 قبــــل 
�ضهــــر مـــــن املوعــــد 

منتخبنـــا الوطنـــي للجـــودو ي�ضــل ماكــاو ا�ضتعـــدادًا لبطولـــة اآ�ضيــا الثانيـــة للجــــودو

حتت �سعار »عطلتكم غري«

م�ضاركو مع�ضكر �ضيف ال�ضارقة الريا�ضي يف رحلة 
ترفيهية اإىل احلديقة املائية »درمي لند«
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الفجر الريا�ضي

اأعلن نادي غولدن �شتايت ووري��رز حامل 
للمحرتفني يف  الأم��ريك��ي  ال���دوري  لقب 
اأن��ه م��دد عقد مدربه احلايل  ال�شلة،  ك��رة 
���ش��ت��ي��ف ك���ري ال����ذي ق����اده لإح������راز ثاثة 

األقاب يف غ�شون اأربعة اأعوام.
ومل يك�شف النادي عن مرتب كري اأو مدة 
العقد اجلديد، ولكن وفقا لبع�س امل�شادر 
�شي�شبح واحدا من اأعلى املدربني اجرا يف 

الدوري.
واأ���ش��ار امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ووري��رز ب��وب مايرز 
�شيقود  ع��ام��ا(   52( ك��ري  اأن  اإىل  بيان  يف 

الفريق “يف الأعوام املقبلة«.
وتابع “نحن م�شرورون للتعاقد مع كري. 
حتت ادارته حالفنا احلظ بالفوز بثاثة 
األ��ق��اب ل��ل��دوري يف اأرب��ع��ة اع���وام، وقدرته 
على الن�شهار يف جميع نواحي عمله هي 
ب��دون اأدن��ى �شك اإح��دى الم��ور ال�شا�شية 

يف جناحه«.
�شيء  كل  وقبل  م��درب عظيم  “اإنه  وختم 

ان�شان رائع«.
ق��رار متديد عقد كري بعدما كان  وي��اأت��ي 
اعلن النادي عن متديد عقد لعبه كيفن 
دوران������ت ال�����ذي اخ���ت���ري اف�����ش��ل لع����ب يف 

املو�شمني املا�شيني يف الدور النهائي.
وك�������ان ك�����ري رف���������س ع���ر����ش���ا م�����ن فريق 
ن���ي���وي���ورك ن��ي��ك�����س ل���اإ����ش���راف ع��ل��ي��ه عام 
ملدة خم�شة  ووري��رز  اىل  وان�شم   ،2014

اأعوام مقابل 25 مليون دولر.
ومنذ و�شوله اىل مقاعد التدريب، �شاهم 
لفريقه  ال�������ش���اروخ���ي  ال�����ش��ع��ود  يف  ك���ري 

املغلق  ال���ن���ادي  اىل  وان�����ش��م  ال������دوري،  يف 
ل��ل��م��درب��ني ال��ذي��ن ف����ازوا ب��ل��ق��ب ال����دوري 
ثاث مرات يف الأعوام الربعة الأوىل من 
جاك�شون  فيل  مع  التدريبية،  م�شريتهم 
اأعوام  للتتويج  ب��ول��ز  �شيكاغو  ق��اد  ال���ذي 
وج����ون  و1993،  و1992   1991
)لو�س  مينيابولي�س  ل��ي��ك��رز  م��ع  ك��ون��دل 
اجن��ل��ي�����س ل��ي��ك��رز ح��ال��ي��ا( اأع�����وام 1949 

و1950 و1951.
ويت�شمن �شجل كري يف الدوار الق�شائية 
 20 م��ق��اب��ل  ف����وزا   63 اأوف”  “الباي 
خ�شارة، وهو اأعلى معدل من النت�شارات 
امل���درب���ني الذين  ب���ني  ال�����دوري  ت���اري���خ  يف 
ا���ش��رف��وا ع��ل��ى الق���ل ع��ل��ى 25 م��ب��اراة يف 

هذه الدوار.
58 فوزا  وح��ق��ق ف��ري��ق ووري������رز م��ع��دل 
واأك��رث يف ال���دوري ال��ع��ادي خ��ال العوام 
الرب����ع����ة م����ع ك�����ري، ل��ي�����ش��ري ع���ل���ى خطى 
باك�س  وميلووكي  �شلتك�س  بو�شطن  اأندية 
ولو�س  ���ش��ي��ك�����ش��رز  ���ش��ف��ن��ت��ي  وف��ي��ادل��ف��ي��ا 
حققت  اأن  لها  �شبق  التي  ليكرز  اأجنلي�س 

مثل هذا الجناز.
265 فوزا  وق��اد كري فريقه احل��ايل اىل 
اأف�شل معدل يف  63 خ�شارة، وهو  مقابل 

تاريخ الدوري يف خال اأربعة اأعوام.
كري  اأ���ش��اب  التدريبية،  م�شريته  يف  وكما 
باللقب ثاث  ففاز  كبريا كاعب  جناحا 
مرات مع �شيكاغو بولز عندما كان يلعب 
اىل جانب النجم ال�شابق مايكل جوردان، 

ثم مرتني مع �شان انتونيو �شبريز.

ليفربـــول يلجــــاأ اإلـــــى 
»اأغلــــى حــــار�س بالتاريـــخ« 

مارادونا يعود »رئي�ضا« ويفقد 
اأع�ضابه يف املدرجات

غولدن �ضتايت ووريرز ميدد عقد مدربه كري 

لروما  قيا�شيا  عر�شا  الإجنليزي  ليفربول  ن��ادي  ق��دم 
الإيطايل من اأجل �شم حار�س مرمى منتخب الربازيل 

األي�شون، بح�شب ما ذكرت و�شائل الإعام الربيطانية.
ليفربول  اأن  الربيطانية  �شي”  بي  “بي  �شبكة  وذك��رت 
مليون   80( اإ���ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ون   62 ع��ر���س 
اأم��ريك��ي( على روم��ا ل�شم احل��ار���س ال��ذي حمل  دولر 
رو�شيا  نهائي مونديال  ربع  ب��اده حتى  األ��وان منتخب 
2018 يف كرة القدم، فيما اأ�شارت “غارديان” اإىل اأن 
جنيه  مليون   66.9 اإىل  عر�شه  رف��ع  الأح��م��ر  الفريق 

اإ�شرتليني.
دولية(  م���ب���اراة  و31  ع��ام��ا   25( األ��ي�����ش��ون  وي���داف���ع 
ع��ن ���ش��ب��اك روم���ا م��ن��ذ 2016 ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه اإل��ي��ه من 
اإن��رتن��ا���ش��ي��ون��ال، وق���د خ��ا���س 37 م���ب���اراة يف ال����دوري 
الإيطايل املو�شم املا�شي و�شاهم يف بلوغ فريق العا�شمة 

ن�شف نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
حار�س  اأغلى  األي�شون  �شي�شبح  ال�شفقة،  اإمت��ام  وبحال 
القيا�شي  ال���رق���م  ال��ل��ع��ب��ة، حم��ط��م��ا  ت���اري���خ  م��رم��ى يف 
اإىل  بارما  من  انتقل  ال��ذي  ب��وف��ون،  جيجي  لاإيطايل 
يوفنتو�س مقابل 53 مليون يورو يف 2001، فيما يعد 
الربازيلي اإيدر�شون الأغلى يف الربمريليغ بعد انتقاله 
 40 اإىل مان�ش�شرت �شيتي مقابل  من بنفيكا الربتغايل 

مليون يورو يف �شيف 2017.
وبحال قدومه، �شي�شبح األي�شون رابع لعب يتعاقد معه 

ليفربول للمو�شم املقبل.
خلفا  ق��وي  بحار�س  �شفوفه  تعزيز  ليفربول  وي��ح��اول 
لاأملاين لوري�س كاريو�س الذي ارتكب خطاأين فادحني 
اأم��ام ري��ال مدريد ت�شببا  اأوروب��ا  اأبطال  يف نهائي دوري 

بخ�شارة الفريق الإجنليزي 3-1.

ا�شُتقبل اأ�شطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا 
لفريق  م��ب��اراة  اأول  ح�شوره  خ��ال  الأب��ط��ال،  ا�شتقبال 

دينامو بري�شت البيارو�شي، الذي بات رئي�شا له.
“املاركا”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن�����ش��رت��ه  ف��ي��دي��و،  م��ق��ط��ع  ور����ش���د 
الإ�شبانية، مارادونا وهو يدخل امللعب با�شتخدام �شاحنة 
بدا  حيث  اجلماهري،  من  ح��ار  ت�شفيق  و�شط  �شخمة، 

�شعيدا بال�شتقبال الذي حظي به.
الأرجنتينية،  الأ���ش��ط��ورة  م��زاج  تقلب  م��ا  �شرعان  لكن 
اأه��داف مقابل هدف واحد  بعدما خ�شر فريقه بثاثة 
اأمام �شاختيور، حيث انفجر غ�شبا يف اأكرث من مرة اأمام 

الكامريا ب�شبب كرثة املحاولت ال�شائعة.
وع��اد م��ارادون��ا اإىل الأ���ش��واء بعدما ك��ان حديث مواقع 
عندما   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  الجتماعي  التوا�شل 
كان حا�شرا ملباريات املنتخب الأرجنتيني، واأثار العامل 

بردود فعله الغريبة.
مهمته  لبدء  الثنني،  بيارو�شيا،  اإىل  مارادونا  وو�شل 

اجل���دي���دة رئ��ي�����ش��ا ل���ن���ادي دي��ن��ام��و ب��ري�����ش��ت، ب��ع��دم��ا مت 
الإعان عن ذلك يوم 19 مايو.

باتي  ح�شاب  على  املحلية  ال��ك��اأ���س  بلقب  ال��ف��ري��ق  وف���از 
بوري�شوف عقب اأيام من تعيني الرئي�س اجلديد.

“اأتذكر جيدا فيدل  وق��ال مارادونا يف موؤمتر �شحفي 
واليوم  بوتن،  اأي�شا  اأع��رف  القذايف،  ت�شافيز،  كا�شرتو، 
اآمل بعد  �شاأت�شور مع لوكات�شنكو )رئي�س بيارو�شيا(. 

ذلك اأن ي�شبح م�شجعا لنا«.
اأمله  معربا عن  “جدي جدا”،  اأن م�شروعه  واأ�شار اإىل 
اأن يكون وجوده يف دينامو بري�شت “مفيدا لكرة القدم 

و�شيتيح له “التح�شن يوما بعد يوم«. البيارو�شية”، 
واأم�شى فريق املدينة الواقعة يف جنوب غرب بيارو�شيا، 
الدرجتني  32 عاما يف  اأول   1960 عام  تاأ�ش�س  ال��ذي 
جدد  مالكني  اإىل  وانتقل  ال�شوفيتية،  والثالثة  الثانية 
ق��ب��ل ث���اث ���ش��ن��وات. و���ش��ي��ت��وىل م���ارادون���ا )57 عاما( 

�شيا�شة النتقالت والتطوير ال�شرتاتيجي يف النادي.

القدم  ك���رة  2018 يف  ال���ع���امل  ب��ك��اأ���س  ال���ف���وز  ���ش��ك��ل 
ال�شاب  الفرن�شي  املهاجم  يف حياة  “مرحلة جديدة” 

كيليان مبابي، بح�شب ما قال لعب باري�س 
اأن التتويج لن  اأك��د  ال��ذي  �شان جرمان 

يغري طريقة عي�شه.
بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  ان  م��ب��اب��ي  وراأى 

امل��ون��دي��ال ب��ع��د 20 ع��ام��ا من 
ل��ق��ب��ه��ا الول  ف��رن�����ش��ا  اح�������راز 
�شعورا  يو�شف،  »فخرا ل  �شكل 

فريدا، حلم طفل يتحقق و�شيئا 
ل ثمن له«.

الثانية  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ن��ج��م��ة  وت���اأت���ي 
املوهوب  لل�شاب  مبثابة مرحلة جديدة 
الذي ح�شد لقبني يف الدوري املحلي يف 

ال�شنتني الخريتني.
 ”1 اف  “تي  ل���ق���ن���اة  م���ب���اب���ي  وق�������ال 

يل  “بالن�شبة  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
الم�����������ر خم�����ت�����ل�����ف، لن 
كل  تقريبا  تتغري  حياتي 
مرحلة  هذه  اأ�شهر.  �شتة 

جديدة من حياتي، لكنها 
لن تغري كثريا طريقة عي�شي«.

وت���اب���ع لع����ب م���ون���اك���و ال�����ش��اب��ق ب��ع��د ع���ودة 
باللقب  باري�س متوجا  اىل  “الزرق”  منتخب 
العاملي يف مو�شكو “رمبا من اخلارج �شتتغري، 
اننا  اعتقد  ل  لكن  العناوين،  نت�شدر  لننا 

اأو�شلنا  ما  ه��ذا  عي�شنا، لن  ط��رق  �شنبدل 
اىل مكانتنا الراهنة«.

فرن�شا  الح��ت��ف��الت يف  اج����واء  وع���ن 
فرن�شي  ال��������ف   300 ون������������زول 

�شانزيليزيه  جادة  يف  ل�شتقبالهم 
ترى  ك����ث����ريا.  ذل�����ك  ت������درك  “ل 

الكثري من ال�شخا�س ال�شعداء، 
تعتقد انك تعي�س حلما«.

وعن ت�شارعه اخلارق يف مباراة 
و�شلت  ح���ي���ث  الرج����ن����ت����ني 
�شرعته اىل 37 كلم/�شاعة، 

م��ا اج��رب دف��اع اخل�شم على 
اجلزاء،  منطقة  داخ��ل  ا�شقاطه 

اأن  بو�شعك  ك��ان  “اذا  مبابي  ا�شاف 
ترتك اثرا لدى النا�س الذين يعرفون 

اأم��ر ج��ي��د... رمبا  ك��رة ال��ق��دم قليا فهذا 
كلم/�شاعة،   37 حتى  الت�شارع  النا�س  �شيذكر 

لكن بالتاأكيد �شيذكرون اأن فرن�شا بطلة للعامل«.
الربازيلي  ب��ال���ش��ط��ورة  ع��ام��ا(   19( مبابي  وق���ورن 
ا�شغر  ث��اين  ا�شبح  ان  بعد  �شنه  ل�شغر  ن��ظ��را  بيليه 

بيليه  ب��ع��د  النهائية  امل���ب���اراة  يف  ه��دف��ا  ي�شجل  لع���ب 
كاأ�س  م��ب��اراة واح��دة يف نهائيات  ب��ال��ذات، ومرتني يف 
ثمن  يف  الرجنتني  �شد  امل��ب��اراة  يف  العامل 

النهائي.
ون���ال ج��ائ��زة اف�����ش��ل لع���ب ن��ا���ش��ىء يف 
البطولة، واكد هدفه الرابع يف النهائي 
تفوق منتخب “الديوك” على املفاجاأة 

الكرواتية.

مرحلة جديدة  ملبابي بعد التتويج باملونديال 

رئي�س الوروغواي يوجه دعوة لغريزمان 
الفرن�شي  ال���دويل  امل��ه��اج��م  فا�شكيز  ت��اب��اري  الوروغ�����واي  رئي�س  دع��ا 
اأنطوان غريزمان اىل زيارة باده من اأجل اأن ي�شكره على و�شع العلم 
ال��ذي اقيم عقب  املوؤمتر ال�شحايف  الوروغ��واي��اين على كتفيه خال 
انتهاء مونديال رو�شيا 2018 الحد املا�شي بفوز فرن�شا على كرواتيا 

.)2-4(
نظريه  اىل  ر�شالة  القدم،  لكرة  بع�شقه  ي�شتهر  ال��ذي  فا�شيكز،  ووج��ه 
اللكرتوين  املوقع  على  ن�شرت  الثاثاء  ماكرون  اميانويل  الفرن�شي 
الفرن�شي  وال�����ش��ع��ب  ن��ظ��ريه  ف��ي��ه��ا  ه��ن��اأ  ل��ل��رئ��ا���ش��ة يف الوروغ���������واي، 
فريق  اأن  علما  العامل،  بكاأ�س  الفائز  للمنتخب  واملدربني  والاعبني 
ال��دور ربع النهائي  كان اق�شى منتخب الوروغ��واي من  “الديوك” 
بفوزه عليه )2-�شفر( و�شاهم انطوان غريزمان يف ت�شجيل الهدف 

الثاين لباده.
لزيارة  غ��ري��زم��ان  دع��وة  اأج��ل  م��ن  الفر�شة  فا�شكيز  الرئي�س  واغتنم 

الوروغواي من اأجل اأن “ي�شكره«.
ومما جاء يف الر�شالة “ل ا�شتطيع اأن ا�شكركم مبا فيه الكفاية ملا قمت 
به جتاه الوروغواي، بعدما رفعت علم بادنا خال املوؤمتر ال�شحايف 

الذي اقيم اأمام و�شائل العام الدولية يف مو�شكو«.
وكان غريزمان و�شع العلم الوروغواياين على كتفيه بطلب من اأحد 

امل�شورين، واحتفظ به طوال مدة انعقاد املوؤمتر ال�شحايف.
ويلعب املهاجم الفرن�شي يف فريق اتلتيكو مدريد ال�شباين الذي ي�شم 
يف �شفوفه العديد من لعبي الوروغ��واي، ومن بينهم قائد املنتخب 

دييغو غودين عراب ابنة الفرن�شي.

الرجنتني تريد اكت�ضاف 
مواهبها ال�ضابة يف اأوروبا

يعي�س املئات من لعبي كرة القدم الرجنتينيني يف اأوروبا، لذا يريد احتاد 
اللعبة تعزيز مراقبتهم تفاديا حلملهم الوان منتخبات اأخرى.

واأو�شح الحتاد الرجنتيني انه �شين�شئ قاعدة ت�شغيلية يف ماربيا يف جنوب 
ا�شبانيا، يف اإطار �شراكة مع مركز ماربيا لكرة القدم.

وميكن ملنتخب الرجنتني وت�شكيلته ال�شابة اخل�شوع ملع�شكرات حت�شريية 
يف هذا املركز التدريبي ال�شا�شع قبل املباريات يف قارة اأوروبا.

وزار رئي�س الحتاد كاوديو تابيا الثنني والثاثاء املن�شاآت، لكن التفاق 
مع مالكي املوقع مل يتم توقيعه بعد.

وقال تابيا “وظيفته الرئي�شة هي اكت�شاف، م�شورة وتدريب الرجنتينيني 
املقيمني يف القارة العجوز«.

وعلى غرار معظم لعبي املنتخب الذين يحرتفون يف اأوروبا، ميكن لهذا 
املركز اأن يكون قاعدة اأوروبية لليونيل مي�شي ورفاقه.

اأمام   2018 رو�شيا  العامل  كاأ�س  نهائي  ثمن  من  املوجع  الق�شاء  وبعد 
النطاق يف  الرجنتيني  الحت��اد  اللقب لحقا، قرر  اأح��رزت  التي  فرن�شا 
�شامباويل  خورخي  امل��درب  اقالة  الوىل  خطوته  وكانت  جتديد.  م�شرية 

الذي مل ي�شرف على املنتخب الزرق والبي�س �شوى 15 مباراة.

حققت كاأ�س العامل لكرة القدم التي احرز لقبها منتخب فرن�شا الحد 
يف  للمراهنات  قيا�شيا  رق��م��ا  ك��روات��ي��ا،  ح�شاب  على  مو�شكو  يف  املا�شي 
فرن�شا بلغ 690 مليون يورو، اأي اأكرث من �شعف املراهنات يف مونديال 

.2014
واأ�شارت هيئة تنظيم اللعاب عرب النرتنت و»الفرن�شية لاألعاب« ام�س 
309 مايني يورو  انفقوا  الفرن�شيني  “املراهنني  ان  بيان  الربعاء يف 
يف 27 األف نقطة بيع للفرن�شية لاألعاب و381 مليون يورو على 12 

م�شغا مرخ�شا...«.
وكان مونديال الربازيل 2014 قد حقق رقما بلغ 290 مليون يورو 
مقابل 297 مليونا لكاأ�س اوروبا 2016 التي خ�شرت فرن�شا مباراتها 

النهائية على ار�شها �شد الربتغال.
ومل يكن مفاجئا ان حتقق املباراة النهائية اأعلى رقم من املراهنات وقد 
بلغ “67 مليون يورو، لي�شبح الرقم الأعلى على مباراة لكرة القدم يف 

خمتلف امل�شابقات«.
اأعلى املراهنات مواجهة فرن�شا �شد بلجيكا  ومن املباريات التي حققت 
يف ن�شف النهائي )35 مليون ي��ورو( وفرن�شا �شد الوروغ��واي يف ربع 

النهائي )23 مليون يورو(.
املراهنون  انفق  ال�شبع،  فرن�شا  مباريات  “يف جممل  انه  البيان  واأ�شاف 

180 مليون يورو، مبعدل %26 من املراهنات على كامل امل�شابقة«.
 ،1998 ع��ام  الول  بعد  امل��ون��دي��ال  يف  ال��ث��اين  لقبها  فرن�شا  واأح����رزت 

بتخطيها كرواتيا يف املباراة النهائية 2-4.

رقم قيا�ضي ملراهنات 
املونديال يف فرن�ضا



اإلزام اخلاطبني دون 18 عاما بدورة تثقيفية
بالزام  املقبلة  الأي��ام  الأردن خال  الق�شاة يف  دائ��رة قا�شي  تبداأ   
ل��دورة تدريبية ملدة يوم واحد  18 عاما اخل�شوع  اخلاطبني دون 
ت�شم 5 حماور حول احلياة الزوجية، يح�شل اخلاطبون مبوجبها 
الإ�شاح  مكتب  رئي�س  وف��ق  ال����زواج،  عقد  لإج����راء  رخ�شة  على 
وال��و���ش��اط��ة وال��ت��وف��ي��ق الأ����ش���ري يف اإرب����د ال��ت��اب��ع ل��دائ��رة املحاكم 

ال�شرعية القا�شي الدكتور حممود الب�شايرة.
لتعليمات مبوجب  وف��ق��ا  ي��اأت��ي  الل����زام  ه���ذا  اأن  ال��ب�����ش��اي��رة  واأك����د 
يزال  ما  وال��ذي   ،2010 للعام  املوؤقت  ال�شخ�شية  الأح��وال  قانون 
التفكك  من  الأ�شرة  حماية  بهدف  النواب،  جمل�س  اأم��ام  منظورا 
وال�شتات  التف�شخ  من  املن�شاأة  الأ�شر  على  واحلفاظ  الإن�شاء،  قبل 

ومعاجلة امل�شاكل التي قد توؤدي بحياة الأ�شر وانتظام غايتها.
واأ�شار اإىل انه ومبوجب التعليمات اجلديدة �شيتم اخ�شاع اخلاطب 
فوق ال� 18 عاما للدورة اإذا كان عمر خطيبته حتت �شن 18 عاما 
والعك�س متام، مو�شحا اأن املحاور ت�شمل حماور ار�شادية وتربوية 
ودينية. و�شيقوم بعقد الدورة معهد الق�شاء ال�شرعي، الذي ي�شم 
الإ�شاح  مديرية  م��ع  بالتعاون  ال�شرعيني،  الق�شاة  م��ن  نخبة 

والو�شاطة والتوفيق الأ�شري.
وجتيز تعليمات منح الإذن بالزواج ملن اأكمل اخلام�شة ع�شرة �شنة 
�شم�شية من عمره ومل يكمل الثامنة ع�شرة ا�شتنادا لقانون الأحوال 
اأمت اخلام�شة ع�شرة من  ب��زواج من  ي��اأذن  اأن  ال�شخ�شية، للقا�شي 
عمره ومل يكمل الثامنة ع�شرة، اإذا كان يف زواجه �شرورة تقت�شيها 
امل�شلحة. وبح�شب الب�شايرة فقد تعامل مكتب الإ�شاح والو�شاطة 
 5 املا�شي مع  العام  ان�شائه  اإرب��د منذ بداية  والتوفيق الأ�شري يف 
اآلف حالة تنوعت ما بني حالت طاق وخافات وم�شاكل زوجية، 

.% جتاوزت ن�شبة الإ�شاح فيها 40 

اأقدم قطعة خبز يف العامل
قدمت بقايا متفحمة خلبز مت اإعداده قبل 14500 عام يف موقد 
حجري ب�شمال �شرق الأردن مفاجاأة �شارة للباحثني، وهي اأن النا�س 
بداأوا اإنتاج ذلك الغذاء احليوي قبل اآلف ال�شنني من اكت�شافهم 

الزراعة.
ال�شيادين  اأن  ُن�شرت تفا�شيله، الثنني،  الذي  ويظهر الكت�شاف، 
الثقايف  احل���دث  ذل��ك  اأجن����زوا  املتو�شط  البحر  ���ش��رق  منطقة  يف 
كان معروفا  املتمثل يف �شنع اخلبز قبل فرتة طويلة مما  البارز 
يف ال�شابق، وقبل ما يزيد عن 4 اآلف عام من اأن ترت�شخ الزراعة 
الأرجح  على  املخمر  غري  امل�شطح،  اخلبز  و�شنع  ب�شري.  كن�شاط 
وي�شبه اإىل حد ما اخلبز امل�شتدير، من حبوب برية مثل ال�شعري اأو 
القمح اأو ال�شوفان، وكذلك من درنات من الأنواع القريبة من ورق 

الربدي املائي، التي جرى طحنها اإىل دقيق.
و�شنع ذلك اخلبز اإبان ح�شارة تعرف باحل�شارة النطوفية، التي 
ب��دل من منط احلياة  اتباع منط حياة م�شتقر  اإىل  اأتباعها  م��ال 

البدوي، وجرى العثور عليه يف موقع اأثري بال�شحراء ال�شوداء.
يف  كوبنهاغن  جامعة  يف  الباحثة  اأوت��اي��ج��ي،  اآران���ز  اآم��اي��ا  وق��ال��ت 
دورية  ن�شر يف  لبحث  ال��رئ��ي�����ش��ي  وامل��ع��د  الأث���ري���ة  ال��ن��ب��ات��ات  ع��ل��م 
"وجود  �شاين�شز(  اأوف  اأك��ادمي��ي  نا�شيونال  ذا  )برو�شيدجنزاأوف 

خبز يف موقع له هذا العمر حدث ا�شتثنائي".
الزراعية  اإىل الآن باملجتمعات  اأ�شول اخلبز ارتبطت  اأن  واأ�شافت 
املبكرة التي بداأت يف زراعة حبوب مثل البقوليات. وجاء اأقدم دليل 

�شابق على اخلبز من موقع عمره 9100 عام يف تركيا.
وتابعت: "علينا الآن اأن نقيم ما اإذا كانت هناك عاقة بني اإنتاج 
اخلبز ون�شاأة الزراعة ... من املمكن اأن اخلبز اأوجد حافزا للنا�س 

لا�شتغال بالزراعة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

خطة وطنية �ضينية للذكاء ال�ضطناعي
ي�شف اخلرباء الذكاء ال�شطناعي باأنه النواة الفعلّية العميقة لثورة املعلوماتّية والت�شالت املتطّورة، ومن دونه ل 
ميكن للحياة اأن ت�شتمر، فاملدن الذكية وال�شيارات ذاتية القيادة واأجهزة امل�شاعدة ال�شخ�شية، باتت كلها ت�شكل جزءا 

هاما من حياتنا، الأمر الذي ي�شتدعي من الدول الكربى تخطيطا دقيقا لل�شنوات املقبلة.
والتقنّيات  ال�شناعات  ت�شتهدف منو  ال�شطناعي،  للذكاء  ال�شباقة يف و�شع خطة وطنّية  ال��دول  وكانت بكني من 
املرتبطة به، وخ�ش�شت لها 23 مليار دولر حتى عام 2020. ومن املتوقع اأن ي�شل اإىل 60 مليار دولر بحلول عام 
2025. وتهدف ال�شني من هذه اخلطة اإىل مناف�شة كربى �شركات التقنية يف وادي ال�شيليكون الأمريكي، كغوغل 

واأبل ومايكرو�شوفت.
من  م�شتفيدة  املتحدة  الوليات  على  التفوق  اإىل  ال�شينية  احلكومة  ت�شعى  ال�شخمة،  ال�شتثمارات  اإىل  واإ�شافة 
اخلربات الأمريكية نف�شها، حيث قامت �شركات �شينية كربى مثل بايدو وتن�شنت، بافتتاح مراكز لأبحاث الذكاء 

ال�شطناعي يف اأمريكا.
كما جنحت احلكومة ال�شينية يف اإن�شاء بيئة جاذبة لا�شتثمارات الأجنبية يف جمال الذكاء ال�شطناعي، ناهيك 
عن ا�شتقطاب اأف�شل املهارات العاملية حتى يراجع الغرب نظرته اإىل �شركات التكنولوجيا ال�شينية على اأنها تن�شخ 

منتجات غربية، واأن يعرتف باأن التكنولوجيا ال�شينية تفوقت يف اأكرث من ميدان.
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�ضيارة نادرة ل�ضدام ح�ضني تعر�س يف اأمريكا
ن�شر موقع اأمريكي �شورا ومقطع فيديو يظهر �شيارة نادرة للرئي�س العراقي 
 Detroit" ل�شحيفة  الإل��ك��رتوين  املوقع  وبح�شب  ح�شني.  �شدام  ال��راح��ل 
 Concours" مبعر�س  عر�شت  ال�شيارة  فاإن  الأمريكية،   "Free Press
 11 الأربعاء  يوم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  d'Elegance" لل�شيارات 
يوليو متوز، وهي �شيارة فريدة من نوع بنتلي "Bentley" موديل 1958. 
كانت ال�شيارة قد عر�شت لأول مرة يف فيلم "امللك غازي" يف ت�شعينيات القرن 
املا�شي، فاأعجبت الرئي�س العراقي الراحل �شدام ح�شني، ولأن مالكها رف�س 
بيعها ويلقب ب�"اجلنابي"، مت م�شادرة ال�شيارة وبقيت يف مراآب اأحد الق�شور 
اأ�شار  كما  املوقع.  بح�شب   ،2003 ع��ام  الأمريكي  الحتال  حتى  الرئا�شية 
تعر�شت لأ�شرار  التي  ال�شيارة  الأمريكي �شادر  اأن اجلي�س  الفيديو  مقطع 
املواطن  ا���ش��رتاه��ا  حيث  الرئا�شية،  الق�شور  على  الهجمات  ب�شبب  ك��ب��رية 
ال��ع��راق��ي بعدما ق��دم وث��ائ��ق ملكيتها.  الأم��ري��ك��ي ج��ني ج���ورج، م��ن مالكها 
واإع��ادة ترميمها  باإ�شاحها  "فنتج موتر ووك�س" الأمريكية  وقامت �شركة 
ب�شكل كامل لتبدو كاأنها كما �شنعت يف عام 1958، واأن ال�شيارة النادرة التي 

حتمل لوحات بغداد -العراق، هي واحدة من 31 �شيارة فقط حول العامل.

اإح�ضاء البجع.. تقليد بريطاين عمره 800 عام
بداأت يف بريطانيا عملية العد ال�شنوي لطيور بجع امللكة اإليزابيث الثانية 

على نهر التيمز، وهو تقليد عمره 800 عام.
وكان هذا احلدث يقام �شنويا لاحتفال بزيادة اأعداد البجع، لكنه حتول يف 

الع�شور احلديثة اإىل و�شيلة للحفاظ على احلياة الربية.
وتقوم 3 فرق، اأحدها ميثل امللكة والآخ��ران ميثان احتادي �شناع اجلعة 
يف  التاميز  نهر  يف  ب��دوري��ات  عماليتني،  نقابتني  اأق��دم  وهما  وال�شباغني، 
جنوب اإجنلرتا على مدى 5 اأيام لاإم�شاك بالبجع وو�شع عامات تعريفية 

عليه واإطاق �شراح الطيور التي لديها �شغار.
امتاك  الربيطاين  العر�س  زعم  عندما  ال�12،  القرن  اإىل  املرا�شم  وتعود 

جميع البجع، ثم اعترب البجع طعاما �شهيا يقدم يف احلفات امللكية.
ومل يعد الربيطانيون ياأكلون البجع واأ�شبحت الطيور حممية بالقانون.

التيمز،  نهر  132 بجعة ج��دي��دة يف  املا�شي وج��ود  ال��ع��ام  اإح�����ش��اء  واأظ��ه��ر 
فيتوقف لاجتاه النزويل لاأعداد يف الإح�شاءات ال�شابقة.

وقال ديفيد بابر رئي�س الفريق الذي ميثل امللكة: "القانون ين�س على اأن 
اإذا رغبت يف ذلك، لكنها  باإمكان امللكة امتاك اأي بجعة يف املياه املفتوحة 

متار�س ذلك احلق ب�شكل اأ�شا�شي يف نهر التيمز".
باأغرا�س املحافظة عليه والتعليم"، فيما  "اإح�شاء البجع يتعلق  واأ�شاف: 
ال��ذي يجري خاله و�شع رقم  امل��دار���س ملتابعة ذل��ك احل��دث  مت��ت دع��وة 

تعريفي لكل طائر.

الأمرية يوجيني حتاكي 
حفل الأمري هاري 

الربيطاين  بكنجهام  ق�شر  اأع��ل��ن 
�شتقيم  يوجيني  الأم��رية  اأن  ام�س 
هذا  وند�شور  بقلعة  زفافها  حفل 
العام على غرار حفل الأمري هاري 
عامة  م��ن   1200 اإل��ي��ه  �شتدعو  اإذ 

ال�شعب.
 28( يوجيني  الأم���رية  و�شتتزوج 
ع��ام��ا(، الب��ن��ة ال�����ش��غ��رى لاأمري 
اإليزابيث  امللكة  اأب��ن��اء  ثالث  اأن���درو 
ال�����ش��اب��ق��ة �شارة  ال��ث��ان��ي��ة وزوج���ت���ه 
ف���ريج�������ش���ون دوق�������ة ي��������ورك، من 
 32( بروك�شبانك  ج��اك  �شديقها 
ع��ام��ا( يف م��ق��ر الأ����ش���رة امل��ال��ك��ة يف 
اأك��ت��وب��ر ت�شرين   12 ون��د���ش��ور ي��وم 

الأول.
اأقام  ال���ذي  امل��ك��ان  وه���ذا ه��و نف�س 
فيه الأمري هاري حفل زفافه على 
ماركل  ميجان  الأمريكية  املمثلة 
يف �شهر مايو اأيار وت�شعى الأمرية 
فقرات  ب��ع�����س  ل���ت���ك���رار  ي��وج��ي��ن��ي 

حفله خال حفل زفافها.
و���ش��ت��دع��و الأم������رية ي��وج��ي��ن��ي اإىل 
 1200 ال��ق��ل��ع��ة  ���ش��اح��ة  ح��ف��ل��ه��ا يف 
بريطانيا  اأن�����ح�����اء  م����ن  ���ش��خ�����س 
مغادرة  حلظة  ك��ذل��ك  �شي�شهدون 
جورج  القدي�س  لكني�شة  الزوجني 

بعد اإمتام املرا�شم.
اإىل  اأي���������ش����ا  ال�����دع�����وة  و����ش���ت���وج���ه 
�شغار  وتاميذ  خريية  منظمات 
يف م����دار�����س ك���ان���ت ب���ه���ا الأم������رية 
ترتيب  التا�شعة يف  وهي  يوجيني. 

ولية العر�س.
يوجيني،  الأم��رية  خطيب  ويعمل 
ال���ذي ك��ان م��دي��را ب��اأح��د النوادي 
جمال  يف  حاليا  ل��ن��دن،  يف  الليلية 

امل�شروبات وال�شيافة.

�ضوارزنيغر لرتامب: كنت اأمام 
بوتني مثل معكرونة �ضغرية 

ال�شابق  واحلاكم  الأمريكي  املمثل  �شخر 
�شوارزنيغر،  اأرن��ول��د  كاليفورنيا  لولية 
ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  من 
فادمري  ال��رو���ش��ي  بنظريه  لقائه  بعد 
اأم�س الأول الثنني يف العا�شمة  بوتني، 
بقطعة  اإياه  وا�شفاً  هل�شنكي،  الفنلندية 

معكرونة م�شلوقة. 
ون�شر اأرنولد �شوارزنيغر ر�شالة م�شورة 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����وق����ع  ع���ل���ى 
ترامب،  "الرئي�س  ق���ائ���ًا  "تويرت"، 
�����ش����اه����دت م����وؤمت����رك����م ال�������ش���ح���ايف مع 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ب���وت���ني، وك����ان اأم����راً 
خمجًا، لقد وقفت هناك مثل معكرونة 
�شغري،  معجب  مثل  مطبوخة،  �شغرية 
�شاألت نف�شي متى �شتطلب منه توقيعاً اأو 

�شورة �شيلفي".

يح�ضر زفاف ابنته بعد 3 �ضنوات من وفاته 
�شنوات   3 ابنته بعد نحو  زف��اف  اأمريكي حفل  اأب  ح�شر 
من وفاته مبر�س ع�شال، عرب �شريط فيديو مت عر�شه 

خال احلفل، ومت ت�شويره يف اآخر اأيامه.
عازبة، عندما  تزال  بارنيل )31 عاماً( ل  كينيث  وكانت 
قررت اأن ت�شور �شريط فيديو، وهي ترق�س برفقة والدها 
ثوب  وا�شتعارت  ال�شرطان،  مر�س  من  يعاين  ك��ان  ال��ذي 
�شريط  عر�س  مت  �شنوات،   3 وبعد  الغر�س،  لهذا  زف��اف 
الراحل.  لوالدها  تكرمياً  زفافها  حفل  خ��ال  الفيديو 
2003، عندما كانت  اإىل عام  ال�شيد لني  ويرجع مر�س 
و�شخ�ّس  اجلامعة،  من  الأوىل  ال�شنة  يف  تدر�س  كينيث 
الربو�شتات،  �شرطان  من  ع��دواين  بنوع  اإ�شابته  الأطباء 
كان عليه اأن يتعاي�س معه على مدى اأكرث من عقد من 

الزمن، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
انت�شار  م��ع  ك��ب��ري،  ب�شكل  تتدهور  حالته  ب���داأت  وعندما 
واأعلن  اأنحاء ج�شمه،  املر�س اخلبيث يف عظامه وجميع 
اأن��ه ل يوجد ما ميكن فعله لإن��ق��اذ حياته، ما  الأط��ب��اء، 
تبقي اأ�شابيع قليلة على وفاته. واأدركت كينيث عند ذلك، 
اأنها �شت�شطر يف يوم من الأيام لاحتفال بزفافها، دون 
ا�شتعارت ثوب زفاف  اأن  اإل  وجود والدها، فما كان منها 
حفًا  واأق���ام���ت  للماب�س،  م��ت��ج��راً  مت��ل��ك  �شديقة  م��ن 
�شريط  على  بت�شجيله  ق��ام��ت  وال��ده��ا،  بح�شور  وه��م��ي��اً 

فيديو، ليكون حا�شراً يف يوم زفافها احلقيقي.

�ضيارة ريا�ضية بقدرات ا�ضتثنائية
فرياري  ل�����ش��ي��ارات  امل�شنعة  "اإيتاليانا"،  �شركة  ك�شفت 
التي  اجلديدة  ل�شيارتها  ترويجية  �شورة  عن  اخلارقة، 
تعمل بالكهرباء، وهو اأمر غري ماألوف بالن�شبة لل�شيارات 
ال�شيارة  �شتحمل  فريج"،  "ذا  مل��وق��ع  ووف��ق��ا  الريا�شية. 
ا�شم  وه��و  "بينينفارينا"،  ا�شم  "اخلارقة"  الكهربائية 

�شركة ت�شميم �شيارات عريقة يف اإيطاليا.
و�شيتم الك�شف عن ال�شكل النهائي لل�شيارة خال معر�س 
جنيف للمحركات، العام املقبل، و�شتبلغ قيمتها مليوين 
دولر. و�شتكون �شيارة بينينفارينا الأوىل من نوعها التي 
ت�شل لأكرث من 400 كم/ال�شاعة، وتعمل بالبطارية، التي 
�شت�شمح بالقيادة مل�شافة 482 كم قبل اإعادة �شحنها. وقال 
"بينينفارينا":  مايكل بري�شكه، املدير التنفيذي ل�شيارة 
لل�شيارات الريا�شية اخلارقة، مل يقم اأي منها  "بالن�شبة 

بخو�س جتارب كهربائية حقيقية".
و15   10 ب��ني  م��ا  ال�شيارة  �شحن  "�شي�شتغرق  واأ���ش��اف: 

دقيقة، للو�شول لن�شبة �شحن ت�شل ل�80 باملئة".

اإطالق ا�ضم مبابي على ثور اأرجنتيني
كلغ   920 ي��زن  اأرجنتيني  ث��ور  "مبابي" على  ا�شم  اأطلق 
ال�شاب  الفرن�شي  ال��ق��دم  ك���رة  يف  ال��ع��امل  لبطل  ت��ك��رمي��ا 

كيليان مبابي، يف معر�س بيون�س اآير�س الزراعي.
اأرباب  منظمة  متنح  ال��ري��ف��ي،  املجتمع  تقليد  وبح�شب 
الزراعيني،  حقوق  عن  تدافع  التي  الأرجنتينية،  العمل 
اأهم  يف  امل�����ش��ارك  الأول  ل��ل��ث��ور  م��رم��وق��ا  ا���ش��م��ا  �شنة  ك��ل 

مناف�شة يف الباد.
املهاجم  لب��ام��ب��ا  مقاطعة  يف  "كوراكو"  م��رب��و  وي�����ش��ف 
متو�شط  جيد،  و�شكل  جيد  طابع  ذات  "ثور  باأنه  مبابي 

احلجم واأنغو�س ذات جودة عالية". املمثلة ري�ض كوت خالل ح�سورها العر�ض الأول لفيلم Equalizer 2 يف امل�سرح ال�سيني بهوليوود، كاليفورنيا. )ا ف ب(

بريطانيا تبني ميناًء 
ف�ضائيًا يف ا�ضكتلندا

اأعلنت بريطانيا عن خططها لإقامة 
�شبه  يف  ل��ه��ا،  ف�����ش��ائ��ي  م��ي��ن��اء  اأول 
جزيرة نائية ب�شمال غرب ا�شكتلندا، 
وذل��ك يف اإط��ار عملية اإع��ادة تطوير 
ال��ف�����ش��اء لديها.  ل�����ش��ن��اع��ات  ك���ربى 
وقالت احلكومة اإنها �شوف ت�شتثمر 
 3.3( ا�شرتليني  جنيه  مليون   2.5
ف�شائي  م��ي��ن��اء  يف  دولر(،  م��ل��ي��ون 
عمودي لإطاق ال�شواريخ والأقمار 
�شاذرلند  م��ق��اط��ع��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
باإ�شكتلندا. و�شوف ت�شتثمر بريطانيا 
يف  اأخ��رى  اإ�شرتليني  جنيه  مليوين 
حيث  اأفقية،  اإط���اق  م��واق��ع  ثاثة 
ت����رى ف���ائ���دة حمتملة  اإن���ه���ا  ت���ق���ول 
نحو  تبلغ  ال��ربي��ط��اين،  لاقت�شاد 
3.8 مليار جنيه خال العقد القادم 
من مواقع الف�شاء اجلديدة. وقال 
وزير قطاع الأعمال جريج كارك: 
الأعمال،  ورجال  للمبتكرين  "كاأمة 
مكان  اأول  بريطانيا  تكون  اأن  نريد 
يف ال���رب ال��رئ��ي�����ش��ي الأوروب������ي يقوم 
ب���اإط���اق اأق���م���ار ���ش��ن��اع��ي��ة يف اإط���ار 
ا�شرتاتيجيتنا ال�شناعية احلديثة". 
واأو�شح كارك اأن "�شناعة الف�شاء 
املزدهرة يف اململكة املتحدة، وجمتمع 
الأب�������ح�������اث، و����ش���ل�������ش���ل���ة اإم�����������دادات 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ت�����ش��ع  ال����ط����ريان، 
ل��ت��ط��وي��ر مواقع  ق���ي���ادي  م��وق��ع  يف 
من  والأفقية".  العمودية  الإط��اق 
الف�شاء  وكالة  قالت  اأخ��رى،  ناحية 
املوقع  اخ���ت���ارت  اإن���ه���ا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
مكان  اأف�����ش��ل  ه��ي  "ا�شكتلندا  لأن 
يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��و���ش��ول اإىل 
مدارات الأقمار ال�شناعية املرغوبة 
اإطاقها  يتم  ���ش��واري��خ  با�شتخدام 

ب�شورة عمودية". 

وح�س ترامب وح�ضن بوتن.. املقارنة امل�ضتحيلة
يجري الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف هل�شنكي 
بوتن  ف��ادمي��ري  ال��رو���ش��ي  الرئي�س  م��ع  ل��ه  اأول قمة 
 ،2017 يناير  يف  الأب��ي�����س  البيت  اإىل  و���ش��ول��ه  منذ 
وب���الإ����ش���اف���ة ل��ل��م��ح��ادث��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب�����ش��اأن اأم����ور 
ع�شكرية وجتارية، فاأن ما لفت الأنظار هو ال�شيارتني 

اخلا�شتني بالرئي�شني.
ترامب،  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ���ش��ي��ارة  وتلقب 
امل�شفحة ذات ال�شبعة مقاعد، ب�"الوح�س"، ويبلغ ثمنها 
"كادياك".  نوع  من  وهي  اأمرييكي،  دولر  مليوين 
وميكن حتويل ال�شيارة اإىل غرفة ذخرية، فهي مزودة 
وطاء  الليلية  للروؤية  وك��ام��ريا  اأك�شجني  بخزانات 
فولذي ُمقاوم ُيقال اإنه قادر على مقاومة الر�شا�س 

والعتداءات الكيماوية والقنابل.
وحتتوي �شيارة كادياك على اإطارات معززة باألياف 
النفجار، كل  الإطارات من  "الكيفار" التي حتمي 
لت�شاعدها  الت�����ش��الت،  و�شائل  اأح���دث  بجانب  ه��ذا 

على التحول لغرفة عمليات متنقلة.
�شمك  يبلغ  بينما  اأطنان،   8 اإىل  ال�شيارة  وزن  وي�شل 
الأبواب 8 بو�شات. ومن امللفت اأن جميع نوافذ �شيارة 

كما  ال�شائق،  �شباك  با�شتثناء  اأب��دا  تفتح  ل  الرئي�س  
من  واأن����واع  للر�شا�س  م�شادة  جميعها  ال��ن��واف��ذ  اأن 
فادميري  الرو�شي  الرئي�س  �شيارة  اأم��ا  املتفجرات. 
ال�شنع،  رو�شية  "ليموزين"  �شيارة  من  فهي  بوتن، 
وا�شمها "كورتيز"، وهي �شيارة اأ�شرفت على ت�شنيعها 
العلمية  ل���اأب���ح���اث  امل���رك���زي���ة  ال��رو���ش��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

وال�شيارات واملحركات.
اأ���ش��ه��ر قليلة، ح��ي��ث كان  ال�����ش��ي��ارة م��ن��ذ  اخ��ت��ي��ار  ومت 
ي�����ش��ت��خ��دم ب��وت��ن ���ش��ي��ارة م��ر���ش��ي��د���س اأمل��ان��ي��ة ال�شنع 

مبوا�شفات خا�شة جدا.
اأكدت  مقال  الأمريكية  "نيوزويك"  جملة  ون�شرت 
 ،"12 "يف  مبحرك  تزويدها  مت  بوتن  �شيارة  اأن  فيه 
ب�شيارة   "8 "يف  حم����رك  م���ن  ب��ك��ث��ري  اأق������وى  وه����و 

الرئي�س الأمريكي.
واأكدت و�شائل اإعام رو�شية اأن بوتن تدخل �شخ�شيا 
يف �شناعة ال�شيارة، واختار بنف�شه عددا من موا�شفتها 
خال عملية �شناعتها، حتى اإنه قام باختبار عدد من 
تكلفة  اأن  امل�����ش��ادر  واأك���دت  بنف�شه.  الأول��ي��ة  ال��ن��م��اذج 

ال�شيارة و�شلت اإىل 119 مليون دولر.

كاتي بريي تك�ضف �ضّرًا 
للجمهور

طّلت النجمة العاملية  كاتي بريي  على جمهورها باأكرث من اإطالة اأنيقة، وذلك 
من خال ظهورها على غاف جملة "فوج" يف ن�شختها الأ�شرتالية.

وك�شفت كاتي يف حديث لهذه املجلة انها عانت من فرتة اكتئاب يف العام املا�شي 
ان  اىل  ب�شبب ف�شل األبومها الأخري الذي حمل عنوان "Witness" م�شرية 
قلبها مك�شور. وعرّبت عن ولعها ال�شديد باملو�شيقى، موؤكدة انها �شتتجاوز هذه 

املحنة، و�شتعود قريبا بانطاقة قوية.
على �شعيد اآخر، ك�شفت تقارير �شحفية موؤخرا عن ان كاتي بريي قررت 

حتويل عاقتها العاطفية مع النجم العاملي اأورلندو بلوم اىل عاقة 
جادة عقب عودتهما من جديد بعد انف�شالهما لع�شرة اأ�شهر.


