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وفد �شيني ي�شيد بجهود ال�شيخة 
فاطمة لالرتقاء بالأ�شرة الإماراتية

•• اأبوظبي -وام:

جيانت�شي  وي  ال�شيدة  ال��دول��ة  ل��دى  ال�شيني  ال�شفري  ح��رم  اأ���ش��ادت 
الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بجهود 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 

ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية للرتقاء باأفراد االأ�شرة االإماراتية.
جاء ذلك خلل قيام وفد ن�شائي �شيني برئا�شة ال�شيدة وي جيانت�شي 
وع�شوية ال�شيدة تان يل نائب القن�شل العام يف دبي بزيارة االإحتاد 
الن�شائي العام مبنا�شبة االأ�شبوع االإماراتي - ال�شيني الذي انطلقت 
فعالياته ام�س. واأكدت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة االإحتاد الن�شائي 
العام يف ت�شريح لوكالة اأنباء االإمارت )وام( مبنا�شبة ا�شتقبالها الوفد 
ال�شيني اأن املراأة يف دولة االإمارات تتمتع بكافة حقوقها الوظيفية و

املجتمعية.                            )التفا�شيل �س3(

�شلطان اجلابر : زيارة الرئي�س ال�شيني توؤكد املكانة املهمة 
التي حققتها الإمارات بف�شل روؤية القيادة الر�شيدة

•• اأبوظبي-وام:

قال معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س املجل�س 
طويل  تاريخ  لها  ال�شينية  االإماراتية  العلقات  اإن  للإعلم  الوطني 
واإرث عريق من التعاون االقت�شادي منذ عهد الوالد املوؤ�ش�س املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي كان حري�شاً 
ب�شكل دائم وم�شتمر على بناء وتعزيز هذه العلقات املهمة، حيث كان 
الدور  اأهمية  حتديد  ا�شتطاعت  ا�شت�شرافية  روؤي��ة  �شاحب  اهلل  رحمه 

املهم الذي تقوم به ال�شني يف املجتمع الدويل.  )التفا�شيل �س8(
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حمدان بن زايد يوجه بتعزيز مبادرات الهالل الأحمر 
الإغاثية والتنموية يف املحافظات اليمنية كافة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهلل االأحمر االإماراتي 
مبجريات  الر�شيدة  وقيادتها  االإم����ارات  دول���ة  اهتمام 
االأو�شاع االإن�شانية الراهنة للمتاأثرين من االأحداث يف 
اليمن. وقال �شموه اإن االإمارات اآلت على نف�شها الوقوف 
الظروف  لتداعيات  والت�شدي  االأ�شقاء  بجانب  بتجرد 
اال�شتثنائية الناجمة عن تلك االأحداث وذلك من خلل 
تبني املبادرات االإن�شانية التنموية التي حتدث فرقا يف 

م�شتوى اخلدمات ال�شرورية التي يحتاجها االأ�شقاء.
�شموه  اأج��راه  ال��ذي  الهاتفي  االت�شال  ذلك خلل  جاء 
اليمن  يف  االإم���ارات  لدولة  االإن�شانية  العمليات  مبدير 
اجلهود  على  خلله  اطلع  الكعبي  خمي�س  علي  �شعيد 
امل��ب��ذول��ة ل��ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��ج��اب��ة ال��ه��ي��ئ��ة االإن�����ش��ان��ي��ة جتاه 
�شموه  واأطماأن  الراهنة  ظروفهم  وحت�شني  املت�شررين 
بداية  منذ  اليمن  يف  املتواجدة  الهيئة  ف��رق  عمل  على 
االأزم���ة وال��ت��ي تو�شعت خ��لل االآون���ة االأخ���رية لت�شمل 

حمافظات �شبوة وح�شرموت وعدن واحلديدة واملخا.
)التفا�شيل �س2(
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)قطع راأ�س الأفعى( تقرتب من معقل زعيم احلوثينين�شر اأدلة اأكرب م�شاعدة قطرية لإرهابيني يف التاريخ

اجلي�س اليمني يحرر اأوىل مناطق عب�س يف حمافظة حجة

ملنع  قانونا  تقر  اإ���ش��رائ��ي��ل 
الفل�شطينيني مع  التعاطف 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأق��������ر ال���ك���ن���ي�������ش���ت االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي 
)ال������رمل������ان(، ام���������س، ق���ان���ون���ا قد 
اإىل حظر بع�س اجلماعات،  يوؤدي 
احلكومة  ���ش��ي��ا���ش��ات  ت��ن��ت��ق��د  ال��ت��ي 
���ش��د ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني م���ن دخ���ول 
املدار�س االإ�شرائيلية واحلديث مع 
الطلب. وقال منتقدون للقانون، 
43 م�شرعا واعرت�س  اأي��ده  الذي 
اإنه  ال��رمل��ان،  يف  نائبا   24 عليها 
لنزع  احلكومة  م�شاعي  م��ن  ج��زء 
ال�شرعية عن اجلماعات احلقوقية 

واملنظمات غري احلكومية.

قمة بني ال�شي�شي والب�شري يف اخلرطوم
•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن التلفزيون امل�شري الر�شمي، ام�س الثلثاء، اأن الرئي�س عبد الفتاح 
ال�شي�شي، �شيتوجه اإىل اخلرطوم غدا اخلمي�س، للقاء نظريه ال�شوداين 
ال�شي�شي  بها  التي يقوم  الزيارة هي اخلام�شة  الب�شري. وتعد هذه  عمر 
اإىل اخلرطوم واالأوىل منذ فوزه بوالية رئا�شية ثانية يف مار�س املا�شي.

امل�شرية،  الرئا�شية  االنتخابات  القاهرة ع�شية  اإىل  الب�شري توجه  وكان 
ومع  م�شر  ا�شتقرار  مع  اأننا  “يوؤكد  الزيارة  توقيت  اختياره  اأن  و�شرح 
دعم الرئي�س ال�شي�شي الأننا عرفناه عن قرب وعرفنا �شدقه وتطلعاته 

لعلقات قوية بني البلدين«.
وكانت زيارة ال�شي�شي االأخرية للخرطوم يف اأكتوبر 2016 وا�شتغرقت 
عدة �شاعات، األقى خللها كلمة اأمام اجلل�شة اخلتامية للحوار الوطني 

ال�شوداين.
ت�شيده  ال��ذي  النه�شة  �شد  اأزم��ة  حل  اإىل  �شنوات  منذ  القاهرة  وت�شعى 

اإثيوبيا على نهر النيل من خلل مباحثات مع اخلرطوم واأدي�س اأبابا.

•• اليمن-وكاالت:

ال��ي��م��ن��ي بدعم  ا����ش���ت���ع���اد اجل���ي�������س 
مناطق  اأوىل  ام�����س،  التحالف  م��ن 

مديرية عب�س يف حمافظة حجة.
حتالف  ط�������ريان  ا����ش���ت���ه���دف  ك���م���ا 
اجتماعا  اليمن،  يف  ال�شرعية  دع��م 
غرب  احلوثي  ميلي�شيات  لقيادات 

�شرواح.
اأما يف احلديدة فقد اأعلن املتحدث 
العميد  اليمني،  للجي�س  الر�شمي 
وقت  يف  جم���ل���ي،  اهلل  ع��ب��د  ع���ب���ده 
�شابق اأنه يف حال تلكاأت امليلي�شيات 
تنفيذ  يف  واه��ي��ة  باأ�شباب  احلوثية 
ال������ق������رارات وامل�������ش���اع���ي ال���دول���ي���ة 
للخروج من احلديدة وا�شتمرارها 
يف ان��ت��ه��اك ال��ق��ان��ون ال����دويل، فاإن 
اجلي�س لديه العديد من اخليارات، 
واجلوي،  البحري  االإن����زال  ومنها 
على  ق����ادر  اجل��ي�����س  اأن  اإىل  الف���ت���اً 
اقتدار  ب��ك��ل  االأع���م���ال  ه���ذه  تنفيذ 

و�شرعة يف التنفيذ.
ه�����ذا وك����ّب����د )ل�������واء ال����ع����روب����ة( يف 
بقيادة  ال��ي��م��ن��ي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 
ال�شدعي،  ال����ك����رمي  ع���ب���د  ال����ل����واء 

االأفعى(،  راأ�س  قائد معركة )قطع 
م��ل��ي�����ش��ي��ا احل���وث���ي امل���دع���وم���ة من 
املعدات  يف  ف��ادح��ة  خ�شائر  اإي����ران، 

واالأرواح.
ا�شتعادة  م����ن  مت���ك���ن  وال�������ش���دع���ي 
ت�شيطر  ك��ان��ت  ���ش��ع��دة  يف  م���واق���ع 
م�شيفا  احل��وث��ي،  ميلي�شيا  عليها 
اأن قوات اجلي�س اليمني باتت على 
مقربة كيلومرتات من معقل زعيم 
حوثية  ق��ي��ادات  ولقيت  احلوثيني. 
وعلى  م�شرعها،  االأول  ال�شف  من 
وجه التحديد قادة املهام اخلا�شة، 

بتنظيمات  احلوثيون  ي�شفها  التي 
ك��ت��ائ��ب واأل����وي����ة امل�����وت، واالأك���ف���ان 
ال����ع����اري����ة اخل����ا�����ش����ة، واخل����ط����وط 
مهمتها  ك���ان���ت  ال���ت���ي  احل�����م�����راء، 

الدفاع عن زعيم امليلي�شيا.
كما قتل املئات من م�شلحي وقيادات 
جثثهم  وت����رك����ت  ال�����وح�����دات  ه�����ذه 
ملقاة على اأر�س املعركة، مما اأجر 
من  عدد  ا�شتدعاء  على  امليلي�شيات 
واحلاكم  امل�����ش��اط  م��ث��ل  ق��ي��ادات��ه��ا 
للت�شدي  حم���اول���ة  يف  وغ���ريه���م، 

للتقدم امل�شتمر للواء العروبة.

•• بكني-وام:

اأكد فخامة الرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية 
ال�شني ال�شعبية اأن دولة االمارات العربية املتحدة 
متثل واحة التنمية يف العامل العربي ..م�شريا اىل 
البع�س  بع�شهما  يكملن  ال�شديقني  البلدين  ان 
والتن�شيق  للتوا�شل  مهمان  و�شريكان  التنمية  يف 
مل��ا لديهما من  ال�����ش��وؤون ال��دول��ي��ة واالإق��ل��ي��م��ي��ة  يف 
�شيا�شية متطابقة  واأه��داف  متقاربة  تنموية  روؤى 
جمهورية  رئي�س  وق��ال  متنامية.  تعاون  رواب��ط  و 
ال�شني ال�شعبية - يف مقال لفخامته حتت عنوان 
“يدا بيد ..نحو م�شتقبل اأف�شل “ مبنا�شبة زيارته 
تبداأ غدا اخلمي�س  التي  االم��ارات  املرتقبة لدولة 
اأقامت علقات  اأول دول��ة خليجية  االإم���ارات  ان   -
�شراكة ا�شرتاتيجية مع ال�شني ومنذ ذلك الوقت 
ت��ط��ور ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع يف كافة 
التي قام بها �شاحب  الزيارة  املجاالت خا�شة بعد 
اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
ال��ت��و���ش��ل اىل  2015 ح��ي��ث مت  يف دي�����ش��م��ر ع���ام 
توافق مهم حول �شبل تطوير العلقات ال�شينية 

االإماراتية.
جمهورية  ب���اأن  ال��ت��ام  يقينه  ع��ن  فخامته  واأع����رب 
املتحدة  العربية  االم��ارات  ودول��ة  ال�شعبية  ال�شني 

امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  م��ن  ج��دي��دا  ف�شل  �شتفتحان 
لتقدمي م�شاهمات اأكر للعامل وم�شتقبل البلدين 
البعد اجل��غ��رايف بني  ان��ه رغ��م  ..م��وؤك��دا  امل�شرتك 
ل�شعب حمب  انهما موطن  اال  واالإم���ارات  ال�شني 

للكفاح واالإبداع واحللم .

فريق “الهالل” باحلديدة يتفقد عددا من املرافق 
احليوية يف اخلوخة للوقوف على احتياجاتها ال�شرورية

•• احلديدة -وام:

برئا�شة  احلديدة  حمافظة  يف  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهلل  فريق  تفقد 
�شعيد الكعبي مدير العمليات االإن�شانية لدولة االإمارات يف اليمن عددا 
الغربي  بال�شاحل  اخلوخة  مديرية  واخلدمية يف  احليوية  املرافق  من 
لليمن للوقوف على اأهم االحتياجات ال�شرورية وتلبيتها وذلك �شمن 
لتطبيع  املجاالت  املحررة يف جميع  للمناطق  الداعمة  االإم��ارات  جهود 

احلياة واالرتقاء مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني اليمنيني .
وبداأ فريق الهلل االأحمر االإماراتي زيارته امليدانية بجولة تفقدية يف 
ميناء ال�شيادين باخلوخة اطلع خللها على اأحوال ال�شيادين وتلم�س 
باإعداد  الفريق  يقوم  ان  على  احتياجاتهم  واأب���رز  كثب  عن  اأو�شاعهم 

درا�شة مبتطلبات واحتياجات اأ�شواق االأ�شماك.  )التفا�شيل �س4(

ي�شيد  اليمني  الأ�شغال  وزير 
بجهود الإمارات الداعمة لبالده 

•• عدن-وام:

اأ�شاد املهند�س معني عبدامللك وزير 
االأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ط��رق اليمني 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ب��ج��ه��ود 
كافة  املجاالت  اليمن يف  املتحدة يف 
خ���ا����ش���ة ب���امل���ج���ال االإن���������ش����اين عر 
الهلل  “هيئة  االإن�����ش��ان��ي��ة  ذراع��ه��ا 
تبذل  ال��ت��ي  االإماراتي”  االأح���م���ر 
جهودا م�شهودة باملحافظات اليمنية 
املحررة بهدف تطبيع حياة �شكانها 
يف ظ��ل ال��ظ��رف االإن�����ش��اين ال�شعب 
)التفا�شيل  ب�����ه.  مي������رون  ال������ذي 

•• لندن-وكاالت:

ال��دوح��ة مبلغ  دف��ع حكومة  اأدل���ة  ج��دي��دة  وث��ائ��ق م�شربة  ك�شفت 
 28 ���ش��راح  اإط���لق  �شفقة  �شمن  اإره��اب��ي��ة  ملنظمات  دوالر  مليار 
قطرياً بينهم اأفراد من العائلة احلاكمة اختطفوا يف العراق عام 

.2015
ون�شرت قناة BBC الريطانية تقريرا لل�شحفي باول وود، عر�س 
فيه ر�شائل قالت اإنه ح�شل عليها من م�شادر حكومية مل يذكرها 
اأط����راف يف ع��دة دول  اأن قطر تلقت م�����ش��اع��دات م��ن ع��دة  ت��وؤك��د 

ل�شمان اإطلق �شراح املختطفني.
قطر  �شفراء  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  م��ن  ج��زءا  امل�شربة  الر�شائل  وبينت 
العراق  �شفري قطر يف  كتبه  القطري، منها ما  ووزي��ر اخلارجية 
كبري املفاو�شني يف ق�شية الرهائن زايد بن �شعيد اخليارين، “اأن 
ال�شوريني، وحزب اهلل، لبنان، كتائب حزب اهلل، العراق – جميعهم 
يريدون املال، وهذه هي فر�شتهم” ، اإ�شافة اإىل حديثه مع اأحد 
على  حت�شل  “�شوف  بقوله:  معهم  يتفاو�س  ال��ذي  االإره��اب��ي��ني 

اأموالك بعد اأن ناأخذ اأفرادنا«.
وتظهر الوثائق كيف اأن وزير اخلارجية حممد بن عبد الرحمن 
دعا  واأن��ه  الرهائن  له قريبان مبا�شران من �شمن  ك��ان  ث��اين  اآل 

ال�شفري اإىل متابعة الق�شية بكل دقة واإبلغه بكل جديد.
يف  ال�شفقة  تفا�شيل  ن�شرت  قد  بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وكانت 

اإبريل 2018، لكن اجلديد يف تقرير BBC هو اأنه يظهر وثائق 
تدين قطر وتثبت علمها بهوية االإرهابيني الذين كانت تتعامل 
م�شلحة  اإرهابية  مللي�شيات  اأم��واال  تدفع  كانت  اأنها  واأي�شا  معهم، 

بعد اأن كانت ت�شر على اأنها دفعت اأمواال فدية حلكومة العراق.
وك�شفت الوثائق عن اأن دبلوما�شيني قطريني وقعوا على �شل�شلة 
50 م��ل��ي��ون دوالر  5 اإىل  م��ن ال��دف��ع��ات اجل��ان��ب��ي��ة ت����رتاوح ب��ني 
مع  ع�شكريني،  �شبه  وزعماء  وعراقيني  اإيرانيني  م�شوؤولني  اإىل 

تخ�شي�س 25 مليون دوالر مل�شوؤول كبري مبيلي�شيات حزب اهلل.
يف  م�شادرته  مت��ت  دوالر  مليون   360 مبلغ  اأن  اإىل  ت�شري  كما 
مطار بغداد كان موجهاً اإىل جماعات وف�شائل اإرهابية، مبن فيهم 

االإيراين قا�شم �شليماين، وعدد من امل�شوؤولني.
واإ�شافة اإىل تخ�شي�س 50 مليون دوالر لقا�شم �شليماين، تظهر 
خمرتق  اإل��ك��رتوين  بريد  من  عليها  احل�شول  مت  التي  الر�شائل 
 150 بقيمة  اإ�شافيا  نقديا  ال�شداد قد خ�ش�شت مبلغا  اأن خطة 

مليون دوالر للأفراد واجلماعات الذين يعملون كو�شطاء.
ومن الو�شطاء الذين اأ�شار اإليهم التقرير ميلي�شيات كتائب حزب 
ميلي�شيا  اإىل  اإ�شافة   ، عراقية  ع�شكرية  �شبه  جماعة  وه��ي  اهلل، 
�شوريتني  معار�شتني  ملجموعتني  باالإ�شافة  اللبنانية،  اهلل  حزب 
على االأقل، مبا يف ذلك جبهة الن�شرة اجلناح الع�شكري املرتبط 
بتنظيم القاعدة يف �شوريا. ويف حني انق�شت واحدة من جل�شات 
النقا�س بني القطريني واالإرهابيني، تبني اأن اأحد املفاو�شني من 

وطلب  جانبا  ال�شفري  اأخ��ذ  حممد،  اأب��و  يدعى  اهلل،  ح��زب  كتائب 
مبلغ 10 مليني دوالر لنف�شه. وقال ال�شفري اخليارين يف ر�شالة 
بالريد ال�شوتي)طرح اأبو حممد : �شوؤاال، ما فائدتي من ذلك؟ 
لن  م��لي��ني؟   10 ل��ه،  قلت  دوالر،  م��لي��ني   10 اأري���د  ب�شراحة 
اأعطيك 10 . اإال اإذا �شلمتني جميع الرهائن..( لتحفيزه، اأخرته 

اأي�شا اأنني على ا�شتعداد الأن اأ�شرتي له �شقة يف لبنان«.
اإىل  املطلوب  االإجمايل  املبلغ  ارتفع  فقد  امل�شربة  للوثائق  ووفقا 
اأنباء عديدة يف حينها  اأثريت  الذين  الرهائن  مليار دوالر لعودة 
الر�شمي  الناطق  اأن  غري  اإعدامهم  على  اخلاطفني  اإق��دام  ب�شاأن 
االأ�شدي قد  اأحمد  النائب  العراق  ال�شعبي يف  با�شم هيئة احل�شد 

نفى ذلك اأكرث من مرة.
جي�س  بني  الو�شيط  دور  لعبت  قطر  اأن  امل�شربة  الوثائق  واأثبتت 
الفتح واإيران، من اأجل خروج اتفاق “املدن االأربع ” املثري للجدل 
كونه �شكل تغيرًيا دميغرافًيا كبرًيا يف �شوريا. كما اأ�شارت املحادثات 
بني ال�شفري القطري وم�شوؤويل بلده اأن قا�شم �شليماين �شغط 

من اأجل تاأمني تنفيذ االتفاق.
اأ�شيف   2016 ل��ع��ام  اأب��ري��ل  �شهر  يف  اأن���ه  اإىل  ال��وث��ائ��ق  وت�����ش��ري 
الراعي  وه��و  �شليماين،  قا�شم  جديد:  ا�شم  الهاتفية  لل�شجلت 
اإىل وزير  ال�شفري ر�شالة  االإي��راين لكتائب حزب اهلل، حيث وجه 
اخلارجية قال فيها: لقد التقى �شليماين باخلاطفني م�شاء اأم�س 
و�شغط عليهم من اأجل قبول املليار دوالر. مل ي�شتجيبوا ب�شبب 

رياح الذعر تهب على املنطقة:
ماذا لو هاجم الدب الرو�شي �شمال اأوروبا!

•• الفجر - اأك�شل جيلدن – ترجمة خرية ال�شيباتي

»مرحبا بكم يف جوتلند”، �شيتذكر جنود فوج جوتلند لفرتة طويلة 
ذاك الرتحيب احلار من قبل ال�شكان االأ�شليني عند عودتهم اىل هذه 
اجلزيرة يف بحر البلطيق، والتي هي بالن�شبة لل�شويد كور�شيكا بالن�شبة 

لفرن�شا: وجهة �شياحية �شهرية.                           )التفا�شيل �س12(

اإ�شرائيل ت�شد ع�شرات النازحني ال�شوريني قرب اجلولن

رتل ع�شكري تركي للدعم اللوج�شتي يدخل �شوريا
•• بريوت-وكاالت:

دخل رتل ع�شكري تركي، ام�س اإىل االأرا�شي ال�شورية يف 
طريقه اإىل نقاط املراقبة، التي اأقامها اجلي�س الرتكي 
�شمايل وغربي  �شورية  م��دن  داخ���ل  االأخ���رية  االآون���ة  يف 
ال���ب���لد. واج���ت���از ال��رت��ل ال��ع�����ش��ك��ري م��ع��ر ك��ف��ر لو�شني 
���ش��وري��ا على احل���دود م��ع تركيا،  اإدل���ب �شمايل  ري��ف  يف 
اإدلب  متوجها نحو طريق )دم�شق-حلب(، باجتاه ريف 
اآليات  ي�شم  الرتل  اإن  حملية  م�شادر  وقالت  اجلنوبي. 
اإىل  ع�شكرية ويحمل ومعدات لوج�شتية ومواد غذائية 
اجلنود االأتراك يف نقاط املراقبة يف ريفي حماة واإدلب.

ه��ذا وت��وّج��ه ع�����ش��رات امل��دن��ي��ني م��ن خميمات للجئني 
�شوب  ال��ث��لث��اء،  ام�����س  اجل���والن،  ه�شبة  يف  ال�شوريني 
 200 بعد  على  وتوقفوا  االإ�شرائيلي  احل��دودي  ال�شياج 

مرت منه، لكن جنديا اإ�شرائيليا اأمرهم بالعودة.
ي�شيح  وه��و  اجل��ن��دي  روي���رتز،  بثتها  واأظ��ه��رت لقطات 
باللغة العربية عر مكر لل�شوت، قائل لهم اإنهم عند 

حدود اإ�شرائيل وعليهم العودة حتى ال يتعر�شوا الأذى.
ونزح اآالف املدنيني من مدن وبلدات القنيطرة ال�شمالية 
اإن�شانية  اأو�شاع  القنيطرة اجلنوبي يف ظل  باجتاه ريف 
اإي���واء للنازحني  �شعبة م��ع ع��دم ت��وف��ر م��ن��ازل وم��راك��ز 

ونق�س باالأدوية.
التقدم  وميلي�شياتها،  ال�شوري  النظام  ق��وات  وتوا�شل 
ال�شيطرة  بعد  اجل��والن  احل��دودي مع  ال�شريط  باجتاه 

على مدينة احلارة وعدة قرى حميطة.
االإيرانية  وميلي�شياته  ال�شوري  النظام  ق��وات  وت�شيطر 
وبلدة  ن��وى  ع��دا مدينة  م��ا  درع���ا  ك��ام��ل حمافظة  على 
ال�شورية  للمعار�شة  اخلا�شعة  وحميطها  �شعد  ال�شيخ 

باالإ�شافة حلو�س الريموك اخلا�شع ل�شيطرة داع�س.
الن�شرة  جبهة  ال�شام  حترير  جبهة  تو�شلت  ذل��ك،  اىل 
�شابقا، ام�س الثلثاء، اإىل اتفاق مع امليلي�شيات االإيرانية، 
ين�س على اإخراج قاطني بلدتي كفريا والفوعة املواليتني 
 1500 ���ش��راح  اإط���لق  ال�����ش��وري، مقابل  النظام  ل��ق��وات 

معتقل من �شجون النظام.
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اأخبـار الإمـارات

اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�شاين تعقد اجتماعها ال� 21 
••اأبوظبي-وام:

ال�  اجتماعها  ام�س  االإن�شاين  ال��دويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  عقدت 
باأبوظبي. الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  عام  ديوان  يف   21

تراأ�س االجتماع �شعادة اأحمد اجلرمن م�شاعد وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل ل�شوؤون حقوق االإن�شان والقانون الدويل، رئي�س اللجنة الوطنية 
ممثلي  اللجنة  اأع�شاء  من  عدد  مب�شاركة  االإن�شاين،  ال��دويل  للقانون 

اجلهات احلكومية املختلفة يف الدولة.
الدويل  بالقانون  ال�شلة  ذات  املو�شوعات  من  ع��ددا  االجتماع  وناق�س 
 2018  -  2017 اللجنة خطة عملها لعامي  االإن�شاين، وا�شتعر�شت 
والتي تتعلق باملهام والن�شاطات والفعاليات التي تقوم اللجنة بتنظيمها، 

باالإ�شافة اإىل االإجنازات التي مت حتقيقها.
اأهمها  التو�شيات ومن  من  ع��دداً  اليوم  اجتماع  وقد متخ�س عن  هذا 
التاأكيد على اأهمية ان تقوم اجلهات املعنية بالقانون الدويل االإن�شاين 
للرامج  ت�شور  و���ش��ع  ح��ول  مبقرتحاتها  اللجنة  بتزويد  ال��دول��ة  يف 
و�شع خطة عمل  ت�شاهم يف  اأن  �شاأنها  التي من  والفعاليات  واالأن�شطة 
 2019 اأوائ��ل  يف  اإطلقها  واملزمع   2020 و   2019 لعامي  اللجنة 
امليدانية  ب��ال��زي��ارات  القيام  خ��لل  م��ن  الوطنية  اللجنة  دور  واإب����راز   ،
للجان الوطنية االأخرى، وابرام عدد من مذكرات التفاهم بني اللجنة 
الوطنية للدولة مع اللجان الوطنية الفاعلة يف جمال القانون الدويل 
االإن�شاين، باالإ�شافة اإىل التح�شري لعقد املوؤمتر الثاين للقانون الدويل 
الدولة،  يف  املعنية  اجل��ه��ات  ي�شتهدف  وال���ذي  2019م  ع��ام  االإن�����ش��اين 

الدويل  للقانون  االأجنبية  الوطنية  واللجان  احلكومية،  واجلمعيات 
بالقانون  ال�شلة  ذات  الدولية  واجل��ه��ات  ال���دول،  خمتلف  يف  االإن�شاين 
الدويل االإن�شاين، واملهتمني يف جمال القانون الدويل االإن�شاين، واالأمم 

املتحدة والوكاالت املتخ�ش�شة.
تاأ�ش�شت  االإن�شاين  ال��دويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  اأن  بالذكر  جدير 
ب�شاأن   2004 ل�شنة   /32/ رقم  املوقر  ال��وزراء  جمل�س  لقرار  تنفيذاً 
اإليها  اأ�شند  حيث  االإن�شاين،  ال��دويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  ان�شاء 
ال����دويل االإن�����ش��اين، ومراجعة  ال��ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام  ت��ع��زي��ز ال��وع��ي  مهمة 
الوطني  ال�شعيد  ع��ل��ى  اخل����رات  وت��ب��ادل  ال��ع��لق��ة،  ذات  الت�شريعات 
واالإقليمي والدويل، وذلك من خلل عقد وتنظيم الرامج التدريبية 

وور�س العمل الكفيلة بن�شر وتنمية الوعي بالقانون الدويل االإن�شاين.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون �شلطان بروناي بعيد ميالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل جللة ال�شلطان ح�شن البلقية معز الدين �شلطان 
بروناي دار ال�شلم وذلك مبنا�شبة عيد ميلده. كما بعث �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 

اإىل جللة ال�شلطان ح�شن البلقية معز الدين.

حمدان بن زايد يوجه بتعزيز مبادرات الهالل الأحمر الإغاثية والتنموية يف املحافظات اليمنية كافة

وزير الأ�شغال اليمني ي�شيد بجهود الإمارات الداعمة لبالده يف املجالت كافة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
وقيادتها  االإم����ارات  دول���ة  اهتمام  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  رئي�س 
االأحداث  من  للمتاأثرين  الراهنة  االإن�شانية  االأو���ش��اع  مبجريات  الر�شيدة 
يف اليمن. وقال �شموه اإن االإمارات اآلت على نف�شها الوقوف بتجرد بجانب 
ع��ن تلك  ال��ن��اج��م��ة  ال��ظ��روف اال�شتثنائية  ل��ت��داع��ي��ات  وال��ت�����ش��دي  االأ���ش��ق��اء 
التي حتدث  التنموية  االإن�شانية  املبادرات  تبني  وذل��ك من خلل  االأح��داث 

فرقا يف م�شتوى اخلدمات ال�شرورية التي يحتاجها االأ�شقاء.
العمليات  اأج����راه �شموه مب��دي��ر  ال���ذي  الهاتفي  االت�����ش��ال  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
االإن�شانية لدولة االإمارات يف اليمن �شعيد علي خمي�س الكعبي اطلع خلله 
املت�شررين  جتاه  االإن�شانية  الهيئة  ا�شتجابة  لتعزيز  املبذولة  اجلهود  على 
وحت�شني ظروفهم الراهنة واأطماأن �شموه على عمل فرق الهيئة املتواجدة 
لت�شمل  االأخ��رية  االآون��ة  والتي تو�شعت خ��لل  االأزم��ة  اليمن منذ بداية  يف 

حمافظات �شبوة وح�شرموت وعدن واحلديدة واملخا.

ووجه �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بتعزيز مبادرات الهلل االأحمر 
وامل�شاريع  االإغ��اث��ي��ة  العمليات  وتكثيف  اليمنية  ال�شاحة  على  االإم���ارات���ي 
التنموية للمتاأثرين يف اأ�شد املناطق تاأثرا واأكرثها احتياجا للدعم وامل�شاندة 
خا�شة املناطق املحررة حديثا يف ال�شاحل الغربي وتنفيذ الرامج التي من 
�شاأنها تخفيف االآثار املرتتبة على حجم ال�شرر الذي حلق باالأ�شقاء هناك.

وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اإن االإمارات قيادة و�شعبا توؤمل كثريا على 
لتخفيف  االإم��ارات��ي حاليا  االأحمر  الهلل  هيئة  بها  ت�شطلع  التي  اجلهود 
اأف�شل  حياة  ظ��روف  وتوفري  الراهنة  االأو���ش��اع  وحت�شني  االإن�شانية  املعاناة 

للمتاأثرين يف اليمن.
ال�شاحة  باحتياجات  التي تفي  املبادرات  تبني  الهيئة على  �شموه فرق  وحث 
ظروفهم  جت��اوز  على  املت�شررين  ق��درة  تعزيز  يف  ال��ف��رق  وحت��دث  اليمنية 
الكرامة  ���ش��ون  يف  الر�شيدة  وقيادتها  االإم����ارات  تطلعات  وحت��ق��ق  ال��راه��ن��ة 

االإن�شانية ل�شحايا الكوارث واالأزمات .
اأن هيئة الهلل االأحمر قادت  اآل نهيان  واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
االأو�شاع  جتاه  ا�شتجابتها  لتعزيز  متتالية  حملت  املا�شية  ال�شنوات  خلل 

االإن�شانية يف اليمن وذلك انطلقا من م�شوؤوليتها االإن�شانية جتاه االأ�شقاء 
تلك  اأن  اإىل  م�شريا   .. كاهلهم  ع��ن  املعاناة  وط���اأة  تخفيف  على  حر�شها  و 
احلملت عملت على تعزيز قدرة املتاأثرين على مواجهة ظروفهم الطارئة 
التي  املحافظات  بع�س  يف  احل��ي��اة  ج��ودة  حت�شني  يف  كبري  ب�شكل  و�شاهمت 

�شهدت ا�شتقرارا.
و�شدد على اأن الهيئة عززت وجودها يف اليمن عر تنفيذ امل�شاريع التنموية 
التي تنه�س مب�شتوى اخلدمات االأ�شا�شية يف املجاالت ال�شحية و التعليمية 
وخدمات  الكهرباء  و  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  توفري  وم�شاريع  اخلدمية  و 
البنية التحتية ال�شرورية. واأعرب �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان عن 
يقدمها  التي  والت�شحيات  الكبرية  للجهود  الر�شيدة  القيادة  وتقدير  �شكر 
ال��ه��لل االأح��م��ر االإم��ارات��ي م��ن خ��لل تواجدهم امل��ي��داين و�شط  متطوعو 
وامل�شاندة  الدعم  يقدمون  وط��اأة  واأ�شدها  املناطق �شعوبة  اأكرث  اأ�شقائهم يف 
وي�شاهمون يف تخفيف حدة املعاناة عن كاهلهم .. موؤكدا اأن االإمارات قيادة 
يوؤدون  امل�شطربة  املناطق  يف  االإن�شانيني  ب�شفرائها  وتفخر  تعتز  و�شعبا 

واجباتهم االإن�شانية بتجرد وكفاءة عالية.

العام لهيئة الهلل  اأكد الدكتور حممد عتيق الفلحي االأمني  من جانبه 
العمليات  اآل نهيان مبدير  زايد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  ات�شال  اأن  االأحمر 
على  الهيئة  عمل  نطاق  بتو�شيع  وتوجيهاته  اليمن  يف  للدولة  االإن�شانية 
اليمن ومتابعته  االأ�شقاء يف  �شموه بظروف  اهتمام  اليمنية جت�شد  ال�شاحة 
الدائم للحد من تداعيات  االإن�شانية هناك و�شعي �شموه  االأو�شاع  ملجريات 

االأحداث على كاهل اال�شقاء وتوفري ظروف حياة اأف�شل لهم.
وتاأهيل  واالإع��م��ار  التنمية  من  جيدة  مرحلة  على  مقبلة  الهيئة  اإن  وق��ال 
هذا  اأن  اىل  م�شريا   .. اليمن  يف  ب��االأح��داث  تاأثرت  التي  االأ�شا�شية  البنيات 
التوجه اأ�شبح �شرورة يف ظل تواجد الهيئة القوي هناك وحتركاتها امليدانية 
امللقاة على عاتقها جتاه ال�شعب اليمني  يف معظم املحافظات وازدي��اد املهام 
االإن�شانية  مب�شوؤولياته  االإماراتي  االأحمر  الهلل  التزام  موؤكدا   .. ال�شقيق 

جتاه االأ�شقاء يف اليمن.
واأ�شاف الفلحي » لن تدخر الهيئة و�شعا يف �شبيل تقدمي كل ما من �شاأنه 
اأن يحد من تداعيات االأحداث وي�شاهم يف اإعادة احلياة يف اليمن اإىل اأح�شن 

مما كانت عليه قبل االأزمة«.

•• عدن-وام:

اأ�شاد املهند�س معني عبدامللك وزير االأ�شغال العامة والطرق اليمني بجهود 
باملجال  كافة خا�شة  املجاالت  اليمن يف  املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
االإن�شاين عر ذراعها االإن�شانية »هيئة الهلل االأحمر االإماراتي« التي تبذل 
جهودا م�شهودة باملحافظات اليمنية املحررة بهدف تطبيع حياة �شكانها يف 

ظل الظرف االإن�شاين ال�شعب الذي ميرون به. 
جاء ذلك خلل لقاء الوزير اليمني .. املهند�س �شعيد اآل علي مدير الهلل 
بني  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  �شبل  فيه  وبحثا  ع��دن  يف  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر 

اجلانبني لتنفيذ م�شاريع البنية التحتية يف خمتلف املحافظات املحررة.
التعاون مع  االإم��ارات��ي ميد ج�شور  االأحمر  الهلل  اأن  اآل علي  �شعيد  واأّك��د 
قدراته خا�شة يف جمال  وبناء  اليمن على تطوير  م�شاعدة  بهدف  ال��وزارة 

اأن�شطة واأعمال الهلل خلل الن�شف  البنية التحتية.. وا�شتعر�س جممل 
االأول من عام 2018 »عام زايد«.

من جانبه اأو�شح وزير االأ�شغال اليمني اأن لدى وزارته عددا من اخلطط و 
اإعادة االإعمار ال�شامل  اأهمها  اأولويات مطلوبة  امل�شاريع الكثرية لكن هناك 

خلل الفرتة املقبلة.
دولة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل  موؤخرا  لقائه  اإىل  وتطرق 

دع��م جهود  �شبل  وال��ذي مت خلله بحث  ع��دن  ال��دويل يف  التعاون  ل�شوؤون 
احلكومة اليمنية يف جمال اإعادة االإعمار يف اليمن خا�شة يف جمال الطرق. 
ونوه مدير الهلل االأحمر االإماراتي يف عدن يف هذا ال�شدد اإىل اأنه �شيتباحث 
مع �شعيد الكعبي مدير العمليات االإن�شانية لدولة االإمارات يف اليمن خلل 
اإدراجها �شمن  االأ�شبوع املقبل ب�شاأن طبيعة امل�شاريع التي طلبتها الوزارة و 

اخلطة التنفيذية يف العام 2019.

�شحة اأبوظبي تدعو اإىل توثيق بيانات مر�شى 
ال�شياحة العالجية عرب بوابة “�شفافية” 

•• اأبوظبي-وام:

دعت دائرة ال�شحة باأبوظبي - اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية ال�شحية 
اأبوظبي - على �شرورة توثيق مقدمي الرعاية ال�شحية جلميع  اإم��ارة  يف 
بيانات مر�شى ال�شياحة العلجية الذي يتلقون العلج يف من�شاآتهم عر 
البوابة االإلكرتونية “�شفافية” اعتبارا من االأول من �شبتمر املقبل وذلك 
يف خطوة اإ�شافية على طريق حتقيق ال�شياحة العلجية يف اأبوظبي و�شمن 

جهودها الرامية لتعزيز معايري الرعاية ال�شحية املتميزة يف االإمارة.
وقالت الدكتورة اأ�شماء املناعي مدير اإدارة جودة الرعاية ال�شحية يف دائرة 
ال�شحة -اأبوظبي ان هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار التزامهم بتقدمي خدمات 
عالية اجلودة جلميع املر�شى يف اإمارة اأبوظبي ومبا يدعم اأهدافنا لتاأ�شي�س 

مكانة اأبوظبي كوجهة رائدة لل�شياحة العلجية .
واأ�شارت اإىل اأن اإمارة اأبوظبي اأ�شبحت خيارا مثاليا للمر�شى من خمتلف 
ومن�شاآت �شحية مرموقة  قوية  بنية حتتية  به من  العامل مبا متتع  دول 
توفر رعاية �شحية مب�شتويات عاملية من خلل اأف�شل اخلراء املتخ�ش�شني 
وبا�شتخدام اأحدث التكنولوجيا والتقنيات الطبية يف الت�شخي�س والعلج.

مر�شى  بيانات  اإرف���اق  ت�شهيل  يتم  البوابة  ه��ذه  خ��لل  من  اأن��ه  واأو�شحت 
ال�شياحة العلجية ممن لديهم تغطية التاأمني ال�شحي وغري احلا�شلني 
اخلا�شة  نفقتهم  على  ال��ع��لج  يتحملون  مم��ن  اأو  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  على 
والتي تت�شمن علمات الفح�س ال�شريري للمري�س والعام الذي مت فيه 

ت�شخي�س املر�س الأول مرة من تاريخه.

رمي الها�شمي توؤكد التزام الإمارات طويل الأمد جتاه ال�شعب اليمني
•• نيويورك -وام:

اأكدت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون التعاون الدويل 
دعم دولة االإم��ارات والتحالف العربي القوي للجهود التي يبذلها املبعوث 
اإىل حل  التو�شل  اأج��ل  لليمن مارتن غريفيث من  املتحدة  ل��لأمم  اخلا�س 

�شيا�شي يف اليمن.
اأم�س االول يف مقر االأمم املتحدة  اأجرتها معاليها  جاء ذلك خلل لقاءات 
بنيويورك مع عدد من امل�شوؤولني الدوليني واأع�شاء جمل�س االأمن تناولت 
االأمم  مع  الوثيق  بالتعاون  حاليا  املبذولة  ال�شاملة  اجلهود  بحث  جميعها 
املتحدة والوكاالت غري احلكومية من اأجل اإي�شال امل�شاعدات االإن�شانية اإىل 

احلديدة واملناطق االأخرى من اليمن.
ت�شليم  لتي�شري  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  ب��ج��ه��ود  ن��رح��ب  »ن��ح��ن  معاليها  وق��ال��ت 
احلوثيني للحديدة اإىل احلكومة ال�شرعية يف اليمن بالطرق ال�شلمية وفقا 

لقرار جمل�س االأمن 2216 ».
للألغام  احل��وث��ي��ني  زرع  ب�����ش��اأن  قلقه  ال���دويل  املجتمع  ن�����ش��ارك   « واأ���ش��اف��ت 
احلديدة  يف  ال�شكنية  املناطق  و�شط  الثقيلة  واالأ�شلحة  للقنا�شة  ون�شرهم 
وهي اأعمال تعك�س ا�شتهتارهم التام بالتزاماتهم مبوجب القانون االإن�شاين 

الدويل وروؤيتهم للو�شع االإن�شاين كورقة م�شاومة �شيا�شية.. ».
وقد �شملت لقاءات معايل رمي الها�شمي يف االأمم املتحدة اأم�س كل من اآخيم 
�شتايرن مدير برنامج االأمم املتحدة االإمنائي ومارك لوكوك وكيل االأمني 

العام لل�شوؤون االإن�شانية ومن�شق االإغاثة يف حاالت الطوارئ يف مكتب االأمم 
املديرة  ف��ور  وهرنييتا   «  OCHA  « االإن�شانية  ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة 
التنفيذية ملنظمة االأمم املتحدة للطفولة » اليوني�شيف« اإ�شافة اإىل اأع�شاء 

جمل�س االأمن الدويل.
جدير بالذكر اأن امل�شاعدات االإن�شانية التي قدمتها دولة االإمارات اإىل اليمن 
املا�شية  الثلث  ال�شنوات  م��دى  على  دوالر  مليارات   4 من  يقرب  ما  بلغت 
وذلك يف اإطار الدعم ال�شامل املقدم من التحالف العربي اإىل اليمن منذ عام 
م�شاهمة غري  االإمارات  دولة  كما قدمت  دوالر  مليار   15 والبالغ   2015
مقيدة مببلغ 465 مليون دوالر ل�شالح خطة اال�شتجابة االإن�شانية لليمن 

يف �شهر مار�س 2018.

قن�شلية الدولة يف �شاو باولو 
تعرف بجائزة زايد لال�شتدامة

•• �شاو باولو-وام:

 “ ع��ن  تعريفية  ن��دوة  ب��اول��و  �شاو  ل��دى  للدولة  العامة  القن�شلية  نظمت 
جائزة زايد لل�شتدامة “ بجميع فئاتها اجلديدة وذلك بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني احلكوميني ومدراء املدار�س وال�شحفيني ورجال االأعمال. 
�شامل  اإب��راه��ي��م  ل�شعادة  وكلمة  ب��اجل��ائ��زة  تعريفيا  عر�شا  ال��ن��دوة  �شمنت 
املحلي  والتعدين  الطاقة  ووزي��ر  باولو  �شاو  الدولة يف  عام  قن�شل  العلوي 
“ دميا�س م��وزارت و�شيلفا” التي  لوالية �شاو باولو وكلمة ملديرة مدر�شة 
تاأهلت العام املا�شي للجائزة حتي يتم نقل اخلرات للح�شور من املدار�س 

االأخرى يف كيفية اال�شرتاك للتاأهل.
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اأخبـار الإمـارات
وفد �شيني ي�شيد بجهود ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لالرتقاء بالأ�شرة الإماراتية

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شادت حرم ال�شفري ال�شيني لدى الدولة ال�شيدة وي جيانت�شي بجهود 
رئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة االحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س 

االأ�شرية للرتقاء باأفراد االأ�شرة االإماراتية.
ال�شيدة وي جيانت�شي  برئا�شة  ن�شائي �شيني  جاء ذلك خلل قيام وفد 
االإحتاد  ب��زي��ارة  دب��ي  يف  ال��ع��ام  القن�شل  نائب  يل  ت��ان  ال�شيدة  وع�شوية 
انطلقت  ال��ذي  ال�شيني   - االإم��ارات��ي  االأ�شبوع  مبنا�شبة  العام  الن�شائي 

فعالياته ام�س.
العام يف ت�شريح  الن�شائي  ال�شويدي مديرة االإحت��اد  واأك��دت �شعادة نورة 

لوكالة اأنباء االإمارت “وام” مبنا�شبة ا�شتقبالها الوفد ال�شيني اأن املراأة 
يف دولة االإمارات تتمتع بكافة حقوقها الوظيفية واملجتمعية.

وقالت اأن متتع املراأة االإماراتية بحقوقها كاملة يرجع الف�شل فيه اإىل 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  واهتمام  متابعة  واإىل  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى للأمومة 

والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية.
اأهم الرامج التي  وقدمت �شعادتها للوفد الن�شائي ال�شيني �شرحا عن 
لكل  ومتابعتها  االماراتية  امل��راأة  ل�شالح  العام  الن�شائي  االإحت��اد  ينفذها 
ن�شاط لها.. ونقلت للوفد حتيات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “اأم 
ال�شيني  ال�شفري  ال�شيني برئا�شة حرم  الن�شائي  الوفد  االإم��ارات«. وزار 
لدى الدولة ال�شيدة وي جيانت�شي اإدارات واأق�شام االإحتاد الن�شائي العام 

واطلع على عدد من الفعاليات الرتاثيه وزار املعر�س الدائم الذي يعك�س 
خمتلف امناط احلياه الرتاثية االإماراتية.. كما اطلع على اأبرز الفنون 

الرتاثية االإماراتية.
وا�شتمع الوفد اإىل �شرح عن اأهم االإجنازات التي حققتها دولة االإمارات 
على م�شتويات عدة منها خا�شة فيما يتعلق باملراأة واأهم اخلدمات التي 

تقدمها الدولة للمراأة لتفيعل دورها الرائد يف بناء املجتمع.
التي ينتجها  اليدوية  ال�شيدة وي جيانت�شي اعجابها بامل�شغوالت  واأبدت 

االإحتاد الن�شائي العام والتي تعر عن الهوية الثقافية االإماراتية.
التي  والرتفيهية  الثقافية  االأن�شطة  اأه��م  على  ال��زائ��ر  ال��وف��د  وت��ع��رف 
املعر�س  يحتويه  م��ا  اأه��م  على  واط��ل��ع  ال��ع��ام  الن�شائي  االإحت���اد  ينظمها 
الدائم الذي يقدم جم�شمات ت�شرح ق�شة االإن�شان االإماراتي قبل ع�شر 

النفط عام 1959 وطبيعة احلياة التي كان ميار�شها واأدواته وملب�شه 
التقليدية.

وجتول الوفد يف اخليمة الرتاثية مبديا اإعجابه بامللب�س الوطنية التي 
تعك�س حر�س املراأة االإماراتية على التم�شك برتاثها وعاداتها االأ�شيلة 

وبنق�س احلناء واالأكلت الرتاثية االإماراتية.
وكان منتدى املراأة العربية ال�شينية الذي عقد يف اأبوظبي عام 2015 
من  االإ�شتفادة  ���ش��رورة  واأك���د  ومتكينهن  الن�شاء  مكانة  تعزيز  اإىل  دع��ا 
ومن  كافة  امل�شتويات  على  الن�شاء  ومتكني  لتعزيز  والتجارب  اخل��رات 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��اء  مت��ك��ني  يف  ال�شعبية  ال�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة  جت��رب��ة 
امل�شروعات  جم��ال  يف  خا�شة  وب�شفة  العربية  املنطقة  يف  االإق��ت�����ش��ادي 

املتو�شطة وال�شغرية واملتناهية ال�شغر. 

»اأبطال عام زايد« يزورون مركز �شرطة هيلي وخيالة ال�شرطة

مدير كلية الدرا�شات الإ�شالمية يثمن دور 
برنامج التعددية الثقافية

•• العني - الفجر

تعرف الطلب امل�شاركون يف  الدورة الثانية من برنامج 
تنظمه  ال��ذي  زايد«   ع��ام  »اأب��ط��ال  الغد  �شرطة  اأب��ط��ال 
�شرطة هيلي  اأق�شام وفروع مركز  اأبوظبي على  �شرطة 
مبديرية �شرطة العني ، وعلى املهام ال�شرطية للمركز 
وال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف ح��ف��ظ االأم�����ن واال���ش��ت��ق��رار وخدمة 
منظومة االأمن يف منطقة االخت�شا�س. كما زاروا  �شرية 
ال��ع��ني  واأطلعوا على  ال�����ش��رط��ة« يف  »خ��ي��ال��ة  ال��ف��ر���ش��ان 

ون�شر  االأم��ن  لتعزيز  ال�شرطية  دع��م اجلهات  دوره��ا يف 
االأمني  احل�س  م�شتوى  ورف��ع   ، املجتمع  يف  الطماأنينة 
الفعاليات  ال���ع���ام يف  ال��ن��ظ��ام  وح��ف��ظ  اجل��م��ه��ور  ل���دى 
�شرطة  اأب��ط��ال  وي�شتمل برنامج  الوطنية.  واملنا�شبات 
ال�شرطة بقطاع  ت�شرف عليه اإدارة مدار�س  الذي  الغد  
واأن�شطة  تثقيفية  حم��ا���ش��رات  ع��ل��ى  الب�شرية  امل����وارد 
وفك  امل�شاة  جم��االت  يف  ميدانية   ،وت��دري��ب��ات  متنوعة 
ورك���وب اخليل  ال�شباحة  وري��ا���ش��ة   ، ال�����ش��لح  وت��رك��ي��ب 

وتنظيم زيارات ميدانية الإدارات ال�شرطة.  

•• دبي-وام:

�شاركت طالبات كلية الدرا�شات االإ�شلمية والعربية يف 
الثقافية  التعددية  برنامج  26 من  ال���  ال��دورة  دب��ي يف 
للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  نظمتها  التي  القيادة  ومهارات 

العايل يف دندي يف ا�شكتلندا.
وث���م���ن ال���دك���ت���ور حم��م��د ع��ب��د ال���رح���م���ن م���دي���ر كلية 
ال��درا���ش��ات االإ���ش��لم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة ال���دور ال���ذي يتبناه 
اإع��داد طالبات لي�شبحن �شفريات للدولة  الرنامج يف 
االآخر  واح���رتام  واالع��ت��دال  الت�شامح  مفاهيم  ين�شرن 
اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور  التي زرعها فينا 
“ م��ن خ��لل ح��وارات��ه��ن مع  ث���راه  “ طيب اهلل  نهيان 
اجلن�شيات االأخرى التي توؤكد اأ�شالة الثقافة والرتاث 

االإماراتي.
ال�شيخ  �شمو  اإىل  واالم��ت��ن��ان  ال�شكر  بخال�س  وت��وج��ه 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
بناتنا  اأم���ام  ال��ه��ام��ة  الفر�شة  ه��ذه  �شموه  اإت��اح��ة  على 
امل�شاركات  الطالبات  راحة  اأجل  من  ال�شبل  كل  وتوفري 
من  واال����ش���ت���ف���ادة  ال��ع��ل��م��ي  للتح�شيل  ي��ت��ف��رغ��ن  ح��ت��ى 

مريزا  �شعادة  اإىل  ال�شكر  مقدما   .. الرنامج  فعاليات 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  مكتب  م��دي��ر  ال�شايغ 
العليا  للدرا�شات  مكتوم  اآل  كلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
ملخرجات  احلثيثة  واملتابعة  االهتمام  على  ا�شكتلندا  يف 

الرنامج واإىل جميع العاملني يف الكلية والرنامج.
واأو�شح الدكتور عبد الرحمن اأن الكلية بداأت امل�شاركة 
يف ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ددي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة م��ن��ذ ال���ع���ام 2010 
مبوجب اتفاقية مت توقيعها بني الكلية وكلية اآل مكتوم 
وحر�شت على امل�شاركة كل عام حيث بلغ عدد الطالبات 
“ ط��ال��ب��ة من   58 “  2010 ال���ع���ام  م��ن��ذ  امل�����ش��ارك��ات 

برناجمي البكالوريو�س والدكتوراه.
الفاعلة يف الرنامج  امل�شاركة  الكلية على  واأكد حر�س 
�شواء  املتميزات  الطالبات  تر�شيح نخبة من  من خلل 
من طالبات البكالوريو�س اأو الدرا�شات العليا وذلك على 
امل�شاركات  من  اكت�شابه  مت  ما  خ��لل  من  علمي  اأ�شا�س 
الهدف  حتقيق  يف  الفاعلة  للم�شاهمة  وذل��ك  ال�شابقة 
الطالبات  اأداء  تقييم  يتم  حيث  الرنامج  م��ن  امل��رج��و 
واالطلع على ملفاتهن ومدى انتظامهن خلل العام 

الدرا�شي.

اإطالق برنامج زايد للحج 2018 بقبول 611 طلبا للمواطنني

�شعيًا للحفاظ على �شحة و�شالمة املجتمع

ر�شد 47 خمالفة وتوقع 114 تعهد والتزام �شمن احلملة التفتي�شية على مغا�شل املالب�س

•• اأبوظبي -وام:

للأعمال  زاي����د  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك�����ش��ف��ت 
اخل���ريي���ة واالإن�����ش��ان��ي��ة ام�����س عن 
للمواطنني  احل����ج  ط��ل��ب��ات  ق��ب��ول 
م���ن ك���اف���ة اإم��������ارات ال����دول����ة وبلغ 
عددها 611 طلبا للمواطنني من 
مراعاة  مع  طلبا   1162 اإجمايل 
واجلانب  �شناً  االأكر  االأولويات يف 
ال�شحي والقدرة على اأداء املنا�شك 
وال��ت��اأك��د م��ن ع���دم ال��ت��ق��دم �شابقا 

للطلب.
وب��ل��غ ع���دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة من 
حني  يف  طلباً   186 ال��رج��ال  قبل 
بلغ عدد طلبات الن�شاء 425 طلبا 
توقيع  عن  املوؤ�ش�شة  ك�شفت  كما   ..
االحتاد  ط��ريان  تفاهم مع  مذكرة 
لنقل احلجاج يف رحلت خم�ش�شة 
املنا�شبني  وال���ت���اري���خ  ال���وق���ت  ويف 
لدولة  الوطني  الناقل  باعتبارها 

االمارات.
وياأتي برنامج زايد للحج هذا العام 

بامل�شرفني  لتعرفهم  املوؤ�ش�شة  مقر 
االداريني واأع�شاء احلملت الذي 
���ش��ي�����ش��ه��رون ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م طيلة 

فرتة اأعمال احلج.
و�����ش����رح ����ش���ع���ادة ح���م���د ����ش���امل بن 
ك�����ردو������س ال����ع����ام����ري م����دي����ر ع���ام 
اخلريية  ل��لأع��م��ال  زاي���د  موؤ�ش�شة 
واالإن�����ش��ان��ي��ة - يف م��وؤمت��ر �شحفي 
ع��ق��د ال���ي���وم مب��ق��ر امل��وؤ���ش�����ش��ة - ان 
العام  ه��ذا  جاهدة  ت�شعى  املوؤ�ش�شة 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  دوؤوب���ة  ومبتابعة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
جم���ل�������س اأم�����ن�����اء م���وؤ����ش�������ش���ة زاي����د 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ال�شيخ  و�شمو  واالإن�شانية  اخلريية 
نائب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  ع���م���ر 
زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
رعاية  على  واالإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة 
اجلوانب  كافة  وم��راع��اة  حجاجها 
الفقهية  وال����ث����ق����اف����ة  ال����دي����ن����ي����ة 
وال�شحية وتوفري االقامة القريبة 

بالعديد من املزايا االيجابية حيث 
يرافق حجاج املوؤ�ش�شة فريق اداري 
ي�����ش��رف ع��ل��ى ���ش��ائ��ر حم��ط��ات �شري 

احلجاج يف املدينة ومكة املكرمة.
اأف�شل  اخ��ت��ي��ار  امل��وؤ���ش�����ش��ة  وت��ت��وىل 
ال��ف��ن��ادق ل���راح���ة ح��ج��اج��ه��ا يف كل 
م��ن امل��دي��ن��ة امل��ن��ورة وم��ك��ة املكرمة 
ويف م��ن��ى وع���رف���ات وم��زدل��ف��ة كما 
خميم  تنفيذ  م��ن  املوؤ�ش�شة  انتهت 
دول�������ة االم�����������ارات حت����ت اإ�����ش����راف 
لل�شوؤون اال�شلمية  العامة  الهيئة 
بعثة  ي�����راف�����ق  ح���ي���ث  واالأوق�������������اف 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ف��ري��ق ط��ب��ي م��ن اأطباء 
وممر�شات  ومم��ر���ش��ني  وطبيبات 
و�شيادلة لتوفري الرعاية ال�شحية 

واال�شتعداد الأي حالة طارئة.
بتقدمي  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ���ش��ت��ق��وم  ك���م���ا 
مبنا�شك  للتعريف  دي��ن��ي��ة  درو�����س 
احل���ج ع��ر ع��ل��م��اء م��ع��ت��م��دي��ن من 
ه��ي��ئ��ة ال�������ش���وؤون اال���ش��لم��ي��ة، كما 
املحا�شرات  ب��ع�����س  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��د 
التوعوية والتعليمية حلجاجها يف 

من احلرمني ال�شريفني اىل جانب 
احلج  منا�شك  الأداء  ال�شبل  ك��اف��ة 

ب�شهولة وي�شر.
زايد  برنامج  اأن  العامري  واأ�شاف 
للحج يلقى االأهمية الق�شوى من 
الرامج  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
معاملها  اأر�����ش����ى  ال���ت���ي  االأ����ش���ا����ش���ي���ة 
اهلل  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
باتباع  ر�شالته،  املوؤ�ش�شة  وتوا�شل 
ال��ط��رق واأ���ش��ه��ل��ه��ا للأخوة  اأف�����ش��ل 
على  حر�شاً  احلج  طلبات  اأ�شحاب 
اأداء االأمانة وندعو اهلل عز وجل اأن 
يكون هذا الرنامج ودعاء احلجاج 
واالأجر  باملغفرة  منهم  تعودنا  كما 
املكرمة  ه����ذه  ل�����ش��اح��ب  وال����ث����واب 
ال�شيخ زايد، واأن تكون هذه القوافل 

كل عام يف ميزان ح�شناته.
واأو�شح ان املوؤ�ش�شة �شتوا�شل باذن 
اهلل تعاىل دورها يف موا�شلة تاأدية 
دوره����ا اخل���ريي واالن�����ش��اين �شواء 
ال���رام���ج  ويف  احل�����ج  ب���رن���ام���ج  يف 
وامل�شاريع  االخ�������رى  االن�������ش���ان���ي���ة 

 2012 ل�شنة    2 رق��م  للقانون 
على  ال�شحية  ب��ال��رق��اب��ة  امل��ت��ع��ل��ق 

املن�شاآت غري غذائية.
املراقبني  ي���ق���وم  ال��ك��ت��ب��ي،  واأك������د 
ومفاجئ  دوري  ب�شكل  واملفت�شني 
امللب�س  مغا�شل  وتفتي�س  ب��زي��ارة 
للتاأكد من نوعية و�شلحية املواد 

مغا�شل  على  امليدانية  التفتي�شية 
امللب�س للتاأكد من تطبيق جميع 
املتعلقة  ال�����ش��ح��ي��ة  اال����ش���رتاط���ات 
املو�شوعة،  امللب�س  وك��ي  بغ�شيل 
امللتزمني  ال��غ��ري  اإن����ذار  وخم��ال��ف��ة 
ب���ه���ا، وف���ق���ا ل��ل��دل��ي��ل االإر������ش�����ادي 
التنفيذية  ب��ال��لئ��ح��ة  اخل���ا����س 

الغ�شيل،  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة 
وتخزينها،  وتغليفها  كيها  واآل��ي��ة 
واإل������زام ال��ع��ام��ل��ني ب���ارت���داء الزي 
الر�شمي املخ�ش�س لهم والت�شديد 
ع���ل���ى ن���ظ���اف���ت���ه، وال���ت���دق���ي���ق على 
الطبية  والفحو�شات  الرتاخي�س 
اخلا�شة بهم، والرتكيز على مدى 

اخلريية  وامل�������ش���اع���دات  ال��ت��ن��م��وي��ة 
داخ�����ل ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا ك��م��ا يف 
ب��رن��ام��ج احل��ج ال���ذي ي��ق��دم �شنوياً 
من  للمواطنني  حج  منحة   600
400 منحة من  و  ال��دول��ة  داخ���ل 
والتن�شيق  بالتعاون  ال��دول��ة  خ��ارج 
نف�س  و�شمن  ال��دول��ة  �شفارات  مع 
يف  بها  املعمول  واملعايري  ال�شروط 

الدولة.
ب��ال��ذك��ر  ان امل��وؤ���ش�����ش��ة تقيم  ج��دي��ر 
���ش��ن��وي��ا على  ح���اج   1000 ب��اي��ف��اد 
من  ح�����اج   600 م��ن��ه��م  ن��ف��ق��ت��ه��ا 
من  ح����اج  و400  ال����دول����ة  داخ�����ل 
الدخل  ذوي  م���ن  ال����دول����ة  خ�����ارج 
امل�����ح�����دود وذل�������ك ب����ال����ت����ع����اون مع 
اأنحاء  جميع  يف  ال��دول��ة  ���ش��ف��ارات 
اإجمايل املبالغ التي  العامل وو�شل 
انفقتها املوؤ�ش�شة على برنامج زايد 
200 مليون  ال��دول��ة  داخ��ل  للحج 
املواطنني  ع����دد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  دره�����م 
الرنامج  ه����ذا  م���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 

ثمانية االف و938 مواطنا.

•• العني - الفجر

والتفتي�س  الرقابة  اإدارة  ر���ش��دت 
املدينة  و����ش���ط  ل���ق���ط���اع  ال���ت���اب���ع���ة 
 ،2018 لعام  االأول  الربع  خلل 
 114 وت���وق���ي���ع  خم���ال���ف���ة   47
تعهد وااللتزام خلل �شل�شلة من 
نفذتها  التي  التفتي�شية  اجل��والت 
تابعة  ملب�س  مغ�شلة   234 على 
ذلك  وياأتي  املدينة،  و�شط  لقطاع 
والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ج��ه��ود  �شمن 
تطبيق  يف  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  لبلدية 
العاملية،  ال�شحة  ا�شرتاطات  كافة 
ال�شحية  املعاير  باأعلى  واالل��ت��زام 
�شحة  ع����ل����ى  احل�����ف�����اظ  ب�����ه�����دف 

و�شلمة املجتمع.
الكتبي  �شعيد  علي  ال�شيد  وذك���ر 
باأنه  العامة،  ال�شحة  ق�شم  رئي�س 
الرقابة  اإدارة  ح���ر����س  اإط������ار  يف 
والتفي�س يف تعزيز ال�شحة العامة، 
و�شمان �شلمة املجتمع قام ق�شم 
اجلوالت  بتكثيف  العامة  ال�شحة 

ب�شكل عام ونظافة  املغ�شلة  نظافة 
امل����ع����دات امل�����ش��ت��خ��دم��ة وط�����اوالت 

الكوي ب�شكل خا�س.
بلدية  ت��ع��م��ل   : ال��ك��ت��ب��ي  واأ������ش�����ار 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ج��اه��ده يف حتقيق 
ال�شحية   امل��ع��اي��ر  ك��اف��ت  وتطبيق 
املجتمع  وخلو  ل�شلمة   ، العاملية 
م����ن ج��م��ي��ع االآف��������ات ال�����ش��ح��ي��ة ، 
اأ�شحاب  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  وحت���ر����س 
وملك املغا�شل من خلل  جملة 
من احلملت التوعوية واجلوالت 
امليدانية عليهم ، وتوزيع الن�شرات 
ال��ت��وع��وي��ة وال���ق���وان���ني  مبختلف 
واالإجنليزية  العربية  مثل  اللغات 
كما   ، فيها  العاملني  على  واالأردو 
الثقافة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وحت���ر����س 
ال�شحية لدى اجلمهور من خلل 
من�شات و�شائل االإعلم امل�شموعة 
التوعيات  ون�������ش���ر   ، وامل������ق������روءة 
مواقع  على  وال�شحية  القانونية 
اخلا�شة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

ببلدية مدينة العني.

م�شاندة تنفذ م�شروعي رو�شتي اأطفال مبنطقة الفالح بتكلفة 85 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات العامة “ م�شاندة” مبا�شرتها تنفيذ العمل 
مب�شروعي اإن�شاء رو�شتي اأطفال ميثلن املجموعة االأوىل من املرحلة الثامنة 
يف منطقة الفلح يف اأبوظبي �شمن برنامج مدار�س امل�شتقبل وذلك بالتعاون 
مع دائرة التعليم واملعرفة يف اإمارة اأبوظبي.. م�شرية اإىل اأن امل�شروعني تبلغ 
تكلفتهما االإجمالية اأكرث من 85 مليون درهم وعلى م�شاحة بناء اإجمالية 

تقارب 11 األف مرت مربع للرو�شتني.
اإدارة  قطاع  يف  التعليم  م�شاريع  اإدارة  مدير  علي  اآل  �شالح  املهند�س  واأف��اد 
العمل  “ م�شاندة” ب��اأن  العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة  يف  املباين  اإن�شاء 
انطلقا من حر�س”  وذل��ك  لها  املخطط  الرامج  يتم وفق  امل�شروعني  يف 
امل�شاهمة  نحو  اأبوظبي  خطة  اأه���داف  حتقيق  يف  امل�شاهمة  على  م�شاندة” 

يف تاأهيل واإع��داد جيل واعد ميتلك االأدوات املعرفية املطلوبة للم�شاركة يف 
خدمة الوطن واملجتمع وتوطيد دعائم املعرفة لديه من خلل �شقل وتعزيز 

قدرات ومهارات االأطفال لغر�س ثقافة االبتكار واالإبداع لديهم.
وثمن امل�شاهمة الفعالة لدائرة التعليم واملعرفة وم�شاركتها يف توفري املعايري 
اخلا�شة بالت�شميم وامل�شاركة يف اختيار املواد امللئمة لتهيئة بيئة ا�شتيعابية 
اكت�شابه من ذخرية  ما مت  خ��لل  وذل��ك من  االإن�شاء  اأثناء مرحلة  مبتكرة 

معرفية ودرو�س م�شتفادة �شابقا.
واأ�شار اآل علي اإىل اأن امل�شاريع تاأتي يف اإطار برنامج مدار�س امل�شتقبل الذي 
اأف�شل املمار�شات واملوا�شفات �شواء من حيث ت�شميم ال�شفوف  يتوافق مع 
املدر�شية والقاعات متعددة اال�شتخدام اأو من حيث البيئة املنا�شبة واجلاذبة 

للتعليم التي تتوافق مع احتياجات اأجيال امل�شتقبل.
واأو�شح اأن امل�شاريع تت�شمن اإن�شاء واإجناز رو�شتي اأطفال يف منطقة الفلح 

اآالف   5 ب�  44.4 مليون درهم على م�شاحة تقدر  ال�  تقارب  بتكلفة  االأوىل 
م��رت م��رب��ع وت��ت��ك��ون م��ن مبنى م��ن ط��اب��ق اأر���ش��ي ف��ق��ط ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 18 
االإدارة  مبنى  اإىل  اإ�شافة  وطالبة  طالبا   360 لعدد  يت�شع  درا�شيا  ف�شل 
االإداري والتعليمي وم�شاحات  وبهو ال�شرتاحة الطلب ومكاتب اجلهازين 

للألعاب وم�شطحات خ�شراء بجانب مواقف لل�شيارات واحلافلت.
وت��ت��ك��ون من  ال��ف��لح  اأي�����ش��ا يف منطقة  تنفذ  الثانيًة  ال��رو���ش��ة  اأن  واأ���ش��اف 
طابق اأر�شي فقط يحتوي على 18 ف�شل درا�شيا يت�شع لعدد 360 طالبا 
وطالبة اإ�شافة اإىل مبنى االإدارة وبهو ال�شرتاحة الطلب ومكاتب املدر�شني 
وم�شاحات لعب خارجية وم�شطحات خ�شراء ومواقف وتقدر ب� 5 اآالف مرت 

مربع بتكلفة تقارب 40.6 مليون درهم.
بناء  خ��لل  م��ن  للتعليم  املثالية  البيئة  توفري  اأهمية  على  علي  اآل  و���ش��دد 
مدار�س حديثة جمهزة باأحدث املعدات واالأجهزة التي تدعم تطوير العملية 

التعليمية اإ�شافة اإىل تعزيز مفاهيم التنمية امل�شتدامة لدى التلميذ من 
اإنتاج  ق��ادر على  لبناء جيل  للبيئة  العلم يف مدار�س �شديقة  تلقيهم  خلل 
املعرفة.. م�شريا اإىل اأن “م�شاندة” تعتزم ت�شليم الرو�شتني يف دي�شمر من 

العام اجلاري للجهة امل�شتفيدة.
من جهتها اأكدت املهند�شة اإميان املرزوقي مدير اإدارة البنية التحتية واملن�شاآت 
يف دائرة التعليم واملعرفة حر�س الدائرة على توفري بيئة درا�شية ملئمة 
املباين  اأح��دث  توفري  خ��لل  من  امل�شتقبل  روؤي��ة  تراعي  للطلبة  ومتكاملة 
املدر�شية واأرقى الت�شاميم التي تتما�شى مع الروؤية الع�شرية الإمارة اأبوظبي 
و�شواًل اإىل اأعلى املعايري العاملية حيث توفر مدار�س امل�شتقبل بيئة مثالية 
مفاهيم  وتعزز  واالبتكار  االإب��داع  على  واملعلمني وحتفزهم  للطلبة  وجاذبة 
البيئة وذلك ملا تتميز به كونها مباين مدر�شية �شديقة للبيئة  اال�شتدامة 

وجمهزة باأحدث املعدات واالأجهزة مبا يدعم تطوير العملية التعليمية.

الطوارئ والأزمات تنظم ور�شة فى دبي حول مبادئ اإدارة ا�شتمرارية الأعمال
�شلطان  ال�����ش��ي��د  م���ن  ك���ل  و���ش��ل��ط 
الزيدي، وال�شيد حممد البناء من 
ال��ه��ي��ئ��ة ال�����ش��وء ع��ل��ى ف��ه��م مبادئ 
اإدارة ا�شتمرارية االأعمال و فائدتها 
وتو�شيح  واالأف�������راد،  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
االأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة  من���وذج 
AE/SCNS/ باملعيار  اخلا�س 

 NCEMA 7000:2015
االأ�شا�شية  املفاهيم  اإىل  باالإ�شافة 
االأع�����م�����ال،  ا����ش���ت���م���راري���ة  الإدارة 
عمل  بكيفية  االإمل���ام  اىل  باالإ�شافة 
اإدارة ا�شتمرارية االأعمال، و الطرق 
و التقنيات امل�شتخدمة يف التطبيق 

الفعال الإدارة ا�شتمرارية االأعمال.
وبينت الور�شة الفهم املتقدم للمعيار 
 AE/SCNS/NCEMA/

•• دبي-وام:

الإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
ال�����ط�����وارئ واالأزم����������ات وال����ك����وارث 
ا����ش���ت���م���راري���ة  ق�������ش���م  م��ت��م��ث��ل��ة يف 
االأعمال ور�شة توعوية تدريبية يف 
ملوظفي  االأع��م��ال  ا�شتمرارية  اإدارة 
دبي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االدارات  وم���دي���ري 
للإعلم يف دبي بالتعاون والتن�شيق 
م����ع م���رك���ز ال�����ط�����وارئ واالأزم��������ات 
المارة دبي �شمن اأهداف الهيئة يف 
والكفاءات  الب�شرية  امل��وارد  تطوير 
اإدارة ا�شتمرارية  املواطنة يف جمال 
املرونة  م�����ش��ت��وى  ورف����ع  االأع����م����ال، 
لدى موؤ�ش�شات الدولة يف امل�شتويني 

االحتادي واملحلي.

الت�شريعات  و   /7000:2015
ال�شلة،  ذات  االأخ����رى  امل��وج��ه��ات  و 
ميكن  بكيف  الكامل  الوعي  كذلك 
الإدارة ا�شتمرارية االأعمال اأن تدعم 
كل االأطراف ذات ال�شلة باملوؤ�ش�شة و 
التي ت�شمل املدراء، واالإدارة العليا، 
واجلهات التنظيمية باالإ�شافة اإىل 
ال��ن��ا���س، م�����ش��رية اىل اهمية  ع��ام��ة 
ان ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ك����ل اخل���ط���وات 
وامل�شوؤوليات  واالأدوار  ال��لح��ق��ة 
ال��ق��ي��ادة بغر�س  ب��ف��ري��ق  اخل��ا���ش��ة 
ت���ط���ب���ي���ق ب����رن����ام����ج ك������فء وف���ع���ال 
موؤكدة  االأعمال  ا�شتمرارية  الإدارة 
اإدارة  بكيفية  الكامل  الوعي  اأهمية 
ا���ش��ت��م��راري��ة االأع���م���ال يف دع���م كل 

االأطراف ذات ال�شلة باملوؤ�ش�شة.
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اأخبـار الإمـارات

-وام: •• احلديدة 
ت��ف��ق��د ف���ري���ق ال����ه����لل االأح����م����ر االإم������ارات������ي يف 
مدير  الكعبي  �شعيد  برئا�شة  احلديدة  حمافظة 
اليمن  يف  االإم����ارات  ل��دول��ة  االإن�شانية  العمليات 
عددا من املرافق احليوية واخلدمية يف مديرية 
على  للوقوف  لليمن  الغربي  بال�شاحل  اخلوخة 
اأهم االحتياجات ال�شرورية وتلبيتها وذلك �شمن 
امل��ح��ررة يف  ال��داع��م��ة للمناطق  ج��ه��ود االإم�����ارات 
جميع املجاالت لتطبيع احلياة واالرتقاء مب�شتوى 

اخلدمات املقدمة للمواطنني اليمنيني .
وب����داأ ف��ري��ق ال��ه��لل االأح��م��ر االإم���ارات���ي زيارته 
ال�شيادين  م��ي��ن��اء  يف  تفقدية  ب��ج��ول��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
ال�شيادين  اأح���وال  على  خللها  اطلع  باخلوخة 
احتياجاتهم  واأب���رز  كثب  عن  اأو�شاعهم  وتلم�س 
مبتطلبات  درا���ش��ة  ب��اإع��داد  الفريق  يقوم  ان  على 
تت�شمن خطة عمل  االأ�شماك  اأ�شواق  واحتياجات 
ال�شيد  عمليات  ا�شتمرار  ي�شمن  مب��ا  لتاأهيلها 

وتاأمني رزق منا�شب الأبناء ال�شاحل الغربي.
االإماراتي  االأحمر  الهلل  دعم  ال�شيادون  وثمن 
اأ�شواق  امل�شتمر ملهنتهم من خلل تاأهيل وافتتاح 
ال�شراء  حركة  واإع���ادة  الغربي  ال�شاحل  يف  البيع 
بها دولة  التي تقوم  الكبرية  اإن اجلهود  ..وقالوا 

الهلل  االإن�����ش��اين هيئة  ذراع��ه��ا  االإم�����ارات ع��ر 
االأح����م����ر وال���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف ع�����ودة ح���رك���ة �شيد 
االأ���ش��م��اك اإىل م��ن��اط��ق ال�����ش��اح��ل ال��غ��رب��ي حتظى 
برتحيب كبري من جموع ال�شيادين خا�شة واأنها 
توفر لهم اإطارا تنظيميا مثاليا لعمليات ال�شيد 

وتوؤمن لهم م�شدر رزق ثابت .
عددا  االإماراتي  االأحمر  الهلل  فريق  تفقد  كما 

من مدار�س مديرية اخلوخة حيث اطلع على �شري 
التعليمية  العملية  وا�شتقرار  االمتحانات  عملية 

يف املناطق املحررة مبحافظة احلديدة .
اإىل متطلبات  اجل��ول��ة  خ���لل  ال��ف��ري��ق  وا���ش��ت��م��ع 
واأكد   .. املحررة  املديريات  يف  التعليمية  العملية 
ل�شمان  اللزمة  املتطلبات  توفري  على  احلر�س 
حت�شني اخلدمات التعليمية اأهمها اإدخال خدمة 

التي  تلك  خ�شو�شا  للمدار�س  ال�شم�شية  الطاقة 
ال ت�شل اإليها الكهرباء اإ�شافة اإىل تاأهيل و�شيانة 
ومدها  وتاأ�شي�شها  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س 
باملعدات واملمكنات التعليمية وتوفري امل�شتلزمات 
الدعم  ت���ق���دمي  ب���ج���ان���ب  ل���ل���ط���لب  ال���درا����ش���ي���ة 
نتيجة  ت�شررت  التي  املوؤ�ش�شات  لتلك  اللوج�شتي 
املوالية  احلوثي  مللي�شيات  التدمريية  املمار�شات 

الإيران.
مبديرية  الرتبية  مدير  جمع�س  اإبراهيم  واأ�شاد 
اخلوخة بدور االإمارات يف دعم العملية التعليمية 
وت��اأه��ي��ل وت��رم��ي��م امل���دار����س مم��ا اأ���ش��ه��م يف عودة 
ال��ط��لب ال��ي��ه��ا م���رة اأخ����رى ودف����ع ع��ج��ل��ة قطاع 
بتحويل  احلوثي  ملي�شيا  قامت  اأن  بعد  التعليم 
املدار�س خلل فرتة احل�شار اإىل ثكنات ع�شكرية 

.
االإن�شانية  العمليات  مدير  الكعبي  �شعيد  واأك���د 
التنموية  امل�شاريع  اأن  اليمن  يف  االإم���ارات  لدولة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اليمن  االإم�����ارات يف  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
القيادة  اه��ت��م��ام  ت��ع��ك�����س  االإغ���اث���ي���ة  امل�������ش���اع���دات 
اجلانبني  وت���راع���ي  ال��ي��م��ن��ي  بال�شعب  ال��ر���ش��ي��دة 
االإم���ارات  اأن  اإىل  ..م�شريا  واالإن�����ش��اين  التنموي 
باملناطق  االإع��م��ار  اإع���ادة  يف  حثيثة  ج��ه��ودا  تبذل 
املحررة من خلل تقدمي الدعم ال�شخي مل�شاريع 

تاأهيل قطاع البنى التحتية .
واأو���ش��ح اأن امل�����ش��اع��دات االإم��ارات��ي��ة ل��لأ���ش��ق��اء يف 
ال��ق��ط��اع��ات واجلوانب  ���ش��م��ل��ت خم��ت��ل��ف  ال��ي��م��ن 
احلياتية وهو ما يعك�س حر�س االإمارات وقيادتها 
الر�شيدة على م�شتقبل ال�شعب اليمني والتخفيف 
مللي�شيا  التدمريية  ال�شيا�شة  ج��راء  معاناته  من 
احلوثي املوالية الإيران والعمل على توفري كافة 
املقومات االأ�شا�شية الإعادة دورة احلياة الطبيعية.

ون��ف��ذت االإم����ارات ع��ر ذراع��ه��ا االن�����ش��اين “هيئة 
عدد  وتاأهيل  �شيانة  عمليات  االأحمر”  الهلل 
كبري من املدار�س على ال�شاحة اليمنية ما اأ�شهم 
الطلبة  اأم���ام  ال�شعوبات  تذليل  يف  كبري  ب�شكل 

ملوا�شلة تعليمهم وحت�شني البيئة املدر�شية.

اتفاقية تعاون بني  الحتادية للكهرباء  و بنك اأم القيوين
•• دبي-وام:

و�شراكة  ت��ع��اون  اتفاقية  وامل���اء  للكهرباء  االحت��ادي��ة  الهيئة  وقعت 
اأم ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ت��ت��ي��ح مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا �شداد  ج���دي���دة م���ع ب��ن��ك 

م�شتحقاتهم عر منافذ البنك املختلفة داخل وخارج الدولة.
وقع االتفاقية من جانب الهيئة �شيخة مراد البلو�شي مدير اإدارة 
االإيرادات واالئتمان ومن جانب البنك كي باال�شوبر اأمانيان نائب 

املدير العام.
وقالت البلو�شي اإن االتفاقية تاأتي يف اإطار �شعي الهيئة الدائم اإىل 
خلل  م��ن  املتعاملني  �شعادة  وحتقيق  اخل��دم��ات  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء 

 .. ج��دي��دة  �شراكات  عقد  بينها  م��ن  حم��اور  جمموعة  على  العمل 
الفتة اإىل اأن الهيئة قد اأعلنت توقيع جمموعة من االتفاقيات مع 
اأمام  عدة بنوك عاملة يف الدولة الإتاحة املزيد من قنوات ال�شداد 

متعامليها.
للأفراد  امل�شرفية  اخل��دم��ات  رئي�س  توفيل  مايك  اأك��د  جهته  من 
هيئات  بني  والتعاون  ال�شراكة  اأهمية  الوطني  القيوين  اأم  بنك  يف 
االتفاقية  اأن  اإىل  ..م�شريا  واخلا�س  العام  القطاعني  وموؤ�ش�شات 
فواتريهم  �شداد  اإمكانية  الوطني  القيوين  اأم  بنك  لعملء  تتيح 
ومي�شرة  �شهلة  ب��ط��رق  وامل����اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء  االحت���ادي���ة  الهيئة  ل���دى 

با�شتخدام اخلدمات االإلكرتونية العديدة للبنك.

»الهالل« يرعى حفل تخرج دفعة عام زايد يف كلية القت�شاد بجامعة عدن
•• عدن -وام:

زايد” من  ع��ام  “ دفعة   15 الدفعة  بتخريج  ام�س  ع��دن  جامعة  احتفلت 
الذي  احلفل  خلل  وذل��ك  االإقت�شاد  بكلية  ال��دويل  االإقت�شاد  ق�شم  طلب 
الهلل  هيئة  برعاية  ع��دن  املوؤقتة  بالعا�شمة  العرب  ق�شر  قاعة  يف  اأقيم 

االأحمر االإماراتي.
ح�شر احلفل طيب ال�شام�شي نائب رئي�س فريق الهلل االأحمر االإماراتي 
�شايع  وال��ل��واء �شلل  ع��دن  ال�شاذيل وكيل حمافظة  ع��دن وحممد ن�شر  يف 
مدير اأمن عدن وعدد من عمداء واأ�شاتذة وطلب الكليات يف جامعة عدن.

قدمته  مب��ا  االإقت�شاد  كلية  عميد  طالب  حم�شن  ع��ب��داهلل  الدكتور  واأ���ش��اد 
 .. ع��دن  �شخي جلامعة  دع��م  االإم��ارات��ي من  االأحمر  الهلل  وتقدمه هيئة 
بعد  اخلريجني  والطالبات  الطلب  اليوم يف حياة  هذا  اأهمية  اإىل  م�شريا 

اأعوام من اجلهد والعطاء واملثابرة يف التح�شيل العلمي. وقال عميد كلية 
االإقت�شاد اإن جامعة عدن قطعت �شوطا كبريا بف�شل دعم الهلل االأحمر 
اجلامعة  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  مب�شتوى  للنهو�س  االإماراتي 
املثابرة والعطاء. وكرمت جامعة عدن  ويف ت�شجيع الطلبة على املزيد من 
- يف ختام احلفل - هيئة الهلل االأحمر االإماراتي بدرع اجلامعة تقديرا 
خمتلف  يف  العلمي  والبحث  العايل  بالتعليم  النهو�س  يف  الكبري  ل��دوره��ا 
كليات اجلامعة ودعمها ال�شخي وت�شجيعها امل�شتمر لكوادر وطلب وطالبات 

جامعة عدن.
من جانبه اأعرب طيب ال�شام�شي عن �شكره وتقديره لقيادة وعمداء واأ�شاتذة 
وطلب وطالبات اجلامعة على تكرميهم لهيئة الهلل .. موؤكدا ا�شتمرار 
التعليمية  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  ع���دن  جل��ام��ع��ة  ال��دع��م  ت��ق��دمي  يف  الهيئة 

والبحثية والفنية .

ويل عهد عجمان ي�شتقبل قن�شل عام �شنغافورة
•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان يف مكتبه يف ديوان احلاكم ام�س.. �شعادة لوبيت 
قدم  ال��ذي  �شنغافورة  جلمهورية  العام  القن�شل  ت�شني 
لدى  عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�شلم 

الدولة.
ورحب �شمو ويل عهد عجمان بالقن�شل العام .. متمنيا 
اأداء مهام  وال��ن��ج��اح يف  وال��ت��وف��ي��ق  االإق���ام���ة  ل���ه ط��ي��ب 
البلدين  بني  امل�شرتك  التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  يف  عمله 
ال�شديقني على خمتلف االأ�شعدة .. موؤكدا اأنه �شيجد 
وم�شاعدته  مهمته  لت�شهيل  تعاون  كل  امل�شوؤولني  من 

ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ��لل  وج���رى  عمله.  م��ه��ام  اأداء  يف 
ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين  تربط  التي  العلقات 

و�شبل توطيدها يف خمتلف امليادين.
التعاون  على  ال�شنغافوري  العام  القن�شل  �شعادة  واأثنى 
 .. كافة  املختلفة  القطاعات  يف  البلدين  بني  امل�شرتك 
م�شيدا بالنه�شة احل�شارية التي ت�شهدها دولة االإمارات 

عامة واإمارة عجمان خا�شة يف القطاعات كافة.
نائب  امل��ط��رو���ش��ي  �شيف  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  ال��ل��ق��اء..  ح�شر 
اإبراهيم الغمل�شي  اأحمد  مدير ديوان احلاكم و�شعادة 
يو�شف  و���ش��ع��ادة  عجمان  عهد  ويل  �شمو  مكتب  رئي�س 
من  وع��دد  وال�شيافة  الت�شريفات  ع��ام  مدير  النعيمي 

كبار امل�شوؤولني.

حماكم راأ�س اخليمة: 18542 معاملة خالل 
الن�شف الأول من العام احلايل

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ك�شفت دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
اأجنزت  العدل قد  الكاتب  اإدارة  اأن 
الن�شف  خلل  معاملة   18542
ال��ع��ام احل���ايل، م�شجلة  االأول م��ن 
ب��ذل��ك ارت��ف��اع��ا ع��ن ال��ع��ام املا�شي 
بلغت  وال�����ت�����ي  ذات�����ه�����ا،  ب����ال����ف����رتة 

معاملة  18223
واأكد �شعادة امل�شت�شار اأحمد حممد 
اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ�����رة حماكم 
تنتهج  ال���دائ���رة  اأن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
اال�شرتاتيجية،  خطتها  اإط����ار  يف 
اخل����دم����ات  ت����ق����دمي  ال���ت���م���ي���ز يف 
املتعاملني،  ب��ت��ج��رب��ة  واالرت�����ق�����اء 
والتي �شعت من خللها اإىل تقدمي 
خ���دم���ات مم��ي��زة وت�����ش��ه��ي��ل جميع 
وذلك  املتعاملني،  على  االإج���راءات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
جمل�س  رئي�س  اخليمة  راأ���س  عهد 
على  الدائرة  تعمل  الق�شاء، حيث 
اأعلى  وحتقيق  متعامليها  اإ���ش��ع��اد 
اخلدمات،  ع��ن  ال��ر���ش��ا  م�شتويات 
ع��ر ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��وات التي 
اخلدمة  اإجن���از  ك�شرعة  اتخذتها 
وافتتاح  املتعاملني  على  والت�شهيل 
اأفرع للكاتب العدل باالإ�شافة اإىل 

تقدمي اأرقى اخلدمات لهم.
اإدارة  اأن  امل��ح��اك��م  رئ��ي�����س  واأو����ش���ح 
خدماتها  ت���ق���دم  ال���ع���دل  ال��ك��ات��ب 
للمتعاملني من يوم االأح��د وحتى 
14 �شاعة يف  اخلمي�س على م��دار 
ال���ي���وم، ويف ي���وم ال�����ش��ب��ت مل���دة 10 
الكاتب  ب���ذل���ك  ل��ي��ك��ون  ����ش���اع���ات، 
العدل يقدم خدماته يف جميع اأيام 

االأ�شبوع ما عدا اجلمعة.
يقدم  العدل  الكاتب  اأن  واأ���ش��اف: 
خدماته يف 6 اأفرع، اإىل جانب املقر 
مركز  وه���ي:  ب��ال��دائ��رة  الرئي�شي 
التنمية  دائ��رة  فرع  العدل  الكاتب 
وفرع  اخليمة،  براأ�س  االقت�شادية 
ق���ط���اع االأرا������ش�����ي واالأم���������لك يف 
وف���رع هيئة  راأ����س اخل��ي��م��ة،  بلدية 

االقت�شادية  اخليمة  راأ���س  مناطق 
ت�شهيل  م�����رك�����ز  ويف  »راك���������������ز«، 
مبنطقة الرم�س، ويف مركز اإ�شعاد 
ا�شفني،  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
واأخريا من خلل حافلة اخلدمات 
الق�شائية املتنقلة، م�شريا اإىل اأنه 
لتو�شيع  م�شتقبلية  خ��ط��ة  ت��وج��د 
اأفرع الكاتب العدل لت�شبح بذلك 
جغرافية  رق��ع��ة  ت��غ��ط��ي  خ��دم��ات��ه 
وا�شعة من االإمارة �شماال وجنوبا.

ال��ت��ي يقدمها  اأن اخل��دم��ات  وذك���ر 
الكاتب العدل التوثيقية باالإ�شافة 
اإىل اخلدمات االأخرى كثرية ومنها 
واعتماد  واالإق�������رارات،  ال���وك���االت، 
العدلية،  واالإخ���ط���ارات  ال��ت��وق��ي��ع، 
بكافة  واملدنية  التجارية  والعقود 

اأنواعها، وعقود االإيجار
ارت��ف��اع ن�شبة  اأن  وب��ني اخل��اط��ري 
م���ع���ام���لت ال���ك���ات���ب ال����ع����دل عن 
وهي  الفرتة  ذات  يف  املا�شي  العام 
اأفرع  زي��ادة  اإىل  يرجع  اأ�شهر،   6
الكاتب العدل املنت�شرة يف االإمارة، 
اليوم،  يف  العمل  �شاعات  ومت��دي��د 
الكبري  العدد  اإح�شائيات  وتعك�س 
العدل  ال���ك���ات���ب  م���ع���ام���لت  م����ن 
الكبري  االق���ت�������ش���ادي  ال��ن��م��و  اإىل 
ال�����ذي ت�����ش��ه��ده االإم���������ارة، وزي�����ادة 

اال�شتثمارات التجارية.

»طريق راأ�س اخليمة الدائري« .. ال�شريان اجلديد يف منظومة النقل الربي
•• راأ�س اخليمة -وام:

اأولت دولة االإمارات العربية املتحدة اهتماما خا�شا مب�شاريع 
تطوير البنية التحتية بهدف االرتقاء بجودة الطرق والنقل 
الري وتعزيز التناف�شية العاملية لتكون يف م�شاف اأف�شل دول 
العامل يف جمال موؤ�شرات جودة الطرق واملوا�شلت وفقا لروؤية 
ربط  اىل  قيامها  منذ  ال��دول��ة  �شعت  حيث   2021 االإم���ارات 
خمتلف اإمارات الدولة ب�شبكة طرق حديثة ومتقدمة لت�شهيل 
ال��ن��م��و االقت�شادي  ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت�����ش��ادي��ة ودع���م  احل��رك��ة 

وحتقيق اأعلى موؤ�شرات ال�شعادة للمواطنني واملقيمني.
البنية  راأ���س اخليمة على م��دار عقود م�شاريع  اإم��ارة  و�شهدت 
التحتية والطرق واملوا�شلت والتي كان اآخرها م�شروع طريق 
املا�شي  االأ���ش��ب��وع  ر�شميا  افتتح  ال��ذي  ال��دائ��ري  اخليمة  راأ����س 
واملوا�شلت يف  النقل  و�شائل  نقلة نوعية يف  �شيحدث  وال��ذي 
ب�شمالها  االإم���ارة  بني جنوب  الرابط  الطريق  ويعد  االإم���ارة. 
 « »م�شندم  عمان  �شلطنة  اإىل  امل��وؤدي  �شعم  اىل طريق  و�شوال 
بطول 30 كم ومبيزانية اجمالية بلغت 410 مليني درهم 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأحد م�شاريع مبادرات �شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« بتنفيذ من وزارة تطوير 
�شاحب  م��ب��ادرات  تنفيذ  جلنة  عليه  وت�شرف  التحتية  البنية 
االقت�شادية  املكانة  م��ن  �شيعزز  حيث  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
للإمارة التي حتت�شن عددا من ال�شناعات الثقيلة واملتو�شطة 
للقت�شاد  رئي�شية  دع��ام��ة  ت��ع��د  ال��ت��ي  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف  يف 
القطاع  تنمية  ع��ن  ف�شل  ل��ل��دول��ة  املحلي  وال��ن��اجت  ال��وط��ن��ي 
االإم����ارات م��ن جهة ودول  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال�شياحي وال��ت��ب��ادل 

جمل�س التعاون اخلليجي من جهة اخرى.
ال��ذي مير عر  االإم���ارات  ام��ت��دادا ل�شارع  كما ي�شكل الطريق 
الدولة  اإم���ارات  �شريبط بني جميع  وبالتايل  ال��دول��ة  اإم���ارات 
بطول 200 كيلومرت من اأبوظبي حتى معر راأ�س الدارة على 
احلدود مع �شلطنة عمان وروعي يف تنفيذ امل�شروع املوا�شفات 
العاملية املتبعة يف هذا النوع من الطرق واأبرزها حتمل االأوزان 
ال�شخمة لل�شاحنات واملركبات الثقيلة على مدى زمني طويل 
لي�شكل بذلك حل جذريا مل�شكلة »ال�شاحنات » على �شبكة طرق 
التي  والقاتلة  اخلطرة  احل���وادث  من  للتجنب  اخليمة  راأ���س 
تت�شبب ال�شاحنات يف طرق االإمارة وما ت�شفر عنه من خ�شائر 

يف االأرواح و�شحايا واإ�شابات خطرة وخ�شائر مادية.
اإن ما حققته االإمارات يف قطاع الطرق لن تقت�شر فائدته على 
الفرتة احلالية اأو ال�شنوات املقبلة بل �شيمتد خلدمة االأجيال 

القادمة ول�شنوات طويلة حيث يراعى يف امل�شروع اأن يكون قابل 
للتو�شع والتطوير وا�شتيعاب اأية زيادة يف عدد املركبات.

التي  احلديثة  ال�شكنية  املناطق  م��ن  ع���ددا  الطريق  وي��رب��ط 
ال�شيخ خليفة ومنطقة  باالإمارة مثل مدينة  تنفيذها  يجري 
بطني ال�شمر وغريهما من املناطق ال�شكنية مثل احلمرانية 
يف  ي�شاهم  كما  و�شمل  وال�شيح  و�شهيلة  وال��دق��داق��ة  وع���وايف 
لعلج  التخ�ش�شي  خليفة  ال�شيخ  مل�شت�شفى  الو�شول  �شرعة 

ال�شرطان.
النعيمي  بلحيف  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأك���د 
اأن   - االف��ت��ت��اح  حفل  خ��لل   - التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر 
ال��ط��ري��ق اجل���دي���د مي��ث��ل داع���م���ا رئ��ي�����ش��ي��ا ل�شبكة ال���ط���رق يف 
املنظومة  تعزيز  يف  ب��ارزا  دورا  له  و�شيكون  ال�شمالية  املنطقة 
االقت�شادية واالجتماعية والتجارية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة ويتكون من ثلث حارات مرورية لكل اجتاه ب�شرعة 

ت�شميمية 140 كم /ال�شاعة.
املعابر  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ال��ط��ري��ق مت جت��ه��ي��زه  اإن  وق���ال معاليه 
تقاطعات  فيها  مبا  تقاطعات  ع�شرة  اإىل  باالإ�شافة  املج�شرة 
طريف الطريق ال�شتقبال وتوزيع املرور من واإىل اأحياء مدينة 
راأ�س اخليمة بطريقة �شل�شة ال توؤدي اإىل ا�شطراب يف حركة 
املرور الرئي�شية .. الفتا اإىل اأن ال�شعة املرورية للطريق ت�شل 

اإىل 60 األف مركبة لكل اجتاه يف اليوم الواحد.
اأن  اإىل  تهدف   2021 للدولة  الوطنية  االأج��ن��دة  اأن  واأو���ش��ح 
تكون االإم��ارات االأوىل عامليا من حيث جودة الطرق واأنظمة 
امل�����رور وق���د جن��ح��ت ب��ذل��ك ب��ف�����ش��ل ت�����ش��اف��ر ج��ه��ود اجلهات 
تطوير  وزارة  �شركاء  وقيام  العلقة  ذات  واملحلية  االحتادية 

البنية التحتية بدورهم على اأكمل وجه.
القائد  النعيمي  ب��ن ع��ل��وان  ال��ل��واء علي ع��ب��داهلل  ق��ال  ب���دوره 
الدائري  راأ���س اخليمة  اإن طريق  راأ���س اخليمة  ل�شرطة  العام 
الطرقات  يف  التقاطعات  على  املرورية  االزدحامات  �شيخف�س 
احليوية داخل االإمارة بن�شبة %65 .. منوها اإىل اأن الطريق 
الطريق  �شرعة  اإن  اإذ  للمركبات  الزمنية  امل�شافة  اخت�شر 
ال�شريع ت�شل اإىل 120 كلم   يف ال�شاعة ما يوؤدي اإىل ان�شيابية 

حركة املركبات وانخفا�س زمن الو�شول.
واأعرب مواطنون عن �شكرهم وامتنانهم ملقام �شاحب ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واإىل �شاحب 
دب��ي »رع��اه اهلل«  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 

واخوانهم  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شخية  املكرمة  االإم��ارات على  ال�شيوخ حكام  ال�شمو  اأ�شحاب 

مبنا�شبة افتتاح طريق راأ�س اخليمة الدائري.
واأكدوا اأن الطريق مبثابة داعم رئي�شي ل�شبكة الطرق بالدولة 
و�شيحدث نه�شة اقت�شادية واجتماعية وعمرانية كبرية كما 
ت��ق��دم��وا بال�شكر ك��ذل��ك مل��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
على  وللوزارة  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف 
جهودهم الكبرية خلل مرحلة التنفيذ ولدورهم احليوي يف 

تطوير البنية التحتية يف خمتلف اإمارات الدولة.
راأ�س  اف��ت��ت��اح ط��ري��ق  اإن  ال��راي��ح��ي  �شعيد  امل��واط��ن علي  وق���ال 
االإجنازات  اإىل  �شي�شاف  كبريا  اإجن��ازا  يعد  ال��دائ��ري  اخليمة 
التي حققتها دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف جمال البنية 
التحتية بالدولة كما �شيخفف من معاناة االأهايل واالزدحام 
داخل املدينة و�شي�شاهم يف التقليل من زمن الرحلة و�شيدعم 
التنقل  من  النا�س  �شيمكن  كما  امل��روري��ة  ال�شلمة  منظومة 

االمن وبال�شرعة املطلوبة.
اإىل  اجل��زي��ل  بال�شكر  ح��ل��وك��ة  �شعيد  ���ش��امل  امل���واط���ن  وت��ق��دم 
املجتمع  باحتياجات  الهتمامها  ب��ال��دول��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
ال�شعادة  وحت��ق��ق  النا�س  على  تخفف  ال��ت��ي  امل�شاريع  وتنفيذ 
لهم وتقدم كذلك بال�شكر لوزارة تطوير البنية التحتية على 
اأرقى املوا�شفات  دورها احليوي يف تطوير �شبكة الطرق وفق 

العاملية.
مردوده  �شينعك�س  م��ت��ف��ردا  اإجن����ازا  يعتر  ال��ط��ري��ق  اإن  وق���ال 
اإيجابا على التنمية ال�شاملة يف دولة االمارات حيث يخت�شر 
امل�شافة وزمن الرحلة« .. م�شيدا باالإجناز الكبري الذي ما كان 
اأن يتحقق مبناأى عن جهود وزارة تطوير البنية التحتية  له 

و�شركائها يف احلكومات املحلية.
من جانبه عر املواطن علي را�شد بن �شلمة عن بالغ �شعادته 
ب��اف��ت��ت��اح ال��ط��ري��ق اجل��دي��د ال�����ش��ري��ع م��وؤك��دا اأه��م��ي��ت��ه يف دعم 
مكانتها  على  املحافظة  �شبيل  يف  ب��ال��دول��ة  ال��ط��رق  منظومة 
بت�شدر دول العامل مبوؤ�شر جودة الطرق الأربع �شنوات متتالية 
ودعم  املجتمع  ���ش��ع��ادة  حتقيق  يف  االأث���ر  ب��ال��غ  ل��ه  �شيكون  كما 

موؤ�شر جودة احلياة.
ولفت اإىل اأن القيادة احلكيمة بالدولة تعمل جاهدة من اأجل 
ترقى  اأ�شا�شية  بنية  خللق  �شعيا  املواطنني  احتياجات  تلبية 
مل�شتوى طموحات املواطنني يف كل مكان بالدولة .. منوها اإىل 
احلركة  يف  ومهمة  كبرية  نقلة  �شيحدث  اجلديد  الطريق  اأن 

املرورية والع�مرانية باملنطقة.

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة بالإنابة يعقد اجتماعًا تن�شيقيًا مع دائرة اجلمارك
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ت���راأ����س ���ش��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل 
خمي�س احلديدي قائد عام �شرطة 
اجتماعاً  ب��االإن��اب��ة،  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ت��ن�����ش��ي��ق��ي��اً م����ع دائ�������رة اجل���م���ارك 
ال�شيدة  بح�شور  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س 
عام  م��دي��ر  نائبة  ال�شحي  عائ�شة 
الدكتور  والعميد  دائرة اجلمارك، 
حممد �شعيد احلميدي مدير عام 
راأ�س  ب�شرطة  امل��رك��زي��ة  العمليات 
اخليمة، وعدد من �شباط ال�شرطة، 
املتميز،  ال��ت��وا���ش��ل  لتعزيز  وذل���ك 
وال�شيا�شات  االإج�����راءات  وتن�شيق 

امل�شرتكة بني اجلانبني.
ومت خلل االجتماع بحث جمموعة 
تخدم  ال����ت����ي  االإج����������������راءات  م�����ن 
اجلانبني، مثل تعميق ال�شراكة يف 
اجلهتني،  بني  املجتمعية  املبادرات 
وت����ب����ادل امل���زي���د م���ن االإج��������راءات 

اآليات  ب���ذل اجل��ه��ود يف دع���م  ن��ح��و 
العمل واالأنظمة والرامج الأف�شل 
جمال  يف  والتطبيقات  املمار�شات 
االأمن املجتمعي، ومت الوقوف على 
التطوير  ومتطلبات  االحتياجات 

والتحديث وفق املعايري املعتمدة

وال�������ش���ي���ا����ش���ات ال���ت���ط���وي���ري���ة، مع 
مناق�شة وا�شتعرا�س جمموعة من 
االأفكار املتقدمة، وطرح املقرتحات 
التي تعزز م�شتوى ال�شعور باالأمن 
�شمن  املجتمع،  واإ���ش��ع��اد  واالأم����ان، 
اخليمة،  راأ����س  �شرطة  �شعي  اإط���ار 

واأك�������د ����ش���ع���ادة ال��ع��م��ي��د ع���ب���د اهلل 
خمي�س احلديدي، اأن �شرطة راأ�س 
�شركائها  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل��ي��م��ة، 
التطورات  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
وال���ت���ف���اع���ل ب�����ش��ك��ل اإي����ج����اب����ي مع 
املتغريات، كما تركز بجهودها على 

وين�شجم  يتما�شى  ال��ذي  امل�شتقبل 
الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات  م��ع 
ب���دول���ة االإم��������ارات وي��دع��م��ه��ا من 
والرامج  اخلطط  حتويل  خ��لل 
الإ�شعاد  اإيجابياً  ينعك�س  واق��ع  اإىل 

املجتمع.

فريق »الهالل« باحلديدة يتفقد عددا من املرافق احليوية يف اخلوخة للوقوف على احتياجاتها ال�شرورية
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اأخبـار الإمـارات
مدينة الطفل تطلق مهرجان املهارات ال�شيفية

•• دبي -وام: 

28 يوليو اجلاري لتنمية مهارات  اأطلقت مدينة الطفل فعاليات مهرجان املهارات ال�شيفية والتي ت�شتمر حتى 
جيل امل�شتقبل عن طريق تنظيم الفعاليات والرامج املتنوعة التي جتمع بني الرتفيه واالإفادة يف اآن واحد خلل 

مفاجاآت �شيف دبي.
والدورات  وال��ور���س  امل�شتقبل  �شناع  وبرامج  املمتعة  والعرو�س  امل�شابقات  من  العديد  املهرجان  فعاليات  وت�شمل 
املتنوعة وامل�شوقة والتحديات الريا�شية مثل م�شابقات عام زايد »م�شابقة الت�شوير« وم�شابقة »�شنم�شي على خطاك 
يا زايد« وذلك بهدف تعزيز واإبراز املهارات املتنوعة للطفل يف خمتلف املجاالت باالإ�شافة اإىل ال�شعي لنقل املفاهيم 
وامل�شامني العلمية للأطفال بطريقة �شل�شة وممتعة ت�شمن لهم ك�شب معلومات قيمة ومفيدة يف ف�شل ال�شيف 

مع احلفاظ على عنا�شر املتعة واملرح.

جامعة الفالح حت�شل على العرتاف الأكادميي يف الأردن 
•• دبي- وام:

جنحت جامعة الفلح يف احل�شول على �شهادة باالعرتاف 
االأكادميي من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
املتطلبات  ب��ع��د حت��ق��ي��ق  ال��ه��ا���ش��م��ي��ة  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 

واملعايري االكادميية املطلوبة.
وتاأتي اأهمية االعرتاف االأكادميي من قبل التعليم العايل 
يف اململكة االأردنية بالن�شبة للطلب االأردنيني من جهة، 
جهة  م��ن  التعليمية  اجلامعة  خم��رج��ات  يف  الثقة  ورف���ع 

اأخرى، لتتوافق مع متطلبات �شوق العمل.

اجلامعة  و�شعتها  بعد خطة عمل  االع���رتاف  ه��ذا  وج��اء 
االأردنيني  املتخ�ش�شني  م��ن  لفريق  ال��زي��ارات  م��ن  وع��دد 
ال��ع��ام��ل��ني يف ال������وزارة ح��ي��ث مت ت��ق��ي��ي��م اجل��ام��ع��ة �شمن 
كليات  زيارتهم  �شملت   ، االكادميية  املعايري  من  العديد 
خللها  من  مت  املختلفة  ووحداتها  وعماداتها  اجلامعة 
واالإجنليزية  العربية  باللغتني  الداعمة  الوثائق  فح�س 
اإىل عدد من الزيارات امليدانية للوقوف على  ، باالإ�شافة 
االأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  وق��ال  للجامعة.  التحتية  البنية 
على  ح�شلت  اجلامعة  ان  بلعربي  عبداحلفيظ  الدكتور 
االعرتاف االأكادميي باالأردن بعد اأن حققت كافة املعايري 

وامل��ت��ط��ل��ب��ات وا���ش��ت��وف��ت ك��اف��ة ���ش��روط اجل����ودة ، م�شيفا 
والتغريات  ال��ت��ط��ورات  مواكبة  يف  م�شتمرة  اجلامعة  ان 
�شريع يف اجلامعة  التي حتدث مبعدل  والتقنية  العلمّية 
على  القائمني  قبل  م��ن  للجامعة  اأك��ر  ثقة  يعطي  مم��ا 
التعليم واملجتمع والدولة. واأو�شح ان هذا االجناز يجب 
من�شوبي اجلامعة من خلل  اأداء جميع  على  ينعك�س  اأن 
تر�شيخ مبادى اجلودة لت�شبح ممار�شة يومية مع االرتقاء 

باالأداء وحت�شني بيئتي العمل االأكادميية واالإدارية.
من  ومعتمدة  مرخ�شة  الفلح  جامعة  اأن  بالذكر  جدير 

قبل وزارة الرتبية والتعليم يف الدولة.

حمدان بن حممد يد�شن من�شة اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو العربية

ت�شتهدف موظفي املوؤ�ش�شات احلكومية  

ال�شارقة للعمل التطوعي تقيم حما�شراتها التعريفية عن دورتها 16 للموؤ�ش�شات

وزير الرتبية والتعليم يطلع على برنامج الأن�شطة ال�شيفية 2018 الذى تنفذه �شرطة دبي

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
اأن جهود  اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل  املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س 
دبي يف اإيجاد غد اأكرث اإ�شراقا للأجيال القادمة �شمن الروؤية امل�شتقبلية 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” تعتمد يف املقام االأول على 
اإطلق الطاقات الكامنة لل�شباب ودعم تطورها بتاأ�شي�س من�شات علمية 
االأكادميية  قدراتهم  وتعزز  باملعارف  ال�شباب  تزود  متقدمة  اإمكانات  ذات 
امل��اأم��ول منهم يف خمتلف م�شارات  ب��ال��دور  اال���ش��ط��لع  م��ن  مب��ا ميكنهم 

التنمية.
اأن التطور بالغ ال�شرعة احلا�شل يف �شتى جماالت العلوم  واأ�شاف �شموه 
يرز  ما  حمتواه  �شنع  يف  وامل�شاركة  ملواكبته  مبتكرة  �شبل  تطوير  ميلي 
خمتلف  من  املتخ�ش�شة  العلمية  املوؤ�ش�شات  كريات  مع  التعاون  اأهمية 
النتائج  اأه��م  ور�شد  االأبحاث  اأح��دث  االط��لع على  لتي�شري  العامل  اأنحاء 
ب�شكل وا�شح  وا�شتيعابها  امل�شتقبل لدرا�شتها  بعلوم  املرتبطة  ال�شيما تلك 
مبا يوؤهلنا الإنتاج وتبني مناذج عمل م�شتقبلية تدعم �شعينا نحو ا�شت�شراف 
امل�شتقبل وتدفع جهودنا الهادفة اإىل الو�شول للمراكز االأوىل يف خمتلف 

موؤ�شرات التناف�شية العاملية.

جاء ذلك خلل تد�شني �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
االإلكرتوين  ب�شقيها  ريفيو”  تكنولوجي  ت��ي  اآي  “اإم  ل���  العربية  املن�شة 
واملطبوع يف الفعالية التي نظمتها موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل بهذه املنا�شبة 
املبتكرين  لقائمة  الرت�شح  ب��اب  فتح  عن  كذلك  االإع���لن  فيها  مت  والتي 
خلل  عنها  الك�شف  �شيتم  والتي  والثلثني  اخلام�شة  �شن  دون  ال�شباب 
موؤمتر اإميتيك للتقنيات النا�شئة EmTech الذي ت�شت�شيفه موؤ�ش�شة 
2018 وذلك  دبي للم�شتقبل للمرة االأوىل يف دبي واملنطقة يف �شبتمر 
�شمن جهودها املتوا�شلة لدعم املبتكرين يف جماالت العلوم والتكنولوجيا 

وامل�شتقبل.
وعن اأهمية هذه اخلطوات ودورها يف تعزيز م�شرية البحث العلمي .. قال 
“نثق يف قدرة ال�شباب على امل�شاهمة يف �شنع نه�شة  �شمو ويل عهد دبي 
علمية ومعرفية مبا ميلكون من مواهب وطاقات اإبداعية وهي احلقيقة 
البيئة  توفري  وق��ت مبكر وعملت على  االإم���ارات منذ  دول��ة  اأدركتها  التي 
على  حري�شون  ونحن  علميا.  وتفوقه  ال�شباب  لنجاح  الداعمة  امللئمة 
بناء وتعزيز ج�شور التوا�شل مع موؤ�ش�شات البحث العلمي العاملية لت�شجيع 
ال�شباب وحتفيزهم على االبتكار يف جمال العلوم املتطورة نظرا الأثرها يف 

حت�شني نوعية احلياة وحتقيق اأف�شل النتائج �شمن خمتلف املجاالت”.
واأكد �شموه اأن تد�شني هذه املن�شة التثقيفية ي�شهم يف دعم احلراك العلمي 
لل�شباب العربي حول التقنيات النا�شئة وطرق توظيفها يف خدمة اأهداف 

ال�شابة  العقول  اأف�شل  ا�شتقطاب  �شاأنه  م��ا  املنطقة  يف  العلمية  التنمية 
اأن  وحتفيزها على االنخراط يف �شباق امل�شتقبل التي بداأته دبي باإدراكها 
اال�شتثمار يف الب�شر هو اأهم واأرقى اأنواع اال�شتثمار واأن العقول املبتكرة هي 
وحدها القادرة على ا�شت�شراف امل�شتقبل واال�شتعداد له باالأدوات واملهارات 

اللزمة”.
معهد  ع���ن  ال�������ش���ادرة  ريفيو”  ت��ك��ن��ول��وج��ي  ت���ي  اآي  “اإم  جم��ل��ة  وت���ع���د 
العلمية  االإ���ش��دارات  اأع��رق  من  بو�شطن  يف  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
اإ�شدار  �شيتم  حيث   1899 ال��ع��ام  اإىل  اإ���ش��داره��ا  ت��اري��خ  يعود  اإذ  العاملية 
الن�شخة ال��ع��رب��ي��ة ب�����ش��ورة ن�����ش��ف ���ش��ن��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون ب��ني م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
املوا�شيع  العديد من  ن�شر  �شيتم  .. فيما  للم�شتقبل و�شركة هيكل ميديا 
اأحدث  ال�شوء على  لت�شليط  االإلكرتوين  املوقع  العلمي على  الطابع  ذات 
االبتكارات العاملية والتقنيات النا�شئة بلغة ع�شرية رغبة يف ن�شر هذا النوع 

من املعارف بني خمتلف فئات املجتمع العربي ال�شيما ال�شباب.
وال�شينية  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ات  ج��ان��ب  اإىل  العربية  الن�شخة  و�شت�شاف 
واليابانية واالأملانية واالإيطالية واال�شبانية واالأوردية للمجلة التي لعبت 
على  ال�شوء  �شلطت  حيث  العلمي  املجال  يف  رئي�شيا  دورا  تاأ�شي�شها  منذ 
التقنيات النا�شئة واآليات توظيفها يف خدمة الب�شرية يف امل�شتقبل وخا�شة 

يف ظل التغريات املت�شارعة التي ي�شهدها العامل.
الأعمال  ا�شت�شافتها  اأع��ل��ن��ت  ق��د  للم�شتقبل”  دب���ي  “موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 

اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  يف  النا�شئة  للتقنيات  اإميتيك  م��وؤمت��ر 
والذي يعقد للمرة االأوىل يف دبي  املقبل  �شبتمر  “ يف   EmTech “
ويدعم  املوؤ�ش�شة  اإجن���ازات  اإىل  ي�شاف  كبريا  جناحا  ي�شكل  م��ا  واملنطقة 
وتقدمي  امل�شتقبل  علوم  ن�شر  نحو  الطريق  متهيد  اإىل  الهادفة  جهودها 
الدعم للعقول املبدعة حر�شا على تواجدها على امل�شمار ال�شحيح ودعما 

ملجمل م�شرية البحث العلمي يف دبي ودولة االإمارات.
وت��ه��دف ه���ذه امل���ب���ادرة اإىل ت��ك��رمي ج��ه��ود اأ���ش��ح��اب االب��ت��ك��ارات ال��ذي��ن ال 
اإجنازاتهم يف عدة جماالت منها  35 عاما وا�شتعرا�س  اأعمارهم  تتجاوز 
والطاقة  االأع��م��ال  وري���ادة  واالت�����ش��االت  واحلو�شبة  الطبية  التكنولوجيا 
والو�شائط و�شبكة االإنرتنت وقد �شملت القائمة ال�شنوية خلل ال�شنوات 
�شركات  موؤ�ش�شو  بينهم  العاملية  االأ���ش��م��اء  اأ���ش��ح��اب  م��ن  العديد  املا�شية 

في�شبوك وتويرت ومتبلر وغوغل وغريها.
ويعد موؤمتر اإميتيك اأحد اأهم االأحداث ال�شنوية العاملية التي يتم خللها 
اأب���رز االخ��رتاع��ات وال��ت��ط��ورات اجل��دي��دة يف جم��ال التكنولوجيا  ع��ر���س 
احلديثة ويجمع رواد التكنولوجيا واالأعمال والثقافة حتت مظلة واحدة 
على  واالط���لع  وال��ت��ج��ارب  اخل���رات  وت��ب��ادل  التوا�شل  فر�شة  لهم  تتيح 
التقنيات احلديثة املبتكرة ومناق�شة كيفية تاأثريها على حياة املجتمعات 
يف امل�شتقبل ما ي�شاهم يف دفع التطور والتغيري يف االقت�شاد العاملي وقطاع 

االأعمال واإحداث تغيري يف منط احلياة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�شتهلت جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي - خلل االأ�شبوع املا�شي - حملتها 
التعريفية للموؤ�ش�شات، مبحا�شرات تعريفية عن الدورة 16 للجائزة، والتي 
موظفي  وكذلك  االأ���ش��رة،  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�س  موظفي  ل�شالح  اأقيمت 

دائرة االإح�شاء والتنمية املجتمعية بال�شارقة.
وتهدف املحا�شرات التعريفية والتي قدمتها االأ�شتاذة نورة اإبراهيم، من�شق 
م�شاركات بجائزة ال�شارقة للعمل التطوعي؛ اإىل توعية موظفي املوؤ�ش�شات 

وتعريفهم بفئات وجماالت اجلائزة املختلفة لدورتها ال�شاد�شة ع�شر.
كامًل  و�شرحاً  اجلائزة  عن  تعريفية  نبذة  املحا�شرات  حمتوى  وت�شمنت 
وواف���ي���اً ع��ن اأه��م��ي��ت��ه��ا، وم���ا حت��ظ��ى ب��ه اجل���ائ���زة م��ن اه��ت��م��ام م��ن اأع�شاء 
اخلدمات  دائ��رة  رئي�س  امل��ري  عفاف  �شعادة  برئا�شة  اجلائزة  اأمناء  جمل�س 

االجتماعية.
وفئاتها  اجلائزة  يف  امل�شاركة  جم��االت  التعريفية  املحا�شرات  تت�شمن  كما 
و�شروطها ومعايري تقيمها، باالإ�شافة اإىل �شرح حول كيفية تقدمي امل�شتندات 
والوثائق املطلوبة من الفئات للم�شاركة، وكذلك توعية احلا�شرين باآلية 

الت�شجيل وامل�شاركة يف اجلائزة، وال �شيما اهتمام اجلائزة بتحفيز املوؤ�ش�شات 
للم�شاركة بكثافة يف الدورة القادمة.

ومن جانبها؛ ثمنت فاطمة مو�شى البلو�شي املدير التنفيذي جلائزة ال�شارقة 
للعمل التطوعي؛ تعاون املوؤ�ش�شات والدوائر الكومية بال�شارقة، وجهودهم 
التعريفية،  املحا�شرات  ه��ذه  مثل  انعقاد  اإىل  اجل��ائ��زة  فريق  ا�شتقبال  يف 
موؤكدة اأن من اأهم �شيا�شة اجلائزة التي تنتهجها هو احلث والتحفيز على 
اجلائزة  على  للح�شول  امل�شاركة  وكذلك  التطوعية،  االأعمال  يف  امل�شاركة 
من فئات املجتمع كافة من موؤ�ش�شات واأفراد ودوائر حكومية، الفتًة اإىل اأن 

اجلائزة تهدف اإىل ت�شجيع ودعم العمل التطوعي والتوجيه اإىل االهتمام 
باالأفراد وال�شخ�شيات التي اأ�شهمت يف العمل التطوعي بجهدها واإعطائها 
ما ت�شتحق من اهتمام ورعاية وتقدير، وبف�شل دعم القيادة الر�شيدة فاإننا 

نتطلع اإىل حتقيق االأهداف املرجوة من اجلائزة على اأر�س الواقع.
ال�شواحي  �شوؤون  دائ��رة  ا�شت�شافتها  االأوىل  التعريفية  املحا�شرة  اأن  علما 
�شيتم  اأخ��رى  حما�شرات  وهناك  مغيدر،  �شاحية  جمل�س  يف  عقدت  والتي 
تنفيذها يف خمتلف موؤ�ش�شات حكومة ال�شارقة، باالإ�شافة املحا�شرات املزمع 

انعقادها يف خمتلف اجلامعات.

•• دبي -وام:

ا�شاد معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم باالأن�شطة 
الطلبية ال�شيفية التي تنفذها �شرطة دبي وبراجمها الهادفة التي ت�شاهم 
يف تعليم االأبناء باملهام ال�شرطية، وتنمية قدراتهم االأمنية والقيادية، موؤكداً 
اأن الدورات التي يت�شمنها برنامج االأن�شطة ال�شيفية مميزة جداً وت�شاهم 

يف حل الكثري من امل�شكلت الطلبية.
ا�شتقبله  العامة يف �شرطة دبي، حيث  القيادة  جاء ذلك خلل زيارته مقر 
�شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي، بح�شور العميد 
الدكتور غيث غامن ال�شويدي، مدير اأكادميية �شرطة دبي، والعميد اأحمد 
غليطة،  بن  اأحمد  والعميد  الب�شرية،  للموارد  العامة  االإدارة  مدير  رفيع 
مدير مركز �شرطة الرفاعة رئي�س جمل�س مديري مراكز ال�شرطة، وعدد 
من ال�شباط، وذلك بهدف بحث �شبل التعاون امل�شتقبلي امل�شرتك واالطلع 

على الرامج واالأن�شطة التي تقدمها القيادة العامة ل�شرطة دبي للطلبة.
الذي   2018 ال�شيفية  االأن�شطة  برنامج  على  احل��م��ادي  معايل  واط��ل��ع 
مع  بالتعاون  الطلبي  دب��ي  �شرطة  جمل�س  يف  ممثلة  دب��ي  �شرطة  تنفذها 
– قطاع االأن�شطة الطلبية، حيث ا�شتمع معاليه  وزارة الرتبية والتعليم 
تعتر  والتي  »اإي��ف��اد«  دب��ي  ل�شرطة  الذكية  املن�شة  ح��ول  ُمف�شل  �شرح  اإىل 
اأول من�شة ذكية على م�شتوى الدولة تعنى ب�شوؤون الطلبة املبتعثني داخل 

املبتعثني من  الطلبة  لكل  �شاملة جامعة  وت�شكل منظومة  الدولة،  وخ��ارج 
�شرطة دبي.

االأن�شطة  امل�شاركة يف  تنوع عدد اجلن�شيات  كان مفاجئة يل  وقال معاليه: 
ال�شيفية والبالغ عددها 19 جن�شية، وهذا التعدد يف اجلن�شيات يعزز من 
ثقافة الت�شامح والتعاون وتبادل اخلرات بني الطلبة، ويدعم ن�شيج املجتمع 

االإماراتي القائم على ثقافة الت�شامح والتعاون بني خمتلف اجلن�شيات.
وقال معايل الوزير احلمادي ان »اإيفاد« منظومة اإلكرتونية ت�شجع الطلبة 
على تبادل اخلرات فيما بينهم، وت�شاهم يف ارتباطهم باملجتمع املحلي، واأن 
اأينما تواجدوا عامليا واإن �شاء اهلل  يكونوا على ات�شال بالفعاليات الوطنية 
املنظومة اجليدة  �شيكون هناك تعاون وثيق مع �شرطة دبي ال�شتثمارهذه 
وتعميمها على امل�شتوى الوطني م�شريا اىل ان اللقاء مع �شعادة القائد العام 
ل�شرطة دبي ت�شمن مناق�شة كيفية التعاون من اأجل توفري فر�س تعليمية 
اأنه  اإىل  م�شرياً  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  العاملني  الأب��ن��اء  متميزة 

�شيكون هناك بحث ودرا�شة م�شتفي�شة حول هذا التعاون م�شتقبًل.
بدوره اأكد �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري حر�س القيادة العامة ل�شرطة 
دبي الدائم على التعاون مع خمتلف الدوائر احلكومية ومنها وزارة الرتبية 
التعليم التي تعتر اأحد اأهم القطاعات يف الدولة، وتلعب دوراً حمورياً يف 
تطلعات  حتقق  جديدة  باأجيل  الوطن  ورفد  امل�شتقبل  اأبناء  وتعليم  تن�شئة 

القيادة الر�شيدة يف البناء والتنمية امل�شتدامة.

واأ�شار اإىل اأن �شرطة دبي تويل الطلبة اهتماما خا�شاً بالطلبة من خلل 
براجمها ومنها برامج االأن�شطة ال�شيفية التي يتم تنفيذها وتطويرها يف 
وتعزيز  لديهم،  باالنتماء  ال�شعور  تعميق  اأث��ر كبري يف  لها من  ملا  ع��ام،  كل 
الوقت وحتمل  واإدارة  ثقافة االح��رتام، وغر�س �شفات االن�شباط والنظام 
امل�شوؤولية والثقة بالنف�س، االأمر الذي يوؤ�ش�س جيًل وطنياً قادراً على خدمة 

جمتمعه.
واأ�شاف �شعادته اأن �شرطة دبي حتر�س اأي�شاً على تعزيز احل�س االأمني لدى 
االأبناء من خلل ما تقدمه طيلة العام من حملت توعوية، تنفذها خمتلف 
االإدارات العامة ومراكز ال�شرطة �شواء يف جمال التوعية املرورية اأو التوعية 
االإلكرتونية  اجل��رائ��م  خماطر  من  والتوعية  امل��خ��درة،  امل��واد  خماطر  من 

وغريها من اجلرائم مبا ي�شاهم يف رفع م�شتوى الثقافة االأمنية لديهم.
التدريب  خدمة  اإدارة  مدير  �شرف  الرحمن  عبد  الدكتور  املقدم  قدم  كما 
العام ملجل�س �شرطة دبي  املن�شق  العامة الإ�شعاد املجتمع،  الدويل يف االإدارة 
جمل�س  قبل  من  املنفذ  ال�شيفية  االأن�شطة  برنامج  حول  �شرحاً  الطلبي، 
واجلهود  والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  الطلبي  دب��ي  �شرطة 
للدورات من خلل  االإع��داد  املا�شية يف  الفرتة  ُبذلت خلل  التي  املوحدة 

ت�شجيل الطلب من املدار�س احلكومية واخلا�شة من خمتلف اجلن�شيات.
على  يحتوي  العام  لهذا  ال�شيفية  االأن�شطة  برنامج  اأن  �شرف  املقدم  واأك��د 
�شابط  واإع���داد  االأم��ن��ي،  احل�س  تعزيز  ت�شتهدف  �شاملة  تدريب  منظومة 

وتدريب  والت�شوير،  واملو�شيقى،  والغو�س،  الفرو�شية،  وتعليم  امل�شتقبل، 
مفاهيم  بتعزيز  املتعلقة  الوطنية  ال��ت��وج��ه��ات  امل�����ش��ارك��ني  وتعليم  امل�����ش��اة، 
الت�شامح والتعاي�س والوالء والتطوع والقيادة، اإىل جانب توجيه الطلبة اإىل 

اختيار االأ�شدقاء االإيجابيني.
واأ�شار املقدم �شرف اإىل اأن عدد الطلبة امل�شجلني يف برامج التدريب ال�شيفي 
 352 بينهم  منهم،   472 قبول  مت  وطالبة،  طالباً   825 بلغ  العام  ه��ذا 
جن�شية،   19 من  دبي  يف  مدر�شة   68 اإىل  ينت�شبون  طالبة  و120  طالباً 
مبيناً اأن الطلبة �شيتدربون يف 7 مراكز تدريبية و4 مدار�س جمهزة لتنفيذ 

الرامج التي ي�شرف عليها 248 م�شرفاً و17 فريق عمل.
االإدارة  البعثات واال�شتقطاب يف  اإدارة  البلو�شي مدير  املقدم من�شور  وقدم 
ل�شرطة  الذكية  املن�شة  حول  �شرحاً  دبي  ب�شرطة  الب�شرية  للموادر  العامة 
دبي »اإيفاد«، موؤكداً اأنها ت�شكل منظومة �شاملة جامعة لكل الطلبة املبتعثني 

من �شرطة دبي.
وبني اأن املن�شة تاأتي يف اإطار �شيا�شة القيادة العامة ل�شرطة دبي التي ترتكز 
اإىل تطوير م�شتوى اأداء وكفاءة الكوادر الب�شرية بالعلم واملعارف والتقنيات 
والرامج املبتكرة، االأمر الذي يرفع من مكانة وا�شم �شرطة دبي كموؤ�ش�شة 
اأمنية رائدة يف اال�شتثمار يف العن�شر الب�شرية، م�شرياً اإىل اأن املن�شة توفر 
اأداة ربط بني كافة الطلبة املبتعثني وتتيح لهم تبادل املعلومات والتوا�شل 

مع القيادة العامة ل�شرطة دبي.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

لتقوية  اه��ت��م��ام��ه��ا وح��ر���ش��ه��ا  اإط����ار  يف 
امل�شئولني  ب�����ني  ال������رتاب������ط  اأوا�������ش������ر 
واملوظفني واإمياناً منها باأهمية التعاون 
وتبادل اخلرات املعرفية ، التقى �شعادة 
ج���م���ال اأح���م���د ال���ط���ري رئ��ي�����س جمل�س 
بحكومة  ال��ع��ام��ة  امل������وارد  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
وموظفاته  مب��وظ��ف��ي��ه  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
“حوار  ع��ن��وان  حت��ت  بالهيئة  العاملني 
التوجيهي  اللقاء  �شمن  امل�شئول”  م��ع 
الهيئة  تنظمه  الذي  ال�شنوية  احل��واري 
، وال����ذي ع��ق��د يف ق��اع��ة امل��ح��ا���ش��رات يف 
م�شاء  ال��ق��ي��ادة  لتعليم  باحل�شا  م��رك��ز 
2018م  يوليو   1 امل��واف��ق  االأح���د  ي��وم 
عبدالرحمن  حممد  �شعادة  بح�شور   ،
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  االأح���م���د 
و���ش��ع��ادة م��ي�����ش��ون حم��م��د م��دي��ر هيئة 

املوارد العامة باالإنابة.
ويف بداية اللقاء رحب �شعادته باحل�شور 
، واأع��رب عن �شعادته بهذا اللقاء املميز 
على  الهيئة  ح��ر���س  م��ن  ينطلق  ال���ذي 
تعزيز التوا�شل املبا�شر مع موظفيها من 
خلل تهيئة بيئة عمل حمفزة وم�شجعة 
على العطاء وخلق علقة تفاعلية قوية 
اإزالة اأي  تربط اجلانبني والتاأكيد على 

اإىل  واال���ش��ت��م��اع  االآراء  ل��ت��ب��ادل  ح��واج��ز 
االأمور  يف  النظر  ووج��ه��ات  امل��ق��رتح��ات 
املتعلقة بعملهم واأدائهم ، موؤكداً �شعادته 
ان�شجاماً مع روؤية  ياأتي  اللقاء  باأن هذا 
مع  ومتا�شياً  بالدولة  الر�شيدة  القيادة 
وعلى  اخليمة  راأ����س  حكومة  توجيهات 
�شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  راأ�شهم �شاحب 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر 
للحتاد حاكم اإمارة راأ�س اخليمة الذي 

وتعزيز  دع���م  اإىل  دائ���م���اً  ���ش��م��وه  ي�شعى 
العمل املوؤ�ش�شي والو�شول به اإىل التميز 
التي البد  االإجن��ازات  والكفاءة لتحقيق 
اأن تكون مزروعة بداخل كل موظف من 
اإيجابية  طاقات  حاملني  واإ���ش��رار  اإرادة 
ع���ال���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر م�����ش��ت��وى اخل���دم���ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وحتقيق  امل��ق��دم��ة جل��م��ه��ور 

ر�شاهم واإ�شعادهم. 
وقد اأبدى �شعادته �شكره وتقديره لكافة 

مقدراً  الهيئة  يف  وامل�شئولني  املوظفني 
وما  يبذلونها  ال��ت��ي  املتميزة  جهودهم 
زالوا يفعلون ، حاثاً اإياهم على موا�شلة 
املزيد من اجلهد  وب��ذل  التميز  م�شرية 
اأعلى  اإىل  به  واالرت��ق��اء  العمل  لتطوير 
الهيئة  ب��اأن  �شعادته  م��وؤك��داً   ، امل�شتويات 
ت�شجيع  ع��ل��ى  احل���ر����س  ك���ل  ح��ري�����ش��ة 
متكنهم  مبقومات  ودعمهم  عنا�شرها 
جت�شيداً  التميز  ن��ح��و  اال���ش��ت��م��رار  م��ن 

ن��ح��و حتفيز  ال���ق���ي���ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وت�شجيع جميع العاملني.

وا�شتعر�س �شعادته خلل اللقاء العديد 
التي  والرئي�شية  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��اط  م��ن 
لدى  االإب������داع  روح  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف 
امل���وظ���ف���ني وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى اإط����لق 
زملئهم  م���ع  وم��ن��اق�����ش��ت��ه��ا  اأف���ك���اره���م 
اإىل م�شاريع  وروؤ�شائهم بهدف حتويلها 
االأداء  حت�شني  جهود  يف  ت�شب  متميزة 
م�����ش��ت��ه��دف��ة ال���ت���ف���وق وال����و�����ش����ول اإىل 
م��ق��دم��ة ال��رك��ب ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى املحلي 
والعاملي ا�شتناداً اإىل الرتكيز على العمل 
العقبات  الواحد وحت��دي  الفريق  ب��روح 
واال�����ش����ت����ف����ادة م����ن خ������رات االآخ����ري����ن 
اأ�شاليب  با�شتخدام  تطويرها  وكيفية 
واأدوات ناجحة الإدارة االبتكار عر فهم 

حاجة املتعاملني.
يرافقه  �شعادته  ق��ام   ، اللقاء  نهاية  ويف 
���ش��ع��ادة حم��م��د االأح���م���د ع�����ش��و جمل�س 
امل�شئولني  م���ن  ع�����دداً  ب��ت��ك��رمي  االإدارة 
جلهودهم  ت��ق��دي��راً  بالهيئة  املتميزين 
التكرمي  و�شمل   ، لعطاءاتهم  وتثميناً 
مدير  حممد  مي�شون  ���ش��ع��ادة  م��ن  ك��ًل 
و�شعادة   ، ب��االإن��اب��ة  العامة  امل���وارد  هيئة 
را�شد يو�شف بواحلمام نائب مدير هيئة 

املوارد.

رح���������ب امل�����ع�����ه�����د ال�������������دويل ل���ل���ث���ق���اف���ة 
العلقات  ب��ع��م��ق  ب��دب��ي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
ال�شديقة بني االمارات وال�شني ، وقال 
���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ك��ام��ل املعيني 
بني  ال��ع��لق��ات  ت�شتمد   : املعهد  رئي�س 
ال�شني  وج���م���ه���وري���ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
اال�شرتاتيجية  من  ور�شوخها  متانتها 
البلدين  بني  ربطت  التي  امل��دى  بعيدة 
الدولة،  تاأ�شي�س  م��ن  مبكر  وق��ت  منذ 
مما انعك�س على التبادالت االقت�شادية 
والتجارية املتنامية عر الزمن، واأي�شاً 
بف�شل العلقات الثقافية التي اأ�شبحت 
االهتمام  ت��زاي��د  م��ع  وتنوعاً  اأك��رث غنى 
م��ت��ب��ادل. ويف  ب�شكل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ث��ق��اف��ة 
انعكا�شاً  ن�����رى  ال�������ش���ي���اح���ي،  ال���ق���ط���اع 
حيث  الوثيقة،  العلقات  لهذه  وا�شحاً 
ت�شدرت ال�شني منذ بداية العام قائمة 
اأك����ر االأ����ش���واق اخل��ارج��ي��ة م��ن ناحية 
باملن�شاآت  مواطنيها  م��ن  ال��ن��زالء  ع��دد 
اخلم�شة  االأ����ش���ه���ر  خ�����لل  ال��ف��ن��دق��ي��ة 

االأوىل«.
ال�شائح  اه��ت��م��ام  لنمو  ن��ظ��راً  واأ����ش���اف: 
االم����ارات  امل��ت��م��ي��زة  ب��ال��وج��ه��ة  ال�شيني 
والتي جتمع ما بني االأ�شالة واحلداثة، 
ع��م��ل��ت دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة - 
اأب��وظ��ب��ي ب�شكل وث��ي��ق م��ع ال��ع��دي��د من 
اجلهات املحلية لت�شهيل و�شول ال�شائح 
ال�شيني لتن�شيط القطاع وتوفري جتربة 
مرافق  اإن�شاء  مت  فقد  جذابة،  �شياحية 
احتياجات  تلبي  ت�شهيلت  تقدم  عاملية 
فيما يتعلق  الزائر ال�شيني، وخ�شو�شاً 
ب���ال���ل���غ���ة، وط������رق ال����دف����ع، وت���اأ����ش���ريات 
ال���زي���ارة، وت��وف��ري خ��ط��وط رب���ط جوي 
م����رن ع��ل��ى م���ن اأ����ش���ط���ول ح��دي��ث من 
الطائرات، ف�شًل عن توطيد العلقات 
التجارية واال�شتثمارية امل�شرتكة. بينما 
زوار  مبنح  اال�شرتاتيجي  القرار  �شاهم 
تاأ�شرية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال�����ش��ني  ج��م��ه��وري��ة 
امل���ط���ارات واملنافذ  دخ���ول ع��ن��د و���ش��ول 
احلدودية يف منو عدد الزوار من ال�شني 
اأ�شعاف،   5 من  اأك��رث  اإىل  اأبوظبي  اإىل 
بني  الدبلوما�شية  ال�شلت  تطور  ومع 
وم�شجعة  مفتوحة  اآفاقاً  نرى  البلدين 

للعلقات بني البلدين .

منو  تطور  اإن   : املعيني  الدكتور  وق��ال 
اهتمام ال�شائح ال�شيني باالمارات ياأتي 
ال��ت��ي جتمع بني  املتينة  ال��ع��لق��ات  م��ن 
البلدين لي�س يف املجاالت الدبلوما�شية 
اأي�شاً يف جماليات  والتجارية فقط، بل 
ملعر�س  �شبق  فقد  الثقافية،  اجل��وان��ب 
االحتفاء  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي 
 2017 ع��ام  يف  ���ش��رف  �شيف  بال�شني 
وا���ش��ت�����ش��اف وف���د م��رم��وق م��ن الكتاب 
وامل���ب���دع���ني ال���ذي���ن ���ش��اه��م��وا يف اإث����راء 
احل����وار ال��ث��ق��ايف ب��ني ال��ط��رف��ني، بينما 
اجلديدة  ال�شينية  ال�شنة  منا�شبة  تعد 
يف �شهر يناير من كل �شنة حدثاً رئي�شاً 
اإذ  االإم���ارات  الثقافية يف  االأج��ن��دة  على 
فيه  ت�شارك  ال��ذي  االحتفال  ي�شتقطب 
ال�شينيني  م��ن  اآالف  التجارية  امل��راك��ز 
تتمازج  م�شهد  يف   ، االأه���ايل  جانب  اإىل 
ب�شكل  ال�شعوب  وتقاليد  الثقافات  فيه 
من  امل��زي��د  اإىل  نتطلع  اإن��ن��ا  من�شجم. 
النمو واالزدهار يف القطاعني ال�شياحي 
بني  املتينة  العلقات  بف�شل  والثقاف 

البلدين.
مب�شتويات  االم����ارات  تتمتع  واأ����ش���اف: 
عالية من االأم��ان على م�شتوى العامل، 
ال�شرق  يف  مف�شلة  وجهة  يجعلها  مم��ا 
ال�شائح  ق��ب��ل  م���ن  ال���ش��ي��م��ا  االأو�����ش����ط 
ال�شيني الذي يبحث عن جتارب حتاكي 

التطور واالنفتاح واالندماج الثقايف. 
قبل  من  متزايداً  اهتماماً  �شهدنا  وق��د 
ال�شائح ال�شيني مبا متنحه من وجهات 
يف  الثقافية  احلياة  غنى  تعك�س  مميزة 
جن�شيات  فيها  تتعاي�س  التي  االإم���ارات 

متعددة من حول العامل.

وا���ش��ت��ن��ادا اىل ذل���ك ق���ال امل��ع��ي��ن��ي : اأن 
حكومتي  ب����ني  ال����وط����ي����دة  ال����ع����لق����ات 
ال�شني  وج���م���ه���وري���ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
ق����د ����ش���اه���م���ت يف ال���ن���م���و امل���ل���ح���وظ يف 
االمارات  اإىل  ال�شينيني  ال�شياح  اأع��داد 
االقت�شادي  اال�شتثمار  معدالت  وزي��ادة 
وقد  البلدين.  ب��ني  املتبادل  وال��ت��ج��اري 
�شجعت االمارات هذا النمو على تنظيم 
امل���زي���د م���ن احل���م���لت ال��رتوي��ج��ي��ة يف 
الوجهة  مم��ي��زات  ع��ن  ال�شينية  امل���دن 
الرتفيهية  اخليارات  وتنوع  ال�شياحية، 
والت�شوق واملقومات الثقافية والرتاثية 

اجلاذبة.
والتقارب  ال��ت��زاي��د  امل��ع��ي��ن��ي  ث��م��ن  ك��م��ا 
امل��ل��ح��وظ يف ال��ع��لق��ات ب���ني االإم�����ارات 
ال��ت��ي ت��ع��ت��ر م��ن ال��ق��وى ال�����ش��اع��دة يف 
القوة  الدويل واحد اهم مراكز  النظام 
ال��ن��اع��م��ة وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
العاملي،  واجل����ن����وب  االأو�����ش����ط  ال�������ش���رق 
وب����ني ال�����ش��ني ال���ت���ي ب���ات���ت ت��ع��ت��ر من 
واأكرثهم  ال���دول���ي���ني  ال��ف��اع��ل��ني  اأك����ر 
االقت�شادية  املجاالت  يف  ونفوذا  تاأثريا 
وال�شيا�شية والدبلوما�شية. حيث تعتر 
اأك��ر ع�شرة دول دول��ي��ة يف  ال�شني م��ن 
العلقات  وه��ي   ، الناعمة  للقوة  جم��ال 
ال��ت��ي ت�����ش��ب يف امل��ح�����ش��ل��ة االخ�����رية يف 
�شالح تعزيز امل�شالح الوطنية واملكا�شب 
واملنافع املتبادلة للطرفني ، حيث ت�شعي 
ال�شني لتو�شيع نطاق انغما�شها وتعزيز 
والثقافية  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ع��لق��ات��ه��ا 
االأو�شط  ال�شرق  دول  مع  واالقت�شادية 
البوابة  عر  العربي  اخلليج  ومنطقك 
االم��ارات��ي��ة ، وم��ن ناحية اخ��رى ت�شعي 
االإمارات لتنويع وتو�شعة نطاق علقاتها 
اخلارجية ومنظومة حتالفاتها العاملية 
م���ع خم��ت��ل��ف ال���ق���وي ال���دول���ي���ة، وعلي 
دولة  مع  يجمعها  التي  ال�شني،  راأ�شها 
من  الكثري  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
واالقت�شادية  الدبلوما�شية  ال��رواب��ط 
من  الكثري  �شتحقق  ال��ت��ي   ، والثقافية 
العلقات  فقط  لي�س  وحت�شني  تدعيم 
اأي�شا  ال��ب��ل��دي��ن، ول��ك��ن  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
اأم����ن وا���ش��ت��ق��رار ورفاهية  ���ش��ت��ع��زز م��ن 
املنطقة اخلليجية والعربية بوجه عام.

•• ال�شارقة -وام:

ع���ق���د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم������ارة 
�شمو  مكتب  يف  ام�س  �شباح  ال�شارقة 
برئا�شة  االأ�شبوعي  اجتماعه  احلاكم 
ب����ن �شامل  ال�������ش���ي���خ ع����ب����داهلل  ����ش���م���و 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ق��ا���ش��م��ي ن��ائ��ب حاكم 

ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س.
وبحث املجل�س خلل اجتماعه عددا 
جدول  على  املطروحة  املوا�شيع  من 
القرارات  من  جملة  واتخذ  االأعمال 
التنمية  ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق  م���ن  ال���ت���ي 
وتطوير  ال�����ش��ارق��ة  ب��اإم��ارة  ال�شاملة 
امل���وؤ����ش�������ش���ات وال�����دوائ�����ر  ال���ع���م���ل يف 

املحلية.
وبداأت جمريات االجتماع بالت�شديق 
على حم�شر اجلل�شة ال�شابقة ليطلع 
اأعمال  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  ب��ع��ده��ا  املجل�س 

اللجنة العليا للموارد الب�شرية.
واأك�����د ال���دك���ت���ور ط����ارق ���ش��ل��ط��ان بن 
للموارد  العليا  اللجنة  رئي�س  خ��ادم 
الب�شرية اأن جميع القرارات التي مت 
روؤية  حتقيق  اإط��ار  يف  تاأتي  اتخاذها 
اإمارة ال�شارقة مبا يعك�س التوجيهات 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب  ال��ك��رمي��ة 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة 
للعمل  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف 
واملوؤ�ش�شات  ال���دوائ���ر  يف  وال��ع��ام��ل��ني 

املحلية.
العليا  اللجنة  اأع��م��ال  ت��ق��ري��ر  وب���ني 
عقدت  اللجنة  اأن  الب�شرية  للموارد 
االأول  الن�شف  خلل  اجتماعا   27
ودرا�شة  ب��ح��ث  ومت   2018 ل�����ش��ن��ة 
اللجنة  على  عر�شها  مت  حالة   52
اإىل  ت��ظ��ل��م  ح�����االت   8 اإىل  اإ����ش���اف���ة 

جانب 19 خطابا مت ار�شاله للجهات 
احلكومية.

وقدم املجل�س �شكره للجنة والقائمني 
ما  ك��ل  متابعة  على  العمل  يف  عليها 
وتطويرها  الوظيفية  بالبيئة  يتعلق 

وحتفيز العاملني وت�شجيعهم.
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  م����ن  وح���ر����ش���ا 
اخلدمات  اأف�شل  على  الوقوف  على 
الدوائر  تقدمها  ال��ت��ي  وامل��م��ار���ش��ات 
يخدم  امل���ح���ل���ي���ة مب����ا  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ال�شارقة  املواطنني يف مدن ومناطق 
امل�شاريع  على  املجل�س  اطلع   .. كافة 
التخطيط  دائ��رة  ت�شرف عليها  التي 
م�شروع  ���ش��م��ن��ه��ا  وم�����ن  وامل�������ش���اح���ة 
للمناطق  ال���ه���ن���د����ش���ي���ة  االأع������م������ال 

اجلديدة.
وقدم �شعادة املهند�س خالد بن بطي 
التخطيط  دائ������رة  رئ��ي�����س  امل���ه���ريي 

وامل�شاحة نبذة تف�شيلية عن مراحل 
االأوىل  املرحلة  ب���داأت  حيث  امل�شروع 
15 منطقة  لت�شمل   2008 عام  يف 
بتكلفة بلغت 9 مليني و137 األف 
والتي  الثانية  املرحلة  و�شملت  درهم 
 32  ..  2013 ع��ام  فيها  ال��ب��دء  مت 
 8 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  منطقة 

مليني و 782 األف درهم.
الثالثة  امل��رح��ل��ة  اأن  امل���ه���ريي  وب���ني 
الوحدات  للطلب على  ا�شتجابة  تعد 
اأحد  باعتبارها  للمواطنني  ال�شكنية 
من  ال�����ش��ام��ل��ة  التنمية  حم���اور  اأه���م 
ومن  ال�شكنية  املناطق  تهيئة  خ��لل 
ال�شنوف  منطقتي  تو�شعة  �شمنها 
ال�شارقة  مب��دي��ن��ة  ال�شكنية  وب��ل��ي��دة 
وكلباء  خ��ورف��ك��ان  مل��دي��ن��ت��ي  اإ���ش��اف��ة 
االإج��م��ايل من  االح��ت��ي��اج  التي يقدر 
 3060 اإىل  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  ال����وح����دات 

قطعة اأر�س.
امل�شروع  من  الثالثة  املرحلة  وت�شمل 
االأعمال الهند�شية واالأعمال املتعلقة 
وت�شميم  وال������ردم  احل���ف���ر  ب��ك��م��ي��ات 
وت�شميم  االأرا����ش���ي  ق��ط��ع  منا�شيب 
لقطاعات  ال����ع����ام����ة  امل����خ����ط����ط����ات 

الطرق.
عدد  ت���ق���دمي  اإىل  امل���ه���ريي  وان��ت��ه��ى 
�شاأنها  م���ن  ال���ت���ي  ال��ت��و���ش��ي��ات  م���ن 
للمواطنني  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي 

والقاطنني على اأر�س ال�شارقة.
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ال��ت��و���ش��ي��ات التي 
جهودها  مثمنا   .. ال��دائ��رة  قدمتها 
امل�شاريع  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
تهيئة  يف  امل���ه���م���ة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
املناطق ال�شكنية مبا ي�شهم يف حتقيق 

اال�شتقرار االأ�شري.
ك��م��ا اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س اإ����ش���اف���ة بند 

مركبات النقل وقطر املركبات لنظام 
ال�شارقة  اإم������ارة  يف  امل���رك���ب���ات  ت��ت��ب��ع 
اإىل حتقيق  االإ���ش��اف��ة  ت��ه��دف  ح��ي��ث 

ال�����ش��ي��ط��رة االأم���ن���ي���ة ل���ل���وق���اي���ة من 
جرائم �شرقة املركبات وزيادة الوعي 
وتوجيه  القاطرات  ل�شائقي  االأمني 

���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م ح������ول ال���ت���ع���ام���ل مع 
احلاالت امل�شبوهة واحلد من تهريب 

املركبات امل�شروقة خلارج الدولة.

 •• ال�شارقة-الفجر:

نظمت فروع نادي �شيدات ال�شارقة، 
الزهراء،  م�شت�شفى  م��ع  بالتعاون 
دورة اإ�شعافات اأولية لرفع م�شتوى 
ال���وع���ي وال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��ح��ي��ة لدى 
حر�شها  م��ن  ان��ط��لق��اً  موظفيها، 
ك�����وادر عاملة  ت��اأه��ي��ل  امل�����ش��ت��م��ر يف 
م��وؤه��ل��ة وق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 
ح��������االت ال������ط������وارئ واحل�����������وادث، 
احلاالت  م��ع  للتعامل  لتجهيزهم 
اإن���ق���اذ حياة  ال���ط���ارئ ل��لإ���ش��ه��ام يف 
التخفيف  اأو  امل�شابني  االأ�شخا�س 

من حدة اإ�شابتهم.
قدمها  ال���ت���ي  ال��������دورة  وت���ن���اول���ت 
م�شت�شفى  م����ن  م���ب���اي���ا  ال���دك���ت���ور 
الزهراء، دكتوراه يف طب الطوارئ، 

اأ���ش��ا���ش��ي��ات االإ����ش���ع���اف���ات االأول���ي���ة، 
االأولية  الطبية  العناية  وم��ب��ادئ 
واإن���ع���ا����س ال��ق��ل��ب وال���رئ���ة واإج�����راء 
ال��ت��ن��ف�����س ال�����ش��ن��اع��ي يف احل����االت 
ال�����ط�����ارئ�����ة. وت�������ش���م���ن���ت ال��������دورة 
النظرية  التدريبات  من  جمموعة 
بتعليمهم  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
كيفية  ح�����ول  ال����لزم����ة  امل�����ه�����ارات 
الطارئة،  احل�����االت  يف  ال��ت�����ش��رف 
دور  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
امل�����ش��ع��ف��ني  يف تقييم  وم�����ش��وؤول��ي��ة 
اأعرا�س  على  وال��ت��ع��رف  احل����وادث 
الدعم  ت���ق���دمي  ل�����ش��م��ان  احل���ال���ة، 
امل�شعفني  و�����ش����ول  ق���ب���ل  ال��������لزم 
اإىل  ال���ذه���اب  اأو  االخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني 
عبداهلل  م��رمي  وق��ال��ت  امل�شت�شفى. 
الب�شرية  امل����وارد  ق�شم  رئ��ي�����س   –

دورة  ت��ن��ظ��ي��م  ي����اأت����ي  واملالية:” 
فروع  ملوظفي  االأول��ي��ة،  االإ�شعافات 
انطلقاً  ال�����ش��ارق��ة،  ���ش��ي��دات  ن���ادي 
واأولياتنا  امل�����ش��ت��م��ر  ح��ر���ش��ن��ا  م���ن 
�شحة  على  املحافظة  اإىل  الهادفة 

ال��ع��ام��ل��ني وال��������زوار يف ف���روع���ن���ا ، 
العناية  ممار�شات  حول  وتثقيفهم 
االأول�������ي�������ة يف احل�������االت  ال���ط���ب���ي���ة 
للتعامل  وت���اأه���ي���ل���ه���م  ال����ط����ارئ����ة، 
ال�������ش���ل���ي���م م�����ع خم���ت���ل���ف احل������االت 

ال�شحية التي قد يواجهونها داخل 
الفروع، مبا ي�شهم يف رفع م�شتوى 
معرفة  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي 
االإ���ش��ع��اف��ات االأول���ي���ة ل���دى جميع 

اأفراد املجتمع االإماراتي.«

»بيت اخلري« تنظم »مهارات 
العناية بالعميل«

 •• دبي –الفجر:

العناية  “مهارات  دورة  اخلري”  “بيت  نظمت 
التميز  اآف���اق  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  بالعميل” 
ل��ل���ش��ت�����ش��ارات وال���ت���دري���ب، و����ش���ارك ف��ي��ه��ا 25 
الرئي�شي  امل��ق��ر  وذل���ك يف  وم��ت��ط��وع��اً،  م��وظ��ف��اً 
للجمعية. وهدفت الدورة التي ا�شتمرت ثلثة 
اأيام اإىل زيادة معارف وكفاءة العاملني، وتطوير 
اإىل حت�شني  امل���وؤدي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات واالإج�������راءات 

خدمة املتعاملني معهم داخل وخارج اجلمعية، 
لت�شمن جودة عالية يف اأداء موظفيها.

وتطّرق د. حممد ع�شام حمو، اإىل خمتلف فنون 
بطريقة  وامل�شتفيدين  املترعني  مع  التوا�شل 
تطبيقية، واأو�شح اأهمية و�شع اال�شرتاتيجيات 
من  ال��راج��ع��ة  التغذية  على  للح�شول  العالية 
ال��ع��م��لء وحت�����ش��ي��ن��ه��ا، ك��م��ا مت���ت االإ�����ش����ارة اإىل 
مهارات وقواعد اأ�شول ال�شلوك املهني، واملبادئ 

االأ�شا�شية التي يجب التحلي بها.

عبداهلل بن �شامل القا�شمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

خالل دورة قدمتها بالتعاون مع م�شت�شفى الزهراء

فروع نادي �شيدات ال�شارقة تدرب موظفيها على الإ�شعافات الأولية

) جل�ش�ة حواري��ة (  ملجل��س اإداره هيئ��ة املوارد العام��ة

فريق مودة ورحمة يف حماكم دبي يعقد اجتماعًا ملناق�شة مبادرات 2018 خلف�س ن�شبة الطالق
•• دبي –الفجر:

عقد فريق مودة ورحمة اجتماعه الثالث لهذا العام بح�شور �شعادة القا�شي خالد يحيى 
احلو�شني رئي�س حمكمة االأحوال ال�شخ�شية امل�شرف العام للفريق، وال�شيد حممد اأحمد 
العبيديل املدير التنفيذي لقطاع اإدارة الدعوى ورئي�س الفريق ملناق�شة مبادرات الفريق 
الطلق،  ن�شبة  وخف�س  املجتمع  يف  االأ�شري  الوعي  زي��ادة  اإىل  تهدف  التي   2018 لعام 
تعزيزا للأمن واالأمان االأ�شري و وتقوية للروابط االإن�شانية االأ�شرية الأن االأ�شرة اخللية 
االأوىل يف املجتمع. حيث اأ�شار حممد العبيديل مت اعتماد عدد من املبادرات منها، مبادرة 
املودة والرحمة  امللتزمة ملعايري  االأ�شر  اأف�شل  اإىل تكرمي  االأ�شرة االإيجابية والتي تهدف 
من  االأوىل  ال�شنة  خ��لل  تتم  الطلق  ح��االت  معظم  اأن  مو�شحاً  وال�شعادة،  واالإيجابية 
اإطارها  امل�شكلة وحماولة و�شعها يف  الت�شدي لهذة  ال�شروري  ال��زواج ومن هنا كان من 
العملي ال�شحيح متهيدا لطرح حلول تخفف نوعا ما من ن�شبة الطلق واإيجاد احللول 
املنا�شبة لتفادي هذه امل�شكلة فجاءت مبادرة “ مودة ورحمة” والتي نهدف من خللها اإىل 
العمل جديا للتخفيف من م�شكلة الطلق والهجران واإيجاد احللول املنا�شبة وحماولة 
�شيقومون  ال��ذي��ن  املحا�شرين  ج���دول  اع��ت��م��اد  مت  كما  ال��ب��ني.  ذات  واإ���ش��لح  ال�شمل  مل 
مبحا�شرات توعوية للمقبلني على الزواج بالتن�شيق مع �شندوق الزواج، كما مت االتفاق 

على تفعيل دور و�شائل التوا�شل االجتماعي يف املوا�شيع املجتمعية.

املعهد الدويل للثقافة الدبلوما�شية يوؤكد عمق العالقات 
مع ال�شني واأثرها يف تعزيز اأمن وا�شتقرار املنطقة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ب��ح��ث ���ش��ع��ادة داود ال��ه��اج��ري م��دي��ر ع���ام ب��ل��دي��ة دبي 
عام  قن�شل  راوور  ج��ون��رت  ���ش��ع��ادة  ا�شتقباله  خ���لل 
اأمل��ان��ي��ا االحت���ادي���ة ل���دى ال��دول��ة التعاون  ج��م��ه��وري��ة 
وت��ع��زي��ز ال��ع��لق��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني وت��ب��ادل اخلرات 

لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة.

امل�شتمر يف  ال��ت��وا���ش��ل  اأه��م��ي��ة  ال��ه��اج��ري على  و���ش��دد 
الناجحة  املتميزة واخل��رات  اال�شتفادة من اخلرات 
يف خمتلف جماالت العمل والتي تهدف يف املقام االأول 
اإىل حتقيق االأه��داف املرجوة. من جانبه اأ�شاد راوور 
باالإجنازات الفريدة لبلدية دبي يف خمتلف القطاعات 
مما اأدى اإىل تطور ملحوظ �شهدته االإمارة يف جمال 

العمل البلدي واخلدمات املجتمعية.

•• اأبوظبي-وام:

للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  اأب��وظ��ب��ي يف  ���ش��رط��ة  ن��اق�����ش��ت 
الدبلوما�شية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����ش��ف��ارات  ل�����ش��وؤون  ال��دائ��م��ة 
برئا�شة اللواء مبارك عبد اهلل املهريي مدير قطاع املهام 
اخلا�شة نتائج املنظومة االأمنية ال�شاملة وخمرجاتها 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  امل�شتقبلية  التطورات  مواكبة  يف 
وفق خطط تركز على حتقيق اأعلى املوؤ�شرات االإيجابية 

مل�شرية االأمن واالأمان واال�شتقرار يف اإمارة اأبوظبي.
واأكد اللواء املهريي حر�س �شرطة اأبوظبي على تعزيز 

الهيئات  و  لل�شفارات  التابعة  املن�شاآت  تاأمني  منظومة 
اأعلى  و  التقنية  االأ�شاليب  اأح���دث  وف��ق  الدبلوما�شية 
ا�شرتاتيجية  تفعيل  ع��ر  وال��ت��اأم��ني  احلماية  درج���ات 
ال��ذك��اء اال���ش��ط��ن��اع��ي يف امل��ج��ال االأم��ن��ي .. الف��ت��ا اإىل 
اأف�شل  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت�شخري  اأه��م��ي��ة 
وتدريبها  الب�شرية  ال��ك��وادر  م��ه��ارات  �شقل  و  النتائج 
اأف�شل التقنيات يف جمال تاأمني وحماية املن�شاآت  على 

الدبلوما�شية.
ح�شر االجتماع من وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
االأع�����ش��اء ���ش��ع��ادة ���ش��امل حم��م��د ال��زع��اب��ي م��دي��ر اإدارة 

التعاون االأمني الدويل و�شعادة حممد علي ال�شام�شي 
مدير اإدارة �شوؤون الدبلوما�شيني كما ح�شره املهند�س 
مركز  من  الكعبي  حممد  وعلي  املرزوقي  حمود  خالد 

املتابعة والتحكم.
عتيق  �شعيد  العميد  اأبوظبي  �شرطة  من  ح�شره  كما 
يف  الدبلوما�شية  املن�شاآت  حماية  اإدارة  مدير  الكويتي 
ق��ط��اع امل��ه��ام اخل��ا���ش��ة وامل��ق��دم حممد اأح��م��د الزعابي 
�شيف  الدكتور  وال��رائ��د  ال�شفارات  ���ش��وؤون  ق�شم  رئي�س 
والتطوير  اال�شرتاتيجية  ق�شم  رئي�س  النقبي  حممد 

املوؤ�ش�شي.

بلدية دبي تبحث مع القن�شلية 
الأملانية تبادل اخلربات

»�شرطة اأبوظبي« ت�شت�شرف امل�شتقبل يف تاأمني املن�شاآت الدبلوما�شية

•• الفجرية -وام:

 اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  اأن 
للتنمية  ج����دي����داً  ف���ه���م���اً  ق���دم���ت 
امل�����ش��ت��دام��ة، ح��ني اع��ت��م��دت، ومنذ 
اال�شتثمار  ���ش��ي��ا���ش��ة  م��ب��ك��ر،  وق����ت 
ب��االإن�����ش��ان، م��ب��دي��اً اع��ت��زازه بنجاح 
ق���واع���د متينة  اإر�����ش����اء  ال���دول���ة يف 
ت��ت��م��ت��ع مبعايري  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ب��ي��ئ��ة 
رعاية  م��ث��م��ن��ا  امل�������ش���ت���وى  ع���امل���ي���ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واه��ت��م��ام 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن 
واأخوانهم  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى 
ا���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام االإم�����ارات 
امل��ت��وا���ش��ل مل�شرية  ���ش��م��وه��م  ودع����م 

التعليم وتطويرها يف الدولة.
 واأ�شار �شمو ويل عهد الفجرية اإىل 
قاعدتنا  ي��زل  ومل  ك��ان  التعليم  اأن 
االحتاد  ���ش��رح  ت��دع��ي��م  يف  ال�شلبة 

امل�شتقبل،  يف  احل��ق��ي��ق��ي  وره���ان���ن���ا 
ال�����ش��ي��اق قول  م�����ش��ت��ذك��را يف ه����ذا 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�شلحة يف كلمته بالقمة احلكومية 
الناجح  “اال�شتثمار  ب��اأن   ،2015
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ل���ن ي��ج��ع��ل م���ن ن�شوب 
كبرية  م�شكلة  املنطقة  يف  ال��ن��ف��ط 

على الدولة«.
 جاء ذلك خلل تكرمي �شمو ال�شيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
طلب ال�شف الثاين ع�شر االأوائل 
والفجرية  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
للعام ال��درا���ش��ي احل���ايل، وذل���ك يف 
احل��ف��ل ال���ذي اأق���ام���ه ���ش��ب��اح ام�س 
التعليم  رع��اي��ة  جم��ل�����س  ال��ث��لث��اء 
بحكومة  االأك���ادمي���ي���ة  وال�������ش���وؤون 
م���ع منطقة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ف��ج��رية 
الفجرية التعليمية، يف مركز وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة بالفجرية.

الفجرية  ع���ه���د  ويل  ���ش��م��و   وق������ام 
ب��ت��ك��رمي 40 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة من 
احلا�شلني على املراكز االأوىل على 
م�شتوى الدولة واإمارة الفجرية، يف 
ال�شف الثاين ع�شرمب�شاريه العام و 
املتقدم وطلبة ثانوية التكنولوجيا 

اأ�شحاب  الطلبة  وم��ن  التطبيقية 
ال��ه��م��م، واأب���ن���اء ال�����ش��ه��داء واأوائ�����ل 
االأكر  والدار�س  امل�شتمر،  التعليم 
���ش��م��وه مديري  ك����رم  ك��م��ا   . ���ش��ن��اً 
تفوقاً  اأبناوؤها  حقق  التي  امل��دار���س 
والفجرية  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال���ق���ي���ادات  ت����ك����رمي  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ال���رتب���وي���ة ال�����ش��اب��ق��ة وال���ق���ي���ادات 

والداعمني  احل���ال���ي���ة  ال���رتب���وي���ة 
���ش��م��و ويل  ال��ت��ك��رمي.  وهناأ  حل��ف��ل 
متمنياً  امل��ك��رم��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ال��ع��ه��د 
موا�شلة  يف  والنجاح  التوفيق  لهم 
وتطوير  ال���ع���ل���م���ي���ة  م�������ش���ريت���ه���م 
واالبتكار  واالإب���������داع  م���ق���درات���ه���م 
وت��ق��دمي اجل��دي��د واملختلف ك��ل يف 
ويحقق  ال��دول��ة  يخدم  مبا  جماله 

باأبناء  ث��ق��ت��ه  جم�����دداً  م�����ش��احل��ه��ا، 
ع��ل��ى تعزيز  وق���درت���ه���م  االإم�������ارات 

املكانة املرموقة لدولة االمارات.
 واأ�شاد �شموه بالنتائج املتميزة التي 
على  الفجرية  اإم���ارة  طلبة  حققها 
م�شتوى الدولة وامل�شتوى املحلي.. 
مثنياً جهود جمل�س رعاية التعليم 
وال�شوؤون االأكادميية بالفجرية، يف 

واإر�شادهم  الطلبة  متابعة  ميدان 
التي  االأكادميية  التخ�ش�شات  اإىل 
التنمية  خ��ط��ط  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي 

ال�شاملة يف الدولة.
 بدوره توجه �شعادة امل�شت�شار را�شد 
رئي�س  احلفيتي  حماد  �شيف  عبيد 
وال�شوؤون  التعليم  رع��اي��ة  جمل�س 
كلمة  يف  ب��ال��ف��ج��رية  االأك����ادمي����ي����ة 

األ����ق����اه����ا خ�����لل ح���ف���ل ال���ت���ك���رمي، 
والتريك  ال��ت��ه��اين  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
ح��م��د ب���ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
الفجرية،  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  و�شمو 
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ن���ج���اح امل��ت��م��ي��ز ال���ذي 
وط��ال��ب��ات مدار�س  ط���لب  ح��ق��ق��ه 
الثانوية  امتحانات  خ��لل  االإم���ارة 

العامة.
ورعاية  ح�����ش��ور  احل��ف��ي��ت��ي   و�شكر 
ال��ف��ج��رية حلفل  ع��ه��د  ���ش��م��و ويل 
ما  اأن  اإىل  م�شرياً  االأوائ���ل،  تكرمي 
جناح  م��ن  ال��ف��ج��رية  طلبة  حق�قه 
اأو طفرة  عار�شاً  اأم��راً  ومتيز لي�س 
م��رت يف غفلة من ال��زم��ن، بل عن 
متوا�شل  وج���ه���د  واع  ت��خ��ط��ي��ط 

ونتيجة عمل دائب.
 وق��������ال امل�������ش���ت�������ش���ار احل���ف���ي���ت���ي ان 
اإم�����ارة ال��ف��ج��رية وب��ت��وج��ي��ه��ات من 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
املجل�س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي  حم��م��د 
ال��ف��ج��رية وبدعمه  االأع���ل���ى ح��اك��م 
اللحمدود رعت امل�شرية التعليمية 
التقدم  �شبيل  يف  ال�شعاب  وذل��ل��ت 
مرافئ  اإىل  ب���االأب���ن���اء  وال��ن��ه��و���س 

ال��ت��ق��دم وال��ت��م��ي��ز، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�شيخ  �شمو  من  امل�شتمرة  املتابعة 
حم���م���د ب����ن ح���م���د ال�������ش���رق���ي ويل 
عهد الفجرية الذي يحر�س دائما 
كل م�شهد  يكون يف �شورة  اأن  على 
فعالياته،  ع��ل��ى  ي��ق��ف  اإذ  ت���رب���وي، 
وي�شهم يف حتقيق متطلباته، ولقد 
التعليمية  ال��ف��ج��رية  ملنطقة  ك���ان 
ن�شيب وافر من هذه الرعاية، مما 
كان له االأثر الطيب يف حتقيق هذه 

النتائج امل�شرفة.
�شامل  �شعادة  التكرمي  حفل   ح�شر 
العهد،  ويل  مكتب  مدير  الزحمي 
و�شعادة امل�شت�شار را�شد عبيد �شيف 
رئ���ي�������س جمل�س  ح���م���اد احل��ف��ي��ت��ي 
رعاية التعليم وال�شوؤون االأكادميية 
خمي�س  خليفة  و�شعادة  بالفجرية. 
اأح��م��د اخلزميي  م��ط��ر وال��دك��ت��ور 
واالأ�شتاذة  التعليم،  اأع�شاء جمل�س 
منطقة  م��دي��رة  ال�شماحي  �شندية 
و�شالح  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال���ف���ج���رية 
�شليمان نائب مدير املنطقة، وعدد 
واملعلمني  امل����دار�����س  م���دي���ري  م���ن 
اأ�شرة  واأع�������ش���اء  االأم������ور  واأول����ي����اء 
ال���ت���وج���ي���ه وم���������ش����وؤويل ال����دوائ����ر 
وال��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة واالحت���ادي���ة يف 

االإمارة.

حممد ال�شرقي يكرم اأوائل الثانوية العامة على م�شتوى الدولة والفجرية

الحتادية للموارد الب�شرية تناق�س مع اجلهات احلكومية اأبرز التحديات
•• دبي -وام: 

للموارد  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
الب�شرية احلكومية، موؤخراً، يف دبي، 
بالتح�شريات  خ��ا���ش��ة  ع��م��ل  ور���ش��ة 
االجتماعات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل���ل���دورة 
ال�����ش��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دول����ة االإم�����ارات 
امل���زم���ع عقدها  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأكتوبر  و4   3 ي���وم���ي  اأب���وظ���ب���ي  يف 
الت�شاور  منها  ال��ه��دف  وك��ان  املقبل، 
االحتادية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  مع 
التحديات  اأب�������رز  ح�����ول  وامل���ح���ل���ي���ة 
اال�شرتاتيجية واملبادرات ذات ال�شلة 

مبحور املوارد الب�شرية احلكومية.
ويف كلمة له خلل الور�شة اأكد �شعادة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د املنان 
�شرريادة  اأن  الهيئة  عام  العور مدير 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم���������ارات  دول�����ة 
وتبوئها املراكز االأوىل عاملياً يكمن يف 
امتلكها موارد ب�شرية كفوؤة ومتميزة 
املتغريات  كافة  مواكبة  م��ن  متكنها 
ال�شعد  خمتلف  ع��ل��ى  وامل�����ش��ت��ج��دات 
وا�شت�شراف  امل����ج����االت،  ج��م��ي��ع  ويف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ور���ش��م��ه م���لحم���ه، وهو 
لوال  ليتحقق  ي��ك��ن  ال���ذي مل  االأم����ر 

اإمياناً  ت��وؤم��ن  حكيمة  ق��ي��ادة  وج���ود 
املوارد  يف  اال�شتثمار  باأهمية  را�شخاً 
لتطوير  ج��اه��دة  وت�شعى  الب�شرية، 
مقومات  ك���اف���ة  وت���وف���ري  ق���درات���ه���ا 
اأهمية  على  و�شدد  واأ�شباب متكينها. 
اخلرات  وتبادل  والتن�شيق  التعاون 
الناجحة يف  وامل��م��ار���ش��ات  وال��ت��ج��ارب 
خمتلف املجاالت بني كافة موؤ�ش�شات 
مل��ا فيه  واملحلية،  االحت��ادي��ة  ال��دول��ة 
احلكومي،  العمل  منظومة  تطوير 
الريادية  وتر�شيخ  ك��ف��اءت��ه،  وتعزيز 
مبا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  للدولة  العاملية 
قيادتنا  وت��ط��ل��ع��ات  ت��وج��ه��ات  يحقق 
الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
“حفظه اهلل”، واأخيه  رئي�س الدولة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دبي 
“رعاه اهلل”، واأخيهما �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
االأعلى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد 

للقوات امل�شلحة.
اأن هذه  اإىل  واأ�شار مدير عام الهيئة 

مكتب  م��ع  بالتن�شيق  ت��اأت��ي  ال��ور���ش��ة 
رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س ال������وزراء، ويف اإط���ار 
مبادرات  اإجن���اح  على  الهيئة  حر�س 
ال��ب�����ش��ري��ة احلكومية  امل�����وارد  حم���ور 
���ش��م��ن اأع���م���ال ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
اجتماعات حكومة االإمارات، واإمياناً 
م��ن��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة اإط�����لع ���ش��رك��ائ��ه��ا يف 
الوزارات واجلهات االحتادية ودوائر 
املوارد الب�شرية يف احلكومات املحلية 
تطبيق  ون���ت���ائ���ج  م�����ش��ت��ج��دات  ع���ل���ى 
التي  ال�شت  الب�شرية  املوارد  مبادرات 
من  االأوىل  ال����دورة  عنها  متخ�شت 
الور�شة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  االج��ت��م��اع��ات، 
رك����زت ع��ل��ى اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات التي 
اإدارة  �شعيد  على  احلكومات  تواجه 

ومتكني مواردها الب�شرية.
اأن الهيئة عقدت، منذ  وبني �شعادته 
خم�شة  من  اأك��رث   ،2017 �شبتمر 
الفني  الفريق  مع  تن�شيقية  ل��ق��اءات 
امل�شكل من الهيئة ومن دوائر املوارد 
مت  املحلية،  احل��ك��وم��ات  يف  الب�شرية 
خللها مناق�شة العديد من االأفكار 
تعزيز  �شاأنها  م��ن  التي  وامل��ق��رتح��ات 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل يف 

احلكومية،  الب�شرية  امل����وارد  جم��ال 
بني احلكومة االحتادية واحلكومات 
كليثم  اأو�شحت  جانبها  من  املحلية. 
ال�شام�شي مدير اإدارة اال�شرتاتيجية 
الور�شة  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ناق�شت املبادرات امل�شرتكة واملقرتحة 
الب�شرية  امل����������وارد  حم������ور  ����ش���م���ن 
االجتماعات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  ل���ل���دورة 
االإم�����ارات،  دول���ة  حل��ك��وم��ة  ال�شنوية 
وتعزيز  مت��ك��ني  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي 
يخدم  مب���ا  ال��ب�����ش��ري��ة،  امل�������وارد  دور 
�شمن  للدولة  احلكومية  التوجهات 
ثلثة حماور هي: /املوارد الب�شرية 
�شكل  واإدارة  ال��رق��م��ي��ة،  احل��ك��وم��ي��ة 
يف  وت�شريعاتها  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
امل�شتقبل،  يف  الب�شرية  امل��وارد  جمال 
واأداء  ك��ف��اءة  لتعزيز  امل��واه��ب  واإدارة 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة. وذك�����رت اأن 
جملة  ناق�شوا  اجلل�شة  يف  امل�شاركني 
العلقة  ذات  املهمة  املو�شوعات  من 
وتاأثري  الب�شرية  امل����وارد  مب�شتقبل 
التكنولوجيا على بيئة العمل ومنها: 
تاأثريات التكنولوجيا على املوؤ�ش�شات 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني، و���ش��ك��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 

املطلوبة  وال���ت���غ���ي���ريات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
ملواكبة  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
العمل  بيئة  ومتطلبات  االأم���ر،  ه��ذا 
واالأ�شلوب  املقبلة،  ال�����ش��ن��وات  خ��لل 
املوظفني  ب���ني  ل��ل��ت��وا���ش��ل  امل���ت���وق���ع 
التكنولوجية  ال���ت���ط���ورات  ظ���ل  يف 
وتاأهيل  ت��ه��ي��ئ��ة  وك��ي��ف��ي��ة  ال���ه���ائ���ل���ة، 
موظفي احلكومة ملتطلبات حكومات 
اإدارة  اآليات  اإىل  باالإ�شافة  امل�شتقبل، 
احلكومية،  وال����ك����ف����اءات  امل����واه����ب 
وامل���ه���ارات امل��ط��ل��وب ال��رتك��ي��ز عليها 
م��وظ��ف��ي احلكومة  ق����درات  ل��ت��ع��زي��ز 
على التكيف مع التغريات امل�شتقبلية 
يف �شوق العمل/. من جانبها قدمت 
مها خمي�س تنفيذي رئي�شي �شيا�شات 
وبحوث يف الهيئة عر�شاً �شلطت من 
اأب��رز م�شتجدات  ال�شوء على  خلله 
املوارد  مب��ب��ادرات  يتعلق  فيما  العمل 
ال��ب�����ش��ري��ة ال�����ش��ت ال���ت���ي ن��ت��ج��ت عن 
الدورة االأوىل للجتماعات ال�شنوية 
حل��ك��وم��ة االإم������ارات ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
خللها  واأدارت  امل��ا���ش��ي،  �شبتمر 
الب�شرية  امل���������وارد  حم�����ور  ال���ه���ي���ئ���ة 
وتكامل  /مواءمة  وه��ي:  احلكومية، 

الب�شرية،  امل���وارد  واأن��ظ��م��ة  �شيا�شات 
وت���ق���ي���ي���م م�������ش���ت���وى ن�������ش���ج امل�������وارد 
املوحدة  البيانات  وقاعدة  الب�شرية، 
للموارد الب�شرية احلكومية، وبرنامج 
ال�����ش��ا���ش��ات ال��ذك��ي��ة الأن��ظ��م��ة امل����وارد 
املهارات  درا���ش��ة  وم��ب��ادرة  الب�شرية، 
امل�شتقبلية للوظائف، واأخرياً تو�شيع 
الب�شرية  امل���وارد  ن��ادي  انت�شار  رقعة 

ليغطي جميع اإمارات الدولة.
�شعادة  ج��ان��ب  اإىل  ال���ور����ش���ة  ح�����ش��ر 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن ع��ب��د املنان 
ال���ع���ور م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ك���ل من: 
املدير  ال�������ش���وي���دي  ع��ائ�����ش��ة  ����ش���ع���ادة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ���ش��ي��ا���ش��ات امل���وارد 
و�����ش����ع����ادة  ال����ه����ي����ئ����ة،  ال���ب�������ش���ري���ة يف 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال�����ش��وي��دي  ل��ي��ل��ى 
ل��ق��ط��اع ال���رام���ج وت��خ��ط��ي��ط امل���وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة، و���ش��ع��ادة اإب��راه��ي��م فكري 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
امل�شاندة يف الهيئة، وعدد من مدراء 
الهيئة،  يف  واالإدارات  ال��ق��ط��اع��ات 
واجلهات  ال�������وزارات  ع���ن  ومم��ث��ل��ون 
االحتادية، ودوائر املوارد الب�شرية يف 

احلكومات املحلية.

رئي�شة وزراء بنجالدي�س 
ت�شتقبل �شفري الدولة 

•• دكا -وام: 

ا�شتقبلت معايل ال�شيخة ح�شينة رئي�شة الوزراء يف جمهورية بنغلدي�س 
ال�شعبية �شعادة �شاعد حممد املهريي �شفري الدولة لدى دكا .

تطوير  و�شبل  امل�شرتك  االهتمام  ذات  االأم��ور  مناق�شة  اللقاء  خلل  مت 
العلقات الثنائية بني البلدين ال�شديقني .
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بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117082
باإ�شم : جموهرات داما�س ذ.م.م 

وعنوانه: �س. ب. 1522 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
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وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن  النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف 

فئات اأخرى ، املجوهرات و االأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
 2018/07/27 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 
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EAT 119995

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم : 117074
باإ�شم : جموهرات داما�س ذ.م.م 

وعنوانه: �س. ب. 1522 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/07/05 وامل�شجلة حتت الرقم : 105665 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن  النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف 

فئات اأخرى ، املجوهرات و االأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
 2018/07/27 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/07/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

EAT 119998

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم : 117070
باإ�شم : جموهرات داما�س ذ.م.م 

وعنوانه: �س. ب. 1522 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2012/04/22 وامل�شجلة حتت الرقم : 117070 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن  النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف 

فئات اأخرى ، املجوهرات و االأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
 2018/07/27 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/07/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

EAT 119997

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الزعامة الذهبية خلدمات التنظيف- 

CN قد تقدموا الينا بطلب �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1141075 

ذ.م.م  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  العامة-  لل�شيانة  الذهبية  الزعامة  �شركة  ان 

ال�شخ�س  �شركة  التنظيف-  خلدمات  الذهبية  الزعامة  �شركة  و   CN  1154014

ح�شن  عبدالعزيز  ال�شيد  من  مملوكتان  كلهما   CN  1141075 ذ.م.م  الواحد 

تندمج  بحيث  اندماج  بطلب   2018/07/16 بتاريخ  تقدمتا  قد  برقو  عبدالعزيز 

االأوىل يف الثانية وعلى اأي من دائني اإحدى ال�شركتني ولكل ذي م�شلحة االعرتا�س 

على االندماج لدى مقر ال�شركة الداجمة الكائن يف اأبوظبي �شارع خليفة بناية علي 

واإر�شال ن�شخة من االإعرتا�س  الفهيم خلل مهلة 30 يوم من ن�شر هذا االإعلن 

لدائرة التنمية االقت�شادية يف اأبوظبي.

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

ال�شخ�س  �شركة  التنظيف-  خلدمات  الذهبية  من/الزعامة  جتاري  ا�شم  تعديل 

الواحد ذ.م.م

ALZAAMA GOLDEN CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/يونيفر�شال خلدمات التنظيف- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

UNIVERSAL CLEANING SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

�شوفيه   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ع����ب����دو  ك����م����ال 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )pE4217870( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0553133320

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

بال�شني  هل  مع  بالتعاون  العربية  االإذاع���ة  �شبكة  اأعلنت 
اإذاع���ي���ة رق��م��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة ال�شينية  اأح����دث حم��ط��ة  اإط����لق 
وال��ت��ي ت��ب��ث حم��ت��واه��ا ع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة �شمن خطتها 
ال�شينيني  واملقيمني  ال�شياح  مع  للتفاعل  اال�شرتاتيجية 
يف دولة االإم��ارات. وحتمل االإذاع��ة الرقمية اجلديدة ا�شم 
دبي”  ت��ن��ني  “�شوت  يعني  وال����ذي  داين�شينيني  ل���ون  دب���ي 
باللغة ال�شينية ال�شمالية املندرين وميكن ت�شغيل التطبيق 
اخلا�س بها » Dubai Dragon »على كل من هواتف 
اآبل واأندرويد كما �شيتم قريبا توفري االإذاعة للتحميل من 
خلل تطبيق �شبكة االإذاعة العربية اخلا�س بجهاز اآبل تي 
يف ليتمكن امل�شتمعني من الو�شول للإذاعة ب�شهولة يف اأي 

وقت واأي مكان.
وي���اأت���ي اإط����لق االإذاع������ة اجل���دي���دة ب��ال��ت��زام��ن م��ع مبادرة 

مرا�س  �شركتي  بني  امل�شرتكة  املبادرة   - بال�شني”  “هل 
�شنوية  اأج��ن��دة  توفري  على  تعمل  وال��ت��ي   - القاب�شة  ودب��ي 
املتزايدة  االأع���داد  ت�شتهدف  الرتفيهية  بالفعاليات  حافلة 
ال��دول��ة من  ال�����ش��ني وامل��ق��ي��م��ني يف  ال��ق��ادم��ني م��ن  لل�شياح 
خلل الوجهات واملرافق التابعة لكل منها وت�شلط ال�شوء 
لل�شياحة  االأ�شا�شية  الرتفيهية  الوجهات  كاأحد  دب��ي  على 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعل  ماجد  ال�شيخ  وق��ال  ال�شينية. 
مبادرة “هل بال�شني” اإن تزامن اإطلق االإذاعة اجلديدة 
مع الزيارة الر�شمية لفخامة �شي جني بينغ رئي�س جمهورية 
ال�شني ال�شعبية اإىل دولة االإمارات يهدف لتعزيز العلقات 

والروابط احلكومية بني الدولتني.

واأو�شح اأن مبادرة “هل بال�شني “ تهدف لتعزيز التعاون 
مع ال�شركات املحلية والدولية مبا ي�شهم يف تطوير وزيادة 
االأن�شطة التجارية وال�شياحية املتبادلة ويرتقي بالعلقات 
على  تركز  املبادرة  اأن  اإىل  وال�شني.. م�شريا  االإم���ارات  بني 
اإىل  ال�شينني  ال��زوار  التي جتتذب  جمموعة من اجلوانب 

دبي كالثقافة والرتاث والرتفيه واال�شتجمام والت�شوق.
ال�شينيني  وامل��ق��ي��م��ني  ل���ل���زوار  ت��وف��ر  امل���ب���ادرة  اأن  واأ����ش���اف 
جمموعة من التجارب واخلدمات مثل اخلط ال�شاخن بلغة 
الراديو  اإىل  اإ�شافة  كون�شريج  وخدمة  ال�شينية  املندرين 
مدير  الر�شيد  حممود  اأك��د  جهته  م��ن  ال�شيني.  الرقمي 
عام �شبكة االإذاع��ة العربية - اأكر �شبكة اإذاعية يف املنطقة 

التي  اال�شرتاتيجية  اخلطط  دع��م  على  ال�شبكة  حر�س   -
تطلقها حكومة دولة االإمارات الر�شيدة.. الفتا اإىل اأن تفعيل 
االإذاعة الرقمية اجلديدة باللغة ال�شينية ياأتي متا�شيا مع 
التوجهات اال�شرتاتيجية التي تهدف اإىل تطوير العلقات 

االقت�شادية ودعم ج�شور ال�شياحة ال�شينية بني البلدين.
اأ�شلوب  اأ�شا�شيا يف  تلعب دورا  االإذاعية  املحطات  اأن  واأو�شح 
حياة املقيمني على اأر�س االإمارات .. منوها اإىل اأن الهدف 
ال�شينيني يف  املقيمني  خ��دم��ة  ه��و  اجل��دي��دة  االإذاع����ة  م��ن 
لهم  مميزة  واإخ��ب��اري��ة  ترفيهية  من�شة  وت��وف��ري  االإم����ارات 

اإ�شافة اإىل االأعداد املتزايدة من ال�شياح منهم.
واأ�شاف الر�شيد تلعب االإذاعة الرقمية اجلديدة دورا فعاال 

يف مد ج�شور الثقافة االإماراتية وتو�شيلها اإىل امل�شتمع من 
واإخبارية  وثقافية  ترفيهية  بحلة  متميز  حمتوى  خ��لل 
التي  احلكومية  اخل��دم��ات  اأه��م  اإىل  خللها  م��ن  ليتعرف 
توفرها دولة االإمارات وخمتلف الفعاليات الرتفيهية التي 
خمتلف  يف  والعاملية  املحلية  امل�شتجدات  واآخ��ر  ت�شت�شيفها 
االأ�شعدة بجانب ت�شليط ال�شوء على اأهم االأبعاد الثقافية 
الغنية لدولة االإمارات .. متوقعا اأن ت�شتمر اأعداد املقيمني 
والتطور  النمو  ظ��ل  يف  ب��ال��ت��زاي��د  االإم�����ارات  يف  ال�شينيني 
الدولة حيث يبلغ عددهم حاليا  الذي ت�شهده  االقت�شادي 

األفا.  174
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن ���ش��ب��ك��ة االإذاع������ة ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��ت��ر اأكرث 
تبث  حيث  املنطقة  يف  ثقافيا  تنوعا  االإعلمية  املجموعات 
االإذاع��ي��ة �شهرة  اأك��رث املحطات  حمتواها يوميا من خ��لل 
وجناحا ب�شبع لغات خمتلفة وتتوا�شل مع اأكرث من 200 

جن�شية.

•• اأبوظبي-وام:

اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  ق��ال 
املجل�س  رئ���ي�������س  دول������ة  وزي������ر  اجل����اب����ر 
ال����ع����لق����ات  اإن  ل������لإع������لم  ال����وط����ن����ي 
طويل  ت��اري��خ  لها  ال�شينية  االإم��ارات��ي��ة 
االقت�شادي  ال��ت��ع��اون  م��ن  ع��ري��ق  واإرث 
م��ن��ذ ع��ه��د ال��وال��د امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور له 
ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان - 
ك���ان حري�شاً  ال���ذي   - ث���راه  ط��ي��ب اهلل 
وتعزيز  بناء  على  وم�شتمر  دائ��م  ب�شكل 
املهمة، حيث كان رحمه  العلقات  هذه 
اهلل �شاحب روؤية ا�شت�شرافية ا�شتطاعت 
حتديد اأهمية الدور املهم الذي تقوم به 

ال�شني يف املجتمع الدويل.
الوطني  املجل�س  رئي�س  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
زيارة  مبنا�شبة  ت�شريح  يف   - ل��لإع��لم 
����ش���ي ج����ني بينغ  ال�����ش��ي��ن��ي  ال���رئ���ي�������س 
اأن  اإىل   - االإم����ارات  دول���ة  اإىل  املرتقبة 
جمهورية ال�شني ال�شعبية تعتر اليوم 

واحدة من اأهم القوى الفاعلة واملوؤثرة 
يف ال��ع��لق��ات ال��دول��ي��ة، لي�س ف��ق��ط يف 
بل  واالقت�شادية،  ال�شيا�شية  امل��ج��االت 
والقطاعات  امل��ج��االت  م��ن  العديد  ويف 
ب��ل��ع��ب دور مهم  ت��ق��وم  ال��ت��ي  االأخ������رى 

وفعال فيها.
الر�شيدة  القيادة  اأن  على  معاليه  واأك��د 
يف دول��ة االإم���ارات م�شتمرة يف نهج مد 
وبناء وتعزيز ج�شور التعاون والتوا�شل 
تعتر  وبالتاأكيد  ال���دويل،  املجتمع  مع 
الرئي�شيني  اللعبني  اأه��م  من  ال�شني 
اأن  اإىل  ..م��ن��وه��ا  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وال�شني  االإم���ارات  دول��ة  العلقات بني 
���ش��ه��دت ن��ق��ل��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ون���وع���ي���ة بعد 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  زيارة �شاحب 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
اإىل   ، امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

بكني يف دي�شمر 2015.
وح���ول طبيعة ال��ع��لق��ة ب��ني االإم����ارات 
“علقتنا  معاليه:  اأ���ش��اف   ، وال�����ش��ني 

ا�شرتاتيجية  ع��لق��ة  ه��ي  ال�����ش��ني  م��ع 
طويلة االأمد، ت�شمل خمتلف اجلوانب، 
والثقافية  واالق��ت�����ش��ادي��ة،  ال�شيا�شية، 
من  وغريها  وال�شياحية،  واالجتماعية 
القطاعات واملجاالت” حيث اأن العلقة 
مبادئ  اإىل  ت�شتند  ال�شينية  االإماراتية 
االإيجابي  والتعاون  املتبادل،  االح��رتام 
يف  امل�شرتكة  امل�شالح  لتحقيق  والبّناء، 

�شتى املجاالت والقطاعات.
واأك����د م��ع��ايل رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الوطني 
االإم����������ارات، دول���ة  اأن دول�����ة  ل����لإع����لم 
دائما ب�شيوفها وترحب  تعتز  م�شيافة 
قيادة  االإم�����ارات  دول���ة  وبالتاأكيد  ب��ه��م، 
بالزيارة  ت���رح���ب  و����ش���ع���ب���ا،  وح���ك���وم���ة 
املرتقبة لفخامة الرئي�س ال�شيني �شي 
تعتر هذه   : معاليه  وق��ال  بينغ.  جني 
الزيارة مهمة كونها اأول زيارة خارجية 
اإعادة  بعد  ال�شيني  الرئي�س  بها  يقوم 
ان��ت��خ��اب��ه، وب��ال��ت��ايل ت��اأت��ي ه��ذه الزيارة 
لتوؤكد املكانة املهمة التي حققتها دولة 

االإمارات بف�شل روؤية القيادة الر�شيدة ، 
هذه الزيارة �شت�شهم يف تعزيز العلقات 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب���ني دول�����ة االإم�������ارات 
م�شتوى  اإىل  ب��ه��ا  واالرت���ق���اء  وال�����ش��ني، 
ال�شاملة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�������ش���راك���ة 
البلدين  القيادتني يف  واأن لدى  خا�شة 
بالن�شبة  م�شرتكة  ن��ظ��رة  ال�����ش��دي��ق��ني 
اأن  اأهمها  وم��ن  االأ�شا�شية،  للموا�شيع 
هي  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية 
واال�شتقرار  االأم���ن  لتحقيق  االأ���ش��ا���س 
ت�شهم  ال��ت��ي  وه��ي  وال��ع��امل،  املنطقة  يف 
يف مكافحة التطرف واالإره��اب وتعزيز 
وال�شلم  وال�������ش���ل���م  واالأم���������ان  االأم�������ن 
واالزده���ار  النمو  وحتقيق  واال�شتقرار 

والتقدم للإن�شانية ككل«.
وب���ني م��ع��ايل رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الوطني 
اال�شرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  اأن  ل���لإع���لم، 
بني دول��ة االإم���ارات وجمهورية ال�شني 
خري  حت��ق��ي��ق  اإىل  ي���ه���دف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة، 
وم�����ش��ل��ح��ة ال���ب���ل���دي���ن ال�����ش��دي��ق��ني يف 

مبا  وامل��ج��االت،  القطاعات  من  العديد 
والتجارة  واالق��ت�����ش��اد  ال�شيا�شة  فيها 
والثقافة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  وال���ط���اق���ة 
وال�������ش���ي���اح���ة وال���ع���دي���د م����ن امل���ج���االت 

االأخرى.
واأكد معاليه على اأن هناك بالفعل تعاون 
االإم��ارات وجمهورية  حقيقي بني دولة 
ال�شني يف جمال الطاقة، ي�شمل - على 
�شبيل املثال ال احل�شر - عددا كبريا من 
برتول  �شركة  ب��ني  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع 
و�شركات  “اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي 
منطقة  اأن  ..م�شيفاً  ال�شينية  الطاقة 
اآ�شيا خا�شة ال�شني ت�شهد  جنوب �شرق 
منواً اقت�شادياً كبرياً، وهي ُتعد من اأهم 
بالن�شبة  ���ش��واء  الأدن����وك،  النمو  اأ���ش��واق 
الإنتاج وت�شويق النفط والغاز اأو بالن�شبة 
اأو للبرتوكيماويات  للتكرير وم�شتقاته 
ال�شيما  ال�������ش���ل���ة،  ذات  وال�������ش���ن���اع���ات 
يف  ال��ت��و���ش��ع  ع��ل��ى  “اأدنوك” ت��رك��ز  واأن 
واملنتجات  وامل�����ش��ت��ق��ات  ال��ت��ك��ري��ر  جم���ال 

وقال  والبل�شتيكية.  البرتوكيماوية 
االإم�������ارات  دول�����ة  “حتر�س   : م��ع��ال��ي��ه 
ال�شني  يف  اأدن����وك  ح�شور  تعزيز  على 
الطلب  يف  الكبري  النمو  تلبية  ب��ه��دف 
 .. الهيدروكربونية”  امل���واد  ه��ذه  على 
بالفعل ح�شورا  هناك  اأن  معاليه  وبني 
خلل  من  ال�شني  ل�”اأدنوك” يف  قويا 
ت�شدر  والتي  لها،  التابعة  ب��روج  �شركة 
�شنوياً من منتجاتها  مليون طن   1.2
من البويل اولفينات اإىل ال�شني، وهذا 
ي�شكل ثلث املبيعات العاملية ل�شركة بروج 

يف ال�شني.

�شلطان اجلابر : زيارة الرئي�س ال�شيني توؤكد املكانة املهمة التي حققتها الإمارات بف�شل روؤية القيادة الر�شيدة

اأكد اأن البلدين موطن ل�شعب حمب للكفاح والإبداع واحللم 

الرئي�س ال�شيني : الإمارات واحة التنمية يف العامل العربي

•• بكني-وام:

اأكد الروفي�شور دينج لوجن نائب عميد 
كلية ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة واالق��ت�����ش��اد يف 
ج��ام��ع��ة ال���درا����ش���ات االأج��ن��ب��ي��ة يف بكني 
ال�شني  ب��ني  تكاملية  م��زاي��ا  ه��ن��اك  اأن 
ب�شكل  ت�����ش��ت��ورد  ف��ال�����ش��ني  واالإم���������ارات 
االإمارات  من  وم�شتقاته  النفط  اأ�شا�شي 
كما اأن دبي تعتر مركزا جتاريا اإقليميا 
وهي امتداد كبري لل�شوق ال�شينية نحو 

اأفريقيا ال�شرق االأو�شط واأوروبا. 
وقال �� خلل مقابلة مع الوفد االإعلمي 
حجم  اإن   ���� لل�شني  ال���زائ���ر  االإم����ارات����ي 
التجارة بني جمهورية ال�شني ال�شعبية 
ودول����ة االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة بلع 
العام  50 مليار دوالر خ��لل  اأك��رث من 
العلقات  ومتانة  ق��وة  يوؤكد  ما  املا�شي 
 .. البلدين  ب��ني  التبادلية  االقت�شادية 

معربا عن توقعاته بزيادة هذه املبادالت 
خلل  م�شافة  اأ���ش��ع��اف  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة 
ال�����ش��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة وي�����ش��اع��د ع��ل��ى ذلك 
ح��ر���س ق��ي��ادت��ي ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى متتني 
للأهمية  ن��ظ��را  بينها  ال��ت��ع��اون  اأوا���ش��ر 
اال�شرتاتيجية لكل البلدين يف املنطقة 

والعامل اأجمع.
ولفت اإىل اأن تركيبة ال�شادرات ال�شينية 
واالأجهزة  االإل��ك��رتون��ي��ات  مثل  متنوعة 
وامل��ع��دات وامل��لب�����س واالأح��ذي��ة وغريها 
م���ن ال�����ش��ل��ع اال���ش��ت��ه��لك��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة .. 
يف  الكائن  التنني  ���ش��وق  اأن  اإىل  م�شريا 
يوميا  ي��زوره  يعتر مركزا جتاريا  دب��ي 
التجار من اأنحاء ال�شرق االأو�شط ولي�س 
فقط االإمارات ..منوها اإىل اأنه بناء على 

اآفاقا  هناك  ف��اإن  التكاملية  امل��زاي��ا  ه��ذه 
التبادل  ل��ت��و���ش��ي��ع وزي�����ادة ح��ج��م  رح��ب��ة 

التجاري بني البلدين.
امل�����ش��روع��ات ال��ه��ن��د���ش��ي��ة ..  ويف جم����ال 
اأو�شح البوفي�شور لوجن اأن هناك تعاونا 
.. م�شريا  االإم��ارات وال�شني  كبريا بني 
ال�شينية  ال�شركات  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف 
املقاوالت  يف  االإم�������ارات  يف  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
الوثيق  التعاون  اإىل  اإ�شافة  الهند�شية 
و�شركة  للنفط  ال�شينية  ال�شركة  ب��ني 
املا�شي  العام  حيث مت خلل  “اأدنوك” 
اإب����رام ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف 
يف  ���ش��واء  النفط  وتنقية  تكرير  جم��ال 
يب�شر  م��ا  البحرية  اأو  ال��ري��ة  احل��ق��ول 
والتعاون  اجليدة  العلقات  من  مبزيد 

الطاقة  وح�������ول  ال����ن����ف����ط.  جم������ال  يف 
هناك  اإن  ق���ال   .. وامل��ت��ج��ددة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
الكبرية  ال�شينية  ال�شركات  من  العديد 
تعمل حاليا يف االإم��ارات لبناء حمطات 
ال�شم�شية  الطاقة  من  الكهرباء  توليد 
يف دبي ما يفتح اآفاقا رحبة للمزيد من 
ال��ت��ع��اون ب��ني االإم����ارات وال�����ش��ني. واأكد 
الروفي�شور دينج لوجن اأن العلقات بني 
االإمارات وال�شني �شتزداد خلل الفرتة 
الن�شبي  اال�شتقرار  بعد  خا�شة  املقبلة 
الأ�شعار النفط والزيارة التاريخية التي 
���ش��ي��ق��وم ب��ه��ا ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي لدولة 
االإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ب��ع��د غد 
اجلانبني  حر�س  اإىل  اإ�شافة  اخلمي�س 
لل�شراكة  ج���دي���دة  جم����االت  ف��ت��ح  ع��ل��ى 

التقليدية  بالطرق  التعاون  ع��ن  بعيدا 
والقدمية مثل ا�شترياد وت�شدير بع�س 

املنتجات.
بتوطيد  االإم����ارات  دول��ة  اهتمام  وح��ول 
قال   .. ال�شني  جمهورية  مع  علقاتها 
���ش��وق��ا ع��امل��ي��ا كبريا  ت��ع��ت��را  ال�����ش��ني  اإن 
ب��ت��ع��داد ���ش��ك��ان ي��ت��ج��اوز امل��ل��ي��ار و400 
اأكر �شوق يف  مليون ن�شمة وهذا ي�شكل 
م�شتهلك  اأك���ر  تعتر  اأن��ه��ا  كما  ال��ع��امل 
وم�شتورد للنفط والغاز يف العامل اإ�شافة 
اإىل اأنها متتلك اإمكانات كبرية يف جمال 
ال�شلع  اأن���واع  كل  ت�شدر  فهي  الت�شدير 
يوما  تتح�شن  وبجودة  معقولة  باأ�شعار 
بعد ي��وم. اأم��ا فيما يخ�س امل��ب��ادرة التي 
اأطلقها الرئي�س ال�شيني “طريق واحد 

“احلزام  م���ب���ادرة  اأو  واحد”  ح����زام   ..
والطريق” .. اأكد اأن هذه املبادرة جاءت 
لتعزيز ال�شراكة مع الدول العربية وما 
يوؤكد على ذلك منتدى التعاون العربي 
ال�شيني الذي مت خلله اإبرام اتفاقيات 
ال��دول حول  مع ال�شني وجمموعة من 
امل�����ش��رتك م���ن خ���لل مبادرة  ال��ت��ع��اون 
عن  واأع�������رب  والطريق”.  “احلزام 
فر�شا  �شتقدم  املبادرة  باأن هذه  اعتقاده 
التحتية  البنى  م�شروعات  لبناء  جيدة 
يف الدول العربية واالإم��ارات اإىل جانب 
العربية  ال������دول  ب���ني  ال���رتاب���ط  زي������ادة 

وجميع الدول امل�شاركة يف املبادرة.
دولة  اأن  ل��وجن  دينج  الروفي�شور  واأك��د 
االإمارات تتمتع بوزن جتاري واقت�شادي 

 .. العربية  االقت�شادات  و�شط  ثقله  له 
يف  مهما  دورا  �شتلعب  اأن��ه��ا  اإىل  م�شريا 
التوا�شل مع ال�شني لتعزيز اجلهود يف 

بناء مبادرة “احلزام والطريق«.
ال��رغ��م م��ن تباطوؤ  اأن��ه على  اإىل  واأ���ش��ار 
ال�شنوات  خلل  ال�شيني  االقت�شاد  منو 
يعتر  لكنه  امل��ائ��ة  يف   7 بن�شبة  املا�شية 
االقت�شاد  اأن  ح��ي��ث  ال��ع��امل  يف  االأع���ل���ى 
االقت�شاد  م��ن   15% مي��ث��ل  ال�شيني 
العاملي ومن املرجح اأن يتطور مبعدالت 
�شريعة ن�شبيا وهذا يدل على اأن ال�شني 
�شت�شبح قوة اقت�شادية مهمة جدا على 
ال�شاحة الدولية. وب�شاأن اإعفاء مواطني 
قال   .. ال��دخ��ول  ت��اأ���ش��رية  م��ن  البلدين 
اخلطوة  ه���ذه  اإن  ل���وجن  ال��روف��ي�����ش��ور 

تعتر حافزا كبريا و�شتفتح الباب وا�شعا 
اأمام زيادة اأعداد ال�شائحني من البلدين 
اأن عدد  اإىل  .. الفتا  بن�شبة كبرية ج��دا 
االإم���ارات  دول���ة  اإىل  ال�شينيني  ال�شياح 
املا�شي ح��وايل مليون  ال��ع��ام  بلغ خ��لل 
�شائح �شاعد يف ذلك العديد من احلوافز 
االإم��ارات لل�شائحني  التي تقدمها دولة 

ال�شينيني.

اأكادميي �شيني: مزايا تكاملية بني الإمارات وال�شني يف جميع املجالت

�شبكة الإذاعة العربية و»هال بال�شني« تطلقان اإذاعة »�شوت تنني دبي«

اأخبار ال�شاعة:
 ا�شت�شراف م�شتقبل اآفاق العالقات 

الإماراتية - ال�شينية
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة »اأخبار ال�شاعة« اأن العلقات بني دولة االإمارات وجمهورية 
حجم  ب��ت��زاي��د  ت��رج��م  وال���ذي  ك��ب��ريا  ت��ط��ورا  �شهدت  ال�شعبية  ال�شني 
الثنائي  التعاون  وتطوير  امل�شرتكة  واال�شتثمارات  التجارية  املبادالت 
واال�شتثمار  التجاري  والتبادل  التحتية  والبنية  الطاقة  جم��االت  يف 
والف�شاء والتن�شيق ال�شيا�شي حول ق�شايا املنطقة والعامل .. م�شرية 
اإىل حر�س قيادة البلدين على تعزيز وتطوير هذه العلقات لت�شمل 

جماالت اأو�شع. 
االإم��ارات��ي��ة -  ال��ع��لق��ات  اآف���اق  م�شتقبل  “ ا�شت�شراف  ع��ن��وان  وحت��ت 
“ اآفاق  ن���دوة  تنطلق  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت   .. “ ال�شينية 
االإم����ارات  م��رك��ز  ينظمها  ال�شينية” ال��ت��ي   - االإم���ارات���ي���ة  ال��ع��لق��ات 
ال�شيني  الرئي�س  زيارة  مبنا�شبة  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
�شي جني بينغ اإىل دولة االإمارات على راأ�س وفد كبري بعد غد اخلمي�س 

بهدف تعزيز العلقات الثنائية يف خمتلف املجاالت.
للدرا�شات  االإم����ارات  “مركز  ع��ن  ام�����س  ال�����ش��ادرة  الن�شرة  واأو���ش��ح��ت 
والبحوث اال�شرتاتيجية” .. اأن الندوة تكت�شب اأهمية خا�شة يف �شوء 
االإم���ارات وجمهورية  العلقات بني  ط��راأ على  ال��ذي  ال�شريع  التطور 
ال�شني ال�شعبية حيث �شهدت العلقات االقت�شادية والتجارية ب�شكل 
البلدين  التجاري بني  التبادل  ت�شجيل  بعد  خا�س منوا غري م�شبوق 

اأرقاما قيا�شية.
واأ�شافت اأن الندوة �شتتناول العلقات بني البلدين ومراحل تطورها 
االإمكانات  ���ش��وء  يف  امل�شتقبلية  ال��ت��ع��اون  وف��ر���س  اإل��ي��ه  و���ش��ل��ت  وم���ا 
منهما  جتعل  والتي  ميتلكانها  التي  الكبرية  والتنموية  االقت�شادية 
اأطر جديدة للتعاون الثنائي لي�س يف املجال  �شريكني فاعلني يف بناء 
منها  اأخ��رى  جم��االت  يف  اأي�شا  ولكن  فح�شب  والتجاري  االقت�شادي 
ال�شيا�شية واالأمنية وقد اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة اأن البلدين 

يوؤديان دورا حموريا يف ا�شتقرار املنطقة وم�شتقبلها االقت�شادي.
وتابعت اأن الندوة �شرتكز على حمورين رئي�شيني يتناول االأول منهما 
العلقات االقت�شادية بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية 
– ال�شينية كانت  اأن العلقات االإماراتية  ال�شني ال�شعبية واحلقيقة 
1984 والعلقات الثنائية  دائما متميزة ومنذ تد�شينها ر�شميا عام 
وخا�شة االقت�شادية ت�شهد تطورا �شريعا ولكنها �شهدت خلل ال�شنوات 
االأخرية منوا الفتا للنظر وقد انعك�س هذا يف حجم التبادل التجاري 
 2017 املا�شي  العام  الذي �شجل يف  البلدين وهو  النفطي بني  غري 
العام  نهاية  يف  دره��م  مليار   169 مقابل  دره��م  مليار   195.8 نحو 
2016 اأي مبعدل زيادة بلغ %15.1. وت�شري التوقعات اإىل ا�شتمرار 
النمو يف التجارة بني البلدين خلل هذا العام 2018 واالأعوام املقبلة 
التي  املثمرة  التجارية  ال�شراكات  وبناء  االنفتاح  �شيا�شة  وذلك يف ظل 
تتبناها دولة االإمارات العربية املتحدة مع خمتلف دول العامل وتطوير 
العاملية  االأ�شواق  وفاعلة مع  اقت�شادي وجت��اري مرنة  تعاون  خريطة 
املحور  اأن  وذك��رت  ال�شخمة.  ال�شينية  ال�شوق  راأ�شها  وعلى  ال��واع��دة 
 - االإماراتية  للعلقات  اال�شرتاتيجية  االأبعاد  يناق�س  للندوة  الثاين 
ال�شينية فكما ت�شهد العلقات االقت�شادية منذ �شنوات منوا مطردا 
فاإن العلقات ال�شيا�شية ت�شهد اأي�شا تطورا الفتا للنظر وهناك رغبة 
ا�شرتاتيجية  �شراكة  اإىل  بعلقاتهما  للنتقال  البلدين  قيادتي  لدى 
“طريق  م��ب��ادرة  ظ��ل  يف  التعاون  اآف���اق  بحث  يجري  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
عام  ال�شني يف  اأعلنتها  احلرير اجلديد” اأو “احلزام والطريق” التي 
اأن  التي ميكن  الكرى  امل�شروعات  اأه��م  من  تعد  التي  وهي   2013
ت�شكل اإ�شافة نوعية للعلقات الثنائية بني الدولتني خلل ال�شنوات 
هذا  يتيح  حيث  واال�شتثمارية  التجارية  امل��ج��االت  يف  وخا�شة  املقبلة 
البنية  جم���االت  يف  امل�����ش��رتك  اال�شتثمار  يف  متنوعة  فر�شا  امل�����ش��روع 
وال�شناعة.  واالت�شاالت  املعلومات  وتكنولوجيا  والكهرباء  التحتية 
كما يعزز اأي�شا من مكانة دولة االإمارات ب�شفتها مركزا ماليا وجتاريا 
االإقليمية  االأ���ش��واق  اإىل  الو�شول  ويتيح  بال�شرق  الغرب  يربط  عامليا 

والعاملية كافة.
واأكدت “اأخبار ال�شاعة “ يف ختام مقالها االفتتاحي .. اأن النمو ال�شريع 
وامل�شتمر الذي �شهدته العلقات بني االإمارات وال�شني والذي ترجم 
وتطوير  امل�شرتكة  واال���ش��ت��ث��م��ارات  التجارية  امل��ب��ادالت  حجم  بتزايد 
التعاون الثنائي يف جماالت الطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري 
واال�شتثمار والف�شاء والتن�شيق ال�شيا�شي حول ق�شايا املنطقة والعامل 
يوؤكد اأن هذه العلقات يف �شوء الزيارات التاريخية واملهمة التي قام 
خلل  لل�شني  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها 
االأعوام القليلة املا�شية واآخرها عام 2015 ويف ظل الزيارة التاريخية 
االأ�شبوع  هذا  للدولة  بينغ  �شي جني  ال�شيني  الرئي�س  بها  يقوم  التي 
مر�شحة بالفعل اإىل دخول مرحلة جديدة اأكرث تطورا و�شموال تعر 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  بناء  يف  الدولتني  قيادتي  طموحات  عن 
اأنها  كما  املمكنة  امل�شتويات  اأعلى  اإىل  الثنائي  التعاون  باأطر  ترتقي 
اأ�ش�س االأمن والتنمية واال�شتقرار على  ت�شهم من دون �شك يف تعزيز 

ال�شعيدين االإقليمي والدويل.

اأهمها : -  ال��ودي بني البلدين لتحقيق �شل�شلة من االإجن��ازات الكبرية  التعاون 
التعاون يف جمال الطاقة اإىل اأعلى امل�شتويات يف عام 2017 ، حيث منح اجلانب 
 ، �شينية  �شركات  اإىل  اأبوظبي  يف  الرية  امتياز احلقول  %12 من  االإم��ارات��ي 
التي حت�شل فيها ال�شني على االمتياز طويل االأم��د يف  امل��رة االأوىل  وه��ذه هي 
الدول املنتجة للنفط يف ال�شرق االأو�شط ، ويف مار�س عام 2018 منح اجلانب 
االإماراتي %10 من االمتياز حلقلني بحريني يف اأبوظبي اإىل �شركات �شينية. 
ال�شياق  ه��ذا  ويف   ، تاريخية  بخطوات  االإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة  يف  ال��ت��ع��اون  تعزيز   -
�شيدخل م�شروع املرحلة الثانية ملحطة احلاويات مبيناء خليفة التي مت بناوؤها 
االأول  الربع  الت�شغيل يف  واالإم��ارات��ي حيز  ال�شيني  قبل اجلانبني  واإدارت��ه��ا من 
من عام 2019 ، حيث �شتتمكن هذه املحطة من معاجلة مليوين و400 األف 
حاوية معيارية �شنويا ، كما تقدمت ب�شورة �شل�شة املنطقة النموذجية ال�شينية 
االإماراتية للتعاون يف الطاقة االإنتاجية داخل املنطقة ال�شناعية املحيطة مبيناء 
وبلغ  املنطقة،  لدخول  نوايا  اتفاقيات  �شركة   16 وقعت  اليوم،  ولغاية   ، خليفة 
التعاون يف جمال  تعزيز   - يوان �شيني.  6.4 مليار  االإجمايل  اال�شتثمار  حجم 
التكنولوجيا املتقدمة واحلديثة ب�شكل تدريجي ، ويف هذا ال�شياق، يعتر م�شروع 
توليد الكهرباء بالطاقة ال�شم�شية ب�700 ميغاواط يف دبي الذي يقوم اجلانبان 
ال�شيني واالإماراتي باإن�شائه اأكر حمطة كهرو�شوئية يف العامل حجما واأحدثها 
تقنية؛ و�شتكون حمطة ح�شيان لتوليد الكهرباء بالفحم النظيف، كاأول ا�شتثمار 
ل�شندوق طريق احلرير يف ال�شرق االأو�شط، املحطة االأوىل التي تعمل بالفحم 
النظيف يف املنطقة. - تطوير التعاون املايل على نحو عميق ، حيث جدد البنكان 
املركزيان للبلدين يف دي�شمر عام 2015 االتفاق لتبادل العملت ووقعا مذكرة 
على  واتفقا  االإم���ارات،  يف  ال�شينية  بالعملة  املقا�شة  ترتيب  اإقامة  ب�شاأن  تفاهم 
اإدراج االإمارات اإىل قائمة امل�شتثمرين االأجانب املوؤهلني للعملة ال�شينية ، واتخذ 
و70  مبليار  باال�شتثمار  ق��رارا  امل�شرتك  االإماراتي  ال�شيني  اال�شتثمار  �شندوق 
مليون دوالر اأمريكي يف 12 م�شروعا. - تعزيز التوا�شل ال�شعبي ، حيث اأ�شبحت 
االإمارات اأكرث وجهة �شياحية اإقباال لل�شياح ال�شينيني كمحطة اأوىل بني الدول 
االإمارات  اإىل  ال�شينيني  ال�شياح  عدد  جت��اوز  اذ  االأو���ش��ط،  ال�شرق  ودول  العربية 
مليون ن�شمة للمرة االأوىل يف عام 2017 ، ويبلغ عدد ال�شياح ال�شينيني الذين 
يقومون بالرتانزيت يف االإمارات 3.5 مليون ن�شمة ، ويف عام 2017، اأ�شبحت 
االإمارات اأول دولة يف ال�شرق االأو�شط حت�شل على معاملة اإعفاء مواطنيها من 

التاأ�شرية لدخول ال�شني ، كما اأقيمت بنجاح 6 دورات من فعالية “الرحلة اإىل 
ال�شني” يف اإطار م�شروع “ال�شفراء ال�شباب” االإماراتي ، وخلل هذه الفعاليات، 
الق�شر  متحف  يجري  م��ا   ، ال�شني  متفوق  اإم��ارات��ي  �شاب   100 م��ن  اأك��رث  زار 
معر�س  اإقامة  حول  اأبوظبي  اللوفر  متحف  مع  نقا�شا  ال�شيني  االإم��راط��وري 
للآثار. تتطلب امل�شرية اجلديدة واملهام اجلديدة قادة حازمني و�شجعان ، طرحُت 
مبادرة الت�شارك يف بناء “احلزام والطريق” اأمام العامل العربي يف عام 2014، 
ال�شيخ  ال�شمو  ك��ان �شاحب  العربية حيث  ال��دول  كافة  ح��ارا من  والق��ت جتاوبا 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
يتجاوب مع املبادرة بروؤيته الثاقبة، وقال يف طريق احلرير اجلديد “ انه ج�شر 
لدينا طموحات م�شرتكة  العربي،  والعامل  ال�شني  التوا�شل بني  لتعزيز  جديد 
اأن  اأن العلقات بيننا قد حققت تطورا �شريعا، غري  اإط��ار �شروري، رغم  اإنه   ..
ت��راب طريق  والطريق” من  “احلزام  وتنبع مبادرة  اأك��ر من ذلك”.  طموحنا 
احلرير التاريخي، وتتما�شى مع حاجات الدول العربية لتنويع االقت�شاد وعملية 
الت�شنيع ، وخلل هذه الزيارة، اأتطلع اإىل العمل �شويا مع القيادة االإماراتية على 
و�شع خطة للتعاون وحترير االإمكانيات الكامنة وت�شريع وترية تطوير العلقات 
من  م�شرتك  م�شري  له  اإماراتي  �شيني  جمتمع  يقيم  مبا  االإماراتية،  ال�شينية 

خلل مبادرة “احلزام والطريق”، ويخدم م�شلحة ال�شعبني ب�شورة اأف�شل.
يربطهما  ا�شرتاتيجيني  �شريكني  يكونان   : ل�  بيد  يدا  العمل  البلدين  من  اآم��ل 
والتغريات  التطورات  مرحلة  اليوم  عامل  يعي�س  حيث  املتبادلة  والثقة  ال�شدق 
وال��ت��ع��دي��لت ال��ك��ب��رية، ول��ذل��ك ي�����ش��ت��ل��زم م��ن اجل��ان��ب��ني ال�����ش��ي��ن��ي واالإم���ارات���ي 
الدولية  ال�شوؤون  يف  امل�شرتكة  م�شاحلهما  لتو�شيع  والتن�شيق  التوا�شل  تعزيز 
يف  واالزده���ار  واال�شتقرار  ال�شلم  يف  االإيجابية  بالقوة  وامل�شاهمة  واالإقليمية، 
على  يجب  حيث  والتقا�شم  التنافع  يربطهما  تعاون  �شريكي  يكونان   - العامل. 
اجلانبني ال�شيني واالإماراتي تعزيز تنا�شق ال�شيا�شات وت�شريع التنمية امل�شرتكة 
يف اإطار مبادرة “احلزام والطريق”، والعمل �شويا على تعزيز منظومة التجارة 
انفتاحا و�شموال  اأك��رث  االقت�شادية نحو اجت��اه  العوملة  ودف��ع  االأط���راف،  متعددة 
توا�شل  �شريكي  يكونان   - امل�شرتك.  والك�شب  امل�شرتكة  املنفعة  لتحقيق  وتوازنا 
تربطهما اال�شتفادة املتبادلة حيث يجب على اجلانبني ال�شيني واالإماراتي تعزيز 
واالإعلم،  وال�شباب  وال�شياحة  والتعليم  والرتبية  الثقافة  جم��االت  يف  التعاون 
، ويف  االأدي��ان واحل�شارات  املتبادلة بني خمتلف  وبناء ج�شر للحوار واال�شتفادة 
اأبوظبي،  يف  ال�شينية  للثقافة  م��رك��زا  ال�شيني  اجل��ان��ب  �شيفتح   ، ال�شياق  ه��ذا 
 2020 عام  يف  االأو�شط  ال�شرق  يف  اإك�شبو  معر�س  اأول  ال�شت�شافة  دبي  ويدعم 
فنحن  ال��رائ��دة  املمار�شات  تر�شدهما  ابتكار  �شريكي  يكونان   - فيه.  بامل�شاركة 
اأمتان جريئتان رائدتان ت�شعيان اإىل التفوق ، حيث يعمل اجلانب ال�شيني على 
تطبيق ا�شرتاتيجية التنمية املدفوعة باالبتكار، فيما تعمل االإمارات على تطبيق 
الوطنية للبتكار” و”ا�شرتاتيجية االإمارات للطاقة 2050”  “اال�شرتاتيجية 
و”خطة تنفيذية من �شتة حماور لرتجمة توجهات الثورة ال�شناعية الرابعة” 
، وميكن للجانبني العمل مع بع�شهما البع�س واال�شتفادة من بع�شهما لتحقيق 
اخرتاقات اأكر يف التعاون يف جمال التكنولوجيا املتقدمة واحلديثة. يتدفق تيار 
الع�شر اإىل االأمام ويتطور العامل بتغريات م�شتمرة ، ورغم اأن ال�شني واالإمارات 
كلهما  لكن  الوطنية،  الظروف  يف  وخمتلفتان  البع�س  بع�شهما  عن  بعيدتان 
موطن ل�شعب حمب للكفاح واالإب��داع واحللم ، قلت �شابقا اإن “ال�شعب ال�شيني 
يدرك منذ القدم اإن اخلري ال ياأتي من تلقاء نف�شه، واإن ال�شعادة تتطلب الكفاح” 
، كما قال موؤ�ش�س دولة االإمارات ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان اإن “تقدم البلد 
اأي�شا” ، بالدعم والتجاوب من  مل ياأت ب�شبب النفط فقط ، بل باجتهاد �شعبه 
ال�شعبني، اأنا على يقني باأننا �شنفتح ف�شل جديدا للتعاون والك�شب امل�شرتك بني 

البلدين، ونقدم م�شاهمات اأكر لعاملنا وم�شتقبلنا امل�شرتك .

•• بكني-وام:

دولة  ان  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  رئي�س  بينغ  جني  �شي  الرئي�س  فخامة  اأك��د 
اىل  ..م�شريا  العربي  العامل  يف  التنمية  واح��ة  متثل  املتحدة  العربية  االم���ارات 
مهمان  و�شريكان  التنمية  يف  البع�س  بع�شهما  يكملن  ال�شديقني  البلدين  ان 
للتوا�شل والتن�شيق يف ال�شوؤون الدولية واالإقليمية ملا لديهما من روؤى تنموية 
رئي�س  وق���ال  متنامية.  ت��ع��اون  رواب���ط  و  متطابقة  �شيا�شية  واأه����داف  متقاربة 
..نحو  بيد  “ ي��دا  عنوان  لفخامته حتت  مقال  - يف  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 
م�شتقبل اأف�شل “ مبنا�شبة زيارته املرتقبة لدولة االمارات التي تبداأ غدا اخلمي�س 
- اإن االإمارات اأول دولة خليجية اأقامت علقات �شراكة ا�شرتاتيجية مع ال�شني 
ومنذ ذلك الوقت تطور التعاون الثنائي ب�شكل �شريع يف كافة املجاالت خا�شة بعد 
اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بها �شاحب  التي قام  الزيارة 
2015 حيث مت  دي�شمر عام  امل�شلحة يف  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

التو�شل اىل توافق مهم حول �شبل تطوير العلقات ال�شينية االإماراتية.
باأن جمهورية ال�شني ال�شعبية ودولة االمارات  التام  واأعرب فخامته عن يقينه 
العربية املتحدة �شتفتحان ف�شل جديدا من التعاون امل�شرتك لتقدمي م�شاهمات 
البعد اجلغرايف بني  انه رغم  امل�شرتك ..موؤكدا  البلدين  اأكر للعامل وم�شتقبل 

ال�شني واالإمارات اال انهما موطن ل�شعب حمب للكفاح واالإبداع واحللم .
وفيما يلي ن�س املقال : تلبية لدعوة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �شاأقوم بزيارة اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة يوم 
19 يوليو حيث تعتر االإمارات املحطة االأوىل جلولتي اخلارجية االأوىل يف هذا 
اإع��ادة انتخابي رئي�شا لل�شني. ترجع  اأزوره��ا بعد  اأول دولة عربية  العام وكذلك 
الب�شائع  يتبادلون  اأجدادنا  كان  بعيد،  زمن  اإىل  االإماراتية  ال�شينية  ال�شداقة 
، ويف  ع��ام   2000 اأك��رث من  قبل  القدمي  والفهم عر طريق احلرير  واملعرفة 
القرن ال�شابع امليلدي فتح اجلانبان الطريق البحري للتبادل التجاري، ومنذ 
و�شرق  العربية  �شبه اجلزيرة  اإىل  ال�شيني  واخل��زف  �ُشّوق احلرير  الوقت،  ذلك 
اإفريقيا واأوروبا، كما �شّوقت التوابل واللوؤلوؤ العربي اإىل ال�شني مرورا باملحيط 
الهندي. اأقيمت العلقات الدبلوما�شية بني ال�شني واالإمارات يف عام 1984، يف 
خطوة جديدة للتوا�شل والتعاون بني اجلانبني ، وكانت ال�شنوات ال�34 املا�شية 
فرتة حيوية ت�شهد تطورا عميقا لل�شداقة التقليدية وتدفقا م�شتمرا للتبادالت 
ال�شعبية بني البلدين ، ولن ين�شى ال�شعب ال�شيني �شداقة احلكومة االإماراتية 
تعر�س  بعد  لل�شني  اأم��ري��ك��ي  دوالر  مليون   50 ب���  ت��رع��ت  اإذ  ال�شيق،  وق��ت  يف 
حمافظة ونت�شوان مبقاطعة �شيت�شوان ال�شينية لزلزال مدمر يف عام 2008 ، 
كما �شهدت ال�شنوات ال�34 املا�شية تنمية �شريعة ومعجزة تنموية �شنعها البلدان 
االقت�شاد  لنمو  ال�شني حمركا مهما  اأ�شبحت  لقد   ، اأورواآ�شيوية  قارة  يف طريف 
كانت  ؛ كذلك  العربي  العامل  التنمية يف  واح��ة  االإم��ارات  اأ�شبحت  العاملي، فيما 
ال�شنوات ال�34 املا�شية �شاهدة على جهود البلدين ال�شتك�شاف الطرق التنموية 
مع  التحديث  نحو  املت�شارعة  وخطواتهما  الوطنية  الظروف  مع  تتما�شى  التي 
يكّمل  خمل�شني  �شديقني  ال��ب��ل��دان  اأ�شبح  لقد   .. اال�شتقللية  على  احل��ف��اظ 
ال�شوؤون  والتن�شيق يف  للتوا�شل  و�شريكني مهمني  التنمية،  البع�س يف  بع�شهما 
الدولية واالإقليمية، ملا لديهما من الروؤى التنموية املتقاربة واالأهداف ال�شيا�شية 
املتطابقة وروابط التعاون املتنامية. يف عام 2012، اأ�شبحت االإمارات اأول دولة 
الوقت،  ذل��ك  ومنذ  ال�شني،  م��ع  ا�شرتاتيجية  �شراكة  ع��لق��ات  اأق��ام��ت  خليجية 
عام  دي�شمر  يف  خا�شة  امل��ج��االت،  كافة  يف  �شريع  ب�شكل  الثنائي  التعاون  تطور 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  قام  حيث   ،2015
اإىل  وتو�شلنا  ال�شني،  اإىل  بزيارة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
دفع  ال��ذي  االأم��ر  االإماراتية  ال�شينية  العلقات  تطوير  �شبل  حول  مهم  توافق 
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وكيل ال�شحة يطلع على جاهزية م�شت�شفى عبداهلل عمران براأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة - وام:

اإطلع �شعادة الدكتور حممد �شليم العلماء وكيل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع - خلل زيارته م�شت�شفى عبداهلل 
عمران للوالدة واالأمومة براأ�س اخليمة على مدى جاهزية امل�شت�شفى الإ�شتقبال املر�شى يف العيادات اخلارجية من 

خلل توفري طاقم متعدد التخ�ش�شات على اأف�شل م�شتوى.
واإ�شتمع الدكتور العلماء - خلل الزيارة التي رافقه خللها الدكتور يو�شف حممد ال�شركال الوكيل امل�شاعد لقطاع 
امل�شت�شفيات - اإىل ملحظات املر�شى واملراجعني وا�شتمع اإىل اإقرتاحاتهم موؤكدا اأن الزيارة تاأتي يف اإطار تطبيق 
روؤية الوزارة نحو بناء نظام �شحي فعال وم�شتدام ملجتمع �شعيد وحتقيق ر�شالتها بتعزيز �شحة املجتمع من خلل 

تقدمي خدمات �شحية �شاملة ومبتكرة بعدالة ومبعايري عاملية.
وقال “لدينا من�شاآة �شحية متميزة تطابق اأعلى معايري املباين اخل�شراء ومت العمل على تطبيق معايري ومتطلبات 
االإعتماد الدويل يف كافة االأعمال االإن�شائية والت�شغيلية وتعيني الكوادر الب�شرية ذات الكفاءة العالية وتوفري خدمة 

متميزة وباأولوية مطلقة الأ�شحاب الهمم وكبار ال�شن”.

�شاحي خلفان يرتاأ�س اجتماعا للجنة العليا لل�شوؤون البحرية يف اإمارة دبي 
•• دبي-وام:

اإمارة  يف  البحرية  لل�شوؤون  العليا  اللجنة  ا�شتعر�شت 
الفريق  دبي خلل االجتماع الذي تراأ�شه ام�س معايل 
�شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة واالأمن العام 
بدبي مقرتحا حول اإمكانية نقل اأماكن تنزيل اخل�شار 
من ال�شفن من مكانها احلايل يف ميناء احلمرية بدبي، 
�شيارات  ت�شببه  ال��ذي  االزدح���ام  لتقليل  اآخ��ر  مكان  اىل 

التحميل.
امل�شرتكة بني دوائر  املبادرات  اللجنة عددا من  وبحثت 
امل�شطحات  على  اال�شعافية  النقاط  ومنها  دبي  حكومة 

املائية، ونظام تتبع ال�شفن اخل�شبية.
�شواطئ  تخ�شي�س  اإم��ك��ان��ي��ة  اللجنة  اأع�����ش��اء  ون��اق�����س 
للعائلت وو�شع اإر�شادات ولوائح لتنظيم الدخول اإليها 
لهم  وتوفر  العائلت  لتلك  اخل�شو�شية  تراعي  والتي 
املتطفلني  قبل  اإزع��اج من  اأي  عن  بعيداً  املنا�شب  اجل��و 
يرتادون  ال��ذي��ن  للأ�شخا�س  االإر����ش���ادات  و���ش��ع  ك��ذل��ك 
ال�����ش��واط��ئ مب��لب�����س غ���ري م��ن��ا���ش��ب��ة وغ���ري خم�ش�شة 

لل�شباحة.
ال�شواطئ  �شلمة  حملة  كتيب  على  االط���لع  مت  كما 
االلتزام بقواعد  ار�شادات ون�شائح حول  الذي يت�شمن 

وتعليمات ال�شلمة اأثناء ال�شباحة وارتياد ال�شواطئ.

عبدالرحمن  داوود  املهند�س  ���ش��ع��ادة  االج��ت��م��اع  ح�شر 
مطر  و�شعادة  دبي  بلدية  عام  مدير  الهاجري  عبداهلل 
لهيئة  التنفيذي  واملدير  االإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير 
عام  مدير  حمبوب  اأحمد  و�شعادة  واملوا�شلت  الطرق 
دائ����رة اجل���م���ارك و���ش��ع��ادة ال���ل���واء ط��ي��ار اأح��م��د حممد 
ب�شرطة  املنافذ  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  ث��اين  بن 
دبي  مدينة  ل�شلطة  التنفيذي  املدير  علي  وعامر  دب��ي 
امللحية وعدنان العبار نائب الرئي�س االأول للتخطيط 
والتطوير يف موانئ دبي العاملية والعقيد مروان نا�شر 
العام  واالأم��ن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  نائب مدير مكتب 

يف دبي.

ينظمها للعام الثاين على التوايل

الإعالمي« للتدريب  »ال�شارقة  يف  امل�شتقبل«  »اإعالمي  مبادرة  يخو�شون  موهوبًا   50
•• ال�شارقة-الفجر:

التابع  االإعلمي،  للتدريب  ال�شارقة  مركز  اأطلق  التوايل،  على  الثاين  للعام 
ملوؤ�ش�شة ال�شارقة للإعلم، االحد املا�شي مبادرة »اإعلمي امل�شتقبل« ت�شتهدف 
وتوعيتهم  امل��دار���س،  طلبة  من  النا�شئة  ل��دى  االإعلمية  املواهب  ا�شتك�شاف 
خا�شاً  �شيفياً  تدريبياً  برناجماً  بذلك  مقدمة  ل��لإع��لم،  التنموي  ب��ال��دور 

ي�شتمل على دورات مكثفة، وور�س عمل وحما�شرات. 
احلكومية  ال�شارقة  م��دار���س  وط��ال��ب��ات  ط��لب  م��ن   50 امل��ب��ادرة  وت�شتهدف 
للإعلم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  يف  وتقام  عاماً،   16 اإىل   10 عمر  من  واخلا�شة 
من  يومياً  املقبل،  اأغ�شط�س   8 اجل��اري وحتى  يوليو   15 الفرتة من  خ��لل 

االأحد اإىل االأربعاء، من 9:00 �شباحاً وحتى 1:00 ظهراً.
فيها  تنظر  ل��لإع��لم،  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  وا�شحة  روؤي���ة  م��ن  امل��ب��ادرة  وتنطلق 

احل�شارية،  ر�شالته  وحملة  امل�شتقبل  ق��ادة  بو�شفها  اجل��دي��دة  االأج��ي��ال  اإىل 
التنموية،  االإم���ارة  م�شرية  ل��لإع��لم يف  امل��ح��وري  ال��دور  على  بذلك  م�شتندة 
وتاأثري ال�شحافة والعمل االإعلمي على بناء طاقات مدركة ملتغريات الواقع، 

وحم�شنة باملعرفة والعلم، وقادرة على التوا�شل واالنفتاح على االآخر.
ويت�شمن برنامج املبادرة �شل�شلة من ور�س العمل التطبيقية يقدمها عدد من 
املتخ�ش�شني واالإعلميني من اأ�شحاب اخلرات يف املوؤ�ش�شة، تتناول موا�شيع: 
الرتبية االإعلمية، والتقدمي التلفزيوين، والت�شوير واملونتاج عر االأجهزة 
العمل  ومهارات  التلفزيوين،  والت�شوير  واالإلقاء،  ال�شوت  ومهارات  الذكية، 
االإذاعي، وبرنامج �شباح ال�شارقة، واالإعلم الرقمي، ومهارات العمل االإداري، 
للفئة  وف��ق��اً  جمموعتني  اإىل  الطلبة  تق�شيم  و�شيتم  بالغرافيك.  وال��ر���ش��م 
فيما  ع��ام��اً،   12-10 عمر  من  الطلبة  االأوىل  املجموعة  ت�شم  اإذ  العمرية، 
ت�شم الثانية الطلبة من عمر 13-16 عاماً، و�شتحظى املجموعتان مبحتوى 

منا�شب لكل منهما، يح�شل من خللها الطلبة املتدربون على �شهادة م�شاركة 
من مركز ال�شارقة للتدريب االإعلمي عند اإكمال الرنامج.

حول اأهمية واملبادرة واالأهداف التي ت�شعى اإىل حتقيقها قال ح�شني �شاهني، 
مدير مركز ال�شارقة للتدريب االإعلمي: “تن�شجم هذه املبادرة التي ننظمها 
اكت�شاف  يف  للإعلم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  روؤي��ة  مع  ال��ت��وايل،  على  الثاين  للعام 
ودعم املواهب االإعلمية الواعدة املوجودة لدى طلبتنا، فمن خلل اإعدادهم 
على  ال��ق��ادرة  ال��ك��ف��وؤة  ال�شابة  ال��ق��ي��ادات  م��ن  جيًل  نوؤ�ش�س  مهاراتهم  و�شقل 

�شياغة امل�شهد االإعلمي م�شتقبًل”.
واأ�شاف: “ت�شعى املوؤ�ش�شة اإىل النهو�س بالعمل االإعلمي املحلي والعربي من 
خلل مبادرات متنوعة ت�شكل اأ�شا�شات متينة ال�شتقطاب املزيد من الكفاءات، 
القادرة على االرتقاء بنوعية املحتوى االإعلمي، مبا يتنا�شب مع ذائقة امل�شاهد 
العربي، ومن جانب اآخر، فاإن املبادرة ت�شكل فر�شة الإبراز دور االإعلم يف بناء 

جمتمع قوي ومتما�شك، تتوا�شل فيه االأجيال مع بع�شها ب�شورة بناءة”.
وتابع: “تت�شمن الور�س التدريبية تعريفاً للطلب بطبيعة املهن االإعلمية، 
ونتوقع  بها،  يتحلى  اأن  الناجح  للإعلمي  الب��د  التي  ال�شمات  تتناول  كما 
بطموحاتهم  ترتقي  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  مهمة  نتائج  الطلبة  يحقق  اأن 

االإعلمّية ومتهد لهم طريق النجاح يف امل�شتقبل”.
ملوؤ�ش�شة  التدريبية  ال���ذراع  هو  االإع��لم��ي  للتدريب  ال�شارقة  مركز  اأن  ي�شار 
االإعلمية،  واالأ���ش��ال��ي��ب  ب��امل��ه��ارات  االرت��ق��اء  اإىل  وي�شعى  ل��لإع��لم،  ال�شارقة 
وتقدمي امل�شاهمات املعرفّية والتطبيقّية اللزمة للأجيال اجلديدة، وتطوير 
معارفهم  لتعزيز  بالتدريب  امل�شتهدفة  الفئات  خلدمة  االإب��داع��ي��ة  امل��ه��ارات 
ومهاراتهم اإعلمياً ب�شورة احرتافية، وفق اأحدث الرامج التدريبية وور�س 
من  الكاملة  اال�شتفادة  تكفل  بيئة  يف  ني،  خمت�شّ م��دّرب��ني  ي��د  وعلى  العمل، 

العملية التدريبية بكل جوانبها. 

الرميثي يطلع على جهود التح�شني والتطوير يف اإدارة الأ�شلحة واملتفجرات
•• اأبوظبي -وام:

خلفان  حممد  اللواء  معايل  اطلع 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي 
التح�شني  ج���ه���ود  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي 
االأ�شلحة  اإدارة  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
االأمن  ���ش��وؤون  بقطاع  وامل��ت��ف��ج��رات 
وذلك  اأبوظبي  �شرطة  يف  واملنافذ 
بت�شخري  االه����ت����م����ام  خ�����لل  م����ن 
احلديثة  وال���و����ش���ائ���ل  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
مل�����واج�����ه�����ة ت�������ط�������ورات اجل����رمي����ة 
املنت�شبني  وت��اأه��ي��ل  لها  والت�شدي 
وف���ق اف�����ش��ل ال���رام���ج وال������دورات 
خمتلف  يف  املتخ�ش�شة  التدريبية 

قطاعات ال�شرطة.

للخروج بنتائج متقدمة من خلل 
بناء قدرات املنت�شبني ما يعزز من 
وال�شرعة  االأم��ن��ي��ة  ال��واج��ب��ات  اأداء 
ال�شرطية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
معاليه  ت���ف���ق���د  ك���م���ا  امل����ت����م����ي����زة. 
للأ�شلحة  ال��ع��م��لء  خ��دم��ة  م��رك��ز 
وتعّرف  ال���ت���ج���اري���ة  وامل���ت���ف���ج���رات 
واأم����ر  ال���ت���ح���دي���ات  اإىل  ك��ث��ب  ع���ن 
اأف�شل  مب�شاعفة اجلهود لتطبيق 
مركز  وزار  امل��ت��ق��دم��ة  امل��م��ار���ش��ات 
املعلومات يف االإدارة، والذي يطبق 
اال�شرتاطات  وفق  متطورة  اأنظمة 
ال���ع���امل���ي���ة. واط����ل����ع ع���ل���ى االآل����ي����ات 
امل�شتخدمة  واملعدات  والتجهيزات 
ال�����ب�����لغ�����ات  م�������ع  ال�����ت�����ع�����ام�����ل  يف 

من خلل تطبيق اال�شرتاتيجيات 
واأف�شل املمار�شات العاملية.

التي  االإجن�����ازات  مب�شتوى  واأ���ش��اد 
املبذولة  واجل��ه��ود  القطاع  حققها 
للرتقاء مب�شتوى االأداء كما اأثنى 
والعاملني  ال�شباط  ح��ر���س  على 
على متابعة امل�شتجدات التطويرية 
واهتمامهم  ع��م��ل��ه��م  جم�����االت  يف 
من  متقدمة  م�شتويات  بتحقيق 
ا�شتخدام  يف  االح����رتايف  ال��ت��دري��ب 
اأمن  على  للحفاظ  االآليات  اح��دث 

وا�شتقرار جميع اأفراد املجتمع.
�شامل  العميد  من  معاليه  وا�شتمع 
اىل  االإدارة  مدير  البلو�شي  حمود 
واخلطط  االإدارة  يف  العمل  اآل��ي��ات 

جاء ذلك خلل زيارة معاليه اإدارة 
االأ�شلحة واملتفجرات بقطاع �شوؤون 
اأبوظبي  �شرطة  يف  واملنافذ  االأم��ن 
ب��رف��ق��ة ال���ل���واء ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
قطاع  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
���ش��وؤون االأم����ن وامل��ن��اف��ذ وع���دد من 

ال�شباط يف �شرطة اأبوظبي.
ال���رم���ي���ث���ي حر�س  ال����ل����واء  واأك�������د 
القيادة الر�شيدة على توفري اأف�شل 
مرافق  خم��ت��ل��ف  يف  ل��ل��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
ال�شرطة وتطوير قدرات العاملني 
�شرطة  اأن  اإىل  ..م�������ش���ريا  ف��ي��ه��ا 
ت��ك��ون من  اأن  على  تعمل  اأب��وظ��ب��ي 
يف  عامليا  ال�شرطية  اجلهات  اأف�شل 
منها  والوقاية  اجلرمية  مكافحة 

وامل����ن����ج����زات واإح�����������ش�����اءات امل���ه���ام 
م�شتعر�شاً  والتدريب،  والبلغات 

اخلطط خلل املرحلة املقبلة.
قاعات  يف  ج��ول��ت��ه  خ����لل  واط���ل���ع 
معهد التدريب على اآخر ما تو�شلت 
وال�شيناريوهات  التطبيقات  اإل��ي��ه 
امليدانية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وال��ت��م��ري��ن��ات 
متكامل  معهد  وج��ود  اأن  ..معترا 
االأ�شلحة  اإدارة  يف  ل���ل���ت���دري���ب 
الهامة  امل��ن��ج��زات  م��ن  واملتفجرات 
والتطورات  امل�شتجدات  مواكبة  يف 

املت�شارعة التي ي�شهدها العامل.
اأبوظبي  ����ش���رط���ة  ح���ر����س  واأك�������د 
اأن������واع الدعم  ت���ق���دمي ك���اف���ة  ع��ل��ى 
التدريبية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  ال��ل��وج�����ش��ت��ي 

االأداء  ودق���ة  االإجن���از  �شرعة  حيث 
العاملية  اجل���ودة  معايري  وتطبيق 

للبلغات  واال�شتجابة  واحل���وادث 
ل���ت���ق���دمي خ����دم����ات م���ت���م���ي���زة من 

وتفقد اأحدث التقنيات امل�شتخدمة 
يف فح�س االأ�شلحة والذخائر.

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1151  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/ 1- اخلان ملقاوالت البناء ذ.م.م  2- غلم يحيى حممد كل جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�شتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى 
 %9 والفائدة  درهم   )12.501.509( وق��دره  مببلغ   2+1 عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
من:2018/5/15 وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهما 3و4 بالت�شامن مع املدعي عليها االوىل 
املدعي  وال��زام  التام  ال�شداد  وحتى  م����ن:2018/5/15  والفائدة%9  دره��م   )643.650( وق��دره  مبلغ 
عليهما 5و6 بالت�شامن مع املدعي عليها االوىل مببلغ وقدره )1.046.450( درهم والفائدة 9% من 
التام وامل�شاريف واالتعاب. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق  ال�شداد  اقامة الدعوى وحتى 
اأو من ميثلك  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة   2018/9/13
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/82  عقاري جزئي

املدعي/ ان  االق��ام��ة مبا  1- حليمة حممود جمهول حمل  امل��دخ��ل/  اىل اخل�شم 
مرمي يو�شف احمد ح�شن احلاج قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها تعيني خبري 
لق�شمة وف��رز ن�شيب كل وارث يف العقار رق��م:698 دبي هور العنز �شرق ويف حال 
عليهم  امل��دع��ي  وال���زام  نقدا  ن�شيبه  وارث  ك��ل  واع��ط��اء  العقار  بيع  الق�شمة  تعذر 
ال�شاعة  املوافق 2018/8/7  الثلثاء  لها جل�شة يوم  وامل�شاريف. وحددت  بالر�شوم 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/584  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-فيكتوريا داميند�س ذ.م.م 2- �شركة يف دي دي داميند�س م.د.م.�س جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/�شركة 7 �شي ا�س لتجارة االملا�س واملجوهرات ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�شبيعي نعلنكم بان 
املذكورة اعله ل�شالح/�شركة 7 �شي ا�س  املنعقدة بتاريخ 2018/6/5  يف الدعوى  املحكمة حكمت بجل�شتها 
)اربعمائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  االوىل  عليها  املدعي  ب��ال��زام  اوال  ذ.م.م  وامل��ج��وه��رات  االمل��ا���س  لتجارة 
بالدرهم  يعادله  م��ا  او  فل�شا(  وخم�شون  و�شبعة  امريكي  دوالر  واث��ن��ني  وخم�شمائة  ال��ف��ا  وارب��ع��ون  و�شتة 
االماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:2015/7/13 وحتى متام ال�شداد 
الفا  وثمانون  وخم�شة  و�شبعمائة  )مليون  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  الثانية  عليها  املدعي  ثانيا:بالزام   -
واربعمائة واثنني و�شتون درهم( والفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:2016/3/15 
املحاماة. حكما  اتعاب  درهم مقابل  الف  امل�شاريف ومبلغ  املدعي عليهما  ثالثا:الزام   - ال�شداد  وحتى متام 
مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2424

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/04/25 الربعاء  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده حممد تو�شيف ار�شد  و م�شرت موف �س.ذ.م.م او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                             الو�شف        �شعر التقييم  

                                    اغرا�س متنوعة            42,885 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109154
با�ش��م: �شرتاك�شيوال �شاين�س كومبو�شايت�س ليمتد

اإن  ب��ارو  ك��ل��وز،  فريل  ك���ورت، جيم�س  فريل  8، جيم�س  يونت  وع��ن��وان��ه: 
فرين�س، كمريا، اململكة املتحدة ال ايه 14 2 ان جي

وامل�شجلة حتت رقم : )104595(  بتاريخ: 2010/06/17
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117503

كاربو�شان  )�شركة  �شريكيتى  انونيم  �شانايي  تا�شي  زميبارا  كاربو�شان  با�ش��م: 

ل�شناعة حجر ال�شنفرة امل�شاهمة(

وعنوانه: هلكايل  يوليو رقم: 267 �شيفكاوي - ا�شطنبول- تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )149062(  بتاريخ:  2011/08/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2008/08/05 وحتى تاريخ : 2018/08/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109157
با�ش��م: �شرتاك�شيوال �شاين�س كومبو�شايت�س ليمتد

اإن  ب��ارو  ك��ل��وز،  فريل  ك���ورت، جيم�س  فريل  8، جيم�س  يونت  وع��ن��وان��ه: 
فرين�س، كمريا، اململكة املتحدة ال ايه 14 2 ان جي

وامل�شجلة حتت رقم : )104596(  بتاريخ: 2010/06/17
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 80031     بتاريخ :  2006/4/26
 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�شم: جوانزاجه الرت ماري دوريز
وعنوانه: �س ب 45536 ، ابوظبي ، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
امللب�س مبا يف ذلك االأحذية بجميع اأنواعها وال�شبا�شب باالإ�شافة اىل ال�شيلت واالأو�شحة والعبايات 

وكافة امللب�س ذات الطابع ال�شرقي واال�شلمي
الواقعة بالفئة: 25

"ارابي�شك عباية و�شيلة" مكتوبة بطريقة فنية باللغتني العربية واللتينية  و�شف العلمة : كلمة 
باخلط الف�شي على خلفية بي�شاء. 

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380
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تقرير مدير الفرع لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2017

بيان الأرباح اأو اخل�شائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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بيان التغريات يف حقوق امللكية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

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

اإي�شاحات حول البيانات املالية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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- اعادت ال�شويد اخلدمة الع�شكرية ووقعت اتفاق تعاون ع�شكري مع فنلندا والوليات املتحدة

- �شيناريوهات األعاب احلرب الرو�شية ت�شمل حتّرك مدرعات اإىل بولندا وق�شف مطارات �شويدية

- على الورق، قوات الناتو اأكرث عددا وميزانية، 
اإل اأن رو�شيا تتمتع مبيزة اأخرى ل ت�شاهى

- ما م�شلحة الكرملني يف احتالل مدينة 
اأو منطقة اأو دولة على بحر البلطيق؟

- هدف بوتني، اإثبات اأن الناتو منر من ورق 
وغري قادر على الوقوف اأمام الدب الرو�شي

   الأنه بعد تفكك االحتاد ال�شوفياتي عام 1991، 
التي  ال�شويد،  قامت  ال�شوفياتي،  التهديد  ونهاية 
وال�شلم  التاريخ”،  “نهاية  يف  ب�شذاجة  اعتقدت 
بدء  تقريبا،  كليا  جي�شها  بتفكيك  قامت  االب���دي، 
األف   60( واجلزيرة  ومنذئذ،  جوتلند.  فوج  من 
بحر  قلب  يف  اال�شرتاتيجي  موقعها  ورغم  ن�شمة(، 
البلطيق، ا�شبحت منتجعا �شياحيا بل دفاع، حيث 
ي��اأت��ي م��ل��ي��ون ���ش��وي��دي ���ش��ن��وي��ا )م���ن 10 مليني 

ن�شمة( لل�شرتخاء يف طق�س جيد.
   يف ذل��ك ال��وق��ت، ت��ن��ّزل ذاك الت�شريح ك��ج��زء من 
خ��ط��ة ع��ام��ة لتطهري امل��ال��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة، ف��م��ن 3 
اإىل  الوطني  ال��دف��اع  ميزانية  تخفي�س  مت  باملائة، 
1 باملائة! ومت منح معظم املعدات الع�شكرية جماناً 
االآخر  اجلانب  على  النا�شئة  الثلث  للجمهوريات 
اأما  اإ�شتونيا والتفيا وليتوانيا.  البلطيق:  من بحر 
“يف  لنف�شه.  ظ��ل  جم��رد  فهو  ل��ل��ط��ريان،  بالن�شبة 
ح��ال��ة احل����رب، تفقد ال�����ش��وي��د و���ش��ائ��ل ال��دف��اع عن 
عام  االأرك���ان،  رئي�س  يلخ�س  اأ�شبوع”،  بعد  نف�شها 
رو�شيا  ���ش��ّم��ت  واح����دة  �شنة  ب��ع��د  ل��ك��ن،     .2013
�شبه ج��زي��رة ال��ق��رم، وه��ّب��ت ري���اح ال��ذع��ر يف �شمال 
)امل�شتعمرات  البلطيق  دول  يف  فقط  لي�س  اأوروب���ا، 
ال�شوفياتية �شابقاً(، ولكن اأي�شاً يف فنلندا وال�شويد، 
الرو�شي  ال����دب  ي��ت��ب��اه��ى اجل��م��ي��ع مب��ع��رف��ة  ح��ي��ث 
جيداً: “حاملا يحدث �شيء ما يف البحر االأ�شود، يتم 
ُيذّكر،  البلطيق”،  بحر  حتى  بالتداعيات  ال�شعور 
الأبحاث  ال�شويدي  املعهد  يف  املحلل  �شتوكهومل،  يف 

الدفاع، روبرت دال�شو.
على   ،)1856-1853( ال��ق��رم  ح���رب  »خ���لل     

العظمى  وبريطانيا  فرن�شا  اأر���ش��ل��ت  امل��ث��ال،  �شبيل 
فنلندا  ق��ب��ال��ة  ال��ب��ل��ط��ي��ق  ب��ح��ر  اىل  ح��رب��ي��ة  زوارق 
الرو�شية(  االإمراطورية  ملك  على  حينها  )كانت 
الإج���ب���ار ال��ق��ي�����ش��ر ع��ل��ى ال��ت��ف��او���س يف ال���ن���زاع على 
البحر االأ�شود، ي�شيف الباحث، ويجب اأال نعتقد اأن 

البلطيق منف�شلة عن بقية القارة.«
   وهذا هو ال�شبب يف اأّن ال�شويد، منذ عام 2014، 
منزعجة من املغامرات الرو�شية )اأوكرانيا و�شوريا 
...(، واأعادت تركيز �شيا�شتها الدفاعية ب�شكل ارادي 
على اأرا�شيها اأكرث من تركيزها على عمليات حفظ 
ال�شلم يف اأفغان�شتان اأو يف اأي مكان اآخر، مثلما كان 
اإن�شاء فوج يف جزيرة  احلال طيلة عقدين. ويتنّزل 
جوتلند - التي تعد اجلزء االأقرب من الدولة اإىل 

رو�شيا –يف هذا اجلهد.
    ومع وج��ود 350 جنديا، ورمب��ا �شعفهم خلل 
عام )مقابل 10 االف �شخ�س قابلني للتعبئة خلل 
احل��رب ال��ب��اردة، مب��ا يف ذل��ك ال��دف��اع امل���دين(، فاإن 

اإعادة االنت�شار تظل متوا�شعة، لكنها ذات جدوى.
اأردي������ن، ق��ائ��د ف���وج جوتلند:  ي��ق��ول م��ات��ي��ا���س     
يف  البناء  ثكنات  زي��ارة  عر  الرئي�شية”،  “مهمتي 
التعاون بني  قلب حقل ع�شكري �شخم، هو تنظيم 
ي�شتمر  حتى  امل���دين  واملجتمع  ال�����ش��وي��دي  اجلي�س 
العمل  الغذائية يف  االإم��دادات  اأو  وامل�شت�شفى  النقل 

�شمنيا: احلرب مع رو�شيا. زمن احلرب”، 
   »يجب اأن نفهم اأنه يف �شمال اأوروب��ا، تبقى رو�شيا 
اخلطر  اإنها  اإلينا،  بالن�شبة  دائًما،  ع�شكرًيا  تهديًدا 
اجل���رنال  نرييتنيك�س،  ك��ارل�����س  ي�����ش��رح   ،”1 رق���م 
انتباه  لنق�س  ي��اأ���ش��ف  ال����ذي  ال�����ش��اب��ق،  ال�����ش��وي��دي 

اإىل �شمال  ذل��ك فرن�شا،  ال��ق��ارة، مبا يف  دول جنوب 
اأوروبا.   مع انعقاد قمة حلف �شمال االأطلنطي، يف 
بروك�شل موؤخرا، كانت حمى ال�شمال وا�شحة، �شواء 
اأو ال�شويد،  يف دول البلطيق او يف دول مثل فنلندا 
وهناك ما يرر ذلك. يف ال�شنوات االأخرية، تكاثرت 
�شّرا  الغوا�شات  دخول  ومّت  الرو�شية،  اال�شتفزازات 
املقاتلة  الطائرات  واخرتقت  االإقليمية،  املياه  اإىل 
ب�شكل متكرر املجال اجلوي ال�شويدي.. واملهني، ان 
عام 2013، تظّل  “حلقة عيد الف�شح الرو�شية”، 

و�شما يف الذاكرة.
دخلت  احلزينة،  ليلة اجلمعة  ال�شنة، يف  تلك     يف 
طائرتان قاذفتان ت�شحبهما اأربعة مقاتلت املجال 
اململكة  ال�شويدي ملحاكاة هجوم نووي على  اجلوي 
قادر  غري  ال�شويدي  الطريان  ك��ان  اال�شكندنافية. 
اي  ي��وج��د  وال  االم��ك��ان��ات،  نق�س  ب�شبب  ال���رد  على 
طيار متاح الإقلع مقاتلة غرينب. بعد ب�شعة اأ�شهر، 
مت ك�شف عجز ما كان يف املا�شي رابع اأكر طريان 
عر  ال��ع��ام  للجمهور  ال�شبعينات(  )يف  ال��ع��امل  يف 

ال�شحافة.. امللك )ال�شويد( عاريا.
الرو�شية،  الهوائية  االأك��روب��ات  ا�شتمرت  منذئذ،     
وتقوم مقاتلت مو�شكو عدة مرات يف العام با�شتفزاز 
ال�شفن احلربية ال�شويدية وحتى االأمريكية وذلك 

قنابلها  الإظ��ه��ار  ج��ان��ب��ي  ب�شكل  م��ن��ه��ا،  ب���االق���رتاب 
املحمولة على االأجنحة ب�شكل اأف�شل.

   واىل حرب االأع�شاب هذه، ي�شاف �شجيج االحذية. 
منذ عام 2009، جتري رو�شيا وبيلرو�شيا مناورات 
ع�شكرية وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق ب��ال��ق��رب م��ن ح���دود دول 
البلطيق، حتت عنوان “زباد” )الغرب، بالرو�شية(، 
وتتكرر هذه املحاكاة للحرب كل اأربع �شنوات. اآخر، 

“زباد” 2017، مت ح�شد 100 األف رجل!
األ��ع��اب��ه��م احلربية  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات  اأن  نعلم  »اإن��ن��ا     
وق�شف  ب��ول��ن��دا  اإىل  م���درع���ات  حت�����ّرك  ت��ت�����ش��ّم��ن 
امريكي  ك��ول��ون��ي��ل  ك�����ش��ف  �شويدية”،  م����ط����ارات 
���ش��ارك ه��و نف�شه، مع  ال���ذي  ���ش��ام غ��اردي��رن،  �شابق 
خارج  من  ال�شويديني  وم��ع  االأطل�شي  �شمال  حلف 
الناتو، يف ع�شرات التمارين من هذا النوع يف بحر 

البلطيق.
   من جانبها، ال�شويد، وبدعم من احللف االأطل�شي، 
مل تبق مكتوفة االيدي. فقد اأجرت يف العام املا�شي، 
اأكر مترين ع�شكري لها منذ ع�شرين عاًما، “اورورا 
و1500  �شويدي،  األ��ف   19 مب�شاركة   ،”2017
وفرن�شي.  واأمريكي،  وبلطيقي،  اإ�شكندنايف،  جندي 
وطائرات  و���ش��واري��خ  ب��ط��اري��ات  ت�شمل  ح��رب  لعبة 
اأمريكية موجودة على االأرا�شي ال�شويدية، مل ُيرى 

مثلها قط.
   ومن نتائج االرباك اي�شا، اعادت ال�شويد اخلدمة 
من  االف   6 م���ن  االأوىل  وال����وح����دة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة. 
الدرا�شية  ف�شولها  ان��ه��اء  ب�شدد  حاليا  املجندين 
يف  اخ��رى،  جهة  من  واالأزرق.  االأ�شفر  العلم  حتت 
مايو املا�شي، مت توقيع اتفاق تعاون ع�شكري ثلثي 
مبادرة  امل��ت��ح��دة،  وال��والي��ات  وفنلندا  ال�شويد  ب��ني 
تعتر جزء من عقيدة بيرت هولتكفي�شت، ا�شم وزير 
الدفاع اال�شرتاكي الدميقراطي ال�شويدي، ويحظى 
االأطياف. وتق�شي  ال�شيا�شيني من جميع  باحرتام 
ال��دول��ة، والتقرب من  ت�شليح  ب��اإع��ادة  العقيدة  ه��ذه 
فنلندا..  م��ع  الوطني  دفاعها  ودم��ج  ال��ن��ات��و،  حلف 

والهدف: تدارك الوقت ال�شائع منذ ربع قرن.
ال�شويدية  التفكري  م��راك��ز  يف  االأث���ن���اء،  ه���ذه  يف     
اخلراء  اأف�شل  يتوقع  ال��دف��اع،  ب��وزارة  ال�شلة  ذات 
“عملية  ب��ل واحل����رب، ان  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات االأزم�����ات، 
ال�شمال  اأق�����ش��ى  اإىل  اأ���ش��ت��ون��ي��ا،  ن���ارف���ا،  يف  رو���ش��ي��ة 
ال�شرقي من االحتاد االأوروبي، هو ال�شيناريو االأول 
ري�س،  ت��وم��ا���س  ي��ق��ول  الذهن”،  اإىل  ي��ت��ب��ادر  ال���ذي 

املحلل يف كلية الدفاع الوطني ال�شويدية.
   ففي هذه املدينة احلدودية التي يبلغ عدد �شكانها 
اأ�شخا�س هم  األف ن�شمة، ت�شعة من كل ع�شرة   65

ب��ال��رو���ش��ي��ة. وم��ث��ل اال���ش��ت��ي��لء على  الناطقني  م��ن 
“تطري  اأن  ملو�شكو  ميكن  اأوك��ران��ي��ا،  يف  دونيت�شك، 
ه���وؤالء  ���ش��ع��ر  الآخ�����ر،  اأو  ل�����ش��ب��ب  اإذا،  الإنقاذهم”، 
اال�شتونيني الناطقني بالرو�شية “باأنهم مهّددون”. 
“ال نن�شى، ي�شري ري�س، اأنه منذ عام 2010، ُت�شّرع 
العقيدة الع�شكرية للكرملني اأي عمليات تهدف اإىل 
ذل��ك من هم  الرو�شية، مبا يف  االأ���ش��ول  اإنقاذ ذوي 

خارج احلدود«.
   كما ميكن ت�شّور م�شاعدة مماثلة، اإىل اجلنوب، يف 
دوغافبيلز، ثاين اأكر مدينة يف التفيا، حيث يعي�س 
110 االف ن�شمة، وحيث يتحدث اأكرث من ن�شف 
�شتكون  االأم��ور  فاإن  “هنا،  الرو�شية.  اللغة  ال�شكان 
ال�شرطة  م��ع��ل��وم��ات��ن��ا،  ح�شب  الأن����ه،  ب�����ش��اط��ة  اأك���رث 
الرو�شية”،  املخابرات  قبل  من  خمرتقة  اللتفية 
اال�شتخبارات  اأج���ه���زة  م���ع  ي��ع��م��ل  م��ت��ح��دث  ي��ق��ول 

ال�شويدية.
ومعروف  و���ش��وح��ا،  االأك���رث  ال��ث��ال��ث  وال�شيناريو     
�شوالكي”،  “ممّر  الرو�س  يحتّل  باأن  يق�شي  جيدا، 
با�شم �شريط من االأر�س طوله 60 كيلومرتا على 
ومن خلل  وليتوانيا.  بولندا  بني  احل��دود  امتداد 
ال�شيطرة عليه، �شت�شرب مو�شكو ع�شفورين بحجر 
واحد: �شُتقيم ممر عبور بني رو�شيا البي�شاء وجيب 
على  مدخل  بذلك  فاحتة  ال��رو���ش��ي،  كالينينغراد 
و�شتق�شي على  رو�شيا،  انطلقا من  البلطيق  بحر 
نقطة الربط الوحيدة بني دول البلطيق وحلفائهم 

يف الناتو.
   باالإ�شافة اإىل ذلك، �شي�شبح اأي رد جوي من الناتو 
 - ال��ري  ال��دف��اع  نظام  وج��ود  ب�شبب  للغاية  �شعبا 
اجلوي ا�س-400 يف جيب كالينينغراد، القادر على 

“اإغلق” املجال اجلوي فوق البلطيق.
البلطيق،  “دول  ال��ت��ق��ري��ر  م���وؤل���ف  م����ات؟  ك�����س     
د�شلو  روب��رت   ،2016 يونيو  احل�شا�شة”،  املنطقة 
اأكر  الناتو  ال��ورق، تعتر قوات  “على  ال ُيطمئن: 
ال��ع��دد وامل��ي��زان��ي��ة، ولكن يف  بع�شر م��رات م��ن حيث 
عام  ال��ق��رم  طريقة  على  اخل��اط��ف��ة،  احل���رب  �شياق 
وهي  ت�����ش��اه��ى،  ال  مب��ي��زة  رو���ش��ي��ا  تتمتع   ،2014
مبواقعها  باالحتفاظ  لها  �شي�شمح  ال���ذي  ال��ق��رب، 

طيلة ثلثة اأو اأربعة اأ�شابيع دون اأن ت�شعر بالقلق.
غ��زو مدينة  للرد على  ك��ان  اإذا  م��ا  يبقى معرفة     
االطل�شي  �شمال  حلف  �شيكون  نارفا،  مثل  ب�شيطة، 
م�شتعدا للت�شعيد الع�شكري مع رو�شيا. مع ترامب 
اما  م�����ش��م��ون،  ���ش��يء  ال  وا���ش��ن��ط��ن،  يف  ال�شلطة  يف 
“موت من  لل�  ا�شتعدادا  اأكرث  االأوروبيني، فهل هم 
عام  يكونوا  مل  كما  داوغافبيل�س،  اأو  نارفا”  اج��ل 

1939، من اجل دانزيغ؟
   ال��ع��ق��ي��د االم��ري��ك��ي ���ش��ام غ���اردي���رن ي��ن��ري الو�شع 
املتحدة  الواليات  اأن  افرت�شنا  “اإذا  اآخ��ر:  مبقيا�س 
تتدخل، �شت�شطر قواتنا للنزول يف هولندا، مبا اأن 
املرور،  حركة  وجه  يف  عمليا  �شيغلق  البلطيق  بحر 
تلك  ت��ف��وق  البلطيق  ودول  روت����ردام  ب��ني  وامل�شافة 

ال  ت��رى،  كما  وبرلني،  اأوماها  �شاطئ  بني  املوجودة 
�شيء ب�شيط«...

هذه  ال�شيا�شي  اخل��ي��ال  ل�شيناريوهات  ه��ل  لكن     
نيكل�س  ي���ع���رتف  جن���ه���ل،  “نحن  م�������ش���داق���ي���ة؟ 
داخل  البلطيق  منطقة  يف  اأي�شا  خبري  غرانهومل، 
املعهد ال�شويدي الأبحاث الدفاع، ولكننا نعرف �شيئا 
واحدا. قدرتنا على فك �شفرة نوايا مو�شكو م�شبقا 
لي�شت جيدة جدا، فمن، يف الواقع، راأى �شم القرم 

قادما؟
   �شوؤال اآخر: ما هي م�شلحة الكرملني يف احتلل 
مدينة اأو منطقة اأو دولة على بحر البلطيق؟ “هذه 
يوا�شل  ذات��ه��ا،  ح��د  ه��دف��ا يف  لي�شت  اجل��م��ه��وري��ات 
اخلبري. بالن�شبة لبوتني، الهدف لي�س ك�شب اأرا�س، 
ولكن اإثبات، يف اللحظة املنا�شبة، اأن الناتو منر من 

ورق غري قادر على الوقوف امام الدب الرو�شي ».
توما�س  املحلل  ي�شيف  الوطني،  الدفاع  كلية  يف     
ري�����س: “منذ خ��م�����س ���ش��ن��وات، ي��لح��ظ ب��وت��ني اأن 
جمتمعاتنا م�شو�شة، �شعيفة، مق�شمة، �شاخطة على 
م�شريها. واإذا ا�شتمرت هذه العقلية االنهزامية - 
التي تغذيها �شناعة االأخبار الكاذبة –، واإذا ا�شيب 
واإذا  ب�شرخ،  االأوروب����ي  واالحت���اد  االأطل�شي  احل��ل��ف 
ت��رام��ب يف جيبه، حينها قد  دون��ال��د  ب��وت��ني  و���ش��ع 
يغتنم الرئي�س الرو�شي فر�شة �شانحة لبدء مغامرة 

ع�شكرية جديدة«.
   من جانبها، تدرك ال�شويد انها �شُتجّر رغما عنها 
اوتوماتيكيا  �شتتحول  اأنها  ملجرد  حربي،  مازق  اىل 

اإىل قاعدة جوية لطائرات حلف �شمال االأطل�شي.
   وحت�شبا ملا قد ال يخطر على بال، وزعت حكومة 
اأ�شرة  مليون   4.8 على  م��اي��و  اأواخ����ر  منذ  اململكة 
واالإجنليزية(  ال�شويدية  )باللغة  كتّيبا  �شويدية، 
اإنه  حرب”.  اأو  اأزم���ة  خ��لل  تفعل  “ماذا  ب��ع��ن��وان 
 “ ت��اري��خ��ي��ة،  حت��ول  لنقطة  لل�شكان  نف�شي  اإع����داد 
انها بب�شاطة عودة لعقيدة الدفاع املدين يف احلرب 
الطبعة  ن�����ش��رت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة،  ت��ه��ّون  الباردة”، 
1943، ومت حتيينه  االأوىل من كتّيب مماثل عام 

بانتظام حتى نهاية عام 1980.
ي��ط��رح عددا  20 �شفحة  م��ن  الكتيب  ي���زال.  ال     
املواد  ت��خ��زي��ن  ب���دء م��ن  ال��ن�����ش��ائ��ح،  ال يح�شى م��ن 
الغذائية، اىل كيفية التدفئة يف حالة انقطاع التيار 
م��ن �شفارات  ب��اأن��واع خمتلفة  م���رورا  ال��ك��ه��رب��ائ��ي، 
ق�شف  ع��ن  تعلن  ال�شريعة  “ال�شافرات  االإن�����ذار. 

و�شيك، �شافرة مدتها �شبع ثوان، جمرد خطر«.
ع��ل��ى ملجئ  ال��ع��ث��ور  االأخ�����رى:  الن�شائح     وم���ن 
حتت االأر�س، عديدة وموروثة من احلرب الباردة، 
احلذر من ال�شائعات، وتعلم كيفية حتديد االأخبار 
طرف  من  لهجوم  ال�شويد  تعر�شت  “اإذا  الزائفة. 
نقراأ على �شفحة  اأبدا”..  اأجنبي، لن ن�شت�شلم  بلد 
اأي معلومة تدعو اإىل  “اإن  12، مع هذا الّتدقيق: 
اال يثري القلق  وقف املقاومة هي معلومة كاذبة”.. 

بع�س ال�شيء، رمبا؟

•• الفجر - اأك�شل جيلدن – ترجمة خرية ال�شيباين

»مرحبا بكم يف جوتالند”, �شيتذكر جنود فوج جوتالند لفرتة طويلة 
ذاك الرتحيب احلار من قبل ال�شكان الأ�شليني عند عودتهم اىل هذه 
اجلزيرة يف بحر البلطيق, والتي هي بالن�شبة لل�شويد كور�شيكا بالن�شبة 

لفرن�شا: وجهة �شياحية �شهرية.   يف �شهر مايو املا�شي, ا�شُتقبل هوؤلء 
اجلنود كما لو كانوا عائدين من حملة ع�شكرية حققوا فيها انت�شارا. 
غريب”,  اإح�شا�س  �شاخبة,  روك  كمجموعة  ال�شكان  ا�شتقبلنا  “لقد 
يقول مازحا, غو�شتاف اأف بيرت�شن�س, قائد كتيبة الدبابات, الذي كان 

يف ذلك اليوم, يراقب امل�شهد من على برج مدرعته.

ملك  وجــود  يــرّبر  واأنــه  تاريخي,  احلــدث  هــذا  اأّن  نقول,  اأن  يجب     
)ال�شرتاكي  الوزراء  ورئي�س  غو�شتاف,  ع�شر  ال�شاد�س  كارل  ال�شويد, 
الدميقراطي(, �شتيفان لوفني. فهذه هي املرة الأوىل منذ نهاية احلرب 
الدبابات  من  جديدا  فوجا  ال�شويد  فيها  ترّكز  التي  الثانية  العاملية 

وامل�شاة من نقطة ال�شفر.. اأو بالأحرى: تعيد تركيزه.

رياح الذعر تهب على املنطقة:

ماذا لو هاجم الدب الرو�شي �شمال اأوروبا ...!

اكرب مناورات يف ال�شويد عام 2017

احلدود بني رو�شيا وا�شتونيا

الوزير الول ووزير الدفاع يف ال�شويد

�شوخوي رو�شية يف بحر البلطيق

دبابات رو�شية ومن بيالرو�شيا يف مناورة م�شرتكة

- هل ل�شيناريوهات اخليال ال�شيا�شي 
هذه م�شداقية؟

هل يزحف الرو�س �شمال؟
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•• الفجر - تون�س - خا�س

اللقاء  ف�����ش��ل  اأي  اج��ت��م��اع احل�����ش��م،  ت���اأج���ل احل�����ش��م يف 
اأن  رغم  ما،  خمرج  حول  التوافق  على  الفرقاء  وعجز 
املجتمعني يف ق�شر قرطاج ميثلون ال�شفوة ال�شيا�شية 
واالقت�شادية واالجتماعية يف تون�س، وميلكون معظم 
بو�شوح  يعني  وه���ذا  ج��م��ي��ع��ه��ا..  ي��ك��ن  مل  ان  امل��ف��ات��ي��ح 
عنها  ينجر  وم��ا  البلد  يف  ال�شيا�شية  االزم��ة  ا�شتمرار 

من تداعيات.
وي��ع��ود ه���ذا ال��ف�����ش��ل اىل مت�����ّش��ك ك��ل االط�����راف خلل 
االجتماع، مبواقفهم ال�شابقة بخ�شو�س م�شري رئي�س 
احلكومة يو�شف ال�شاهد، وحيث جددت حركة النه�شة 

حكومي  حت��وي��ر  ب��اإج��راء  ب��االك��ت��ف��اء  القا�شي  موقفها 
التون�شية،  ال��رئ��ا���ش��ة  ع���ن  ����ش���ادر  ب���لغ  ج���زئ���ي.ووف���ق 
االأزمة  بتجاوز  الكفيلة  ال�شبل  ت��ن��اول  االج��ت��م��اع  ف��ان 
االأطراف  خمتلف  حتّمل  و�شرورة  الراهنة  ال�شيا�شية 
مع  ال��لزم��ة  احل��ل��ول  الإي��ج��اد  م�شوؤولياتها  ال�شيا�شية 
م�شاندتها  ورغ����م  ل��ل��وط��ن.   ال��ع��ل��ي��ا  امل�شلحة  تغليب 
لبقائه داخل اجتماع قرطاج، ورف�شها تغيريه، ويف ما 
ي�شبه �شرطا ال�شتمرار موقفها امل�شاند له، دعت حركة 
رئ��ي�����س احلكومة  دع���ت  ل��ه��ا،  ب��ي��ان  النه�شة الح��ق��ا، يف 
ي��و���ش��ف ال�����ش��اه��د ل��ع��دم ال��رت���ش��ح ل��رئ��ا���ش��ي��ات 2019 
والتزام حكومته بتنفيذ االإ�شلحات االقت�شادية التي 

وقع التوافق حولها يف وثيقة قرطاج 2.

  وجاء هذا البيان بعد انعقاد املكتب ال�شيا�شي حلركة 
النه�شة م�شاء االثنني،

اللقاء  عند  والتوقف  الوطنية  امل�شتجدات  يف  للنظر   
اإليه  وال��ذي دع��ا  انعقد �شباًحا يف ق�شر قرطاج  ال��ذي 
الرئي�س التون�شي وح�شرته الرئا�شات الثلث وحركة 
التون�شي  العام  واالحت��اد  تون�س  ن��داء  وحركة  النه�شة 

لل�شغل واحتاد االأعراف.
   كما دعت احلركة رئي�س احلكومة اىل اإ�شفاء مزيد 
من النجاعة على العمل احلكومي وذلك عر الت�شريع 
ة �شّد ال�شغور احلكومي  باإجناز التحوير الوزاري وخا�شّ

القائم.
حركة  با�شم  الر�شمي  الناطق  الثلثاء،  اأم�س  واأّك��د     

النه�شة عماد اخلمريي، اأنه خلل احلوار، دعا االحتاد 
العام التون�شي لل�شغل رئي�س احلكومة يو�شف ال�شاهد 

اإىل اال�شتقالة. 
اأن حركة  اإىل  اذاع����ي،  واأ���ش��ار اخل��م��ريي يف ت�شريح     
ب��اال���ش��ت��ق��رار احلكومي  م��ت��م�����ّش��ك��ة  ت����زال  ال��ن��ه�����ش��ة ال 
وباإجراء حتوير وزاري و�شّرح باأن احلل النهائي يبقى 

االحتكام للآليات الد�شتورية.
   ولفت اخلمريي اإىل اأن رئي�س احلركة را�شد الغنو�شي 
ج���ّدد خ���لل ال��ل��ق��اء ال��ت��م�����ّش��ك ب��اال���ش��ت��ق��رار احلكومي 
مع  حكومته  يف  ال�شغورات  �شد  اإىل  ال�شاهد  دع��وة  مع 
 2019 الرئا�شية  للنتخابات  الرت�ّشح  بعدم  االلتزام 

م�شريا اإىل اأن امل�شاورات متوا�شلة.

بتهمة  مغربية  مواطنة  اأ�شبوع  منذ  البلجيكية  ال�شلطات  حتتجز 
بانتظار  بروك�شل  مطار  من  بالقرب  مغلق  مركز  داخ��ل  التج�ش�س 
�شدور قرار الق�شاء حول م�شريها، بح�شب ما افاد حماميها لوكالة 
فران�س بر�س ام�س الثلثاء.واأو�شح املحامي جوليان هاردي ان مكتب 
االأجانب �شحب تاأ�شرية الدخول املتكرر من املغربية “بناء على طلب 
من اأمن الدولة بدافع انها ت�شكل خطرا على االمن القومي”، لكنها 

“مل تتلق اأي تو�شيح حول االتهامات املوجهة اليها«.
وكتبت املغربية التي تقول انها �شيدة اأعمال يف ر�شالة اطلعت عليها 

وكالة االنباء البلجيكية انها متهمة بالتج�ش�س حل�شاب املغرب.
وتابع املحامي ان موكلته اأوقفت للمرة االوىل يف 29 مايو يف مطار 
جواز  من  حرمانها  بعد  احتجازها  ومت  بلجيكا(.  )جنوب  �شارلروا 
9 يوليو يف املركز املغلق التابع ملطار بروك�شل قبل ان  �شفرها حتى 
ياأمر الق�شاء باإطلق �شراحها “اذ اعترت دائرة االتهام احتجازها 
 11 اأوقفت من جديد يف  “لكنها  خمالفا للقانون«.واأ�شاف هاردي 
بو�شعها  يكن  ما مل  وهو  البلد  ارا�شي  تغادر  انها مل  بدافع  يوليو 

القيام به الأن ال�شلطات مل تعد اليها جواز �شفرها«.
وقال مكتب االأجانب لوكالة االنباء البلجيكية ان هيئة اأمن الدولة 
طلبت توقيف املغربية من جديد بحجة وجودها غري القانوين يف 

البلد والأنها ت�شكل تهديدا للأمن القومي.

من  يقرب  م��ا  اإن  ام�س  االإن�����ش��ان  حلقوق  املتحدة  االأمم  مكتب  ق��ال 
300 مدين يف مايل ُقتلوا منذ بداية العام احلايل يف ا�شتباكات بني 
ميلي�شيات متناف�شة فيما يهدد ت�شاعد وترية العنف يف اأنحاء البلد 

اإجراء االنتخابات الرئا�شية هذا ال�شهر.
يوليو   29 يوم  االق��رتاع  اإىل مراكز  املاليون  يتوجه  اأن  املقرر  ومن 
اأع��وام من اال�شطراب  متوز يف انتخابات تهدف لو�شع نهاية ل�شتة 
الو�شع  لكن  العرقية.  واال�شتباكات  املت�شددين  وهجمات  ال�شيا�شي 

تدهور خلل ال�شهور املا�شية وانتقل اإىل بلدان جماورة.
ي�شعى خللها  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ات،  اإن  م���رارا  م��ايل  وق��ال��ت حكومة 
اأبو بكر كيتا لنيل فرتة رئا�شية جديدة، �شتم�شي  اإبراهيم  الرئي�س 
اإقبال الناخبني عليها  كما هو مقرر لها لكن العنف يهدد بتقلي�س 

ب�شورة كبرية.
حلقوق  املتحدة  االأمم  مكتب  با�شم  املتحدث  كولفيل  روب��رت  وق��ال 
االإن�شان اإن 289 مدنيا على االأقل قتلوا يف 99 واقعة ا�شتباك بني 
اجلماعات املحلية منذ بداية العام احلايل، وذلك بح�شب حتقيقات 

اأجرتها بعثة االأمم املتحدة حلفظ ال�شلم يف مايل.
واأ�شاف خلل اإفادة �شحفية اأن 75 يف املئة من هذه الوقائع حدثت 
اأكرث من ن�شفها وقع منذ بداية  اإقليم موبتي بو�شط مايل واأن  يف 

�شهر مايو اأيار.

قال الرئي�س الرو�شي فلدميري بوتني اإن مو�شكو ووا�شنطن تتم�شكان 
باآرائهما املتباينة حول �شم القرم من اأوكرانيا يف عام 2014.

ت��رام��ب م��ن �شبه  االأم��ري��ك��ي دون��ال��د  الرئي�س  “موقف  وق��ال بوتني 
ج��زي��رة ال��ق��رم م��ع��روف مت��ام��ا وه���و م��ل��ت��زم ب��ه -ي��ت��ح��دث ع��ن �شم 
وجهة  لدينا  قانوين-  غري  ب�شكل  الرو�شي  للحتاد  القرم  منطقة 
ال�شارم  االل��ت��زام  م��ع  ا�شتفتاء  اأج��ري��ن��ا  اأن��ن��ا  ونعتقد  خمتلفة،  نظر 
بالت�شريعات الدولية. بالن�شبة لنا.. بالن�شبة للحتاد الرو�شي. هذه 

امل�شاألة ُمنتهية«.
والتقى ترامب وبوتني وجها لوجه خلف اأبواب مغلقة اأم�س يف قمة 

طال انتظارها.
وقبل بدء القمة وجه ترامب اللوم لبلده يف تدهور العلقات بني 

البلدين.

عوا�شم

بروك�سل

مو�سكو

جنيف

حمكمة تركية تق�شي با�شتمرار حب�س جنديني يونانيني 
•• اإ�شطنبول-رويرتز:

با�شتمرار  ق�شت  تركية  حمكمة  اإن  ام�س  الرتكية  حريت  �شحيفة  قالت 
اآذار يف ق�شية �شعدت  حب�س جنديني يونانيني اعتقل يف تركيا يف مار�س 

التوترات بني البلدين املتجاورين الع�شوين يف حلف �شمال االأطل�شي.
وتقول اليونان اإن اجلنديني عرا احلدود اإىل تركيا بطريق اخلطاأ اأثناء 

تعقبهما الأثر من ي�شتبه يف اأنهم مهاجرون غري �شرعيني.
بدخول  اتهامات  يف  للمحاكمة  انتظارا  بحب�شهما  تركية  حمكمة  واأم��رت 

البلد ب�شكل غري م�شروع وحماولة التج�ش�س الع�شكري.
وجاء قرار املحكمة بعد ب�شعة اأيام من لقاء رئي�س الوزراء اليوناين األك�شي 
ت�شيرا�س والرئي�س الرتكي رجب طيب اإردوغان يف بروك�شل على هام�س 
الرتكيز على جهود احلد من  واتفاقهما على  االأطل�شي  �شمال  قمة حلف 

التوترات يف منطقة بحر اإيجه.
يف  الرتكية  املحكمة  اإن  االل��ك��رتوين  موقعها  على  حريت  �شحيفة  وقالت 
اإدرنة يف �شمال غرب البلد على احلدود مع اليونان وبلغاريا حيث  اإقليم 
�شتطلق  كانت  اإذا  فيما  للنظر  ال�شهرية  جل�شتها  عقدت  اجلنديان،  اعتقل 

�شراح اجلنديني اأم �شتاأمر با�شتمرار حب�شهما.
توجه  اللذين مل  رف�س طلب اجلنديني،  القا�شي  اأن  ال�شحيفة  واأ�شافت 

لهما اتهامات ر�شمية بعد، اإطلق �شراحهما.
ورف�س م�شوؤولون باملحكمة ات�شلت بهم رويرتز التعليق.

واأكد  املحكمة  اليوناين قرار  الدفاع  وزير  نائب  وانتقد فوتي�س كوفيلي�س 
جمددا اأن اليونان لن تدخل يف اأي م�شاومات لتاأمني اإطلق �شراحهما.

ويطلب ثمانية من اأفراد القوات اخلا�شة الرتكية اللجوء يف اليونان بعد 
اأن قادوا طائرة هليكوبرت هربا من تركيا اأثناء �شحق حماولة انقلب على 

الرئي�س يف يوليو متوز عام 2016.
وت��ق��ول ت��رك��ي��ا اإن��ه��م ���ش��ارك��وا يف حم��اول��ة االن��ق��لب وت��ط��ال��ب بت�شليمهم 

ملحاكمتهم وترف�س املحاكم يونانية ذلك حتى االآن.

اجتماع احل�شم ينتهي دون ح�شم:

دعوة ال�شاهد اإىل عدم الرت�شح لرئا�شّية 2019...!

احلزب احلر الد�شتوري لل�شب�شي:

لن ن�شمح بتنفيذ خمطط الخوان يف تون�س
•• الفجر - تون�س

الد�شتوري  احل��ر  احل���زب  رئي�شة  ق��ال��ت 
ل���ه���ا على  ت���دوي���ن���ة  م���و����ش���ي يف  ع���ب���ري 
“ت�شمح  ل��ن  اأن��ه��ا  ف��ي�����ش��ب��وك  �شفحتها 
واأن  بتنفيذ خمطط االخ��وان يف تون�س 
واأ�شياده  املر�شد  اىل  ت�شت�شلم  لن  تون�س 

ح�شب تعبريها.  واأتباعه”، 
   وك���ان���ت م��و���ش��ي ت��وج��ه خ��ط��اب��ه��ا اىل 

قايد  ال����ب����اج����ي  ال���ت���ون�������ش���ي  ال���رئ���ي�������س 
ال�شب�شي.

   ويف ما يلي ن�س التدوينة:
د�شتوري’..  ‘اأقدم  ي��ا  الرئي�س  »�شيدي 
ذلك  وم��ع  ‘مر�شد’  حليفك  اأن  ت��ع��رف 
خمطط  وينفذ  ال��ب��لد  يف  يرتع  ترتكه 
االإخ��وان؟؟ املعذرة لن نقبل ذلك مهما 
مبفهوم  ا����ش���ت���ن���ج���دمت  وم���ه���م���ا  ب������ررمت 
الوحدة الوطنية ونبذ االإق�شاء وحاجة 

تون�س للجميع.. تون�س لي�شت يف حاجة 
للإرهابيني وال لداعميهم وال الأذرعهم 
ولي�شت يف حاجة ملن يخططون لدمغجة 
البورقيبي  ال���ن���م���وذج  و����ش���رب  اأب��ن��ائ��ن��ا 
والطويل.. ال ومل  املتو�شط  امل��دى  على 
الد�شتوريني’  ‘�شغار  نحن  نقبل  ول��ن 
واأ�شياده  ‘املر�شد’  اىل  تون�س  ن�شّلم  اأن 

و�شنحاربه  االأم��ر  كلفنا  مهما  واأتباعه 
بقوة القانون..«. 

مقتل 5 يف حتطم طائرة 
ع�شكرية بكوريا اجلنوبية 

 
•• �شول-رويرتز:

هليكوبرت  طائرة  اإن  اجلنوبية  الكورية  البحرية  م�شاة  قوة  قالت 
ع�شكرية تابعة للجي�س حتطمت اأثناء رحلة جتريبية ام�س الثلثاء 
يف مدينة بوهاجن بجنوب �شرق البلد مما اأ�شفر عن مقتل خم�شة 
اأ�شخا�س واإ�شابة اآخر.واأ�شافت القوة يف بيان اأن الطائرة �شقطت 
من ارتفاع ع�شرة اأمتار على مدرج باأحد القواعد الرئي�شية التابعة 
االأمريكية  البحرية  م�شاة  ق���وات  فيها  جت��ري  وال��ت��ي  للبحرية، 

والكورية اجلنوبية تدريبات ع�شكرية �شنوية، واأن حريقا اندلع.

قطاع غزة املنهك باحلروب والفقر واحل�شار 
•• غزة-اأ ف ب:

واالكتظاظ  الفقر  من  يعاين  ال��ذي  غزة  قطاع  يخ�شع 
ال�شكاين والواقع حتت �شيطرة حركة حما�س االإ�شلمية، 

حل�شار ا�شرائيلي م�شدد منذ اكرث من عقد.
والغاز  النفط  ت�شليم  اإ�شرائيل  علقت  الثلثاء،  وام�س 
عر معر كرم بو �شامل، نقطة العبور الوحيدة للب�شائع 
بني اإ�شرائيل وغزة، ردا على الطائرات الورقية احلارقة 

التي تنطلق من القطاع.
منذ 30 مار�س، يتظاهر �شكان القطاع على طول ال�شياج 
الفا�شل مع ا�شرائيل للتنديد باحل�شار ومن اجل تثبيت 
“حق العودة” للفل�شطينيني الذين طردوا من منازلهم 

او نزحوا مند قيام ا�شرائيل عام 1948.
 144 عن  يقل  ال  ما  اىل مقتل  التظاهرات  ه��ذه  وادت 
فل�شطينيا بنريان اجلي�س االإ�شرائيلي، كما ا�شيب اأكرث 

من اربعة االف اآخرين بجروح.
واندلع العديد من احلرائق ب�شبب اطلق طائرات ورقية 

حمملة مبواد حارقة باجتاه االأرا�شي االإ�شرائيلية.
ا�شرائيل،  باجتاه  وقذائف  �شواريخ  حما�س  اطلقت  كما 
التي ردت ب�شن العديد من الغارات اجلوية، كان اعنفها 
يف 14 يوليو و�شكلت اق�شى مواجهة م�شلحة منذ حرب 

.2014
يقع قطاع غزة جنوب غرب ا�شرائيل، حتده م�شر جنوبا 
والبحر االبي�س املتو�شط غربا. ويعد ال�شريط ال�شاحلي 
362 كلم مربعا من اكرث  ال�شيق الذي تبلغ م�شاحته 
مناطق العامل اكتظاظا بال�شكان حيث يعي�س فيه نحو 

مليوين فل�شطيني.
وب��ع��د احل���رب ال��ع��رب��ي��ة اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ام��ي 1948-
1949، ال��ت��ي ان��دل��ع��ت غ���داة االع���لن ع��ن ق��ي��ام دولة 
ا�شرائيل، ا�شبحت غزة خا�شعة ل�شيطرة م�شر من دون 

ان ت�شمها هذه االخرية.
وبعد حرب يونيو 1967، احتلت ا�شرائيل قطاع غزة.

مبوجب  ن�����ش��اأت  ال��ت��ي  الفل�شطينية  ال�شلطة  وم��ار���ش��ت 
من   67% على  ال�شيادة   1993 عام  او�شلو  اتفاقيات 

الع�شكرية  واملناطق  امل�شتوطنات  كانت  حني  يف  القطاع، 
حتتل ال %33 الباقية.

يف 12 �شبتمر 2005، �شحبت ا�شرائيل جميع جنودها 
اح��ادي اجلانب  وم�شتوطنيها من قطاع غزة يف حترك 

اأنهى 38 عاما من االحتلل.
ويف يونيو 2006، فر�شت اإ�شرائيل ح�شارا بريا وبحريا 
وجويا على القطاع عقب ا�شر جندي قبل االفراج عنه يف 

عام 2011.

 2007 ع��ام  احل�شار  بت�شديد  بعدها  ا�شرائيل  وقامت 
وطردها  غ��زة  على  ب��ال��ق��وة  حما�س  ح��رك��ة  �شيطرة  اث��ر 
الفل�شطيني  الرئي�س  يتزعمها  التي  فتح  عنا�شر حركة 

حممود عبا�س من القطاع اثر معارك دامية.
بحري  حاجز  بناء  اإ�شرائيل  ب���داأت   ،  2018 مايو  ويف 

�شمال غزة ملنع عمليات ت�شلل حمتملة.
مغلقا،  رف��ح  معر  امل�شرية  ال�شلطات  تبقي  ما  وغالبا 
ا�شرائيل  عليه  ت�شيطر  ال  ال���ذي  ال��وح��ي��د  امل��ن��ف��ذ  وه���و 

ويربط غزة باخلارج.
وتعاين  م��وارد طبيعة  ال�شاحلية  املنطقة  ال متلك هذه 
من نق�س مزمن يف املياه والوقود. وتبلغ ن�شبة البطالة 
يف القطاع %45 حيث يعتمد %80 من �شكان القطاع 

على امل�شاعدات االن�شانية.
حركة  بني   2017 اكتوبر  يف  م�شاحلة  اتفاق  وانع�س 
تتح�شن  اأن  يف  االآم���ال  الفل�شطينية  وال�شلطة  حما�س 
الظروف يف القطاع. لكن املحادثات تعرثت و�شط رف�س 

الطرفني حتمل م�شوؤولية ف�شلها.
ويف مار�س، وافق موؤمتر للمانحني على م�شروع م�شنع 
لتحلية مياه البحر يف غزة حيث تعد اأكرث من 95 باملئة 
اال�شتغلل  ب�شبب  لل�شتهلك  �شاحلة  غري  املياه  من 

املفرط للمياه اجلوفية.
يف 27 دي�شمر 2008، بداأت ا�شرائيل عملية ع�شكرية 
ج��وي��ة وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق م���ن اج����ل و���ش��ع ح���د الإط����لق 
قتل  امل�شبوب”.  “الر�شا�س  م�شمى  حت��ت  ال�شواريخ 
اكرث من 1440 فل�شطينيا و 13 ا�شرائيليا يف العملية 

التي انتهت يف 18 يناير 2009.

جل����نة النتخ�ابات تف�ر�س غ�رامة عل�ى حم�لة بريك��شت 
•• لندن-اأ ف ب:

االنتخابات  ع��ل��ى  امل�����ش��رف��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
يف ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ر���س غ��رام��ة ع��ل��ى احلملة 
ال��ر���ش��م��ي��ة امل����وؤي����دة ل���ل���خ���روج م���ن االحت����اد 
بريك�شت،  ح����ول  اال���ش��ت��ف��ت��اء  يف  االأوروب�������ي 
النتهاكها قواعد االنفاق يف 2016 م�شيفة 

اأنها احالت الق�شية اىل ال�شرطة.
وق���ال���ت جل��ن��ة االن���ت���خ���اب���ات ان ال���ف���ائ���ز يف 
اال�شتفتاء عمل مع جمموعة ا�شغر موؤيدة 
ترعات  وق����دم  “بيليف”  ه���ي  ل��ري��ك�����ش��ت 
ال�شبابية لللتفاف على �شقف  اىل املنظمة 

متويل حملته.
وقال مدير التمويل ال�شيا�شي والقوانني يف 
ملمو�شة  اأدل��ة  “وجدنا  بوزنر  ب��وب  اللجنة 
ن��ح��و خطة  ع��م��ل��ت��ا  امل��ج��م��وع��ت��ني  اأن  ع��ل��ى 
م�شرتكة، ومل تعلنا ن�شاطهما امل�شرتك ومل 

تلتزما �شقف االنفاق القانوين«.
وا�شاف “اإنها خروق خطرية للقوانني التي 
و�شعها الرملان ل�شمان النزاهة وال�شفافية 

خلل االنتخابات واال�شتفتاءات«.
“�شوتوا  ح��م��ل��ة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وات����ه����م 
للخروج” جلنة االنتخابات باأنها “مدفوعة 
ب��اج��ن��دة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة اأك����رث م���ن ال��ك�����ش��ف عن 

احلقائق«.
وقال املتحدث ان هناك “عددا من االتهامات 
ال�شحيحة،  غ���ري  وال���ت���اأك���ي���دات  ال���زائ���ف���ة 
ه���ي ج��م��ي��ع��ا غ���ري دق��ي��ق��ة وال ت�����ش��م��د امام 

التدقيق«.
االنتخابات  جلنة  ح��ددت  اال�شتفتاء  خ��لل 
الر�شميتني،  ل��ل��ح��م��ل��ت��ني  االن����ف����اق  ���ش��ق��ف 
 7 وامل��ن��اه�����ش��ة لريك�شت، مب��ق��دار  امل���وؤي���دة 
 7،9 دوالر،  م��ل��ي��ون   9،3( جنيه  م��لي��ني 

مليون يورو(.

للخروج”  “�شوتوا  ان حملة  التقرير  وقال 
ترعت باأكرث من 674 الف جنيه ملجموعة 
بالتايل  �شويا تخطت  والأنهما عمل  بيليف 
�شقف انفاقها املحدد ب�شبعة مليني جنيه، 

بنحو 500 الف جنيه.
وتابع التقرير ان جمموعة “بيليف” التي 
اأ�ش�شها طالب املو�شة دارين غراميز، انفقت 
جمموعة  م��ع  جنيه  ال���ف   675 م��ن  اك���رث 
اعلنات  ���ش��رك��ة  وه���ي  ك��ي��و،  اآي  اغ��ري��غ��ي��ت 
“خطة  ك���ن���دي���ة، حت����ت  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة رق���م���ي���ة 

م�شرتكة” مع حملة “�شوتوا للخروج«.
ال���ذي عمل م��ع حملة  ���ش��اين  وق���ال �شهمري 
ا�شتخدمت  االأم��وال  ان  للخروج”  “�شوتوا 
توجيه  يف  اآي.ك��ي��و  اغريغيت  خ��دم��ات  لقاء 
من  وغريها  في�شبوك  على  حم��ددة  ر�شائل 

و�شائل التوا�شل االجتماعي.
�شركة  ف�����ش��ي��ح��ة  يف  ال�����ش��رك��ة  ا����ش���م  وورد 

ك��ام��ري��دج ان��ال��ي��ت��ي��ك��ا ال��ري��ط��ان��ي��ة، التي 
ال�شخ�شية  ال����ب����ي����ان����ات  ب���ج���م���ع  ات���ه���م���ت 

مل�شتخدمي في�شبوك واخرتاق خ�شو�شيتهم 
لبث اإعلنات �شيا�شية.

- يف اجتماع قرطاج، احتاد ال�شغل دعا 
ال�ّشاهد اإىل ال�شتقالة

- مت�ّشك كل الأطراف مبواقفها ال�شابقة 
بخ�شو�س م�شري رئي�س احلكومة 

عبري مو�شي يف م�شرية للحزب بالعا�شمة تون�س

انتهى اللقاء بال توافقاملازق م�شتمر
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العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملحمة 
 CN 1149357-1:جمعه املنذري- فرع 1 رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�شام  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1027886 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شامر �شمري خراط %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد علي ربيع هلل املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي  �شامل علي عبداهلل �شامل املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شامر �شمري خراط
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
للكمبيوتر  ال�ش�����ادة/املفنود  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1040188 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جنم عبداهلل خمي�س ابراهيم املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعاد ريا�س حممد �شريف طاهر ال�شيباين
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايكو بيلد ا�شت�شاريون 

CN 1671801:يف اال�شتدامة والطاقة املتجددة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد علي ربيع هلل املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شامل علي املن�شوري

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مق�س النخبة للخياطة 

رخ�شة رقم:CN 2493554 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل علي �شعيد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علوي زين حممد ال�شيخ ابوبكر
تعديل ن�شاط/ا�شافة خياطة امللب�س الرجالية العربية )1410903(

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جنان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1770173:للك�ش�شوارات والهدايا رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ج�شت كنافة للحلويات 

رخ�شة رقم:CN 1878408 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليل ابراهيم �شاهني غريب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حمدان علي ابراهيم
دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ارينا للنظمة االمنية 

رخ�شة رقم:CN 1336258 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل فاداكومبادام حممد فاداكومبادام %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ليلى حممد نور

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد اف�شل بونامبات نيلوت
تعديل وكيل خدمات/حذف ليلى حممد نور

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعلن 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الدرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2019676:للم�شغوالت اليدوية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون كوم�شي للحلقة الرجالية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2086687 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الحج �شالح حبو�س �شلبوخ %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شالح حبو�س �شلبوخ النوفلي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رائد توفيق ابراهيم ملوه

تعديل وكيل خدمات/حذف طارق �شلطان احمد الغ�س ال علي
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 3.47*1 اىل 3.47*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شالون كوم�شي للحلقة الرجالية
KOMSE GENTS SALON

اىل/�شالون كوم�شي للحلقة الرجالية ذ.م.م
KOMSE GENTS SALON LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شامات باور للمقاوالت االلكرتوميكانيكية  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2389380 
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ال�شامات باور للمقاوالت االلكرتوميكانيكية

ALSHAMAT POWER ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اىل/باور ديفلومبنت للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
POWER DEVELOPMENT GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18
يعلن امل�شفي القانوين/ مكتب الدكتورة عائ�شة اخلزرجي للمراجعة 

وتدقيق احل�شابات ذ.م.م حما�شبون قانونيون.
بحل وت�شفية �شركة/ املا�شة الزرقاء للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�شة 
جتاري رقم CN-1419732 اأنه مبوجب قرار اجلمعية العمومية 
لل�شركاء املذكورة اأعله واملوثقة لدى الكاتب العدل حم�شر ت�شديق 
كم�شفي  وتعيننا   2018/05/27 بتاريخ   1803005106 رقم 
املذكورة  ال�شركة  ذمة لدى  اأو  له حق  لل�شركة فعلى كل من  قانوين 
مع  الن�شر  تاريخ  من  يوماً  واأربعون  خم�شة  خلل  امل�شفي  مراجعة 
امل�شتندات الثبوتية ملطالبته واإال �شقط حقه يف املطالبة بعد اإنق�شاء 
برج  الثاين  الطابق   204 مكتب  العنوان  للمراجعة  املذكورة  املهلة 
الراجيل نف�س بناية �شمان للتاأمني ال�شحي �شارع ال�شيخ را�شد بن 
�شعيد اآل مكتوم ابوظبي لل�شتف�شار هاتف: 026322100 فاك�س: 

026322448 �س.ب: 105485 اأبوظبي.
امل�شفي/مكتب الدكتورة عائ�شة اخلزرجي 

للمراجعة وتدقيق احل�شابات ذ.م.م

اإعالن ت�شفية

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1110868:االمل رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

الطاقة الأ�شا�شية للتوزيع الكهربائي والتحكم ذ م م
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم )1803006493( بت�شفية ال�شركة:
)الطاقة الأ�شا�شية للتوزيع الكهربائي والتحكم ذ م م( 

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  يعلن مكتب/ 
من  كل  فعلى  اعله.   املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له 
خلل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته 
الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر االإعلن، وكل من مل 

يتقدم خلل املدة املحددة باالإعلن ي�شقط حقه باملطالبة.
تليفون امل�شفي رقم 026936339 فاك�س 026817744 �س.ب 41510 
ابوظبي- �شارع الكورني�س بناية اال�شرعة الثلثة الطابق 12 مكتب 

رقم 1203.

اإعالن ت�شفية �شركة
العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

�شركة وورلد وايد للو�شاطة التجارية ذ م م
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم )1803006492( بت�شفية ال�شركة:
 )�شركة وورلد وايد للو�شاطة التجارية ذ م م(

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  يعلن مكتب/ 
من  كل  فعلى  اعله.  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له 
خلل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته 
الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر االإعلن، وكل من مل 

يتقدم خلل املدة املحددة باالإعلن ي�شقط حقه باملطالبة.
تليفون امل�شفي رقم 026936339 فاك�س 026817744 �س ب 41510 

ابوظبي- �شارع الكورني�س بناية اال�شرعة الثلثة الطابق 12 مكتب 
رقم 1203.

اإعالن ت�شفية �شركة

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

Oz Specialty Coffee : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم : 290525   بتاريخ : 2018/04/12

باإ�شم :اوز كافيه
وعنوانة : ابوظبي- ابوظبي- �شارع املرور �شرق 20-1 

oz.cafee@gmail.com شندوق الريد: 6339 امييل�
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
 خدمات تقدمي االطعمة وامل�شروبات خدمات االيواء املوؤقت.

 و�شف العلمة:حريف Oz على �شكل فنجان به قهوة وحتتها عبارة Specialty Coffee كما بال�شكل.
 Specialty الكلمات  ع��ن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعلمة  :احل��م��اي��ة  اال���ش��رتاط��ات 

Coffee كل على حده يف الو�شع العادي. 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الفانو�س ال�شحري للمقاوالت العامة ذ.م.م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1115078 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شامل �شليمان علي الغيثي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شامل �شليمان علي الغيثي من 99% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عطر خان بهادر خان
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة الفانو�س ال�شحري للمقاوالت العامة ذ.م.م

ALFANOOS ALSAHARI GENERAL CONTRACTING CO. LLC

اىل/الفانو�س ال�شحري للمقاوالت العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ALFANOOS ALSAHARI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/

كو�شموبوليتان لتجارة م�شتح�شرات التجميل ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1999980  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/

ات�س 2 فا�شن ذ.م.م- فرع ابوظبي
رخ�شة رقم:CN 1084737  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12380 بتاريخ 2018/7/18

اإعــــــــــالن
وال�شيانة  للمقاوالت  امل�شيئة  ال�ش�����ادة/الوؤلوؤة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1174185 
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/الوؤلوؤة امل�شيئة للمقاوالت وال�شيانة العامة
ALLOLOA AL MODEEA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اىل/اللوؤلوؤة امل�شيئة لل�شيانة العامة
ALLOLOA AL MODEEA GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنوان/Building Name من 50173    اىل 174417
اىل  واخرين  �شيف  خلفان  ثامر  �شيف  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 

حمد حممد زماع املزروعي
تعديل عنوان/ MUNICIPALITY من منطقة الظفرة اىل

Mezanine اىل - Floor من UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�شاط/حذف مقاوالت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

ميدفيديف كان اكرث ح�شورا من بوتني

يف الفتتاح معلنا انطالق التظاهرة العاملية

املنتخب الرو�شي م�شدر فخر وكربياء �شعب

بوتني ورئي�س الفيفا والدبلوما�شية الناعمة

مع اأنه مل يح�شر اإل مباراتني فقط:

فالدميري بوتني، الفائز الكبري الآخر يف كاأ�س العامل...!

�شدح  رو�شيا!”..  يف  ب���ك���م  »م����رح����ب����ا 
ب��وت��ني م�����ش��رق��ا م���ن من�شته  ف���لدمي���ري 
يف  لوزنيكي  ملعب  يف  ال�شرفية  بالقاعة 
معلنا  االفتتاحية،  املباراة  خلل  مو�شكو، 
بابت�شامة عري�شة بدء احتفالية الن�شخة 

21 من كاأ�س العامل.
   ويقول فالريي غزاييف املدرب ال�شابق، 
ع��ن حزب  ال��رمل��ان  نائبا يف  اأ�شبح  ال���ذي 
فهذا  العامل  كاأ�س  يحدث  “ان  االغلبية، 
ون���ح���ن مدينون  ذات������ه،  ح���د  ان��ت�����ش��ار يف 

بالكامل بتنظيمه اىل بوتني«. 
2010، �شارك بوتني �شخ�شيا يف     عام 
�شبهة  ُت�����ش��ّوه  اأن  قبل  الفيفا،  ق���ادة  اإق��ن��اع 
اإ�شناد تنظيم كا�س العامل.  الف�شاد عملّية 
ورغم انه لي�س من اأن�شار كرة القدم، فاإن 
طويلة  ف��رتة  منذ  ي��درك  الكرملني  �شّيد 

فوائد “القوة الناعمة” للريا�شة. 
  عام 2014، كان تنظيم اأوملبياد �شوت�شي 
القوقاز  �شاعات  اأحلك  اأن  الإثبات  فر�شة 

الرو�شي - وحرب ال�شي�شان – باتت نهائيا 
���ش��ي��ًئ��ا م��ن امل��ا���ش��ي. ومت��ن��ح ك��اأ���س العامل 
ُت�شعف  اإ�شافيا يف وقت  بعدا  القدم  لكرة 
فيه العقوبات الدبلوما�شية واالقت�شادية 
ا  ان بوتني كان حري�شً البلد. وخ�شو�شا، 
ع�شر  ثمانية  بعد  ال��زخ��م،  ا���ش��ت��ع��ادة  على 
اأقل  اإىل ال�شلطة، وبعد  عاًما من و�شوله 
من خم�شة اأ�شهر من اإعادة انتخابه الذي 

مل ُيوّلد حما�ًشا فّيا�شا.

احتجاب �شيا�شي جدا
وم��ع ذل��ك، ك��ان �شّيد الكرملني غري طاغ 
التقى  وان  العامل.  كا�س  خلل  بح�شوره 
معظم روؤ���ش��اء ال���دول ال��ذي��ن ج����اوؤوا اإىل 
ويل   - الوطنية  فرقهم  لت�شجيع  رو�شيا 
الكوري  وال���رئ���ي�������س  ال�������ش���ع���ودي،  ال��ع��ه��د 
وجه  على  م��اك��رون  واإمي��ان��وي��ل  اجلنوبي 
اخل�����ش��و���س - ف���اإن ف��لدمي��ري ب��وت��ني مل 
االفتتاحية  )املباراة  مباراتني  اإال  يح�شر 
ميدفيديف،  دمي��رتي  ت��ارك��اً  والنهائية(، 
رئي�س وزرائه واملحّب الكبري لكرة القدم، 
املنتخب  م��ب��اري��ات  جميع  ح�����ش��ور  مهمة 

الرو�شي.

   هل هو اخلوف من اأال تكون النتائج يف 
ن��ع��م، ول��ك��ن لي�س ذل���ك فقط،  امل�����ش��ت��وى؟ 
املتخ�ش�س  جينتي،  ريجي�س  يو�شح  كما 
“يدرك  ال�شابق:  ال�شوفياتي  االحت���اد  يف 
االأهمية  �شخ�س  اأي  م��ن  اأح�����ش��ن  ب��وت��ني 

ذلك،  وم��ع  احل���دث..  ه��ذا  ملثل  ال�شيا�شية 
امل�شالة ال  باأن  باحتجابه، يدفع للعتقاد 
املناف�شة  تعك�س  وحتى  الريا�شة،  تتعدى 
ان  غ���ري  البلد”.  ع���ن  اإي��ج��اب��ي��ة  ����ش���ورة 
امل��ن��ت��خ��ب ال���رو����ش���ي اأح���ب���ط ب�����ش��ك��ل باهر 

االت�شالية  اخل��ط��ة  وت��ك��ّي��ف��ت  ال��ت��وق��ع��ات، 
اإىل عديد  ب��االإ���ش��ارة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، خ��ا���ش��ة 
امل���ك���امل���ات ال��ه��ات��ف��ي��ة ب���ني ب��وت��ني وامل����درب 

الوطني �شتاني�شلف ت�شريت�شي�شوف.
بعد  النهائي  الربع  دور  اإىل  فبو�شوله     

الرو�شي  املنتخب  �شحن  ا�شبانيا،  اق�شاء 
بالفخر بلدا مل يعد يهتز لكرة القدم منذ 

احلقبة ال�شوفياتية.
املدن  م��راك��ز  االب��ت��ه��اج  واأل��ه��ب��ت م�شاهد   

الكرى مع كل انت�شار.
الوطنية،  التليفزيونية  القنوات  ولعبت   
�شوت�شي  من  املبا�شر  البث  اعتمدت  التي 
تكون  ان  دوره���ا يف  ف��لدي��ف��و���ش��ت��وك،  اإىل 
�شدى ملا يحدث، مادحة الكرياء الرو�شي 
االف   9 م��ن  اأك���رث  على  متتد  منطقة  يف 

كيلومرت.
هوؤالء  بوتني”،  “جيل  اإىل  بالن�شبة      
الرئي�س  اال  ي��ع��رف��وا  ال��ذي��ن مل  ال�����ش��ب��اب 
ال���رو����ش���ي ف��ق��ط يف ال�����ش��ل��ط��ة، ف�����اإن هذه 
امل�����ش��اع��ر اجل��م��اع��ي��ة اأك����رث ج��م��اال، وغري 
اأننا  للعامل  ُنظهر  “نحن  اي�شا.  م�شبوقة 
ل�شنا عدوانيني، وباردين، وامنا منفتحون 
يبت�شم  ونفي�س م�شاعر حارة وملتهبة”، 
مت���ارا، وه��و رج��ل يف ال��ث��لث��ني يعي�س يف 
كاأ�س  يف  ف��ريون  ال�شن  كبار  ام��ا  مو�شكو. 
العامل ذكريات موؤمتر ال�شباب ال�شيوعي، 
ال��ت��ق��ى ط���لب من  1957، ع��ن��دم��ا  ع���ام 
اأربع  بعد  مو�شكو  يف  العامل  اأنحاء  جميع 

�شنوات من وفاة �شتالني.

»لنجعل رو�شيا عظيمة مرة اأخرى«
اأف�شل  به�شم  الن�شوة  ه��ذه  �شمحت  وق��د 
للقرارات احلكومية االأخرية، والتي تن�س 
�شنوات  )بثماين  التقاعد  �شن  رف��ع  على 
للرجال  �شنوات  وخم�س   ،63 اإىل  للن�شاء 
القيمة  ���ش��ري��ب��ة  وزي�����ادة  ���ش��ن��ة(   65 اإىل 
باملائة(. غري   20 اإىل   18 امل�شافة )من 
اأقل من  تاأثرت:  ان �شعبية رئي�س الدولة 
بلغ  االآراء االيجابية، كما  باملائة من   40
م�شتوى  اأدن��ى  �شخ�شه  يف  الثقة  ت�شنيف 
له منذ دي�شمر 2011. حتى يف رو�شيا، 

فاإن كا�س العامل ال يحّل كل �شيء.
   »كاأ�س العامل يف رو�شيا، كما يف اأي مكان 
اآخ����ر، ه��و جم���رد ف��ق��اع��ة، ول��ي�����س ه���ذا ما 
ريجي�س  يقول  املواطنني”،  حياة  �شيغرّي 
جينتيه. يف ليلة احتفالية و�شط مو�شكو، 
�شعار  “لرتامب  ت��ق��ت��ن��ع:  مل  اإل��ي��زاف��ي��ت��ا 
يف  اأخ���رى..  م��رة  عظيمة  اأمريكا  لنجعل 
كلمات  اإىل  ب��ح��اج��ة  ل�شنا  ن��ح��ن  رو���ش��ي��ا، 

لنفعل ذلك، ها هو بوتني ُيكّر�شه واقعا«.
عن لوبوان

- يدرك بوتني الأهمية ال�شيا�شية ملثل هذا احلدث 
وحر�س على اأن تعك�س املناف�شة �شورة اإيجابية عن البلد

- �شمحت الحتفالية به�شم اأف�شل للقرارات 
احلكومية غري ان �شعبية الرئي�س تاأثرت

- �شحن املنتخب الرو�شي بالفخر ، بلدًا مل يعد 
يهتز لكرة القدم منذ احلقبة ال�شوفياتية

- رغم اأنه لي�س من اأن�شار كرة القدم، يعرف �شّيد الكرملني منذ فرتة طويلة فوائد “القوة الناعمة” الريا�شية

- منحت كاأ�س العامل رو�شيا بعدًا اإ�شافيا يف وقت ُت�شعف فيه العقوبات الدبلوما�شية والقت�شادية البلد

•• الفجر –
 خرية ال�شيباين

القي�شر يف حفل الختتام

اإ�شرائيل تاأمر �شوريني عند حدود اجلولن بالرجوع 
•• بريوت-رويرتز:

اقرتب ع�شرات ال�شوريني من ال�شياج احلدودي االإ�شرائيلي على 
ه�شبة اجلوالن ام�س يف حماولة فيما يبدو لطلب امل�شاعدة اأو 
رو�شيا،  من  املدعوم  ال�شوري  للجي�س  هجوم  من  هربا  امل��اأوى 

لكنهم عادوا اأدراجهم بعد حتذير من القوات االإ�شرائيلية.
وو�شل ع�شرات االأل��وف من ال�شوريني اإىل منطقة قريبة من 
احلدود مع ه�شبة اجلوالن التي حتتلها اإ�شرائيل خلل ال�شهر 
املا�شي هربا من الهجوم الذي مكن القوات احلكومية ال�شورية 

من ا�شتعادة اأغلب اأرا�شي اجلنوب الغربي من املعار�شني.
االآخر من  االإ�شرائيلي على اجلانب  وخاطب �شابط باجلي�س 

لل�شوت  مكر  عر  العربية  باللغة  احل�شد  احل��دودي  ال�شياج 
ال�شريط حلدود  ارجعوا عن  يا جماعة.  “�شباح اخلري  قائل 
منيح.  �شي م�س  ي�شري  ما  اأح�شن  لورا  ابعدوا  اإ�شرائيل.  دولة 
ارج��ع��وا ل��ورا«.وت�����ش��ب��ب ال��ه��ج��وم يف اأك���ر م��وج��ة ن���زوح خلل 
اإ�شرائيل  وقالت  بيوتهم.  عن  االآالف  مئات  ن��زوح  مع  احل��رب 

واالأردن اإنهما لن ي�شمحا لل�شوريني بعبور احلدود.
وكانت اإ�شرائيل، التي احتلت اجلوالن يف حرب عام 1967، قد 
قدمت م�شاعدات اإن�شانية للجئني يف خميمات قريبة من خط 
ف�س اال�شتباك االإ�شرائيلي ال�شوري لعام 1974 يف اجلوالن. 
اال�شتباك  ف�س  منطقة  داخ��ل  النازحني  من  الكثري  ويحتمي 

التي تراقبها قوة تابعة للأمم املتحدة.

احل��دودي على  ال�شياج  اقرتبوا من  الذين  ال�شوريون  وتوقف 
م�شافة نحو 200 مرت قبل اأن ياأمرهم ال�شابط االإ�شرائيلي 

بالرجوع.
الوراء  اإىل  ببطء  واأط��ف��اال  ن�شاء  �شم  ال��ذي  احل�شد  وت��راج��ع 
ولوحوا  الطريق  منت�شف  يف  بع�شهم  وتوقف  املخيم.  باجتاه 

بقطع اأقم�شة بي�شاء باجتاه احلدود.
وحقق الهجوم الذي تدعمه رو�شيا تقدما �شريعا يف ظل عدم 
حترك خ�شوم الرئي�س ال�شوري ب�شار االأ�شد االأجانب. ومع بدء 
�شلحت  التي  املتحدة،  ال��والي��ات  قالت  املا�شي  ال�شهر  الهجوم 
يوما مقاتلي املعار�شة يف اجلنوب، اإن على املعار�شة اأال تتوقع 

منها تدخل.
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/15م   املودعة حتت رقم:  281061 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:  �شاوثكورب براندز بي تي واي ليمتد 
وعنوانه: 58 كوينزبريج �شرتيت، �شاوثبنك فيكتوريا 3006، اأ�شرتاليا        

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شروبات غري كحولية. 

 الواق�عة بالفئة:  32 
هو مبني يف منوذج  كما  االإجنليزية  19" باللغة   CRIMES " و�شف العلمة:  كتبت عبارة

الطلب.
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

����ش���ي���دا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا   ، اب����اب����ور  ����ش���اف���ى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )3715909EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0502205454

فقدان جواز �شفر
�شعد  ف���ط���وم   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اليمن     ، احل��م��وم��ى  ع��ب��داهلل 
�شفره  ج�������واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
و   07457009( رق������م 
يجده  من   )04162570
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

    0502311165

فقدان جواز �شفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

اأم�س،  د�شنت جلنة واإدارة احلكام يف احتاد الكرة ع�شر 
االأوىل  ودوري  ال�����ش��ن��ي��ة  امل���راح���ل  ع��م��ل حل��ك��ام  ور����ش���ة 
دبي،  يف  االحت����اد  “االأثنني” مب��ق��ر  ع�����ش��ر  وال���ردي���ف، 
اجلنيبي  حممد  اإ���ش��راف  وحت��ت  حكماً،   26 مب�شاركة 
ال�شنية،  املراحل  رئي�س فريق عمل  ع�شو جلنة احلكام 
�شالح  اإىل  باالإ�شافة  اللجنة،  ع�شو  ال�شام�شي  واأحمد 
اأع�شاء  املرزوقي، �شلطان �شاحوه، وعبدالواحد خاطر، 

فريق العمل، و�شتيف بينت املدير الفني للحكام.
اأكد �شالح املرزوقي ع�شو فريق العمل، اأن هذه الور�شة 
الريا�شي  للمو�شم  اللجنة  وبرنامج  خطة  �شمن  تاأتي 
اجل��دي��د، وب��ع��د جن��اح ه���وؤالء احل��ك��ام يف حجز مكانهم 
التحكيمي  ل���لأداء  نتيجة  االأول،  الفريق  حكام  �شمن 
اإدارت��ه��م ملباريات املراحل  اجل��ي��د، ال��ذي ق��دم��وه خ��لل 
�شمهم  ومت  وال��ردي��ف،  االأوىل  الدرجة  ودوري  ال�شنية 
اأواخر  اأمل��ان��ي��ا  يف  اإق��ام��ت��ه  امل��ق��رر  االأول  ال��ف��ري��ق  ملع�شكر 
الور�شة  خ��لل  العمل  فريق  وح��ر���س  اجل���اري،  ال�شهر 
كل  تناول  احل��ك��ام،  وب��ني  بينهم  نقا�س  على خلق حلقة 
اجل���وان���ب ال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة، وخ��ا���ش��ة اجل��ان��ب ال��ف��ن��ي، مع 

مراجعة �شاملة للقوانني اجلديدة للعبة.
توفر  الكرة  باحتاد  احلكام  اأن جلنة  امل��رزوق��ي،  واأو�شح 
جلميع  ال��لزم��ة  التحكيمية  وامل��ع��دات  التجهيزات  ك��ل 
لتنمية  وتدريبي  فني  اإع��داد  برنامج  وو�شعت  احلكام، 
املقبلة  للمرحلة  للو�شول  املطلوب  واجلاهزية  املهارات 
بالتوفيق  اللجنة  واأهتمت  التحكيمي،  م�شوارهم  من 
ما بني التدريبات واملحا�شرات وفرتة دوامهم الر�شمي 
تعار�س  اأي  حل��دوث  جتنباً  م�شتجدين،  كانوا  اأن  منذ 

يحدث خلل بواجباته يف اأٍي منهما.
وباهتمام  ب��رتك��ي��ز  يتمتع  ب���ات  احل��ك��م  اأن  اإىل  ُم�����ش��رياً 
ال���دويل، وكذلك  اإع��لم��ي كبري، واهتمام م��ن االحت���اد 
اأك��ادمي��ي��ة للحكام  اأول  اأن�����ش��اأ  ال���ذي  االحت����اد االآ���ش��ي��وي 
م�شتوى  ع��ل��ى  االأوىل  االأك���ادمي���ي���ة  وه����ي  ال���واع���دي���ن، 
للم�شتقبل،  احلكام  الإع��داد  والعامل  القارية  االحت��ادات 
دروي�س،  عي�شى  اأح��م��د  االإم��ارات��ي��ان  احل��ك��م��ان  و�شمت 
احلكام  واإدارة  جلنة  وت��ب��ذل  ���ش��ال��ح،  حممد  و�شلطان 
احتاد  اإدارة  جمل�س  م��ن  واه��ت��م��ام  وب��دع��م  ج��ه��وده��م��ا، 
الكرة لتطوير ال�شافرة االإماراتية على امل�شتوى املحلي 

والقاري والدويل.

امللتقى ال�شيفي لنادي الذيد  اإطار فعاليات  يف 
جمل�س  برعاية  يقام  وال��ذي  الريا�شي  الثقايف 
ال�شارقة الريا�شي بحكومة ال�شارقة  حتت �شعار 
مبقر  امللتقى  اإدارة  ا�شتقبلت  غ��ري(  )عطلتكم 
ن���ادي ال��ذي��د وف���دا م��ن امل�����ش��ارك��ني يف الن�شاط 
�شّم   الريا�شي  الثقايف  مليحة  لنادي  ال�شيفي 

م�شاركا.  50
وجرى توجيه امل�شاركني نحو ال�شالة الريا�شية 
للم�شبح حيث انخرط جميع امل�شاركني من قبل 
متكامل  مائي  ريا�شي  برنامج  مليحه ي  نادي 
حيث مار�س اجلميع فعاليات ال�شباحة بجانب 

االلعاب املائية املتاحة.
اإمارة  اأن��دي��ة  تعاون  اإط��ار  يف  اال�شتقبال  وي��اأت��ي 
تنفيذ  يف  الو�شطى  املنطقة  ال�شيما  ال�شارقة 
واالأن�شطة  التعاون  �شمن  امل�شرتكة  الفعاليات 
امل�شرتكة بهدف ا�شتغلل اأوقات فراغ امل�شاركني 
باأن�شطة هادفة من �شاأنها اأن ترتقي بقدراتهم 

الفكرية واجل�شدية.
واأعرب �شامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س 
نادي  ب��وف��د  ت��رح��ي��ب��ه  ع���ن  ال���ذي���د  ن����ادي  اإدارة 
مليحه وبالتعاون الكبري بني الناديني للخدمة 
ال�شباب والن�سء واليافعني واأكد اأن نادي الذيد 

امل�شاركني  ال�شتفادة  التعان  بهذا  عاليا  يرحب 
خلل عطلتهم ال�شيفية.

فيما اأكد م�شبح بالعجيد الكتبي رئي�س جمل�س 
نادي  اأن  الريا�شي  الثقايف  مليحه  ن��ادي  اإدارة 
االندية  م��ع  ع��لق��ات��ه  لتوثيق   ي�شعى  مليحه 

الطيبة  والعلقات  التعاون  حجم  اإىل  م�شريا 
الذيد وتنظيم  التي جتمع نادي مليحه بنادي 
ا�شتفادة  اإىل  م�����ش��ريا  امل�����ش��رتك��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل�����ش��ارك��ني م���ن ال��رن��ام��ج امل���ائ���ي ال����ذي اأع���ده 

امل�شرفون يف نادي الذيد.

ال�شابق لفريق  اآر�شني فينغر، املدرب  اعرتف الفرن�شي، 
اأر����ش���ن���ال االإجن���ل���ي���زي ل��ك��رة ال���ق���دم، مب���ا ���ش��م��اه “اأكر 
يف  امل��ا���ش��ي��ة،  الع�شرين  ال�����ش��ن��وات  م���دار  اأخطائه” على 
ت�شريح �شبب �شدمة للكثريين. ونقلت �شحيفة “ديلي 
 68( فينغر  ع��ن  ال��ث��لث��اء،  الريطانية،  اإك�شري�س” 
ع��ام��ا( ق��ول��ه اإن���ه ك��ان خمطئا ب��اخ��ت��ي��اره ال��ب��ق��اء مدربا 

لنادي اأر�شنال لفرتة تزيد من العقدين من الزمن.
األ” الفرن�شية  ت��ي  “اآر  اإذاع����ة  حمطة  ���ش��األ��ت  وع��ن��دم��ا 
“رمبا البقاء يف نف�س  اأج��اب:  فينغر عن اأكر اأخطائه، 
يحب  �شخ�س  “اأنا  واأ���ش��اف:  عاما”،   22 مل��دة  ال��ن��ادي 

التنقل كثريا، لكني اأحب اأي�شا التحديات«.
وم�شى فينغر يقول: “لقد كنت اأ�شري بع�س التحديات يف 

بع�س االأحيان”، وفق ما ذكرت ال�شحيفة. وغادر فينغر 
اأر�شنال يف وقت �شابق هذا ال�شيف، بعد اأكرث من  نادي 
اأر�شنال  عقدين ق�شاها مدربا للفريق. وفاز فينغر مع 
ب�3 بطوالت يف الدوري املمتاز )برميريليغ(، و7 مرات 
يف كاأ�س االحتاد االإجنليزي، اإال اأنه تعر�س اإىل انتقادات 
عدة يف نهاية فرتة واليته. وبداأت حملة “فينغر اآوت” 
)اخرج يا فنغر( يف الوقت الذي اأ�شبح م�شجعو النادي 
حمبطني على نحو مت�شاعد من عدم قدرة الفريق على 
اأر�شنال مع  اأن و�شل  ال��دوري. وبعد  املناف�شة على لقب 
فينغر اإىل نهائي دوري اأبطال اأوروبا للمرة االأوىل، زاد 
الفريق  بعد عدم متكن  الرجل  اإحباط اجلماهري نحو 

من الظفر بالكاأ�س االأوروبية الثمينة.

فينغر يعرتف باأكرب اأخطائه

نادي الذيد  ي�شتقبل خم�شني م�شاركًا من الن�شاط ال�شيفي لنادي 
مليحة وينظم لهم فعاليات مائية

املحكم��ة ال�شوي�شري��ة جتي��ز لغريي��رو اللع���ب م���ع فالمنغ����و 
لقائد  ال�شوي�شرية  االحت��ادي��ة  املحكمة  اج���ازت 
منتخب البريو باولو غرييرو، اللعب مع ناديه 
املناف�شة  ا�شتئناف  ل��دى  فلمنغو  ال��رازي��ل��ي 
تعليق  مع  االأ�شبوع،  هذا  الرازيلي  ال��دوري  يف 
�شابق  وق��ت  يف  عليه  املفرو�شة  االيقاف  عقوبة 
اآثار  اأظهر وجود  على خلفية فح�س من�شطات 

كوكايني يف ج�شمه.
مايو  اواخ��ر  ال�شوي�شرية علقت  املحكمة  وكانت 

املا�شي العقوبة املفرو�شة عليه من قبل حمكمة 
لوزان  وم��ق��ره��ا  “كا�س”  ال��ري��ا���ش��ي  التحكيم 
منتخب  مع  امل�شاركة  له  و�شمحت  �شوي�شرا،  يف 
بلده يف نهائيات كاأ�س العامل التي ا�شت�شافتها 

رو�شيا بني 14 يونيو و15 يوليو.
املحكمة  ع����ن  ال�������ش���ادر  ال����ق����رار  ي���و����ش���ح  ومل 
كان  اذا  م��ا  وق���ت���ذاك،  ال�شوي�شرية  االحت���ادي���ة 
تعليق العقوبة يت�شمن ال�شماح لغرييرو اللعب 

مع ناديه الرازيلي، ما اثار حرية لدى جماهري 
االأخري.

اإال اأن ناطقا با�شم املحكمة االحتادية ال�شوي�شرية 
ق��ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان ال��ق��رار ال�شادر 
اأواخر مايو املا�شي “ال يزال �شاري املفعول حتى 
ت�شادق املحكمة على تدابري اخرى، او ان تتخذ 

قرارا نهائيا يف الق�شية«.
خ�����ش��ع لفح�س  ع���ام���ا(،  غ���ريي���رو )34  وك����ان 

من�شطات بعد مباراة البريو واالرجنتني )�شفر 
الت�شفيات  يف  امل��ا���ش��ي،  اك��ت��وب��ر   5 يف  �شفر(   -
االم��ريك��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���س العامل. 
واأظ���ه���ر ال��ف��ح�����س وج���ود اآث����ار ك��وك��اي��ني، املادة 
يف  ن�شرتها  التي  املحظورات  قائمة  يف  امل��درج��ة 

املن�شطات. ملكافحة  الدولية  الوكالة   2017
وع���وق���ب غ���ريي���رو ب���داي���ة ب���االإي���ق���اف ���ش��ن��ة، ثم 
دي�شمر  يف  ا�شهر  �شتة  اىل  العقوبة  تقل�شت 

املا�شي.
لي�شبح  املا�شي،  اميايو   3 يف  العقوبة  وانتهت 
باإمكان غرييرو امل�شاركة يف املونديال الرو�شي. 
اإال ان غرييرو م�شى يف رف�س العقوبة، وتقدم 
لتنظيف  ���ش��ع��ي��ه  يف  “كا�س”  اىل  ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف 

�شجله.
عقوبة  رف����ع  م���اي���و،   14 يف  “كا�س”  وق�����ررت 
االي���ق���اف م��ن ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر اىل 14 ���ش��ه��را، ما 

مونديال  خو�س  من  حرمانه  اىل  �شيوؤدي  كان 
رو�شيا.

وكالة  ري��ب  ماثيو  لكا�س  ال��ع��ام  االأم���ني  واب��ل��غ 
املحكمة  ان  ال���ث���لث���اء،  ام�������س  ب���ر����س  ف���ران�������س 
فر�س  اإع���ادة  تقرر  ق��د  ال�شوي�شرية  االحت��ادي��ة 
العقوبة، بعد تلقيها احلجج التي تدعم القرار 
ح�شولها  وامل��رج��ح  “كا�س”،  ق��ب��ل  م��ن  امل��ت��خ��ذ 

اأواخر ال�شهر احلايل.

متهيدًا ل�شفرهم �شمن مع�شكر حكام الفريق الأول باأملانيا

جلنة احلكام ُت�شعد 26 حكمًا من الرديف للفريق الأول

بليند يعود اإىل اياك�س ام�شرتدام 
عاد دايل بليند اىل �شفوف فريقه ال�شابق اياك�س ام�شرتدام الهولندي بعد اربعة موا�شم ق�شاها مع 

مان�ش�شرت يونايتد بعد ان تو�شل الفريقان اىل اتفاق يف هذا ال�شدد كما اعلن النادي االإنكليزي.
ون�شر النادي االنكليزي بيانا ر�شميا على موقعه الر�شمي قال فيه ان “مان�ش�شرت يونايتد تو�شل اىل 
اتفاق مع اياك�س النتقال دايل بليند«. و�شيوقع بليند عقدا مع اياك�س ملدة اربع �شنوات يف حني ا�شارت 
15 مليون يورو(  14 مليون جنيه ا�شرتليني )ح��وايل  تقارير اىل ان قيمة ال�شفقة بلغت حوايل 

باالإ�شافة اىل ح�شول مان�ش�شرت يونايتد على حوافز قد ت�شل اىل حدود 4 مليني يورو ا�شافية.
وكان بليند انتقل اىل �شفوف ال�شياطني احلمر بعد نهائيات مونديال 2014 يف الرازيل وق�شى 
“يف البداية اريد  يف �شفوفه اربعة موا�شم، لكنه مل يكن ا�شا�شيا يف املو�شم االخري. اما بليند فقال 
التعبري عن مدى فخري لكوين كنت جزءا من عائلة مان�ش�شرت يونايتد. اللعب يف �شفوف اعظم ناد 
 4 يف العامل يعني الكثري بالن�شبة ايل. لقد ام�شيت اربع �شنوات رائعة يف �شفوفه احرزت خللها 

القاب«. وا�شاف “اريد �شكر اجلميع لكن االن حان الوقت للعودة اىل الديار«.

القدم  لكرة  االأي�شلندي  االحت��اد  اأعلن 
ا�شتقالة املدرب هيمري هاجلرمي�شون 
من من�شبه بعدما ق�شى �شبع �شنوات 

مع الفريق.
وق���اد امل����درب ال��ب��ال��غ ع��م��ره 51 عاما 
منتخب اأي�شلندا للتاأهل لكاأ�س العامل 
ي���ودع  اأن  ق��ب��ل  رو���ش��ي��ا  يف  م����رة  الأول 

امل�شابقة من الدور االأول.
ح�شابه  يف  االأي�شلندي  االحت��اد  وكتب 
االحت������اد  “ي�شتطيع  ت����وي����رت  ع���ل���ى 
اأن  ي��وؤك��د  اأن  ال��ق��دم  لكرة  االأي�شلندي 
يف  ي�شتمر  ل��ن  هاجلرمي�شون  هيمري 
الوطني  للمنتخب  ك��م��درب  من�شبه 

االأي�شلندي للرجال«.
�شيرتك  “هاجلرمي�شون  واأ�����ش����اف 
على  ب��ن��اء  الأي�شلندا  ك��م��درب  من�شبه 
ط��ل��ب��ه ب��ع��دم��ا ق�����ش��ى ���ش��ب��ع ���ش��ن��وات يف 

املن�شب منذ ان�شمامه يف 2011«.
وك������ان ه���اجل���رمي�������ش���ون ي��ت��ق��ا���ش��م مع 
قيادة  الج����رب����اك  الر������س  ال�������ش���وي���دي 
دور  اإىل  ت���اأه���ل���ت  ع���ن���دم���ا  اأي�������ش���ل���ن���دا 
ال��ث��م��ان��ي��ة يف ب��ط��ول��ة اأوروب�����ا 2016 

بعد الفوز على اإجنلرتا يف دور ال�شتة 
ع�����ش��ر. وب��ع��د رح��ي��ل الج���رب���اك توىل 
هاجلرمي�شون امل�شوؤولية مبفرده وقاد 
اأي�شلندا لت�شبح اأ�شغر دولة، من حيث 
عدد ال�شكان، تتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س 

يف  م��رت��ني  اأي�شلندا  وخ�شرت  ال��ع��امل. 
الرابعة  ب��امل��ج��م��وع��ة  م��ب��اري��ات  ث���لث 
ل��ك��ن��ه��ا ق���دم���ت ع���ر����ش���ا ق���وي���ا خلل 
العامل  بطلة  االأرج��ن��ت��ني  م��ع  التعادل 

مرتني.

هاجلرمي�شون ي�شتقيل من 
تدريب اأي�شلندا 
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يحذف  لن  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل  النجم  اأن  يبدو 
اهتماماته،  ق��ائ��م��ة  م��ن  مي�شي  ليونيل  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ا���ش��م 
ومغادرته  االإي��ط��ايل  يوفنتو�س  اإىل  انتقاله  م��ن  ب��ال��رغ��م 

الدوري االإ�شباين.
و�شئل رونالدو، خلل الندوة ال�شحفية، عن مدى ا�شتعداده 
ملواجهة مناف�شيه اجلدد يف اإيطاليا، فكان جوابه: “ال اأعتر 

اللعبني مناف�شني يل )...( ال اأعي�س هكذا«.
واأ�شاف: “بالطبع، نحن نريد الفوز. �شنحاول الفوز بجميع 

املباريات، هذا هو التحدي االأكر«.

ولكن  مي�شي،  م��ع  تناف�شي  ع��ن  اجلميع  “يتحدث  وت��اب��ع: 
فريقه..  اأج��ل  ويقاتل من  يلعب  كل الع��ب  احل��ال  بطبيعة 

�شاأفعل نف�س ال�شيء«.
وختم حديثه قائل: “يف نهاية االأمر �شرنى من االأف�شل«.

“اأعرف  وعن التتويج بدوري االأبطال مع يوفنتو�س، قال: 
اأن دوري االأبطال هي بطولة يرغب يف الفوز بها كل  جيدا 
اأبلغني اأن هذه البطولة هي الهدف  الفرق، ورئي�س النادي 
الرئي�شي يف الفرتة املقبلة، لكننا �شنناف�س على كل البطوالت 
يف الفرتة املقبلة، و�شاأ�شاعد يوفنتو�س للفوز بها، على الرغم 

من اأنها بطولة �شعبة«. واأ�شاف: “حالتي البدنية يف اأف�شل 
حال، واأنا �شعيد بالتواجد هنا، جاهز للتحدي اجلديد، اأنا 
خمتلف عن االآخرين، البع�س يعتقد اأن م�شريته انتهت يف 

وقت معني، اأنا م�شتعد ملوا�شلة اللعب«.
اإعلن رغبته يف الرحيل  التي تلقها عقب  العرو�س  وعن 

عن الريال، قال: “عر�س يوفنتو�س كان العر�س الوحيد«.
وعن م�شتقبله عقب نهاية عقده مع يوفنتو�س، واحتمالية 
عودته لفريق �شبورتنغ ل�شبونة الرتغايل، قال “�شبورتنغ يف 

قلبي، لكني اأ�شعى للتاألق مع يوفنتو�س يف الفرتة املقبلة«.

رونالدو يتحدى مي�شي: �شرنى من الأف�شل

بليند ي�شكر اجلميع بعد الرحيل 
عن مان�ش�شرت يونايتد 

بكنباور يرحب بدي�شان يف نادي 
املدربني الأبطال 

اإىل  ال�����ش��ك��ر  ه��ول��ن��دا  منتخب  الع���ب  بليند  دايل  وّج���ه 
النادي  عن  رحل  بعدما  يونايتد  مان�ش�شرت  يف  اجلميع 
املنتمي للدوري االإجنليزي املمتاز لكرة القدم وعاد اإىل 

اأياك�س اأم�شرتدام.
 16 اإج��راءات �شم بليند مقابل  ا�شتكمال  اأياك�س  واأك��د 
مبدئي  ب�شكل  دوالر(  مليون   18.75( ي���ورو  مليون 
مع اإمكانية ارتفاع املقابل اإىل 20.5 مليون يورو وفقا 

لبنود اأخرى تتعلق بالنتائج وم�شتوى اللعب.
وكتب بليند، الذي خا�س 54 مباراة دولية مع هولندا، 
ال��ع��امل مبثل هذا  ن��اد يف  اأك���ر  “اللعب يف  ت��وي��رت  على 

التاريخ يعني الكثري بالن�شبة يل«.
واأ�شاف “اأريد اأن اأ�شكر اجلميع من امل�شوؤولني واملدربني 
واجلهاز الطبي وكل من �شاعدين على التاأقلم ب�شرعة 

اآخرا  ولي�س  واأخ���ريا  زم��لئ��ي  تاأكيد  وب��ك��ل  ال��ب��داي��ة  يف 
اجلماهري«.

وان�����ش��م ب��ل��ي��ن��د، ال��ب��ال��غ ع��م��ره 28 ع��ام��ا وال���ق���ادم من 
2014 لكنه مل يكن  اأياك�س، اإىل يونايتد يف  اأكادميية 

العبا اأ�شا�شيا حتت قيادة املدرب جوزيه مورينيو.
 2016 كاأ�س االحت��اد االإجنليزي يف  بليند بلقب  وتوج 
وبلقبي الدوري االأوروبي وكاأ�س الرابطة العام املا�شي.

و�شارك بليند يف 90 مباراة بالدوري املمتاز خلل اأربع 
�شنوات يف اأولد ترافورد لكنه خا�س �شبع مباريات فقط 

يف املو�شم املا�شي.
ومل يكن بليند �شمن ت�شكيلة يونايتد التي �شافرت اإىل 
للمو�شم  لل�شتعداد  املا�شي  االأح��د  يوم  اأجنلي�س  لو�س 

اجلديد يف الواليات املتحدة.

اهل بك” يف النادي!” عبارة ترحيب من القي�شر االملاين 
ديدييه  الفرن�شي  املنتخب  م��درب  اىل  بكنباور  فرانت�س 
دي�شان، بطل العامل يف كرة القدم، والذي ان�شم اىل حلقة 
�شيقة قوامها بكنبارو والرازيلي ماريو زاغالو، اللذين 

�شبق لهما احراز كاأ�س العامل العبني ثم مدربني.
وكتب بكنباور يف “بيلد” “نحن االآن ثلثة فقط. ورمبا 
حتت  فرن�شا  اح����راز  اىل  اإ����ش���ارة  يف  نلتقي”،  ان  علينا 
كرواتيا  على  بفوزها   21 ال  العامل  كاأ�س  دي�شان  قيادة 
االحد على ملعب لوجنيكي يف العا�شمة الرو�شية مو�شكو 

.2-4
وا�شاف بكنباور “كان )دي�شان( قائدا لفرن�شا يوم فوزها 
1998. وهذا ي�شاعد على جعل  بلقبها العاملي االول يف 
ادارة اي فريق يتوىل اال�شراف عليه  اللعب ق��ادرا على 

الحقا. وهذا ما ح�شل معي مدربا«.
املانيا  و�شبق لبكنباور احراز اللقب العاملي قائدا ملنتخب 
يف  ار���ش��ه��ا  على  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي  البطولة  يف  الغربية 
1974. ثم قاد املنتخب االملاين الغربي اىل لقبه الثالث 
ان حل  ل��ه  �شبق  ب��ع��دم��ا   ،1990 اي��ط��ال��ي��ا  م��ون��دي��ال  يف 
االرجنتني يف مونديال  امام  بكنباور  قيادة  و�شيفا حتت 
باملك�شيك. يف حني متكن دي�شان اي�شا من احراز   1986

اللقب االأول لفرن�شا قائدا للمنتخب يف 1998.
يحدث  ان  امل��ده�����س  “من  ان���ه  االمل�����اين  ال��ق��ي�����ش��ر  وراأى 
منذ  العامل  لكاأ�س  الطويل  التاريخ  يف  قليلة  م��رات  ذلك 
يف  للم�شابقة  االوىل  الن�شخة  انطلق  )تاريخ   1930
االوروغواي(. كثريون حاولوا حتقيق االمر ومل ينجحوا 

وبينهم )االرجنتيني دييغو( مارادونا«.

بعد املونديال.. �شدامات نارية 
بني كربى الأندية الأوروبية

انتهى مونديال رو�شيا، لكن االأكيد اأن اإثارة وت�شويق كرة القدم لن ينتهيا 
اأبدا، فجماهري امل�شتديرة على موعد مع مباريات مهمة وقوية يف العديد 
من املناف�شات، اأبرزها كوؤو�س ال�شوبر ودوري اأبطال اأوروبا واأفريقيا والكاأ�س 
الدولية للأبطال الكاأ�س الدولية للأبطال �شتعرف، هذه ال�شنة، م�شاركة 
العديد من الفرق القوية، حيث �شيواجه مان�ش�شرت �شيتي االإجنليزي، يوم 
بايرن  �شيلتقي  اليوم،  نف�س  ويف  االأملاين.  دورمتوند  برو�شيا  يوليو،   21

ميونيخ بباري�س �شان جريمان الفرن�شي.
يونايتد  ومان�ش�شرت  ميلن  بني  قوية  مباريات  يوليو   26 يوم  و�شتجرى 

وبني ليفربول ومان �شيتي، باالإ�شافة اإىل اأتلتيكو مدريد �شد اأر�شنال.
اأوروب����ا وال����دوري االأوروب����ي، �شرعت االأن��دي��ة يف خو�س  اأب��ط��ال  ويف دوري 
من  االأول  ال��دور  مباريات  وغ��دا،  اليوم  جت��رى،  حيث  التمهيدية،  االأدوار 

ت�شفيات التاأهل اإىل دور املجموعات.
مباريات ال�شوبر لعام 2018 �شت�شهد مواجهات نارية، حيث يخو�س ريال 
مدريد لقاء مهما يف ال�شوبر االأوروبي اأمام جاره اأتلتيكو مدريد، وذلك يوم 

اأغ�شط�س.  15
 12 ي��وم  االإ�شباين  ال�شوبر  كاأ�س  يف  اإ�شبيلية  نظريه  بر�شلونة  و�شيواجه 

اأغ�شط�س املقبل مبدينة طنجة املغربية.
التي  االإيطالية،  ال�شوبر  كاأ�س  يف  ميلن  ن��ادي  يوفنتو�س  و�شيلقي  ه��ذا 

�شتجرى مطلع ال�شنة املقبلة باململكة العربية ال�شعودية.
يف ال�شوبر الفرن�شي، �شيواجه باري�س �شان جريمان نظريه موناكو، يف اليوم 

الرابع من �شهر اأغ�شط�س املقبل.
ويف دوري اأبطال اأفريقيا، تخو�س اأندية عربية مباريات قوية، هذا االأ�شبوع، 
�شوالوز  مبابان  فريق  الثلثاء،  التون�شي،  ال�شاحلي  النجم  �شيواجه  حيث 
كما  االأوغندي،  �شيتي  كمباال  التون�س  الرتجي  و�شيلقي  ال�شوازيلندي، 
الوداد  وتنتظر  مازميبي.  مللقاة  الكونغو  اإىل  اجلزائر  مولودية  �شريحل 
اأمام حوريا كوناكري الغيني، كما �شيواجه االأهلي امل�شري  املغربي مباراة 

فريق تاون�شيب رولرز البوت�شواين.
اأما الديربي املغاربي يف اأبطال اأفريقيا، ف�شيجمع م�شاء اليوم، وفاق �شطيق 

اجلزائري بالدفاع احل�شني املغربي.
وب��ك��اأ���س ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة االأف��ري��ق��ي��ة، ���ش��ريح��ل ال���رج���اء امل��غ��رب��ي اإىل كوت 
ديفوار ملواجهة اأ�شيك ميموزا، كما �شيواجه نه�شة بركان املغربي امل�شري 

البور�شعيدي، على اأن يلعب احتاد اجلزائر اأمام رايون �شبورت الرواندي.

لكرة  فرن�شا  منتخب  م��درب  ع��رف��ة،  ب��ن  ح��امت  الفرن�شي،  ال��لع��ب  طالب 
القدم، ديديه دي�شامب، باال�شتقالة من من�شبه، ب�شبب ما و�شفه باأ�شلوب 
الذي   ،2018 رو�شيا  مونديال  خلل  والقبيح” للفريق  “الفقري  اللعب 

توج به “الديوك”، كما اأكد �شعوبة تاأهله اإىل بطولة اأمم اأوروبا املقبلة.
وقال بن عرفة يف مقال ب�شحيفة فران�س فوتبول يف خ�شم احتفاالت فرن�شا 
باللقب: “يتعني النظر اإىل االأمام”، بغ�س النظر عن االنت�شار يف رو�شيا.

باري�س �شان جريمان لكنه  ال��ذي يرتبط بعقد مع فريق  وق��ال بن عرفة، 
خارج ح�شابات اجلهاز الفني: “�شيكون من اخلطري االختباء وراء النجمة 
الثانية لتحويل الكرة الفرن�شية اإىل منوذج عاملي.. اأ�شلوب اللعب والهوية 
اأنه ال يف�شل انت�شار هذا ال�شكل من اللعب يف  باتت قبيحة للغاية«. واأكد 
مراكز التاأهيل. ويرى بن عرفة اأن العبي فرن�شا خلل املونديال: “راهنوا 
“قد ال متنع  اال�شرتاتيجية  ه��ذه  اأن  من  اأخ��ط��اء اخل�شم”، حم��ذراً  على 
اأوروبا” الأنهم �شيواجهون  من حدوث مفاجاأة يف الت�شفيات املوؤهلة الأمم 

مناف�شني �شي�شتغلون هذا اجلانب.
واعتر اأن فرن�شا ال يجب اأن تنتهج هذا االأ�شلوب يف ظل امتلكها للعديد 

من املواهب مثل غريزمان وفقري ومبابي ودميبلي.
واأ�شار اللعب ذو االأ�شول التون�شية اإىل اأنه حتدث مع بع�س العبي الفريق 

واأكدوا اأنهم “ال يعار�شون تطوير اللعب” كي ي�شبحوا اأكرث هجوماً.
واأك���د ���ش��رورة رحيل م��درب املنتخب دي��دي��ه دي�شامب، على غ��رار م��ا فعل 
مواطنه زين الدين زيدان عندما ا�شتقال من تدريب ريال مدريد يف قمة 
جمده. وقال: “يجب اأن يعمل خلفه على حترير املواهب وخلق هوية واأداء 

ممتع مثل الرازيل، كي ال نظل ن�شتمتع فقط بالنتائج«. 

بن عرفة: رحيل دي�شامب 
مطلب.. اأ�شلوبه فقري وقبيح

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117502

كاربو�شان  )�شركة  �شريكيتى  انونيم  �شانايي  تا�شي  زميبارا  كاربو�شان  با�ش��م: 

ل�شناعة حجر ال�شنفرة امل�شاهمة(

وعنوانه: هلكايل  يوليو رقم: 267 �شيفكاوي - ا�شطنبول- تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )117502(  بتاريخ:  2017/03/14

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :    2008/08/05 وحتى تاريخ : 2018/08/05

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 210228     بتاريخ :  2014/4/21
 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�شم: فيت ريبابليك ليمتد 
وعنوانه:    �س ب 262 دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية .

الواقعة بالفئة: 41
و�شف العلمة : الكلمتني FIT REPUBLIK باالأحرف اللتينية داخل م�شتطيل مق�شوم من 
امل�شتطيل  FIT يف  الكلمة  االآخ��ر.  الن�شف مكوناً م�شتطيلني احدهما فوق  افقي من  الداخل بخط 
بكون  متتاز   REPUBLIK الكلمة   . االدين  امل�شتطيل  يف   REPUBLIK الكلمة  و  االأع��ل��ى 

احلرف K مكتوب باللونني االأحمر واالأ�شود بطريقة مميزة
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم : 117084
باإ�شم : جموهرات داما�س ذ.م.م 

وعنوانه: �س. ب. 1522 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2015/06/02 وامل�شجلة حتت الرقم : 117084 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن  النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف 

فئات اأخرى ، املجوهرات و االأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
 2018/07/27 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/07/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

EAT 119999

منوذج اإعالن الن�شرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم : 117073
باإ�شم : جموهرات داما�س ذ.م.م 

وعنوانه: �س. ب. 1522 ، دبي ،  االإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/07/05 وامل�شجلة حتت الرقم : 105667 

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن  النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف 

فئات اأخرى ، املجوهرات و االأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
 2018/07/27 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/07/27

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  18  يوليو 2018 العدد 12380

EAT 120000
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الفجر الريا�ضي

الت�شيلي  االإجن���ل���ي���زي،  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ش�����ش��رت  م��ه��اج��م  غ����اب 
الواليات  يف  ف��ري��ق��ه  ج��ول��ة  ب��داي��ة  ع��ن  �شان�شيز،  األيك�شي�س 
املتحدة االأمريكية، ا�شتعداداً للمو�شم اجلديد، ب�شبب م�شكلة 

تتعلق بتاأ�شرية الدخول.
وقالت متحدثة با�شم يونايتد من لو�س اآجنلي�س اإن النادي ال 
يزال ياأمل يف ان�شمام اللعب البالغ عمره 29 عاماً للفريق 

مبجرد حل “م�شكلته االإدارية ال�شخ�شية«.
�شان�شيز مل يح�شل على  اأن  بريطانية  اإع��لم  و�شائل  وذك��رت 
ب�شبب �شدور حكم �شده من  املتحدة  الواليات  تاأ�شري دخول 
حمكمة اإ�شبانية يف فراير )�شباط( املا�شي بال�شجن ملدة 16 

�شهراً مع اإيقاف التنفيذ بتهمة االحتيال ال�شريبي.
واتهمت ال�شلطات االإ�شبانية �شان�شيز باالحتيال والتهرب من 
دفع 983 األف يورو )1.2 مليون دوالر(، قيمة �شرائب على 
حقوق ا�شتغلل �شورته حني كان يلعب يف بر�شلونة يف 2012 
و2013، عن طريق ا�شتخدام �شركة واجهة يف مالطا، وعدم 

االإبلغ عن اأرباحه ل�شلطات ال�شرائب.
يف  عامني  عن  تقل  عقوبة  اأي  ف��اإن  االإ�شباين  للقانون  ووفقاً 
غري جرائم العنف نادراً ما تتطلب من املتهم اأن يق�شي وقتاً 

يف ال�شجن ما مل يرتكب جرائم �شابقة.
�شان�شيز،  اأن  الريطانية )بي.بي.�شي(  االإذاع��ة  وذك��رت هيئة 
عودته  عقب  املا�شي  االأ�شبوع  يونايتد  مع  يتدرب  ك��ان  ال��ذي 
من عطلته ال�شيفية، يعمل مع املحامني التابعني له من اأجل 

تاأمني دخوله للواليات املتحدة حتت نظام تنازل.
وغادرت بقية الت�شكيلة، با�شتثناء اللعبني الذين �شاركوا يف 

كاأ�س العامل، اإىل لو�س اآجنلي�س االأحد املا�شي.
خم�س  م��ن  املكونة  جولته  خ��لل  مبارياته  يونايتد  ويفتتح 
مباريات اأمام كلوب اأمريكا املك�شيكي يف لو�س اآجنلي�س اجلمعة 

املقبل.
و�شيلتقي اأي�شاً مع �شان هوزيه اإيرثكويك�س االأمريكي يف 22 
يوليو )متوز( اجلاري، قبل مواجهة ميلن وليفربول وريال 
26 و28 يوليو واالأول  مدريد يف كاأ�س االأبطال الدولية يف 

من اأغ�شط�س )اآب( املقبل على الرتتيب.

الواليات  تاأ�شرية دخول  �شان�شيز يف احل�شول على  ف�شل  واإذا 
املتحدة، فاإنه قد ي�شارك مع يونايتد اأمام بايرن ميونخ ودياً 
جوزيه  امل��درب  فريق  يبداأ  اأن  قبل  اأغ�شط�س،   5 يف  اأملانيا  يف 
�شيتي  لي�شرت  مبواجهة  املحلي  ال��دوري  يف  م�شواره  مورينيو 

باإ�شتاد اأولد ترافورد يف 10 اأغ�شط�س.

ال�شرعة  �شباقات  ا�شطورة  اق��رتب 
اجل��ام��اي��ك��ي اأو����ش���اي���ن ب���ول���ت من 
حتقيق حلمه واحرتاف كرة القدم 
ب��ع��د اع���ت���زال األ���ع���اب ال���ق���وى، من 
خلل االن�شمام اىل نادي �شنرتال 

كو�شت ماريرنز االأ�شرتايل.
ع���ام���ا(، حامل  ب��ول��ت )31  وك����ان 
ال���رق���م ال��ع��امل��ي يف ���ش��ب��اق��ي 100 
 19،19( م  و200  ث(   9،58(
ت��درب يف يونيو مع فريق  ث(، قد 
ويف  ال��رنوج��ي  �شرتوم�شغود�شيت 
دورمتوند  ب��ورو���ش��ي��ا  م���ع  م���ار����س 
االأملاين. وبح�شب ال�شروط االولية 
املتفق عليها مع النادي اال�شرتايل، 
�شيخو�س بولت امللقب ب� “الرق” 
والعا�شق لنادي مان�ش�شرت يونايتد 
االنكليزي، اختبارات ل�شتة اأ�شابيع 
ب������دءا م����ن ���ش��ه��ر اأغ�������ش���ط�������س مع 
ماريرنز الذي يتخذ من غو�شفورد 
)75 كلم �شمال �شيدين( مقرا له، 
النادي  رئ��ي�����س  اأو���ش��ح  م��ا  بح�شب 

التنفيذي �شون ميليكامب.
وق���د ي��ت��ب��ع ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة توقيع 
عقد ملو�شم واحد بح�شب ما ا�شاف 
ال�شابعة  ال��ق��ن��اة  اىل  م��ي��ل��ي��ك��ام��ب 
املحادثات  ان  واأ�شاف  االأ�شرتالية. 
او  اربعة  منذ  م�شتمرة  النادي  مع 
“بع�س  ه��ن��اك  وان  ا���ش��ه��ر  خم�شة 
اذا  به.  القيام  ينبغي  ال��ذي  العمل 
���ش��ارت االم����ور ع��ل��ى م��ا ي����رام، من 
يعلم، قد ي�شارك يف دوري الدرجة 

االوىل هذا املو�شم«.
بعد مونديال  املعتزل  بولت،  وكان 
 ،2017 ل��ن��دن  ال��ق��وى يف  ال��ع��اب 

حتقيق  خ��لل  م��ن  ا�شطورته  بنى 
ث��لث��ي��ة غ���ري م�����ش��ب��وق��ة يف ثلث 
باحرازه  �شيفية،  اومل��ب��ي��ة  دورات 
و200  م   100 ���ش��ب��اق��ات  ذه��ب��ي��ة 
بكني  يف  م،   100 م������رات  و4  م 
وريو دي   2012 ولندن   2008
جتريد  وب��ع��د   .2016 ج���ان���ريو 
التتابع  ذهبية  من  ب��لده  منتخب 

مواطنه  لتناول   2008 بكني  يف 
بات  م���واد حم��ظ��ورة،  ك��ارت��ر  ن�شتا 
يحمل ثماين ميداليات ذهبية اىل 

القوى. مونديال  يف  لقبا   11
الوكيل طوين رالي�س  ب��دوره، قال 
اتفاقا  ان  االن���ت���ق���ال  يف  ال�����ش��ال��ع 
“مبدئيا خا�شعا لبع�س ال�شروط” 

قد مت االتفاق عليه.

وا�شاف الإذاعة “�شكاي �شبورت�س”: 
“مبجرد عودة االحتاد اال�شرتايل 
)اإل����ي����ن����ا( واإع��������لن م�����ش��ارك��ت��ه يف 
هذا  بالتجربة.  �شنقوم  العملية، 
ري���ا����ش���ي ط����م����وح. دوري  ال�������ش���اب 
ب��ح��اج��ة اىل  ك���ان  ال��درج��ة االأوىل 

بطل، ونحن منلك رجل خارقا«.
بولت  ان جتارب  و�شدد ميليكامب 

وكان  ج��دا  كانت جيدة  االأوروب��ي��ة 
يتح�شن بعد كل مترين.

ي�شرى  ق����دم����ا  “ميلك  واردف 
جيدة جدا، و�شيخرنا الوقت عن 
امل�شتوى الذي و�شل اليه واذا كان 
جاء  اذا  االوىل.  ال��درج��ة  ي�شتحق 
���ش��ي��وؤث��ر على  امل�����ش��ت��وى  وك���ان دون 

امل�شاركة ب�شكل �شلبي«.

اأكدت حتقيقات طبية ا�شبانية عدم ح�شول اية 
جتاوزات يف عملية زرع الكبد ملدافع بر�شلونة 

ال�شابق الفرن�شي اريك ابيدال.
وهب  عن  امل�شوؤولة  اال�شبانية  املنظمة  وقامت 
العملية  م��راح��ل  جميع  ب�”درا�شة  االأع�����ش��اء 
واأكدت  و�شحية”،  �شريرية  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
اريك  الكبد لل�شيد  “زرع  ان  البيانات املجمعة 
ابيدال اأجري وفق القانون ومبمار�شة �شريرية 
جيدة”، بح�شب ما جاء يف بيان املنظمة التابعة 

لوزارة ال�شحة.
واأكدت ان م�شت�شفى كلينيك يف بر�شلونة حيث 
و�شجل  م��ي��لد  “�شهادة  ل��دي��ه  ال����زرع  اأج����ري 
عائلة املانح واملتلقي، والتي ميكن من خللها 

ا�شتنتاج انهما اوالد عمومة«.
ابيدال  خ�شع  ���ش��رط��اين،  ب��ورم  ا�شابته  وبعد 
لزرع كبد يف ابريل 2012 وعاد اىل امللعب 

بعدها ب�شنة.
كونفيدن�شيال”  “األ  ���ش��ح��ي��ف��ة  واأك���������دت 
االلكرتونية مطلع يوليو اأن ات�شاالت هاتفية 
رو�شيل،  ����ش���ان���درو  ال�����ش��اب��ق  ال���ن���ادي  ل��رئ��ي�����س 
تبيي�س  ق�شية  يف  اخ��ريا  احتياطيا  امل��وق��وف 
اأموال، فهم منها ان النادي ح�شل على الكبد 

بو�شيلة غري قانونية.
“ال  ���ش��ح��ي��ف��ة  م����ع  ال����ث����لث����اء  م���ق���اب���ل���ة  ويف 
التهمة  ه����ذه  ب�����ش��دة  رو���ش��ي��ل  موندو”كذب 
هل  االنباء.  هذه  �شمعت  عندما  ا�شدق  “مل 
امل�شت�شفى  كلينيك،  م�شت�شفى  ان  ت�شدقون 
النادي،  ادارة  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  ال�����ش��ه��ري،  ال��ر���ش��م��ي 
امل����ري���������س وامل�����ان�����ح ي���ت���ف���ق���ون ع���ل���ى االجت������ار 

باالأع�شاء؟«.
وابيدال  كلينيك  م�شت�شفى  بر�شلونة،  وك���ان 
املدافع  فن�شر  العملية،  يف  جت��اوز  اي  نفوا  قد 
بر�شلونة  الريا�شي احلايل يف  واملدير  ال�شابق 
�شورة على �شرير يف امل�شت�شفى واىل جانبه ابن 

عمه جريار الذي منحه هذا الع�شو.
وكانت حمكمة يف بر�شلونة قد حققت ملدة عام 
يف جنحة حمتملة متعلقة باالجتار باالع�شاء 
قبل ان حتفظ الق�شية لنق�س االدلة. وا�شارت 
النيابة العامة انها تفكر يف اإعادة فتح الق�شية، 
املنظمة لتقدمي كل  اليه  اج��راء �شتن�شم  وهو 

العنا�شر املتاحة لها.

مي���الن ي���راج���ع »ك���ا�س« يف �ش���اأن تعل�ي���ق م�شاركت���ه اأوروبي����ا 
التحكيم  حمكمة  ل��دى  مبراجعة  التقدم  االإي��ط��ايل  ميلن  ن��ادي  اأع��ل��ن 
الدوري  امل�شاركة يف م�شابقة  �شاأن قرار منعه من  “كا�س” يف  الريا�شية 

االأوروبي )يوروبا ليغ(، املو�شم املقبل ملخالفته قواعد اللعب النظيف.
وقال ناطق با�شم “كا�س” ان حمامني وممثلني عن النادي االإيطايل، اىل 
ممثلني عن االحتاد االوروبي لكرة القدم )ويفا( �شيح�شرون اىل مقرها 

يف لوزان ال�شاعة 9،30 بالتوقيت املحلي )7.30 بتوقيت غرينيت�س(.
املراجعة يف غ�شون  �شاأن  القرار يف  املحكمة �شدور  با�شم  الناطق  وتوقع 

تاريخ انعقاد اجلل�شة االوىل. من  �شاعة   24
االأوروب����ي، قررت  االحت���اد  ال��ن��وادي يف  املالية على  الرقابة  وك��ان��ت هيئة 
الدوري  م�شابقة  ع��ن  االي��ط��ايل  الفريق  ا�شتبعاد  املا�شي  يونيو   27 يف 

االوروبي للمو�شم املقبل.

وجاء يف قرارها ان نادي ميلن “ا�شتبعد من اي م�شابقة اأوروبية يتاأهل 
اليها يف املو�شمني املقبلني”، مو�شحا ان اال�شتبعاد “من م�شابقة واحدة 
�شواء يف 2018 2019- او 2019 2020-”، ملخالفته قواعد اللعب 

املايل النظيف.
ال�شابق  االإي��ط��ايل  ال����وزراء  رئي�س  م��ن  ال�شهري  ال��ن��ادي  ملكية  وانتقلت 
 2017 اأب��ري��ل   13 يف  �شينيني  م�شتثمرين  اىل  برلو�شكوين  �شيلفيو 

مقابل 740 مليون يورو بقيادة الرجل الغام�س يل يونغ هونغ.
اإال اأن �شندوق اإيليوت االأمريكي اأعلن يف 11 يوليو �شيطرته على النادي 

و�شخ مبلغ 50 مليون يورو لتاأمني “ا�شتقرار مايل«.
ويف بيان وزعه، ذكر ال�شندوق االمريكي انه يتوىل ال�شيطرة على النادي 
بعد ف�شل امل�شتثمر ال�شيني يل يونغ هونغ يف ت�شديد الديون امل�شتحقة. 

وكانت لدى املالك ال�شيني مهلة انتهت اجلمعة 6 متوز/يوليو لت�شديد 
مبلغ 32 مليون يورو م�شتحقة لل�شندوق االمريكي الذي اأقر�شه املال 

ل�شراء النادي.
انعقاد جل�شة جلمعية عمومية  االيطالية عن  االع��لم  و�شائل  وحتدثت 

خا�شة بالنادي يف 21 يوليو، القرار انتقاله اىل ال�شندوق االمريكي.
مرات،  �شبع  اوروب���ا  ابطال  دوري  مب�شابقة  الفائز  ميلن،  ن��ادي  وخ�شر 
10 اع��وام، وهو بعيد جدا  ع�شرات املليني من اليورو �شنويا منذ نحو 
املايل  اللعب  املن�شو�س عليها يف قواعد  املالية  تلبية معايري االدارة  عن 

النظيف.
فيه  ت��وج  ال��ذي  املن�شرم  املو�شم  دوري  يف  ال�شاد�س  املركز  ميلن  واحتل 

يوفنتو�س باللقب للمرة ال�شابعة تواليا.

الأ�شت��رال��ي كايه��ل يعل����ن 
اعت���زال���ه دولي����ا 

بولت لإطالق م�شرية كروية يف اأ�شرتاليا 

زرع الكب��د لبي���دال »مطاب���ق للقان����ون« 

اللعب  اع��ت��زال��ه  كايهل  تيم  املخ�شرم  ال��لع��ب  اأع��ل��ن 
لكرة  االأ����ش���رتايل  املنتخب  م��ع  م�شاركته  بعد  دول��ي��ا 

القدم يف اربع بطوالت لكاأ�س العامل.
التاريخي  والهداف  عاما،   38 البالغ  كايهل  و�شارك 
مباريات   107 يف  ه��دف��ا   50 بت�شجيله  للمنتخب 

دولية، للمرة االخرية مع املنتخب االأ�شرتايل 
عندما نزل يف ال�شوط الثاين �شد البريو يف 

املجموعة  مناف�شات  من  االأخ���رية  اجلولة 
الثالثة ملونديال رو�شيا 2018.

بت�شجيل  ي��اأم��ل  اال���ش��رتايل  النجم  وك���ان 
رو����ش���ي���ا  م�����ون�����دي�����ال  ه�������دف يف 

لين�شم اىل الرازيلي بيليه 
زيلر  اوف�����ه  واالمل���ان���ي���ني 

كلوزه  ومريو�شلف 
يف  �شجلوا  الذين 

بطوالت  ارب���ع 
ل���������ك���������اأ����������س 

العامل.
وغ��������������رد 
ك����اي����ه����ل 
ع���������ل���������ى 

م����������وق����������ع 
“اليوم  تويرت 

اأع�������ل�������ن ر����ش���م���ي���ا 
م�شريتي  ان��ت��ه��اء 
ال�شعيد  ع����ل����ى 
ال���������������������دويل م����ع 

ال�شوكروز«.
“ال توجد  وتابع 
ميكن  ك����ل����م����ات 
ما  ت���������ش����ف  ان 
امثل  ان  ي��ع��ن��ي��ه 
�شكر  ب��������ل��������دي. 
للجميع  ك���ب���ري 
ع�������ل�������ى ال�������دع�������م 
ط��������وال االع��������وام 
فيها  حملت  التي 
املنتخب  ������ش�����ارة 

اال�شرتايل«.
ي����������وؤك����������د  ومل 
الع�����ب اي���ف���رت���ون 
االنكليزي ال�شابق 
ما اذا كان �شيعتزل 
القدم  ك����رة  ل��ع��ب 

نهائيا ام ال.
وان�������������ش������م 

كايهل اىل فريق ميلوول يف بطولة الدرجة االوىل يف 
ان ترك  بعد  املا�شي  يناير  انكلرتا لفرتة ق�شرية يف 
خلو�س  �شعيه  يف  وذل��ك  االأ���ش��رتايل،  �شيتي  ملبورن 

عدد اكر من املباريات قبل كاأ�س العامل.
وب����داأ ك��اي��ه��ل، امل���ول���ود يف ���ش��ي��دين الأب من 
�شاموا، لعب كرة القدم على ال�شعيد 
ال����������دويل م�����ع م���ن���ت���خ���ب ����ش���ام���وا 
وان�شم  ع��ام��ا،   20 دون  الغربية 
عام  االأول  ا�شرتاليا  منتخب  اىل 
مع  مكثفة  حملة  ب��ع��د   2004

االحتاد الدويل )فيفا(.
املانيا  م��ون��دي��ال  يف  واأ���ش��ب��ح 
ا�شرتايل  اأول  �شنتني  بعد 
نهائيات  يف  هدفا  ي�شجل 
ك���اأ����س ال���ع���امل، ث���م جنح 
بالت�شجيل يف مونديايل 
ج�������ن�������وب اف����ري����ق����ي����ا 
والرازيل   2010

.2014
ك��م��ا اأ���ش��ب��ح يف 
اأول   2007
ا�����������ش����������رتايل 
ي�������������ش������ج������ل 
ه�������دف�������ا يف 
ا�شيا  ك��اأ���س 
ن�شمت  ا (
ا����ش���رتال���ي���ا 
االحت����اد  اىل 
اال��������ش�������ي�������وي 
 ،)2006 يف  ل���ل���ع���ب���ة 
املنتخب  ب�������اإح�������راز  و������ش�����اه�����م 
للمرة  اال���ش��ي��وي  اللقب  اال���ش��رتايل 

االوىل يف تاريخه يف 2015.
14 ع��ام��ا م��ع ميلوول  واأم�����ش��ى ك��اي��ه��ل 
و���ش��ج��ل معهما  االن��ك��ل��ي��زي��ني  واي���ف���رت���ون 
100 ه��دف، قبل ان ينتقل اىل  اك��رث م��ن 
نيويورك ريد بولز االمريكي، ولعب اي�شا 
غرينتاون  وهانغجو  �شينهوا  �شنغهاي  م��ع 

ال�شينيني.
بطريقته  االأ������ش�����رتايل  امل���ه���اج���م  وي���ع���رف 
االهداف،  بت�شجيل  االحتفال  يف  اخلا�شة 
الركلت  راي���ة  رك��ل  اىل  فيها  يعمد  وك���ان 

الركنية.

تاأ�شرية جنم مان�ش�شرت يونايتد مرفو�شة يف الوليات املتحدة



و�شفك لزوجك بالأ�شلع جرمية تكلف كثريًا 
عقب  م���ادي  تعوي�س  م��ن  ام���راأة  بحرمان  تركية  حمكمة  ق�شت 
طلقها، وذلك ملناداة زوجها ب��االأ�شلع، االأمر الذي دفع الزوج اإىل 

طلب االنف�شال عنها.
وذكرت �شحيفة "حرييت ديلي نيوز" اأن حمكمة اال�شتئناف العليا 
ق�شايا  يف  للف�شل  ج��دي��دة  توجيهات  م��وؤخ��را  اأ���ش��درت  تركيا،  يف 
من  للإ�شاءة  تعر�شه  الزوجني  اأح��د  فيها  يدعي  والتي  الطلق، 

قبل الطرف االآخر، �شواء كان ذلك لفظيا اأو ماديا.
زوجة  مينح  ق��رارا  حمكمة  اأ���ش��درت  التوجيهات،  لهذه  وتطبيقا 

تعوي�شا ماليا لتحملها اإهانات والدة زوجها، بعد طلقها.
الدائرة  األغت  امل��ايل، حيث  بالتعوي�س  املطلقة  تكتمل فرحة  ومل 
املحكمة  ق���رار  لل�شتئناف  العليا  للمحكمة  الثانية  القانونية 
يتعر�س للإهانة من جانب  كان  الرجل  باأن  االبتدائية، متذرعة 
امل��راأة زوجها  "نعتت  النهائي:  اال�شتئناف  طليقته. وج��اء يف حكم 
باالأ�شلع على امللأ، وهو ما يعد ازدراء واإهانة". ونقلت ال�شحيفة 
الرتكية عن القا�شي امل�شوؤول عن الق�شية قوله: "كل ال�شخ�شني 
كانا متعادلني يف االإهانات والعيوب خلل فرتة ال��زواج، ما يعني 

عدم اإلزام اأي منهما بدفع تعوي�شات للطرف االآخر".

فاز باليان�شيب 5 مرات يف 90 يوما
واح��دة يف  م��رة  باليان�شيب  فيفوز  ما  ل�شخ�س  احل��ظ  يبت�شم  قد 
م��رات خلل  اجلائزة خم�س  اأح��رز  اأ�شرتاليا  اأن رجل  اإال  حياته، 

ثلثة اأ�شهر فقط.
فاز  فقد  الريطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
59 عاما، بثلثة مليني دوالر  العمر  البالغ من  كارلو ما�شيتي 

بعدما ا�شرتى ق�شائم "يان�شيب" يف �شرق مدينة �شيدين.
واحد  اأ�شبوع  غ�شون  يف  مرتني  ما�شيتي  ف��از  امل���رات،  اإح���دى  ويف 
 500 اأما  2.5 مليون دوالر،  فقط، وو�شلت قيمة ما ح�شل عليه 

األف دوالر االأخرى فنالها يف مرات الحقة.
ويقول ما�شيتي اإنه ال ميلك اأي ن�شيحة حتى ي�شديها ملن يريدون 
تقليده، موؤكدا اأنه ي�شرتي ق�شيمة اليان�شيب ب�شكل عادي، ويرتك 

االأمر للحظ، ليجد نف�شه فائزا.
ويف بادرة نبيلة، قرر الفائز املحظوظ الترع بخم�شني األف دوالر 

لوحدة طبية خمت�شة يف علج اأمرا�س القلب.

ملياردير ي�شتم غطا�شا �شارك يف اإنقاذ فتية الكهف
غطا�شا  م��و���ش��ك،  اإل����ون  "الف�شاء" االأم���ريك���ي  م��ل��ي��اردي��ر  ه��اج��م 
�شاأن  م��ن  قلل  بعدما  االأطفال"،  ب�"مغت�شب  وو�شفه  بريطانيا 
غوا�شة �شغرية قدمتها �شركة "�شبي�س اإك�س" الإنقاذ اأطفال كانوا 

عالقني يف كهف بتايلند.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فاإن مو�شك 
هاجم يف تغريدة على تويرت الغطا�س الذي �شارك يف عملية االإنقاذ، 

ورف�س ا�شتخدام الغوا�شة ال�شغرية باعتبارها غري مفيدة.
اأن�شوورث، وهو غوا�س بريطاين يعي�س يف تايلند،  وقال فرنون 
اإن الغوا�شة ال�شغرية كانت جمرد ترويج لل�شركة االأمريكية على 

اعتبار اأن حجمها مل يكن ي�شلح للدخول يف متاهات الكهف.
يناهز  ال�شلبة  الغوا�شة  طول  اأن  �شحفية  ت�شريحات  يف  واأو�شح 
مرتا و80 �شنتمرتا فيما مت اإخراج ال�شبية العالقني من منعرجات 
�شيقة. و�شكك مو�شك يف كفاءة الغطا�س الريطاين، وقال اإنه مل 
يره يف الكهف حني زاره اأثناء عملية االإنقاذ، واأ�شاد مبا بذله اأفراد 

البحرية التايلندية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية حتول الورق اإىل حمول كهربائي
تقنية جديدة طورها باحثون اأمريكيون ت�شمح با�شتخدام الورق كاأجهزة ا�شت�شعار اإلكرتونية وحموالت كهربائية، 

حيث يتم اإ�شافة الورق اإىل مادة جيلتينية �شائلة. فما هي هذه املادة وكيف تتم العملية؟
طور فريق من الباحثني بجامعة يو �شي بريكلي يف والية كاليفورنيا االأمريكية تقنية جديدة ل�شناعة املحوالت 

واأجهزة اال�شت�شعار االإلكرتونية من الورق. 
ورغم اأن حماوالت ا�شتخدام الورق يف �شناعة االإلكرتونيات قد بداأت قبل ع�شر �شنوات، اإال اأنها كانت تعتمد على 
ولكن  االإلكرتونية.  االأجهزة  من  النوعية  لهذه  كهربائية  كاأقطاب  والف�شة  الذهب  مثل  ثمينة  معادن  ا�شتخدام 
التقنية اجلديدة تعتمد على مادة رخي�شة الثمن ت�شمى "موليبدينم" للقيام بدور املعدن املو�شل للكهرباء، ثم يتم 

بعد ذلك تغليف الورق بهذا ال�شائل وجتفيفه.
وميكن بعد ذلك ا�شتخدام �شعاع ليزر لر�شم �شكل الرقاقة االإلكرتونية على قطعة الورق بعد ت�شخني املوليبدينم 
اإىل األف درجة مئوية، مما ي�شمح ب�شناعة مو�شلت كهربائية من مادة كربون املوليبدينم. ونقل املوقع االإلكرتوين 
اإك�شبلور" املتخ�ش�س يف العلوم والتكنولوجيا عن الباحث ليوي لني قوله اإنه "بدون املادة اجليلتينية، �شوف  "تك 

يتحول الورق اإىل رماد" عند ت�شخينه.
ويرى فريق البحث اأنه من املمكن ا�شتخدام االإلكرتونيات امل�شنوعة من الورق يف العديد من التطبيقات، مثل ر�شد 

معدالت التلوث باملعادن الثقيلة يف املياه على �شبيل املثال وغريها.
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هرم من الزهور ي�شعى ل�غيني�س
زهرة  ن�شف مليون  اأك��رث من  االإك���وادور  بيدرو مونتايو يف  بلدة  ت�شتخدم 
ُزرعت حمليا يف حماولة لتحطيم رقم قيا�شي عاملي ببناء هرم على غرار 
 30 1100 مرت مربع ويزن نحو  اأهرامات االأج��داد. وتبلغ م�شاحة الهرم 

طنا يف منطقة كوت�شا�شكي االأثرية اإىل ال�شمال من العا�شمة كيتو.
القيا�شية  للأرقام  جيني�س  مو�شوعة  يف  مكان  احتلل  اإىل  الهرم  وي�شعى 

بو�شفه اأكر تكوين من الزهور يف العامل.
يوم  العمل  ه��ذا  م��ن  اكتمل  ال��ذي  اجل��زء  للمو�شوعة  تابع  فريق  وفح�س 

ال�شبت و�شي�شدر حكمه خلل اأ�شبوع. ح�شب رويرتز.
ورتب متطوعون الزهور يدويا وب��داأوا العمل يف نوبات على مدار ال�شاعة 

منذ التا�شع من يوليو.
وُنقلت الزهور اإىل نقطة لتجميعها يف �شاحنات من 150 �شوبة يف اأجزاء 
خمتلفة من البلد. وبعد و�شولها اإىل املخزن يعمل متطوعون على قطع 
و�شط  اإىل  لنقلها  �شناديق  يف  ال��زه��ور  وو���ش��ع  االأوراق  وت�شذيب  اجل���ذوع 

البلدة التي يبنى فيها الهرم.
ويقدر  الزهور.  ن�شارة  على  احلفاظ  على  بالتنقيط  للري  نظام  وي�شاعد 

منظمون تكلفة الهرم بن�شف مليون دوالر تقريبا.
وحتمل مدينة فرانكفورت االأملانية الرقم القيا�شي احلايل و�شجلته يف عام 

2005 بتكوين من 170 األف زهرة.

رولز روي�س تخطط لقتحام �شوق التاك�شي الطائر
�شممت �شركة رولز روي�س، الريطانية، ل�شناعة حمركات الطائرات نظام 
البحث عن �شريك ي�شاعدها يف تطوير  وب��داأت  تاك�شي طائر،  دفع مل�شروع 

م�شروع تاأمل ت�شغيله يف العقد املقبل.
وقالت رولز روي�س، اإنها و�شعت خططاً ملركبة تعمل بنظام االإقلع والهبوط 
العمودي بالطاقة الكهربائية، اأو ما يعرف با�شم "التاك�شي الطائر"، ميكنه 
250 ميًل يف ال�شاعة مل�شافة نحو  5 اأ�شخا�س ب�شرعة ت�شل اإىل  اأو   4 نقل 

500 ميل.
والهليكوبرت  ال��ط��ائ��رات  حم��رك��ات  ت�شنع  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ة،  تن�شم  وب��ذل��ك 
تت�شابق على تطوير،  التي  االأخ��رى  ال�شركات  اإىل جمموعة من  وال�شفن، 

التاك�شي الطائر، الذي قد يحدث ثورة يف جمال نقل االأفراد.

ومن املقرر عر�س ت�شميم رولز روي�س، يف معر�س، فارنبورو .
وتبحث رولز روي�س، عن �شركة م�شنعة لهياكل الطائرات و�شريك ميدها 

مب�شتلزمات النظام الكهربائي مل�شاعدتها يف الت�شويق التجاري للم�شروع.
اإنها يف و�شع يوؤهلها متاماً لل�شطلع بدور  وقالت رولز روي�س، يف بيان 
املبدئي  "املفهوم  واأ�شافت:  ال�شخ�شي".  اجل��وي  "التنقل  �شوق  يف  قيادي 
لي�شت  الكهرباء  لتوليد  الغاز  توربينات  تكنولوجيا  ا�شتخدام  هو  للمركبة 

اأنظمة دفع كهربائية م�شممة خ�شي�شاً خلف�س ال�شجيج".

ماكرون يتقم�س 
�شخ�شية بوغبا

ت���خ���ل���ى ال����رئ����ي���������س ال���ف���رن�������ش���ي، 
ماكرون، عن مقت�شيات  اإميانويل 
يف  الر�شمية فظهر  الروتوكوالت 
املنتخب  العبي  مع  كامل  ان�شجام 
بالفوز  احتفالهم  اأث��ن��اء  ال��وط��ن��ي 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  ببطولة 
ا�شت�شافتها  وال����ت����ي   ،2018

رو�شيا.
الفرن�شي  امل��ن��ت��خ��ب  الع���ب  وظ��ه��ر 
ي������وؤدي حركته  ب��وغ��ب��ا وه����و  ب����ول 
ال�شهرية يف غرفة تبديل امللب�س، 
ث��م ق���ام م���اك���رون ب��ت��اأدي��ة احلركة 

ذاتها و�شط اأجواء مرحة.
عبارة  وال��رئ��ي�����س  ال���لع���ب  وردد 
"حتيا فرن�شا" اأمام كامريا الهاتف 
املتحرك التي �شورت حلظة الفرح 
لثاين  "الديوك"  منتخب  باإحراز 
الفوز  امل��ون��دي��ال عقب  ل��ه يف  لقب 
على كراوتيا باأربعة اأهداف مقابل 

اثنني.
ماكرون  ت��ف��اع��ل  ال��ل��ق��اء،  وخ����لل 
املباراة،  جمريات  مع  كبري  ب�شكل 
ح���ي���ث ق������ام م�����ن م���ق���ع���ده الأك�����رث 
املنتخب  ت�شجيل  اأث���ن���اء  م���رة  م��ن 

الفرن�شي الأهدافه.
النهائية  امل��ب��اراة  م��اك��رون  وح�شر 
اإىل جانب كل من الرئي�س الرو�شي 
كرواتيا  ورئي�شة  بوتن  فلدميري 
كوليندا غرابار كيتاروفيت�س التي 
املونديال  االأ���ش��واء خ��لل  خطفت 

الرو�شي.

ال�شجن ملقتحمي ملعب 
نهائي املونديال 

عاقبت حمكمة يف مو�شكو اأربعة اأع�شاء 
اقتحموا  معار�شة  رو�شية  جمموعة  يف 
امللعب يف نهائي كاأ�س العامل لكرة القدم 
ب���ني ف��رن�����ش��ا وك���روات���ي���ا ي���وم االأح�����د 15 

يوليو بال�شجن ملدة 15 يوما.
وك���ان اق��ت��ح��ام امل��ل��ع��ب م��ن ق��ب��ل اأع�شاء 
ال�شوط  ب��داي��ة  امل��ع��ار���ش��ة يف  امل��ج��م��وع��ة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف ا�شتاد  امل���ب���اراة  ال��ث��اين م��ن 
ل��وج��ن��ي��ك��ي يف م��و���ش��ك��و ع��م��ل ج��ري��ئ��ا يف 
ال���رو����ش���ي فلدميري  ال��رئ��ي�����س  ح�����ش��ور 
بوتني وم�شوؤولني كبار اآخرين من كافة 

اأنحاء العامل.
كما منع القا�شي االأربعة من ح�شور اأي 

اأحداث ريا�شية ملدة ثلث �شنوات.
واالأربعة هم بيوتر فرزيلوف، هو الذكر 
واأوجلا  نيكول�شينا  وفريونيكا  الوحيد، 

باختو�شوفا واأوجلا كورات�شيوفا.

اأ�شيبت بالعمى ب�شبب املا�شكارا
ا�شتخدامها  ب�شبب  ب��ال��ع��م��ى  اأ���ش��رتال��ي��ة  ام�����راأة  اأ���ش��ي��ب��ت 
امل���ا����ش���ك���ارا. واأث��������ارت ق�����ش��ت��ه��ا ج�����داًل ك���ب���رياً ع���ر مواقع 
التوا�شل. ويف التفا�شيل اأن �شرييل بوتر مل تعر اأّي انتباه 
للتعليمات التي كتبت على عبوة املا�شكارا والتي ت�شري اإىل 
�شنوات،  منذ  االأوىل  فللمرة  ا�شتخدامها.  �شلحية  م��دة 
املا�شكارا  تطبيق  ال�50  تبلغ  التي  االأ�شرتالية  االأم  ق��ررت 
ما�شكارا  اإىل  ل��ذل��ك  وجل���اأت  بناتها.  برفقة  اخل���روج  قبل 
ا�شتيقظت وهي تعاين من  التايل  اليوم  قدمية ج��داً. ويف 
اإىل �شحيفة  وقالت يف حديث  واحمرارهما.  عينيها  تورم 
"دايلي ميل" الريطانية: "كنت اأعلم اأن هناك خطباً ما". 
باأنها  اأعلمها  ال��ذي  االخت�شا�شي  الطبيب  اإىل  وتوجهت 
تعاين من ح�شا�شية ب�شبب املا�شكارا. وتفاقمت امل�شكلة مع 
"بداأ نظري ي�شعف حتى  م��رور االأي���ام. وع��ن ذل��ك قالت: 
وبعد  التجارية".  املراكز  اأح��د  يف  عربة  على  �شقطت  اأنني 
زيارات عدة اإىل عيادة الطبيب، اأ�شار االأخري اإىل اأنها تعاين 
من التهاب يف العينني �شببه املا�شكارا منتهية ال�شلحية. 
تقرير  واأف��اد  بعد ذلك متاماً.  وقد فقدت �شرييل نظرها 

الطبيب باأنها �شتعاين من العمى ملدة 3 �شنوات.

يذبحون 292 مت�شاحًا ب�شبب ع�شة
اإقليم  يف  �شكاناً حمليني  اأن  اإع��لم حملية  و�شائل  ذك��رت 
�شرق  اأق�شى  الواقعة  االقاليم  اأح��د  وه��و  الغربية،  بابوا 
للتما�شيح،  مزرعة  يف  مت�شاحاً   292 ذبحوا  اإندوني�شيا، 
لع�شة مت�شاح  امل��ح��ل��ي��ني  ال�����ش��ك��ان  اأح����د  ت��ع��ر���س  اأن  ب��ع��د 
موقع  وق��ال  بحياته.  اأودت  والتي  هناك،  امل��زارع  باإحدى 
الرجل  اإن  االإل��ك��رتوين  االإخ��ب��اري  كوم"  دوت  "ديتيك 
اأحوا�س  اأحد  بالقرب من  ملا�شيته،  كان يبحث عن ع�شب 
التما�شيح باملزرعة يف منطقة "�شوروجن" باالقليم، عندما 
تعر�س لهجوم من اأحد التما�شيح اجلمعة املا�شية. وبعد 
اأن مت دفنه اأول من اأم�س ال�شبت، توجه مئات من ال�شكان 
املحليني الغا�شبني اإىل املزرعة لذبح التما�شيح. ونقل عن 
واحلفاظ  الطبيعية  امل��وارد  هيئة  رئي�س  مانوالجن،  با�شر 
 292 ذب��ح  مت  اإن��ه  الغربية" قوله  "بابوا  اإقليم  يف  عليها 
مت�شاحاً ومت نهب العديد من ال�شلحف ال�شغرية، خلل 
املزرعة تكبدت خ�شائر  اأن  اإىل  الهجوم. وت�شري تقديرات 
مالية، بلغ اإجماليها حوايل 31300 دوالر نتيجة لذلك.  

ُيذكر اأن التما�شيح حيوانات حممية يف اإندوني�شيا. 

م�شن ينتقم من 4 �شباب برذاذ الفلفل
هاجم رجل م�شن اأربعة اأ�شخا�س جال�شني يف �شيارة غربي 
�شوت  ارت��ف��اع  ب�شبب  مطبخ  و�شكني  الفلفل  ب��رذاذ  اأملانيا 
املو�شيقى ال�شادرة من �شيارتهم، بح�شب ما اأعلنت ال�شرطة 
االأملانية. ويف التفا�شيل، �شعر الرجل �شعر بانزعاج خلل 
بالقرب  بزلي�س  بلدة  يف  الن  نهر  على  ا�شتجمامه  ف��رتة 
ب�شبب  اأملانيا  ليمبورج يف والية هي�شن غربي  من مدينة 
امل�شفوفة هناك.  ال�شيارة  ال�شادرة من  العالية  املو�شيقى 
وتوجه الرجل اإىل ال�شيارة ليلة ال�شبت املا�شي ومعه رذاذ 
الفلفل، ور�س املادة املهيجة عر نافذة ال�شيارة املفتوحة، 
املطاطي.  ال�شيارة  اإط��ار  لثقب  مطبخ  �شكينة  وا�شتخدم 
 22 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  االأربعة  ال�شباب  وه��رب 

و26 عاماً من ال�شيارة وا�شتدعوا ال�شرطة.  )AFP( .اأماندا �شيفريد لدى و�شولها حل�شور العر�س الأول لفيلم "ماما ميا! نحن نذهب مرة اأخرى" يف لندن

تعرف على اأكرث 
الفنادق رعبًا 

من  �شل�شلة  بريطاين  فندق  �شهد 
 1865 االأح��داث الغريبة منذ عام 
اأكرث  اع��ت��ب��اره  اإىل  البع�س  دف��ع��ت 

الفنادق رعباً يف بريطانيا.
وكان الفندق �شاهداً على 16 حالة 
وفاة بني ال�شيوف واملوظفني على 
م���ر ال�����ش��ن��ني، وت��ن��اق��ل ال�����ش��ك��ان يف 
موركامب مبدينة الن�س جمموعة 
الفندق،  املرعبة عن  الق�ش�س  من 
�شتار  دي����ل����ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ب���ح�������ش���ب 

الريطانية.
عاماً(   42( ج����اي  اإمي�����ر  وت���ق���ول 
اإحدى �شكان املنطقة ومالكة  وهي 
لقد  حقاً،  غريب  "املكان  الفندق: 
اأ�شعر  االأ�شياء،  من  الكثري  حدثت 
الغرف  ب��ع�����س  االرت����ي����اح يف  ب��ع��دم 
واأ�شاف:  يراقبني".  اأح����داً  وك���اأن 
من  ال��ت��ل��ف��زي��ون  اأج���ه���زة  "تعمل 
االأحيان،  بع�س  يف  نف�شها  ت��ل��ق��اء 
اأف���لم حربية.  ُتعر�س  م��ا  وغ��ال��ب��اً 
اأ�شوات  ���ش��م��اع  مي��ك��ن  ال��ق��ب��و،  ويف 
الرعب  على  يبعث  االأم���ر  غريبة، 

حقا".
امل��ن��ط��ق��ة منذ  ج�����اي يف  وت��ع��ي�����س 
والدت�����ه�����ا، و���ش��م��ع��ت ال���ع���دي���د من 
املحيطة  وال�����ش��ائ��ع��ات  ال��ق�����ش�����س 
الفندق،  ا���ش��رتت  وعندما  باملبنى، 
ك��ان��ت ت��ع��رف مب��ا ي���دور ح��ول��ه من 
توؤمن  ت���ك���ن  مل  ل��ك��ن��ه��ا  اأق�����اوي�����ل، 
باخلوارق، فلم يزعجها هذا االأمر، 
ولكن بعد انتقالها اإىل املكان، بداأت 
اأ�شياء غريبة حتدث من وقت الآخر، 

مما دفعها اإىل اأن تغري راأيها.

ج�شر يهدد الدلفني الوردية يف هوجن كوجن 
يقول خراء يف احلياة البحرية اإن الدالفني الوردية 
ال��ن��ادرة يف ه��وجن ك��وجن تكافح من اأج��ل البقاء فيما 
تت�شبب اأعمال بناء ج�شر طوله 31 كيلومرتا يربط 
بني ه��وجن ك��وجن وال��ر الرئي�شي لل�شني يف تعطيل 
ال�شغوفة  احل��ي��وان��ات  ه��ذه  ب��ني  والتغذية  التوا�شل 

بالتوا�شل االجتماعي.
ورديا  يبدو  الذي  االأبي�س،  ال�شيني  الدولفني  وكان 
التميمة  ال���دم���وي���ة حت���ت ج���ل���ده،  االأوع����ي����ة  ب�����ش��ب��ب 
امل�شتعمرة  ك���وجن  ه���وجن  ت�شليم  مل��را���ش��م  ال��ر���ش��م��ي��ة 

الريطانية ال�شابقة اإىل ال�شني يف عام 1997.
لكن م�شاريع كرى، ت�شمل العمل على اجل�شر الذي 
نهر بريل،  دوالر عر م�شب  مليار   19 تكلفته  تبلغ 
 80 تهدد تلك احليوانات التي تقل�س عددها بن�شبة 

يف املئة تقريبا لي�شل اإىل 47 دولفينا فح�شب.
ال�شندوق  جمموعة  يف  امل�شوؤولة  يل  �شامانثا  وقالت 
اإف( يف هوجن كوجن  دبليو.  العاملي للطبيعة )دبليو. 
على  للغاية  �شلبيا  تاأثريا  ي�شكل  اجل�شر  ه��ذا  "بناء 

اأع����داده����ا ب�شكل  ال���دالف���ني وك����ان ���ش��ب��ب��ا يف ت���راج���ع 
كبري".

واأ���ش��اف��ت اأن����ه ب���ات �شعبا ر���ش��د ه���ذا ال��ف�����ش��ي��ل من 
الدالفني يف املياه القريبة.

هوجن  حول  البحرية  امللحة  حركة  زي��ادة  و�شاهمت 
كوجن وامللوثات وال�شيد املفرط يف تدمري مواطنها.

)اإ�����س.اإم.اآر. مبوؤ�ش�شة  الباحثة  بورتر  لينزي  وقالت 
يو( لل�شت�شارات يف اأبحاث الثدييات البحرية بهوجن 
اأعمال  نتيجة  امل��اء  حتت  ال�شو�شاء  تزايد  اإن  ك��وجن 
اأن  احل��ي��وان��ات  ه��ذه  على  ال�شعب  م��ن  يجعل  البناء 

تتغذى وتتوا�شل.
واأ�شافت "عندما تزيد ال�شو�شاء حتت املاء فاإنك ال 
متنع الدالفني من البحث عن غذائها فح�شب.. بل 

اإنك تعوقها عن التوا�شل مع بع�شها بع�شا".
وذكرت اأن اأكرث من ن�شف الدالفني التي ر�شدت بدت 
عليها اآثار معاناة ما مثل االآفات اجللدية واالأمرا�س 

الناجمة عن التوتر وارتفاع م�شتويات ال�شو�شاء.

جينيفر غارنر تك�شف عن 
يوم ال�»َنعم« لأطفالها

ك�شفت النجمة  جينيفر غارنر  اأن هناك يوم من كل عام هو "يوم ال� " َنعم" الأطفالها. 
على  �شيفة  ذلك خلل حلولها  قالت  عاماً   46 العمر  البالغة من  العاملية  املمثلة 

برنامج Good Morning America  يوم اأم�س يف نيويورك.
 Amy Krouse�ل Yes Day وف�شرت اأنها منذ �شنوات كانت تقراأ البنتها كتاب ا�شمه
Rosenthal وكانت ابنة جينيفر تقول لها :"اأحلم بيوم ال� َنعم "، فقررت جينيفر 

اأن تخ�ش�س يوم لكلمة َنعم مرة كل عام.
ويف هذا اليوم كل �شيء غري اعتيادي يف االأيام العادية يفعلونه اإال اأن جينيفر ت�شع 
اأطفال  اليوم  هذا  يف  اأن  كما  اليوم"،  االأ�شياء  ن�شرتي  :"لن  مثل  القوانني  بع�س 

جينيفر يجعلونها تفعل ما يريدون.


