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املنتخب الفرن�سي يتوج بكاأ�س العامل لكرة القدم
حممد بن را�سد يبارك لفرن�سا البطولة 

وكرواتيا اللعب اجلميل ورو�سيا التنظيم الرائع
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  هناأ 
منتخبها  بتتويج  فرن�شا  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 

بلقب بطل كاأ�س �لعامل.
ويف تغريدة على ح�شابه �ل�شخ�شي على )تويرت( قال �شموه:

�جلميل..  �للعب  لكرو�تيا  م��روك  �ل��ع��امل..  كاأ�س  لفرن�شا  م��روك 
تهنئة خا�شة لرو�شيا على �لتنظيم �لر�ئع 

على  و�جتمعت  م��ت��وق��ع..  غ��ر  مب��ون��دي��ال  �ل��ع��امل  �شعوب  ��شتمتعت 
حمبة �للعبة �لأجمل و�لأكرث �إثارة وت�شويقا..

�لثاين  �ل��ع��امل��ي  بلقبه  �م�����س  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لفرن�شي  �ملنتخب  وت���وج 
�أه���د�ف مقابل هدفني يف  ب��اأرب��ع��ة  �ل��ك��رو�ت��ي  �ث��ر ف��وزه على نظره 
2018 برو�شيا . )�لتفا�شيل  �ملبار�ة �لنهائية لبطولة كاأ�س �لعامل 
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الإمارات تعفي اأبناء ال�سياح من ر�سوم 
تاأ�سرية الدخول خالل مو�سم ال�سيف

•• اأبوظبي-وام:

�أكد جمل�س �لوزر�ء �أن تناف�شية دولة �لإمار�ت كوجهة ر�ئدة يف �ل�شياحة 
�لعائلية يدعم �لقت�شاد �لوطني ويعزز من �ل�شتثمار �ملحلي و�لأجنبي 
يف قطاع �ل�شياحة وذلك يف �أعقاب �عتماده لقر�ر �إعفاء مر�فقي �لأجانب 
من  ع�شر  �لثامنة  عن  �أعمارهم  تقل  ممن  لل�شياحة  للدولة  �لقادمني 
ر�شوم تاأ�شرة �لدخول خالل �لفرتة من 15 يوليو وحتى 15 �شبتمر 
من كل عام. ويعك�س قر�ر جمل�س �لوزر�ء مكانة دولة �لإمار�ت يف قطاع 
دول  و�لعائالت من خمتلف  �ل��زو�ر  ت�شتقطب  �لعاملي كوجهة  �ل�شياحة 
مليون   32.8 �ل��دول��ة  م��ط��ار�ت  عر  �مل�شافرين  ع��دد  بلغ  حيث  �لعامل 
م�شافر خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري                           )�لتفا�شيل 

�س3(

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية 
تبداأ مهامها يف القرى املوريتانية

•• نواك�شوط-وام: 

�لت�شخي�شية  مهامها  �لعاملية  �لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  ب��د�أت 
�لن�شاء  م��ن  �مل��ئ��ات  بعالج  �ملوريتانية  �ل��ق��رى  يف  و�لوقائية  و�لعالجية 
و�لأطفال حتت �شعار “على خطى ز�يد” وباإ�شر�ف �أطباء متطوعني من 

�لإمار�ت وموريتانيا حتت �إطار تطوعي ومظلة �إن�شانية.
�لإن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  تر�شيخ ثقافة  �إىل  وتهدف �حلملة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  من  �نطالقا  �ل�شباب  بني 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” باأن يكون عام 2018 “عام 

ز�يد«.
برنامج  �إن  �لعام  �لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �لحتاد  نورة  �شعادة  وقالت 

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

�مل�شاعد�ت �ملقدمة من �لهالل �لأحمر لأهايل �شمال �لتحيتا باحلديدة    )و�م(

رئي�س الدولة ي�ستقبل حاكم عجمان مبقر اإقامته يف اإيفيان
•• اإيفيان-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�لفرن�شية - �شاحب  �إيفيان  مدينة  يف  �إقامته  مبقر  �هلل” -  “حفظه 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
عجمان �لذي �أعرب عن �أمنياته ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة مبوفور 
و�ل�شتقر�ر يف  �لأم��ن  �لإم��ار�ت مزيد� من  و�لعافية ولدولة  �ل�شحة 

ظل قيادته �لر�شيدة.
نهيان ممثل  �آل  �ل�شيخ طحنون بن حممد  �شمو   .. �ل�شتقبال  ح�شر 
�حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل 
نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�شمو �ل�شيخ حممد بن 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لتنفيذي ومعايل  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  خليفة 
حمد�ن �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�ل�شيخ ر��شد 

بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان.

رئي�س �لدولة خالل ��شتقباله حاكم عجمان   )و�م(
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نفذها )التحالف العربي( عرب تقنية )حتديد املواقع( 

عملية اإ�سقاط جوي مل�ساعدات اإن�سانية واإغاثية على 
اأهايل �سمال التحيتا باحلديدة مقدمة من الهالل الأحمر

•• احلديدة-وام:

�ململكة  ب��ق��ي��ادة  �لعربي”  �ل��ت��ح��ال��ف  “قو�ت  ن��ف��ذت 
للم�شاعد�ت  �إ�شقاط جوي  �ل�شعودية عملية  �لعربية 
�لإن�����ش��ان��ي��ة و�لإغ��اث��ي��ة ع��ل��ى �أه����ايل ���ش��م��ال مديرية 
من  للتخفيف  وذل���ك  �حل��دي��دة  مبحافظة  �لتحيتا 
على  وم�شاعدتهم  �ليمنيني  �لأ���ش��ق��اء  معاناة  وط���اأة 
�لتي مي��رون بها وذلك  �ل�شعبة  �ملرحلة  جت��اوز هذه 
عر ��شتخد�م �ملظالت و�لتي ت�شتخدم تقنية “جهاز 

درعا  تدخل  النظام  حافالت 
الت�سوية لتفاق  تنفيذا  البلد 

•• عوا�شم-وكاالت:

�أف������اد ن���ا����ش���ط���ون، �م�������س �لأح�����د، 
ب��دخ��ول ع���دة ح��اف��الت �إىل حي 
�شوريا،  ج���ن���وب���ي  �ل���ب���ل���د،  درع������ا 
متهيد� لنقل �ملقاتلني �لر�ف�شني 
لالتفاق  تنفيذ�  وذلك  للت�شوية، 
�إل����ي����ه بني  �ل���ت���و����ش���ل  �ل������ذي مت 
و�لف�شائل  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 

�مل�شلحة.
وقالت م�شادر حملية �إن �لدفعة 
درع������ا  م����ه����ج����ري  م������ن  �لأوىل 
�لأح������د، باجتاه  ت��ن��ط��ل��ق،  �ل��ب��ل��د 
�ل�����ش��م��ال �ل�����ش��وري، وت��ت��ك��ون من 
مقاتلون  بينهم  �شخ�س   1500

وعائالتهم ومدنيون.
�أفاد،  قد  �ل�شوري  �لإع��الم  وك��ان 
�لتو�شل  �أنه مت  �ملا�شي،  �لأربعاء 
�ل�شوري  �لنظام  ب��ني  �ت��ف��اق  �إىل 
باأن  يق�شي  �مل�شلحة،  و�لف�شائل 
تقوم �لف�شائل �ملتو�جدة يف درعا 
�لثقيلة  �أ�شلحتها  بت�شليم  �لبلد 
ت�شوية  ت��ت��م  ح��ي��ث  و�مل��ت��و���ش��ط��ة، 
�لر�غبني  �مل�����ش��ل��ح��ني  �أو������ش�����اع 
�لر�ف�شون  يخرج  بينما  ب��ذل��ك، 

لالتفاق من �ملنطقة.

حتديد �ملو�قع لإ�شقاط �مل�شاعد�ت«.
ت�شمنت �مل�شاعد�ت �ملقدمة من هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي 13 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية و�ملياه �ملعدنية 
و�لتي مت �إ�شقاطها و ��شتفاد منها �كرث من 1700 
�ملياه  �إىل  �إ�شافة  غذ�ئية  �شلة   243 و�شملت  ميني 
و منع  �لعامة  �ل�شحة  بهدف �حلفاظ على  �ملعدنية 
�ل�شاحلة لل�شرب  �ملياه غر  �أمر��س قد ت�شببها  �أية 
�شمال  �ل�شكان  يعي�شه  �لذي  �ملعي�شي  �لظرف  يف ظل 

�لتحتيا.                  )�لتفا�شيل �س2(

ا�ستمرار املظاهرات بالعراق.. وقتلى بر�سا�س الأمن
•• بغداد-وكاالت:

�ملحافظات  معظم  �إىل  �متدت  حيث  �ل��ع��ر�ق،  يف  �لحتجاجات  رق��ع  تو�شعت 
�لذين  �لأم���ن  ورج���ال  �ملتظاهرين  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ات  ت�شاعد  و�شط  �جلنوبية 
يف  وجرحى  قتلى  �شقوط  يف  ت�شبب  مما  �لع�شر�ت،  على  �لر�شا�س  �أطلقو� 
�شفوف �ملحتجني. و�شقط قتلى خالل مو�جهات بني قو�ت �لأمن ومتظاهرين 

يف �ملثنى، حيث مت �إحر�ق مقر�ت �أحز�ب �لدعوة و�لف�شيلة و�حلكمة.
�لأمن  �إط���الق  ج��ر�ء  م��ن  �أ�شيبو�  �أ�شخا�س   10 �إن  حملية  م�شادر  وق��ال��ت 
�ل��ر���ش��ا���س ع��ل��ى م��ت��ظ��اه��ري��ن غ��ا���ش��ب��ني ح���اول���و� �ق��ت��ح��ام م��ب��ن��ى حمافظة 

�لديو�نية.
ومع هذه �ملو�جهات، تن�شم �لديو�نية �إىل حمافظات �لب�شرة ومي�شان وذي 
تف�شي  مع  �لنطاق،  و��شعة  و�حتجاجات  مو�جهة  �شهدت  �لتي  و�لنجف  قار 

�لبطالة و�شوء �خلدمات.
ويف حمافظة ذي قار، �أظهر �شريط فيديو حلظة �إ�شابة متظاهرين بر�شا�س 

�ل�شرطة، وتكرر �لأمر يف حمافظة �لب�شرة �لتي �أ�شيب فيها 4 على �لأقل.
ويف وقت �شابق من يوم �م�س �لأحد، �قتحم ع�شر�ت �ملحتجني مبنى حمافظة 
و�إج���ر�ء�ت  �حلكومة،  فر�شتها  �لتي  �لتجول  حظر  �إج���ر�ء�ت  رغ��م  �لب�شرة 

�جلهات �لأمنية �شد �ملحتجني.
جام  �مل��ت��ظ��اه��رون  �شب  �جلنوبية،  �ملحافظات  م��ق��ر�ت  �قتحام  ج��ان��ب  و�إىل 
غ�شبهم على مكاتب �لأحز�ب �ل�شيا�شية، �لتي �أحرقو� عدد� منها ومن بينها 

مكتب حزب �لدعوة بزعامة نوري �ملالكي.
وذكرت م�شادر عر�قية باأن �ل�شلطات قررت �إقالة مدير �شرطة �لنجف �لعميد 
ماجد حامت، وتعيني �للو�ء عالء غريب مكانه. وتاأتي هذه �لإقالة على خلفية 
�لحتجاجات �لتي ت�شهدها �ملدينة، وبلغت ذروتها �جلمعة باقتحام �لع�شر�ت 

مطار �لنجف، حيث �أوقفو� �حلركة �جلوية فيه.

ان��ف��ج��ار يف غ��زة ي��ودي 
فل�سطينيني ب��ح��ي��اة 

•• غزة-وكاالت:

ثالث،  و�أ���ش��ي��ب  فل�شطينيان  ق��ت��ل 
�لأح����د، ج���ر�ء �ن��ف��ج��ار د�خ���ل مبنى 
�شاعات  بعد  وذل���ك  غ���زة،  يف  �شكني 
م���ن �إع�����الن �ت���ف���اق ل��وق��ف �إط����الق 
�لفل�شطينية  �لف�شائل  ب��ني  �ل��ن��ار 
�شهد  ت�شعيد  لإن���ه���اء  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل، 
�أع��ن��ف �ل��غ��ار�ت منذ ح��رب 2014 

على �لقطاع.
�لفل�شطينية  �لأنباء  وكالة  و�أف��ادت 
ح�شان  من�شور  �أح��م��د  ب��اأن  “وفا” 
 13( ل�����وؤي  وجن���ل���ه  ع���ام���ا(،   35(
بجروح  ثالث  و�أ�شيب  قتال  ع��ام��ا( 
�إثر �نفجار مبنى غرب مدينة غزة.

بوقوع  ت�شبب  �لنفجار  �أن  وذك���رت 
�ملبنى  ج�����ش��ي��م��ة يف  م���ادي���ة  �أ�����ش����ر�ر 
ف��ي��م��ا هرعت  �مل�����ج�����اورة،  و�مل����ن����ازل 
�شيار�ت �ل�شعاف و�لإطفاء للمكان.

وع�����ادة م���ا ت�����ش��ر و���ش��ائ��ل �لإع����الم 
“�نفجار  م�شطلح  يف  �لفل�شطينية 
مت�شلة  غ��ر  ح���و�دث  د�خلي” �إىل 

بال�شر�ع مع �إ�شر�ئيل.

اليوم يف قرطاج..
تون�س: اجتماع الكبار حللحلة الأزمة ال�سيا�سية؟

•• الفجر - تون�س

�لكبار” بق�شر  “�ل�شبع  ل�  �جتماع  �لإثنني  �ليوم  ُيعقد،  �أن  �ملنتظر  من 
ت��ز�م��ن��ا م��ع �لأزم����ة  �ل����ذي �شينعقد  ق���رط���اج. وي�����ش��ارك يف �لج��ت��م��اع، 
�لأخرة  �لإرهابية  �لعملية  �إث��ر  وعلى  �لبالد  تعي�شها  �لتي  �ل�شيا�شية 
�لتي جدت بجندوبة ور�ح �شحيتها عدد من �لأمنيني، كّل من �لرئي�س 
�لتون�شي �لباجي قائد �ل�شب�شي، ورئي�س �لرملان حممد �لنا�شر، ورئي�س 
�حلكومة يو�شف �ل�شاهد، ورئي�س حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي و�ملدير 
�لتنفيذي حلزب ند�ء تون�س حافظ قائد �ل�شب�شي، بالإ�شافة �إىل كّل من 
�لأمني �لعام لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل نور�لدين �لطبوبي، ورئي�س 

منظمة �لأعر�ف �شمر ماجول.
م�شاحلة  �ىل  و�ل�شعي  �لنظر  وج��ه��ات  تقريب  �إىل  �لج��ت��م��اع  وي��ه��دف 

وجتاوز �لزمة �ل�شيا�شية “�خلانقة«.
تعليق  فيه  مت  �ل��ذي  �لوقت  يف  �شينعقد،  �لجتماع  ه��ذ�  ف��اإن  ولالإ�شارة 
“وثيقة قرطاج 2 �إثر عدم �لتو�فق على �لنقطة 64 من �لوثيقة و�لتي 

تتعلق بتغير يف �حلكومة.

للمرة الأوىل منذ عام 1945:

يف زمن ترامب: الوليات املتحدة معادية لأوروبا!
•• الفجر - األفون�س الفر – ترجمة خرية ال�شيباين

 2018 يوليو   13 �إىل   9 �متد من  �ل��ذي  �لأ�شبوع 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ت��اري��خ  �شيبقى يف 
و�أوروبا، و�شترتك تلك �لأيام ب�شمتها كعالمة فارقة، 

ورمبا قطيعة، ويف كل �لحو�ل �شدمة عميقة. 
للمرة �لأوىل منذ نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، و�شل 
دونالد  �أك��د  فقد  ك��ع��دو.  �أوروب���ا  �إىل  �أمريكي  رئي�س 

�لأطل�شي  �حللف  مقر  �إىل  زيارته  مبنا�شبة  تر�مب، 
يف بروك�شل، وزيارته �لر�شمية �إىل لندن، �أكد عد�ءه 
�لأوروب���ي، وهما  �لناتو و�لحت��اد  ملوؤ�ش�شتني،  �حل��ازم 

من ركائز �ملنظومة �لغربية.
�شيطمئن �ملتفائلون �أنف�شهم بالإ�شارة �إىل �أن �مل�شالة ل 
تعدو كونها جمرد كلمات وعبار�ت يف �لهو�ء، �أطلقها 
�ل��و�ق��ع، ومعرفته  تلفزيون  م��ن  ل��ت��ّوه  خ���ارج  م��ه��ّرج 
�لتاريخية حمدودة تقت�شر على �لتو�ريخ �لرئي�شية 
لبطولة لوليات �ملتحدة �ملفتوحة للغولف. �ن هوؤلء  �وروبا و�ملانيا حتديد� يف مرمى �لقنا�س تر�مب

اأردوغان يجرد اجلي�س من »ا�ستقالليته«.. ومينح �سهره حقيبة املالية
•• اأنقرة-وكاالت:

�أ�شدر �لرئي�س �لرتكي، رجب طيب 
بو�شع  يق�شي  مر�شوما  �أردوغ���ان، 
�شلطة  �لعامة حتت  �لأرك��ان  هيئة 
وزير �لدفاع، و�إعادة هيكلة جمل�س 

�ل�شورى �لع�شكري �لأعلى.
�ل���������ش����ورى  جم���ل�������س  �إىل  و������ش�����م 
�ل��ع�����ش��ك��ري �أع�����ش��اء م��دن��ي��ني، هم 
ن����و�ب رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة ووزي���ر 
�لرتبية بالإ�شافة �إىل وزير �ملالية 

بر�ت �ألبرق، وهو �شهر �أردوغان. 
ي�����ش��ب��ح غالبية  �ل��ت��ع��دي��ل،  وب���ه���ذ� 
�أع�شاء �ملجل�س من �ملدنيني، فيما 
�لع�شكريني  م���ن  �مل��ج��ل�����س  ي�����ش��م 
رئي�س هيئة �لأرك��ان وقادة �لقو�ت 

�لرية و�جلوية و�لبحرية.
وي����خ����ت���������س جم����ل���������س �ل���������ش����ورى 
�ل��ع�����ش��ك��ري �لأع���ل���ى ب��ات��خ��اذ عدد 
من �لإج���ر�ء�ت، من بينها قر�ر�ت 
�إحالتهم  �أو  �ل�������ش���ب���اط  ت���رق���ي���ة 

للتقاعد.

�لثنني  �أدى،  �أردوغ�����������ان  وك������ان 
�لنظام  ظ���ل  يف  �ل��ي��م��ني  �مل���ا����ش���ي، 
�شلطات  مي��ن��ح��ه  �ل�����ذي  �جل���دي���د 
و��شعة �لنطاق، وي�شمح له باإ�شد�ر 
تنفيذية  �أم������ور  ب�������ش���اأن  م��ر����ش��ي��م 
ك���ب���ار موظفي  و�إق����ال����ة  وب��ت��ع��ي��ني 

�لدولة.
�لرئا�شة  �إن  �أردوغ�������������ان  وق�������ال 
كفاءة  لزيادة  �شرورية  �لتنفيذية 
�لقت�شادي  �لنمو  ودف��ع  �حلكومة 

و�شمان �لأمن.

وزارة  ق���رب  دام  ه��ج��وم 
الأفغانية   الريفية  التنمية 

•• كابول-اأ ف ب:

ق��رب مقر  نف�شه  �ن��ت��ح��اري  فجر 
��شفر  م��ا  �أم�����س  ك��اب��ول  يف  وز�رة 
ع�شرة  ������ش����اب����ة  �و  م���ق���ت���ل  ع����ن 
����ش��خ��ا���س ع��ل��ى �لق�����ل، وف����ق ما 
و��شتهدف  �ل�������ش���رط���ة.  �ف�������ادت 
�لريفية  �لتنمية  وز�رة  �لهجوم 
و�لن�شف  �لر�بعة  �ل�شاعة  قر�بة 
بعد �لظهر، وفق ما قال �ملتحدث 
با�شم �ل�شرطة ح�شمت �شتانيكز�ي 
لفر�ن�س بر�س، وهو موعد مغادرة 

معظم �ملوظفني مكاتبهم.
�ل�����وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و�ورد 
�آز�ن �ن “�نتحاريا فجر  فريدون 
نف�شه �مام مدخل �لوز�رة و�شقط 

�شحايا بني موظفينا«.
ت�شتهدف هذه  �لثانية  �ملرة  وهي 

�لوز�رة خالل �شهر ونيف.
11 ح���زي���ر�ن ي��ون��ي��و فجر  ف��ف��ي 
�ن�����ت�����ح�����اري ن���ف�������ش���ه ف���ي���م���ا ك����ان 
ينتظرون  �ل�����وز�رة  يف  م��وظ��ف��ون 

حافلة تقلهم �ىل منازلهم.

هل هي بد�ية �حلل..؟

�ملنتخب �لفرن�شي يتوج بلقبه �لعاملي �لثاين يف تاريخه )� ف ب(
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نفذها »التحالف العربي« عرب تقنية »حتديد املواقع« :

عملية اإ�سقاط جوي مل�ساعدات اإن�سانية واإغاثية على اأهايل �سمال التحيتا باحلديدة مقدمة من الهالل الأحمر
•• احلديدة-وام:

نفذت “ قو�ت �لتحالف �لعربي “ 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
للم�شاعد�ت  ج��وي  �إ�شقاط  عملية 
�أهايل  على  �لإغاثية  و  �لإن�شانية 
مبحافظة  �لتحيتا  مديرية  �شمال 
�حل����دي����دة وذل�����ك ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
�ليمنيني  �لأ���ش��ق��اء  م��ع��ان��اة  وط����اأة 
وم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى جت�����اوز هذه 
بها  مي��رون  �لتي  �ل�شعبة  �ملرحلة 
وذلك عر ��شتخد�م �ملظالت و�لتي 
حتديد  “جهاز  ت��ق��ن��ي��ة  ت�����ش��ت��خ��دم 

�ملو�قع لإ�شقاط �مل�شاعد�ت«.
من  �مل��ق��دم��ة  �مل�����ش��اع��د�ت  ت�شمنت 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
و  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  م��ن  ط��ن��ا   13
�إ�شقاطها  مت  �لتي  و  �ملعدنية  �ملياه 
 1700 م��ن  �ك��رث  منها  ��شتفاد  و 
غذ�ئية  �شلة   243 و�شملت  ميني 
بهدف  �ملعدنية  �مل��ي��اه  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة و 
�ملياه  ت�شببها  قد  �أمر��س  �أية  منع 
غ���ر �ل�����ش��احل��ة ل��ل�����ش��رب يف ظل 
يعي�شه  �ل�����ذي  �مل��ع��ي�����ش��ي  �ل���ظ���رف 

�ل�شكان �شمال �لتحتيا.

�ملو�قع  “ ج��ه��از حت��دي��د  وي��ت��م��ي��ز 
تقنية  ب��اأن��ه  �مل�شاعد�ت”  لإ�شقاط 
جم����ال  يف  ت���������ش����ت����خ����دم  ح����دي����ث����ة 
�إ���ش��ق��اط �مل�����ش��اع��د�ت ع��ر حتديد 
�مل�شتهدفة  للمو�قع  �شهل  و  دقيق 
ب��امل�����ش��اع��د�ت �لإغ���اث���ي���ة وم����ن ثم 
�مل�شتهدفني  �إىل  لت�شل  �إ�شقاطها 
�لو�شائل  �أح����دث  م��ن  ي��ع��ت��ر  و   ..
�مل�شتخدمة حاليا يف جمال �لعمل 
�حلالت  �أثناء  و�لإغاثي  �لإن�شاين 

�لطارئة.
�مل�شاعد�ت  �إ�شقاط  عملية  وج��اءت 
�لإغاثية على �لأ�شقاء يف حمافظة 
�مل�شاعد�ت  حملة  �شمن  �حل��دي��دة 
�لإم���ار�ت���ي���ة �ل��ع��اج��ل��ة ع��ل��ى �أه���ايل 
�إط��ار �خلطة  �ملحررة و يف  �ملناطق 
لإغاثة  �لعربي  للتحالف  �ل�شاملة 
بها  �ملحيطة  �مل��ن��اط��ق  و  �حل��دي��دة 
�لو�شع  ����ش��ت��ق��ر�ر  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا 

�لإن�شاين �لر�هن.

�لغذ�ئية  �ل�شالل  �إ���ش��ق��اط  وي��اأت��ي 
�أوىل من �مل�شاعد�ت �لتي  كمرحلة 
تت�شمن �ملو�د �لأ�شا�شية و �لطحني 
�ملعدنية  و�مل��ي��اه  �لأط��ف��ال  و حليب 
�ملناطق  يف  ودقيقة  �آم��ن��ة  بطريقة 
�ل���ت���ي ي��ع��ي�����س ���ش��ك��ان��ه��ا �أو����ش���اع���ا 

�إن�شانية �شعبة.
�لأحمر  �ل��ه��الل  “هيئة  وت��و����ش��ل 
�ل����دوؤوب����ة  ج���ه���وده���ا  �لإمار�تي” 
لتقدمي �لعون و �مل�شاعدة لالأ�شقاء 

�ليمن وذل��ك من خ��الل تنفيذ  يف 
بالتن�شيق  ج��وي  �إ���ش��ق��اط  عمليات 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  قو�ت  مع 
لتاأمني  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�مل�����ش��اع��د�ت ب�����ش��ك��ل دقيق  و����ش���ول 
�لأ�شد  و  �مل�شتهدفة  �مل��ن��اط��ق  �إىل 

�حتياجا.
وق���د ب����د�أت ف���رق �ل��ه��الل �لأحمر 
�لإمار�تي توزيع �ل�شالل �لغذ�ئية 
و �ل�شلع �لأ�شا�شية على �أهايل �شمال 

مديرية �لتحيتا �ملحررة بعد عملية 
�لتز�م  ذل��ك  ليوؤكد  ج��و�  �إ�شقاطها 
�لإم����ار�ت �لإن�����ش��اين جت��اه �ل�شعب 
على  �ل�����ش��دي��د  حر�شها  و  �ليمني 
�لظروف  ظل  يف  معاناته  تخفيف 
�ل�شعبة �لتي مير بها. وقال �شعيد 
�لإن�شانية  �لعمليات  مدير  �لكعبي 
لدولة �لإمار�ت يف �ليمن �إن توزيع 
�مل�شاعد�ت �لإغاثية و �لغذ�ئية على 
مبحافظة  �مل��ح��ررة  �ملناطق  �أه��ايل 

�لإ�شقاط  عمليات  ع��ر  �حل��دي��دة 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�  ي��اأت��ي  �جل����وي 
�حلر�س  و  �ل���ر����ش���ي���دة  �ل����ق����ي����ادة 
�لحتياجات  تلبية  ع��ل��ى  �مل�شتمر 
�لفورية لل�شعب �ليمني و حت�شني 
�حل����ي����اة �مل��ع��ي�����ش��ي��ة ل���الأ����ش���ق���اء يف 
�ملناطق �ملحررة وذلك �شمن ج�شر 
�إغاثي بري و بحري و جوي موجه 
�حلديدة  �شكان  �إىل  �لإم���ار�ت  من 
و�أ�شاف  ب��ه��ا.  �حل��ي��ط��ة  �مل��ن��اط��ق  و 

�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  �أن  �لكعبي 
مل�شاعدة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  تت�شمن 
�أهايل مديرية �لتحيتا على جتاوز 
بعد  �ل�شعبة  �ملعي�شية  �ل���ظ���روف 
و�حل�شار  �ل��ت��ج��وي��ع  م���ن  ���ش��ن��و�ت 
�إىل  م���������ش����ر�   .. ل����ه����م  �حل�����وث�����ي 
�إ�شقاط �مل�شاعد�ت  ��شتمر�ر عملية 
�لإغاثية جو� على �شكان �ملناطق يف 
تخطي  على  مل�شاعدتهم  �حل��دي��دة 
من  و�لتخفيف  �ل�شعبة  �لظروف 

معاناتهم.
و  �لتحيتا  م��دي��ري��ة  �أه����ايل  وع���ر 
�ملناطق �ملحيطة بها عن �شكرهم و 
تقديرهم لدولة �لإمار�ت وقيادتها 
�لر�شيدة على هذه �للفتة �لإن�شانية 
�لكرمية و حتديها لل�شعاب �إ�شافة 
لالأ�شر  �مل��ح��دود  غ��ر  دع��م��ه��ا  �إىل 
�حلديدة  حم��اف��ظ��ة  يف  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
و�حلر�س �مل�شتمر على رفع �ملعاناة 
�لتحالف  �أن  م���وؤك���دي���ن   .. ع��ن��ه��ا 
�ليمن  يف  �ل�شرعية  لدعم  �لعربي 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
ي�شهم ب�شكل كبر يف عودة �حلياة 
�مل�شتوى  وحت�������ش���ني  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�مل��ع��ي�����ش��ي ب����امل����دن �ل��ي��م��ن��ي��ة ف���ور 

حتريرها من ميل�شيات �حلوثي.

•• اأبني -وام:

�شلة   800 �لأول-  �أم�س   - �لإمار�تي  وزعت هيئة �لهالل �لأحمر 
غذ�ئية يف قرى ومناطق ووديان مديرية خنفر يف حمافظة �أبني.. 
وذلك يف �إطار جهودها لتلبية �لحتياجات �لفورية لل�شعب �ليمني 
وحت�شني �حلياة �ملعي�شية لالأ�شقاء يف �ملناطق �ملحررة. وقال خالد 
�إن عملية توزيع �ل�شالل  �إبر�هيم عمر من�شق �لهيئة يف �ملحافظة 
�لغذ�ئية تاأتي كحلقة يف �شل�شلة �جلهود �لتي تبذلها دولة �لإمار�ت 

عر  �ليمن  يف  �لأ�شقاء  لإغ��اث��ة  �لر�شيدة  قيادتها  من  بتوجيهات 
ذر�عها �لإن�شاين �ملتمثل يف هيئة �لهالل �لأحمر. ويف هذ� �ل�شدد .. 
�شدد على �لتز�م �لهيئة باملزيد من �مل�شاعد�ت �لإن�شانية و�لتنموية 
�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا م�����ش��اع��دة �ل�����ش��ك��ان ع��ل��ى جت����اوز ه���ذه �لظروف 
ت��وف��ر �حتياجاتهم  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م��ن م��ع��ان��ات��ه��م �حل��ي��ات��ي��ة ع��ر 
�أن عملية توزيع  �إىل  و�أ�شار  �لغذ�ئية.  �ل�شلع و�ملو�د  �لأ�شا�شية من 
�ل�شالل �لغذ�ئية �شت�شمل عدد� من �لتجمعات �ل�شكانية يف مديرية 
خنفر و�شي�شتفيد منها �ملئات يف مناطق �لقرنعة و�لنوبة �خلاملة 

جعار  م��دي��ن��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ق��رن��ع��ة..  وو�دي  و�مل�شيمر  و�ل��ن�����س 
و�شو�حيها حيث �شي�شفيد منها نحو 2500 �شخ�س.

من ناحيتهم.. عر �مل�شتفيدون يف مناطق �لنوبة وو�دي �لقرنعة 
�ملتو��شل  �لإم��ار�ت��ي  للدعم  و�متنانهم  وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن 
ما  �ل�شرورية  �حلياة  متطلبات  لتلبية  دعمهم  يف  ودوره  جتاههم 
كان له �لأثر �لكبر يف تخفيف �لأعباء عنهم وتي�شر �أو�شاعهم.. 
منوهني �إىل �أن هذه �جلهود لي�شت بالغريبة على حكومة و�شعب 

�لإمار�ت.

لقرى  الأحمر«  »الهالل  من  غذائية  �سلة   800
ومناطق يف حمافظة اأبني
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اآفاق العالقات الإماراتية - ال�سينية ندوة يف مركز الإمارات للدرا�سات

•• اأبوظبي-وام:

ندوة  �ل�شرت�تيجية  و�ل��ب��ح��وث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم�����ار�ت  م��رك��ز  ينظم 
بعنو�ن “�آفا�����ق �لع�������القات �لإم�������ار�تية - �ل��������شينية “ غد� �لثالثاء 
�ملركز  مقر  يف  نهيان”  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي����د  �ل�ش�������يخ  “قاعة  يف 

باأبوظبي.
وياأتي تنظيم �لندوة من منطلق حر�س �ملركز على متابعة خمتلف 
�لق�شايا �لتي تهم دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وحتظى باهتمام 
و��شح على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل.. فيما ت�شتمد �أهميتها من 
و�قع �لعالقات بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية و�لتي 

ت�شهد تطور� كبر� ومنو� على خمتلف �مل�شتويات.
�مل�شتقبلية  �لتعاون  وفر�س  �لبلدين  بني  �لعالقات  �لندوة  وتتناول 
ميتلكانها  �لتي  �لكبرة  و�لتنموية  �لقت�شادية  �لإمكانات  �شوء  يف 
للتعاون  جديدة  �أط��ر  بناء  يف  فاعلني  �شريكني  منهما  جتعل  و�لتي 
�لثنائي.. فيما تركز على حمورين رئي�شيني يتناول �لأول �لعالقات 

�لقت�شادية بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �ل�شني .
. بينما يناق�س �لثاين �لأبعاد �ل�شرت�تيجية للعالقات �لإمار�تية - 

�ل�شينية.
�لتجارة  حتفيز  يف  �لبلد�ن  يلعبه  �ل��ذي  �ل���دور  �ل��ن��دوة  تناق�س  كما 
�لدولية وحركة �ل�شياحة وروؤو���س �لأم��و�ل عر �حل��دود و�لتي هي 

�أدو�ت حمفزة للنمو و�لزدهار �لعاملي.
“طريق  مبادرة  �لتعاون يف ظل  �آف��اق  بحث  �شيتم  �أن��ه  �إىل  �إ�شافة   .
2013 و�لتي  �لعام  �ل�شني يف  �أعلنت عنها  �حلرير �جلديد” �لتي 
تعد من �أهم �مل�شروعات �لكرى �لتي ميكن �أن ت�شكل �إ�شافة نوعية 
يف  خا�شة  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  خالل  �لدولتني  بني  �لثنائية  للعالقات 
�ملجالت �لتجارية و�ل�شتثمارية حيث يتيح �مل�شروع فر�شا متنوعة 
و�لكهرباء  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  �مل�����ش��رتك يف جم����الت  �ل���ش��ت��ث��م��ار  يف 
مكانة  من  يعزز  كما  و�ل�شناعة  و�لت�شالت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�لغرب  يربط  عامليا  وجت��اري��ا  ماليا  مركز�  ب�شفتها  �لإم���ار�ت  دول��ة 

بال�شرق ويتيح �لو�شول �إىل �لأ�شو�ق �لإقليمية و�لعاملية كافة.

نهيان بن مبارك يح�سر 
اأفراح املال براأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة -وام:

حفل  �لت�شامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  ح�شر 
�ملال مبنا�شبة زفاف جنله  �إبر�هيم ح�شن  �لدكتور  �أقامه  �لذي  �ل�شتقبال 

عبد �هلل �إىل كرمية �أحمد عي�شى.
�خليمة  بر�أ�س  للمنا�شبات  خليفة  ب�شالة  �أقيم  �ل��ذي   - �حلفل  ح�شر  كما 
�شباط  وك��ب��ار  �ل�شخ�شيات  م��ن  ع��دد   - و�شعبية  تر�ثية  ف��ق��ر�ت  وتخللته 

�لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة وجمع غفر من �لأهل و�لأ�شدقاء.

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية تبداأ مهامها يف القرى املوريتانية

يف �ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين �مل���ي���د�ين يف 
�إىل  �ل��ع��امل.. م�شر�  دول  خمتلف 
لعالج  فاطمة  �ل�شيخة  حملة  �أن 
�لقرى  و�ل��ط��ف��ل يف  �مل�����ر�أة  ���ش��ح��ة 
و�أن�شطة  بر�مج  د�شنت  �ملوريتانية 
وتثقيفية  وع��الج��ي��ة  ت�شخي�شية 
��شتهدفت  ووق���ائ���ي���ة  وت���وع���وي���ة 
�ملجتمع  �لآلف من خمتلف فئات 

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
�لأع���ل���ى ح��ك��ام �لإم�������ار�ت. وذكرت 
�ملرحلة  �إن  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة 
�حلالية بد�أت يف موريتانيا بهدف 
�لقارة  �أو����ش���ع يف  م��ن��اط��ق  ت��غ��ط��ي��ة 

لإجر�ء فحو�س طبية �لتي ت�شهم 
يف  �ل�شحية  �مل�شكالت  �كت�شاف  يف 
�لفريق  �أن  و�أك���د  م��ب��ك��رة.  مرحلة 
�ل��ط��ب��ي �ل��ت��ط��وع��ي ل��ل��ح��م��ل��ة قدم 
وتوعوية  ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة  خ����دم����ات 
�ملر�شى  م����ن  ل���ل���م���ئ���ات  جم���ان���ي���ة 
�خلطة  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �مل��ع��وزي��ن.. 
�لقرى  يف  ل��ل��ح��م��ل��ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

�لرنامج  جن���اح  ب��ع��د  �لأف��ري��ق��ي��ة 
و�ل�شود�ن  وم�����ش��ر  �لإم��������ار�ت  يف 
وزجنبار و�وغند� و�ل�شومال. من 
�ييبو  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ثمن  جهته 
من �ملركز �لوطني للقلب مبادر�ت 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
ت�����ش��اه��م ب�شكل  �لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ت��ي 
ك��ب��ر يف ت��ف��ع��ي��ل م�����ش��ارك��ة �مل�����ر�أة 

•• نواك�شوط-وام: 

فاطمة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  ب�������د�أت 
مهامها  �ل���ع���امل���ي���ة  �لإن���������ش����ان����ي����ة 
�لت�شخي�شية و�لعالجية و�لوقائية 
�ملئات  بعالج  �ملوريتانية  �لقرى  يف 
�شعار  حتت  و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  من 
»ع���ل���ى خ���ط���ى ز�ي������د » وب���اإ����ش���ر�ف 
�أط���ب���اء م��ت��ط��وع��ني م���ن �لإم�����ار�ت 
�إط����ار تطوعي  وم��وري��ت��ان��ي��ا حت��ت 
�حلملة  وتهدف  �إن�شانية.  ومظلة 
�إىل تر�شيخ ثقافة �لعمل �لتطوعي 
�ل�شباب  ب��ني  �لإن�����ش��اين  و�ل��ع��ط��اء 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  �ن��ط��الق��ا م���ن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
»حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
2018 » عام  ب��اأن يكون عام  �هلل« 

ز�يد«.
�ل�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  م���دي���رة �لحت�����اد 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ب��رن��ام��ج  �إن 
�لإن�شانية  ب��ر�جم��ه  ب���د�أ  للتطوع 
�شمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �لحت�����اد 

من  ع���ام.  مل��دة  ت�شتمر  �ملوريتانية 
رئي�شة  ب��رو  م��رمي  ق��ال��ت  ناحيتها 
جمعية �لقلوب �ملح�شنة �ملوريتانية 
حلملة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  �خل���ط���ة  �إن 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك يف 
موريتانيا تت�شمن جولت ميد�نية 
ل�شتقبال  �ل����ق����رى  خم���ت���ل���ف  يف 
�حل�������الت �مل���ر����ش���ي���ة و�مل���ر�ج���ع���ني 
�لعالجية  �خل�����دم�����ات  وت����ق����دمي 
و�لتثقيفية  و�لوقائية  و�لتوعوية 
مو�شحة   .. ت��ط��وع��ي  �إط����ار  حت��ت 
من  للتخفيف  ت��ه��دف  �حلملة  �أن 
معاناة �لن�شاء و�لأطفال مبا يوؤكد 
تبني  » على  �لإم���ار�ت  �أم   « حر�س 
بناء  �إىل  �لهادفة  �ملبتكرة  �ملبادر�ت 
قدر�ت �ملر�أة خا�شة يف جمال �لعمل 
�لإن�شاين.  و�ل���ع���ط���اء  �ل��ت��ط��وع��ي 
�شعادة عبد�هلل بن  �أك��د  من جانبه 
د�ر  �لتنفيذي جلمعية  �ملدير  ز�يد 
�لر �أنه مت �عتماد خطة ت�شغيلية 
باإ�شر�ف  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف  ل��ل��ح��م��ل��ة 
وز�رة  وبالتن�شيق مع  �لعمل  فريق 
�ل�������ش���ح���ة ل����ش���ت���د�م���ة �خل���دم���ات 
و�لوقائية  �ل��ع��الج��ي��ة  �لتطوعية 
�مل���ق���دم���ة ل��ل��ن�����ش��اء و�لأط�����ف�����ال يف 

لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�ل���ط���ف���ول���ة �ل���رئ���ي�������ش���ة �لأع����ل����ى 
�أم  مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ش���ري���ة » 
�أف�شل  �لإم�����ار�ت » ب��ه��دف ت��ق��دمي 
�خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية 
خمتلف  م��ن  للمر�شى  و�لوقائية 
�لن�شاء  خ���ا����ش���ة  �مل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 

و�لأطفال.
�ل�شيخة  ���ش��م��و  ح���ر����س  و�أك��������دت 
ت�شخر  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
ل�شتقطاب  �لإم���ك���ان���ي���ات  ج��م��ي��ع 
وت����اه����ي����ل ومت����ك����ني �ل���������ش����ب����اب يف 
�لعمل  �لعربي يف جمالت  �لوطن 
�لإن�شاين  و�ل���ع���ط���اء  �ل���ت���ط���وع���ي 
�ملغفور  �ملوؤ�ش�س  نهج  مع  �ن�شجاما 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
�لذى   « ث����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب   « ن��ه��ي��ان 
�أوىل �لعمل �لإن�شاين جل �هتمامه 
�ل�شمو  �شاحب  نهجه  على  و���ش��ار 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�ل������دول������ة »ح���ف���ظ���ه �هلل«  رئ���ي�������س 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل�شمو  »رع���اه �هلل« و���ش��اح��ب  دب��ي 

لزيادة  �ملوريتانية  �لقرى  خمتلف 
�مل�شتفيدة  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  �مل���ن���اط���ق 
و�لنائية  �لبعيدة  �ملناطق  لت�شمل 
�لفئات  م���ع���ان���اه  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�ملرحلة  �أن  �إىل  لف��ت��ا   .. �مل���ع���وزة 
تت�شمن  م��وري��ت��ان��ي��ا  يف  �حل��ال��ي��ة 
ت��ك��ث��ي��ف �مل����ه����ام �لإن�������ش���ان���ي���ة من 
خالل زي��ادة عدد �لقو�فل �لطبية 
�إ�شافة  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  و�مل���خ���ي���م���ات 
متنقل  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ت��د���ش��ني  �إىل 
طبية  وح���د�ت  �أرب���ع  على  يحتوي 
ميد�نية ووح��دة متحركة . وثمن 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  جهود 
�لتطوعي  �لعمل  مبارك يف جمال 
�ملميز  و�ل���دور  �لإن�����ش��اين  و�لعطاء 
و�لتي  �لعاملية  �لإن�شانية  حلملتها 
قدمت نقلة نوعية يف متكني �ملر�أة 
يف جم���الت �ل��ع��ط��اء �لإن�����ش��اين يف 
�أن  �إىل  م�شرة   .. �لعربي  �لوطن 
�ملتطوعني  م���ن  �مل���ئ���ات  م�����ش��ارك��ة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ب��رن��ام��ج  يف 
ل��ل��ت��ط��وع يف م��وري��ت��ان��ي��ا ���ش��اه��م يف 
�لقيادية  رفع مهار�تهم وقدر�تهم 
�لتطوعية  �لإن�شانية  �ملهام  لتويل 

خلدمة �ملر�أة و�لطفل.

دفاع مدين عجمان ينظم ور�سة تعريفية حول دليل الإمارات تعفي اأبناء ال�سياح من ر�سوم تاأ�سرية الدخول خالل مو�سم ال�سيف
»الإمارات للوقاية من احلريق وحماية الأرواح« •• اأبوظبي-وام:

�لإم����ار�ت  دول���ة  تناف�شية  �أن  �ل����وزر�ء  جمل�س  �أك���د 
كوجهة ر�ئدة يف �ل�شياحة �لعائلية يدعم �لقت�شاد 
يف  و�لأجنبي  �ملحلي  �ل�شتثمار  من  ويعزز  �لوطني 
قطاع �ل�شياحة وذلك يف �أعقاب �عتماده لقر�ر �إعفاء 
لل�شياحة ممن  للدولة  �لقادمني  �لأجانب  مر�فقي 
تاأ�شرة  ر�شوم  �لثامنة ع�شر من  �أعمارهم عن  تقل 
 15 15 يوليو وحتى  �لفرتة من  �ل��دخ��ول خ��الل 

�شبتمر من كل عام.
�ل��وزر�ء مكانة دولة �لإمار�ت  ويعك�س قر�ر جمل�س 
�لزو�ر  ت�شتقطب  �لعاملي كوجهة  �ل�شياحة  يف قطاع 
عدد  بلغ  حيث  �لعامل  دول  خمتلف  من  و�لعائالت 
32.8 مليون  �ل���دول���ة  م���ط���ار�ت  ع��ر  �مل�����ش��اف��ري��ن 
م�شافر خالل �لربع �لأول من �لعام �جلاري وذلك 
لال�شتمتاع باملعامل �لتاريخية و�خلدمات �لفندقية 
�لرتفيهية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة 

و�لريا�شية و�لفنية و�لرت�ثية على مد�ر �لعام.
�أبناء �ل�شياح  كما ياأتي قر�ر جمل�س �لوزر�ء باإعفاء 
من ر�شوم �لتاأ�شرة ملو�كبة منو �لقطاع �ل�شياحي يف 
�لدولة وذلك يف �أعقاب �إعفاء �شياح �لرت�نزيت من 
ر�شوم تاأ�شرة �لدخول لأول 48 �شاعة حيث ي�شمح 
لل�شائح ��شتخر�ج تاأ�شرة دخول معفية من �لر�شوم 
خالل  عاما  ع�شرة  �لثامنة  دون  ه��م  مم��ن  لالأبناء 
 15 15 يوليو وحتى  �ل�شيفية من  �لإج��ازة  فرتة 

�شبتمر من كل عام.

•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ن��ظ��م��ت 
تعريفية  ور�شة  بعجمان،  �مل��دين 
للوقاية  »�لإم�������ار�ت  دل��ي��ل  ح���ول 
�لأرو�ح«،  وح��م��اي��ة  �حل��ري��ق  م��ن 
�شعيد  �لدكتور  �لعقيد  بح�شور 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  �مل��ظ��ل��وم،  ���ش��امل 
�إد�رة �حلماية �ملدنية و�ل�شالمة، 
قمباز  ع��دن��ان  �أ���ش��ام��ة  و�ملهند�س 
م����ه����ن����د�����س وق������اي������ة و�����ش����الم����ة، 
�ملهند�شني  م���ن   ع���دد  مب�����ش��ارك��ة 
�ل�شركات  م���ن  و�ل���ش��ت�����ش��اري��ني 

�مل�شجلة لدى �لإد�رة.
�أول �ملهند�س ماجد  �مل��الزم  وقال 
�لقائم  �لنعيمي،  �شعيد  حم��م��د 
�لوقاية  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ب���اأع���م���ال 
و�ل�����ش��الم��ة، خ���الل �ل��ور���ش��ة، �أن 
دليل �لإم��ار�ت �ل��ذي مت حتديثه 
�أرو�ح  �شالمة  على  يركز  موؤخر�ً، 
و�لز�ئرين  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
و�ملن�شاآت  �مل��م��ت��ل��ك��ات  وح���م���اي���ة 
�ل����ع����ام����ة و�خل����ا�����ش����ة، ح���ي���ث مت 

و�لأب����ر�ج،  �لبنايات  با�شرت�طات 
م��ن �حلريق،  �ل��وق��اي��ة  و�أن��ظ��م��ة 
جديدة  م�������ش���وؤول���ي���ات  و�إ����ش���اف���ة 
و�ملقاول  �ل���ش��ت�����ش��اري  م���ن  ل��ك��ل 
خدمات  وتوفر  �ملباين،  وم��الك 
�حلفاظ  وطرق  �لهمم  لأ�شحاب 
ع��ل��ى �أرو�ح����ه����م وح��م��اي��ت��ه��م من 

حت���دي���ث �أن���ظ���م���ة �ل�������ش���الم���ة يف 
وتوظيف  �ل����ق����دمي����ة،  �مل�����ب�����اين 
�لعمل  ب��ي��ئ��ة  �لب��ت��ك��ار يف  ث��ق��اف��ة 
لتحقيق م�شتويات �لر�شا و�إ�شعاد 

�ملتعاملني.
�لإم���������ار�ت  دل����ي����ل  �أن  و�أ�������ش������اف 
ل������ه �أج�������������ز�ء ك����ام����ل����ة وخ���ا����ش���ة 

�حل��ري��ق، كما مت حت��دي��ث ك��ل ما 
�ل�شالمة  و�أجهزة  باأنظمة  يتعلق 
�حلر�ئق  وم��ك��اف��ح��ة  و�ل���وق���اي���ة 
�لفح�س  م��ق��اي��ي�����س  وت���ط���ب���ي���ق  
�لأرو�ح  �شالمة  ل�شمان  �لعاملية، 
تقليل  خ�����الل  م����ن  و�مل���م���ت���ل���ك���ات 

�أوقات �ل�شتجابة يف �لطو�رئ.

•• دبي-الفجر:

دعا �لعميد �شيف مهّر �ملزروعي، مدير �لإد�رة 
�لعامة للمرور يف �شرطة دبي، �ل�شائقني �لذين 
قبل  �مل��روري��ة  �لنقاط  م��ن  ع��دد  عليهم  ترتبت 
�لنقاط  ملجموع  �لرت�كمي  �حل��د  �إىل  �لو�شول 
�إىل �ل�شتفادة من �لدور�ت  دعاهم  نقطة،   24
�لإد�رة  يف  �مل����روري  �ملعهد  �إد�رة  تقدمها  �ل��ت��ي 
بلوغ  ح��ال  يف  �أن���ه  �إىل  م�شر�ً  ل��ل��م��رور،  �لعامة 
�ل�شائق للحد �لرت�كمي �ل� 24 نقطة مرورية، 
يف  �أن  مو�شحا  ب��ح��ق،  �إج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ف�شيتم 
�ل�شابقة �لأوىل يتم حجز رخ�شة �لقيادة ووقف 

�لعمل بها ملدة ثالثة �أ�شهر، ويف �ل�شابقة �لثانية 
يتم حجز رخ�شة �لقيادة ووقف �لعمل بها ملدة 
�لقيادة  رخ�شة  حجز  يتم  حني  يف  �أ�شهر،  �شتة 
يجتاز  �أن  بعد  �إل  ل�شاحبها  تعاد  ول  �شنة  مل��دة 
�ل�شابقة  يف  �مل����روري  �مل��ع��ه��د  يف  ت��دري��ب��ي��ة  دورة 

�لثالثة.
و�أو�شح �أن �ملحا�شر�ت �ملرورية تهدف �إىل توعية 
�ملرورية،  بالقو�عد  �مللتزمني  غر  �لأ�شخا�س 
و�لذين ترتبت عليهم عدد من �لنقاط �ملرورية، 
وذلك قبل �لو�شول �إىل �حلد �لرت�كمي ملجموع 
�لنقاط وهي 24 نقطة، م�شر�ً �أنه يتم خ�شم 
8 نقاط من �ملجموع �لعام للنقاط كحد �أق�شى، 

ل��دور�ت خ�شم  �ملعني  �ل�شخ�س  ب�شرط ح�شور 
�لنقاط �ملرورية. 

�ملخالفني  لل�شائقني  �ل�شماح  يتم  �أن��ه  و�أ���ش��اف 
�لنقاط  م��ن  جمموعة  عليهم  تر�كمت  �ل��ذي��ن 
�مل����روري����ة م���ا مل ت�����ش��ل ل��ل��ح��د �ل���رت�ك���م���ي 24 
مرورية  نقاط   8 �أق�شى  كحد  بخ�شم  نقطة، 
�شريطة �للتحاق بدورة تدريبية يف �إد�رة �ملعهد 
�إد�رة  �أن  �ملروري. وبني �لعميد �شيف �ملزروعي، 
�ل�شتة  �لأ���ش��ه��ر  خ��الل  نظمت  �مل����روري،  �ملعهد 
�ملرورية  �ل��ن��ق��اط  خل�����ش��م  دورة   40 �مل��ا���ش��ي��ة 
�ل�شر  ق��ان��ون  منها  حم��اور  ع��دة  على  ��شتملت 
و�مل����رور �لحت����ادي، وخم��اط��ر �ل�����ش��رع��ة، وو�قع 

للحو�دث  �مل��وؤدي��ة  و�لأ�شباب  �مل��روري��ة  �ل�شالمة 
�ملعنيني  ت��ع��ري��ف  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �مل�����روري�����ة، 
�ل�شائقني  حياة  على  خطورة  �ملخالفات  لأك��رث 
وم�شتخدمي �لطريق، و��شتفاد منها نحو 275 

�شائقاً من جن�شيات خمتلفة.
و�أ�شار مدير �لإد�رة �لعامة للمرور �إىل �أن �لدور 
�لذي يقوم به �ملعهد ل يقت�شر على جمرد تقدمي 
دور�ت ُتخ�شم على �أ�شا�شها نقاط مرورية، لكنه 
ي��وف��ر م��زي��د�ً م��ن �مل��ح��ا���ش��ر�ت يف �لأم����ور كافة 
�لتي تخ�س �لقيادة، �شو�ء من �جلانب �لقانوين 
ووعي  ثقافة  زي��ادة  �شاأنها  و�لتي من  �لفني،  �أو 
تعر�شهم  �ح��ت��م��الت  م���ن  وت��ق��ل��ل  �ل�����ش��ائ��ق��ني، 

�أن هناك  �رتكاب �ملخالفات.  وبنّي  �أو  للحو�دث 
�لنقل  جمال  يف  تعمل  وخا�شة  حكومية  جهات 
�ملعهد  �إد�رة  خ��الل  من  �شائقيها  تاأهيل  طلبت 
�ملروري، ومت تقدمي حما�شر�ت لهم يف مقر�ت 

�ل�شر وما  عملهم ورك��زت على معرفة قو�نني 
�ملخالفات  ���ش��رح  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ف��ي��ه��ا،  ي�شتحدث 
�مل���روري���ة و�أ���ش��ب��اب �رت��ك��اب��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة جتنبها، 

وجتنب �لوقوع يف �حلو�دث �ملرورية �لبليغة.

�سائقًا  ا�ستفاد منها اأكرث من 275 
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اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 

الكعبي وال�سام�سي
•• العني -وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان �أم�س �لول حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه 
عبد�هلل �شعيد بن غثيو �لكعبي مبنا�شبة زفاف جنله �شعيد �إىل كرمية بدر جمعة بن �شليع 

�ل�شام�شي.
كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف �شالة �لهر مبنطقة �لعني - عدد من وجهاء �لقبائل 
�ملدعوين  من  وجمع  و�ل�شرطة  �مل�شلحة  �لقو�ت  و�شباط  و�مل�شوؤولني  �ل�شخ�شيات  وكبار 

و�ملهنئني.
وت�شمن �حلفل عرو�شا فنية �شعبية من وحي �لرت�ث �لإمار�تي.

بعد اغالق  املحطة املجاورة  

ال�سيادون يف خورخوير يواجهون م�سقة احل�سول على وقود الطرادات
••  حتقيق - الفجر

منطقة  يف  �ل�������ش���ي���ادون  ي����و�ج����ه 
�حل�شول  يف  م�����ش��ق��ة  خ���ورخ���وي���ر 
طر�د�تهم  لت�شغيل  �ل��وق��ود  ع��ل��ى 
باإيجاد  وي��ط��ال��ب��ون  وم��رك��ب��ات��ه��م 
توفر  �ل�����ش��ي��د  م��ي��ن��اء  حم��ط��ة يف 
يحتاجونه  �ل������ذي  �ل����وق����ود  ل���ه���م 
�أن  م��وؤك��دي��ن  ط��ر�د�ت��ه��م  لت�شغيل 
�لوقود  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  م�����ش��ك��ل��ة 
�لأثناء  ه����ذه  يف  ت��و�ج��ه��ه��م  �ل��ت��ي 
مهنتهم  ملمار�شة  حما�شهم  تعيق 
�ملجتمع  �ح��ت��ي��اج��ات  ���ش��د  ب��ط��م��وح 
�لأ�شماك ويحاولون جاهدين  من 
�ىل  بالذهاب  �مل�شكلة  على  �لتغلب 
حم��ط��ات �ل��وق��ود �ل��ت��ي خ���ارج خور 
خ��وي��ر ح��ي��ث ي��ج��ل��ب��ون �ل���وق���ود يف 

�لعبو�ت �لبال�شتيكية.
يعاين  �ل����ت����ي  �ل������وق������ود  م�������ش���ك���ل���ة 
م��ن��ه��ا �أه�������ايل خ�����ور خ���وي���ر ب�����د�أت 
م��ع �غ���الق حم��ط��ة  �ل��وق��ود �لتي 
مقر�  منطقتهم  م��ن  تتخذ  ك��ان��ت 
م�شنع  ج����و�ر  �ىل  وحت���دي���د�  ل��ه��ا 
نظر  وجهة  وم��ن  �لحت���اد  �أ�شمنت 

باأنه ل توجد م�شكلة يف �حل�شول 
على موقع لإقامة حمطة وقود يف 
ميناء �ل�شيادين بخورخوير حيث 
�أن  �ىل  م�شر�  �ملوقع  ذل��ك  يتوفر 
�لتي  �لظروف  يقدرون  �ل�شيادين 
�ملحطة  لإغ�������الق  �أدن��������وك  دف���ع���ت 
�ل�شارع  م��وج��ودة على  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
كم�شدر  �أهميتها  رغ��م  �لرئي�شي  
مركبات  ��شتهالك  حاجة  لتوفر 
منطقة  يف  و�ل�����ش��ي��ادي��ن  �لأه�����ايل 
خور خوير وغرها بالوقود و�أي�شا 
�لتي  �لرئي�شية  �ل�شناعية  �ملنطقة 
�مل�شنعة  �ل�����ش��رك��ات  ك���رى  ت�����ش��م 
و�لكنكريت  و�حل��دي��د  لالأ�شمنت 

وميناء �شقر.
منذ   »: يقول  �ل�شحي  حممد  �أم��ا 
ديرتنا  يف  �ل��وق��ود  حمطة  �غ���الق 
وم���ا جن���م ع��ن��ه��ا م���ن م�����ش��اع��ب يف 
�حل�������ش���ول ع���ل���ى �ل�����وق�����ود جل����اأت 
وزمن   وم�شاحة   م�شافة  لتقلي�س 
من  وكغري  جتنبا  �ل�شيد  رحلة 
باقامة  �لأمل  �ل�شيادين يحدوين 
�ل�����ش��ي��د متكننا  حم��ط��ة يف م��ي��ن��اء 
ورثناها  �لتي  من ممار�شة مهنتنا 

�ل�����ش��ي��ادي��ن  يف مهمة  م��ن  ي�شيع 
�لن�شغال  م��ن  ب��دل  �ل��وق��ود  جلب 
�ل�شيد  و�أدو�ت  طر�د�تهم  بتجهيز 
ب��غ��ي��ة �خل�����روج  ب��ح��ث��ا ع��ن �لنتاج 

�ل�شمكي .
 ويتفق �ل�شياد عبد�هلل �ل�شحي مع 
�لوقود من خارج  ب��اأن جلب  غ��ره 
خورخوير م�شاألة فيها �لكثر من 
�أن  حظنا  ل�����ش��وء   »: ق��ائ��ال  �مل�شقة 
حمطات �لوقود �لتي نذهب �ليها 
ل تكون قريبة من ميناء �ل�شيد يف 
خورخوير وهو �لأمر �لذي يدفعنا 
�شركتنا  �ىل  نتوجه  باأن  للمطالبة 
على  مل�شاعدتنا  )�أدن��وك(  �لوطنية 
�لذي  بالنحو  �ل��وق��ود  م�شكلة  حل 
مهنة  ملمار�شة  �لتفرغ  من  ميكننا 

�ل�شيد  . 
وهو  �ل�شحي  ر����ش��د حممد  وي��رى 
حاجة  �أن  �ل�شيادين  قد�مى  �أح��د 
خورخوير  منطقة  يف  �ل�شيادين 
�أهمية  ت��ك��ت�����ش��ب  �ل����وق����ود  مل��ح��ط��ة 
 90% ن�شبة  �أن  ل��ك��ون  م�شاعفة 
من �ل�شكان يعملون  يف مهنة �شيد 
�ل�شمك وميتلكون �أكرث من 200 

�لأمثل يكون  �أن �حلل  �ل�شيادين  
ع���ر �ن�����ش��اء حم��ط��ة ب��دي��ل��ة توفر 
ل���ه���م �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م م����ن �ل���وق���ود 
وتتخذ من ميناء �ل�شيد مقر� لها 
�ملنا�شب لذلك   حيث  يتوفر �ملكان 

بح�شب ر�أيهم.
�ل�شحي  ع���ب���د�هلل  ر�����ش���د  وي�����ش��رح 
�شكان منطقة خورخوير  وهو من 
منذ  �ل�������ش���ي���د  م���ه���ن���ة  وي���ع���م���ل يف 
�ل�شيادون  قائال:«  عديدة  �شنو�ت 
�أحدهم  و�أن��ا  يف منطقة خورخوير 
جللب  يوميا  �ل�شيد   ميناء  نغادر 
�ل��وق��ود م��ن �مل��ح��ط��ات �ل��ت��ي خارج 
طر�د�تنا  ت�شغل  بهدف  خورخوير 
وت��ل��ك رح��ل��ة ل ت��خ��ل��و م���ن بع�س 
�أجد  ي��وم  ك��ل  وق���ال يف   . �مل�شاعب 
نف�شي جمر� على حمل �لر�ميل 
�ل��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة و�ل��ت��وج��ه ب��ه��ا �ىل 
�لأخ���رى ل�شيما  �ل��وق��ود  حمطات 
مثل  خ��ورخ��وي��ر  ملنطقة  �مل���ج���اورة 
غليلة و�شعم و�لرم�س وكل و�حدة 
تزيد  م�شافة  تبعد  �ملحطات   تلك 
تقريبا  ك��ي��ل��وم��رت�ت  ع�����ش��ر  ع��ل��ى 
وق���ت���ا ثمينا  ف�����ان  ذل�����ك  وب�����ش��ب��ب 

يجعل  مم��ا  �مليناء  يف  تر�شو  ط��ر�د 
لوقود  ود�ئ����م����ة  م��ل��ح��ة  ح��اج��ت��ه��م 
�لبرتول �لذي ميكنهم من �لقيام 
مب��ه��ام �ل�����ش��ي��د  ع��ل��م��ا ب���ان ميناء 
�ل�شيد يف خور خوير هي �لوحيدة 
يف �م������ارة  ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ل��ت��ي ل 

توجد فيها حمطة وقود.
�أم�����ا ع��ل��ي ع���ب���د�هلل �ل�����ش��ح��ي فهو 
�لبرتول  م���ن  ي��وف��ر�ح��ت��ي��اج��ات��ه 
�ىل  �ل�شم�س  ���ش��روق  م��ع  بالتوجه 
حمطة �شعم لتعبئة جمموعة من 
بالبرتول  �لبال�شتيكية  �ل��ع��ب��و�ت 
ت�شغيل  يف  ي�������ش���ت���خ���دم���ه  �ل��������ذي 
طر�د�ته  وهو يرى �أن  ذلك مينعه 

من �أد�ء مهنته.
  ويتابع �ل�شحي قائال : من �ملوؤكد 
�لوقود  على  للح�شول  �ل�شعي  �أن 
م����ن �مل���ح���ط���ات �ل���ت���ي ت���ق���ع خ����ارج 
منطقتنا ي�شتنزف جزء� كبر� من 
م��ا نكون  �أح���وج  �ل��ذي نكون  وقتنا 
�أط��ول م��دة يف �لبحر  �ليه لق�شاء 
�أ�شناف  م��ن  ك��ب��رة  بكمية  ون��اأت��ي 

�لأ�شماك . 
�ل�شحي   �شليمان  �ل�شياد  وي��وؤك��د 

 وتكت�شب منطقة خورخوير �أهمية 
�ملناطق  �ح��دى  كونها  م��ن  ناجمة 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �مل��ه��م��ة يف �م����ارة ر�أ����س 
�شكانية  ب��ك��ث��اف��ة  وت��ت��م��ت��ع  �خل��ي��م��ة 
ك��ب��رة ع���الوة ع��ل��ى �ن��ه��ا حتت�شن 
�لرئي�شية  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة 
�لتي تتاألف من جمموعة �شركات 
����ش���خ���م���ة ل�������ش���ن���اع���ة �لإ����ش���م���ن���ت 
ميناء  ف��ي��ه��ا  و�أي�������ش���ا  و�لأح�����ج�����ار 
للوقود  �أدن��وك  وم�شتودعات  �شقر 
وخ��دم��ات �ل��ك��ه��رب��اء و�مل���اء ووجود 
للوقود يف خور خوير من  حمطة 
و�لعاملني  �ل�����ش��ك��ان  خ��دم��ة  ���ش��اأن��ه 
ب��ح�����ش��ب علي  �ل�������ش���رك���ات  ت��ل��ك  يف 

ون�شاهم  �شهولة  بكل  ج��د  ع��ن  �أب���ا 
حاجة  ت����وف����ر  يف  خ���الل���ه���ا  م�����ن 

�ملجتمع من �لغذ�ء �ل�شمكي.
�أب�����و ����ش���امل ( وه����و من  وي���ق���ول ) 
�شيادي خور خوير :« بالطبع نحن 
تكون منطقتنا  ب��اأن  فخورون جد� 
�لتابعة  �ل��وق��ود  مل�شتودعات  م��ق��ر� 
�لتي تعد مفخرة  �أدن��وك  ل�شركتنا 
نرجوه  ما  وك��ل  �قت�شادية  وطنية 
م��ن��ه��ا ه���و �أن ي�����ش��ك��ل وج���وده���ا يف 
ديرتنا حافز� لرد �جلميل لأهايل 
خورخوير باإن�شاء حمطة يف ميناء 
�ل�شيد توفر لهم �حتياجاتهم من 

�لوقود.

�ل�شحي.
وي��ق��ول �أح��م��د �ل�����ش��ح��ي : ل��و كان  
�ل�شيار�ت  ب���وق���ود  ي��ت��ع��ل��ق  �لأم������ر 
ب�شيطة  ت�����ك�����ون  �مل�������ش���ك���ل���ة  ف�������ان 
بالذهاب  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ت��غ��ل��ب  ومي��ك��ن 
�ىل حم��ط��ات �ل��وق��ود �ل��ق��ري��ب��ة �أو 
�لبعيدة بيد �أن �مل�شكلة هي عوي�شة 
جد� لأنها ترتبط بطر�د�ت �ل�شيد 
�لتي ل ميكنهم نقلها �ىل حمطات 
�لوقود وتاليا نحاول �لتغلب عليها 
�لبال�شتيكية  �خلز�نات  با�شتخد�م 
تعبئتها  �مل�����ش��ق��ة  م���ن  ي��ك��ون  �ل��ت��ي 
�شيد  رحلة  لتنظيم   تكفي  بوقود 

ت�شتقرق يوما كامال.

ور�سة يف »تخطيط القلب الكهربائي« مب�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام – اأم القيوين  

الأر�سيف الوطني يعزز قيم القائد املوؤ�س�س لدى طلبة الربامج ال�سيفية 

•• اأم القيوين ـ الفجر 

�ل�شيخ  م�شت�شفى  يف  �أم�س  �أعمالها  �نعقدت  عمل  ور�شة  يف  �مل�شاركون  �أك��د 
خليفة �لعام يف �أم �لقيوين �حد مبادر�ت رئي�س �لدولة حفظه �هلل على �أهمية 

تخطيط �لقلب �لكهربائي يف ت�شخي�س وعالج حالت �لقلب �لطارئة.
وذكر �ملدير �لتنفيذي للم�شت�شفى ليام دويف �ن �مل�شت�شفى �أجرى خالل �لعام 
�حلايل ما يزيد على 2000 تخطيط قلب  فيما ��شتقبل ق�شم �لطو�رئ نحو 

�أل��ف حالة من خمتلف �حل��الت و�لتي ت�شمل ح��الت �لقلب و�حلالت   26
�ملر�شية  �لطارئة �لأخرى و��شابات �حلو�دث �ملختلفة .

 50 مب�شاركة  �مل�شت�شفى   يف  �ل��ط��و�رئ  ق�شم  نظمها  �لور�شة  �ن  �ىل  ولفت 
�شخ�شاً من �أخ�شائي  ق�شم �لطو�رئ، و�لعناية �ملركزة، و�لباطنية، و�لتخدير، 
�لقلب مع  �لأ�شا�شية عن تخطيط  �ملعلومات  �أبرزها   وغطت مو��شيع عدة 
�شرح و�يف للتغر�ت �لتي حتدث يف حالت �لأزمات �لقلبية، و�حت�شاء ع�شلة 
�لتي حتدث  �لتغر�ت  تو�شيح  و�أي�شاً  �لقلب،  �نتظام �شربات  �لقلب، وعدم 

يف حالت �لت�شمم و�لإغماء، و�لتغر�ت �لناجتة عن �ختالل معدل �لأمالح 
يف �لدم. ولفت دويف �إىل �أن �مل�شت�شفى يوفر ت�شخي�س وعالج �أمر��س �لقلب 
�لقلب  �إىل مركز طب وجر�حة  �لطارئة، ويقوم بتحويل �حل��الت �حلرجة 
و�لأوعية �لدموية يف م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لتخ�ش�شي- ر�أ�س �خليمة يف 
وقت قيا�شي وفقاً للمعاير �لدولية، كما يقوم كذلك مبتابعة حالت �لقلب 
يف �لعياد�ت �خلارجية. و��شاف �أن �لور�شة تهدف �ىل تقدمي خدمات طبية 
متميزة  ملر�شى �لقلب يف م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لعام- �أم �لقيوين ، وذلك 

من خالل تطوير �ملهار�ت �لعلمية و�لعملية ملقدمي �لرعاية �ل�شحية، حيث 
��شتخدمت �أجهزة �ملحاكاة �ملتخ�ش�شة يف تخطيط وحتليل كهرباء �لقلب.

�مل�شتمر �لتي  �لتعليم �لطبي  �إطار برنامج  تاأتي يف  �لور�شة  �أن هذه  و�أو�شح 
و�لفنية وهي معتمدة من  و�لتمري�شية  �لطبية  �مل�شت�شفى لكو�دره  ينفذها 
قبل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع بو�قع 11.5 �شاعة تدريبية، حيث غطت 
�ملحا�شر�ت �لعلمية كافة �ملو��شيع �لرئي�شة يف جمال تعريف تخطيط �لقلب 

�لكهربائي وتطبيقه.

•• ابوظبي-الفجر:

لر�شالته  �أد�ئ����ه  �إط���ار  يف  وفعالياته  �أن�شطته  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف  ي��و����ش��ل 
و�أهد�فه يف ن�شر قيم �ملو�طنة �ل�شاحلة وتعزيز �لهوية �لوطنية وتر�شيخ 
�ل����ولء و�لن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن ب��ني �لأج���ي���ال ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام، ف��ق��د ��شتقبل 
�لأر�شيف �لوطني مبقره حو�يل 100 طالب وطالبة يف رحلتني علميتني 
قام بها �مل�شاركون يف كل من مبادرة �ملخيم �ل�شيفي ملركز �أبوظبي �لن�شائي، 
و�ملخيم �ل�شيفي �لأول للمركز �لوطني للتاأهيل يف يومني متتاليني، وقد 
قدم �لأر�شيف �لوطني للطلبة حما�شرة بعنو�ن )�لهوية �لوطنية و�لولء 
و�لنتماء .. قيم وطنية عليا( مبقر �ملركز �لوطني لل�تاأهيل، ونظم لطالبات 

خميم مركز �أبوظبي �لن�شائي ور�شة قر�ئية يف كتاب )ز�يد من �لتحدي �إىل 
�لحتاد(.

وينطلق �لأر�شيف �لوطني يف �هتمامه بالطلبة وبناء �لأجيال �ملثقفة �لتي 
حتافظ على مكت�شبات �لوطن وت�شارك ب�شورة فعالة يف تنميته ورفعته، من 
دوره يف �لتن�شئة �لوطنية لالأجيال - عر غر�س �لقيم �لتي تعزز �لنتماء 

للوطن و�لولء لقيادته �حلكيمة، وت�شهم يف تر�شيخ �لهوية �لوطنية. 
ويغتنم �لأر�شيف �لوطني عام 2018 )عام ز�يد( لكي يحفز �لأجيال على 
�لتي تعزز �لنتماء  �ملوؤ�ش�س �لدرو�س و�لعر  �لقائد  �أن ت�شتلهم من �شرة 
�أي�شاً  وتعزز  �لوطنية،  �لهوية  وتر�شخ  �حلكيمة،  للقيادة  و�ل��ولء  للوطن، 
�لبناء  مو��شلة  �شتتوىل  �لتي  �لأج��ي��ال  نفو�س  يف  �ل�شاحلة  �ملو�طنة  قيم 

و�لتطور. 
و�إمياناً من �لأر�شيف �لوطني باأهمية �لتن�شئة �لوطنية لدى �لطلبة فاإنه 
�لوطني”  “�ملثّلث  تر�شيخ  على  �لقر�ئية  وور���ش��ه  حما�شر�ته  عر  يعمل 
�لقَيم  ملا لهذه  �ملتمّثل بالهوية و�ل��ولء و�لنتماء يف نفو�س �لطلبة، نظر�ً 
مكت�شبات  وحماية  �ل�شاحلة،  �مل��و�ط��ن��ة  حتقيق  يف  مهم  �أث��ر  م��ن  �ل��ث��الث 

�لدولة، وتعزيز روح �لتالحم بني �أبنائها.
�لقر�ئية  ور���ش��ه  ع��ر  يعزز  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  ف��اإن  نف�شه  �ل�شعيد  وعلى 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  قيم  �لطلبة  ل��دى  ز�ي��د  �ل�شيخ  �شرة  يف 
ت�شيء  منار�ت  و�أقو�له  ز�ي��د  �ل�شيخ  �أفعال  تظل  وبذلك  وماآثره،  �شلطان 
فقد  بالهوية،  و�لتم�شك  �ل��وط��ن  ح��ب  �لنفو�س  يف  وتر�شخ  �لنجاح  دروب 

وهب –طيب �هلل ثر�ه- نف�شه لبناء وطنه وخدمة �أبناء جمتمعه وحتقيق 
طموحاتهم وتطلعاتهم يف �حلياة �لكرمية و�ل�شعيدة.

يذكر �أن زيارتي �لطلبة قد ��شتملت على جولة يف رحاب �لأر�شيف �لوطني؛ 
�إذ قام �لطلبة بزيارة مكتبة �لإمار�ت، وقاعة �إ�شعاد �ملتعاملني، وتعرفو� على 
مقتنياتهما وخدماتهما، ثم تابع �لطلبة فيلماً ثالثي �لأبعاد بتقنية عالية 
عن تاريخ دولة �لإمار�ت وحا�شرها و�آفاق م�شتقبلها يف قاعة �ل�شيخ حممد 

بن ز�يد للو�قع �لفرت��شي.
�لتي ت�شم مناذج  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  بقاعة  �إعجابهم  �لطلبة  و�أب��دى 
من �لوثائق �ملكتوبة، و�خلر�ئط، و�ل�شور �لفوتوغر�فية �لتاريخية، وتوثق 

ملر�حل قيام �حتاد دولة �لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

�أع���ل���ن���ت �م�������س ك���ل م���ن ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم 
تكر�س  �لتي  �لبحثية  �جلامعة   - و�لتكنولوجيا 
�كت�شاف  خ��الل  م��ن  بالتعلم  للنهو�س  جهودها 
�ل��ي��اه لالت�شالت  و���ش��رك��ة   - �مل��ع��رف��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
�لعاملية  �ل�����ش��رك��ة  �شات”-  “�لياه  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة 
�ل�شناعية  �لأق���م���ار  ت�شغيل  جم���ال  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�لتابعة ل�شركة مبادلة للتنمية - �أن خمتر �لياه 
وجتميع  بناء  مهام  بنجاح  �أمت  قد  للف�شاء  �شات 
�شناعي  قمر  لأول  �لهند�شي  �لنموذج  وفح�س 
ي��ت��م ت��ط��وي��ره د�خ����ل �مل��خ��ت��ر حت��ت ����ش��م “ماي 
�مللتحقني برنامج  �لطلبة  1” من قبل   - �شات 
بجامعة  �ل��ف�����ش��اء  وت��ق��ن��ي��ات  ن��ظ��م  يف  �ملاج�شتر 

خليفة.
“ ماي  “ للقمر  �لهند�شي  “ �لنموذج  بناء  ومت 
“- وهو ن�شخة طبق �لأ�شل عن �ل�شكل  �شات1- 
و�ختباره   - �جل��دي��د  �ل�شناعي  للقمر  �لنهائي 
�لإطالق  ظ���روف  حت��اك��ي  بيئة  يف  مكثف  ب�شكل 

و�لعمل يف �لف�شاء. 
وقد مت عر�س �لنموذج �لهند�شي ونتائج �لفح�س 
لوفد  �شات” للف�شاء  “�لياه  خمتر  يف  �لأخ��ر 
من �شركة �لياه �شات بالإ�شافة �إىل �أع�شاء �لهيئة 
�لأكادميية و�لطلبة يف جامعة خليفة.. و�عتمدت 

جلنة �ملر�جعة جاهزية �لنموذج �لهند�شي لإنتاج 
�لقمر �ل�شناعي “ماي �شات1-«.

ل�شركة  �شات1-”  “ماي  ت�شليم  �مل���ق���رر  وم���ن 
بحلول  نا�شا  �شركة  و  �ل�شناعية  �لأقمار  �إط��الق 
�شهر �شبتمر وذلك ��شتعد�د� لإطالقه يف �لربع 
“مار�س”  �لعام �جل��اري من من�شة  �لأخ��ر من 
لإطالق �ملهمات �لف�شائية عر �لرحلة “�شيقن�س 

�أو �إي10” �ملتوجهة ملحطة �لف�شاء �لدولية.
ويقوم “ماي �شات - 1”، �لقمر �مل�شمم لأغر��س 

تعليمية، بالتقاط �شور لدولة �لإمار�ت �لعربية 
عملية  ��شتعر��س  بغر�س  �لف�شاء  م��ن  �ملتحدة 
�لقمر  ���ش��ي��خ��ت��ر  ك��م��ا   ، ب��ع��د  �ل���ش��ت�����ش��ع��ار ع���ن 
�أيون جديدة مت  ليثيوم  بطارية  ا  �أي�شً �ل�شناعي 

ت�شميمها وتطويرها يف جامعة خليفة.
للف�شاء  �شات”  “�لياه  خم��ت��ر  ت��اأ���ش��ي�����س  ومت 
مع  بالتعاون  م�شدر  معهد  يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  يف 
تي  �أي  “�أوربيتال  و���ش��رك��ة  ���ش��ات  �ل���ي���اه  ���ش��رك��ة 
ل�شركة نورثورب  ت�شميتها  �أعيدت  و�لتي  كي” - 

وتعزيز  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف   - ل��الب��ت��ك��ار  غ���روم���ان 
�ل��ت��ق��ن��ي��ات يف ق��ط��اع �ل��ف�����ش��اء مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 
متقدمة  �إجن����از�ت  حتقيق  يف  �ل��دول��ة  طموحات 
�شات”  “�لياه  خمتر  ويعد  �لف�شاء.  جم��ال  يف 
�لأول من نوعه لأنظمة �لف�شاء يف �لدولة وهو 
جمهز مبر�فق لإن�شاء وجتميع وفح�س �لأقمار 
باأحجام  �شات”  “كيوب  �ل�����ش��غ��رة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
“�شم  �مل��ث��ال:  �شبيل  “على  وح���د�ت   6 �إىل  ت�شل 
10x20x30«و كتلة تزن 12 كغ.. وهو جمهز 

VHF// مبحطة �أر�شية تدعم تردد�ت متعددة
عمل تلقائية. وبقدر�ت   /UHF/S

وقالت منى �ملهري �لرئي�س �لتنفيذي لالأ�شول 
وفخورون  �شعد�ء  “ �إننا  �شات  – �لياه  �لب�شرية 
م�شرة  يف  �لبارز  �لإجن��از  لهذ�  �لطلبة  بتحقيق 
�شات  �لياه  �شات للف�شاء.. و تفخر  �لياه  خمتر 
من  للف�شاء  �لوطنية  لال�شرت�تيجية  بدعمها 
�لبتكار  ق���ادرة على  ك���و�در وطنية  �إع���د�د  خ��الل 
و�لعمل ب�شغف يف �شبيل تر�شيخ مكانة �لدولة يف 

قطاع �لف�شاء.. �إن هذ� �لإجناز ثمرة ل�شر�كتنا مع 
جامعة خليفة و�شركة نورثروب غرومان لتكوين 
يف  بتخ�ش�س  للهند�شة  ماج�شتر  برنامج  �أول 
�ملنطقة”  م�شتوى  على  �لف�شاء  وتقنيات  نظم 
�مللتحقني  �لطلبة  در����ش��ة  ب��رن��ام��ج  م��ن  وك��ج��زء 
وتقنيات  نظم  تخ�ش�س  يف  �ملاج�شتر  برنامج 
�لف�شاء.. يعمل �لطلبة على م�شاريع بحثية ذ�ت 
“ كيوب  �شلة ببناء �لأقمار �ل�شناعية �ل�شغرة 
�شات “.. حيث يقدم �ملختر لطلبة جامعة خليفة 
و�أع�شاء �لهيئة �لأكادميية �ملر�فق �لالزمة لبناء 
�ملر�فق  وتعمل  �شغرة.  �شناعية  �أقمار  و�ختبار 
ذ�ت �لتقنية �لعالية و�ملتخ�ش�شة كمن�شة لبحوث 
م�شتقبلية يف تقنيات �لف�شاء مما ي�شمح ملوؤ�ش�شات 
كوكالة �لإمار�ت للف�شاء بالعمل مع �لباحثني يف 

م�شاريع م�شرتكة تتميز بالبتكار.
برنامج  ت���ق���دم  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
و�لف�شاء..  �ل���ط���ر�ن  ه��ن��د���ش��ة  يف  ب��ك��ال��وري��و���س 
نظم  يف  �لخ��ت��ي��اري��ة  �لتخ�ش�شات  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لعديد  من  كجزء  تقدم  �لتي  �لف�شاء  وتقنيات 
من بر�مج �ملاج�شتر �ملختلفة. وت�شمل �لر�مج 
�لأك���ادمي���ي���ة �لأخ�����رى يف �جل��ام��ع��ة �ل��ت��ي تدعم 
علوم  �لف�شاء  بقطاع  �ملتعلقة  و�لتعليم  �لأبحاث 
�ملو�د  وه��ن��د���ش��ة  وع��ل��وم  و�مل��ع��ل��وم��ات  �لكمبيوتر 

بالإ�شافة �إىل هند�شة �ملياه و�لبيئة.

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع 
يف مكتبه مبقر وز�رة �لدفاع باأبوظبي �م�س، �شعادة �ل�شيخ خالد 
لدى  �لبحرين  �شفر  �آل خليفة  بن حمد  بن علي  بن عبد�هلل 

�لدولة، بح�شور عدد من كبار م�شوؤويل و�شباط وز�رة �لدفاع.
�مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو��شيع  مناق�شة  �للقاء  خالل  وجرى 
مبا  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  وتطوير  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  وب��ح��ث 

ي�شهم يف حتقيق �مل�شالح �مل�شرتكة بني �لبلدين �ل�شقيقني.

�ل�شيد  �ليوم، مع  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  كما بحث معايل حممد 
و�لتكنولوجيا  �ل�شتحو�ذ  وكالة  مفو�س  �شوزوكي  يو�شيوكي 
تعزيز  �شبل  �ليابانية،  �لدفاع  وز�رة  يف  �للوج�شتية  و�خلدمات 
�لتعاون يف �ملجالت �لأمنية و�لدفاعية. و�أكد �جلانبان، خالل 
�للقاء، عمق �لعالقات �لتي تربط بني دولة �لإم��ار�ت و�ليابان 
بف�شل دعم وتوجيهات  ��شرت�تيجياً كبر�ً  و�لتي ت�شهد تطور�ً 
ق��ي��ادت��ي �ل��ب��ل��دي��ن �ل�����ش��دي��ق��ني. ح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء ع���دد م��ن كبار 
�لياباين  �لع�شكري  و�مللحق  �ل��دف��اع،  وز�رة  و�شباط  م�شوؤويل 

لدى �لدولة.

•• اأبوظبي-وام:

و�شل عدد م�شاريع �إد�رة �لنفايات �ل�شلبة يف �إمارة �أبوظبي �إىل 32 م�شروعا خالل �لعام 
�أرقام مركز �لإح�شاء �لتي �أظهرت �أن �إجمايل كمّية �لنفايات �ل�شلبة  2017 .. بح�شب 
�ملائة غر  98.1 يف  منها  �ملا�شي  �لعام  نهاية  مليون طن يف   9.657 بلغ  �لإم���ارة  يف 
خطرة ول ي�شاحب وجودها م�شكالت بيئية وي�شهل �لتخل�س منها بطريقة �آمنة بيئيا.

ن�شاطات  مثل   - �مل��ج��الت  مبختلف  �لإم����ارة  يف  �لق��ت�����ش��ادي  �لنمو  زي���ادة  و��شتوجبت 
�لإن�شاء�ت و�لهدم بطريقة �آمنة بيئيا و�لن�شاط �ل�شناعي و�لتجاري و�لزر�عي - تعزيز 
�أرقام  وبح�شب  �لنا�شئة.  �لنفايات  كمية  �لنمو يف  للحد من  �لنفايات  ممار�شات خف�س 
مركز �لإح�شاء.. فاإن كمّية �لنفايات �لنا�شئة يف �إمارة �أبوظبي �نخف�شت خالل �لفرتة 
نفايات  ن�شيب  بلغ  فيما  �مل��ائ��ة..  يف   25.4 بنحو   2017 ع��ام  �إىل   2012 ع��ام  م��ن 
�لإن�شاء�ت و�لهدم 41.7 يف �ملائة من �إجمايل كمّية �لنفايات لعام 2017.. بينما و�شل 

ن�شيب �لفرد �ليومي من �لنفايات �لبلدية �إىل نحو 1.27 كجم/يوم. وبلغ معدل �إنتاج 
�ألف طن يوميا..   25.96 2017 �إىل نحو  �أبوظبي خالل  �إمارة  �لنفايات �ليومي يف 
من  �مل��ائ��ة  يف   67.1 نحو  �إىل  �لكمّية  ه��ذه  “ م��ن  “ �أب��وظ��ب��ي  م�شاهمة  و�شلت  بينما 
كمية  بلغت  ح��ني  يف  ط��ن..  مليون   6.358 وب��و�ق��ع  �مل��ت��ول��دة  �لنفايات  كمية  �إج��م��ايل 
1.7 مليون طن ملنطقة �لظفرة.  1.422 مليون طن ونحو  �لنفايات مبنطقة �لعني 
28.4 يف �ملائة منها يتم بو��شطة  �أن  �أ�شلوب معاجلة �لنفايات.. تظهر �لأرق��ام  وب�شاأن 
�إىل  �ملحّولة  �ل�شلبة  �لنفايات  ن�شبة  بلغت  بينما   2017 �لعام  خ��الل  �لتدوير  عملية 
�لبلدية  �لنفايات  كمّية  وبلغت  �لنفايات.  كمية  �إج��م��ايل  من  �ملائة  يف   2.2 من  �شماد 
�ل�شلبة يف �إمارة �أبوظبي عام 2017 نحو 1.37 مليون طن.. مت �لتخل�س من 57 يف 
�ملائة منها عن طريق �لدفن �ل�شحي. ي�شار �إىل �أن حكومة �أبوظبي - وحر�شا منها على 
توفر بيئة �شحية عمر�نية �شحية- �أولت �هتماما خا�شا باآلية �لتخل�س من �لنفايات 

وفق �أحدث �لأ�شاليب ومن خالل تطبيق �لتقنيات �حلديثة.

البواردي يبحث التعاون مع ال�سفري 
البحريني وم�سوؤول ياباين

2017 خالل  اأبوظبي  يف  النفايات  لإدارة  م�سروعا   32

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  �أه����اب����ت 
و�ملهملة  �ملهجورة  �مل��ب��اين  مبالكي 
�أبوظبي  يف خمتلف مناطق مدينة 
�لبلدية  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  و���ش��و�ح��ي��ه��ا 
على  ل���ل���ح�������ش���ول  وم����ر�ج����ع����ت����ه����ا 
�ل���رت�خ���ي�������س �ل����الزم����ة م���ن �أج���ل 
�أ����ش���رع وقت  �إز�ل���ت���ه���ا وه��دم��ه��ا يف 
ممكن، �أو �شيانتها وتاأهيلها، وذلك 
�مل��ظ��ه��ر �حل�شاري  ح��م��اي��ة  ب��ه��دف 
ل�شحة  و�شوناً  وحتقيقاً  للمدينة 
�شعياً  و�شالمتهم،  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�لتخطيط  د�ئ������رة  م���ن  وح���ر����ش���اً 
�لعمر�ين و�لبلديات على مو�جهة 

م�شوهات �ملظهر �لعام.
�لبلدية  �شمن �لإطار ذ�ته ر�شدت 
و�مل�شوهة  �ملهجورة  و�لفلل  �ملباين 
ل��ل��م��ظ��ه��ر �ل�����ع�����ام د�خ�������ل ج���زي���رة 
�أب��وظ��ب��ي، ح��ي��ث ب��ل��غ �ل��ع��دد �ملقدر 
للمباين �ملهجورة 90 مبنى منها: 
و10   ، ف��ي��ال  و66  ب��ن��اي��ات،   10
خا�شة،  م��ب��ان  و4  حكومية  م��ب��ان 

وت��و����ش��ل �ل��ب��ل��دي��ة �ل��ع��م��ل �ل���الزم 
ل���ش��ت�����ش��د�ر �ل�����ق�����ر�ر�ت �لإد�ري�������ة 
�ل���الزم���ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ك���ل مبنى 

منفرد�ً ح�شب و�شعه.
 و�أ�شافت �لبلدية �أن �إد�رة �لرقابة 
�ملدينة  مركز  بلدية  يف  و�لتفتي�س 
�ملهجورة  �مل����ب����اين  ب���ر����ش���د  ت���ق���وم 
و�إخطار  �ل��ع��ام  للمظهر  و�مل�شوهة 
�ملبنى  و�إ�شغال  �شيانة  ب�شاأن  �ملالك 
�أو ه��دم��ه.   وق��د �ت��خ��ذت �لبلدية 
خ����الل �ل���ف���رتة �مل��ا���ش��ي��ة ق�����ر�ر�ت 
باإز�لة 44 مبنى مهجور� وم�شوهاً 
�إز�لة  بالفعل  ومت  �ل��ع��ام،  للمظهر 
�إز�ل���ة  �ل��ب��ل��دي��ة  وت�شتكمل  بع�شها 

�لعدد �مل�شتهدف. 
�شيانة  تر�خي�س  ق�شم  ي��ق��وم  كما 
�لفنية  �خل���دم���ات  ب������اإد�رة  �مل���ب���اين 
�ملهجورة  �مل���ب���اين  ع��ل��ى  ب��ال��ك�����ش��ف 
و�إع���د�د  �ل��ع��ام،  للمظهر  و�مل�شوهة 
ل��ت��ق��ي��ي��م حالة  �ل��ك�����ش��ف  ت���ق���اري���ر 
�لك�شف  جلنة  �إىل  ورف��ع��ه��ا  �مل��ب��اين 
لتخاذ  �مل����ه����ج����ورة  �مل����ب����اين  ع���ل���ى 
�ل��������الزم ح����ي����ال �مل����ب����اين �ل����ت����ي مل 

ي�شتجب مالكها بعد �نق�شاء مهلة 
�لإخطار، كما تتوىل جلنة �لك�شف 
و�مل�شوهة  �مل��ه��ج��ورة  �مل���ب���اين  ع��ل��ى 
�لتقارير  در�����ش���ة  �ل���ع���ام  ل��ل��م��ظ��ه��ر 

ب�شاأن  �لتو�شيات  و�إع��د�د  �ملرفوعة 
�ملباين ح�شب عمل �للجنة.

وح��������ول خم����اط����ر ت����ل����ك �لأب����ن����ي����ة 
�مل����ه����ج����ورة ع���ل���ى �مل���ج���ت���م���ع �أك�����دت 

�مل���ه���ج���ورة  �مل����ب����اين  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة 
تعك�س  ل  �لعام  للمظهر  و�مل�شوهة 
�لوجه �جلمايل و�حل�شاري ملدينة 
متطلبات  حت���ق���ق  ول  �أب����وظ����ب����ي، 

�لأمن و�ل�شالمة و�ل�شحة �لعامة، 
�ل�شكان  حياة  على  خ��ط��ر�ً  وت�شكل 
�شاغلي  �أو  �ملجتمع  �أف��ر�د  و�شالمة 
�لناحية  على  �شلباً  وت��وؤث��ر  �ملبنى، 

و�مل�شاكن  للمنطقة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�لأخرى �لو�قعة يف حميطها.

�لتي  �لإج����������������ر�ء�ت  ب���������ش����اأن  �أم��������ا 
للقانون  وف���ق���اً  �ل��ب��ل��دي��ة  ت��ت��خ��ذه��ا 
�ملهملة،  �لأبنية  تلك  مالكي  بحق 
�ملباين  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  ف���اأو����ش���ح���ت 
�لعام  للمظهر  و�مل�شوهة  �مل��اأه��ول��ة 
يتم  و�ل��ت��اأه��ي��ل  لل�شيانة  و�ل��ق��اب��ل��ة 
و�شرورة  ب��اأه��م��ي��ة  م��الك��ه��ا  �إن�����ذ�ر 
�لقيام  ع���دم  ح���ال  ويف  ���ش��ي��ان��ت��ه��ا، 
خالل  �ملطلوبة  �ل�شيانة  ب��اأع��م��ال 
�لبلدية  لهم توجه  �ملمنوحة  �ملهلة 
�للو�ئح  ح�����ش��ب  خم��ال��ف��ة  �إل���ي���ه���م 
�ل�شاأن  ب��ه��ذ�  �مل��رع��ي��ة  و�ل���ق���و�ن���ني 
وحتويلها �إىل نيابة �لبلدية لتخاذ 
�لالزمة.  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �لإج�������ر�ء�ت 
وع��ل��ى ه���ذ� �ل�����ش��ع��ي��د ف��ق��د وجهت 
�حلايل  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ  �لبلدية 
33  خم��ال��ف��ة  حتت  �لآن  وح��ت��ى 
و11خمالفة  �ل��ع��ق��ار،  �إه��م��ال  بند 
بال�شيانة  �لقيام  )ع��دم  بند  حت��ت 
�شالمة  على  للمحافظة  �ل��الزم��ة 
و�شع  ومت   ، �ل��ع��ام(  و�ملظهر  �ملبنى 

مبنى  وه��دم  باإخالء  �إخطار  �إ�شعار 
مهجور �أو �شيانة ل�  64 مبنى من 
خمتلف �لأنو�ع . و�أ�شافت �لبلدية 
�أن �ملباين �ملاأهولة و�ملتهالكة و�لتي 
ت�شكل خطر�ً و�شيكاً ُتعامل معاملة 
�إىل  �مل��ه��ج��ورة وي��ت��م رفعها  �مل��ب��اين 
�لالزمة  �ل��ق��ر�ر�ت  لإ���ش��د�ر  جلنة 
�ملتبعة،  �لإج����ر�ء�ت  ح�شب  ب�شاأنها 
�لأم���ر. ونوهت  ل��زم  �إذ�  و�إخ��الئ��ه��ا 
�مل�شتهدفة  �مل���ب���اين  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة 
بحملة �لإز�لة هي عبارة عن مبان 
م���ه���ج���ورة ف�����رت�ت ط��وي��ل��ة �لأم����ر 
ح�شاري  غ��ر  منظر�  خلف  �ل���ذي 
يتنا�شب  ل  و�ل�����ش��و�رع  �لأح��ي��اء  يف 
و�جلمالية  �لعمر�نية  �لنه�شة  مع 
مدينة  ت�شهدها  �لتي  و�ل�شياحية 
�أب���وظ���ب���ي و����ش���و�ح���ي���ه���ا.. ك��م��ا �أن 
عبئاً  ت�شكل  �أ�شبحت  �مل��ب��اين  ه��ذه 
ن��ظ��ر� لرت�كم  ل��ل�����ش��ك��ان  و�إزع����اج����اً 
�لأع�شاب  ومنو  و�لنفايات  �لأتربة 
�حل�شر�ت  و�ن���ت�������ش���ار  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي��ة 
و�لقو�ر�س مبا يهدد �شحة �ل�شكان 

ور�حتهم.

ر�سدت 90 مبنى مهماًل يف اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي تزيل 44 مبنى مهجورا يف اأبوظبي حفاظًا على املظهر العام و�سونًا ل�سحة ال�سكان و�سالمتهم  
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اأخبـار الإمـارات
العالمة ابن بيه يدعو اإىل »ماأ�س�سة« منظومات الإفتاء يف الدول الإ�سالمية

•• اأبوظبي-وام:

لالإفتاء  �لإم����ار�ت  جمل�س  رئي�س  بيه  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لعالمة  معايل  �أك��د 
�إىل ماأ�ش�شة منظومة  �لإره��اب �لأوىل.. د�عيا  �لفتاوى بو�بة  �أن فو�شى 
�لإفتاء على م�شتوى �لدول �لإ�شالمية ملكافحة �أي فتاوى بت�شريع �لقتل 
“ جمل�س  �إن�شاء  �إن  قال معاليه  �ل�شدد..  �لدماء. ويف هذ�  ��شتباحة  �أو 
�لت�شامح ومكافحة فكر  �ل��دول��ة يف  “ ي��ع��زز جت��رب��ة  ل��الإف��ت��اء  �لإم����ار�ت 
�ملنحرفة..  �أو  �ل�شاذة  �لفتاوى  �أم��ام  �لطريق  وقطع  و�لإره��اب  �لتطرف 
�شاأنها  من  وممار�شات  �أدو�ت  على  �لإجماع  �إىل  �لإ�شالمي  �لعامل  د�عيا 
�أنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف   - و�أك���د  �لإره����اب.  ف��ت��اوى  وحتييد  تعطيل 
�لإمار�ت - �أهمية حتويل �لجتهاد�ت �إىل عمل موؤ�ش�شي يف خمتلف �لدول 
بكل  �مل���اأزوم  �لفكر  وحملة  �ملتطرفني  �أم���ام  �لطريق  لقطع  �لإ�شالمية 

�أدو�تنا يف مو�جهة  “ علينا كمجتمعات م�شلمة تعزيز  �أطيافه.. م�شيفا 
�شار  �ل��ذي  �لفتوى  م�شار  �ن��ح��ر�ف  وت�شويب  و�لقتل  �لإره���اب  ف��ت��اوى 
�لباطنية”.  �لإره��اب و�جلماعات  يد م�شرعي  تاأثر� يف  �لأك��رث  �ل�شالح 
�ملرجعيات  فيه  تتفق  مذهبيا  �إجماعا  يتطلب  �لتفعيل  ذلك  �أن  و�أو�شح 
تتوحد  �ل�شبهات  تلك  ح��ي��ال  وث��اب��ت  و����ش��ح  ت�شور  و���ش��ع  على  �لدينية 
عره فتاوى جترمي وحترمي �لإرهاب وقتل �لأنف�س على م�شتوى �لدول 
�لإ�شالمية. و�أ�شار �إىل �أن �جلماعات �لد�عمة لالإرهاب ��شتقطبت �لعديد 
من �ملغرر بهم بالعتماد على �شبهات متعلقة بالتف�شر �مل�شوه لن�شو�س 
ن�شو�س  �جتز�ء  تعمدو�  فيما  �ل�شريفة  �لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن 

�لآيات و�لأحاديث و�إنز�لها يف غر منازلها خلدمة ماآربهم �لفا�شدة.
وو�شف �بن بيه جهود ت�شويب م�شار �لإفتاء يف �لعامل �لعربي ب� “ �لعالج 
�ملثايل “ للتعامل مع �لتطرف كتدخل عالجي ووقائي ��شتباقي .. م�شر� 

�إىل �أن �إعالء قيمة �لإفتاء و�إنهاء تطفل �ملاأزومني و�ملت�شددين عليه عر 
و�لكر�هية  �لعنف  ترير  ثقافة  لنهاية  ب��د�ي��ة  �شيكون  �ملختلفة  �ملنابر 
يف  �ملتمثل  �مل�شكلة  �أ�شل  قد عاجلنا  نكون  “ بذلك  و�أ���ش��اف  و�لإره����اب. 
�إع��الء قيمة  �أهمية  �إىل  �ملق�شود” .. لفتا  و�لجتز�ء  �ملتعمد  �لتحريف 
�لإفتاء وت�شويب م�شار�ته وتنقيته من �شو�ئب �ل�شالل و�إغو�ء �ملغالني.

�أن  معاليه  �أو���ش��ح   .. ل��الإف��ت��اء  �لإم����ار�ت  جمل�س  ب����اأدو�ر  يخت�س  وفيما 
�مل�شائل  وف���ق  �ل��دول��ة  يف  �ل�شرعية  �ل��ف��ت��اوى  �إ����ش���د�ر  �شيتوىل  �ملجل�س 
م���ن �جل���ه���ات �حلكومية  ع��ل��ى ط��ل��ب  ب��ن��اء  �أو  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  و�مل���و����ش���وع���ات 
�ل�شرعي يف  �لإفتاء  و�ملوؤ�ش�شات و�لأف��ر�د و�شيتوىل �لرتخي�س مبمار�شة 
�لدولة، وتاأهيل �ملفتيني وتدريبهم وتنمية مهار�تهم �إ�شافة �إىل �إ�شد�ر 
�لدر��شات و�لأبحاث �ل�شرعية ذ�ت �ل�شلة، و�لإ�شر�ف على مر�كز �لفتوى 
 “ �إن�شاء  �أن  �إىل  ي�شار  و�لأوق���اف.  �لإ�شالمية  لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  يف 

يف  �لرثية  �لدولة  لتجربة  ��شتكمال  “ ياأتي  لالإفتاء  �لإم���ار�ت  جمل�س 
و�ل��ذي عرت  �لكر�هية  �لتطرف ومو�جهة خطاب  جمال ت�شويب فكر 
و�لفكري  �لت�شريعي  �مل�شتويني  على  �لر�ئدة  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  عنه 
وز�رة  و��شتحدثت  و�لكر�هية  �لتمييز  مكافحة  قانون  �أ�شدرت  حيث   ..
للت�شامح،  �لدويل  �ملعهد  باإن�شاء  �إ�شد�رها قانونا  �إىل  �إ�شافة  للت�شامح.. 
و�إطالق �لرنامج �لوطني للت�شامح وجائزة حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
فيما  �حل�شاري..  �لثقايف  للتو��شل  ر��شد  بن  حممد  ومركز  للت�شامح، 
��شت�شافت �لعديد من �ملر�كز و�ملنتديات �خلا�شة مبحاربة فكر �لت�شدد 
�جلهود  تلك  حظيت  وق��د  ودول��ي��ا.  �إقليميا  �لتعاي�س  خ��ط��اب  وتعميم 
بتقدير عاملي بعدما �حتلت �لإمار�ت �ملركز �لأول �إقليميا و�لثالث عامليا 
�لعاملي  �ل�شنوي  �لكتاب  �ملدرج �شمن منهجية تقرير  �لت�شامح  يف موؤ�شر 

لعام 2016 و�ل�شادر عن معهد �لتنمية �لإد�رية يف �شوي�شر�.

ت�ستهدف 250 ع�سوًا حتى نهاية العام اجلاري

�سبكة ال�سارقة حلماية الطفولة ت�ستقطب 46 ع�سوًا جديدًا يف غ�سون اأ�سبوعني
•• ال�شارقة-الفجر:

حلماية  �ل�شارقة  �شبكة  ��شتقطبت 
�ل��ط��ف��ول��ة، �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل����ر�ئ����دة يف 
جم������ال ح���م���اي���ة �ل���ط���ف���ول���ة، 46 
ع�شو�ً جديد�ً يف غ�شون �أ�شبوعني، 
على �إثر �إعالنها فتح باب �لنت�شاب 
وت�شتهدف  �ل�����ش��ب��ك��ة،  ل��ع�����ش��وي��ات 
ع�شو�ً   250 ��شتقطاب  �ل�شبكة 
نهاية  حتى  �ملقبلة،  �لفرتة  خ��الل 
�إىل  �ل�شبكة  �لعام �جلاري، وت�شعى 
حلماية  ع��رب��ي��اً  �لأوىل  ت��ك��ون  �أن 
نهاية  �لعربي  �لوطن  يف  �لطفولة 
�نطالقتها  منذ  وتعمل   ،2019
وروؤيتها  ر���ش��ال��ت��ه��ا  ت��رج��م��ة  ع��ل��ى 
خ�شو�شاً  �ل�������ش���ارق���ة،  يف  وق��ي��م��ه��ا 
فيما يتعلق بحماية �لطفولة، مبا 
ي�شهم يف تاأمني حياة �آمنة ورعاية 
ومتكينهم  ل�����الأط�����ف�����ال،  مم����ي����زة 
على  و�ملحافظة  حقوقهم  وحماية 

�شالمتهم. 
وتهدف �ل�شبكة من خالل �ن�شمام 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  �إىل  �لأع���������ش����اء 

و�إج����ر�ء�ت  عمليات  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
ع��ل��ى ع�شوية  ل��ل��ح�����ش��ول  �ل��ت��ق��دم 
�ل�����ش��ب��ك��ة ���ش��ه��ل��ة وم���ي�������ش���رة، حيث 
مي����ك����ن ذل�������ك م�����ن خ�������الل زي�������ارة 
لل�شبكة  �لإل��������ك��������رتوين  �مل�����وق�����ع 
و�ختيار   ،)www.cpn.ae(
��شتكمال  ث��م  وم��ن  �لع�شوية،  ن��وع 
�ل��ب��ي��ان��ات �مل��ط��ل��وب��ة، ح��ي��ث هناك 
بع�س �مل�شتند�ت �ملطلوبة من �أجل 

�إمتام �لنت�شاب للع�شوية.
�شهل  �ل�����ش��ب��ك��ة  م���وق���ع  �أن  وب��ي��ن��ت 
�ل��ت�����ش��ف��ح، وي��ت��و�ف��ر ف��ي��ه خمتلف 
ي��ح��ت��اج��ه��ا �ملهتم  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات 
مبعرفة �ل�شبكة ودورها و�أهد�فها، 
�لقيم  وحزمة  وروؤيتها،  ور�شالتها 
وهويتها  �ل�شبكة  روح  ت�شكل  �لتي 
وع���ن���و�ن���ه���ا �ل���ع���ري�������س م����ن �أج����ل 
ح��م��اي��ة �ل��ط��ف��ول��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
و�لتعريف  �خل�����دم�����ات  خم���ت���ل���ف 
ومنافعها،  و�أن��و�ع��ه��ا  بالع�شويات 
�ل�شحفية  و�مل��و�د  �لخبار  وحزمة 
بال�شبكة،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�لإع���الم���ي���ة 
�لت�شال  �أرق�������ام  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

وع�شوية �ل�شباب، �شريطة �أن يكون 
تعليمية،  ملوؤ�ش�شة  منت�شباً  �ل�شاب 
و�أن يكون مهتماً مبجال �لطفولة، 
�لطلبة فهي جمانية،  �أما ع�شوية 
�لطالب  ع��م��ر  ي��ك��ون  �أن  ���ش��ري��ط��ة 
يكون  و�أن  ����ش���ن���ة،   18 م����ن  �أق������ل 
ومهتماً  تعليمية،  ملوؤ�ش�شة  منت�شباً 
مب��ج��ال �ل��ط��ف��ول��ة.  وت��اب��ع��ت: منذ 
ل��الإع��الن ع��ن ميالد  �لأول  �ل��ي��وم 
ح���ال���ة بحث  ون���ح���ن يف  �ل�����ش��ب��ك��ة 
��شرت�تيجية  �شر�كات  عن  م�شتمر 
م��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف جمال 
�آليات  وت��ط��وي��ر  �ل��ط��ف��ل،  ح��م��اي��ة 

و�لتن�شيق و�لتفاعل بني �ملوؤ�ش�شات 
�لطفل  حماية  جم��ال  يف  �لعاملة 
خ�شو�شاً،  �ل�������ش���ارق���ة  �إم��������ارة  يف 
ودولة �لمار�ت عموماً، �إىل جانب 
و�ملهنية  �مل��ع��رف��ي��ة  �ل���ق���در�ت  ب��ن��اء 
ل��ل��ع��ام��ل��ني و�مل��ت��ط��وع��ني يف جمال 
�أد�ئهم  وت��ط��وي��ر  �ل��ط��ف��ل،  ح��م��اي��ة 
�لعاملية،  �مل��م��ار���ش��ات  لأف�شل  وف��ق��اً 
وت�����ب�����ادل �خل��������ر�ت �مل���ه���ن���ي���ة بني 
حماية  جم��ال  �لعاملة  �ملوؤ�ش�شات 

�لطفل، وتطوير �أد�ئها. 
رئي�س  ب���ال���ه���ول،  ���ش��ي��خ��ة  وق����ال����ت 
�ل�شارقة  �شبكة  يف  �لإم��ن��اء  جمل�س 
حلماية �لطفولة، تتوزع ع�شويات 
وعناوين  �أن��وع  �أرب��ع��ة  على  �ل�شبكة 
ل�شروط  وف��ق��اً  وع��ري�����ش��ة،  م��ه��م��ة 
ومعاير ثابتة وحمددة وو��شحة، 
وه���ي: ع�����ش��وي��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ات، حيث 
�ملقررة  �لر�شوم  ��شتيفاء  بعد  متنح 
ملدة �شنة و�حدة، وع�شوية �لأفر�د، 
حيث يجب على �لفرد �لذي يريد 
�لع�شوية  على  للح�شول  �ل��ت��ق��دم 
�لطفولة،  مبجال  مهتماً  يكون  �أن 

ر���ش��د وت��وث��ي��ق �ل��ع��ن��ف و�لإ�����ش����اءة 
�شد �لأطفال، �إىل جانب �لإ�شر�ف 
على عملية تاأهيل وتدريب �لكو�در 
�لعاملة يف جمال �لطفولة بجميع 
م���ن �شميم  ف���ذل���ك  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا، 
�مل�شتندة  �ل�����ش��ب��ك��ة  ور���ش��ال��ة  روؤي�����ة 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  �إىل 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�لأعلى،  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
�ل�شيخ  �شمو  ودعم  �ل�شارقة،  حاكم 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  نائب  �لعهد،  ويل  �لقا�شمي، 
�ل�شارقة، وجهود �ملجل�س �لتنفيذي 

يف هذ� �ل�شدد. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ع��ائ�����ش��ة عبد 
�هلل بن علي، مدير �شبكة �ل�شارقة 
حلماية �لطفولة، خالل �أ�شبوعني 
من �لإعالن عن فتح باب �لنت�شاب 
 46 ��شتقبلنا  �ل�شبكة،  لع�شوية 
طلباً مت �عتمادها كونها م�شتوفية 
�ل�شروط، وهذ� �لرقم هو جزء من 
250 ع�شو�ً  �إىل  �لو�شول  خطتنا 

قبل مطلع �لعام �ملقبل. 

�ل��ع�����ش��وي��ة �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ت��ب��ل��غ �أل���ف 
توؤكد  �شنوياً فقط.  وقالت:  درهم 
يف  �ل�شتمر�ر  �أهمية  على  �ل�شبكة 
دورها بالعمل على تطوير وتدريب 
�لطفولة،  جم�����ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 
و�لعمل على حتقيق وترجمة روؤية 
يف  �ل�شارقة،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق و�لتفاعل 
مع كل �ملوؤ�ش�شات �لعاملة يف جمال 
ح��م��اي��ة �ل��ط��ف��ل يف �لإم�����ارة، وبناء 
�لقدر�ت �ملعرفية و�ملهنية للعاملني 
و�ملتطوعني يف هذ� �لإطار وتطوير 
�ملمار�شات  لأف�����ش��ل  وف��ق��اً  �أد�ئ���ه���م، 

و�لتو��شل مع �ل�شبكة. 
�ملوؤ�ش�شات  ع�شوية  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة من  ت��ك��ون  ب���اأن  تت�شمن 
�لأهلية  �أو  �ل���ع���ام���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
جم���ال  يف  �مل���ه���ت���م���ة  �خل���ا����ش���ة  �أو 
�ل���ط���ف���ول���ة، وه����ن����اك ح����زم����ة من 
�لفو�ئد للموؤ�ش�شة �لتي تنت�شب �إىل 
�حل�شول  منها:  �ل�شبكة،  ع�شوية 
�مل�شاركة  يف   50% خ�����ش��م  ع��ل��ى 
�لتي تنفذها  بالدور�ت و�ملوؤمتر�ت 
يف  �ملوؤ�ش�شة  �شعار  وو�شع  �ل�شبكة، 
م��وق��ع �ل�����ش��ب��ك��ة �لل����ك����رتوين، مع 
ر�شوم  �أن  �لع���ت���ب���ار  ب��ع��ني  �لأخ�����ذ 

وتبادل �خلر�ت �ملهنية يف خمتلف 
�ملجالت.

حلماية  �ل�شارقة  �شبكة  ذل��ك،  �إىل 
�ل���ط���ف���ول���ة ك����ي����ان �أه�����ل�����ي م�����دين، 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  جم��م��وع��ة  ي�����ش��م 
و�لأفر�د �ملهتمني مبجال �لطفولة 
�لع�شوية  خ���الل  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��ا، 
�لتي  �ل�����ش��ب��ك��ة،  �إىل  ل��الن��ت�����ش��اب 
�لعاملني  ق��در�ت  �إىل تعزيز  ت�شعى 
وتدريبهم  �ل��ط��ف��ول��ة،  جم����ال  يف 
وت��اأه��ي��ل��ه��م م���ن خ����الل �ل������دور�ت 
و�لور�س  و�مل����وؤمت����ر�ت  و�ل����ن����دو�ت 

�لتدريبية.

انطالق فعاليات الأ�سبوع الإماراتي ال�سيني بتد�سني كتاب الرئي�س ال�سيني بن�سخته العربية

�أق�شاه ..وها هي قيادتنا �لر�شيدة 
و�لتكامل  �لتلقي  �شيا�شات  تنتهج 
�ل���ع���امل يف جميع  و�ل���ت���ع���اون م���ع 

�ملجالت ومع �ل�شني خ�شو�شا.
وقالت �إننا ن�شعى مع �ل�شني �إىل 
تعميق ومتتني �لعالقات �لثقافية 

للت�شامح  ع��امل��ي��ة  وج���ه  �لم�����ار�ت 
ومن�شة لتلقي وتكاتف �لن�شانية 
بابنا  “�إن  �ل��ق��ائ��ل  وه���و  ج��م��ع��اء 

مفتوح و�شيظل د�ئما كذلك”.
وقلوبنا  بابنا مفتوح  �أّن  و��شافت 
وعقولنا  م��ت�����ش��احم��ة  م��ف��ت��وح��ة 

و�ملعرفية وقد �جتزنا �شوطا كبر� 
�إجناز�  وحققنا  �جلانب  ه��ذ�  من 
ي����وم يف مزيد  ي��ت��ب��ل��ور ك���ل  ه���ام���ا 
�ل��رتج��م��ة و�لن�شر  م���ب���ادر�ت  م��ن 
و�ل����ت����وزي����ع وب�����ر�م�����ج �لب���ت���ع���اث 
�لعربية  �للغتني  وتعليم  للطلبة 

�لقريب  �جل��و�ر  على  ل  منفتحة 
عالقتنا  ت�����ش��م��ن  �ل������ذي  ف���ق���ط 
�ل���ت���ي ت���رب���ط���ن���ا معه  �ل�����ش��ق��ي��ق��ة 
و�للغة  و�ل������دم  �ل��ن�����ش��ب  رو�ب������ط 
و�مل�شر  �ل�شرة  ووح��دة  و�لدين 
بل على �لعامل ّكله من �أدن��اه �إىل 

•• اأبوظبي -وام:

��شت�شاف م�شرح منارة �ل�شعديات 
�م�����س ح��ف��ل تد�شني  �أب��وظ��ب��ي  يف 
����ش���ي ج����ني بينغ  ك���ت���اب ف���خ���ام���ة 
رئي�س جمهورية �ل�شني �ل�شعبية 
�ل�شديقة بن�شخته �لعربية وذلك 
ع��ل��ى ه��ام�����س ن����دوة ث��ق��اف��ي��ة عن 
�لإم����ار�ت  م��ن  ملتحدثني  �ل��ك��ت��اب 

وجمهورية �ل�شني �ل�شعبية.
ك����ل م����ن معايل  ح�����ش��ر �حل���ف���ل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
بنت  نورة  ومعايل  �لت�شامح  وزير 
�لثقافة  وزي�����رة  �ل��ك��ع��ب��ي  حم��م��د 
�لدكتور  ومعايل  �ملعرفة  وتنمية 
وزير  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  دول�����ة 
لالإعالم و�شعادة �لدكتور علي بن 
�أبوظبي  �شركة  ع��ام  م��دي��ر  متيم 
لالإعالم و�شعادة ين جيان �شفر 
لدى  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية 
ن��ورة بنت  �ل��دول��ة. وقالت معايل 

�لبلدين  م���ن  ك���ل  يف  و�ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�إىل  وخريجينا  �شبابنا  وت��وج��ي��ه 
وعملي  ع��ل��م��ي  ك���خ���ي���ار  �ل�������ش���ني 
ومنوذج مثايل لكت�شاب �خلر�ت 
و�ملعارف �يا كان م�شدرها خا�شة 
�ذ� ��شتملت على جتربة عريقة يف 
و�ملقتدر  و�لو�عي  �لر��شد  �حلكم 
ويعزز  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ي��ح��ق��ق  �أن  ع��ل��ى 
�ل�شتد�مة و�لوفرة و�لرخاء لبلد 

�ملليار و�لن�شف ب�شري.
�ل�شني هو  تعاوننا مع  �إّن  وقالت 
�قت�شادي  تبادل  �أكرث من جمرد 
ب����ل ه����و ت���ك���ام���ل ثقايف  وجت�������اري 
و�ن�شاين و��شتمر�رية تبادل معريف 
وح�������ش���اري خل���ر ب��ل��دي��ن��ا ورف����اه 
معايل  ق���ال  جهته  م��ن  �شعبينا. 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  ���ش��ي��اوه��وي  و�ن����غ 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل������د�ئ������رة �لع������الن 
�ل�شيوعي  ل���ل���ح���زب  و�ل�����رتوي�����ج 
�ل�شيني �للجنة �ملركزية �إن كتاب 
بينغ  جني  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س 
من  ي��ع��د  و�لد�رة  �حل��ك��م  ح����ول 

�ل��ك��ل��م��ة �لتي  �ل��ك��ع��ب��ي يف  حم��م��د 
�لثقافية  �ل���ن���دوة  خ���الل  �أل��ق��ت��ه��ا 
بكم  �أرح����ب  �أن  �ل��ب��د�ي��ة  يف  “�أود 
�لتي  �لثقافية  �ملنا�شبة  ه���ذه  يف 
�لن�شخة  ب���اإط���الق  ف��ي��ه��ا  نحتفي 
�لعربية من كتاب فخامة �لرئي�س 
�ل�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ حول 
يلخ�س  �ل�����ذي  و�لد�رة  �حل���ك���م 
�إجناز�ت �لرئي�س �ل�شيني وروؤيته 
�لو��شعة وروحه �لريادية وقيادته 

�للهمة”.
للروؤية  �ل��ك��ب��ر  �ل������دور  و�أك�������دت 
من  �لر�شيدة  لقيادتنا  �حلكيمة 
�لبناء  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ني  �لآب�������اء 
و�شعت  ح��ي��ث  �لم����ان����ة  ح��ام��ل��ي 
يف  �ل��ري��ادة  عينيها  ن�شب  قيادتنا 
و�لتالقي  �ل��ت��و����ش��ل  قيم  تعزيز 
وتقدير ثقافة �لآخر م�شتنرة يف 
ذلك باإرث �لغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�لذي �درك مبكر� �أهمية �لنفتاح 
مكانة  تر�شيخ  لج��ل  �لعامل  على 

تودي  و�ل��ت��ي  بها  �مل��وث��وق  �لكتب 
“�شي  �ف��ك��ار  وف��ه��م  ��شتيعاب  �ىل 
�ل�شرت�كية  ح����ول  بينغ”  ج���ني 
يف  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �خل�����ش��ائ�����س  ذ�ت 
�لع�شر �جلديد وقد متت ترجمة 
منها  ل��غ��ات  ع���دة  �ىل  �لن�شختني 
ولغات  و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �لجن��ل��ي��زي��ة 
�خ��رى كما �أن��ه ر�ئ��ج يف �ك��رث من 
كتب  �هم  من  ويعد  دولة   160

وموؤلفات �لرو�شاء.
�أن ف�شول �لكتاب تك�شف  و��شاف 
روؤي�������ة �ل���رئ���ي�������س �ل�����ش��ي��ن��ي �شي 
�ل�شيا�شة  ح��ول  و�آر�ءه  بينغ  جني 
و�ل�شوؤون  و�مل��ج��ت��م��ع  و�لق��ت�����ش��اد 
�إ�شافة  و�لدبلوما�شية  �لع�شكرية 
و�حلياة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��ج��الت  �ىل 
�إد�رة  �ل��ك��ب��رة يف  وط���رح خ��رت��ه 
����ش���وؤون �ل��ب��الد وق���د ح��ظ��ى كتاب 
���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ ب��اه��ت��م��ام كبر 
دولة  �هتمام  ودوليا خا�شة  عامليا 
ودول  �ملتحدة  �لعربية  �لم���ار�ت 

�ل�شرق �لأو�شط.

املعا�سات: القانون ي�ساوي بني الرجل واملراأة يف توزيع املعا�س على امل�ستحقني
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية �أن �لقانون ل يفرق 
بني �لرجل و�ملر�أة يف توزيع �ملعا�س على �مل�شتحقني من ورثتهم عند �لوفاة، 
�مل�شتحقني من  ي��وزع على  �مل��ر�أة ل  �أن معا�س  ي�شاع عن  ما  �أن  �إىل  م�شرة 
ورثتها حال وفاتها �أمر بعيد متاماً عن �ل�شحة، ول يتو�فق مع �لن�شو�س 

�لو�ردة يف قانون �ملعا�شات �لحتادي ب�شاأن توزيع �ملعا�س على �مل�شتحقني.
و�أ�شارت �ىل �أن �لقانون ب�شكل عام ل يت�شمن �أي متييز �شد �ملر�أة بل على 
و�أ�شمل  �أك��رث  مميز�ت  ومينحها  �لتاأمينية  حقوقها  يف  يتو�شع  فهو  �لعك�س 
�عتبارية يف  �شنو�ت مدة خدمة   10 �شر�ء  �أنه يحق لها  �لرجل ومنها  من 
حني مينح �لرجل حق �شر�ء خم�س �شنو�ت فقط، كما يحق لالأرملة �جلمع 
�جلمع  وك��ذل��ك  زوج��ه��ا،  ع��ن  لها  �مل�شتحق  و�ملعا�س  �لعمل  م��ن  ر�تبها  ب��ني 
للزوج �لذي ل يعتر  بني معا�شها و�ملعا�س �مل�شتحق لها عن زوجها خالفاً 
م�شتحقاً حل�شة يف معا�س زوجته �ملوؤمن عليها لدى �لهيئة يف حال وفاتها 
�إل �إذ� كان عاجز�ً عن �لك�شب ومل يكن له معا�س �أو ر�تب �آخر، كما �أن ح�شة 

�لبنة �مل�شتحقة يف �ملعا�س مثل ح�شة �لبن، حيث يتم توزيع �ملعا�س �مل�شتحق 
لهم ب�شبب �لوفاة عن و�لدتهم �أو و�لدهم فيما بينهم بالت�شاوي.

توزيع  عند  �لمتياز�ت  من  �لعديد  يت�شمن  �لقانون  �أن  �لهيئة  و�أو�شحت 
�أن �ملعا�س �لتقاعدي يرتفع تلقائياً عن  �ملعا�س على �مل�شتحقني و�أول ميزة 
وفاة �ملوؤمن �إىل 10 �آلف درهم حتى لو كان ر�تبه �لذي مت �حت�شاب �ملعا�س 
على �أ�شا�شه �أقل من ذلك، �إذ� يعتر �حلد �لأدنى للمعا�شات �لتقاعدية �لتي 

ت�شرف من �لهيئة 10 �آلف درهم.
ت�شرف  �لطبيعية  �لوفاة  ب�شبب  عليه  موؤمن  خدمة  �نتهت  �إذ�  �إن��ه  وقالت 
لورثته عالوة على �ملعا�س �ل�شهري تعوي�س وفاة دفعة و�حدة قدره �شتون 
�ل�شريعة �لإ�شالمية، كما  �مل��ر�ث يف  ت��وزع بينهم طبقاً لأحكام  �أل��ف دره��م 
لديهم  تتوفر  �لذين  �ملعا�س  �شاحب  ورث��ة  من  �مل�شتحقني  �لقانون  مَينح 
�شروط �ل�شتحقاق مبلغاً من دفعة و�حدة يعادل �ملعا�س �مل�شتحق ل�شاحب 

�ملعا�س عن �لأ�شهر �لثالث �لتالية للوفاة �إ�شافة لر�تب �شهر �لوفاة.
�أ�شبح  �أو  �لأم  �أو  �لأخ��ت  �أو  �لبنت  �أو طلقت  ُرملت  �إذ�  ذلك  �إىل  وبالإ�شافة 
�لبن �أو �لأخ عاجز�ً عن �لك�شب بعد وفاة �شاحب �ملعا�س ومل يكن لهم ر�تب 

�أو معا�س �آخر، يتم ��شتحد�ث ح�شة �إ�شافية على �ملعا�س من خزينة �لهيئة 
دون �لنتقا�س من �أن�شبة بقية �مل�شتحقني، وهي حالة من �حلالت �لفريدة 

�لتي يزيد فيها �ملعا�س �لتقاعدي.
و�أو�شحت �أن �ملوؤمن عليه �أو �شاحب �ملعا�س �لذي يحكم عليه تاأديبياً بحرمانه 
من جزء من معا�شه يوؤدى للم�شتحقني عنه عند وفاته كامل �أن�شبتهم من 
كامل �ملعا�س �ملن�شو�س عليه يف �لقانون بالإ�شافة �إىل ذلك فاإن �ملوؤمن عليه 
�لدولة يحرم  ت�شحب منه جن�شية  �أو  عنه  ت�شقط  �ل��ذي  �ملعا�س  �أو �شاحب 
من �ملعا�س �مل�شتحق له، وعند وفاته يوؤدي للم�شتحقني عنه كامل �أن�شبتهم 
�إذ� �شحبت من �مل�شتحقني جن�شية  �أما  �إذ� كانو� متمتعني بجن�شية �لدولة، 

�لدولة ومل يكونو� �أ�شاًل متمتعني بها فيوؤدى لهم ن�شف �أن�شبتهم.
�ملعا�س  من  �لأبناء  �أحد  خروج  عند  �أنه  �لتاأمينية  �ملنافع  من  �أنه  و�أ�شافت 
�أو زو�ج��ه��ا تنتقل  �إح��دى �لأر�م���ل  ت��وؤول ح�شته �إىل �خوته ويف ح��ال وف��اة 
ح�شتها �إىل �أبنائها وبناتها من �شاحب �ملعا�س بالت�شاوي فيما بينهم، فاإذ� 
مل يكن لديها �أبناء توؤول ح�شتها �إىل �أر�مل �ملوؤمن عليه �أو �شاحب �ملعا�س 

�ملوجود�ت وقت وفاتها بالت�شاوي فيما بينهن.

�أن��ه يف ح��ال وف��اة �أح��د �ل��و�ل��دي��ن ي��وؤل ن�شيبه �إىل �لآخ���ر ويف حال  وبينت 
�أما عند �نقطاع ن�شيب  �أبناء �شاحب �ملعا�س،  �إىل  وفاتهما يوؤول ن�شيبهما 
�أحد �لأخوة يوؤول ن�شيبه �إىل بقية �أخوته ويف حال مل يكن لديه �أخوه يوؤول 
ت��وؤول �حل�شة  �أبناء  ع��دم وج��ود  �ملعا�س ويف ح��ال  �أبناء �شاحب  �إىل  ن�شيبه 
�أرباع  �أل يتجاوز قيمة ما ي�شتحقانه من ن�شيب ثالثة  للو�لدين �شريطة 
قيمة �ملعا�س، ويف حالة وجود م�شتحق و�حد للمعا�س يوؤدى �إليه ثالث �أرباع 
�ملعا�س، ويف حالة قطع معا�س �لو�لدين وعدم وجود م�شتحقني غر �لأخوة 
يوؤول ن�شيب �لو�لدين لالأخوة، ويف حال قطع معا�س �لو�لدين وعدم وجود 
�أن��ه يف جميع  �لأرم��ل��ة، على  �إىل  ي��وؤول ن�شيبهما  �لأرم��ل��ة  م�شتحقني غر 
�لأح��و�ل ل يجوز �أن يتعدى �لن�شيب �مل�شتحق للمعا�س للفرد للو�حد عن 

ثالث �أرباع �ملعا�س.
�شنوي  ب�شكل  بياناتهم  �مل�شتحقني حتديث  �أنه يتوجب على  �لهيئة  و�أك��دت 
ل�شمان ��شتمر�رية �شرف �ملعا�س لهم، م�شرة �إىل �أن �لتحديث �ل�شنوي هو 
�إجر�ء مطلوب من �أ�شحاب �ملعا�شات و�لورثة �مل�شتحقني عنهم ليتم للتاأكد 

من �شحة ��شتمر�رية �شرف �ملعا�شات و�شحة توزيع �لأن�شبة.
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•• ال�شارقة –الفجر:

 يف حفل كبر  �شطر م�شاعر �لعتز�ز بجهود �لبناء 
و�لبنات و�إثابة �جتهادهم يف حت�شيلهم �لعلمي كرم 
�شوؤون  ل��د�ئ��رة  �ل��ت��اب��ع  �خل��ال��دي��ة  �شاحية  جمل�س 
�ل�����ش��و�ح��ي و�ل���ق���رى ب��ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة خريجي 
2017-2018م  �لدر��شي  للعام  �لعامة  �لثانوية 

يف حفل نظمه مبقره م�شاء �أم�س �لول  �ل�شبت.

ح�شر �لحتفال �ل�شيخ ماجد بن �شلطان �لقا�شمي 
مدير د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى وخلفان �شعيد 
�ملري رئي�س جمل�س �شاحية �خلالدية وحممد ر��شد 
�خلالدية  �شاحية  جمل�س  رئي�س  نائب  جر�س  ب��ن 
حممد علي بن هده ع�شو جمل�س �شاحية �خلالدية 
ح�شور  وبجانب  مكتوم  �ل  �شعيد  بن  بطي  و�ل�شيخ 
�ملال  �ملجال�س وطارق  �إد�رة  �لكابوري مدير  عبد�هلل 
�أمانة �ملجل�س كل من حممد  م�شوؤول �ملجل�س ومن 

�أهايل  �أعيان  �لظهوري وعمر �لطنيجي  وعدد من 
�ل�����ش��اح��ي��ة. ب����د�أ �حل��ف��ل �ل����ذي ق��دم��ه م��ان��ع �شعيد 
�لدرمكي بتهناأة خريجي �لثانوية �لعامة من �لبنني 
�أه��ايل جمل�س �شاحية �خلالدية  �أبناء  و�لبنات من 

يف مدينة �ل�شارقة.
مدير  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  ماجد  �ل�شيخ  و�أل��ق��ى   
فيها  �أ���ش��اد  كلمة  و�ل��ق��رى  �ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ���رة 
بجهود جمل�س �شاحية �خلالدية ويف طرح �ملبادر�ت 

مببادرة  و�ع�����ز�زه  ت��ق��دي��ره  ع��ن  و�أع����رب  �ملجتمعية 
جمل�س �شاحية �خلالدية للعام �لثاين على �لتو�يل 
يف تكرمي خريجي �لثانوية �لعامة و�إثابة جهودهم 
متمنيا �لتوفيق خلريجي �لثانوية �لعامة و��شتكمال 
در��شاتهم �جلامعية يف �لتخ�ش�شات و�جلامعات �لتي 

تنا�شب قدر�تهم وتدفعهم خلدمة �لدولة .
ب�����دوره �أك�����د خ��ل��ف��ان ���ش��ع��ي��د �مل�����ري رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شاحية  جمل�س  ح��ر���س  على  �خل��ال��دي��ة  �شاحية 

�ل�شنوية يف �لحتفال بخريجي �لثانوية �لعامة من 
�أنها تعد من�شة لتقدير  �إىل  �لذكور و�لن��اث و�أ�شار 
�لدر��شة  م��ن  وحافلة  ما�شية  ف��رتة  بعد  جهودهم 
ليكون �لتكرمي  د�فعاً لهم نحو حتقيق �ملزيد مهناأ 
على  �لعامة  �لثانوية  خريجي  و�لطالبات  �لطالب 
جهودهم  ودعاهم لتعزيز �نتمائهم وولئهم لدولة 

�لإمار�ت ولقيادتها ورد �جلميل لها.
�ل��ت��ك��رمي يعد و�ح���د من  �أن ه��ذ�  �مل���ري �إىل  و�أ���ش��ار 

�ملجل�س  يحر�س  �ل��ت��ي  �ل�شنوية  �ل��ه��ام��ة  �لن�شطة 
على تنظيمها و�لتي تعلي من �شاأن خريجي �لثانوية 
�لعامة وهناأ �ملكرمني ودعاهم �إىل مو��شلة جهدهم 

يف در��شاتهم �جلامعية.
ب��ع��ده��ا ج���رى �لح��ت��ف��ال ب��اخل��ري��ج��ني و�خلريجني 
وت��ك��رمي��ه��م م���ن ق��ب��ل �ل�����ش��ي��خ م���اج���د ب���ن �شلطان 
و�ل�شادة  �حل�شور  وكافة  �مل��ري  وخلفان  �لقا�شمي 

بجهودهم ونتائجهم �ملتميزة.

بح�سور ماجد القا�سي وخلفان املري وحممد بن جر�س

للعام الثاين على التوايل جمل�س �ساحية اخلالدية يكرم خريجي الثانوية العامة من اأهايل املنطقة  

•• ال�شارقة-الفجر:

 18 �ل����  �لعلمية  �ل�����دورة  ت��و����ش��ل��ت 
�ملنتدى �لإ�شالمي يف  �لتي ينظمها 
�ل�شارقة، حتت عنو�ن »حب �لوطن 
�لحتفال  مع  تز�مناً  �لإمي���ان«  من 
�ل��وط��ن��ي مب��ئ��وي��ة �مل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
�ل�شيخ  �مل��وؤ���ش�����س  �ل��و�ل��د  ت��ع��اىل  �هلل 
برعاية  ث�������ر�ه«  �هلل  »ط���ي���ب  ز�ي������د 
ك��رمي��ة ودع���م م��ن ���ش��اح��ب �ل�شمو 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
مب�شاركة  �ل�شارقة،  حاكم  لالحتاد 
و�لباحثني  �لطلبة  م��ن  كبر  ع��دد 
و�لد�ر�شني  �ل�����ش��رع��ي��ة  �ل��ع��ل��وم  يف 
ملبادئها �ل�شمحة، وت�شتمر حتى 19 
يف  �ملغفرة  بجامعة  �جل���اري  يوليو 

�ل�شارقة.
 وخالل �لندوة �لعلمية قدم ف�شيلة 
�ل�شيخ �لدكتور عبد �هلل بن حممد 
�ململكة  م���ن  وم���ف���ت  ف���دع���ق)ع���امل 
كبر  له ح�شور  �ل�شعودية  �لعربية 
يف �ملحافل �لدولية وجمل�س حكماء 
 ( عنو�ن  �مل�شلمني( حما�شرة حتت 
�أك��د خاللها   ) �لت�شامح  مدخل �ىل 
�أهمية مو�شوع �لندوة قيمة ومعنى 
،م�شر� �ىل �أنه وما كان لهذ� �لعمل 
�لعظيم �أن ينجح وي�شتمر يف �لعطاء، 
لول توفيق �هلل تعاىل  وف�شله �أوًل، 
و�لعناية  ���ش��ام��ي��ة  �ل  �ل��رع��اي��ة  ث���م 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  من  �لفائقة  
�ل�شارقة، �أمده �هلل بتاأييده ون�شره، 
و�أجزل له �ملثوبة على ما يبذله من 

جهود خلدمة �لإ�شالم و�مل�شلمني.
�ل�شيخ  قال  �لت�شامح  معاين  وح��ول 
�لت�شامح  فدعق:  �هلل  عبد  �لدكتور 

و�لتقدير  و�لقبول  �لح��رت�م  يعني 
للتنوع �لرثي لثقافات عاملنا ولأ�شكال 
�لتعبر ولل�شفات �لإن�شانية لدينا. 
باملعرفة  �ل��ت�����ش��ام��ح  ه����ذ�  وي���ت���ع���زز 
�لفكر  وحرية  و�لت�شال  و�لنفتاح 
يف  �لوئام  و�أن��ه  و�ملعتقد.  و�ل�شمر 
�شياق �لخ��ت��الف، وه��و لي�س و�جبا 
و�جب  ه��و  و�إمن���ا  فح�شب،  �أخالقيا 
و�لت�شامح،  �أي�شا،  وقانوين  �شيا�شي 
ه����و �ل��ف�����ش��ي��ل��ة �ل���ت���ي ت��ي�����ش��ر قيام 
�إح�����الل ثقافة  ي�����ش��ه��م يف  �ل�����ش��الم، 
�ل�����ش��الم حم��ل ث��ق��اف��ة �حل���رب ،كما 
�أو  �مل�����ش��او�ة  ي��ع��ن��ي  �ل��ت�����ش��ام��ح ل  �إن 
�لتنازل �أو �لت�شاهل بل �لت�شامح هو 
قبل كل �شيء �تخاذ موقف �إيجابي 
�إقر�ر بحق �لآخرين يف �لتمتع  فيه 
بحقوق �لإن�شان وحرياته �لأ�شا�شية 
باأي  يجوز  ول  عامليا.  بها  �مل��ع��رتف 

لترير  بالت�شامح  �لح��ت��ج��اج  ح��ال 
�لأ�شا�شية.  �ل��ق��ي��م  ب��ه��ذه  �مل�����ش��ا���س 
�أن  و�ل���ت�������ش���ام���ح مم���ار����ش���ة ي��ن��ب��غ��ي 
ي����اأخ����ذ ب���ه���ا �لأف���������ر�د و�جل���م���اع���ات 
ت�شكل  م�شوؤولية  ،�لت�شامح  و�ل��دول 
و�لتعددية  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  ع��م��اد 
�لثقافية(  �لتعددية  ذل��ك  يف  )مب��ا 
�لقانون.  وح��ك��م  و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�لدوغماتية  نبذ  علي  ينطوي  وهو 
�لتي  �ملعاير  ويثبت  و�ل�شتبد�دية 
�لدولية  �ل�����ش��ك��وك  ع��ل��ي��ه��ا  ت��ن�����س 

�خلا�شة بحقوق �لإن�شان.
و�شرح ف�شيلة �ل�شيخ عبد �هلل فدعق 
عاملية  ر���ش��ال��ة  �لإ����ش���الم  ر���ش��ال��ة  �أن 
وت�شعى  كلها،  �لب�شرية  �إىل  تتجه 
�لرتبية  وم����ب����ادئ  ق��ي��م  ن�����ش��ر  �إىل 
�ل�شالم  �أ���ش�����س  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  �ل���ت���ي 
بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  و�لت�شامح 

�لعامل  �ن  ج���م���ي���ع���اً.وب���ني  �ل��ب�����ش��ر 
�إىل �ل�شالم و�لت�شامح  �ليوم يحتاج 
�لنا�س  ب���ني  �لإي���ج���اب���ي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
م�شر�  م�شى،  وق��ت  �أي  م��ن  �أك���رث 
�ىل �شرورة �لرتكيز على �جلو�نب 
و�لرتبوية  و�لروحانية  �لأخالقية 
و�ل�شتفادة  �لكرمي،  �لنبي  حياة  يف 
وو�شائط  �مل��ع��ا���ش��رة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  م��ن 
�لف�شائية  و�لقنو�ت  �ملعلومات  نقل 

خلدمة ر�شالة �ل�شالم.
�أن م���ن م���ب���ادئ �لأخ����الق  و�و����ش���ح 
�لإ�شالم  �إليها  يدعو  �لتي  �لكرمية 
و�أعظمها �شاأناً »�لعفو عند �ملقدرة«، 
فاإن �لعفو من �شيم �لرجال �لكر�م. 
ي���ق���ول ت���ع���اىل: )خ����ذ �ل��ع��ف��و و�أم����ر 
ع��ن �جلاهلني(  و�أع���ر����س  ب��ال��ع��رف 
�أقرب  تعفو�  )و�أن  �شبحانه:  ويقول 
بينكم(.  �لف�شل  تن�شو�  للتقوى ول 

عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول  يف  ولنا 
عن  �شفح  فقد  ح�شنة،  �أ�شوة  و�شلم 
منهم  �هلل  م��ك��ن��ه  ع���ن���دم���ا  ق���ري�������س 
فقال  ي��دي��ه  �أذلء حت��ت  و�أ���ش��ب��ح��و� 

لهم: �ذهبو� فاأنتم �لطلقاء. 
�هلل  ع��ب��د  �ل�����ش��ي��خ  ف�شيلة  وحت����دث 
فدعق عن قيم ومبادئ ديننا �ل�شمح 
�لكرمي  نبينا  م��ن  تعلمناها  �ل��ت��ي 
وق�ش�س  وع����ر  م���و�ق���ف  �����ش����ارد�   ،
من  وما حتملوه  �ل�شحابة  عاي�شها 
دعوة  ن�شر  �شبيل  يف  �إ���ش��اءة  و  �أذى 
، قائال : فالعفو م�شتحب  �ل�شالم 
يف  م��ف�����ش��دة  ع��ل��ي��ه  ت���رتت���ب  مل  �إذ� 
�لدين و�ملجتمع ،فالفقه �لإ�شالمي 
ي��ق��ي��د ����ش��ت��ع��م��ال �حل���ق ل��ي�����س فقط 
ب���ع���دم وج�����ود ن��ي��ة �إي������ذ�ء �ل���غ���ر �أو 
�نتفاء �لإهمال �أو �مل�شلحة بالن�شبة 
��شتعمال  يقيد  بل  �حل��ق،  ل�شاحب 
�لجتماعي  بالغر�س  �أي�����ش��اً  �حل��ق 
تقرر �حلق من  �ل��ذي  و�لقت�شادي 
عند  و�لعفو  �ل�شفح  وك��ذل��ك  �أج��ل��ه 

�ملقدرة.
�لإ�شالمي  �ل��دي��ن  �أن  �ىل  و�أ����ش���ار 
ه��و �ل��دي��ن �ل��وح��ي��د �ل���ذي دع��ا �إىل 
�ل�شماوية  �لأدي��ان  بجميع  �لإمي��ان 
�لكتب  ب��ج��م��ي��ع  �لإمي������ان  ف���اأوج���ب 
�لأنبياء  ب���ني  ي���ف���رق  ومل  �مل���ن���زل���ة 
�لعفو  دي����ن  �لإ����ش���الم���ي  ف���ال���دي���ن 
و�ل�����ش��ف��ح و�ل��ت�����ش��ام��ح. و�أو����ش���ح �أن 
�ل��ت�����ش��ام��ح يف دي����ن �لإ�����ش����الم خلق 
ع���ظ���ي���م، وم���ن���ه���ج ق���������ر�آين ق�����ومي، 
�لت�شامح  على  �حلاثة  و�لن�شو�س 
يف ه��ذ� �ل��دي��ن ك��ث��رة، ق��ال �هلل عز 
و�إذ�  �مل��وم��ن��ني:{  وج���ل يف ���ش��ف��ات 
ه��م يغفرون }وق���ال {  م��ا غ�شبو� 
وجز�ء �شيئة �شيئة مثلها فمن عفا 

�بن  فاأجره على �هلل }ق��ال  و�أ�شلح 
“�شرع �هلل تعاىل  كثر رحمه �هلل: 
�إىل  ون��دب  �لق�شا�س،  وه��و  �لعدل، 
فاإن  �لعفو، فمن عفا  �لف�شل، وهو 
وتنازل  ذلك”.  ل��ه  ي�شيع  ل  �هلل 
يوؤجر  مم��ا  لغره  حقه  ع��ن  �مل�شلم 
ع��ل��ي��ه ع��ن��د �هلل ت���ع���اىل، وي�����زد�د به 
�لآخرة،  يف  وث��و�ب��ا  �لدنيا  يف  رفعة 
وعفوه  �لإ�شالم  �شماحة  كانت  وقد 
�نت�شاره،  �أ�شباب  �أعظم  من  وي�شره 
فتميزت ح�شارته، بذلك عن باقي 
�حل�������ش���ار�ت، مب���ا �ت�����ش��م��ت ب���ه من 
�لإ�شالم  �أمة  وترتبط  وقيم.  معان 
�مل�����ش��ل��م��ني وغر  ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع  يف 
�أمة  ف��ه��ي  رو�ب����ط،  ب��ع��دة  �مل�شلمني 
و���ش��ط و�ع��ت��د�ل وت�����ش��ام��ح، ر�ف�شة 
و�لكر�هية،  �ل��ع��ن��ف  م��ف��اه��ي��م  ل��ك��ل 
�لغر  على  و�لع��ت��د�ء  و�لعن�شرية 
ب���اأي �شكل م��ن �لأ���ش��ك��ال، ب��ل حتى 
ع��ل��ى �حل��ي��و�ن و�ل��ن��ب��ات، ذل���ك لأن 
مغالقا  يكون  �أن  �مل�شلم  يف  �لأ���ش��ل 

لكل �شر، مفتاحا لكل خر.
�لر�شول �شلى  ت�شامح  وحتدث عن 
عن  �ملعر�شني  مع  و�شلم  عليه  �هلل 
�لطائف  �إىل  �ل��دع��وة، عندما ذه��ب 

�أهلها  فا�شتقبله  �هلل،  �إىل  ي��دع��و 
غر  رد�  وردوه  ����ش��ت��ق��ب��ال،  �أ�����ش����و�أ 
ب�شتان  حائط  �إىل  فا�شتند  جميل، 
�للهم  وي���ق���ول:  �هلل  ي��دع��و  و�أخ�����ذ 
وقلة  قوتي  �شعف  �إليك  �أ�شكو  �إين 
حيلتي وهو�ين على �لنا�س يا �أرحم 
�مل�شت�شعفني  رب  �أن���ت  �ل��ر�ح��م��ني، 
و�أنت ربي، �إىل من تكلني؟ �إىل بعيد 
غ�شب  بك  يكن  مل  �إن  يتجهمني؟ 
جريل  ف���ن���زل  �أبايل”  ف���ال  ع��ل��ي 
�شئت  “ �إن  ل��ه  يقول  �ل�شالم  عليه 
�لأخ�شبني” فيقول  عليهم  �أطبقت 
 “ و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  ل��ه 
ل يا جريل، لعل �هلل �أن يخرج من 
�أ���ش��الب��ه��م م��ن يعبد �هلل ع��ز وجل 
ل  فاإنهم  قومي  �هد  وقال:”�للهم 
�ليوم  �إن عاملنا  �ىل  ون��وه  يعلمون«. 
�لت�شامح  �إىل  �حل���اج���ة  �أم�������س  يف 
�أي وقت  �أك��رث م��ن  �لبناء  و�حل���و�ر 
من  و�لن��غ��الق  و�لتع�شب  م�شى. 
�لكر�هية  ن��ار  تغذية  �أ���ش��ب��اب  �أك���ر 
بني �لأمم و�ل�شعوب، و�لنزلق �إىل 
مزيد من �لنز�عات و�حلروب، �لتي 
�لعبثي لكل ما  �إىل �لتدمر  ت��وؤدي 
�لعامل، فاهلل عز  هو جميل يف هذ� 

�شبيله  �إىل  ب��ال��دع��وة  �أم���رن���ا  وج���ل 
ب��احل��ك��م��ة، ب��ك��ل م���ا حت��م��ل��ه كلمة 
�حلكمة من معاين �للني و�للطف، 
وظروفه،  �ملخاطب  ح��ال  وم��ر�ع��اة 
تنفذ  �ل��ت��ي  �حل�شنة  ب��امل��وع��ظ��ة  ث��م 
�إىل �أع��م��اق �ل��ق��ل��وب وت��اأ���ش��ره��ا، ثم 
�مل���ج���ادل���ة ب��ال��ت��ي ه���ي �أح�����ش��ن عند 

�حلاجة �إىل �ملجادلة
بال�شيف،  �لإ�����ش����الم  ي��ن��ت�����ش��ر  ومل 
ب��ل �ن��ت�����ش��ر ب��ال��دع��وة وح��ده��ا ومن 
�ل�شعوب  �ع��ت��ن��ق��ت  ف��ق��ط  خ��الل��ه��ا 
�لإ����ش���الم مل ي��ك��ت��ِف ب��ال��دع��وة �إىل 
ذلك  ب��ل جت���اوز  �ل��دي��ن��ي،  �لت�شامح 
ليجعل �لت�شامح جزء�ً من �شريعته 
�شور  �أروع  جت��ل��ت  وق����د  �ل��دي��ن��ي��ة 
دخل  عندما  �لإ���ش��الم  يف  �لت�شامح 
)ر�شي  �خلطاب  بن  عمر  �خلليفة 
�ل��ق��د���س، فقدم  م��دي��ن��ة  ع��ن��ه(  �هلل 
�لأماكن  مفاتيح  �أ�شاقفتها  ك��ب��ر 
وعمر  �لظهر  وق��ت  وح��ان  �ملقد�شة 
يف كني�شة �لقيامة فطلب �إىل رجل 
�لدين �أن يدله �إىل مكان ي�شلي فيه 
فاأجابه: هنا فرف�س عمر قائاًل: لو 
بالكني�شة  �مل�شلمون  لطالب  فعلت 

وخرج �إىل �ل�شارع ف�شلى.

الدورة العلمية 18توؤكد:

 الت�سام��ح �س�رورة يف »حب الوطن من الإمي�ان «

•• دبي - وام:

ناق�س معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س 
�لنموذج  �آل��ي��ة تطبيق  دب��ي  �ل��ع��ام يف  و�لأم���ن  �ل�شرطة 
و�ل�����ش��الم��ة على  �لأم��ن��ي��ة  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة  �لحت�����ادي 
م�شتوى �لدولة و�لذي مت �إعد�ده و�عتماده خالل دورة 
�إد�رة �ملخاطر �لتي �شارك فيها معاليه وقادة �ل�شرطة 
وكبار �ل�شباط من خمتلف �لقطاعات بوز�رة �لد�خلية 

يف �شهر يونيو �ملا�شي.
ج���اء ذل���ك ج���اء ذل���ك خ���الل �لج��ت��م��اع �ل����ذي تر�أ�شه 
م��ع��ال��ي��ه مب��ك��ت��ب��ه يف �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي.. 
ب��ح�����ش��ور �ل��ع��م��ي��د ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �لأح���م���د ن��ائ��ب مدير 

نا�شر  م��رو�ن  و�لعقيد  �لحت��ادي��ة،  �جلنائية  �ل�شرطة 
�لعام  �ل�شرطة و�لأمن  نائب مدير مكتب نائب رئي�س 

وعدد من �ل�شباط.
�لأمنية  �مل��خ��اط��ر  لإد�رة  �لحت����ادي  �ل��ن��م��وذج  وي��ه��دف 
و�ل�شالمة �إىل حتقيق روؤية �لمار�ت 2021 “ جمتمع 
�آمن وق�شاء عادل” حيث يعتر �لنموذج مبادرة فريدة 
و�لتي  و�ل�شالمة  �لأم���ن  خماطر  �إد�رة  يف  نوعها  م��ن 
�ل�شيطرة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  تنفيذ  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�شمن 
و�لتحكم من خالل و�شع �لأحد�ث حتت �ملجهر �لأمني 
عملي  نهج  وف��ق  خطورتها  و���ش��دة  طبيعتها  باختالف 

موحد وقائم على �أ�ش�س علمية وعملية.
�لأوىل  �ملرحلة  مرحلتني:  خالل  من  �لنموذج  ويعمل 

�ل��و���ش��ع �حلايل  �ل��وق��اي��ة/ وتتمثل م��ر�ق��ب��ة  /م��رح��ل��ة 
معني  حدث  معدل  خلف�س  �لالزمة  �لتد�بر  و�تخاذ 
لأدنى م�شتوياته �أو �تخاذ تد�بر متنع من وقوع �أحد�ث 
متنباأ وقوعها.. ومتثل �ملرحلة �لالحقة /مرحلة �إد�رة 
�مل��خ��اط��ر/ وذل����ك �أث���ن���اء وق����وع �حل����دث وو����ش���ول �إىل 
�لتعايف و�ل�شتفادة من خمرجاتها يف عمليات  مرحلة 
�لتح�شني و�لتطوير �مل�شتمر وذلك جمموعة مت�شل�شلة 
بالأهد�ف  يرتبط  متكامل  نهج  متثل  �لعمليات  م��ن 
ويحدد �لأدو�ر و�مل�شوؤوليات ومبا ي�شمن ��شتد�مة �إد�رة 
حتقيق  �إىل  و�لر�مي  �ملثلى  بال�شورة  �لأمنية  �ملخاطر 
�لم���ار�ت  دول���ة  جمتمع  ينعم  ب���اأن  �حلكومية  �ل��روؤي��ة 

بالأمن و�لأمان.

بحث اآلية تطبيق النموذج الحتادي لإدارة املخاطر الأمنية وال�سالمة على م�ستوى الدولة
•• ال�شارقة - وام: 

و���ش��ج��اي��ا فتيات  و�ل��ق�����ش��ب��اء  ل��الث��ار  م��رك��ز مليحة  ي��ن��ظ��م 
�ل�شارقة ونادي �شيد�ت �ل�شارقة خميمات �شيفية ترفيهية 
�ل�شارقة” �لذي  “�شيف  وثقافية �شمن فعاليات مهرجان 
بال�شارقة”  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن����اء  “هيئة  تنظمه 
خالل �لفرتة من 11 يوليو �جلاري وحتى نهاية �أغ�شط�س 

.2018
�ملعرفة  وت���ع���زي���ز  �ل���رتف���ي���ه  �إىل  �مل��خ��ي��م��ات  ه����ذه  وت���ه���دف 
ب��ني �لأط���ف���ال �مل�����ش��ارك��ني م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ف��ئ��ات �لعمرية، 
وم�شاعدتهم على تنمية مهار�تهم و�شقل مو�هبهم و�شغل 

بطرق  �ل�شيفية  �لدر��شية  �لعطلة  خ��الل  فر�غهم  �أوق���ات 
رئي�س  �مل��دف��ع  جا�شم  خ��ال��د  �شعادة  وق���ال  ممتعة.  �إب��د�ع��ي��ة 
�لهيئة �إن �جلهات �مل�شاركة يف �ملهرجان حتر�س على توفر 
جتربة �شياحية فريدة للمقيمني و�لزو�ر من جميع �لأعمار 
يف �إمارة �ل�شارقة وذلك عر تنويع م�شادر �لرتفيه.. مثمنا 
جهود جميع �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �لتي ت�شع �شمن �أولوياتها 
قدر�ت  تعزيز  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ه��ذه  مثل  �إق��ام��ة 
ومهار�ت �لن�سء �جلديد من خالل �إطالق مبادر�ت نوعية 
�إجازتهم  مثل تنظيم �ملخيمات �ل�شيفية �لر�مية �إىل جعل 
ممتعة ومفيدة يف �لوقت نف�شه متا�شياً مع روؤية �لدولة يف 

توفر �لتن�شئة �ل�شحية و�ل�شليمة لأجيال �مل�شتقبل.

خميمات ترفيهية خالل مهرجان �سيف ال�سارقة

ال�شارقة -وام: 

 “ �ل��ق��در�ت  لتطوير  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة  �لتابعة  تطوير” - 
�لقادة و�ملبتكرين - �نطالق �لدورة �لثانية من 
طلبة  ي�شتهدف  �ل��ذي  �ملعرفة  ج�شور  برنامج 
�جلامعات �ملو�طنني يف �لإم��ارة، وذلك برحلة 
�ملتحدة،  �مل��م��ل��ك��ة  �إىل  متخ�ش�شة  ت��دري��ب��ي��ة 
تنطلق يف �لفرتة من -5 15 �أغ�شط�س �ملقبل، 
�لر�ئدة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ل��ع��دد  زي���ارة  تت�شمن 
�لعاملة يف جمال تنمية قدر�ت �ل�شباب، وريادة 

�لأعمال.

ويهدف برنامج “ج�شور �ملعرفة” �لذي �نطلق 
يف �لعام 2017، �إىل تاأهيل �لقياد�ت �لوطنية 
بال�شارقة،  �جل���ام���ع���ات  ���ش��ب��اب  م���ن  �ل����و�ع����دة 
وتنمية و�شقل مهار�تهم، من خالل �بتعاثهم 
�إىل �خلارج، و�لتو��شل مع �ملوؤ�ش�شات �لعريقة 
باأف�شل  وتعريفهم  �خل����ر�ت،  وت��ب��ادل  لنقل 

�لتجارب �لعاملية و�ل�شتفادة منها.
�لرنامج  م���ن  �ل���ع���ام  ه���ذ�  دورة  يف  وي�����ش��ارك 
�لذين  �ملتميزين  و�لطالبات  �لطلبة  من   15
�لذين  عاماً،   24-19 بني  �أعمارهم  ت��رت�وح 
و�جلامعة  �ل�شارقة،  جامعة  من  �ختيارهم  مت 
�لعليا  �لتقنية  وكليات  �ل�شارقة،  �لأمريكية يف 

يف �ل�شارقة، ومر�كز �لنا�شئة يف �ل�شارقة، وفق 
وقدر�تهم  موؤهالتهم،  ر�ع��ت  حم��ددة  معاير 
ومهار�ت  وم��ب��ادر�ت��ه��م،  وحما�شهم  �ل��ق��ي��ادي��ة، 

�لتو��شل لديهم.
�أكادميية  �إىل  زي��ارة  �ل��دورة  برنامج  ويت�شمن 
�شاندهر�شت �لع�شكرية �مللكية، خالل �لفرتة 
�شيزور  ك��م��ا  �مل��ق��ب��ل،  �أغ�����ش��ط�����س   10  -  5 م��ن 
13-15 من  �مل�����ش��ارك��ون خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 

�ل�شهر نف�شه، ت�شع موؤ�ش�شات �أخرى.
�ملعرفة  ج�شور  ب��رن��ام��ج  �إط���الق  �أن  �إىل  ي�شار 
تتبناها  �لتي  �لتطويرية  �لروؤية  �إط��ار  جاء يف 
�لقدر�ت - تطوير،  �ل�شارقة لتطوير  موؤ�ش�شة 

�لوطن  ق��ي��اد�ت  وت��دري��ب  تاأهيل  �إىل  �ل�شاعية 
م��ن �ل�����ش��ب��اب ع��ل��ى �أف�����ش��ل �ل��ن��ظ��م �ل��ع��امل��ي��ة، يف 
�مل�شتد�مة،  �لتنمية  �أه���د�ف  تطبيق  جم��الت 
�جليد،  و�لتعليم  و�ل��رف��اه،  �جل��ي��دة  و�ل�شحة 
و�لنظافة  �لنظيفة،  و�مل��ي��اه  �مل��ن��اخ��ي،  و�لعمل 
وطنية  غ��اي��ات  ح��ال��ي��اً  متثل  و�ل��ت��ي  �ل�شحية، 
تدريب  ب��رن��ام��ج  �أول  �ل��رن��ام��ج  ،وي��ع��د  مهمة 
بهدف  “تطوير”  ت��ط��ل��ق��ه  وط���ن���ي،  ق���ي���ادي 
�لإمار�تية،  �ل�شبابية  �ل�شخ�شية  وبناء  تكوين 
�لعاملية، و�إع��د�د جيل �حلا�شر  للمعاير  وفقاً 
و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ل��ي��ك��ون��و� م���وؤث���ري���ن وف��اع��ل��ني يف 

عاملهم.

» تطوير« تطلق الدورة الثانية من برنامج »ج�سور املعرفة «
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العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تقنية  خلدمات  �ل�ش�����ادة/�لحتاد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملعلومات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1193893 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن جامع يو�شف عجه %20
تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�هلل بن بطي �ل حامد من 70% �ىل %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
SELAYIA شافة �شلية لال�شتثمار �س.ذ.م.م��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �يزي د�تا للرجميات ذ.م.م

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/د�ر �لباجله و�لنخي 

للماأكولت �ل�شعبية
رخ�شة رقم:CN 1519861 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نافع علي �شالح �حمد �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف زهر�ء ما�شا �هلل علي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ريح  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
 CN 1918086:ل�شمال لتجارة �ل�شماك رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ� بر�ون بوتيك ت�شوكليت 
�ند كاترينغ ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2345745 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شاحله فا�شل عبد�حلاج فرحان �ملزروعي من 51% �ىل %55

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �مينه قبالن م�شفر حممد %25

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حذف عبد�خلالق مايز مقدم من 49% �ىل %20

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وفر �شيز ملقاولت خطوط 

�لنابيب ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1152059 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

robt stone holdings limited شافة روبت �شتون هولدينجز ليمتد��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

sunrise holding company limited شافة �شرن�يز هولدينج كومباين ليمتد��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فار�س �شاري �حمد عي�شى �ملزروعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف موهيت ماد�ن
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �لدولية  �ل�ش�����ادة/�ل�شروق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1170301 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

sunrise holding company limited شافة �شرن�يز هولدينج كومباين ليمتد��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

robt stone holdings limited شافة روبت �شتون هولدينجز ليمتد��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فار�س �شاري �حمد عي�شى فار�س �ملزروعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف موهيت ماد�ن
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شت للحفريات

 رخ�شة رقم:CN 1759936 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

 tareeq al adal شافة طريق �لعدل للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م��
commercial broker llc

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد ح�شن خليفه بن �شرور �لكتبي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة �جلزيره �لوتوماتيكية 

رخ�شة رقم:CN 1514194 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة طريق �لعدل للو�شاطة �لتجارية �س.ذ.م.م 

tareeq al adal commercial broker llc

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ر��شد ح�شن خليفه �لكتبي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/روبت. �شتون )�م �ي( ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1086148 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فيجاي كومار ماد�ن %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
sunrise holding company limited شافة �شرن�يز هولدينج كومباين ليمتد��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
robt stone holdings limited شافة روبت �شتون هولدينجز ليمتد��

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
ROBT. STONE )H.K( LIMITED ليمتد )حذف روبت �شتون )�ت�س كيه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فار�س �شاري �حمد عي�شى فار�س �ملزروعي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف فيجاي كومار ماد�ن
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف رينو ماد�ن

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لتيار لعمال �لملنيوم 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�حلديد رخ�شة رقم:1229392 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/�لتيار لعمال �لملنيوم و�حلديد
AL TAYYAR ALUMINUM & STEEL WORKS

�ىل/تا�شكو لالملنيوم و�لزجاج
TASCO ALUMINIUM AND GLASS

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مدر�شة �ملنارة �خلا�شة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1000844 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�هلل ماجد حممد �ل�شويدي %5

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل ماجد حممد ماجد �ل�شويدي من 100% �ىل %95
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 6.50*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مدر�شة �ملنارة �خلا�شة
AL MANARA PRIVATE SCHOOL

�ىل/مدر�شة �ملنارة �خلا�شة ذ.م.م
AL MANARA PRIVATE SCHOOL LLC

تعديل �شركاء/ حذف حممد ماجد حممد ماجد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهالل للتمري�س �خلا�س و�خلدمات �لطبية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1513397 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي ر��شد �شامل ر��شد �لغفلي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي ر��شد �شامل ر��شد �لغفلي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يا�شر عرفات مو�شى تايه %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�لهالل للتمري�س �خلا�س و�خلدمات �لطبية

AL HILAL PRIVATE NURSING & MEDICAL SERVICES
�ىل/�لهالل للتمري�س �خلا�س و�خلدمات �لطبية ذ.م.م

AL HILAL PRIVATE NURSING & MEDICAL SERVICES LLC
�بوظبي  �ىل  �لكندي  ورثة جمرن حممد  بناية  �ملدينة  و�شط  �لعني  �لعني  تعديل عنو�ن/ من 

C45 �ل�شيد خليفة هامل خادم �لغيث و�خرين  167519 جزيرة �بوظبي �شرق 13 ق 167519 
تعديل ن�شاط/��شافة مركز خدمات �ل�شحة �ملنزلية )8690010(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �لوثبة للعطور�ت و�ل�شاعات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1014616 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل ��شم جتاري من/حمل �لوثبة للعطور�ت و�ل�شاعات
AL WATHBA PERFUMES & WATCH SHOP

�ىل/ركن �لوثبة للخياطة �لرجالية
RUKN AL WATHBA GENTS TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة خياطة �ملالب�س �لرجايل �لعربية )1410903(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملالب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �حللي و�لك�ش�شو�ر�ت �لغر ثمينة- بالتجزئة )4771110(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغر�ف للماأكولت �ل�شعبية ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2315535 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/م�شلم �شعيد بخيت �شامل �لر��شدي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ م�شلم �شعيد بخيت �شامل �لر��شدي من 25% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد �شعيد بخيت �شامل �لر��شيد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل �شعيد بخيت �شامل �لر��شدي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بخيت �شعيد بخيت �شامل �لر��شدي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 9.40*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/مغر�ف للماأكولت �ل�شعبية ذ.م.م
MEGHRAF TRADITIONAL FOOD LLC

�ىل/مغر�ف للماأكولت �ل�شعبية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
MEGHRAF TRADITIONAL FOOD-SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/ال�سركة املتكاملة لل�سناعات 

IN-2003022 :البال�ستيكية ذ.م.م  رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �بدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل بخروج �ل�شركاء:
الغامن ال�ساهني  خليفة  علي  حمود  • خليفة 
ال�سمايل حممد  حممد  يو�سف  عادل  • نواف 

احل�سن ابو  يعقوب  جواد  كاظم  • جواد 
ولت�شبح �لرخ�شة با�شماء:

% �سركة يوين بر�س للطباعة الن�سر والتوزيع 99 
% �سركة يوين كابيتال لال�ستثمارات 1 

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة �إد�رة مكتب 
تنمية �ل�شناعه- د�ئرة عالقات �مل�شتثمرين- خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ 
ن�شر �لإعالن ، و�إل فلن تقبل �لإد�رة �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

مواد البحاث لنظمة املختربات ذ م م
يعلن  مكتب/ �يه �ي �م لتدقيق �حل�شابات �نه مبوجب قر�ر 
بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية،  غر  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 

2018/06/24 بحل وت�شفية
مواد البحاث لنظمة املختربات ذ م م

مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
 026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى 
علي  بناية  ز�يد  بن  حممد  مدينة  �بوظبي-   112191 �س.ب 
 )01( رقم  مكتب  )ميز�نني(  �لطابق  حديلة  ذيبان  مبارك 
 45 �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

يوما من تاريخ هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

�سركة قطر لقطع الغيار ذ م م
بتاريخ  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناًء 
2018/7/1 رقم �لت�شديق لدى كاتب �لعدل رقم 2018/6361 
بدء  عن  �بر�هيم  علي  نهال  �لقانوين/  �مل�شفي  نحن  نعلن 

�أعمال �لت�شفية ل�شركة قطر لقطع �لغيار ذ.م.م.
وعلى كل من له �أية مطالبات �أن يتقدم مب�شتند�ته �لثبوتية 

وذلك خالل 45 يوم من تاريخه وذلك على �لعنو�ن �لتايل:
جريدة  خلف   -4 ميز�ن  �لفني-  �ملق�س  بناية  �ملرور-  �شارع 

�لحتاد- تليفون: 026277950- فاك�س: 026277951.
امل�سفي القانوين
نهال علي اإبراهيم

اإع��������الن ت�سفي�����ة 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

�سركة الو�سل لقطع غيار ال�سيارات ذ م م
بتاريخ  �لعادية  غر  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  على  بناًء 
2018/7/1 رقم �لت�شديق لدى كاتب �لعدل رقم 2018/6360 
بدء  عن  �بر�هيم  علي  نهال  �لقانوين/  �مل�شفي  نحن  نعلن 

�أعمال �لت�شفية ل�شركة �لو�شل لقطع غيار �ل�شيار�ت ذ.م.م.
وعلى كل من له �أية مطالبات �أن يتقدم مب�شتند�ته �لثبوتية 

وذلك خالل 45 يوم من تاريخه وذلك على �لعنو�ن �لتايل:
جريدة  خلف   -4 ميز�ن  �لفني-  �ملق�س  بناية  �ملرور-  �شارع 

�لحتاد- تليفون: 026277950- فاك�س: 026277951.
امل�سفي القانوين
نهال علي اإبراهيم

اإع��������الن ت�سفي�����ة 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
ومالح  �ل�ش�����ادة/مطعم ج�شيد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2384931:للماأكولت �لبحرية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شعيد حممد هز�ر �لعامري %10

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حمد �شعيد حممد هز�ر �لعامري من 50% �ىل %90

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبر جمعه �شبيت �حمد �ملخمري

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
حزم  وخدمات  �لعامة  للنقليات  �ل�ش�����ادة/ماك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لب�شائع رخ�شة رقم:2214577 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ماك للنقليات �لعامة وخدمات حزم �لب�شائع
MAK GENERAL TRANSPORT & CARGO PACKAGING SERVICES

�ىل/ماك للتجارة �ملنتجات �لورقية
MAK PAPER PRODUCTS TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �ملنتجات �لورقية- باجلملة )4649056(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شتر�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )4923010(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات حتميل وتفريغ �لب�شائع )5224001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات حزم �لب�شائع )5224005(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• اأم القيوين-وام:

�أم �لقيوين مبنا�شبة �ليوم �لعاملي ملهار�ت �ل�شباب  �أطلقت بلدية 
“من�شة �شبابنا” مبقر  �لذي ي�شادف �خلام�س ع�شر من يوليو 
�لد�ئرة و�لتي �شيتم من خاللها ��شت�شافة ودعم م�شاريع �ل�شباب 
و�مل�شاهمة يف ��شتثمار قدر�تهم من خالل �تاحة �لفر�شة لتنمية 
رئي�س  �ملعال  �شعود  ب��ن  علي  �ل�شيخ  وق��ال  ومتكينها.  مهار�تهم 
بلدية  يف  تد�شينها  مت  �لتي  �ملن�شة  �إن  �لقيوين  �أم  بلدية  د�ئ��رة 

و�إجناز�تهم  م�شاريعهم  لعر�س  لل�شباب  فر�شة  هي  �لقيوين  �أم 
دولة  روؤي��ة  �إط��ار  يف  �ملختلفة  مو�هبهم  وعر�س  دوره��م  وتفعيل 
لل�شباب  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��الأج��ن��دة  حتقيق  وه���ي   ،2021 �لإم������ار�ت 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي   2021
حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  �آل 
�ل�شباب  متكني  مبد�أ  تر�شخ  �أنها  جانب  �هلل” ..�إىل  “رعاه  دب��ي 
وطاقاتهم  �إمكاناتهم  كل  با�شتثمار  وذلك  �لتنمية  يف  و�إ�شر�كهم 
�لكاملة يف �شنع �لقر�ر و�لتعلم و�لنمو مبا يتنا�شب مع �لتطور�ت 

�ل�شباب ميثل مهمة  �أن دعم م�شاريع  �ل�شيخ علي  و�أك��د  �لعاملية. 
وطنية و�أن د�ئرة بلدية �أم �لقيوين ت�شعى د�ئماً نحو دعم �لكو�در 
�ل�شباب  من  �خلالقة  �لأف��ك��ار  ل��ذوي  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  �ملو�طنة 
ف�شال  �ل��وط��ن��ي،  و�لق��ت�����ش��اد  �ملجتمع  تنمية  يف  دوره���م  وتعزيز 
دعم  خالل  من  قدر�تهم  تطوير  يف  �مل�شاهمة  على  حر�شها  عن 
�مل�شاريع �خلا�س بهم وحتقيق �آمالهم وطموحاتهم و�لعمل على 
من  منتج  جيل  و�إيجاد  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  م�شاريعهم  تطوير 
�ل�شباب ي�شاهم يف تعزيز �قت�شاد دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• دبي -وام:

من  �لأوىل  �ل��دف��ع��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أوف�����دت 
�إذ   2018 “�شفر�وؤنا”  برنامج  يف  �مل�شاركني  �لطلبة 
�جلامعيني  �لطلبة  م��ن  وط��ال��ب��ة  طالبا   125 ��شتهل 
رحلتهم  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ���ش��ف��ر�ء  ل��رن��ام��ج  �ملن�شمني 
�ملرموقة  �ل��وط��ن��ي��ة  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ج��ام��ع��ة  �إىل  ب����زي����ارة 
ما�شات�شو�شت�س  وجامعة  ك��ن��د�  يف  د�ل��ه��او���ش��ي  وجامعة 
نيويورك  يف  �شر�كيوز  وجامعة  �لمريكية  �مهر�شت 
و�لتثقيفية  �لث���ر�ئ���ي���ة  �ل����ر�م����ج  يف  و���ش��ي��ن��خ��رط��ون 
�ملوجهة لهم من قبل تلك �جلامعات و�شيتعرفون على 
ذ�ت مبختلف جمالت  �أب��ح��اث  م��ر�ك��ز  م��ن  م��ا حتتويه 
وز�رة  وكيل  �ملعال  �لدكتور حممد  �شعادة  وذك��ر  �لعلوم. 
�لرتبية و�لتعليم لل�شوؤون �لكادميية للتعليم �لعايل �أن 
روؤية وز�رة �لرتبية و�لتعليم  “�شفر�وؤنا” يلبي  برنامج 
�ملت�شارعة يف خمتلف حقول  �لتطور�ت  يف مو�كبة كافة 
�إىل  ب��ر�جم��ه��ا  �ل�����وز�رة ع��ر جم��م��ل  �إذ ت�شعى  �مل��ع��رف��ة، 
منها  يرتبط  وم��ا  �مل�شتقبلية  �ل��دول��ة  تطلعات  حتقيق 
�لتطّور  روؤي��ة  �إىل  نتطلع  �ننا  و�أ���ش��اف  �لتعليم.  بقطاع 
طالبنا  �شيكت�شبه  �لذي  و�ل�شخ�شي  و�لثقايف  �لتعليمي 
�خل��ارج حيث و�شعنا  �إىل  �لعلمية  من خ��الل رحالتهم 
تلك  �أن�شطة  على  �لتعّرف  لهم  يتيح  متكاماًل  برناجماً 
�ملوؤ�ش�شات �لدولية �لر�ئدة وكيف تطّبق �حللول �ملبتكرة 
تلّقت  ..وق��د  �ملنطقة  يف  �ل�شناعات  على  و�لتكنولوجيا 
طالباً   1224 م��ن  ط��ل��ب��ات  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
من   125 �ختيار  ومت  “�شفر�وؤنا”،  لرنامج  جامعياً 
نخبة طلبتنا �جلامعيني لالن�شمام للرنامج �ل�شيفي 
�مل��رج��وة. و�شي�شارك  �لأه���د�ف  �أن يحقق  ناأمل يف  �ل��ذي 
43 طالباً �شمن برنامج �شفر�ء �لتعليم �لعايل برنامج 
�إثر�ء ميتد على �أربعة �أ�شابيع يف جامعة ما�شات�شو�شت�س 
�لعمل  قائمة على  تفاعلية  در��شية  �أمهر�شت يف ف�شول 
بعنو�ن  �مل�شاركون جلل�شة  �لطلبة  و�شيخ�شع  �جلماعي، 
حماور  منها  حماور  عدة  �لعامل” تغّطي  تغّر  “�أفكار 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �خل�شر�ء  �مل���ن���اخ وظ���ه���ور  ت���غ���ّر  م��ن��ه��ا 
�لرقمي  �لت�شنيع  خمتر  ب��زي��ارة  �ل��ط��الب  ..و���ش��ي��ق��وم 
حيث �شيتم تكليفهم باإيجاد حّل ملو�شوع �إحدى �لوحد�ت 
�لدر��شية �لتي يدر�شونها ..كما �شيقومون بزيارة مزرعة 
جامعة ما�شات�شو�شت�س للتعّرف على �لزر�عة �حل�شرية 

و�ل�شتد�مة، و�إجناز م�شروع �حلد�ئق �ملجتمعية.

من  و�ح����دة  �أم��ه��ر���ش��ت  ما�شات�شو�شت�س  ج��ام��ع��ة  وُت���ع���ّد 
جامعات �لبحوث �لر�ئدة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
..كما ُتعتر �أكر جامعة ر�شمية يف نيو �إجنالند وو�حدة 
هذه  وت��ق��ّدم  �ل��ب��الد  يف  ر�شمية  جامعة   27 �أف�شل  م��ن 

�جلامعة بيئة ثقافية غنّية.
و�شيح�شل �لطالب على فر�شة �لتجّول يف �ملدينة وزيارة 
�لعامة  “�حلديقة  كومن  وبو�شطن  برودن�شال  مركز 
�ملو�قع  �ملركزية يف و�شط مدينة بو�شطن”، و��شتك�شاف 
 Duck Tour جولة  �شمن  بو�شطن  يف  �لتاريخية 
�أول  وه��ي  �شنرت�ل”،  “لب  ���ش��ي��زورون  ..ك��م��ا  �ل�شهرة 
ة  ّممت كمن�شّ م�شاحة خمترية م�شرتكة من نوعها �شُ
يف  �لعالية  �لإمكانيات  ذ�ت  �لنا�شئة  لل�شركات  �نطالق 

جمال علوم �حلياة و�لتكنولوجيا �حليوية.
وبعد بو�شطن، �شيزور �لطالب مدينة نيويورك حل�شور 
�لع�شاء  وت���ن���اول  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  م��ق��ّر  ع��م��ل يف  ور���ش��ة 
يف  بجولة  و�ل��ق��ي��ام  �ل�����ش��ه��رة،  �شكوير  ت��امي��ز  �شاحة  يف 
�لقارب مل�شاهدة معامل �ملدينة و�ل�شتمتاع باأحد عرو�س 

برودو�ي �ل�شهرة.
و�شيخ�شع �لطالب �لبالغ عددهم 30 طالبا �مللتحقون 
در��شية  ل���دورة  د�لهاو�شي  جامعة  يف  �لإث���ر�ء  برنامج 
تتيح لهم �لتعّرف �إىل �لتطبيق �لعملي للتفكر �لنقدي 
�لوطنية  �لقطاعات  ��شتك�شاف  خ��الل  من  و�لأخ��الق��ي 

و�لدولية ذ�ت �ل�شلة يف جمالت خمتلفة مثل �لقانون 
و�ل�شيا�شة  و�ل�شحة  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم  و�لتعليم 
�لعاملية ..و�شي�شارك �لطالب �أي�شاً يف عدد من �لأن�شطة 
�لر�شمية  و�ل��ع��رو���س  �لأدو�ر  ول��ع��ب  �ل��ن��ق��ا���ش��ات،  م��ث��ل 

وي�شتمر �لرنامج لثالثة ��شابيع.
�جلامعات يف  �أق���دم  م��ن  و�ح���دة  د�لهاو�شي  ُت��ع��ّد جامعة 
وبحوثها  �ملبتكرة  �لأكادميية  بر�جمها  وت�شتهر  كند� 

�لر�ئدة وتعليمها �لتفاعلي.
 IdeaHUB �لأف��ك��ار  مركز  �أي�شاً  �لطالب  و�شيزور 
-م�شّرعة  حا�شنة  م�شاحة  عن  عبارة  وهو  �جلامعة،  يف 
هند�شية متقّدمة تهدف �إىل تعزيز �لتجربة �لتعليمية، 
ب��امل��ه��ار�ت �لإب��د�ع��ي��ة و�لتنظيمية  ت��زوي��ده��م  �أج���ل  م��ن 
يف  بجولة  للقيام  �لفر�شة  لهم  ..و�شتتاح  �مل�شتقبل  يف 
�شة  و�ملخ�شّ  »Sandboxes« ب���ِ  �ملعروفة  �مل�شاحات 
و�ل��ت��ع��اون يف  �ل��ت��ج��ارب  �إج����ر�ء  �ل��ط��الب على  لت�شجيع 
من  ل��ع��دد  زي��ارت��ه��م  ع��ن  ف�شال  �شات  �لتخ�شّ خمتلف 
�ل�شركات و�مل�شانع ك�شركة “بر�ت �آند ويتني” ل�شناعة 
حم��رك��ات �ل��ط��ائ��ر�ت، و�أل����رت� �إل��ك��رتون��ي��ك�����س، و�إمي���ر�، 
وهاياليرن  ون��وت��ي��ل،  ماتريالز،  وميتا  ك��ن��د�،  ولف���ارج 
فودز، ومعهد بيدفورد لعلوم �ملحيطات وق�شم �لنفايات 

�ل�شلبة يف نوفا �شكو�شيا.
وخالل برنامج �لإثر�ء �ملمتّد ل�ثالثة �أ�شابيع يف جامعة 

�لعامل  يف  �ل��ر�ئ��دة  �جلامعات  ب��ني  �مل�شّنفة  �شنغافورة، 
ور�س  يف  طالبا   21 �شي�شارك  ���ش��ن��غ��اف��ورة،  يف  و�لأب����رز 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لتنمية  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت�شعى  ع��م��ل 
بالت�شميم  تتعلق  مو��شيع  �إىل  �ل��ور���س  ..و���ش��ت��ت��ط��ّرق 
وبحوث  �مل�����ش��اري��ع،  و�إد�رة  �لعميل،  وجت��رب��ة  بالتفكر، 

�ل�شوق، و�لتخطيط �ملايل وتقييم �جلودة.
�لتي  و�شي�شارك �لطالب يف دور�ت �لرجمة و�لتطوير 
تغّطي جمموعة و��شعة من �ملو��شيع مثل �لتكنولوجيا 
�لثالثية  و�لطباعة  و�ل��روب��وت��ات،  و�لبلوك�شني،  �ملالية 
 Cubesat �لنانومرتية  �ل�شناعية  و�لأقمار  �لأبعاد، 

و�لطائر�ت بدون طّيار.
Blk71 �لتي  ب��زي��ارة  �ل��ط��الب  ي��ق��وم  �أن  �مل��ق��ّرر  وم��ن 
ت�شّم مئات �ل�شركات �لنا�شئة ذ�ت �ل�شلة بالتكنولوجيا، 
و�حلا�شنات  �ل�شتثمارية  �لأم����و�ل  روؤو�����س  و�أ���ش��ح��اب 
..و�شتتاح للطلبة فر�شة �لتعلم عن حقوق �مللكية �لفكرية 
�لناجحني.  �لأع��م��ال  رج���ال  م��ن  مبجموعة  و�لل��ت��ق��اء 
�لعامة  و�ل�شوؤون  للمو�طنة  ماك�شويل  مدر�شة  وتعتر 
و�ملتعدد  �ملبتكر  للتعليم  موطناً  �شر�كيوز  جامعة  يف 
�شات و�لبحوث يف �لعلوم �لجتماعية و�ل�شيا�شة  �لتخ�شّ
و�شيتعّلم  �لدولية  و�ل��ع��الق��ات  �لعامة  و�لإد�رة  �لعامة 
�لطالب فيها من خالل برنامج �لإثر�ء عن �ل�شيا�شات 
و�لفقر  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  و�لتنمية  و�لبيئية،  �حلكومية 
و�ل��رع��اي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة، وم�����ش��ارك��ة �مل��و�ط��ن��ني يف �شنع 
..كما  و�لب��ت��ك��ار  �لجتماعية  �لأع��م��ال  وري����ادة  �ل��ق��ر�ر 
31 طالبا جمموعة من  �لبالغ عددهم  �شيزور �لطلبة 
�ملعامل �ل�شياحية يف نيويورك ك�شاللت نياجار� ومتحف 
ولية نيويورك. و�أطلقت وز�رة �لرتبية و�لتعليم برنامج 
 1080 2016 وهذ� �لعام مت �ختيار  �شفر�وؤنا يف عام 
من �لطلبة و�ملعلمني من �ملد�ر�س و�جلامعات �لر�شمية 
�لتي  ل��ل��وز�رة  �ملمّيزة  �ل�شيفية  �ل��ر�م��ج  يف  للم�شاركة 
�لطالب  وتعريف  �لأ�شا�شية  �ملعرفة  نقل  على  ت�شاعد 
لإك�شابهم  و�لبحثية  �لعلمية  �ملمار�شات  و�أرق��ى  باأف�شل 
�ملهار�ت �لهامة و�لتي تن�شجم يف م�شامينها  جملة من 

مع تطلعات �لدولة يف �لو�شول �إىل �قت�شاد �ملعرفة.
ويتاألف برنامج �شفر�وؤنا 2018 من 8 بر�مج و�شي�شهد 
�مل�شتقبل،  ���ش��ف��ر�ء  ب��رن��ام��ج  يف  ط��ال��ب   200 م�����ش��ارك��ة 
�لعطاء،  �شفر�ء  يف  و160  �لبتكار،  �شفر�ء  يف  و300 
�لتميز  �شفر�ء  يف  و80  �لدبلوما�شية،  �شفر�ء  يف  و50 

�لريا�شي و60 يف �شفر�ء رو�ئع.

•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي 
�لرنامج  �أن  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وزي���ر 
�إع�������د�ده لطالب  �ل�����ذي مت  �ل��ت��دري��ب��ي 
وطالبات �ملد�ر�س ي�شهم يف تعزيز �لروح 
�لوطنية.. كما �أنها جتعل من كل طالب 
كان  ���ش��و�ء  م��وق��ع  �أي  لوطنه يف  ح��ام��ي��اً 
قادر�ً  جياًل  وتخلق  ع�شكريا  �أو  مدنياً 
على  و�لع��ت��م��اد  �مل�شوؤولية  حتمل  على 

�لنف�س.
�مل�شاركني  جاء ذلك خالل زيارته �م�س 
�لتطوعية  �ل�شيفية  �لدورة  فعاليات  يف 
وطالبات  لطالب  و�ملتقدمة  �لتاأ�شي�شية 
�خلدمة  هيئة  تنظمها  �ل��ت��ي  �مل���د�ر����س 
�أربعة  وت�شتمر  و�لحتياطية  �لوطنية 
�شيح  يف  �ل���ت���دري���ب  م���رك���ز  يف  �أ����ش���اب���ي���ع 
�ل��ل��ح��م��ة مب��دي��ن��ة �ل��ع��ني و�مل��ج��ه��ز وفق 
�أحدث �أنظمة �لتدريب و�لتاأهيل.. حيث 
تفقد معاليه �لر�مج �لتدريبية و�طلع 
تاأهيل وما  تلقوه من  عن كثب على ما 

�كت�شبوه من مهار�ت ميد�نية.
�إيجاز  �ل���زي���ارة ب��ت��ق��دمي  وب����د�أ ب��رن��ام��ج 
�لوطنية  ت���دري���ب �خل���دم���ة  م��رك��ز  ع���ن 
�لتدريب  م���ر�ح���ل  ع���ن  م��ف�����ش��ل  و����ش���رح 
�ملد�ر�س  وط��ال��ب��ات  ل��ط��ل��ب��ة  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
�كت�شبوه من  تاأهيل وما  تلقوه من  وما 

و�أ�شاد معاليه بجهود  مهار�ت ميد�نية. 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل”  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
“رعاه �هلل”  جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
و�هتمامهم  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�مل�شتمر  وحر�شهم  �لوطن  �شباب  بدعم 

و�لأن�شطة  �ل��ر�م��ج  وتنظيم  دع��م  على 
نهاية  يف  �مل����د�ر�����س  ل��ط��ل��ب��ة  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة 
�لعام �لدر��شي، بهدف ��شتثمار �أوقاتهم 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  تعميق  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
و�لن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه و�ح����رت�م 
�لأن��ظ��م��ة و�ل���ق���و�ن���ني، وم���ن ث��م �إع����د�د 
�ل�شباب على درجة عالية من  جيل من 
�لوعي و�لثقافة باعتبارهم ثروة �لوطن 

وعدته للم�شتقبل.
�إىل  وتقدير  �شكر  كلمة  معاليه  ووج���ه 

�أم����ور �ل��ط��ل��ب��ة �ل��ذي��ن حر�شو�  �أول���ي���اء 
ع��ل��ى غ��ر���س �ل��ق��ي��م �ل��وط��ن��ي��ة يف نفو�س 
حب  على  وربوهم  �ل�شغر  منذ  �أبنائهم 
�لإمار�ت وطاعة ولة �لأمر و�حرت�مهم 
�ل�شتعد�د  على  ربوهم  كما  وتقديرهم 
و�لدفاع  �ل��وط��ن  �شبيل  يف  و�لت�شحية 
�لرتبية  �أن هذه  ب���الأرو�ح.. موؤكد�  عنه 
ك��ان��ت �ل��د�ف��ع ور�ء ح��ر���س �لأه���ل على 
�ن�شمام �أبنائهم لهذه �لدورة �لتطوعية 

وت�شابقهم للت�شجيل فيها.

ودع��������ا م����ع����ايل ح�������ش���ني ب�����ن �ب���ر�ه���ي���م 
�شرورة  �إىل  �لأم�����ور  �أول���ي���اء  �حل���م���ادي 
غر�س خمرجات �لدورة �ل�شيفية ب�شكل 
ما  لتعزيز  �أب��ن��ائ��ه��م  نفو�س  يف  م�شتمر 
�لع�شكرية  �لتطوعية  �ل���دور�ت  حققته 
�ملباركة  �جل���ه���ود  ن��ت��ي��ج��ة  ج�����اءت  �ل���ت���ي 
�لقو�ت  ب���ني  �ل���ب���ن���اء  ل��ل��ت��ع��اون  وث���م���رة 
�مل�شلحة ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، و�لتي 
تكللت بالنجاح يف تدريب هوؤلء �ل�شباب 
قو�تنا  لرجال  و�ل�شند  �لرديف  ليكونو� 

حل�شهم  تنمية  �ل��وط��ن،  حماة  �مل�شلحة 
وتوجيههم  ق��در�ت��ه��م  و���ش��ق��ل  �ل��وط��ن��ي 

�لتوجيه �لإيجابي.
للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�مل�شلحة ووز�رة �لرتبية و�لتعليم قامتا 
كافة  و�لإم��ك��ان��ات  �لت�شهيالت  بتقدمي 
ت��ن��م��ي��ة �لوعي  �أج�����ل  وت�����ش��خ��ره��ا م���ن 
�أجيال  وتن�شئة  �لطلبة  لدى  �لع�شكري 
م����ن �ل�������ش���ب���اب ع���ل���ى �ل���ط���اع���ة و�ل������ولء 

و�لتعاون على �لدفاع عن �ل�شرف.
و�لتعليم  �لرتبية  وزير  معايل  وحر�س 
�ل��غ��د�ء م��ع منت�شبي  ت��ن��اول وج��ب��ة  على 
فخره  ع���ن  م��ع��ر�  �مل��ت��ط��وع��ني..  دورة 
�لإمار�ت  وبنات  �شباب  بجميع  و�عتز�زه 
ولبو�  �ل�����ش��رف  مل�شرة  �ن�شمو�  �ل��ذي��ن 
�لبطولة  مليادين  و�ن�شمو�  �لوطن  ند�ء 
�أن  �إىل  منوها  و�ل�����ش��رف..  و�لت�شحية 
�أب���ن���اء �لإم�������ار�ت ك��اف��ة ه���م ف����د�ء لهذ� 
�لوطن �لذي �أعطى لهم �لكثر وعلمهم 
�لكثر ومالأ �شدورهم فخر� مبنجز�ته 

وقلوبهم تفانيا وحبا خلدمته.
�ل�شكر  �جل��ول��ة  خ��ت��ام  يف  معاليه  وق���دم 
�إىل جميع �ملدربني و�لتقدير و�لعرفان 
لالأ�شر و�لأهايل لوقوفهم �مل�شرف خلف 
على  �ملجندين  �أب��ن��اءه  وح��ث   .. �أبنائهم 
و�ل�شتفادة  �لتدريب  �لتفاين يف ميد�ن 

من قادتهم ومدربيهم.

�سفراء التعليم العايل ي�ستهلون رحلتهم بزيارة جامعات يف 
الوليات املتحدة وكندا و�سنغافورة

وزير الرتبية يزور امل�ساركني يف الدورة ال�سيفية التطوعية لطلبة املدار�س

بلدية اأم القيوين تطلق »من�سة �سبابنا« 
لدعم م�ساريع ال�سباب

اأخبار ال�ساعة: 

عالقات اإماراتية فاعلة مع 
القوى الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي-وام: 

دولة  ف��ي��ه  �ل���ذي حت��ر���س  �ل��وق��ت  �ل�شاعة” �إن���ه يف  “�أخبار  ن�����ش��رة  ق��ال��ت 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى ت��ن��وي��ع ع��الق��ات��ه��ا �خل��ارج��ي��ة وتو�شيع 
�شر�كاتها مع �لقوى �لإقليمية و�لدولية فاإنها تعتر يف �لوقت ذ�ته �شريكا 
يحظى بالثقة و�لتقدير من جانب دول �لعامل و�لقوى �لفاعلة فيه وهي 
�لتي حتر�س على تطوير عالقاتها معها يف �ملجالت كافة. وحتت عنو�ن 
�إمار�تية فاعلة مع �لقوى �لإقليمية و�لدولية” .. �أ�شافت لعل  “عالقات 
دولة  �إىل  �لعامل  �لعديد من دول  وروؤ�شاء  بها زعماء  �لتي يقوم  �لزيار�ت 
�لإمار�ت على مد�ر �لعام وتاأكيد حر�شهم على �لرتقاء مب�شار �لعالقات 
معها �إمنا يعد دليال على ذلك وترجمة ملا حتظى به مو�قفها و�شيا�شاتها 

من تقدير دويل.
و�أ�شارت �لن�شرة �ل�شادرة �م�س عن “ مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أن  �إىل   ..  “ �ل�شرت�تيجية 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة عر خالل 
مباحثاته مع فخامة �شريل ر�مافوز� رئي�س جمهورية جنوب �أفريقيا يف 
�لنهج �حلكيم �لذي تتبناه �لإمار�ت  باأبوظبي موؤخر� عن  �لرئا�شة  ق�شر 
�لإمار�ت  دول��ة  �أك��د حر�س  �لعامل حيث  دول  بناءة مع  �إقامة عالقات  يف 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية 
و�لتعاون مع  �ل�شد�قة  تعزيز عالقات  “حفظه �هلل” على  �لدولة  رئي�س 
�مل�شالح  كافة مبا يحقق  �ملجالت  �ل�شديقة يف  �أفريقيا  جمهورية جنوب 
و�لزدهار  �لتنمية  �شعبيهما يف  �ل�شديقني وطموحات  للبلدين  �مل�شرتكة 
و�لعمل يف �لوقت ذ�ته على تعزيز �شر�كاتها �لر��شخة مع �لدول �لأفريقية 

�ل�شديقة مبا يعود باخلر على �شعوبها �أمنا و��شتقر�ر� وتنمية و�زدهار�.
و�أو�شحت �أن هذ� �لنهج �لر��شخ يف بناء عالقات قوية وفاعلة مع خمتلف 
دول �لعامل يف�شر كيف جنحت �لإمار�ت يف بناء �شبكة قوية من �لعالقات 
و�ل�شر�كات مع �لقوى �لإقليمية و�لدولية �لفاعلة و�ملوؤثرة وكيف حتولت 
�إىل قوة دبلوما�شية فاعلة على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لدويل يحر�س قادة 
وزعماء وروؤ�شاء �لعامل على �لت�شاور معها و�لتعرف �إىل روؤ�ها فيما يتعلق 
وذكرت  و�لعامل.  �ملنطقة  و��شتقر�ر  باأمن  ترتبط  �لتي  �لق�شايا  مبختلف 
نهيان مع  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  بحث  �أي��ام  قبل  �أن��ه 
معايل مايك بومبيو وزير خارجية �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �أبوظبي 
عالقات �لتعاون �ل�شرت�تيجي وحر�س �لبلدين على تعميقها و�لتن�شيق 
يف  بجهودهما  يتعلق  م��ا  وخ��ا���ش��ة  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  بينهما  �مل�����ش��رتك 
�لأمن  تعزيز  �شبل  �إىل  �إ�شافة  وتنظيماته  و�لإره���اب  �لتطرف  مو�جهة 
�ملقبل  �أنه يوم �خلمي�س  �ملنطقة. وتابعت  �ل�شالم يف  و�ل�شتقر�ر وحتقيق 
ت�شتقبل �لإم��ار�ت فخامة �لرئي�س �ل�شيني �شي جني بينج يف زيارة بالغة 
�لدولتني  بني  �لثنائية  �لعالقات  م�شار  �إىل  بالن�شبة  فقط  لي�س  �لأهمية 
و�إمنا لدول �ملنطقة بوجه عام بالنظر للروؤى �ل�شيا�شية �ملت�شابهة للدولتني 
جتاه ق�شايا و�أزمات �ملنطقة وتاأييدهما لأي جهود ت�شتهدف �لتو�شل �إىل 
�شعادة ين جيان  �أن  �إىل  باملنطقة. ولفتت  �ملختلفة  حلول فاعلة لالأزمات 
�لدولة و�شف يف موؤمتر �شحفي  لدى  �ل�شعبية  �ل�شني  �شفر جمهورية 
عقده �أول من �أم�س مبقر �ل�شفارة يف �أبوظبي �لعالقات مع دولة �لإمار�ت 
باأنها عميقة وقوية و�عترها �لأكرث جناحا يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط كما 
�أ�شاد مب�شتوى �لنه�شة �لتي ت�شهدها �لإمار�ت قائال �أنها “ متتلك تطور� 
“ وهذ� �إمنا يعك�س مدى تقدير  كبر� �لآن ولديها مقومات حياة ر�ئعة 
�ل�شني لالإمار�ت مبا متثله من منوذج تنموي ناجح وما تقدمه من فر�س 

عظيمة تعزز من �لعالقات بني �لدولتني.
�لإمار�ت  جن��اح  �إن  �لفتتاحي  مقالها  ختام  �ل�شاعة” يف  “ �أخبار  وقالت 
�لأمور  من  ع��دد�  يوؤكد  �خلارجية  �شر�كاتها  وتو�شيع  عالقاتها  تنويع  يف 
�أ�ش�س  تعزيز  �إىل  �لهادفة  جلهودها  �ل��دويل  �لتقدير  تز�يد  �أول��ه��ا  �ملهمة 
�أو  �مل�شاركة  �أب���د� يف  ت���رتدد  ف���الإم���ار�ت ل  �ملنطقة  �لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
ما  وه��ذ�  �ملختلفة  �ملنطقة  لأزم��ات  �إيجاد حلول  ت�شتهدف  �أي جهود  دعم 
معها  �لعالقات  تطوير  على  حري�شة  و�لدولية  �لإقليمية  �لقوى  يجعل 
و�ل�شتفادة من روؤ�ها �ملتزنة يف �لتعامل مع ق�شايا و�أزمات �ملنطقة وثانيها 
تو�شيع  على  �لعمل  ت�شع  �لتي  �لإمار�تية  �لدبلوما�شية  وفاعلية  ن�شاط 
وتنويع خيار�ت �لتحرك �ل�شيا�شي على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية يف 
مقدمة �أهد�فها وهذ� ما يت�شح من �لتحرك نحو �لقوى �لكرى �إ�شافة 
�إىل �لقوى �لإقليمية �ملوؤثرة و�لنا�شئة و�لهتمام �لكبر بتعزيز �لعالقات 
مع �لدول يف خمتلف �لقار�ت وثالثها �لثقة يف منوذج �لإم��ار�ت �لتنموي 
فالنجاحات �لتي حققتها يف خمتلف موؤ�شر�ت �لتنمية وما تتمتع به من 
قدر�ت �قت�شادية كبرة يدفع �لعديد من دول �لعامل �إىل تعزيز �لعالقات 
معها و�ل�شتفادة من �لفر�س �ملتنوعة �لتي تتيحها يف بناء �شر�كات حتقق 

�مل�شالح �مل�شرتكة يف �ملجالت كافة.

القائم باأعمال �سفارة الدولة 
يح�سر مرا�سم زيارة الرئي�س 

الإريرتي اإىل اأثيوبيا
•• اأدي�س اأبابا -وام: 

لدى  �لدولة  �شفارة  يف  بالأعمال  �لقائم  �لعمرة  �شعد  علي  �ل�شيد  ح�شر 
مولتو  �لدكتور  �لأثيوبي  �لرئي�س  �أقامها  غ��د�ء  ماأدبة  �م�س  �أبابا  �أدي�س 
زيارة  مبنا�شبة   “ �أب��اب��ا  �أدي�����س   “ بالعا�شمة  �لوطني  �لق�شر  يف  ت�شومي 
�لرئي�س �لإريرتي �أ�شايا�س �أفورقي �إىل �أثيوبيا بعد قطيعة د�مت عقدين 

من �لزمن بني �لبلدين.
كبار   - �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �لح��ت��ف��الت  �إط���ار  �أقيمت يف  �ل��ت��ي   - �مل��اأدب��ة  ح�شر 
وممثلو  وروؤ���ش��اء  �لدبلوما�شية  �لبعثات  وممثلو  �حلكوميني  �مل�����ش��وؤول��ني 

�ملنظمات �لدولية ورجال �ملال و�لأعمال .
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اأخبـار الإمـارات
�ساحي خلفان يبحث اآلية تطبيق النموذج الحتادي لإدارة املخاطر الأمنية وال�سالمة على م�ستوى الدولة

•• دبي-الفجر:

ن��اق�����س م��ع��ايل �ل��ف��ري��ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
�ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي، �آلية تطبيق �لنموذج �لحتادي 
لإد�رة �ملخاطر �لأمنية و�ل�شالمة على م�شتوى �لدولة، �لذي 
مت �إعد�ده و�عتماده خالل دورة �إد�رة �ملخاطر �لتي �شارك فيها 
معاليه، وقادة �ل�شرطة، وكبار �ل�شباط من خمتلف �لقطاعات 
�ملا�شي. ج��اء ذل��ك ج��اء ذلك  �لد�خلية، يف �شهر يونيو  ب��وز�رة 
خالل �لجتماع �لذي تر�أ�شه معاليه مبكتبه يف �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي، بح�شور �لعميد عبد�لعزيز �لأحمد، نائب مدير 

�ل�شرطة �جلنائية �لحتادية، و�لعقيد مرو�ن نا�شر، نائب مدير 
مكتب نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام، وعدد من �ل�شباط. 
و�ل�شالمة  �لأمنية  �ملخاطر  �لنموذج �لحت��ادي لإد�رة  ويهدف 
وق�شاء  �آم���ن  جمتمع   «  2021 �لم����ار�ت  روؤي���ة  حتقيق  �إىل 
عادل« ؛ حيث يعتر �لنموذج مبادرة فريدة من نوعها يف �إد�رة 
تنفيذ  خاللها  م��ن  ت�شمن  و�ل��ت��ي  و�ل�شالمة  �لأم���ن  خماطر 
�لأحد�ث  و�شع  خ��الل  م��ن  و�لتحكم  �ل�شيطرة  ��شرت�تيجية 
�لأمني باختالف طبيعتها و�شدة خطورتها وفق  �ملجهر  حتت 

نهج عملي موحد وقائم على �أ�ش�س علمية وعملية.
ويعمل �لنموذج من خالل مرحلتني: �ملرحلة �لأوىل )مرحلة 

�لتد�بر  �ل��و���ش��ع �حل���ايل و�ت��خ��اذ  �ل��وق��اي��ة( وتتمثل م��ر�ق��ب��ة 
�لالزمة خلف�س معدل حدث معني لأدنى م�شتوياته �أو �تخاذ 
�أحد�ث متنباأ وقوعها؛ ومتثل �ملرحلة  تد�بر متنع من وقوع 
�حلدث  وق��وع  �أث��ن��اء  وذل��ك  �ملخاطر(  �إد�رة  )مرحلة  �لالحقة 
يف  خمرجاتها  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �لتعايف  مرحلة  �إىل  وو���ش��ول 
عمليات �لتح�شني و�لتطوير �مل�شتمر وذلك جمموعة مت�شل�شلة 
ويحدد  ب��الأه��د�ف  يرتبط  متكامل  نهج  متثل  �لعمليات  م��ن 
�ملخاطر  �إد�رة  ����ش��ت��د�م��ة  ي�شمن  ومب��ا  و�مل�����ش��وؤول��ي��ات  �لأدو�ر 
�لأمنية بال�شورة �ملثلى و�لر�مي �إىل حتقيق �لروؤية �حلكومية 

باأن ينعم جمتمع دولة �لمار�ت بالأمن و�لأمان.

ت�سكيل فريق واحد لت�سهيل اإجراءات ال�سفر وقت الذروة

�سرطة دبي و�سركاوؤها الرئي�سون يطلقون حملة » ليكن �سفرك ممتعا«
•• دبي - الفجر: 

حتت رعاية �شعادة �للو�ء عبد �هلل 
خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي، �أطلقت �شرطة دبي وبالتعاون 
مع �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون 
�لأجانب، وجمارك دبي، ومطار�ت 
دبي، حملة » ليكن �شفرك ممتعا«، 
بح�شور �شعادة �للو�ء طيار �أحمد 
�لقائد  م�شاعد  ث���اين  ب��ن  حم��م��د 
و�لعميد  �مل��ن��اف��ذ،  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام 
حم��م��د �أح���م���د ب���ن دي�����الن مدير 
يف  �مل��ط��ار�ت  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة 
و�لعميد  ب��ال��وك��ال��ة،  دب���ي  ���ش��رط��ة 
�ملدير  م�شاعد  �ل�شنقيطي  ط��الل 
�ل��ع��ام ل�����ش��وؤون �مل��ن��اف��ذ �جل��وي��ة يف 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  �لإد�رة 
قرو��س  بطي  و�ل�شيد  �لأج���ان���ب، 
ن���ائ���ب �ل���رئ���ي�������س-�أم���ن م���ط���ار�ت 
موؤ�ش�شة  يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  �ل�������ش���وؤون 
�أحمد  ب��در  و�ل�شيد  دب��ي،  مطار�ت 
�لإقليمي  �لرئي�س  نائب  �ل�شحي 
و�لعمليات يف  �لأمتعة  خدمات   –
ط���ر�ن �لإم������ار�ت، و�ل�����ش��ي��د بطي 
�لتوعية  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ف��ال���ش��ي 
لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لأمنية 
و�ل�شيد  دب���ي،  �شرطة  يف  �ملجتمع 
عمليات  �إد�رة  مدير  �أح��م��د  خالد 
�مل�������ش���اف���ري���ن يف �مل���ب���ن���ى و�ح������د يف 
خالد  و�ل�������ش���ي���د  دب�������ي،  ج����م����ارك 

�مل�������ش���اف���ر ممتعة  جل���ع���ل جت���رب���ة 
و���ش��ه��ل��ة رغ���م حت��ق��ي��ق م��ط��ار دبي 
لأرق��ام كبرة يف �إع��د�د �مل�شافرين 

مع �ختالف ثقافاتهم.
و�أ�������ش������اف«  ن���ح���ن و����ش���رك���ائ���ن���ا يف 
�لقطاع �لعام و�خلا�س ن�شكل فريق 
ع��م��ل و�ح����د ب��ه��دف ج��ع��ل جتربة 
�شهلة وممتعة، ل�شيما يف  �مل�شافر 
�أوقات �لذروة كمهرجانات �لت�شوق 
وب���د�ي���ة �حل�����ج، وم����ا ن��ل��م�����ش��ه من 
�ليوم من منو يف �أعد�د �مل�شافرين 
�ل���ط���ر�ن ي��ح��ت��م علينا  و���ش��رك��ات 
د�ئ��م��ا �ل���ش��ت��ع��د�د و�ل��ع��م��ل بفريق 

و�حد.

ازدياد امل�سافرين
وب����������دوره، ث���م���ن �ل���ع���م���ي���د طالل 
�ل�شنقيطي مبادرة �لقيادة �لعامة 
�إط����الق �حلملة  دب���ي يف  ل�����ش��رط��ة 
ق���ائ���ال«ن���ح���ن يف م�����ط�����ار�ت دب���ي 
�شركاء رئي�شني مع �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي، ون�شكر كافة جنودنا 
�ملجهولني  و�جل����ن����ود  �ل���ع���م���ل  يف 
تنقل  ت���ي�������ش���ر  ع���ل���ى  �ل���ع���ام���ل���ني 
�مل�����ش��اف��ري��ن، وه����ذه �حل��م��ل��ة تدل 

على حر�س �لقيادة �لعامة 
ي��ك��ون �شفر  �أن  ل�����ش��رط��ةدب��ي ع��ل��ى 
ونحن  وممتعا،  �شهال  �مل�شافرين 
نعمل م��ن �أج���ل خ��دم��ة �ل��ن��ا���س يف 
�شنة  �لتي ت�شهد كل  مطار�ت دبي 

 – �لرئي�س  نائب  �لفال�شي  مطر 
�لعمليات يف �شركة د�ناتا.

اأهداف احلملة
�إطالقها  �لتي مت  وتهدف �حلملة 
خ����الل �مل���وؤمت���ر �ل�����ش��ح��ايف �ل���ذي 
توعية  �إىل  دب��ي  م��ط��ار�ت  ُعقد يف 
�لأمنية  ب���الإج���ر�ء�ت  �مل�����ش��اف��ري��ن 
�ملتبعة يف �ملطار�ت، وتقدمي ن�شائح 
لهم بكيفية �جلاهزية لإنهاء هذه 

�لإجر�ء�ت ب�شهولة وي�شر. 

فريق موحد
و�أعلنت �حلملة عن ت�شكيل فريق 
ع��م��ل م��وح��د ي�����ش��م ���ش��رط��ة دبي، 
و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  و�لإد�رة 
�لأج��ان��ب، وج��م��ارك دب��ي، و�شركة 
د�ن���ات���ا، وه��ي��ئ��ة �ل���ط���ر�ن �مل���دين، 
وط����ر�ن �لإم������ار�ت وف����الي دبي، 
من �أجل ت�شهيل حركة �مل�شافرين 
�إ�شعاد  على  و�لعمل  �ل���ذروة،  وق��ت 

�مل�شافرين و�لتي�شر عليهم.

جتربة ممتعة
ون���ق���ل �ل����ل����و�ء �ب�����ن ث�����اين خالل 
عقده  مت  �ل��ذي  �ل�شحفي  �ملوؤمتر 
�شعادة  حت��ي��ات  دب����ي  م���ط���ار�ت  يف 
موؤكد�  للم�شاركني،  �لعام  �لقائد 
ي�شعون  و�شركائها  دبي  �شرطة  �أن 
من خالل �حلملة و�لفريق �ملوحد 

مليون   39 م����ع  ت���ع���ام���ل  �ل�������ذي 
�لأ�شهر  �خل��م�����ش��ة  خ���الل  م�����ش��اف��ر 
مع  ي��ت��ع��ام��ل  �أن  و�مل��ت��وق��ع  �لأوىل 

�لعام. نهاية  مليون   90

تقنيات تفتي�س ذكية
�أحمد  خ��ال��د  �ل�شيد  ق��ال   ، ب���دوره 
�مل�شافرين  ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
و�ح����د يف جمارك  رق���م  �مل��ب��ن��ى  يف 
دبي: عززت جمارك دبي جهودها 
للم�شافرين  �خل��دم��ات  تقدمي  يف 
يف  ذك��ي��ة  تقنيات  ��شتحد�ث  منها 
دليل  �لتفتي�س،و�إ�شد�ر  عمليات 
حقوق  حول  لغات  ب7  �مل�شافرين 

بني  م��ا  �زدي����اد�  �ل�شيف  ف�شل  يف 
�مل�شافرين. �أعد�د  يف   10%-7

م�سافر مليون   39
وقال �ل�شيد بطي قرو��س: ي�شعدنا 
�مل�شاركة يف �حلملة، فخالل فرتة 
�لإجاز�ت ي�شهد �ملطار حركة �شفر 
�شت�شاهم  �حلملة  وه��ذه  قيا�شية، 
�لو�جب  ب��الإج��ر�ء�ت  �لتعريف  يف 
�مل�شافرين  على  تي�شر�  �تباعها 

وتوفر �لأوقات لهم.
وتابع:  �أحد �أ�شر�ر جناح مطار�ت 
دب�����ي ه����و �ل���ع���م���ل ك���ف���ري���ق و�ح����د 
�أف�����ش��ل خ��دم��ة يف �ملطار  ل��ت��وف��ر 

من دناتا �شرطة دبي على �إطالق 
�حلملةتدل  �أن  م���وؤك���د�  �حل��م��ل��ة، 
يتمثل  و�ح���د  ه���دف  حتقيق  ع��ل��ى 
توجهات  وتعزيز  �مل�شافر  ر�ح��ة  يف 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
دب���ي، رع���اه �هلل، يف ت�شهيل  ح��اك��م 
للم�شافرين.  �ل�����ش��ف��ر  ع��م��ل��ي��ات 
عملية  يف  ت�شاهم  دن��ات��ا  �أن  و�أك����د 
ت�شهيل �شفر �مل�شافرين من خالل 
خدماتها �ملتنوعة وهذه �خلدمات 
هدفها جعل �ل�شفر ممتعا و�شهال 

للم�شافرين مع �ل�شركاء.

�مل�����ش��اف��ري��ن،  وجدولة  وو�ج���ب���ات 
�إجاز�ت �ملوظفني لتجنب �لزدحام 
وزي����ادة ع��دد م�شغلي �لأج��ه��زة يف 

�ملباين.

تعاون م�ستمر
�ل�شحي،  �أح��م��د  ب��در  �ل�شيد  و�أك���د 
�أن �ل��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة �جل��ه��ات يف 
�لنجاح،  �إىل  �أدى  دب���ي  م���ط���ار�ت 
و�لتعاون �مل�شتمر يف تقدمي �أف�شل 
يف  و�شاهم  للم�شافرين  �خلدمات 
مل�شتخدمي  م��ري��ح��ة  بيئة  ت��وف��ر 

�ملطار�ت.
 وبدوره،  �شكر خالد مطر �لفال�شي 

اأهداف احلملة 
وت��دع��و �حل��م��ل��ة  �مل�����ش��اف��ري��ن �إىل 
�ملعدنية  �لأ���ش��ي��اء  �رت�����د�ء  جت��ن��ب 
�شرورية  كانت  و�إذ�  �ل�شفر  خالل 
�أن ي��ت��م ن��زع��ه��ا ق��ب��ل �ل��ع��ب��ور من 
ج����ه����از �ل���ت���ف���ت���ي�������س وو����ش���ع���ه���ا يف 
�ل�شندوق �ملخ�ش�س لهذه �لأ�شياء 
مثل �لهو�تف و�ملفاتيح و�لأحزمة 
�ل����ت����ي حت����ت����وي على  و�لأح������ذي������ة 
�حلملة  دع��ت  كما  معدنية.  م���ادة 
حمل  جت���ن���ب  �إىل  �مل�������ش���اف���ري���ن 
�ملحمولة  �حل��ق��ائ��ب  يف  �ل�����ش��و�ئ��ل 
�شروريا  �لأم���ر  ك��ان  �إذ�  �إل  باليد 

كالأدوية.

�سرطة دبي تناق�س اأجندتها وخطتها ال�سنوية للموارد الب�سرية
•• دبي-الفجر: 

�شعد  حممد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ت��ر�أ���س 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د  �ل�����ش��ري��ف 
�ل�شنوي  �لجتماع  �لإد�رة،  ل�شوؤون 
�لب�شرية،  للمو�رد  �لعامة  ل��الإد�رة 
�أحمد  �ل��ع��م��ي��د حم��م��د  ب��ح�����ش��ور 
رفيع، مدير �لإد�رة �لعامة للمو�رد 
�لدكتور  �لعميد  ونائبه  �لب�شرية، 
���ش��ال��ح م������ر�د، وع�����دد م���ن م����در�ء 
�لإد�ر�ت �لفرعية وروؤ�شاء �لأق�شام 
و�ل�شباط و�لأف��ر�د، للوقوف على 

به  �لتزمت  �لذي  �لتميز  �أن  و�أ�شار 
�شرطة دبي يف منهجها، كان خطوة 
دة  متفرِّ عمل  منظومة  �شنع  نحو 
ومتمّيزة يف �لإد�رة �لعامة للمو�رد 
�ل��ب�����ش��ري��ة، ت��ع��م��ل ب��ت��ن��اغ��م وجناح 
منذ حلظات �لتفكر يف ��شتقطاب 
حتى  وتعيينهم  �ملتميزين  �لأف��ر�د 
مرحلة �لتقاعد، مرور�ً باملنظومة 
�لب�شرية،  ل����ل����م����و�رد  �مل���ت���ك���ام���ل���ة 
متد�ول،  �أ���ش��ي��ل  م��ف��ه��وم  وجعلها 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أن  مبينا 
دبي حري�شة على توفر بيئة عمل 

�أه���م �أج���ن���د�ت ه���ذ� �ل��ع��ام وخطط 
�لعمل  باآليات  لالرتقاء  �لتطوير 
�لد�خلية. و�أكد �للو�ء �ل�شريف �أن 
�ملو�رد �لب�شرية تعد مبثابة �لعمود 
�ختالف  للموؤ�ش�شات على  �لفقري 
و�أن جناح منظومة  عملها،  جمال 
�ل����ع����م����ل ف���ي���ه���ا ه�����و �لن����ط����الق����ة 
�أولت  ول��ذل��ك  للتميز،  �حلقيقية 
ب��ال��غ��اً مبفاهيم  �ل��ق��ي��ادة �ه��ت��م��ام��اً 
�لب�شرية  �مل����������و�رد  وت���ط���ب���ي���ق���ات 
�حلديثة وو�شعته كقيمة موؤ�ش�شية 

يف ��شرت�تيجيتها.

تدفع  وم�شجعة  وج��اذب��ة  حم��ف��زة 
بكفاءة  للعمل  �لب�شرية  بالعنا�شر 
مهار�تهم،  وت���ط���وي���ر  وح���رف���ي���ة، 
وينعك�س  �ل�شعادة  لهم  يحقق  مبا 
�ملقدمة  �خلدمات  على  بال�شرورة 

للمتعاملني من �أفر�د �ملجتمع.
�لإجناز�ت  �أه��م  على  �للو�ء  و�طلع 
�لعامة  �لإد�رة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
للمو�رد �لب�شرية لهذ� �لعام ومنها 
جائزة  يف  �لأول  ب��امل��رك��ز  ف���وزره���ا 
وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة لأف�����ش��ل ج��ه��ة يف 
تطوير �لإنتاجية، وفوزها باأف�شل 

�لد�خلية  �لبيئة  يف  لل�شعادة  جناح 
للموظفني، و�أف�شل جهة يف جمال 
تطبيق �ل�شحة و�لبيئة و�ل�شالمة 
�أحد موظفيها و�شام  �ملهنية، ونيل 
�ل���ق���ائ���د �ل����ع����ام ل��ل�����ش��ائ��ق �مل���ث���ايل، 
�لفكرية  �مللكية  ع��ل��ى  وح�����ش��ول��ه��ا 
»�إيفاد«، كما �طلع على  يف م�شروع 
خطة �ملو�رد �لب�شرية مبا تت�شمنه 
و�آليات  وت��ع��ي��ي��ن��ات،  ���ش��و�غ��ر  م���ن 
حول  ومقرتحات  تطويرية،  عمل 
�أكرث  تطبيقية  مم��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 

حد�ثة ومرونة.

» تاآلف «.. مبادرة لال�ست�سارات الأ�سرية اأطلقتها » تنمية املجتمع «
•• دبي -وام:

�أطلقت وز�رة تنمية �ملجتمع مبادرة »تاآلف« وهي عبارة عن خدمة تقدمي �لر�شاد 
�خل�شو�شية  ت�شمن  �لتي  �لقنو�ت  من  جمموعة  عر  �لأ�شرية  و�ل�شت�شار�ت 
و�ل�شرية وذلك م�شاهمة منها يف حل �خلالفات �لأ�شرية و�لتوجيه و�لإر�شاد، مبا 

ي�شمن متا�شك �لأ�شر وتر�بطها.
وياأتي �إطالق �ملبادرة متا�شيا مع �أهد�ف وروؤية �لوز�رة وتنفيذ� ملوؤ�شر�ت �لأجندة 
و�لتالحم  �لأ���ش��ري  �لتما�شك  تعزيز  يف  لالأ�شرة  �لوطنية  و�ل�شيا�شة  �لوطنية 
و�شعيد  وم�شتقر  متما�شك  �إم��ار�ت��ي  وجمتمع  �أ���ش��رة  ب��ن��اء  �أج���ل  م��ن  �ملجتمعي 
�ل��وز�رة عدة قنو�ت وو�شائل  . وتوفر  �ملجتمع  بناء وتنمية  م�شاهم وم�شارك يف 
لال�شتفادة من خدمة �لإر�شاد و�ل�شت�شار�ت �لأ�شرية ما يفتح �ملجال �أمام تقدمي 
و�ل�شتف�شار�ت  �لأ�شرية  �خلالفات  على  �لتغلب  كيفية  حول  �ل�شت�شار�ت  طلب 
حول �حلياة �لزوجية و�لأ�شرية و�لجتماعية عر قنو�ت خمتلفة وتتميز خدمة 
�ل�شت�شار�ت �لأ�شرية »تاآلف« باخل�شو�شية و�لتعامل ب�شرية لالأفر�د �لر�غبني 

يف �ل�شتفادة من خدمة �لإر�شاد �لأ�شري.
وقالت �شعادة �شناء �شهيل وكيل �لوز�رة �إن �إطالق �ملبادرة لال�شت�شار�ت �لأ�شرية 
وحتقيقا  �لر�شيدة  وقيادتها  �لإم���ار�ت  دول��ة  حكومة  توجهات  مع  متا�شيا  ياأتي 
لروؤية �لمار�ت 2021 باأن تكون دولة �لإم��ار�ت �شمن �أف�شل دول �لعامل من 
حيث �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية بحلول �ليوبيل �لذهبي لالحتاد يف عام 
�لتما�شك  �ملجتمع يف تعزيز  تنمية  وز�رة  وروؤي��ة  لأه��د�ف  وحتقيقا  م   2021

�لأ�شري و�لتالحم �ملجتمعي �لتي تتما�شى مع �أجندة دولة �لإمار�ت �لوطنية كما 
ليتم  �عتمدت  �لتي  �ملبادر�ت  �إح��دى  �لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  مبادرة خدمة  تعتر 
تنفيذها خالل �لعام 2018 وذلك �أثناء �نعقاد �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لوز�رة  �أطلقتها  �لتي  �لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  خدمات  �أهمية  �أن  �شعادتها  و�أك��دت 
تكمن يف �لعمل على حتقيق �لتو�فق �لنف�شي و�لجتماعي وتر�شيخ معاين �ملودة 
و�لتاآلف �لأ�شري و�حلد من حالت �لطالق بني �لأزو�ج وجتنب �مل�شاكل �لناجمة 
عن �لتفكك �لأ�شري وتخفيف م�شاعر �لتوتر و�لقلق و�لنفور بني �لزوجني مع 
جتنب ردود �لفعل �ل�شلبية بني �لأزو�ج وم�شاعدتهما على توفيق �آر�ئهما �ملختلفة 
و�لو�شول �إىل حلول و�شطية تر�شي �لطرفني.. �إ�شافة �إىل توجيه �لآباء و�لأمهات 
�لأمن  ي�شودها  �أ���ش��ري��ة  بيئة  حميط  ظ��ل  يف  ل��الأب��ن��اء  �لأ�شا�شية  �حل��اج��ات  �إىل 
و�لطمئنان تعزز فيه �لقيم �لإيجابية ومفهوم �لزو�ج �لناجح. و�أثنت �شعادتها 
على �لدور �لفاعل ل�شركاء �لوز�رة من �ملوؤ�ش�شات �حلكومية �ملحلية �لذين كان 
لهم دور جوهري يف �إطالق مبادرة تاآلف لال�شت�شار�ت �لأ�شرية وتعزيزهم روح 
�مل�شوؤولية �لجتماعية لتتكامل �لأدو�ر وتتوحد �جلهود م�شاركني يف بناء وتنمية 
جمتمع و�ع ومتحمل لو�جباته وم�شوؤولياته جتاه �أ�شرته ووطنه موؤكدة �أن وز�رة 
تنمية �ملجتمع ترحب باأي تعاون مثمر من �شاأنه دعم م�شرة �لتنمية �مل�شتد�مة. 
�أن  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  �إد�رة  م��دي��رة  دروي�����س  وح��ي��دة خليل  �أك���دت  م��ن جانبها.. 
�إىل  �لو�شول  حتى  �جلهات  من  �لعديد  ت�شم  متكاملة  عملية  �لأ�شري  �لإر�شاد 
�لهدف �ملن�شود وهو بناء �أ�شرة �إمار�تية متما�شكة وم�شتقرة فلذلك تربطنا �شلة 

�إطار  وذل��ك يف  �لتي تهتم بتقدمي �خلدمة  �ل��وز�رة وجميع �جلهات  تعاون بني 
�لوز�رة  �لأ�شري يف  �لإر�شاد  �أن دور  و�أو�شحت  برنامج عمل م�شرتك وخمطط. 
رئي�شي وفعال وذو �أهمية بالغة يف �لأن�شطة و�ملبادر�ت �لجتماعية للوز�رة نظر� 

لأن �لإر�شاد �لأ�شري خدمة و�جبة لدعم �لأ�شرة وبناء �ملجتمع.
800623 و�لتي  وتت�شمن قنو�ت �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية خدمة �خلط �ملجاين 
ت�شتقبل كافة �ل�شتف�شار�ت و�ملالحظات خالل �أيام �لعمل من �لأحد �إىل �خلمي�س 
من �ل�شاعة �لثامنة �شباحا حتى �لثانية و�لن�شف ظهر� حيث تلبي هذه �خلدمة 
�لتغلب  يف  �مل�شاعدة  خ��الل  من  �ملجتمع  �أف���ر�د  وتوقعات  �ملتعاملني  �حتياجات 
د�خ��ل حميط  تطر�أ  قد  �لتي  �ل�شتف�شار�ت  على  و�ل��رد  �لأ�شرية  �مل�شكالت  على 
�لأ�شرة عن طريق ��شت�شاريني متخ�ش�شني يف جمال �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية كما 
�ملطلوبة  باملهار�ت  �ملت�شلني  �مل�شكالت وتزويد  تلك  يتم �قرت�ح �حللول لتجاوز 
لتجنب تفاقم �مل�شكالت وللمحافظة على متا�شك �لأ�شرة و��شتقر�رها و�شعادتها 
�شامل  هو  بل  �ل��وز�رة فقط  �مل�شتفيدين من خدمات  على  تقت�شر �خلدمة  ول 
و�شيلة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  و��شتحدثت  ��شتثناء.  دون  �ملجتمع  �أف���ر�د  جلميع 
جديدة يف تقدمي خدمة �لإر�شاد �لأ�شري وهي »�للقاء باملر�شد �لأ�شري« وذلك 
�لتابعة  �لجتماعية  �لتنمية  تهيئة مكان وغرفة خا�شة منا�شبة يف مر�كز  بعد 
للوز�رة على م�شتوى �لدولة وبد�أت �خلدمة فعليا يف �أيام حمددة من �لأ�شبوع يف 
7 مر�كز هي مركز �لتنمية �لجتماعية مبنطقة جمر� يف دبي ومركز �لتنمية 
يف  �لجتماعية  �لتنمية  وم��رك��ز  �خليمة  ر�أ����س  يف  جلفار  مبنطقة  �لجتماعية 
عجمان ومركز �لتنمية �لجتماعية يف �أم �لقيوين ومركز �لتنمية �لجتماعية يف 

�لفجرة ومركز �لتنمية �لجتماعية يف خورفكان، ومركز �لتنمية �لجتماعية يف 
كلباء.  وبا�شرت هذه �ملر�كز ��شتقبال �حلالت و�إجر�ء �للقاء�ت بني �مل�شت�شارين 
�لأ�شريني ومن يرغب من �أفر�د �ملجتمع وجها لوجه لطرح �مل�شكلة يف جو من 

�ل�شرية مع �ملحافظة على خ�شو�شية �لأفر�د.
تاآلف  م��ب��ادرة  �ل��ر���ش��ي��دة �شمن  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  �ل�����وز�رة  و�شتعمل 
�لأ�شرة  �أف��ر�د  �ملقدمة جلميع  باخلدمات  �لرتقاء  على  �شركائها  مع  وبالتعاون 
تقدم ومناء  �لدولة من  �أحرزته  وما  تتنا�شب  نوعية وجديدة  وتقدمي خدمات 
و�لتالحم  �لأ�شري  �لتما�شك  لتحقيق  �مل�شتويات  �أعلى  �ىل  بها  للو�شول  �شعيا 
�لدولة ملو�طنيها.  �لتي تن�شدها  �لرفيعة  �مل�شتويات  �ملجتمعي للو�شول بها �ىل 
�حلكومية  �جل��ه��ات  قبل  م��ن  �لفعلي  �ل��ت��ع��اون  مت  �مل��ب��ادرة  عمل  لآل��ي��ة  وتنفيذ� 
�ملعنية بتوفر خدمات �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية ممثلة يف د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شالمية 
و�لأوقاف و�لعمل �خلري بدبي ود�ئرة �لأوقاف و�ل�شوؤون �لإ�شالمية بعجمان 
وحماكم  �لد�خلية  ل��وز�رة  �لتابع  �لقيوين  �أم  باإمارة  �لجتماعي  �لدعم  ومركز 
�لن�شاء و�لأطفال كما تلقت �لوز�رة جتاوبا  ر�أ�س �خليمة وموؤ�ش�شة دبي لرعاية 
للتطوع  �لوطنية  �ملن�شة  يف  �مل�شجلني  من  �خلم�شني  �شن  ف��وق  متطوعني  من 
بجميع  ترحب  �أن��ه��ا  م��وؤك��دة  �مل��ب��ادرة  لدعم  ومتقاعدين  .�م����ار�ت«  متطوعني   «
و��شتقر�ره.  �ملجتمع  تنمية  م�شرة  دع��م  يف  ت�شاهم  �لتي  �لتطوعية  �خل���ر�ت 
 www.mocd.gov.ae كما ��شتحدثت �لوز�رة عر موقعها �للكرتوين 
�شحفة �إلكرتونية ت�شتقبل جميع طلبات �ل�شت�شار�ت �لأ�شرية من خالل �إر�شال 

�لطلب عر �لنافذة �للكرتونية و�لرد خالل يوم عمل و�حد.  

طرق دبي حتول 8 خدمات للقنوات الإلكرتونية والذكية
•• دبي -وام:

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  �أعلنت 
ع���ن �ع��ت��ز�م��ه��ا حت���وي���ل ع����دد من 
�لقنو�ت  �إىل  �لرتخي�س  خ��دم��ات 
�إجنازها  ب��اإي��ق��اف  وذل����ك  �ل��ذك��ي��ة 
ع����ر م����ر�ك����ز �خل����دم����ة ب������دء� من 
وذلك  �حل����ايل  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ر   22
تهدف  ��شرت�تيجية  خطة  �شمن 
�لتدريجي خلدماتها  �لتحول  �إىل 
حكومتنا  توجيهات  �إط��ار  يف  كافة 
�ملتعاملني  �أع��د�د  بتقليل  �لر�شيدة 

�شوف  �لتي  �خلدمات  �أن  مو�شحا 
هي  �لإل��ك��رتوين  للتحول  تخ�شع 
جتديد ملكية مركبة لالأفر�د �لتي 
ك�شف  وطباعة  فح�س  �إىل  حتتاج 
تف�شيلي باملركبات �ملُ�شّجلة �شهادة 
ت�شجيل  �شهادة  �شياحة  م��ن  ع��ودة 
�ملالك �لأول �شهادة �متالك مركبة 
�لتاأمني  �إع������ادة  ���ش��ه��ادة  م��رك��ب��ات 
�إ����ش���د�ر ���ش��ه��ادة ح��ي��ازة ب���دل فاقد 
و�أ�شاف  ب��ر�ءة ذمة.  تالف و�شهادة 
�أن هذه �خلدمات قد مت تطويرها 
على �لقنو�ت �لذكية و�لإعالن عن 

خدمات  يف  �لهيئة  تنتهجها  �لتي 
�لرتخي�س وغرها من �خلدمات 
�لقيادة  لتوجيهات  ��شتجابة  تاأتي 
�ملتعاملني  ن�شبة  بتقليل  �لر�شيدة 
و�إجن�����������از  �خل�������دم�������ة  م������رك������ز  يف 
م��ع��ام��الت��ه��م ب�����ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر من 
خ��الل �ل��ق��ن��و�ت �مل��ت��وف��رة لهم مع 
بالعمل  ر����ش���اه���م  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
ع��ل��ى ت���وف���ر �ل���وق���ت و�جل���ه���د يف 
حكومتنا  م����ب����ادرة  ت��ع��زي��ز  �إط������ار 
ودعم  �لذكية”  “�ملدينة  �لر�شيدة 
�لأوىل  �ل�شرت�تيجيتني  �لغايتني 

ملبادرة  مل��ر�ك��ز �خل��دم��ة وجت�����ش��ي��د�ً 
قال  وتف�شيال  �لذكية”.  “�ملدينة 
�ملدير  ع��ل��ي  �آل  ي��و���ش��ف  �هلل  ع��ب��د 
�لرتخي�س  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
بالهيئة �إنه بحلول تاريخ 22 من 
�إيقاف  �شيتم  �جل��اري  يوليو  �شهر 
م���ر�ك���ز �خلدمة  ع���ر  8 خ���دم���ات 
�لقنو�ت  ع��ر  �إجن��ازه��ا  ي��ب��د�أ  على 
�لذكية “موقع �لهيئة �للكرتوين 
و�لتطبيق   www.rta.ae
�لذ�تية  �ل��ذك��ي و�أج��ه��زة �خل��دم��ة 
 ”8009090 �لت�����ش��ال  وم��رك��ز 

فرتة  يف  ذك��ي��ة  خل��دم��ات  حتويلها 
�إيقافها  ت��دري��ج��ي��ا  ل��ي��ت��م  ���ش��اب��ق��ة 
موؤكد�  �جل������اري  �ل�����ش��ه��ر   22 يف 
لتحويل  خ��ط��ة  ل��دي��ه��ا  �لهيئة  �أن 
�آخ��ر من خدمات �لرتخي�س  ع��دد 
وهي  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر  �شهر  بحلول 
دفع �ملخالفات وجتديد ملكية مع 
وتغير  مركبة  لوحة  رق��م  تغير 
رقم لوحة �ملركبة و�إن �إجن��از هذه 
�لقنو�ت  ع��ر  ���ش��ي��ك��ون  �خل���دم���ات 
�ملذكورة  و�ل��ذك��ي��ة  �لإل���ك���رتون���ي���ة 
و�أن منظومة �لتحول �لإلكرتوين 

“�إ�شعاد  و�لثالثة  �لذكية”  “دبي 
�لنا�س”.

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم �ملو�طنة / �حلوي�شر قا�شم ح�شن كدح �لر��شدي  بطلب �ىل 
حمكمة بني يا�س �لبتد�ئية- ق�شم �لتوثيقات بتغير ��شمها من 

)�حلوي�شر( �ىل)مريه(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر �لعالن.
حنان جمعة ال�شعدي  - كاتب عدل 

عبدالإله املتني - قا�شي اإبتدائي   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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•• غزة-اأ ف ب:

�م�س  �شباح  ن�شبياً  �لت�شعيد  تر�جع 
�لإ�شر�ئيلية  و�لبلد�ت  غزة  قطاع  يف 
مو�جهة  �أع����ن����ف  غ�������د�ة  �مل������ج������اورة 
��شر�ئيل  ب��ني  �ملنطقة  يف  ع�شكرية 
وحركة حما�س �لتي �أكد رئي�س وزر�ء 
��شر�ئيل �نها تكبدت “�ق�شى �شربة” 

منذ حرب 2014.
�كدت  �ل�����ش��ب��ت،  �لأول  �م�����س  م�����ش��اء 
ح��رك��ة ح��م��ا���س �ل��ت��ي ت�����ش��ي��ط��ر على 
ق��ط��اع غ���زة �مل��ح��ا���ش��ر �ل��ت��و���ش��ل �ىل 
�ل��ن��ار بو�شاطة  �إط���الق  �ت��ف��اق لوقف 
م�شرية. لكن �لتهدئة ل تز�ل ه�شة 
�ط��الق قذ�ئف وغار�ت  ت�شجيل  بعد 

ليال.
�ل�شبت  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �جل��ي�����س  ���ش��ن 
موقعا  �جل���وي���ة  �ل����غ����ار�ت  ع�������ش���ر�ت 
قتيلني يف �خلام�شة ع�شرة و�ل�شاد�شة 
من  �لقطاع  يف  عمرهما  م��ن  ع�شرة 
قذيفة   200 ن��ح��و  �أط���ل���ق���ت  ح��ي��ث 

باجتاه ��شر�ئيل.
�ملتحدة  �لأمم  يف  م�������ش���وؤول  وق�����ال 
�ملبعوث  �ن  ����ش��م��ه  ذك����ر  ع����دم  ط��ل��ب 
لل�شرق  �مل���ت���ح���دة  ل������الأمم  �خل����ا�����س 
نيكولي مالدنوف موجود  �لأو�شط 
“مع  ي��ع��م��ل  يف غ�����زة �لأح�������د ح���ي���ث 
جميع �لفاعلني �ملعنيني على تهدئة 

�لو�شع«.
�إطالق  ت�����ش��ع��ي��د�ً يف  �ل�����ش��ب��ت  و���ش��ه��د 
�ل��ق��ذ�ئ��ف م��ن ق��ط��اع غ���زة و�لغار�ت 
على  �حتجاجات  غ��د�ة  �لإ�شر�ئيلية 
قتل  �جلمعة  �لقطاع  �شرق  �حل���دود 
و�أكرث  و�أ�شيب  فل�شطينيان  خاللها 

من 200 بجروح.
�م�س  �ل��ق��ت��ي��ل��ني  �لف  ع����دة  و���ش��ي��ع 

�ث��ار مقتلهما غ�شبا  �ن  بعد  �لح��د، 
�ث���ر �ن��ت�����ش��ار و����ش��ع ل�����ش��ري��ط فيديو 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 
�شطح  على  ينزفان  وهما  يظهرهما 
مبنى خال يطل على منتزه عام غرب 
جمموعة  حت��اول  بينما  غ��زة  مدينة 

من �ل�شبان ��شعافهما.
�شاروخ  ب�����ش��ظ��اي��ا  �لث���ن���ان  و�أ���ش��ي��ب 
��شر�ئيلية  ��شتطالع  طائرة  �طلقته 
�لطائر�ت  تقوم  �ن  قبل  �ملبنى  على 
�حل����رب����ي����ة لح����ق����ا ب������اإط������الق ع����دة 
بالكامل،  وت��دم��ره  عليه  ���ش��و�ري��خ 

بح�شب �شهود عيان.
وبينما يوؤكد �حد �ل�شبان يف �لفيديو 
�حلياة  قيد  على  م���از�ل  �لفتيني  �ن 
ي�شل  حتى  حتريكهما  ع��دم  ويطلب 
ي��ن��ف�����س معظم  �لإ�����ش����ع����اف  رج������ال 
ب��ع��د �نفجار  �ل�����ش��ب��ان م���ن ح��ول��ه��م��ا 
قريب، ثم ي�شرخ �حدهم “�نزلوهما 

�ىل �ل�شفل، لن ننتظر �ل�شعاف«.
�ل�شبان  يحملهما  �لفيديو،  وبح�شب 
ي�شل  �ن  وم��ا  �ل�شفل  �ىل  م�شرعني 
يتولون  �ل����ذي����ن  �ل����ش���ع���اف  رج������ال 
تطلق  ���ش��ي��ارت��ني  د�خ����ل  �ىل  نقلهما 
�ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة ���ش��اروخ��ا �خر 

على �ملبنى.
تعر�س  �لن�شاء  �ملكتمل  غر  و�ملبنى 
�جلي�س  ل���ك���ن  ����ش���اب���ق���ا،  ل���ل���ق�������ش���ف 
�ن ح��م��ا���س كانت  ق���ال  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

ت�شتخدمه “مركز� للتدريب«.
وتقول مي�شون �لنمرة و�لدة �حدهما 
�بنها  ت�شييع  قبيل  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س 
للتنزه  ���ش��دي��ق��ه  م���ع  “خرج  �م����ر 
ق�شف  �شوت  �شمعت  �لغد�ء،  وتناول 
كان  هاتفه  لكن  ب��ه  فات�شلت  قريب 
ما  �شيئا  �ن  ع��رف��ت  �لتغطية،  خ���ارج 

ح�شل له«.
�نت�شرت  �ل��ف��ور  “على  �لم  وت��اب��ع��ت 
�ل��ف��ي�����ش��ب��وك، جاء  ع��ل��ى  ���ش��ور�  لهما 
�لبع�س ي�شالني هل هذ� �بنك �مر؟ 
�ل�شور  ر�أي������ت  �ن  مب���ج���رد  ع��رف��ت��ه 
ر��شه  يف  م�����ش��اب��ا  ك����ان  و�ل���ف���ي���دي���و، 

وينزف«.
فعال  م��اذ�  يتنزهان،  “كانا  وت�شيف 

ليقتلوهما؟«.
و�أوقعت �لغار�ت �لإ�شر�ئيلية �ل�شبت 
�لأقل،  على  فل�شطينيا  جريحا   25

وفق وز�رة �ل�شحة يف غزة.
ويف �ملقابل، �أ�شيب �أربعة �إ�شر�ئيليني 
�إث����ر ���ش��ق��وط ق��ذي��ف��ة ع��ل��ى م��ن��زل يف 
غزة  م��ن  �لقريبة  ���ش��دي��روت  مدينة 
�لتي  �ل����ق����ذ�ئ����ف  م����رم����ى  يف  وت����ق����ع 
�ل�شلطات  وف��ق  �ل��ق��ط��اع،  م��ن  تطلق 

�لإ�شر�ئيلية.

�لبلد�ت  ق�شفت  �نها  حما�س  وتوؤكد 
�شنتها  غ���ارة  ع��ل��ى  رد�  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�إ�شابة جندي  بعد  ��شر�ئيل �جلمعة 

يف �نفجار قنبلة على �حلدود.
وق���ال �ل��ن��اط��ق ب��ا���ش��م ح��م��ا���س فوزي 
و�لدفاع  �شعبنا  “حماية  �ن  ب��ره��وم 
ع����ن����ه ه�����و م���ط���ل���ب وط����ن����ي وخ����ي����ار 

��شرت�تيجي«.
م�شوؤولية  حما�س  ��شر�ئيل  وحتمل 
�ن مو�جهات  �لأخر علما  �لت�شعيد 
�ل�شبت هي �لأعنف منذ �حلرب �لتي 
خلفت دمار� هائال يف قطاع غزة قبل 
بعد  �ملو�جهات  ووقعت  �أع��و�م.  �ربعة 
�أكرث من ثالثة �أ�شهر من �لتظاهر�ت 

�لحتجاجية على طول �حلدود.
بنيامني  ��شر�ئيل  وزر�ء  رئي�س  و�أكد 
جمل�س  �جتماع  م�شتهل  يف  نتنياهو 
حما�س  ك��ب��د  �جل��ي�����س  �ن  �ل��������وزر�ء 

“�أق�شى �شربة” منذ 2014.
و�فقت  ��شر�ئيل  �ن  “يقال  و�أ���ش��اف 
على وقف لإطالق �لنار يتيح متابعة 
با�شتخد�م  �حل��ارق��ة  �ل��رع��ب  �أع��م��ال 
بالونات وطائر�ت ورقية، هذ� خطاأ، 

لن نقبل ب�شن �أي هجوم علينا«.
�ملكتب  رئ���ي�������س  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
��شماعيل  حما�س  حلركة  �ل�شيا�شي 
�ث��ن��اء م�شاركته  ك��ل��م��ة  خ���الل  ه��ن��ي��ة 
يرفع  �أن  “�إما  �لقتيلني  ت�شييع  يف 
�حل�شار �أو تو�جهون م�شر�ت �أقوى 
و�أ�شد، وكلما تعر�س �شعبنا لل�شغط 

تقدم �أكرث«.
و�شدد “هذه �لدماء لن تذهب هدر�، 
�لعقاب  م��ن  �ل��ع��دو  ه���ذ�  يفلت  ول���ن 
ع��ل��ى �أي����دي �مل��ق��اوم��ة �ل��ب��ا���ش��ل��ة، غر 
معادلت  يفر�س  �أن  للعدو  م�شموح 

قو�عد �ل�شتباك«.

ومنذ 30 مار�س، ينظم �لفل�شطينيون 
�لعودة”  “م�شر�ت  غ���زة  ق��ط��اع  يف 
�ىل  ب��ال��ع��ودة  �لالجئني  ح��ق  لتاأكيد 
غادروها  �لتي  ومنازلهم  �أر��شيهم 
�و هجرو� منها يف عام 1948 لدى 
�قامة دولة �إ�شر�ئيل، ولك�شر �حل�شار 
�لقطاع  ��شر�ئيل على  تفر�شه  �لذي 

منذ �كرث من عقد.
بنر�ن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ا   141 وق���ت���ل 
هذه  ب��دء  منذ  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س 
�ربعة  من  �كرث  و�أ�شيب  �لتظاهر�ت 
�لف بجروح. ومل ُي�شجل �ي قتيل يف 

�جلانب �ل�شر�ئيلي.
وت�����ش��ب��ب��ت �ل���ب���ال���ون���ات و�ل���ط���ائ���ر�ت 
من  �أك���رث  ب��ح��رق  �مل�شتعلة  �ل��ورق��ي��ة 
يف  �لأر�������ش�����ي  م����ن  ه���ك���ت���ار   2600

��شر�ئيل، وفق �ل�شلطات.
بيان  يف  �ل�شر�ئيلي  �جلي�س  و�أك��دت 
�لحد �ن “حما�س تو��شل ��شتخد�م 
ع�شكرية  لأغ��ر����س  �ملدنية  �ملن�شاآت 

مهددة حياة �ملدنيني«.
معر  يوليو   9 يف  ��شر�ئيل  �أغلقت 
لعبور  �ل����وح����ي����د  �����ش����امل  �ب������و  ك������رم 
و�لقطاع  ����ش��ر�ئ��ي��ل  ب���ني  �ل��ب�����ش��ائ��ع 
�لورقية  �لطائر�ت  �ط��الق  على  رد� 

�حلارقة.
خ��ا���ش��ت ����ش��ر�ئ��ي��ل وح��م��ا���س ثالث 
حروب منذ 2008. ومنذ 2014، 
يطبق وقف ه�س لإط��الق �لنار على 
�لدولة  بني  �لفا�شل  �ل�شياج  جانبي 

�لعرية و�لقطاع.
�شهد �لقطاع مو�جهة يف نهاية مايو. 
و�أعلن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي حينها �إنه 
حلما�س  ع�شكرياً  موقعاً   65 �شرب 
م��ئ��ة قذيفة  ن��ح��و  �إط�����الق  ع��ل��ى  رد� 

باجتاه �إ�شر�ئيل.

قالت �ل�شرطة �لهندية �إنها �عتقلت 25 �شخ�شا �شاركو� يف ح�شد نفذ 
حكم �إعد�م خارج �إطار �لقانون يف رجل يبلغ من �لعمر 32 عاما بعد 

�نت�شار �شائعات عن طريق تطبيق و�ت�شاب �تهمته بخطف �أطفال.
�إن��ه موظف يف مركز  �ل�شرطة  �ل��ذي قالت  ع��ز�م  وك��ان قتل حممد 
�ت�شالت يف ولية كارناتاكا يف جنوب �لهند يوم �جلمعة هو �لأحدث 
يف �شل�شلة جر�ئم يف �لهند �أثارتها ر�شائل كاذبة عن خطف �لأطفال 

�نت�شرت عن طريق تطبيق و�ت�شاب �ململوك ل�شركة في�شبوك.
وتفيد تقارير �إعالمية باأن ثالثة �أ�شخا�س على �لأقل قتلو� وتعر�س 
�لعام  خ���الل  �ل�����ش��ائ��ع��ات  ه���ذه  م��ث��ل  ب�شبب  لهجمات   12 م��ن  �أك���رث 
�إن  كارناتاكا  �ل�شرطة يف ولي��ة  �شاجار مفت�س  ديليب  �حل��ايل.وق��ال 
ح�شد� ي�شم نحو 50 فرد� هاجم عز�م و�أحد �أقاربه بعد �أن �شوهد� 

يقدمان �ل�شوكولتة لأطفال يف قرية نائية.
مليون   200 م��ن  ب��اأك��رث  و�ت�����ش��اب  لتطبيق  �شوق  �أك��ر  ه��ي  و�لهند 
م�شتخدم.وطلبت وز�رة تكنولوجيا �ملعلومات �لهندية من �لقائمني 
�نت�شار  من  للحد  �إج���ر�ء�ت  �تخاذ  �ل�شهر  هذ�  و�ت�شاب  تطبيق  على 

�لر�شائل �لكاذبة.

�ىل  لل�شفر  �شنو�ت  قبل خم�س  ي�شتعد  كان  تر�مب حني  دونالد  ت�شاءل 
�شيلتقي  ك��ان  �ذ�  م��ا  �ل��ك��ون  جمال  ملكة  �نتخاب  حفل  حل�شور  رو�شيا 
ذل���ك هل  “�ذ� ح�شل  ت��وي��رت  ع��ل��ى  و�ع��ل��ن حينها  ب��وت��ني،  ب��ف��الدمي��ر 
�شي�شبح �شديقي �ملقرب �جلديد؟«.�ليوم يطرح �لعامل �ل�شوؤ�ل نف�شه مع 
��شتعد�د �ملقدم �ل�شابق لرنامج “ذي �برنتي�س” )�ملتدرب( �لذي ��شبح 
�ل�شتخبار�ت  جهاز  يف  �ل�شابق  �ل�شابط  للقاء  �ملتحدة  للوليات  رئي�شا 
بينهما.�شتكون  جتمع  قمة  �ول  يف  هل�شنكي  يف  بي”  جي  “كا  �لرو�شي 
مطروحة  و�وكر�نيا  �لمركية  �لنتخابات  يف  و�لتدخل  �شوريا  ملفات 
�لن�شجام  م��دى  على  �شيكون  �لرتكيز  �ن  �ل  �مل��ح��ادث��ات،  ط��اول��ة  على 
ب��ني �ل��رج��ل��ني.ل��ط��امل��ا �ع����رب ت��ر�م��ب ع��ن �ع��ج��اب��ه ب��ال��ق��ائ��د �ل��ق��وي يف 
وق���ت تتهم �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �لم��رك��ي��ة �ل��زع��ي��م �ل��رو���ش��ي ب��ال��ت��دخ��ل يف 
�لنتخابات �لمركية يف 2016 لرتجيح فوز �مللياردير على مناف�شته 
�لدميوقر�طية هيالري كلينتون.ومن �ل�شعب �ن يكون مز�ج �لرجلني 

و��شلوبهما �كرث تناق�شا.
ففي حني يتحدث تر�مب بعفوية وغالبا ما يناق�س بت�شريحاته �ملنفعلة 
م�شت�شاريه - و�حيانا نف�شه - ل عفوية على �لطالق يف �لظهور �لعلني 

لبوتني �لذي نادر� ما تظهر �نفعالته.

�شيطر متطرفو بوكو حر�م نهاية �ل�شبوع على قاعدة ع�شكرية يف 
�لقو�ت  �لثاين على  �ثر معارك، يف هجوم هو  �شمال �شرق نيجريا 

�لنيجرية يف يومني، وفق ما �فادت م�شادر ع�شكرية �لحد.
وم�شاء �ل�شبت، �شيطر �ملتمردون على قاعدة ع�شكرية ت�شم �كرث من 
�شهدت خطف  و�لتي  للنيجر  �ملحاذية  يوبي  700 جندي يف ولي��ة 

نحو مئة فتاة هذ� �لعام.
وق����ال م�����ش��در ع�����ش��ك��ري مل ي�����ش��اأ ك�����ش��ف ه��وي��ت��ه ل��ف��ر�ن�����س ب��ر���س �ن 
�لفرقة �ل81 يف قرية جيلي  ق��و�ت  بوكو ح��ر�م هاجمو�  “�رهابيي 
 19،30 �ل�شاعة  قر�بة  �لهجوم  �شنو�  �لرهابيون  جيد�م.  �قليم  يف 
)18،30 ت غ( و�شيطرو� على �لقاعدة بعد معارك عنيفة ��شتمرت 

حتى �ل�شاعة 21،10 ت غ«.
و�و�شح �ن قائد �لقاعدة و63 جنديا فرو� وجلاأو� �ىل مدينة جيد�م 
�لتي تبعد حو�ىل �شتني كلم، على �ن يلحق بهم 670 جنديا �خرين 

يف �لقاعدة �لتي تعر�شت للهجوم.
و��شاف �مل�شدر “جنهل ما �ذ� كان هناك �شحايا بني �جلنود، �شنعلم 
ذلك لحقا”، لفتا �ىل �ن �لقاعدة �لتي هوجمت جديدة و�ن �جلنود 

�نت�شرو� فيها �خر� �آتني من لغو�س )جنوب(.

عوا�شم

نيودلهي 

�أبوجا

مو�سكو

ت�سيكيا ي�سف الطلب الإيطايل بق�سم 
املهاجرين باجلحيم

••  براغ-اأ ف ب:

�لحد  �م�س  بابي�س  �ندريه  �لأعمال  رجل  �لت�شيكي  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�شف 
طلب �إيطاليا من �شركائها يف �لحتاد �لأوروبي تويل ق�شم من �ملهاجرين 

�ل450 �ملوجودين يف �ملياه �لإيطالية باأنه طريق �ىل �جلحيم.
من  ي��وم  “بعد  �ل�شبت  كونتي  جوزيبي  �لي��ط��ايل  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�ع��ل��ن 
�لت�شالت �لهاتفية و�خلطية مع �لقادة �لوروبيني �ل27” تاأكد �ن كال 
من فرن�شا ومالطا �شتتوليان 50 من هوؤلء �ملهاجرين �لذين �نزلو� من 

�شفينتني ع�شكريتني و�ن “دول �وروبية �خرى �شتقبل قريبا” ذلك.
من جهتها، قالت متحدثة با�شم �حلكومة �لأملانية يف بيان �لحد �إن برلني 
“يف �شوء �ملحادثات �جلارية ب�شاأن �شيا�شة �للجوء م�شتعدة ل�شتقبال 50 
�شخ�شا” من بني �ل450.لكن رئي�س وزر�ء ت�شيكيا مت�شك مبوقفه �ملناه�س 

للمهاجرين مع قادة �آخرين من �ملنطقة كاملجر وبولند� و�شلوفاكيا.
تلقى  �ن��ه  مو�شحا  مهاجر”  �ي  ب��الدن��ا  ت�شتقبل  “لن  ت��غ��ري��دة  يف  وك��ت��ب 
كامل�شوؤولني �لوروبيني �لآخرين ن�شخة عن ر�شالة كونتي معتر� �ن “مثل 

هذه �ملقاربة طريق �ىل �جلحيم«.
ت�شجيع  يف  ه��ذ�  “�شي�شاهم  �لعمر  م��ن  �ل63  �ل��ب��ال��غ  �مل��ل��ي��اردي��ر  و����ش��اف 

�ملهربني وزيادة �رباحهم«.
ودعا �ىل تطبيق “مبد�أ �لطوعية” معتر� �نه “علينا م�شاعدة �ملهاجرين 
�ل��دول �لتي يتحدرون منها ور�ء ح��دود �وروب��ا ملنعهم من �لقيام بهذه  يف 
�لرحلة«.ومل ت�شتقبل ت�شيكيا �لع�شو يف �لحتاد �لوروبي و�حللف �لطل�شي 

وتعد 10،6 مليون ن�شمة �ل ب�شعة لجئني منذ �لزمة يف 2015.
%58 من  �ن  �لعلوم  ��شتطالع ن�شرته يف ني�شان/�بريل �كادميية  و�ظهر 
�لدول  من  مهاجر  �أي  ت�شتقبل  �أل  يجب  بالدهم  �ن  يعترون  �لت�شيكيني 

�لتي ت�شهد نز�عات.

الأمم املتحدة تتحدث عن جهود لتهدئة الو�سع

هدوء ه�س يف غزة بعد اأعنف مواجهات منذ 2014  

•• قاعدة فريفورد اجلوية -رويرتز:

�إن خطط  �أوروب��ا  �لأمريكي يف  قائد �شالح �جلو  قال 
تركيا ل�شر�ء نظام �لدفاع �جلوي �ل�شاروخي �لرو�شي 
)�إ�س-400( رمبا تتيح “خل�شوم معروفني” حللف 
�شمال �لأطل�شي �شالحا، يوفر معرفة عميقة باملقاتلة 
�إف-35 �لقادرة على �لتخفي عن �أنظمة �لر�د�ر و�لتي 

تتز�يد �أعد�دها يف �أوروبا.
وق��ال �جل��رن�ل تود وول��رتز، �ل��ذي يتوىل �أي�شا قيادة 
�لقو�ت �جلوية للحلف، لرويرتز �إن هذه �مل�شاألة تثر 

قلقا لكنه يعمل حاليا على تعزيز �لرو�بط �لع�شكرية 
مع تركيا �لع�شو يف �حللف.

و�أ�شاف وول��رتز، �ملوجود حاليا يف بريطانيا حل�شور 
�شالح  ومعر�س  لندن  يف  �جل��و  �أ�شلحة  لقادة  موؤمتر 
�جلو �مللكي يف بريطانيا، “�أي �شيء ميكن نظام �إ�س-

400... من فهم �أف�شل لقدر�ت �ملقاتلة �إف-35 لن 
يكون بالقطع يف م�شلحة �حللف«.

نظام  منع  و�حللف  �ملتحدة  �لوليات  م�شوؤولو  ويريد 
مقاتالت  عن  معلومات  �كت�شاب  من  �لرو�شي  �لدفاع 
�إف-35، �لتي تنتجها �شركة لوكهيد مارتن، يف وقت 

بد�أت فيه هذه �لطائرة تنت�شر يف �أوروبا.
وقال متحدث با�شم �شالح �جلو �لأمريكي �إن �لرنويج 
وبريطانيا و�إيطاليا �شتمتلك 40 مقاتلة �إف-35 يف 
�أوروبا بنهاية �لعام �حلايل و24 مقاتلة �أخرى �لعام 

�ملقبل بينما �شتح�شل هولند� على مقاتلتني.
و�أث�����ارت خ��ط��ط ت��رك��ي��ا ل�����ش��ر�ء ن��ظ��ام �ل���دف���اع �جلوي 
و�ل�شاروخي �لرو�شي �لتوتر مع و��شنطن كما ي�شعى 
نو�ب �أمريكيون ملنع ت�شليم �أي مقاتالت �إف-35 �إىل 

تركيا.
وت�شلمت تركيا بالفعل �أول مقاتلة �إف-35 يف م�شنع 

�ملا�شي  �ل�شهر  �لأم��ري��ك��ي��ة  تك�شا�س  ب��ولي��ة  لوكهيد 
لغر�س  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �شتبقى يف  �ل��ط��ائ��رة  ل��ك��ن 

�لتدريب.
�إن حلف �شمال �لأطل�شي قلق من عدد  وقال وول��رتز 
مقاتالت �إف-35 و�ملدى �لزمني لت�شيرها وم�شافة 
بعدها عن نظام �إ�س-400 م�شيفا “كل هذه �لأمور 

ينبغي حتديدها«.
�لرتكي ل  �شالح �جلو  �أن حمادثاته مع  �أ�شاف  لكنه 
�إ�س-400،  ب�شاأن  �خل��الف  رغم  للغاية،  �شعبة  ت��ز�ل 

وتركز على �لتهديد�ت �لأمنية �حلالية.

حتذير اأمريكي من �سراء تركيا نظام دفاعي رو�سي 

وزارة احلج ال�سعودية تد�سن الرابط الإلكرتوين للحجاج القطريني
•• جدة-وام: 

�لرتتيبات  كافة  �ل�شعودية  و�لعمرة  �حلج  وز�رة  �تخذت 
هذ�  �حلج  �أد�ء  يف  �لر�غبني  �لقطريني  �لالزمة خلدمة 
�لعام.ويف هذ� �لإطار.. خ�ش�شت �لوز�رة ر�بطا �إلكرتونيا 
لتمكني �حلجاج �لقطريني من ت�شجيل بياناتهم و�ختيار 
بعد  وذل���ك  �حتياجاتهم..  م��ع  تتنا�شب  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
عدم جتاوب وز�رة �لأوق��اف �لقطرية مع �جلهات �ملعنية 
�حلجاج  ومتطلبات  ���ش��وؤون  ترتيبات  لإن��ه��اء  �ململكة  يف 

�لقطريني.
ونقلت وكالة �لأنباء �ل�شعودية عن �لوز�رة تاأكيدها - يف 

بيان - ترحيب حكومة خادم �حلرمني �ل�شريفني بقدوم 
من  و�ل����زو�ر  و�ملعتمرين  �حل��ج��اج  م��ن  �مل�شلمني  جميع 
�أنها لن تاألو جهد�  �أقطار �لعامل.. م�شددة على  خمتلف 
يف تقدمي كافة �خلدمات و�لت�شهيالت �لتي متكنهم من 

�أد�ء منا�شكهم بكل �شهولة.
وفيما يلي ن�س �لبيان: �إحلاقا لبيان وز�رة �حلج و�لعمرة 
باأنها �شتحدد  16 -10-1439 ه� وما ت�شمنه  بتاريخ 
ر�بطا مبا�شر� للحجاج �لقطريني بعد عدم جتاوب وتعاون 
�ململكة  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  �لقطرية  �لأوق���اف  وز�رة 
ومتطلبات  ���ش��وؤون  ترتيبات  لإن��ه��اء  �ل�شعودية  �لعربية 
�حلجاج �لقطريني.. فقد �أنهت وز�رة �حلج و�لعمرة كافة 

�لرتتيبات �لالزمة خلدمة �حلجاج �لقطريني �لر�غبني 
يف �أد�ء فري�شة �حلج لهذ� �لعام 1439ه� حيث خ�ش�شت 
https://qh.haj. �لإل���ك���رتوين  �ل��ر�ب��ط  �ل�����وز�رة 
من  �لأ�شقاء  �لقطريني  �ملو�طنني  لتمكني   ،  gov.sa
مع  تتنا�شب  �لتي  �خل��دم��ات  و�ختيار  بياناتهم  ت�شجيل 
�لعربية  �ململكة  حكومة  �أن  �ل��وز�رة  �حتياجاتهم.و�أكدت 
�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  م��ن  وبتوجيهات  �ل�شعودية 
و�ملعتمرين  �حلجاج  من  �مل�شلمني  جميع  بقدوم  ترحب 
و�لزو�ر من خمتلف �أقطار �لعامل، كما �أنها لن تاألو جهد� 
يف تقدمي كافة �خلدمات و�لت�شهيالت �لتي متكنهم من 

�أد�ء منا�شكهم و�شعائرهم بي�شر و�شهولة.

رئي�س اأفغان�ستان ي�سمح بعودة د�ستم اأمري حرب �سابق 
•• كابول-رويرتز:

�أ�شرف  �ل��رئ��ي�����س �لأف���غ���اين  �أع��ط��ى 
�إمكانية  �إ�شارة �م�س على  �أول  غني 
د�شتم  �لر�شيد  عبد  بعودة  �ل�شماح 
�لنائب �ل�شابق للرئي�س من منفاه 
ب��ع��د �ح���ت���ج���اج���ات ����ش��ت��م��رت عدة 
�حلرب  �أم���ر  �أن�����ش��ار  نظمها  �أي����ام 

�ل�شابق.
�أن�شار  ن��ظ��م  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأي������ام  ويف 
�ل��ذي ينتمي له  حزب جنب�س ملي 

�شمال  �أرج��اء  يف  �حتجاجات  د�شتم 
رئي�شية  طرقا  عطلت  �أفغان�شتان 
حكومية  م��ب��اين  و�أغ��ل��ق��ت  �شريعة 

منها مكاتب �نتخابية.
وق���ال غ��ن��ي يف م��وؤمت��ر �شحفي يف 
كابول �إن ق�شية د�شتم قيد �لبحث 

و�إن �حتمالت عودته ز�دت.
وخرج د�شتم �شاملا من �ل�شطر�بات 
وو�جه  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف  �ل�شيا�شية 
�ملتعلقة  �لت���ه���ام���ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
بانتهاك حقوق �لإن�شان على مدى 

�أم���ر حر��شه  �أن���ه  ع��ق��ود وه��و ينفي 
م��ن��ه��ا �خلطف  ع��م��ل��ي��ات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
�جلن�شية  و�لن��ت��ه��اك��ات  و�ل�����ش��رب 
���ش��د خ�����ش��وم��ه �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني. ومل 

توجه له �تهامات ر�شمية.
لكابول،  دول���ي���ون  ���ش��رك��اء  وط��ال��ب 
ب��اأن ميثل  �ملتحدة،  �لوليات  منهم 
�لعام  ويف  �ل���ع���د�ل���ة.  �أم�����ام  د���ش��ت��م 
يف  تركيا  �إىل  د�شتم  ذه��ب  �مل��ا���ش��ي 
رح��ل��ة ي��ف��رت���س �أن��ه��ا ل��ل��ع��الج ومل 

يعد منذ ذلك �حلني.

دونالد قد يعرتف ب�سم رو�سيا لـ"القرم"

قلق من »�سفقة حمقاء« بني ترامب وبوتني 
•• وا�شنطن-وكاالت:

يف  �لأم���ري���ك���ي���ة  بو�شت”  “و��شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أب�����دت 
�إز�ء  �ل��ك��ث��رون  ب��ه  ي�شعر  �ل���ذي  �لقلق  ع��ن  �فتتاحيتها 
تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ت��ق��دمي  �حتمالية 
�ل���رو����ش���ي فالدمير  ل��ن��ظ��ره  ل��ه��ا  ت����ن����ازلت ل م����رر 
بوتني يف �لقمة �ملرتقبة �لتي �شتنعقد �ليوم �لثنني يف 
�إىل تلميحات تر�مب باأنه  هلن�شكي.و�أ�شارت �لفتتاحية 
خف�س  �أو  �لقرم  جزيرة  ل�شبه  رو�شيا  ب�شم  يعرتف  قد 
عمليات حلف �لناتو يف دول �لبلطيق، ولكن على �لأرجح، 
بح�شب �شتكون �شوريا هي �ل�شفقة �ملحتملة ل�شرت�شاء 
وذلك  �شوريا،  على  للهيمنة  �لأخ��رة  تطمح  �إذ  رو�شيا؛ 
على ح�شاب �مل�شالح �ل�شرت�تيجية �لأمريكية يف �ل�شرق 
�إىل  مييل  تر�مب  �أن  يبدو  نف�شه  �لوقت  ويف  �لأو���ش��ط، 

�لتخلي عنها. 
وترى �ل�شحيفة �لأمريكية �أنه كان �لأحرى برت�مب �أن 
�إطالق  �تفاق وقف  �نهيار  بعد  يكون غا�شباً من بوتني 
�ل��ن��ار يف ج��ن��وب ���ش��وري��ا �ل���ذي �أب��رم��ه �ل��رج��الن عندما 
�لتقيا من قبل عام. وكان بوتني قد تعهد �حرت�م وقف 
�إط����الق �ل��ن��ار يف �ل��رك��ن �جل��ن��وب��ي �ل��غ��رب��ي م��ن �شوريا 
�ملدعومة  �ملعار�شة  تتمركز  حيث  �إ�شر�ئيل  من  بالقرب 
�جتماعه  �لتفاق يف  �نتهاك  بعدم  �أمريكياً، وكّرر وعده 

�لأخر مع تر�مب يف نوفمر �ملا�شي. 
من  هجوما  رو�شيا  دعمت  �ملا�شي،  �ل�شهر  خ��الل  ولكن 
�ملنطقة،  يف  �لأ���ش��د  ب�شار  �ل�����ش��وري  �لرئي�س  ن��ظ��ام  قبل 
وجت��اه��ل��ت حت��ذي��ر�ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة من 
�إجبار  مت  �أن���ه  �لنتيجة  وك��ان��ت  خطرة”،  “تد�عيات 
قو�ت �ملعار�شة على �ل�شت�شالم لقو�ت �لأ�شد با�شتخد�م 

ق�شف  مثل  �لأ���ش��د  لنظام  �ملعتادة  �لوح�شية  �لتكتيكات 
�مل�شت�شفيات. 

وتقول �ل�شحيفة: “على �لرغم من ذلك، �أ�شر تر�مب 
على �مل�شي قدماً يف عقد �لقمة مع بوتني، وطلب وقتاً 
�أنه تكهن يف موؤمتر �شحفي يوم  منفرد�ً معه، و�لأدهى 
�أ�شدقائه  م��ن  ي�شبح  ق��د  بوتني  ب��اأن  �ملا�شي  �خلمي�س 
للوليات  �حلليفة  �ل���دول  ق���ادة  عك�س  وع��ل��ى  �مل��ق��رب��ني. 
�ملتحدة، من �لو��شح �أن بوتني لي�س قلقاً من �أن �لرئي�س 
�لأمريكي قد ينقلب �شده لتجاهله �لوفاء باللتز�مات 

�ملتفق عليها«. 

وحتذر �ل�شحيفة �لأمريكية يف �فتتاحيتها من خطورة 
ق��ب��ول ت��ر�م��ب باملزيد م��ن �ل��وع��ود �ل��ف��ارغ��ة لبوتني يف 
مقابل �لتخلي عن �ملو�قع �لأمريكية �ملتبقية يف �شوريا، 
�لعربي  �ل��ك��ردي  �لتحالف  على  �ل�شيطرة  ذل��ك  يف  مب��ا 
�ل�شرق  �إىل  �ل��و�ق��ع��ة  بالنفط  �لغنية  �ملنطقة  ت��ل��ك  يف 
�ملتحدة على  �ل��ولي��ات  �ل��ف��ر�ت. وق��د �شيطرت  من نهر 
وطرد  د�ع�����س  م��ن  ��شتعادتها  خ��الل  م��ن  �ملنطقة  تلك 
مهماً  نفوذ�ً  �ملتحدة  للوليات  ذلك  ويوفر  منها،  قو�ته 
�ل�شورية،  �لأهلية  للحرب  �لنهائية  �لنتيجة  حتديد  يف 
�لتي  �لنت�شار�ت  �شل�شلة  من  �لرغم  على  �أن��ه  �شيما  ل 

حققها �لأ�شد بدعم رو�شيا و�إير�ن، فاإن �ل�شر�ع ل يز�ل 
بعيد كل �لبعد عن �حلل؛ وبخا�شة لأن ��شتمر�ر �لأ�شد 
يف �ل�شلطة لن ي�شفر �إل عن مزيد من �ملقاومة، مبا يف 

ذلك من �لقاعدة وغرها من �لتنظيمات �لإرهابية. 
�إىل  مييل  ت��ر�م��ب  �أن  �إىل  بو�شت”  “و��شنطن  وتلفت 
�ن�شحاب �لقو�ت �لع�شكرية �لأمريكية من �شرق �شوريا، 
ويف  �لقومي.  لالأمن  فريقه  ن�شيحة  عك�س  على  وذل��ك 
�لوقت نف�شه، يح�س رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني 
نتانياهو �لرئي�س تر�مب على دعم �جلهود �لإ�شر�ئيلية 
�ملدعومة  �ل��ق��و�ت  �إخ����ر�ج  يف  ب��وت��ني  م�شاعدة  ح�شد  يف 
�ملناطق  عن  �إبعادها  �لأق��ل  على  �أو  �شوريا،  من  �إي��ر�ن��ي��اً 

�لقريبة من �حلدود �لإ�شر�ئيلية. 
�ل�شحايف ديفيد  وت�شر �ل�شحيفة �إىل ما ذكره موؤخر�ً 
مبوجبها  �ل��ت��ي  �ملحتملة  �ل�شفقة  ب�����ش��اأن  �غ��ن��اث��ي��و���س 
�لأمد  �لطويلة  �لأمريكية  �ملطالب  عن  تر�مب  يتخلى 
باإجر�ء �نتقال �شيا�شي يف �شوريا وت�شهيل ت�شليم �ملناطق 
�ل�شرقية �إىل حكومة �لأ�شد يف مقابل وعد رو�شيا بكبح 

جماح �إير�ن. 
“حمقاء”،  �شتكون  �ل�شفقة  تلك  �أن  �ل�شحيفة  وتعتر 
وعلى �لرغم من �أن بوتني قد يقدم مثل هذ� �لوعد كما 
فعل قبل عام، فاإن �لفر�س تبدو �شئيلة للوفاء به، حيث 
�لقدرة  �إىل  تفتقر  فاإنها  بذلك،  �لقيام  رو�شيا  �أر�دت  لو 

�لالزمة لطرد �إير�ن من �شوريا. 
تر�مب  مو�فقة  �أن  �إىل  �لأمريكية  �ل�شحيفة  وتخل�س 
على �لتخلى عن �ملوقف �لأمريكي يف �شوريا وقبول بقاء 
نظام �لأ�شد يعني �شمان �أن �شوريا �شتظل �أر�شاً خ�شبة 
ينبغي  �إىل �شد�قة بوتني،  �ل�شعي  وب��دًل من  لالإرهاب، 

على تر�مب جتنب �لوقوع يف مكائده. 
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تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12361 بتاريخ 2018/06/26 
بولت  �شيلفر  �لتجاري:  بال�شم   )CN-1260494( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

لل�شيانة �لعامة. تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بت�شحيح �لعالن �مل�شار �ليه:
ولي�س  �لزعابي  و�شو��س  علي  حممد  عبد�هلل  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

عبد�هلل حممدعلي �بر�هيم
بال�شافة �ىل �لتعديالت �ل�شابقة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لند كار�س للنقليات و�ملقاولت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1968537 
null*null تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/لند كار�س للنقليات و�ملقاولت �لعامة
LAND CARS GENERAL TRANSPORTING & CONT

�ىل/لند كار�س للنقليات و�ل�شيانة �لعامة 
LAND CARS GEN TRANSPORTING AND MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1940  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/حممد يزن عماد حر�با جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�مل��ط��ال��ب��ة بالز�م  �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د  �ن��دري��ه م��و���ش��ى ده ده 
 %9 و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )11500( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�لحد  يوم  جل�شة  لها  �لتام.وحددت  �ل�شد�د  وحتى  للمبلغ  �ل�شتالم  تاريخ  من 
فاأنت مكلف  لذ�   ch.1.B.10:بالقاعة �ل�شاعة:08:30�س  �ملو�فق:2018/8/5 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/420  عقاري كلي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ليمتد  ديفيلوبر  �شينديكيت   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/كيال�س هاري�س بول�شند�ين وميثله:غازي �بر�هيم �حمد بن �شيفان قد �أقام 
�ملدعي  و�ل��ز�م  �مل��رم  �لتعاقد  وف�شخ  ببطالن  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
عليها بان توؤدي مبلغ وقدره )980.200( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�س   9.30 �ل�شاعة   2018/7/31 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/205  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مي�شان لال�شتثمار �لعقاري ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لريامي  مطر  علي  وميثله:ح�شن  ����س.ذ.م.م  �لتجارية  �ملدعي/ريت�شموند  �ن  مبا 
�لتحكيم  ح��ك��م  ع��ل��ى  بالت�شديق  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
�ل�����ش��ادر يف �ل��دع��وى رق������م:2014/167 و�ل�����ش��ادر م��ن م��رك��ز دب��ي للتحكيم �لدويل 
لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  ب��ت��اري��خ:2016/11/10 
جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/7/24 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/79  عقاري كلي

مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  ديفيلومبنت  ع��ل��ي��ه/ب��اي��رنى  �مل��دع��ي  �ىل 
علي مطر  تالبور وميثله/ح�شن  دين  �أف�شر  �ف�شر مر  ج��و�د  �ملدعي/مر  �ن 
حكم  على  بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لريامي 
�لتحكيم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:2012/295 من مركز دبي للتحكيم �لدويل 
لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  ب��ت��اري��خ:2014/5/6 
 ch.1.B.8:جل�شة يوم �لحد �ملو�فق:2018/7/22 �ل�شاعة:09:30�س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2106  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- يو بي �م للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/يو بيه ��س جلف ذ.م.م )فرع دبي( وميثله:ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )120.770( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2018/7/26  �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ل�شد�د 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1331  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ول بالك�س �نرتيورز 2- عمر غ�شان جهاد فهمى جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/جو لتاأجر �ل�شيار�ت ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد 
�ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  منذ   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )44.370.56(
�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/9/6 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2055  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كاتيلينك لالملنيوم و�ل�شناعات �ملعدنية جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ديال لتوريد �حلديد )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( وميثله:عبد�لرحمن 
ح�شن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ وقدره )21420( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لتفاقية 
بو�قع 18% منذ تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/7/25 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2045  جتاري جزئي

�ملنهايل  �شالح  موؤ�ش�شة  ف��رع  للمجوهر�ت  �لملا�س  تيجان  عليه/موؤ�ش�شة  �ملدعي  �ىل 
وميثلها/�شالح بن علي بن حم�شن �ملنهايل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�زور 
وميثله:رو�شة  جاندهي  ر�جي�س  �ل�شيد/�ديتيا  مديرها  وميثلها  م.د.م.���س  د�ميوندز 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لعطار  حم�شن  �ل�شيد  ح�شني 
�ملدعي عليها بالت�شامن مببلغ وقدره )244872.11( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة 
لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�����ش��اع��ة:08:30���س  �مل���و�ف���ق:2018/7/17  �لثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/806  جتاري جزئي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه/حم��م��د �م���ني ع��ط��ي��ه �ل�����ش��ل��ي��م��ان جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن 
�ل�شويدي  عبد�هلل  عبد�لوهاب  علي  وميثله:عبد�هلل  �لحمد  رم�شان  �ملدعي/يا�شر 
�ملطالبة  �ل�شفر  �ملنع من  وتثبيت  ب�شحة  �حلكم  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
و�ل��ز�م مببلغ )2000( درهم قيمه  �ملدعي عليه مببلغ وق��دره )108000( درهم  بالز�م 
تاريخ  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شرر  �لتعوي�س عن 
�ملو�فق:2018/7/19  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�شاعة:08:30�س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/896  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- مطعم ومقهى لوي�س جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/8/9  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�ل�شركة 
�لعربية �لمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك بالز�م �ملدعي عليها )مطعم ومقهى لوي�س( 
بان توؤدي للمدعية )�ل�شركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك( مبلغ وقدره 
)41.550.85( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ:2017/3/19 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائه درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1593  جتاري جزئي

�لقامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  برج  / 1- جلف  �ملدعي عليه  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/برمي هايت�س للنقليات �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )130000( درهم وقيمة �ليجار )8925( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/7/22 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1665  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- جي دبليو ترنر للمقاولت �س.ذ.م.م وميثلها عبد�هلل حممد عبد�هلل 
حممد معلمي و�حمد عبد�لقادر �شنكري جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/روك�س �ند 
لوج�س لعمال �لحجار �س.ذ.م.م وميثله:خليفة عبد�هلل حممد ح�شن �خلاطري قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره 
)89225( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد 
�ملو�فق 2018/7/22 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/937  جتاري كلي 
جميد  عبدو  ك��ر�ن  فاتى   -2 ذ.م.م  �لديزل  لتجارة  �نديا  ب�شت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  جنيب 
2017/10/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شيتي بنك �ن �يه بحكمت �ملحكمة 
مقد�ره  مبلغ  �ملدعي  �لبنك  �ىل  و�لتكافل  بالت�شامن  يوؤديا  �ن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
)2883433.27( درهم وفائدة ب�شيطة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ:2017/4/17 وحتى 
�ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  و�مل�شاريف ومبلغ  بالر�شوم  و�لزمتهما  �ل�شد�د  متام 
لال�شتئناف خالل  قابال  �حل�شوري  ذلك من طلبات. حكما مبثابة  عد�  ما  ورف�شت 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/912  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- علي حممد �شيف �لر��شدي ب�شفته مالك )موؤ�ش�شة علي �شيف باور�شي 
�س.ذ.م.م  �لغذ�ئية  باملو�د  �لتموين  خلدمات  باور�شي  �شابقا  �لغذ�ئية  باملو�د  �لتموين  خلدمات 
حاليا 2- باور�شي خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م حاليا 3- �يفان �منجيلو مبندونكا 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك �لفجرة �لوطني )فرع دبي( وميثله:علي ��شماعيل 
�بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
�شنويا   %19 بو�قع  �ملبلغ  ه��ذ�  على  �لتفاقية  و�لفائدة  دره��م   )518827.35( مببلغ  و�لت�شامم 
بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �لو�قع يف 13 �شبتمر 2017 وحتى 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام 
2018/7/25 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1086  جتاري كلي

�لعامة  للتجارة  �نرتجلوب   -2 �شياء  حممد  �ك��ر  حممد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
������س.ذ.م.م وم��دي��ره��ا/حم��م��د �ك��ر حممد �شياء جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك  �أق��ام  قد  د�ى  �ملدعي/�شوكاجن 
عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ )1658700( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �عالن �لنذ�ر يف:2018/3/22 وحتى �ل�شد�د �لتام. 
 Ch وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2018/7/29 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   1.C.15
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1332  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  حره  منطقه  ريالتي  ��س  عليه/�ر  �ملدعي  �ىل 
وميثله:عبد�لرحمن  ���س.ذ.م.م  �لعامة  للمقاولت  �لوطنية  �ل�شعفار  �ملدعي/�شركة 
ح�شن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم  مببلغ وقدره )4220236.83( 
�لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
مكلف  فاأنت  لذ�   ch.2.E.21:بالقاعة �ل�شاعة:09:30�س  �مل���و�ف���ق:2018/9/17 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/256  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة عبد�لروؤوف �لعاملية ذ.م.م 2- حممد مقبول عبد�لروؤوف 
�ملحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  ع��ب��د�ل��روؤوف جم��ه��ول حم��ل  �ع��ج��از  3- حممد 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/19  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شيتي بنك 
�ن �يه بحكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل فيما بينهم بان يوؤدو� 
للبنك �ملدعي مبلغ )10.148.290.92( درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
�ملطالبة يف:2016/9/25 وحتى �ل�شد�د �لتام و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�عتبار� من  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/2213  جتاري كلي 

مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  ليمتد جمهول  �نف�شتمنت   25 دى  �ي��ه  جيه  عليه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�نك وميثله:نا�شر مال �هلل حممد غامن نعلنكم  �ر جروب هولدجنز  �ملدعي/��س  �ن 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف    2018/2/21 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�ل�شادر  �لتحكيم  حكم  على  بالت�شديق  �ن��ك  هولدجنز  ج��روب  �ر  ل�شالح/��س  �ع��اله 
�ل�شادر  �ل���دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز   2014 ل�شنة   143 رق��م  �لتحكيمية  �ل��دع��وى  يف 
مقابل  دره��م  �ل��ف  بامل�شروفات ومببلغ  عليها  �ملدعي  و�ل��زم��ت  ب��ت��اري��خ:2015/11/22 
�تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1032  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �شركة �خلليج �لبحرية لل�شيانة و�خلدمات �ملالحية دبي ذ.م.م 
للتجارة  �لتقنية  لكفاءة  �ملدعي/�لنجمة  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  دبي  جيمو�س 
ذ.م.م وميثله:فتوح يو�شف حممد ح�شني �لن�شار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )880483.83( وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2017/12/19 وحتى 
�س   9.30 �ل�شاعة   2018/7/23 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�مل���دع���و / ق�����ادر علي  ف��ق��د 
باك�شتان     ، �ح���م���د  ج��م��ي��ل 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )ut1819531( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

    0527468134

فقدان جواز �سفر

ي���ون�������س   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�شاحب  �ب����ر�ه����ي����م  �ح����م����د 
كومبارى ، �لهند   �جلن�شية 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)I2724996( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0552031965

فقدان جواز �سفر

جيفرى   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�أمريكا     ، ���ش��ك��م��ي��ت��ز  �لن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )524090513( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0503743189

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د  �مل����دع����و/  ف�����ش��ل علي 
�فغان�شتاين   ، خ������ان  �����ش����اه 
�شفره  ج������و�ز    - �جل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )1653504( رق��م 
م��ن �ف��غ��ان�����ش��ت��ان   م��ن يجده 
رقم   بتليفون  �لت�شال  عليه 

050/7635227

فقدان جواز �سفر

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2018/4432  
                           �ملنذر  : مى للعقار�ت - �س ذ م م 

�ملنذر �ليها : مطعم جعيتا - �س ذ م م - رقم �لرخ�شة �لتجارية )683816( 
جمهولة حمل �لقامة -  تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها بالتايل : - 

درهم  وخم�شون  و�شتة  وخم�شمائة  �لف  وخم�شون  خم�شة   /  55.556 مبلغ  �شد�د  ب�شرورة   : �أول 
م�شتحق حتى تاريخ 2018/5/26 بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من �لقيمة �ليجارية وذلك حتى تاريخ 

�لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة. 
ثانيا : �إخالء حمل رقم )8( حمل عقد �ليجار �لكائن برج مى �ملقام على قطعة �لر�س رقم 
)231-219( مبنطقة �لنهدة 1 - دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�شو�غل و�ل�شخا�س 

وذلك باحلالة �لتي كانت عليه وقت �ل�شتالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لنذ�ر
هو  ملا  طبقا  وذل��ك  �مل��اأج��ورة  على  ت�شتحق  �شر�ئب  �و  حكومية  ر�شوم  �ى  �شد�د  ���ش��رورة   : ثالثا 

من�شو�س عليه بعقد �ليجار. 
ر�بعا : �شد�د مبلغ وقدره )33.803( درهم وذلك عن ر�شوم �لتريد مع ما ي�شتجد من ر�شوم وذلك 

حتى تاريخ �لخالء �لفعلي وذلك طبقا للبند رقم 13 من �شروط عقد �ليجار. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر و�إل �شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ 
بال�شد�د  �ملطالبة  ذل��ك  يف  مب��ا  طرفكم  حقوقه  ل���ش��رتد�د  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  كافة 
و�لخ��الء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة 

�لخرى جتاه �ملنذر �ليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/4433  

   �ملنذر  : مى للعقار�ت - �س ذ م م 
�ملنذر �ليها : �شركة �شي باوند للتجارة �لعامة )ذ م م (  - رقم �لرخ�شة �لتجارية )528023( 

جمهولة حمل �لقامة -  تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها بالتايل : - 
 2018/6/30 تاريخ  م�شتحق حتى  درهم  �لف  و�ربعون  ت�شعة   /49000 مبلغ  �شد�د  ب�شرورة   : �أول 
بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من �لقيمة �ليجارية وذلك حتى تاريخ �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة. 

ثانيا : �إخالء حمل رقم )5( حمل عقد �ليجار �لكائن ببناية فندق معني - �ملقامة على قطعة 
�لر�س رقم )262-114( مبنطقة �لبطني - دبي ، وت�شليمه للمنذرة خاليا من �لعيوب و�ل�شو�غل 

و�ل�شخا�س وذلك باحلالة �لتي كانت عليه وقت �ل�شتالم وذلك خالل �ملدة �ملحددة بهذ� �لنذ�ر
ثالثا :  �شد�د مبلغ وقدره )4900( درهم وذلك عن قيمة �ل�شريبة �مل�شافة وذلك طبقا للبند رقم 

16 من عقد �ليجار.  
ر�بعا : �شد�د مبلغ وقدره )3000( درهم وذلك عن غر�مات �رجتاع �ل�شيكات من �لبنك دون �شرفهم 

وذلك طبقا للبند رقم 12 من �شروط عقد �ليجار. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبد�أ من تاريخ �عالنكم بهذ� �لنذ�ر و�إل �شوف ت�شطر �ملنذرة لتخاذ 
بال�شد�د  �ملطالبة  ذل��ك  يف  مب��ا  طرفكم  حقوقه  ل���ش��رتد�د  �ل��الزم��ة  �لقانونية  �لج����ر�ء�ت  ك��اف��ة 
�ملنذرة  كافة حقوق  �لق�شائية وذلك مع حفظ  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  و�لخ��الء مع حتميلكم 

�لخرى جتاه �ملنذر �ليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

حفاوة ال�ستقبال مل متنع اهانته ملاي عامل جديد يت�سكل

انظمة اوروبا ال�سرقية ت�ستهوي ترامب اوروبا واملانيا حتديدا يف مرمى القنا�س ترامب

- اأكد ترامب يف جولته الوروبية عداءه للناتو والحتاد الأوروبي، وهما من ركائز املنظومة الغربية 

- يف �ساحة دولية جديدة تتمّيز بظهور قوى جديدة، تقوم الوليات املتحدة مبراجعة حتالفاتها

- نحن امام تغيري عميق 
يف املجتمع الأمريكي، من 
انعكا�ساته هذه ال�سيا�سة 

اخلارجية اجلديدة

- متثل زيارة دونالد ترامب لأوروبا 
قطيعة و�سدمة عميقة

- يدعم ترامب اليمني املتطرف الأوروبي 
على ح�ساب املواقف الأكرث و�سطية

- كان امل�سروع الأوروبي جزءًا من الهند�سة 
الدولية التي ت�سورتها وا�سنطن يف اأعقاب احلرب

- هذا اخلطاب املناه�س لالحتاد الأوروبي 
وللناتو له دور يف امل�سهد ال�سيا�سي الأمريكي

الوليات املتحدة داعم دائم لأوروبا
   كان �مل�شروع �لأوروبي جزًء� من �لهند�شة �لدولية 
�لتي ت�شورتها و��شنطن يف �أعقاب �حلرب. ودعمت 
و��شنطن جان مونيه، موؤ�ش�س “�أوروبا �ملنظمة”، 
و�يدت فكرة �لتقارب �لفرن�شي - �لأملاين - �أول يف 
�إخ��ر�ج �لقارة  �أج��ل  جمال �لفحم و�لفولذ - من 
�ل��ع��ج��وز م��ن د�ئ���رة �حل���روب �ل��ت��ي ل نهاية لها. 
وح��ت��ى �ن ك��ان��ت ه��ن��اك، م��ن��ذئ��ذ، حل��ظ��ات �شعبة 
كانت  �لتي  �ملناف�شة،  �لقت�شادية  �لقوة  هذه  مع 
�شت�شبح �ملجموعة �لأوروبية ثم �لحتاد �لأوروبي، 
دعمه  تاأكيد  على  �أمريكي  رئي�س  �أي  يرت�جع  مل 
�ل��وح��دة �لأوروب��ي��ة - من ه��اري ترومان  ملغامرة 

�إىل بار�ك �أوباما.
   لقد حدث �أن �لوليات �ملتحدة �ر�دت تعومي هذ� 
�مل�شروع - على �شبيل �ملثال، من خالل �لدعوة �إىل 
�لتعبر  �أو  �لأوروب����ي،  لالحتاد  نهائي  ل  تو�شيع 
من  موحدة  عملة  �إن�شاء  يف  وت��ردد  حتفظات  عن 
�ملرجح �أن تناف�س يف يوم ما �لدولر يف دوره كعملة 

�حتياطية مهيمنة.
  هذه �ملرة، يختلف �لمر.. ُيظهر تر�مب رغبته 
�إ�شعاف �لحتاد �لأوروب��ي قدر �لإمكان، يريد  يف 
من  �خلليط  ب��ه��ذ�  �ل��ت��اري��خ  كتابة  ويعيد  ك�شره، 
�لبار�نويا و�جلهل �لقا�شي �لذي مييزه. قبل وقت 
ق�شر من رحلته �ىل �أوروب��ا، �أخ��ر �ل��ر�أي �لعام 
�أن �لحت���اد �لأوروب����ي ق��د مت تاأ�شي�شه  �لأم��ري��ك��ي 

كفّخ للوليات �ملتحدة ...

اأجواء م�سطربة يف لندن
تقاتل  وق��ت  يوليو يف   12 يف  لندن  �إىل  و�شل     

دفاعا عن فكرة  �ل��وزر�ء تريز� ماي  رئي�شة  فيه 
�ل��ري��ك�����ش��ي��ت �ل��ن��اع��م – �ل��ت��ي ط��ب��ع��ا ت��ه��دف �ىل 
و�ل�شيدة  �ملتحدة.  �ململكة  م�شالح  على  �حلفاظ 
من  “�ملت�شددين”  ���ش��د  �مل��ع��رك��ة  �وج  يف  م����اي 
ي�شكنه  وم��ن��ام،  �ل��ذي��ن يف حلم  �ملحافظني،  ح��زب 
�لقت�شادية،  و�لأوه���������ام  �مل���ا����ش���ي  �إىل  �حل���ن���ني 
يريدون بريك�شيتا ر�ديكاليا، و�لعودة �إىل �شنو�ت 
�ل��ذي فعله �ل�شيد تر�مب؟  �لإم��ر�ط��وري��ة. وم��ا 
�لتي  ���ش��ن،  �أج����رى ح����و�ر� م��ط��ول م��ع �شحيفة 
�أي�شا  ميلكها روب��رت م��وردوخ، وهي منر �شر�س 
�لأوروب����ي، و�شحيفة تعجن  يف حم��ارب��ة �لحت���اد 
و�لقومية  �جلن�س  م��ن:  ناجًحا  مزيًجا  ي��وم  ك��ل 
�مل��ق��اب��ل��ة، وقف  ه��ذه  �ل��ق��دم. ويف  وك���رة  �ملتطرفة 
ماي  �ل�شيدة  �أع��د�ء  جانب  �ىل  �شر�حة  �لرئي�س 
يف ح����زب �مل��ح��اف��ظ��ني، م��د�ف��ع��ا ع���ن ف��ك��رت��ه��م يف 
�إذ�  ل��ن��دن:  مبقاي�شة  وق���ام  م��ت�����ش��دد.  بريك�شيت 
تعتمدو�  فال  بروك�شل،  مع  بالكامل  تقطعو�  مل 
�لوليات  �تفاقية ثنائية للتجارة �حلرة مع  على 

�ملتحدة.
   و�أث��ن��ى ت��ر�م��ب ع��ل��ى ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون، وزير 
�ل�شيدة ماي يف حزب  �ل�شابق، وخ�شم  �خلارجية 
رغبة  للريك�شيت،  �لعنيف  و�ملنا�شر  �ملحافظني، 
يف �ل�شلطة. )باملنا�شبة، يهاجم �لرئي�س �لأمريكي 
ل��ن��دن ���ش��ادق خ���ان ل�شبب وحيد  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س 
للعا�شمة  رهيبة  ���ش��ورة  و�ع��ط��ى  م�شلم،  �أن��ه  ه��و 
�لريطانية - وهذ� بال �شك ما ُي�شّمى “�لعالقة 
�خلا�شة” بني �لوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 

.)..
   خالل �حلرب �لباردة، تدخلت �لوليات �ملتحدة، 

م��ن وق��ت لآخ���ر، يف ���ش��وؤون دول �أوروب����ا �لغربية، 
�لتدخل مبا�شر�  ب��ات  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  م��ع  ولكن 

ومفتوحا، ود�ئما يف نف�س �لجتاه. 
�ل�شيدة  ��شتقر�ر  �لهدف زعزعة  كان  لندن،     يف 
ماي يف معركتها من �أجل بريك�شيت ناعم. وقبل 
�مل��ع��رك��ة بني  ت��ر�م��ب يف  ت��دخ��ل  �أ���ش��اب��ي��ع،  ب�شعة 
�لحتاد  يف  �ليميني  و���ش��ري��ك��ه��ا  م��رك��ل  �أجن��ي��ال 
زيهوفر،  �لبافاري هور�شت  �لجتماعي،  �مل�شيحي 
وزير �لد�خلية يف �حلكومة �لئتالفية يف برلني، 
وك���ان �ل�����ش��ر�ع ح���ول �ل��ه��ج��رة، وب��ال��ط��ب��ع، �نحاز 
لزعزعة  زيهوفر  جانب  �إىل  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 

��شتقر�ر مركل.
   يف كل مرة، �مل�شاألة هي مّد يد �لعون �إىل ميني 
�ل��ي��م��ني �لأوروب������ي ع��ل��ى ح�����ش��اب �مل���و�ق���ف �لأكرث 
�حلالة  ه��ذه  ويف  عنها،  �لدفاع  يتم  �لتي  و�شطية 
م��ن ق��ب��ل ك��ل م��ن م���اي وم���رك���ل. ول��ط��امل��ا كانت 
�لو�شطية  �مل���و�ق���ف  ت��غ��ري��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات 
على  �مل�شيحيني،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني   - �لأوروب���ي���ة، 
وج����ه �خل�����ش��و���س، �ل �ن��ه��ا زم����ن ت���ر�م���ب باتت 
يف  �ل�شلطة  مي�شكون  �لذين  بال�شعبويني  مغرمة 
�أوروبا �ل�شرقية، ولكن �أي�شا يف �إيطاليا و�لنم�شا.. 

�إنه تغير وجهة، وح�شا�شية، ومودة �شيا�شية.

خطاب موجه لناخبيه
�أول  ه��ي  بروك�شيل  مرحلة  ك��ان��ت  ل��ن��دن،  قبل     
تبديه  �لذي  للتعاطف  �لكلي  �لغياب  على  �شهادة 
�لأوروبيني.  “حلفائها”  جت��اه  ت��ر�م��ب  �أم��ري��ك��ا 
و�أملانيا  �ل����ل����وم،  ع���ن  م���ن���اأى  يف  ل��ي�����ش��و�  ف����ه����وؤلء 
�شيئاً  م��ث��اًل  �ل��ت��ي تعطي  على وج��ه �خل�����ش��و���س، 

مب�شاهمتها �ملالية غر �لكافية يف جمال �لدفاع، 
يجب  ملا  �لرتويج  على  �لرو�شي  للغاز  وتف�شيلها 
�أن تكون عليه �شيا�شة طاقية موحدة - �لتي هي 
غر موجودة- لكن تر�مب ي�شيف ببرت �لأرقام 
باملعنى  �لدفاعي،  لالإنفاق  فبالن�شبة  بجهلها.  �أو 
دولر  مليار   700 ح���و�يل  يبلغ  �ل���ذي  �ل��و����ش��ع، 
�لوليات  تخ�ش�شها  �ل��ت��ي  �حل�شة  ف���اإن  ���ش��ن��وي��اً، 

�ملتحدة لأوروبا �شئيلة للغاية.
   عدم حّب �لرئي�س للناتو ل يقل عن عدم حبه 
هي  ذ�تها  �لتحالف  فكرة  �إن  �لأوروب���ي.  لالحتاد 
“�لتاجر”  �لتفاو�س  يف�شل  فهو  يرف�شها،  �لتي 
من موقع قوة مع �لدول �لأوروبية �ملق�ّشمة، بدل 
�أو  �لناتو  �لأوروبية حللف  �لركيزة  �لتفاو�س مع 
�لحتاد �لأوروبي. ول يكرتث �لرئي�س �لأمريكي 
�لر�بع و�لأربعني، بحقيقة �أن هذه �لتحالفات تقوم 
�للير�لية،  للدميقر�طية  م�شرتك  �نتماء  على 
�مل��ن��ا���ش��ب��ات، �فتتانه  �ل��ع��دي��د م��ن  �أظ��ه��ر يف  وق���د 
و”�لرجال  “غر �للير�ليني”  بالدميقر�طيني 

وهذ� �أي�شا، تغير عميق. �لأقوياء”.. 
   �إن ه��ذ� �خل��ط��اب �ملناه�س ل��الحت��اد �لأوروب���ي 
�مل�شهد  دور يف  ل��ه  �مل��خ��ت��ل��ط،  ل��ل��ن��ات��و  و�مل��ن��اه�����س 
فقط  �أ���ش��ه��ر  ب�شعة  ق��ب��ل  �لأم��ري��ك��ي.  �ل�شيا�شي 
�ملدة  منت�شف  يف  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن 
تر�مب خطاًبا  �شيلقي  نوفمر،   6 �لثالثاء،  يوم 
دمي���اغ���وج���ًي���ا ي��ت��و�ف��ق ب�����ش��ك��ل ج��ي��د م���ع جمهور 
تعّذر عليكم  �إذ�  �أ�شا�ًشا:  �شيقول  و�لذي  �لناخبني 
�ر�شال �بنائكم �ىل �لكلية �أو �جلامعة، فالأنه يجب 
�لأوروبيني  ع��ن  �ل��دف��اع  وف��ات��ورة  ن��دف��ع ثمن  �أن 
�أخ���رى، �شركاء جت��اري��ون غر  �ل��ذي��ن، م��ن جهة 

هذ�  “�لرتمبنة”،  ب��ل��غ��ة  ول��ل��ت��ح��دث  ع���ادل���ني.   
وي���وؤث���ر:  مي���ر  ك����الم  ل��ك��ن��ه  ���ش��خ��م،  “تزييف” 
فالرئي�س ي�شنع حلمة ناخبيه مبثل هذ� �خلطاب 
و�ىل جانب خطاب �لهجرة.. و�إذ� مل تعد متار�س 
�أمريكا نف�س �لهيمنة �لقت�شادية و�لتكنولوجية 
�ملرة،  ه��ذه  فاخلطاأ،  بالأم�س،  يحدث  ك��ان  مثلما 
على �ل�شني �لتي هي �أي�شا ل ت�شعى �ّل �إىل �إحلاق 
�لكوكتيل  هذ�  وُمنتج  �ملتحدة.  بالوليات  �ل�شرر 
�لتب�شيطي و�لدمياغوجي، كب�س �لفد�ء، قد �أثبت 

فاعليته يف �لتاريخ.
يرتبط  ����ش���يء  ك����ل  �أن  ن��ع��ت��ق��د  �ن  ي��ن��ب��غ��ي  ل     
رمبا  �لق�شية.  ه��ذه  يف  فقط  ت��ر�م��ب  ب�شخ�شية 
نحن �مام تغير عميق يف �ملجتمع �لأمركي، من 
�نعكا�شاته هذه �ل�شيا�شة �خلارجية �جلديدة. �نها 

كثر  يف  يقال  كما  �حلمائية،  م��ن  موجة  لي�شت 
دولية  �شاحة  فعلى  �لنعز�لية،  �أو  �لأح��ي��ان،  من 
جديدة، تتمّيز بظهور قوى جديدة - من �ل�شني 
ب��ال��ر�زي��ل و�ل��ه��ن��د - �شتقوم  ت��رك��ي��ا، م���رور�  �إىل 
و�شتعيد  حتالفاتها،  مبر�جعة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
تخيلته  كما  �لط����ر�ف  �مل��ت��ع��دد  �لعمل  يف  �لنظر 
للرد  فيه  مبالغ  ميل  لأوروب����ا  �ن    .1945 ع��ام 
�أن  تنتظر  �أن��ه��ا  ل��و  ك��م��ا  �ل�����ش��خ��ط،  ع��ن  بالتعبر 
“من  ك��ان  كما  �شيء  كل  ت��ر�م��ب، ل�شتئناف  مير 
ت��درك �بعاد ومدى  �أن  يف حني �ن عليها  قبل”.. 
- وهذ�  تاريخية  ما هو رمبا نقطة حتول  حجم 
يت�شورون  “عظماء”  �أوروب��ي��ني  وج��ود  يفرت�س 
�أوروبا �لتي، عو�س �ن تخرج من �لتاريخ، كما يود 

تر�مب، ت�شبح يف �لنهاية من �شّناعه.

•• الفجر - األفون�س الفر
 – ترجمة خرية ال�شيباين

 2018 يوليو   13 اإىل   9 من  امتد  الــذي  الأ�سبوع     
املتحدة  الــوليــات  بني  العالقات  تاريخ  يف  �سيبقى 

واأوروبا، و�سترتك تلك الأيام ب�سمتها كعالمة فارقة، 
ورمبا قطيعة، ويف كل الحوال �سدمة عميقة. 

الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية  منذ  الأوىل  للمرة     
و�سل رئي�س اأمريكي اإىل اأوروبا كعدو. فقد اأكد دونالد 
ترامب، مبنا�سبة زيارته اإىل مقر احللف الأطل�سي يف 

عداءه  اأكد  لندن،  اإىل  الر�سمية  وزيارته  بروك�سل، 
وهما  الأوروبــي،  والحتاد  الناتو  ملوؤ�س�ستني،  احلازم 
املتفائلون  �سيطمئن  الغربية.   املنظومة  ركائز  من 
اأنف�سهم بالإ�سارة اإىل اأن امل�سالة ل تعدو كونها جمرد 
لتّوه  خارج  مهّرج  اأطلقها  الهواء،  يف  وعبارات  كلمات 

حمدودة  التاريخية  ومعرفته  الواقع،  تلفزيون  من 
لوليات  لبطولة  الرئي�سية  التواريخ  على  تقت�سر 
خطاأ..   على  هــوؤلء  ان  للغولف.  املفتوحة  املتحدة 
بداية  ير�سم  وهــو  املوقف،  تغيري  يف  �سرع  فرتامب 

حقبة جديدة يجب اأن توؤخذ على حممل اجلد.

للمرة الأوىل منذ عام 1945:

يف زمن ترامب: الوليات املتحدة معادية لأوروبا...!

ترامب.. �سيا�سة خارجية جديدة
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فري�شكو لتجارة قطع �لغيار �ل�شيار�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �مل�شتعملة ذ.م.م رخ�شة رقم:2174187 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي �شامل �شعيد حممد �ل�شام�شي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي �شامل �شعيد حممد �ل�شام�شي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ح�شان �هلل لجبار

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*3.2 �ىل 3.20*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/فري�شكو لتجارة قطع �لغيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة ذ.م.م
FRESCO USED AUTO SPARE PARTS TRADING LLC

�ىل/فري�شكو لتجارة قطع �لغيار �ل�شيار�ت �مل�شتعملة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 FRESCO USED AUTO SPARE PARTS TRADING-SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�للو�ن  �شحر  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1877789 
لتجارة �ملالب�س �جلاهزة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �خلر  �ل�ش�����ادة/ريف  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1135545:ميكانيكي �ل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شعود عبد�هلل بخيتان مفرح �لحبابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

ترامب عن امللكة اليزابيث: بريك�ست معقدة للغاية 
••لندن-اأ ف ب:

ت��ر�م��ب جتاوز  دون��ال��د  �لأم��رك��ي  �لرئي�س  �أن  يبدو 
لقائه  �لك�شف عن جمريات  �مللكي عر  �لروتوكول 
عنها  نقل  �لتي  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  مع  �خلا�س 
مقابلة  يف  للغاية  معقدة  م�شكلة  بريك�شت  �ن  قولها 

ن�شرتها �شحيفة “ميل �ون �شند�ي” �لأحد.
�لتقى تر�مب �مللكة �جلمعة يف ق�شر وند�شور خالل 
و�أث���ار  لريطانيا  �أي����ام  �أرب��ع��ة  ت�شتمر  �ل��ت��ي  زي��ارت��ه 
�إد�رة  �نتقد طريقة  خاللها غ�شب �حلكومة عندما 

رئي�شة �لوزر�ء تريز� ماي ملف بريك�شت.

�نه  �لتلفزيوين بر�س مورغان  وقال بعدها للمعلق 
ناق�س مع �مللكة م�شالة خروج بريطانيا من �لحتاد 

�لأوروبي.
وقال تر�مب يف مقابلته مع “ميل �أون �شند�ي” �إن 
م�شكلة  �إن��ه��ا   - ذل��ك  وه��ي حمقة يف   - “قالت  �مللكة 
ك���ان يتخيل كم  �أح���د  �أن ل  �أع��ت��ق��د  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ع��ق��دة 

�شتكون معقدة«.
�أن حت�شل على  �إن على لندن  �ن��ه ق��ال مل��اي  و����ش��اف 
��شتثناء حول بريك�شت من �لحتاد �لأوروب��ي بحيث 
ميكنها يف م��ا ب��ع��د �ب����ر�م �ت��ف��اق جت����اري ���ش��ام��ل مع 

�لوليات �ملتحدة.

�لتو�شل  تاأمل ماي يف  ورغ��م �خلالفات مع تر�مب، 
�لحتاد  م��غ��ادرة  بعد  �لت��ف��اق  ه��ذ�  مثل  �إىل  �شريعا 

�لأوروبي.
“قلُت  م���اي  ع��ن  �مل��ق��اب��ل��ة متحدثا  ت��ر�م��ب يف  وق���ال 
يكون  حتى  ��شتثناء  على  ح�شولك  من  تاأكدي  لها: 
ل��ك مهما ح��دث �حل��ق يف �إب���ر�م �ت��ف��اق م��ع �لوليات 

�ملتحدة«.
ب��ع��د ح�����ش��وره ق��م��ة ح��ل��ف ���ش��م��ال �لأط��ل�����ش��ي وقيامه 
بزيارة ر�شمية لريطانيا، مي�شي �لرئي�س �لأمركى 
نظره  م��ع  لقائه  قبل  ��شكتلند�  يف  �لأ���ش��ب��وع  نهاية 

�لرو�شي فالدمير بوتني �لثنني يف هل�شنكي.

جرنال موريتاين يقود قوة دول ال�ساحل 
•• نواك�شوط-اأ ف ب:

ُعني نائب رئي�س �لأرك��ان �ملوريتاين، �جلرن�ل حنينا ولد �شيدي، قائد� لقوة جمموعة دول �ل�شاحل �خلم�س �لتي تت�شدى 
للمتطرفني خلفا للجرن�ل �ملايل ديدييه د�كو، وُعني �جلرن�ل �لت�شادي عمر بيكيمو نائبا له، كما علم �م�س �لأول �ل�شبت من 

م�شادر ر�شمية يف نو�ك�شوط وجنامينا.
وقد �تخذ قر�ر ��شتبد�ل �جلرن�ل د�كو ونائبه �لبوركيني �لكولونيل يايا �شري، خالل قمة ملجموعة �لدول �خلم�س �لإقليمية 
نو�ك�شوط، على هام�س قمة لالحتاد  �لثاين من يوليو يف  و�لنيجر وت�شاد، يف  �لتي ت�شم موريتانيا ومايل وبوركينا فا�شو 

�لإفريقي، كما ذكر م�شاركون، لكنه مل يعلن ر�شميا.
وتلي هذه �خلطوة �عتد�ء �رتكبته جمموعة جهادية يف 29 يونيو �شد مقر قيادة �لقوة �مل�شرتكة يف �شافاري بو�شط مايل، 
و��شفر عن ثالثة قتلى منهم ع�شكريان ماليان من هذه �لقوة، بالإ�شافة �ىل �ملهاجمني �لثنني، قبل ثالثة �يام من هذ� 

�لجتماع يف ح�شور �لرئي�س �لفرن�شي �ميانويل ماكرون.

•• �شيفاري-اأ ف ب:

و�شط  يف  �ل���ع���ن���ف  �أع�����م�����ال  ت�����ش��ك��ل 
ب��ال رحمة �حلجر  �آف��ة تنه�س  م��ايل 
و�شرقة  ف���ال���ت���ه���دي���د�ت  و�ل���ب�������ش���ر. 
�إىل ركام،  �ل��ق��رى  �مل��و����ش��ي وحت��وي��ل 
و�لأطفال  و�ل��ن�����ش��اء  �ل��رج��ال  ورم���ي 
ترتكبها  فظائع  جماعية،  مقابر  يف 

�أ�شبوعيا جماعات تتقا�شم �لعد�ء.
�فر�د  �أح��رق  يوليو،  من  �لأول  ففي 
من  �شيادين  جمموعة  �ىل  ينتمون 
�شرق  بومبو،  قرية  �ل��دوغ��ون  �تنية 
�لقليمية،  �حل��اك��م��ي��ة  م��ق��ر  م��وب��ت��ي 
فت�شببو� مبقتل 16 �شخ�شا وت�شتيت 
�شكانها �لآخرين، كما ذكرت جمعيات 

من قبائل �لفولين.
�جلهادية  �حل����رك����ة  ظ���ه���ور  وم���ن���ذ 
ل��ل��د�ع��ي��ة �ل���ف���ولين �م�����ادو ك��وف��ا يف 
تتحول  م������ايل،  و����ش���ط  يف   2015
�عمال  �ىل  دوري��ة  ب�شورة  �لتوتر�ت 
عنف بني �لفولين وهم من �لرعاة 
�لرحل، وبني �إتنيتي مببار� ودوغون 
�لق�شم �لكر منهما  �للتني ميار�س 

�عمال �لزر�عة.
�مل�شوؤول  ب���وك���وم،  ح��م��زل  ي��ع��د  ومل 
�برز  ب��ولك��و،  تابيتال  عن  �لقليمي 
يح�شي  م��ايل،  يف  للفولين  جمعية 
فيها،  ���ش��ارك  �ل��ت��ي  �لتهدئة  مهمات 
ك������ورو، قرب  ق���ط���اع  وخ�����ش��و���ش��ا يف 
�عمال  مركز  فا�شو،  بوركينا  ح��دود 

�لعنف هذه.
وقال “كلما هد�أت �لأمور، �شرعان ما 

ت�شتاأنف �عمال �لعنف«.
عندما ح�شر يف مار�س لقاء �مل�شاحلة 
ب���ني ق����ادة �ل���ف���ولين و�ل����دوغ����ون يف 
ك�����ورو ح��ي��ث ت��ع��ه��د رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
“نزع  ب  م���اي���غ���ا  ب���وب���ي���ي  ���ش��وم��ي��ل��و 
�مليلي�شيات �شو�ء و�فقت �م مل  �شالح 
�ن  ب��وك��وم  ح��م��زل  �ع��ت��ق��د  تو�فق”، 

حتول قد ح�شل.
وقال لوكالة فر�ن�س بر�س “�عرتف، 
�لعمال  ن��ه��اي��ة  �ن���ه���ا  �ع��ت��ق��د  ك��ن��ت 

�لعد�ئية«.
لكن �لنتهاكات �ملن�شوبة �ىل خمتلف 
�ملجموعات وبالتايل �ىل �لع�شكريني 
�مل����ال����ي����ني، ق����د ت����ز�ي����دت م���ن���ذ ذلك 
ملنزله  �لظليلة  �ل��ب��اح��ة  �حل����ني.ويف 
�لتي ي�شمع فيها �شوت �مل��وؤذن يدعو 
د�نيال  توما�شي  يبدي  �ل�شالة،  �إىل 
�لجنيلية  �لكني�شة  ممثل  �شوغوبا، 
�مل��ح��ل��ي، ده�شته  �مل���دين  �مل��ج��ت��م��ع  يف 
�لقائمة  �لعالقات  توتر  �شرعة  �ز�ء 

منذ قرون.
�ملتقاعد من وز�رة �لرتبية  قال هذ� 
�ن بالدي،  �ب��د�  �أف��ك��ر  “مل  �لوطنية 
مايل، ميكن �ن تو�جه و�شعا مماثال، 
من �ملجازر، �لفولين �شد �لدوغون، 
�لبمبار��س �شد �لفولين، �نها حرب 

عرقية«.
�ىل  ينتمي  �ل���ذي  �شوغوبا  و����ش��اف 

حدود  على  �ملوجود  مينيانكا،  �شعب 
فا�شو،  وبوركينا  �لعاج  و�شاحل  مايل 
�لتنيات  ه��ذه  م��ن  و�ح���دة  “لكل  �ن 

ميلي�شياتها �خلا�شة بها«.
تخو�س  ت���ر�ه���ا  “فجاأة،  و������ش����اف 
�ل�شئلة”  بطرح  �نت  وتبد�  �حل��رب، 

م�شر� �ىل تدخالت خارجية.
�مل�شتوى  �ملناخي، مع  �لتغر  وي��وؤدي 
�ملنخف�س تاريخيا لنهر �لنيجر، �ىل 
جمموعات  ب��ني  �ي�شا  �لتوتر  زي���ادة 
و�ل�شيادين  و�مل�����ز�رع�����ني  �ل����رع����اة 
وم�����ش��ت��ث��م��ري �ل���غ���اب���ات، ك��م��ا لحظ 

�مل�شوؤول يف تابيتال بولكو.

موؤمتر  م��وب��ت��ي  يف  ���ش��ن��وي��ا  وي��ع��ق��د 
حول هذه �حلقول �خل�شبة �لو�قعة 
لتنظيم  للنهر،  �ل�شفلى  �ل��دل��ت��ا  يف 
مو�عيد مرور �لقطعان وعودتها �ىل 

�ملر�عي، كما قال حمزل بوكوم.
و��شاف “يف �ل�شابق، كان كل �شخ�س 
�أح��د �ىل  يهتم مب�شاحله، ول يعمد 
�زعاج �أحد. وكلما عادت �ملو��شي من 
�مل��ر�ع��ي، ي��ك��ون �حل�����ش��اد ق��د �نتهى. 
�لأم������ور ت��ت��ك��ام��ل: ي���اأت���ي �حل���ي���و�ن، 
�لفرتة  يف  ل��ك��ن  ومي�����ش��ي.  يخ�شب 
�لخ���رة، عندما ي��اأت��ي �حل��ي��و�ن، مل 

يكن �ملز�رع قد قام باحل�شاد بعد«.

ف��ال��ت�����ش��دي ل��ل��م��ت��ط��رف��ني و�أع���م���ال 
كثر�،  مت�شابكة  �لتنية هذه  �لعنف 
غ��ال��ب��ا ما  �مل��ال��ي��ة  �ل���دول���ة  �ن  بحيث 
على  ب��دي��ل��ة  جم��م��وع��ات  ��شتخدمت 
��شا�س طائفي، فيما يعمد �ملتطرفون 
جتنيد  عمليات  �ىل  �لبالد  و�شط  يف 
ب��ني �ل��ف��ولين.وق��ال ب��وك��وم “يجب 
ثمة  �ل��و����ش��ح��ة،  ل��الأم��ور  نتنكر  �أل 
جم����م����وع����ات م���ت���ط���رف���ة و�ك����رثي����ة 
ه��ذه �مل��ج��م��وع��ات ه��ي م��ن �لفولين 
“�لنا�س  �ن  وق����ال  �لرجح”،  ع��ل��ى 
�ملتطرفني  ب��ني  يخلطون  م��ا  غالبا 

و�لفولين«.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

يتوجه قادة �لحتاد �لأوروبي يف �ليومني �ملقبلني �ىل بكني ثم 
طوكيو لتوطيد �لعالقات �لتجارية مع هذين �لبلدين ملو�جهة 

�لرئي�س �لأمركي يف حال �شن حربا جتارية عاملية.
�طار  ت��ن��درج يف  �لأوروب����ي  �لحت���اد  ملمثلي  �لآ�شيوية  و�جل��ول��ة 
خطوة لالحتاد �لأوروبي لت�شكيل حتالفات - 28 بلد� و500 
مليون ن�شمة و�كر �شوق و�حدة يف �لعامل - للت�شدي حلمائية 

�د�رة تر�مب و�شعارها “�مركا �ول«.
و�ملفو�شية  تو�شك  دون��ال��د  �لأوروب���ي  �ملجل�س  رئي�شا  وي�شارك 
�لأوروبية جان كلود يونكر �لثنني يف بكني يف �لقمة �لع�شرين 
�لوروبية-�ل�شينية و�شيلتيقان �لرئي�س �شي جينبينغ يف �ليوم 
�لذي يلتقي فيه تر�مب �لرئي�س �لرو�شي فالدمير بوتني يف 

هل�شنكي.
�ل�شينيني و�لوروبيني لتاأكيد  �لقمة منا�شبة للقادة  و�شتكون 
�لعاملية  �لتجارة  منظمة  حتديث  ل�شالح  �مل�شرتك  �لتز�مهم 

وهو �مر يعار�شه �لرئي�س �لمركي.
تذليل �خل��الف��ات حول  و�ل�شني  �لوروب���ي  لكن على �لحت���اد 
�غر�ق  ذل���ك  �لتقييدية مب��ا يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل�����ش��ني  مم��ار���ش��ات 

�ل�شوق بالو�رد�ت �ل�شينية �لرخي�شة خ�شو�شا �ل�شلب.
وت�شاطرهم و��شنطن بع�س هذ� �لقلق.

�لعاملية  ورف��ع �لحت��اد �لوروب��ي �شكوى لدى منظمة �لتجارة 
�شادر�ت  على  جمركية  ر���ش��وم  ف��ر���س  �لم��رك��ي  �ل��ق��ر�ر  �شد 
غر  “�لنقل  ملعار�شة  �ل�شني  و���ش��د  و�لل��وم��ي��ن��ي��وم  �ل�شلب 
�لعادل لتكنولوجيا” �ملوؤ�ش�شات �لوروبية �لنا�شطة يف �ل�شني.

وقالت �ملفو�شية �لوروبية لترير �شكو�ها “�ذ� مل يحرتم قادة 
�لعامل هذه �لقو�عد فان �لنظام برمته قد ينهار«.

تبادل  �تفاق  لتوقيع  طوكيو  �لثالثاء  ويونكر  تو�شك  و�شيزور 
حر مع �ليابان. وكان �للقاء مرتقبا ��شال �ل�شبوع �ملا�شي يف 
على  �رغ��م  �آب��ي  �شينزو  �لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  لكن  بروك�شل 

�لغاء زيارته ب�شبب في�شانات قاتلة يف �ليابان.
تفاو�س  �ل��ذي  “�لهم  وه��و  “تاريخي”  �ليابان  و�لت��ف��اق مع 
�ملفو�شية  با�شم  �ملتحدث  ق��ال  كما  �لوروبي”  �لحت��اد  ب�شاأنه 

�لوروبية مارغاريتا�س �شكينا�س.

و�و�شح “هذ� �لتفاق �شيخلق منطقة تبادل حر تكفي حو�ىل 
ثلث �جمايل �لناجت �لد�خلي �لعاملي«.

يف ط��وك��ي��و ���ش��ت��ت��ن��اول �مل��ب��اح��ث��ات �ظ���ه���ار ج��ب��ه��ة م���وح���دة �شد 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة ب�����ش��اأن �ل��ر���ش��وم �جل��م��رك��ي��ة �ل��ت��ي و�شفتها 

�حلكومة �ليابانية ب”�ملوؤ�شفة جد�«.
�شي�شيليا  �لتجارة  ل�شوؤون  �لوروبية  �ملفو�شة  و�شفت  وموؤخر� 
قوية”  “ر�شالة  بانه  �لوروب��ي-�ل��ي��اب��اين  �لت��ف��اق  مامل�شرتوم 
�شد �حلمائية �لمركية، و�شتكون �شمن �لوفد �لوروبي �ىل 

�آ�شيا.
ومل يلغ يونكر زيارته لل�شني و�ليابان لتبديد �لقلق و�ل�شائعات 
قادة  عدة  وي�شنده  يرتنح  �شور  �ن  بعد  �ل�شحية  حالته  حول 
خ���الل ح��ف��ل م�����ش��اء �لأرب���ع���اء ع��ل��ى ه��ام�����س ق��م��ة ح��ل��ف �شمال 

�لطل�شي يف بروك�شل.
وقال �ملتحدث با�شم يونكر �ن �لخر عانى من �آلم يف �لظهر 

ب�شبب عرق �لن�شا وغادر �حلفل على كر�شي متحرك.
رحالت  حتمل  على  �جل�شدية  ق��درت��ه  ح��ول  �شكوك  و���ش��درت 
جوية طويلة ومتعبة وطرحت ت�شاوؤلت حول ما �ذ� كان قادر� 
على رئا�شة �ملفو�شية �لأوروبية حتى نهاية وليته يف 2019.

و�جلمعة قال �شتيفن �شيرت �ملتحدث با�شم �مل�شت�شارة �نغيال 
مركل �ن �حلكومة �لأملانية تثق به كليا.

�آثار حادث  و�كد يونكر )63 عاما( مر�ر� علنا �نه يعاين من 
�شر ي�شبب له �آلما مزمنة يف �لظهر.

�لوليات  �ىل  يونكر  �شيتوجه  و�ل��ي��اب��ان  لل�شني  زي��ارت��ه  وبعد 
�لتجارية  دونالد تر�مب لإنهاء �حلرب  للتفاو�س مع  �ملتحدة 

بني �لحتاد �لوروبي و�لوليات �ملتحدة.
كان  �ل���ذي  يونكر  ور�أى  بروك�شل  يف  �حل��ف��ل  ت��ر�م��ب  وح�شر 
و�لرتغايل  روت���ي  م���ارك  �لهولندي  �ل����وزر�ء  رئي�شا  ي�شانده 

�نطونيو كو�شتا ومل يبد �ي تعاطف حلاله.

القادة الأوروبيون يزورون بكني وطوكيو

الحتاد الأوروبي يبحث عن حتالفات �سد ترامب  

مزيج متفجر يف مايل بني التطرف والنزاعات املحلية 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• �شتيفان بو�شارد:

���ش��دم��ة �ل�������ش���ور.. ه��ن��اك يف �ل��ب��د�ي��ة ج���ان كلود 
على  �ل���ذي،  �لأوروب���ي���ة،  �ملفو�شية  رئي�س  جونكر 
غ����ر�ر ب��وري�����س ي��ل��ت�����ش��ني، ك���ان دون ���ش��ك يف ثمال 
لالحتاد  تعي�شا  جانبا  و�أظهر  مري�شا،  منه  �أك��رث 

�لأوروبي يف قمة حلف �شمال �لطل�شي.
�أملانيا  �ه��ان  �ل��ذي  �أي�شا دونالد تر�مب،      هناك 
�ل��رو���ش��ي. ث��م، يف  �أجن��ي��ال م��رك��ل، �ملرتهنة للغاز 
ُي���ذّل تريز�  ه��ذ�  ت��ر�م��ب  نف�س  ت�شعيد خم��ي��ف، 
ماي �ل�شعيفة وذلك بن�شف ��شرت�تيجيتها �ملوؤيدة 
لريك�شيت ناعم، يف مقابلة مع �شحيفة بريطانية، 
رغم �ن رئي�شة �لوزر�ء �لريطانية ��شتقبلته باأبهة 

عظيمة.
   قد يرى �لبع�س يف �إهانات تر�مب هذه، �لتي يليها 
مديحه �لعايل و�ملفرط لنف�س �ل�شخا�س، عالمة 
�مل��ز�د للح�شول  مفاو�س كبر، يعرف كيف يرفع 
على ما يريد. يف حني، ر�أيناه مع �لكوري �ل�شمايل 
وع�شو�ئي،  نرج�شي،  ����ش��ل��وب  يف  �أون،  ج��ون��غ  كيم 

وخال من �أي ��شرت�تيجية وم�شمون.

�سم قاتل
   لقد قبل �لأوروب��ي��ون حتى �لآن مبغامر�ت هذ� 

�ل��ك��ل��ب �مل�����ش��ع��ور، دون �ع���رت�����س.. و���ش��ي��ك��ون من 
يحقنه  �ل���ذي  فال�شم  ي�شتيقظو�..  �أن  �لأف�����ش��ل 
تر�مب لأوروبا هو �شّم قاتل، �مل يقرتح يف �لآونة 
�لأخرة، �لرئي�س �لأمريكي على نظره �لفرن�شي 

مغادرة �لحتاد �لأوروبي.
    مفرغا با�شتمر�ر �لكلمات من معانيها، يدغدغ 
�ل��ق��وم��ي��ة يف �لقارة  ���ش��ي��اط��ني  ت���ر�م���ب م���ع ذل���ك 
�أوروبا  عقاب،  �و  ر�دع  دون  من  وي�شرب  �لعجوز، 
�مل��ن��ه��ارة �أ���ش��ال ع��ل��ى �لر�����س، ول ت���رد �ل��ف��ع��ل، �أو 
�ن��ه حتى و�ن كانت هذه  بن�شبة قليلة ج��د�ً. وم��ع 
�لخرة ل تز�ل بحاجة �إىل �لوليات �ملتحدة، فان 
�مل�شتعد  تر�مب  ب�شدة،  وتعار�س  تقاوم،  �أن  عليها 

لت�شجيع تفكيك �لحتاد �لأوروبي.
   يف �ل��وق��ت �ل���ذي ق��د ي��ق��دم فيه دون��ال��د تر�مب 
ب����وت����ني يف قمة  ل����ف����الدمي����ر  ك������رى  ت�����ن�����ازلت 
�لأوروبيني  �ذع���ان  ف���اأن  �لث��ن��ني،  �ل��ي��وم  هل�شنكي 
لل�شربات �لرتمبية �شي�شفر عن �شحية متميزة: 
يف  تبقى  ولكنها  �ملهانة،  �للير�لية  �لدميقر�طية 
�لوقت  �لأوروب��ي و�لغرب. لقد حان  �مل�شروع  قلب 
و�شعورهم  �شجاعتهم  �لأوروب��ي��ون  �ل��ق��ادة  لُيظهر 
بامل�شوؤولية.. وهذه حاجة ملحة ل تقبل �لنتظار.

ترجمة خرية ال�سيباين

يف مواجهة ترامب، �سحوة اأوروبية م�ستعجلة...!

الدمياغوجية يف  “ترامب..  املتحدة و�ساحب كتاب  الوليات  * مرا�سل دويل متخ�س�س يف 
اأمريكا«.

عدد قيا�سي من القتلى املدنيني الأفغان يف 2018 

جنوب اإفريقيا حتيي مع اأوباما 
ذكرى مانديال  

•• كابول-اأ ف ب:

��شو�أ ح�شيلة من حيث عدد  �أفغان�شتان  �ملتحدة يف  �لأمم  �شجلت 
2018 رغم تطبيق وقف  �لأول من  �لن�شف  �ملدنيني يف  �لقتلى 
لإطالق �لنار لثالثة �يام يف يونيو.ومبقتل 1692 مدنيا ن�شفهم 
يناير و30  �لأول من  ن�شبت �ىل تنظيم د�ع�س بني  �عتد�ء�ت  يف 
يونيو، ف��ان ه��ذه �ل��ف��رتة ه��ي �لك��رث دم��وي��ة منذ �ن ب���د�أت �لمم 
باإح�شاء �لقتلى �ملدنيني قبل 10 �شنو�ت.و��شيب 3430 �شخ�شا 
%5 خالل �لفرتة نف�شها من  بجروح يف �حلرب برت�جع ن�شبته 

�لعام �ملا�شي.
�نه  �فغان�شتان  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �مل�شاعدة  بعثة  وق��ال��ت 

خالل هذه �لفرتة �شقط 5122 �شخ�شا بني قتيل وجريح.
وطالبان �لتي �لتزمت بهدنة مع �حلكومة من 15 �ىل 17 يونيو 

م�شوؤولة عن %40 من �ملدنيني �لفغان �لقتلى.

ولية  يف  �نتحاريتني  عمليتني  وق��وع  مع  ت�شمد  مل  �لهدنة  لكن 
وتبناهما  �لقتلى  �شقوط ع�شر�ت  و��شفرتا عن  �ل�شرقية  ننغرهار 
�ل���ذي مل يكن ط��رف��ا يف �ت��ف��اق وقف  تنظيم �ل��دول��ة �ل���ش��الم��ي��ة 
�ط���الق �ل��ن��ار.ورف�����ش��ت ط��ال��ب��ان طلب �حل��ك��وم��ة مت��دي��د �لهدنة 

وجتاهلت دعو�ت كابول لإجر�ء مباحثات لإنهاء �حلرب.
يف  �شحايا  ل��وق��وع  �لثانية  �ملرتبة  يف  �مل��ع��ارك  حلت  �خ���رى  وم���رة 
ت��ر�ج��ع ب%18 خالل  يف  وج��ري��ح  قتيل  ب��ني  �مل��دن��ي��ني  �شفوف 
�لنتحارية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �لول  �ل�����ش��ب��ب  وي��ب��ق��ى  ن��ف�����ش��ه��ا.  �ل���ف���رتة 
�حتالل  ويليها  �ن��ت��ح��اري��ون  ينفذها  )�ل��ت��ي  �مل��ع��ق��دة  و�ل��ه��ج��م��ات 

للمو�قع �مل�شتهدفة وتبادل لإطالق �لنار(.
و�دت �لعمليات �لنتحارية و�لهجمات �ملعقدة �ملتعددة �ملر�حل �ىل 
�شقوط 1413 �شحايا - 427 قتيال و986 جريحا - بارتفاع 
%22 مقارنة مع 2017.�ذ� ��شتمرت هذه �لوترة فان ح�شيلة 
�لعام  خ��الل  �شقطو�  �ل��ذي��ن  �لقتلى  ع��دد  ع��ن  �شتزيد  �ل�شحايا 

مترد  حركة  �ول  طالبان  �ن  2300.ورغم  وهو  بكامله   2017
�ثبت  �لبالد  �ر��شي  من  كبر  ق�شم  على  وت�شيطر  �فغان�شتان  يف 
�لدولة �ل�شالمية مر�ر� قدرته على �شن هجمات دموية  تنظيم 
�لرئي�س  �ع���الن  على  ع��ام  بعد  �لأخ���ر  �لتقرير  �مل��دن.وي��اأت��ي  يف 
�آ�شيا  جنوب  يف  �جلديدة  ��شرت�تيجيته  تر�مب  دونالد  �لمركي 

لرفع وترة �لغار�ت �جلوية �لمركية �شد �مل�شلحني.
�رتفاع كبر يف عدد  �ىل  �ي�شا  �دى  �ل��غ��ار�ت �جلوية  تو�شيع  لكن 
�ل�شحايا �ملدنيني مع �شقوط 353 �شحية يف �لن�شف �لول من 
مع   2017 ع��ام  نف�شها  �لفرتة  مع  مقارنة   )52%+(  2018

149 قتيال و204 جرحى مدنيني.
�لطر�ن  �شجلو� �شحايا ق�شف   52% �لقتلى  و�كرث من ن�شف 
�ل�شمالية يف  �حل��و�دث وقع يف ولية قندوز  ��شو�أ  �لفغاين.و�حد 
عن  ديني  جتمع  على  �فغانية  جوية  غ��ارة  ��شفرت  عندما  �بريل 

�شقوط 107 قتلى بني قتيل وجريح معظمهم من �لطفال.

•• جوهان�شربغ-اأ ف ب:

�إف��ري��ق��ي��ا ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع م���ع �لرئي�س  حت��ت��ف��ي ج��ن��وب 
�لأمركي �ل�شابق بار�ك �أوباما بالذكرى �ملئوية �لأوىل 
�ل��ذي ج�شد  مانديال  نل�شون  بطلها وحم��رره��ا  ل��ولدة 

حلما مل يكتمل بعد.
فبعد خم�س �شنو�ت على وفاته، ل يز�ل مانديال يحتفظ 
يف  �لعن�شري  �لف�شل  نظام  �شد  لن�شاله  عاملية  بهالة 
لبالده  �شمح  ما  ن�شرها،  �لتي  �مل�شاحلة  ور�شالة  ب��الده 

بطي �ل�شفحة وجتنب حمام �لدم.
وبعد �لرئي�س �لأمركي �ل�شابق بيل كلينتون وموؤ�ش�س 
�لعام  و�لأم����ني  غيت�س  ب��ي��ل  “مايكرو�شوفت”  ���ش��رك��ة 
رئي�س  �أول  �شيلقي  �أن���ان،  ك��ويف  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل�شابق 
تكرم  �ل��ت��ي  �ل�شنوية  �لكلمة  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  �أ���ش��ود 
لحتفالت  �لرئي�شية  �ملحطة  وه��ي  م��ان��دي��ال  نل�شون 

ت�شتمر �أياما عدة.
وخالل زيارة جلنوب �إفريقيا �لعام 2013 �أ�شاد بار�ك 

�أوباما مطول مبانديال مو�شحا �أنه م�شدر �إلهام له.
وقال يومها “�لن�شال �شد نظام �لف�شل �لعن�شري ومن 
�أجل �حلرية و�ل�شجاعة �ملعنوية ملاديبا )لقب مانديال( 
�إىل �حلرية  ب����الده  �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف  �لن��ت��ق��ال  وع��م��ل��ي��ة 
�إل���ه���ام يل وللعامل  م�����ش��در  ���ش��ك��ل��ت  و�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 

باأ�شره«.
وبعد �شنة ون�شف �ل�شنة على مغادرته �لبيت �لبي�س، 
تفيد �أو�شاط بار�ك �أوباما �أن خطابه هذ� هو �لأهم له 

منذ نهاية وليته �لثانية.
“نيويورك  ل�شحيفة  رودز  بنجامن  م�شت�شاره  وق���ال 

ت�شامح  ر���ش��ال��ة  ل��ت��وج��ي��ه  ف��ر���ش��ة  “�شي�شكل  تاميز”، 
�إرث  فيه  يتعر�س  وق��ت  يف  ودمي��وق��ر�ط��ي��ة  و��شتيعاب 
�شيا�شة  �إىل  �إ����ش���ارة  يف  �لعامل”  يف  للخطر  م��ان��دي��ال 
يتخذ  �لذي  تر�مب  دونالد  �حلايل  �لأمركي  �لرئي�س 
ما  يف  �شيما  ول  �شلفه  مل��و�ق��ف  متاما  معار�شة  م��و�ق��ف 

يتعلق بالهجرة و�إفريقيا.
�إفريقيا  جنوب  باتت  ه��ذ�،  �ملرتقب  �خلطاب  وبانتظار 
بعيد  ليحتفل  ك��ان  �ل��ذي  مبانديال  لالحتفاء  ج��اه��زة 

ميالده �ملئة �لأربعاء.
فثمة عرو�س ومعار�س وم�شابقات ريا�شية حتتفي بهذ� 
�لبطل �لقومي. وقد �شدرت �أور�ق نقدية جديدة حتمل 
حتمل  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  �شعار  �أم��ا  �لبا�شم.  وجهه  ���ش��ورة 
��شمه فهو “حتركو�، بادرو� �إىل �لتغير �جعلو� من كل 

يوم +يوم مانديال+«.
�إف��ري��ق��ي ���ش��ري��ل ر�مافوز�  و���ش��اه��م �ل��رئ��ي�����س �جل��ن��وب 
�إىل �شندوق  باملنا�شبة من خالل حتويل ن�شف معا�شه 

ميول م�شاريع �شغرى خلف�س �لفقر.
رجل  ��شتحال  �شابق  نقابي  وه��و  �ل��ب��الد  رئي�س  وق���ال 
“يف ذك���رى ماديبا  �إع��الن��ه ه��ذه �خل��ط��وة  �أع��م��ال عند 
وتكرميا للتز�مه �ملتو��شل لتح�شني ظروف عي�س �أفقر 

�لفقر�ء ميكن للكثر منا �أن يتحرك«.
�ل��ع��امل بعدما  �أ���ش��ه��ر �شجناء  م��ان��دي��ال  �ل��ذي��ن ع��رف��و� 
نو�در  ع��ن  يك�شفون  �لق�شبان،  ور�ء  عاما   27 �أم�شى 
�أبي�س  رئ��ي�����س  ب��اآخ��ر  ب���دء�  ل�شخ�شه،  �مل��دي��ح  وي��ك��ي��ل��ون 
جل��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا ف��ردري��ك دي ك��ل��رك �خل�����ش��م �لذي 
��شتحال �شريكا وتقا�شم معه جائزة نوبل لل�شالم �لعام 

.1993
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 285009    بتاريخ: 2017/12/24
با�ش��م : نيبون متورز �س م ح .

وعنو�نه: : دبي   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، جبل علي، بناء رقم )31220.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملركبات و�أجهزة �لنقل �لري �أو �جلوي �أو �ملائي .
�لو�قعة بالفئة : )12(

�شكل �لعالمة: : عبارة عن �حلرف �لالتيني: )N ،)وقد كتب ب�شكل مميز وبخط كبر باللون �لأ�شود 
وب�شكل �أفقي، وتوحي طريقة كتابة �حلرف )N )�إىل �شكل �حلرف �لالتيني )M،) وكامل �لعالمة 

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

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 285010    بتاريخ: 2017/12/24
با�ش��م : ج�شيم كوماجنوتو كاندييل �ترو

وعنو�نه: : عجمان   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، عجمان �س.ب:)7192 ،.)�شندوق �لريد: 7
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

- �أجهزة لالإنارة و�لتدفئة وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتريد و�لتجفيف و�لتهوية وتوريد �ملياه و�لأغر��س 
�ل�شحية .

�لو�قعة بالفئة : )11(
 SERVICE( �ل�����ت�����ال�����ي�����ة:  �ل����الت����ي����ن����ي����ة  و�ل�����ك�����ل�����م�����ات  ر������ش�����م  ع������ن  ع������ب������ارة   : �ل�����ع�����الم�����ة:  �����ش����ك����ل 
خطوط  بد�خله  ر�شم  �لأ�شود  باللون  مربع  عن  عبارة  و�لر�شم   (،  PARTS COMPRESSOR
)�أ�شفل   COMP( و�لكلمة �ملربع  )�على   SERV( لالتينية� �لكلمة  وكتبت  �لأبي�س،  باللون  متموجة 
�ملربع باللون �لأبي�س، و�إىل ميني �ملربع كتبت �لكلمة )SERVICE )باللون �لأ�شود وبخط كبر ومميز 
وب�شكل �أفقي، وحتتها كتبت �لكلمة )COMPRESSOR )باللون �لأ�شود وبخط كبر وب�شكل �أفقي، 
وحتتها كتبت �لكلمة )PARTS )باللون �ل�شود وب�شكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 285073    بتاريخ: 2017/12/25
با�ش��م : ج�شيم كوماجنوتو كاندييل �ترو

وعنو�نه: : عجمان   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، عجمان �س.ب:)7192 ،.)�شندوق �لريد: 7
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لأغر��س  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتريد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 
�ل�شحية .

�لو�قعة بالفئة : )11(
حيث   (،CORPORATION CMP( �لتالية:  �لالتينية  �لكلمات  عن  عبارة   : �لعالمة:  �شكل 
�لكلمة  كتبت  وحتتها  �لأ�شود،  باللون  م�شتطيل  �شمن  �لأبي�س  )باللون   CMP( �لالتينية  �لكلمة  كتبت 
)CORPORATION )باللون �لأ�شود وبخط كبر وب�شكل �أفقي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 285147    بتاريخ: 2017/12/27
با�ش��م : �م‘��س جيم�س م د م �س .

، دب��ي، �لإمار�ت  وعنو�نه: : دب��ي   �لوحدة رق��م 16 دب��ي لل�شلع، مركز �لأع��م��ال رق��م 5 جممع �ملجوهر�ت 2 
�لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها ، غر �لو�ردة يف فئات 

�أخرى ، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة .
�لو�قعة بالفئة : )14(

�شكل �لعالمة: : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية: )JEWELS THE JAR ،) وقد كتبت باللون 
وبخط  �لأ�شود  )باللون   J(لالتيني� �حلرف  كتب  �لعالمة  و�شط  ويف  �لكلمات  وفوق  �أفقي،  وب�شكل  �لأ�شود 
كبر وب�شكل �أفقي ومميز، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل �لعالمة 

مميز ومبتكر..
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :
�ملودعة حتت رقم:284681    بتاريخ: 2017/12/18

با�ش��م : بايا لي�شنغ �ل تي دي .
وعنو�نه: 10 �ي، رو هرني �ش�شنادت2530، لوك�شمبورج.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
- �لدعاية و�لإعالن وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .

�لو�قعة بالفئة : )35(
�لكلمات  كتبت  ، حيث   )BAIA BAIA( : �لتالية  �لالتينية  و�لكلمات  ر�شم  �لعالمة: عبارة عن  �شكل 
باللون �لأ�شفر و�لأخ�شر على حميط د�ئرة باللون �لأ�شفر و�لأخ�شر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

 ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 284682    بتاريخ: 2017/12/18
با�ش��م :  بايا لي�شنغ �ل تي دي .

وعنو�نه:  10 �ي، رو هرني �ش�شنادت2530، لوك�شمبورج.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملخرمات و�ملطرز�ت و�ل�شر�ئط و�جلد�ئل ، �لأزر�ر و�خلطافات )�لكالبات( و�لعر�وي ، �لدبابي�س و �لإبر ، 
�لزهور �ل�شطناعية .
�لو�قعة بالفئة : )26(

و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية �لتالية : )BAIA BAIA( ، حيث كتبت �لكلمات 
باللون �لأ�شفر و�لأخ�شر على حميط د�ئرة باللون �لأ�شفر و�لأخ�شر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /

 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 284683    بتاريخ: 2017/12/18

با�ش��م : بايا لي�شنغ �ل تي دي .

وعنو�نه: 10 �ي، رو هرني �ش�شنادت2530، لوك�شمبورج.

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

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .كتبي . �لو�قعة بالفئة : )25(

و�شف �لعالمة : �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .

�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 284684    بتاريخ: 2017/12/18
با�ش��م : بايا لي�شنغ �ل تي دي .

وعنو�نه: 10 �ي، رو هرني �ش�شنادت2530، لوك�شمبورج.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها ، غر �لو�ردة يف فئات 
�أخرى ، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة . 

�لو�قعة بالفئة : )14(
و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية �لتالية : )BAIA BAIA( ، حيث كتبت �لكلمات 
باللون �لأ�شفر و�لأخ�شر على حميط د�ئرة باللون �لأ�شفر و�لأخ�شر، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح يف �ل�شكل �أعاله ، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر .
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 283531    بتاريخ: 2017/11/27
با�ش��م : �ك�س كون�شبت للتجارة �لعامة ذ م م

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س.ب: )183883( .. 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

و�لأغر��س  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتريد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة 
�ل�شحية .

�لو�قعة بالفئة : )11(
�لكلمة  �لتالية : )XTREME HEAT(، وقد كتبت  �لكلمات �لالتينية  �لعالمة : عبارة عن  و�شف 
)XTREME(  باللون �لأحمر وب�شكل �أفقي بخلفية باللون �لأ�شود، وقد متيز �حلرف )X( حيث ر�شم 
�لكلمة )HEAT(  يف  و كتبت  �لأ���ش��ود،  باللون  ن��ار، كما كتب بخط كبر وخلفية  �شعلة  ي�شبه  �أع��اله ما 
�ل�شفل باللون �لأحمر وب�شكل �أفقي بخلفية باللون �لأ�شود، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو 

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

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 282522    بتاريخ: 2017/11/07
با�ش��م : دي �يه �ن دي بي للعقار�ت.

�لعنو�ن : : دبي   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب : )124092 ،. )�شندوق �لريد: 1
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لتاأمني، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملالية و�ل�شوؤون �لعقارية . 
�لو�قعة بالفئة : )36(

و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمة و�لحرف �لالتينية �لتالية: )& D PROPERTIES B ) وقد 
كتبت �لأحرف باللون �لأ�شود وبخط كبر ومميز، وف�شل بني �حلرفني بالرمز )&( باللون �لذهبي، وحتت 
من  م�شبوقة  �أفقي  وب�شكل  كبر  وبخط  �لأ���ش��ود  )باللون   PROPERTIES( �لكلمة  كتبت  �لأح��رف 
�لعالمة  بال�شكل، وجممل  بي�شاء كما هو مو�شح  �لعالمة كتبت على خلفية  �أ�شود، وكامل  �جلهتني بخط 

مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 282428    بتاريخ: 2017/11/06
با�ش��م : نورثان لهند�شة �مل�شاعد ذ م م .

�لعنو�ن :دبي   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، )21590 ،. )�شندوق �لريد: 21590
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة 
)عد� ماكان منها للمركبات �لرية( ، معد�ت زر�عية عد� ما يد�ر منها باليد، �أجهزة تفقي�س �لبي�س . 

�لو�قعة بالفئة : )7(
و�شف �لعالمة : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية: )FUJI NORTHERN ،)وقد كتبت �لكلمة 
�أفقي، وبعدها كتبت �لكلمة )FUJI )باللون �لأحمر  )NORTHERN )باللون �لبنف�شجي وب�شكل 
�لعالمة مميز  �ل�شكل، وجممل  �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  �أفقي، وكامل  وب�شكل 

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

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 281029   بتاريخ: 2017/10/14
با�ش��م : ماريو بر�س

�لعنو�ن : دبي   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب : )112180 ،. )�شندوق �لريد: 112180
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

معاجلة �ملو�د .
�لو�قعة بالفئة : )40(

و�شف �لعالمة : عبارة عن ر�شم و�لكلمات �لالتينية �لتالية: )KRAFTWORKS asterix) وقد 
كتبت �لكلمة )asterix )باللون �لأبي�س وبخط كبر ومميز �شمن مربع باللون �لأحمر �ملموج، كما يوجد 
)حتت   KRAFTWORKS( �لكلمات  وكتبت  �لر�شا�شي،  باللون  زه��رة  �شكل  على  ر�شم  �ملربع  �أعلى 
بي�شاء كما هو مو�شح  �لعالمة كتبت على خلفية  �أفقي، وكامل  وب�شكل  �لأ�شود وبخط كبر  باللون  �ملربع 

بال�شكل، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 282392    بتاريخ: 2017/11/05
با�ش��م : �ل�شدق خلدمات �ل�شبكات ذ م م

،. )�شندوق �لريد: 3وذلك  �أبو ظبي، �س ب : )39791  وعنو�نه: : : �بوظبي   �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لت�شالت .
�لو�قعة بالفئة : )38(

�شكل �لعالمة: : عبارة عن ر�شم و�لكلمة �لالتينية �لتالية: )VERACITY )وقد كتبت باللون �لأحمر 
وبخط كبر ومميز، و�أعلى �لكلمة يوجد ر�شم على �شكل ��شارة )�ل�شح( باللون �لأحمر، وحتت �لإ�شارة يوجد 
ر�شم لدو�ئر باللون �لأبي�س و�لر�شا�شي، وكامل �لعالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، 

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

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 280970    بتاريخ: 2017/10/12
با�ش��م : ز�برو�ن للتجارة �لعامة ذ م م

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

- �لدعاية و�لإعالن وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .
�لو�قعة بالفئة : )35(

�شكل �لعالمة: : عبارة عن �لكلمات �لالتينية �لتالية: ) Mir Jamal)ولفظها �لعربي )جمال مر(وقد 
)ويقابلها   1910  since( لكلمتني عبارة كتب فيها� �أفقي، كما يوجد حتت  كتبت باللون �لذهبي وب�شكل 
�حرف لتينية  �شكل  على  فني  ر�شم  �لعلوية  �لعالمة يف �جلهة  يتو�شط  ،)كما   1910 �لعربي)�شن�س  لفظها 
باللون �لذهبي وبخط كبر ومميز، وكل �لكلمات ولفظها كتبت �شمن ر�شم هند�شي باللون �لأ�شود وباإطار 

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

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

ق�ســم العالمات التجــارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  16  يوليو 2018 العدد 12378

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

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 280437    بتاريخ: 2017/10/02
با�ش��م : ق�شر �شار� للمو�شة كو،��س. �ف. بي .

وعنو�نه: : ق�شر �شار� للمو�شة كو،��س. �ف. بي . وعنو�نة: دبي   �لوحدة 14 ،�لطابق �ل�شاد�س، بار�د�ي�س بلدج، 
ديد لين 2 ،�شارع بز�شكان، ماليباد،مدينة �شر�ز، مقاطعة فار�س، �ير�ن �لرمز �لريدي : )718771856.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س .

�لو�قعة بالفئة : )25(
�لكلمة  كتبت  وقد   (  GI SARA( �لتالية:  �لالتينية  و�لح��رف  �لكلمات  عن  عبارة   : �لعالمة:  �شكل 
)SARA )باللون �لذهبي ب�شكل �أفقي وبخط كبر ومميز، وبعدها كتب �حلرفان )GI) باللون �لذهبي 
ب�شكل �أفقي وبخط كبر ومميز، ويوجد �أعلى �لكلمة ر�شم مميز على �شكل )SG) وب�شكل متد�خل باللون 
�لذهبي، ويف نقطة �للتقاء بني �لحرف يف منت�شف �لعالمة مت �دخال �للون �لأخ�شر ملنح �لعالمة مزيد 
من �لتميز، كما يوجد �أعلى �حلرف )S )ر�شم على �شكل تاج باللون �لذهبي ويف و�شط �لتاج يوجد ر�شم على 
�شكل جوهرة باللون �لأخ�شر، وقد كتبت �لعالمة د�خل م�شتطيل باللون �لأ�شود، وكامل �لعالمة كتبت على 

خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل �أعاله، وجممل �لعالمة مميز ومبتكر.
�ل�شرت�طات: ل توجد.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
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يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .لرقيم للملكية �لفكرية�

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم: 285008    بتاريخ: 2017/12/24
با�ش��م : نيبون متورز �س م ح .

وعنو�نه: : دبي   �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، جبل علي، بناء رقم )31220.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

- �آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لرية( ، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة 
)عد� ماكان منها للمركبات �لرية( ، معد�ت زر�عية عد� ما يد�ر منها باليد، �أجهزة تفقي�س �لبي�س .

�لو�قعة بالفئة : )7(
�لأ�شود  باللون  كبر  وبخط  ب�شكل مميز  كتب  ،)وق��د   N( �لالتيني:  �حل��رف  عبارة عن   : �لعالمة:  �شكل 
وب�شكل �أفقي، وتوحي طريقة كتابة �حلرف )N )�إىل �شكل �حلرف �لالتيني )M،) وكامل �لعالمة كتبت 

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

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
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العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ك�شر�س غياثي هاير ماركت - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1502349-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملرفاأ  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للهو�تف
رخ�شة رقم:CN 1655906 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12378 بتاريخ 2018/7/16

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبد�هلل 

حممد ��شماعيل للمقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1655842 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �ملالك
�س. �شبيديك�س تول�س )�س.ذ.م.م(

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

�ملودعة بالرقم : 113464            بتاريخ : 25/ 2008/05                       
با�ش��م: �س. �شبيديك�س تول�س )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: حمل ملك عبيد حممد �حللو، نايف، �س.ب 13460، دبي، �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة.

و�لو�قعة بالفئة : 35
و�مل�شجلة حتت رقم : )102834(  بتاريخ: 2010/05/03

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف : 25/ 2018/05             وحتى تاريخ :  2028/05/25    

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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الفجر الريا�ضي

لل�شباب  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع�����ب  ح���ق���ق 
ميد�لية  �أول  �حل��و���ش��ن��ي  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل�شباب  فئة  م�شتوى  على  ف�شية 
�آ�شيا  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  خ���ت���ام  ق���ب���ل 
هونغ  يف  حاليا  تقام  �لتي  للجودو 
كونغ مب�شاركة 27 دولة من بينها 
للجودو  �لوطني  منتخبنا  بجانب 
�ل�شعودي  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  �مل��ن��ت��خ��ب��ني 
�لف�شية  ج����اءت  وق����د   ، و�ل��ي��م��ن��ي 
�لإمار�ت  جل��ودو  �لأوىل  �لأ�شيوية 
بفارق  �حلو�شني   خ�������ش���ارة  �أث������ر 
���ش��ئ��ي��ل م���ن �ل���ن���ق���اط �أم������ام بطل 
�ملبار�ة  كوريا �جلنوبية كيم هو يف 
بعد  73كغ،  حتت  ل��وزن  �خلتامية 
م��ب��ار�ة م��ث��رة ك���ادت متتد للوقت 
�لإ�������ش������ايف و�ل�����ف�����وز ب����ذه����ب ذل���ك 
�ل�����وزن ل���و ل ف����ارق �خل����رة �لتي 
�لكوري  �ل��الع��ب  ل�شالح  رج��ح��ت 
ب����ع����دم����ا ت���خ���ط���ى �حل����و�����ش����ن����ي يف 
حممد  �ل��الع��ب  �لتمهيدي  �ل���دور 
مهادير �ملاليزي وبطل منغوليا يف 
مبار�ة ن�شف �لنهائي .. وقد �شبق 
�حلو�شني  خليفة  �ل�شاعد  لالعب 
�لعامل  ب���ط���ول���ة  ب��ذه��ب��ي��ة  �ل����ف����وز 
يف  �أقيمت  �لتي  للجودو  �ملدر�شية 
،وبذلك  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  يف  �ل��ه��ن��د 
له  ر���ش��ي��د  �أول  �حل��و���ش��ن��ي  ي�����ش��ع 
�لتاأهل  م�������ش���و�ر  يف  �ل���ن���ق���اط  م���ن 

للم�شاركة يف �أوملبياد �لأرجنتني يف 
�أكتوبر �لقادم.

للجودو  �لأم�����ل  م��ن��ت��خ��ب   ويغادر 
�نتهاء  ع��ق��ب  �ل���ي���وم  ك���ون���غ  ه���ون���غ 

تلك �لبطولة ليقيم مع�شكر �إعد�د 
�نطالقة  ق���ب���ل  م���ك���او  يف  ق�����ش��ر 
�لتي  �لثانية  �لأ���ش��ي��وي��ة  �لبطولة 
ت��ق��ام ه���ن���اك.. م���ن ج��ان��ب �آخ����ر .. 

هاتفي  �ت�شال  �لبعثة خالل  تلقت 
�لتهنئة للفوز باأول ف�شية �آ�شيوية 
�لو�عد  حققها  �لتي  �ل�شباب  لفئة 
خليفة �حلو�شني �لذي يعد �لحتاد 
�شمن خطته كالعب �أوملبي يحقق 
�لإم��ار�ت��ي على  طموحات �جل��ودو 
 .. �لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  تلك  م�شتوى 
ومتنى �لدرعي �أن يتو�شل منتخب 
م�شاركته يف  للجودو خالل  �لأم��ل 
�ملقررة  �لثانية  �آ�شيا  كاأ�س  بطولة 
لنطالقتها يف مكاو من 21 - 24 
من �ل�شهر �حلايل.. يذكر باأن بعثة 
ت�شم  ل��ل��ج��ودو  �لإم�����ار�ت  منتخب 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  جا�شم  حممد 
�للعبة على  ع���ام  م�����ش��رف  �لحت����اد 
م�شتوى �ملر�حل �لعمرية ، بجانب 
هار�جوت�شي  �ل���ي���اب���اين  �مل�������درب 
�لنا�شئني  لفئتي  لعبني  و8  نويا، 
و�ل�شباب من خمتلف �أندية �لدولة 
�حلو�شني  خليفة  وه��م:  �لأع�شاء، 
�ل����ذي ي�����ش��ارك يف م��ن��اف�����ش��ات وزن 
يف وزن  �حلو�شني  و�أحمد  كغ،   66
وزن  يف  �ل�شام�شي  وم�شبح   ،55
وزن  يف  �لبلو�شي  �هلل  وعبد   ،60
و�أح��م��د في�شل يف وزن   ،60 حت��ت 
50 كغ، و�أحمد جا�شم يف وزن 55، 
وعي�شى جميل يف وزن 72، و�شامل 

�لنقبي يف وزن فوق 90 كغ.

�أ����ش���در ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ���ش��امل ب��ن �شلطان 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي 
�إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  �إد�ري����اً  ق���ر�ر�ً  �لتنفيذي 

نادي �ل�شارقة �لدويل للريا�شات �لبحرية.
ُيعاد  �أن  2018م،  ل�شنة   10 رق��م  �ل��ق��ر�ر  ويق�شي 
ت�شكيل جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة �لدويل للريا�شات 
���ش��امل عبد�لرحمن  �ل�����ش��ي��د ع��ل��ي  ب��رئ��ا���ش��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
�شيف  جا�شم  خالد  �ل�شادة:  من  كل  وع�شوية  �ملدفع، 
�ملدفع وطارق �شعيد علي عبيد عالي �لنقبي وعبد�هلل 
حميد  علي  وحميد  �ل�شالمي  ر����ش��د  ع��ب��د�هلل  �شعيد 
�لزعابي  �شالح  علي  حممد  وح�شن  �مل��ه��ري  �شعيد 

وحممد �أحمد عماد �لكمايل.
�لإد�ري���ة بني  �ملنا�شب  �ملجل�س  ي��وزع   .. للقر�ر  ووفقاً 
�أع�شائه يف �أول �جتماع يعقده وينتخب نائباً للرئي�س 
�ل�شري  �أو ع��ر �لق���رت�ع  ب��ني �لأع�����ش��اء تو�فقياً  م��ن 

�ملبا�شر.
�شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  �لع�شوية يف  م��دة  �لقر�ر  وح��دد 

يجوز متديدها ملدة �أو مدد مماثلة، وي�شتمر �ملجل�س 
يتم  �أن  �إىل  م��دت��ه  �ن��ت��ه��اء  ل���دى  �أع��م��ال��ه  ت�شريف  يف 
تعيني جمل�س جديد و يجوز �إعادة تعيني من �نتهت 

ع�شويتهم.
�لقر�ر من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات  وُيعمل بهذ� 
يف  وُي��ن�����ش��ر  �أح��ك��ام��ه  تنفيذ  يخ�شه  م��ا  يف  ك��ل  �ملعنية 

�جلريدة �لر�شمية.
ن��ائ��ب رئي�س  �ل�����ش��ارق��ة  ن��ائ��ب ح��اك��م  �أ���ش��در �شمو  كما 
ل�شنة   12 رق���م  �لإد�ري  �ل��ق��ر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س 
2018م ب�شاأن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة نادي �حتاد 
ح�شني  علي  �ل�شيد  برئا�شة  �لثقايف،  �لريا�شي  كلباء 
ع��ل��ي �ل��ل��وغ��اين، وع�����ش��وي��ة ك��ل م��ن �ل�����ش��ادة: حممد 
عبيد حممد �ليماحي وهالل حممد �لنقبي وعبد�هلل 
عبد�هلل  وحم��م��د  �لبلو�شي  عبد�لرحيم  ع��ب��د�ل��رز�ق 
�شعيد �لزعابي و�شامل خمي�س �شعيد �ملزروعي وفي�شل 
عبد�هلل �لبرق وعبد�هلل ح�شن علي �لدرمكي و�شعيد 

عبد�هلل غامن �شيف �لزعابي.

�لإد�ري���ة بني  �ملنا�شب  �ملجل�س  ي��وزع   .. للقر�ر  ووفقاً 
�أع�شائه يف �أول �جتماع يعقده وينتخب نائباً للرئي�س 
�ل�شري  �أو ع��ر �لق���رت�ع  ب��ني �لأع�����ش��اء تو�فقياً  م��ن 

�ملبا�شر.
�شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  �لع�شوية يف  م��دة  �لقر�ر  وح��دد 
يجوز متديدها ملدة �أو مدد مماثلة.. وي�شتمر �ملجل�س 
يتم  �أن  �إىل  م��دت��ه  �ن��ت��ه��اء  ل���دى  �أع��م��ال��ه  ت�شريف  يف 
تعيني جمل�س جديد و يجوز �إعادة تعيني من �نتهت 

ع�شويتهم.
�لقر�ر من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات  ويعمل بهذ� 
يف  وين�شر  �أح��ك��ام��ه  تنفيذ  يخ�شه  م��ا  يف  ك��ل  �ملعنية 

�جلريدة �لر�شمية.
11ل�شنة  رق���م  �لإد�ري  �ل���ق���ر�ر  ���ش��م��وه  �أ����ش���در  ك��م��ا 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  �إع���ادة  ب�شاأن  2018م، 
�لبطائح �لريا�شي �لثقايف، برئا�شة �ل�شيد حمد �شامل 
�ل�����ش��ادة حر�ن  م��ن  ك��ل  �لكتبي، وع�شوية  ب��ن ح��م��ودة 
مبارك �شيف �جلزيعي و�أحمد �شيف حممد بن نهيله 

وعبيد �شعيد عبيد خمي�س �لطنيجي وحممد عبد�هلل 
م�شبح  خلفان  �شيف  وخ��ل��ف��ان  �لكتبي  حلي�س  ر����ش��د 
و�شعيد مطر م�شعود حامد و�شلطان ر��شد مبارك بن 
بالر�شيد  �شلطان  �شامل  علي  و�شامل  �ملن�شوري  �شرود 

�لكتبي.
�لإد�ري���ة بني  �ملنا�شب  �ملجل�س  ي��وزع   .. للقر�ر  ووفقاً 
�أع�شائه يف �أول �جتماع يعقده، وينتخب نائباً للرئي�س 
�ل�شري  �أو ع��ر �لق���رت�ع  ب��ني �لأع�����ش��اء تو�فقياً  م��ن 

�ملبا�شر.
�شنو�ت  �أرب��ع  �ملجل�س  �لع�شوية يف  م��دة  �لقر�ر  وح��دد 
يجوز متديدها ملدة �أو مدد مماثلة، وي�شتمر �ملجل�س 
يتم  �أن  �إىل  م��دت��ه  �ن��ت��ه��اء  ل���دى  �أع��م��ال��ه  ت�شريف  يف 
تعيني جمل�س جديد و يجوز �إعادة تعيني من �نتهت 

ع�شويتهم.
�لقر�ر من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات  وُيعمل بهذ� 
يف  وُي��ن�����ش��ر  �أح��ك��ام��ه  تنفيذ  يخ�شه  م��ا  يف  ك��ل  �ملعنية 

�جلريدة �لر�شمية.

منتخبنا  ولع����ب����ات  لع���ب���و  ح��ق��ق 
متميزة  نتائج  لل�شطرجن،  �لوطني 
باتومي  ب��ل��دي��ة  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 
�أق��ي��م��ت يف مدينة  �ل��ر�ب��ع��ة و�ل��ت��ي 
ب���ات���وم���ي �جل���ورج���ي���ة وذل�����ك على 
ه��ام�����س �مل��ع�����ش��ك��ر �ل��ت��دري��ب��ي �لذي 
خ��ا���ش��ه �مل��ن��ت��خ��ب ع��ل��ى م�����د�ر 12 
ي�����وم�����ا، وت�����ع�����ددت ف���ي���ه �مل�����د�ر������س 
�ل�������ش���ط���رجن���ي���ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة و�ل���ت���ي 
�أ���ش��ه��م��ت يف زي����ادة �ح��ت��ك��اك وخرة 

�لالعبني و�لالعبات.
 و�أ�����ش����ف����رت م�������ش���ارك���ة �مل��ن��ت��خ��ب يف 
�لبطولة عن فوز عمر�ن �حلو�شني 
باملركز �لأول و�مليد�لية �لذهبية يف 
�لبطولة �ملفتوحة �شطرجن خاطف 
�شلطان  وف������وز  ����ش���ن���ة،   16 حت����ت 
�لزعابي باملركز �لثاين يف �لبطولة 
�ملفتوحة �شطرجن خاطف حتت 16 

���ش��ن��ة، وف���وز و�ف��ي��ة دروي�������س لعبة 
 16 حت��ت  �ل��ث��اين  باملركز  �ملنتخب 
�شنة، فيما جنح �شلطان �لزعابي يف 
حتقيق �ملركز �لثاين حتت 16 �شنة، 
�إ�شافة  يف  �حلو�شني  عمر�ن  وجنح 
�لدويل  ت�شنيفه  �إىل  نقطة   46
للم�شتوى �لأول فيما جنحت رو�شة 
�إىل  40 نقطة  �إ�شافة  �ل�شركال يف 
�شرحان  وعائ�شة  �ل��دويل  ر�شيدها 

�ملعيني 26 نقطة.
وتر�أ�شت �لبعثة فوزية عبا�س ع�شو 
جمل�س �لإد�رة رئي�س �جلهاز �لفني 
بالحتاد، و�شمت �لبعثة 7 لعبات 
هن و�فية دروي�س ورو�شة �ل�شركال 
وع��ائ�����ش��ة ���ش��رح��ان �مل��ع��ي��ن��ي، ودمية 
ع��ي�����ش��ى، عو�شة  م����رمي  �ل��ك��ل��ب��اين، 
�لوهابي،  وف���اط���م���ة  �ل�����ش��ام�����ش��ي، 
�ثنني  م�����ش��ارك��ة لع���ب���ني  ب��ج��ان��ب 

و�شلطان  �حل��و���ش��ن��ي،  ع��م��ر�ن  ه��م��ا 
�مل����درب فكتور  ي��ق��وده��م  �ل��زع��اب��ي، 
فوزية  و�أع�����رب�����ت  م��و���ش��ك��ال��ي��ن��ك��و. 
عبا�س رئي�س �لبعثة ورئي�س �جلهاز 
مبا  �شعادتها  ع��ن  ب��الحت��اد  �لفني 
حتقق يف �ملع�شكر �خلارجي لالعبي 
�مل���ن���ت���خ���ب، م�����وؤك�����دة �أن  ولع�����ب�����ات 
خطة  �شمن  ت��اأت��ي  �ملع�شكر  �أه��م��ي��ة 
�لالعبني  لتجهيز  �لحت���اد  �إع����د�د 
للم�شاركة يف �لأوملبياد �لعاملي �لذي 
بجورجيا  بتومي  مدينة  يف  �شيقام 
�شبتمر   23 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل 
من  �لعديد  بجانب  �أكتوبر   6 �إىل 
�ملقبلة  و�ل�شتحقاقات  �ل��ب��ط��ولت 

على �مل�شتوى �لقاري و�لعربي.
و�أو�شحت �أن �إ�شافة نقاط ت�شنيف 
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  ر���ش��ي��د  يف 
عادت  �لتي  �ل�شتفادة  م��دى  ي��وؤك��د 

تك�شف  ك��م��ا  �ل��ب��ط��ول��ة  م��ن  عليهم 
و�لإ�شر�ر  �لفني  م�شتو�هم  تطور 
ونحن  ج��ي��دة،  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى حتقيق 
�شعد�ء مبا حتقق ولدينا ثقة كبرة 
يف لع��ب��ي��ن��ا يف �ل��ظ��ه��ور �جل��ي��د يف 
�أن  �إىل  م�شرة  �ملقبلة،  �ل��ب��ط��ولت 
�لحت���اد ل ي��دخ��ر ج��ه��د� يف تقدمي 
�ملنتخبات �شو�ء  كل �لدعم لالعبي 
بطولت  يف  م�شاركتهم  خ��الل  م��ن 
و�أي�شا  د�خ��ل��ي��ة  �أو  خ��ارج��ي��ة  دول��ي��ة 
مد�ر�س  مع  لالحتكاك  مع�شكر�ت 
���ش��ط��رجن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، ون���ه���دف يف 
�لفني  م�����ش��ت��و�ه��م  ل��رف��ع  �ل��ن��ه��اي��ة 
وو����ش���ع �ل�����ش��ط��رجن �لإم�����ار�ت�����ي يف 

�ملكانة �لتي ي�شتحقها.
م���رون���ة يف  ه��ن��اك  �أن  �إىل  ون���وه���ت 
�لأن�����دي�����ة يف جلب  م����ع  �ل���ت���ع���ام���ل 
�لد�خلية  �ملع�شكر�ت  �إىل  لعبيها 

�شمحنا  �لتي  للدرجة  و�خل��ارج��ي��ة 
ف��ي��ه��ا ب���خ���روج لع��ب��ني م���ن قائمة 
�أجل  م��ن  �ل��ف��رتة  ه��ذه  �ملنتخب يف 
مع  خ��ارج��ي��ة  مع�شكر�ت  يف  �ل�شفر 
�لفائدة  �أن  ر�أي��ن��ا  بعدما  �أن��دي��ت��ه��م 
�ل���ف���ن���ي���ة ����ش���ت���ك���ون �أع��������م و�أ����ش���م���ل 
�أن �جلميع ي�شب يف  لالعبني، كما 
�لالعبني  ه��و جتهيز  و�ح���د  ه��دف 
ل��ل��ب��ط��ولت ورف����ع ع��ل��م �ل���دول���ة يف 

�ملحافل �خلارجية.
�لأم���ني  وجه  مهدي  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
�للجنة  م�����ش��ت�����ش��ار  �مل�����ش��اع��د  �ل���ع���ام 
�لفنية ، �ل�شكر �إىل �لأندية و�أولياء 
�لأم���������ور ل���ت���ع���اون���ه���م م����ع �لحت�����اد 
�إليه  ن�شعى  �ل��ذي  �لهدف  لتحقيق 
وت��ن��ف��ي��ذ �خل��ط��ط و�ل���ر�م���ج �لتي 
م�شيد�  �ملنتخبات،  لالعبي  ن�شعها 
حيث  �مل���ع�������ش���ك���ر  يف  مب�������ش���ارك���ت���ه���م 

ح��ر���ش��ت ع��ل��ى ت���و�ج���د لع��ب��ي��ه��ا يف 
�مل��ع�����ش��ك��ر و�ل��ب��ط��ول��ة، ول��ع��ل وجود 
�ملنتخب  لعبي  مع  �لأندية  لعبي 
معنويات  رف�����ع  يف  ك���ث���ر�  ����ش���اه���م 
يف  �مل���ت���م���ي���ز  و�لأد�ء  �ل����الع����ب����ني، 
�أخرى  �أن��دي��ة  �أن  بجانب  �لبطولة 
بعيد�  خارجية  ملع�شكر�ت  توجهت 
باتومي، وهو ما يعني  عن مع�شكر 
�أن كل �لأندية حري�شة على تطوير 
وجتهيزهم  لع��ب��ي��ه��ا،  م�����ش��ت��وي��ات 
للبطولت وهو ما ي�شب يف م�شلحة 
عام  ب�شكل  �لإم����ار�ت����ي  �ل�����ش��ط��رجن 

و�ملنتخب على وجه �خل�شو�س.
�مل�شاعد �أن  �ل���ع���ام  و�أك������د �لأم������ني 
و�لبطولت  �مل��ع�����ش��ك��ر�ت  ه���ذه  م��ث��ل 
عندما  لعبينا  م��ن  �ل��ره��ب��ة  ت��زي��ل 
خارجية،  ب���ط���ولت  يف  ي�����ش��ارك��ون 
م��ن خ��الل �لتو�جد م��ع ع��دد كبر 

مد�ر�س  �جل��ن�����ش��ي��ات مي��ث��ل��ون  م���ن 
خمتلفة من �أوروبا و�أفريقيا و�آ�شيا 
و�أم�����رك�����ا، وب������ات �ل����الع����ب ميلك 
مناف�س  �أي  م��و�ج��ه��ة  على  �ل��ق��درة 
و�ختتم  ج��ن�����ش��ي��ت��ه.  ك���ان���ت  م��ه��م��ا 
�شنو��شل  ق����ائ����ال:«  ع��ب��د�ل��رح��ي��م 

�لعمل مع �ملنتخبات طبقا للخطط 
�لفنية  �ل��ل��ج��ن��ة  و���ش��ع��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
ب���الحت���اد، م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �إىل 
ج��اه��زي��ة ك��ام��ل��ة ق��ب��ل �مل�����ش��ارك��ة يف 
خالل  بجورجيا  �لعاملي  �لأومل��ب��ي��اد 

�شهر �شبتمر �ملقبل«.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يعيد ت�سكيل جمال�س اإدارات نوادي 
»الريا�سات البحرية« و »احتاد كلباء« و »البطائح«

نتائج متميزة لالعبي ال�سطرجن يف باتومي اجلورجية

خليفة احلو�سني يهدي الإمارات ف�سية 
بطولة اآ�سيا للجودو 

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم 
�إد�رياً  ق��ر�ر�ً  �ل�شارقة،  �لتنفيذي لإم��ارة  �ملجل�س  نائب رئي�س  �ل�شارقة، 

ب�شاأن �إعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي.
جمل�س  ت�شكيل  ُيعاد  ب��اأن  2018م،  “8” ل�شنة  رق��م  �ل��ق��ر�ر  ويق�شي 
�إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي برئا�شة �شامل عبيد �حل�شان �ل�شام�شي، 
عف�شان  بن  �شعيد  ونا�شر  هندي  بن  جمعة  حممد  من  كل  وع�شوية 
�شعيد  وحم��م��د  �جل����رو�ن  حممد  و�إب��ر�ه��ي��م  �ل�شام�شي  �شعيد  وعبيد 
�لهاجري  وع��ب��د�ل��رح��م��ن  و�شليمان  ف���رج  م�شبح  وحم�����ش��ن  ب��وزجن��ال 

و�شعيد مطر فروز حممد وحممد عبيد �حل�شان. ووفقا للقر�ر ُيوزع 
�ملجل�س �ملنا�شب �لإد�رية بني �أع�شائه يف �أول �جتماع يعقده، وينتخب 
�ملجل�س نائباً للرئي�س من بني �لأع�شاء تو�فقياً �أو عر �لقرت�ع �ل�شري 
يجوز  �شنو�ت  �أرب���ع  �ملجل�س  يف  �لع�شوية  م��دة  �ل��ق��ر�ر  وح��دد  �ملبا�شر. 
متديدها ملدة �أو مدد مماثلة، وي�شتمر �ملجل�س يف ت�شريف �أعماله لدى 
�نتهاء مدته �إىل �أن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز �إعادة تعيني من 
�نتهت ع�شويتهم. وُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �شدوره وعلى �جلهات 

�ملعنية كل فيما يخ�شه تنفيذ �أحكامه وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ي�سدر قرارًا اإداريًا باإعادة 
ت�سكيل جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ي�سدر قرارًا اإداريًا باإعادة ت�سكيل 
جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة لريا�سات الدفاع عن النف�س

نائب حاكم  �لقا�شمي،  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شدر 
�ل�شارقة، نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة، �لقر�ر �لإد�ري 
�ل�شارقة  �إد�رة نادي  �إع��ادة ت�شكيل جمل�س  ب�شاأن  2018م،  9 ل�شنة  رقم 
�لعوي�س،  عبد�لرحمن  �أح��م��د  برئا�شة  �لنف�س،  ع��ن  �ل��دف��اع  لريا�شات 
وع�شوية كل من �أحمد �شعيد علي �جلرو�ن وحممد عبد�هلل حممد علي 
بورحيمه وطارق جمعة �إبر�هيم عبيد �ل�شويدي وعلي عبيد علي حميد 
مبارك  �إبر�هيم  وخالد  �ل�شويدي  �لع�شم  عبد�لرحمن  وعبيد  �حلمودي 

�شيف �لناخي.

ووفقاً للقر�ر ُيوزع �ملجل�س �ملنا�شب �لإد�رية بني �أع�شائه يف �أول �جتماع 
يعقده، وينتخب �ملجل�س نائباً للرئي�س من بني �لأع�شاء تو�فقياً �أو عر 

�لقرت�ع �ل�شري �ملبا�شر.
وحدد �لقر�ر مدة �لع�شوية يف �ملجل�س �أربع �شنو�ت يجوز متديدها ملدة �أو 
مدد مماثلة، وي�شتمر �ملجل�س يف ت�شريف �أعماله لدى �نتهاء مدته �إىل 

�أن يتم تعيني جمل�س جديد ويجوز �إعادة تعيني من �نتهت ع�شويتهم.
فيما  كل  �ملعنية  �جلهات  وعلى  ���ش��دوره  تاريخ  من  �ل��ق��ر�ر  بهذ�  وُيعمل 

يخ�شه تنفيذ �أحكامه وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
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ي��ت��وج��ه ���ش��ب��اح �ل���ي���وم �لث���ن���ني �ىل 
�ملهند�س  �لمريكية  �شيكاغو  مدينة 
�أمين عبد �لوهاب �لرئي�س �لإقليمي 
حل�شور  �ل��دويل  �خلا�س  لالأوملبياد 
�لح��ت��ف��ال��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى �نطالق 
ح���رك���ة �لومل���ب���ي���اد �خل���ا����س وم����رور 
�نطالقها  ع���ل���ى  ع����ام����ا  خ���م�������ش���ون 
ت�شتمر  )1968-2018(  و�لتى 
حتى يوم 22 يوليو ، وت�شهد �أقامة 
�ملوحدة  �لقدم  لكرة  عامل  كاأ�س  �أول 
ت�شارك  حيث   ، و�ل�����ش��ي��د�ت  للرجال 
8 دول فى بطولة  م�شر �ىل جانب 
�ل�����ش��ي��د�ت ، وت�����ش��ارك �لم�����ار�ت �ىل 
جانب 16 دولة فى بطولة �لرجال.
�لحتفالية  ت��ل��ك  ي��ح�����ش��ر  و����ش���وف 
ورو�شاء  م���ل���وك  م���ن  ع����دد  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ل��دول و�لم��ر�ء وروؤ�شاء �حلكومات 
و�لريا�شة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  وم�����ش��اه��ر 
و�لفن  من 170 دولة �لع�شاء فى 
تعنى  و�لتى  �لن�شانية  �حلركة  تلك 
بفئة �ملعاقني فكريا ، و�لتى ينطوى 
5ر5 مليون  �لأن  لو�ئها حتى  حتت 
�لأوملبياد  وي�����ش��ع��ى   ، ولع��ب��ه  لع���ب 
�ل����و�����ش����ول بهم  �ل��������دوىل  �خل����ا�����س 
عام  بانتهاء  لع��ب  مليون   10 �ىل 
لكرة  م�شر  منتخب  وكان   .2020
و�شل  ق��د  �مل��وح��دة  �لن�شائية  �ل��ق��دم 

منتخب  و�شبقه  �شيكاغو  �ىل  �أم�����س 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم��������ار�ت  دول�����ة 
�ملوحد للرجال ، حيث تبد�أ �ملباريات 
وت�شتمر  يوليو   16 ي��وم  �لر�شمية 
ويح�شل   ، ي��ول��ي��و   21 ي����وم  ح��ت��ى 
�لفائز على كاأ�س �لبطولة و�مليد�لية 
�لثانى  ي��ح�����ش��ل  ف��ي��م��ا  �لذهبية  
�لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ت��ني  ع��ن  و�ل��ث��ال��ث 

و�لرونزية.

يوليو   20 ي���وم  �ل��ع��امل  ي�شهد  ك��م��ا 
وقع  حيث  �لأح��م��ر  باللون  �إ���ش��اءت��ه 
�لختيار على 50 معلما حول �لعامل 
و�لتى  �حل��م��ل��ة  ت��ل��ك  ف��ى  للم�شاركة 
تدعو للدمج وقبول �لأخر ، و�شوف 
ت�����ش��ارك ف��ى ه���ذه �حل��م��ل��ة م��ن دول 
�ملنطقة م�شر و�لمار�ت و�ل�شعودية 
،   كما  و�ل���ك���وي���ت  و�لردن  ول��ب��ن��ان 
ي�شهد يوم �جلمعة 20 يوليو م�شرة 

خالل  �ملئات  م��ن  بال�شعلة  �جل���رى 
م�����ن �����ش����ب����اط �ل�������ش���رط���ة  ولع���ب���و 

�أنحاء  جميع  �خلا�س من  �لأوملبياد 
�ل��ع��امل،و���ش��ي��خ��ت��م ���ش��ب��اق �لأرب���ع���ة 

�أم����ي����ال ب���اإ����ش���اءة �ل�����ش��ع��ل��ة �لأب���دي���ة 
لالأمل خارج ميد�ن �شولدجرلإنهاء 

غنائى  حفل  �شيقام  كما  �لح��ت��ف��ال، 
 ، �آ�شر   ، ذ� ر�بر  ي�شارك فيه  ت�شان�س 

،و �شموكي  �لأ�شو�ء  فر�ني�س وفرقة 
روبن�شون، جاي�شون مر�ز.

�ل�شيخة  “بطولة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ن�����ش��خ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ن��ط��ل��ق 
فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية �ل�شيد�ت” يف ميادين نادي 
�مريفيد مبدينة تودي �لإيطالية خالل �لفرتة من 19 - 30 
يوليو �حلايل و�لتي تقام حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  لالأمومة و�لطفولة 
�لري�شي  نا�شر  �أحمد  �لدكتور  �للو�ء  و�أعرب  �لإم��ار�ت«.  “ �أم 
ع�شو �ملكتب �لتنفيذي لالحتاد �لدويل للرماية رئي�س �للجنة 
�ملنظمة �لعليا - مبنا�شبة �نطالق �لبطولة وجولة تودي �لتي 
خ�ش�شت لرماية �لأطباق - عن �شعادته بتنظيم ن�شختها �لثانية 
بعد �لنجاحات �لفنية و�لتنظيمية و�لرتويجية �لتي حتققت يف 
 “ �لم���ار�ت  “ �أم  ��شم  حتمل  �لبطولة  �إن  وق��ال  �لأول.  عامها 
�لعامل  ر�ميات  حلم  ومتثل  م�شبوقة  وغ��ر  ر�ئ��دة  فكرة  لتكون 
كافة ولتحمل يف طياتها ر�شائل �إىل كل �شيد�ت �لعامل وليتحول 
حلمهن �ىل حقيقة و�قعة وتكون حمل تقدير و�هتمام �لحتاد 

�لدويل للرماية وكل ع�شاق وحمبي هذه �لريا�شة يف �لعامل.. 
م�����ش��ي��د� ب��ال��دع��م �ل��ك��ب��ر �ل���ذي ت��ق��دم��ه ���ش��م��وه��ا ل��ل��م��ر�أة عامة 
�لكثر من  م��ن حتقيق  م��ا مكنها  �لإم��ار�ت��ي��ة خا�شة  ول��ل��م��ر�أة 
.. لفتا  �لتنمية  �لحت��اد وم�شرة  وو�كبت كل مر�حل  �ملكا�شب 
�إىل �أن رماية �ل�شيد�ت �لعاملية تدين بتطورها ل� “ �أم �لإمار�ت 
�أرحب لتكون  �آفاق  �إىل  للتحليق  ذهبية  “ �لتي منحتها فر�شة 
�جلولة  �أن  �لري�شي  �ل��ل��و�ء  وذك��ر  �ل��رج��ل.  م��ع  جنب  �إىل  جنبا 
من  �ل�شاد�س  مبدينة  �ل�شيد  ن���ادي  ميادين  يف  �شتقام  �ملقبلة 
�لرماية  �شنوف  جلميع  �لعربية  م�شر  جمهورية  يف  �أك��ت��وب��ر 
“بندقية  �ل��ه��و�ء  �شغط  و�أ�شلحة  �لأط��ب��اق  رم��اي��ة  �شعيد  على 
�لأول من  23 �شبتمر وحتى  وم�شد�س” وذلك خالل �لفرتة 
�أكتوبر �ملقبلني .. لفتا �إىل �أن �جلولة �لثالثة �شتقام يف مدينة 

�لرباط �ملغربية خالل �لفرتة من 19 - 26 من �شهر �أكتوبر 
و�شتختتم �لن�شخة �لثانية بجولة �لإمار�ت �لتي يحت�شنها نادي 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف خالل �لفرتة من 4 - 11 
خليفة  ن��ورة  �أ���ش��ادت  جانبها  م��ن   .  2018 دي�شمر  �شهر  م��ن 
�لبطولة  حققته  مبا  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  مديرة  �ل�شويدي 
�لتي  �ل�شامية  لأهد�فها  حمققه  وتنظيمية  فنية  جناحات  من 
�لن�شائية  �ل��ري��ا���ش��ة  �أج��ل��ه��ا لت�شهم يف دف��ع ح��رك��ة  �أق��ي��م��ت م��ن 
بلد�ن  خمتلف  من  �لر�ميات  م�شتويات  وتطوير  قدما  �لعاملية 
روح  لدينا  خلقت  �لنجاحات  ه��ذه  �أن   “ �إىل  م�شرة  �ل��ع��امل.. 
�أم  لأن  �أ�شخم  بنتائج  و�خل���روج  �لبطولة  ل�شتمر�ر  �لتحدي 
مبادر�ت  و�أن  ح��دود  بال  طموحاتنا  �شقف  �أن  علمتنا  �لإم���ار�ت 
�شموها حتمل �خلر لالإن�شانية جمعاء ». وقالت نورة �ل�شويدي 

م�شبوقة  غر  جناحات  �لأوىل  ن�شختها  يف  حققت  �لبطولة  �إن 
وكانت مدعاة ل�شعادتنا وفخرنا ولذلك ر�شالتنا و�شلت �إىل �شتى 
بقاع �لأر�س لأن توجيهات �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لنا 
�أطيب  �إىل بالدهن وهن يحملن  �مل�شاركات  �أن تعود  جميعا هو 
�لذكريات عن دولة �لإمار�ت عامة و�لبطولة ب�شكل خا�س �شو�ء 

عن �لتنظيم �أو �ل�شتقبال �أو �لإقامة يف كل �لبلد�ن.
�لدولة  �شفر  �لري�شي  نا�شر  �شقر  �شعادة  �أع���رب  جانبه  م��ن 
جولت  �أوىل  باإقامة  �شعادته  عن  �لإيطالية  �جلمهورية  ل��دى 
�ملا�شي  �لعام  �أن �لبطولة يف  �إىل  �إيطاليا .. منوها  �لبطولة يف 
وحتديد� يف �إيطاليا حققت جناحات كبرة كانت حمل �إعجاب 
�لإيطالية  �لأوملبية  و�للجنة  للرماية  �ل��دويل  �لحت��اد  وتقدير 
و�لحت���اد �لإي��ط��ايل. وق���ال �إن “ �أم �لم����ار�ت “ �أه���دت �لعامل 

�حلياة  مناحي  �شتى  ويف  حت�شى  ول  لت��ع��د  وم��ب��ادر�ت  �أف��ك��ار� 
من  تقدمه  وم��ا  �لغالية  لدولتنا  �حل�����ش��اري  �لتطور  وعك�شت 
رع��اي��ة و�ه��ت��م��ام ل��ل��م��ر�أة يف �ل��ع��امل ع��ام��ة و�لإم������ار�ت و�لوطن 
�لعربي خا�شة . و�أعرب �لري�شي عن �شعادته باأن تقام �لبطولة 
�لأ�شخم يف عامل �لرماية بكل فئاتها يف �إيطاليا لتوؤرخ لتاريخ 
جديد لرماية �ل�شيد�ت بالعامل “بطولة �شمو �ل�شيخة فاطمة 
جناحات  �شهدت  �لتي  �ل�شيد�ت”  لرماية  �لعاملية  مبارك  بنت 
ر�ئعة يف �لن�شخة �لأوىل يف جولتها �لأربع يف �لإمار�ت و�إيطاليا 
وم�شر و�ملغرب. من ناحيته �أكد كمال غريبي �لر�عي �لرئي�شي 
�لعاملية  �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �إن بطولة  �إيطاليا  جلولة 
من  كرميني  ودع��م  وبرعاية  عمالقة  ول��دت  �ل�شيد�ت  لرماية 
“ �أم �لإمار�ت “ �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لتي قدمت 
خا�شة  �لرماية  ول�شيد�ت  عامة  �لعامل  يف  �لن�شائية  للريا�شة 
و�حدة من �أقوى و�أف�شل �ملبادر�ت �لتي �أ�شهمت يف تطوير هذه 

�لريا�شة �لعاملية و�لأوملبية.

»بطولة فاطمة بنت مبارك لرماية ال�سيدات« تنطلق 19 يوليو يف اإيطاليا

للخيول  دب������ي  م����رب����ط  ت�������ش���در   
بعمر  �خل��ي��ول  م�شابقات  �لعربية 
�لأول  �ل��ي��وم  مناف�شات  يف  �ل�شنة 
من بطولة كاأ�س »�إيلر�ن » للخيول 
�ل��ع��رب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة �مل�����ش��ن��ف��ة من 
�أم�س  �ط��ل��ق��ت  و�ل��ت��ي  )ب(  �ل��ف��ئ��ة 
وت�شر  ببلجيكا.  بيل�شن  مبدينة 
�ملربط  �إق��د�م  �إىل  �لأول��ي��ة  �لنتائج 
�ملناف�شات  يف  ذهبيتني  �إح��ر�ز  على 
�أ�شوة  �ل��ك��اأ���س،  لبطولة  �لنهائية 
مونتيفالكو  بطولة  �أح��رزه يف  مبا 
�لدولية للخيول �لعربية �لأ�شيلة 

باإيطاليا قبل �أيام.
�سدارة

وج������اءت �����ش����د�رة م���رب���ط دب����ي يف 
كاأ�س  على  �لأول  �ل��ي��وم  مناف�شات 
�جلمايل  بالتفوق  �لدولية  �إيلر�ن 
رن����ان����ة« وه�����ي  من  ل��ل��م��ه��رة »دي 
و�لفر�س  �ملنتج دي خطاف  �لفحل 
يف  �لول  �مل��رك��ز  م�شجلة  جميلة، 
�مل����ه����ر�ت بعمر  ب����ني  جم��م��وع��ت��ه��ا 

من  ن���ق���ط���ة  ب41.33  �ل�������ش���ن���ة 
»دي  �مل��ه��رة  ز�ح��م��ت  كما  خم�شني. 
غالية« من �لفحل �إف �إيه �إل ر�شيم 
و�لفر�س دي �أغدير مناف�شتها على 

�ملركز �لثاين �ملهرة �شمايل �لزبر 
ن��ق��ط��ة من   40 ب���ت���ع���ادل مب���ع���دل 

خم�شني لكل منهما.
�ل�شنة  بعمر  �مل��ه��ور  مناف�شات  ويف 

من  ه����ب����ا�����س«  »دي  �مل����ه����ر  مت���ك���ن 
�ل��ف��ح��ل دي خ��ط��اف و�ل��ف��ر���س دي 
من  �لأوىل  م�����ش��ارك��ت��ه  ويف  ن�����ور، 
ت�شجيل ب�شمته �لقيادية مت�شدر� 

جمموعته باملركز �لأول ب40،67 
متكن  بينما  خم�شني.  م��ن  نقطة 
�ملهر »دي �شجاع« �بن �لفحل غز�ل 
�ل�شقب و�لفر�س �إف تي �شيال من 

قوية  جمموعة  يف  ثالثا  �لتمركز 
مب�شابقة �ملهور بعمر �ل�شنتني.

ذهب
وب��ال��ن��ت��ائ��ج �لأول����ي����ة مل���رب���ط دبي 

بطولة  يف  �ل���ع���رب���ي���ة  ل���ل���خ���ي���ول 
�ملربط  ي���وؤك���د  �ل���دول���ي���ة  �إي����ل����ر�ن 
�لإنتاجية كعادته من خالل  قوته 
�لأعمار  ذ�ت  �خل���ي���ول  م�����ش��اب��ق��ات 

�ل�شغرة �لتي تلون �أوىل خطو�تها 
�جلمايل  �ل��ت��ن��اف�����س  م���ي���ادي���ن  يف 
بالذهب. ففي �آخر بطولة مل�شاركة 
�مل�شنفة  ب��ال��ب��ط��ولت  دب���ي  م��رب��ط 
فئة )ب( متكن مربط دبي يف �آخر 
�لتاألق  م��ن  �أي���ام  قبل  ل��ه  م�شاركة 
�لدولية  م��ون��ت��ي��ف��ال��ك��و  ب��ط��ول��ة  يف 
للخيول �لعربية �لأ�شيلة باإيطاليا 
من �إحر�ز ذهبيتني لكل من �ملهرة 
�ملهر�ت  م�شابقة  يف  نو��شي«  »دي 
َدو�����س«  »دي  و�مل��ه��ر  �ل�شنة،  بعمر 
�ل�شنة.  ب��ع��م��ر  �مل��ه��ور  م�����ش��اب��ق��ة  يف 
ومن �ملتوقع �أن يوؤكد �إنتاج مربط 
كاأ�س  �مل�شاركة يف  دبي من �خليول 
�إي����ل����ر�ن �ل���دول���ي���ة ���ش��ي��ط��رت��ه على 
�لفئ����ة  ه���ذه  م�����ش��اب��ق��ات  ن��ه��ائ��ي��ات 
يف  �إنتاج��������������������ه  ج��د�رة  ويوؤك�������د 
�لت�شني������������ف  ذ�ت  �لبط������������ولت 
)ب( �أ�شوة ب�شيطرت���������������ه �لعاملي���������ة 
�لت�شن�ي����������ف  ذ�ت  �لبط���������ولت  يف 

�لأعل�������ى و�لتايتل �شو. 

اأمهار مربط دبي تتاألق يف اأول اأيام كاأ�س اإيلران الدولية

اإنت����اج دي خط�����اف يت�س����در مناف�س����ات اخلي���ول بعم��ر ال�سن���ة 

عبد الوهاب اىل �سيكاغو حل�سور الحتفالية العاملية لليوبيل الذهبي  لالأوملبياد اخلا�س ودعم 
منتخبي م�سر والإمارات يف كاأ�س العامل لكرة القدم
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الفجر الريا�ضي

فازت فرن�شا 4-2 على كرو�تيا يف نهائي 
كاأ�س �لعامل لكرة �لقدم با�شتاد لوجنيكي 
�م�س �لأحد لتحرز �للقب للمرة �لثانية 

يف 20 عاما.
كاأ�س  نهائي  تلعب  �لتي  فرن�شا،  وجن��ت 
 ،1998 �ل���ع���امل ل��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة م��ن��ذ 
ب��د�ي��ة �شعبة وك��ان��ت حمظوظة يف  م��ن 
خطف هدف �لتقدم عندما حول ماريو 
�أنطو�ن  نفذها  ح��رة  ركلة  مانزوكيت�س 
يف  �خلطاأ  طريق  عن  بر�أ�شه  جريزمان 
مرمى فريقه يف �لدقيقة 18، وهو �أول 
لكاأ�س  �لنهائية  �ملبار�ة  يف  عك�شي  هدف 

�لعامل.
و�أدرك �إيفان بري�شيت�س �لتعادل بت�شديدة 
ر�ئ���ع���ة ب��ع��د ع�����ش��ر دق���ائ���ق �أخ�����رى لكنه 
�لكرة  مل�س  عندما  ج��ز�ء  ركلة  يف  ت�شبب 
�حلكم  و�حت�شبها  �ملنطقة  د�خ���ل  ب��ي��ده 
�مل�شاعد،  �لفيديو  حكم  ��شت�شارة  بعد 
بهدوء  �ل�شباك  ليهز  جريزمان  وتقدم 
ملدة  كرو�تيا  وكافحت   .38 �لدقيقة  يف 
�شاعة لكن �لإرهاق بد� �أنه �شيطر عليها 
�إ���ش��ايف يف �لأدو�ر  ل��وق��ت  ب��ع��دم��ا جل���اأت 
�لثالثة �ل�شابقة، ومنح هدفان من بول 
لفرن�شا  �لتقدم  مبابي  وكيليان  بوجبا 

بفارق ثالثة �أهد�ف.
و��شتغل مانزوكيت�س خطاأ من �حلار�س 
ه���وج���و ل���وري�������س ل��ي��ق��ل�����س �ل����ف����ارق يف 
�لدقيقة 69 لت�شبح �أكرث مبار�ة نهائية 
 60 ت�شهد �أهد�فا يف �لوقت �لأ�شلي يف 
عاما لكن كرو�تيا، �لتي خا�شت �لنهائي 
�لت�شجيل  ت�شتطع  مل  �لأوىل،  ل��ل��م��رة 
م���رة �أخ�����رى. وق���د ع��م��ت �لف�����ر�ح كافة 
�حلكم  �شافرة  وعقب  �لفرن�شية  �مل��دن 
�للف  ع�شر�ت  �حتفل  �مل��ب��ار�ة  بانتهاء 
�ل�شانزليزية  ���ش��ارع  يف  �لفرن�شيني  م��ن 
�ملدن  خمتلف  ويف  �لفرن�شية  بالعا�شمة 

�لخرى �حتفال بالنجمة �لثانية لكاأ�س 
�لعامل لكرة �لقدم بعد �ن ح�شلت فرن�شا 

على �لكاأ�س للمرة �لوىل عام 1998
�ميانويل  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  و�ل��ت��ق��ى 

�ل��ك��رم��ل��ني نظره  م���اك���رون �لح����د يف 
قبل  ب�����وت�����ني  ف������الدمي������ر  �ل�����رو������ش�����ي 

�شاعتني من موعد بدء �ملبار�ة �لنهائية 
مو�شكو،  �لقدم يف  ك��رة  �لعامل يف  لكاأ�س 

وهناأه ب”�لتنظيم �ملمتاز” لهذ� �حلدث 
�لريا�شي.

“�ريد  وقال ماكرون لدى لقائه بوتني 
للفريق  �جل���م���ي���ل  ب���������الد�ء  ت��ه��ن��ئ��ت��ك��م 

ربع  �ل���دور  �ىل  و�شل  �ل��ذي  �لرو�شي”، 
�لنهائي “ولعب بكثر من �ل�شجاعة«.

وتابع �لرئي�س �لفرن�شي “�ريد تهنئتكم 
كبلد منظم بامل�شار �جليد لهذ� �حلدث 
�لريا�شي �لذي ل ي�شاهده �لعامل �جمع 
فح�شب، بل �ن �لنا�س من �لعامل �جمع 

ياأتون مل�شاهدته” يف رو�شيا.
رهان  بك�شب  �ي�����ش��ا  “�هنئكم  و����ش��اف 
ويف  مم��ت��از  ب�شكل  �حل���دث  ه���ذ�  تنظيم 

ظروف �منية ممتازة«.
بو�شولها  فرن�شا  بوتني  هناأ  جهته  من 
�ىل �لدور �لنهائي حيث تو�جه �لحد يف 

مو�شكو كرو�تيا.
�شن�شهد  �ن��ن��ا  متاأكد  “�نا  ب��وت��ني  وت��اب��ع 
ماليني  �ع��ج��اب  �شتلقى  مهمة  م��ب��ار�ة 

�مل�شاهدين يف �لعامل«.
“لقد جئنا  �ل��ن��ه��اي��ة  م��اك��رون يف  وق���ال 

لنحمل �لكاأ�س معنا«.
بحثا  �ل��رئ��ي�����ش��ني  �ن  �لل���ي���زي���ه  و�ف������اد 
ت��رج��م��ة �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي �ل����ذي تقرر 
خالل حمادثاتهما يف �أيار مايو يف �شان 
حول  ح��و�ر  ب��دء  وخ�شو�شا  بطر�شبورغ 
�لدولية  و�لق�شايا  �لل��ك��رتوين  �لم��ن 
وبينها “تنفيذ �لية تن�شيق حول �لزمة 

�ل�شورية«.
���ش��اب��ق �لح�����د، �ل��ت��ق��ى بوتني  ويف وق���ت 
رئ��ي�����ش��ة ك���رو�ت���ي���ا ك���ول���ي���ن���د� غ����ر�ب����ار-
كيتاروفيت�س �لتي ح�شرت �ي�شا �ملبار�ة 

�لنهائية.
وقدمت �لرئي�شة �لكرو�تية �ىل نظرها 
�لرقم  حتمل  ريا�شية  قمي�شا  �لرو�شي 
بتنظيم  وهناأته  “بوتني”  و��شم  ت�شعة 

كاأ�س �لعامل«.
وتوجهت �ليه قائلة “مل ت�شمنو� فقط 
�أي�شا  منعتم  بل  �مل�شجعني  تنقل  حرية 

�أي حادث«

رو�سي����ا 2018.. 9 اأرق����ام تاريخي���ة م�����ن موندي����ال ل������ن ين�س����ى
مع �قرت�ب موعد �إ�شد�ل �ل�شتار على مونديال رو�شيا 2018، �لأحد، 
�شتتذكر جماهر كرة �لقدم �ملفاجاآت �لكبرة �لتي �شهدتها �لبطولة، 
تخلد  �شتبقى  �ل��ت��اري��خ  كتب  لكن  �شجلت،  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة  و�لأه����د�ف 
�لأرقام �لكثرة �لتي حطمها �ملونديال �لرو�شي. بطولة كاأ�س �لعامل 
“�لقاتلة”  �لأه���د�ف  ع��دد  يف  �لقيا�شي  �ل��رق��م  حطمت  �ل�شيف  ه��ذ� 
�لتي جاءت بعد �لدقيقة 90، وعدد حالت ركالت �جلز�ء �ملمنوحة، 
ح��الت طرد،   4 �شوى  ي�شهد  �خل�شونة ومل  �ملونديال عن  �بتعد  كما 
�لتي  �لأرق���ام  �أب��رز  وهنا  وكرو�تيا.  فرن�شا  بني  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  قبل 

�شيحفظها �لتاريخ من مونديال رو�شيا 2018:
حالت الطرد

�ملونديال �شهد و�حدة من �أقل �لبطولت “خ�شونة” و�شجل 4 حالت 
وعلى  �ل�16.  دور  بعد  �أي منها  ت��اأت  �ملونديال، مل  طرد فقط خالل 

�شبيل �ملقارنة، �شهد مونديال 2006 يف �أملانيا 28 حالة طرد، وهو 
�لرقم �لقيا�شي.

الأهداف “القاتلة«
يف  قيا�شي  رق��م  وه��و   ،90 �لدقيقة  بعد  هدفا   19 �لبطولة  �شهدت 
تاريخ �ملونديال. �لأهد�ف �حلا�شمة خلقت جو� من �لإثارة وحلظات 
من �حلزن و�لفرح يف �لبطولة ف�شال عن تاأثرها على عدد كبر من 

�لنتائج.
ل لل�سلبيات

تعادل �شلبي و�حد بني فرن�شا و�لدمنارك يف �ملونديال، وهو �لرقم �لأقل 
للتعادلت �ل�شلبية منذ مونديال �شوي�شر� عام 1954.

بفارق  �نتهت  �لتي  �ملباريات  معدل  بلغ  �إث��ارة«  “�لأكرث  �ملجموعات  دور 
�أعلى  ث��اين  �لأول، وه��ي  �ل��دور  باملئة من مباريات   61.5 ه��دف و�ح��د 

ن�شبة، تاريخيا بعد مونديال 2010 يف جنوب �أفريقيا )61.8 باملئة(.
النريان ال�سديقة

قبل  باخلطاأ من  �مل�شجلة  �لقيا�شي لالأهد�ف  �لرقم  �ملونديال  حطم 
ليحطمو�  �ل�شديقة،  بالنر�ن  هدفا   11 لعبون  و�شجل  �ملد�فعني. 

�لرقم �لقيا�شي �ل�شابق يف مونديال 1998 )9 �أهد�ف(.
ركالت اجلزاء

منح �حلكام 28 ركلة جز�ء خالل 51 مبار�ة لعبت يف �ملونديال، وهو 
دور كبر يف حتقيقه. ويعود  �لفيديو  �إع��ادة  لتقنية  رقم قيا�شي كان 
 18 �حلكام  منح  عندما   ،2002 ملونديال  �ل�شابق  �لقيا�شي  �لرقم 
ركلة جز�ء. ومن �ملفارقات �أن معظم ركالت �جلز�ء منحت يف �لدور 

�لأول، ومل متنح �أي ركلة جز�ء بعد دور �ل�16.
اأ�سرع اإنذار

�أ�شرع  على  ح�شل  عندما  �لتاريخ  غ��اي��اردو  خي�شو�س  �ملك�شيكي  دخ��ل 
ثانية فقط من   15 بعد  وذل��ك  �مل��ون��دي��ال،  تاريخ  �شفر�ء يف  بطاقة 

�نطالق مبار�ة منتخب بالده �أمام �ل�شويد.
حالت “غريبة«

�أبرز �حلالت خالل �ملونديال، هي �لحتكام للبطاقات �ل�شفر�ء  من 
�ليابان و�ل�شنغال  �لثامنة، بعد تعادل  �ملتاأهل من �ملجموعة  لتحديد 
بالنقاط و�لأهد�ف. �ليابان �أ�شبحت �أول منتخب يتاأهل للدور �لثاين 
�لأخرى،  �لغريبة  �حل��الت  وم��ن  �ل�شفر�ء.  �لبطاقات  �شجل  بف�شل 
تاريخ  يف  منتخب  �أول  ب��ات  �إذ  �ل��ك��رو�ت��ي،  �ملنتخب  عا�شها  �لتي  تلك 
متتالية  مباريات   3 لعب  بعد  �لنهائية  للمبار�ة  يتاأهل  �مل��ون��دي��ال، 
بني  �لنهائية  �ملبار�ة  قبل  �لإح�شاء�ت  �لإ�شافية.*جميع  بالأ�شو�ط 

فرن�شا وكرو�تيا.

هزمت كرواتيا 4-2 يف نهائي مثري

فرن�س����ا تت����وج بك���اأ�س الع��ال��م للم���رة الثاني���ة يف تاريخه����ا



ل�س يعيد حليًا ذهبية ويعتذر
�أعاد ل�س يف ولية كر�ل �لهندية جمموعة من �حللي �لذهبية 

مع ر�شالة �عتذ�ر، بعد يومني من �شرقتها من �أحد �ملنازل.
وكان �لل�س �ملجهول، قد دخل �إىل منزل يف قرية ثاكازي بان�شايات، 
عندما كان �لأ�شرة �لتي تقطنه يف �خلارج حل�شور حفل زفاف �أحد 

�لأقرباء يوم �لثالثاء �ملا�شي.
وعندما عاد �أفر�د �لأ�شرة �إىل �ملنزل، �كت�شفو� على �لفور �أنهم قد 

تعر�شو� لل�شرقة، ف�شارعو� �إىل �إبالغ �ل�شرطة.
�إل �أن �لل�س على ما يبدو �شعر باخلوف، فعمد �إىل �إعادة �مل�شروقات 
�ملنزل،  �أ�شحاب  فيها  �عتذ�ر، يرجو  ر�شالة  بعد يومني فقط، مع 

بالتنازل عن �لبالغ خوفاً من �عتقاله.
وكتب �لل�س يف ر�شالة �لعتذ�ر "�أرجوكم ل تقب�شو� علّي، �أعتذر 
ب�شبب  �إىل ذلك  ��شطررت  �رتكبته، حيث  �لذي  ب�شدة عن �خلطاأ 

ظرويف �لقا�شية".
و�أغلقت �ل�شرطة �لق�شية يف وقت لحق، بعد �أن عادت �مل�شروقات 

�إىل �أ�شحابها، بح�شب ما ذكر موقع �إن دي تي يف.

�سيارة اإ�سعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات
كان �شائق �شيارة �لإ�شعاف يقود ب�شرعة فائقة مع ت�شغيل �شفارة 
�أي  ينقل  يكن  لكنه مل  �لتنز�نية  ت��ارمي  �شو�رع مدينة  �لإن���ذ�ر يف 
مري�س بل 800 كيلوغر�م من نبتة �لقات �ملخدرة، بح�شب ما �أفاد 

م�شدر ر�شمي.
و�لقات هو نبتة تنمو يف �شرق �فريقيا ويف �شبه �جلزيرة �لعربية 
�شبيه  ومفعولها  �لوقت.  من  طويلة  لفرتة  �مل��ّرة  �أور�ق��ه��ا  مت�شغ 
�مل��خ��در�ت غر  �ل��ذي تعطيه �لأمفيثامينات وه��ي تعّد من  ب��ذ�ك 

�لقانونية يف �لوليات �ملتحدة وكند� و�أغلبية �لبلد�ن �لأوروبية.
لكنه  �مل��ج��اورة  كينيا  يف  م�شموح  �لقات  ��شتهالك  ف��اإن  �ملقابل،  يف 

حمظور يف تنز�نيا.
ل عدم �لك�شف عن هويته لوكالة  و�أفاد �أحد �مل�شوؤولني �ملحليني ف�شّ
�أوقفت �لأربعاء �ملا�شي بينما  "�شيارة �لإ�شعاف  فر�ن�س بر�س، باأن 
�شافر�تها تعمل، كما لو �أنها تنقل �شخ�شاً مري�شاً، لكن كان على 
�ل�شائق  ُطلب من  �أنه  و�أو�شح  �لقات".  800 كيلوغر�م من  متنها 
ور�شدت  ك��اف.  غر  �ل��وق��ود  �أن  بحجة  رف�س  لكنه  مري�س،  نقل 
�لإ�شعاف وهي ت�شر  �ملري�س مركبة  �شيارة لل�شرطة ذهبت لنقل 

ب�شرعة فائقة فاأوقفتها للتحقيق يف �لأمر.

ح�سناء يف م�سيدة القر�س والتما�سيح
تطعم  �أن  حاولت  بعدما  فري�شة  ت�شبح  �أن  �أ�شرت�لية  �شابة  ك��ادت 
قر�شا �شغر� فاإذ� به يع�س �أ�شبعها وي�شحبها �إىل مياه تكرث فيها 

�لتما�شيح.
وبح�شب ما نقلت "�شكاي نيوز"، فاإن ميلي�شا برونينغ �لبالغة من 
�لعمر 34 عاما كانت على يخت يف �شاحل منطقة كيمريل، �شمال 

غربي �أ�شرت�ليا، وحاولت �أن تقدم �شمكا لقر�س �شغر.
�إىل  و�شحبها  �ل�شابة  يد  �لقر�س  ع�س  �ل�شمكة،  تقدمي  ومبجرد 
مياه تعي�س بها متا�شيح ي�شل طول �لو�حد منها �إىل �شبعة �أمتار 

فيما يقرتب وزنها من �لطن يف بع�س �لأحيان.
لكن  �أطعمته،  �لتي  �ل�شابة  ي�شحب  �أن  �ل�شغر  �لقر�س  و��شتطاع 
طاقم �ليخت جنح يف عملية �لإنقاذ و�أنقذ �ل�شابة ب�شرعة قبل �أن 

تتعر�س لأذى.
ك�شور�  عانت  كما  �أ�شبعها  يف  خطرة  بجروح  ميلي�شيا  و�أ�شيبت 

وتعفنا فيه، لكنها مل تفقد �لع�شو يف نهاية �ملطاف.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعي�س 7 اأيام ب�سرب ماء رادياتري �سيارتها
قالت �ل�شلطات �إنه مت �إنقاذ �مر�أة من ولية �أوريجون �لأمريكية من قاع جرف �شاحلي بكاليفورنيا بعد �ختفائها قبل 

�أ�شبوع حيث متكنت من �لبقاء على قيد �حلياة من خالل �شرب �ملاء من ر�دياتر �شيارتها �جليب �لتي حتطمت.
وقال متحدث با�شم قائد �شرطة مقاطعة مونتري �إن �ثنني من �ملتجولني عرث� على �جنيال هرنانديز)23 عاما( 

م�شاء �جلمعة بعد �أن �شاهد� �شيارتها �جليب مغمورة جزئيا يف قاع جرف عمقه 200 مرت يف منطقة بيج �شور.
وحظي �ختفاوؤها باهتمام و��شع �لنطاق بعد �أن �شوهدت هي و�شيارتها �أخر مرة على فيديو كامر� مر�قبة يف حمطة 
بنزين كارميل يف �ل�شاد�س من يوليو متوز على بعد نحو 50 ميال �شمايل �لطريق �لرئي�شي �لذي ُعرث عليها فيه.

وقال �ملتحدث �إن هذين �ل�شخ�شني وجد� هرنانديز و�عية وتتنف�س وم�شابة بجرح يف كتفها.
وقالت �شرطة �لطرق �ل�شريعة يف ولية كاليفورنيا يف بيان �إن رجال �لإنقاذ متكنو� من �نت�شالها من �جلرف ونقلها 
�ملخ  بارجتاح يف  �أ�شيبت  �أنها  يبدو  ولكن  �أنها يف حالة م�شتقرة  و�أ�شافت  �إىل م�شت�شفى قريب.  بطائرة هليكوبرت 

خالل �لت�شادم.
وقالت هرنانديز للمحققني �إنها �نحرفت عن �لطريق لتفادي �إ�شابة حيو�ن يف �ل�شاد�س من يوليو متوز و�شقطت 

يف �جلرف .
وقالت �شرطة �لطرق �ل�شريعة �إنها ظلت على قيد �حلياة "من خالل �شرب �ملاء من ر�دياتر �شيارتها".
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اإنقاذ طفلني من وح�سية والديهما
تو�أم،  طفلني  على  �لعثور  مت  �إن���ه  �لريطانية  �شن"  "ذ�  �شحيفة  ق��ال��ت 
يبلغان من �لعمر ثالث �شنو�ت، م�شجونني د�خل �شندوق خ�شبي �شغر يف 

منزلهما، يف �لوقت �لذي يذهب فيه �لو�لد�ن �إىل �لعمل.
�إ�شبريتو  بولية  �أباري�شيدها  بلدة  يف  �لو�قع  �ملنزل،  �ل�شرطة  و�قتحمت 

�شانتو �لر�زيلية، بعد تلقيها معلومات �شرية من �شخ�س جمهول.
ويقول �مل�شوؤولون �إن �لطفلني �ل�شغرين كانا حما�شرين د�خل �ل�شندوق 

�ل�شغر، �ملق�شم �إىل ق�شمني، ليمنع �لتو�أم من مل�س بع�شهما �لبع�س.
بعدما  �خلا�شة،  �ملر�كز  �أح��د  �إىل  �ل�شبيني  �قتادت  �أنها  �ل�شرطة  وك�شفت 

�عتقلت �لو�لدين، �للذين ي�شتغالن يف �أحد �ملز�رع.
و�أو�شحت �ل�شلطات �لأمنية �أنه �شيتم عر�س �لو�لدين على �أنظار �لنيابة 

�لعامة، حيث وجهت لهما تهمة �شوء معاملة �لأطفال.
وقال �لو�لد�ن �إنهما كان ي�شطر�ن �إىل "حب�س" طفليهما من �أجل �لذهاب 

�إىل �لعمل، كونهما ل ي�شتطيعان �أد�ء م�شاريف �ملربية.

بريطانيا ملكة  اأمام  لرتامب  �سقطات   3
ك�شر �لرئي�س �لأمركي، دونالد تر�مب، �لروتوكول 3 مر�ت خالل لقائه 
�تباع  يف  تر�مب  ف�شل  �إذ  �جلمعة،  �لثانية،  �إليز�بيث  بريطانيا،  ملكة  مع 

�ملر��شم �مللكية خالل ��شتقباله يف قلعة وند�شور.
وكان �خلطاأ �لأول �لذي �رتكبه �لرئي�س �لأمركي هو عدم �لنحناء قليال 
عند حتية �مللكة �إليز�بيث، حيث د�أبت �لعادة �أن ينحني �لرجال �أمام �مللكة 

عند �ل�شالم عليها، وفق ما ذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية.
�لعائلة  �أف��ر�د  �أح��د  �أو  بريطانيا  ملكة  �أم��ام  �لنحناء  �أن  �لرغم من  وعلى 
�إلز�ميا، فاإنه يعتر تقليد� مهذبا د�أب كثر من  �ملالكة عن حتيتهم لي�س 

�لقادة و�مل�شوؤولني على تطبيقه عند لقاء �مللكة �إليز�بيث.
�أما �خلطاأ �لثاين �لذي �رتكبه تر�مب عند لقائه �إليز�بيث، فهو ترك �مللكة 
تنتظره يف مق�شورة �ل�شتقبال ملدة زمنية لي�شت بالق�شرة، يف درجة حر�رة 

و�شلت تقريبا �إىل 27 درجة مئوية.
وقد �شوهدت �مللكة �إليز�بيث وهي تنظر �إىل �ل�شاعة �أكرث من مرة بعد �أن 
تاأخر تر�مب وزوجته ميالنيا يف �لو�شول �إىل مكان �ل�شتقبال على �ملوعد، 

�لأمر �لذي �أثار حفيظتها على ما يبدو.
�مللكة لالن�شمام  �لأف��دح، عندما دعته  �لثالث لرت�مب، وهو  وجاء �خلطاأ 
�إليها لتفقد حر�س �ل�شرف، فما كان من تر�مب �إل �أن تقدم بخطو�ت على 

�مللكة �إليز�بيث بدل من �أن ي�شر مبحاذ�تها.
وقد �شوهدت �مللكة �إليز�بيث وهي ت�شر بيدها للرئي�س تر�مب بال�شر على 

منر يهرب من 
حديقة حيوانات

ه��رب منر من ن��وع �جل��اغ��و�ر من 
موئله يف حديقة �أودوب��ون يف نيو 
�أورليانز بالوليات �ملتحدة �شباح 
حيو�نات  �شتة  وقتل  �لأول  �أم�����س 
ق���ب���ل �لإم���������ش����اك ب����ه مم����ا �أج����ر 
�أبو�بها  �إغ������الق  ع��ل��ى  �حل���دي���ق���ة 

خالل �م�س.
�إن���ه مت �لإبالغ  وق��ال��ت �حل��دي��ق��ة 
ع����ن ه�������روب �جل������اج������و�ر �ل���ذك���ر  
عندما كانت �حلديقة مغلقة �أمام 
�أربعة  �لنمر  و�ف��رت���س  �جلمهور. 
�ل�شبيهة  �لأل��ب��ك��ة  م��ن  ح��ي��و�ن��ات 
ب��ال��الم��ا وط��ائ��ر �إمي���و وث��ع��ل��ب��ا يف 
مو�ئل قريبة قبل �أن يتمكن فريق 
بيطري من �حلديقة من تخديره 

بعد �أقل من ن�شف �شاعة.
يتعر�س  مل  �إن��ه  �حلديقة  وقالت 

�أي �إن�شان لأذى.
كيف  �ل����ف����ور  ع���ل���ى  ي��ت�����ش��ح  ومل 
��شتطاع �لنمر �خلروج من موئله 
�إنهم  م�����ش��وؤول��و �حل��دي��ق��ة  وق����ال 

يحققون يف �لأمر.
�إن م��ن �ملرجح  �مل�����ش��وؤول��ون  وق���ال 
ي��ك��ون ه��ج��وم �جل���اج���و�ر على  �أن 
بنزعة  يتعلق  �لأخ��رى  �حليو�نات 
�لأر�������س ولي�س  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة 
ناجما عن رغبة يف �ل�شطياد من 

�أجل �لطعام.

وفاة اأب�سع كلبة يف العامل
�شنو�ت،   9 عمر  عن  ز�ز�،  �لكلبة  توفيت 
ب��ع��د �أ���ش��اب��ي��ع ق��ل��ي��ل��ة م���ن ف���وزه���ا بلقب 

كلب يف �لعامل". ""�أب�شع 
برينارد،  ميغان  �لكلب،  مالكة  و�شرحت 
�لأمريكية،  ميني�شوتا  بولية  �أنوكا  من 
توفيت  "ز�ز�"  �أن  �شي"  ب��ي  "�إن  ل�شبكة 
بح�شب  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ث��الث��اء  نومها  �أث��ن��اء 

وكالة �أنباء "�أ�شو�شيتد بر�س".
يقيم  ك��ان��ت  �لكلبة  �إن  ب��ري��ن��ارد  وت��ق��ول 
عندما  ميتة  عليها  وع��رثت  و�لدها،  مع 

��شتيقظت يف �ل�شباح.
"�أب�شع  لقب  "ز�ز�" على  �لكلبة  وح��ازت 
�ل�شنوية  �مل�شابقة  يف  �لعامل"،  يف  كلبة 
حزير�ن،   23 يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  ل��ل��ق��ب��ح، 
و�ل��ت��ي ت��ق��ام يف �أر����س م��ع��ار���س �شونوما 
كاليفورنيا  ب��ولي��ة  بتالوما،  يف  م��اري��ن 

�لأمريكية.
ل�شانها  بف�شل  باللقب،  "ز�ز�"  وتوجت 
�ملعوجة،  و�أ����ش���ن���ان���ه���ا  �ل���ط���وي���ل،  �مل������رن 

ومانيكرها �لوردي.

جترب ابنها على تهريب 40 اآيفون
�شبطت �ل�شرطة �ل�شينية، طفال يف �لتا�شعة من عمره، 
"�آيفون"،  وه���و ي��ح��اول ت��ه��ري��ب �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن ه��و�ت��ف 
من  بطلب  بالعملية  يقوم  ك��ان  �أن��ه  �لتحقيقات  وك�شفت 

و�لدته.
وبح�شب ما نقلت "ديلي ميل"، فاإن �مر�أة �شينية �أقحمت 
من   "X "�آيفون  ه��ات��ف   40 ت��ه��ري��ب  �ب��ن��ه��ا يف حم��اول��ة 

جزيرة ماكاو �إىل �لد�خل �ل�شيني.
�آي��ف��ون يف  وو���ش��ع �لطفل بطلب م��ن و�ل��دت��ه 26 ه��ات��ف 
حقيبة �لظهر �لتي كان يحملها، كما لّف 14 جهاز� �آخر 
حول ج�شمه، وقّدرت �لتحقيقات قيمة �لهو�تف ب�44 �ألف 

جنيه �أ�شرتليني.
�جلمارك  يخر  �أن  �لبد�ية  يف  �ل�شغر  �لطفل  ورف�س 
مبكان تو�جد و�لدته خل�شيته من تعر�شها لالعتقال، �إل 

�جلهات �لأمنية متكنت من حتديد هويتها لحقا.
يف  تورطها  ج��ر�ء  بال�شجن  عقوبة  �لأم  ق�شت  �أن  و�شبق 

تهريب �لهو�تف �لذكية بني هونغ كونغ و�ل�شني.

يت�سورون �سيلفي اأمام �سحايا حادث مروري 
�ن���ت���ق���دت �ل�������ش���رط���ة �ل���ه���ن���دي���ة ت�������ش���رف جم���م���وع���ة من 
�أم����ام جثث  �لأ���ش��خ��ا���س، ق��ام��و� ب��ال��ت��ق��اط ���ش��ور �شليفي 
�شحايا حادث مروري، كان بالإمكان �إنقاذهم من �ملوت، 

لو جرى �إ�شعافهم على �لفور.
ن��اري��ة، عندما  �لأ���ش��دق��اء �لثالثة يركبون در�ج��ة  وك��ان 
��شطدمو� بحافلة مدر�شية يف ولية ر�ج�شتان �ل�شمالية، 
موقع  يف  �ل�شيار�ت  من  �لعديد  توقف  من  �لرغم  وعلى 
�حلادث، �إل �أن �أحد�ً مل يحاول �إ�شعافهم �إىل �مل�شت�شفى، 
وبدًل من ذلك، ر�ح بع�شهم يلتقطون �شور �شيلفي مع 

�ل�شحايا يف �خللفية.
�إىل  �لإ���ش��ع��اف  و���ش��ي��ار�ت  �ملخت�شة  �ل�����ش��ل��ط��ات  وو���ش��ل��ت 
�ملكان بعد نحو ن�شف �شاعة، ولدى و�شول �ل�شحايا �إىل 
بالإمكان  يكن  ومل  �حلياة،  فارقو�  قد  كانو�  �مل�شت�شفى، 

�إنقاذ �أي منهم، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.
�لثالثة  �لأ���ش��دق��اء  �إن��ق��اذ  �حتمال  �إن  �ل�شرطة،  وت��ق��ول 
ت�شاءل م��ع م��رور �ل��وق��ت، وك��ان ب��الإم��ك��ان �لإب��ق��اء على 

حياتهم، لو جرى �إ�شعافهم يف �لوقت �ملنا�شب.

دقيقة رعب على منت طائرة اأيرلندية
ل�شركة  تابعة  ط��ائ��رة  رك���اب  عا�شها  �ل��رع��ب،  م��ن  دقيقة 
�إير" �لأيرلندية، عندما ��شطر قائدها للهبوط  "ر�يان 
�أقل  يف  ق��دم  �أل���ف   30 مل�شافة  بالعمودية،  �أ�شبه  ب�شورة 
من دقيقة. وكانت �لطائرة يف طريقها من مدينة دبلن 
ر�أى  عندما  �جلمعة،  كرو�تيا،  يف  ز�د�ر  �إىل  �لأيرلندية 
�أقرب  �ل��ه��ب��وط ب�شرعة يف  �ل�����ش��روري  �أن���ه م��ن  ق��ائ��ده��ا 
موقع، ب�شبب �نخفا�س �شغط �لهو�ء يف �لطائرة، وجنح 

بالهبوط بها يف فر�نكفورت باأملانيا.
�أث��ارت ذعر  فاإنها  �لهبوط متت بنجاح،  �أن عملية  ورغ��م 
�شقف  م��ن  �لأك�شجني  �أقنعة  ت��ديل  م��ع  خا�شة  �ل��رك��اب، 
�شحيفة  ذك��رت  ما  وف��ق  بو�شعها،  ومطالبتهم  �لطائرة 
"�ل�شن" �لريطانية. وبعد �لهبوط، مت نقل 33 �شخ�شا 
من  �ل��ع��الج  لتلقي  �مل�شت�شفى،  �إىل  �ل�188  �ل��رك��اب  م��ن 

�لغثيان و�ل�شد�ع و�آلم �لأذن. مادلني بيت�س�س خالل ح�سورها مهرجان Beautycon LA 2018 يف مركز لو�س اأجنلو�س للموؤمترات، كاليفورنيا. )ا ف ب(

حلظات موؤثرة 
لإنقاذ فيل 

مت��ك��ن��ت ك��ام��ر� �أح����د �ل���ه���و�ة من 
م���وؤث���رة لعملية  �ل��ت��ق��اط حل��ظ��ات 
�إح����دى  يف  ر�شيع"  "فيل  �إن���ق���اذ 
ماأزق  نف�شه يف  �لهند وجد  غابات 

�شعب للغاية بعيد� عن �أمه.
وك�����ان ذل����ك �ل��ف��ي��ل �ل��ر���ش��ي��ع قد 
بعد  م��اأزق خميف،  نف�شه يف  �ألقى 
�أن �شقط يف حفرة تر�بية ما جعله 
ي���ع���اين �لأم�����ري�����ن لأك������رث م����ن 3 
من  فريق  ي�شارع  �أن  قبل  �شاعات 

عمال �لغابة ملد يد �لعون له.
ميل"  "ديلي  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ووف���ق���ا 
�لقرويني  بع�س  ف��اإن  �لريطانية 
منطقة  يف  ي���ق���ط���ن���ون  �ل�����ذي�����ن 
�ل��ه��ن��د، هرعو�  ه���اري���دو�ر غ��رب��ي 
�شمعو�  �أن  بعد  �حل��ادث  �إىل مكان 
وجرى  �ل�شغر،  �لفيل  �شرخات 
فريق  ������ش����ت����دع����اء  �ل�����ف�����ور  ع���ل���ى 

لإنقاذه.
وي��ظ��ه��ر �ل�����ش��ري��ط �مل�����ش��ور مدى 
�ل���ه���ل���ع �ل�������ذي ك�����ان ع���ل���ي���ه  ذل���ك 
ب��د�أت جر�فة  وق��ت  يف  "�لدغفل" 
�لإن���ق���اذ ب��ت��و���ش��ي��ع �حل���ف���رة جلعل 
�لفيل �ل�شغر قادر� على �حلركة 
و�لوقوف من جديد على قو�ئمه.

�لنهاية  ج��اءت  �ملطاف،  نهاية  ويف 
تو�شيع  ج������رى  ب���ع���د  �ل�������ش���ع���ي���دة 
�حلفرة ليقف �لفيل �لر�شيع من 
جديد ويويل �لأدبار فرحا بنجاته 
كان  �ل�����ذي  ق��ط��ي��ع��ه  �إىل  وع���ائ���د� 

بانتظاره.

هوليوود تتاأهب لفيلم عن فتية الكهف 
نا�شئني  ف��ري��ق  لإن��ق��اذ  �مل�شتميتة  �مل�����ش��اع��ي  ����ش��ت��ح��وذت 
تايالندي لكرة �لقدم ومدربهم من كهف غمرته مياه 
�لعامل  ح��ول  �لأخ��ب��ار  متابعي  �هتمام  على  �لفي�شانات 
لإنتاج  تتاأهب  هوليوود  �أن  حتى  �أ�شبوعني،  من  لأك��رث 
�لغو��شون  وجن���ح  �ل��ق�����ش��ة.  �أح����د�ث  ���ش��رد  يعيد  فيلم 
 12 �ل��ذي ي�شم  �أرب��ع��ة فتية من �لفريق  �آخ��ر  �إن��ق��اذ  يف 
�إن��ق��اذ 33  لع��ب��اً وم��درب��ه��م. وت��ع��ي��د �لق�شة ل���الأذه���ان 
يوماً   69 ملدة  ت�شيلي  د�خ��ل منجم يف  عاماًل حو�شرو� 
�لعام 2010، يف �أحد�ث �شورها فيلم �أنتج �لعام 2015 
بعنو�ن »ذ� ثرتي ثري« �أو »�لثالثة و�لثالثون« بطولة 
�إنتاج حالياً  �أنطونيو باندير��س. وتبحث �شركتا  �ملمثل 
�ل��ت��اي��الن��دي �إىل فيلم  �ل��ف��ري��ق  �إن���ق���اذ  حت��وي��ل ق�����ش��ة 
�شينمائي. وقال رئي�س �شركة »�آيفانهو بيكت�شرز« جون 
قادت  �لتي  �لتايالندية،  �لبحرية  �إن  بيان  يف  بينوتي 
و�حلكومة  �لإن��ق��اذ،  عملية  �خلا�شة  قو�تها  من  وح��دة 
�إخر�ج  م��ن  فيلم  لإن��ت��اج  �شركته  �خ��ت��ارت��ا  �لتايالندية 
يف  مكاتب  بيكت�شرز«  »�آيفانهو  ول�شركة  ت�شو.  �إم.  جون 
�آ�شيا  على  �هتمامها  ويرتكز  و�آ�شيا،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لقادم  للفيلم  �مل�شارك  �ملنتج  وهي  �ل�شمالية.  و�أمركا 

من  �آ�شيا  من  جمانني  �أثرياء  �أو  �إيغانز  ريت�س  كريزي 
�لثانية  �ل�شركة  �أم��ا  ت�شو.  و�إخ���ر�ج  ك��و�ن  كيفن  تاأليف 
�لتايالندي  �لفريق  ق�شة  عن  فيلم  �إنتاج  تبحث  �لتي 
�ملتحدة،  �لوليات  ومقرها  فليك�س«  »بيور  �شركة  فهي 
�مل�شيحية و�لأ�شرية. وقال  وهي متخ�ش�شة يف �لأفالم 
�شكوت،  مايكل  فليك�س«  »بيور  ل�شركة  �مل�شارك  �ملوؤ�ش�س 
�إن خمرجني  ع��ام،  ف��رتة كل  و�ل��ذي يعي�س يف تايالند 
من �شركته يجرون مقابالت مع عاملي �إنقاذ من �أجل 
�شامارن  مع  �شبت  زوجته  �أن  و�أ�شاف  �ملحتمل.  �لفيلم 
�لبحرية  يف  �خلا�شة  بالقو�ت  �ل�شابق  �لغو��س  بونان 
�إنقاذ  عملية  خ��الل  م�شرعه  لقي  و�ل��ذي  �لتايالندية 
يو�جه  فيلم  �إىل  �لق�شة  حتويل  �أن  غر  �لكهف.  فتية 
ع��ر�ق��ي��ل، �إذ ي��ح��ت��اج �مل��ن��ت��ج��ون ل�����ش��م��ان �حل���ق���وق من 
�أ�شر �لفتية و�مل���درب ورج��ال �لإن��ق��اذ كي  �أ���ش��رة من  كل 
يح�شلو� على رو�ياتهم لالأحد�ث ب�شكل مبا�شر. وتر�وح 

�أعمار �لفتية بني 11 و16 عاماً.
»ذ�  فيلم  �إن��ت��اج  وكلف  مكلفاً.  �لفيلم  �إن��ت��اج  يكون  وق��د 
وت�شيلي  كولومبيا  ت�شويره يف  �ل��ذي مت  ث��ري«  ثرتي 

حو�ىل 24 مليون دولر.

�سيلفي جتمع كامريون 
دياز ودرو بارميور

�ملعتزلة   �لعاملية  �لتو��شل �لجتماعي �شورة للممثلة  تد�ول رو�د ومتابعو مو�قع 
كامرون دياز  برفقة �شديقتها �ملقربة �ملمثلة �لعاملية  درو بارميور .

وبدتا يف �ل�شورة �ل�شيلفي �لتي كانت تلتقطها دياز على طبيعتهما من دون ماكياج، 
على  مثنني  كبر  ب�شكل  ه��ذه  �إطاللتهما  م��ع  يتفاعلون  �ملتابعون  جعل  م��ا  وه��و 

�إ�شر�قتهما وجمالهما �لطبيعي.
ي�شار �إىل �ن �ملمثلتان كانتا �شاركتا �شويًة يف فيلم charlie's angels و�لذي ح�شد 
�عتز�لها  عن  �لعام  ه��ذ�  مار�س  �شهر  خ��الل  �أعلنت  قد  دي��از  وكانت  كبرة.  �شهرة 
 The Other Woman  لتمثيل حيث �أنه عام 2014 قدمت �آخر �أفالمها وهي�

.Annieو  Sex Tapeو


