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�ضبط  3قوارب �صيد م�سلحة تابعة للحوثيني يف حجة

ميلي�شيات �إيران ت�ستهدف املدنيني غربي اليمن ..وال�ضحايا �أطفال

•• اليمن-وكاالت:

� �ض �ب��ط اجل �ي �� ��ش ال �ي �م �ن��ي ثالثة
ق ��وارب �صيد م�سلحة ا�ستخدمها
احل��وث �ي��ون �أث �ن��اء حم��اول�ت�ه��م �صد
الهجوم البحري الذي نفذته قوات
ال�شرعية ب�إ�سناد م��ن حت��ال��ف دعم
ال�شرعية �أثناء ا�ستعادة مرف�أ حبل
ال ��واق ��ع ق� ��رب م��دي��ري��ة م �ي��دي يف
حمافظة حجة.
وه��ذه املعركة البحرية الهجومية
ت �ع��د الأوىل م ��ن ن��وع �ه��ا .وح ��اول
خ�لال �ه��ا احل��وث �ي��ون وع�ب�ر ثالثة
ق � � ��وارب � �ص �ي��د حم �م �ل��ة ب ��الأع�ي�رة
ال �ن��اري��ة وال �ق��ذائ��ف ��ص��د الهجوم،
�إال �أن ق � ��درات اجل �ي ����ش البحرية
املدعومة من التحالف كانت تفوق
احلوثيني.
وق � ��د ا� �س �ت �غ��ل احل ��وث� �ي ��ون ق � ��وارب
ال �� �ص �ي��د وال �� �ص �ي ��ادي ��ن يف تنفيذ
عملياتهم ال�ع���س�ك��ري��ة ،ك�م��ا قاموا
بتمويه ال�ق��وارب خ�شية �أن يُك�شف
�أمرهم ،لكنهم ف�شلوا يف ذلك.
ه��ذا وقتلت طفلة مينية من جراء
ا�ستهداف ميلي�شيات احلوثي امل�ستمر
للمناطق ال�سكنية يف التحيتا ،يف
وقت تعمل القوات امل�شرتكة ،بدعم

قوات ال�شرعية اليمنية توا�صل حتقيق انت�صارات على امللي�شيات املتمردة يف عدة جبهات
من التحالف العربي ،على تطهري ا�ستهدفت ،ام�س� ،أحياء يف التحيتا ت�سبب ب��ان�ق�ط��اع ك��اب�لات الألياف
امل �ن��اط��ق امل �ح �ي �ط��ة ب��امل��دي �ن��ة على بقذائف هاون و�صواريخ الكاتيو�شا ،ال���ض��وئ�ي��ة ،وف��ق م��ا ذك ��رت م�صادر
م��ا �أ��س�ف��ر ع��ن مقتل ف�ت��اة و�إ�صابة حملية.
ال�ساحل الغربي.
و�أف ��ادت م�صادر حملية با�ستمرار �شقيقتها ،وذل��ك بعد ي��وم�ين على و�أ�ضحت �أن امليلي�شيات حفرت خنادق
ان�ت�ه��اك��ات ميلي�شيات �إي � ��ران التي � �س �ق��وط � �ض �ح��اي��ا ب �ق �� �ص��ف حوثي يف مداخل مدينة املن�صورية �شرق
دح � � ��رت م� ��ن م� �ن ��اط ��ق وا�� �س� �ع ��ة يف مماثل.
مدينة احلد يدة ،ما ت�سبب بتقطيع
حم��اف �ظ��ة احل ��دي ��دة وك� ��ان �آخرها ويف حمافظة احلديدة �أي�ضا ،قطعت الكابالت وخروج خدمة االت�صاالت
مدينة التحيتا ،حيث ت�شن ق�صفا امليلي�شيات االنقالبية االت�صاالت والإن�ترن��ت اخلا�صة ب�شركة “مين
على الأحياء ال�سكنية.
والإن�ترن��ت عن ع��دد من مديريات موبايل” وال�ه��ات��ف ال�ث��اب��ت “مين
و�أو� �ض �ح��ت امل���ص��ادر �أن امليلي�شيات بعد �أن حفرت خنادق ،الأم��ر الذي نت” عن اخلدمة يف �أج��زاء وا�سعة

الباتريوت الإ�سرائيلي يعرت�ض طائرة من �سوريا

تعزيزات للنظام من ريف درعا نحو حو�ض الريموك
•• عوا�صم-وكاالت:

ت�شهد منطقة حو�ض الريموك يف القطاع الغربي من ريف درعا ا�ستنفاراً
حت�ضراً لعملية ع�سكرية وا�سعة لقوات النظام ال�سوري وامليلي�شيات املوالية
ل�ه��ا ،على مناطق �سيطرة تنظيم داع ����ش ،وف��ق امل��ر��ص��د ال���س��وري حلقوق
الإن�سان .وبح�سب املر�صد ،ف��إن ق��وات النظام ا�ستقدمت رت� ً
لا م�ؤلفاً من
ع�شرات العربات وال��دب��اب��ات من منطقة ال�صنمني بريف درع��ا ال�شمايل،
نحو ريف درعا الغربي ،فيما قام عنا�صر (داع�ش) برفع �سواتر ترابية على
خطوط التما�س مع النظام.
وكانت مروحيات النظام قد �ألقت منا�شري على بلدة احل��ارة بريف درعا
ال�شمايل الغربي ،والتي ت�ضم �أعلى تلة يف درعا ،وفق املر�صد.

وتزامن �إلقاء املنا�شري مع عملية تو�سيع النظام �سيطرته عرب �ض ّم مزيد
من البلدات �إىل نطاق نفوذه داخل حمافظة درعا ،حيث متكنت قوات الأ�سد
من ال�سيطرة على  80%من م�ساحة املحافظة ،وفقاً للمر�صد.
اىل ذلك� ،أعلن اجلي�ش الإ�سرائيلي ،الأربعاء� ،أن طائرة جمهولة من دون
طيار من ناحية �سوريا ت�سببت يف انطالق �صافرات �إنذار و�إطالق �صاروخ
باتريوت العرتا�ضها.
و�أكد املتحدث با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي ،افيخاي �أدرع��ي� ،إطالق �صافرات
الإنذار يف اجلوالن وغور الأردن نتيجة اعرتا�ض �صاروخ باتريوت لـ”قطعة
طائرة” من دون طيار اقرتبت من جهة الأرا�ضي ال�سورية.
ون�شرت �صحيفة يديعوت �آحرونوت الإ�سرائيلية على موقعها الإلكرتوين،
�صورة تظهر �صاروخا م�ضادا من طراز (باتريوت) يف �سماء اجلوالن.

�أملانيا ترد على ترامب :برلني لي�ست �أ�سرية ملو�سكو

مقتل  11م�سلحا ب��ن�يران
ال�شرطة يف �شمال �سيناء

•• برلني-رويرتز:

قتل  11م�سلحا ،يف تبادل لإطالق
النار مع قوات ال�شرطة امل�صرية يف
�شمال �سيناء ،حيث ي�شن اجلي�ش
والأم ��ن حملة ملالحقة اجلماعات
املت�شددة.
وقالت م�صادر �أمنية �إن معلومات
�أف � ��ادت ب��اخ �ت �ب��اء امل���س�ل�ح�ين داخل
م� �ن ��زل م �ه �ج��ور ب �ح��ي ال�سمران
مبدينة العري�ش �شمال �سيناء ،قبل
�أن تتم حما�صرتهم.
وبادر امل�سلحون ب�إطالق الر�صا�ص
نحو قوات ال�شرطة عند حماولتهم
اق�ت�ح��ام امل��وق��ع ،ف��ردت ب��امل�ث��ل ،مما
�أ�سفر عن م�صرع  11م�سلحا.

قالت وزيرة الدفاع الأملانية� ،أور�سوال فون دير ليني ،ام�س الأربعاء� ،إن
�أملانيا لي�ست �أ�سرية ال�سيا�سة الرو�سية ،وذلك ردا على ت�صريح للرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب قال فيه �إن مو�سكو “تتحكم متاما” يف برلني.
و�أو�ضحت الوزيرة على هام�ش قمة حلف �شمال الأطل�سي بعد حلظات
من حديث ترامب يف اجتماع يف بروك�سل “لدينا دون �شك ،العديد من
امل�شكالت مع رو�سيا» .وردت على �س�ؤال حول ت�صريحات ترامب قائلة:
من ناحية �أخرى يتعني الإبقاء على خط ات�صال بني الدول �أو التحالفات
وخ�صومها دون �شك .وك��ان ت��رام��ب ق��د �صرح خ�لال م��أدب��ة فطور مع
الأمني العام حللف (الناتو) ين�س �ستولتنربغ بربوك�سيل ،الأربعاء� ،أن
�أملانيا حت�صل على حماية �أمريكية يف الوقت ال��ذي تربم فيه �صفقات
متعلقة بالطاقة مع رو�سيا.
و�أ�شار �إىل �أن برلني حت�صل على  60يف املئة من طاقتها من رو�سيا ،و�أملح
ترامب �إىل خط �أنابيب “نورد �سرتمي  ”2الذي �سي�ضاعف كمية الغاز
الطبيعي الذي ميكن لرو�سيا �أن تر�سله مبا�شرة �إىل �أملانيا ،ومير عرب
دول مثل �أوكرانيا.

•• العري�ش-وكاالت:

ه���ج���وم دام ي�����س��ت��ه��دف
وزارة الرتبية الأفغانية
•• جالل اباد�-أ.ف.ب:

ا�سفر هجوم جديد ا�ستهدف ام�س
مبنى ل��وزارة الرتبية خ�لال فرتة
االم �ت �ح��ان��ات يف ج�ل�ال اب ��اد �شرق
افغان�ستان ،ع��ن ع�شرة قتلى على
االق� ��ل .وا� �س �ت �م��رت ال�ع�م�ل�ي��ة اكرث
من ارب��ع �ساعات ،الن ق��وات االمن
ال �ت��ي ار� �س �ل��ت اىل م �ك��ان الهجوم
كانت تتقدم ببطء يف املبنى الذي
كان يتح�صن فيها اثنان على االقل
من املهاجمني .و�أح�صى م�صور يف
فران�س بر�س نقلته ال�سلطات �إىل
م��وق��ع ال�ه�ج��وم ال��ذي ا�ستمر �أربع
� �س��اع��ات ،ع���ش��ر ج �ث��ث ا� �ض��اف��ة اىل
جثتي املهاجمني.

ج�ن��وب حمافظة احل��دي��دة و�أج��زاء
من حمافظة رمية املجاورة.
وت��زام �ن��ا� ،أف� ��ادت م���ص��ادر ع�سكرية
مبقتل �أك�ث�ر م��ن � 20شخ�صا من
م �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات احل ��وث ��ي يف معارك
وغ��ارات ملقاتالت التحالف العربي
يف جبهة ال���س��اح��ل ال�غ��رب��ي ،خالل
الأربع وع�شرين �ساعة املا�ضية.
ووا� �ص �ل��ت �أل��وي��ة ال�ع�م��ال�ق��ة عملية
مت�شيطها ملواقع وجيوب احلوثيني
يف املغر�س غربي مديرية التحيتا
ب� �ع ��د ال� ��� �س� �ي� �ط ��رة ال� �ك ��ام� �ل ��ة على
مدينة التحيتا ،وقطع خط �إمداد
احلوثيني عرب الطريق الرابط بني
التحيتا زبيد وبيت الفقيه.
و�شنت الأل��وي��ة ق�صفا مكثفا على
جت �م �ع��ات وم� ��واق� ��ع احل ��وث �ي�ي�ن يف
امل ��زارع باملغر�س وامل�ن��اط��ق املحيطة
بها ،بالتزامن مع ا�ستهداف غارات
ال �ت �ح��ال��ف م ��واق ��ع امل �ت �م ��ردي ��ن يف
مديرية بيت الفقيه املجاورة.
ويف ت�ع��ز ،دم��رت ��ض��رب��ات التحالف
ت � �ع� ��زي� ��زات مل �ي �ل �ي �� �ش �ي��ات احل ��وث ��ي
�أ�سفل نقيل ال�صلو ،جنوب �شرقي
امل �ح��اف �ظ��ة ،م��ا �أ� �س �ف��ر ع��ن �سقوط
قتلى وجرحى وتدمري �آليات قتالية
للمتمردين يف املنطقة.

 32صفحة -الثمن درهمان

الكونغر�س :يجب و�ضع
جميع تنظيمات الإخوان
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الإره����اب
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أك ��دت جلنة يف الكونغر�س
الأم�يرك��ي ،ام����س الأربعاء،
ع �ل��ى �أن ت�ن�ظ�ي��م الإخ � ��وان
الإرهابي ي�شكل تهديدا على
الأمن القومي للبالد.
وخ �ل��ال م�ن��اق���ش�ت�ه��ا خطر
ال �ت �ن �ظ �ي��م ع �ل ��ى امل�ستوى
العاملي� ،أكدت الأمن القومي
الفرعية على تبني الإخوان
للإرهاب.
و� � �ش � ��دد م� �ت� �ح ��دث ��ون على
�� � �ض � ��رورة “و�ضع جميع
ت �ن �ظ �ي �م��ات الإخ � � � ��وان على
قائمة الإرهاب” ،مو�ضحني
�أن “الإخوان تنظيم متدد
يف العديد من الدول».
ول �ف �ت��وا �إىل �أن دوال مثل
م���ص��ر والإم� � ��ارات العربية
املتحدة وال�سعودية و�ضعت
الإخ� � � � � � � ��وان ع � �ل� ��ى ق ��ائ� �م ��ة
الإرهاب.
ك�م��ا �أ�� �ش ��اروا �إىل دع ��م دول
م � �ث� ��ل امل � � �غ� � ��رب والأردن
وتون�س للواليات املتحدة يف
احل��رب على تنظيم داع�ش
املتطرف.

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جمل�س الوزراء يعتمد تطبيق نظام رد �ضريبة
القيمة امل�ضافة لل�سياح يف الربع الرابع للعام 2018

•• �أبوظبي -وام:

اعتمد جمل�س ال��وزراء ق��رارا بتطبيق نظام رد القيمة امل�ضافة لل�سياح
وال��ذي �سي�شتمل على �أنظمة متكاملة للربط املبا�شر بني منافذ البيع
وامل�ح��ال التجارية مع نظام اال��س�ترداد على م�ستوى ال��دول��ة اب�ت��داء من
ال��رب��ع ال��راب��ع م��ن ال�ع��ام احل��ايل وذل��ك دعما للجهود احلكومية يف دعم
تطبيق النظام ال�ضريبي بكفاءة يف الدولة ومبا يتوافق مع �أعلى م�ستويات
اجلاهزية و�أف�ضل املعايري العاملية يف هذا املجال.
وي ��أت��ي ق��رار جمل�س ال ��وزراء مل��واك�ب��ة من��و ال�ق�ط��اع ال�سياحي يف الدولة
ولتعزيز مكانتها كوجهة عاملية ومق�صد لل�سياح حيث �سيتم تطبيق نظام رد
�ضريبة القيمة امل�ضافة والتي تبلغ ن�سبتها  5يف املائة من قيمة امل�شرتيات
اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سياح بالتعاون م��ع م�ؤ�س�سة دول�ي��ة متخ�ص�صة
بخدمات رد ال�ضريبة وذلك ابتداء من �أكتوبر من العام احلايل بعد �إمتام
(التفا�صيل
الإج��راءات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية.
�ص)2

«الهالل» ت�ؤكد دعمها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
اليمنية لتلبية االحتياجات العاجلة للأ�شقاء

•• عدن -وام:

جددت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي التزامها بتوفري وتلبية امل�شاريع
واالحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني ..م�ؤكدة �أهمية التعاون وال�شراكة
يف هذا ال�صدد مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل اليمنية.
ج��اء ذل��ك خ�لال ل�ق��اء �سعيد الكعبي ممثل ال�ه�لال الأح �م��ر الإماراتي
ل�ل�إغ��اث��ة يف اليمن  ..م�ع��ايل ال��دك�ت��ورة اب�ت�ه��اج ال�ك�م��ال وزي ��رة ال�ش�ؤون
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فريق �إدارة «الطوارئ والأزمات» يعقد اجتماعه للربع الثاين من العام اجلاري
•• �أبوظبي-وام:

02

ا�ستعر�ض ف��ري��ق �إدارة ال �ط��وارئ والأزم � ��ات وال �ك��وارث ب��أب��وظ�ب��ي يف
اجتماعه للربع الثاين من العام اجل��اري � 2018أه��م النقاط التي
�شكلت يف جمملها �أبرز ما �شهدته الأ�شهر املا�ضية من �أحداث ومتارين
ج��اه��زي��ة وح ��وادث ط��ارئ��ة ف�ضال ع��ن توقيع م��ذك��رات التفاهم ذات
العالقة بالتعاون امل�شرتك بني الفريق واجلهات احلكومية ذات ال�صلة
بن�شاط الفريق والتعامل امليداين مع الأحداث الطارئة �أو وقت وقوع
الأزمات.
ويف �سياق احل ��وادث ال�ط��ارئ��ة ت�ن��اول ف��ري��ق �إدارة الأزم ��ات بع�ضا من
املواقف التي تعامل معها خ�لال �شهري �إبريل ومايو املا�ضيني على

غرار حريق جزيرة نوراي وحريق منفذ البطحاء ال�سعودي.
وي�أتي ا�ستعرا�ض مثل هذه املواقف والأزمات للخروج منها مبجموعة
من الدرو�س امل�ستفادة والنقاط التي ت�سهم يف تقوية نقاط ال�ضعف
والق�صور �إن وجدت وتدعيم نقاط القوة ل�ضمان �أعلى معايري اجلودة
والإحرتافية يف كيفية التعامل مع �أحداث م�شابهة م�ستقبال وحتقيق
�أف�ضل م�ستويات التعاطي مع الأزم��ات و�آلية �إدارتها ال�سيما يف نف�س
موقع احلدث الطارئ وحميطه اجلغرايف.
و�ضمن برنامج �أجندته ا�ستعرا�ض فريق �إدارة ال�ط��وارئ والأزم��ات
وال�ك��وارث يف �أبوظبي كيفية حتقيق املقايي�س الدولية املعتمدة على
�سبيل املثال يف جمال الطوارىء النووية و�أخذ مثاال على ذلك كيفية
�إدارة النفايات امل�شعة التي قد تنجم جراء احلوادث املرتبطة مبحطات

توليد الطاقة ال�ن��ووي��ة ..وق��دم الفريق يف ه��ذا املجال جمموعة من
التجارب العاملية املعمول بها يف هذا املجال وخا�صة جتربتي الواليات
املتحدة واليابان.
وان �ه��ى ف��ري��ق �إدارة ال �ط��وارئ والأزم � ��ات وال� �ك ��وارث اج�ت�م��اع��ه بعدة
تو�صيات للعمل على حتقيقها خالل الفرتة القليلة املقبلة والتي تعنى
يف عمومها بتدعيم وحت�سني م�ستويات التن�سيق امل�شرتك والإت�صال
بني خمتلف الأطراف ذوي العالقة �أثناء التعامل امليداين عند وقوع
الأزمات وغريها من التو�صيات ذات ال�صلة والتي ت�شكل الهاج�س الذي
�أن�شئ من �أجله فريق �إدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث يف �أبوظبي
ل�صون املجتمع وحماية �أفراده لتبقى �أبوظبي دوما باجلهود املتكاتفة
يف �أمن و�أمان.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد
يهنئون رئي�س منغوليا بالعيد الوطني لبالده
•• �أبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» برقية تهنئة �إىل فخامة خالتاما باتولغا رئي�س جمهورية منغوليا
وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة برقيتي تهنئة �إىل فخامة الرئي�س خالتاما باتولغا.

�سيف بن زايد يد�شن برنامج وزارة الداخلية لل�سعادة والإيجابية
•• �أبوظبي-وام:

د�شن الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية �أم�س الأول -يف مقر الوزارة -
برنامج وزارة الداخلية لل�سعادة والإيجابية بح�ضور معايل
عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة
مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء.
وا�ستمع �سموه �إىل �إيجاز عن الربنامج وحماوره ومداخالته
وارتباطه بالأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة وممكنات ال�سعادة
والإيجابية وعوامل النجاح الرئي�سية واملبادرات وال�سيا�سات
والأن�شطة التي يت�ضمنها الربنامج.

وقال العقيد نا�صر خادم الكعبي مدير �إدارة �إ�سعاد املتعاملني
رئي�س جلنة ال�سعادة وااليجابية يف وزارة الداخلية �إن تد�شني
ال�برن��ام��ج ي��أت��ي يف �إط��ار تنفيذ توجهات حكومتنا الر�شيدة
لتحقيق ال���س�ع��ادة والإي�ج��اب�ي��ة مب��ا يحقق حم ��اور الربنامج
الوطني لل�سعادة والإيجابية بالن�سبة للعاملني واملتعاملني
وامل �ج �ت �م��ع وم��رت �ب��ط ب � ��الأه � ��داف اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ل ��دورة
اال�سرتاتيجية  2021– 2017يف وزارة الداخلية.
و�أ�ضاف �أنه مت �إع��داد برنامج متكامل لل�سعادة والإيجابية يف
وزارة الداخلية يعد مبثابة �إطار عام لكل املبادرات وال�سيا�سات
والأن�شطة التي ت�سهم يف حتقيق ال�سعادة وااليجابية للعاملني
واملتعاملني واملجتمع.

وذكر �أن الربنامج مبني على �أدلة ودرا�سات الربنامج الوطني
لل�سعادة وااليجابية وبرنامج الإم ��ارات للخدمة احلكومية
املتميزة مبا حتتوي الأدل��ة من ممكنات لل�سعادة والإيجابية
يف دول��ة الإم ��ارات  ..الفتا �إىل �أن��ه ي�شمل ع��ددا من املبادرات
وال�سيا�سات والأن�شطة وفقا لربنامج زمني حم��دد للتنفيذ
من خ�لال ال��وح��دات التنظيمية املخت�صة يف وزارة الداخلية
وي�شرف على تنفيذ الربنامج جلنة ال�سعادة والإيجابية يف
وزارة الداخلية.
ح�ضر ال�ت��د��ش�ين العميد حم�م��د حميد ب��ن دمل ��وج الظاهري
الأمني العام بالإنابة ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية وعدد من ال�ضباط يف الوزارة.

كليفالند كلينك �أبوظبي يبا�شر حملة توعية �صحية حول جمل�س الوزراء يعتمد تطبيق نظام
�إجراءات الطوارئ يف املراكز التجارية يف �أبوظبي رد �ضريبة القيمة امل�ضافة لل�سياح
يف الربع الرابع للعام 2018

•• �أبوظبي-الفجر:

يطلق م�ست�شفى “كليفالند كلينك �أبوظبي”� ،أحد
م��راف��ق ال��رع��اي��ة ال�صحية ال�ت��اب�ع��ة ل�شركة مبادلة
لال�ستثمار ،حملة ترويج وتوعية �صحية حول طب
ال�ط��وارئ ي�ستعر�ض فيها خرباته وتقنياته الطبية
امل�ت�م�ي��زة يف م��راك��ز ال�ت���س��وق يف جميع �أرج� ��اء �إم ��ارة
�أب��وظ�ب��ي .تنطلق �أوىل فعاليات احلملة م��ن مركز
�أبوظبي التجاري يف  12يوليو ،لتتنقل بعد ذلك �إىل
عدد من املحطات الأخرى وت�ستمر حتى نهاية العام
احلايل.
ً
ً
ويوفر امل�ست�شفى خالل احلملة ك�شكا خا�صا لتوعية
اجلمهور حول الطريقة ال�صحيحة للت�صرف يف حاالت
الطوارئ ،حيث يتوىل فريق ق�سم الطوارئ واخلرباء
م��ن �أخ�صائي الإن�ع��ا���ش القلبي ال��رئ��وي احلا�صلني
على اعتماد جمعية ال�صحة الأمريكية �شرح �إجراء
الإنعا�ش القلبي الرئوي وطريقة ال�ضغط على القلب
مل�ساعدته على موا�صلة �ضخ الدم حلني و�صول فريق
ال�ط��وارئ ،كما يقدمون للجمهور التدريب العملي
وفر�صة جتربة ذلك على املج�سمات.
وق� ��د � �ش��دد د .ج� ��اك ق�ب�ر� �ص��ي ،رئ �ي ����س م �ع �ه��د طب
الطوارئ يف م�ست�شفى “كليفالند كلينك �أبوظبي”
على �أهمية الرعاية التي يحظى بها املري�ض خالل

الـ 15-10دقيقة الأوىل من تعر�ضه حلالة طبية
طارئة ،وق��ال“ :الت�صرف ال�سريع وتقدمي امل�ساعدة
الطبية الفورية �أم��ر مهم ج��داً يف ح��االت الطوارئ
الطبية_ �سواء �أك��ان��ت ح��ادث�اً� ،أم �سكتة دماغية� ،أم
حالة قلبية .تهدف هذه احلملة �إىل توعية اجلمهور
حول طريقة الت�صرف ال�سليم والت�أكيد على �أن ق�سم
ال �ط��وارئ يف امل�ست�شفى على ا�ستعداد دائ��م لتقدمي
خدماته للجميع”.
ولفت د .قرب�صي �إىل �أن ق�سم الطوارئ يف م�ست�شفى
“كليفالند كلينك �أبوظبي” يعتمد �إج��راءات عالية
ال �ك �ف��اءة لي�ضمن ح���ص��ول م��ر��ض��ى ال� �ط ��وارئ على
العناية الطبية يف غ�ضون دق��ائ��ق ،و�أ� �ض��اف“ :يتم
�إح�ضار املري�ض فور و�صوله �إىل غرفة العالج ليقوم
�أخ�صائي ط��ب ال �ط��وارئ وك ��وادر التمري�ض بتقييم
حالته وات�خ��اذ الإج ��راءات ال�لازم��ة .كما يوفر ق�سم
ال �ط��وارئ امل�ترج�م�ين على م ��دار �� 24س��اع��ة ،وذلك
حر�صاً على تعزيز التوا�صل ب�ين املري�ض والفريق
الطبي الذي يتوىل رعايته”.
يوفر م�ست�شفى “كليفالند كلينك �أبوظبي” الرعاية
املتخ�ص�صة واملتميزة لتلبية احتياجات �إمارة �أبوظبي،
وق��د ح�صل ق�سم ال �ط��وارئ فيه على اع�ت�م��اد دائرة
ال�صحة كمركز ر�سمي لل�سكتة الدماغية و�أمل ال�صدر
يف الإمارة.

•• �أبوظبي -وام:

اعتمد جمل�س ال��وزراء ق��رارا بتطبيق نظام رد القيمة امل�ضافة لل�سياح
والذي �سي�شتمل على �أنظمة متكاملة للربط املبا�شر بني منافذ البيع
وامل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة م��ع ن�ظ��ام اال� �س�ت�رداد على م�ستوى ال��دول��ة ابتداء
من الربع الرابع من العام احل��ايل وذل��ك دعما للجهود احلكومية يف
دعم تطبيق النظام ال�ضريبي بكفاءة يف الدولة ومبا يتوافق مع �أعلى
م�ستويات اجلاهزية و�أف�ضل املعايري العاملية يف هذا املجال.
وي��أت��ي ق��رار جمل�س ال ��وزراء ملواكبة من��و القطاع ال�سياحي يف الدولة
ولتعزيز مكانتها كوجهة عاملية ومق�صد لل�سياح حيث �سيتم تطبيق
نظام رد �ضريبة القيمة امل�ضافة وال�ت��ي تبلغ ن�سبتها  5يف امل��ائ��ة من
قيمة امل�شرتيات اخلا�ضعة لل�ضريبة لل�سياح بالتعاون مع م�ؤ�س�سة دولية
متخ�ص�صة بخدمات رد ال�ضريبة وذل��ك اب�ت��داء من �أكتوبر من العام
احلايل بعد �إمتام الإجراءات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية.
ويجوز لل�سائح غري املقيم ال�ق��ادم من خ��ارج ال��دول��ة ا��س�ترداد �ضريبة
القيمة امل�ضافة على امل�شرتيات التي مت ��ش��را�ؤه��ا م��ن جت��ار التجزئة
امل�شاركني يف النظام على �أن ال تكون تلك ال�سلع م�ستثناة من النظام
ال�ضريبي وذلك من خالل منافذ خم�ص�صة يتم الإعالن عنها من قبل
الهيئة االحتادية لل�ضرائب عند البدء بتطبيق النظام .وي�ساهم قطاع
ال�سياحة ب�شكل مبا�شر يف االقت�صاد املحلي حيث بلغ ع��دد امل�سافرين
عرب مطارات الدولة  123مليون م�سافر للعام  2017وبلغت ن�سبة
امل�ساهمة الإجمالية لقطاع ال�سياحة يف الناجت املحلي الإجمايل للدولة
حوايل  11.3%خالل  2017مبا يعادل  154.1مليار درهم.

عبداهلل بن زايد يلتقي من�سق الأمم املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-وام:

التقى �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل بن
زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخلارجية
وال� �ت� �ع ��اون ال � ��دويل  -يف دي ��وان
عام ال��وزارة ب�أبوظبي  -نيكوالي
مالدينوف من�سق الأمم املتحدة
لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط
الذي يزور البالد حالياً.

ورحب �سموه بزيارة من�سق الأمم
املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط والوفد املرافق ..م�ؤكدا
�سموه �أهمية هذه الزيارة ودورها
يف تطوير وتوثيق العالقات بني
اجلانبني.
ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب �ح��ث �أوج ��ه
ال� �ت� �ع ��اون امل� ��� �ش�ت�رك ب �ي�ن دول� ��ة
الإم��ارات والأمم املتحدة خا�صة

يف املجاالت التنموية والإن�سانية
والإغاثية.
كما مت بحث ت �ط��ورات الأو�ضاع
الأخ� �ي��رة يف ع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام يف
ال���ش��رق الأو� �س��ط و�أه�م�ي��ة متكن
جميع �شعوب املنطقة من العي�ش
يف �سالم وتعاون ورخ��اء وازدهار
�إ�� �ض ��اف ��ة �إىل �آخ� � ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
الإقليمية والدولية.

و�أك� ��د ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زايد �آل نهيان دعم دولة الإمارات
ج �ه��ود الأمم امل �ت �ح��دة لعملية
ال� ��� �س�ل�ام يف ال� ��� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط
وتعزيز �شراكاتها مع امل�ؤ�س�سات
الدولية املعنية بالتنمية ال�شاملة
وامل� ��� �س� �ت ��دام ��ة مل �خ �ت �ل��ف ال � ��دول
وال�شعوب.
م��ن ج�ه�ت��ه �أع� ��رب من�سق الأمم

املتحدة لعملية ال�سالم يف ال�شرق
الأو�سط عن تقدير الأمم املتحدة
للجهود وال��دور املهم الذي تقوم
ب��ه دول� ��ة الإم � � ��ارات يف املجاالت
التنموية والإن�سانية.
ح�ضر اللقاء �سعادة عبداهلل مطر
امل��زروع��ي م��دي��ر �إدارة ال�ش�ؤون
ال �ع��رب �ي��ة يف وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل.

عبداهلل بن زايد يلتقي الأمني العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
•• �أبوظبي-وام:

التقى �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون
ال � � � ��دويل م � ��ع م � �ع� ��ايل ال ��دك� �ت ��ور
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن را� �ش��د الزياين
الأمني العام ملجل�س التعاون لدول
اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة وذل ��ك يف ديوان
عام الوزارة ب�أبوظبي.
ورحب �سموه بالأمني العام ملجل�س

ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية
 ..م���ش�ي��دا ب ��دور الأم��ان��ة العامة
للمجل�س يف تعزيز م�سرية العمل
اخل� �ل �ي �ج ��ي امل � �� � �ش �ت�رك وحتقيق
تطلعات �أبناء �شعوب دول املجل�س
يف م��زي��د م ��ن ال �ت �ق��دم وال ��وح ��دة
وال � ��رخ � ��اء .ج� ��رى خ�ل��ال اللقاء
ا�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا ذات
ال�صلة بال�ش�أن اخلليجي خا�صة
م��ا يتعلق ب��دف��ع م���س�يرة جمل�س

ال �ت �ع��اون ل ��دول اخل�ل�ي��ج العربية
�إىل الأمام لتحقيق جميع تطلعات
و�آمال وطموحات �أبناء دول املجل�س
يف تعزيز االزدهار واال�ستقرار.
و�أ�� �ش ��اد ��س�م��و ال���ش�ي��خ ع �ب��داهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ب��اجل�ه��ود املثمرة
التي يبذلها الأم�ين العام ملجل�س
التعاون على ال�صعيدين الإقليمي
وال � � ��دويل ويف خم �ت �ل��ف املحافل
لتعزيز امل�صالح اخلليجية وخدمة

الق�ضايا اخلليجية امل�شرتكة.
م��ن جانبه �أع��رب معايل الدكتور
ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ب��ن را� �ش��د الزياين
عن تقديره لدعم دول��ة الإمارات
ال��دائ��م لكافة اجل�ه��ود واملبادرات
التي ترمي لتعزيز مكت�سبات دول
جم�ل����س ال �ت �ع��اون ل� ��دول اخلليج
ال �ع��رب �ي��ة ودف� � ��ع خم �ت �ل��ف �أوج � ��ه
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن�ه��ا .و�أع � ��رب معاليه
ع��ن متنياته ب��امل��زي��د م��ن الرخاء

والتقدم واالزدهار لدولة الإمارات
و�شعبها ال�شقيق يف ظ��ل القيادة
احلكيمة وال�ت��وج�ي�ه��ات ال�سديدة
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» وحكومته الر�شيدة.
ح�ضر ال�ل�ق��اء ��س�ع��ادة �أح �م��د علي
ال �ب �ل��و� �ش��ي م ��دي ��ر �إدارة جمل�س
التعاون ل��دول اخلليج العربية يف
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

«الهالل» ت�ؤكد دعمها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية اليمنية لتلبية االحتياجات العاجلة للأ�شقاء
•• عدن -وام:

جددت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي التزامها بتوفري وتلبية
امل�شاريع واالحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني ..م�ؤكدة
�أهمية التعاون وال�شراكة يف ه��ذا ال�صدد مع وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل اليمنية .ج��اء ذل��ك خ�لال ل�ق��اء �سعيد
الكعبي ممثل الهالل الأحمر الإم��ارات��ي للإغاثة يف اليمن
 ..معايل الدكتورة ابتهاج الكمال وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل اليمنية .وخالل اللقاء الذي جرى يف عدن ..ا�ستعر�ض
الكعبي الأن�شطة التي قامت بها الهيئة خالل الن�صف الأول
من « 2018عام زايد» .و�أو�ضح �أن ا�ست�شعار الهيئة بحاجات
املجتمع اليمني يف خمتلف حمافظات اجلمهورية اليمنية
ه��و م��ا يدفعها �إىل ت�ق��دمي امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات الإن�سانية
واخلريية و�إقامة امل�شاريع املتعددة يف التعليم وال�صحة واملياه

والإيواء والإغاثة .و�أ�ضاف �أن مهمة الهيئة تتحدد يف توفري
وتلبية امل�شاريع واالحتياجات العاجلة للمجتمع اليمني فيما
تعود ا�ستدامة هذه امل�شاريع للحكومة ..منوها يف هذا ال�صدد
�إىل م�شاريع الطاقة الكهربائية التي قدمتها ويقوم عليها
ف��ري��ق خمت�ص بالكهرباء منذ ال�ع��ام  2015وح�ت��ى اليوم.
و�أك��د الكعبي رغبة الهيئة يف مد تعاون وثيق مع ال��وزارة يف
املجاالت التي من �ش�أنها �أن تلبي احتياجات املجتمع ..م�شدداً
على �ضرورة �أن تكون تلك ال�شراكة قائمة بناء على درا�سات
واقعية متقنة .من جانبها ا�ستعر�ضت معايل وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل مالمح من الأو�ضاع يف املخا وما �أجنزته
احلكومة خالل املدة املا�ضية  ..معربة عن تطلعها �إىل زيادة
التن�سيق مع هيئة الهالل الأحمر الإم��ارات��ي خا�صة يف ظل
خربة فريقها يف جمال تقدمي اخلدمات الإن�سانية ..الأمر
الذي يلم�سه اجلميع.
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حكومة الإمارات تعقد ور�ش عمل متخ�ص�صة يف الذكاء اال�صطناعي لتطوير قدرات ال�شباب وتزويدهم مبهارات امل�ستقبل
•• دبي-وام:

وق��ع معايل عمر بن �سلطان العلماء وزي��ر دول��ة للذكاء اال�صطناعي
و��س�ع��ادة م�ب��ارك �سعيد ال�شام�سي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز �أب��وظ�ب��ي للتعليم
وال �ت��دري��ب التقني وامل�ه�ن��ي م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ه��دف م��وا��ص�ل��ة االرتقاء
ب��ال�ق��درات الإب��داع�ي��ة واملتخ�ص�صة ل�شباب الإم ��ارات يف جم��ال الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي وال �ت �ع��اون م��ن خ�ل�ال ال��ور���ش التخ�ص�صية والربامج
املطروحة من قبل مركز �أبوظبي التقني الذي ي�ضم �أكرث من � 16ألف
طالب وطالبة يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة له يف خمتلف
�أنحاء الدولة.
و�أكد معايل عمر بن �سلطان العلماء �أن حكومة دولة الإمارات حري�صة
على ت��أه�ي��ل �أج �ي��ال ممكنة يف جم��االت ال��ذك��اء اال�صطناعي والعلوم

والتقنيات امل�ستقبلية ،م�شريا �إىل �أن مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني واملهني ي�ؤدي دوراً ريادياً يف جمال بناء املواهب وت�أهيل الكوادر
الوطنية املتخ�ص�صة.
وقال �إن التعاون مع املركز ي�شكل خطوة مهمة يف �إطار حتقيق �أهداف
ا�سرتاتيجية الإم��ارات للذكاء اال�صطناعي عرب تو�سيع دائرة فعاليات
خميم الإمارات للذكاء اال�صطناعي على م�ستوى الدولة.
و�شدد على �أهمية تعزيز ال�شراكة بني كافة اجلهات احلكومية واخلا�صة،
و�ضرورة ت�ضافر اجلهود وتكاملها لتج�سيد توجهات حكومة الإمارات
بتمكني ال�شباب من مهارات و�أدوات امل�ستقبل ،وبناء قدراتهم وخرباتهم
العملية يف امل �ج��االت احل�ي��وي��ة ال �ت��ي ت�شكل حم ��اور �أ��س��ا��س�ي��ة للر�ؤى
اال�سرتاتيجية للدولة.
من جهته ..قال �سعادة مبارك �سعيد ال�شام�سي �إن مذكرة التفاهم ت�أتي

يف �إط��ار حتقيق ا�سرتاتيجية مركز �أبوظبي التقني وبراجمه املتنوعة
الهادفة �إىل التعاون مع كافة اجلهات احلكومية يف الدولة ،حيث يركز
املركز على �إن�شاء املواهب ال�شابة وتوفري فر�ص التطوير والتعليم من
�أجل امل�ساهمة يف �صناعة امل�ستقبل ورفد القطاع االقت�صادي باخلربات
واالبتكارات.
و�أ�شار ال�شام�سي �إىل �أن املذكرة �ستدعم حتقيق �أهداف املركز بالتعاون
يف خمتلف الربامج ومنها برنامج “مهارات حياتية” يف دورته الثالثة
ع�شرة ،وال��ذي ي�ستقطب املئات من الطلبة املواطنني خ�لال �إجازتهم
املدر�سية لتطوير وا�ستثمار مهاراتهم يف خمتلف املجاالت التكنولوجية
والهند�سية مبا يف ذلك جمال الذكاء اال�صطناعي ،مبا ي�ضمن النجاح
يف بناء وتنمية و�إث��راء ق��درات ال�شباب على توظيف التقنيات احلديثة
وابتكار الروبوتات واحللول الذكية يف خمتلف قطاعات العمل والإنتاج،

وق��د بلغ اجمايل ع��دد امل�شاركني يف الربنامج حلد الآن �أك�ثر من 15
�ألف طالب وطالبة.
وتن�ص امل��ذك��رة على توفري نخبة من امل��درب�ين املتخ�ص�صني يف جمال
الذكاء اال�صطناعي �إ�ضافة �إىل امل��واد والأدوات الالزمة لتنظيم هذه
الور�ش بالتعاون مع مركز �أبوظبي التقني الذي يوفر جتارب متميزة يف
تنظيم خمتلف الربامج التدريبية املتخ�ص�صة يف �إمارات الدولة.
ويهدف خميم الإمارات للذكاء اال�صطناعي الذي ت�ست�ضيفه م�سرعات
دبي امل�ستقبل �إىل ن�شر املعرفة وبناء جيل قادر على تبني التكنولوجيا
املتقدمة وتطوير حلول ملختلف التحديات امل�ستقبلية ،عرب جمموعة من
الربامج النظرية والتطبيقية التي ينفذها املخيم ال�صيفي بال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص ،و�ستت�ضمن املرحلة الثانية العديد من الفعاليات
بال�شراكة مع اجلهات احلكومية يف خمتلف �أنحاء الدولة.
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من�صور بن زايد يلتقي �أوائل الثانوية العامة
•• �أبوظبي-وام:

�أع��رب الأوائ ��ل من طلبة وطالبات ال�صف الثاين ع�شر للعام الدرا�سي لعام
 2017-2018على م�ستوى الدولة عن �شكرهم للقيادة الر�شيدة ممثلة
ب�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”

و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة واخوانهم
�أ��ص�ح��اب ال�سمو حكام االم ��ارات مل��ا تقدمه م��ن رع��اي��ة ودع��م مل�سرية التعليم
ومتابعتها ب�شكل م�ستمر ومبا�شر بهدف ت�أهيل جيل من الطلبة املتفوقني

القادرين على املناف�سة وحتمل امل�س�ؤولية .جاء ذلك خالل لقاء �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة مع
الطلبة الأوائل ام�س يف ق�صر الرئا�سة يف �أبوظبي .وهن�أ �سمو ال�شيخ من�صور
بن زايد �آل نهيان الطلبة املتفوقني ..متمنيا لهم موا�صلة التميز يف م�سريتهم
التعليمية مبا يحقق التطلعات امل�ستقبلية لدولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة يف

املجاالت كافة .ح�ضر اللقاء معايل �أحمد جمعة الزعابي وزير �ش�ؤون املجل�س
الأعلى لالحتاد يف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ومعايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي
وزي��ر الرتبية والتعليم وم�ع��ايل الدكتور �أح�م��د ب��ن عبد اهلل حميد بالهول
الفال�سي وزير دولة ل�ش�ؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة وعدد من كبار
امل�س�ؤولني وال�شخ�صيات والقيادات الرتبوية.

رمي الها�شمي تزور قوة الواجب
الإماراتية العاملة �ضمن التحالف العربي
•• عدن-وام:

زارت معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل
ق��وة الواجب التابعة للقوات امل�سلحة الإماراتية العاملة �ضمن التحالف
العربي  ..وذلك يف العا�صمة امل�ؤقتة عدن.
ونقلت معاليها للقوة حتيات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة « حفظه اهلل « و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي «رع��اه اهلل»
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وتقدير �سموهم للدور ال��ذي يقومون به
لن�صرة ال�شعب اليمني ال�شقيق.
و�أ�� �ش ��ادت ب��اجل�ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ق��وة ال��واج��ب ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة

الإماراتية يف �إطار التحالف الذي تقوده اململكة العربية ال�سعودية  ..معربة
عن تقديرها لكل اجلهود والت�ضحيات املبذولة لدعم �شعب اليمن ال�شقيق
ولتنعم �شعوب املنطقة بالأمن والأمان.
و�أثنت معاليها على ال��روح املعنوية العالية جلنودنا البوا�سل و�إ�صرارهم
وعزمهم على موا�صلة الدفاع عن احل��ق وال��واج��ب وال��ذود عن ال�شقيق و
ن�صرة املظلوم مهما تطلب من جهود وت�ضحيات معاهدين اهلل عز وجل
والقيادة احلكيمة على موا�صلة طريق العز والن�صر بعزمية وثبات ومبواقف
م�شرفة يف ميادين البذل والعطاء ..م�شيدة باجلاهزية العالية والتنظيم
املتميز والتدريب املحرتف والتفوق الع�سكري الذي ي�ضرب به املثل.
و�أك ��دت معاليها �أن الر�سالة التي يحملها جنود ال��وط��ن حتظى بتقدير
وع��رف��ان ك��ل الإم��ارات�ي�ين ك��ون اجل�ن��ود ه��م �أك�ثر النا�س ب��ذال وف��داء للحق
والواجب وق�ضايا الوطن و�أ�صحاب العطاء والت�ضحيات الطاهرة.

القوات امل�سلحة تكرم ال�شركاء الداعمني لـ «بطاقة حماة الوطن»
•• �أبوظبي-وام:

كرمت القيادة العامة للقوات امل�سلحة ممثلة يف هيئة الإم��داد -مديرية
مراكز الإمداد ال�شركات امل�ساهمة يف “بطاقة حماة الوطن “ وذلك تقديرا
لأبناء الإمارات وعطائهم الإن�ساين ودورهم الإيجابي الفاعل يف احلفاظ
على �أمن الوطن ومكت�سباته و�سيادته وتقدمي التقدير والعرفان ملنت�سبي
وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة الذين ي�شكلون درع الوطن
و��س�ي��اج الأم ��ة املنيع وذل��ك خ�لال االح�ت�ف��ال ال��ذي �أق�ي��م يف ن��ادي �ضباط
القوات امل�سلحة .وبد�أ احلفل بعزف ال�سالم الوطني ثم عر�ض فيلم وثائقي
ع��ن �أهمية بطاقة حماة ال��وط��ن و�أل�ق��ى بعد ذل��ك العقيد مهند�س �سامل
املن�صوري نائب مديرية مراكز الإم��داد كلمة بهذه املنا�سبة �أك��د فيها �أن
تكرمي ال�شركات امل�ساهمة يف بطاقة حماة الوطن �سيكون مرتني يف العام
وذلك �ضمن جهود القيادة العامة للقوات امل�سلحة لتنفيذ مبادرات ت�صب يف
خدمة و�إ�سعاد املنت�سبني حتقيقا لر�ؤية حكومة دولة الإمارات وعلى ر�أ�سها
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة “حفظه
اهلل” واهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” واملتابعة امل�ستمرة من
قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة والتي ت�سعى دوما لرفع ن�سبة م�ؤ�شر ال�سعادة
وتعزيز االبتكار وتر�سيخ مفهوم ال�سعادة والإيجابية.
وقال العقيد املن�صوري �إن بطاقة حماة الوطن حققت جناحات كبرية على
م�ستوى الدولة وردود فعل �إيجابية لإ�سهامها يف تقدمي خدمات متميزة
وح�صرية لأع�ضاء منت�سبي وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات امل�سلحة
وذلك منذ �إطالقتها يف الثامن من يونيو عام . 2015

و�أ��ض��اف �أن القيادة العامة للقوات امل�سلحة حتر�ص على تعزيز العالقة
مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من خمتلف امل�ؤ�س�سات االحت��ادي��ة واملحلية
والقطاع اخلا�ص مبا ي�صب يف تعزيز �أمن��اط احلياة املختلفة يف املجتمع
بهدف بناء �شراكات ناجحة وم�ستدامة ت�ساهم بفاعلية يف موا�صلة م�سرية
التطور لتقدمي خدمات متميزة �شاملة لأبناء القوات امل�سلحة ودورهم

الفعال يف املحافظة على �أمن الوطن ومكت�سباته وتعزيز �سبل التعاون بني
امل�ؤ�س�سات الع�سكرية والتجارية �إ�ضافة �إىل توفري �أف�ضل املميزات و�أح�سن
امل�ستويات اخلدمية ملنت�سبيها لتلبية احتياجاتهم اال�ستهالكية املتنوعة من
خالل �إقامة �شراكات فعالة وناجحة مع امل�ؤ�س�سات التجارية املختلفة.
و�أو��ض��ح �أن��ه ال�ي��وم وبعد م��رور ث�لاث �سنوات على �إ��ص��دار “بطاقة حماة

الوطن” ومبنا�سبة “عام زايد” ف�إننا نعمل على جعلها بطاقة عاملية
تخدم جميع منت�سبي وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة على م�ستوى العامل
باعتبارها �إحدى املبادرات اخلدمية واالجتماعية التي تهدف �إىل االرتقاء
مب�ستوى اخل��دم��ات املقدمة ملنت�سبي وزارة ال��دف��اع وال�ق��وات امل�سلحة من
الع�سكريني واملدنيني واملتقاعدين.
وقال �إننا و�إذ نحتفي اليوم بكل امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تقدم خدماتها
ودعمها حلماة الوطن ف�إننا ن�ؤكد لهم مدى فخرنا واعتزازنا مببادراتهم
الكرمية ومواقفهم جت��اه حماة الوطن وا�ضعني مقولة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -عندما قال “
على كل منا �أن ي�سال نف�سه  ..ما الذي �أعطيته للوطن وما الذي يجب �أن
�أعطيه ؟ علينا �أن ن�سجل ب�أنف�سنا ماذا �أعطينا للوطن وماذا �أخذنا منه عرب
م�سرية االحتاد وهل كان عطا�ؤنا يف حجم الأخذ وما الذي يجب علينا �أن
نعطيه للوطن الذي مينحنا اال�ستقرار والأمن واحلياة الكرمية “ ..فكل
ال�شكر والثناء لهم جمددا �سائلني املوىل عز وجل �أن يجعل ذلك يف ميزان
ح�سناتهم و�أن ي�سدد خطانا جميعا على طريق اخلري والعطاء.
عقب ذل��ك ك��رم �سعادة العقيد مهند�س ��س��امل املن�صوري ن��ائ��ب مديرية
مراكز الإمداد ال�شركاء والداعمني جلهود القوات امل�سلحة يف بطاقة حماة
الوطن وقدم الدروع التذكارية لهم  ..و�أعرب عن �شكره وتقديره لل�شركاء
الأ�سا�سيني وامل�ساهمني واملتعاونني مع بطاقة حماة الوطن من خالل دعم
�أن�شطتها و�أعمالها والتفاعل معها بالأفكار واملبادرات املتنوعة وهو ما ي�شري
�إىل الوعي املجتمعي املتنامي يف تعزيز قيم امل�شاركة والعطاء.
م��ن جهتها ع�برت ال�شركات ال��داع�م��ة ك��اف��ة ع��ن اع�ت��زازه��ا ب�ه��ذا التكرمي
مقدمة ال�شكر والتقدير للقيادة العامة للقوات امل�سلحة متمثلة يف هيئة
الإمداد على هذه اللفتة الكرمية.
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جنيف حلقوق الإن�سان  :الإمارات حققت �إجنازات ت�شريعية لدعم الأ�سرة وتعزيز دور املر�أة
•• دبي-وام:

04

�أ��ش��اد مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحل��وار العاملي مبا حققته دولة
الإمارات يف جمال الت�شريعات اخلا�صة باملر�أة وقانون الأحوال ال�شخ�صية
الذي راعى جميع �أوجه حقوق املر�أة وكفل لها حياة كرمية.
وثمن امل��رك��ز ال��دور ال��رائ��د ال��ذي تقوم ب��ه �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية « �أم الإم��ارات « يف
تعزيز دور املر�أة على امل�ستوين الوطني والعاملي.
ودعا معايل الدكتور حنيف ح�سن القا�سم رئي�س املركز  -يف ت�صريح له

مبنا�سبة الإحتفاء باليوم العاملي لل�سكان ال��ذي يوافق  11يوليو من
كل عام � -إىل تطوير وحت�سني خدمات تنظيم الأ�سرة وتعزيز �إمكانية
احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية الإجنابية للن�ساء يف جميع
�أنحاء العامل م�شريا �إىل �أن تنظيم الأ�سرة الوقائي يعد و�سيلة للنهو�ض
بالنمو ال�سكاين امل�ستدام وتعزيز مكانة املر�أة.
وق��ال �إن ق��رار «حماية الأ� �س��رة» ال��ذي اعتمدته الأمم املتحدة يف 22
ي��ون�ي��و ع��ام  2017ي�ه��دف �إىل التم�سك ب��امل�ع��اي�ير ال��دول �ي��ة حلقوق
الإن�سان املتعلقة باحلق يف احلياة واحلق يف احلياة الأ�سرية وهو بداية
جيدة ملوا�صلة عملية تعزيز النمو ال�سكاين امل�ستدام من خالل و�سائل
تنظيم الأ�سرة ..م�ؤكدا �أن الإفتقار �إىل خدمات تنظيم الأ�سرة مازال

ي�شكل م�صدر قلق كبري يف العديد من البلدان ح��ول العامل .و�أ�ضاف
�أن �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان يقدر �أن حوايل  214مليون �إمر�أة
يف البلدان النامية ال ي�ستخدمن و�سائل تنظيم �أ�سرية �آمنة وفعالة..
مو�ضحا �إن العوامل التي ت�ؤدي �إىل ظهور هذه النزعة تتمثل يف الزيادة
ال�سكانية وع��دم احل�صول على خدمات تنظيم الأ�سرة وزواج الأطفال
وعدم متكني املر�أة ..م�شريا �إىل �أن احل�صول على خدمات تنظيم الأ�سرة
الآم��ن �أم��ر �أ�سا�سي لتعزيز متكني امل��ر�أة وامل�ساواة بني اجلن�سني حيث
متكن هذه اخلدمات املر�أة من �أن تتوىل زمام قيادة عملية تنمية نف�سها
مبا ينعك�س علي التنمية ال�شاملة يف املجتمع.
ودعا الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �إىل تنفيذ خطط ملمو�سة لتناول

الهدف رقم  5.3من �أهداف التنمية امل�ستدامة والذي يطلب من املجتمع
العاملي الق�ضاء على جميع �أ�شكال املمار�سات ال�ضارة ومنها زواج الأطفال
وال��زواج املبكر وال��زواج الق�سري للنهو�ض بو�ضع الفتيات والن�ساء يف
جميع �أنحاء العامل .و�أكد رئي�س مركز جنيف حلقوق الإن�سان �أن حاالت
الزواج املبكر ال تزال حتدث يف مناطق خمتلفة من الدول النامية مبا يف
ذلك منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا م�شريا �إىل �أن هذا الو�ضع
يختلف بني ال��دول العربية فهناك بع�ض ال��دول ت�ضع ت�شريعات متنع
الزواج دون �سن الع�شرين بينما ال حتدد دوال �أخرى العمر الأدنى للزواج
معربا عن �أمله يف قيام جميع الدول يف املنطقة �إىل النظر يف حتديد �سن
الزواج عند  18عاما مبوجب القانون.

�أحمد النعيمي يعتمد نظام املكاف�آت الت�شجيعية وحوافز الأداء يف حكومة عجمان

•• عجمان-وام:

�أ�صدر ال�شيخ �أحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
ل�ل���ش��ؤون الإداري� ��ة و امل��ال�ي��ة ال �ق��رار رق��م  19ب���ش��أن اع�ت�م��اد ن�ظ��ام املكاف�آت
الت�شجيعية وحوافز الأداء يف حكومة عجمان.
وي�أتي القرار بناء على ما عر�ضه املدير العام للموارد الب�شرية املركزية يف
حكومة عجمان ب�ش�أن نظام املكاف�آت الت�شجيعية وحوافز الأداء بهدف ت�شجيع
ال�سلوك الإيجابي داخل بيئة العمل وا�ستدامة ثقافة التميز والإب��داع بني
موظفي اجلهات احلكومية وامل�ساهمة يف تهيئة بيئة عمل جاذبة يف اجلهات
احلكومية التابعة حلكومة عجمان.
ون�ص القرار على اعتماد نظام املكاف�آت الت�شجيعية وحوافز الأداء يف حكومة
عجمان مبا تت�ضمنه من مبادئ و�أحكام و�شروط و�إج��راءات ومن��اذج يجب
على اجلهات احلكومية كافة املعنية يف �إمارة عجمان االلتزام بها.

وي�ح��ق مل��دي��ر ع��ام امل ��وارد الب�شرية امل��رك��زي��ة �إ� �ص��دار التعاميم والقرارات
التنفيذية ح�سبما تكون الزمة ل�ضمان تنفيذ الأحكام الواردة يف هذا القرار
وذل��ك ب�شرط �أال تتعار�ض م��ع �أح�ك��ام��ه وتكلف امل ��وارد الب�شرية املركزية
بالإ�شراف املبا�شر على كل الإج��راءات الالزمة لتنفيذ هذا القرار من قبل
املعنيني به ويناط بها رفع تقارير دورية حول �سري التطبيق و�أوجه التقدم
املحرز فيه واملعوقات التي جتابهه ورفع التو�صيات.
وق��ال ��س�ع��ادة را��ش��د عبدالرحمن ب��ن ج�ب�ران ال�سويدي م��دي��ر ع��ام املوارد
الب�شرية املركزية �إن نظام املكاف�آت واحلوافز يهدف �إىل دعم �أمناط الأداء
املتوافقة مع ا�سرتاتيجية اجلهات احلكومية وتعزيز ال�سلوك الإيجابي داخل
بيئة العمل وا�ستدامة ثقافة التميز واالبداع بني موظفيها  ..م�شريا �إىل �أن
النظام هو امتداد ال�سرتاتيجية احلكومة الرامية �إىل املحافظة على كفاءات
ب�شرية متميزة وحتفيز م�ه��ارات امل ��وارد الب�شرية يف احلكومة وامل�ساهمة
يف تهيئة بيئة عمل ج��اذب��ة .و�أو��ض��ح �أن��ه يهدف �إىل و�ضع معايري موحدة

ومنهجية عادلة لأنظمة املكاف�آت واحلوافز ملوظفي احلكومة ومتييز �أمناط
الأداء اال�ستثنائي واملبدع وتعزيز ثقافة التميز بني املوظفني مبا ي�ساهم
يف حتقيق ا�سرتاتيجية اجلهة احلكومية والعمل على زي��ادة جاذبية بيئة
العمل من خالل �إ�سعاد املوظفني ورفع م�ستويات الر�ضا الوظيفي والوالء
امل�ؤ�س�سي لديهم �إ�ضافة �إىل زي��ادة تناف�سية ال��روات��ب والأج ��ور واحلوافز
املمنوحة ملوظفي احلكومة والتوعية ب�أهمية برامج املكاف�آت واحلوافز يف
اجلهة احلكومية وكيفية تطوير تلك الربامج ب�شكل فعال لتالئم جميع
فئات املوظفني.
و�أ��ش��ار ال�سويدي �إىل �أن النظام يت�ضمن فئات وقيم املكاف�آت الت�شجيعية
وحوافز الأداء وقيمة كل منها والتي يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه منحها
لأي موظف متميز يفوق �أداءه معدالت الأداء املتوقعة �أو ت�سهم مقرتحاته
يف تطوير الأداء �أو يف تب�سيط الإج ��راءات �أو يف خف�ض النفقات يف اجلهة
احلكومية التي يعمل بها �أو ي�سهم ب�شكل �إيجابي يف ح�صول اجلهة احلكومية

التي يعمل بها على جائزة �أو تقييم �أو ا�ستحقاق مرموق كما يجوز �أن تكون
املكاف�آت الت�شجيعية وحوافز الأداء نقدية ويجوز �أن تكون عينية �أو معنوية.
و�أ�ضاف �أن النظام يت�ضمن برنامج املكاف�آت واحلوافز و�آليات التطبيق يف
احلكومة و�شروط و�أحكام ا�ستحقاقها وتتمثل يف املكاف�آت واحلوافز املبا�شرة
وتبلغ القيمة امل�ستحقة مكاف�أة مبا�شرة « نقدية �أو عينية» ال تزيد قيمتها
عن الراتب الأ�سا�سي ال�شهري للموظف املعني ومكاف�آت الأداء اال�ستثنائي
وت�شمل فئات املوظف املبتكر واملوظف املجتمعي وموظفي الفئة اخلدمية
واملعاونة واملدير املثايل و�أف�ضل جلنة �أو فريق عمل وي�ستحق كل موظف
معني �شهادة تقدير ومكاف�أة ال تزيد قيمتها عن الراتب الأ�سا�سي للموظف
املعني .و�أكد مدير عام املوارد الب�شرية املركزية �سعي « املوارد» من خالل هذا
النظام �إىل تو�ضيح فئات وبرامج املكاف�آت واحلوافز املختلفة وكيفية ت�صميم
برنامج املكاف�آت الأكرث فعالية لتحقيق �أهداف حمددة �أو حتفيز حمددات
الأداء املتميز وفقا لأهداف اجلهة احلكومية.

مالية عجمان تختتم دورة تدريبية حول الف�ساد املايل واملخاطر ودور الرقابة الداخلية
•• عجمان ـ الفجر

اختتمت دائ��رة املالية يف عجمان دورة تدريبية حول املخاطر
والف�ساد امل��ايل ودور الرقابة الداخلية يف ك�شف االختال�سات
واالحتيال املايل ،والتي �أقيمت بهدف رفع الكفاءة املهنية لدى
عدد من �شاغلي وظائف التدقيق الداخلي والوظائف املالية
يف خمتلف اجلهات احلكومية بالإمارة وذلك من اجل مواكبة
التطورات وامل�ستجدات يف جمال الرقابة الداخلية املبنية على
املخاطر والف�ساد املايل وذلك من خالل االطالع على �أحدث
املعايري واالر�شادات ونظم الرقابة الداخلية.
و�أ� �ش��ار ال���س�ي��د ع�ب��د ال�غ�ف��ار اخل��اج��ة م��دي��ر �إدارة احل�سابات

احلكومية بالدائرة اىل �أن تنظيم هذه ال��دورة ي�أتي يف �إطار
اخلطة التدريبية ال�سنوية التي تتبني فيها دائرة املالية �أحدث
الأ�ساليب والو�سائل العلمية والعملية لتمكني وتطوير كفاءة
�شاغلي الوظائف املالية مبختلف اجلهات احلكومية بالإمارة
وذل��ك عرب تزويدهم باال�سرتاتيجيات املتقدمة واالجتاهات
احلديثة يف جمال عملهم .وتناولت ال��دورة عددا من املحاور
املهمة منها التعريف ب��دور وح��دات ال��رق��اب��ة الداخلية لدى
الدوائر واجلهات احلكومية يف و�ضع خطة مبنية على كيفية
التنب�ؤ باملخاطر واال��س��راع يف و�ضع احللول املنا�سبة لها عند
حدوثها واحلد من �أثارها ال�سلبية بغر�ض حماية املال العام.
كذلك تناولت حم��ور الف�ساد امل��ايل ودور ال��رق��اب��ة الداخلية

يف احل��د م�ن��ه وق��د �شمل ذل��ك كيفية اك�ت���ش��اف االختال�سات
واالحتيال املايل و�إه��دار املال العام ودور الرقابة الداخلية يف
حماربته والق�ضاء عليه .و�شملت ال��دورة �أي�ضاً كيفية الت�أكد
م��ن دق��ة البيانات املالية واملحا�سبية والإح�صائية ،لتحقيق
ال�ك�ف��اءة الإن�ت��اج�ي��ة ،ول���ض�م��ان مت�سك ال�ع��ام�ل�ين يف الدوائر
واجلهات احلكومية بال�سيا�سات والإج��راءات املالية واخلطط
الإداري��ة املر�سومة .كما تناولت ال��دورة التعريف ب�آلية �إن�شاء
وحدة م�ستقلة للتدقيق الداخلي والتعريف مبكونات الرقابة
ال��داخ�ل�ي��ة وم�ع��اي�ير التدقيق ال��دول�ي��ة� ،إ��ض��اف��ة اىل مفاهيم
و�أه��داف الرقابة الداخلية وعالقتها بتقييم املخاطر وكيفية
درا�سة و�إدارة اخلطر والتحكم فيه وتوجيهه.

خالل جولة تفقدية

قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة  :جرائم املخدرات حتت �سيطرة الدوريات الإلكرتونية
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

�أكد اللواء علي عبداهلل بن علوان
النعيمي ق��ائ��د ع��ام ��ش��رط��ة ر�أ�س
اخليمة �إدارة مكافحة املخدرات
 ،على �سالمة الإج� ��راءات املتبعة
ملكافحة املخدرات.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ج��ول��ة تفقدية
ق ��ام ب �ه��ا ال� �ل ��واء ال�ن�ع�ي�م��ي لإدارة
مكافحة املخدرات يرافقه العميد
ط� � ��ارق حم �م��د ب ��ن � �س �ي��ف مدير
مكتب القائد العام  ،اخلبري �سيف
ال�شفريي خبري وم�ست�شار الأداء
امل�ؤ�س�سي واال�سرتاتيجي بالقيادة
العامة ،وفريق التفتي�ش الأمني.
وت�أتي اجلولة بهدف االطمئنان
على �سري العمل  ،وذل��ك تطبيقاً
للربنامج الزمني لنظام تفتي�ش
القائد العام ال�سنوي وفق املعايري
امل �ع �ت �م ��دة ل �ل�اط �ل�اع ع �ل ��ى �سري
�إج� � ��راءات ال�ع�م��ل وال ��وق ��وف على
االحتياجات ومتطلبات التطوير

والتحديث.
وكان يف ا�ستقبالهم  ،العميد عدنان
علي الزعابي مدير �إدارة مكافحة
املخدرات والعقيد �إبراهيم جا�سم
ال�ط�ن�ي�ج��ي ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة
ور�ؤ� �س��اء الأق���س��ام والأف ��رع وعدداً
م ��ن ال �� �ض �ب��اط و� �ص��ف ال�ضباط

والأفراد بالإدارة.
روح الفريق الواحد:
و�أكد القائد العام خالل جولته
التفقدية على �أهمية قيمة العمل
بروح الفريق الواحد والتي تعترب
�إح� ��دى ق�ي��م �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة وزارة

ال��داخ�ل�ي��ة ال �ت��ي حت��ر���ص القيادة
العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة على
االل� �ت ��زام ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى �أر� ��ض
الواقع  ،م�ؤكداً ب�أن القيادة العامة
ح��ري���ص��ة ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى دعم
الإدارة وكافة الإدارات للم�ساهمة
يف تطوير العمل وت�ق��دمي �أف�ضل

اخل ��دم ��ات واالرت � �ق� ��اء ب �ه��ا لأعلى
امل�ستويات لتعزيز الأم ��ن والأم ��ان
ون���ش��ر ال�ث�ق��اف��ة الأم�ن�ي��ة والتوعية
ب�أ�ضرار و�سلبيات بع�ض ال�سلوكيات
اخل ��اط �ئ ��ة ال� �ت ��ي ت �� �ض��ر باملجتمع
و�أفراده وتعمل على هدمه  ،م�شيداً
ب�ج�ه��ود الإدارة ال �ب��ارزة يف حتقيق
امل�ن�ج��زات خل��دم��ة العمل ال�شرطي
وحت�ق�ي�ق�ه��ا ل�ن�ت��ائ��ج ري ��ادي ��ة ب�ش�أن
انخفا�ض م�ؤ�شر اجلرمية و�سرعة
�ضبط اجل�ن��اة وف��ق �أف���ض��ل معايري
اجل ��ودة وال�ت�م�ي��ز  ،بف�ضل ت�ضافر
ج� �ه ��وده ��م وت �ك��ات �ف �ه��م م� ��ن �أج� ��ل
ال�ت�ط��وي��ر وال�ت�ح���س�ين امل�ستمرين
ملواكبة امل�ستجدات التقنية والعلمية
وت���س�خ�يره��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق الأه � � ��داف ،
وحثهم على ب��ذل مزيد من اجلهد
لتطوير العمل.
الدوريات االلكرتونية:
وجرى خالل اجلولة االطالع على
�سري العمل بالإدارة واخلدمات التي

تقدمها للجمهور يف جمال التوعية
م ��ن �أج � ��ل ال ��و� �ص ��ول �إىل جمتمع
مثقف خ��ال م��ن امل �خ��درات املدمرة
ل �ل �م �ج �ت �م �ع��ات وم � � ��درك خل �ط ��ورة
ه��ذه الآف ��ة  ،ومت ا�ستعرا�ض عدداً
من الق�ضايا التي مت الك�شف عنها
وال �ق �ب ����ض ع �ل��ى م��رت�ك�ب�ي�ه��ا بوقت
قيا�سي والكميات التي مت �ضبطها
وامل � �ت� ��ورط�ي��ن ب� �ه ��ا وجن�سياتهم
وال��و� �س��ائ��ل وامل � �ح� ��اوالت اجلديدة
ال�ت��ي ي�ستحدثها امل�ه��رب��ون لإخفاء

امل� �خ ��درات  ،وك�ي�ف�ي��ة ال �ت �ع��ام��ل مع
املتعافني عرب تنفيذ الربامج التي
يتم �إقامتها لهم  ،كما اط�ل��ع على
املركبات والآليات اخلا�صة بالإدارة
 ،وعلى دور ال��دوري��ات الإلكرتونية
وكيفية متابعتها للمواقع للك�شف
عن املروجني.
ويف �إط � ��ار اجل��ول��ة  ،ع �ق��د قائد
ع��ام �شرطة ر�أ���س اخليمة اجتماعاً
م ��ع � �ض �ب��اط الإدارة ل �ل �ت ��أك��د من
تطبيق معايري التفتي�ش ال�سنوي

�ضمن اال�ستعدادات لإر�سال �أول رائد ف�ضاء �إماراتي �شهر �إبريل املقبل

 9مر�شحون يت�أهلون �إىل مرحلة التقييم النهائي من برنامج الإمارات لرواد

•• دبي-الفجر:

يف � �س �ي��اق الإ�� �س� �ت� �ع ��دادات املكثفة
الخ� �ت� �ي ��ار �أول دف� �ع ��ة م� ��ن رواد
الف�ضاء الإماراتيني و�إر��س��ال �أول
رائ��د ف�ضاء �إم��ارات��ي وع��رب��ي �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية يف �شهر
�إبريل � ،2019أعلن مركز حممد
ب��ن را� �ش��د ل�ل�ف���ض��اء ع��ن ت ��أهّ ��ل 9

م��ر��ش�ح�ين �إىل م��رح �ل��ة التقييم
النهائية �ضمن برنامج «الإمارات
ل� � ��رواد ال �ف �� �ض��اء» ال � ��ذي �أطلقه
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
ح��اك��م دب ��ي رع� ��اه اهلل ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
ن�ه�ي��ان ،ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي نائب

ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة،
ب�ه��دف ت��دري��ب و�إع� ��داد �أول دفعة
م ��ن رواد ال �ف �� �ض��اء الإم ��ارات �ي�ي�ن
و�إر� �س��ال �ه��م �إىل ال �ف �� �ض��اء للقيام
مبهام علمية وبحثية خمتلفة.
و�سيخ�ضع املت�أهلون الت�سعة الذين
اجتازوا مرحلة املقابالت النهائية
يف مركز حممد بن را�شد للف�ضاء
م ��ن ب�ي�ن  18م��ر� �ش �ح �اً ،لعملية
تقييم مكثفة يف رو��س�ي��ا يجريها
خرباء من وكالة الف�ضاء الرو�سية
الفدرالية (رو�سكو�سمو�س) ،لتقوم
ب �ع��ده��ا دول� ��ة الإم � � ��ارات العربية
املتحدة باختيار الدفعة الأوىل من
�أربعة رواد ف�ضاء �إماراتيني.
و�سيتم �إج ��راء فحو�صات �شاملة
للمر�شحني ال�ت���س�ع��ة ع�ل��ى �أي ��دي
خ� � �ب � ��راء م � � ��ن “مركز ي � � ��وري
غاغارين لتدريب رواد الف�ضاء”،
وت�ت���ض�م��ن ال �ف �ح��و� �ص��ات العديد
من االختبارات الطبية والبدنية
املف�صلة ال�ت��ي ت�ه��دف �إىل �ضمان
ّ
جاهزية املر�شحني للم�شاركة يف
تدريبات خا�صة برحالت الف�ضاء

وامل �ه ��ام امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا ،وق ��د متتد
ه��ذه املرحلة حتى  14ي��وم�اً لكل
مر�شح.
قال �سعادة يو�سف حمد ال�شيباين،
مدير عام مركز حممد بن را�شد
ل �ل �ف �� �ض��اء� � “ :س �ت �ك��ون اخلطوة
الأخ�يرة من عملية التقييم التي
�سيخ�ضع لها املر�شحون الت�سعة
مرحلة مف�صلية لنا لتمكننا من
اخ �ت �ي��ار الأج� � ��در والأك � �ف � ��أ منهم
ليكونوا �سفراء الدولة يف الف�ضاء
وي�ق��وم��ون مب�ه��ام علمية و�أبحاث
تعود بالنفع على الب�شرية ،وذلك
يف �إط ��ار حتقيق �أه� ��داف برنامج
الإم ��ارات ل��رواد الف�ضاء وتنفيذاً
لتوجيهات القيادة الر�شيدة ممثلة
ب���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن را�شد �آل مكتوم لإع��داد كوادر
وطنية ت�سهم يف رفد قطاع الف�ضاء
لت�صبح دولة الإمارات مركزاً لعلوم
الف�ضاء وتقنياته”.
و�أ�ضاف �سعادة ال�شيباين“ :نثمن
ال�ت�ع��اون امل�ث�م��ر وال �ب � ّن��اء م��ع جهة
ع��ري �ق��ة م�ع�ن�ي��ة يف ال �ف �� �ض��اء مثل

وكالة الف�ضاء الرو�سية الفدرالية
“رو�سكو�سمو�س” ،حيث �ستوكل
لها مهمتان الأوىل مهمة �إعداد
ت� �ق ��ري ��ر ن� �ه ��ائ ��ي ع � ��ن ال� � �ق � ��درات
وامل�ؤهالت البدنية والنف�سية لكل
مر�شح لدعمنا يف عملية اختيار
الدفعة الأوىل م��ن رواد الف�ضاء
الإم��ارات �ي�ي�ن وف ��ق �أع �ل��ى املعايري
ال �ع��امل �ي��ة� ،إىل ج ��ان ��ب ا�ضطالع
ال��وك��ال��ة مب�ه�م��ة ت��دري��ب رائ ��دي
ف�ضاء الن�ضمام واح��د منهما �إىل
الرحلة التي �ستنطلق �إىل حمطة
الف�ضاء الدولية يف �أبريل املقبل”.
ي�شار �إىل �أن دولة الإمارات العربية
امل �ت �ح��دة ،ممثلة يف م��رك��ز حممد
ب��ن را� �ش��د ل�ل�ف���ض��اء ،وجمهورية
رو�سيا االحتادية ،ممثلة يف وكالة
ال �ف �� �ض��اء ال��رو� �س �ي��ة الفدرالية
“رو�سكو�سمو�س” وقعتا اتفاقية
ت �ع��اون لإر� �س ��ال �أول رائ ��د ف�ضاء
�إم ��ارات ��ي ل�ل�م���ش��ارك��ة يف الأبحاث
ال �ع �ل �م �ي��ة �إىل حم �ط��ة الف�ضاء
الدولية على منت مركبة “�سويوز
�إم �إ�س” ال�ف���ض��ائ�ي��ة .و�ستتوىل

رو� �س �ك��و� �س �م��و���س ت ��دري ��ب رائ� ��دي
ف �� �ض��اء� ،أح��ده �م��ا ��ض�م��ن الطاقم
ال��رئ �ي �� �س��ي وال � �ث� ��اين يف الطاقم
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ،ل �ي �ن �� �ض��م املر�شح
الرئي�س �إىل فريق مك ّون من قائد
رو�سي ورائدة ف�ضاء �أمريكية على
منت املركبة “�سويوز �إم �إ�س” 12
التي �ستنطلق �إىل حمطة الف�ضاء
ال��دول�ي��ة يف �إب��ري��ل  2019بينما
يخو�ض بقية �أفراد الفريق برامج
ت��دري�ب�ي��ة مك ّثفة ت��ؤه�ل�ه��م للقيام
مب �ه � ّم��ات يف ال�ف���ض��اء مل ��دد زمنية
طويلة.
يذكر �أن برنامج االم ��ارات لرواد
ال �ف �� �ض��اء ي �ح �ظ��ى ب��دع��م مبا�شر
م � ��ن � � �ص � �ن� ��دوق ت � �ط ��وي ��ر ق �ط ��اع
االت� ��� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة املعلومات
ال ��ذراع التمويلي للهيئة العامة
لتنظيم قطاع االت�صاالت ،ويُعترب
ه ��ذا ال �� �ص �ن��دوق ،ال� ��ذي �أط �ل��ق يف
ع��ام  ،2007الأول م��ن ن��وع��ه يف
منطقة ال�شرق الأو��س��ط ،ويهدف
�إىل دعم جهود البحث والتطوير
يف ق �ط��اع االت �� �ص��االت يف الدولة،

و�إث ��راء ودع��م وت�ط��وي��ر اخلدمات
التقنية وتعزيز اندماج الدولة يف
االقت�صاد العاملي.

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /خان لودين
ج � ��وال دي � ��ن  ،باك�ستان
اجلن�سية  -ج��واز �سفره
رق � ��م ()8407051
م � � � � ��ن ي� � � � �ج � � � ��ده ع � �ل � �ي ��ه
االت �� �ص��ال ب�ت�ل�ي�ف��ون رقم
0509492400
فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد جنيد
اقبال �سالم احلق  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()GU1330781
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0528002107

م��ن ح�ي��ث امل �ه��ام الإداري � ��ة اخلا�صة
ب ��الإدارة وذل��ك �ضمن �إط��ار حتقيق
ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة
�إىل �ضمان تقدمي اخلدمات الأمنية
كافة وفق معايري اجل��ودة والكفاءة
وال�شفافية ،والوقوف على متطلبات
وحتديات العمل وتوجيه التو�صيات
�سعياً لتعزيز الأمن واالمان.

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و /حم� �م ��د اي� ��از
روخ� � � � ��ان ج � � ��ول  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
(- )1112891DAيرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /حممد زكى
ح ��ام ��د خ� �ط ��اب  ،االردن
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )I299024من يجده
ع�ل�ي��ه االت �� �ص��ال بتليفون
رقم 0563303213
ت فقدان�شهادة�أ�سهم

ف �ق��دت � �ش �ه��ادة اال� �س �ه��م رقم
 1184394با�سم  /عبداهلل
حم �م��د � �س �ل �ط��ان ال �ع��ري �ف��ى ،
� �ص��ادرة م ��ن ��ش��رك��ة الواحة
ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�ت��أج�ير ��� -ش م ع -
وع ��دده ��ا �� 271س�ه��م وعلى
م��ن يجدها االت���ص��ال بالرقم
0551337500
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هزاع بن طحنون ي�شهد حما�ضرة « زايد وا�ست�شراف امل�ستقبل »

�سفري الدولة يلتقي وزير النقل
الربي واجل�سور يف بنجالدي�ش

•• العني-وام:

•• دكا  -وام:

�شهد ال�شيخ ه��زاع بن طحنون �آل نهيان وكيل دي��وان ممثل احلاكم
مبنطقة العني  -م�ساء ام�س -املحا�ضرة التي نظمها دي��وان ممثل
احل��اك��م مبنطقة ال�ع�ين حت��ت ع�ن��وان « زاي��د وا�ست�شراف امل�ستقبل
« وال�ت��ي حت��دث فيها العميد ال��دك�ت��ور �أح�م��د اخل��زمي��ي م��ن وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة وامل �ق��دم �سليمان حم�م��د ال�ك�ع�ب��ي م��دي��ر �إدارة الإبتكار
وا�ست�شراف امل�ستقبل ب�شرطة �أبوظبي.
و�أكد املحا�ضران �أن املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان « طيب
اهلل ثراه « �صاحب ر�ؤية عميقة يف ا�ست�شراف امل�ستقبل والتخطيط

التقى �سعادة �ساعد حممد املهريي �سفري الدولة
ل��دى جمهورية بنجالدي�ش ال�شعبية �سعادة عبيد
ال�ق��ادر وزي��ر النقل ال�بري واجل���س��ور يف جمهورية
بنجالدي�ش ال�شعبية.
وخ�ل�ال ال�ل�ق��اء  -ال ��ذي ج��رى ظ�ه��ر �أم ����س االول-
ا�ستعر�ض اجلانبان الق�ضايا امل�شرتكة و�سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني.

لإن�شاء دولة تكون مثاال للدول املعا�صرة.
و�أ� �ش��ارا �إىل التحديات ال�ت��ي واجهها « طيب اهلل ث��راه « وا�ستطاع
التغلب عليها ور�ؤي �ت��ه يف تنويع م�صادر ال��دخ��ل يف ب��داي��ة ت�أ�سي�س
الدولة ك�إن�شاء جهاز �أبوظبي لال�ستثمار.
وحتدثا عن مفهوم ا�ست�شراف امل�ستقبل وحمدداته وعوامله وفهم
التطورات التي �ستحدث يف امل�ستقبل من حتديات وفر�ص بغر�ض
اال�ستعداد والتخطيط لرتك التحديات والفر�ص واقتنا�ص الفر�ص
التي حتقق من خاللها الريادة.
ح�ضر املحا�ضرة  ..ع��دد م��ن امل�س�ؤولني واملوظفني ب��دي��وان ممثل
احلاكم مبنطقة العني.
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ح�ضرها حوايل � 300شخ�ص

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة عمل توعوية حول حماية العمال من الإجهاد احلراري وتوزع  5000ن�شرة تثقيفية
•• �أبوظبي-الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ور�شة عمل حول �أخطار الإجهاد احلراري وطرق
الوقاية منها ا�ستهدفت من خاللها تثقيف العمال واملقاولني واال�ست�شاريني
واملطورين العاملني يف قطاع البناء والإن�شاء� ،شارك يف الور�شة حوايل300
�شخ�ص ،وذل��ك �ضمن �إط��ار حر�ص دائ��رة التخطيط العمراين والبلديات
على رفع الوعي لدى القائمني على �إدارة املواقع الإن�شائية واملخت�صني يف
�ش�أن البيئة وال�صحة وال�سالمة للقيام بدورهم فى تطبيق ومراقبة االلتزام
مبتطلبات قرار حظر العمل وقت الظهرية وتوفري متطلبات �سالمة العمال
وحمايتهم من الإ�صابة نتيجة لتعر�ضهم لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة �أو الإجهاد
نتيجة الرتفاع درجات احلرارة.
كما ا�ستهدفت الور�شة تعزيز الوعي ب�أهمية اتخاذ الإجراءات الالزمة والإملام
مبتطلبات تنفيذ برنامج �إدارة الإجهاد احل��راري من قبل �أ�صحاب العمل
وامل�شرفني على العمال لوقايتهم من احلر و�آث��اره ال�صحية ال�سلبية وذلك
متا�شيا مع قانون حظر العمل وقت الظهرية ال�صادر من قبل وزارة املوارد
الب�شرية والتوطني يف دولة االمارات العربية املتحدة ،والذى يقت�ضي منع

�أداء الأعمال حتت �أ�شعة ال�شم�س فى الأماكن املك�شوفة من ال�ساعة 12:30
ظهرا حتى  3:00ع�صرا و ي�ستمر مل��دة ثالثة �شهور من  15يونيو اىل
�15سبتمرب.
وحتر�ص البلدية على توعية العمال الذين يعملون حتت �أ�شعة ال�شم�س،
خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف ،حيث من املمكن �أن يتعر�ضوا �إىل العديد من
الأمرا�ض والإ�صابات املهنية ،ومن �أهمها الإجهاد احلراري الذي قد ي�ؤدي
�إىل �ضربة ال�شم�س ،والإن�ه��اك احل��راري ،و الإغ�م��اء ،والتقل�صات والطفح
اجل�ل��دي ،كما ميكن �أن ت ��ؤدي درج��ات احل ��رارة املرتفعة اىل �إ��ص��اب��ات بني
العاملني من خالل تعرق اليدين وال��دوخ��ة ،ومن �أك�ثر العمال املعر�ضني
للإجهاد احل��راري العمال ال��ذي��ن يعملون يف اخل��ارج (مثل عمال البناء،
عمال النظافة ،عمال الزراعة) وبناء على هذه املقدمات يتعني على �أ�صحاب
العمل توفري التوعية والتدريب ال�لازم للعاملني لديهم لفهم ت�أثريات
الإجهاد احلراري وكيفية الوقاية منه ،كما يجب على �أ�صحاب العمل اتخاذ
الإج ��راءات ال�لازم��ة حلماية العاملني م��ن الإج�ه��اد احل��راري مثل توفري
فرتات للراحة ،واملياه ب�شكل دائم و�أماكن مظللة.
و�أكدت البلدية �أن هذه الور�ش التوعوية تعقد بالتعاون وال�شراكة مع مركز

�أبوظبي لل�صحة وال�سالمة املهنية (او�شاد).
مو�ضحة �أن برامج التوعية م�ستمرة حتى � 15سبتمرب املقبل ،حيث قام
فريق العمل ب ��إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة يف بلدية مدينة �أبوظبي
�أثناء اجلوالت التفتي�شية بتوزيع من�شورات ومطبوعات على جميع املواقع
االن�شائية وجنح يف توزيع  ٥٠٠٠ن�سخة من املطبوعات التوعوية والتثقيفية،
بالإ�ضافة �إىل ح�ضور الكيانات الإن�شائية �شخ�صياً ال�ستالم املطبوعات
التثقيفية ،ووا�صلت البلدية التوعية من خالل قنوات التوا�صل االجتماعي،
كما �شملت حملة التوعية موظفي البلدية من خالل �إر�سال ن�شرات توعوية
و�أفالم مرئية.
على ال�صعيد ذات��ه زخ��رت ور�شة العمل مبحاور و�أوراق عمل حول خماطر
الإجهاد احل��راري وطرق الوقاية منه يف م�شاريع ومواقع البناء والإن�شاء،
وتناولت الت�شريعات والقوانني التي تنظم العمل يف ال�صيف وحتظر العمل
عند ف�ترة الظهرية وحثت الور�شة �أ�صحاب العمل واملقاولني على توفري
املرافق واملواد واملعدات التي يحتاجها العمال �أثناء العمل يف فرتة ال�صيف.
كما بينت الور�شة التدابري واالحتياطات ال��واج��ب اتخاذها وتوفريها يف
�أماكن العمل وذل��ك للحماية والوقاية من خماطر الإجهاد احل��راري من

توعية وت��دري��ب و �أم��اك��ن ا�سرتاحة منا�سبة ومياه �شرب ب��اردة ،وحماليل
تروية ،ورعاية طبية كافية وخا�صة عند احلاالت الطارئة.
من جانبها قدمت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني ورقة عمل حتت عنوان
«ق��ان��ون حظر العمل وق��ت ال�ظ�ه�يرة» ،كما ق��دم��ت �إدارة البيئة وال�صحة
وال�سالمة ورقة عمل �أخرى حتت عنوان «الإجهاد احلراري – دور وم�س�ؤولية
بلدية مدينة �أبوظبي» ،بعد ذلك ا�ستعر�ضت الور�شة فيلماً ت�سجيلياً توعوياً
حول الإجهاد احلراري وطرق الوقاية من �آثاره ،ل ُت�ست�أنف بعد ذلك �أعمال
ال��ور��ش��ة م��ن خ�لال ورق��ة عمل حت��ت ع�ن��وان «�أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات للإجهاد
احلراري» ،وورقة حتت عنوان «معدات احلماية من احلر» ،واختتمت �أوراق
العمل مبحا�ضرة حتت عنوان «حماليل الرتوية».
بعد انتهاء �أوراق العمل ُفتح املجال لطرح الأ�سئلة واال�ستف�سارات حول قانون
حظر العمل وقت الظهرية من قبل امل�شاركني يف الور�شة  ،كما قامت البلدية
يف ختام �أعمال الور�شة بتكرمي العديد من اجلهات املتميزة يف جمال تطبيق
�إج ��راءات ال�سالمة من الإج�ه��اد احل��راري واالل�ت��زام بتطبيق قانون حظر
العمل وقت الظهرية تقديرا جلهودهم يف دعم القرار واحلفاظ على �صحة
و�سالمة العمال يف املواقع الإن�شائية .

« �أطفال ال�شارقة » تطلق برناجمها ال�صيفي
•• ال�شارقة -وام:

قدم تدريب ًا لأكرث من  5,000متدرب ومتدربة خالل � 10سنوات يف دورات االيلت�س الدولية

«اخلوارزمي للتدريب» % 80 :ن�سبة جناح املتدربني يف اختبار االيلت�س الدويل
واال�س بوند :هذا الإجناز يرتجم ثقة املجتمع يف مراكز التدريب الوطنية
•• ابوظبي-الفجر

�سجل اخل��وارزم��ي للتدريب يف ابوظبي مت�ي��زاً �أك��ادمي�ي�اً يف
ن�سب جناح املتدربني للح�صول على �شهادة االيلت�س يف اللغة
االجنليزية للعام الأكادميي  2018 2017-والتي بلغت
 80%من اعداد امللتحقني بهذه االمتحانات بينهم 25%
��س�ج�ل��وا م �ع��دالت م�ت�م�ي��زة م��ن  6.5ف�م��ا ف ��وق وذل ��ك وفقاً
لإح�صاء  IDP Educationاحدى ال�شركات امل�س�ؤولة
عن منح �شهادات االيلت�س الدويل.
واك ��د ال��دك �ت��ور واال�� ��س ب��ون��د ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة
اخلوارزمي القاب�ضة على اهمية هذا االجناز االكادميي الذي

يرتجم ثقة املجتمع يف م��راك��ز التدريب الوطنية املعتمدة
م��ن قبل مركز ابوظبي للتعليم وال�ت��دري��ب التقني واملهني
ACTVET
حيث يعترب اخل��وارزم��ي احد هذه املراكز املعتمدة والرائدة
على م�ستوى الدولة ولديه خربة يف جمال تدريب و �إعداد
الراغبني يف احل�صول على االيلت�س ,وجنح املركز يف تدريب
اكرث من  5,000متدرب و متدربة خالل ال�سنوات الع�شر
املا�ضية ,وبلغت ن�سب النجاح فوق  ,80%وهو ما يعك�س متيز
الكوادر التدري�سية والتدريبية املتخ�ص�صة يف املركز.
وم��ن جانبها ق��ال��ت داي��زي �سايو م�س�ؤولة االم�ت�ح��ان��ات من
�شركة IDP Educationان�ن��ا ��س�ع��داء ب�شراكتنا مع

اخلوارزمي للتدريب ,وهذه ال�شراكة حتقق كل يوم معدالت
من��و �إي�ج��اب�ي��ة يف اع ��داد امل�ت��درب�ين وامل �ت��درب��ات ال��راغ�ب�ين يف
احل�صول على االيلت�س لأغرا�ض اكادميية وعملية ,وي�سعدنا
التميز ال��ذي ي�سجله اخل��وارزم��ي يف ارتفاع معدالت النجاح
وح�صول اع��داد كبرية من الطلبة على درج��ات عالية خالل
االمتحان الدويل.
وقد نظم املركز احتفا ًال لتكرمي املتفوقني يف االيلت�س بح�ضور
ك ً
ال من خلدون حميدة املدير التنفيذي للخوارزمي خلدمات
التدريب ودايزي �سايو م�س�ؤولة االمتحانات يف �شركة IDP
 Educationوفريق عمل التدري�س والإدارة يف اخلوارزمي
خلدمات التدريب

م�ساندة توقع اتفاقية تعاون مع فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
•• �أبوظبي-وام:

وقعت �شركة �أبوظبي للخدمات العامة “م�ساندة” اتفاقية
تعاون مع فريق �إدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث لتعزيز
�آف��اق التعاون والتن�سيق امل�شرتك ب�ين اجلهتني يف حاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث والدعم الفني.
وق��ع الإت�ف��اق�ي��ة ��س�ع��ادة را��ش��د ��س��وي��دان ال�ظ��اه��ري الرئي�س
التنفيذ ل�شركة “م�ساندة” مع �سعادة علي نا�صر العامري

من �إدارة ال�ط��وارئ والأزم ��ات وال�ك��وارث بح�ضور ع��دد من
امل�س�ؤولني التنفيذين من اجلانبني.
وتتمحور بنود االتفاقية ب�صورة رئي�سية حول تنظيم �آليات
طلب امل�شاريع يف مرحلة الت�صميم واملعايري الأ�سا�سية يف
�إدارة م�شروع الت�صميم واخلطط الزمنية بالإ�ضافة �إىل
�آلية �إع��داد وت�سليم التقارير الدورية للم�شروع يف مرحلة
الت�صميم وواج �ب��ات ك�لا ال�ط��رف�ين حل�ين ط��رح مناق�صة
الت�صميم ف�ضال عن تنظيم الآلية واملعايري الأ�سا�سية يف

�إدارة تنفيذ امل�شروع �إىل جانب كافة �أعمال �إدارة املرافق والتي
تخت�ص بها �شركة “م�ساندة” من �إدارة احلرا�سة والنظافة
وال�ضيافة وال�صيانة االلكرتوميكانيكية وتوابعها.
و�أك ��د اجل��ان�ب��ان �أه�م�ي��ة و� �ض��رورة ت�سهيل ت�ب��ادل املعلومات
الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل وامل�ب��ادرات اخلا�صة ب�إطار
ه ��ذه امل ��ذك ��رة ..و��س�ي�ع�م��ل اجل��ان �ب��ان ع �ل��ى و� �ض��ع الت�صور
والآليات الالزمة لتبادل املعلومات وذلك وفق ا�سرتاتيجية
احلكومة.

�أطلقت �أط�ف��ال ال�شارقة التابعة
مل�ؤ�س�سة ربع قرن ل�صناعة القادة
واملبتكرين برناجمها ال�صيفي
ل�ل�أط �ف��ال يف خم�ت�ل��ف مراكزها
امل�ن�ت���ش��رة ع �ل��ى م���س�ت��وى مدينة
ال���ش��ارق��ة وامل�ن�ط�ق�ت�ين الو�سطى
وال���ش��رق�ي��ة وال ��ذي ي�ستمر حتى
�أواخ��ر �أغ�سط�س املقبل بالتعاون
مع ع��دد من اجلهات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية.
وت �� �ش �م��ل ال �ب��رام � ��ج ال�صيفية
ال��ور���ش التعليمية والتدريبية
والزيارات التعريفية �إىل املتاحف
وامل�ؤ�س�سات املختلفة واملحا�ضرات
ال� �ت ��وع ��وي ��ة وامل � � �ه� � ��ارات العامة
والثقافية والريا�ضية والتجارب
العلمية والعملية.
و�شهدت املراكز مبدينة ال�شارقة
جم�م��وع��ة م��ن ال��ور���ش املتنوعة
والربامج التي تلهم خيال ال�صغار
ال��ذي��ن ت�ف��اع�ل��وا م��ع الريا�ضات

ال���ش��ائ�ق��ة وال��رح�ل�ات التعليمية
والرتفيهية املختلفة التي ا�شتمل
عليها الربنامج ال�صيفي.
ي �� �ش��ار اىل �أن �أط� �ف ��ال ال�شارقة
��س�ت�ن�ظ��م م �ع �� �س �ك��ري��ن �صيفيني
الأول ال ��ذي ي�ق��ام ب�شكل �سنوياً
وه ��و “مع�سكر �صيفي” حيث
�سيحمل هذا العام �شعار “مغامرة
يف اليابان” و�سيقام خالل الفرتة
م��ن  15يوليو اجل ��اري حتى 2
�أغ�سط�س املقبل مبركزي الطفل
يف احل �ي�رة واخل��ال��دي��ة مبدينة
ال �� �ش��ارق��ة وم ��رك ��زي ال �ط �ف��ل يف
ال �ب �ط��ائ��ح وامل �ل �ي �ح��ة باملنطقة
الو�سطى.
ك� �م ��ا ي � �ق� ��ام م �ع �� �س �ك��ر ال�صيف
الريا�ضي يف الفرتة من 16-5
�أغ�سط�س املقبل يف مركز الطفل
يف حلوان ويت�ضمن جمموعة من
الألعاب الريا�ضية املختلفة .
وقالت �سعادة عائ�شة علي الكعبي
مدير �أطفال ال�شارقة بالوكالة �إن
الربامج ال�صيفية التي تقدم هذا

العام مت �إعدادها مبعايري عالية
بناء على اخلربات التي تتمتع بها
�أط�ف��ال ال�شارقة لتنا�سب �أعمار
وم��واه��ب الأط �ف��ال وت�ع�م��ل على
ت�ط��وي��ره��ا يف خم�ت�ل��ف اجلوانب
الثقافية وال�صحية والريا�ضية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وذل � � ��ك لتدريب
الأطفال على العديد من املهارات
ل�ت���ص�ب��ح � �س �ل��وك �اً دائ� �م� �اً ل �ه��م يف
امل�ستقبل.
و�أ� �ض��اف��ت “ رك��زن��ا ع�ل��ى عن�صر
ال� �ت� �ن ��وع واجل� � � ��ذب يف ال�ب�رام ��ج
ال�صيفية حتى ي�ستطيع الأطفال
امل �� �ش��ارك��ة يف خم�ت�ل��ف الأن�شطة
وذل� � ��ك ل �ف��ائ��دت �ه��ا �إمي � ��ان� � �اً منا
ب� ��أن تنمية م� ��دارك ال�ط�ف��ل تتم
بتدريبه على خمتلف الأن�شطة
ح �ت��ى ن �� �ض �م��ن ل ��ه من� � ��واً عقلياً
وج �� �س��دي �اً م �ت �ك��ام�لا وي�ستطيع
التوا�صل اجتماعيا مع الآخرين
مم��ا ي�ع�م��ل ع�ل��ى ت��رق�ي��ة مواهبه
وت�ط��وي��ره��ا واكت�شافه مل��زي��د من
القدرات لديه “.
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�إعــــــــــــالن
تعلن �سفارة اململكة العربية ال�سعودية يف �أبوظبي طرح
مناف�سة ترميم وا�ستحداث مكاتب �إ�ضافية ملبنى ال�سفارة
وعلى من يرغب التقدم لهذه املناف�سة ا�ستالم كرا�سة ال�شروط
واملوا�صفات ومعاينة املوقع احل�ضور ملقر ال�سفارة مبنطقة
ال�سفارات يف �أبوظبي ومراجعة �إدارة املمتلكات من ال�ساعة
العا�شرة �صباحا وحتى ال�ساعة الثانية بعد الظهر خالل فرتة
الدوام الر�سمي � ,ص.ب.4057:
�سفارة اململكة العربية ال�سعودية� -أبوظبي
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حممد بن را�شد للإ�سكان تنجز  500وحدة �سكنية يف دبي �ضمن مبادرات رئي�س الدولة «رحمه» تعتزم تكثيف جهودها لتعزيز الوعي مبر�ض ال�سرطان
•• دبي -وام:

انتهت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان من ت�شييد  500م�سكن يف
منطقة عود املطينة خالل الربع الثالث من عام  2018التي يتوقع
توزيعها بعد تو�صيل اخل��دم��ات يف �سبتمرب املقبل �ضمن مبادرات
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» .و�أك��د �سامي عبداهلل قرقا�ش املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد للإ�سكان الدور املهم الذي تلعبه املبادرات بالإ�سهام يف رفع
امل�ستوى املعي�شي واالقت�صادي واالجتماعي للمواطنني.
وقال �أن ال�شراكة بني مبادرات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة حفظه

اهلل وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد للإ�سكان �ستنقل قطاع الإ�سكان �إىل
�آفاق جديدة و�ست�سهم يف توفري حياة كرمية ملواطني الإمارة وحتقيق
الإ�ستقرار الإجتماعي لهم ..م�شريا �إىل �أن امل�ساكن التي �ستوزع على
املواطنني �ستكون «م�ساكن منح».
يذكر �أن امل�ساكن اجلديدة مت بنا�ؤها مبوا�صفات ع�صرية تتوافر فيها
�شروط اال�ستدامة واملباين اخل�ضراء حيث يتكون امل�شروع من 292
م�سكنا منف�صال عن فئة عدد  4غرف نوم و 208م�سكنا متال�صقا
بعدد  2غرف نوم كما يتكون امل�شروع من �أربع واجهات متميزة وهي
النموذج املحلي والأندل�سي والإ�سالمي واحلديث مب�ساحات �أرا�ض
�سكنية خمتلفة.

•• �أبوظبي-وام:

ت�سعى جمعية رع��اي��ة مر�ضى ال�سرطان «رح�م��ة» �إىل تكثيف جهودها يف
املرحلة املقبلة بو�ضع مزيد من اخلطط واملقرتحات لتعزيز وعي املجتمع
مبر�ض ال�سرطان وكيفية جتنب الإ��ص��اب��ة ب��ه وحتفيز خمتلف ال�شرائح
وتوعيتهم ب�أهمية التربع ودعم احلاالت املر�ضية والإن�سانية ،وزيادة �سرعة
ا�ستجابة اجلمعية للحاالت الواردة �إليها.
ويف هذا ال�صدد � ..أكد �سعادة الأ�ستاذ الدكتور جمال �سند ال�سويدي مدير
عام مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية ا�ستعداد « رحمة « للتعاون مع م�ست�شفى توام يف جمال مواجهة
مر�ض ال�سرطان ..وذلك يف �إطار حر�ص اجلمعية على التعاون مع خمتلف
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ويل عهد �أم القيوين يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• �أم القيوين -وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود
بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ام�س
اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة
�أم القيوين الذي عقد مبقر املركز
الثقايف بح�ضور ال�شيخ �أحمد بن
�سعود بن را�شد املعال نائب رئي�س
املجل�س ور�ؤ��س��اء ال��دوائ��ر واملدراء
العموم الأع�ضاء.
وات �خ��ذ املجل�س التنفيذي جملة
م��ن ال� �ق ��رارات وال�ت��و��ص�ي��ات التي
من �ش�أنها �أن حتقق ر�ؤية �إمارة �أم
القيوين .. 2021وناق�ش املجل�س
العديد من املو�ضوعات احلكومية
ال �ه��ام��ة واخل� �ط ��ط وامل�شروعات
امل�ستقبلية وذل��ك يف �إط��ار اهتمام
احلكومة بتطوير الأداء وتطبيق
�أف � �� � �ض ��ل امل � �م� ��ار� � �س� ��ات يف جم ��ال
اخلدمات.
واعتمد �سمو رئي�س املجل�س حزمة
م��ن امل �ح �ف��زات ل�ل�م���س�ت�ث�م��ري��ن يف
�إم ��ارة �أم القيوين ب�ه��دف ت�سهيل
�إج � � � � � ��راءات مم ��ار�� �س ��ة الأع � �م� ��ال
وتخفي�ض التكلفة ع��ن �أ�صحاب

الأعمال لت�سيري مزاولة الأن�شطة
اال�ستثمارية م��ا ي�سهم يف حتفيز
االقت�صاد وزي��ادة اال�ستثمارات يف
الإمارة .ومت خالل االجتماع اعتماد
الهياكل التنظيمية باالخت�صا�صات
ل� ��دائ� ��رة ال �ت �ن �م �ي��ة االقت�صادية
ودائ ��رة بلدية �أم القيوين وهيئة
�أم القيوين لال�ستثمار والتطوير
وه �ي �ئ��ة �أم ال �ق �ي��وي��ن ال�صناعية

ودائرة ال�سياحة والآثار .كما اطلع
�سموه على م�شروع تعديل قوانني
الإن� ��� �ش ��اء ل �ل �م �ج �ل ����س التنفيذي
ودائرة التنمية االقت�صادية ودائرة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع �م��راين وه�ي�ئ��ة �أم
ال�ق�ي��وي��ن ل�لا��س�ت�ث�م��ار والتطوير
وه �ي �ئ��ة �أم ال �ق �ي��وي��ن ال�صناعية
ودائرة ال�سياحة والآثار.
واعتمد املجل�س اللوائح التنفيذية

اخل��ا� �ص��ة ب �ق��وان�ين �إن �� �ش��اء دائ ��رة
ال �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �� �ص ��ادي ��ة ودائ� � ��رة
ال �ت �خ �ط �ي��ط ال� �ع� �م ��راين .واطلع
املجل�س على مقرتح تعديل بع�ض
�أحكام قانون تنظيم العالقة بني
م ��ؤج��ري وم���س�ت��أج��ري العقارات
ب�إمارة �أم القيوين ملواكبة الن�شاط
ال � �ع � �ق� ��اري وال � �ت � �ط� ��ور امللحوظ
ال ��ذي ت���ش�ه��ده الإم � ��ارة يف جمال

اال�ستثمارات.
واع� � �ت� � �م � ��د امل � �ج � �ل � �� ��س ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية للقانون رق��م  1ل�سنة
 2016ب�ش�أن �إ�صدار قانون املوارد
الب�شرية يف ح�ك��وم��ة �أم القيوين
ح�ي��ث ت ��أت��ي ال�لائ �ح��ة التنفيذية
للموارد الب�شرية لإر��س��اء معايري
وا� �ض �ح��ة وف �ع��ال��ة يف �إدارة ر�أ� ��س
امل��ال الب�شري وتنميتها وتو�ضيح
واجبات وحقوق املوظفني وتوفري
ب �ي �ئ��ة ع� �م ��ل ج� ��اذب� ��ة ال�ستبقاء
املوظفني.
و�أط� � �ل � ��ق � �س �م��و رئ� �ي� �� ��س املجل�س
امل��رح�ل��ة “الثانية والثالثة” من
“دليل الهوية املرئية” حلكومة
�أم ال�ق�ي��وي��ن ووج ��ه ب��ال�ع�م��ل على
ت�صاميم موحدة ومتكاملة جلميع
اجل�ه��ات املحلية التابعة حلكومة
�أم ال�ق�ي��وي��ن مب��ا يعك�س ر�سالتها
ويحافظ على مكانة وا�ستخدامات
ال�شعار الر�سمي للحكومة.
ومت خ� �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع �إط� �ل��اق
م�ب��ادرة تطبيق موا�صفة “الآيزو
 ”9001ع�ل��ى اجل �ه��ات املحلية
بهدف حت�سني الأداء العام للجهات
كونه ج��زء ال يتجز�أ من مبادرات

ال �ت �ن �م �ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة بالإ�ضافة
اىل ت�ط�ب�ي��ق م�ن�ه�ج�ي��ة التحفيز
والتكرمي يف الإمارة.
وا�ستعر�ض املجل�س �أهم امل�ؤ�شرات
الإح�صائية ال�سكانية واالجتماعية
واالقت�صادية يف الإمارة والتي متت
تغطيتها �ضمن �أن�شطة ميدانية
و�سجلية ب�شكل دوري من قبل �إدارة
التناف�سية والإح���ص��اء يف الأمانة
العامة للمجل�س التنفيذي.
ويف اخلتام �أثنى �سمو ال�شيخ را�شد
بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد
�أم القيوين رئي�س املجل�س التنفيذي

اجلهات ذات ال�صلة بذلك ،و�سعيها لدعم اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات
العربية املتحدة؛ ملواجهة هذا املر�ض.
وخ�لال زيارته امل�ست�شفى ..نوه �سعادته �إىل االهتمام الكبري ال��ذي توليه
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل�ل��دول��ة ل�ل�ق�ط��اع ال���ص�ح��ي ع �م��وم �اً ،ومل��واج �ه��ة مر�ض
ال�سرطان خ�صو�صاً ..م�شريا �إىل �إىل اجلهود التي يبذلها امل�ست�شفى يف
توفري خمتلف اخلدمات العالجية وال�صحية ب�صفة عامة ،وخدمات عالج
مر�ضى ال�سرطان ب�صفة خا�صة .وت�أتي الزيارة يف �إط��ار اجلهود الكبرية
التي تبذلها جمعية «رحمة» على خمتلف امل�ستويات؛ من �أجل دعم مر�ضى
ال�سرطان وم�ساعدتهم على التغلب على هذا املر�ض اخلبيث ،مبا ي�صب يف
دعم اجلهود التي تبذلها دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف مواجهة هذا
املر�ض.

على اجلهود املبذولة من قبل كافة
الأع�ضاء يف �سبيل خدمة املواطن
واملقيم يف الإم��ارة ..وحثهم �سموه
ع �ل��ى امل �ث��اب��رة وال �ع �م��ل لرت�سيخ
امل�ك��ان��ة ال��رائ��دة ل��دول��ة الإم� ��ارات
على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي
وتطوير الأداء امل�ؤ�س�سي والفردي
و�إ�� �س� �ع ��اد امل �ت �ع��ام �ل�ين واالهتمام
بالتميز والإبتكار كعن�صر رئي�سي
يف خمتلف �أوجه العمل احلكومي.
كما ثمن �سموه جهود فريق عمل
امل�سرعات بحكومة دولة الإمارات
لدعمها فريق عمل امل�سرعات ب�أم

القيوين اىل جانب اجلهات التي
� �ش��ارك��ت يف حت� ��دي خ �ف ����ض امل ��دة
ال��زم�ن�ي��ة لإ� �ص��دار رخ���ص��ة البناء
بدائرة بلدية �أم القيوين من 45
ي��وم عمل اىل � 5أي��ام عمل والتي
متثلت يف دائ��رة احلكومة الذكية
ودائ � � � ��رة ال �ت �خ �ط �ي��ط العمراين
وال �ق��وات امل�سلحة ��س�لاح الإ�شارة
والهيئة االحتادية للكهرباء واملاء
و�إدارة الدفاع امل��دين ب��أم القيوين
وم�ؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول
وم�ؤ�س�سة الإم��ارات لالت�صاالت -
ات�صاالت.

يربط جنوب املــدينة بـ�شمالها بـطول  30كيلو مرت

ً
ر�سـميا طـريق ر�أ�س اخلـيمة الدائري
وزير تطوير البنية التحتية يفتتح

عبداهلل النعيمي :الطرق داعما رئي�سيا ل�شبكة الطرق يف املنطقة و�سوف يعزز منظومة ال�سالمة املرورية
•• ر�أ�س اخليمة –الفجر

اف�ت�ت��ح م�ع��ايل ال��دك �ت��ور املهند�س
ع �ب��داهلل ب�ل�ح�ي��ف ال�ن�ع�ي�م��ي وزير
ت�ط��وي��ر البنية التحتية ،ر�سمياً
�أم�س طريق ر�أ�س اخليمة الدائري
الرابط بني جنوب املدينة ب�شمالها،
وال� ��ذي ي �ب��د�أ ج �غ��راف �ي �اً كامتداد
ل�شارع الإمارات ال�سريع من نقطة
ال�ت�ق��اءه م��ع ��ش��ارع ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د و��ص��و ًال اىل طريق ر�أ�س
اخليمة �شعم امل ��ؤدي �إىل �سلطنة
ع�م��ان «م���س�ن��دم» ،ب�ط��ول  30كم
ومبيزانية اجمالية بلغت 410
ماليني دره��م .وق��ام معايل وزير
تطوير البنية التحتية باالفتتاح
الر�سمي للطريق ال�سريع اجلديد

ال��ذي يحيط باملنطقة احل�ضرية
احلالية وتلك املنظورة لل�سنوات
ال�ع���ش��ري��ن ال �ق��ادم��ة مل��دي�ن��ة ر�أ� ��س
اخل �ي �م��ة وب �ط��ول �إج� �م ��ايل ي�صل
�إىل  30كم ،والذي مت تنفذه على
مرحلتني علما �أن��ه �سوف ت�ستمر
ال � ��وزارة ال�ع�م��ل ع�ل��ى اجن ��از عدد
م��ن ج���س��ور امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة دون
ال�ت��أث�ير على ح��رك��ة امل ��رور ،حيث
من املتوقع االنتهاء من االعمال
املتبقية خ�لال الربع الأخ�ير من
العام اجلاري.
اهتمام القيادة :
وق� � ��ال »:ق �ط��اع ال�ب�ن�ي��ة التحتية
يعترب �أح��د �أب��رز القطاعات التي
حت�ظ��ى ب��اه�ت�م��ام ��ص��اح��ب ال�سمو

ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�أخيه
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س
ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جم�ل����س ال � ��وزراء
حاكم دب��ي ،رع��اه اهلل ،ل��دوره��ا يف
دف ��ع ع�ج�ل��ة ال �ت �ق��دم االقت�صادي
واالجتماعي ولتواكب ما �شهدته
دولة الإمارات من تطور ح�ضاري
وعمراين».
و�أك � ��د م�ع��ال�ي��ه �أن وزارة تطوير
ال�ب�ن�ي��ة التحتية ومب�ت��اب�ع��ة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ت�سعى من خالل
ا�سرتاتيجيتها لتطوير الطرق
وت� ��وف�ي��ر � �ش �ب �ك��ة ط � ��رق حديثة

و�آمنة تلبي احتياجات املواطنني
واملقيمني والزائرين للدولة ،وفقاً
لأع �ل��ى امل�ع��اي�ير ال�ع��امل�ي��ة ،م�شرياً
�إىل �أن ه��ذه امل�شاريع ت�شكل نقلة
نوعية يف �شبكات الطرق احلديثة
بالدولة..
املنظومة االجتماعية
واالقت�صادي:
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن ال �ط��رق اجلديد
ميثل داعما رئي�سيا ل�شبكة الطرق
يف امل�ن�ط�ق��ة ال���ش�م��ال�ي��ة ،و�سيكون
ل��ه دورا ب��ارزا يف تعزيز املنظومة
االق � �ت � �� � �ص� ��ادي� ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال �ت �ج ��اري ��ة يف دول � ��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة ،يتكون من ثالث
حارات مرورية لكل اجتاه ب�سرعة

ت���ص�م�ي�م�ي��ة  140ك��م /ال�ساعة
ومت جتهيزه بالعديد من املعابر
امل�ج���س��رة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع�شرة
ت �ق��اط �ع��ات مب ��ا ف �ي �ه��ا تقاطعات
طريف الطريق ال�ستقبال وتوزيع
املرور من و�إىل �أحياء مدينة ر�أ�س
اخليمة بطريقة �سل�سة ال ت�ؤدي
�إىل ا� �ض �ط��راب يف ح��رك��ة امل ��رور
ال��رئ�ي���س�ي��ة ،الف�ت��ا �إىل �أن ال�سعة
امل��روري��ة للطريق ت�صل �إىل 60
�أل��ف مركبة لكل اجت��اه يف اليوم
ال ��واح ��د .ول �ف��ت �إىل �أن افتتاح
الطريق �أم��ام حركة امل��رور ميثل
ا� �س �ت �ك �م��ال ل ��واح ��دة م ��ن املحاور
الرئي�سية ال��راب�ط��ة ب�ين املناطق
االق�ت���ص��ادي��ة ب��ال��دول��ة م��ن �شمال
ال�ب�لاد �إىل جنوبها يف العا�صمة

�أب��و ظبي حيث ميتاز ��ش��ارع ر�أ�س
اخل� �ي� �م ��ة � �ش �ع��م ب� ��وج� ��ود ميناء
رئ �ي �� �س��ي ه ��و م �ي �ن��اء ��ص�ق��ر وع ��دد
كبري من م�صانع قطاع الإن�شاءات
ك��ال �� �س�يرام �ي��ك واال� �س �م �ن��ت ،كما
� �س ��وف ي �ك ��ون ل ��ه ب ��ال ��غ الأث� � ��ر يف
تخفيف االزدح ��ام امل ��روري داخل
م��دي�ن��ة ر�أ�� ��س اخل�ي�م��ة مب��ا ي�صل
�إىل  % 30تقريباً يف حده الأدنى

ونظراً لأن ال�شاحنات هي العن�صر
الأه � ��م ال� ��ذي ي �ت��م �إخ ��راج ��ه من
مكونات مرور املدينة عند ت�شغيل
الطريق ف�إن التقاطعات الرئي�سية
داخ� � ��ل ر�أ� � � ��س اخل �ي �م��ة �ست�شهد
انخفا�ضا يف الت�أخري مب��ا ال يقل
ع��ن  40%م��ن وق��ت الرحالت،
عما كانت عليه �سابقاً.
ك �م��ا �أ�� �ش ��ار م �ع��ايل وزي� ��ر تطوير

البنية التحتية� ،إىل �أن الطريق
اجلديد الذي ميثل �شريانا حيويا،
�سي�ساهم يف خف�ض عدد احلوادث
امل � ��روري � ��ة ب �ن �� �س��ب م �ت �ف��اوت��ة وال
�سيما ب�سبب تقليل ح��دة احتكاك
املركبات بال�شاحنات ،م�ؤكدا على
دور م�ث��ل ه��ذه امل���ش��اري��ع ال�ت��ي مت
تنفيذها وفق املوا�صفات واملعايري
العاملية ،يف دعم م…

انطالق عمليات �شبكة الإذاعة العربية من مقرها الرئي�سي اجلديد يف دبي للإعالم
•• دبي-وام:

على مدار خم�سة �أيام

مطار ال�شارقة ي�ست�ضيف املعر�ض املتنقل ملتحف التاريخ الطبيعي والنباتي
•• ال�شارقة-الفجر:

ي�ست�ضيف م�ط��ار ال�شارقة خالل
الفرتة من � 10إىل  14من �شهر
يوليو احل��ايل يف قاعة القادمون،
امل �ع��ر���ض امل�ت�ن�ق��ل مل�ت�ح��ف التاريخ
الطبيعي والنباتي ال��ذي تنظمه
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية

يف خم�ت�ل��ف ال ��دوائ ��ر وامل�ؤ�س�سات
احلكومية بال�شارقة ،بهدف �إتاحة
امل�ج��ال �أم��ام �أك�بر ق��در ممكن من
�شرائح املجتمع لزيارته والتعرف
ع� �ل ��ى م � ��ا ي �ت �� �ض �م �ن��ه م � ��ن �صور
ومعلومات ثرية تو�ضح الفروقات
املناخية ،وطريقة تك ّيف حيوانات
ال�صحراء مع البيئة ،و�شرح دورة

ال�صخور يف الطبيعة ،والعالقة
ب�ين ال� ��زالزل وال�ب�راك�ي�ن و�أماكن
حدوثها يف العامل ،و�أهم النباتات
املحلية وا�ستخداماتها وطريقة
جتفيفها وحفظها.
وت��أت��ي ا�ست�ضافة ه��ذا املعر�ض يف
�إط��ار حر�ص هيئة مطار ال�شارقة
ع �ل��ى دع ��م امل � �ب� ��ادرات والأن�شطة

املجتمعية ال�ت��ي ت�ستهدف تعزيز
املكانة الإقليمية والعاملية لإمارة
ال�شارقة ،وتدعيم املكانة ال�سياحية
وال �ب �ي �ئ �ي��ة ل� �ل ��إم� � ��ارة ،وتعريف
اجلمهور بها ون�شر ثقافة الوعي
البيئي للموظفني وامل�سافرين،
و�إبراز دور املتاحف الثقايف الفعال
يف تطوير املجتمعات املحلية.

�أعلنت �شبكة الإذاع��ة العربية � -أك�بر �شبكة �إذاع�ي��ة يف املنطقة  -انطالق
عملياتها من مقرها الرئي�سي اجلديد يف مدينة دبي للإعالم والذي ي�ضم
�أحدث التقنيات الإعالمية مب�ستويات وبنية حتتية عاملية تغطي �أكرث من
 41ا�ستديو �إذاعي ورقمي للإنتاج ال�صوتي واملرئي.
ويعترب املقر اجلديد لل�شبكة خطوة جديدة لتعزيز ر�ؤيتها يف تقدمي من�صة
متعددة الو�سائط يف عامل الإذاعة الرقمية املرئية وال�صوتية حيث مت تزويد
املبنى ب�أكرث من  50كامريا تنقل املحتوى الإذاع��ي عرب الو�سائط املرئية
املختلفة من �صفحات التوا�صل االجتماعي واملحطات التلفزيونية واملواقع
الإلكرتونية بهدف تعزيز التجربة الرتفيهية واملعلوماتية التي تقدمها
القنوات املختلفة يف ال�شبكة.
وحر�صت �شبكة الإذاع��ة العربية على تعزيز �إر�سالها ال��ذي يغطي جميع
مناطق الدولة و�إماراتها من خالل حتديث وتطوير جهاز الإر�سال الرئي�سي
اخلا�ص بها والواقع يف برج �أملا�س يف منطقة �أبراج بحريات اجلمريا �إ�ضافة
�إىل جهاز الإر�سال الثانوي الواقع يف �أبراج الإمارات �أحد �أهم �أيقونات �إمارة
دبي و�أحد �أعلى املباين ارتفاعا فيها.
ويعمل املقر الرئي�سي اجلديد كمن�صة موحدة جتمع بني جميع وظائف
وعمليات ال�شبكة من �إنتاج للمحتوى والت�سويق واملبيعات والإدارة املالية
وتكنولوجيا البث الإذاعي والإدارة العامة.
و�أع��رب حممود الر�شيد مدير عام �شبكة الإذاع��ة العربية عن فخره بكون
ال�شبكة �أحد �أهم منافذ الرتفيه والأخبار للماليني من امل�ستمعني واملتابعني
من �أكرث من  200جن�سية  ..م�شريا �إىل احلر�ص ال�شبكة على �أن تعك�س
من خالل من�صاتها �أ�سلوب وجودة احلياة التي يتعاي�ش بها �شعب الإمارات
من مواطنني ومقيمني.
و�أ�ضاف �أن االنتقال �إىل املقر الرئي�سي اجلديد من �ش�أنه �أن ي�ساهم ب�شكل
فعال يف تطوير خدمات ال�شبكة وجودة عملياتها التي تقدمها عرب �إذاعاتها
ومواقعها و�صفحاتها للتوا�صل االجتماعي من خالل �أحدث ما قدمه العامل
من معدات وو�سائط �سمعية ومرئية وكل ذلك ي�أتي تزامنا مع توجيهات
القيادة الر�شيدة بتقدمي اخلدمات الذكية والتعامل الذكي واالبتكار يف
العمل للقطاعني العام واخلا�ص .
ويحتوي املقر الرئي�سي اجلديد على  12ا�ستديو ي�ضم �أح��دث الو�سائل

والتقنيات الإذاع�ي��ة العاملية مثل �شا�شات لوحية تعمل باللم�س لهند�سة
ال�صوت �إ�ضافة �إىل  28جناحا للإنتاج املرئي وال�صوتي.
وتتيح ال�شا�شات اللوحية  -التي تعمل باللم�س ويزيد عددها عن � 150شا�شة
 فر�صة التحكم الفوري بالو�سائط ال�صوتية املختلفة من قبل املذيعني�إ��ض��اف��ة �إىل �إم�ك��ان�ي��ة حت��دي��د خ�صائ�ص خمتلفة تبعا ملتطلبات الإر�سال
اخلا�صة بكل برنامج وفقا لأكرث ممار�سات امللكية الفكرية تطورا يف العامل.
ويجمع املقر الرئي�سي اجل��دي��د جميع املكاتب الإخ�ب��اري��ة التابعة ل�شبكة
الإذاعة العربية بلغاتها العربية والإجنليزية والهندية وامللياملية والفار�سية
والفلبينية لتعزز مكانتها كمن�صة �إخبارية رائدة تبث  185ن�شرة �إخبارية
يوميا من خالل فريق عمل متعدد اللغات ير�صد م�ستجدات العامل لينقلها
من خالل ن�شراته ال�سمعية واملرئية �إىل امل�ستمعني ب�أ�سرع وقت ممكن .كما
ي�ضم املقر اجلديد لل�شبكة �شركة الإنتاج “بليز” التابعة ل�شبكة الإذاعة
العربية حيث يحتوي على ا�ستديو ت�صوير حي تزيد م�ساحته عن �ألف قدم
مربع جمهز ب�أحدث تقنيات الإنتاج عامليا �إ�ضافة �إىل �صالة عر�ض متكاملة
للإنتاج التلفزيوين و�أربعة �أجنحة للتحرير والإنتاج املرئي.
ويتميز املقر الرئي�سي اجلديد لل�شبكة باحتوائه على �أول لوح �ستادر جلي�سر
هند�سي متعدد الو�سائط يف العامل �إ�ضافة �إىل �أكرب لوح لهند�سة ال�صوت من
�ستادر جلي�سر يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
جدير بالذكر �أن �شبكة الإذاعة العربية تبث �إر�سالها من خالل  18حمطة
م��ن بينها  9حمطات �إذاع�ي��ة لأك�ثر م��ن  200جن�سية تعي�ش على �أر�ض
الدولة كل يوم لتكون �أكرب �شبكة �إذاعية يف منطقة ال�شرق الأو�سط .وت�ضم
املحطات الإذاعية التابعة لل�شبكة كال من اخلليجية  100.9والعربية 99
وفريجني  104.4ودب��ي  92ودب��ي �آي  103.8و�سيتي  101.6وهيت
 96.7و�شوما  93.4وتاغ .91.1
ويبلغ ع��دد امل�ستمعني ملختلف املحطات الإذاع �ي��ة التابعة ل�شبكة الإذاعة
الت�سويقية �أكرث من  4.56مليون م�ستمع �أ�سبوعيا بح�سب النتائج التي
ن�شرتها �شركة نيل�سن ل�ل�أب�ح��اث وال��درا��س��ات الت�سويقية م��ؤخ��را والذي
ي�شكل ن�سبة  54%من �سكان دولة الإمارات الذين تزيد �أعمارهم عن 10
�سنوات.
وي�ساهم املقر الرئي�سي اجلديد ل�شبكة الإذاع��ة العربية يف تطوير و�إنتاج
حمتوى ترفيهي ومعلوماتي مبتكر وف��ري��د م��ن خ�لال �أح��دث التقنيات
ل�ضمان �أعلى جودة ممكنة يف �إي�صال املعلومات والرتفيه ال�سمعي واملرئي.
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ت�سجيل � 14ألف �ساعة يف من�صة �شرطة دبي الذكية للتطوع منذ انطالقها
•• دبي:

ن � ّف��ذ امل�ت�ط��وع��ون امل�ن���ض�م��ون �إىل من�صة ��ش��رط��ة دبي
الذكية للتطوع �أك�ثر م��ن � 14أل��ف �ساعة تطوع منذ
ان �ط�لاق املن�صة يف �شهر ف�براي��ر امل��ا��ض��ي ،ب��واق��ع 41
مبادرة وفعالية م ّثلت فر�صة لتطوع  533متطوعا من
خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة رجاال ون�ساء.
وق��ال امل�لازم �أول مهند�س خليفة ال��روم مدير من�صة
التطوع �إن �إطالق املن�صة جاء تنفيذا لتوجهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان حفظه اهلل ب�أن

يحمل عام � 2018شعار “ عام زايد” ويكون منا�سبة
وطنية لالحتفاء بالقائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان  -ط َّيب اهلل ثراه  -مبنا�سبة ذكرى
م��رور مئة عام على ميالده ،والعمل على حتقيق عدة
�أه��داف جت�سد مبادئه وقيمه وتخلد �إرث��ه مب�شروعات
وم �ب��ادرات ع��دة ،وا�ستكماال ل�ع��ام اخل�ير ال��ذي ا�ستند
لثالثة حماور �أحدها التطوع.
و�أك��د امل�ل�ازم �أول ال��روم �أن �إط�ل�اق املن�صة ي��أت��ي �أي�ضا
جت�سيدا ملقولة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء

حاكم دب��ي رع��اه“ ،التطوع نبل وقيمة للإن�سان ،وال
ي�شعر الإن�سان ب�أهميتها �إال �إذا �أعطى بال مقابل ،وال
ي�شعر املجتمع باحلياة �إال �إذا تكاتف و�أ�سند القوي فيه
ال�ضعيف” ،م�ضيفا �أنهم ي�شعرون بالفخر لتوجيهات
�سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دب��ي رئي�س املجل�س التنفيذي ل�ل�إم��ارة بتعميم
املن�صة على جميع الدوائر احلكومية يف الإمارة ،م�ؤكدا
�أنهم م�ستمرون على النهج مبتابعة وتوجيهات �سعادة
اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي.
وب�ّي�نّ �أن املن�صة ال��ذك�ي��ة للتطوع ت�ع��زز دور ومفهوم

امل�س�ؤولية املجتمعية ل��دى امل��وظ�ف�ين يف �شرطة دبي� ،أن املن�صة متكن املتطوع من �إدخ��ال بياناته وفق رقمه
والذين بدورهم يعززونها يف البيئة املجتمعية املحيطة ال��وظ�ي�ف��ي ،و�إ� �ض��اف��ة م��ا ل��دي��ه م��ن م �ه��ارات وتعزيزها
ل�ك��ل واح ��د م�ن�ه��م ،وب��ذل��ك ن���س��اه��م يف ت��ر��س�ي��خ ثقافة بال�شهادات املطلوبة ،وبذلك �سيمتلك املوظف ملفا خا�صا
التطوع يف املجتمع الإماراتي ،م�ؤكدا �أن دولة الإمارات به داخل النظام يحوي كافة املعلومات و�ساعات التطوع
العربية املتحدة اليوم غدت عنوانا للكرم والعطاء وفعل التي حققها م��ن م�شاركاته اخلارجية �أي�ضا ،وه��و ما
�سيدعم عملية اختياره يف املبادرة �أو الفعالية ،م�ؤكدا �أن
اخلري.
و�أو� �ض��ح �أن املن�صة تنظم �آل�ي��ة ال�ت�ط��وع ب�شكل �شامل �آلية التطوع متتد �إىل قيام كل من�سق فعالية �أو مبادرة
ُيتيح للموظفني �إمكانية االط�لاع على كافة املبادرات بالإ�شراف والت�أكد من م�شاركة املتطوعني امل�سجلني يف
والفعاليات واملنا�سبات ،واختيار م��ا يتنا�سب للتطوع النظام ،وتقييم �أدائ�ه��م وفعالية م�شاركتهم ،وم��ن ثم
وفقا ملا يتمتعون به من مهارات و�إمكانيات ،م�شريا �إىل منحهم �شهادة معتمدة عرب بريدهم االلكرتوين.

اختتام االجتماع الوزاري الثامن ملنتدى التعاون بني ال�صني والدول العربية
•• بكني -وام:

اختتمت �أم����س الأول يف العا�صمة
ال���ص�ي�ن�ي��ة ب �ك�ين �أع �م ��ال االجتماع
ال � ��وزاري ال �ث��ام��ن مل�ن�ت��دى التعاون
ال���ص�ي�ن��ي ال �ع��رب��ي ب�ح���ض��ور وزراء
خارجية ال��دول العربية و�أم�ين عام
جامعة ال ��دول العربية �إىل جانب
وان ��غ ي��ي وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة وع�ضو
جمل�س الدولة ال�صيني.
و�أع �ل��ن وان ��غ ي��ي م�ست�شار الدولة
وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة ال���ص�ين  -خالل
م ��ؤمت��ر �صحفي ع�ق��د �أم ����س االول
عقب اخ�ت�ت��ام االج�ت�م��اع ال� ��وزاري -
�أن ال�صني وال ��دول العربية وقعت
ث�لاث وثائق مهمة تعزز ال�صداقة
التقليدية وترتقي بالتعاون يف �إطار
مبادرة احلزام والطريق .BRI
و��ش�م�ل��ت ال��وث��ائ��ق ال �ث�ل�اث  -وهي
�إع � �ل� ��ان ب� �ي� �ج�ي�ن وخ � �ط� ��ة العمل
 2020-2018والإع�ل�ان ب�ش�أن
احل � ��زام وال �ت �ع��اون ع �ل��ى ال �ط��رق -
التعاون يف ما يقرب من  20جماال
مثل التجارة واال�ستثمار وال�صناعة
والطاقة والثقافة وو�ضعت الوثائق
�أف�ك��ارا رئي�سية للتعاون امل�ستقبلي

ب �ي�ن اجل ��ان� �ب�ي�ن يف �إط � � ��ار م� �ب ��ادرة
احل��زام والطريق ال�صينية �إ�ضافة
�إىل ال�ت��و��ص��ل �إىل �أك�ث�ر م��ن 100
�إج �م��اع ح��ول ال �ت �ع��اون ب�ين ال�صني
و�شركائها العرب.
وعرب عادل اجلبري وزير اخلارجية
ال�سعودي رئي�س اجلانب العربي يف
امل�ن�ت��دى ع��ن ث�ق��ة ال���ش��رك��اء العرب
يف م���س�ت�ق�ب��ل ال �ع�ل�اق��ات ال�صينية
ال�ع��رب�ي��ة ..م�ضيفا �أن دول ال�شرق
الأو�سط تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي

جيد يربط ب�ين ث�لاث ق��ارات وهي
م�ن�ط�ق��ة ك �ب�ي�رة وال �� �ص�ين وال� ��دول
ال�ع��رب�ي��ة ت��رب�ط�ه�م��ا ع�لاق��ة وثيقة
 ..متوقعا �أن يكون ال��دول العربية
�شريكا قويا لل�صني  ..م�شريا �إىل
�أن مبادرة احلزام والطريق ت�شرع يف
حتقيق الرخاء والتطور امل�شرتك.
م��ن ناحيته �أك��د �أح�م��د �أب��و الغيط
الأمني العام جلامعة الدول العربية
�أه�م�ي��ة االج �ت �م��اع ال � ��وزاري ملنتدى
التعاون ال�صيني العربي  ..منوها

�إىل �أن ح���ض��ور امل ��ؤمت��ر مل ي�سبق
له مثيل فقد ح�ضره جميع وزراء
اخلارجية العرب ال�ـ  21االجتماع
ما ي��دل على �أن كل ال��دول العربية
ت�ع�ت�ق��د �أن� ��ه ي�ن�ب�غ��ي ع�ل�ي�ه��م تقوية
العالقات مع ال�صني.
من جهته �أ�شاد وان��غ يي باالجتماع
الذي اعتربه تاريخيا ..م�شريا �إىل
�أن �إعالن الرئي�س ال�صيني �شي جني
بينغ ت�أ�سي�س “�شراكة ا�سرتاتيجية
م��وج �ه��ة ن �ح��و امل���س�ت�ق�ب��ل للتعاون

ال�شامل والتنمية امل�شرتكة” بني
ال���ص�ين وال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة ق��د فتح
� �ص �ف �ح��ة ج ��دي ��دة ل �ل �ع�ل�اق��ات بني
اجل��ان �ب�ين .و�أ�� �ض ��اف �أن االجتماع
ع��زز ال�سالم حيث حت��دث الرئي�س
ال�صيني عن ا�ستعداد ب�لاده لدعم
ال �� �س�ل�ام واال�� �س� �ت� �ق ��رار يف ال�شرق
الأو�سط مع �شركائها العرب  ..الفتا
�إىل �أن مقرتحات الرئي�س ال�صيني
مت ا�ستقبالها ب�شكل �إيجابي  ..فيما
وع��د وان��غ ب��أن توا�صل ال�صني دعم

حقوق ال�شعوب العربية امل�شروعة
وال � ��دف � ��ع ب� ��اجت� ��اه احل� � ��ل ال � �ع� ��ادل
واملن�صف للق�ضية الفل�سطينية.
وك ��ان ال��رئ�ي����س ال�صيني ��ش��ي جني
بينغ ق��د ق��ال  -يف كلمة ل��ه خالل
امل� �ن� �ت ��دى � -إن ال �� �ص�ي�ن وال� � ��دول
العربية اتفقتا على �إق��ام��ة �شراكة
ا� �ست��رات �ي �ج �ي��ة � �ص �ي �ن �ي��ة  -عربية
م�ستقبلية للتعاون ال�شامل والتنمية
امل���ش�ترك��ة ..فيما ��ش��رح وج�ه��ة نظر
اجل ��ان ��ب ال �� �ص �ي �ن��ي ب �� �ش ��أن تعزيز
م�ستوى العالقات ال�صينية العربية
ور�سم التعاون اجلماعي �إ�ضافة �إىل
�شرح حل ال�صني للق�ضايا الراهنة
املتعلقة بال�سالم والتنمية يف ال�شرق
الأو� � � �س � ��ط .ك �م��ا ق � ��دم مقرتحات
جديدة حول التعاون الإ�ضايف حول
مبادرة احلزام والطريق  BRIبني
ال�صني وال ��دول العربية ي��ذك��ر �أن
م�ن�ت��دى ال�ت�ع��اون ال�صيني العربي
مت ت�أ�سي�سه قبل  14عاما لت�سهيل
تعاون ال�صني وتوا�صلها مع الدول
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ك� �ك ��ل وي� �ع ��د االج� �ت� �م ��اع
ال ��وزاري الآل�ي��ة ال��دائ�م��ة للمنتدى
وي�ع�ق��د ك��ل ��س�ن�ت�ين م��ع خ �ي��ار عقد
دورات ا�ستثنائية �إذا لزم الأمر.

�شرطة دبي تدعو للت�سجيل يف برنامج �أمن امل�ساكن الذكي
•• دبي-الفجر:

دع��ت الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية يف
�شرطة دب��ي ،املواطنني واملقيمني لال�شرتاك يف خدمة
برنامج �أمن امل�ساكن الذكي عرب تطبيق �شرطة دبي على
الهواتف الذكية ،وع�بر موقع �شرطة دب��ي على �شبكة
الإنرتنت العاملية ،وذلك خالل م�ؤمتر �صحايف عقدته
يف مقر الإدارة العامة للتحريات وامل�ب��اح��ث اجلنائية
لإطالق حملة �أمن امل�ساكن بالتعاون مع �إدارة التوعية
الأمنية يف الإدارة العامة للإ�سعاد املجتمع.
وح�ضر امل�ؤمتر الذي حمل �شعار “م�سكن �آمن” ،املقدم
را��ش��د عبد الرحمن ب��ن ظ�ب��وي الفال�سي م��دي��ر �إدارة
الرقابة اجلنائية يف الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجل�ن��ائ�ي��ة ،وال��رائ��د را� �ش��د الكتبي م��ن �إدارة التوعية
الأمنية وعدد من ال�ضباط وال�صحافيني.
و�أك��د املقدم ابن ظبوي �أن برنامج خدمة �أمن امل�ساكن
الذكية ،هو عبارة خدمة �أمنية وقائية حلماية منازل
اجلمهور �أثناء ق�ضائهم �إجازاتهم داخل �أو خارج الدولة امل�شرتكني حيث ارتفعت ن�سبة عدد امل�سجلني فيها �إىل � ،www.dubaipolice.gov.aeأو من خالل
�أو خالل �سفرهم لأي �أ�سباب �أخ��رى ،وقد مت تطويرها  35%ه ��ذا ال �ع��ام م �ق��ارن��ة ب �ـ  30%ال �ع��ام املا�ضي ،مراكز خدمة العمالء مبراكز ال�شرطة وذل��ك بتعبئة
هذا العام لت�صبح ذكية بالكامل بالتعاون وال�شراكة مع و 17%يف العام  ،2016و 15%خالل العام  ،2014ا�ستمارة (�أمن امل�ساكن) .و�أو�ضح �أنه با�ستطاعة �صاحب
ال��دوائ��ر احلكومية والقطاع اخل��ا���ص ،وتعمل اخلدمة م�شرياً �إىل �أن �شرطة دبي تهدف من خالل الربنامج املنزل اال�شرتاك يف اخلدمة من البلد الذي و�صل �إليه
على �إر��س��ال �إ�شعار �إىل غرفة العمليات يف �شرطة دبي �إىل خف�ض معدل اجلرمية الواقعة على امل�ساكن واحلد عرب �شبكة االنرتنت �إذا كان قد ن�سي ذلك قبل �سفره،
يف حال دخول �أي �شخ�ص غريب على منزل امل�شرتك يف منها ،وزي��ادة ع��دد امل�شرتكني �إىل  50%خ�لال العام ويف حالة اال�ستف�سار ميكنه االت�صال على مركز االت�صال
اخلدمة.
 .2018و�أك��د �أن الإدارة العامة للتحريات واملباحث على الرقم  901لال�ستف�سار وطلب اخلدمة ،م�ؤكداً �أن
اجلنائية تقوم بتلقي طلبات اال�شرتاك باخلدمة على خدمة �أمن امل�ساكن ومنذ �إطالقها �ساهمت يف احلد من
 35%ارتفاع امل�شرتكني
ول�ف��ت امل �ق��دم اب��ن ظ�ب��وي �إىل �أن خ��دم��ة ب��رن��ام��ج �أمن مدار ال�ساعة عرب اخلدمات الذكية وعن طريق املوقع جرائم �سرقات املنازل.
امل�ساكن الذكي ت�شهد �إقبا ًال من قبل املواطنني واملقيمني ال��ر��س�م��ي الإل� �ك�ت�روين ل�ل�ق�ي��ادة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دبي وق ��دم امل �ق��دم اب��ن ظ �ب��وي ��ش��رح�اً ح��ول م��راح��ل تطور

برنامج خدمة �أمن امل�ساكن منذ العام  2004و�صو ًال
�إىل حتوله لربنامج ذك��ي متكامل متتلك �شرطة دبي
ح�صرياً ملكيته الفكرية ،م�ستعر�ضاً يف الوقت ذاته �آليات
تطور اخل��دم��ة وزي ��ادة جودتها وج�ه��ود الإدارة العامة
للتحريات وامل�ب��اح��ث اجلنائية يف التوعية بالربنامج
من خالل تركيب لوحات �إر�شادية يف املناطق ال�سكنية،
والتوعية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي والتعاون مع
القطاع اخلا�ص بهدف تزويد املنازل امل�شرتكة بكامريات
خا�صة.
ن�صائح للم�سافرين
وحث املقدم ابن ظبوي امل�سافرين يف الإجازات ب�ضرورة
�إي��داع الأم ��وال واملقتنيات الثمينة مثل امل�ج��وه��رات يف
البنوك� ،أو نقلها �إىل منزل قريب �أو �صديق موجود
يف الدولة ،وعدم ترك ال�سيارة خارج املنزل خالل فرتة
�سفر �صاحبها �إىل اخل ��ارج ف�ترة ط��وي�ل��ة ،وو�ضعها يف
موقف داخلي مغلق بباب من اخلارج.
و�شدد على �أهمية ت�أمني بوابة املنزل اخلارجية ،بحيث
ال تك�شف عن الو�ضع يف الداخل حتى ال يتل�ص�ص �أحد
وي ��درك �أن امل�سكن خ ��الٍ  ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت��رك مفاتيح
املنزل والغرف مع �صديق يتوىل العناية به با�ستمرار،
والت�أكد من عدم تعر�ضه لل�سرقة �أو ح��دوث ت�سرب يف
املياه �أو خلل يف الكهرباء.
ولفت �إىل �ضرورة �إحكام �إغالق باب املنزل ونوافذه جيداً
ب�أقفال يف�ضل �أن تكون �إلكرتونية �صعبة الفتح ،وعدم
ت��رك عمال �أو خ��دم يف امل�ن��زل خ�لال ف�ترة الغياب لأن
وجودهم مبفردهم يغريهم بارتكاب �أ�شياء ممنوعة مثل
ا�صطحاب غرباء �إىل الداخل �أو �سرقة املكان ب�أنف�سهم.

«زايد العليا» تختتم دورة تدريبية حول «لغة الإ�شارة الإماراتية»
العام مل�ؤ�س�سة زايد �إن الدورة تهدف لرفع درجة الوعي
•• العني -وام:
لدى فئات املجتمع كافة بق�ضايا �أ�صحاب الهمم والتي
اختتمت م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي �ست�ساعدهم يف كيفية التعامل مع تلك الفئات ومنهم
االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة �أوىل ال � ��دورات التخ�ص�صية فئة ال�صم  ..الفتا �إىل تكثيف امل�ؤ�س�سة وزيادة الأن�شطة
التدريبية ال�ت��ي نظمتها ل�ل�ت��درب على لغة الإ�شارة التوعوية والتثقيفية املوجهة بهذا ال�ش�أن.
الإم��ارات �ي��ة ل �ـ  20م��ن م��وظ�ف��ي ح��دي�ق��ة احليوانات و�أ�ضاف �أن امل�ؤ�س�سة تبنت �إ�صدار معجم “لغة الإ�شارة
والأح �ي��اء املائية يف مدينة العني وقدمها نخبة من الإم��ارات��ي لل�صم” جلمع م�صطلحات لغة الإ�شارة
املدربني امل�ؤهلني من كوادر امل�ؤ�س�سة مب�شاركة �أ�صحاب امل�ح�ل�ي��ة الإم ��ارات� �ي ��ة وت��وث�ي�ق�ه��ا يف ق��ام��و���س معتمد
الهمم م��ن ال�صم يف �إط��ار جهودها لن�شر ثقافة لغة حتت �شعار “نحو معجم لغة �إ�شارة �إماراتي موحد”
الإ�شارة لدمج ال�صم ومتكينهم يف املجتمع.
وتعمل على ن�شر مفردات وكلمات لغة الإ�شارة يف �إطار
وق��ال �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان الأمني �أول��وي��ات�ه��ا اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ول�ت��أ��ص�ي��ل ب��رام��ج الدمج

الأك��ادمي��ي وال��وظ�ي�ف��ي واملجتمعي لأ��ص�ح��اب الهمم
وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية ويف �إطار جهود امل�ؤ�س�سة
لتطبيق �أرق��ى معايري ال��رع��اي��ة وال�ت��أه�ي��ل لأ�صحاب
الهمم.
و�أ�شار احلميدان �إىل ترحيب امل�ؤ�س�سة بتنفيذ �أية دورات
تدريبية لكل الدوائر وامل�ؤ�س�سات واجلهات احلكومية
واخلا�صة لتدريب موظفيها للتعرف على لغة الإ�شارة
الإماراتية وذلك بهدف ت�سهيل خدمة �أ�صحاب الهمم
من فئة ال�صم لتمكينهم يف املجتمع  ..م�شريا �إىل �أن
حديقة احليوانات والأحياء املائية ت�شهد زي��ارات من
جميع فئات املجتمع وال�سيما �أ�صحاب الهمم ومنهم

فئة ال�صم وهو ما يتطلب التوا�صل معهم لال�ستمتاع
ب��ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن �� �ش �ط��ة ومب ��ا ت�ضمه احل��دي �ق��ة من
مناطق.
جدير بالذكر �أن ال��دورة ا�ستمرت خم�سة �أيام يف مقر
مركز العني لرعاية وت�أهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة
مب�ع��دل � 20ساعة تدريبية وت�ضمنت التعرف على
احلروف الأبجدية وثقافة الأ�صم و�أ�س�س وقواعد لغة
الإ�شارة الإماراتية وكيفية التوا�صل مع �أ�صحاب الهمم
من فئة ال�صم بطريقة مب�سطة لتقدمي اخلدمات لهم
مع تنفيذ متارين عملية للت�أكد من م��دى ا�ستيعاب
امل�شاركني للربنامج وتعرفهم على لغة الإ�شارة لل�صم.

�أخبار ال�ساعة ..
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تقدير دويل لدور الإمارات يف حتقيق
اال�ستقرار يف القرن الأفريقي
•• �أبوظبي-وام:

قالت ن�شرة �أخبار ال�ساعة �إن االتفاق الذي وقعته كل من �إثيوبيا و�إريرتيا ب�إنهاء
ال�ن��زاع الطويل ب�ين البلدين �أول �أم����س �شكل حدثا تاريخيا ل��ه دالل�ت��ه و�أهميته
الكبرية بالن�سبة �إىل دول املنطقة والعامل وخا�صة �أنه ي�أتي تتويجا جلهود امل�صاحلة
التي قادتها دولة الإمارات العربية املتحدة مر�سخة بذلك دورها الرائد يف تعزيز
الأمن وتوطيد دعائم اال�ستقرار وخدمة الق�ضايا التي من �ش�أنها �أن تن�شر ال�سالم
والطم�أنينة يف العامل.
وحتت عنوان “تقدير دويل لدور الإمارات يف حتقيق اال�ستقرار يف القرن الإفريقي”
� ..أ�ضافت �أنه عندما زار �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة العا�صمة الإثيوبية �أدي�س �أبابا ال�شهر
املن�صرم والتقى رئي�س الوزراء �أبي �أحمد كان يحمل معه مبادرة حل الأزمات التي
تع�صف ب�أمن منطقة القرن الإفريقي وخا�صة ال�ن��زاع الطويل ال��ذي خيم على
العالقات الإن�سانية بني ال�شعبني الإثيوبي والإري�تري ولهذا مل يدخر �سموه �أي
جهد يف �سبيل تذليل ال�صعاب التي ظلت تقف يف وجه العالقات بني البلدين طوال
عقدين من الزمن.
وق ��ال ��ت ال �ن �� �ش��رة ال �� �ص ��ادرة ام ����س ع ��ن م��رك��ز الإم� � � ��ارات ل �ل��درا� �س��ات والبحوث
اال�سرتاتيجية� ..إن تلك اجلهـود ت�أتي �أكـلها يف �أقـل مـدة بعد زيارة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان �إىل �إثيوبيا لت�أتي من�سجمة م��ع تطلعات دول
املنطقة والعامل يف تر�سيخ مفاهيم الت�سامح واحلوار والتعاي�ش بعد هيمنة �صراع
�شرد و�أ�سقط �آالف ال�ضحايا.
و�أو�ضحت �أن �سيا�سة دولة الإم��ارات القائمة على ن�شر ال�سالم وحل النزاعات بني
ال�شعوب تنبع من تقليد �أ�صيل �أ�س�س له املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“ طيب اهلل ثراه “ بف�ضل حكمته ونظرته الثاقبة للأمور وهي ر�ؤية ت�ستدعيها
اليوم القيادة الر�شيدة يف عالقاتها وجهودها الإقليمية والدولية يف حل م�شاكل
العامل وهو ما عرب عنه الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية عندما �أ�شاد بالدور املحوري ال��ذي لعبه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة يف امل�صاحلة بني �إثيوبيا و�إريرتيا وطي �صفحة خالفات ا�ستمرت
� 20سنة ..وقد علق �سموه على تلك اخلطوة قائال �إنه “ خري �سبقه �إليه الوالد
امل�ؤ�س�س زايد رحمه اهلل حكيم �أجنب حكيما زاد البالد رفعة فبحكمة �سيدي ال�شيخ
حممد بن زايد وحر�صه على فعل اخلري و�إ�صالح ذات البني ا�ستطاع بف�ضل اهلل
�أن يطوي خالفا دام ع�شرين عاما بني �إثيوبيا و�إريرتيا يف ظل ح�سن النوايا بني
اجلارين ورغبتهما الإيجابية».
وتابعت �إن اخلطوة الت�صاحلية بني �إثيوبيا و�إريرتيا مل تكن لتمر من دون �أن تثري
انتباه الكثريين يف العامل وذلك نظرا �إىل تداعيات ال�صراع ال�سلبية على دول القارة
الإفريقية والعامل فف�ضال عن �سقوط �آالف ال�ضحايا وقطع �صلة الأرحام وزيادة
معاناة النازحني نالت بقية دول القارة وغريها من دول العامل حظها من الآثار
اجلانبية املرتتبة على ذلك ال�صراع الطويل كرتاجع م�ؤ�شرات التنمية وه�شا�شة
االقت�صاد وا�ضطراب الأو��ض��اع الداخلية وذل��ك ب�سبب تدفق موجات املهاجرين
القادمني من منطقة القرن الإفريقي وهي التي �شكل النزاع الإثيوبي – الإريرتي
�أب��رز حتدياتها .و�أ�ضافت �أن دور الإم��ارات يف �إنهاء هذا النزاع لي�س جمرد خطوة
�إيجابية لإنهاء �أزم��ة بني بلدين و�إمن��ا يتجاوز ذلك �إىل كونه جناحا يف و�ضع حد
لأزم��ة �إقليمية ودولية وم�ساهمة فاعلة يف حتقيق الأم��ن واال�ستقرار يف منطقة
القرن الإفريقي احليوية ..وهو ما جعل �أدي�س �أبابا و�أ�سمرة تثمنان جهود �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان يف �إ�صالح العالقات بينهما ..كما رحب �سمو
ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل بعودة العالقات
الدبلوما�سية بني البلدين م�ضيفا �أن اخلطوة التاريخية لقادة البلدين الرئي�س
الإري�تري �أ�سيا�سي �أفورقي ورئي�س وزراء �إثيوبيا �آبي �أحمد علي حتمل يف طياتها
االزده��ار واال�ستقرار للمنطقة ومتثل حكمة �سيا�سية و�شجاعة كبرية للبلدين
اجلارين اللذين تربطهما الكثري من امل�صالح امل�شرتكة.
و�أكدت “�أخبار ال�ساعة “ يف ختام مقالها االفتتاحي � ..إن دولة الإمارات التي طاملا
دعمت العالقات الدولية القائمة على ال�سالم واالزده��ار وحتقيق التنمية جتدد
دعمها لهذا التوجه كما ت�ؤكد دائما ا�ستمرارها يف تعزيزه وذل��ك من منطلق �أن
اال�ستقرار والتعاون جزء �أ�سا�سي من نهجها القائم على احرتام القوانني واملواثيق
الدولية ومن ثم ف�إنها تهنئ نف�سها وبقية دول املنطقة والعامل بو�ضع حد لأحد
النزاعات الأط��ول يف العامل كما ت�أمل يف حتقيق ال�سالم يف املناطق التي ما تزال
تعاين ال�صراعات واال�ضطرابات.

قن�صل الدولة يلتقي وزيرة
املر�أة والأ�سرة يف جيبوتي
•• جيبوتي-وام:

التقى �سعادة الدكتور عبداهلل بن عبود النقبي قن�صل عام دولة الإمارات
العربية املتحدة لدى جمهورية جيبوتي معايل مومنة حومد ح�سن وزيرة
املر�أة والأ�سرة.
وا�ستعر�ض اجل��ان�ب��ان  -خ�لال ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ضره ح�سن علي روبييه
امل�ست�شار الفني والأمني العام ونائب الوزيرة� -سبل تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين ال�صديقني ..حيث مت الرتكيز على �سبل تعزيز العالقات بني
الوزارة وم�ؤ�س�سات دولة والإمارات العربية املتحدة العاملة يف جمال ترقية
املر�أة وحماية الطفل.
و�أعربت الوزيرة عن رغبتها يف اال�ستفادة من جت��ارب الإم��ارات الناجحة
يف هذا املجال.

اخلميس  12يوليو  2018م  -العـدد 12375

�أخبـار الإمـارات

Thursday 12 July 2018 - Issue No 12375

جمل�س الإمارات لل�شباب يوقع مذكرة تفاهم مع «وطني الإمارات»
•• دبي -وام:

وق��ع جمل�س الإم ��ارات لل�شباب م��ذك��رة تفاهم م��ع م�ؤ�س�سة
وط�ن��ي الإم� ��ارات ت�ه��دف �إىل تنفيذ وتطوير ن�ظ��ام متكامل
للتوا�صل و�إق��ام��ة ال �ن��دوات وامل�ح��ا��ض��رات وال� ��دورات وور�ش
العمل وت�أ�صيل وتعزيز الهوية الوطنية بني �شباب الإمارات،
وتنمية ق�ي��م ومم��ار� �س��ات امل��واط�ن��ة ال���ص��احل��ة ل��دى الأف ��راد
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،بالإ�ضافة �إىل دعم ال�شراكة
يف تطوير االنتماء الوطني من خالل الثقافة الإن�سانية.
ج��رى توقيع االتفاقية بح�ضور معايل �شما بنت �سهيل بن
فار�س املزروعي وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون ال�شباب رئي�سة جمل�س
الإم� ��ارات لل�شباب و��س�ع��ادة ��ض��رار ب��ال�ه��ول الفال�سي املدير
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التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني الإمارات.
وح ��ددت امل��ذك��رة جم ��االت ال�ت�ع��اون امل ��راد حتقيقها يف بذل
اجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة وت �ب��ادل امل �ع��رف��ة واخل �ب��رات والتجارب
ال�ع�م�ل�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة لعقد ال �ن��دوات وال �ل �ق��اءات والربامج
التثقيفية واالج �ت �م��اع��ات ال��دوري��ة ل�لاط�لاع ع�ل��ى �أف�ضل
املمار�سات .وقالت معايل �شما بنت �سهيل املزروعي �إن �شراكة
جمل�س الإم � ��ارات لل�شباب م��ع خمتلف ال��دوائ��ر واجلهات
احلكومية واخلا�صة يف الدولة ت�ساهم يف ترجمة توجهات
قيادة دولة الإمارات بدعم ومتكني ال�شباب ملبادرات وم�شاريع
على �أر�ض الواقع ،وذلك من خالل عمل �شبابي �شمويل لكافة
جوانب حياة ال�شاب الإماراتي.
و�أك��دت �أن االتفاقية ت�سهم يف تعزيز قيم املواطنة ال�صاحلة

لدى �شباب الإم��ارات من خالل ما تقوم به م�ؤ�س�سة وطني
الإم��ارات من دور فاعل يف غر�س الهوية الوطنية يف نفو�س
�أف��راد املجتمع ..معربة عن فخر جمل�س الإم��ارات لل�شباب
بنقل �أف�ضل املمار�سات التي تتخذها امل�ؤ�س�سة ل�شباب الإمارات.
م��ن ج��ان�ب��ه ..ق��ال ��س�ع��ادة � �ض��رار ب��ال�ه��ول ال�ف�لا��س��ي ،املدير
التنفيذي مل�ؤ�س�سة وطني الإمارات “ �إن مذكرة التفاهم تتفق
مع �أهداف وا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة الهادفة �إىل تعزيز الهوية
الوطني الإماراتية وقيم املواطنة ال�صاحلة ون�شر املفاهيم
والأ�س�س الداعمة ملمار�سات االنتماء والوالء الوطني ..فيما
حتر�ص م�ؤ�س�سة وطني الإمارات على �إر�ساء التعاون امل�شرتك
ب�شكل ف� ّع��ال لتحقيق التكامل امل�ؤ�س�سي واالرت �ق��اء بالعمل
الوطني واملجتمعي.

البواردي ير�أ�س وفد الدولة
امل�شارك يف قمة «الناتو»
•• بروك�سل-وام:

و�صل معايل حممد بن �أحمد البواردي وزير دولة ل�ش�ؤون الدفاع ام�س اىل
بروك�سل على ر�أ�س وفد ع�سكري ي�ضم عددا من كبار ال�ضباط وامل�س�ؤولني
يف وزارة ال��دف��اع وال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة حل�ضور �أع �م��ال قمة
منظمة حلف �شمال الأطل�سي “الناتو” الذي تبد�أ �أعمالها اليوم وت�ستمر
ملدة يومني.
وت�ن�ع�ق��د ق�م��ة ح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي مب���ش��ارك��ة  28م��ن ر�ؤ� �س��اء الدول
واحلكومات ملناق�شة �سبل تعزيز ورفع م�ستوى التعاون بني الدول الأع�ضاء
وال��دول ال�شريكة ملواجهة كافة �أ�شكال التهديدات احلديثة التي تتعر�ض
لها العديد من دول العامل.

�سفري الدولة يلتقي وزير
الدفاع الوطني الروماين
•• بوخار�ست-وام:

التقى �سعادة �أحمد عبداهلل �سعيد بن �سعيد �سفري الدولة لدى رومانيا..
معايل ميهاي فيوريل فيفور وزير الدفاع الوطني الروماين وذلك يف مقر
الوزارة يف بوخار�ست .ومت خالل اللقاء التطرق �إىل الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك.

تكرمي �أوائل الثانوية العامة يف املنطقة الو�سطى
•• ال�شارقة -وام:

ك��رم ال�شيخ ماجد ب��ن �سلطان القا�سمي مدير دائ��رة �ش�ؤون
ال�ضواحي وال�ق��رى بال�شارقة ام����س �أوائ ��ل الثانوية العامة
مبجل�س �أول�ي��اء �أم��ور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى
لإم��ارة ال�شارقة والفائزين بجائزة را�شد املحيان يف دورتها
ال�ث��ام�ن��ة وال �ف��ائ��زي��ن ب�ج��ائ��زة جم�ل����س �أول �ي��اء �أم ��ور الطلبة
والطالبات يف املنطقة الو�سطى بدورتها الثالثة ع�شرة.
�أقيم احلفل مبقر املركز الثقايف مبدينة الذيد بح�ضور را�شد

املحيان رئي�س جمل�س �أولياء �أمور الطلبة والطالبات يف املنطقة
الو�سطى والدكتور حممد عبداهلل بن هويدن رئي�س املجل�س
ال�ب�ل��دي ملدينة ال��ذي��د و�أع���ض��اء املجال�س البلدية للمنطقة
الو�سطى و�سلطان مطر بن دملوك رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة والدكتور علي الطنيجي �أمني
ال�سر العام ملجل�س �أول�ي��اء �أم��ور الطلبة والطالبات باملنطقة
الو�سطى اىل جانب عدد من �أع�ضاء وع�ضوات املجل�س و�أولياء
�أمور املكرمني والرتبويني والطلبة ومدراء املدار�س واملعلمني
يف املنطقة الو�سطى  .و�أ�شاد ال�شيخ ماجد بن �سلطان القا�سمي

بحر�ص جمل�س �أول �ي��اء �أم ��ور الطلبة وال�ط��ال�ب��ات باملنطقة
الو�سطى على تكرمي �أوائ��ل الثانوية العامة و�أوائ��ل املراحل
التعليمية واال� �ش��ادة بنتائجهم التعليمية  ..م�شريا �إىل �أن
هذا التكرمي يعد حافزا لهم التفوق وموا�صلة االجتهاد ونيل
�أعلى املراتب العلمية  .من جانبه ثمن را�شد املحيان يف كلمته
خ�لال احلفل بر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
ب��ن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م ال�شارقة
بدعم التعليم واهتمامه الكبري مبحاور العلمية التعليمية
وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا وح��ر���ص ��س�م��وه ع�ل��ى ال�ن�ه��و���ض ب�ه��ا م���ش�يرا اىل

الدور احليوي واجلهود التي تبذلها وزارة الرتبية والتعليم
لالرتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها الركيزة الأ�سا�سية
لنه�ضة وتطور املجتمع ،و�أكد املحيان �أن جائزة را�شد املحيان
وجائزة املجل�س وجدتا لتكرمي املبدعني واملتميزين يف مدار�س
املنطقة الو�سطى وهدفتا اىل ت�سليط ال�ضوء على �إجنازات
امليدان الرتبوي يف املنطقة لتكون دافعاً لهم نحو حتقيق املزيد
مهنئا الطالب والطالبات الأوائل يف الثانوية العامة باملنطقة
الو�سطى على جهودهم ودع��اه��م لتعزيز انتمائهم ووالئهم
لدولة الإمارات ولقيادتها ورد اجلميل لها.

جمعية كلنا الإمارات تثني على قرار متديد اخلدمة الوطنية لطالب الثانوية
•• دبي-الفجر:

�أثنت جمعية كلنا الإم��ارات على قرار
زيادة املدة القانونية للخدمة الوطنية
للمواطنني الذكور من حملة الثانوية
العامة وما ف��وق لت�صبح � 16شهراً
بد ًال من � 12شهراً ،و�أنه ينطوي على
م � ��ردودات ن��وع�ي��ة ع��دي��دة ال تقت�صر
فقط على تعميق الروح الوطنية لدى
�أبناء الوطن جميعاً.
وق��ال��ت اجلمعية �إن يف ال �ق��رار تعزيز
لقيم الوالء واالنتماء والت�ضحية بكل
غالٍ ونفي�س ،من �أجل العمل على رفعة
الوطن ،ورفع رايته يف ميادين ال�شرف
وال ��واج ��ب ،و�إمن ��ا �أي �� �ض �اً ب��ال�ن�ظ��ر �إىل
ما تتيحه القوات امل�سلحة من برامج
تدريبية وت�أهيلية ،ت�ساهم يف االرتقاء
مبهارات وق��درات املنت�سبني �إليها من
�أبناء الوطن.
ونوهت جمعية كلنا االم��ارات بتفاعل

ال�شباب الإماراتي الإيجابي الكبري مع
يج�سد عمق
ه��ذا ال�ق��رار ،معتربة �أن��ه ّ
ارتباطهم بقواتهم امل�سلحة البا�سلة،
ك �م��ا ي�ع�ك����س جن ��اح جت��رب��ة الإم� � ��ارات
خ�ل��ال ال �� �س �ن��وات ال �ق �ل �ي �ل��ة املا�ضية
يف ب ��رام ��ج اخل ��دم ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،حتى
�أ�صبحت جزءاً �أ�صي ًال من بناء الهوية،
و�صنع �شخ�صية �شبابية ملأى بالثقة
والطموح.
و�أ�ضافت اجلمعية يف ت�صريح ل�سعادة
الدكتورة حبيب �سيف �سامل ال�شام�سي
ع �� �ض��و جم �ل ����س الإدارة �أم �ي��ن ال�سر
العام  :ال �شك يف �أن ترحيب املجتمع
االماراتي وال�شباب والأ�سر الإماراتية
ب �ه��ذا ال �ق��رار� ،إمن ��ا ي�ع�بر ع��ن �أ�صالة
�أب �ن��اء ه��ذا ال�شعب ال ��ويف ،واعتزازهم
وفخرهم باالنتماء �إىل القوات امل�سلحة
لأطول فرتة ممكنة ،فالقوات امل�سلحة،
ه��ي م��در��س��ة الوطنية ال�صادقة التي
تغر�س ل��دى منت�سبيها م��ن ال�شباب،

م�ن�ظ��وم��ة ال�ق�ي��م ال �ت��ي ت���س��اع��ده��م يف
حياتهم العملية ،مثل :االعتماد على
ال�ن�ف����س واالن �� �ض �ب��اط واالل� �ت ��زام ،كما

العزة واملنعة والتقدم.
و�أكدت الدكتورة ال�شام�سي حقيقة �أنه
منذ دخ��ول ق��ان��ون اخل��دم��ة الوطنية
واالحتياطية �إىل حيز التنفيذ يف �شهر
�أغ�سط�س  ،2014كان هناك ترحيب
كبري بذلك ،ب�شكل وا�ضح من خمتلف
فئات املجتمع ،بل �إن الأ�سر الإماراتية
ك��اف��ة� ،شجعت �أب�ن��اءه��ا على االلتحاق
ب�ه��ذه اخل��دم��ة ودفعتهم �إل�ي�ه��ا ،وهذا
ي�ؤكد �أن كل �إم��ارات��ي ي��رى �أن لوطنه
ح�ق�اً يف رقبته يجب �أن ي ��ؤدي��ه� ،سواء
بنف�سه �أو من خالل �أبنائه و�أحفاده.
وا� �ض��اف��ت �أم�ي�ن ال���س��ر ال �ع��ام جلمعية
كلنا االمارات  :لقد جتلى طابع الوفاء
ال��ذي متيز به ال�شعب الإم��ارات��ي منذ
القدم بو�ضوح يف التجاوب مع قانون
اخل��دم��ة الوطنية واالحتياطية ،لأن
�أنها تعمل على حت�صينهم يف مواجهة ت�ع��زز �شعورهم بامل�س�ؤولية الوطنية ،اجلميع على قناعة ب�أهمية االن�ضمام
م� ��� �ص ��ادر اخل � �ط ��ر ال � �ت ��ي تواجههم لأن العلم الإم��ارات��ي هو الرمز الذي �إىل ال� �ق ��وات امل �� �س �ل �ح��ة ،ب��ال �ن �ظ��ر �إىل
وت�ستهدف هويتهم ،ف�ض ًال ع��ن �أنها يلتف حوله ه�ؤالء جميعاً ،وهو م�صدر دوره� ��ا امل �ح ��وري يف ب �ن��اء ال�شخ�صية

ال�سليمة القادرة على حماية الأوطان
و�إدراك م�ف�ه��وم امل��واط �ن��ة احلقيقية،
فثقافة ال��دف��اع ع��ن الأوط ��ان ال تعني
ك�سب امل�ه��ارات القتالية فقط ،بل هي
م�ف�ه��وم متكامل ق��ائ��م ع�ل��ى ا�ستيعاب
قيم املواطنة و�إدراك منظومة احلقوق
وال ��واج� �ب ��ات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،ك ��ي ميكن
احل��دي��ث ع��ن عن�صر ب���ش��ري ف��اع��ل يف
جمتمعه ،خا�صة يف هذه املرحلة التي
حتتاج فيها الدولة �إىل �أبنائها الأقوياء
امل � ��ؤه � �ل �ي�ن ،ك� ��ي ت ��وا�� �ص ��ل م�سريتها
التنموية الطموحة نحو قمة املجد
والتقدم والرقي يف املجاالت كافة.
و�أك��دت الدكتورة ال�شام�سي � :إن هذا
التفاعل الإي�ج��اب��ي م��ن قبل ال�شباب،
مم��ن �أدوا اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة ،وممن
ي���س�ت�ع��دون ل�لال�ت�ح��اق ب �ه��ا ،م��ع قرار
زيادة املدة القانونية للخدمة الوطنية
للمواطنني لت�صبح �� 16ش�ه��راً� ،إمنا
هو ثمرة ما غر�سه املغفور له ال�شيخ

زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،من قيم حب الوطن والتفاين يف
خدمته ،واال�ستعداد للت�ضحية بالنف�س
من �أجل الدفاع عنه ،وهي القيم التي
ت�ع��ززه��ا وت ��ؤك��ده��ا ال �ق �ي��ادة الر�شيدة
برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،وي�ع�م��ق م��ن ح���ض��وره��ا يف عقول
وق �ل��وب الإم��ارات �ي�ين م��ا ي�ج��دون��ه من
ع��زة وك��رام��ة داخ��ل وطنهم وخارجه،
ول �ه��ذا ف� ��إن دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة� ،ستظل قوية ب�أبنائها املحبني
لها ،تنعم بالأمن واال�ستقرار ،وتوا�صل
م�سرية التنمية والتطور والبناء ،لأنها
متتلك الرثوة احلقيقية التي تدفعها
قدماً �إىل الأمام ،وهي ال�شباب املخل�ص
ال � ��ذي ي� ��ؤم ��ن ب��وط �ن��ه ،وي �ل �ت��ف حول
ق�ي��ادت��ه ال��ر��ش�ي��دة ،ك��ي تظل الإم ��ارات
دائماً و�أبداً عنواناً للأمن واال�ستقرار
والتنمية واالزدهار.

«ق�ضاء �أبوظبي» تعرف
عمال اخلدمة امل�ساعدة
بحقوقهم
•• �أبوظبي-وام:

دبي العطاء تطلق برناجمني جديدين يف جزر القمر وغامبيا
•• دبي-الفجر:

�أعلنت دبي العطاء ،جزء من مبادرات حممد بن را�شد
�آل مكتوم العاملية ،ع��ن �إط�ل�اق ب��رن��اجم�ين جديدين
لتعزيز اال�ستعداد التنموي للأطفال يف كل من جزر
القمر وغامبيا ،مع الرتكيز ب�شكل �إ�ضايف على تعليم
�أولياء الأمور ممن لديهم �أطفال ترتاوح �أعمارهم بني
 0و� 3سنوات على كيفية تربيتهم.
ويف �إطار تعليقها على �أهمية تنمية الطفولة املبكرة يف
جزر القمر وغامبيا ،قالت �أنينا مات�سون ،رئي�سة �إدارة
الربامج يف دبي العطاء“ :يوفر التعليم املبكر والتعليم
ما قبل املدر�سة فر�صة �أولية ،ولكنها يف غاية الأهمية
يف ت�أثريها على النمو النف�سي واالجتماعي والإدراكي
امل�ستقبلي والنمو البدين واحلالة ال�صحية للأطفال.
ع�ل�اوة على ذل��ك ،ف ��إن امل�م��ار��س��ات الإي�ج��اب�ي��ة لأولياء
الأمور ،مبا يف ذلك توفري الرعاية ال�صحية والتغذية
والإعتناء والتحفيز املبكر ،تعترب م�سائل بالغة الأهمية
م��ن �أج ��ل التنمية ال���ش��ام�ل��ة ل�ل�أط �ف��ال .ك�م��ا �أن هذه
املمار�سات الإيجابية تعزز النمو الذهني للطفل ب�شكل
خا�ص خالل الأي��ام الأل��ف الأوىل من حياته .ويهدف
ه��ذان الربناجمان اجلديدان يف جزر القمر وغامبيا

�إىل الت�أثري على الأط�ف��ال و�أول�ي��اء الأم��ور من خالل
حت�سني التعليم م��ا قبل امل��در��س��ة والأ��س��ا��س��ي وتعزيز
ممار�سات الأبوة والأمومة لتنمية الطفولة املبكرة».
يف جزر القمر ،تنفذ دبي العطاء بال�شراكة مع �صندوق
الأمم املتحدة للطفولة “اليوني�سيف” ،برنامج مدته
� 4سنوات بقيمة 7,347,000درهم (2,000,000
دوالر �أمريكي) ،يهدف �إىل حت�سني ا�ستعداد الأطفال
لاللتحاق باملدر�سة م��ن �أج��ل ب��دء التعليم الأ�سا�سي
يف ال��وق��ت املنا�سب ،وتعزيز خم��رج��ات تعليم الفتيات
والفتيان يف مرحلة التعليم ما قبل الأ�سا�سي ،ورفع
معدالت البقاء يف املدار�س .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يهدف
الربنامج �إىل تطوير ون�شر معايري و�إج��راءات مرحلة
التعليم ما قبل الأ�سا�سي يف تبني مناهج حم�سنه لتعليم
ال�ط�ف��ول��ة امل �ب �ك��رة ،وحت���س�ين بيئة ال�ف���ص��ل الدرا�سي
للأطفال الذين ت�تراوح �أعمارهم بني  4و� 5سنوات،
وتوفري مواد التدري�س والتعليم للمعلمني والأطفال
يف مدار�س املرحلة الأ�سا�سية وما قبل الأ�سا�سية ،ودمج
منهج ت��دري��ب املعلمني يف امل��رح�ل��ة م��ا ق�ب��ل الدرا�سة
الأ�سا�سية ،ف�ض ً
ال عن رفع م�ستوى الوعي حول املدار�س
املجتمعية ،وه��و من��وذج مبتكر للتعليم قبل الأ�سا�سي
يجمع بني بناء الكفاءات الأ�سا�سية من �أجل اال�ستعداد

للمدر�سة ومن��وذج للتعليم متميز وفريد من نوعه يف
ج��زر القمر .وي�ستهدف الربنامج  269,382طفل
على الأق��ل و 1,725معلماً ومعلمة ومدير مدر�سة
ومفت�ش يف م��دار���س التعليم الأ�سا�سي البالغ عددها
 394مدر�سة يف جزر القمر.
من جانبه ،ق��ال �أ�ستاذ �شريف ،مدير �إح��دى املدار�س
الأ��س��ا��س�ي��ة امل�ستفيدة م��ن ال�برن��ام��ج يف ج��زر القمر:
“ي�ساهم ب��رن��ام��ج دب��ي ال�ع�ط��اء يف حتفيز الأطفال
على التعلم خ�صو�صاً ملا يت�ضمنه من ق�ص�ص ترتبط
بحياتهم ويعود الف�ضل يف ذل��ك �إىل الكتب املدر�سية
اجل��دي��دة ذات املحتوى املحلي املرتبط بجزر القمر.
تتيح لهم الكتب هذه فر�صة التعرف �أكرث على الأ�سماء
والق�ص�ص ال�ت��ي يعرفونها واحل ��االت امل ��أل��وف��ة لهم.
وبالتايل ،ي�صبح لديهم ف�ضول وحر�ص على معرفة
املزيد».
�أم� ��ا يف غ��ام �ب �ي��ا ،ق��ام��ت دب ��ي ال �ع �ط��اء ب��ال �ت �ع��اون مع
“اليوني�سيف” ب�إطالق برنامج يهدف �إىل حت�سني
معرفة ومم��ار��س��ات �أول �ي��اء الأم ��ور حتى يتمكنوا من
ت��وف�ير ال��دع��م ال�ل�ازم لنمو �أط�ف��ال�ه��م ال��ذي��ن ترتاوح
�أعمارهم بني  0و� 3سنوات يف بيئات حممية والت�أكد
من تلبية احتياجاتهم ال�صحية والتعليمية .كما يهدف

ه��ذا الربنامج ال��ذي ت�صل قيمته �إىل1,836,750
درهم ( 500,000دوالر �أمريكي) �إىل رفع م�ستوى
الوعي حول حقوق الأطفال ال�صغار وم�س�ؤوليات �أولياء
الأم��ور يف �ضمان تلك احل�ق��وق بالإ�ضافة �إىل توثيق
املمار�سات اجليدة وتكرارها .وم��ن املقرر �أن ي�ستفيد
م��ن ال�برن��ام��ج  1,200م��ن �أول �ي��اء الأم� ��ور ال�شباب
الذين �سيكت�سبون معرفة ووع��ي �أف�ضل ح��ول حقوق
الأط �ف��ال يف التعليم وال���ص�ح��ة وال�ت�غ��ذي��ة والتحفيز
امل�ب�ك��ر واحل �م��اي��ة ،وذل ��ك لتمكينهم م��ن ت��وف�ير بيئة
�أكرث �شمولية والإعتناء ب�أطفالهم .عالوة على ذلك،
�سي�ستفيد م��ن ال�برن��ام��ج  1,500ط�ف��ل م��ن خالل
توفري مرافق اللعب اخلارجية املح�سنة لهم ،وذلك من
�أجل تعزيز منوهم النف�سي واالجتماعي.
ب��دوره��ا ،قالت نهى ج� ّت��ا� ،أخ�صائية تعليم يف منظمة
“اليوني�سيف” يف غامبيا“ :نحن ن�ؤمن ب�أن املئات من
�أولياء الأم��ور �سي�ستفيدون من هذا الربنامج لتعزيز
مهاراتهم يف جم��ال ممار�سات الأب��وة والأم��وم��ة التي
من �ش�أنها حتفيز النّمو املعريف واجل�سدي للأطفال،
وزي��ادة الطلب على خدمات تنمية الطفولة املبكرة.
نحن متحم�سون للتعاون مع دبي العطاء بهدف حتقيق
النتائج له�ؤالء الأطفال».

نظمت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي حما�ضرة توعية قانونية ح�ضرها  230من
عمال اخلدمة امل�ساعدة العاملني يف مقرها الرئي�سي ..وذل��ك يف �إط��ار حملة
“حقوقهم م�س�ؤوليتنا” التي تتبناها للعام الثاين بناء على توجيهات �سمو
ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر �ش�ؤون
الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ضاء.
وت�ستهدف احلملة هذا العام تقدمي التوعية القانونية �إىل � 100ألف عامل
�ضمن فعاليات “عام زايد».
و�أ�شار �أحمد املرزوقي مدير قطاع امل�ساندة والعمليات الداخلية رئي�س جلنة
التوعية العمالية يف ال��دائ��رة �إىل ت�شكيل جلنة متخ�ص�صة للعمل على ن�شر
الثقافة القانونية بني فئة العمال يف �إطار برنامج متكامل يهدف �إىل ت�سهيل
ح�صول العمال على حقوقهم التي ي�ضمنها القانون مبا يتوافق مع املعايري
الدولية حلقوق الإن�سان.
و�أو� �ض��ح �أن ال�برن��ام��ج يت�ضمن العديد م��ن امل �ب��ادرات و�أه�م�ه��ا حمكمة اليوم
الواحد ،وتقدمي امل�ساعدات القانونية �إىل العمال مثل اال�ست�شارات القانونية
والإع �ف��اء م��ن ال��ر��س��وم الق�ضائية وامل���ص��اري��ف ..م�شرياً �إىل �أن حتقيق هذه
امل�ب��ادرات لأهدافها يف ت�سهيل و�صول العمال �إىل العدالة يتطلب بال�ضرورة
التوا�صل الفعال مع فئة العمال وتوعيتهم باحلقوق التي يكفلها لهم القانون
يف دولة الإمارات �إ�ضافة �إىل تعريفهم بالت�سهيالت واخلدمات التي تقدمها لهم
دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي .من جهتها � ..أو�ضحت فاطمة البدواوي مدير مكتب
حقوق الإن�سان يف الدائرة وع�ضو جلنة التوعية القانونية للعمال �أن املحا�ضرة
كانت باللغات العربية والإجنليزية والأوردو وقدمت �شرحاً مو�سعاً حول املواد
القانونية التي تكفل حقوق العمالة يف دولة الإمارات ومن �أهمها قانون العمل
مبختلف مواده التي حتدد ب�شكل دقيق العالقة بني العامل و�صاحب العمل،
وحقوق وواجبات العامل ،واملحظورات التي يحب جتنبها حتى ال يقع حتت
امل�سائلة القانونية� ،إ�ضافة �إىل تعريف العمال ب�آلية قيد ال�شكوى العمالية،
وكيفية احت�ساب امل�ستحقات العمالية والإجازات .كما ت�ضمنت املحا�ضرة �شرحاً
حول الت�سهيالت التي تقدمها دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي للعمال نحو ت�سهيل
�إج��راءات التقا�ضي العمايل ،مثل تقدمي اال�ست�شارات القانونية والإعفاء من
الر�سوم الق�ضائية وامل�صاريف.
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�ضاحي خلفان يطالب بت�شديد بع�ض مواد قانون مكافحة املخدرات
•• دبي-وام:

�أكد معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س
ال�شرطة والأمن العام يف دبي رئي�س جمل�س مكافحة
امل�خ��درات على م�ستوى ال��دول��ة �أن قانون مكافحة
املخدرات يجب �أن يكون رادعا و�سدا منيعا يف وجه
مهربي ومروجي ومتعاطي املخدرات.
وطالب معاليه بت�شديد بع�ض م��واد القانون حتى
يكون �سندا قويا جلهود املكافحة ب��ال��دول��ة ويقف
بوجه كل من ت�سول له نف�سه بالعبث يف �أمن البالد

والت�سبب بن�شر وترويج املواد املخدرة وتعاطيها.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع املجل�س ال��ذي عقد بنادي
��ض�ب��اط ال���ش��رط��ة ب��دب��ي ب��رئ��ا��س��ة م �ع��ايل الفريق
��ض��اح��ي خ�ل�ف��ان مت�ي��م وب�ح���ض��ور ع ��دد م��ن ممثلي
الهيئة الق�ضائية وممثلي املحاكم والنيابات العامة
يف ال��دول��ة وممثلني م��ن وزارت ��ي ال�صحة والبيئة
وال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وم ��دراء مكافحة امل �خ��درات على
م�ستوى الدولة.
كما ح�ضر االجتماع � ..سعادة العميد �سعيد عبداهلل
ال�سويدي مدير ع��ام مكافحة امل�خ��درات االحتادية

ن��ائ��ب رئي�س املجل�س و��س�ع��ادة العميد عيد حممد
ثاين رئي�س اللجنة الوطنية العليا ملكافحة االجتار
باملخدرات والدكتور حمد عبداهلل الغافري مدير
عام املركز الوطني للت�أهيل رئي�س اللجنة الوطنية
العليا للعالج والت�أهيل والدمج االجتماعي و�سعادة
العميد عبدالرحمن حممد العوي�س رئي�س املكتب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجل�س م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات وع ��دد من
امل�س�ؤولني .وا�ستعر�ض االجتماع بنود م�شروع قانون
مكافحة امل��واد امل�خ��درة وامل ��ؤث��رات العقلية اجلديد
واقرتاح بع�ض التعديالت عليه.

09

� 6إناث و 4ذكور �ضمن �أوائل الطلبة املواطنني يف اختبارات «�أم
•• دبي -الفجر

�أع�ل�ن��ت وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم ،عن
ق��ائ �م��ة �أوائ� � � ��ل ط �ل �ب��ة ال� �ث ��اين ع�شر
الإم� ��ارات � �ي �ي�ن يف اخ �ت �ب��ار الإم � � ��ارات
ال �ق �ي��ا� �س��ي ( ،) )EmSATال ��ذي
ي �� �ش �ت �م��ل ع �ل��ى م � ��واد “الريا�ضيات
وال � �ف � �ي� ��زي� ��اء وال� �ل� �غ� �ت�ي�ن ال �ع ��رب �ي ��ة
واالجنليزية” ،وحازت االناث على 6
مراكز �ضمن القائمة مقابل  4للطلبة
الذكور.
�أك� ��د ح���س�ين ب��ن �إب��راه �ي��م احلمادي
وزي ��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م� ،إن �أهمية
اختبار الإم� ��ارات القيا�سي ،تكمن يف
دقة حتديد م�ستوى �أداء الطلبة ،مما
ي�ساعد الكادر التعليمي والإداري على
حتديد امل�شاكل قبل ا�ستع�صاء حلها؛
ك��ي ي�ت��م ت�ق��دمي امل���س��اع��دات املنا�سبة
للطلبة ،ويمُ كن الطلبة من امتالك
امل � �ه� ��ارات الأ� �س��ا� �س �ي��ة امل �ت��واف �ق��ة مع
مراحلهم العمرية.
وت�ؤكد الدرا�سات الدولية �أن املهارات
الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ل�غ��وي��ة وال �ع��ددي��ة التي
ي�ك�ت���س�ب�ه��ا ال �ط �ل �ب��ة خ �ل�ال ال�سنوات
ال��درا� �س �ي��ة الأوىل ،ت �ع �ت�بر م�ؤ�شراً

مل�ستقبلهم ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،ف � ��إذا مل يتم
ت � � ��دارك اخل� �ل ��ل يف �إت � �ق� ��ان امل � �ه ��ارات
الأ�سا�سية يف املرحلة االبتدائية ،ف�إن
ذل��ك ق��د ي� ��ؤدي �إىل ت�ع�ثر الطلبة يف
املراحل التالية.
وت�ع�م��ل ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى رب��ط مدخالت
وخم��رج��ات م��راح��ل التعليم الثالث
بع�ضها ب�ب�ع����ض« :ال�ط�ف��ول��ة املبكرة،
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ام ،ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل»،
وبالتايل القدرة على �سد الفجوات يف
املهارات التي ميتلكها الطلبة.
وقالت ال��وزارة �إن الإختبار ،منظومة
وطنية قيا�سية �إل�ك�ترون�ي��ة ،تعد �أول
م�شروع وطني لالختبارات املعيارية
الإل �ك�ت�رون �ي��ة امل �ب �ن �ي��ة ،وف ��ق معايري
وط�ن�ي��ة ج ��رى و��ض�ع�ه��ا اع �ت �م��اداً على
موا�صفات املنظومة الأوروبية ،لتكون
ق� � ��ادرة ع �ل��ى ق �ي��ا���س امل � �ه� ��ارات ب�شكل
م�ستقل عن املنهاج,
و�أ�ضافت �أن اختبار االمارات القيا�سي،
ي� ��أت ��ي ا� �س �ت �ج��اب��ة ل�ع�م�ل�ي��ة التطوير
ال�شاملة للتعليم يف ال��دول��ة ،بهدف
ت��وف�ي�ر م �ع �ل��وم��ات دق �ي �ق��ة وحا�سمة
ل�صناع ال �ق��رار وال�ق�ي��ادات التعليمية
ع ��ن ك��ام��ل امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف

ال��دول��ة الت�خ��اذ ال �ق��رارات ال�ضرورية  ، EmSATي� ��وف� ��ر طريقة
ف� ّع��ال��ة مل��راج�ع��ة م�ستويات ال�ت�ق��دم يف
لتح�سني النظام.
و�أف� � � � � ��ادت ب � � � ��أن االن � �ع � �ق� ��اد ال � � ��دوري امل ��دار� ��س ،ويف ن�ظ��ام التعليم عموماً
واملتقارب الختبار االم��ارات القيا�سي خالل مدّة زمنية معينة� ،إذ �سيتمكن

الطلبة واملعلمني من خالل االختبار
احل�صول على معلومات موثوق بها،
ب �� �ش ��أن م��واط��ن ال �ق��وة يف �أدائ� �ه ��م يف
امل��وا ّد الدرا�س ّية املختلفة؛ ف�ض ً
ال عن

اجل��وان��ب ال�ت��ي ت�ستوجب التح�سني،
ومت �ك��ن �أول� �ي ��اء الأم � ��ور م��ن متابعة
تطور �أبنائهم الأكادميي عن كثب.
واك� � ��دت ال� � � ��وزارة �أن امل� ��� �ش ��روع ،يعد
ثمرة جهود م�ستمرة ود�ؤوب��ة وتعاون
وث �ي��ق ب�ي�ن ق �ط��اع��ات و�إدارات وزارة
الرتبية مع �إدارة االختبارات الوطنية
والدولية ،وم�شاركة ودع��م وا�سع من
م ��ؤ� �س �� �س��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وط �ن �ي��ة عديدة
�ساهمت بكفاءاتها الرتبوية يف بلورة
معايري اخ�ت�ب��ار االم� ��ارات القيا�سي ،
لإي�ج��اد نظام تقييم معياري م�ستند
�إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية واملعايري
ال��دول�ي��ة يف ا�ستخدام نتائج التقييم
يف املتابعة والتقومي وحت�سني نوعية
التعليم.
وا�شتملت القائمة املعتمدة على ع�شرة
م��ن الطلبة والطالبات ،ومل حتتوي
ع �ل��ى م� �ع ��دالت ل �ل �م �ت �ف��وق�ين يف هذا
الأخ �ت �ب��ار ،ول �ك��ن اق�ت���ص��ر ت�صنيفهم
على امل��رك��ز الأول وح�ت��ى ال�ع��ا��ش��ر� ،إذ
احتل الطالب خالد را�شد خليفة عبيد
حممد ،من مدر�سة حمد بن عبد اهلل
ال�شرقي ال�ث��ان��وي��ة للبني ،يف �صدارة
ال�ق��ائ�م��ة حم�ق�ق�اً امل��رك��ز االول ،يليه

الطالب حميد �إبراهيم علي الزعابي
من مدر�سة التكنولوجيا التطبيقية
بنني بالفجرية ،يف املركز الثاين.
وج� � ��اء امل ��رك ��ز ال� �ث ��ال ��ث م ��ن ن�صيب
الطالبة �أم��اين ه�شام بخيت خمي�س،
من مدر�سة التكنولوجيا التطبيقية
بنات ب�أبوظبي ،يليها يف املركز الرابع،
ال�ط��ال�ب��ة �أ��س�م��اء ع�ب��د اهلل احلمادي،
التي در�ست يف املدر�سة ذاتها ب�أبوظبي،
وظفر الطالب خليفة حممد في�صل
الكثريي من مدر�سة �أبوظبي الدولية
اخلا�صة ،باملركز اخلام�س �ضمن �أوائل
هذا االختبار.
وجن� �ح ��ت ال �ط��ال �ب��ة ف��اط �م��ة حممد
ال ��زع ��اب ��ي ال� �ت ��ي در�� �س ��ت يف مدر�سة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة ب �ن ��ات،
ب�أبوظبي ،من اقتنا�ص املركز ال�ساد�س،
فيما احتلت الطالبة مرمي عبد اهلل
الدهماين من مدر�سة الع�صماء بنت
احل��ارث للتعليم اال�سا�سي والثانوي
للبنات ،املركز ال�سابع ،مقابل الطالبة
خ�ل��ود را� �ش��د ال���ص��ري��دي م��ن مدر�سة
دب��ا الفجرية للتعليم ال�ث��ان��وي ،التي
ح�صدت املركز الثامن �ضمن الأوائل،
ام��ا �شما ع��دن��ان ال�شبلي م��ن مدر�سة

الب�شائر اخلا�صة ،حازت املركز التا�سع
يف القائمة ،التي �صنفت الطالب حمد
ط��ارق احل�ساين من مدر�سة الدهماء
يف املركز العا�شر.
واك� ��د �أوائ � ��ل ال�ط�ل�ب��ة وال �ط��ال �ب��ات يف
اختبار الإم��ارات القيا�سي “�أم �سات”،
�أن متيزهم يف تلك الإختبارات ،يقف
ورائ � ��ه ال��دع��م ال�ل�احم ��دود للقيادة
الر�شيدة ل�ل��دول��ة ،ورع��اي��ة الوالدين
ومتابعتهم الد�ؤوبة ملختلف مراحلهم
ال ��درا� � �س � �ي ��ة ،ف �� �ض�ل�ا ع� ��ن االل � �ت� ��زام
واحلر�ص على امل��ذاك��رة والرتكيز يف
الدرا�سة.
وت� �ب ��اي� �ن ��ت ط � �م ��وح ��ات الأوائ � � � � � ��ل يف
�إ�ستكمال م�شورهم العلمي� ،إذ ف�ضل
البع�ض م���س��ار التعليم يف الهند�سة
بتخ�ص�صاتها امل�خ�ت�ل�ف��ة ف�ي�م��ا ف�ضل
البع�ض الأخ ��رى تخ�ص�صات حتاكي
امل���س�ت�ق�ب��ل م �ث��ل ال�ب�رجم ��ة وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي والطاقة وعلوم الف�ضاء،
و�أج �م �ع��ت ارائ� �ه ��م ع �ل��ى �أن امتحان
الإمارات القيا�سي ،جاء يحاكي مهارات
متنوعة لدى الطلبة ،وت�ضمن �أمناط
ج��دي��دة م��ن الأ�سئلة ت�سهم يف تنمية
االطار الفكري واملهاري لدى الطلبة.

ان�شطة الطالب والتغذية الراجعة لل�صفوف  9-1على طاولة  82ع�ضوا «الفنون الب�صرية»

«الرتبية» حتدد منافذ بيع وتوزيع الزي املدر�سي للعام الدرا�سي املقبل
••دبي -الفجر:

�أق ��رت وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم 19 ،منفذ بيع
وت��وزي��ع ال ��زي امل��در� �س��ي لطلبة جميع املدار�س
يف خمتلف �إم� ��ارات ال��دول��ة� ،إذ �أن عملية البيع
والتوزيع �ستبد�أ يوم � 15أغ�سط�س املقبل ،حيث
مت ت�صميم ال ��زي امل��در� �س��ي وف ��ق م�ت�ط�ل�ب��ات كل
مرحلة درا�سية.
ووفقا لتعميم ال��وزارة ،ب�ش�أن منافذ بيع وتوزيع
ال ��زي امل��در��س��ي للطلبة ال �ع��ام ال��درا� �س��ي املقبل،
ال��ذي ح�صلت “الفجر” على ن�سخة منه ،تقوم

“�شركة �صناعات الإمارات” ببيع الزي يف �إمارات
“ال�شارقة و عجمان و ر�أ�س اخليمة) ،فيما تتوىل
�شركة “ينيفورم �إك�سرب�س” ،توزيع الزي املدر�سي
يف �إم � � ��ارات “ دب ��ي وال �ف �ج�ي�رة و�أم القيوين”
و”ال�شارقة “ال�شرقية” ،وخورفكان وكلباء.
و�أكدت الوزارة �أهمية االلتزام بالزي املعتمد من
قبل وزارة الرتبية والتعليم الذي يحمل “�شعار
الدولة” جلميع طلبة املراحل الدرا�سية ،حيث
ح��ددت لطلبة احللقتني االوىل وال�ث��ان�ي��ة التي
ت�ضم ال�صفوف م��ن االول �إىل ال���س��اد���س ذكور
و�إناث” الزي العام والريا�ضي ،فيما وفرت لطلبة

ال���ص��ف ال���س��اب��ع وال�ث��ام��ن ذك ��ور ال ��زي الريا�ضي
فقط ،والإن��اث الزي العام والريا�ضي� ،أما طلبة
احللقة الثالثة التي ت�ضمن ال�صفوف من التا�سع
وحتى الثاين ع�شر ،وفرت الزي الريا�ضي للذكور،
والزي العام والريا�ضي لالناث.
وبح�سب القوائم املرفقة مع تعميم الوزارة ،التي
حددت �أ�سماء الأماكن املتوفر فيها منافذ توزيع
الزي املدر�سي ،واملوقع اجلغرايف والوقت و هواتف
التوا�صل ،جاء ن�صيب �إمارة دبي  5منافذ للبيع،
ت�ضم “مركز املال بالزا ب�شارع االحت��اد ،و�أ�سواق
ك��اف��ور يف ك��ل م��ن “مول الإم � ��ارات وفي�ستفال

�سيتي ،وم��ردف �سيتي �سنرت و�سن�شري مول” ،و
�إمارة الفجرية  3منافذ للبيع ،ت�ضم منفذ �شركة
يونيفورم �إك�سربي�س ب�شارع املطار ،و�أ�سوق كارفور
يف ك��ل من”الفجرية �سيتي �سنرت و�سفري مول
ال �ف �ج�يرة» .وح ��ددت ال� ��وزارة منفذين للبيع يف
ال�شارقة ال�شرقية ،الأول يف خورفكان من خالل
مقر �شركة يونيفورم �إك�سربي�س ب�شارع خورفكان
�شارع ال�شيخ خالد بن حممد القا�سمي منطقة
امل�صلى ،والثاين يف منطقة كلباء من خالل مقر
ال�شركة ذاتها ،يف �شارع ال�شيخ �سلطان -كوني�ش
كلباء ،فيما وفرت الوزارة منفذ واحد لبيع الزي

يف �أم ال�ق�ي��وي��ن يف م�ق��ر نف�س ال���ش��رك��ة مبنطقة
الرا�س ،خلف م�ست�شفى �أم القيوين.
وكان ن�صيب �إم��ارة ال�شارقة  3منافذ لبيع الزي
امل��در� �س��ي ،الأول يف ك ��ارف ��ور ه��اي�بر م��ارك��ت يف
�سيتي �سنرت ال�شارقة ،وال�ث��اين يف ن��ادي �سيدات
ال�شارقة ،والثالث يف م��دار���س بوتيك للمالب�س
الر�سمية خلف جممع مويلح ،فيما حتدد لإمارة
عجمان منفذين للبيع� ،إحداهما يف كافور هايرب
ماركت ب�سيتي �سنرت عجمان ،والثاين يف �صناعات
الإم � ��ارات مبنطقة اجل� ��رف� ،أم ��ا ر�أ�� ��س اخليمة
ظفرت بثالثة منافذ للبيع ،ت�ضم كارفور هايرب

ماركت يف مدار مول وال�سفري مول ،باال�ضافة اىل
�صناعات االمارات مببنى القرم مقابل راك مول.
وع �ل��ى ج��ان��ب �أخ� ��ر ع �ق��دت ال� � ��وزارة ،ب�ق��اع�ت��ي “
ال�ق�ي��ادة “ و” ال���س�ع��اوان ب��دي��وان ال� ��وزارة ،لقا ًء
لأع�ضاء جمل�س الفنون الب�صرية الذي �ضم 82
ع�ضواً ،بواقع  8من دبي ،و  7يف كل من ال�شارقة
ور�أ�س اخليمة ،و 6من الفجرية ،و 5من ال�شارقة
ال�شرقية ،و 4يف ك��ل م��ن عجمان و�أم القيوين،
و 21من �أبوظبي ،و 12من مدينة العني ،و8
من الظفرة ،وذلك ملراجعة �أدلة �أن�شطة الطالب
وتقدمي التغذية الراجعة لل�صفوف من .9 - 1

«حتقيق �أمنية» حتقق �أحالم  359طفال خالل � 6أ�شهر
•• �أبوظبي -وام:

حققت م�ؤ�س�سة “حتقيق �أمنية” � 359أمنية
لل��أط �ف��ال امل �� �ص��اب�ين ب ��أم��را���ض خ �ط�يرة خالل
ال�ن���ص��ف الأول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل ل�ي���ص��ل عدد
الأم�ن�ي��ات ال�ت��ي حققتها منذ ت�أ�سي�سها يف دولة
الإمارات �إىل � 3159أمنية داخل وخارج الدولة.

وارت� �ك ��زت ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل��ؤ��س���س��ة خ�ل�ال “عام
زايد”  2018على تنفيذ جمموعة من املبادرات
والأن�شطة التي حتمل ال��رق��م  100وال�ت��ي من
بينها حتقيق � 100أمنية يف اجلمهورية اليمنية
و� 100أمنية يف اململكة الأردنية الها�شمية �إ�ضافة
�إىل حتقيق � 300أمنية يف الإمارات كحد �أدنى.
و�أع��رب��ت ح��رم �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن

خليفة �آل نهيان م�ست�شار �صاحب ال�سمو رئي�س
ال��دول��ة ال�شيخة �شيخة ب�ن��ت ��س�ي��ف ب��ن حممد
�آل نهيان الرئي�سة الفخرية “مل�ؤ�س�سة حتقيق
�أمنية” عن فخرها مبا حققته امل�ؤ�س�سة وقدرتها
ع�ل��ى خ��دم��ة املجتمع و�إ� �س �ع��اد الأط �ف��ال املر�ضى
وعائالتهم  ..م�ؤكدة �أن ما حققته امل�ؤ�س�سة من
�إجنازات يعود �إىل مبادئ الإن�سانية وحب العطاء

لدى �أفراد املجتمع من خمتلف الفئات وال�شرائح
ودعم �أهل اخلري على م�ستوى الأفراد �أو اجلهات
وامل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�ح�ل�ي��ة واالحت ��ادي ��ة م��ن �أ�صحاب
الأيادي البي�ضاء والقلوب الكبرية.
و�أو�ضحت ال�شيخة �شيخة �أن امل�ؤ�س�سة متكنت منذ
مطلع العام احلايل من حتقيق العديد من �أمنيات
الأطفال الذين يعانون من ظروف �صحية تهدد

حياتهم وذلك بالتعاون مع عدد كبري من اجلهات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة التي �أ�سهمت يف
دعم �أهداف امل�ؤ�س�سة النبيلة حيث و�صل جمموع
الأمنيات التي مت حتقيقها خالل الن�صف الأول
م��ن ع��ام � 2018إىل � 359أم�ن�ي��ة منها 209
�أمنيات داخل دولة الإمارات و� 66أمنية يف اململكة
الأردنية الها�شمية و� 84أمنية يف اليمن ال�شقيق

مع االرتقاء مب�ستوى الأمنيات والتي تنوعت ما
بني احل�صول على �أح��دث الأجهزة الإلكرتونية
املتطورة �إىل ال�سفر خ��ارج ال��دول��ة لأداء العمرة
�أو زيارة مكان معني �إ�ضافة �إىل ا�ست�ضافة بع�ض
الأط�ف��ال املر�ضى من الأردن وحتقيق �أحالمهم
ب ��زي ��ارة ال ��دول ��ة وال �ت �ع��رف ع �ل��ى �أ� �ش �ه��ر معاملها
ال�سياحية البارزة وغريها الكثري.
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« اخلارجية » ت�ست�ضيف ور�شة العمل الثانية حول التعاون الإمنائي الفعال
•• �أبوظبي  -وام:

ا�ست�ضافت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل  -ام�س -ور�شة عمل بعنوان “
دعم التعاون الإمنائي الفعال :الإعداد جلولة الر�صد العاملية ،”2018
وذل��ك بال�شراكة م��ع فريق ال��دع��م امل�شرتك ب�ين برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
وهدفت الور�شة �إىل رفع الوعي حول املزايا والفوائد املبا�شرة املرتتبة
على امل�شاركة يف جولة الر�صد العاملي للعام  ،2018و�إر��س��اء ح��وار بني
امل�ؤ�س�سات املانحة والدول الأع�ضاء يف ال�شراكة العاملية حول طرق تعزيز
التعاون امل�شرتك ،وتعزيز فعالية ال�شراكة والتعاون الإمنائي ،وم�ساعدة
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الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية ب�صورة مبا�شرة يف التعاون الإمنائي يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة يف الإع��داد مل�شاركة من�سقة وجمدية يف عملية
الر�صد العاملي للعام .2018
وت�ضمنت ق��ائ�م��ة امل���ش��ارك�ين يف ال��ور� �ش��ة ممثلني ع��ن ال�ه�ي�ئ��ات املانحة
الإماراتية املنخرطة يف نظام التعاون الإمنائي الفعال يف دولة الإمارات،
والدول ال�شريكة التي تلقت دعما �إمنائيا من امل�ؤ�س�سات الإماراتية املانحة،
والفاعلني الإقليميني الأع�ضاء يف جمموعة التن�سيق العربية.
وتعترب ال�شراكة العاملية من �أجل التعاون الإمنائي الفعال منتدى متعدد
الأطراف يهدف لدعم وتعزيز فعالية اجلهود الإمنائية التي تبذلها كافة
الأط ��راف ،وحتقيق نتائج م�ستدامة وت�ساهم يف �إجن��از �أه��داف التنمية

امل�ستدامة.
وت�أ�س�ست ال�شراكة العاملية من �أجل التعاون الإمنائي الفعال �إبان املنتدى
الرابع رفيع امل�ستوى ب�ش�أن تعزيز فعالية امل�ساعدات ،والذي عقد يف بو�سان
يف عام  2011وهي حمفل �سيا�سي �شامل ي�ضم احلكومات واملنظمات
الثنائية وامل�ت�ع��ددة الأط ��راف واملجتمع امل��دين وممثلني ع��ن الربملانات
واحلكومات املحلية وامل�ؤ�س�سات غري الربحية والقطاع اخلا�ص والنقابات
واالحت ��ادات التجارية م��ن جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل امللتزمة بتعزيز فعالية
التعاون الإمنائي من �أجل حتقيق �أق�صى قدر من الأثر الإمنائي.
ويقوم عمل ال�شراكة العاملية على �أربع مبادئ رئي�سية م�شرتكة للتعاون
الإمنائي الفعال ،وهي :امللكية من جانب الدول النامية ،والرتكيز على

النتائج ،وال�شراكات من �أجل التنمية ال�شاملة ،وال�شفافية وامل�ساءلة.
وجتري عملية الر�صد كل �سنتني ،وتهدف �إىل م�ساعدة الدول على متابعة
التقدم املحرز يف تنفيذ مبادئ التعاون الإمن��ائ��ي الفعال الأرب�ع��ة املتفق
عليها دوليا ،وامل�ساعدة على حت�سني العمل اجلماعي بني الدول و�شركائها
يف التنمية.
وقد مت حتديث �إطار الر�صد مبا يتما�شى مع خطة  ..2030فيما تقوم
ال�شراكة العاملية من �أجل التعاون الإمنائي الفعال بتنفيذ جولة الر�صد
الثالثة يف عام  2018با�ستخدام االطار املحدث.
ي�شار �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات �أ�صبحت ع�ضوا يف ال�شراكة الدولية حول
التعاون الإمنائي الفعال يف العام .2011

خالل جولة تفقدية

قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة  :جرائم املخدرات حتت �سيطرة الدوريات الإلكرتونية
•• ر�أ�س اخليمة  -الفجر

�أكد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد
عام �شرطة ر�أ�س اخليمة �إدارة مكافحة املخدرات ،
على �سالمة الإجراءات املتبعة ملكافحة املخدرات.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال ج��ول��ة تفقدية ق��ام ب�ه��ا اللواء
النعيمي لإدارة مكافحة املخدرات يرافقه العميد
طارق حممد بن �سيف مدير مكتب القائد العام
 ،اخلبري �سيف ال�شفريي خبري وم�ست�شار الأداء
امل�ؤ�س�سي واال�سرتاتيجي بالقيادة العامة ،وفريق
التفتي�ش الأمني .وت�أتي اجلولة بهدف االطمئنان

و�أكد القائد العام خالل جولته التفقدية على
على �سري العمل  ،وذلك تطبيقاً للربنامج الزمني
لنظام تفتي�ش القائد العام ال�سنوي وفق املعايري �أهمية قيمة العمل ب��روح الفريق الواحد والتي
امل�ع�ت�م��دة ل�لاط�لاع ع�ل��ى ��س�ير �إج � ��راءات العمل تعترب �إح��دى قيم �إ�سرتاتيجية وزارة الداخلية
والوقوف على االحتياجات ومتطلبات التطوير التي حتر�ص القيادة العامة ل�شرطة ر�أ�س اخليمة
على االلتزام بتطبيقها على �أر�ض الواقع  ،م�ؤكداً
والتحديث.
وكان يف ا�ستقبالهم  ،العميد عدنان علي الزعابي ب ��أن ال�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة حري�صة ك��ل احل��ر���ص على
مدير �إدارة مكافحة املخدرات والعقيد �إبراهيم دعم الإدارة وكافة الإدارات للم�ساهمة يف تطوير
جا�سم الطنيجي ن��ائ��ب م��دي��ر الإدارة ور�ؤ�ساء العمل وت�ق��دمي �أف�ضل اخل��دم��ات واالرت �ق��اء بها
الأق �� �س��ام والأف � ��رع وع� ��دداً م��ن ال���ض�ب��اط و�صف لأع�ل��ى امل�ستويات لتعزيز الأم��ن والأم ��ان ون�شر
ال�ث�ق��اف��ة الأم �ن �ي��ة وال�ت��وع�ي��ة ب ��أ� �ض��رار و�سلبيات
ال�ضباط والأفراد بالإدارة.
بع�ض ال�سلوكيات اخلاطئة التي ت�ضر باملجتمع
روح الفريق الواحد:

و�أف� � ��راده وت�ع�م��ل ع�ل��ى ه��دم��ه  ،م���ش�ي��داً بجهود
الإدارة البارزة يف حتقيق املنجزات خلدمة العمل
ال�شرطي وحتقيقها لنتائج ريادية ب�ش�أن انخفا�ض
م ��ؤ� �ش��ر اجل��رمي��ة و� �س��رع��ة ��ض�ب��ط اجل �ن��اة وفق
�أف�ضل معايري اجل��ودة والتميز  ،بف�ضل ت�ضافر
جهودهم وتكاتفهم من �أجل التطوير والتح�سني
امل�ستمرين ملواكبة امل�ستجدات التقنية والعلمية
وت�سخريها لتحقيق الأهداف  ،وحثهم على بذل
مزيد من اجلهد لتطوير العمل.
الدوريات االلكرتونية:
وج��رى خ�لال اجلولة االط�لاع على �سري العمل

ب� ��الإدارة واخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها للجمهور يف
جم��ال التوعية م��ن �أج��ل ال��و��ص��ول �إىل جمتمع
مثقف خ��ال م��ن امل �خ��درات امل��دم��رة للمجتمعات
وم ��درك خل �ط��ورة ه��ذه الآف ��ة  ،ومت ا�ستعرا�ض
عدداً من الق�ضايا التي مت الك�شف عنها والقب�ض
على مرتكبيها بوقت قيا�سي والكميات التي مت
�ضبطها واملتورطني بها وجن�سياتهم والو�سائل
وامل �ح��اوالت اجل��دي��دة التي ي�ستحدثها املهربون
لإخفاء املخدرات  ،وكيفية التعامل مع املتعافني
عرب تنفيذ الربامج التي يتم �إقامتها لهم  ،كما
اطلع على املركبات والآل�ي��ات اخلا�صة ب��الإدارة ،

وعلى دور الدوريات الإلكرتونية وكيفية متابعتها
للمواقع للك�شف عن املروجني.
ويف �إط��ار اجلولة  ،عقد قائد عام �شرطة ر�أ�س
اخليمة اجتماعاً مع �ضباط الإدارة للت�أكد من
تطبيق معايري التفتي�ش ال�سنوي من حيث املهام
الإداري � ��ة اخل��ا��ص��ة ب � ��الإدارة وذل ��ك ��ض�م��ن �إطار
حتقيق ا�سرتاتيجية وزارة الداخلية الهادفة �إىل
�ضمان تقدمي اخلدمات الأمنية كافة وفق معايري
اجل� ��ودة وال �ك �ف��اءة وال���ش�ف��اف�ي��ة ،وال ��وق ��وف على
متطلبات وحت��دي��ات العمل وتوجيه التو�صيات
�سعياً لتعزيز الأمن واالمان.

«الرقابة الغذائية» يتلقى � 6.3آالف طلب عرب مركز ات�صال حكومة �أبوظبي خالل الن�صف الأول من العام احلايل

ثامر القا�سمي 18912 :متعامال زاروا مراكز �إ�سعاد املتعاملني منذ بداية العام
•• �أبوظبي  -الفجر

�أع � �ل� ��ن ج� �ه ��از �أب ��وظ� �ب ��ي للرقابة
الغذائية ع��ن تلقيه  6317طلباً
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ع�ب�ر م��رك��ز ات�صال
ح �ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي خ�ل�ال الن�صف
الأول م��ن ال�ع��ام اجل ��اري ،2018
ت� �ن ��وع ��ت ب �ي��ن ب �ل��اغ � ��ات غ ��ذائ �ي ��ة
وزراع �ي��ة وم�ع�ل��وم��ات ع��ام��ة وطلب
خدمة وثناء ومقرتحات بالإ�ضافة
�إىل طلبات ال�شكاوى.
و�أو� �ض��ح ث��ام��ر ال�ق��ا��س�م��ي املتحدث
الر�سمي با�سم اجلهاز �أن الطلبات
التي تلقاها جهاز �أبوظبي للرقابة
الغذائية خ�لال الن�صف الأول من
العام احلايل انق�سمت �إىل 1471
بالغاً منها  2610طلبا خلدمة
و � 577شكوى و 107مقرتحات
و 37ثناء ،مت ت�سجيلها لدى مركز
االت�صال احلكومي.
و�أ��ش��ار القا�سمي �إىل �أن البالغات
ال �غ��ذائ �ي��ة ب �ل �غ��ت  1217بالغاً
غ��ذائ �ي��ا ت�ل�ت�ه��ا ال �ب�لاغ��ات املتعلقة
ب ��ال�ث�روة احل �ي��وان �ي��ة  74بالغاً،

وال � ��زراع � ��ة  46ب�ل��اغ � �اً ،م � ��ؤك� ��داً التي تقدموا بها .و�أ�ضاف القا�سمي
ب��أن��ه مت اال�ستجابة لها والتعامل ب�أن مراكز �إ�سعاد املتعاملني التابعة
م�ع�ه��ا يف وق��ت ق�ي��ا��س��ي ي �ق��در  8.4ل �ل �ج �ه��از ا� �س �ت �ق �ب �ل��ت م �ن ��ذ ب ��داي ��ة
(��س��اع��ة ع�م��ل) وب��دق��ة عالية حيث ال �ع��ام اجل ��اري 18912 2018
لقيت متابعة ف��وري��ة وع��اج�ل��ة من م�ت�ع��ام��ل ،م�ن�ه��م  8218تقدموا
ق �ب��ل م�ن���س�ق��ي وم��وظ �ف��ي عالقات ع�ل��ى اخل��دم��ات اخل��ا� �ص��ة بالرثوة
املتعاملني ،ومتت موافاة �أ�صحابها احل�ي��وان�ي��ة ،و 5569ق��دم��وا على
بالإجراءات املتخذة حيال ال�شكاوى خ ��دم ��ات زراع � �ي� ��ة و 4952على

اخل��دم��ات ال�غ��ذائ�ي��ة ومب�ت��و��س��ط ال
يزيد عن  4دقائق ون�صف لتقدمي
اخلدمة �أي �أقل من املتوقع مبقدار
 3دقائق ون�صف ،الفتاً �إىل �أن عدد
املتعاملني من مدينة العني بلغوا
“ 10663 ”56%متعامل ،ومن
مدينة �أبوظبي والظفرة “”44%
 8249متعامل .و�أ�شاد القا�سمي

ب ��الأداء املتميز لفريق عمل مركز
ات�صال حكومة �أبوظبي ،ومهارتهم
يف ت�ن�ظ�ي��م ع�م�ل�ي��ة ت �ل �ق��ي �شكاوى
وم�ق�ترح��ات اجلمهور فيما يتعلق
بالغذاء واملن�ش�آت الغذائية والزراعة
يف الإمارة ،الأمر الذي �أتاح للجهاز
فر�صة اال�ستفادة من مميزات مركز
االت �� �ص��ال وف ��رق ال�ع�م��ل امل��درب��ة يف
تلقي �شكاوى واقرتاحات اجلمهور
ب��اح�ت�راف �ي��ة ع��ال �ي��ة� ،إ� �ض ��اف ��ة �إىل
اخل��دم��ات ال �ع��دي��دة ال �ت��ي يقدمها
املركز ،الأمر الذي ي�سهم يف االرتقاء
مب �� �س �ت��وى ال� ��� �س�ل�ام ��ة الغذائية
وي �� �س��اع��د ع �ل��ى جت� ��اوب م �ث��ايل مع
�� �ش� �ك ��اوى وم� �ق�ت�رح ��ات اجلمهور
والعمل على حلها يف وق��ت قيا�سي
وف��ق معايري اجل ��ودة ال�ت��ي يتبعها
اجلهاز .و�أك��د القا�سمي �أن اجلهاز
ي�ح��ر���ص ب�شكل دائ ��م ع�ل��ى تطوير
منظومة خدماته الذكية والرقمية
ل �ت �ل �ب �ي��ة ال� �ط� �ل ��ب امل� �ت� �ن ��ام ��ي على
خدماته املقدمة للمجتمع ،وذلك
ت �ع��زي��زاً جل �ه��وده ال��رام �ي��ة لإ�سعاد
املتعاملني وحتقيق �أعلى م�ستويات

الر�ضا لديهم ،م��ن خ�لال حت�سني
خططه التطويرية يف �ضوء قراءة
وحتليل الطلبات واملقرتحات التي
يتلقاها ب�شكل دائم ،والوقوف على
احتياجات املتعاملني ،ومن �ضمنها
حت�سني ك�ف��اءة وفاعلية اخلدمات
االل � �ك �ت�رون � �ي ��ة ،وت �ك �ث �ي��ف ب ��رام ��ج
التوعية لفئة الأف� ��راد ،واحلر�ص
ع�ل��ى حت���س�ين م ��ؤ� �ش��رات دق ��ة الرد
لإ�سعاد املتعاملني .ويحر�ص اجلهاز
على تبني خطط تطويرية ت�سهم
يف االرتقاء مبنظومة التوا�صل مع
املتــعاملني ،يف �سبيل حتقيق �أعلى

م�ستويات الر�ضا لديهم ،وتقدمي
خ ��دم ��ات ذات ج � ��ودة ع��ال �ي��ة تلبي
طموح احلكومة الر�شيدة يف �إ�سعاد
املتعاملني ،ورف��ع ك�ف��اءة اخلدمات
امل�ق��دم��ة �إل�ي�ه��م ،و��ض�م��ان �إجنازهم
ل�ك��اف��ة م�ع��ام�لات�ه��م يف �أ� �س��رع وقت
و�أق��ل جهد .وي�سعى جهاز �أبوظبي
ل �ل��رق��اب��ة ال �غ��ذائ �ي��ة �إىل تطوير
قطاع ذو تنمية م�ستدامة يف جمال
ال��زراع��ة و�سالمة الأغ��ذي��ة وتوفري
ال �غ��ذاء الآم ��ن للمجتمع وحماية
�صحة احليوان والنبات ،والرتويج
ل�ل�م�م��ار��س��ات ال��زراع �ي��ة والغذائية

ال���س�ل�ي�م��ة ع�ب�ر � �س �ي��ا� �س��ات ولوائح
وم �ع��اي�ير ج ��ودة و�أب� �ح ��اث وبرامج
توعوية فعالة ومتكاملة.
وجدد القا�سمي دعوته اجلمهور �إىل
ال�ت��وا��ص��ل م��ع اجل�ه��از لال�ستف�سار
ع��ن ال �� �ش��ائ �ع��ات �أو يف ح ��ال وج��ود
�أي ط�ل��ب ل�ل�خ��دم��ة وامل �ع �ل��وم��ات �أو
ب�لاغ��ات تتعلق ب���س�لام��ة الأغذية
وال ��زراع ��ة م��ن خ�ل�ال ح���س��اب��ات��ه يف
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وعلى
الربيد الإلكرتوين للجهاز� ،أو على
ال��رق��م امل �ج��اين حل�ك��وم��ة �أبوظبي
.800555

بلدية احلمرية �شريك ا�سرتاتيجي لفعاليات ملتقى احلمرية ال�صيفي
وتنظم ور�شة املزارع ال�صغري
•• ال�شارقة _ الفجر:

�أك � ��دت ب �ل��دي��ة احل �م��ري��ة م���ش��ارك�ت�ه��ا النوعية
وال�ث�ن��ائ�ي��ة يف دع��م ف�ع��ال�ي��ات ملتقى احلمرية
ال�صيفي والذي ينظمه نادي احلمرية الثقايف
ال��ري��ا��ض��ي ل�ل�ع��ام ال��راب��ع وال�ع���ش��ري��ن ك�شريك
ا�سرتاتيجي تتالقى �أهدافه مع �أهداف امللتقى
يف التوا�صل املجتمعي وامل�ساهمة بدور يف تن�شئة
امل�شاركني وتدريبهم خالل عطلتهم ال�صيفية.
و�أف� ��اد م �ب��ارك را� �ش��د ال���ش��ام���س��ي م��دي��ر بلدية
احلمرية �أن البلدية �سخرت من كافة جهودها
وطاقاتها الب�شرية لتكون مدادا للنجاح املتوا�صل
الذي يحققه امللتقى ال�صيفي لنادي احلمرية

من كل عام وح�صوله �سنويا على املركز الأول
ك��أف���ض��ل م��رك��ز �صيفي ع�ل��ى م�ستوى الدولة
و�إم ��ارة ال�شارقة .و�أو��ض��ح �أن��ه ولهذا املنطلق
ع��ززت بلدية احل�م��ري��ة م��ن ج�ه��وده��ا لت�شارك
بكوادرها الب�شرية يف اال�شراف واملتابعة وتنفيذ
الفعاليات ال�صيفية ط��وال االج��ازة مبا يخدم
الأه��داف الوطنية وي�ؤ�س�س يف تربية الأجيال
و�إعدادهم للحياة بجميع املتطلبات ال�سيما مع
ما يتوافر لبلدية احلمرية مع �إمكانات وطاقات
ب�شرية متخ�ص�صة يف عدد من املجاالت.
و�أ� �ش��ار م�ب��ارك را��ش��د ال�شام�سي �إىل �أن بلدية
مدينة احلمرية قد عقدت �شراكة ا�سرتاتيجية
مع نادي احلمرية و�شكلت فرق عمل متخ�ص�صة

لتقدمي العديد من املبادرات وال��دورات وور�ش
العمل العلمية والتعليمية والتدريبية لكافة
م�شاركي �صيفي احلمرية �إىل جانب توفري كافة
الو�سائل التعليمية والعملية لهذه الربامج.
ولفت �إىل توفري البلدية لعدد من امل�شرفني
املواطنني لرئا�سة جمموعات امللتقى حيث يتم
تدريبهم و�إك�سابهم املهارات ال�شبابية املنا�سبة
من خالل تنمية قدراتهم ودفعهم نحو التم�سك
ب�أهداب الريا�ضة ال�سليمة ،و�صقل �شخ�صياتهم
و�شغل �أوقات فراغهم مبا هو نافع ومفيد.
ي ��أت��ي ذل ��ك يف �أع �ق��اب تنظيم �أول ور� �ش��ة من
قبل بلدية احلمرية ملنت�سبي ملتقى احلمرية
ال�صيفي (الرابع والع�شرين) وتناولت عنوان

املزارع ال�صغري.
وت � ��أت� ��ي ه� ��ذه ال ��ور�� �ش ��ة ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي تقدم
ملنت�سبي امللتقى �إىل جانب منظومة متكاملة
م��ن امل�ح��ا��ض��رات وال � ��دورات وال��ور���ش العلمية
والعملية التي تقدمها بلدية احلمرية �ضمن
خطتها امل���ش�ترك��ة ورع��اي�ت�ه��ا مللتقى احلمرية
ال�صيفي بن�سخته اجلارية وتهدف هذه الور�شة
�إىل رفع م�ستوى الوعي لدى املنت�سبني ب�أهمية
ال�سماد الع�ضوي للزراعة والبيئة.
وقدم الور�شة املهند�س املخت�ص م�أمون اخلالدي
من ق�سم الزراعة واحلدائق من بلدية احلمرية
م�ع��رف��ا امل���ش��ارك�ين ب �ع��دد م��ن امل�ع�ل��وم��ات حول
الزراعة.

وت�ن��اول بعد �أن لب�س امل�شاركون زي املزارعني
معلومات �أفادت �إىل �أن ال�سماد الع�ضوي الغري
حمتوي على �أي م��واد كيميائية يو�صف ب�أنه
ال�سماد الأمثل لعمليات ال��زراع��ة وي�ساهم اىل
حد كبري يف حت�سني خوا�ص الرتبة ،وله العديد
م��ن ال �ف��وائ��د يف ال ��زراع ��ة ،وي �ع��د م��ن عنا�صر
التغذية الطبيعية الآم�ن��ة للنبات� ،إىل جانب
تدفئته جلذور النباتات ،وذلك الحتوائه ن�سبة
كبرية من املرك ّبات الهامة واملفيدة لل�شتالت.
وقدم املحا�ضر اخلالدي �شرحاً عملياً ملجموعات
امللتقى ع��ن �آل �ي��ة �صنع ال�سماد الع�ضوي من
خالل طمر املخلفات الطبيعية يف حفر �أر�ضية
وت�خ�م�يره ل �ف�ترات ت��زي��د ع��ن ال�ث�لاث��ة �أ�شهر،

ث��م ط��رق ا�ستخراجه و�آل�ي��ه اال�ستخدام مبيناً
ب ��أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن الأ��س�م��دة ي�ساعد يف زيادة
تن�شيط الرتبة ويف زي��ادة خ�صوبتها حيث �أنّه
يحتوي على عنا�صر ��ض��روري��ة للنباتات مثل
ال�ن�ي�تروج�ين وال�ف��و��س�ف��ور وال�ب��وت��ا��س�ي��وم� ،إىل
جانب ا�شتماله على ن�سب كبرية من امل�ضادات
احليوية للنباتات ومقدرته على التخل�ص من
امل��رك�ب��ات ال�سامة يف ال�ترب��ة خ�لاف�اً للأ�سمدة
ال�ك�ي�م��اوي��ة .وق ��ام امل���ش��ارك��ون ب�ع��د ال���ش��رح �إىل
ممار�سة الزراعة بالطريقة ال�صحيحة واال�سهام
يف زراعة م�ساحة وا�سعة من الأر�ض املخ�ص�صة
للزراعة و�سط م�شاركة كبرية وفرحة من قبل
املنت�سبني للملتقى ال�صيفي لنادي احلمرية.
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وفد من حما�س �إىل القاهرة لبحث الو�ضع الفل�سطيني
•• غزة �-أ ف ب:

و�صل وفد ي�ضم قادة من حركة حما�س
يف قطاع غزة اىل القاهرة لبحث تطورات
ال��و� �ض��ع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي م ��ع امل�س�ؤولني
امل�صريني ،بح�سب م�س�ؤول يف احلركة.
وقال فوزي برهوم الناطق با�سم احلركة
“بنا ًء ع�ل��ى دع ��وة م���ص��ري��ة ،و� �ص��ل �إىل
القاهرة وفد قيادي من حركة املقاومة
الإ�سالمية حما�س برئا�سة نائب رئي�س
املكتب ال�سيا�سي للحركة ال�شيخ �صالح

ال � �ع� ��اروري ،وع �� �ض��وي��ة ك��ل م��ن �أع�ضاء
امل�ك�ت��ب ال���س�ي��ا��س��ي ال��دك �ت��ور م��و��س��ى �أبو
م� ��رزوق وال��دك �ت��ور خ�ل�ي��ل احل �ي��ة والأخ
ح�سام ب ��دران والأخ ع��زت ال��ر��ش��ق والأخ
روحي م�شتهى».
واو� � �ض ��ح ان ال� �ه ��دف م ��ن ال� ��زي� ��ارة هو
“التباحث مع الإخوة امل�س�ؤولني يف م�صر
ب���ش��أن ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة والتطورات
اجلارية يف ال�ش�أن الفل�سطيني والعربي».
وت ��ات ��ي ال ��زي ��ارة يف وق ��ت ي���ش�ه��د اتفاق
امل �� �ص��احل��ة ب�ي�ن ح��رك �ت��ي ف �ت��ح وحما�س

وال � � ��ذي وق � ��ع يف ال� �ق ��اه ��رة يف اكتوبر
املا�ضي ،حالة من اجلمود اث��ر خالفات
ح��ول “متكني” حكومة ال��وف��اق يف رام
اهلل بال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة م��ن ت�سلم كامل
امل�س�ؤولية يف ق�ط��اع غ��زة ال��ذي ت�سيطر
عليه حما�س.
وت �ت �ب��ادل احل��رك �ت��ان االت� �ه ��ام ��ات حول
ال �ت �ع �ط �ي��ل ف �ي �م��ا ي � �ع ��اين ق � �ط ��اع غ ��زة
وع ��دد �سكانه ن�ح��و م�ل�ي��وين ن�سمة ،من
م�ضاعفات ح�صار �إ�سرائيلي خانق منذ
ع�شر �سنوات.

حتطم هليكوبرت فرن�سية يف �ساحل
العاج ومقتل الطيار
•• باري�س-رويرتز:

قال اجلي�ش الفرن�سي ام�س �إن طائرة هليكوبرت ع�سكرية فرن�سية حتطمت
يف �ساحل العاج �أثناء مهمة تدريبية مما �أدى �إىل مقتل الطيار و�إ�صابة فرد
�آخر من الطاقم ب�إ�صابة خطرية.و�سقطت الطائرة وهي من طراز جازيل
على بعد  20كيلومرتا تقريبا �إىل ال�شرق من �أبيدجان العا�صمة التجارية
ل�ساحل العاج.وقال اجلي�ش الفرن�سي يف بيان “مل يتحدد �سبب احلادث
بعد».ومت نقل الطيار وع�ضو الطاقم امل�صاب �إىل قاعدة ع�سكرية فرن�سية
يف بورت بويه حيث تويف الطيار .وقال اجلي�ش �إن ع�ضو الطاقم امل�صاب
يجري نقله جوا �إىل فرن�سا للعالج.

بعد ا�ستقالة جون�سون وديفي�س

لندن ت�سلك طريق الرباغماتية يف ملف بريك�ست
•• لندن�-أ ف ب:

ت�شي ا�ستقالة وزي��ري��ن بريطانيني
ي�ؤيدان خروجا من دون تنازالت من
االحت ��اد الأوروب � ��ي االح ��د واالثنني،
ب�إمكان ح�صول تبدل يف موقف لندن
يف اجتاه مقاربة اكرث براغماتية لهذا
امللف.
اربعة اي��ام فقط كانت كافية لتغيري
م���ش�ه��د امل �ف��او� �ض��ات .ك ��ل � �ش��يء ب ��د�أ
اجلمعة حني عر�ضت رئي�سة الوزراء
ت�ي�ري ��زا م� ��اي اق�ت�راح� �ه ��ا القا�ضي
ب�إن�شاء منطقة تبادل حر لل�سلع بني
اململكة املتحدة واالحتاد الأوروبي.
الهدف وا�ضح :احلفاظ على عالقة
جت��اري��ة وث�ي�ق��ة م��ع ال�ت�ك�ت��ل ع�ل��ى ان
ي��واك��ب ذل ��ك و� �ض��ع “جمموعة من
القواعد امل�شرتكة».
ل �ك��ن ان �� �ص ��ار االن �ف �� �ص��ال م ��ن دون
اي ت �ن ��ازل � �س��رع��ان م ��ا اع� �ت�ب�روا ان
خطة م��اي مبثابة خيانة لت�صويت
ال�ب�ري �ط ��ان �ي�ي�ن ع �ل ��ى اخل� � � ��روج من
ال �ت �ك �ت��ل الأوروب � � � � ��ي ،ويف مقدمهم
وزي��ر بريك�ست ديفيد ديفي�س ووزير
اخلارجية بوري�س جون�سون� .سرعان
ما اعلن االول ا�ستقالته االحد وحلق
ب��ه ال�ث��اين االث �ن�ين .وق��ال جون�سون
يف كتاب ا�ستقالته ان “حلم بريك�ست
يحت�ضر».
هذه اخلطوة املفاجئة �شكلت احراجا
ك� �ب�ي�را مل � ��اي ،ل �ك��ن امل �ح �ل �ل�ين ي ��رون

ان�ه��ا ق��د تتيح ل�ه��ا يف ن�ه��اي��ة املطاف
امل�ضي يف خطتها كما ت�شاء ومعاودة
تبني م��وق��ف واق�ع��ي ك��ان��ت احلكومة
الربيطانية تفتقر اليه حتى االن.
وب�ك�ل�م��ة ،ب�ع��دم��ا ح��اول��ت ط��وي�لا ان
تقيم التوازن امل�ستحيل بني طموحات
ان �� �ص��ار ب��ري�ك���س��ت وخ �� �ص��وم �ه��م من
م��ؤي��دي االحت��اد االوروب ��ي ،ي�ب��دو ان
ماي قررت ان تنحو يف اجتاه �سيا�سة
املمكن.
وع �ل��ق ال ��وزي ��ر ال���س��اب��ق ول �ي��ام هيغ،
ذو ال �� �ص��وت امل �� �س �م��وع داخ � ��ل حزب
املحافظني برئا�سة م��اي ،ل�صحيفة
“ذي داي �ل��ي تلغراف” ان “الو�ضع
يتطلب واقعية �شديدة».
واع � �ت�ب��رت � �ص �ح �ي �ف��ة ذي غ ��اردي ��ان
ان ال�ت�ع��دي��ل احل �ك��وم��ي اف���ض��ى اىل
حكومة �أكرث ليونة وبراغماتية واقل
ايديولوجية.
وم� ��� �ض ��ت جم� �ل ��ة ذي �سبكتايتور

امل�ح��اف�ظ��ة اب �ع��د م��ن ذل ��ك مو�ضحة
ان ما ح�صل ي�شكل “انقالبا مل�ؤيدي
االحتاد االوروبي الذين باتوا يتولون
ك ��ل احل �ق��ائ��ب االك �ث��ر اهمية” ،يف
ا�شارة اىل ا�ستبدال بوري�س جون�سون
ب�ج�يرمي��ي ه��ان��ت ال ��ذي ك ��ان م�ؤيدا
ل�ل�ب�ق��اء �ضمن االحت ��اد الأوروب � ��ي يف
 2016قبل ان ينتقل اىل �صفوف
ان�صار بريك�ست.
ب��دوره ،ق��ال �ستيف ب�يرز من جامعة
اي�سيك�س ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س ان
احل�ك��وم��ة ب��ات��ت تت�شكل ب��و��ض��وح من
براغماتيني ،اما “احلاملون” الذين

يرف�ضون اي ت�سوية ح��ول بريك�ست
“فبات وجودهم حم�صورا يف جمل�س
العموم ،لكن الوقت �سيقرر ما اذا كان
هذا االمر �سي�ستمر».
ال��واق��ع ان م��اي لي�ست يف م�ن��أى من
رد فعل ،ورمب��ا من ع�صيان يقوم به
النواب املناه�ضون الوروبا ،وخ�صو�صا
ان ال�ب�رمل ��ان ��س�ي�ن��اق����ش ال �ع��دي��د من
م�شاريع القوانني املرتبطة بربيك�ست،
وقد يقول كلمته يف االتفاق النهائي
ال� ��ذي ي �ت��م ال �ت �ف��او���ض يف � �ش ��أن��ه مع
بروك�سل.
ويف هذا ال�سياق ،ت�ساءل كون�ستانتني

فرايزر من مركز “تي ا�س لومبارد”
للأبحاث “كيف ميكن ان تنجح ماي
يف تخطي الربملان اذا كانت غالبيتها
رهنا بامل�شككني يف االحت��اد االوروبي
ال��ذي��ن ي��رف���ض��ون م �� �ش��روع التبادل
احل��ر وال م�شكلة ل��دى ك�ث�ير منهم
يف خروج اململكة املتحدة من االحتاد
حتى من دون اتفاق؟».
واعترب يف �ضوء ذلك ان ترييزا ماي
ال�ت��ي و�صفت ت �ك��رارا بانها يف موقع
��ض�ع��ف “قد ت �ك��ون ع� ��ززت موقفها
اق�ل��ه على امل��دى الق�صري با�ستقالة
ديفي�س وجون�سون” اللذين د�أبا على

مواجهة رئي�سة ال��وزراء يف ما يت�صل
بتوجهات بريك�ست.
وا� � �ض� ��اف ان “االكرث ت �� �ش �ك �ي �ك��ا يف
االحت��اد الأوروب��ي ق��رروا التخلي عن
اي ت ��أث�ي�ر داخ� ��ل احل �ك��وم��ة ،ويبدو
وا�ضحا ان ميني احل��زب املحافظ ال
ميلك الو�سائل لالطاحة مباي ،على
الأقل لي�س يف خ�ضم املفاو�ضات حول
بريك�ست».يف املقابل ،رحب الأوروبيون
يف ردود ف �ع �ل �ه��م االوىل بـ”رياح
التغيري” التي هبت يف لندن ،وذلك
ب�ع��دم��ا ع�ب�روا يف اال��س��اب�ي��ع االخرية
عن نفاد �صربهم مع اق�تراب موعد
اخلروج املقرر يف  29مار�س .2019
وق��ال رئي�س ال��وزراء االيرلندي ليو
ف��ارادك��ار “اذا ك��ان��ت اململكة املتحدة
ق� ��ادرة ع�ل��ى ت�ل�ي�ين ب�ع����ض خطوطها
احل�م��راء فعلى االحت��اد االوروب ��ي ان
يظهر ليونة بدوره .ارى اننا قد نكون
يف طور دخول مرحلة مماثلة».

اليونان تتخذ �إجراءات �ضد دبلوما�سيني رو�س
•• اثينا�-أ ف ب:

�أعلنت م�صادر حكومية يونانية لوكالة فران�س بر�س
ام����س �أن اث�ي�ن��ا “اتخذت الإج � ��راءات ال�لازم��ة ل�ضمان
�أمنها الوطني” بعد “تدخل” م�س�ؤولني رو�س يف ت�سوية
اخلالف بني اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية
ال�سابقة.
و�أكد �أحد امل�صادر �أن اليونان “اتخذت” هذه االجراءات
فيما كان قد قال م�صدر يف وقت �سابق �إنها �س ُتتخذ.
و�ص ّرح املتحدث با�سم احلكومة دميرتي�س تزاناكوبولو�س
لقناة “�سكاي” �أن “احلكومة اليونانية تريد عالقات

جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي ي�صوت ل�صالح
دعم حلف الناتو
•• وا�شنطن-وكاالت:

��ص� ّوت جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
ل���ص��ال��ح ق ��رار ب��دع��م ح�ل��ف �شمال
الأطل�سي (ناتو) بواقع � 97صوتاً
�إىل �صوتني قبيل ح�ضور الرئي�س
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ق �م��ة احل �ل��ف يف
بروك�سل.
وينظر �إىل ال �ق��رار غ�ير امل�ل��زم يف
جمل�س ال�شيوخ بالكونغر�س على
�أنه توبيخ للرئي�س ،الذي د�أب على
انتقاد احللف مراراً وتكراراً وا�صفاً
�إي � ��اه ب ��أن ��ه “عفا ع�ل�ي��ه الزمن”
وو��ص��ف ال��دور ال�ق�ي��ادي للواليات
املتحدة يف حلف الناتو ب�أنه خدمة
مقدمة �إىل الدول الأوروبية.
وي� �ح� �ظ ��ى ت � ��رام � ��ب مب� ��زي� ��د من
الت�أييد يف الداخل يف مطالبته ب�أن
يفي �أع�ضاء الناتو عرب الأطل�سي
بهدفهم ب�إنفاق  % 2من الناجت
امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل ع �ل��ى الدفاع،
وك �ت��ب ع�ل��ى ت��وي�تر �أث �ن��اء توجهه
�إىل القمة ،املقررة اليوم الأربعاء:
“على دول حلف الناتو �أن تدفع
�أكرث ،يجب على الواليات املتحدة
�أن ت��دف��ع �أق � ��ل� ،أم � ��ر غ�ي�ر ع ��ادل
للغاية!».
وق ��ال ح�ل��ف ��ش�م��ال الأط�ل���س��ي �إنه
يتوقع �أن ي�صل  8من احللفاء �إىل
هدف الإنفاق هذا العام ،مقارنة بـ
 3يف .2014

جيدة مع جميع الدول ،لكنها ال ميكن �أن تقبل �سلوكيات
تنتهك القانون الدويل وال حترتم ال�سلطات اليونانية”.
و�أ�ضاف “يف هذا االطار ،ا ُتخذت اجراءات».
ومل ي ��ؤك��د ت��زان��اك��وب��ول��و���س وال امل �� �ص��ادر ط�ب�ي�ع��ة هذه
الإج � � ��راءات ك�م��ا مل ي�ت��م ت �ق��دمي ت�ف��ا��ص�ي��ل ا��ض��اف�ي��ة يف
معر�ض التعليق على مقال �أوردته �صحيفة كاثيمرييني
اليونانية ،نقال عن م�صادر دبلوما�سية ،مفاده �أن اثينا
ت�ستعد “لطرد دبلوما�سيني اثنني على الفور احدهما
فيكتور ياكوفليف املوظف يف �سفارة رو�سيا يف اثينا” وملنع
دبلوما�سيني اثنني �آخرين من دخول البالد.
وق��ال �أح��د امل�صادر “لقد ح�صلت م�شكلة تدخل يف امللف

املقدوين».
و�أف � � ��ادت ال �ق �ن��اة ال��ر� �س �م �ي��ة “ارت � ”1أن امل�س�ؤولني
امل���س�ت�ه��دف�ين �أل �ق��ي ال�ق�ب����ض عليهم “الأ�سبوع املا�ضي
ب��اجل��رم امل�شهود” .وت �ق��ول ال �ق �ن��اة ان �أث �ي �ن��ا تتهمهم
مبحاولة الت�أثري على الرهبنة يف جبل �آثو�س يف �شمال
�شرق البالد ،املعروفة بوطنيتها املت�شددة وعلى ال�سلطات
املحلية يف ال�شمال للدفع من �أجل تنظيم تظاهرات �ضد
االتفاق مع �سكوبيي.
من جهته قال ناطق با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية يف
مو�سكو لوكالة فران�س بر�س ان “رو�سيا �ستتخذ اجراءات
مماثلة كما هي احلال عليه عادة يف مثل هذه الظروف».

و�أك ��د �أح ��د امل���ص��ادر احل�ك��وم�ي��ة �أن اث�ي�ن��ا “تبقي قنوات
االت�صال” مع رو�سيا م�شريا اىل ان اليونان ال م�شاكل
لديها مع مو�سكو.وما يدل على هذه ال�صداقة التقليدية
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ،امل��وق��ف ال�ي��ون��اين خ�ل�ال ق�ضية ت�سميم
العميل الرو�سي ال�سابق �سريغي �سكريبال يف بريطانيا
اذ مل تطرد اثينا دبلوما�سيني رو��س��ا كما فعلت الدول
الأوروب �ي��ة.وك��ان��ت اث�ي�ن��ا و��س�ك��وب�ي��ي وق�ع�ت��ا يف منت�صف
يونيو اتفاقا حل��ل خالفهما ال��ذي يعود اىل  27عاما
ح��ول ت�سمية مقدونيا بهدف رف��ع االع�ترا���ض اليوناين
على ان�ضمام ه��ذه اجلمهورية اليوغو�سالفية ال�سابقة
ال�صغرية اىل حلف الأطل�سي.

قمة ترامب-بوتني فر�صة لإعادة اكت�شاف فن الديبلوما�سية
•• وا�شنطن-وكاالت:

يرى تيد غالني كاربنرت ،م�س�ؤول بارز يف ق�سم
�أب �ح��اث ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة وال��دف��اع�ي��ة لدى
معهد كاتو� ،أن �أم��ام الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب فر�صة لتحقيق �أعظم �إجنازاته يف حقل
ال�سيا�سة اخلارجية ،عند لقائه بنظريه الرو�سي
فالدميري بوتني يف  16يوليو اجلاري.
ول �ف��ت ك��ارب �ن�ت�ر ،يف ��ص�ح�ي�ف��ة “ذا �أمرييكان
كون�سريفاتيف”� ،إىل ع��دد م��ن امل��زاي��ا امتازت
ب�ه��ا ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى م ��دار ع�ق��ود ن�سبة
ملكانتها ك�ق��وة عظمى .فقد ح�صلت وا�شنطن،
ب��و��ص�ف�ه��ا م��ن امل���ص�م�م�ين ال��رئ�ي���س�ي�ين للنظام
العاملي الليربايل ما بعد احلرب العاملية الثانية،
على فوائد اقت�صادية و�أمنية غري م�سبوقة يف
تاريخها .وقد �ساعدت قدرات �أمريكا الع�سكرية
الهائلة يف ت�سليط ال�ضوء على تلك املكانة يف
ال�ش�ؤون الدولية .وقد عرب حلفاء وخ�صوم على
حد �سواء عن امتعا�ضهم من تفوق وا�شنطن،
ولكنهم كانوا حذرين مبا يكفي لتجنب حتديها
ب�صورة مبا�شرة .وق��د و�صل الأم��ر لدرجة �أنه
حتى االحت��اد ال�سوفييتي قيد نف�سه (با�ستثناء
�أزم��ة ال���ص��واري��خ الكوبية) �إال عند التدخل يف
مناطق هام�شية.
ولكن ،ح�سب كاتب املقال� ،أدت هيمنة وا�شنطن
وغطر�ستها الت �ب��اع بع�ض ال �ع��ادات ال�سيئة يف
جم��ال ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة .ولأن ق��ادة �أمريكا
مل ي���ض�ط��روا ،م�ن��ذ وق��ت ط��وي��ل ،للتعامل مع
مناف�سني �أقوياء ،فيبدو �أنهم فقدوا فن ومهارة
الديبلوما�سية املعقدة .وحتى قبل و�صول �إدارة
ت��رام��ب� ،أب ��دت ال�سيا�سة الأم��ري�ك�ي��ة غطر�سة
م �ت��زاي��دة ،وب� ��دت غ�ي�ر واق �ع �ي��ة ح �ي��ال �أه� ��داف
ديبلوما�سية.
ول � ��ذا ي �ق��ول ك��ارب �ن�ت�ر �إن ال �ق �م��ة امل �ق �ب �ل��ة بني

الرئي�سني الأم��ري�ك��ي ت��رام��ب وال��رو��س��ي بوتني
توفر فر�صة لإعادة تعلم متطلبات الديبلوما�سية
الفعالة .لكن �إذا �أ�سيء ا�ستغالل هذه القمة ،فقد
ت�ؤكد على التبعات ال�سلبية لنهج وا�شنطن حيال
� �ش ��ؤون دول �ي��ة .وح���س��ب ك��ات��ب امل �ق��ال ،ي�ب��دو �أن
ع��دداً من ال�سا�سة واخل�براء والعاملني يف حقل
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يعتقدون �أنه عند
التعامل مع خ�صم ،يجب �أن تقوم الديبلوما�سية
على قائمة م��ن امل�ط��ال��ب ،بع�ضها غ�ير واقعي،
دون �إبداء ولو جمرد �إ�شارة �إىل تنازالت جمدية.
وقد �أ�شار منتقدو قمة ترامب مع زعيم كوريا
ال�شمالية ،كيم جونغ �أون� ،إىل ذل��ك ال�سلوك.
وو�صل الأمر ببع�ضهم �إىل �شجب ترامب ملجرد
موافقته على القبول �ضمنياً مبنح كيم مكانة
مماثلة ملكانته ،عرب املوافقة على عقد اجتماعي

ثنائي .ويف ذات ال�سياق ،قالت نان�سي بيلو�سي ،ترامب فر�صة لتحقيق �إجن��از �أك�ثر �أهمية من
زع �ي �م��ة ال��دمي �ق��راط �ي�ي�ن يف جم �ل ����س ال �ن ��واب خ�لال قمته الو�شيكة م��ع ب��وت�ين .ولكن م��ا هو
الأم��ري �ك��ي� ،أن ال��رئ�ي����س ترامب” رف��ع كوريا �أب�ع��د �أه�م�ي��ة مم��ا ق��ام ب��ه م��ع ك��وري��ا ال�شمالية،
ال�شمالية �إىل م�ستوى ال��والي��ات املتحدة ،فيما يحتاج ت��رام��ب لإج ��راء ت�ع��دي�لات ك�برى ب�ش�أن
ال�سيا�سة الأمريكية احلالية جت��اه رو�سيا ،مع
حافظ نظام بيونغ يانغ على و�ضعه الراهن».
وف�ي�م��ا ا��ض�ط��ر �آخ� ��رون ل�ل�اع�ت�راف ب� ��أن القمة رف�ض ن�صيحة ومطالب مت�شددين مهوو�سني
ك��ان��ت خ�ط��وة م��وف�ق��ة ،ق��ال��وا �إن ��ه ك��ان يفرت�ض بالريبة من نوايا رو�سية .ويختم كاتب املقال
بوا�شنطن مطالبة الكوريني ال�شماليني باتخاذ ر�أيه بالإ�شارة حلاجة ترامب للتمييز بني �أهداف
خطوات بناءة ال عودة عنها على طريق التخلي ممكن حتقيقها و�أخ��رى ي�ستحيل بلوغها .كما
عن �أ�سلحتهم النووية مقابل مثل ذل��ك اللقاء ي�ف�تر���ض �أن ي �ك��ون م���س�ت�ع��داً ل�ت�ق��دمي تنازالت
الرفيع امل�ستوى .ويرى كاتب املقال ب�أن انعدام ذات معنى �إىل الزعيم الرو�سي من �أجل ت�أمني
الواقعية يف مثل تلك املواقف والطروحات �أمر ت �ن��ازالت حقيقية ،خا�صة م��ا يتعلق بالق�ضية
م�ث�ير للده�شة .ول��و ��س��ادت �آراء مت�شددين ملا ال�سورية ،ودور رو�سيا يف دعم الأ�سد ،وحتديداً
يف م��ا يتعلق بحربه �ضد جمموعات معار�ضة،
عقدت القمة البتة.
م��ن ه ��ذا امل �ن�ط �ل��ق ،ي�ع�ت�ق��د ال �ك��ات��ب ب ��أن��ه لدى بع�ضها جهادي ومدعوم من القاعدة.
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عوا�صم
بريوت
�أعلن ف�صيل جي�ش مغاوير ال�ث��ورة التابع للجي�ش ال�سوري احلر،
وامل �ت��واج��د يف منطقة الـ 55يف ال�ت�ن��ف ،ع��ن �إل �ق��اء ال�ق�ب����ض على
خلية تنتمي لتنظيم داع�ش الإره��اب��ي يف خميم الركبان للنازحني
ال�سوريني ،واملتواجد على اجلانب ال�سوري من احل��دود ال�سورية
الأردن �ي��ة ال�شرقية ،ك��ان��وا ي�ح��اول��ون التخفي ب�ين املدنيني للقيام
بعمليات �شمال منطقة خف�ض اال�شتباك.
وقال الناطق الر�سمي با�سم جي�ش مغاوير الثورة ،والباحث يف �سلوك
املجتمع ال�شرقي الدكتور حممد م�صطفى جراح� ،إن “جي�ش مغاوير
الثورة متكن من القاء القب�ض على خلية م�ؤلفة من � 9أ�شخا�ص
يتبعون تنظيم داع�ش الإرهابي يف خميم الركبان” ،وفق �صحيفة
الغد الأردنية ،اليوم الأربعاء.
و�أكد جراح �أنه “بعد ال�ضغط على خميم الريموك ومنطقة احلجر
الأ�سود ومنطقة القدم يف دم�شق مت ت�سليم قيادات من تنظيم داع�ش
الإرهابي للنظام ال�سوري ،فيما متكنت جمموعة منهم من الهروب
�إىل مناطق خف�ض اال��ش�ت�ب��اك مبثلث احل ��دود الأردن �ي��ة ال�سورية
العراقية».
برلني
�أمر مدع احتادي �أملاين �أم�س الأربعاء ،با�ستمرار احتجاز دبلوما�سي
�إي��راين ي�شتبه يف تورطه مبخطط ل�شن هجوم بقنبلة على ح�شد
للمعار�ضة الإيرانية يف فرن�سا ،لكنه قال �إن امل�شتبه به رمبا ي�سلم
�إىل بلجيكا.وحتقق بلجيكا مع اثنني من مواطنيها من �أ�صل �إيراين
قب�ض عليهما ه��ذا ال�شهر بتهمة التخطيط لتفجري ي�ستهدف
اجتماعاً �سنوياً كبرياً جلماعة معار�ضة �إيرانية يف املنفى ال�شهر
املا�ضي على م�شارف العا�صمة الفرن�سية باري�س.
وق��ال امل��دع��ي االحت��ادي الأمل��اين يف بيان �إن الدبلوما�سي الإيراين
الذي يعمل يف النم�سا ،ي�شتبه يف �أنه كلف زوجني يعي�شان يف مدينة
�أنتويرب البلجيكية بالهجوم ،و�أمدهما بجهاز تفجري ومادة “تي.
�إيه.تي.بي” النا�سفة بدائية ال�صنع.
ون�ف��ت �إي ��ران �أي ع�لاق��ة لها باملخطط ال��ذي و�صفته ب��أن��ه عملية
“زائفة” نفذتها �شخ�صيات من داخل املعار�ضة.
و�أ��ض��اف البيان �أن امل�شتبه ب��ه ،وي��دع��ى �أ��س��د اهلل �أ .م�ست�شار ثالث
بال�سفارة الإيرانية يف النم�سا منذ  2014وك��ان موظفاً يف وزارة
املخابرات الإيرانية.
مدريد
�أمرت املحكمة العليا اال�سبانية ال�سلطات بقبول املزيد من املهاجرين
بعد �أن قالت ان احلكومة مل حت�ترم التزامها ل�لاحت��اد االوروبي
با�ستقبال  16الف طالب جلوء على االق��ل من ايطاليا واليونان،
بح�سب ما اعلنت املحكمة االربعاء.
وجاء يف حكم املحكمة امل�ؤرخ التا�سع من متوز يوليو ومل ين�شر �سوى
االربعاء ،انه “بعد اكرث من �ستة ا�شهر من انتهاء املوعد النهائي،
قال تقرير للمكتب اال�سباين للجوء والالجئني ،ان ال�سجل احلايل
املتعلق بالتزاماته النهائية (جتاه قبول الالجئني) اقل من  13يف
املئة».
ونتيجة ل��ذل��ك ي�ج��ب ع�ل��ى ا�سبانيا “ان ت�ستكمل اجراء” قبول
الالجئني ،بح�سب املحكمة التي امتنعت عن تغرمي احلكومة.
ويف �أي �ل��ول �سبتمرب  2015ويف ذروة ازم��ة ال�لاج�ئ�ين يف اوروب ��ا،
تو�صلت الدول االع�ضاء يف االحتاد االوروبي اىل اتفاق للت�شارك يف
 160الف طالب جلوء و�صلوا اىل ايطاليا واليونان خالل عامني
لتخفيف ال�ضغط عن البلدين.
وتعهدت ا�سبانيا بقبول  16الف مهاجر على االقل.
ومثل ا�سبانيا مل تف معظم الدول بالتزاماتها وا�ضطر العديد من
املهاجرين اىل مغادرة ايطاليا واليونان طوعا بدال من انتظار نقلهم
اىل دول اخرى.

رو�سيا تتهم الناتو بنقل قواعده �إىل حدودها
•• مو�سكو-رويرتز:

انتقد وزير الدفاع الرو�سي �سريجي �شويجو الواليات املتحدة وحلف �شمال
الأطل�سي الذي تقوده وا�شنطن منددا بنقل قوات وقواعد للحلف �إىل جوار
احلدود الرو�سية.ويتزامن ن�شر ت�صريحات �شويجو ل�صحيفة �إل جورنايل
الإيطالية مع بدء قمة حللف �شمال الأطل�سي ت�ستمر يومني.
و�أ�ضاف الوزير الرو�سي “لطاملا �أردت �إهداء الزمالء الأمريكيني منوذجا
م�صغرا للكرة الأر�ضية حتى يت�سنى لهم النظر �إليه وتف�سري �سبب وجود
كل قواعدهم الع�سكرية وقواتهم يف �أح�ضان احلدود الرو�سية على الرغم
م��ن �أن م��ن ي�صفونهم ’ب�أعداء �أمريكا’ م��وج��ودون يف ال�شرق الأو�سط
وال�شرق الأدنى».وي�شري �شويجو على ما يبدو �إىل درع الدفاع ال�صاروخية
الأمريكية التي تقول وا�شنطن �إنها تهدف حلمايتها من هجمات �إيران.
وتوجد عنا�صر من هذا النظام يف �شرق �أوروبا قرب حدود رو�سيا الغربية.
وقال �إن حلف �شمال الأطل�سي تو�سع �شرقا باجتاه احلدود الرو�سية رغم
وعود �أعطيت للقادة ال�سوفييت �أثناء توحيد �أملانيا.
و�أ�شار �شويجو �إىل �أن رو�سيا م�ستعدة للنظر مرة �أخ��رى يف �إم��داد �سوريا
ب�صواريخ �أر���ض جو متطورة من ط��راز �إ�س 300-لكن دم�شق مل تتقدم
ب�أي طلب ملو�سكو.
ونقل عن �شويجو قوله “اليوم وبعد �أن �أظهر ع��دوان ال��والي��ات املتحدة
وبريطانيا العظمى وفرن�سا على �سوريا احلاجة لنظام دفاع جوي حديث
لدى ال�سوريني ،ف�إننا م�ستعدون للعودة �إىل بحث هذه امل�س�ألة».
كانت رو�سيا قد �أملحت يف �أبريل ني�سان �إىل �أنها �ستمد الرئي�س ال�سوري ب�شار
الأ�سد بهذا ال�سالح وذلك بعد ال�ضربات الع�سكرية الغربية ل�سوريا ورغم
اعرتا�ضات �إ�سرائيل.لكن بعد زي��ارة رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو ملو�سكو يف مايو �أي��ار ،نقلت �صحيفة �إزفي�ستيا عن م�ساعد كبري
بالكرملني قوله �إن رو�سيا ال جتري حمادثات مع احلكومة ال�سورية ب�ش�أن
�إمدادات ال�صواريخ م�ضيفا �أنه ال يرى حاجة لها.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ميلز اون ويلز
خلدمات التموين ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1886164:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل را�شد عامر الرميثي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد مفتاح ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان يف ا�س �سوفت
لتقنية املعلومات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2443632:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد �سامر م�صطفى عدنان ال�سيوطي من  %44اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مارك توفيق خويل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ندمي
�سروار للنجارة اليدوية
رخ�صة رقم CN 1818742:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الثوب الراقي
للمالب�س الن�سائية
رخ�صة رقم CN 1455549:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة نا�صر حم�سن حممد نا�صر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عارف م�ساعد نا�صر جعيثن امل�صعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الفروانية للم�ساحة والطبوغرافيا
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1080319:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالرحمن �صالح عبدالرحمن اخلطيب %100
تعديل ورثة/حذف عبدالرحمن �صالح عبدالرحمن اخلطيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نهال عبداملجيد حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد علي العوم
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/الفروانية للم�ساحة والطبوغرافيا ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة عنرت
رخ�صة رقم CN 1032842:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد م�سعد حممد اللهبى احلربي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعيد علي م�سعود املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم بيلز فارم
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1888215:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل را�شد عامر الرميثي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد مفتاح ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/هوكا الوجن كافيه
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1962334:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد عبداهلل را�شد عامر الرميثي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد مفتاح ال�شام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

ALFARWANIYA SURVEYING & TOPOGRAPHY LLC

اىل/الفروانية للم�ساحة والطبوغرافيا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
ALFARWANIYA SURVEYING & TOPOGRAPHY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/سكايالين لل�سياحة وال�سفر مملوكة للم�ؤ�س�سة
الوطنية لل�سياحة والفنادق � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2316398:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/ا�ضافة احمد ح�سن حممد علي ال علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة احمد ح�سن حممد علي ال علي %100
تعديل مدير/حذف حممد احمد عرفة منيب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امل�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة والفنادق

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اك�سرتمي كلني للمباين
رخ�صة رقم CN 1198653:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امنه عبداهلل زوجة حممد �سامل حممد عبداهلل العاجل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مهره حممد �سامل حممد عبداهلل العاجل %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل حممد �سامل حممد عبداهلل %23
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة فاطمة حممد �سامل حممد عبداهلل %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة را�شد حممد �سامل حممد عبداهلل العاجل %23
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سامل حممد عبداهلل الزعابي
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/اك�سرتمي كلني للمباين

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم انيموين
رخ�صة رقم CN 2143992:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امنه عبداهلل زوجة حممد �سامل حممد عبداهلل العاجل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة را�شد حممد �سامل حممد عبداهلل العاجل %23
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة فاطمة حممد �سامل حممد عبداهلل %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مهره حممد �سامل حممد عبداهلل العاجل %17
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل حممد �سامل حممد عبداهلل %23
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سامل حممد العاجل الزعابي
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  6*1اىل 1*6
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم انيموين

�إعــــــــــالن

NATIONAL CORPORATION FOR TOURISM & HOTELS

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من�/سكايالين لل�سياحة وال�سفر مملوكة للم�ؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة
والفنادق � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
SKYLINE TRAVEL AND TOURISM OWNED BY NATIONAL CORPORATION
FOR TOURISM & HOTELS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل�/سكايالين فيو لل�سفر وال�سياحة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

�إعــــــــــالن

XTREME CLEAN BUILDING

اىل/اك�سرتمي كلني للمباين ذ.م.م

�إعــــــــــالن

ANEMONE RESTAURANT

اىل/مطعم انيموين ذ.م.م

SKYLINE VIEW TRAVEL & TOURISM - Sole Proprietorship LLC

XTREME CLEAN BUILDING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ان�ستار للخدمات اللوج�ستية ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 2215426:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل حممد خليفه حممد %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة لينيكور ال�شرق االو�سط دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م
LINIKOR MIDDLE EAST DWC LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد خليفه حممد الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ان�ستار بروجيكت لوجي�ستيك�س ميدل اي�ست دي ام
�سي �سي instar project logistics middle east dmcc jlt
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*1اىل null*null
تعديل ا�سم جتاري من/ان�ستار للخدمات اللوج�ستية ذ.م.م
INSTAR LOGISTICS SERVICES LLC

اىل/لينيكور للخدمات اللوج�ستية ذ.م.م

LINIKOR LOGISTICS SERVICES LLC

ANEMONE RESTAURANT LLC

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12

تعديل ن�شاط/حذف خدمات التخلي�ص اجلمركي ()5229004
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �شركــــــــة
العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
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�إعــــــــــالن

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية�:شكل كتاب ومنت�صفه �شعله
بتاريخ 2018/6/13:
املودعة بالرقم 293716 :
با�ســم :مدر�سة النربا�س الدولية اخلا�صة.
وعنوانه:دبي  -بردبي  -هاتف� - 048853330:صندوق الربيد54084:
امييلauh@freebird.ae:
�صورة العالمة

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /املالك
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجاريةthe Aquila school:
بتاريخ 2018/6/13:
املودعة بالرقم 293715 :
با�ســم :مدر�سة ذا �أكويال ملالكها ال�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم
�شركة ال�شخ�ص الواحد.
وعنوانه:دبي  -بردبي  -هاتف - 026664363:فاك�س� - 048853330:صندوق الربيد54084:
امييلauh@freebird.ae:
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
التعليم والتهذيب  ,التدريب  ,الرتفيه  ,االن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة :العالمة عبارة عن �شكل كتاب ومنت�صفه �شعله.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة 41:
التعليم والتهذيب  ,التدريب  ,الرتفيه  ,االن�شطة الريا�ضية والثقافية.
و�صف العالمة :عبارة عن �شكل اجنحه مميزه يدنوها .the Aquila school
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
� ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل  ،وذلك خالل ( )30يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

يعلن امل�صفي الق�ضائي /ظافر حممد كنان احلرية عن
ت�صفية �شركة:
(املحفظة اال�ستثمارية العقارية  -ذ م م)
وذلك بناء على حكم حمكمة ابوظبي االبتدائية-املحكمة
التجارية بدائرة الق�ضاء يف امارة ابوظبي
فعلى من لدية �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل مكتب
امل�صفى املعني هاتف رقم  026397228موبايل0569252079 :
موبايل� 0506688365 :ص ب  965095ابوظبي �شارع الفالح
بناية (�سبارك) الطابق ميزانني ( )01م�صطحبا معه كافة
الأوراق وامل�ستندات الثبوتية وذلك خالل مدة �أق�صاها 45
يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح م  42املالك مفلح عاي�ض حامد االحبابي اىل ابوظبي امل�صفح
م  - 44ق  14مكتب � 170973 170973 13سمو ال�شيخ �سلطان بن خليفه بن زايد واخرين
تعديل ن�شاط/ا�ضافة جتارة املياه املعدنية  -باجلملة ()4630204
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام ()2592011.1
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
الزينات
رخ�صة رقم CN 1101785:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/عرب
بيك للحلويات واملعجنات
رخ�صة رقم CN 2104320:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم فوديز �شوي�س
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1763475:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدال�صمد ارميبا�سريى ح�سن
ارميبا�سريى عبدالرحمن ح�سن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نوفل بوتا�شريا  -عبدالرحمن
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برمودا للمقاوالت العامة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

املحفظة اال�ستثمارية العقارية -ذ م م

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ور�شة هريا �ستار العمال احلدادة واملعدنية
رخ�صة رقم CN 2089723:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مادهو تيكات نارايانان تيكات تيتى نارايانان %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عفره فريد خليل احلمادي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة بيجوى مانامتودى اونيكري�شنان مانام تودى رامان %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �ضرار عو�ض �سعيد عو�ض العامري
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  1*3اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ور�شة هريا �ستار العمال احلدادة واملعدنية
HIRA STAR STEEL & FABRICATION WORKS

اىل/رينبو لتجارة املياه ال�شرب ذ.م.م

RAINBOW DRINKING WATER TRADING LLC

�إعــــــــــالن

ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1101143:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�شركاء
مزمل ابراهيم عبا�س ابو الري�ش من  %24اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عمر عو�ض احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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حت�سن حالة الربيطاين امل�صاب مبادة نوفيت�شوك
•• لندن�-أ ف ب:

�أعلن م�ست�شفى �سالزبري يف جنوب غ��رب انكلرتا ام�س ان
الربيطاين ت�شاريل رويل الذي يتلقى العالج يف امل�ست�شفى
منذ  30يونيو بعد ا�صابته مبادة نوفيت�شوك ال�سامة “مل
يعد يف حالة حرجة».
وق��ال��ت امل���س��ؤول��ة يف امل�ست�شفى ل��ورن��ا ويلكن�سون يف بيان
“مل يعد يف حالة حرجة .ان و�ضعه ال ي��زال خطريا ولكنه
م�ستقر».
وك��ان امل�ست�شفى اف��اد ام�س الأول الثالثاء ان رويل ا�ستعاد
وعيه لكنه اكد “انه ال يزال مري�ضا جدا ويحتاج اىل عناية

متخ�ص�صة على مدى � 24ساعة».
وا�ضافت ويلكن�سون ان و�ضع “ت�شاريل رويل �سجل حت�سنا
ا� �ض��اف �ي��ا خ�ل�ال ال �ل �ي��ل .ال ت� ��زال ه �ن��اك م��رح �ل��ة ي �ج��ب ان
يتخطاها ولكن التح�سن الذي الحظناه حتى االن ي�شجعنا
على التفا�ؤل».
ويف بيان منف�صل ،قالت ال�شرطة انها متكنت من التحدث
اليه “لوقت ق�صري” و”تعتزم التوا�صل معه جمددا يف االيام
املقبلة».
كذلك ،ا�صيبت زوج��ة �شاريل داون �ستورجي�س ( 44عاما)
مبادة نوفيت�شوك وق�ضت م�ساء االحد.
والفر�ضية الرئي�سية لل�شرطة هي ان ه��ذه امل��ادة مرتبطة

نتانياهو �إىل مو�سكو لبحث الوجود الإيراين يف �سوريا

بالهجوم الذي تعر�ض له بداية مار�س اجلا�سو�س الرو�سي
ال�سابق �سريغي �سكريبال وابنته يوليا يف �سالزبري.
وال ت��زال ال�شرطة حت��اول حت��دي��د امل�ك��ان وال��زم��ان اللذين
تعر�ض فيهما ال��زوج��ان ل”جرعة قوية” من نوفيت�شوك
بعد احتكاكهما بغر�ض ملوث .واجرت حتقيقا يف اماكن عدة
ارت��اده��ا الثنائي يف �سالزبري ويف مدينة ام�سربي املجاورة
حيث كان لت�شاريل رويل �شقة.
وتوفيت �ستورجي�س بعد بقائها ثمانية اي��ام يف امل�ست�شفى
وا�ستدعت وفاتها فتح حتقيق يف وقوع جرمية.
وهي تتحدر من دورينغتون يف جنوب غرب انكلرتا ولديها
ثالثة اوالد.

احلكومة الفل�سطينية تندد بت�شديد �إ�سرائيل احل�صار على غزة

قوات االحتالل تقتحم اخلان الأحمر وحتا�صر املعت�صمني
•• فل�سطني املحتلة-وكاالت:

اقتحمت ق��وات االحتالل الإ�سرائيلي� ،صباح
ام�س قرية اخلان الأحمر �شرق مدينة القد�س
املحتلة.
وق � � � ��ال رئ � �ي � �� ��س ه� �ي� �ئ ��ة م � �ق� ��اوم� ��ة اجل � � ��دار
واال�ستيطان ،الوزير وليد ع�ساف �إن “قوات
االح �ت�ل�ال اق�ت�ح�م��ت ال �ق��ري��ة ،ح�ي��ث حتا�صر
يف ه ��ذه االث �ن��اء امل��در� �س��ة ال �ت��ي ي �ت��واج��د بها
امل�ع�ت���ص�م��ون وامل�ت���ض��ام�ن��ون م��ع �أه ��ل اخل ��ان،
�إ� �ض��اف��ة الح �ت �ج��ازه��م ع ��دد م��ن املعت�صمني
ومنعهم من التحرك».
و�أ� �ض��اف ع�ساف �أن��ه “ومنذ �ساعات ال�صباح
الأوىل ،وع �� �س��اك��ر االح � �ت �ل�ال يحا�صرون
امل �ت��واج��دي��ن يف امل ��در� �س ��ة امل� �ه ��ددة بالهدم،
ومي�ن�ع��ون خ��روج�ه��م وال��و� �ص��ول �إىل ال�شارع
ال��رئ�ي���س��ي� ،إ� �ض��اف��ة الح �ت �ج��از ع ��دد �آخ ��ر من
املعت�صمني يف اخل ��ان الأح �م��ر وم�ن�ع�ه��م من
التحرك».وتقع قرية اخل��ان الأحمر املهددة
ب��ال �ه��دم � �ش��رق م��دي�ن��ة ال �ق��د���س امل�ح�ت�ل��ة على
ال�ط��ري��ق امل � ��ؤدي �إىل م��دي�ن��ة �أري �ح��ا والبحر
امليت .هذا ونددت حكومة الوفاق الفل�سطينية
ام ����س ب�ف��ر���ض �إ� �س��رائ �ي��ل �إج� � ��راءات لت�شديد
ح�صار قطاع غزة املفرو�ض منذ  11عاماً.
وق��ال��ت احل �ك��وم��ة ،يف ب �ي��ان ع�ق��ب اجتماعها

الأ� �س �ب ��وع ��ي يف رام اهلل� ،إن “الإجراءات
الإ�سرائيلية “تعترب جرمية جديدة ت�ضاف
�إىل �سل�سلة اجلرائم التي ارتكبتها وترتكبها
�إ�سرائيل” بحق الفل�سطينيني».
و�أكدت احلكومة “م�س�ؤولية املجتمع الدويل
وم �ن �ظ �م��ة الأمم امل �ت �ح��دة ودوره� � ��ا ووج ��وب
ان �ح �ي��ازه��ا �إىل ج��ان��ب ق�ي��م احل ��ق والعدالة
الإن�سانية من �أجل حل ق�ضية فل�سطني ح ً
ال
عاد ًال ،بتنفيذ قرارات الأمم املتحدة وجت�سيد
دول��ة فل�سطني امل�ستقلة وذات ال�سيادة على

الأر�� ��ض الفل�سطينية امل�ح�ت�ل��ة ع ��ام 1967
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية».
وطالبت الأمم املتحدة بـ “حت ّمل م�س�ؤولياتها
والعمل على تنفيذ قراراتها ،وع��دم االكتفاء
ببيانات التنديد والرف�ض و�إمن��ا القيام مبا
يتوجب فعله يف اتخاذ ما يلزم ملحا�سبة �إ�سرائيل
على جرائمها �ضد ال�شعب الفل�سطيني ،وعلى
انتهاكاتها ملبادئ ال�شرعية الدولية وقراراتها
و�إل��زام �ه��ا ب��إن�ه��اء احتاللها ك ��أط��ول احتالل
ع�سكري عرفه تاريخنا احلديث».

وا� �س �ت �ه �ج �ن��ت احل �ك��وم��ة ف��ر���ض الإج � � ��راءات
اجلديدة لت�شديد ح�صار غزة “يف ذات الوقت
تتحدث �إ�سرائيل ال�ق��وة القائمة باالحتالل
وح�ل�ي�ف�ت�ه��ا ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
باالدعاء بالعمل من حت�سني الواقع الإن�ساين
يف القطاع عرب خطوات عديدة».
ور�أت �أن ت��رك�ي��ز �إ� �س��رائ �ي��ل ووا� �ش �ن �ط��ن على
تكري�س ك��اف��ة اجل�ه��ود لتح�سني الأو� �ض��اع يف
قطاع غزة و�إعداد خطة �إن�سانية عملت عليها
الإدارة الأمريكية لتنفيذها يف القطاع “تعترب
امل��رح�ل��ة الأوىل مم��ا ي�سمى �صفقة القرن”
حل��ل ال�صراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،و�أن
“احلديث ع��ن حت�سني الو�ضع الإن���س��اين يف
غزة ما هو �إلاّ خدعة لتح�سني وجتميل �صورة
�إ�سرائيل يف العامل».
وقررت �إ�سرائيل منذ �أم�س تقلي�ص الب�ضائع
خا�صة م��واد البناء وم��واد اخل��ام التي ت�سمح
ب �ت��وري��ده��ا �إىل ق �ط��اع غ ��زة وم �ن��ع ت�صدير
ال�ب���ض��ائ��ع م�ن��ه �إ� �ض��اف��ة �إىل م�ن��ع ال�صيادين
يف بحر القطاع من الإب�ح��ار لأك�ثر من �ستة
�أم� �ي ��ال.وح ��ذرت ج �ه��ات فل�سطينية م��ن �أن
�إجراءات �إ�سرائيل اجلديدة تهدد بتفاقم حاد
الزم ��ات مليوين ن�سمة يقطنون ال�ق�ط��اع يف
ظل معاناتهم من معدالت قيا�سية من الفقر
والبطالة.

•• مو�سكو-وكاالت:

غادر رئي�س وزراء �إ�سرائيل بنيامني نتانياهو متوجهاً ملو�سكو ام�س الأربعاء بعد يوم من توجيهه
حتذيراً �إىل �إيران و�سوريا �إثر حمادثات يف القد�س مع ال�سفري الرو�سي �ألك�سندر الفرنتييف ونائب
وزير اخلارجية الرو�سي �سريجي فري�شني.
وقال بيان ر�سمي �إ�سرائيلي “�سيو�ضح رئي�س ال��وزراء خالل االجتماع (مع بوتني) �أن �إ�سرائيل لن
تقبل باي انت�شار ع�سكري لإيران و�أتباعها يف �أي مكان يف �سوريا و�ضرورة �أن تلتزم �سوريا التزاما تاما
باتفاق ف�ض اال�شتباك املوقع يف عام .»1974
و�صرح نتنياهو عند املغادرة �أنه �سيبحث مع بوتني “�سوريا و�إيران واحتياجات �إ�سرائيل الأمنية».
وتقول �إ�سرائيل “�إنها تلتزم احلياد يف احلرب الأهلية ال�سورية امل�ستمرة منذ �أكرث من � 7سنوات
 kلكنها نفذت ع�شرات ال�ضربات اجلوية يف �سوريا على ما و�صفتها ب�أنها �أهداف �إيرانية �أو �أهداف
جلماعة حزب اهلل اللبنانية �أو رداً على ما و�صفتها بهجمات على قواتها يف اجلوالن».

ال�سجن مدى احلياة ملتهمة بجرائم عن�صرية يف املانيا
•• ميونخ�-أ ف ب:

ُح�ك��م على ب�ي��ات ت�شابي ،الناجية
الوحيدة م��ن جمموعة للنازيني
اجل � ��دد ،ب��ال���س�ج��ن م ��دى احلياة
ام�س الأربعاء يف املانيا ،مل�شاركتها
يف ع �� �ش��ر ج ��رائ ��م ع �ن �� �ص��ري��ة ،يف
ق�ضية غري م�ألوفة �أ�صابت البالد
ب�صدمة.
وح��رم��ت حم�ك�م��ة م�ي��ون�ي��خ اي�ضا
املتهمة البالغة الثالثة والأربعني
من العمر ،والناجية الوحيدة من
املجموعة من امكانية طلب افراج
م�شروط بعد خم�سة ع�شر عاما،
ب�سبب خطورة ما ارتكبته.
وال �ع �ق ��وب ��ة ال� �ت ��ي �� �ص ��درت ام�س
الأرب �ع��اء مطابقة لطلب النيابة
العامة اواخر .2017
وحتاكم ت�شابي منذ مايو 2013
ب �� �س �ب��ب ق �ت��ل ث �م��ان �ي��ة ات � � ��راك او
ا�شخا�ص من ا�صل تركي ،ا�ضافة
اىل يوناين و�شرطية املانية ،بني
 2000و.2007
�إال ان ت���ش��اب��ي ال �ت��ي ك��ان��ت �شبه
�صامتة خ�لال ال�سنوات اخلم�س
مل�ح��اك�م�ت�ه��ا ،ن�ف��ت م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا يف
هذه اجلرائم املرتكبة يف كل انحاء
املانيا .ويف ختام املحاكمة ،اكدت ان

هل متهد قمة ترامب-بوتني ل�صفقة يف �سوريا؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أبرز �صاموئيل �شاراب ،عامل �سيا�سي
ب ��ارز ل ��دى م��ؤ��س���س��ة ران� ��د ،وزميله
جيفري مارتيني ،باحث يف �ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط� ،أهمية قمة هل�سنكي
الو�شيكة ب�ين الرئي�سني الأمريكي
ترامب ،والرو�سي بوتني.
ولفت الكاتبان يف مقالتهما الأخرية،
يف جملة “فورين بولي�سي” �إىل �أن
الواليات املتحدة لن حت�صل على كل
ما تريده من خالل القمة ،ولكنهما
ق��اال �إن��ه من احلكمة مبكان حماية
م�صالح وا�شنطن قبل فوات الأوان.
وي�شري الكاتبان لتقارير تفيد ب�أن
ت��رام��ب ي�ف�ك��ر ب�ع�ق��د ��ص�ف�ق��ة ب�ش�أن
�سوريا مع فالدميري بوتني ،خالل
قمتهما يف هل�سنكي يوم  16يوليو.
وي �ب��دو م��ن ح �ي��ث امل� �ب ��د�أ ب � ��أن ذلك
�سيكون مبثابة تطور �إيجابي .ف�إن
الهجوم املتوا�صل للقوات ال�سورية
النظامية �ضد �أحد املناطق القليلة
الباقية حتت �سيطرة املعار�ضة ،يربز
الأن �ظ��ار امل��ا��س��ة لأن تتبع الواليات
املتحدة ح� ً
لا ديبلوما�سياً �إن كانت
حري�صة على حماية م�صاحلها يف
ال���ص��راع ،و�أه�م�ه��ا مكا�سب حققتها
�ضد داع����ش ،م��ع العمل على ح�صر
النفوذ الإيراين يف �سوريا.

وح� ��� �س ��ب ك ��ات� �ب ��ي امل� � �ق � ��ال ،متتعت
ال��والي��ات املتحدة يف ��س��وري��ا ،طوال
ال �� �س �ن��وات الأرب � ��ع الأخ �ي��رة ،مبيزة
وا�ضحة عندما .فقد تطابقت �أوىل
�أول��وي��ات �أمريكا يف �إحل��اق الهزمية
ب�ت�ن�ظ�ي��م داع� �� ��ش يف � �ش��رق البالد،
م��ع �أول��وي��ات ال�ن�ظ��ام يف دح��ر قوات
معار�ضة يف غرب �سوريا .وكان ذلك
يعني ،من الناحية العملية� ،أن دم�شق
�أذعنت للعمليات الأمريكية و�سيطرة
وا��ش�ن�ط��ن ع�ل��ى ��ش��رق ال �ب�لاد ،ومن
ثم تخليها عن املعار�ضة ال�سورية،
ت��دري�ج�ي�اً يف ع�ه��د �أوب��ام��ا وم��ن ثم
��س��ري�ع�اً يف ع�ه��د ت��رام��ب .ول�ك��ن كل
ت�ل��ك ال�ترت�ي�ب��ات غ�ير امل�ك�ت��وب��ة يتم
�إب �ط��ال �ه��ا ال �ي��وم يف ظ��ل ت�غ�ي�ير كال
اجلانبني لأهدافهما.
ويقول الكاتبان �إن عدداً من املحللني
افرت�ضوا �أن نظام الأ�سد لي�س مهتماً
� �س��وى مب ��ا ي �ع��رف با�سم” �سوريا
املفيدة” ،وه ��و و� �ص��ف ي�ط�ل��ق على
خط يعرب منطقة مكتظة بال�سكان
مت�ت��د م��ن غ ��رب � �س��وري��ا ن�ح��و درعا
يف جنوبها ب��اجت��اه دم�شق وحم�ص
وحماه و�شما ًال نحو حلب.
ولكن بعد �سبع �سنوات من القتال،
ات���ض��ح �أن الأ� �س��د وح �ل �ف��اءه يولون
�أهمية �أكرب للماء والكهرباء واملناطق
الزراعية والنفط ،ولل�سيطرة على

م �ن��اط��ق ح ��دودي ��ة ،وج�م�ي�ع�ه��ا تقع
يف ��ش��رق ��س��وري��ا .وم��ا ال�ه�ج��وم على
جنوب غرب �سوريا ،والذي مت خالل
الأ�سابيع القليلة املا�ضية� ،إال مقدمة
مل��ا �سيليه ��ش��رق نهر ال �ف��رات ،حيث
تدعم الواليات املتحدة قوات �سوريا
ال��دمي��وق��راط�ي��ة ال�ت��ي ت�سيطر على
الأر�ض هناك.
ويلفت كاتبا املقال مل�ح��اوالت بذلها
ن�ظ��ام الأ� �س��د ،ب��دع��م م��ن تنظيمات
مدعومة من �إيران ،ومرتزقة رو�س،
لإقامة مواقع �شرق الفرات .والآن
�صارت م�س�ألة وق��ت قبل �أن تهاجم
ت�ل��ك ال �ق��وات ح�ل�ف��اء �أم��ري �ك��ا �شرق
الفرات .ولذا يرى الكاتبان �أن عقد
�صفقة م��ع ال��رو���س ،حلفاء �سوريا،
قد ي�شجع رو�سيا على �إقناع الأ�سد
بعدم ال�سعي ال�ستعادة جميع املناطق
ال�سورية بالقوة.
وح�سب الكاتبني ،بالتوازي مع بروز
�أه��داف جديدة للحكومة ال�سورية،
ظ� �ه ��رت �أي � �� � �ض � �اً �أه� � � � ��داف حديثة
ل��وا��ش�ن�ط��ن .ف��ال �ي��وم ،وب �ع��د �إحل ��اق
الهزمية بتنظيم داع�ش ،بد�أت �إدارة
ترامب الرتكيز على” ط��رد �إيران
خارج �سوريا .ويبدو �أن تلك الإ�شارات
اخلطابية ت�لاق��ي موافقة املع�سكر
الأكرث عدائية لإيران �ضمن الإدارة،
واملنق�سمة ما بني م�ؤيدين لتخفي�ض

ال�ت��زام��ات �أم��ري�ك��ا اخل��ارج�ي��ة ،وبني
داعمني ال�ستخدام القوة الع�سكرية
� �ض��د خ �� �ص��وم �أم��ري �ك��ا يف املنطقة.
وبر�أي الكاتبني ،بالرغم من تقل�ص
ال�ن�ف��وذ الأم��ري �ك��ي يف ��س��وري��ا جراء
مكا�سب ال�ن�ظ��ام الأخ�ي��رة ،ال زالت
هناك فر�ص �أم��ام وا�شنطن ورو�سيا
للتو�صل �إيل ت�سوية حتفظ بع�ضاً
من م�صالح �أمريكا .فالكرملني ال
ي��ري��د ا��س�ت�م��رار حملته اجل��وي��ة يف
� �س��وري��ا �إىل �أج ��ل غ�ي�ر حم ��دد ،من

بريطانيا تن�شر  440جنديا ا�ضافيا يف �أفغان�ستان

•• لندن�-,أ ف ب:

يُتوقع �أن تعلن رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا
ماي خالل قمة حلف �شمال الأطل�سي �أن اململكة
امل�ت�ح��دة �ستن�شر  440جنديا ا�ضافيا يف اطار
بعثة احل�ل��ف �إىل �أف�غ��ان���س�ت��ان ،يف وق��ت يطالب
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حلفاءه ب�إنفاق

املزيد على الدفاع.
واف �ت �ت �ح��ت �أع� �م ��ال ق �م��ة ح �ل��ف الأط �ل �� �س��ي ام�س
الأربعاء يف بروك�سل يف ظل �أج��واء متوترة جدا،
اذ ان الرئي�س الأم�يرك��ي مل ي�ك��فّ ع��ن مطالبة
الأوروب �ي�ي�ن ب��زي��ادة نفقاتهم الع�سكرية بهدف
اح�ترام التزامهم برفعها حتى تبلغ ن�سبة 2%
من اجمايل الناجت املحلي بحلول العام .2024

وقبيل و�صوله اىل بروك�سل� ،أكد ترامب جمددا
يف ت �غ��ري��دة �أن دوال ع ��دة يف احل �ل��ف “ال تفي
بالتزاماتها” على �صعيد النفقات الع�سكرية.
و�أك� ��دت م��اي ق�ب��ل ال�ق�م��ة �أن ��ه ا��ض��اف��ة �إىل زيادة
ع��دد ال�ق��وات يف �أفغان�ستان ،ف��ان اململكة املتحدة
ه��ي �إح��دى ال��دول الأع���ض��اء اخلم�س يف احللف
التي تخ�ص�ص  2%من اجمايل ناجتها املحلي
للدفاع.
و�ص ّرحت �أن “احللف ميكن �أن يعتمد على اململكة
املتحدة ك�ن�م��وذج ،لي�س فقط الح�ترام�ن��ا التزام
ن�سبة الـ 2%امنا �أي�ضا لتقدمي قدراتنا الرائدة
للعمليات يف جميع �أنحاء العامل».
و�سيبد�أ انت�شار اجلنود الربيطانيني اال�ضافيني
يف �أغ �� �س �ط ����س ت�ل�ي�ه��م دف �ع��ة ث��ان �ي��ة يف فرباير،
م��ا ��س�يرف��ع ال��وج��ود ال�ع���س�ك��ري ال�بري �ط��اين يف
�أف�غ��ان���س�ت��ان �إىل  1100ج�ن��دي.وي�ن���ش��ر حلف
الأطل�سي � 16أل��ف عن�صر يف �أفغان�ستان دعما
للقوات الأفغانية ،بينهم � 13ألف �أمريكي.وبعد
قمة احللف يف بروك�سل ،يتوجه ترامب اخلمي�س
�إىل اململكة املتحدة يف زيارة ر�سمية يلتقي خاللها
ماي وامللكة اليزابيث الثانية وينتقل بعدها اىل
ا�سكتلندا .وي�ت��وج��ه الرئي�س الأم�يرك��ي الأحد
�إىل هل�سنكي حيث �سيلتقي الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني الإثنني.
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�أج��ل نتيجة ت�خ��دم �أ��س��ا��س�اً م�صالح عودة ظهور داع�ش وعدم منح �إيران
الأ� �س��د و�إي � ��ران .ل��ذل��ك ،ي�ت��وق��ع �أن ي ��داً يف ت��و��س�ي��ع ن �ف��وذه��ا يف ال�شرق
تدعم رو�سيا ت�سوية �سيا�سية حتقق الأو�سط .وحتذر رو�سيا من ال�سماح
ل �ه��ا ه��دف �ه��ا ال��رئ �ي �� �س��ي :ال تغيري لإي��ران بال�سيطرة على �سوريا ،وال
للنظام يف دم�شق ،وال وجود ع�سكرياً م���ص�ل�ح��ة ل �ه��ا يف ال �� �س �م��اح لداع�ش
بالظهور جمدداً.
�أمريكياً دائماً يف �سوريا.
وي�خ�ت��م ال�ك��ات�ب��ان ر�أي�ه�م��ا بالإ�شارة كما حللفاء وا�شنطن الأقرب للحدود
�إىل �أن ت�سوية كهذه لن متثل تناز ًال مع �سوريا ،الأردن و�إ�سرائيل� ،أهداف
ك �ب�ي�راً م��ن ج��ان��ب وا� �ش �ن �ط��ن .كما م�شابهة� .إنهما يعار�ضان ب�شدة وجود
��س�ت�ح�ق��ق ��ص�ف�ق��ة م��ن ه ��ذا القبيل �أية قوات موالية لإيران بالقرب من
ه ��دف وا��ش�ن�ط��ن ال��رئ�ي���س��ي – منع حدودهما.

ايديولوجية اليمني املتطرف “مل
تعد فعال تنطوي على اي اهمية
بالن�سبة اليها».
ودينت ت�شابي اي�ضا ام�س الأربعاء
باعتداءين على جمموعات اجنبية
و 15عملية �سطو على م�صارف
قامت بها املجموعة التي �شكلتها
مع اووي موندلو�س ( 38عاما)
و�أووي بونهاردت ( 34عاما) الذي
ظل متخفيا طوال  14عاما.
و��ص��درت اح�ك��ام بال�سجن راوحت
بني �سنتني ون�صف وع�شر �سنوات،
على ارب �ع��ة اخ��ري��ن م��ن النازيني
اجلدد حوكموا اىل جانبها لأنهم
ق ��دم ��وا اىل ال �ث�ل�اث��ي م�ساعدة
لوج�ستية.

ويف ن ��وف� �م�ب�ر  ،2011ع�ث�رت
ال���ش��رط��ة ع�ل��ى اوي ��ي موندلو�س
واوي� � � � ��ي ب � ��ون� � �ه � ��اردت مقتولني
ب��ال��ر� �ص��ا���ص ق �ب �ي��ل توقيفهما.
ويعتقد املحققون �أنهما �إما انتحرا
وام��ا ان �أحدهما قتل �شريكه ثم
اطلق النار على نف�سه.
واث ��ارت ه��ذه الق�ضية ��ص��دم��ة يف
املانيا و�ألقت ال�ضوء على الثغرات
يف ع �م��ل اج� �ه ��زة اال�ستخبارات
الداخلية ،وك�شفت يف الوقت نف�سه
خ �ط��ر � �ش �ب �ك��ات ال �ي �م�ي�ن الأمل � ��اين
املتطرف.
كما اح��رج��ت احل�ك��وم��ة الأملانية،
لأن القتلة متكنوا م��ن التحرك
بحرية طوال �سنوات.

جمل�س الأمن يبحث حظر
�أ�سلحة على جنوب ال�سودان
•• نيويورك-وكاالت:

يبحث جمل�س الأمن اليوم اخلمي�س م�شروع قرار �أمريكي لفر�ض حظر �أ�سلحة
على جنوب ال�سودان ،وهو مقرتح ينق�سم حوله �أع�ضاء املجل�س ال �سيما بعدما
تو�صل املتمردون واحلكومة قبل �أيام �إىل اتفاق على تقا�سم ال�سلطة.
ويف م�شروع القرار “يعرب جمل�س الأم��ن عن قلقه العميق �إزاء �إخفاق قادة
جنوب ال�سودان يف و�ضع حد للأعمال العدائية واالنتهاكات ال�صارخة امل�ستمرة
التفاق وقف الأعمال القتالية وو�صول امل�ساعدات الإن�سانية».
وي�ضيف امل�شروع �أن جمل�س الأمن يفر�ض حتى  31مايو(�أيار)  2018حظراً
على كل الأ�سلحة املر�سلة �إىل دولة جنوب ال�سودان ،ويطالب الدول الأع�ضاء يف
املنظمة الدولية ب�أن ت�صادر �أي �شحنة �سالح خمالفة لهذا احلظر وتتلفها.
ويجدّد م�شروع القرار الأمريكي كذلك العقوبات املفرو�ضة على دولة جنوب
ال�سودان ويفر�ض عقوبات جديدة فردية (جتميد �أموال وحظر �سفر) على 5
م�س�ؤولني حاليني و�سابقني متهمني بعرقلة التو�صل �إىل حل �سلمي للنزاع.
وامل�س�ؤولون اخلم�سة الذين تدعو وا�شنطن ملعاقبتهم هم وزير الدفاع كوول
مانيانغ جوك ،ونائب رئي�س الأركان ال�سابق مالك روبن رياك ووزير الإعالم
مايكل ماوي لويث وامل�س�ؤول مبرتبة وزير مارتن �إليا لومورو ،ورئي�س الأركان
ال�سابق بول مالونغ اوان الذي �أ�صبح قيادياً يف املعار�ضة.
ولكن املقرتح الأمريكي يلقى معار�ضة داخل جمل�س الأمن وال �سيما من قبل
كل من رو�سيا وال�صني و�أثيوبيا ،وتعترب ه��ذه ال��دول الثالث �أن �أي ت�شديد
للعقوبات على جنوب ال�سودان قد يعر�ض للخطر اجلهود الدبلوما�سية التي
تبذلها منظمة �إيغاد الإقليمية والتي �أثمرت ال�سبت املا�ضي اتفاقاً على تقا�سم
ال�سلطة يف الدولة الفتية الغارقة يف حرب �أهلية منذ قرابة � 4سنوات ون�صف.
تو�صل رئي�س جنوب ال�سودان
وينعقد جمل�س الأم��ن بعد �أقل من �أ�سبوع من ّ
�سلفا ك�ير وزع�ي��م املتمردين ري��اك م�شار يف ختام مباحثات يف اوغ�ن��دا جرت
ال�سبت املا�ضي �إىل اتفاق على تقا�سم ال�سلطة ين�ص على ع��ودة م�شار لتويل
من�صب نائب رئي�س اجلمهورية.

تركيا ت�سجن مدراء منجم �شهد كارثة
•• ا�سطنبول�-أ ف ب:

ا�� � �ص � ��درت حم �ك �م��ة ت ��رك� �ي ��ة ام�س
الأرب� �ع ��اء اح �ك��ام��ا ب��ال���س�ج��ن ت�صل
اىل  22ع��ام��ا ع�ل��ى خم�سة مدراء
كبار دينوا بالإهمال يف ا�سو�أ كارثة
م �ن��اج��م ت���ش�ه��ده��ا ت��رك �ي��ا ادت اىل
مقتل املئات.
وادى احل ��ادث ال ��ذي وق��ع يف مايو
 2014اىل مقتل � 301شخ�ص
عندما ان��دل�ع��ت ال �ن�يران يف احدى
حفر منجم �سوما وانت�شر فيها غاز
ث��اين اك�سيد ال�ك��رب��ون م��ا ادى اىل
احتجاز  800عامل داخل املنجم.
واث � � � � ��ارت ال � �ك� ��ارث� ��ة اح� �ت� �ج ��اج ��ات
وخماوف جديدة ب�ش�أن �سجل تركيا
يف ال�سالمة ال�صناعية.
ودان اق � ��ارب امل ��دان�ي�ن واملعار�ضة
االحكام التي �صدرت ام�س الأربعاء
ب �ت �ه��م االه� � �م � ��ال ول� �ي� �� ��س القتل،
وو� �ص �ف��وه��ا ب ��أن �ه��ا م�ت�ه��اون��ة ب�شكل
مثري للغ�ضب ،وخ�صو�صا ان النيابة
كانت طالبت يف البداية باحلكم على
جميع املتهمني الرئي�سيني بال�سجن

 25عاما  301مرة.
وب� �ع ��د حم��اك �م��ة ا� �س �ت �م��رت ثالث
� �س �ن��وات ،ق� ��ررت امل �ح �ك �م��ة يف بلدة
اخ�ي���س��ار غ��رب ال �ب�ل�اد�� ،س�ج��ن كان
غ��ورك��ان الرئي�س التنفيذي ملنجم
� �س��وم��ا  15ع ��ام ��ا ،ب�ح���س��ب وكالة
االنا�ضول للأنباء.
ام��ا امل��دي��ر ال �ع��ام للمنجم رم�ضان
دوغ � ��رو وامل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ا�سماعيل
عديل فقد حكمت املحكمة عليهما
بال�سجن  22ع��ام��ا و��س�ت��ة ا�شهر،
بينما حكمت على مدير العمليات
اكني جيليك وامل�شرف الفني ارتان
ار�سوي بال�سجن  18عاما وت�سعة
ا�شهر ،بح�سب الوكالة.
وب��ر�أت املحكمة رئي�س جمل�س ادارة
مناجم �سوما امل��ال��ك للمنجم الب
غوركان ،والد كان غوركان ،ا�ضافة
اىل � 36شخ�صا اخرين.
ومن بني امل�شتبه بهم ال 51الذين
ج��رت حماكمتهم ،حكم على ت�سعة
م ��دراء �صغار بال�سجن مل��دد تراوح
بني  6و 11عاما.
وذك� ��رت وك��ال��ة دوغ� ��ان ل�لان �ب��اء ان

اح � �ك� ��ام ال �� �س �ج��ن دف� �ع ��ت حمامي
ال�ضحايا وعائالتهم اىل اخلروج
م��ن ق��اع��ة املحكمة اح�ت�ج��اج��ا على
االح� �ك ��ام .ومت ا� �س �ت��دع��اء خدمات
اال�سعاف بعد انهيار العديد منهم،
بح�سب الوكالة.
وان�ت�ق��د ح��زب ال���ش�ع��ب اجلمهوري
املعار�ض االحكام وقال انها و�ضعت
م�سبقا نتيجة �ضغوط من ال�شركة
وال�سلطات.

و� �ص��رح ن��ائ��ب رئ�ي����س احل ��زب فيلي
اغابابا يف بيان “�سوما مل حت�صل
على العدالة  ..القانون افل�س مرة
ثانية».
وكانت الكارثة ادت اىل احتجاجات
ازع� �ج ��ت احل �ك��وم��ة ب �ع��د ع� ��ام من
اح� �ت� �ج ��اج ��ات وا�� �س� �ع ��ة مناه�ضة
ل �ل �ح �ك��وم��ة.واث��ار ي��و� �س��ف يركيل
م�ست�شار الرئي�س ال�ترك��ي ا�ستياء
بعد ان ركل حمتجا يف �سوما.
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109252 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أحوا�ض ر�سو ال�سفن والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خ��دم��ات تثمني ال�ع�ق��ارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم ��وال؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات �إدارة الأ� �ص��ول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ ؛
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛
خ��دم��ات اال�ستثمار ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات ال�سم�سرة العقارية؛ خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير
الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛
ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة .الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98344 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/03/17
وحتى تاريخ2028/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم 26599 :
با�ســم� :سكت�شرز يو.ا�س.ايه ،.انك II
وعنوانه 228 :مانهاتن بيت�ش بوليفارد� ،سويت 200مانهاتن بيت�ش ،كاليفورنيا  ،90266الواليات
املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
لبا�س القدم و املالب�س اخلارجية مبا فيها القبعات و غطاء الرا�س و اجلوارب.
الواقـعة بالفئة25 :
وامل�سجلة حتت رقم 22516 :بتاريخ1999/10/25 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2018/05/18وحتى تاريخ2028/05/18 :

املودعة بالرقم 116062 :
با�ســم� :أ�سبيال-يل هوا جويالري �سنغابور بي تي ئي ال تي دي
وعنوانه 55 :يوبي افينيو  11-07# ،1يوبي  55بيلدنغ� ،سنغافورة 408935
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
امل �ع��ادن النفي�سة وك��ل خليط منها وامل�ن�ت�ج��ات امل�صنوعة م��ن م �ع��ادن نفي�سة �أو مطلية بها؛
املجوهرات؛ الأحجار الكرمية.
الواقـعة بالفئة14 :
وامل�سجلة حتت رقم 102326 :بتاريخ2010/04/25 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2018/07/8وحتى تاريخ2028/07/8 :

�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

العدد  12375بتاريخ 2018/07/12

املودعة بالرقم 110138 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أحوا�ض ر�سو ال�سفن والفنادق ومراكز الت�سوق و�ساحات الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة
حت�صيللإيجارت؛
خدمات ا
للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛
خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات الت�أمني؛ توفري املعلومات فيما
يتعلق باخلدمات املذكورة �سابقا مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب
عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98349 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/04/2
وحتى تاريخ2028/04/2 :
�إدارة العالمات التجارية

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
ومطعم كرز وم�شم�ش  -فرع  - 1فرع �أبوظبي 1
رخ�صة رقم CN 2346616:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

املودعة بالرقم 110132 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أحوا�ض ر�سو ال�سفن والفنادق ومراكز الت�سوق و�ساحات الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خ��دم��ات الإدارة
حت�صيللإيجارت؛
خدمات ا
للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛
خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات الت�أمني؛ توفري املعلومات فيما
يتعلق باخلدمات املذكورة �سابقا مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب
عامة.
الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98350 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/04/2
وحتى تاريخ2028/04/2 :
�إدارة العالمات التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل جميب لبيع اخل�ضار
والفواكه رخ�صة رقم CN 1104795:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �سامل �سعيد العفارى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمنا لويع احليوي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة  3*1اىل 4*1
تعديل ا�سم جتاري من/حمل جميب لبيع اخل�ضار والفواكه
MUJEEB VEGETABLE AND FRUIT STORE

اىل/رو�س ابل للفواكه واخل�ضار
ROSE APPLE FRUITS AND VEGETABLE

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

فقدان جواز �سفر
ف �ق ��د امل� ��دع� ��و  /اب�ي�را� ��ش
ج �ي��زاو م�ي��دي�ب��و  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()EP372023
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0507300780

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد حيدر
ع �ب��دامل �ن��اف  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()BA0494932
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0552743764

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109264 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أح��وا���ض ر�سو ال�سفن والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خ��دم��ات تثمني ال�ع�ق��ارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم ��وال؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات �إدارة الأ� �ص��ول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ ؛
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛
خ��دم��ات اال�ستثمار ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات ال�سم�سرة العقارية؛ خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير
الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛
ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة .الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98348 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/03/17
وحتى تاريخ2028/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375

اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375

اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109248 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أح��وا���ض ر�سو ال�سفن والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خ��دم��ات تثمني ال�ع�ق��ارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم ��وال؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات �إدارة الأ� �ص��ول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ ؛
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛
خ��دم��ات اال�ستثمار ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات ال�سم�سرة العقارية؛ خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير
الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛
ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة .الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98343 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/03/17
وحتى تاريخ2028/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109268 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أح��وا���ض ر�سو ال�سفن والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خ��دم��ات تثمني ال�ع�ق��ارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم ��وال؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات �إدارة الأ� �ص��ول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ ؛
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛
خ��دم��ات اال�ستثمار ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات ال�سم�سرة العقارية؛ خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير
الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛
ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة .الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98387 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/03/17
وحتى تاريخ2028/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 113231 :
با�ســم� :شركة االمارات لال�ستثمار والتنمية (�شركة م�ساهمة خا�صة)
وعنوانه :مكتب رقم ( )5ملك �سعيد حممد �سعيد الكندي ،بر دبي ،عود ميثاء ،دبي ،االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات الأكادميية املقدمة من اجلامعات والكليات واملدار�س واملدار�س الداخلية؛ خدمات اجلامعات والكليات واملدار�س واملدار�س
الداخلية؛ منح الدرجات العلمية وغريها من خدمات �إ�صدار ال�شهادات التعليمية؛ �إع��داد وتنفيذ اجلل�سات التدريبية وور�ش العمل
وحلقات النقا�ش والبحث والندوات وامل�ؤمترات واالجتماعات واملحا�ضرات؛ �إعداد دورات درا�سية باملرا�سلة؛ الدورات التعليمية والتدريبية
التي تنفذ عن بعد مبا يف ذلك بوا�سطة �شبكات االت�صاالت والكمبيوتر؛ خدمات التدري�س و�إلقاء املحا�ضرات والتدري�س اخل�صو�صي؛
اخلدمات الرتبوية والتعليمية والتدريبية؛ االمتحانات التعليمية ؛ التوجيه والإر�شاد الوظيفي (الإر�شاد التدريبي والتعليمي)؛ تنظيم
و�إنتاج وتقدمي املعار�ض للغايات الرتبوية والتعليمية �أو الريا�ضية �أو الثقافية �أو الرتفيهية؛ مكتبات عامة لإع��ارة الكتب وخدمات
املكتبات؛ خدمات املكتبات املتنقلة واملكتبات املتاحة عرب االن�ترن��ت؛ خدمات الن�شر؛ ن�شر الإ��ص��دارات الإلكرتونية؛ خدمات الن�شر
الإلكرتوين؛ تزويد املعلومات املتعلقة بالتعليم والتدري�س والبحوث والرتبية؛ توفري املطبوعات الإلكرتونية عن طريق الإنرتنت؛
�إعداد وتنفيذ امل�سابقات التناف�سية للغايات التعليمية والرتبوية والريا�ضية والتدريبية والثقافية والرتفيهية؛ خدمات الن�شر عرب
الإن�ترن��ت؛ توفري الن�شاطات الريا�ضية والثقافية والرتفيهية مبا يف ذل��ك التخييم لغايات الريا�ضة واال�ستجمام؛ خدمات تعليم
اجلولف؛ الأندية التعليمية �أو الرتفيهية �أوال�صحية؛ ت�أجري املعدات والأجهزة الالزمة للن�شاطات التعليمية والريا�ضية والثقافية
والرتفيهية؛ �إنتاج وتقدمي وتوزيع وت�أجري وبيع عن طريق �شبكات الإذاعة والتلفزة و�شبكة الإنرتنت مواد ت�شتمل على عنا�صر ب�صرية
�أو �سمعية �أو كليهما مبا يف ذلك الربامج التلفزيونية والإذاعية والأفالم والت�سجيالت املرئية وال�صوتية واملواد الرتفيهية التفاعلية
والأقرا�ص الليزرية و�أ�شرطة الفيديو وامل�صغرات الفلمية؛ خدمات الت�صوير الرقمي؛ املعار�ض واحلفالت املو�سيقية؛ تقدمي العرو�ض
احلية؛ توفري ت�سهيالت العر�ض ال�سينمائي ؛ تخطيط احلفالت؛ خدمات الرتجمة والرتجمة الفورية والتف�سري بلغة الإ�شارات
وترجمة الأفالم؛ خدمات املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بكافة هذه اخلدمات؛ توفري املواقع واملعلومات املتعلقة بكل ما ورد
�أعاله على �شبكة االنرتنت الواقـعة بالفئة41 :
بتاريخ2011/01/4 :
وامل�سجلة حتت رقم127889 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2018/05/22وحتى تاريخ2028/05/22 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375

اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375

اخلمي�س  12يوليو  2018العدد 12375

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12

�إدارة العالمات التجارية

املودعة بالرقم 118614 :
با�ســم� :أ�سبيال-يل هوا جويالري �سنغابور بي تي ئي ال تي دي
وعنوانه 55 :يوبي افينيو  11-07# ،1يوبي  55بيلدنغ� ،سنغافورة 408935
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
امل �ع��ادن النفي�سة وك��ل خليط منها وامل�ن�ت�ج��ات امل�صنوعة م��ن م �ع��ادن نفي�سة �أو مطلية بها؛
املجوهرات؛ الأحجار الكرمية.
الواقـعة بالفئة14 :
وامل�سجلة حتت رقم 102327 :بتاريخ2010/04/25 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخ��رى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2018/08/28وحتى تاريخ2028/08/28 :
�إدارة العالمات التجارية
دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد � -إدارة العالمات التجارية
العدد  12375بتاريخ 2018/07/12

املودعة بالرقم 116571 :
با�ســم :تري�ستار كارز ليمتد
وعنوانه :يونيت�س  1و ،2هورتون رود ،وي�ست دريتون ،ميدل�سك�س ،يو بي 8 7بي كيو ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
معلومات ال�سفر والنقل ،احلجز لل�سفر والنقل؛ تنظيم الرحالت ال�سياحية؛ نقل امل�سافرين؛ حرا�سة
امل�سافرين؛ مناولة حقائب ال�سفر؛ مواقف ال�سيارات؛ ت�أجري ال�سيارات؛ خدمات قيادة ال�سيارات؛
خ��دم��ات ال�سيارات التي يقودها �سائق؛ النقل ب�سيارات الأج ��رة؛ نقل الب�ضائع وال��رك��اب؛ خدمات
االنتقال؛ ال�شحن؛ تخزين الب�ضائع.
الواقـعة بالفئة39 :
وامل�سجلة حتت رقم 101801 :بتاريخ2010/04/14 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف
 2018/07/17وحتى تاريخ2028/07/17 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109256 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أح��وا���ض ر�سو ال�سفن والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خ��دم��ات تثمني ال�ع�ق��ارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم ��وال؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات �إدارة الأ� �ص��ول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ ؛
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛
خ��دم��ات اال�ستثمار ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات ال�سم�سرة العقارية؛ خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير
الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛
ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة .الواقـعة بالفئة36 :
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98346 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/03/17
وحتى تاريخ2028/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 109260 :
با�ســم :رمـرام �ش.ذ.م.م
وعنوانه :املقر الرئي�سي لدبي القاب�ضة ،مكتب رقم ) ،(1ملك جمريا هيلز ديفيلومبنت ،ام �سقيم  ،3دبي،
االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ �إدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ �إدارة
وت�أجري العقارات التجارية ومتاجر التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ خدمات ت�أجري وا�ستئجار العقارات التي
يتم تقدميها و�إدارت�ه��ا بالن�سبة لل�شقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب
اجلولف و�أح��وا���ض ر�سو ال�سفن والفنادق واملمتلكات ال�صناعية ومراكز الت�سوق وق��رى الت�سوق؛ خدمات
الإدارة للم�ست�أجرين؛ �إدارة �شقق وفيالت الإيجار؛ خدمات ال�سم�سرة للعقارات؛ خدمات حت�صيل الإيجارات؛
خ��دم��ات تثمني ال�ع�ق��ارات؛ ا�ستثمار ر�ؤو���س الأم ��وال؛ اخل��دم��ات املالية؛ خ��دم��ات �إدارة الأ� �ص��ول؛ خدمات
اال�ستثمار؛ خدمات �إدارة الأم��وال؛ خدمات ال�صناديق العقارية؛ خدمات الت�أمني؛ اخلدمات امل�صرفية؛ ؛
خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات �إدارة العقارات وخدمات �إدارة املحافظ العقارية؛
خ��دم��ات اال�ستثمار ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات ال�سم�سرة العقارية؛ خ��دم��ات ال�ت��أم�ين ال�ع�ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير
الأرا�ضي؛ خدمات ا�ستمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار؛
ا�ستمالك الأرا�ضي لت�أجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات
الواقـعة بالفئة36 :
املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عامة.
بتاريخ2009/12/13 :
وامل�سجلة حتت رقم98347 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/03/17
وحتى تاريخ2028/03/17 :
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم 115657 :
با�ســم :ابريكرومبي اند فيت�ش يورب ا�س ايه جي ال
وعنوانه :فيا موري 6850 ،مندري�سيو� ،سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س ،وخا�صة لبا�س الريا�ضة ،مباذل �إ�ستحمام ،مالب�س لتغطية اجل�سم
لل�شاطئ ،مالب�س لل�شاطئ� ،أحزمة ،مالب�س م�شكلة للج�سم،بذالت للج�سم� ،سراويل ق�صرية للمالكمة،
م�شدات لل�صدر� ،صداريات ،قمي�صوالت (��س�ترات ن�سوية ق�صرية) ،قبعات ،لبا�س ال�ق��دم ،مالب�س حتتية
للن�ساء� ،أربطة للجوارب  ،م�شدات للن�ساء ،مالب�س ن�سائية تربط وراء الرقبة والظهر ،اربطة را�س ،مالب�س
حمبوكة ،مالب�س للحظات اخلا�صة ،جينز ،بذالت رك�ض ،جوارب طويلة ،قم�صان حمبوكة ،قم�صان بدون
�أكمام حمبوكة ،مالب�س للجمباز ،مالب�س داخلية ن�سائية ،مالب�س لوقت الراحة ،مالب�س للنوم،قم�صان
للنوم ،بيجاما� ،سراويل داخلية ،مالب�س داخلية ن�سائي مطاطة ،مالب�س املاليو ،او�شحة ،قم�صان� ،سراويل
ق�صرية ،تنانري� ،سراويل ف�ضفا�ضة ،مالب�س ن��وم� ،سروال داخلي ق�صري ،ج��وارب ق�صرية ،ج��وارب طويلة،
بذالت� ،سراويل عرق ،قم�صان عرق� ،سرتات ،مالب�س �سباحة ،تي�-شريت ،قم�صان ن�سائية �ضيقة بدون اكمام،
�سراويل ن�سائية داخلية ،ربطات عنق� ،سراويل حتتية ،قم�صان حتتية و مالب�س داخلية
الواقـعة بالفئة25 :
بتاريخ2010/02/22 :
وامل�سجلة حتت رقم100105 :
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �سنوات �أخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2018/06/30
وحتى تاريخ2028/06/30 :
�إدارة العالمات التجارية
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ال�صدر يدعو للإ�سراع بت�شكيل حكومة وطنية اخلارجية الفل�سطينية :اعرتاف مراقب دولة االحتالل ي�ستدعي حترك اجلنائية
•• بغداد-وكاالت:

�أك��د الزعيم العراقي مقتدى ال�صدر ام�س الأرب�ع��اء� ،أن الو�ضع يف العراق يحتم �ضرورة الإ��س��راع يف
ت�شكيل حكومة وطنية.وجاء ذلك خالل مباحثات عقدها ال�صدر اليوم يف النجف مع املبعوث اخلا�ص
لوزير اخلارجية الفرن�سي ج�يروم بونافون و�سفري فرن�سا لدى العراق بورنو �أوبيري تناولت �آليات
ت�شكيل احلكومة العراقية اجلديدة وتدخل دول اجلوار بال�ش�أن الداخلي العراقي ،ح�سبما �أفاد مكتبه يف
بيان �صحفي.و�أو�ضح املكتب �أن اجلانبني تناوال العالقات بني البلدين وال�شعبني ال�صديقني العراقي
والفرن�سي و�سبل تعزيزها مبا يخدم امل�صالح امل�شركة ا�ستناداً �إىل االحرتام املتبادل وجمريات العملية
ال�سيا�سية يف البلد وم��ا �أف��رزت��ه نتائج االنتخابات واحلديث عن دول اجل��وار العراقي وم��دى ت�أثري
تدخلها يف ال�ش�أن الداخلي للبلد والأح��داث وال�صراعات يف ال�شرق الأو�سط.وحث ال�صدر احلكومة
الفرن�سية على �أن يكون لها ح�ضور فاعل يف املجال اخلدمي ال�سيما الطاقة واملياه والزراعة وكذلك
اجلانب الإن�ساين ملا لفرن�سا دور وا�سع يف هذا املجال.

•• رام اهلل-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني� ،إن الأدلة والأحداث ُتثبت يوماً
بعد يوم �أن احلكومة الإ�سرائيلية برئا�سة بنيامني نتانياهو هي
حكومة امل�ستوطنني والتو�سع اال�ستيطاين اال�ستعماري ،فهي
تجُ ند جميع �إمكانياتها و�أذرع�ه��ا املختلفة وميزانياتها خلدمة
وتو�سيع دائرة جمهورها من امل�ستوطنني وتعميق اال�ستيطان يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة.و�أو�ضحت الوزارة يف بيان لها ،ام�س
لوكالة الأنباء الفل�سطينية”وفا”� :أن هذا ما ك�شف عنه م�ؤخراً
تقرير ما ي�سمى مبراقب دولة االحتالل الذي ورد يف الإعالم
ال �ع�بري ،وك�شف ت��ورط ع��دي��د ال� ��وزارات وال�ه�ي�ئ��ات احلكومية

يف �ضخ الأم��وال من ميزانياتها ل�صالح امل�ستوطنني ،خا�صة يف
الب�ؤر اال�ستيطانية الع�شوائية التي حتظى برعاية ر�سمية منذ
اللحظة الأوىل لإقامتها ف��وق الأر���ض الفل�سطينية ،ما ي�ؤكد
حجم التورط احلكومي الإ�سرائيلي يف عمليات �سرقة الأر�ض
الفل�سطينية وت �غ��ول امل�ستوطنني وميلي�شياتهم امل�سلحة يف
ا�ستهدافهم للفل�سطينيني و�أر�ضهم وممتلكاتهم ب�إ�سناد حكومي
وحماية ع�سكرية و�أمنية علنية.
و�أدان� ��ت ال� ��وزارة يف بيانها ال�ت�غ��ول اال��س�ت�ي�ط��اين اال�ستعماري
ال�ت��و��س�ع��ي ،وح ��ذرت م��ن خم��اط��ر ه��ذه ال��وت�ي�رة اال�ستيطانية
املت�صاعدة على فر�ص حتقيق ال�سالم على �أ�سا�س حل الدولتني،
وط��ال�ب��ت املجتمع ال ��دويل وامل��ؤ��س���س��ات ال��دول�ي��ة املخت�صة ويف

الرئي�سي الأمريكي يهاجم �أع�ضاء الأطل�سي

مواجهة كالمية بني ترامب ومريكل يف قمة الناتو
•• بروك�سل�-أ ف ب:

��ش��ن ال��رئ�ي����س االم�ي�رك��ي دونالد
ت��رام��ب ام����س يف ال�ي��وم الأول من
ق �م��ة ح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي يف
بروك�سل هجوما ح��ادا على املانيا
متهما �إي��اه��ا ب��إث��راء رو�سيا وعدم
الوفاء بالتزاماتها.
و��ش��ن ت��رام��ب ه�ج��وم��ه ح�ت��ى قبل
ب� ��دء اع� �م ��ال ال �ق �م��ة ب ��ال �ق ��ول ان
“املانيا ت�ثري رو�سيا .انها رهينة
رو� �س �ي��ا».وا� �ض��اف ت��رام��ب خالل
لقاء مع االمني العام حللف �شمال
الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ الذي
ح��اول تهدئته “ان املانيا خا�ضعة
ب��ال�ك��ام��ل ل���س�ي�ط��رة رو� �س �ي��ا .انها
تدفع مليارات ال��دوالرات لرو�سيا
لت�أمني امداداتها بالطاقة وعلينا
ال��دف��اع عنهم يف مواجهة رو�سيا.
ك�ي��ف مي�ك��ن ت�ف���س�ير ه ��ذا االم ��ر؟
هذا لي�س عادال».
وب��دون ذك��ر ا�سمه ردت امل�ست�شارة
الأملانية انغيال مريكل ان لأملانيا
��س�ي��ا��س��ات�ه��ا اخل��ا� �ص��ة م� ��ؤك ��دة ان
ب�لاده��ا ت�ت�خ��ذ ق��رارات �ه��ا يف �شكل
“م�ستقل».وا�ضافت “لقد ع�شت
�شخ�صيا يف اجلزء من املانيا الذي
ك��ان يحتله االحت ��اد ال�سوفياتي.
اين � �س �ع �ي��دة ج � ��دا ب� ��أن� �ن ��ا اليوم
م��وح��دي��ن حت ��ت راي� ��ة احل ��ري ��ة».
وجتاهل امل�س�ؤوالن الواحد االخر
يف ممر املقر اجلديد للحلف حتى
املن�صة اللتقاط ال�صورة التقليدية
للمجتمعني ،على ان يلتقيا بعد
الظهر عند ال�ساعة  13,15ت غ.
وب��د�أت القمة ر�سميا باجتماع اول
للأع�ضاء ال 29خ�ص�ص لزيادة
النفقات الع�سكرية.
وك � ��ان ال��رئ �ي ����س االم �ي�رك� ��ي ندد
ع��دة م��رات مب�شروع ان�ب��وب الغاز
نور�سرتمي الذي �سريبط مبا�شرة
رو��س�ي��ا ب��امل��ان�ي��ا وط��ال��ب بالتخلي

عنه .وه��ذا امل�شروع يثري انق�ساما
يف � �ص �ف��وف االوروب � � �ي� �ي��ن ،اذ ان
بولندا تعترب من جهتها �أن �أوروبا
ال حتتاج اليه.
وقال وزير خارجية بولندا جا�سيك
�شابوتوفيت�ش ل��دى و��ص��ول��ه اىل
م �ق � ّر احل �ل��ف �إن ن ��ور� �س�ت�رمي 2
“هو منوذج الدول الأوروبية التي
تقدم �أم��واال �إىل رو�سيا ،وتعطيها
و�سائل ميكن ا�ستخدامها �ضد �أمن
بولندا».
وت���س�ت��ورد دول االحت ��اد الأوروب ��ي
ثلثي احتياجاتها من اال�ستهالك
 .66%ويف ال �ع��ام � 2017شكل
ذل� ��ك  360م �ل �ي��ار م�ت�ر مكعب
م��ن ال �غ��از بينها  55م�ل�ي��ار مرت
مكعب من الغاز الطبيعي امل�سال
ب�ق�ي�م��ة  75م�ل�ي��ار ي ��ورو بح�سب
االح�صاءات الأوروبية .وحتى االن
ن�صف الغاز ال��ذي يتم ��ش��را�ؤه هو
رو�سي لكن االوروبيني ي�سعون اىل
ك�سر هذا االعتماد.
وت� �ع� �ت� �م ��د ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة غ ��زو ا� �س ��واق لبيع
غ ��ازه ��ا ال �ط �ب �ي �ع��ي .ف �ه��ي �صدرت
 17,2م �ل �ي��ار م�ت�ر م �ك �ع��ب عام
 2017بينها  2,2%نحو موانئ
االحتاد االوروبي.
و� �س �ي �ب �ح��ث امل � �ل ��ف اخل �م �ي �� ��س يف
بروك�سل خ�لال اجتماع اوروب��ي-
ام �ي��رك � ��ي ي � �� � �ش� ��ارك ف � �ي ��ه وزي � ��ر
اخل� ��ارج � �ي� ��ة االم� �ي��رك� � ��ي م ��اي ��ك
بومبيو.
وهاجم ترامب ب�شكل عام �أع�ضاء
حلف الأطل�سي الذين “ال يدفعون
ما عليهم” للنفقات الع�سكرية.
واع �ت�بر �ستولتنربغ �أن الرئي�س
الأم� �ي��رك� � ��ي ا�� �س� �ت� �خ ��دم “لهجة
مبا�شرة جدا” لكنه �أكد �أن احللفاء
م�ت�ف�ق��ون ع�ل��ى امل�ل�ف��ات احل�سا�سة
وه��ي ��ض��رورة تعزيز ق��درة احللف
على املواجهة ومكافحة االرهاب

مقدمتها جمل�س الأمن باخلروج عن �صمتها ،واتخاذ الإجراءات
القانونية ال��دول�ي��ة ال�لازم��ة لتنفيذ و�ضمان تنفيذ القرارات
الأممية اخلا�صة باال�ستيطان ويف مقدمتها القرار .2334
وقالت �إنها تتابع ملف اال�ستيطان مع املحكمة اجلنائية الدولية
ومع الدول كافة ،ومطالبة املحكمة ب�سرعة البدء بتحقيق جدي
حول جرائم االحتالل كافة ويف مقدمتها جرمية اال�ستيطان.
و�أكدت الوزارة �أن عدم حما�سبة ومعاقبة �إ�سرائيل كقوة احتالل
على خروقاتها اجل�سيمة للقانون الدويل واتفاقيات جنيف ،وعلى
جرائمها املتوا�صلة بحق �شعبنا الأع��زل و�أر���ض وطنه ،ي�شجعها
على التمادي يف تكري�س االحتالل واال�ستيطان واال�ستخفاف
بال�شرعية الدولية وقراراتها.
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نافذة
م�شرعة
�آراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

دونالد ترامب“ ،ع ّراب” احللف الأطل�سي!...
•• ريت�شارد ويريل:

وت�ق��ا��س��م ال �ع��بء امل ��ايل بان�صاف
�أك�ب��ر.وي � �ع�ب��ر االوروب � � �ي� � ��ون عن
قلقهم ازاء ق�م��ة �صعبة و�شائكة
ل �ل �ح �ل��ف االط �ل �� �س ��ي.ف �ق ��د غ� ��ادر
الرئي�س االمريكي وا�شنطن معلنا
بلهجة تهكمية مي�ك��ن ان تف�سر
ا��س�ت�ف��زازا ،ان ل �ق��اءه امل��رت�ق��ب مع
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يف هل�سنكي قد يكون “ا�سهل” من
قمة حلف االطل�سي.
وي � �ث�ي��ر ه� � ��ذا ال� ��� �س� �ل ��وك غ�ضب
الأوروب � � �ي� �ي��ن.وخ� �ل��اف� � ��ا للهجة
�أ� �س�ل�اف��ه ال �ل �ب �ق��ة ،خ��اط��ب رئي�س
االحت ��اد االوروب ��ي دون��ال��د تو�سك
الثالثاء ترامب ليعرب عن مدى
االزع � ��اج ال ��ذي ت�سببه انتقاداته
ال �ي��وم �ي��ة ودع � ��اه �إىل “تقدير”
حلفائه “لأن لي�س ل��دى �أمريكا
الكثري منهم».
وذكر �أي�ضا ب�أن �أوروبا كانت “�أول
من ت�ص ّرف” بعد اع�ت��داءات 11
�سبتمرب  2001ع�ل��ى الأرا�ضي

الأمريكية.
ت�ع�ه��د احل �ل �ف��اء يف ال �ع��ام 2014
ان �ف��اق  2%م��ن اج �م��ايل الناجت
امل �ح �ل��ي ل �ب �ل��دان �ه��م ع �ل��ى �� �ش� ��ؤون
ال � ��دف� ��اع ب �ح �ل ��ول ع � ��ام ،2024
ل�ك��ن ح ��واىل  15دول ��ة ع���ض��وا يف
احللف بينها �أملانيا وكندا وايطاليا
وبلجيكا وا�سبانيا ال يزال انفاقها
على الدفاع حتت عتبة  1,4%يف
 2018و�ستكون غري ق��ادرة على
اح�ت�رام وع��ده��ا الأم��ر ال��ذي يثري
غ�ضب ترامب.
ويندرج هجومه �ضد املانيا �صباح
االرب�ع��اء يف ه��ذا االط��ار .فقد قال
ترامب “�أملانيا دولة غنية ،ميكنها
زيادة م�ساهمتها اعتبارا من الغد
بدون اي م�شكلة».
واك � ��د � �س �ت��ول �ت �ن�برغ �أن احللفاء
ي � ��رغ � �ب � ��ون يف احل � �� � �ص � ��ول على
تو�ضيحات حول نوايا ترامب قبل
لقائه مع نظريه الرو�سي.
وق� ��ال “من ال �� �ض��روري ج ��دا �أن

يلتقي الرئي�س ترامب فالدميري
بوتني” .و�أ�ضاف “�سيكون بو�سعنا
ان ن �ن��اق ����ش م �ع��ه خ�ل��ال القمة،
ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن ح �ل��ف الأطل�سي
ورو�سيا .من املهم �أن يبقى احللف
موحدا».
ور�أى �ستولتنربغ �أن كل القرارات
التي �س ُتتخذ خ�لال القمة تهدف
�إىل ت �ع��زي��ز ق� � ��درة احل� �ل ��ف على
الردع” .وقال “احللفاء يجب �أال
يزيدوا انفاقهم لإر�ضاء الواليات
امل �ت �ح��دة ب ��ل لأن ذل ��ك ي �� �ص� ّ�ب يف
م�صلحتهم».
ويف �إط � � ��ار امل� � �ب � ��ادرة الأم�ي�رك� �ي ��ة
“� ،»4x30ستتعهد دول حلف
الأطل�سي �أن تكون ق��ادرة بحلول
ع� ��ام  2030ع �ل��ى ان ت �ن �� �ش��ر يف
غ�ضون  30يوماً 30 ،كتيبة �آلية
و� 30سرب طائرات و� 30سفينة
م �ق��ات �ل��ة ل �ت �ت �م �ك��ن م ��ن مواجهة
ع�م�ل�ي��ة ع���س�ك��ري��ة ل��رو� �س �ي��ا التي
ُتعترب مهاجما حمتمال.

ل�ي����س ل��دون��ال��د ت��رام��ب م�ظ�ه��ر “الكاوبوي”
الرومان�سي و�سلوكه كما ك��ان احل��ال م��ع رونالد
ريغان .فهو يج�سد� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،اجلانب
الر�أ�سمايل املتوح�ش من احللم الأمريكي ،ويلعب
على وت��ر الغ�ضب ال�شعبي لي�شعل ن�يران احلرب
التجارية.
ومع ذلك :ال بد من االعرتاف للباعث العقاري
النيويوركي ال�سابق ،بغريزة القاتل يف عالقات
ال �ق��وة ال �ت��ي ي�سعى لتحويلها مل�صلحته بف�ضل
ت�صريحات فاح�شة ،و�إث��ارة وحتر�ش دبلوما�سي،
واالن�سحاب من املعاهدات ،وم�ب��ادرات من جانب
واحد ت�سندها �ضجة اعالمية.
ان كراهيته املعلنة لـ “عبء” الناتو ،وا�ستنكاره
املتكرر للإنفاق الع�سكري الذي ال يفي باحلاجة
من قبل حلفائه الأوروبيني ،الذين التقاهم �أم�س
يف بروك�سل يف قمة حلف الأطل�سي قبل زيارته
لفالدميري بوتني يف هل�سنكي ،تبدو وك�أنها م�شهد
ع ّراب.
ولأنه يعرف املحدودية اال�سرتاتيجية ل�شركائه،
وحمدودية امكانات جيو�شهم ،ولأنه يدرك قلقهم
يف ع ��امل ي���س��اه��م ه��و نف�سه يف ج�ع�ل��ه �أق ��ل �أمنا،
يطرح رئي�س الواليات املتحدة بدون حياء �أوراقه:
حمايته لها ثمن ،وي ّ
ُف�ضل� ،إال يف �صورة خماطرة
املرء ب�أمنه ،عدم االحلاح يف مناق�شته.
ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ��ش�ب��ه امل��اف �ي��وزي��ة يف التعامل،
وال�ت��ي تتنا�سى م��ا ر�سخته �أم��ري�ك��ا و�أوروب� ��ا معا
منذ احلرب العاملية الثانية ،وم�صريهما امل�شرتك
الدميقراطيُ ،تبينّ كيف ان التحالفات املوروثة
ع��ن ال�ت��اري��خ  -وه ��ذا ينطبق �أك�ث�ر ع�ل��ى االحتاد

الأوروب ��ي  -ق��د دخلت مرحلة م��ن اال�ضطرابات
ال�شديدة.
لكن لـموقف ترامب �أي�ضاً ف�ضيلة� :إجبار الدول
الأع �� �ض��اء يف ال�ن��ات��و ع�ل��ى ان ت�ط��رح ع�ل��ى نف�سها
الأ�سئلة التي تزعجها :ق�ضية التهديدات بالطبع،
وخا�صة فيما يتعلق بالإرهاب ،ورو�سيا ،وال�صني،
والهجمات الإل�ك�ترون�ي��ة ،وم�س�ألة دف��اع �أوروب ��ي
�أكرث ا�ستقاللية ،وم�س�ألة التحالفات ال�صناعية،
وم���س��أل��ة ال�برام��ج امل���ش�ترك��ة ل�صناعة الأ�سلحة
امل�ستقبلية ،وم���س��أل��ة ال�ت�ب��ادل م��ع وزارة الدفاع
الأمريكية ،التي ينت�شر جرناالتها ب�أعداد كبرية
يف مقرات وقواعد احللف ،م�ستفيدين يف االثناء
بالرتقيات ،وبتح�سني معطيات �سريتهم الذاتية،
ومت�ت�ين ع�لاق��ات�ه��م مب���ص��ال��ح ال�ل��وب��ي ال�صناعي
الع�سكري الأمريكي.
وه��ذه االتهامات الكاذبة ،التي اعتادها دونالد
ت��رام��ب ،ي �ع��ود ل�ه��ا ال�ف���ض��ل يف ال �ت��ذك�ير مب��ا هو
احل �ل��ف الأط �ل �� �س��ي ،رغ ��م م���س��اه�م�ت��ه الأك� �ي ��دة يف
ال�سالم يف ال�ق��ارة منذ ع��ام  :1945ان��ه حتالف
غري متكافئ ،زعيمه يف وا�شنطن ،تتغيرّ �أولوياته
ح�سب �إرادة م�ست�أجر البيت الأبي�ض ،وحاجيات
�صانعيه.
فحتى �سوي�سرا ،البلد املحايد وال�شريك “من
�أجل ال�سالم” ،والتي ُتدعى بانتظام �إىل اجتماعات
احللف  -حتى وان غ��اب ج��اي بارميني ع��ن قمة
بروك�سل  -ال تفلت من هذا الواقع،
مادامت قواتها حتتاج �أوال اىل �إمكانية الرتابط
العملياتي مع �أقرب جريانها ،وما دامت �صناعتها
الع�سكرية ،حت�ت��اج حللفاء �أوروب �ي�ي�ن ي��وث��ق بهم
وم�ستقلني.
ترجمة خرية ال�شيباين

* كاتب ومرا�سل �صحفي ،ومن م�ؤلفاته“ :ت�سونامي :احلقيقة الإن�سانية” و”�إقبال ،الطفل
الرقيق” و”يف خبايا املعجزة الآ�سيوية».

الأمم املتحدة ت�ؤكد حاجة كوريا ال�شمالية مل�ساعدات
•• �سول-رويرتز:

قال مارك لوكوك م�س�ؤول امل�ساعدات الإن�سانية بالأمم املتحدة �إن
هناك “�أدلة �شديدة الو�ضوح على احلاجة للم�ساعدات الإن�سانية”
يف كوريا ال�شمالية ،وذلك خالل �أول زيارة من نوعها للبلد املنعزل
منذ .2011وو�صل لوكوك �إىل بيوجنياجن يوم االثنني وذكرت
و�سائل �إعالم ر�سمية يف كوريا ال�شمالية �أنه التقى اليوم مع كيم
يوجن نام الرئي�س ال�شريف للبالد ورئي�س الربملان.
ورفع مقطع فيديو م�سجال على الإنرتنت خل�ص فيه مالحظاته
بعد �أن زار عدة مناطق يف جنوب غرب البالد.
وقال يف املقطع الذي ن�شره على ح�سابه الر�سمي على تويرت وعلى
موقع الأمم املتحدة الإلكرتوين “�أحد الأ�شياء التي ر�أيناها هو
�أدلة �شديدة الو�ضوح على احلاجة للم�ساعدات الإن�سانية هنا».

و�أ�ضاف “ال تتوفر لأكرث من ن�صف الأطفال يف املناطق الريفية،
مبا فيها الأماكن التي زرناها ،مياه نظيفة ..م�صادر املياه ملوثة».
ورغم �أن امل�ساعدات والعمليات الإن�سانية م�ستثناة مبوجب قرارات
جمل�س الأمن الدويل ف�إن م�س�ؤولني بالأمم املتحدة يحذرون من
�أن العقوبات الدولية ،املفرو�ضة ب�سبب برامج الأ�سلحة النووية
وال���ص��واري��خ البالي�ستية ل��دى ك��وري��ا ال�شمالية ،تفاقم امل�شاكل
الإن�سانية لأنها تبطئ ت�سليم امل�ساعدات.وقال لوكوك �إن نحو
 20باملئة من الأطفال يف كوريا ال�شمالية يعانون �سوء التغذية
مما ي�ؤكد على احلاجة ملزيد من التمويل للم�ساعدات الإن�سانية.
و�أ�ضاف �أن هناك حت�سنا يف مقدرة موظفي الإغاثة الإن�سانية على
الو�صول للمحتاجني ،لكنه مل يك�شف عن تفا�صيل بهذا ال�ش�أن� .إال
�أنه �أ�شار �إىل �أن التمويل �أقل من املطلوب.
وتقول الأمم املتحدة �إنها ا�ضطرت لوقف الدعم الغذائي لدور

ري��ا���ض الأط �ف��ال ب�ك��وري��ا ال�شمالية يف ن��وف�م�بر ت�شرين الثاين
ب�سبب نق�ص التمويل ،و�إن “خطة االحتياجات والأولويات لعام
 ”2018اخلا�صة بكوريا ال�شمالية مل يتوفر لها  90يف املئة من
الأموال املطلوبة.
وق��ال لوكوك خالل زي��ارة مل�ست�شفى ال تدعمه الأمم املتحدة� ،إن
 140مري�ضا بال�سل كانوا هناك بينما ال تكفي الأدوية املوجودة
�إال لعالج  40منهم.
وقالت الأمم املتحدة يف بيان �إن �أكرث من ع�شرة ماليني �شخ�ص،
�أي نحو  40باملئة م��ن ع��دد �سكان ك��وري��ا ال�شمالية ،يحتاجون
م�ساعدات �إن�سانية.
كما قالت �إن من املقرر �أن يلتقي لوكوك مع م�س�ؤولني حكوميني
وممثلني عن منظمات �إن�سانية و�أف��راد ممن يتلقون امل�ساعدات
بهدف الوقوف على الو�ضع الإن�ساين هناك ب�شكل �أف�ضل.

الآالف ي�شيعون �سيا�سي ًا باك�ستاني ًا قتلى بتفجري
••بي�شاور�-أ ف ب:

�شارك الآالف يف ت�شييع �سيا�سي ق�ضى
ام ����س اث ��ر ت�ف�ج�ير ان �ت �ح��اري نفذته
ح��رك��ة ط��ال �ب��ان يف م��دي �ن��ة بي�شاور
�شمال غرب باك�ستان وادى اي�ضا اىل
مقتل � 20شخ�صا ويعد اول هجوم
كبري قبل انتخابات  25يوليو.
وق ��در م���س��ؤول ب ��ارز يف ال���ش��رط��ة ان
� 30,000شخ�ص �شاركوا يف جنازة
الزعيم املحلي حلزب “رابطة عوامي
القومية” ه��ارون بيلور وال��ذي قتل
يف ال �ه �ج��وم االن �ت �ح��اري ال� ��ذي وقع
ليل ال�ث�لاث��اء االرب �ع��اء خ�لال جتمع
انتخابي.
وبكى اع�ضاء احل��زب وتعانقوا بينما
وقف اخرون م�صدومني اثناء �صالة
اجلنازة.
كما اغلقت اال�سواق يف املدينة املكتظة
القريبة من احل��دود مع افغان�ستان،
حدادا على �ضحايا التفجري.
وا�ستهدف م�سلحون احلزب يف ال�سابق

ب�سبب معار�ضته العلنية للجماعات
املتطرفة ومن بينها طالبان.
و�أت � � ��ى ال �ت �ف �ج�ير ب �ع��د � �س ��اع ��ات من
ت�صريح ملتحدث با�سم اجلي�ش �أقر
ف �ي��ه ب ��وج ��ود خم��اط��ر ام �ن �ي��ة تهدد
حملة االنتخابات الت�شريعية املقررة
يف  25مت��وز/ي��ول�ي��و.وب�ح���س��ب قائد
فريق ن��زع الأل�غ��ام �شفقت مالك فان
االنتحاري البالغ من العمر  16عاما
فجر حواىل ثمانية كيلوغرامات من
املتفجرات كان يلف نف�سه بها و 3كلغ
من القطع املعدنية.
وا�ضرب حمامو بي�شاور ام�س االربعاء
ح��زن��ا واحتجاجا على مقتل هارون
بيلور ،وهو اي�ضا حمام.
وه��ارون بيلور �سليل عائلة �سيا�سية
تتمتع بنفوذ وا��س��ع يف اقليم خيرب-
ب �خ �ت��ون �خ��وا وع��ا� �ص �م �ت��ه بي�شاور،
ومبقتله يكون قد لقي م�صري والده
الذي كان اي�ضا رجال �سيا�سيا وق�ضى
اغتياال بتفجري انتحاري يف .2012
وب �ح �� �س��ب ال �� �ش��رط��ة ف� ��ان التفجري

ح���ص��ل يف وق ��ت ك ��ان ب �ي �ل��ور ي�ستعد
لإل �ق��اء خ�ط��اب ام ��ام ان���ص��اره الذين
ناهز عددهم مئتني.
ت �ب �ن��ى ال� �ه� �ج ��وم حم �م��د خرا�ساين
ال � �ن� ��اط� ��ق ب ��ا�� �س ��م ح� ��رك� ��ة ط ��ال� �ب ��ان
الباك�ستانية مو�ضحا ان املتمردين

“�سبق ان اعلنوا احلرب” على حزب
راب �ط��ة ع��وام��ي ودع ��ا امل��واط �ن�ين اىل
االب �ت �ع��اد ع�ن�ه��م حت��ت ط��ائ�ل��ة “انهم
�سيكونون م�س�ؤولني عن مقتلهم هم
بانف�سهم».
وت �ع �ت�ب�ر ب �ي �� �ش��اور ب ��واب ��ة ال ��دخ ��ول

اىل امل �ن��اط��ق ال �ق �ب �ل �ي��ة ال� �غ ��ارق ��ة يف
اال�� �ض� �ط ��راب ��ات وق � ��د � �ش �ه��دت ه��ذه
املدينة يف ال�سنوات االخرية تفجريات
عديدة ا�ستهدفت �سيا�سيني وجتمعات
دينية وق��وات االم��ن ومل توفر حتى
املدار�س.

عدد �ضحايا �سيول اليابان
يرتفع �إىل 176
•• كومانو-رويرتز:

زار رئي�س ال ��وزراء ال�ي��اب��اين �شينزو �آب��ي ام�س غرب
البالد الذي �ضربته ال�سيول مع ارتفاع عدد �ضحايا
�أ� �س��و�أ ك��ارث��ة ناجمة ع��ن �سوء الأح ��وال اجل��وي��ة منذ
 36عاما �إىل  176قتيال وزي��ادة املخاوف ال�صحية
واحتمال وقوع �سيول جديدة.
وت�سببت الأمطار الغزيرة يف �سيول وانهيارات �أر�ضية
ب�غ��رب ال�ب�لاد الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،وجلبت معها املوت
والدمار خا�صة على الأحياء املبنية قبل عقود قرب
منحدرات �شديدة.
وق��ال��ت احل�ك��وم��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة �إن � 176شخ�صا على
الأق ��ل ل�ق��وا حتفهم بينما ال ي��زال ع���ش��رات يف عداد
املفقودين.
وتعر�ض �آبي ،الذي �ألغى جولة خارجية للتعامل مع
ال�ك��ارث��ة ،الن�ت�ق��ادات بعد ن�شر ��ص��ورة على تويرت له
م��ع وزي��ر ال��دف��اع يف حفل م��ع امل�شرعني م��ع ا�شتداد
الأمطار.
وتفقد �آبي مقاطعة �أوكاياما يف طائرة هليكوبرت ثم
زار مركز �إجالء مكتظا.

وج �ث��ا رئ �ي ����س ال � � ��وزراء ع �ل��ى رك �ب �ت �ي��ه ل �ي �ت �ح��دث مع
امل �ت �� �ض��رري��ن ،وك �ث�ي�ر م �ن �ه��م م �� �س �ن��ون ،و� � �س � ��أل عن
�صحتهم.
وتعهدت احلكومة �أم�س الثالثاء بتخ�صي�ص �أربعة
مليارات دوالر مبدئيا من �أجل مواجهة �آثار الكارثة
م��ع �إم�ك��ان�ي��ة و��ض��ع م�ي��زان�ي��ة خ��ا��ص��ة الح�ق��ا �إذا لزم
الأمر.
وو�سط ارتفاع �شديد يف درج��ة احل��رارة وا�صل رجال
الإن �ق��اذ البحث و��س��ط �أك ��وام م��ن الأخ���ش��اب والطني
ال�سميك.
وجل ��أ امل���س��ؤول��ون �إىل و�سائل التوا�صل االجتماعي
للتحذير من تزايد خطر الأمرا�ض التي تنتقل عرب
الغذاء.
وت�شكل املياه املتجمعة خلف �أك��وام من الركام الذي
ي���س��د الأن �ه ��ار م���ص��در خ�ط��ر م �ت��زاي��د �أي �� �ض��ا ،مثلما
ح��دث ي��وم االث�ن�ين عندما ب ��د�أت م�ي��اه �أح��د الأنهار
يف الفي�ضان والتدفق على منطقة �سكنية مما دفع
ال�سلطات لإ�صدار مزيد من �أوامر الإخالء.
وحتذر ال�سلطات من �إمكانية حدوث انهيارات �أر�ضية
جديدة على املنحدرات امل�شبعة باملياه.
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بحثت �شرطة �أبوظبي تعزيز التعاون امل�شرتك مع
“اللجنة املنظمة للأوملبياد اخلا�ص ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا” و�آليات امل�شاركة التطوعية
ملنت�سبي �أع���ض��اء كلنا ��ش��رط��ة يف تنظيم الأوملبياد
اخلا�ص الذي ت�ست�ضيفه �أبوظبي خالل الفرتة من
� 14إىل  23مار�س  2019مب�شاركة �أك�ثر من 7
�آالف الع��ب والع�ب��ة ميثلون �أك�ث�ر م��ن  180دولة
للتناف�س يف  23لعبة بجانب �أك�ث�ر م��ن � 30ألف
متطوع وريا�ضي.
و�أك��د العقيد الدكتور حمود �سعيد العفاري مدير

�إدارة ال���ش��رط��ة املجتمعية يف ق �ط��اع �أم ��ن املجتمع
�أهمية احلدث من خالل �أبعاده الإن�سانية وجت�سيد
التوا�صل املجتمعي والثقايف وتبادل اخلربات وتوفري
البيئة املتميزة لأ�صحاب الهمم ودجمهم يف املجتمع
ومنحهم الفر�صة للعطاء و�إثبات الذات وتعزيز قيم
الت�سامح والتعاون عرب ن�شاطات الريا�ضة .و�أو�ضح �أن
احلدث يعزز دور متطوعي ومنت�سبي “كلنا �شرطة”
يف ت ��أدي��ة ر��س��ال�ت�ه��م الأم �ن �ي��ة وا��س�ت�ق�ط��اب وتوعية
اجل �م �ه��ور ال��ري��ا� �ض��ي وال �ت �ع��ري��ف ب �ط��رق الت�شجيع
املعتدل و�إدراج برامج الريا�ضة للجميع والتثقيف

بالربامج املتاحة ل�شغل �أوق��ات الفراغ عند ال�شباب
وا�ستثمارها باملفيد.
من جهتها �أك��دت �أم�يرة املحرمية مدير الربنامج
ال�ت�ط��وع��ي يف الأومل �ب �ي��اد اخل��ا���ص �أه �م �ي��ة م�شاركة
ال���ش��رط��ة املجتمعية يف احل ��دث وت �ع��زي��ز امل�شاركة
التطوعية والتي حتقق �أه��داف ال�شرطة يف خدمة
املجتمع.
ح�ضر االجتماع املقدم احلاج مبخوت املنهايل رئي�س
ق�سم كلنا �شرطة و�أم��ون العقربي من ق�سم �ش�ؤون
املتطوعني يف الأوملبياد.

�ستيفن�سون ين�ضم �إىل “امللك” جيم�س يف ليكرز
وق��ع الع��ب اجل �ن��اح الن����س �ستيفن�سون ع�ق��دا ج��دي��دا م��ع فريق
لو�س �أجنلي�س ليكرز امل�شارك يف ال��دوري الأمريكي لكرة ال�سلة
للمحرتفني لين�ضم �إىل “امللك” ليربون جيم�س الذي كان انتقل
اىل فريق والية كاليفورنيا ملدة �أربعة �أعوام مقابل  154مليون
دوالر .ودافع �ستيفن�سون ،البالغ  27عاما ،عن �ألوان فريق انديانا
بي�سرز يف العامني املا�ضيني ،وخ�سر يف الدور االول “للبالي �أوف”
�أم��ام جيم�س وفريقه ال�سابق كليفالند كافاليريز .وك��ان بي�سرز
فر�ض على كافاليريز مباراة �سابعة حا�سمة يف الدور الأول املو�سم
املن�صرم قبل �أن ي�سقط �أمامه .ويرتبط �ستيفن�سون بتاريخ حافل
م��ن احل ��وادث م��ع جيم�س �إذ ق��ام بحركة ت�شري اىل اخلنق جتاه
مقاعد ب��دالء ميامي ،عندما ك��ان جيم�س يلعب يف �صفوفه �إثر
�إه��دار “امللك” لت�سديدة حرة يف نهاية اللقاء ال��ذي �إنتهى بفوز

بي�سرز عام  ،2012كما تبادال الكالم البذيء .ويف نهائي املنطقة
ال�شرقية عام  2014نفخ �ستيفن�سون يف اذن جيم�س عندما �إلتقى
ميامي ف��ري��ق �إن��دي��ان��ا� ،إ��ض��اف��ة اىل ح��ادث��ة �ضربه جليم�س على
فخذه عندما كان يحاول ت�سجيل �سلة لفريقه كافاليريز يف �آخر
مباراة بينهما يف نوفمرب املا�ضي .وقال �ستيفن�سون “من امل�ضحك
�أين حاليا معه (ليربون جيم�س) يف الفريق ذات��ه� .أن��ا متحم�س
جدا ملا �سينتج عن ذل��ك» .وتعاقد �ستيفن�سون مع ليكرز ملدة عام
مقابل  4،5ماليني دوالر ،و�سيلعب �إىل جانب “امللك” جيم�س
وراجون روندو ،الذي قاد بو�سطن �سلتيك�س للفوز بلقب الدوري
ع��ام  ،2008والع��ب ال��و��س��ط ج��اف��اي��ل ماكجي والع��ب االرتكاز
كينتافيو�س كالدويل ـ ب��وب ال��ذي��ن ان�ضموا حديثا اىل الفريق
ال�ساعي اىل تعزيز �صفوفه للمو�سم املقبل.

�أكرث من  200فتاة يف خميم دبي الريا�ضي ال�صيفي للفتيات
�أع�ل�ن��ت جل�ن��ة امل� ��ر�أة وال��ري��ا� �ض��ة مبجل�س دبي
الريا�ضي عن �إغ�لاق باب الت�سجيل للم�شاركة
يف “خميم دب��ي الريا�ضي ال�صيفي للفتيات”
الأول من نوعه ال��ذي يخ�ص�ص للفتيات فقط
من عمر � 7إىل  12عام ،وتقام فعالياته خالل
الفرتة من  22يوليو اجلاري �إىل � 15أغ�سط�س
املقبل ،وت�ست�ضيفه املدر�سة ال�سوي�سرية الدولية
للعلوم يف منطقة اجلداف.
وو�� �ص ��ل ع ��دد امل���س�ج�ل�ين يف امل �خ �ي��م ال�صيفي
املجاين �إىل �أك�ثر من  200فتاة من خمتلف
اجلن�سيات والأعمار ،حيث �سارع �أولياء الأمور

�إىل ت�سجيل فتياتهم للم�شاركة يف املخيم الذي
ت�ستمر فعالياته على مدار  25يو ًما طوال �أيام
الأ�سبوع من الأح��د حتى الأرب�ع��اء من ال�ساعة
�اح��ا ح�ت��ى ال���س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�شر
ال�ث��ام�ن��ة ��ص�ب� ً
ظه ًرا.
وي�شمل املخيم العديد من الألعاب الريا�ضية
الفردية واجلماعية مثل الري�شة الطائرة ،كرة
ال�سلة ،كرة قدم ال�صاالت ،كرة الطاولة� ،سباق
الطريق ،كما يت�ضمن املخيم تنظيم العديد من
الأن�شطة الرتفيهية مثل الفري�سبي والزوما
واجل �م �ب��از ،وت���س�ل��ق احل��ائ��ط ،و��س�ي�ك��ون هناك

وق��ت للتغذية ووق ��ت لل�سينما ،و�سيخ�ص�ص
وق��ت ل�ت��دري��ب الفتيات على العمل اجلماعي
و�سيتم تقدمي حما�ضرات عن التغذية ال�صحية
ال�سليمة والروح الريا�ضية.
و��س�ت�ك��ون امل�لاع��ب حم�ك�م��ة الإغ�ل��اق ل�ضمان
��س�لام��ة ال�ف�ت�ي��ات ،وم �ت �ع��ددة الأغ ��را� ��ض حيث
��س�ي�ق��ام ف�ي�ه��ا �أك�ث��ر م��ن ن �� �ش��اط ،وي��وج��د بها
م�سار للجري ،وا�ستديو للرق�ص ،كما يوجد
ف�صل درا��س��ي حل�ضور ال��ور���ش التدريبية عن
التغذية ال�صحية ،كما يوجد جدار لتعلم ت�سلق
ال�صخور.

و�أع��رب��ت ف��وزي��ة ف��ري��دون م��دي��ر ق�سم تطوير
ري��ا� �ض��ة امل� � ��ر�أة مب�ج�ل����س دب ��ي ال��ري��ا� �ض��ي عن
�سعادتها بو�صول عدد امل�سجالت �إىل هذا الكم
الكبري يف وق��ت ق�صري منذ الإع�ل�ان ع��ن فتح
باب الت�سجيل ،وقالت“ :نحن �سعداء بالتجاوب
ال�سريع والإقبال الكبري من قبل �أولياء الأمور
على ت�سجيل فتياتهم خ�لال وق��ت ق�صري منذ
�إع�ل�ان فتح ب��اب الت�سجيل خا�صة و�أن املخيم
ج��دي��د م��ن ن��وع��ه وينظمه املجل�س لأول مرة
للفتيات ،ونعدهم ب ��أن املخيم �سيكون �أف�ضل
ا�ستثمار لإج ��ازة ال�صيف ،حيث �أن��ه مت �إعداد

برنامج فعاليات د�سم يف املخيم مليء بالأن�شطة
الريا�ضية والرتفيهية والثقافية ،ومت جتهيز
اال�ستعدادات ال�ستقبال الفتيات ،و�ستتوفر لهن
كافة �سبل الراحة والأمان داخل املخيم ،و�أ�ؤكد
لهم �أن الفتيات �سيكونن يف قمة ال�سعادة داخل
املخيم».
و�أ��ض��اف��ت ف��وزي��ة ف��ري��دون� :ستتوفر يف املخيم
م�ساحة كبرية ملمار�سة خمتلف �أنواع الريا�ضات
اجل�م��اع�ي��ة وال �ف��ردي��ة و� �س��ط �أج� ��واء ترفيهية
ممتعة ،وذل��ك لغر�س ح��ب ممار�سة الريا�ضة
والن�شاط البدين يف نفو�سهن منذ �سن مبكرة،

وحت ��ر� ��ص جل �ن��ة امل� � ��ر�أة وال��ري��ا� �ض��ة باملجل�س
على �إط�ل�اق امل �ب��ادرات وال�برام��ج ال�ت��ي ت�ساهم
يف تعزيز دور امل ��ر�أة يف القطاع الريا�ضي على
مدار العام وجلميع املراحل ال�سنية بداية من
الأطفال من الفتيات باملدار�س �إىل كبار ال�سن،
وذل ��ك ل�ب�ن��اء ج�ي��ل م��ن ال��ري��ا��ض�ي��ات ق ��ادر على
قيادة قطار الإجنازات وحتقيق النجاحات عرب
امل�ستويات املحلية والعاملية ،وت�سعى اللجنة �إىل
توفري كافة املتطلبات الالزمة لتحقيق �أهداف
املجل�س لتطوير ريا�ضة املر�أة واالرتقاء بها �إىل
العاملية.

ح�ضور الفت من قبل امل�شاركني يف فعاليات نادي احلمرية ال�صيفية على
تعلم مهارات لعبة التايكواندو
ح �� �ض��ور الف� ��ت م ��ن ق �ب��ل امل �� �ش��ارك�ي�ن يف فعاليات
ن��ادي احلمرية ال�صيفية على تعلم م�ه��ارات لعبة
التايكواندو والتي تعد �إح��دى ريا�ضات الدفاع عن
النف�س ال�ت��ي ل�ه��ا ح���ض��وره��ا واهميتها يف جمتمع
ال ��دول ��ة ب �� �ص��ورة ع��ام��ة و�إم� � ��ارة ال �� �ش��ارق��ة ب�صورة
خا�صة.
وحت�ظ��ى ح�ص�ص ال�ت��اي�ك��ون��دوا ب�ت��واف��د امل�شاركني
لال�ستفادة منها يف ظل �إدارج�ه��ا ك��واح��دة من �أهم
الفعاليات الريا�ضية ومن الفنون القتالية يف ملتقى
احلمرية ال�صيفي الرابع والع�شرين �ضمن فعاليات
الن�شاط ال�صيفي والربامج الهادفة التي يت�ضمنها
برنامج جمل�س ال�شارقة الريا�ضي ال�صيفي لهذا
ال �ع��ام حت��ت ��ش�ع��ار (عطلتكم غ�ي�ر) وب��ال�ت�ع��اون مع
بلدية احلمرية.
ومار�س منت�سبو امللتقى التايكواندو حتت �إ�شراف
مدربني متخ�ص�صني يف املجال ،الذين �أك��دوا على
�أن الهدف الأ�سمى من ممار�سة التايكواندو بالن�سبة
للمنت�سبني للملتقى من النا�شئة هو تطوير املهارة
وامل�ح��اف�ظ��ة على امل��رون��ة الفطرية جل�سم الطفل،

الأم ��ر ال��ذي يعد ذو ف��ائ��دة ك�ب�يرة لتن�شئة �أجيال
�سليمة ب��دن �ي �اً ول �ه��ا ب�ن�ي��ة ج�سمية �سليمة تقاوم
الأمرا�ض.
م�ضيفني �أن فن الدفاع عن النف�س له �أهمية وفوائد
يف زرع الثقة وحتمل امل�س�ؤولية والإح�سا�س بالقدرة
ال ال�ضعف بحيث يتعلم املنت�سبني ل �ل��دروة �أي�ضا
ثقافة م��ررت اليهم من خالل ريا�ضة التايكواندو
وه��ي التحلي ب��الأخ�لاق وال�صفات احل�م�ي��دة التي
يت�شبع ب�ه��ا مم��ار���س ه ��ذه ال��ري��ا��ض�ي��ة والإح �ت��رام
والثقة بالنف�س� ،إىل ج��ان��ب �أن ال�ت��اي�ك��وان��دو تعلم
الأط �ف ��ال كيفية احل �ف��اظ ع�ل��ى �أف���ض��ل العالقات
بينهم ،واح�ترام ال��ذات بني الأق��ران ،كما �أنها تعلم
الأط �ف��ال �ضبط النف�س والتحكم فيها مم��ا يعني
نزع العنف وزرع الهدوء وال�سكينة يف نف�س الطفل
والتقليل من عدوانيته.
ومن ناحيته �أكد عبيد جمعة ال�شام�سي النادي �أمني
ال�سر العام ورئي�س اللجنة الثقافية واملجتمعية �أن
ال�ن��ادي بيئة �آم�ن��ة للأطفال م��ن منت�سبي امللتقى،
ويتم تدريب احل�ص�ص التدريبية من قبل املدربني

امل ��ؤه �ل�ين ال��ذي��ن ل��دي�ه��م اخل�ب�رة ال�ك��اف�ي��ة لتعليم
منت�سبي امللتقى فنون التايكواندو ويف قاعات جمهزة
لهذه الغاية ،م�ؤكداً على �أنه مت �إدراج هذه الريا�ضة ملا
لها من ت�أثري �إيجابي على �صحة الأطفال وتعليمهم
املثابرة على بذل املجهود وتطوير املهارات الذاتية،
و�إك�ت���س��اب�ه��م ق�ي��م ال���ص�بر والإع �ت �م��اد ع�ل��ى النف�س
وحتمل امل�س�ؤولية والتعاون والتعاي�ش وحتفيزهم
على الإبتعاد عن ال�سلوكيات ال�سلبية.
ي�شار �إىل �أن ملتقى احلمرية ال�صيفي الذي انطلقت
فعالياته مطلع الأ�سبوع اجلاري �شهد �إقبا ًال وا�سعاً
م��ن �أه ��ايل احل�م��ري��ة وامل�ن��اط��ق امل �ج��اورة لت�سجيل
الأبناء يف امللتقى الذي يقام لل�سنة الرابعة والع�شرين
على التوايل ،كما �شهد امللتقى لهذا العام رعاية غري
م�سبوقة لكل من املنطقة احلرة باحلمرية و�شركة
�أ�صباغ نا�شونال «الراعي الذهبي» ،و�شركة املراعي
«ال��راع��ي الف�ضي» ،وك� ً
لا من �شركة مي�سكو مارين
للخدمات البحرية وفندق و�أجنحة رم��ادا عجمان
«ال��راع��ي ال�ب�رون��زي» ل�صيف احل�م��ري��ة يف ن�سخته
احلايل.
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الفجر الريا�ضي

ك�أ�س العامل ..ثمن «الأ�صل» و�سر «الن�سخة التقليد»
م��رة كل � 4أع ��وام ،يقوم االحت��اد ال��دويل لكرة
ال �ق��دم (ف�ي�ف��ا) بتكلفة ��ش��رك��ة �إي�ط��ال�ي��ة قرب
مدينة م�ي�لان��و ،ب�صناعة ن�سخة ج��دي��دة من
ك�أ�س العامل ،حتى يرفعها بطل املونديال الذي
يخلده التاريخ.
وت���ص�ن��ع ال �ك ��أ���س امل�ط�ل��ي ب��ذه��ب  18قرياط
يف ب �ل��دة ب��ادي��رن��و دوغ �ن��ان��و ،م��ن ق�ب��ل �شركي
“جي دي �أي بريتوين” الإي�ط��ال�ي��ة ،ويعطى
للمنتخب الفائزة باللقب لالحتفاظ به ،فيما

يحتفظ (فيفا) بالن�سخة الأ�صلية ،ح�سب ما
�أفادت �صحيفة “ذا �صن».
�أم��ا ال�ك��أ���س احلقيقية ،ال�ت��ي �صممها النحات
الإي� �ط ��ايل ��س�ي�ل�ف�ي��و غ��ازان �ي �غ��ا ع ��ام ،1971
فتتكون من الذهب اخلال�ص بن�سبة  75باملئة،
وتبلغ قيمتها  13.2مليون دوالر.
ويحتفظ الفيفا بالك�أ�س الثمينة يف متحف
“عامل كرة القدم” بزيوريخ يف �سوي�سرا.
وت�س ّلم ال�ك��أ���س الأ��ص�ل�ي��ة ل�ل�أب�ط��ال ليلة رفع

الك�أ�س ،لكنها تبقى ملكا للفيفا ،فيما تعطى
ن���س�خ��ة “جي �أي دي بريتوين” “املقلدة”
للدولة احلا�صلة على اللقب.
ويبلغ ارتفاع الك�أ�س الذهبية � 36.8سنتيمرتا،
ك�م��ا ت ��زن �أك �ث�ر ب�ق�ل�ي��ل م��ن  6كيلوغرامات،
وتعترب تقليدا دقيقا جدا للن�سخة الأ�صلية.
وت�ستغرق عملية �صناعة ن�سخة ك�أ�س العامل
� 3أ� �ش �ه��ر ،ت�شمل ال�ن�ح��ت ال��دق �ي��ق ،والطالء
الذهبي.
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الغندوزي خام�س �صفقات �أر�سنال بقيادة �إميري
�أع�ل��ن �أر��س�ن��ال موا�صلة تدعيم �صفوفه يف
فرتة االنتقاالت ال�صيفية وتعاقد مع ماتيو
ال�غ�ن��دوزي الع��ب و��س��ط ل��وري��ان الفرن�سي
دون الك�شف عن املقابل املادي .
و�أ� �ص �ب��ح الع ��ب م�ن�ت�خ��ب ف��رن���س��ا لل�شباب
خام�س الع��ب ين�ضم لأر��س�ن��ال حت��ت قيادة
امل��درب اجلديد �أون��اي �إمي��ري بعد �ستيفان
ليخت�شتايرن و�سقراطي�س بابا�ستاثوبولو�س
واحل� ��ار�� ��س ب�ي�رن��د ل �ي �ن��و والع � ��ب الو�سط

ل��وك��ا���س ت ��وري ��را .وق� ��ال ال �غ �ن��دوزي ملوقع
ال� �ن ��ادي “لطاملا ك ��ان �أر� �س �ن��ال ه��و �أق ��رب
الأندية �إىل قلبي وهو فريق كنت �أري��د �أن
�ألعب له منذ كنت طفال».
و�أ�ضاف “هذا مينحني �شعورا بالفخر وهذا
�أم��ر م��ذه��ل� .أمت�ن��ى �أن �أق ��دم �أ��ش�ي��اء رائعة
هنا .ال يوجد �شيء �أف�ضل م��ن االن�ضمام
�إىل ف��ري��ق مثل ه��ذا ميلك ت��اري�خ��ا حافال
ك�أر�سنال».

وب� � ��د�أ ال�ل�اع ��ب ال �ب��ال��غ ع �م ��ره  19عاما
م�سريته يف �أكادميية باري�س �سان جريمان
ق�ب��ل �أن ي�ن�ت�ق��ل �إىل �أك��ادمي �ي��ة ل��وري��ان يف
 .2014و��ش��ارك لأول م��رة م��ع فريقه يف
دوري الدرجة الثانية منذ عامني وخا�ض
 30مباراة .و�أنهى �أر�سنال املو�سم املا�ضي يف
املركز ال�ساد�س و�سيبد�أ م�سريته يف الدوري
املمتاز �أمام مان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب يف
� 12أغ�سط�س �آب املقبل.
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بــــاري�س ت�شــــع فرحــــ ًا ببلــــوغ نهائــــي احللـــــــم
اح � �ت � �ف� ��ل ع � �� � �ش� ��رات الآالف من
ال�ف��رن���س�ي�ين يف �� �ش ��وارع العا�صمة
ب��اري ����س وامل � ��دن ال�ف��رن���س�ي��ة ببلوغ
منتخب بالدهم لكرة القدم املباراة
النهائية لك�أ�س العامل  ،2018يف
م�شاهد �أع��ادت التذكري باحتفاالت
ال�ت�ت��وي��ج باللقب ال�ع��امل��ي ق�ب��ل 20
عاما.
وفازت فرن�سا على بلجيكا �1-صفر
يف مدينة �سان بطر�سبورغ الرو�سية،
ل �ت �ب �ل��غ امل� � �ب � ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة للمرة
الثالثة يف تاريخها ،بعد مونديال
 1998على �أر�ضها عندما �أحرزت
لقبها ال�ع��امل��ي ال��وح�ي��د ح�ت��ى االن،
وم��ون��دي��ال  2006عندما خ�سرت
�أمام ايطاليا.
واحت�شد نحو � 20ألف �شخ�ص خارج
مقر بلدية باري�س “�أوتيل دو فيل”
ملتابعة تفوق فريق امل��درب ديدييه
دي�شان ،قائد املنتخب املتوج باللقب
العاملي يف  12يوليو  .1998وبعد
ان�ط�لاق �صافرة النهاية للمباراة،
ع� �م ��ت االح� � �ت� � �ف � ��االت يف مناطق
خمتلفة م��ن العا�صمة الفرن�سية،

ال�سيما جادة ال�شانزيليزيه ال�شهرية درج��ة دف�ع��ت ال�ع��دي��د منهم لت�سلق
التي غ�صت بع�شرات الآالف الذين الأ�شجار ملتابعة املباراة عرب �شا�شة
�أن � �� � �ش� ��دوا ال �ن �� �ش �ي��د ال ��وط� �ن ��ي “ال عمالقة ،عمت مظاهر الفرحة بعد
مار�سييز” و�أطلقوا العنان لأبواق هدف املدافع �صامويل �أومتيتي يف
ال�سيارات والألعاب النارية.
ال��دق�ي�ق��ة  51م��ن امل �ب ��اراة ،والذي
وخ� � ��ارج “�أوتيل دو فيل” ال ��ذي كان كافيا لت�أهيل املنتخب .وتبادل
غ �� �ص��ت ب ��اح ��ات ��ه ب��امل �� �ش �ج �ع�ين اىل امل�شجعون العناق والقبل على وقع

الهتافات احلما�سية.
و��ص��رخ��ت ال�ط��ال�ب�ت��ان �آل �ي��ا و�سا�شا
ب �� �ص��وت م��رت �ف��ع “عا�شت فرن�سا،
عا�شت اجلمهورية ...نحن فخورتان
ب�أننا فرن�سيتان!».
وتوقفت حركة ال�سري يف العا�صمة
بعد املباراة ،يف ظل انت�شار 1200

رجل �أمن ل�ضمان �سالمة امل�شجعني
يف املدينة التي �شهدت �سل�سلة من
االع � �ت� ��داءات يف الأع� � ��وام املا�ضية،
�أبرزها يف نوفمرب .2015
وق ��ارن ال�ع��دي��د م��ن امل�شجعني بني
م���ش��اه��د ل �ي��ل ال �ث�ل�اث��اء ،وم�شاهد
االح �ت �ف��االت ال���ص��اخ�ب��ة يف خمتلف

�أن �ح��اء ف��رن���س��ا ب�ع��د ال�ت�ت��وي��ج بلقب
 .1998وقال �سيبا�ستيان لوكالة
ف��ران ����س ب��ر���س “كنت يف الثامنة
ع�شرة من العمر يف  ،1998وكانت
�إح��دى �أجمل الأم�سيات يف حياتي.
�سنكرر ذل��ك الأحد” ،يف ا�شارة اىل
موعد املباراة النهائية التي �ستجمع

فرن�سا ب��ال�ف��ائ��ز م��ن امل �ب��اراة ن�صف
النهائية الثانية التي جتمع الأربعاء
بني انكلرتا وكرواتيا يف مو�سكو.
و�أ� �ض��اف “هذا الفريق (الت�شكيلة
الفرن�سية احلالية) رائع!».
وقال رجل يف الثالثينات من العمر
متوجها لعدد من �أ�صدقائه “نحن

�أب �ط��ال العامل” ،ل�ي�رد ع�ل�ي��ه �آخر
“كف عن ذلك� ،ستجلب لنا احلظ
ال�سيئ!».
وعلى هام�ش االحتفاالت يف ال�شوارع،
ل��وح ال�ع��دي��د م��ن الفرن�سيني بعلم
بالدهم (الأزرق والأبي�ض والأحمر)
من ال�شرفات ،بينما ارتدى العديد
م ��ن الأط � �ف� ��ال ال �ق �م �ي ����ص الأزرق
ملنتخب “الديوك».
وق ��ال ت�ي�يري ب�يري�ي��ه ( 45عاما)
ال��ذي كان برفقة ابنته البالغة من
العمر ثمانية �أعوام “الأمر مذهل!
 ...كنا نحتاج اىل ه��ذا يف فرن�سا،
ن�ستحق ذلك .لدينا �أف�ضل الالعبني
وبالن�سبة اىل معنويات الفرن�سيني،
الفوز بك�أ�س العامل �سيكون �أف�ضل
هدية على االطالق».
�أما ليا التي مل تكن قد ولدت لدى
تتويج املنتخب بلقبه يف ك�أ�س العامل
بفوزه على الربازيل �3-صفر قبل
ع�شرين عاما ،فقالت لفران�س بر�س
“ما ح�صل ك��ان جميال ج��دا .الآن
��س�ن�ت�خ�بر ال �ع ��ام  1998اخلا�ص
بنا!».

حمـــى كــرة القـــدم جتتـــاح لبنـــان مـــع قــــرب
انتهـــــاء املونديـــــال
ع � �ل� ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن �أن �أل � � ��وف احل��ال �ي��ة ل �ك��رة ال �ق��دم يف رو�سيا
الكيلومرتات تف�صلهم عن مكان يبتكر بع�ض م�شجعي ك��رة القدم
لعب نهائيات بطولة ك�أ�س العامل يف لبنان جتربة م�شاهدة املباريات

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/228احوال نف�س غري م�سلمني

اىل املدعي عليه� -1/أجاي جورج توما�س جمهول حمل االقامة مبا �أن املدعي  /مارتينا راين
�سلفي�سرت وميثله  /احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي  -نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2018/3/18يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /مارتينا راين �سلفي�سرت ب حكمت املحكمة  :مبثابة احل�ضوري
 -1بتطليق املدعية مارتينا راين �سلفي�سرت علي زوجها املدعي عليه اجاىجورج توما�س طلقة بائنة لل�ضرر وعلى
املدعية اح�صاء عدتها ال�شرعية وفق حالها عقب �صريورة احلكم بالتطليق باتا  -2بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي
للمدعية مبلغ �ستة االف درهم �سكني وذلك عن كامل فرتة عدتها على املدعي عليه وذلك عقب �صريورة احلكم
بالتطليق باتا  -3بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ الفني درهم �شهريا نفقة زوجية عدا ال�سكن وذلك
من تاريخ االمتناع احلا�صل يف  2017/3/18وحتى �صريورة احلكم بالتطليق باتا  -4باثبات ح�ضانة املدعية
ل�صغرييها دانيل ج��ورج وكلوى  -5بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ خم�سمائة دره��م �شهريا اجر
ح�ضانة ال�صغريين �سالفي الذكر وذلك عقب انتهاء عدتها ال�شرعية على املدعي عليه  -6بالزام املدعي عليه
بان ي�ؤدي للمدعية �شهريا مبلغ الفني درهم نفقة ال�صغريين �سالفي الذكر بال�سوية فيما بينهما مت�ضمنة ك�سوة
العيدين وذلك من تاريخ االمتناع احلا�صل يف  2017/3/18لل�صغري دانيل ومن تاريخ  2017/8/30لل�صغرية
كلوى  -7بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ �ستة وثالثني الف درهم �سنويا اجر م�سكن ح�ضانتها
لل�صغريين ومبلغ خم�سة ع�شر الف درهم لت�أثيثه مرة واحدة مع �سداد فواتري املياه والكهرباء والهاتف فيما ال
يجاوز خم�سمائة درهم �شهريا  -8بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ثالثمائة درهم �شهريا بدل انتقال
ال�صغريين بال�سوية فيما بينهما  -9بالزام املدعي عليه بت�سليم املدعية �صورة طبق اال�صل من جوازى �سفر
ال�صغريين  -10بالزام املدعي عليه با�ستخراج بطاقتي الت�أمني ال�صحي لل�صغريين  -11برف�ض ما عدا ذلك من
طلبات  -12بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صروفات حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

اخلا�صة بهم ،وك�أنهم يف امللعب.
فهم عادة ما يجتمعون يف �ساحات
مفتوحة مل�شاهدة امل�ب��اري��ات معا
�أو يجل�سون يف جمموعات �أي�ضا
يف مقاهي تعر�ض املباريات وهم
ي�ح�ت�ف�ل��ون ب��ر��س��م �أع �ل�ام ال ��دول
ال�ت��ي يف�ضلونها على وجوههم
والتلويح بها �أي�ضا.
ومل يت�أهل منتخب لبنان لكرة
القدم �أبدا للم�شاركة يف نهائيات
ك�أ�س العامل لكرة القدم.
وي�سيطر هو�س ك��رة ال�ق��دم على
ك ��ل ال �ب �ل��د ال� �س �ي �م��ا العا�صمة
ب�ي��روت ح �ي��ث ي�ح�ت���ش��د جمهور
الكرة يف كثري من مقاهي وحانات
ومطاعم املدينة لت�شجيع الفرق
التي يف�ضلونها.
ويف م� �ق� �ه ��ى مب �ن �ط �ق ��ة ب � � ��دارو
ببريوت ي�شجع مهند�س لبناين
يدعى طوين هندي بلجيكا ،وهو
ي�ح��ر���ص ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة مباريات
ك�أ�س العامل منذ عام .1994
وق��ال ه�ن��دي “ب�أح�ضر فوتبول
(ك ��رة ق� ��دم) ،ب ��أح��ب الفوتبول.
بل�شت �أت��اب��ع امل��ون��دي��ال بالأربعة

وت �� �س �ع�ين ( )1994م ��ا قفيت
وال مات�ش باملونديال .وهلق عم
�أ�شجع فريق بلجيكا».
وج � ��اءت ك �ل �م��ات ه �ن��دي ق �ب��ل �أن
تخ�سر بلجيكا �أمام فرن�سا بهدف
م �ق��اب��ل ال � �ش��يء يف م� �ب ��اراة ربع
النهائي بالبطولة ي��وم الثالثاء
( 10يوليو متوز).
وق��ال م�شجع يدعى ج��واد جواد
“املونديال هيدا �أن��ا ب��ر�أي��ي �أحد
�أف �� �ض��ل ال� �ب� �ط ��والت ح �ت��ى الآن
(ب��الإجن�ل�ي��زي��ة) .مبدئياً عندنا
�أرب� � � ��ع ف � ��رق م �ف �� �ض �ل�ي�ن ،اثنني
راب �ح �ي �ن �ه��ا م � ��رة ،واث� �ن�ي�ن م�ش
رابحينها ل���س��ه .يعني ف�ي��ه �أمل
يطلع مفاج�أة بالآخر».
وع��ن امل��ون��دي��ال ق��ال��ت اللبنانية
دينا “ما فيه �شك �إنه (املونديال)
ب �ي �ع �م��ل ك� �ث�ي�ر ح� ��ال� ��ة ت ��وا� �ص ��ل
اج�ت�م��اع��ي (ب��الإجن �ل �ي��زي��ة) لأنه
بيجتمعوا كلهن للحما�س تبعه
وبيح�ضروه يعني يف جمموعات
يكون م�شهد �أكرت حما�س».
ويف منطقة مار خمايل ببريوت
 ،امل� �ع ��روف ��ة ب��ان �ت �ع��ا���ش ال�سهر

ليال،حتول مكان �شا�سع النتظار
ال���س�ي��ارات �إىل منطقة مل�شجعي
ك� ��رة ال� �ق ��دم ح �ي��ث ُن �� �ص �ب��ت فيه
��ش��ا��ش��ة �ضخمة وو��ض�ع��ت �أرائ ��ك
ون���ص�ب��ت �أك �� �ش��اك ط �ع��ام خلدمة
اجلمهور العري�ض.
وح�ضر طالب يدعى ريان حلبي
مع �أ�صدقائه ،لت�شجيع فريقهم
املف�ضل وه��و فرن�سا يف مباراته
مع بلجيكا يوم الثالثاء.
وق��ال حلبي “نحن بنيجي هون
على حمالت بنتجمع مع بع�ض،
كرمال نفرجي �إنه نحن جمهور
لفرن�سا مهمني ،وبنحب فرن�سا
و�إن �شاء اهلل تربح فرن�سا».
ول�سوء طالع ماليني من ع�شاق
ك� ��رة ال� �ق ��دم يف �أن � �ح� ��اء ال�شرق
الأو�� � �س � ��ط ف � � ��إن ج �م �ي��ع ال �ف ��رق
ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ت��أه�ل��ت لنهائيات
ك ��أ���س ال �ع��امل مل تتخط مرحلة
امل �ج �م��وع��ات ،مم ��ا دف ��ع العديد
م ��ن م���ش�ج�ع��ي ال� �ك ��رة باملنطقة
�إىل حت��وي��ل اهتمامهم �إىل دعم
ف� ��رق �أخ � ��رى ح �ق �ق��ت ت �ق��دم��ا يف
البطولة.

�ساري يقرتب من تدريب ت�شيل�سي
بدال من كونتي
ق��ال �أوريليو دي لورينتي�س رئي�س نابويل املناف�س يف
دوري الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم �إن ت�شيل�سي
اقرتب من التعاقد مع ماوريت�سيو �ساري مدرب نابويل
ال�سابق خلالفة �أنطونيو كونتي.
وفاز كونتي بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز يف مو�سمه
الأول مع ت�شيل�سي عقب التعاقد معه يف .2016
وال تزال ال�شكوك تخيم على م�ستقبل كونتي مع النادي
اللندين رغم فوزه بلقب ك�أ�س االحتاد الإجنليزي املو�سم
املا�ضي حيث �أنهى الدوري يف املركز اخلام�س وف�شل يف
الت�أهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا.
و�أ�ضاف دي لورينتي�س لل�صحفيني خالل تقدمي املدرب
اجلديد لنابويل كارلو �أن�شيلوتي “�ساري اق�ترب من

تدريب ت�شيل�سي .فريق املحامني اخلا�ص بي يتفاو�ض
مع فريقه القانوين لإنهاء كل �شيء».
وتوىل �أن�شيلوتي تدريب نابويل يف مايو �أيار املا�ضي بدال
من �ساري حيث ي�سعى النادي لإنهاء هيمنة يوفنتو�س
على لقب الدوري املحلي.
وقاد �ساري ( 59عاما) نابويل الحتالل املركز الثاين
يف ال ��دوري مرتني وال�ث��ال��ث م��رة واح��دة خ�لال ثالثة
موا�سم قاد خاللها الفريق.
ورف�ض ت�شيل�سي طلبا من رويرتز للتعليق على الأمر.
ويتبقى عام يف العقد احلايل لكونتي مع ت�شيل�سي وقد
بد�أ بالفعل قيادة الفريق يف مع�سكر الإعداد قبل املو�سم
اجلديد.
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حار�س بلجيكا :من املحبط
اللعب �ضد فرن�سا
و� �ص��ف ح��ار���س م��رم��ى امل�ن�ت�خ��ب ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي تيبو
كورتوا املباراة التي جمعت بني فريقه وفرن�سا يف
ن�صف نهائي ك�أ�س العامل ،بالـ”حمبطة” ،وذلك
بعد فوز منتخب “الديوك».
ونقلت “يورو�سبورت” عن كورتوا قوله“ :كانت
فران�سا تدافع طيلة اللقاء ،من املحبط �أن تلعب
��ض��د ف��ري��ق ه �ك��ذا» .و�أ� �ض��اف“ :جاء ه��دف�ه��م عن
طريقة ركلة ثابتة ،تفا�صيل �صغرية ت�سببت يف

18

خ�سارتنا ،فرن�سا مل تقدم كرة قدم جيدة �أبدا».
كذلك �أ�شار حار�س نادي ت�شل�سي الإجنليزي �إىل �أن
قرارات حكم املباراة كان لها ت�أثري �سلبي على بلجيكا
�أي�ضا� ،إىل جانب اعتماد فرن�سا الأ�سلوب الدفاعي
يف اللقاء .وكان املنتخب الفرن�سي قد ح�سم املباراة
مل�صلحته بنتيجة  0-1يف �سان بطر�سربغ ،ليعود
لنهائي املونديال بعد غياب  12عاما ،ليقابل الفائز
من مباراة كرواتيا و�إجنلرتا.

هل �أ�ضاع اجليل الذهبي البلجيكي فر�صته الأخرية؟
كان لبلجيكا موعد مع الت�ألق� ،إال
�أن الفر�صة �ضاعت .اجليل الذهبي
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ال � ��ذي ي �� �ض��م مواهب
يح�سد العامل ب�أجمعه اململكة عليها،
انهار حلمه بنهائي مونديايل �أول
يف تاريخه ،بخ�سارته �أمام فرن�سا يف
ن�صف نهائي ك�أ�س العامل يف رو�سيا.
ك� ��ان ال� �ه ��دف ال ��ر�أ�� �س ��ي للمدافع
��ص��ام��وي��ل �أوم�ت�ي�ت��ي ك��اف�ي��ا لي�ؤهل
فرن�سا اىل امل�ب��اراة النهائية للمرة
الثالثة ،ويحرم بلجيكا من اختبار
معنى النهائي للمرة الأوىل.
«�أع �ت �ق��د ب��وج��ود �أرب �ع ��ة �أو خم�سة
�أع��وام �إ�ضافية جيدة .يعتمد ذلك
على الرغبة واالرادة لدى العبينا.
يف م��رح �ل��ة م� ��ا ،مي�ك�ن�ن��ا ان نكون
م�ت�ه��ال�ك�ين ب �ع��د ك��ل دورة ون�س�أل
�أنف�سنا هل �أ�ستمر �أم ال؟ ال �أعرف
م ��اذا ��س�ي��دور يف ر�ؤو� ��س البع�ض”،
ق��ال �ه��ا امل � ��درب ال �� �س��اب��ق للمنتخب
م� ��ارك ف�ي�ل�م��وت����س ال� ��ذي ف���ش��ل يف
ق �ي��ادة “ال�شياطني احلمر” اىل
الأل �ق��اب ،قبل ان يخلفه اال�سباين
روبرتو مارتينيز.
العبون مثل فن�سان كومباين ويان
فريتونغن ومروان فاليني ،تخطوا
ع �ت �ب��ة ال �ث�ل�اث�ي�ن ع ��ام ��ا واق�ت�رب ��وا
م��ن �إن�ه��اء م�سريتهم م��ع املنتخب.
تعر�ضوا لإخفاق جديد ،على رغم
ان م��ا حققه املنتخب يف مونديال

رو� �س �ي��ا ك� ��ان �أف �� �ض��ل م ��ن خيبتي
م ��ون ��دي ��ال  2014يف ال�ب�رازي ��ل
وك ��أ���س �أوروب� ��ا  2016يف فرن�سا،
حيث �سقطوا عند حاجز الدور ربع
النهائي.
وب�ح���س��ب امل � ��درب ال �� �س��اب��ق للفئات
ال�شابة يف املنتخب جان-فرن�سوا
دو �سارت “كانت هذه ال�سنة حا�سمة
بالن�سبة اليهم” ،جليل �إدين هازار
وك �ي �ف��ن دي ب ��روي ��ن والآخ� ��ري� ��ن.
�أ� �ض��اف “ح�سنا ،ثمة ك��أ���س �أوروب ��ا
ب �ع��د ع��ام�ي�ن ،ل �ك��ن الأم � ��ر يختلف
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حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2018/2267جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/حممد حممد نور حممد الفوتاوي جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/احمد عبداحلميد ها�شم ا�سليم قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
امل�ط��ال�ب��ة ب��ا��ص��دار االم ��ر ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب���س��داد مبلغ ( )85000درهم
اماراتي والفوائد القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد
وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف.وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل ��واف ��ق2018/7/18:
ال�ساعة�08:30:ص بالقاعة ch.1.C.14:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/1665جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/جي دبليو ترينر للمقاوالت �ش.ذ.م.م وميثلها عبداهلل حممد عبداهلل
حممد معلمي واحمد عبدالقادر �سنكري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/روك�س
اند لوج�س العمال االحجار �ش.ذ.م.م وميثله:خليفة عبداهلل حممد ح�سن اخلاطري
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بالت�ضامن والت�ضامم
مببلغ وقدره ( )89225درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/7/15:ال�ساعة�08:30:ص بالقاعةch.1.C.12:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  12375بتاريخ 2018/7/12

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

يف الدعوى  2018/2197مدين جزئي

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2018/07/18لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضدها نت الين خلدمات ال�سيارات او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
3,830

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1597جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/سجاد و�ساجد للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/8/3يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/باور بار جلف ذ.م.م بوكالة ادري��ان جريارد �شرييدان بالزام املدعي
عليها ب��ان ت ��ؤدي للمدعية مبلغ ( )178.806.41دره��م والفوائد القانونية بواقع
� %9سنويا اعتبارا م ��ن 2016/8/14:حتى ال�سداد التام والزمتها امل�صاريف ومبلغ
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
�إعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر

رئي�س الق�سم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

االمارات للمزادات 2018/3031

الو�صف

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

اغرا�ض متنوعة

بالن�سبة اىل ك�أ�س العامل” ،يف ا�شارة
اىل مونديال قطر .2022
وحذر دو �سارت “من عدم �إمكانية
ان�ت��اج الع�ب�ين مثل �إدي ��ن ه ��ازار كل
�سنة  ...م��ا ميكن ان ن�أ�سف عليه،
هو انهم مل يحظوا ببطوالت �أخرى
يف وق� ��ت � �س��اب��ق يف  2010ك�أ�س
ال�ع��امل بجنوب �أف��ري�ق�ي��ا و2012
ك� ��أ� ��س �أوروب� � � ��ا ،وه � ��ذه خ �ي �ب��ة �أم ��ل
كبرية �أ�صابتنا .كذلك ك��ان ينبغي
حتقيق نتيجة �أف�ضل يف ك�أ�س �أوروبا
.»2016

ت�ي�ب��و ك ��ورت ��وا ،دي ب��روي��ن ،ه ��ازار،
دراي����س مرتنز ،روميلو ل��وك��اك��و...
الع � �ب ��ون ت �� �س �ع��ى خ �ل �ف �ه��م �أف�ضل
ال�ن��وادي الأوروب�ي��ة ،وتتطلع اليهم
البلدان املجاورة.
ق��ال م��ارت�ي�ن�ي��ز ب�ع��د �إن �ه��اء بلجيكا
ال � ��دور الأول ب��ال �ع�لام��ة الكاملة
“نعرف ك��ل امل��واه��ب ال�ت��ي نتمتع
بها ،جيل ميكننا ان نفخر به ب�شكل
كبري” ،م�ضيفا “يف ب�لاد تعدادها
ال�سكاين  11مليون �شخ�ص ،ظهر
�أفراد خارج امل�ألوف».

م� �ث ��ل ج� �ي ��ل ل� �ي ��ون� �ي ��ل م �ي �� �س��ي يف
االرجنتني ،و�أريني روبن يف هولندا،
مل ت� �ع ��رف ال �ك �ت �ي �ب��ة البلجيكية
امل��دج �ج��ة ب��ال �ن �ج��وم ط��ري �ق �ه��ا اىل
ال �ت �ت��وي��ج ب �ل �ق��ب ك �ب�ي�ر .ه ��ل كانت
ال�ت��وق�ع��ات منها ك �ث�يرة؟ “مل يقل
�أح��د لنف�سه �+سنطلق على �أنف�سنا
ا�سم اجليل الذهبي .+نحن ال نهتم.
ل �ك��ن ه ��ذه امل� �ب ��اراة � �ض��د الربازيل
�ستحدد من نحن” ،قالها كومباين
قبل حتقيق االجن��از �أم��ام الربازيل
يف ربع النهائي .1-2

كان يتوقع من هذا الفوز ان يكون
ف�أال ح�سنا بالن�سبة لبلجيكا لتحقيق
املزيد ،ال�سيما وان��ه ج��اء بعد ع�شر
�سنوات من االخفاق �أمام ال�سيلي�ساو
يف احل�صول على ميدالية برونزية
يف دورة بكني  2008االوملبية.
ردد م��ارت �ي �ن �ي��ز م � ��رارا ان “ك�أ�س
ال� �ع ��امل ال حت �ت�رم ال� �ف ��ردي ��ات� ،أو
امل��واه��ب ال�ك�ب�يرة ،فقط املنتخبات
التي تعمل بجد كمجموعة ولديها
ذهنية الفوز»،
ك ��أ���س ال �ع��امل ال ت�ع�ترف ب�أ�صحاب

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه/ط�لال ع �ب��داهلل ع ��واد اجل��دع��ان اخل��ال��دي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي/جراند اك�سربي�س لك�شري لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )3649درهم والر�سوم وامل�صاريف والفائدة  %9من تاريخ املطالبة القانونية
وح�ت��ى ال �� �س��داد ال �ت��ام.وح��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االث �ن�ين امل� ��واف� ��ق2018/8/6:
ال�ساعة�08:30:ص بالقاعة ch.2.D.17:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

امل � ��واه � ��ب ال � �ف� ��ردي� ��ة ،او امل ��واه ��ب
ال� �ع� �ظ� �ي� �م ��ة ،ب � ��ل ت� � �ع �ت��رف فقط
ب��امل �ن �ت �خ �ب��ات ال� �ت ��ي ت �ع �م��ل بجهد
كمجموعة متلك عقلية الفوز”...
�سقطت املواهب البلجيكية يف ن�صف
النهائي �أمام فرن�سا ديدييه دي�شان،
خ �� �س��ارة ك��ان��ت الأوىل لل�شياطني
احل �م��ر ب�ع��د خ�م���س��ة ان �ت �� �ص��ارات يف
املونديال.
امل �م �ل �ك��ة ال �� �ص �غ�ي�رة ال ��واق� �ع ��ة بني
ال� �ع� �م�ل�اق�ي�ن ال � �ك� ��روي�ي��ن �أمل ��ان� �ي ��ا
وفرن�سا ،ت�ستطيع ان ت�أمل يف تتويج

جهوده وجهود جيلها يف ك�أ�س �أوروبا
 .2020عادت بلجيكا لتكون العبا
�أ�سا�سيا يف البطوالت الكربى بعدما
غ��اب��ت عنها يف ال�ف�ترة املمتدة بني
 2002و( 2014موندياالن
وثالث ك�ؤو�س لأوروبا).
بذل االحتاد البلجيكي جهودا كبرية
لإع� � ��ادة ب �ن��اء ج �ي��ل م ��ن الالعبني
ي �ق��در ع �ل��ى �إح� � ��راز الأل � �ق� ��اب .كان
الأم��ل كبريا باجليل احل��ايل الذي
��ض��م م��واه��ب ي�صعب ع�ل��ى �أي بلد
جمعها يف فريق واح��د خالل فرتة
زمنية واحدة.
ب�ل��غ امل�ن�ت�خ��ب ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي ال �ق��اع يف
ي��ون �ي��و  2007ب��اح �ت�ل�ال املركز
 71يف ت�صنيف االحت ��اد الدويل
لكرة ال�ق��دم (فيفا) ،ه��و الأدن ��ى يف
تاريخه .عادت بلجيكا اىل ال�ساحة
ال�ع��امل�ي��ة م��ع منتخب حم�ت�رم وذي
هيبة كروية.
واذا كان معظم الالعبني لن يكونوا
حا�ضرين حل�صد ثمار  10اىل 15
�سنة من العمل ال�شاق ،ف�إن البع�ض
مثل مرتنز وه��ازار ودي بروين مل
يتخطوا ال�ـ  27عاما ،ومل يقولوا
بعد كلمتهم االخرية .يف حني يبدو
“ا�شقا�ؤهم ال�صغار” مثل ميت�شي
بات�شواي وع��دن��ان ي��ان��وزاي ويوري
تيليمان�س حا�ضرين ملوا�صلة ايقاد
النار البلجيكية.

العدد  12375بتاريخ 2018/7/12

اال�سماء

تعلن دائ��رة حماكم ر�أ���س اخليمة ب ��أن امل��دع��وة� /آمنه حممد �أحمد
حمدون  ،تقدمت طالبة تعديل املقطع الثالث ال�سمها من (حمدون)
اىل (�أح �م��د) و�إ� �ض��اف��ة امل�ق�ط��ع ال��راب��ع (حم �م��د) وم�سمى ال�شهرة
(حمدون) وم�سمى القبيلة (ال�شحي)  ،ليكون ا�سمها بعد التعديل
والإ�ضافة � /آمنة حممد �أحمد حمدون ال�شحي .وان من له م�صلحة
يف االعرتا�ض ان يتقدم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ االعالن
�أمام ق�سم اال�شهادات يف حمكمة ر�أ�س اخليمة.
قا�ضي حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

فـي الدعوى  2018/1675جتاري جزئي
اىل املدعي عليه  -1 /را�شد احمد بن ب�شري احمد جمهول حمل االقامة مبا ان
امل��دع��ي/ب�ن��ك ام القيوين ال��وط�ن��ي � ��ش.م.ع ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )38363.11درهم والر�سوم وامل�صاريف
وات�ع��اب املحاماة والفائدة  %2.49م� ��ن 2012/12/20:وحتى ال�سداد التام و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/7/24
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch 1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12375بتاريخ 2018/7/12
�إعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر
فـي الدعوى  2018/1715جتاري جزئي
اىل املدعي عليه  -1 /امول كي�شوربهاى �شاه جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
جالك�سي لل�صناعات املعدنية � ��ش.ذ.م.م وميثله:فتيحة حممد برجو ق��وراري قد
�أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره
( )155.984.20درهم والفائدة القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل
يف 2017/4/28:وحتى ال�سداد التام وال��زام��ه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2018/7/17ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  Ch 1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اخلميس  12يوليو  2018م  -العـدد 12375

الفجر الريا�ضي
كان اللقاء بني املنتخبني البلجيكي والفرن�سي يف الدور ن�صف
النهائي لك�أ�س العامل يف كرة القدم ،فر�صة مل�شجعيهما ملتابعة
مباراة كال�سيكية هي الـ  74بينهما .يف كومني املق�سمة بني
البلدين ،كان اجلميع فائزا ،على رغم ان نتيجة املباراة �أتت
ل�صالح ال��دي��وك الفرن�سيني على ح�ساب ال�شياطني احلمر
البلجيكيني.
ع�ل��ى وق ��ع ه�ت��اف��ات “هيا �أي �ه��ا الزرق!” امل ��ؤي ��دة للمنتخب
الفرن�سي� ،أو عبارات الت�شجيع لـل�شياطني احلمر البلجيكيني،
ت��اب��ع امل�شجعون امل �ب��اراة ال�ت��ي ان�ت�ه��ت ب�ف��وز فرن�سا �1-صفر
وبلوغها املباراة النهائية للمونديال الرو�سي.
يف بداية االم�سية ويف حانة واقعة على الطرف البلجيكي ،بدا
الت�صفيق �أق��وى للن�شيد الوطني للمملكة على ح�ساب ن�شيد
“ال مار�سييز” الفرن�سي .ويف�سر كيليان ( 18عاما) ذلك
بقوله “يف النهاية نحن يف بلجيكا!».
العديد من الفرن�سيني ع�بروا اجل�سر الفا�صل بني �شطري

على احلدود البلجيكية الفرن�سية كان «اجلميع فائزا»
البلدة وجا�ؤوا لي�ستغلوا الأجواء البلجيكية و�سط ع�شرات من
م�شجعي املنتخب املناف�س الذين و�ضعوا على ر�ؤو�سهم قبعات
ب�ألوان منتخب بالدهم الأ�سود والأ�صفر والأحمر .باعرتاف
اجلميع “الأجواء �أف�ضل هنا».
ق ��دم ال �ع��ام �ل��ون يف احل��ان��ة ك ��ؤو���س اجل �ع��ة وق ��د ك�ت��ب عليها
“االحتاد الفرن�سي ل�ك��رة القدم” ،و��س��ط ان�ت���ش��ار لأعالم
البلدين يف كل مكان� .س�أل جان امللقب بـ “تورو” ،جان-لوي
الذي و�ضع على ر�أ�سه �شعرا م�ستعارا ب�ألوان العلم الفرن�سي،
بينما ارتدى قمي�صا للمنتخب البلجيكي “هل �أنت فرن�سي؟
هل �أنت بلجيكي؟”� .أتاه اجلواب “االثنني” ،فرد عليه “�أنت
مثايل!».

ال�صحف االيطالية ت�صف انتقال
رونالدو ب�صفقة القرن
«رون��ال��دو ،حتقق احللم �أو انييللي رئي�س يوفنتو�س
حقق �صفقة العمر” ،اىل عناوين اخ��رى اطلت بها
ال�صحف الإيطالية ام�س الأربعاء معلنة قدوم النجم
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو اىل �صفوف يوفنتو�س
منتقال من ريال مدريد مقابل  117مليون يورو.
وكتبت “ال ريبوبليكا” يف �صفحتها االوىل “كري�ستيانو
رونالدو يف يوفنتو�س :حلم ب 117مليون يورو».
واج � �ت ��اح ��ت ح� �م ��ى ه � ��ذه ال �� �ص �ف �ق��ة ال� �ك ��رة
االي �ط��ال �ي��ة وق ��ال ��ت “كوريريي ديال
�سريا” غ��داة عملية انتقال رونالدو
من ري��ال مدريد حيث ام�ضى ت�سعة
م��وا� �س��م اىل ي��وف�ن�ت��و���س “رونالدو،
احللم يتحقق».
وا��ض��اف��ت “ح�صلت ال �� �ش��رارة ،واالن
دعونا ن�ستغل ذلك».
وت� ��اب � �ع� ��ت “كنا جن ��ده
�� �ش� �خ� ��� �ص ��ا �� �س� �م� �ج ��ا،
ل �ق��د ك� ��ان كذلك
ب � �ت � �� � �ص� ��رف� ��ات� ��ه
املتعجرفة ،عرب
لقطاته عندما
كان ي�ستعر�ض
ع � �� � �ض �ل�ات� ��ه.
ل �ك��ن امللعب
باكمله �صفق
ل� � ��ه ع� �ن ��دم ��ا
ق ��ام ب�ضربة
م � �ق � �� � �ص � �ي� ��ة
يف منتهى
ال � � � � ��روع � � � � ��ة
لي�سجل هدفا
ت� ��اري � �خ � �ي� ��ا يف
مرمى احلار�س
اال�� � � � � �س� � � � � �ط � � � � ��وري
ج��ان�ل��وي�ج��ي بوفون
يف دوري اب � �ط� ��ال
اوروب � � � � � ��ا يف اب� ��ري� ��ل
املا�ضي .حينها ادركنا
ان هذه الروعة يجب
ان تكون لنا».
ام� � � ��ا �� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة “ال
ال � �ت � ��ي
�ستامبا”
مت �ل �ك �ه��ا �� �ش ��رك ��ة فيات
اك � � �ب� � ��ر امل � �� � �س � ��اه � �م �ي��ن
يف ن � � � ��ادي ي ��وف �ن �ت ��و� ��س
اي �� �ض��ا ف �ق��ال��ت “العامل
ب��اج �م �ع��ه �سيتابعنا”،
يف ح� � � �ي � � ��ت اع� � � �ت� �ب ��رت
مي�ساجريو”
“ال
ب� � ��أن “انييللي رئي�س
يوفنتو�س حقق �صفقة
القرن” م � ��ن خ �ل�ال
ال �ت �ع��اق��د م ��ع رون ��ال ��دو
ال��ذي ح��از خم�س كرات
ذهبية الف�ضل الع��ب يف
العامل.
وا� � � �ض� � ��اف� � ��ت “احللم
الذهبي ا�صبح حقيقة.
ه � ��ا ه � ��و كري�ستيانو

رونالدو ،الرمز اجلديد ليوفنتو�س».
ومن �ش�أن ق��دوم النجم الربتغايل رفع ا�سعار حقوق
النقل التلفزيوين ل�ل��دوري االي�ط��ايل ال��ذي عا�ش يف
ظل البطوالت االوروب�ي��ة الكربى االخ��رى وحتديدا
انكلرتا وا�سبانيا بح�سب احد االخت�صا�صيني يف هذا
املجال.
وق ��ال لوت�شيو الم�برت��ي ا��س�ت��اذ ال�ف�ن��ون التطبيقية
يف ميالنو “يكفي التفكري بانه ميلك  300مليون
م�ت��اب��ع ع�ل��ى م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وهو
معروف يف كل ا�صقاع االر�ض وهو احد اكرث
خم�سة ا�شخا�ص �شهرة على ال�صعيد العاملي.
ه��ذا يكفي ل�ل�ق��ول ع��ن وج ��ود ث�م��ة ت�أثريات
اي�ج��اب�ي��ة ال تتعلق بيوفنتو�س فح�سب ،بل
بالكرة االيطالية على العموم».
ومل يخف ان�صار “ال�سيدة العجوز” فرحتهم
الكبرية بانتقال رونالدو وقالت
ف�ي�ت��وري��ا دي ن�ي�ك��والل ل �ـ “ا
ف ب تي يف” “اليوم هو
اجمل ي��وم يف حياتي
ك�إحدىاملنا�صرات
ليوفنتو�س ،من
ك��ل قلبي ،لأن
الع �ب��ا كبريا
وب� � � � �ط � �ل� ��ا
ك � � � � �ب � �ي � ��را
�سي�أتي اىل
ت� ��وري � �ن� ��و،
وه� ��ذا االمر
�سيكون مفيدا
للمدينة وجميع
ان�صار يوفنتو�س.
ي �ح �ي��ا كري�ستيانو
رونالدو».
ام��ا منا�صر يوفنتو�س
االخر �سيلفيو لورنتي فقال
“انا متحم�س ج��دا وام��ل ان
ي�سمح لنا ذلك بالفوز بالدوري
املحلي ،وحتديدا دوري ابطال
اوروب ��ا حيث ي�ك��ون ال��وق��ت قد
حان لتحقيق ذلك».
وك��ان ل�سان ح��ال ل��وك��ا ت�شن�سيلو
مم ��اث�ل�ا ب �ق��ول��ه “اعتقد بانها
�صفقة رائ �ع��ة يف امل��رك��ات��و (�سوق
االنتقاالت) .كري�ستيانو رونالدو يف
تورينو ه��و ام��ر يف غاية االهمية حتى
بالن�سبة للأ�شخا�ص الذي ال ي�شجعون
يوفنتو�س ،فهو �شخ�صية مهمة جدا».
و�سيخ�ضع رون��ال��دو للفح�ص الطبي
الروتيني االث�ن�ين املقبل قبل ان يقدم
ر�سميا ل��و��س��ائ��ل االع�ل�ام خ�ل�ال عر�ض
�ضخم �سينظم يف ملعب يوفنتو�س.

و�أو�ضح جان “اذا ف��ازت فرن�سا� ،س�أكون مع فرن�سا يف املباراة
النهائية .نقوم بتبادل املزاح يف ما بيننا لكننا جريان و�أ�صدقاء
قبل اي �شيء اخ��ر» .لكن على م��دى الدقائق الت�سعني ،كان
ك��ل م�شجع يهتف لفريقه املف�ضل ،ال�سيما حلار�سي املرمى
البلجيكي تيبو كورتوا والفرن�سي هوغو لوري�س.
وم��ع ال�ه�ج�م��ات البلجيكية الأوىل يف مطلع امل �ب��اراة ،كانت
اخليبة ب��ادي��ة على وج��ه البع�ض املع�سكر الفرن�سي ،يف حني
ك��ان الآخ ��رون يف الطرف البلجيكي يعربون عن ارتياحهم.
ثم ج��اءت الركلة احل��رة املبا�شرة النطوان غريزمان مهاجم
املنتخب الفرن�سي“ .انطون �سي�سجل”! �صرخ �أحدهم من
ناحية من�ضدة امل�شروبات ،لريد عليه �آخر ب�سخرية “انطوان

االن�ضمام اليه منذ �صغري� .أريد �أن �أدخل تاريخ هذا
النادي وحتقيق العديد من االجنازات».
يف املقابل �أكد املدرب اجلديد الر�سنال الإ�سباين �أوناي
�إميري ،الذي حل بدال من الفرن�سي �أر�سني فينغر� ،أن
ناديه متكن من الظفر بجهود العبه اجلديد الذي
كان قبلة للعديد من الأندية الأوروبية.
وب � ��ات ق � �ن� ��دوزي خ��ام ����س الع� ��ب ي �ن �� �ض��م اىل ن ��ادي
“املدفعجية” منذ الإعالن عن تعيني �إميري مدربا
للفريق نهاية مايو املا�ضي.
وك� � ��ان ار�� �س� �ن ��ال ت �ع ��اق ��د م� ��ع الع � ��ب خ� ��ط الو�سط
االوروغ��وي��اين لوكا�س توريرا ،واملدافع ال�سوي�سري
�شتيفان ليخت�شتايرن من يوفنتو�س واحلار�س الأملاين
بريند لينو م��ن باير ليفركوزن وامل��داف��ع اليوناين
�سقراطي�س بابا�ستاثوبولو�س.

�سينزلق!» .و�أك��د جان-باتي�ست املولود فرن�سيا ويقيم حاليا
يف بلجيكا “هذا امل�ساء ،ان��ا بلجيكي بن�سبة  200يف املئة”.
و�أ�ضافت �شابة بالقرب منه وتدعى ديانا ،بلجيكية و�أم لأطفال
فرن�سيني “اذا خ�سرت فرن�سا �سنقوم مبوا�ساتهم».
�أم��ا الطالبة الفرن�سية امييلي املقيمة يف الطرف الفرن�سي،
فاعتربت ان املباراة “نهائي قبل النهائي” ،م�ضيفة ممازحة
“اذا فازوا� ،سيقومون بت�سديد ثمن اجلعة التي �شربناها! يف
احلقيقة� ،سنكون �سعداء يف كل االحوال».
وك� ��ان ل �� �س��ان ح ��ال ل�ي�ت�ي���س�ي��ا ( 33ع��ام��ا) ال �ت��ي ق��دم��ت مع
�صديقها وولديهما البالغني من العمر � 5سنوات و� 15شهرا
تواليا ،مماثال بقولها “نحن دائما يف بيتنا� ،أكنا يف الطرف

الفرن�سي �أو البلجيكي»� .سجل امل��داف��ع الفرن�سي �صامويل
�أومتيتي الهدف الفرن�سي الوحيد يف مطلع ال�شوط الثاين،
فانفرجت �أ�سارير الفرن�سيني يف مقابل وجوم جريانهم الذين
حاولوا حتفيز �أنف�سهم من خالل �صيحات “هيا بلجيكا ،هيا
بلجيكا!» .ويف الو�سط ،جل�س م�شجع لبلجيكا ي�صفق بخفر
بعد الهدف الفرن�سي .وق��ال يانيك ( 53ع��ام��ا) ،البلجيكي
من �أب فرن�سي “ن�شعر باحلزن لكننا �سن�ساند فرن�سا الآن يف
املباراة النهائية!».
وبالن�سبة اىل ديانا ،كان “اجلميع فائزا” بنتيجة املباراة.
�أم��ا تيم الفرن�سي ال��ذي يعمل يف بلجيكا ،فقال “�أنا �سعيد
للغاية لكني احتفلت بداخلي لكي ال �أزعج البلجيكيني ،فنحن
عندهم يف نهاية املطاف».
اال ان التناف�س مل يخل م��ن بع�ض التوتر يف اخل ��ارج ،حيث
ن�شب عراك بني م�شجعي املنتخبني ،تدخلت ال�شرطة �سريعا
لو�ضع حد له.
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ال�صحـــف الفرن�سـيــــة حتيــــي �إجنــــاز الديـــــوك

حيت ال�صحف الفرن�سية ال�صادرة ام�س بلوغ منتخب بالدها لكرة القدم
امل�ب��اراة النهائية لك�أ�س ال�ع��امل يف رو�سيا ،معتربة ان��ه ب��ات على �أبواب
اجلنة ،بعدما كانت انتقدت �أداءه عقب نهاية الدور الأول.
واعتربت �صحيفة “ليكيب” الريا�ضية اليومية ان املنتخب الفرن�سي
خ�لال مباراته �ضد بلجيكا (�1-صفر) �أظهر �سيطرة وا�سرتاتيجية
رائعتني ،م�ضيفة هذه ثالث مباراة نهائية عاملية يف فرن�سا يف ع�شرين
عاما وهذا جنون»
ور�أت �صحيفة “لوفيغارو” ان الالعبني “البطوليني يف �إمكانهم ان
يحلموا بنجمة ثانية” بعد  20عاما من اللقب الذي �أح��رزه املنتخب
ب�ق�ي��ادة م��درب��ه احل��ايل دي��دي�ي��ه دي���ش��ان ك�لاع��ب ب��ال�ف��وز على الربازيل
بثالثية نظيفة بينها ثنائية لزين الدين زيدان.
�أ�ضافت جنمة ثانية �ستدفعهم اىل دخول ناد �آخر من الأبطال العامليني
املتوجني اكرث من مرة باللقب العاملي اىل جانب الرتتيب ح�سب الظهور
�إيطاليا واالوروغواي والربازيل و�أملانيا والأرجنتني.
وبالن�سبة ل�صحيفة “لوباريزيان” ال يوجد �أدنى �شك� :سواء �ضد �إنكلرتا
�أو كرواتيا ،اللتني تلتقيان االربعاء يف ن�صف النهائي الثاين ،بات العبو
املنتخب الأزرق على �أبواب اجلنة ،و�سيكونون املر�شحني للقب الغايل.
وحللت ال�صحيفة قائلة “مل يعد ه�ن��اك زي ��دان ،لكن جمموعة من
الالعبني الكبار املحاطني بالعبني جيدين .قد يكون هذا فريق �أكرث
جماعية من جمموعة تدور حول عبقري” ،معيدة ت�سمية هذا الفريق
بـ”اخلارقون».
من جهتها ،كتبت �صحيفة “لوموند” �أن العبي املنتخب الفرن�سي الذين
كانوا “وحو�شا” �ضد منتخب ال�شياطني احلمر ،متكنوا مرة �أخرى من
االعتماد على كتلتهم الدفاعية التي �صمدت جيدا».
واعربت �صحيفة “ليكيب” عن �إعجابها بثنائي حمور الدفاع “القوي”
رافايل فاران و�صامويل �أومتيتي م�سجل هدف الفوز يف مرمى بلجيكا،
ومن خلفهما القائد واحلار�س هوغو لوري�س “العمالق” بني اخل�شبات
الثالث.
ومنحت “ليكيب” تقييمها الأف�ضل يف مباراة الأم�س له�ؤالء الثالثة.
وتابعت ال�صحيفة انه بعد  20عاما من الثنائية غري املتوقعة للمدافع
ل�ي�ل�ي��ان ت� ��ورام يف م��رم��ى ك��روات �ي��ا ( 1-2يف ن���ص��ف ن�ه��ائ��ي مونديال
 ،)1998حافظ �أومتيتي على “تقليد املدافعني الفرن�سيني الذين
ي�سجلون اهدافا يف ن�صف النهائي مرة كل  20عاما».
وت�صدرت �صورة �أومتيتي املعتاد على �إنقاذ مرماه من الأه��داف �أكرث
من ت�سجيلها يف مرمى اخل�صوم ،خمتلف ال�صحف التي �أ�شادت بتحامله
على الأمل الذي يعاين منه يف الركبة اليمنى ،ليتحول اىل بطل ن�صف
النهائي.
وعلقت �صحيفة “ليبريا�سيون” قائلة “الالعب امل�صاب الذي يخ�ضع
ل�ل�ع�لاج ك��ل ي��وم م�ن��ذ �أن وط� ��أت ق��دم��اه رو��س�ي��ا ،ه��و ال ��ذي ف�ت��ح �أب ��واب
املباراة النهائية لك�أ�س العامل �أم��ام املنتخب الفرن�سي الثالثاء يف �سان
بطر�سبورغ».
وعلى غ��رار �صحيفة “ال ه��وت مارن” ،حيت ال�صحف اليومية اي�ضا
“الدور احل��ا� �س��م ل �ل �م��درب دي��دي �ي��ه دي�شان” ال ��ذي ت�ع��ر���ض “لفرتة
طويلة النتقادات �شديدة” ولكنه “قدم فريقا كبريا” منذ الدور ثمن
النهائي.
وميكن لدي�شان ان ي�صبح االحد ثالث �شخ�ص يحرز اللقب العاملي كالعب
ومدرب ،بعد الربازيلي ماريو زاغالو واالملاين فرانت�س بكنباور.

ريال مدريد يعري حكيمي اىل دورمتوند
�أعلن نادي بورو�سيا دورمتوند االملاين ام�س �أنه تعاقد على �سبيل الإعارة
مع امل��داف��ع ال��دويل املغربي �أ��ش��رف حكيمي قادما من ن��ادي ري��ال مدريد
اال�سباين.
وعلق املدير الريا�ضي لبورو�سيا ميكايل ت�سورك على انتقال حكيمي قائال
“�أ�شرف حكيمي هو مدافع ديناميكي� ،سبق له �أن لعب على اعلى امل�ستويات
مع ريال مدريد واملنتخب املغربي».
وا�شارت التقارير ال�صحافية اىل �أن قيمة �صفقة انتقال الالعب اجلزائري
اال�صل واال�سباين اجلن�سية املولود يف مدريد و�صلت اىل  5ماليني يورو.
و�شارك حكيمي ،البالغ  19عاما ،مع منتخب ب�لاده يف مونديال رو�سيا
 ،2018وعلى الرغم من ان املغرب قدم �أداء جيدا �إال �أنه خرج من الدور
االول بعد خ�سارته �أم��ام �إي��ران والربتغال بنتيجة �صفر 1-وتعادله مع
ا�سبانيا بطلة مونديال .)2-2( 2010
وخ��ا���ض حكيمي بقمي�ص ال �ن��ادي امل��دري��دي م�ب��ارات�ين ك��ا��س��ا��س��ي يف دور
املجموعات لدوري ابطال اوروبا �أمام توتنهام هوت�سرب االنكليزي ،و�سجل
هدفني يف ت�سع مباريات يف الدوري اال�سباين املو�سم املن�صرم.
وي��أم��ل دورمت��ون��د ،ال��ذي �سيخو�ض امل�سابقة االوروب�ي��ة املو�سم املقبل ،ان
يعتمد على جهود الظهري الأمين ال�سريع والقادر على امل�ساهمة هجوميا
يف الدوري االملاين وعلى ال�ساحة االوروبية.

ماتيو قندوزي يغادر لوريان �إىل ار�سنال الإنكليزي
�أعلن ن��ادي ار�سنال الإنكليزي لكرة القدم �أن العب
خط الو�سط الفرن�سي ماتيو قندوزي �سيغادر ناديه
احلايل لوريان لالن�ضمام �إىل �صفوفه.
ومل يحدد النادي اللندين مدة العقد ،يف حني �أ�شارت
ت�ق��اري��ر ان قيمة ال�صفقة بلغت ح��وايل  7ماليني
جنيه �إ�سرتليني ( 7،92ماليني يورو).
وترعرع قندوزي ،البالغ  19عاما ،يف اكادميية نادي
ب��اري����س ��س��ان ج��رم��ان ،ق�ب��ل �أن ينتقل �إىل لوريان،
ال��ذي ك��ان يلعب يف ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ع��ام .2014
وخا�ض  26مباراة مع الفريق الأول منذ بدايته عام
.2016
وع �ل��ق ق �ن ��دوزي ع�ل��ى خ �ط��وة �إن �ت �ق��ال��ه اىل ال� ��دوري
الإنكليزي املمتاز على املوقع الر�سمي للنادي قائال
“لطاملا كان ار�سنال الفريق االقرب اىل قلبي ،و�أردت
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�أ�سماء كبرية مر�شحة خلالفة رونالدو يف ريال مدريد
بعد الإعالن الر�سمي عن انتقال جنم ريال مدريد كري�ستيانو
رونالدو �إىل �صفوف يوفنتو�س الإيطايل� ،سيتوجب على الفريق
امللكي �إيجاد خليفة من العيار الثقيل للمهاجم الربتغايل.
ون�شرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية تقريرا يقرتح قائمة
ت�ضم  5العبني ،قد يعو�ض �أحدهم غياب النجم الربتغايل عن
النادي امللكي.
ومن �أبرز املر�شحني يف القائمة ،الربازيلي نيمار دا �سيلفا ،الذي
و�صفته �صحيفة “املاركا” بـ”حلم رئي�س ال��ري��ال فلورنتينو
برييز” ،فيما تعار�ض جماهري امللكي الفكرة ،وتقول �إن الالعب

يتمتع بثقة مبالغ فيها ،ويحب اللعب اال�ستعرا�ضي.
و�ضمت القائمة كذلك الالعب الفرن�سي ال�شاب كيليان مبابي،
الذي �أ�صبح ،بعد مواجهة الأرجنتني يف ثمن نهائي ك�أ�س العامل،
�أول الع��ب دون الع�شرين من عمره ،ي�سجل هدفني يف مباراة
�إق�صائية يف ك�أ�س العامل ،بعد �أن حقق ذلك الإجناز �أ�سطورة كرة
القدم الربازيلية بيليه عام .1958
وج ��اء �إي ��دن ه� ��ازارد ث��ال�ث��ا يف ال�ق��ائ�م��ة ،ح�ي��ث حت��دث��ت تقارير
�إعالمية عن و�ضع ري��ال مدريد لالعب البلجيكي يف اخلطة
“ب”� ،إن ف�شل النادي امللكي يف التعاقد مع الربازيلي نيمار.

ويظل الإجنليزي ه��اري كني من املر�شحني البارزين للعب يف
�سانتياغو برنابيو ،بالرغم من �أن فريقه توتنهام هوت�سبري
�أعلن قبل �أي��ام� ،أن املهاجم م��دد عقده مع النادي لينتهي عام
 .2024من امل�ع��روف �أن م�س�ؤويل ال��ري��ال دائما ما يوجهون
راداره��م �صوب الالعبني املت�ألقني يف ك�أ�س العامل� ،إال �أنهم قد
يغريون القاعدة هذه امل��رة يف حال مت االتفاق مع الأرجنتيني
باولو ديباال جنم فريق يوفنتو�س ،بالرغم من تقارير �أ�شارت
�إىل �أن امل�شجعني ال يحبذون هذه الفكرة ويقولون �إنه “لي�س
خري خلف لرونالدو».

للأثرياء فقط ..رحالت �سياحية للف�ضاء
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يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

تعتزم �شركة يقع مقرها يف الواليات املتحدة� ،إطالق رحالت �سياحية �إىل الف�ضاء بحلول العام  ،2020مقابل �سعر
�سيكون باهظا ،حيث �سي�صل ثمن التذكرة �إىل � 250ألف دوالر.
وبح�سب ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن م�ؤ�س�س �شركة "فريجن غاالكتيك" ،ريت�شارد بران�سون،
وقع عقدا مع جهات �إيطايل لإقامة من�ش�أة ف�ضائية مبدينة غروتاغلي ،جنوب البالد.
وما زال��ت ال�شركة يف حاجة �إىل احل�صول على موافقة ر�سمية من ال�سلطات الإيطالية حتى ت�ستخدم طائرات
ت�ستطيع االرتفاع �إىل م�ستوى ال تبلغه الطائرات التجارية حاليا.
ولن يقت�صر دور املن�ش�أة الف�ضائية على �إطالق الرحالت ال�سياحية للف�ضاء فقط ،لكنها �ستكون متاحة للباحثني
والعلماء بح�سب ما �أكدته ال�شركة.
وينتظر �أن جتري الرحلة على طائرة " "WhiteKnightTwoيقودها طياران ب�سرعة  1.9ماخ ،ومبقدورها
الو�صول �إىل ارتفاع � 114ألف و 500مرت.
ووفقا لل�صحيفة الربيطانية ،فقد حجز نحو  700من امل�شاهري بينهم براد بيت وكاتي بريي� ،أوىل رحالت الف�ضاء
التي �ستجري على الأرجح يف مطلع .2020
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اختناقا
ابتلع كي�س املخدرات فمات

قطط ت�ست�شعر زلزاال قبل حدوثه

اخ �ت �ن��ق رج ��ل م��ن والي� ��ة ف��رج�ي�ن�ي��ا ح �ت��ى امل � ��وت� ،أثناء
حماولته ابتالع كي�س من مادة الكوكايني املخدرة ،خالل
غارة لل�شرطة.
وو�صلت ق��وات مكافحة امل�خ��درات �إىل منزل وليام تاكر
( 52ع��ام�اً) �صباح ي��وم اجلمعة ،للتحقيق يف ب�لاغ عن
حيازته للمخدرات ،ف�سارع �إىل ابتالع كي�س من الكوكايني
كان بحوزته لتجنب اعتقاله.
وظل كي�س املخدرات عالقاً يف حلق تاكر ،وتقول ال�شرطة
�إنه رف�ض م�ساعدة ال�ضباط له على �إخراجه ،بح�سب ما
نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية .وعلى الرغم من
�أن ال�ضباط متكنوا من �إجراء الإ�سعافات الأولية للرجل
�إىل حني و�صول �سيارة الإ�سعاف� ،إال �أنه تويف يف طريقه
�إىل امل�ست�شفى .ومن غري املعروف ما هي كمية الكوكايني
التي ابتلعها ت��اك��ر ،ومت �إخ��راج طفل وام ��ر�أة م��ن املنزل
الذي مت العثور فيه على املخدرات بعد ذلك.

�أظهر مقطع فيديو جرى تداوله يف اليابان ،قططا ت�ست�شعر زلزاال
قبل وقوعه� ،إذ �أخذت احليونات الأليفة تتحرك ب�شكل مريب قبل
ثوان من اهتزاز املبنى الذي كانت بداخله .وكان نحو ع�شرين قطا
يف م�أوى لهم مبنطقة �أو�ساكا ،جنوبي البالد ،حني �أخذوا يغادرون
الأماكن التي ا�ستلقوا عليها بالرغم من عدم ح�صول �أي اهتزاز
يف تلك الأثناء .لكن بعد ثوان قليلة بد�أ اهتزاز املبنى ،فيما كانت
القطط قد ب��د�أت تتحرك يف حالة من االرت�ب��اك ،وف��ق ما نقلت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،والتي عر�ضت الفيديو.
ومت ت�سجيل الفيديو يف ال�ساد�س من يوليو اجل��اري يف منطقة
�أو�ساكا والتي كانت قد �شهدت زل��زاال يف ال�سابع ع�شر من يونيو
ب�شدة  6.1مبقيا�س ريخرت ،و�أودى بحياة خم�سة �أ�شخا�ص.

�صيد مت�ساح عمالق خلطورته
قالت �إدارة ال�سياحة والثقافة اال�سرتالية �إن ال�سلطات ا�صطادت
مت�ساح مياه ماحلة ي�صل طوله �إىل قرابة خم�سة �أمتار ملنعه من
الو�صول �إىل �أي منطقة م�أهولة .وي�صل وزن التم�ساح �إىل نحو
 600كيلوجرام ويبلغ من العمر  60عاما وهو �أك�بر مت�ساح يتم
نقله من نهر كاثرين يف الإقليم ال�شمايل النائي .و ُنقل التم�ساح
�إىل مزرعة للتما�سيح حيث �سيق�ضي بقية حياته .ووفقا لل�سجالت،
ي�صل طول �أك�بر مت�ساح جري �صيده يف ا�سرتاليا �إىل  6.4مرت.
وا�صطادته ال�سلطات وقتلته عام  1974يف الإقليم ال�شمايل �أي�ضا.
وذك��ر الإع�ل�ام �أن ال�صيادين �أم�سكوا بالتم�ساح ،وه��و ذك��ر يبلغ
طوله  4.7مرت ،على بعد  60كيلومرتا عن بلدة كاثرين باجتاه
م�صب النهر �أم�س االثنني بعد تخديره .وظل ال�صيادون يحاولون
الإم�ساك به منذ م�شاهدته لأول مرة يف املنطقة عام  .2010وقالت
تري�سي دالديج القائمة ب�أعمال مدير �إدارة ال�سياحة والثقافة " ُنقل
باجتاه امل�صب من كاثرين ملنع اختالطه بالب�شر يف املناطق الأكرث
ازدحاما بال�سكان" .و�أ�ضافت "نقلناه �إىل مزرعة متا�سيح يف منطقة
كاثرين" .ويوجد يف ا�سرتاليا ماتيو �سالفيني وت�شتهر البالد
بالكائنات الربية الفريدة واخلطرية �أحيانا مثل �أ�سماك القر�ش
واحليوانات التي تعرف با�سم �شيطان ت�سمانيا .وتنقل ال�سلطات
هذه الكائنات عادة بعيدا عن النا�س .وذكر املوقع الإلكرتوين لإدارة
ال�سياحة والثقافة �أن ال�صيادين جنحوا يف ا�صطياد  371مت�ساحا
خالل عام  2017يف مدن داروين وباملر�ستون وكاثرين يف الإقليم
ال�شمايل .و�شهد العام احلايل �صيد  190مت�ساحا.

كامريا تر�صد جناة امر�أة من االغتيال

�أظ �ه��ر م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و ،ن���ش��رت��ه �صحيفة "ديلي ميل"
الربيطانية ،حلظة �صادمة تظهر م�سلحا يطلق النار
ع�ل��ى ام� ��ر�أة ت�ت��واج��د داخ ��ل ��س�ي��ارت�ه��ا يف �أح ��د ال�شوارع
بنواحي ل�ن��دن .وك��ان��ت امل ��ر�أة ،التي تبلغ م��ن العمر 51
عاما ،متوقفة يف ازدح��ام مروري خالل �ساعة ال��ذروة يف
نواحي لندن ،قبل �أن يفاجئها الرجل امل�سلح.
وي���ش�ب��ه ال�ف�ي��دي��و فيلم ع���ص��اب��ات �أم�ي�رك��ي ،ح�ي��ث وقف
الرجل قبالة املر�أة و�أمام امللأ و�شرع يف �إطالق الر�صا�ص
من م�سد�سه ،حيث �أ�صيبت الأوىل النافذة ،فيما اقتحمت
ر�صا�صتني ال�سيارة.
وقالت "ديلي ميل" �إن الفيديو جرى التقاطه يف حدود
ال�ساعة � 9صباحا يف كينغ�سباري ،بالقرب من �إدغوير،
�شمال لندن ،م�شرية �إىل �أن ال�سيدة مل تتعر�ض جراء
االعتداء لأي �إ�صابة حل�سن حظها.
وت �خ��و���ض ال���ش��رط��ة ح��ال�ي��ا جم�م��وع��ة م��ن التحقيقات
للتعرف على هوية امل�سلح ،ون�شرت املقطع للعموم حتى
ي�ساعدها املواطنون يف التعرف على امل�شتبه فيه.

عجل بوجهني يده�ش املزارعني

�أملا�سة نادرة على �شكل كرة قدم
يف الوقت الذي ال تزال فعاليات العر�س الكرو�س العاملي تتوا�صل
يف رو�سياُ ،ع�ثر على �أملا�سة على �شكل ك��رة ق��دم ،بوحي م��ن هذا
احل ��دث .وت�ب��دو الأمل��ا��س��ة �أ�شبه ب�ك��رة ق��دم حقيقية ،ب�ل��ون قريب
من الأبي�ض ،مع جمموعة من البقع ال�سوداء ،وقد مت اكت�شافها
يف منجم �أمل��ا��س��ي ت��اب��ع ملجموعة "�ألرو�سا" للتنقيب ع��ن املا�س
يف منطقة �أرخاجنيل�سك �أوب�لا��س��ت الرو�سية .وو��ص��ف اخلرباء
ال�شكل غري التقليدي لهذا الأملا�سة ،ب�أنه �صناعة غريبة للطبيعة،
و�شبهها البع�ض بكرة القدم الكال�سيكية "�أديدا�س تيل�ستار" التي
ا�ستخدمت �أول م��رة يف ب�ط��ول��ة ك ��أ���س الأمم الأوروب� �ي ��ة 1968
وك�أ�س العامل  ،1970بح�سب �صحيفة مريور الربيطانية.
وعلى الرغم من �أن الأملا�سة ت�شبه ك��رة ال�ق��دم� ،إال �أنها �صغرية
احلجم ،بقيا�س  3.2 3.5-ميليمرت ،تقدر بنحو  0.5قرياط.

اً
احتفال بلو�س �أجنلو�س لعر�ض فيلم " "!On Your Feetيف م�سرح بانتاغي�س بهوليوود( .ا ف ب)
املمثلة ريتا مورينو ت�شارك يف

حمكمة تعاقب رج ًال تزوج طفلة

الأمري هاري يتوقع فوز
الإجنليز بك�أ�س العامل
ت��وق��ع الأم�ي�ر ال�بري�ط��اين هاري
ف��وز امل�ن�ت�خ��ب االجن �ل �ي��زي بك�أ�س
العامل لكرة القدم يف الوقت الذي
ي�ستعد فيه الفريق بقيادة املدرب
جاريث �ساوثجيت خلو�ض مباراة
الدور قبل النهائي �أمام كرواتيا .
وخالل زي��ارة ملقر �إقامة الرئي�س
الأي��رل �ن��دي يف دب�ل��ن ق��ال الأمري
ه ��اري ردا ع�ل��ى � �س ��ؤال ع��ن عودة
الك�أ�س �إىل اجن�ل�ترا �أن ذل��ك "يف
حكم امل�ؤكد".
وب ��د�أ ه ��اري وزوج �ت��ه الأمريكية
م �ي �ج��ان �أم� �� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء زي� ��ارة
ل��دب�ل��ن ت�ع��د �أول زي� ��ارة خارجية
يقومان بها منذ زواجهما يف مايو
�أيار.
ومن املقرر �أن يغادر هاري �أيرلندا
يف وق��ت الح��ق ليعود �إىل بلده يف
ال��وق��ت املنا�سب مل�شاهدة املباراة
ال �ت��ي ت �ب ��د�أ يف م��و��س�ك��و ال�ساعة
 1800بتوقيت جرينت�ش .وير�أ�س
��ش�ق�ي�ق��ه الأم �ي��ر ول� �ي ��ام االحت� ��اد
االجنليزي لكرة القدم.

قال مدع عام يف كواال المبور �إنه مت توقيع عقوبة احلب�س ملدة �ستة �أ�شهر
ودفع غرامة قدرها  1800رينجت ( 450دوالراً) ،بحق �إمام �إحدى القرى
املاليزية تزوج من طفلة تايالندية تبلغ من العمر  11عاماً.
و�أك ��د امل��دع��ي وي��دع��ى زي�ن��ي �سليمان وه��و م��ن حمكمة ال�شريعة بوالية
كيالنتان الكائنة ب�شمال �شرقي ماليزيا االتهامات ،وقال �إنه مت ف�سخ عقد
الزواج .و�أ�ضاف زيني للوكالة �إن الإمام ويدعى ت�شي عبد الكرمي ويبلغ من
العمر  41عاماً ،خالف قوانني الأ�سرة الإ�سالمية ،وهذا هو "ال�سبب يف �أن
العقوبة التي وقعت بحقه منا�سبة".
ويبدو �أن الرجل الذي يعمل بتجارة الإطارات امل�ستعملة ،ويرتدد �أن لديه
�ستة �أبناء من زوجتيه الأوىل والثانية ،قد تزوج الطفلة يف تايالند من دون
موافقة زوجتيه .وذك��رت و�سائل الإع�لام املحلية �أن وال��دي الطفلة وافقا
على الزواج ،وح�ضرا مرا�سم الزواج مب�سجد بتايالند.
وذكر املوقع الإلكرتوين ل�صحيفة �ستار نيوز �أن ال�سلطات جتري حتقيقاً
حول ما �إذا كان الفقر هو الذي دفع الأبوين للموافقة على الزواج.
يذكر �أن البنات امل�سلمات يف ماليزيا �أق��ل م��ن  16ع��ام�اً ميكنهن الزواج
ب�شرط موافقة �آبائهن وحمكمة ال�شريعة.
ويطالب الن�شطاء بحظر زواج الأطفال يف ماليزيا.

قارب قاتل ميثل �أمام املحكمة
ُن�ق��ل ق ��ارب �سريع �إىل حمكمة �أول ��د بيلي ليتم تفتي�شه م��ن قبل جلنة
املحلفني ،بعدما ت�سبب مبقتل امر�أة �شابة �أثناء حادث يف نهر التاميز.
و�أ�شارت املحكمة �إىل �أن امل�صمم العاملي جاك �شيربد ا�شرتى القارب ال�سريع
يف دي�سمرب (كانون الأول)  2015قبل �أن ي�صطحب �شارلوت براون (23
عاماً) برحلة على متنه يف نهر التاميز.
�إال �أن الأم��ور �أخ��ذت منحى كارثياً عندما �سلمها عجلة القيادة يف رحلة
العودة ،حيث فقدت ال�سيطرة على القارب ،الأم��ر الذي �أدى �إىل انقالبه
و�سقوطها يف املياه ال�ب��اردة .وجت��ري حماكمة �شيربد ( 30عاماً) بتهمة
القتل غ�ير املتعمد ،ب�سبب �إه�م��ال��ه ال��ذي ت�سبب مبقتل ال�شابة .ويزعم
االدعاء ب�أن القارب الذي كان را�سياً �إىل جانب منزل �شيبارد يف هامر�سميث،
يعاين من عدد من العيوب ،وكان يبحر ب�سرعة كبرية تتجاوز بكثري احلد
امل�سموح به للإبحار يف نهر التاميز قبيل وقوع احلادث.
وم��ع ا�ستئناف املحاكمة ي��وم الإث�ن�ين ،ق��ال القا�ضي ريت�شارد مارك�س �إنه
�أم��ر ب�إح�ضار ال�ق��ارب �إىل املحكمة وو�ضعه يف الطابق ال�سفلي يف موقف
ال�سيارات ،و�أن هيئة املحلفني �ستتفح�ص القارب قريباً لتبت يف الق�ضية،
بح�سب ما ورد يف �صحيفة مريور الربيطانية.

انهيار �صخري خميف
حتت �أقدام مغامر
جنح �شابان يف تفادي كارثة حمققة ،عندما
قفز �أحدهما من �سفح مرتفع �إىل بحرية،
قبل �أن ينهار جزء من املنحدر ال�صخري
حتت قدمي �صديقه ومينعه من القفز.
وك ��ان ال���ش��اب��ان ي�ب�ح�ث��ان ع��ن "املغامرة"
عندما قررا القفز يف البحرية من احلافة
ال�صخرية املرتفعة ،يف ويلز بربيطانيا،
وجنح �أحدهما بالفعل يف ذل��ك ،ولكن ما
�إن ب��د�أ بال�سباحة حتى ب ��د�أت ال�صخور
ت�ن�ه��ار حت��ت ق��دم��ي �صديقه وت�سقط يف
ال �ب �ح�يرة .وف���ص�ل��ت ث ��وان م �ع ��دودة بني
ان�ه�ي��ار ال���ص�خ��ور واب �ت �ع��اد ال���ش��اب الأول
ع��ن موقع �سقوطها ،وف��ق م��ا ذك��ر موقع
"ديلي ميل" .ون�شر الفيديو على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،اخلبري يف عمليات
الإنقاذ اجلبلية ،مارك هامفريز ،لتوعية
ال���ش�ب��اب بخطر الإق �ب��ال ع�ل��ى م�ث��ل هذه
"املغامرات" التي قد تودي بحياتهم.

�أثار عجل �صغري ولد بوجهني ده�شة املزارعني يف �إحدى
امل��زارع الربازيلية ،وت��داول م�ستخدمو مواقع التوا�صل
االجتماعي مقطع فيديو للعجل ال�صغري ،يظهر فيه
بوجهني مرتبطني من اجلمجمة.
ويظهر العجل الغريب يف الفيديو م�ستلقياً على الأر�ض،
فيما يقوم �أحد العاملني يف املزرعة ،ب�إطعامه من عبوة
حليب عرب �أحد وجهيه ،بح�سب ما نقلت �صحيفة مريور
الربيطانية.
ال ��والدة ال �ن��ادرة ل�ه��ذا العجل وق�ع��ت يف م��زرع��ة مبدينة
كايابونيا ،وقالت زيا رواري�س زوجة مالك املزرعة لو�سائل
الإعالم املحلية "مل �أكن �أتخيل والدة مثل هذا العجل يف
مزرعتنا ،لقد �سيطر علينا �شعور بالده�شة عند ر�ؤيته".

معر�ض فني يروي حكاية اللجوء الفل�سطينية

يتيح املعر�ض الفني (اق�ت�لاع) لزائريه التعرف على
ق�ضية ال�لاج�ئ�ين الفل�سطينيني م��ن خ�ل�ال �أعمال
فنية خمتلفة و�إح�صائيات ر�سمية لأعدادهم و�أماكن
اللجوء .وق��ال الفنان �إبراهيم املزين �أح��د امل�شاركني
يف املعر�ض "املعر�ض يقام مبنا�سبة �سبعني عاما على
النكبة ويتطرق �إىل العديد من الق�ضايا التي حدثت
يف نكبة عام ."1948
و�أ� �ض��اف ل��روي�ترز خ�ل�ال ج��ول��ة يف امل�ع��ر���ض امل �ق��ام يف
متحف يا�سر عرفات "ي�ضم املعر�ض ر�سما ل�سبعمائة
وخم�سني �أل��ف �أيقونة �إ��ش��ارة �إىل ع��دد الالجئني عام
 ".1948و�أو��ض��ح املزين �أن��ه مت ر�سم ه��ذه الأيقونات
من خ�لال احلا�سوب على ورق مت و�ضعه ك��ورق جدار
على احلائط .ويف ع��ام  1948رح��ل مئات الآالف من
الفل�سطينيني �أو �أج�ب�روا على ال��رح�ي��ل م��ن مدنهم
وقراهم حيث �أ�صبحوا الجئني يف �أماكن متعددة من
ال�ع��امل .وا�ستخدم املزين ثالثة �أط�ن��ان من الباطون
(الطوب) وما يقارب من مئتي ح��ذاء يف عمله الفني
(خ �ط ��وات جم �م��دة) وه ��و ع �ب��ارة ع��ن م�ستطيل من
الباطون بطول يزيد عن ثمانية �أمتار وعر�ض يقارب

املرتين بارتفاع حوايل ع�شرين �سنتيمرتا و�سط قاعة
امل�ع��ر���ض .ويف كتالوج املعر�ض كتب امل��زي��ن ح��ول هذا
العمل ي�ق��ول "بينما ال���ص��ورة ال�ف��وت��وغ��راف�ي��ة جتمد
حلظة زمنية معنية ويوثق ال�شريط امل�صور (الفيديو)
فرتة زمنية كاملة ف�إن هذا العمل (خطوات جممدة)
ي��ذه��ب ب�ين ع��امل�ين :ع��امل ال �� �ص��ورة وع ��امل ال�شريط
امل�صور" .و�أ� �ض��اف �أن العمل "تركيب يجمد حلظة
قا�سية حلظة امل�سري �إىل املجهول بكل ما اعرتاها من
خوف وتعب و�أمل ودم��وع .هي �أي�ضا خطوات جممدة
جلهة القرارات الدولية التي تدعو �إىل عودتهم والتي
مل يتم تنفيذها" .وي��رى امل��زي��ن امل�ن�ح��در م��ن عائلة
جل ��أت من الرملة �إىل قطاع غ��زة ع��ام � 1948أن هذا
العمل رمبا يكون قد نتج عن ما �سمعه من ق�ص�ص من
�أم��ه خ�لال جلوئهم ومنها كيف اكت�شفوا �أنهم ن�سيوا
الطفل عبد الرحمن ابن عمته يف املنزل وعادت عمته
يف اليوم التايل لإح�ضاره ومتكنت من ذلك".
وقال املزين "ما حاولته يف هذا العمل �أن �أجمد اللحظة
التي خرجوا فيها .والدتي قالت يل �أربعة �أيام ونحن
من�شي من الرملة �إىل غزة ..جوع وعط�ش وخوف".

هل بيون�سيه حامل بطفلها الرابع؟
ن�شر موقع  MediaTakeOutمو�ضوعاً� ،أن هناك ع��دداً م��ن ال�صور
للنجمةبيون�سيه ت�ؤكد �أن �أنها تنتظر طف ً
ال رابعاً من زوجها النجمجاي
زي.
و�أ�شار املوقع اىل �أن "بيون�سيه اكت�سبت وزنا زائ��دا خالل الأ�شهر القليلة
املا�ضية ،والآن يبدو وا�ضحاً �أنها وزوجها ينتظران طفلهما الرابع".
وك�شف املوقع عن �أن بيون�سيه تتجنب �إلتقاط ال�صور احلديثة ،التي قد
تظهر بطنها منتفخاً.
ُي��ذك��ر �أن بوين�سيه ك��ان��ت ق��د تع ّر�ضت حل��ادث��ة طريفة ويف نف�س الوقت
حم��رج��ة ،خ�ل�ال اح�ي��ائ�ه��ا ح�ف� ً
لا ف��إق�ترب��ت م��ن دون ق�صد م��ن املروحة
التي �إلتقطت �شعرها فعلق فيها .وحاول التقنيون والعمال يف احلفل ان
ي�ساعدوها� ،أما هي فلم تتوقف عن الغناء ال بل تابعت ،حتى ا�ستطاعوا ان
يتزعوا �شعرها العالق.

ملياردير الف�ضاء الأمريكي
ين�شر فيديو من كهف تايالند

ن�شر م�ؤ�س�س �شركة "�سبي�س �إك�س"
الأم�يرك�ي��ة� ،إل��ون مو�سك ،مقطع
ف �ي��دي��و م ��ن داخ � ��ل ك �ه��ف تغمره
امل �ي��اه يف ت��اي�لان��د ،ب�ي�ن�م��ا يحاول
غطا�سون �إن �ق��اذ فتية عالقني يف
املوقع النائي.
ومتكن امل�سعفون من �إن�ق��اذ �إنقاذ
ال�ف�ت�ي��ة �أم� ��ا امل � ��درب وه ��و العالق
الأخ �ي ��ر ،ف�ق���ض��ى ل�ي�ل��ة �إ�ضافية
ل��وح��ده داخ� ��ل ال �ك �ه��ف ،ح �ي��ث مت
�إخراجه �أم�س الأربعاء.
و�شارك امللياردير �صورا التقطت
يف ليل التا�سع والعا�شر من يوليو
اجل� ��اري ،ع�ق��ب ت�سليمه غوا�صة
�صغرية ،ق��ال �إن�ه��ا ت�ساعد عملية
الإنقاذ املعقدة.
وق��ال مو�سك يف م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي "�إن�ستغرام"� ،إن��ه عاد
للتو م��ن ال�ك�ه��ف ،وب� ��أن الغوا�صة
التي ت�برع بها �ستظل يف تايالند
حتى تكون متاحة لتقدمي امل�ساعدة
م�ستقبال �إذا ح�صل حادث مماثل.
وك � � ��ان م ��و�� �س ��ك ق� ��د �� �س ��اف ��ر �إىل
تايالند رفقة فريق من اخلرباء
واملهند�سني لتقدمي امل�ساعدة ،لكن
��س�ل�ط��ات ال �ب�لاد جل� ��أت �إىل خطة
مغايرة باالعتماد على غطا�سني
حمليني و�أجانب.
وت�ستطيع الغوا�صة ال�صغرية التي
ق��دم �ه��ا م��و� �س��ك �أن ت�ن�ق��ل طفال
بداخلها وتقطع به م�سافة يف املياه
مب�ساعدة خرباء الغط�س.

