
•• العني-وام:

بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة ام�س 
واجب العزاء اإىل �شامل بن ثعلوب الدرعي 

واإخوانه يف وفاة املغفور لها والدتهم.
������� خ����ال زي���ارت���ه اأم�س  واأع������رب ���ش��م��وه 
جم��ل�����س ال���ع���زاء يف م��دي��ن��ة ال��ع��ن ������� عن 
خ��ال�����س ت��ع��ازي��ه و����ش���ادق م��وا���ش��ات��ه اإىل 
املوىل عز  �شائا   .. الفقيدة  واأبناء  اأ�شرة 
وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها 
ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب 

وال�شلوان.
�شموه  اإىل جانب  العزاء  واج��ب  كما قدم 
زايد  بن  حممد  بن  ذي��اب  ال�شيخ  ..�شمو 
و�شمو  ال��ن��ق��ل  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ زايد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
املزروعي  مبارك  اأحمد  الدكتور  ومعايل 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأمن 
�شاحب  زار  اآخ���ر  �شعيد  على  اأب��وظ��ب��ي. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
بخيت  حممد   .. اأم�����س  امل�شلحة  للقوات 

الكتبي يف منزله يف مدينة العن.
اأ�شرته وجمع من  واأف��راد  الكتبي  ورح��ب 

املواطنن واأعيان املنطقة ب�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان معربن 
وتقديرهم  �شموه  ب��زي��ارة  �شعادتهم  ع��ن 
له��ت��م��ام��ه ب��ال��ت��وا���ش��ل ال��دائ��م م��ع اأبناء 
الوطن وحر�س �شموه على تر�شيخ القيم 
بها  يتميز  ال��ت��ي  الأ���ش��ي��ل��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

جمتمع المارات. وتبادل �شاحب ال�شمو 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مع 
التي جت�شد  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  احل�شور 
قيادة  جتمع  التي  العاقات  خ�شو�شية 
وتر�شخ  ال��وط��ن  باأبناء  احلكيمة  ال��دول��ة 
ال��ن��ه��ج الإم���ارات���ي الأ���ش��ي��ل ال���ذي و�شع 

اأ�ش�شه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ يف التوا�شل 
مع املواطنن وتعزيز قوة واأوا�شر الن�شيج 

املجتمعي لدى �شعب الإمارات.
واأ�شار �شموه خال حديثه اىل ما يجمع 
و�شعيهم  وتراحم  ود  من  الم���ارات  اأبناء 

احل�شاري  ال����وج����ه  لب�������راز  امل���ت���وا����ش���ل 
بعطائهم  م�شيدا  وجمتمعهم..  لوطنهم 
ك���ل يف جماله  وج��ه��وده��م وم��ب��ادرات��ه��م 
ل��ن��ي��ل وحت���ق���ي���ق امل�����رات�����ب امل���ت���ق���دم���ة يف 
امل��ج��الت. ودع��ا اجلميع اهلل عز  خمتلف 
وجل اأن ي�شبغ على �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
“ موفور ال�شحة والعافية  “ حفظه اهلل 
وال�شعادة وينعم على وطننا الغايل بدوام 
الأم��ن والأم��ان والزده��ار يف ظل قيادته 
الكتبي  بخيت  حم��م��د  واق����ام  احل��ك��ي��م��ة. 

ماأدبة غداء تكرميا ل�شموه.
كما زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س اأ�شرة 

فاطمة مانع الرميثي يف مدينة العن.
واأ�شرتها  الرميثي  مانع  فاطمة  ورحبت 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ب�شاحب 
بهذه  �شعادتهم  عن  معربن  نهيان..  اآل 
القيادة  اه��ت��م��ام  ت��ع��ك�����س  ال���ت���ي  ال����زي����ارة 
بتفقد اأحوال املواطنن والتوا�شل معهم 

ومتابعة �شوؤونهم.
الأحاديث  الرميثي  واأ�شرة  �شموه  وتبادل 
الواحدة  الأ�شرة  التي جت�شد روح  الودية 
بن  التاحم  وعمق  وتكاتفها  وترابطها 
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قوات ال�شرعية اليمنية خال ب�شط �شيطرتها على املاجم 

اأثار العتداء الإرهابي على م�شجد يف اأفغان�شتان

قدم التعازي يف وفاة والدة �سامل بن ثعلوب الدرعي

حممد بن زايد يزور حممد بخيت الكتبي واأ�سرة فاطمة مانع الرميثي 

التحالف: نعمل نيابة عن املجتمع الدويل لتاأمني باب املندب

قوات ال�سرعية ت�ستعيد مواقع يف املالجم بالبي�ساء 
اأدانت الهجوم الإرهابي على م�سجد يف اأفغان�ستان

الإمارات توؤيد موقف اأفغان�ستان يف الت�سدي بكل ح�سم لالإرهاب 

مهلة رو�سية اإىل تركيا حل�سم ملف اإدلبحمتجون يهاجمون »حوزة« قرب طهران

مو�سكو تقرتح التعاون مع اأمريكا لعودة الالجئني ال�سوريني

اإ�سرائيل تعرت�ض �سفينة ثانية �سد احل�سار
•• غزة-وكاالت:

ترفع  نا�شطن  �شفينة  ال�شبت  ام�س  الإ�شرائيلية  البحرية  اعرت�شت 
على  عقد  منذ  املفرو�س  احل�شار  لك�شر  متجهة  كانت  ال�شويدي  العلم 
قطاع غزة، هي الثانية يف اأقل من اأ�شبوع كما اأعلن اجلي�س الإ�شرائيلي.

فور  “فريدوم  ا���ش��م  حت��م��ل  ال��ت��ي  ال�شفينة  اإن  ب��ي��ان  يف  اجل��ي�����س  وق���ال 
غزة” )احلرية لغزة( وتقل 12 �شخ�شاً، “كانت تخ�شع للمراقبة ومت 
اأ�شدود  ميناء  اإىل  تنقل  اأن  قبل  الدويل”،  القانون  مبوجب  اعرتا�شها 

الإ�شرائيلي.
قوات  باعرتا�س  غ��زة  قطاع  ح�شار  لك�شر  تن�شط  �شعبية  جل��ان  ون��ددت 
خال  الثاين  هو  ت�شامني  ق��ارب  ال�شبت  ام�س  الإ�شرائيلية  البحرية 

اأ�شبوع ومنعه من الو�شول اإىل القطاع بالقوة.
قارب  اع��رتا���س  غ��زة  لك�شر ح�شار  ال��وط��ن��ي  احل���راك  هيئة  واع��ت��ربت 
“حرية” ال�شويدي وهو الثاين �شمن )�شفن ك�شر احل�شار الثاثة عن 
اإ�شرائيلية”، واأكدت على حق املت�شامنن  “قر�شنة  باأنه   )2018 غزة 
وال�شفن بالو�شول اإىل غزة حمملة ال�شلطات الإ�شرائيلية امل�شوؤولية عن 

العراق  وجنوب  و�سط  م��دن 
الكربى للمظاهرة  تتاأهب 

•• بغداد-وكاالت:

رف���ع���ت ال���ل���ج���ان ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة يف 
حمافظات و�شط وجنوب العراق 
التظاهر،  يف  م��ط��ال��ب��ه��ا  ���ش��ق��ف 
لتظاهرة  ال�شتعداد  اإىل  داع��ي��ة 
الكربى.وقالت  الأح������د  ال���ي���وم 
التن�شيقيات يف بيان اإن مطالبها 
�شتكون  ال���ك���ربى  امل���ظ���اه���رة  يف 
اإقالة املحافظن واإلغاء جمال�س 
اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  امل����ح����اف����ظ����ات، 
اأنها  ت��وف��ر اخل���دم���ات. واأك�����دت 
للمظاهرات  احل�شد  �شت�شتمر يف 
وتقدمي  املطالب،  حتقيق  حلن 
هذه  وتاأتي  للعدالة.  الفا�شدين 
ال��دع��وات يف وق��ت دخ��ل اعت�شام 
املثنى  مب��ح��اف��ظ��ة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
على  التوايل،  على  ال�شابع  يومه 
اإث���ر اإخ��ف��اق وف���د ح��ك��وم��ة املثنى 
املعت�شمن  اإق����ن����اع  يف  امل��ح��ل��ي��ة 
بف�س اعت�شامهم.واأدى الغ�شب 
بالب�شرة  ال�������ش���ارع  يف  امل��ت��ن��ام��ي 
والعا�شمة  وامل���ث���ن���ى  وال���ن���ج���ف 
لإقالة  احلكومة  دف��ع  اإىل  بغداد 
الفهداوي،  قا�شم  الكهرباء  وزير 

يف اأول اإجراء من نوعه.

•• عوا�صم-وكاالت:

من  القريبة  كرج  منطقة  يف  دينية  ح��وزة  اإيرانيون  متظاهرون  هاجم 
طهران، ح�شبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فار�س، ام�س ال�شبت.

ونقلت رويرتز عن مدير احلوزة هيندياين قوله: “اإن ما يقارب 500 
اجلمعة  اأم�س  ليا  التا�شعة  ال�شاعة  ح��وايل  املدر�شة  هاجموا  متظاهر 

حماولن ك�شر اأبوابها واإحراق اأ�شياء«.
واأ�شاف اأن قوات ال�شرطة قامت بتفريق املتظاهرين واعتقلت بع�شهم.

العا�شمة  اإىل  لت�شل  ات�شعت  ق��د  اإي����ران  يف  الح��ت��ج��اج��ات  رق��ع��ة  وك���ان 
طهران، و�شط ا�شتياء عارم من تردي الو�شع القت�شادي يف الباد، لكن 
نظام املايل اتبع ذات النهج الذي اعتمده يف مرات �شابقة بتعامله مع 
اإطاق  اإذ جلاأ اإىل اعتقال عدد من املحتجن، ف�شا عن  املتظاهرين، 

الغاز امل�شيل للدموع واملياه لتفريق الغا�شبن.
وذكر متحدث يف املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية املوجود يف املنفى 
اخلمي�شي  يوم  تعاملت  ال�شلطات  اأن  نيوز” الأم��رك��ي،  “فوك�س  ملوقع 
حتى  ب�شلمية  �شعاراتهم  رددوا  ال��ذي��ن  املحتجن  م��ع  عنيفة  ب�����ش��ورة 

يو�شلوا �شورة عن الو�شع ال�شعب الذي يعي�شونه.
ال��دف��اع عن  الإي��ران��ي��ة مبوؤ�ش�شة  ال�����ش��وؤون  املخت�س يف  ال��ب��اح��ث  وي���رى 
الدميقراطيات، بنهام بن تاليبو، اأن ال�شعارات التي رفعها حمتجو اإيران 
خال الفرتة الأخرة لها دللة كبرة، واأكدت اإدراك النا�س ملا ت�شبب به 
نظام الباد. واأ�شاف اأن املحتجن يف منطقة جنف اآباد باأ�شفهان وهي 
احلرب  يف  بال�شباب  ال��زج  تدين  �شعارات  رددوا  للنظام،  تاريخي  معقل 
ال�شورية، وهو ما يعني اأن ال�شعب بداأ يتذمر من ا�شتنزاف موارد الباد 

لأجل اإر�شاء طموحه الإيديولوجي يف اخلارج.
اإذ ت�شور  ال�����ش��ارع الإي�����راين،  وحت����اول ط��ه��ران الل��ت��ف��اف ع��ل��ى غ�شب 
الحتجاجات ال�شعبية على اأنها موؤامرات “خارجية” تهدف اإىل النيل 

منها، دون اأن تنكب على �شلب الأزمة وجتد حا لها.

•• عوا�صم-وكاالت:

جاء يف مذكرة للحكومة الأمريكية، 
ات�شال  ق��ن��اة  ا�شتخدمت  رو���ش��ي��ا  اأن 
تعاون  اأم��رك��ي، لتقرتح  مع ج��رال 
خ�شمي احلرب الباردة ال�شابقن، يف 
�شوريا وعودة الاجئن  اإعمار  اإعادة 
التي  امل��ذك��رة  ال���ب���اد..واأ����ش���ارت  اإىل 
اطلعت عليها رويرتز اإىل اأن القرتاح 
رئي�س  قبل  من  يوليو  اأر�شل يف 19 
الرو�شي  للجي�س  ال��ع��ام��ة  الأرك������ان 
رئي�س  اإىل  ج��را���ش��ي��م��وف،  ف��ال��ري 
امل�شرتكة  الأم��ري��ك��ي��ة  الأرك����ان  هيئة 

اجلرال جوزيف دنفورد.
وقالت املذكرة اإن ال�شيا�شة الأمريكية 
اجلهود  ه��ذه  مثل  تدعم  اأن  ميكنها 
فقط اإذا مت التو�شل اإىل حل �شيا�شي 
ال�شورية  الأه���ل���ي���ة  احل�����رب  لإن���ه���اء 
يف  مب��ا  ���ش��ن��وات،  �شبع  منذ  امل�شتمرة 
اإ�شراف  حت��ت  انتخابات  اإج���راء  ذل��ك 
الأمم املتحدة..واأ�شافت اأن القرتاح 
زع����م اف��ت��ق��ار ال��ن��ظ��ام ال�������ش���وري اإىل 
امل���ع���دات وال����وق����ود وامل������واد الأخ�����رى 

الباد  بناء  ال��ازم لإع��ادة  والتمويل 
الاجئن،  ع��ودة  ا�شتيعاب  اأج��ل  من 
اخلا�شعة  امل��ن��اط��ق  ي�شمل  ذل��ك  واأن 
ل�شيطرة احلكومة ال�شورية فح�شب.

التعليق  ع��ن  دن��ف��ورد  مكتب  وام��ت��ن��ع 
على الت�شالت مع جرا�شيموف، يف 
حن قالت وكالة اإنرتفاك�س الرو�شية 
الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  اإن  ل��اأن��ب��اء، 
اأكدت اقرتاحها التعاون مع الوليات 
بالاجئن  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  امل���ت���ح���دة 

ال�شورين واإزالة الألغام.
وت�شبب احلرب يف �شوريا مبقتل نحو 
ن�شف مليون �شخ�س، وفرار ما يقارب 
5.6 مليون خارج الباد، ونزوح نحو 

�شخ�س داخلها. مليون   6.6
كلفة  امل��ت��ح��دة  الأمم  الأمم  وق����ّدرت 
اإع������ادة اإع���م���ار ���ش��وري��ا ب��ن��ح��و 250 
مليار دولر على الأقل..هذا واأمهلت 
م��و���ش��ك��و اأن���ق���رة ح��ت��ى ان��ع��ق��اد القمة 
 - الفرن�شية   - الرتكية   - الرو�شية 
املقبل  اأيلول/�شبتمرب   7 الأملانية يف 
ما  وف����ق  #اإدلب،  م��ل��ف  ل�”ح�شم” 
الأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  نقلت 

عن م�شادر مطلعة، اجلمعة.
ف�شائل  ع���ل���ى  اأن������ق������رة  و����ش���غ���ط���ت 
معار�شة يف �شمال �شوريا للم�شي يف 
الوطنية  “اجلبهة  وت�شكيل  التوحد 
 70 ن��ح��و  ت�����ش��م  ال��ت��ي  للتحرير”، 
األ�������ف م���ق���ات���ل، ب��ح�����ش��ب ت���ق���دي���رات 
ترمي  خطة  �شمن  وذل��ك  مطلعن، 
حترير  ل�”هيئة  م��ه��ل��ة  اإع���ط���اء  اإىل 
���ش��اب��ق��اً( ك��ي حتل  ال�شام” )ال��ن�����ش��رة 
ال�شوريون من  ين�شم  نف�شها، بحيث 
اجلديدة،  ال��ك��ت��ل��ة  ���ش��م��ن  ال��ت��ح��ال��ف 
املقاتلن  من  لاأجانب  اآلية  واإيجاد 
اأعلنت،  ق��د  رو�شيا  ل��ل��خ��روج..وك��ان��ت 
ال�شوري  النظام  ق��وات  اأن  ال��ث��اث��اء، 
على  وا�شعاً”  “هجوماً  ت�����ش��ن  ل���ن 
م��ن��ط��ق��ة اإدل�����ب يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا يف 
التي  املنطقة  وه��ي  احلا�شر،  الوقت 
اجلديدة. اأولويته  النظام  اعتربها 
�شوريا،  اإىل  ال��رو���ش��ي  امل��وف��د  وق����ال 
غر  “من  اإنه  لفرنتييف،  األك�شندر 
الوقت  يف  وارداً  ي��ك��ون  ول���ن  ال�����وارد، 
احل���ا����ش���ر، ���ش��ن ه���ج���وم وا����ش���ع على 

اإدلب«.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ي��م��ن��ي ام�س  ا���ش��ت��ع��اد اجل��ي�����س 
ال�شبت مواقع جديدة يف مديرية 
املاجم �شرقي حمافظة البي�شاء 
عقب معارك �شارية �شد ميلي�شيا 
احلوثي النقابية املدعومة من 
ع�شكري  م�����ش��در  اإي������ران.وق������ال 
جاء  امل���ح���رز  ال��ت��ق��دم  اإن  مي���ن���ي، 
قوات  �شنته  م��ب��اغ��ت  ه��ج��وم  اإث���ر 
اأحد مواقع  اليمني  على  اجلي�س 
�شل�شلة جبال  امليلي�شيا يف  متركز 
ظهر البيا�س، متكنت خاله من 
وال�شيطرة  امليلي�شيا  منه  دح���ر 
عليه، مما اأ�شفر عن �شقوط قتلى 
امليلي�شيا،  ���ش��ف��وف  يف  وج���رح���ى 
طبقاً ملوقع “�شبتمرب نت” التابع 
�شعيد  اليمني. وعلى  للجي�س 
م���ن عنا�شر  ع����دد  ل��ق��ي  م��ت�����ش��ل 
النقابية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
مواجهات  خ�����ال  م�������ش���رع���ه���م، 
اأط����راف   مع اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي يف 
منطقة ف�شحة مبديرية املاجم 
اأثناء حماولتهم الت�شلل اإىل اأحد 

•• اأبوظبي-وام:

الهجوم  الإم�������ارات  دول����ة  اأدان�����ت 
الإرهابي الذي ا�شتهدف م�شجدا 
اأفغان�شتان  ���ش��رق  بكتيا  ب��اإق��ل��ي��م 
ال�شحايا  م�����ن  ع��������ددا  خم���ل���ف���ا 

الأبرياء.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون 
لها - موقف  ب��ي��ان  - يف  ال���دويل 
الإمارات الراف�س ملختلف اأ�شكال 
ال���ع���ن���ف وامل���ن���اه�������س ل����اإره����اب 
واأ�شكاله.واأعربت  ����ش���وره  ب��ك��ل 
تاأييدها  ع����ن  الإم����������ارات  دول������ة 
يف  اأفغان�شتان  جمهورية  مل��وق��ف 
ب��ك��ل ح�شم  ال��ت�����ش��دي  م��وا���ش��ل��ة 
ل���اإره���اب ال���ذي ل وط���ن ل��ه ول 
دين ول اأخاق .. موؤكدة اأن هذا 
يتنافى متاما  الإره��اب��ي  احل��ادث 
الإن�شانية  والقيم  املبادئ  كل  مع 

والدينية.
وجددت الوزارة دعوتها اإىل تعزيز 
التن�شيق بن دول العامل وتكاتف 
ل�شمان  ال���دويل  املجتمع  ج��ه��ود 

اج��ت��ث��اث اآف���ة الإره����اب اخلطرة 
وال�شتقرار  الأم����ن  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
العاملين والق�شاء على م�شبباتها 

وجتفيف منابع متويلها.
خال�س  ع���ن  ال��������وزارة  واأع����رب����ت 
تعازيها وموا�شاتها لأهايل وذوي 

ال�����ش��ح��اي��ا ج����راء ه���ذه اجلرمية 
بال�شفاء  ومت��ن��ي��ات��ه��ا  ال���ن���ك���راء 

العاجل جلميع امل�شابن.

 املواقع يف املنطقة.
م�������ش���وؤول يف حت���ال���ف دعم  ق�����ال 
التحالف  اإن  اليمن  يف  ال�شرعية 
ي��ق��دم ج���ه���وداً ج���ب���ارة ن��ي��اب��ة عن 
املجتمع الدويل، ل�شمان اأمن باب 
الأحمر،  ال��ب��ح��ر  امل��ن��دب وج��ن��وب 
م�شوؤولية  اأن����ه����ا  م����ن  ب���ال���رغ���م 

دول���ي���ة واإق��ل��ي��م��ي��ة، م�����ش��دداً على 
م�شرتكة  دول��ي��ة  م�شلحة  وج���ود 
ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف ه�����ذه اجل���ه���ود، 
والنفط  التجارة  تدفق  ل�شمان 

من خال باب املندب.
با�شم  الع�شكري  امل��ت��ح��دث  وك���ان 
اليمن  يف  ال�شرعية  دع��م  حتالف 

ال��ع��ق��ي��د ت��رك��ي امل��ال��ك��ي ق���د قال 
�شفينة يف احلديدة  ا�شطدام  اإن 
اإدارة  يف  امليلي�شيات  ف�شل  ي��وؤك��د 
�شيطرة  اأن  على  م��وؤك��دا  امل��ي��ن��اء، 
الغربي  ال�شاحل  على  احلوثين 
واملجتمع  ب���ال���ي���م���ن���ي���ن  ت�������ش���ر 

الدويل.

   

معر�ض )قائد ملهم جليل ويف( ينظمه 
جامع ال�سيخ زايد الكبري

•• ابوظبي-وام:

بالتعاون  لل�شور  معر�شاً  الكبر  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ينظم 
مقر  يف  ويف”،  جليل  ملهم  “قائد  عنوان  زايد” حتت  “جامعة  مع 
“عام زايد” و�شعياً  املقبل؛ تزامنا مع  اجلامع، حتى نهاية �شبتمرب 
منه لرت�شيخ قيم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان -طيب 
اهلل ثراه، يف جمالت البناء والتنمية والعطاء لاإن�شان والإن�شانية 
باأهمية امل�شوؤولية املجتمعية  داخل دولة الإمارات وخارجها، واإمياناً 
املتمثلة يف دعم مواهب ال�شباب ومنجزاتهم يف اإثراء احلركة الفكرية 
يف الدولة. وتاأتي الفعالية امتدادا للمعر�س الذي مت افتتاحه على 
هام�س يوم زايد للعمل الإن�شاين مبقر اجلامع خال �شهر رم�شان، 
اأك��رب من  ك��ب��راً، وذل��ك لإت��اح��ة الفر�شة لعدد  وال��ذي حقق جناحاً 
زوار اجلامع و�شيوفه لاطاع على ماآثر املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان .يت�شمن املعر�س �شوراً واأعماًل فنية متنوعة عن 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان-طيب اهلل ثراه-، وتتوافق 
اأهداف املعر�س وم�شمونه مع اأهداف املركز يف اإحياء موروث الوالد 
الفنون  كلية  طالبات  العطرة.وقدمت  ل�شرته  وتخليداً  املوؤ�ش�س 
العطرة،  بال�شرة  اح��ت��ف��اًء  الفنية؛  الأع��م��ال  تلك  زاي���د،  جامعة  يف 
وم�شرة البذل والعطاء لزايد اخلر -طيب اهلل ث��راه-، من خال 
اإىل  اأ�شالة املواهب وثرائها،  اأ�شاليب ومدار�س فنية خمتلفة تعك�س 
ما  تربز  اإبداعية،  ب�شورة  املتعددة  الو�شائط  تقنيات  توظيف  جانب 
ا�شم  التعليمية.وياأتي اختيار  اكت�شنب من مهارات خال م�شرتهن 
املوؤ�ش�س يف  ال��وال��د  لأع��م��ال  تر�شيًخا  اجل��ام��ع؛  امل��ق��ام مبقر  املعر�س 
فنية م�شتوحاة  اأعمال  اإىل  ُترجمت  والتي  املتعاقبة،  الأجيال  اأذه��ان 
من ماآثره وقيمه، -طيب اهلل ثراه-، ليكون نهج الوالد املوؤ�ش�س قدوة 
لاأجيال ونربا�شاً لها يف خدمة الوطن والإن�شانية عامة دون متييز 

بن عرق اأو دين اأو جن�س.               التفا�شيل  )�س4(
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اأخبـار الإمـارات

»املعا�سات«: املعا�ض التقاعدي الهدف الأ�سمى من ال�سرتاك يف التاأمينات 
•• اأبوظبي-وام: 

اأن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  اأك���دت 
املعا�س التقاعدي هو الهدف الأ�شمى من ال�شرتاك يف التاأمن 
و���ش��ائ��ل احل��م��اي��ة الجتماعية  اإح���دى  ال���ذي يعد  الج��ت��م��اع��ي 
ال�شاملة التي كفلها الد�شتور يف �شبيل توفر احلياة الكرمية 
ل��ل��م��واط��ن��ن واحل���ف���اظ ع��ل��ي ك��ي��ان الأ����ش���رة ���ش��د التغيرات 

الجتماعية والقت�شادية.
واأ�شارت اإىل اأن التاأمن الجتماعي اعترب اأن الأ�شرة هي اأ�شا�س 
اأقر ب�شمول املجتمع ورعايته للطفولة والأمومة  املجتمع كما 
وحماية الق�شر وغرهم من الأ�شخا�س العاجزين عن رعاية 

اأو  كاملر�س  العمل  وخم��اط��ر  الطبيعية  املخاطر  م��ن  اأنف�شهم 
اأو البطالة الإجبارية من خال قوانن  اأو ال�شيخوخة  العجز 

التاأمينات وامل�شاعدات الجتماعية. 
جاء ذلك يف اإطار رد الهيئة على اأحد ال�شتف�شارات التي وردت 
عليهم يف  املوؤمن  بع�س  برغبة  العمل  اإح��دى جهات  اإليها من 
اإنهاء اخلدمة للح�شول على مكافاأة نهاية اخلدمة ثم العودة 

جمدداً اإىل العمل.
واأف��ادت الهيئة اأنها تعول على ثقافة املواطن التي تتمحور يف 
اأن املعا�س التقاعدي هو ال�شبيل ملواجهة اأعباء احلياة املعي�شية 
يفقده  املكافاأة  على  للح�شول  ال�شعي  واأن  عائلته  ولأف���راد  له 
يف  امل��ع��ا���س  على  للح�شول  خ��دم��ات��ه  م��دد  جتميع  يف  الفر�شة 

و�شهري  ثابت  دخ��ل  لتوفر  ال��دول��ة  فيه  ت�شعى  ال��ذي  ال��وق��ت 
اأو  طبيعي  ب�شكل  خدماته  انتهاء  بعد  واأ�شرته  عليه  للموؤمن 
بحالة تعر�شه ل قدر اهلل لأي من املخاطر امل�شمولة باحلماية 

التاأمينية.
وقالت الهيئة اإنه وملا كان للمعا�س من اأثر اإيجابي على معي�شة 
اأو  عليه  امل��وؤم��ن  اأن  القانون  ق�شى  فقد  واأ���ش��رت��ه  عليه  امل��وؤم��ن 
�شاحب املعا�س الذي يحكم عليه تاأديبياً بحرمانه من جزء من 
معا�شه يوؤدى للم�شتحقن عنه عند وفاته كامل اأن�شبتهم من 
كامل املعا�س املن�شو�س عليه يف القانون بحيث ل تتاأثر الأ�شرة 
نتيجة خمالفته  الأ�شرة  اتخاذه بحق رب  يتم  ال��ذي  ب��الإج��راء 

للقوانن واللوائح.

حممد بن زايد يعزي يف وفاة والدة �سامل بن ثعلوب الدرعي
•• العني-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ثعلوب  بن  �شامل  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 

الدرعي واإخوانه يف وفاة املغفور لها والدتهم.
��� عن  العن  العزاء يف مدينة  اأم�س جمل�س  زيارته  ��� خ��ال  �شموه  واأع��رب 
خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته اإىل اأ�شرة واأبناء الفقيدة .. �شائا املوىل عز 
وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها 

ال�شرب وال�شلوان.
كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه ..�شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن 
زاي��د بن حممد بن زايد  ال�شيخ  النقل و�شمو  دائ��رة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
للمجل�س  العام  الأم��ن  املزروعي  اأحمد مبارك  الدكتور  نهيان ومعايل  اآل 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي.

حممد بن زايد يزور حممد بخيت الكتبي
•• العني-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س .. حممد بخيت الكتبي يف منزله يف 

مدينة العن.
ورحب الكتبي واأفراد اأ�شرته وجمع من املواطنن واأعيان املنطقة ب�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان معربن عن �شعادتهم بزيارة �شموه 

�شموه  وحر�س  الوطن  اأبناء  مع  الدائم  بالتوا�شل  لهتمامه  وتقديرهم 
على تر�شيخ القيم الجتماعية الأ�شيلة التي يتميز بها جمتمع المارات.

احل�شور  م��ع  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل 
قيادة  ال��ت��ي جتمع  ال��ع��اق��ات  ال��ت��ي جت�شد خ�شو�شية  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث 
الذي  الأ�شيل  الإم��ارات��ي  النهج  وتر�شخ  الوطن  باأبناء  احلكيمة  ال��دول��ة 
و�شع اأ�ش�شه املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
املجتمعي لدى  الن�شيج  واأوا�شر  املواطنن وتعزيز قوة  التوا�شل مع  » يف 

�شعب الإمارات.
الم��ارات من ود وتراحم  اأبناء  �شموه خال حديثه اىل ما يجمع  واأ�شار 
و�شعيهم املتوا�شل لإبراز الوجه احل�شاري لوطنهم وجمتمعهم.. م�شيدا 
املراتب  وحتقيق  لنيل  جم��ال��ه  يف  ك��ل  وم��ب��ادرات��ه��م  وج��ه��وده��م  بعطائهم 

املتقدمة يف خمتلف املجالت.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  على  ي�شبغ  اأن  وج��ل  عز  اهلل  اجلميع  ودع��ا 
اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل » موفور ال�شحة والعافية  بن زايد 

وال�شعادة وينعم على وطننا الغايل بدوام الأمن والأمان والزدهار يف ظل 
قيادته احلكيمة.

واقام حممد بخيت الكتبي ماأدبة غداء تكرميا ل�شموه.
رافق �شموه خال الزيارة �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س دائرة النقل و�شمو ال�شيخ زايد بن حممد بن زايد اآل نهيان ومعايل 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأمن  املزروعي  اأحمد مبارك  الدكتور 

اأبوظبي.

قرقا�ض يت�سلم ر�سالة خطية ملحمد 
بن زايد من رئي�ض غينيا بي�ساو

•• اأبوظبي-وام:

اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون  ت�شلم م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
اخلارجية ر�شالة خطية اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة من فخامة الرئي�س 
جو�شيه ماريو فاز رئي�س جمهورية غينيا بي�شاو تت�شل بالعاقات الثنائية 
ل�شعادة  اخلمي�س  ي��وم  معاليه  ا�شتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء  تعزيزها.  و�شبل 
جرى  حيث  غينيابي�شاو  جمهورية  لرئي�س  اخلا�س  املبعوث  �شانو  مامادو 
الق�شايا  م�شتجدات  واآخ��ر  البلدين  بن  املتميزة  الثنائية  العاقات  بحث 
الدولية والإقليمية اإ�شافة اإىل �شبل تعزيز التعاون يف املجالت القت�شادية 

وال�شيا�شية وغرها من املجالت ذات الهتمام امل�شرتك.

قرقا�ض يلتقي مبعوث ال�سويد اإىل ليبيا واليمن
•• دبي-وام: 

لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  معايل  ا�شتقبل 
اإىل  ال�شويد  �شيمنبي مبعوث مملكة  بيرت  �شعادة  يوم اخلمي�س  اخلارجية 
ليبيا واليمن. ومت خال الجتماع بحث اآخر التطورات وامل�شتجدات على 
ال�شاحتن الليبية واليمنية واجلهود التي تقوم بها قوات دعم ال�شرعية يف 

حمافظة احلديدة اليمنية.
للجهود  الثابت  الإم����ارات  دول��ة  دع��م  على  قرقا�س  ال��دك��ت��ور  معايل  واأك���د 

ال�شيا�شية التي تقودها الأمم املتحدة للو�شول اإىل حل �شيا�شي يف اليمن.
اإن موقف دولة الإم��ارات يف دعمها لهذه اجلهود مبدئي واأ�شا�شي  وقال : 
وينبع من قناعة را�شخة باأن احلل يف اليمن اإطاره امل�شار ال�شيا�شي املبني 

على املرجعيات اخلليجية والدولية.

حممد بن زايد يزور اأ�سرة فاطمة 
مانع الرميثي يف مدينة العني

•• العني-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأم�س اأ�شرة فاطمة مانع الرميثي يف مدينة العن.

ورحبت فاطمة مانع الرميثي واأ�شرتها ب�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.. معربن عن 
ومتابعة  معهم  والتوا�شل  املواطنن  اأح��وال  بتفقد  القيادة  اهتمام  تعك�س  التي  الزيارة  بهذه  �شعادتهم 
وترابطها  الواحدة  الأ�شرة  روح  جت�شد  التي  الودية  الأحاديث  الرميثي  واأ�شرة  �شموه  وتبادل  �شوؤونهم. 

وتكاتفها وعمق التاحم بن القيادة وال�شعب.
رافق �شموه خال الزيارة �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل و�شمو ال�شيخ 

زايد بن حممد بن زايد اآل نهيان.

وزير الأ�سغال اليمني ي�سيد بجهود الإمارات 
الداعمة لبالده يف املجالت كافة 

•• عدن-وام:

الأ�شغال  وزي���ر  امل��ل��ك  عبد  معن  املهند�س  م��ع��ايل  اأ���ش��اد   
العامة والطرق اليمني بالدور الكبر الذي تقوم به دولة 
الإم����ارات ع��رب ذراع��ه��ا الإن�����ش��اين » هيئة ال��ه��ال الأحمر 
وتاأهيل  التنموية واخلدمية  امل�شاريع  لتنفيذ   « الإماراتي 
املرافق احليوية يف املجالت كافة والتي اأ�شهمت يف ا�شتعادة 
ع���دد م��ن اخل���دم���ات ال�����ش��روري��ة وف���ق اح��ت��ي��اج��ات قطاع 
اخلدمات الأ�شا�شية. جاء ذلك خال لقاء الوزير اليمني 
العمليات  مدير  الكعبي  �شعيد   .. عدن  املوؤقتة  بالعا�شمة 
الإن�شانية لدولة الإمارات يف اليمن لبحث اآلية تنفيذ عدد 
من امل�شاريع التنموية واخلدمية خال املرحلة املقبلة يف 
خمتلف املحافظات واملدن اليمنية املحررة وخا�شة ال�شاحل 
الغربي مبا يدعم جهود احلكومة اليمنية لإعادة الإعمار 
يف قطاعات الطرق والأ�شغال والنقل والقطاعات اخلدمية 
درا�شة عاجلة  اليمني توفر  الوزير  الكعبي من  . وطلب 
احلديدة  مبحافظة  ال�شاحلي  الطريق  متطلبات  ح��ول 
اأجزاء  احل��وث��ي��ن  ت��دم��ر  بعد  و�شيانته  تاأهيله  لإع����ادة 
كبرة منه مبا ي�شمن �شامة م�شتخدميه واحلفاظ على 
خال   - والطرق  العامة  الأ�شغال  وزير  وطرح  اأرواحهم. 
خال  تنفيذها  ميكن  التي  امل�شاريع  من  جملة   - اللقاء 
فرتة زمنية وجيزة منها » طريق دائري ال�شالع ودائري 
احلبيلن اإ�شافة اإىل �شيانة وتاأهيل اجل�شور الأر�شية يف 

خط عدن املكا وج�شر النقبة يف حمافظة �شبوة«.
على  بالنفع  �شيعود  امل�شاريع  تلك  تنفيذ  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
املرتادين لتلك الطرق ب�شكل مبا�شر  اليمنين  املواطنن 

كون اجل�شور املدمرة ت�شكل خطورة كبرة على حياة اأبناء 
ال�شعب اليمني اإ�شافة اإىل اأنها ت�شبب متاعب للمواطنن 
اإي��ج��اد ط��رق بديلة وط��وي��ل��ة غ��ر مم��ه��دة مم��ا ت�شكل  يف 

معاناة على كاهل املواطنن خا�شة يف مو�شم الأمطار.
ك���م���ا ا���ش��ت��ع��ر���س ال����وزي����ر ال��ي��م��ن��ي ع������ددا م����ن اخلطط 
كافة  اليمنية  وامل���دن  امل��ح��اف��ظ��ات  ت�شمل  ال�شرتاتيجية 
ملرحلة ما بعد التخل�س من ميلي�شيات احلوثي النقابية 
ومبا ي�شهم يف اإعادة احلياة اإىل طبيعتها وم�شاعدة ال�شعب 
اليمني يف احل�شول على خدمات تخفف من وطاأة معاناته 

جراء انتهاكات ميلي�شيات احلوثي املوالية لإيران.
التي  ال��ف��ائ��دة  امللك  عبد  معن  املهند�س  معايل  واأو���ش��ح 
حيث  تنفيذه  مت  ح��ال  يف  ال�شالع  دائ���ري  ط��ري��ق  ميثلها 
ميكث امل�شافرون عرب هذا الطريق ما يزيد على �شاعة يف 
�شوق مدينة ال�شالع ب�شبب الزحام كونه اخلط الرئي�شي 

الذي يربط بن املحافظات املحررة.
تويل  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  الكعبي  �شعيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
يف  واخلدمية  التنموية  امل�شروعات  مللف  خا�شا  اهتماما 
املحافظات واملدن اليمنية املحررة مبا ي�شهم وب�شكل فاعل 
على الأر�س يف اإعادة تاأهيل املرافق واملباين التي تعر�شت 
احلوثي  ميلي�شيات  انتهاكات  نتيجة  والتخريب  للدمار 
 .. التحتية  وب��ن��اه  اليمني  ال�شعب  م��ق��درات  دم���رت  ال��ت��ي 
م�شرا اإىل اأنه �شتتم درا�شة كافة امل�شاريع التي مت طرحها 
ين�شجم مع  الأول��وي��ات مبا  وف��ق  وتنفيذها  اللقاء  خ��ال 
خطط اإعادة اإعمار املحافظات املحررة وتنفيذ برامج اإعادة 
التاأهيل وال�شتقرار �شمن الدعم الإماراتي املقدم لل�شعب 

اليمني ال�شقيق.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ونيجرييا تبحثان �سبل تعزيز العالقات الثنائية

•• اأبوجا-وام:

بحث �شعادة فهد عبيد حممد التفاق �شفر الدولة لدى اأبوجا مع معايل اأبوبكر مالمي النائب العام 
البلدين  الثنائية بن  العاقات  تعزيز  �شبل  نيجريا الحتادية  العدل بجمهورية  ووزير  الفدرايل 

ال�شديقن.
لتفعيل  التطرق   - اأبوجا  بالعا�شمة  النيجري  امل�شوؤول  مبكتب  عقد  ال��ذي   - اللقاء  خال  مت  كما 
التفاقيات القانونية املوقعة بن البلدين واإدخالها حيز النفاذ اإ�شافة اإىل بحث عدد من املوا�شيع 

ذات الهتمام امل�شرتك يف املجال الق�شائي.
واأ�شاد معايل اأبوبكر مالمي بالتطور الذي ت�شهده دولة الإمارات يف خمتلف املجالت .. مبديا رغبته 
يف التعرف عن قرب على جتربة الدولة الرائدة يف املجال الق�شائي. واأع��رب عن تطلعه باأن ت�شفر 

التفاقيات القانونية يف بلورة اأطر التعاون والتقارب بن البلدين ال�شديقن يف �شتى املجالت.

برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع: حزمة جديدة من املبادرات التطوعية

اأثبتت  وق���د  ل��اآخ��ري��ن  امل�����ش��اع��دة 
بها  الظن  ح�شن  عند  اأنها  بالفعل 
ومل ت��ت��وان امل����راأة الإم��ارات��ي��ة عن 

تاأدية الواجب .
الإن�������ش���اين  ال���ع���م���ل  اإن   « وق����ال����ت 
واخل������ري ل��ل��دول��ة اأ���ش��ب��ح ميثل 
تتمثل  ل  ن��ب��ي��ل��ة  اإن�����ش��ان��ي��ة  ق��ي��م��ة 
ب��ال��ع��ط��اء وال���ب���ذل ف��ح�����ش��ب .. بل 
البلدان  تنمية  يف  ي�شاهم  اأ���ش��ب��ح 
اقت�شاديا واجتماعيا كما اأنه �شلوك 
ح�شاري ل ميكنه ال�شتمرار اإل يف 

للمراأة  حتققت  ال��ت��ي  الإجن������ازات 
الروؤية  بف�شل  ج��اءت  الإم��ارات��ي��ة، 
اإمياناً  الر�شيدة  للقيادة  احلكيمة 
مبا قامت به املراأة يف دعم م�شرة 

التقدم والزدهار.
ال�شيخة  ���ش��م��و  اأن  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ت���ويل امل����راأة 
والتوجيه  ال��دع��م  ك��ل  الإم��ارات��ي��ة 
جميع  يف  مب���ك���ان���ت���ه���ا  ل����ارت����ق����اء 
الإن�شانية  خ�����ش��و���ش��اً  امل����ج����الت، 
تبنيها  خ����ال  م���ن  وال��ت��ط��وع��ي��ة 

الإن�شانية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اأ�شهمت  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة،  امل��ح��ل��ي��ة 
ب�����ش��ك��ل ف���اع���ل يف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
خمتلف  يف  امل��ع��وزة  الفئات  معاناة 

دول العامل.
ونوهت اإىل اأن اأيادي �شمو ال�شيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ام��ت��دت اإىل 
ال��دول��ة وخارجها  داخ���ل  اجل��م��ي��ع 
الإماراتية  امل��راأة  دائما  توجه  فهي 
ال�شفوف  م��ق��دم��ة  يف  ت��ك��ون  ب����اأن 
وتقدمي  وال���ت���ط���وع  امل�����ش��اع��دة  يف 

•• ابوظبي-وام:

بدعم   .. الإماراتية  امل��راأة  توا�شل 
م���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���اأم���وم���ة 
ال�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
..م�������ش���رة ال��ع��ط��اء الإن�������ش���اين يف 
للتخفيف  ال���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
بتبي مبادرات  الفقراء  من معاناة 
العمل  جم���ال  يف  ج��دي��دة  مبتكرة 
ال�شباب  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ال��ت��ط��وع��ي 
الب�شرية  خ���دم���ة  يف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
بغ�س النظر عن اجلن�س اأو اللون 
اط���ار برنامج  ال��دي��ن وذل���ك يف  اأو 
للتطوع  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
بر�شالته  ي�شل  ان  ا�شتطاع  وال��ذي 
الب�شر  م��ن  للماين  الن�����ش��ان��ي��ة 
الإن�شانية  ال�����روح  م���ع  ان�����ش��ج��ام��ا 
للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال نهيان طيب اهلل ثراه وانطاقا 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  م����ن 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل بان يكون 

عام 2018 عام زايد.
ال�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  واأك�������دت 

حماور وهي اأفكار وقدرات ومتكن 
وع���ط���اء وي��ت�����ش��م��ن ت��د���ش��ن عدة 
ت�����ش��اه��م ب�شكل ف��ع��ال يف  م���ب���ادرات 
تنمية مهارات املراأة ومتكينها من 
العمل التطوعي من خال تنظيم 
املجال  ه���ذا  ل��ل��م��راأة يف  م��ل��ت��ق��ي��ات 
القدرات  لبناء  ب��رن��ام��ج  وت��د���ش��ن 
للمراأة واعداد القادة وتبني جائزة 
للمراأة يف العمل التطوعي واإطاق 
حملة عاملية ل�شتثمار طاقات املراأة 
والتعليمية  ال�شحية  امل��ج��الت  يف 
الهادفة  امل����ب����ادرات  م���ن  وغ���ره���ا 
والبناءة التي �شت�شاهم ب�شكل فعال 
والجتماعية  ال�شحية  التنمية  يف 

والقت�شادية امل�شتدامة.
العنود  ���ش��ع��ادة  اك���دت  جانبها  م��ن 
ملركز  التنفيذية  امل��دي��رة  العجمي 
�شمو  دع������م  ل���ل���ت���ط���وع  الم�����������ارات 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
لتمكن املراأة يف اجلانب التطوعي 
داخل الدولة وخارجها. وقالت اإن 
ومثاًل  ق���دوة  دوم���اً  ك��ان��ت  �شموها 
فح�شب،  الإم��ارات��ي��ة  للمراأة  لي�س 
بل للمراأة العربية والعاملية. لفتة 
دعم  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ���ش��م��وه��ا  اأن  اإىل 
ومتكن املراأة يف املجالت كافة، ل 
�شيما يف جمالت ال�شحة والتعليم 

اإن  العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة اأثبتت ج��دارة يف 
خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، خ�����ش��و���ش��اً يف 
جمال العمل التطوعي والإن�شاين 
حملياً وعاملياً، حتى غدت منوذجاً 
مميزاً يحتذى به ورائدة من رواد 
ب�شكل  ت�����ش��ه��م  الإن�������ش���اين  ال��ع��م��ل 
م���ب���ادرات مبتكرة  ت��ب��ن��ي  ف��اع��ل يف 
مت  ان��ه  وقالت  الإن�شانية.  خلدمة 
اعتماد حزمة جديدة من املبادرات 
التطوعية من خال تاأ�شي�س فرق 
ت��خ�����ش�����ش��ي��ة م���ن عيال  ت��ط��وع��ي��ة 
م�شرة  يف  ت�������ش���ارك  اخل����ر  زاي�����د 
ال���ع���ط���اء ل���ربن���ام���ج ف���اط���م���ة بنت 
م��ب��ارك ل��ل��ت��ط��وع يف خم��ت��ل��ف دول 
ال��ع��امل مب��ب��ادرة م��ن زاي���د العطاء 
والحتاد الن�شائي العام وبال�شراكة 
وموؤ�ش�شة  ال����رب  دار  ج��م��ع��ي��ة  م���ع 
وجمموعة  اخل��ري  ال�شارقة  بيت 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال�����ش��ع��ودي المل����اين 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  والعديد 

واخلا�شة حمليا وعامليا.
وا�شادت �شعادة نورة ال�شويدي مبا 
توليه القيادة الر�شيدة من اأهمية 
مكانتها يف  وتعزيز  امل��راأة،  لتمكن 
جميع امليادين، خ�شو�شاً يف املجال 
اأن  م��وؤك��دة  والتطوعي،  الإن�����ش��اين 

مب�شتويات  تنعم  التي  املجتمعات 
والوعي  ال��ث��ق��اف��ة  م���ن  م��ت��ق��دم��ة 
وامل�������ش���وؤول���ي���ة ون���اب���ع م���ن ال����رتاث 
تربى  ال��ت��ي  والأخ����اق  والتقاليد 

عليها املجتمع .
واأو�شحت مديرة الحتاد الن�شائي 
برنامج  يف  امل��ت��ط��وع��ات  اأن  ال���ع���ام 
للتطوع  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
التخفيف  يف  كبر  ب�شكل  �شاهمن 
م���ن م��ع��ان��اه ال���ف���ق���راء م���ن خال 
الن�شانية  فاطمة  ال�شيخة  حملة 
يف  مهم  ب��دور  تقوم  والتي  العاملية 
ا�شتقطاب وتاأهيل ومتكن ال�شباب 
مل�شاعدة ال�شعوب بكل ثقة واقتدار 
�شمو  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  واأ�����ش����ارت   .
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك بو�شع 
برامج م�شتدامه للعمل التطوعي 
به  تقوم  ال��ذي  الن�شاين  والعطاء 
املراأة حمليا وعامليا بهدف تر�شيخ 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 
الإماراتية  امل����راأة  ل��دى  الإن�����ش��اين 
حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا م���ن خ����ال تبني 
مبادرات ل�شتقطاب وتاأهيل وبناء 
القدرات ومتكن املراأة يف جمالت 

العمل التطوعي .
ف��اط��م��ة بنت  ب��رن��ام��ج  ان  واك�����دت 
اأربعة  على  ي��رك��ز  للتطوع  م��ب��ارك 

التطوعي  وال���ع���م���ل  وال���ت���م���ك���ن 
وال��ع��ط��اء الإن�����ش��اين، وغ��ره��ا من 
املجالت التي تتعلق بال�شاأن العام، 
م��ا اأ���ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز دور امل�����راأة يف 
بفعالية  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
والتطوير  ال����ب����ن����اء  م�������ش���رة  يف 

والتحديث.
ال�شيخة  ح��م��ل��ة  اأن  اىل  واأ�����ش����ارت 
والعاملية  الن�������ش���ان���ي���ة  ف���اط���م���ة 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ت��ق��دم نقلة ن��وع��ي��ة يف 
جمال العمل التطوعي التخ�ش�شي 
للمراأة يف العامل من خال ا�شتثمار 
امل���راأة  وب��الأخ�����س  ل�شباب  ط��اق��ات 
جهود  وت�شجيع  لدعم  املتخ�ش�شة 
واجلمعيات  الإن�شانية  املوؤ�ش�شات 
والف���������راد ل��ل��ع��م��ل ال���ت���ط���وع���ي يف 
جم�����الت خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ات من 
اك�����ش��اب��ه��م م���ه���ارات علمية  خ���ال 
وعملية ميدانية باإ�شراف اكادميية 
والتي تقدم  الن�شاين  للعمل  زايد 
برامج تدريبية تخ�ش�شية يف الية 
التطوعية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��رق  ادارة 
وتنفيذ امل�شاريع الطبية املجتمعية 
وامل�شت�شفيات  ال��ع��ي��ادات  وتنظيم 
العامل  دول  خمتلف  يف  املتحركة 
ومظلة  ت����ط����وع����ي  اإط����������ار  حت�����ت 

اإن�شانية.

بتوجيه من الهيئة الحتادية للموارد الب�سرية

الرتبية �سمن كافة الوزارات تطالب موظفيها بتحديث بياناتهم 
ت�ستهدف ال�سهادات العلمية واملوؤهالت واأية م�ستجدات مدعومة بالأدلة لكل موؤهل

اأكرث من ربع مليون ميني ا�ستفادوا من م�ساعدات الهالل الأحمر يف 39 منطقة باحلديدة

•• دبي – حم�صن را�صد

الوزارة  ب��دي��وان  فئاتهم  بكافة  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفي  كافة  ب��داأ 
اخلدمة  نظام  على  بياناتهم  بتحديث   ، موؤخراً  الرتبوي  وامليدان  واملناطق 
املدنية »بياناتي« املعتمدة من الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية ، 
وذلك فيما يخ�س موؤهاتهم العلمية واملهنية امل�شجلة مبلفاتهم الوظيفية ، 
على اأن يتم حتديث بياناتهم واإ�شافة اأي بيانات م�شتجدة اأو موؤهات اأخرى 
ح�شلوا عليها مدعومة بالأدلة لكل موؤهل ، وجاء ذلك بناء على توجيه من 
قبل الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية ، لكافة املوؤ�ش�شات احلكومية الحتادية 
بالدولة يف تعميم اأويل يونيو املا�شي وتعزيزه بتعميم اأخر للتذكرة الأ�شبوع 

املا�شي ، وح�شلت »الفجر« على كاهما.
على  اإط��ار حر�شها  يف  تاأتي  تلك اخلطوة  اأن  تعميمها  الهيئة يف  واأو�شحت 
رفع م�شتوى اأداء املوارد الب�شرية وتعزيز دور الأنظمة يف احلفاظ على جودة 
البيانات، وبناء قاعدة بيانات اإح�شائية متكاملة للقوى العاملة يف احلكومة 
الحتادية ، لفتة اىل اأن تنقيح املوؤهات العلمية واملهنية ملوظفي احلكومة 
الحتادية ، ياأتي ذلك متا�شياً مع امل�شطلحات العلمية املعتمدة من اجلهات 

الت�شريعية ذات الخت�شا�س يف الدولة.
واأو�شحت الهيئة كيفية الطاع على املوؤهل املدرج للموظفن على النظام 
بعد التحديث وذلك من خال عدة خطوات ياأتي يف مقدمتها الدخول على 
اخلدمة الذاتية، ومن القائمة الرئي�شية، اختيار املوؤهل العلمي، ليتم توفر 

كافة املوؤهات العلمية واملهنية املدرجة �شمن امللف املهني للموظف.
امل��درج يف ملفه املهني غر  املوؤهل  اأن  باأنه يف حال اكت�شاف املوظف  واأف��ادت 
�شحيح، عليه الدخول على اخلدمة الذاتية، ومن القائمة الرئي�شية، عليه 
اختيار املوؤهل العلمي، حتى تتوفر له كافة املوؤهات العلمية واملهنية املدرجة 

�شمن ملفه املهني.
ثم  ال�شحيح،  غر  املوؤهل  اختيار  املوظف  على  يتوجب  �شبق  ما  على  وبناء 
التحديث  الداعمة لعملية  الأدل��ة  اإرف��اق  ذل��ك  بعد  ليتم  اختيار »حت��دي��ث«، 
ومن ثم اختيار خانة »مت التحقق من قبل املوظف« ليتم بعد ذلك ال�شغط 

على »اإر�شال«.
واأ�شارت الهيئة باأنه �شي�شل املوظف عرب بريده اللكرتوين اإ�شعار بتحديث 

املوؤهل العلمي �شمن ملفه املهني فور اعتماده والتحقق منه من قبل اإدارة 
املوارد الب�شرية يف اجلهة التابع لها.

واأبانت الهيئة اأنه يف حال عدم عثور املوظف على موؤهله التعليمي اأو املهني 
�شمن قائمة املوؤهات املتوفرة يف نظام اخلدمة الذاتية، عليه اختيار خانة 
طلب اأن���واع م��وؤه��ات اأخ���رى م��ن على ن��ظ��ام اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة وم���لء كافة 

البيانات واإرفاق الأدلة الداعمة لذلك، ثم ال�شغط على زر املوافقة.
املوؤهل مع املوؤهات املعتمدة من  وتابعت : بعد ذلك �شيتم مطابقة بيانات 
قبل جهات الخت�شا�س يف الدولة، ومن ثم اعتماده عرب النظام الإلكرتوين، 
لي�شل املوظف بعد ذلك اإ�شعار بالربيد الإلكرتوين فور اإ�شافة املوؤهل �شمن 

قائمة الختيارات بعد حتديث بياناته.

•• احلديدة-وام:

ا���ش��ت��ف��اد ن��ح��و 282 األ���ف مي��ن��ي معظمهم م��ن الأط���ف���ال وال��ن�����ش��اء يف 39 
هيئة  وزعتها  التي  الغذائية  امل�شاعدات  من  احلديدة  حمافظة  يف  منطقة 
الهال الأحمر الإماراتي يف غ�شون ال� 40 يوما املا�شية يف اإطار ال�شتجابة 

الإن�شانية الفورية لإغاثة اأهايل املناطق املحررة بال�شاحل الغربي لليمن.
�شمن  توزيعها  وج��اء  غذائية  �شلة  و300  األ��ف��ا   40 امل�شاعدات  ت�شمنت 

حملة اإماراتية م�شتمرة لإغاثة 1.7 مليون مواطن يف حمافظة احلديدة 
التخفيف  للم�شاهمة يف  اإغاثي عاجل  بها يف اطار ج�شر  املحيطة  واملناطق 
من وطاأة معاناة الأ�شر اليمنية واعادة تطبيع احلياة اإىل حمافظة احلديدة 

بعد ثاث �شنوات من التجويع واحل�شار احلوثي.
اليمن  يف  الإم���ارات  لدولة  الإن�شانية  العمليات  مدير  الكعبي  �شعيد  وق��ال 
كبرة  جهودا  تبذل  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  لهيئة  امليدانية  الفرق  اإن 
اإىل  اإي�شال امل�شاعدات الإن�شانية العاجلة  وتتحدى كافة ال�شعاب يف �شبيل 

العمليات  م��ع  التحرير  ليتواكب  امل��ح��ررة  اليمنية  املناطق  يف  م�شتحقيها 
الظروف  جت��اوز  على  وم�شاعدتهم  الأ�شقاء  لإغ��اث��ة  الأ�شا�شية  الإن�شانية 

الإن�شانية ال�شعبة التي ميرون بها.
اإىل مايو   2015 اأب��ري��ل  ال��ف��رتة م��ن  اأ�شهمت خ��ال  وي��ذك��ر ان الم����ارات 
تخ�شي�شها  مت  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ار   3.77 ع��ل��ى  ي��زي��د  مب���ا   2018
والبنية  العامة  واملرافق  والأم��ن  والتعليم  ال�شحة  امل�شتدامة يف  للم�شاريع 
التحتية والإعمار لرفع املعاناة عن 13.8 مليون ميني منهم 5.3 مليون 

1400 مدر�شة و650 مركزاً �شحياً مت تدمرها  طفل .كما اعادت بناء 
خطط  لدعم  دولر  مليون   500 .وق��دم��ت  احلوثية  امليلي�شيات  قبل  من 
2018 ف�شا عن مبلغ  الإن�شانية لليمن لعام  املتحدة لا�شتجابة  الأمم 
اإ�شايف 70 مليون دولر لدعم اإعادة تاأهيل املوانئ واملطارات .. كما اأن�شاأت 
الإمارات مكتبا لتن�شيق امل�شاعدات الإن�شانية يف اليمن ليكون رافداً ملجهود 
لحتياجات  عاجل  ب�شكل  لا�شتجابة  امليدان  يف  العاملة  الدولية  املنظمات 

املت�شررين.
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اأخبـار الإمـارات

جهاز متطور لفح�ض احلاويات مبيناء �سقر
•• راأ�س اخليمة  الفجر

قال حممد املحرزي مدير عام دائرة  جمارك راأ�س اخليمة اأن الدائرة 
احلاويات يف  لفح�س  وت�شغيل جهاز جديد  تركيب  النتهاء من  ب�شدد 
ميناء �شقر. جاء الإعان عن ذلك خال تنظيم الور�شة التي نظمتها 
هات�شي�شون  م��وان��ئ  �شركة  م��ع  بالتعاون  اخليمة  راأ����س  ج��م��ارك  دائ���رة 
راأ���س اخليمة  وذل��ك بح�شور �شعادة الدكتور حممد عبد اهلل املحرزي 
مدير عام الدائرة وال�شيد اأن�شن كوم مدير عام موانئ هات�شي�شون راأ�س 
اخليمة وعدد من م��دراء الإدارات يف جمارك راأ���س اخليمة واملتعاملن 

ملثل  ال��دائ��رة  تنظيم  اأّن  الور�شة  امل��ح��رزي خ��ال  واأك���د   . ل��دى اجلهتننْ
واخلدمات  ور�شالتها  واأهدافها  ب��اأدواره��ا  للتعريف  ياأتي  اللقاءات  هذه 
لهم  املقدمة  الت�شهيات  اإىل  اإ�شافة  لعمائها  تقدمها  التي  امل�شتجدة 
والتي من �شاأنها اأن ت�شرع من وترة اإجناز املعامات والرقي مب�شتوى 

اخلدمات املقدمة لهم.
واأ�شاف اأن الور�شة التي مت تنظيمها ا�شتعر�شت اأهم العمليات اجلمركية 
التي مت�س متعامليها يف الإمارة  والإجراءات اجلمركية الواجب اإتباعها 
من قبل العماء لتخلي�س معاماتهم اجلمركية ف�شًا عن ا�شتعرا�س 
الإجراء اجلديد امل�شتحدث بخ�شو�س الإعفاء من دفع تاأمن ال�شريبة 

احلرة  وامل��ن��اط��ق  �شقر  ميناء  ب��ن  املنقولة  الب�شائع  على  اجلمركية 
ب��راأ���س اخل��ي��م��ة. واأ����ش���ار اإىل اأن���ه مت خ���ال ال��ور���ش��ة ال��ت��ع��ري��ف مبراكز 
�شعادة املتعاملن التي ا�شتحدثتها الدائرة موؤخرا يف عدد من مراكزها 
اأثناء  الرفاهية  من  عايل  م�شتوى  تقدمي  �شاأنها  من  والتي  اجلمركية 
خدمة العماء و�شوًل اإىل اخت�شار اأوقاتهم وت�شهيل اإنهاء معاماتهم 
اجلمركية. وذكر املحرزي اأّن الدائرة ب�شدد النتهاء خال الربع الأخر 
وت�شغيل جهاز جديد لفح�س احلاويات  تركيب  اجل��اري من  العام  من 
من نوع نيوكتك )Nectech( يف ميناء �شقر، وهو جهاز متطور من 
�شاأنه اأن ُي�شرع يف عملية فح�س احلاويات وبالتايل الإ�شراع يف عمليات 

ت�شدير وا�شتراد الب�شائع من واإىل الإمارة. واأو�شح اأن هناك عدداً من 
املبادرات التي ت�شعى الدائرة اإىل تنفيذها ، وت�شمل اإطاق ثمان خدمات 
الكرتونية عرب البوابة الإلكرتونية حلكومة راأ�س اخليمة الإلكرتونية 
اأخ��رى خال  اإط��اق خم�شة ع�شر خدمة  ويعقبها  ال�شهر،  ه��ذا  خ��ال 
املرحلة الثانية والثالثة من امل�شروع، ف�شًا عن تو�شعة نطاق ربط نظام 
ال�شرطة  لي�شمل  ال�شرتاتيجين  ال�شركاء  مع  الإل��ك��رتوين  التخلي�س 
ووزارة ال�شحة، واإطاق املوقع الإلكرتوين اجلديد للدائرة. كما جرى 
خال الور�شة ال�شتماع اإىل ماحظات املتعاملن وال�شتف�شارات املقدمة 

من قبلهم، والتي ت�شهم يف تايف عرقلة اإجناز املعامات.

�سرطة  »طريان  ل���  جوية  طلعة   100
اأبو ظبي« خالل يوليو املا�سي

•• اأبو ظبي-الفجر:

العمليات  بقطاع  اأبوظبي،  �شرطة  ط��ران  اإدارة  نفذت 
يف  املا�شي  يوليو  خ��ال  ج��وي��ة،  100طلعة   ، املركزية 

مدينة اأبوظبي ومنطقتي العن والظفرة.
وت�شمنت الطلعات 34 خا�شة باملهام ال�شرطية، و 47 

تدريبية، و 5 اإ�شعاف جوي، و14 للمهام الأخرى.
مدير  البلو�شي،  ح�شن  اإبراهيم  طيار  العميد  واأو���ش��ح 
عدة  ن��ف��ذت  الإدارة  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  �شرطة  ط���ران  اإدارة 
ت�شمنت    ،2018 زاي����د  ع���ام  م��ع  ان�����ش��ج��ام��ا  م���ب���ادرات 
مبادرة  واإط����اق  ال�����ش��رط��ة،  اأ���ش��دق��اء  ط��اب  ا�شتقبال 

»طيار امل�شتقبل«، وذلك جت�شيداً للم�شوؤولية املجتمعية 
وتعزيز ثقة املجتمع.

واأك����د اأن اأ���ش��ط��ول م��روح��ي��ات ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي جمهز 
باأحدث املعدات الطبية املتطورة، والكادر الب�شري على 
درجة عالية من الكفاءة والحرتافية، من اأجل تقدمي 
�شرعة  يف  تتمثل  متميزة  واإن�شانية  جمتمعية  خدمات 
زمن  يف  ال��ب��اغ��ات  م��واق��ع  اإىل  وال��و���ش��ول  ال�شتجابة 
قيا�شي يف املناطق التي يتعذر الو�شول اإليها، يف الرب اأو 
البحر، لإنقاذ الأرواح ونقل احلالت املر�شية وم�شابي 
لتلقي  التخ�ش�شية  امل�شت�شفيات  اإىل  املرورية  احل��وادث 

العاج الازم.
ويل عهد راأ�ض اخليمة يح�سر اأفراح ال�سحي 

•• راأ�س اخليمة-وام:

 ح�شر �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة م�شاء اأم�س الأول حفل ال�شتقبال 
الذي اأقامه �شعيد علي حلة ال�شحي مبنا�شبة زفاف جنلة 
“ عبدالرحمن “ اإىل كرمية علي حممد ح�شون ال�شحي. 
راأ����س اخليمة  اأق��ي��م يف مركز  ال��ذي   - كما ح�شر احلفل 
معايل   - اخليمة  ب��راأ���س  ال�شيح  منطقة  يف  لاحتفالت 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح وال�شيخ 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  القا�شمي  �شقر  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شقر 
ال�شيوخ  الثقايف وعدد من  الريا�شي  راأ�س اخليمة  لنادي 
وامل�����ش��وؤول��ن واأع��ي��ان ال��ب��اد واأب��ن��اء القبائل وج��م��ع من 
املدعوين والأهل والأ�شدقاء. وقدم �شمو ويل عهد راأ�س 
العرو�شن  واأه��ل  للعري�س  والتربيكات  التهاين  اخليمة 
حياتهما  يكلل  اأن  وج��ل  ع��ز  امل���وىل  �شائا   .. واأق��ارب��ه��م��ا 

بالرفاه ويرزقهما الذرية ال�شاحلة.

معر�ض »قائد ملهم جليل ويف« ينظمه جامع ال�سيخ زايد الكبري
•• ابوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ينظم   
بالتعاون  لل�شور  معر�شاً  الكبر 
م���ع »ج��ام��ع��ة زاي�����د« حت���ت عنوان 
مقر  يف  ويف«،  جل��ي��ل  ملهم  »ق��ائ��د 
�شبتمرب  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  اجل����ام����ع، 
امل���ق���ب���ل؛ ت���زام���ن���ا م���ع »ع�����ام زاي����د« 
املغفور  قيم  لرت�شيخ  منه  و�شعياً 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان -طيب اهلل ثراه، يف جمالت 
البناء والتنمية والعطاء لاإن�شان 
الإم���ارات  دول��ة  داخ��ل  والإن�شانية 
باأهمية  واإمي�������ان�������اً  وخ�����ارج�����ه�����ا، 
يف  املتمثلة  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ومنجزاتهم  ال�شباب  مواهب  دعم 
يف اإث���������راء احل����رك����ة ال���ف���ك���ري���ة يف 
امتدادا  الفعالية  وت��اأت��ي  ال��دول��ة. 
على  افتتاحه  مت  ال��ذي  للمعر�س 
الإن�شاين  للعمل  زاي��د  يوم  هام�س 
مبقر اجلامع خال �شهر رم�شان، 
وذلك  كبراً،  جناحاً  حقق  وال��ذي 
لإت��اح��ة ال��ف��ر���ش��ة ل��ع��دد اأك���رب من 
لاطاع  و�شيوفه  اجل��ام��ع  زوار 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ماآثر  على 

بن �شلطان اآل نهيان .
واأعماًل  ���ش��وراً  امل��ع��ر���س  يت�شمن 
فنية متنوعة عن املغفور له ال�شيخ 

زايد  ال�شيخ  جامع  اأن  اإىل  م�شرة 
ال��ك��ب��ر ق���د ر���ش��خ م��ك��ان��ت��ه ودوره 
وثقافية  دي��ن��ي��ة  م��در���ش��ة  بو�شفه 
اإي�شال  خ�����ال  م����ن  وح�������ش���اري���ة 
قيم  من  امل�شتلهمة  ال�شام  ر�شالة 
الوالد املوؤ�ش�س اإىل العامل؛ ليعك�س 
الإمارات  لدولة  امل�شرقة  ال�شورة 
الراحل،  وقائدها  املتحدة  العربية 
وُيربز اجلهود التي تبذلها الدولة 
الت�شامح  ق��ي��م  اإر�����ش����اء  اأج�����ل  م���ن 
الثقافات  ب��ن  واحل�����وار  والإخ������اء 

واحل�شارات.
يذكر اأن جامع ال�شيخ زايد الكبر، 
الرئا�شة،  ����ش���وؤون  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع 
�شمو  من  ومتابعة  برعاية  يحظى 
اآل نهيان،  ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، وت��اأ���ش�����س املركز 
الثقافية  ل��ل��ح��رك��ة  ن�����واة  ل��ي��ك��ون 
ت��ت��م��ح��ور حول  ال���ت���ي  ال��ف��ك��ري��ة  و 
القيمة  م���ن  ان���ط���اق���ا  اجل����ام����ع، 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تعرب 
ر�شخها  التي  والقيم  املفاهيم  عن 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
يف  املتجذرة  القيم  تلك  نهيان،  اآل 
ال���وج���دان وال���وع���ي، وال��ت��ي ت�شكل 
امتدادا للهوية الوطنية امل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

نهيان-طيب  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل ثراه-، وتتوافق اأهداف املعر�س 
امل��رك��ز يف  اأه����داف  م��ع  وم�شمونه 
املوؤ�ش�س  ال���وال���د  م�����وروث  اإح���ي���اء 

وتخليداً ل�شرته العطرة.
وق��دم��ت ط��ال��ب��ات كلية ال��ف��ن��ون يف 
جامعة زايد، تلك الأعمال الفنية؛ 
احتفاًء بال�شرة العطرة، وم�شرة 
ال����ب����ذل وال���ع���ط���اء ل����زاي����د اخلر 
خال  م����ن  ث���������راه-،  اهلل  -ط���ي���ب 
خمتلفة  فنية  وم��دار���س  اأ���ش��ال��ي��ب 
تعك�س اأ�شالة املواهب وثرائها، اإىل 

بن  متييز  دون  عامة  والإن�شانية 
كانت  اإذ  ج��ن�����س،  اأو  دي���ن  اأو  ع���رق 
احرتام  ا�شتحقت  ال��ت��ي  م�شرته 
العامل كله م�شرة ت�شامح وعطاء.

زايد  ال�شيخ  و�شيحظى زوار جامع 
ما  على  الط���اع  بفر�شة  الكبر 
يت�شمنه املعر�س من �شور واأعمال 
لها،  ل  ومف�شَّ واٍف  �شرح  مع  فنية 
م اأخ�����ش��ائ��ي��و اجل���ولت  ح��ي��ث ي���ق���دِّ
باللغتن  امل��ع��ر���س،  يف  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
معلومات  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
الفذة،  ال�شيخ زايد  حول �شخ�شية 

هذه  مل��ث��ل  داع���م���ا  ال�������زوار  لآلف 
الأن�شطة الثقافية اإذ تتيح ل�شيوف 
جن�شياتهم  مب��خ��ت��ل��ف  اجل����ام����ع 
ف��ر���ش��ة الط������اع ع��ل��ى الأع���م���ال 
والطالبات  ل��ل��ط��ل��ب��ة  الإب���داع���ي���ة 
ل�شيما تلك التي ت�شب يف �شميم 
ر���ش��ال��ت��ه احل�����ش��اري��ة، وال���ت���ي من 
املوؤ�ش�س  الوالد  ماآثر  اأحياء  �شاأنها 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
جذورها  اأر�شى  التي  العليا  وقيمه 

يف جمتمع الإمارات.
اإدارة  مدير  بامطرف  اأم��ل  وقالت 

الو�شائط  تقنيات  توظيف  جانب 
امل��ت��ع��ددة ب�����ش��ورة اإب���داع���ي���ة، تربز 
م���ا اك��ت�����ش��نب م���ن م����ه����ارات خال 

م�شرتهن التعليمية.
املقام  املعر�س  ا�شم  اختيار  وي��اأت��ي 
لأعمال  تر�شيًخا  اجل��ام��ع؛  مبقر 
الأجيال  اأذه��ان  يف  املوؤ�ش�س  الوالد 
امل��ت��ع��اق��ب��ة، وال���ت���ي ُت���رج���م���ت اإىل 
ماآثره  من  م�شتوحاة  فنية  اأعمال 
ليكون  ث��راه-،  اهلل  -طيب  وقيمه، 
نهج الوالد املوؤ�ش�س قدوة لاأجيال 
الوطن  خ���دم���ة  ل��ه��ا يف  ون���ربا����ش���اً 

م�شدر  باتت  التي  النبيلة،  وقيمه 
�شغفهم  مم����ن  ل��ك��ث��ري��ن  اإل����ه����ام 
امل���زي���د م���ن تاريخ  الط�����اع ع��ل��ى 
 . احلافل  اإجن��ازات��ه  و�شجل  حياته 
وتتناغم فكرة تنظيم مركز جامع 
»قائد  ملعر�س  الكبر  زاي��د  ال�شيخ 
ر�شالته  ع��ل��ى  ويف«،  جل��ي��ل  م��ل��ه��م 
احل�شارية يف تخليد ذكرى الوالد 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
اآل نهيان -طيب اهلل ث��راه-، وتعد 
وقيمته  ال��ك��ب��ر  اجل���ام���ع  م��ك��ان��ة 
التي جعلت منه مق�شدا  الثقافية 

مركز  يف  احل�������ش���اري  ال���ت���وا����ش���ل 
بهذه  الكبر،  زاي���د  ال�شيخ  ج��ام��ع 
جامع  مركز  تنظيم  اإن  املنا�شبة: 
املعر�س  لهذا  الكبر  زاي��د  ال�شيخ 
الأن�شطة  من  العديد  �شمن  ياأتي 
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا اجل��ام��ع م��ن اأجل 
ب��ج��وان��ب م��ن �شخ�شية  ال��ت��ع��ري��ف 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، بو�شفه 
ق������دوة حت�����ذو ح����ذوه����ا الأج����ي����ال، 
اإىل  يقود  وترى يف �شرته منهجاً 
حتقيق الأهداف الوطنية الكربى، 

»ال�سحة« توؤكد اكتمال ا�ستعداداتها ملو�سم احلج هذا العام 
•• دبي-وام:

 اأكدت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع ا�شتكمالها كافة ا�شتعداداتها ملو�شم احلج 
هذا العام بتوفر م�شتويات متميزة من اخلدمات ال�شحية املبا�شرة وتاأمن 
جميع امل�شتلزمات الطبية مدعمة بالكادر الطبي والفني املوؤهل للتاأكد من 

�شامة حجاج الدولة وحمايتهم من اأية اعتالت �شحية.
ياأتي ذلك يف اإطار ا�شرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل تقدمي الرعاية ال�شحي�ة 
من  املجتمع  وقاية  ت�شمن  وم�شتدامة  مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�شاملة 
املائمة  وال�شحية  التوعوية  اخل��دم��ات  توفر  على  وحر�شها  الأم��را���س 
حلجاج بيت اهلل احلرام بالتزامن مع احلملة التوعوية عرب و�شائل الإعام 
الوقائية  الإر����ش���ادات  ت��ق��دمي  ت�شمل  ال��ت��ي  الجتماعي  التوا�شل  ومن�شات 
اأداء  اأثناء  ل�شمان �شحة و�شامة احلجاج مبا يقيهم من امل�شاكل ال�شحية 

منا�شك احلج.
املراكز  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  الرند  الرحمن  عبد  ح�شن  الدكتور  واأك��د 
ورعاية  لتنظيم  املعنية  الدولة  موؤ�ش�شات  جهود  تكاتف  الطبية  والعيادات 
لهم  ي�شمن  املقد�شة مب��ا  الأرا���ش��ي  اإىل  امل��ت��واف��دة  ق��واف��ل احلجيج  ���ش��وؤون 
ال�شحة وال�شامة وتاأدية منا�شك احلج على اأكمل وجه دون التعر�س لأي 
م�شاكل �شحية وذلك وفق توجيهات القيادة الر�شيدة بالدولة ومتابعة معايل 
عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع لتقدمي اأعلى 
ب�شحة  املعنية  ال�شلطات  مع  والتن�شيق  للحجاج  الطبية  اخلدمة  م�شتويات 

احلجاج باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
واأو�شح اأن الوزارة و�شعت ا�شرتاتيجية وا�شحة ت�شتند على تاأهيل احلجاج 
رعايتهم  ثم  �شفرهم  موعد  قبل  الإر�شادية  الن�شرات  خال  من  وتوعيتهم 
اإطار  يف  العودة  بعد  متابعتهم  عن  ف�شا  للمنا�شك  تاأديتهم  اأثناء  الكاملة 
ال�شرتاتيجي  هدفها  لتحقيق  ال����وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  التوعوية  احلملة 
بتطوير النظام ال�شحي لوقاية جمتمع دولة الإم��ارات من جميع املخاطر 

والأمرا�س ال�شارية وال�شيطرة عليها.
من جهتها اأ�شارت الدكتورة ندى املرزوقي مديرة اإ دارة الطب الوقائي اإىل 
اأهمية تقدمي امل�شورة قبل ال�شفر بفرتة كافية من اأطباء الرعاية ال�شحية 
على  وال���رد  احل��ج  فري�شة  لأداء  امل�شافرين  �شي�شتقبلون  ال��ذي��ن  الأول��ي��ة 
ا�شتف�شاراتهم واإر�شادهم لتخاذ التدابر الوقائية لتفادي الإ�شابة بامل�شاكل 
ال�شحية اأثناء اأداء فري�شة احلج لتجنب الإنهاك احلراري والإجهاد البدين 
اأثناء التنقل الأمر الذي يزيد من فر�س الإ�شابة ببع�س الأمرا�س وامل�شاكل 

ال�شحية ف�شا عن تقدمي اإر�شادات عن التوعية بالتغذية ال�شحية .
مثل  املزمنة  بالأمرا�س  للم�شابن  خا�شة  توجيهات  هناك  اأن  اإىل  ولفتت 
ال�شكري واأمرا�س القلب وغرها منوهة اإىل اأن الوزارة قامت بالتعاون مع 
الن�شائح  يت�شمن  للحجاج  تثقيفي  كتيب  ب��اإع��داد  قامت  ال�شحية  اجلهات 
املختلفة  ب��الأم��را���س  الإ�شابة  لتفادي  احل��ج  مبو�شم  اخلا�شة  والإر���ش��ادات 

لي�شتفيد منها احلاج اأثناء تاأديته ملنا�شك احلج .
التدابر  اأجن��ح  تعترب  كونها  للتطعيمات  الق�شوى  الأه��م��ي��ة  على  واأك���دت 

الوقائية واأكرثها فعالية لذا ت�شرتط وزارة ال�شحة اأخذ لقاح �شد التهاب 
املتوجهن  كافة  على  ال�شعودية  العربية  اململكة  من  اإلزامياً  ويعد  ال�شحايا 
لأداء احلج قبل دخول اململكة وتقدمي بطاقة التطعيمات الدولية التي تثبت 

اأخذ التطعيم.
تن�شح  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأن  اإىل  امل��رزوق��ي  الدكتورة  واأ�شافت 
احلجاج ب�شرورة اأخذ لقاح الأنفلونزا ولقاح املكورات الرئوية لفئات الأعمار 
ال�شكري  مثل  معينة  �شحية  ح��الت  من  يعانون  الذين  او  اخلم�شن  ف��وق 
واأمرا�س  الكبد  واأمرا�س  الربو  فيها  مبا  الرئة  واأمرا�س  القلب  واأمرا�س 
الكلى والأنيميا املنجلية والأ�شخا�س الذين يعانون من �شعف جهاز املناعة 
والذين يعانون من تلف الطحال اأو انعدامه والذين مت اإجراء زراعة قوقعة 
يوما   15 عن  تقل  ل  بفرتة  اللقاحات  ه��ذه  باأخذ  ين�شح  حيث  لهم  الأذن 
بعثة  رئي�س  ال��زرع��وين  عبدالكرمي  الدكتور  ذك��ر  جانبه  م��ن  ال�شفر.  قبل 
احلج الطبية الر�شمية للدولة اأن البعثة اأجنزت كافة ا�شتعداداتها لتقدمي 
اأف�شل خدمات الرعاية ال�شحية للحجاج وحمايتهم من اأية خماطر �شحية 
الطبي  بالكادر  الطبية مدعمة  امل�شتلزمات  تاأمن جميع  اأنه مت  اإىل  منوها 
بدءا  اأطباء احلمات  به  يقوم  الذي  بالدور احليوي  واأ�شاد  املوؤهل.  والفني 
من ت�شنيف احلجاج اأ�شحاب الأمرا�س املزمنة واإعطائهم العناية اخلا�شة 
اأثناء تواجدهم بالأرا�شي  اأدويتهم ال�شرورية معهم  والتاأكيد عليهم لأخذ 
املقد�شة واحلر�س على التق�شي والإباغ الفوري لإدارة البعثة الطبية عن 

اأي حالة عدوى تظهر بن حجاج الدولة.

وقال اإن بعثة احلج على كامل ال�شتعداد لتوفر الرعاية ال�شحية الكاملة 
للحجاج واأع�شاء البعثة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة .. م�شرا اإىل اأن لدى 
التخ�ش�شات  التي تخدم جميع  الأدوي��ة والأجهزة  البعثة خمزون كايف من 
خلدمة  متنقلة  ميدانية  وع��ي��ادات  ثابتة  ع��ي��ادات  ت�شكيل  مت  حيث  الطبية 
املناوبات  بنظام  تعمل  التي  الطبية  الفرق  خال  من  مواقعهم  يف  احلجاج 

مع احلمات.
الطوارئ  خل��ط  كبرا  اهتماما  ت��ويل  البعثة  اأن  ال��زرع��وين  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
ال�شاخن على مدار ال�شاعة وللخطط املعدة لاإ�شعاف الفوري للمر�شى .. 
داعيا احلجاج اإىل اللتزام بالتعليمات ال�شحية ال�شادرة من وزارة ال�شحة 
ووقاية املجتمع بالدولة الإم��ارات وباململكة العربية ال�شعودية حفاظا على 

�شامتهم وجتنبا لأي �شبب يعيقهم من اأداء منا�شك احلج .
بدوره اأ�شار بدر النجار مقرر جلنة بعثة احلج اإىل حر�س الوزارة على اإ�شعاد 
احلجاج وح�شن ا�شتقبالهم ذهابا واإيابا يف مطارات الدولة وتقدمي التوعية 
الربودة  حتفظ  باملر�شى  خا�شة  حقيبة  وت��وزي��ع  والجتماعية  ال�شحية 
اإن  مو�شحا   .. اأول��ي��ة  اإ���ش��ع��اف��ات  وحقيبة  ي��د  ومعقمات  واحل��ق��ن  ل��اأدوي��ة 
خدمات اللجنة الطبية يف بعثة احلج ت�شمل تقدمي فحو�شات جمانية مثل 
�شغط الدم وال�شكر اإىل جانب التثقيف ال�شحي من خال توزيع الن�شرات 
عناوين  تت�شمن  وبطاقة خا�شة  احلج  اج��راءات  التوعوية حول  والكتيبات 
واأرقام واأ�شماء امل�شوؤولن عن البعثة الطبية يف مكة واملدينة التابعة لبعثة 

الإمارات الر�شمية للتوا�شل يف حال ال�شرورة .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

دع���ت ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، اإىل اأخ���ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر ع��ن��د �شحب 
الأم��وال من ماكينات ال�شراف الآيل يف ال�شاعات املتاأخرة ليًا ، 
من  امل�شاعدة  قبول  اأو  البطاقة،  على  ال�شري  الرقم  كتابة  وع��دم 
اإنهاء عملية ال�شحب واحل�شول على الأموال خ�شية  الغرباء بعد 
من التعر�س لل�شرقة، وذلك يف  اإطار حملتها »�شفر اآمن« بالتعاون 
ب���الإج���راءات  للتوعية  ال����دويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع 
الوقائية للجمهور وخ�شو�شاً امل�شافرين اأثناء �شفرهم وتواجدهم 

خارج الدولة.
وحثت على اتخاذ التدابر الوقائية الازمة، عند ال�شفر، بتاأمن 
امل�شاكن واملقتنيات الثمينة واإحكام اأغاق الأبواب وال�شتعانة باأي 
من الأقارب اأو الأ�شدقاء بالتاأكد من عدم وجود اأية اآثار تدل على 
ومل�شقات  وبرو�شورات  ال�شحف  البيت مثل  اأح��د يف  وج��ود  ع��دم 

الدعاية وغرها.
ون�شح، العقيد الدكتور حمود �شعيد العقاري مدير اإدارة ال�شرطة 

املجتمعية، باإخفاء الأموال عن عيون الف�شولين ، وجتنب �شحب 
ببطاقة  وال���ش��ت��ع��ان��ة  التنقل،  اأث��ن��اء  ك��ب��رة  مالية  مبالغ  وح��م��ل 
�شحب  بعد  طريقك  يعرت�س  من  لكل  اللتفات  وع��دم  الئتمان، 
اأثناء  �شخ�س يقرتب منك  اأي  م��ن  والن��ت��ب��اه  واحل���ذر  الأم����وال، 

ال�شحب من ال�شراف الآيل.
واأو�شح اإن احلفاظ على املمتلكات م�شوؤولية تتطلب احلفاظ عليها 
الأماكن  املركبات يف  وت��رك  واإي��ق��اف  امل��ن��ازل،  بتامن  ال�شفر  عند 
الإن��ذار للحماية من  اأجهزة  اإغاقها وتركيب  املخ�ش�شة واإحكام 
امل��خ��اط��ر يف ح���الت ال���ط���واري، داع��ي��اً اإىل الت�����ش��ال ب��رق��م غرفة 
ت�شكل  معلومات   توفر  ح��ال  يف  ،و  احلاجة  عند   999 العمليات 
اأهمية لدى ال�شرطة يتم التوا�شل مع خدمة اأمان 8002626. 
اأو  ال��ط��ارئ��ة  ال��دول��ة يف احل���الت  واأك���د ���ش��رورة توا�شل مواطني 
الدولة  بعثة  اأو  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  م��ع  الزم���ات 
الت�شجيل  على  واحلر�س   ،0097180044444 الرقم  على 
www. يف خ��دم��ة »ت��واج��دي »ق��ب��ل ال�شفر ع��رب م��وق��ع ال����وزارة

UAE MOFA الذكي  تطبيقها  او   mofa.gov.ae

••عجمان-وام:

مرافق  على  هونان  مقاطعة  من  �شيني  وفد  اطلع 
العمليات  وغ���رف���ة  ع��ج��م��ان وجت��ه��ي��زات��ه��ا،  ���ش��رط��ة 
والتحكم  الرقابة  اأنظمة  باأحدث  امل��زودة  اجلديدة 
دار  “عجمان  م�����ش��روع  م��ع  مبا�شر  ب�شكل  املت�شلة 
اعرب  ال�شيني  للوفد  ا�شتقباله  وخ��ال  الأم����ان«. 
النعيمي  اهلل  عبد  بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  �شعادة 
لا�شتفادة  تطلعه  ع��ن  عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
م���ن اخل�����ربات ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف جم���ال ت��ع��زي��ز الأم���ن 
القانونية  وال�����ش��وؤون  ال�����ش��ام��ة  و����ش���وؤون  والأم�����ان 

�شرح  كما  هونان..  مقاطعة  مع  العاقات  وتوطيد 
اأف�شل  توجه دولة الإم��ارات وروؤيتها باأن تكون من 
ن�شبة  وتخفي�س  وال�شامة،  الأم��ن  يف  العامل  دول 
ال��وف��ي��ات ال��ن��اجت��ة ع��ن ح����وادث ال�����ش��ر واجلرائم 
املقلقة، مما يرفع ن�شبة ال�شعور بالأمن. �شم الوفد 
م�شتثمرين ورجال اأعمال وم�شوؤولن عن ال�شامة 
وال�شوؤون القانونية برئا�شة ال�شيد هوانغ قوان�شون 
ال�شوؤون  للجنة  العام  املدير  الوطنية  اللجنة  ع�شو 
ح�شر  ه��ون��ان.  مقاطعة  يف  والقانونية  ال�شيا�شية 
اللقاء العميد عبد اهلل اأحمد احلمراين نائب قائد 
عام �شرطة عجمان، والعميد مبارك خلفان الرزي 

مدير املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شاحية، والعميد علي 
حميد امل�شيبي نائب مدير عام اإدارة املوارد واخلدمات 
امل�شاندة، العقيد عبداهلل �شيف املطرو�شي مدير عام 
العمليات ال�شرطية، والعقيد حممد �شيبان �شويدان 
ال��ذي��ن رح��ب��وا بزيارة  ال��ع��ام،  ال��ق��ائ��د  م��دي��ر مكتب 
الوفد موؤكدين على عمق العاقة بن اإمارة عجمان 
ال�شيد  عرب  جانبه  من  ال�شينية.  هونان  ومقاطعة 
الغامرة  �شعادته  عن  الوفد  رئي�س  قوان�شون  هوانغ 
بزيارة �شرطة عجمان والتعاون الكبر الذي تبذله 
يف �شبيل تعزيز الأمن والأمان، موؤكداً على �شرورة 

تبادل اخلربات والتجارب الناجحة بن الطرفن.

الإح�سان وف��د �سين��ي يزور �سرط��ة عجم��ان جلمعية  رقمي  تربع  األف   20
اخلريية بعجمان �سهريًا

•• اأبوظبي –الفجر:

العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ������رة  دع����ت 
والبلديات جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
الت�شجيل  يف  ال�����ش��روع  اإىل  والأف�����راد 
وفتح ح�شاباتهم على من�شة اخلدمات 
ليتمكنوا  ه����ب(  )����ش���م���ارت  ال���ذك���ي���ة 
اخلدمات  حزمة  م��ن  ال�شتفادة  م��ن 
تتيحها  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة  ال���رق���م���ي���ة 
ت�شهد  وال���ت���ي  مل��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا،  ال����دائ����رة 
م�شرة  م�شتمرين،  وت�شاعدا  تطورا 
التحول  م�����ش��روع  تنفيذ  ب�شدد  اأن��ه��ا 
الرقمي بحيث ت�شل اإىل معدل 100 
الرقمية مع نهاية  % من اخلدمات 

العام احلايل.
اإطاق  اأن��ه��ا توا�شل  ال��دائ��رة  واأك���دت 
يتوافق  مبا  تباعاً  الرقمية  اخلدمات 
املتعاملن  وت��ط��ل��ع��ات  متطلبات  م��ع 
الر�شا  م�����ش��ت��وى  اأع���ل���ى  اإىل  و����ش���ول 
وال�شركاء  امل��ج��ت��م��ع  ق��ب��ل  م���ن  ال���ع���ام 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ن، ك���م���ا ت���ق���ع ه���ذه 
اخلدمات �شمن اإطار مبادرات الدائرة 
الكامل  الرقمي  التحول  اإىل  الهادفة 
ل��ل��خ��دم��ات، وال����ذي وج���ه ب��ه �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س 
لارتقاء  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شموه  لنهج  وف��ق��اً  ك��اف��ة  ب��اخل��دم��ات 
والذي  ال�����ش��دي��دة،  احلكيمة  وروؤي���ت���ه 
لن تقف نتائجه عند اإ�شعاد املتعاملن 
وح�شب بل اإن فوائده �شتكون متعددة 
و���ش��ت��وؤث��ر يف ع���دة حم����اور م��ن��ه��ا رفع 
البلديات،  ل��دى  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة 
واحلفاظ على البيئة، وت�شريع وترة 

التنمية امل�شتدامة.
���ش��م��ن الإط������ار ذات�����ه اأط��ل��ق��ت دائ����رة 
والبلديات  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
)بلدية  الثاثة  بلدياتها  خ��ال  من 
منطقة  ب���ل���دي���ة  اأب����وظ����ب����ي،  م���دي���ن���ة 
 11 ال��ع��ن(  مدينة  بلدية   ، الظفرة 
خدمة رقمية جديدة منها 4 خدمات 
الإيجارية  ال��ع��ق��ود  بت�شجيل  تتعلق 

تدخل  لأي  احل����اج����ة  دون  رق���م���ي���اُ 
م��ن ق��ب��ل م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ات، وذلك 
جت�شيدا ل�شعي الدائرة نحو موا�شلة 
وفقاً  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  م�������ش���روع 
ل��ل��ج��دول ال��زم��ن��ي، وت��اأك��ي��داً حلر�س 
الرتقاء  ع��ل��ى  وال��ب��ل��دي��ات  ال����دائ����رة 
اخل���دم���ات حتقيقاً  ب���ج���ودة  امل�����ش��ت��م��ر 
لل�شركاء  ودع���م���اً  امل��ج��ت��م��ع  لإ����ش���ع���اد 
التنمية  ومتطلبات  ال�شرتاتيجين 

امل�شتدامة.
اأك������دت �شامة  ال�����ش��ع��ي��د ذات�����ه  ع��ل��ى 
توثيق  م�������ش���روع  م���دي���ر  ال���ظ���اه���ري 
ال��ع��ق��ود الإي��ج��اري��ة يف ب��ل��دي��ة مدينة 
الرقمية  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  ال���ع���ن 
خلدمات  ال���ذك���ي  ال���دخ���ول  تت�شمن 
نافذة  عرب  اليجارية  العقود  توثيق 
https:// ال���ب���ل���دي���ة   خ�����دم�����ات 
m s e r v i c e s . d m a .
اأجن����زت  abudhabi.ae حيث 
البلديات ربط خدمات توثيق العقود 
الذكي  ال��دخ��ول  نظام  مع  اليجارية 
الدخول  املتعاملن من  والذي ميكن 

امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى خ���دم���ات ال��ع��دي��د من 
اجلهات احلكومية املحلية والحتادية 
�شهولة،  بكل  الهوية  رق��م  با�شتخدام 
العقود  توثيق  نظام  مل�شتخدم  وميكن 
الذكي  الدخول  ا�شتخدام  اليجارية 
و�شيتعرف النظام على ملف املتعامل 
ال�شابق وتوحيد امللفن يف ملف واحد 

ب�شكل تلقائي وبكل ي�شر. 
واأ�شافت اأنه ومبوجب نظام الت�شجيل 
اأ�شبح  الإي���ج���اري���ة  ل��ل��ع��ق��ود  ال��رق��م��ي 
الأف�������راد تفعيل  امل���وؤج���ري���ن  ب���اإم���ك���ان 
خ���دم���ات ت��وث��ي��ق الل���ك���رتون���ي���ة عرب 
الر�شوم  ودف�����ع  الل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
وال���ب���دء ب��ا���ش��ت��خ��دام اخل���دم���ات دون 
البلديات  م��ك��ات��ب  ل���زي���ارة  احل���اج���ة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل اخل����دم����ات الل���ك���رتون���ي���ة، 
وم���ا ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل اإل زي����ارة امل��وق��ع
https://mservics.dma.
وال�����دخ�����ول    abudhabi.ae
وتقدمي  ال��ذك��ي  ال��دخ��ول  با�شتخدام 
ط����ل����ب ت���ف���ع���ي���ل خ������دم������ات ت���وث���ي���ق 
اإعامه  و�شيتم  ف��وري��اً  الل��ك��رتون��ي��ة 

مب��وع��د ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام عرب 
ت��ق��دم الدائرة  ن�����ش��ي��ة، ح��ي��ث  ر���ش��ال��ة 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ال���ت���دري���ب  خ���دم���ات 
املتعاملن  راح��ة  على  حر�شاً  النظام 
وت����ق����دمي ال����دع����م ال��ل��وج�����ش��ت��ي لهم 
ليتمكنوا من ا�شتخدام نظام ت�شجيل 
ال���ع���ق���ود الإي����ج����اري����ة ال���رق���م���ي بكل 

فعالية.
واأ����ش���ارت اأن���ه اأ���ش��ب��ح ب��اإم��ك��ان ماك 
اإدراج  طلب  على  التقدمي  ال��ع��ق��ارات 
عرب  اليجارية  وال��وح��دات  العقارات 
�شالفاً  امل���ذك���ور  الل���ك���رتوين  امل���وق���ع 
دون احلاجة لزيارة مكاتب البلديات، 
ر�شالة  ال��ع��ق��ار  م��ال��ك  اإىل  و�شت�شل 
الطلب،  ب��ت�����ش��ج��ي��ل  ف����وري����ة  ن�����ش��ي��ة 
وع��ن��د الن��ت��ه��اء م��ن ال��ط��ل��ب �شت�شل 
اأخ���رى  ن�شية  ر���ش��ال��ة  امل��ت��ع��ام��ل  اإىل 
الر�شوم  املدرج ودفع  العقار  لت�شجيل 

عرب املوقع.
اأنه  نوهت  املتعاملن  على  وت�شهيا 
باإمكان املتعاملن دفع ر�شوم ت�شجيل 
عرب  اليجارية  وال��وح��دات  العقارات 

احلاجة  دون  الل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع 
مكاتب  اإىل  ال�����ش��خ�����ش��ي  ل��ل��ح�����ش��ور 
البلديات،  فبعد اأن ت�شل اإىل املتعامل 
العقار،  اإدراج  ط��ل��ب  اإمت�����ام  ر���ش��ال��ة 
ميكنه الدخول اإىل املوقع ودفع ر�شوم 
اإفاده  ت�شجيل العقار وا�شتام �شهادة 

ت�شجيل عقار مبا�شرة وفورياً.
العقود  ت�����ش��ج��ي��ل  ن���ظ���ام  وي��ت�����ش��م��ن 
الإي���ج���اري���ة ال��رق��م��ي خ��دم��ة اأخ���رى 
ح�شاب  يف  ر���ش��ي��د  اإي������داع  يف  ت��ت��م��ث��ل 
من  الكبر  لاإقبال  ون��ظ��را  امل��وؤج��ر، 
اإيداع  خدمة  على  واملوؤجرين  امل��اك 
ل�شتخدامها  املوؤجر  ح�شاب  يف  مبلغ 
ال��ع��ق��ود فقد  ت�شجيل  ر���ش��وم  دف���ع  يف 
اأمت�����ت ال����دائ����رة ن��ق��ل خ���دم���ة اإي�����داع 
ر�شيد الكرتونياً دون احلاجة لزيارة 
مكتب اخلزينة يف البلديات، و�شت�شل 
امللبغ  ب��اإي��داع  ن�شية  ر�شالة  املتعامل 

والر�شيد املتبقي.
ب�شاأن  ال��ظ��اه��ري  ���ش��ام��ة   وك�شفت 
خلدمات  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول  خ��ط��ة 
ن�شبة  اأن  اليجارية  العقود  ت�شجيل 

التحول ارتفعت من ٪35 اىل 65٪ 
بعد اإطاق املرحله الأوىل، وتوا�شل 
رحلة  ا�شتكمال  على  العمل  ال��دائ��رة 
ل��ت�����ش��م��ل تقدمي  ال���رق���م���ي  ال���ت���ح���ول 
خال  وذل�����ك  امل���وؤج���ر  اإىل  خ���دم���ات 
���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب امل��ق��ب��ل، م�����ش��رة اأن 
 100٪ حتويلها  مت  التي  اخل��دم��ات 
ت��دخ��ل موظف  رق��م��ي��ة وف��وري��ة دون 
املتعامل  ح����اج����ة  ودون  ال���ب���ل���دي���ة 
احل�شور اإىل مراكز البلدية ومقارها 
)zero visit services( توفر 
 6،638 ع��ل��ى م��راج��ع��ن ال��ب��ل��دي��ات 
وي�شتخدمها  للمراكز  �شنوية  زي���ارة 
 2،273 و  م������وؤج������راَ   16،469
اللكرتونية  للخدمات  م�شتخدماً 
الإق�����ب�����ال على  رف�����ع  و���ش��ت�����ش��اه��م يف 

ا�شتخدام اخلدمات اللكرتونية.
اخلدمات  حزمة  اأن  م��وؤك��دة  وتابعت 
ت�شمل:  ال��ع��ق��ود  لت�شجيل  ال��رق��م��ي��ة 
اللكرتونية،  توثيق  خدمات  تفعيل 
موؤجر)خا�س  ح�����ش��اب  م���ع  ال���رب���ط 
الأوىل(، طلب  امل��رح��ل��ة  يف  ب���الأف���راد 

التدرب على ا�شتخدام اخلدمات،اإيداع 
موؤجر،ت�شجيل  ح�����ش��اب  يف  ر���ش��ي��د 

الوحدات اليجارية .
املا�شي  العام  من  �شابقة  مرحلة  ويف 
رقميا  مت حتويل عدد من اخلدمات 
نف�شها،  ال��ل��ح��ظ��ة  يف  اأي�����ش��ا  ل��ت��ن��ج��ز 
الرقمية  وف��رت هذه اخلدمات  حيث 
1200 زيارة باليوم ملراكز البلديات 
وهذه اخلدمات تت�شمن: اإن�شاء عقد 
اي���ج���ار، تعديل  اي��ج��ار،جت��دي��د ع��ق��د 
عقد ايجار، اإلغاء عقد ايجار،  اإغاق 
اخلدمات  ه��ذا  وت�شكل  اي��ج��ار،  عقد 
املعامات  جم��م��وع  م��ن   93٪ ن�شبة 
البلديات  يف  ����ش���ن���وي���اً  ت���ق���دم  ال���ت���ي 
اأق��ل من  املعامات يف  اإجن��از  ومعدل 

دقائق.  5
اأحمد  اأكد  را�شد  على �شعيد مت�شل 
املزروعي مدير اإدارة تطوير وحت�شن 
الإج��راءات يف بلدية منطقة الظفرة 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ��������رة  اأن 
رقمية  خدمات  �شبع  موؤخرا  اأطلقت 
تتعلق  خ��دم��ات  اأرب���ع  ت�شمل  ج��دي��دة 

ب��ال��ب��ي��ان��ات امل��ك��ان��ي��ة وث���اث خدمات 
اأن  م�شراً   ، املجتمع  بخدمات  تتعلق 
الرقمية  املكانية  ال��ب��ي��ان��ات  خ��دم��ات 
اإحداثيات  ت��وف��ر  خ��دم��ة  تت�شمن: 
بيانات  توفر  وخدمة  اأر����س،  قطعة 
اإ�����ش����دار خرائط  وخ���دم���ة  م��ك��ان��ي��ة، 
ورقية، وخرائط رقمية، اأما اخلدمات 
املجتمع  اإىل  امل����وج����ه����ة  ال���رق���م���ي���ة 
ال�شواطئ،  ح��ج��ز  خ��دم��ة  ف��ت�����ش��م��ل: 
وخدمة حجز املاعب، وخدمة حجز 

احلدائق رقمياً.  
ا�شتخدام  اأن  امل�����زروع�����ي  واأ������ش�����اف 
اخلدمات الرقمية ي�شتهدف تقلي�س 
يتم  بحيث  للبلديات  املراجعن  عدد 
تقدمي اخلدمات البلدية للمتعاملن 
ب�شورة �شريعة وذاتية حيث اإنهم لن 
البلديات  ب��زي��ارة  مطالبن  ي��ك��ون��وا 
املدعمة  الوثائق  وت��ق��دمي  لانتظار 
خدماتهم.  على  للح�شول  املطلوبة 
العديد  هنالك  �شيكون  اأن��ه  واأو���ش��ح 
م������ن امل�����ن�����اف�����ع امل�����ب�����ا������ش�����رة وال����غ����ر 
الكامل  ال��رق��م��ي  ل��ل��ت��ح��ول  امل��ب��ا���ش��رة 
خل���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة، ك��م��ن��اف��ع ت����وؤدي 
لدى  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  رف���ع  اإىل 
واجتماعية  بيئية،  ومنافع  البلدية، 

واقت�شادية.
واأو���ش��ح امل��زروع��ي اأن ال��دائ��رة حتقق 
مت�شارعاً  وا�شتقطابا  ك��ب��را  جن��اح��ا 
اخلدمات  م��ن  امل�شتفيدين  لأع�����داد 
التحولت  ه��ذه  اأن  م�شراً  الرقمية، 
ت��ع��ك�����س ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��ي��م��ة من 
اأرقى  تقدمي  على  احلري�شة  القيادة 
اخل�����دم�����ات، وت��ب�����ش��ي��ط الإج���������راءات 
الر�شا  م�����ش��ت��وى  اأع��ل��ى  اإىل  و���ش��ول 
ال��ب��ل��دي يف  ال��ن��ظ��ام  اأداء  ال���ع���ام ع���ن 
الدائرة  اأن  بالذكر  اأبوظبي. اجلدير 
 39 الآن  وحتى  اأب��ري��ل  منذ  اأطلقت 
اخلدمات  مت�شمنة  رق��م��ي��ة  خ��دم��ة 
الذكر وهي  ال�شالفة  الإح��دى ع�شرة 
م�شتمرة يف م�شروع التحول الرقمي 
املن�شود  الهدف  ال�شامل حتى حتقيق 
وهو %100 من اخلدمات الرقمية 

املتكاملة .

حققت 39 خدمة رقمية من اأبريل حتى الآن ودعت املتعاملني للت�سجيل يف من�سة اخلدمات الذكية )�سمارت هب(  

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تطلق 11 خدمة رقمية جديدة منها 7 للبيانات املكانية و 4 خدمات لت�سجيل العقود الإيجارية )توثيق(

�سمن حملة �سفر اآمن ... �سرطة اأبو ظبي تدعو للحذر 
عند �سحب الأموال من ال�سراف الآيل لياًل

•• عجمان-وام:

ومبعدل  تلقيها  ع��ن  بعجمان  اخل��ري��ة  الإح�����ش��ان  جمعية  اأع��ل��ن��ت   
األف معاملة تربع رقمي عرب بوابة اخلر الإلكرتونية   20 �شهري 

املخ�ش�شة جلمع التربعات من املح�شنن وفاعلي اخلر.
اأن بوابة  اإ�شماعيل املدير التنفيذي للجمعية  واأو�شح الدكتور حقي 
“ اخلر “ تتيح متابعة مراحل التربعات حتى و�شولها اإىل الأ�شر 
امل�شتفيدة عرب كود يخ�س امل�شتخدم كما هو ال�شاأن بالن�شبة للحالت 

عجمان  يف  ب��ه  معمول  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  اأن  اإىل  منوها  للدعم  املتلقية 
وراأ�س اخليمة. واأ�شار اإىل اإجناز ما ن�شبته 75 يف املائة من التعامل 
الكرتونيا مبختلف امل�شتويات داخل اإدارات واأق�شام اجلمعية .. موؤكدا 

اأنها �شتبلغ 100 يف املائة مطلع العام 2019.
ويف �شياق مت�شل لفت الدكتور حقي اإىل اأن جمعية الإح�شان اخلرية 
يف  املتخ�ش�شة  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  لدعم  متحركا  كر�شيا   40 وف��رت 
عجمان  من  كل  يف  الهمم  واأ�شحاب  ال�شن  كبار  فئة  على  الإ���ش��راف 

وال�شارقة.

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 121780

باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات  ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، ابوظبي الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/01/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 99106 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
جموهرات وت�شمل ال�شاعات وزمامات )مرابط( لأكمام القم�شان ودبابي�س الزينة . 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/03 
وحتى تاريخ: 2028/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395

EAT 43094

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 121781

باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات  ذ.م.م
 وعنوانه: �س.ب. 130001 ، ابوظبي الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/01/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 99107 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
املاب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/03 
وحتى تاريخ: 2028/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395

EAT 43095

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 121782

باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات  ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، ابوظبي الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/01/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 99108 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
 ، الريا�شية  املباريات  تنظيم   ، الريا�شية  الأن�شطة   ، ال�شيارات  �شباقات  اأح��داث  تقدمي  خدمات 

توفر ت�شهيات ريا�شية ، توقيت املنا�شبات الريا�شية . 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/03 

وحتى تاريخ: 2028/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395

EAT 43096 يعلن ق�شم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �شيرجي فارما
بطلب لت�شجيل العامة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 290617          بتاريخ : 16/04/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شيرجي فارما.
وعنوانة : �س.ب 233986، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
لاإ�شتعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شرات 
الطبي واأغذية للر�شع والأطفال، ل�شقات ومواد �شماد، مواد ح�شو الأ�شنان و�شمع طب الأ�شنان، مطهرات، 

م�شتح�شرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب.
الواق�عة بالفئة: 05

و�شف العامة : كلمة Polysitol بالأحرف الاتينية بخط مميز باللون البنف�شجي و �شكل عامة يف 
اجلانب الأمين باللونن البنف�شجي والوردي كما مو�شح بال�شكل املرفق.

ال�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العامات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 109762

باإ�شم : مب�شر افتخار �شايف �شيخ افتخار �شايف

 وعنوانه: دبي المارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2008/03/26 وامل�شجلة حتت الرقم: 109762 

�سورة العالمة

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/03/26 

وحتى تاريخ: 2028/03/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395
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العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�شم ال�شركة : حممد ا�سماعيل عبداهلل لتجارة مواد البناء - �ش ذ م م   
العنوان : حمل 26 ملك حممد عقيل عبدالواحد فكري - نايف  - هو العنز - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 679645  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1105663  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��اه،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/8/1  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/8/1   وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  وم�ساركوه حما�سبون  الكتبي  املعن  
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي 
- القوز الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاه 
 لت�شفية  حممد ا�سماعيل عبداهلل لتجارة مواد البناء - �ش ذ م م   
ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ  2018/8/1   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/8/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : ترانز جلوب ملتي ميديا انرتبرايزز - �ش ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 1 ملك عبداهلل ما ح�شن عو�شي - ديرة - نايف  ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م    557426 : الرخ�شة  رق��م    ، ذات م�شوؤولية حم��دودة   :
يف  التاأ�شر  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب     67864
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاه  باإنحال ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
  2018/7/16 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/7/16 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن بيت املعرفة لتدقيق 
القرهود     - الزرعوين  عبدالرحمن  مكيه  112 ملك  رقم  : مكتب  العنوان  احل�سابات  
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 2833622-04 م�شطحباً  : 2830100-04  فاك�س  هاتف 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات 
 : ال��ق��ره��ود   هاتف  ال��زرع��وين -  ال��ع��ن��وان : مكتب رق��م 112 ملك مكيه عبدالرحمن   
2830100-04  فاك�س : 2833622-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
ملتي  ترانز جلوب  لت�شفية   اأع��اه  املذكور  امل�شفي  تعين  باأنه قد مت  بدبي 
دب���ي بتاريخ   ق���رار حم��اك��م  ان��رتب��راي��زز - �ش ذ م م   وذل���ك مب��وج��ب  ميديا 
2018/7/16  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/16 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  ، م�شطحباً معه كافة  اأعاه  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4914 (

املنذر / كيفن كري�شتوفر دي - بريطاين اجلن�شية 
املنذر اليه / فاح جابر علي عامر الحبابي - اإماراتي اجلن�شية

جمهول حمل القامة 
حيث ان املنذر اليه قد قام بتحرير ال�شيك رقم 500008 بقيمة 100.000 درهم 
�شرف  دون  وارجت��ع  املنذر  ل�شالح  ال�شامي  ابوظبي  م�شرف  على  م�شحوب 
لذلك ينذركم املنذر ب�شرعة �شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره 100.000 درهم 
اآ�شفن لتخاذ كافة  �شن�شطر  واإل  تبليغكم  تاريخ  ا�شبوع من  اق�شاه  يف موعد 

الجراءات القانونية الازمة وحتميلكم الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4753 (

املنذر :  ال�شويب للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : �شل�شلة اخلليج التجارية - موؤ�ش�شة فردية 

عن  امل�شتحق  الإي��ج��ار  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
الي��ج��ار جتدد  عقد  ان  )36( حيث  رق��م  للم�شتودع  اجل��دي��دة  الفرتة 
من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة بدون �شداد وذلك خال مدة 30 
يوما من تاريخ هذا الإعان واإل �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات 

القانونية التي حتفظ له حقه.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2016/614  تنفيذ عقاري      

مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2015/523 عقاري كلي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )394524.05 درهم( ، �شاما للر�شوم وامل�شاريف 

طالب العان : طالب التنفيذ : ها�شم نا�شر عبداهلل ح�شن 
املطلوب اعانه : املنفذ �شده : 1-جلف ديفيلوبرز - �س م ع - جمهول حمل القامة. 

عن  ع��ب��ارة  وه��ي  اخلا�شة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : الإع���ان  مو�شوع 
عقارات مبنطقة وادي ال�شفا 7 والوحدات ارقام 1139-1140-1137-1138 وفاءا للمبلغ 
وقدره )394524.05( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. بناء على قرار 

املحكمة ال�شادر بتاريخ  2018/7/29
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/204  ا�صتئناف تنفيذ جتاري 

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-راأ���س للهند�شة - �س ذ م م   جمهول حمل 
م ع وميثله /  - �س  التجاري  دب��ي  بنك  امل�شتاأنف /  ان  القامة مبا 
ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  قد   - ال�شام�شي  �شليمان جابر  نا�شر حمد 
بالدعوى رقم : 2018/146 ا�شكال وحددت لها جل�شه يوم  الربعاء  
 ch1.B.7 املوافق 2018/8/29   ال�شاعة 17.30 م�شاء  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/946  ا�صتئناف جتاري   
ال��ع��ام��ة - ذات  ل��ل��ت��ج��ارة  ال���رم���ال  ���ش��رك��ة ذات  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-  اىل 
/امل�شرف  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حم���دودة   م�شوؤولية 
القرار/  ا�شتاأنف  قد  امل�شرف   - اخلارجية  والتجارة  لا�شتثمار  العربي 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/2170 جتاري كلي بتاريخ 2018/4/29    
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2018/10/7  ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

 مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
   يف  الدعوى 2017/601  عقاري كلي 

جمهول  م   م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  متقي  ح�شن  1-ام���ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ م�شرف الإم����ارات ال���ش��ام��ي - ���س م ع  ق��د اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ اتفاقية الجارة وت�شليم العقار والزام 
املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )1.465.394.94 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2018/8/5  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1001  احوال نف�س م�صلمني 

القامة  حمل  جمهول  ال�شيد   ا�شماعيل  كمال  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ نورا احمد حامد احمد بندراي وميثله / امنة ابراهيم حممد 
ح�شن املح�شن   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بالطاق للخلع 
وال��زام املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء  املوافق  2018/9/5  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  رقم )6( يف مبنى 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود   منطقة  يف  ال�شخ�شية  الأح���وال 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2565  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1- �شركة اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات املاحية - دبي 
امل��دع��ي/ خ��دم��ات ترنتي  - ذ م م )جيمو�س دب��ي( جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
امليكانيكية - �س ذ م م - فرع وميثله / ح�شن علي ح�شن علي البناي  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
تاريخ  من   ٪12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   24.000(
املوافق  الثنن  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة 
2018/8/13 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/60  عقاري جزئي                 
ذ م م  جمهول حمل  ا�شتيت -  ري��ال  املدعي عليه / 1-�شركة كوينز لن��د  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بطي عبداهلل حممد بطي اجلمري - قد اأقام عليك 
 406373( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من 
التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق   تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
2018/8/28  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1247  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-م�شاريع راجي�س - موؤ�ش�شة فردية 2-اي�شواري باي دلومل كيولين 
3-رايف دهولومل دهولومل كيولين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
عليك  اأق��ام  قد   - ال�شام�شي  جابر  �شليمان  حمد  نا�شر   / وميثله  ع  م  �س   - التجاري 
والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2090204.71( وق��دره  مببلغ 
املعجل با  بالنفاذ  �شمول احلكم  و  التام  ال�شداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  12٪ من 
كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2018/9/10  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

اإنذار عديل بالن�صر 
)  2018/ رقم ) 20820 

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: �شربجي�س غنغادرا بنيكر �شودر�شانان �شودهر�شنا.  

درهم   )22،141.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��ال  نتيجة 
وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شت�شطر املنذره لتخاذ الإجراءات 
نوع  من   ) دبي   /Q/ خ�شو�شي   /19030  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
املنذر مع حفظ  )تويوتا ياري�س–  هات�شباك ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 20814 /2018 (

املنذره : دنيا للتمويل ذ.م.م .
املنذر اإليه: حممد عزام عبداملجيد.  

درهم   )41،493.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��ال  نتيجة 
وذلك خال اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شت�شطر املنذره لتخاذ الإجراءات 
نوع  من   ) دب��ي   /R/ خ�شو�شي   /29353  ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)تويوتا كورول–  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 20792 /2018 (

املنذر : بنك ابوظبي الول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �شابقا (  .
املنذر اإليه : ان �شو �شانغ.  

درهم   )30،028.17( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
P/ دبي ( من  51035/ خ�شو�شي /الفئة  ال�شيارة رقم )  التنفيذية على 
نوع )هوندا   اكورد –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم ) 20793 /2018 (

املنذر : بنك ابوظبي الول ) حاليا ( بنك ابوظبي الوطني ) �شابقا (  .
املنذر اإليه : ان �شو �شانغ.  

درهم   )42،149.91( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
P/ دبي ( من  70461/ خ�شو�شي /الفئة  ال�شيارة رقم )  التنفيذية على 
نوع )XC60  فولفو –  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ش���م ال�شركة : “ اجلزيرة الزرقاء للتجارة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 241924  عن�وانها : حمل رقم 3 ملك ف��ردان علي ف��ردان الفردان 
– ديرة - اخلبي�شي ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 46816  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شر يف ال�شجل التجاري لديها بانحال ال�شركة املذكور اعاه ، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/02/26( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/02/26(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لاعمال - رقة البطن 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لاعمال  - رقة البطن   مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شر  مت  قد   ، باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
 « الزرقاء للتجارة  » اجلزيرة  املذكور اعاه للقيام بت�شفية  امل�شفي  لديها بتعين  
)�����س.ذ.م.م( وعنوانها  : حمل رق��م 3 ملك ف��ردان علي ف��ردان ال��ف��ردان – دي��رة - 
بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذل��ك  اخلبي�شي  
)2018/02/26( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/02/26(   وعلى 
من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لاعمال - رقة البطن -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العان.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة
ا�ش���م ال�شركة : “ اركولوجي برنتك�س لت�شميم وانتاج العانات “ )�س.ذ.م.م(  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���ات عن 
وقت  لإدارة  ال����ذك����ي  ال���ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 
ال��ف��ع��ال��ي��ات مثل  الن���ت���ظ���ار يف م���واق���ع 
النظام  وي��ت��ي��ح  وامل�����وؤمت�����رات،  امل���ع���ار����س 
للهيئة معرفة عدد زوار تلك الفعاليات، 
وبالتايل اإمكانية توفر العدد الازم من 
و�شائل النقل ومركبات الأجرة، كما يتيح 
املتوفرة  امل��رك��ب��ات  ع��دد  معرفة  ل��ل��رك��اب 

والزمن الفعلي املتوقع لانتظار.
العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  واأ���ش��اد 
ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق 
واملوا�شات، بالنظام الذكي لإدارة وقت 
الهيئة  م�شاعي  يج�ّشد  ال��ذي   ، النتظار 
لتحقيق روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
ال�شيخ  و���ش��م��و  اهلل(،  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل مكتوم  ح��م��دان ب��ن حممد ب��ن را���ش��د 
التنفيذي،  املجل�س  ويل عهد دبي رئي�س 
ب��ال��ت��ح��ول ن��ح��و امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة وجعل 
العامل،  الأذك�����ى يف  امل��دي��ن��ة  دب���ي  اإم�����ارة 
ت��ق��دمي خ��دم��ات واأداء يفوق  م��ن خ��ال 
اإ�شعاد  اإىل  و���ش��وًل  املتعاملن  ت��وق��ع��ات 
ال���ن���ا����س، م����وؤك����داً ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة على 
التطوير امل�شتمر للخدمات التي تقدمها 

النتظار وفقاً  للمتعاملن، وتقليل مدة 
لأف�شل املمار�شات العاملية.

وا�شتمع �شعادة مطر الطاير  ل�شرح من 
ال�����ش��ي��د اأح��م��د ه��ا���ش��م ب��ه��روزي��ان املدير 
العامة،  امل��وا���ش��ات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
رقابة  اإدارة  نبهان مدير  وال�شيد حممد 
لإدارة  الذكي  النظام  النقل، عن  اأن�شطة 
وقت النتظار يف الفعاليات، الذي جاءت 
لتح�شن  الهيئة  ج��ه��ود  اإط���ار  يف  فكرته 
وتطوير عملية اإدارة الفعاليات وطوابر 
الن��ت��ظ��ار، وت��ق��دمي خ��دم��ة نقل متميزة 
�شيما  ل  ل��ل��ج��م��ه��ور،  ال�������ش���ع���ادة  حت���ق���ق 

ان ع���دد ال��ف��ع��ال��ي��ات يف دب���ي ي��زي��د على 
و�شول  ويعترب  �شنوياً،  فعالية   500
وم����غ����ادرة ال�������زوار ب�����ش��ه��ول��ة م���ن موقع 
الازمة  امل��وا���ش��ات  وت��وف��ر  الفعالية، 
اأي فعالية، حيث  اأه��م عوامل جن��اح  من 
بزيارات  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  ق����ام 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  مل��واق��ع  م��ي��دان��ي��ة متنوعة 
اإمارة دبي، للوقوف على اأبرز املاحظات 
على  للح�شول  املتعاملن  واح��ت��ي��اج��ات 
مركبات الأج��رة، ثم قام بدرا�شة �شاملة 
ملواقع الفعاليات والتعرف اإىل التحديات 
التي تواجه املتعاملن عند طلب مركبة 

جاءت  عليه  وب��ن��اء  الفعالية،  يف  الأج���رة 
فكرة النظام الذكي لإدارة وقت النتظار 
يف الفعاليات، ومتت جتربته يف فعاليتن 
العاملي  التجاري  دبي  ُمقامتن يف مركز 
ملدة �شبعة اأيام، وا�شتفاد من النظام 12 
مدى  على  الفعاليتن  يف  متعامل  األ��ف 
متعامل   1700 مب��ع��دل  اأي������ام،  ���ش��ب��ع��ة 
ي���وم���ي���اً، ك��م��ا مت ت��ط��ب��ي��ق��ه ع��ل��ى اإح����دى 
ب��واب��ات دب��ي م��ول مل��دة يومن، واظهرت 
انتظار  مدة  انخفا�س  التجربتن  نتائج 
ال��رك��اب ملركبات الأج���رة، وارت��ف��اع ن�شبة 

ر�شا املتعاملن.

وي��ت��ك��ون ال��ن��ظ��ام م��ن ���ش��ا���ش��ات يف بداية 
ومنت�شف ونهاية طابور النتظار، وجهاز 
لتحديد ع���دد ال����زوار ون���وع اخل��دم��ة يف 
قيا�س  ا�شتبيان  وج��ه��از  ال��ط��اب��ور،  ب��داي��ة 
ر�شا املتعاملن، واخلادم الرئي�س لأجهزة 
ل���ق���راءة لوحات  احل��ا���ش��وب، وك���ام���رات 
امل��رك��ب��ات الأج�����رة ع��ن��د م��دخ��ل وخمرج 
موقع الفعالية، وكامرات اأفقية ملراقبة 

الفعالية عن ُبعد.
رقابة  على وحدة  اأي�شا  النظام  وي�شتمل 
عبارة  وه��ي  املتنقلة،  الذكية  الفعاليات 
الأجهزة  ب���اأح���دث  م��رك��ب��ة جم��ه��زة  ع���ن 
ال���ذك���ي���ة وك����ام����رات ر�شد  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
لت�شهيل  ذك���ي���ن  وم��ك��ت��ب��ن  م���ت���ط���ورة، 
والتوزيع  م��رك��ز احل��ج��ز  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل 
وم����رك����ز ال���ت���ح���ك���م امل�����وح�����د، واجل����ه����ات 
وت�شاهم  للفعالية،  امل�شاندة  احلكومية 
ك��ب��ر يف تنظيم  ب�����ش��ك��ل  ال����وح����دة  ه����ذه 
ورقابة خدمات نقل الركاب يف الفعاليات 
الكبرة، و�شيتم م�شتقبًا ربطها مبركز 
رقابة املوا�شات الذكي لتخدم اأكرث من 

كربى. فعالية   23
الأجرة  مركبات  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
وها  دب��ي  )تاك�شي  ت�شمل  التي  دب��ي  يف 
ت��اك�����ش��ي و����ش���رك���ات الم���ت���ي���از( ن��ق��ل��ت يف 
 87 ال��ع��ام اجل����اري  ال��ن�����ش��ف الأول م��ن 

مليوناً و849 األف راكب.

•• دبي-الفجر:

بناًء على توجيهات �شعادة اللواء عبد 
اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة 
دبي، تراأ�س �شعادة اللواء خبر خليل 
القائد  م�شاعد  امل��ن�����ش��وري  اإب��راه��ي��م 
العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، رئي�س 
الجتماع  »ع����ي����ون«،  م�������ش���روع  جل��ن��ة 
ال�����راب�����ع ل��ل��ج��ن��ة امل���������ش����روع ال����ه����ادف 
ذات  بالكامرات  املراقبة  لو�شع نظم 
عدداً  تتبع  كالتي  ال��ذك��ي��ة  التقنيات 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  م��ن اجل��ه��ات 
يف م��ن��ظ��وم��ة اأم��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حتت 
اإ�����ش����راف ���ش��رط��ة دب����ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
عدد من ال�شركاء يف القطاع اخلا�س 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  وبدعم وم�شاركة 
وذل������ك بهدف  امل���ع���ن���ي���ة،  احل���ك���وم���ي���ة 
على  املخت�شة  الأجهزة  قدرات  تعزيز 

وف��اع��ل��ي��ة وحرفية  ب��ك��ف��اءة  ال��ت��ع��ام��ل 
عالية مع كل ما يخ�س اأمن الفرد اأو 
املجتمع، ل�شيما مع حتقيق اإمارة دبي 
معدلت مرتفعة يف منو ال�شتثمارات 

والقت�شاد وال�شياحة. 
املن�شوري  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  وا���ش��ت��م��ع 
نادي  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  خ��ال 
ُم��ف�����ش��ل حول  ���ش��رح  اإىل  ال�����ش��ب��اط، 
امل�شروع  يف  ال�شابقة  الإجن���از  مراحل 
ال����ذي اع��ت��م��ده ���ش��ع��ادة ال��ق��ائ��د العام 
حكومة  خطة  اإط���ار  يف  دب��ي  ل�شرطة 
ال�شطناعي،  ل��ل��ذك��اء  للتحول  دب���ي 
دبي  �شرطة  ل�شرتاتيجية  وت��ن��ف��ي��ذاً 

.2021-2016
 كما واطلع اللواء املن�شوري بح�شور 
اأع�����ش��اء جل��ن��ة م�����ش��روع » ع��ي��ون« من 
ومراكز  ال��ع��ام��ة  الإدارات  م���دي���ري 
ال�������ش���رط���ة وم�����ن خم��ت��ل��ف ال����دوائ����ر 

احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع اخل���ا����س، على 
امل�شتقبلية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
5 مراحل،  ل��ل��م�����ش��روع، وامل��ك��ون��ة م��ن 
الفرتة  خ��ال  تنفيذها  �شيتم  وال��ت��ي 
ال��زم��ن��ي اخلا�س  امل��ق��ب��ل��ة واجل������دول 

بالتنفيذ.
اللواء  ن��ق��ل  الج���ت���م���اع،  ب���داي���ة  ويفيِ 
العام  القائد  �شعادة  املن�شوري حتيات 
جلنة  اأع�شاء  كافة  اإىل  دب��ي  ل�شرطة 
�شعادة  اأن  م���وؤك���داً  »ع���ي���ون«،  م�����ش��روع 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ي����ويل م�����ش��روع عيون 
اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة وي��ق��دم دع��م��ه الكامل 
على  اإخراجه  اأج��ل  العمل من  للجنة 
م�شتوى عاملي، م�شددا يف الوقت ذاته 
ال��ع��ام ي�شعى  ال��ق��ائ��د  ���ش��ع��ادة  اأن  ع��ل��ى 
م���ن خ����ال امل�������ش���روع لإي����ج����اد نظرة 
للمواطنن  اأمنة  لبيئة  الأمد  طويلة 

واملقيمن.

اأن  على  املن�شوري  ال��ل��واء  و���ش��دد  كما 
العمل الأمني يتطلب التطوير ب�شكل 
اأج��ل تعزيز الأم��ن والأمان  دائ��م من 
للنا�س وحت�شن املجتمع، واأن م�شروع 
عيون يهدف اإىل خلق منظومة اأمنية 
ت��ع��م��ل م����ن خ�����ال كافة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
التقنيات  ا���ش��ت��غ��ال  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��اء 
احلديثة واملتطورة وتكنولوجيا الذكاء 
والتقليل  ملنع اجلرمية،  ال�شطناعي 
من وفيات احل��وادث املرورية، ور�شد 
الظواهر ال�شلبية يف املناطق ال�شكنية 
وال�شتجابة  واحل��ي��وي��ة،  وال��ت��ج��اري��ة 
الباغ،  ورود  قبل  للحوادث  الفورية 
وا�شتباقها  ب��الأح��داث  التنبوؤ  وكذلك 

قبل وقوعها.
امل�شروع  اإن  امل��ن�����ش��وري،  ال��ل��واء  وق���ال 
القرار  اتخاذ  عملية  دعم  يف  �شي�شهم 
املناطق  ج���م���ي���ع  ت��غ��ط��ي��ة  و�����ش����م����ان 

وال�شتغال  وال�����ط�����رق،  احل���ي���وي���ة 
خال  من  الب�شرية  للموارد  الأم��ث��ل 
الب�شري  ال����ت����دخ����ل  ن�����ش��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل 
وخا�شة يف جمالت الر�شد والتحليل 
يعد  امل�����ش��روع  ان  م�شيفاً  وامل��راق��ب��ة، 
ترجمة فعلية ل�شرتاتيجية الإمارات 
للتحول للذكاء ال�شطناعي، والعمل 

ك��ف��ري��ق واح����د م���ع ك��اف��ة اجل���ه���ات يف 
لأهدافها  وحت��ق��ي��ق��اً  دب�����ي،  ح��ك��وم��ة 
اخلا�شة بالعتماد عليها يف اخلدمات 
�شتى  يف  وتطبيقها  البيانات  وحتليل 
العمل بكفاءة وفاعلية ودمج  ميادين 
دبي  �شرطة  الأول يف  خ��دم��ات اخل��ط 
الذكاء  خ��ال  من  للجمهور  املقدمة 

ال�شرطية  العمليات  يف  ال�شطناعي 
الرئي�شية منها.

اجلاف  جمال  العميد  ق��دم  ب���دوره، 
مدير الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية 
»عيون«،  م�����ش��روع  ومن�شق  ب��ال��ن��ي��اب��ة، 
الإجناز  ُمف�شًا حول مراحل  �شرحاً 
املا�شية،  ال��ف��رتة  خ���ال  امل�����ش��روع  يف 

فيما قدمت �شركة ايكوم �شرحاً حول 
العمل  وخطة  امل�شروع  تنفيذ  مراحل 
مركز  ا���ش��ت��ع��ر���س  ف��ي��م��ا  امل�شتقبلية، 
ا�شتخدام  املرقبات جتربته يف  �شرطة 
ال��ذك��ي��ة ���ش��م��ن منطقة  ال���ك���ام���رات 
بالتعاون  نفذتها  والتي  اخت�شا�شه، 

مع �شركة دهوا و�شرطة ت�شانغ غان.

جمل�ض اأ�سحاب الهمم يف �سرطة دبي 
يبحث خططه امل�ستقبلية

•• دبي-الفجر:

اجتماعه  دب��ي،  �شرطة  يف  الهمم  اأ�شحاب  جمل�س  عقد 
�شعود  الدكتور  الرائد  بح�شور  2018م،  للعام  الرابع 
في�شل الرميثي، رئي�س املجل�س، ونائبه املازم اأول عبد 
اهلل ال�شام�شي، وباقي الأع�شاء، ذلك بهدف بحث خطط 

املجل�س امل�شتقبلية اخلا�شة باأ�شحاب الهمم.
املجل�س  حر�س  الرميثي،  �شعود  الدكتور  الرائد  واأك��د 
لأ�شحاب  دب����ي  ���ش��رط��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 
التوجهات  ع���ن  وامل��ن��ب��ث��ق��ة   ،2021/2016 ال��ه��م��م 

ال�شرتاتيجية العامة ل�شرطة دبي.

وا���ش��ت��ع��ر���س الج��ت��م��اع م���ا مت اإجن������ازه م���ن ال���ق���رارات 
يف  وامل�شاركة  ومهامهم،  الأع�����ش��اء  وتكاليف  ال�شابقة، 
وم�شاكن  م��ب��اين  وت��اأه��ي��ل  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  اجل��وائ��ز 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  متطلبات  م��ع  لتتنا�شب  دب��ي  �شرطة 
العاملن  اأبناء  الهمم من  اأ�شحاب  والرتكيز على دمج 
ل���ربام���ج املجل�س  ت��ن��ف��ي��ذاً  ب��امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك  ال���ق���وة  يف 
واأهدافه يف دمج ومتكن اأ�شحاب الهمم بطرق ابتكارية 
ورائدة، وتقدمي خدمات متميزة وذكية لهم وفق اأف�شل 
ال��ع��امل��ي��ة. ويف خ��ت��ام الج��ت��م��اع، �شكر رئي�س  امل��م��ار���ش��ات 
لتعزيز  املبذولة  جهودهم  على  الأع�شاء  كافة  املجل�س 

�شمعة �شرطة دبي كجهة �شديقة لأ�شحاب الهمم.

تراأ�ش الجتماع الرابع للجنة املُخت�سة يف نادي ال�سباط

اللواء املن�سوري يطلع على �سري العمل يف م�سروع »عيون«

متت جتربته يف مركز دبي التجاري العاملي و )دبي مول(

)طرق دبي( تطبق نظامًا ذكيًا لإدارة وقت النتظار يف الفعاليات 

•• العني-وام:

الدرعي  ثعلوب  بن  �شامل  اإىل  العزاء  واج��ب  نهيان  اآل  بن طحنون  الدكتور من�شور  ال�شيخ  قدم 
واإخوانه بوفاة املغفور لها والدتهم وذلك لدى زيارته جمل�س العزاء يف منطقة ال�شعيبة مبدينة 

العن.
وعرب ال�شيخ الدكتور من�شور بن طحنون اآل نهيان عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة 
واأبناء الفقيدة .. �شائا املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 

اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.

من�سور بن طحنون يعزي �سامل بن 
ثعلوب الدرعي بوفاة والدته

•• دبي-الفجر:

اأحمد حممد  اللواء طيار  �شعادة  �شهد 
ب��ن ث���اين ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي 
طالب   478 تخريج  حفل  بالوكالة، 
وط���ال���ب���ة ����ش���م���ن ب���رن���ام���ج ال��������دورات 
�شرطة  جمل�س  نظمه  ال��ذي  ال�شيفية 
دبي الطابي حتت �شعار » �شيفنا اأمن 
و���ش��ع��ادة ....اب��ت��ك��ار وق��ي��ادة«، وذل��ك يف 
منطقة »ال�شيتي ووك« بح�شور اللواء 
القائد  م�شاعد  املن�شوري  خليل  خبر 
العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، والعميد 
العام  القائد  م�شاعد  الغيثي  اهلل  عبد 
من   وعدد  بالوكالة،  العمليات  ل�شوؤون 

ال�شباط والأفراد واأولياء الأمور .
وق����ال ال���ل���واء اب���ن ث���اين اإن ال�����دورات 
ال�����ش��ي��ف��ي��ة ه�����ذا ال����ع����ام اخ��ت��ل��ف��ت عن 

لحتفائنا  ن��ظ��را  ال�����ش��اب��ق��ة،  الأع������وام 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  وم��ب��ادئ  بقيم 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
19 جن�شية  “عام زايد”، وان�شمام  يف 
الطلبة  م����ن  ع���رب���ي���ة  وغ�����ر  ع���رب���ي���ة 
وال��ط��ال��ب��ات يف اإم������ارة دب����ي م���ن عمر 
18 ع��ام��ا، وه��و م��ا ير�شخ  وحتى   12
احل�شاري،  والتوا�شل  الت�شامح  ثقافة 
ال�شتثمار  يف  لروؤيته  ا�شتكمال  وميّثل 
يف الإن�شان ليغدو فعال اإيجابيا متعدد 
م�شاية  على  ق��ادر  وامل��واه��ب،  الثقافات 
باملجتمع  والنهو�س  احل�شاري  الركب 

اإىل اأعلى درجات التقدم.
الربامج  اأن  ث����اين  اب����ن  ال���ل���واء  واأك�����د 
ال�شيفية التي ُو�شعت روعي فيها اتباع 
م��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��م��ي��ة يف اخ��ت��ي��ار حمتوى 
وتدريبات  دورات  م��ن  ال���ربام���ج  ت��ل��ك 

الطلبة  عقول  يغذي  مب��ا  ومعلومات، 
ويرتقي  حياتهم،  واأ���ش��ل��وب  ونفو�شهم 
ب��ف��ك��ره��م، وي��و���ّش��ع م��دارك��ه��م يف �شتى 

�شخ�شيتهم،  وي��ب��ن��ي  احل��ي��اة،  م��ن��اح��ي 
وقت  و�شلبيات  ال�����ش��وء  رف��ق��ة  ويقيهم 

الفراغ.

وب����ّن ال���ل���واء اب���ن ث���اين اأن ال�����دورات 
فكري  وح�شن  اأمني  مطلب  ال�شيفية 
عليهم  ويعود  الطلبة  عقول  يحت�شن 

مرحلة  ف��ي��ه  يعي�شون  ���ش��ن  يف  بالنفع 
اندفاع، منوها اإىل اأهمية القرتاب من 
وتطلباتهم  طموحاتهم  وتلبية  اأبنائنا 

اإميانا  واجل�شدية،  والعقلية  الفكرية 
ب�����اأن ال���ش��ت��ث��م��ار احل��ق��ي��ق��ي ي��ك��م��ن يف 
باعتبارهم  ال�شابة،  ال��ق��ي��ادات  �شناعة 
وبناة  التنمية  واأ���ش��ا���س  ال��وط��ن  ع��م��اد 
امل�شتقبل وحموره، ما ي�شتلزم و�شعهم 

على اأجندة الأولويات.
عرو�شا  ال���ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل  ت�������ش���م���ن 
وت����دري����ب����ات ع�������ش���ك���ري���ة، واأخ����������رى يف 
اأ���ش��ال��ي��ب ال���دف���اع ع���ن ال��ن��ف�����س اأداه�����ا 
الطلبة، اإىل جانب تقدمي �شرطة دبي 
والكاب  الفارهة  لل�شيارات  لعرو�س 
البولي�شية، وقد لقت فعاليات احلفل 
تفاعا كبرا من اأفراد املجتمع، الذين 
حر�شوا على التقاط ال�شور التذكارية 

مع العرو�س.
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  ُيذكر 
امل�شاركة  باب  اأعلنت عن فتح  كانت قد 

الطاب  لكافة  ال�شيفية  دورات��ه��ا  يف 
اجلن�شيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  وال��ط��ال��ب��ات 
من عمر 12 وحتى 18 عاما، وت�شمل 
الغو�س،  ال��ف��رو���ش��ي��ة،  ت��ع��ل��م  ال�����دورات 
الت�شوير،  الإل����ق����اء،  ف���ن  امل��و���ش��ي��ق��ى، 
التطوع،  القيادة،  الإيجابية،  ال�شداقة 
ال����ولء، ال��ت��ع��اي�����س، ال��ت�����ش��ام��ح، تدريب 
امل�شاة، احل�س الأمني، �شابط امل�شتقبل، 
دب��ي على  �شرطة  دورات حر�شت  وه��ي 
نفو�س  يف  ت��ع��ززه  مل��ا  بعناية  اخ��ت��ي��اره��ا 
بالنتماء،  ال�شعور  تعميق  من  الطلبة 
وثقافة احرتام القانون، وغر�س �شفات 
الوقت  واإدارة  وال���ن���ظ���ام  الن�����ش��ب��اط 
بالنف�س،  وال��ث��ق��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة،  وحت��م��ل 
باإيجابية،  طاقاتهم  ت�شتثمر  اأنها  كما 
وكل ذلك من �شاأنه تاأ�شي�س جيل قادر 

على خدمة جمتمعه.

النهائية يف ال�سيتي ووك العرو�ش  اأّدوا  وطالبة  طالبًا   478

ب��ن ث�ان��ي ي�سه��د احلف���ل اخلتام��ي لدورات �سرط��ة دب��ي ال�سيفي��ة
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/باك اند ويت للماب�س والهدايا 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1223760 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�شاحة 1.20*4 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/باك اند ويت للماب�س والهدايا
BLACK AND WHITE GARMENTS AND GIFT

 اىل/نيو باك اند وايت للتجارة العامة
NEW BLACK AND WHITE GENERAL TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املاب�س الرجالية اجلاهزة- بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع ماب�س الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الحذية الرجالية- بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�شاط/حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية- بالتجزئة )4771906(

تعديل ن�شاط/حذف بيع البطانيات والبيا�شات اجلاهزة وال�شرا�شف- بالتجزئة )4751004(
تعديل ن�شاط/حذف متجر متعدد الق�شام )4719001(

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395
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•• اأبوظبي-وام:

كرم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
خريجي  الطلبة  الت�شامح  وزي��ر  نهيان 
املرحلة الأوىل من برنامج “موهبتنا” 
ال���ذي اأط��ل��ق��ه ���ش��ن��دوق ال��وط��ن خال 
الطلبة  دع����م  ب���ه���دف  اجل������اري  ال���ع���ام 
العلمي  الأداء  واأ����ش���ح���اب  امل��وه��وب��ن 
لابتكار  حا�شنة  بيئة  وتوفر  املتقدم 
اآفاق  اإىل  التعليم  مبنظومة  والرت��ق��اء 
اأو�شع وم�شتويات عاملية ت�شهم يف اإعداد 
جيل اإماراتي لديه القدرة على �شناعة 

م�شتقبل اأف�شل.
ج���اء ذك خ���ال احل��ف��ل ال���ذي ع��ق��د يف 
جامعة خليفة باأبوظبي بح�شور �شعادة 
ال��ق��ا���ش��ي م��دي��ر ع���ام �شندوق  حم��م��د 
املزروعي  ك��رمي��ة  وال���دك���ت���ورة  ال��وط��ن 
م�شت�شارة رئي�س دائرة التعليم واملعرفة 
التعليم  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل����دي����ر 
واأولياء  وم�شوؤولن  ب��الإن��اب��ة  املدر�شي 

اأمور الطلبة اخلريجن.
مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  واأ�شاد 
م�شاريع  ت��ف��ق��ده  خ����ال   - ن��ه��ي��ان  اآل 
الطلبة املوهوبن امل�شاركن - بربنامج 
“ موهبتنا “ الذي يواكب ا�شرتاتيجية 
الدولة يف حتفيز الأجيال النا�شئة على 

البداع والبتكار.
ودعا معاليه الطلبة اإىل التحلي دائماً 
م�شراً   .. بالنف�س  وال��ث��ق��ة  ب��ال��ط��م��وح 

عليهم  تعتمد  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل 
ريادتها  م�����ش��رة  مل��وا���ش��ل  امل�شتقبل  يف 

ومتيزها يف �شتى املجالت.
القا�شي  حم���م���د  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
برنامج  اإن  الوطن  �شندوق  عام  مدير 
اكت�شاف  اإىل  ي���ه���دف  “موهبتنا” 
وت����ط����وي����ر ال�����ك�����ف�����اءات وامل����وه����وب����ن 
الإم���ارات���ي���ن م���ن ط��ل��ب��ة امل���دار����س مبا 
الوطن  �شندوق  اأول��وي��ات  مع  يتما�شى 
ال��ه��ادف��ة ل��دع��م امل��وه��وب��ن م��ن خال 
التعليم  منظومة  تطوير  يف  امل�شاهمة 
اإىل اآفاق اأو�شع وم�شتويات عاملية توؤدي 
ق����ادر على  اإم����ارات����ي  اإع������داد ج��ي��ل  اإىل 

�شناعة م�شتقبل اأف�شل.
اأنه   - احل��ف��ل  خ���ال  كلمته-  يف  واأك����د 
ال��ربن��ام��ج مت  م���ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى امل����واه����ب الإم����ارات����ي����ة 
اأبوظبي  اإم������ارة  يف  امل����دار�����س  ل���ط���اب 
وحتديداً يف املرحلة من ال�شف ال�شاد�س 
ولغاية ال�شف الثامن يف جمال العلوم 
دائرة  بالتعاون مع  والريا�شيات وذلك 
وجائزة  اأب��وظ��ب��ي  يف  وامل��ع��رف��ة  التعليم 
ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم ل����اأداء 

التعليمي املتميز.
الربنامج  خ����ال  مت  اأن�����ه  اإىل  ول���ف���ت 
اكت�شاف اأكرث من 100 طالب موهوب 

�شيفي  برنامج  يف  منهم   50 ادراج  مت 
موهبتهم  وت��ن��م��ي��ة  م��ع��ارف��ه��م  لإث������راء 
الربنامج  اأن  اإىل  م�شرا   .. امل��ج��ال  يف 
تعليمية  دورات   4 ت�����ش��م��ن  ال�����ش��ي��ف��ي 
الت�شفر  مكثفة ذات جودة عالية وهي 
الهند�شي  وال��ت�����ش��م��ي��م  وال��ري��ا���ش��ي��ات 
خال  تنفيذها  مت  ال��ط��ران  وهند�شة 
اأ���ش��ب��وع��ن ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأف�����ش��ل مركز 
يف العامل لتنمية املوهوبن وهو مركز 
�شركائنا  م���ن  وب���دع���م  ه��وب��ك��ن��ز  ج����ون 

ال�شرتاتيجين والأكادميين.
الفرتة  ه��ذه  طيلة  اأن���ه  القا�شي  واأك���د 
امل�شاركون يف الربنامج  اكت�شب الطلبة 

علمية  م��������واد  خ�������ال  م�����ن  امل����ع����رف����ة 
الثانوية  متقدمة على م�شتوى املناهج 
تطوير  يف  ����ش���اع���دت���ه���م  واجل���ام���ع���ي���ة 
الربنامج  اأن  اإىل  ول��ف��ت  م��ه��ارات��ه��م. 
خال  م��ن  انعك�س  كبرا  جناحا  حقق 
متكن الطاب امل�شاركن من م�شاعفة 
امل��واد وذلك  العلمي يف هذه  حت�شيلهم 
حت�شيلهم  متو�شط  زي����ادة  خ���ال  م��ن 
7 يف امل���ائ���ة ف��ق��ط اإىل  ال���درا����ش���ي م���ن 
وهو ما يوؤكد على قدرة  املائة  يف   70
الطاب على ا�شتيعابه مثل هذه املواد.

التالية  امل��رح��ل��ة  يف  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���اف 
م���ع �شركاء  ب��ال��ع��م��ل  ال��ط��ل��ب��ة  ���ش��ي��ق��وم 

ال�شندوق ال�شرتاتيجين من القطاع 
اخل��ا���س ع��ل��ى م�����ش��روع ت��خ��رج ميكنهم 
وترجمتها  امل��ع��رف��ة  ه���ذه  تطبيق  م��ن 

على اأر�س الواقع.
وتوجه بال�شكر اإىل جميع ال�شركاء على 
دعمهم م�شراً اإىل اأن هذه الكوكبة من 
ال��ك��ف��اءات امل��واط��ن��ة ال��ت��ي تخرجت من 
باملعرفة  تت�شلح  واأ���ش��ب��ح��ت  ال��ربن��ام��ج 
امل�شبقة واجلاهزية تعد ثمرة للحر�س 
وال���ت���ع���اون م���ع ال�����ش��رك��اء ل��ل��ع��م��ل على 
الر�شيدة  قيادتنا  روؤي���ة  تلبية  ترجمة 
لدولتنا  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  ���ش��ن��اع��ة  يف 

واأجيالنا القادمة.

وق����ال : “ اإن����ه ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي مت 
�شنعمل  الأوىل  دورت�������ه  يف  حت��ق��ي��ق��ه 
يف ����ش���ن���دوق ال���وط���ن وب���ال���ت���ع���اون مع 
املزيد  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح  على  �شركائنا 
الربنامج  يف  للم�شاركة  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
اأي�شاً  �شنقوم  كما  ال��دول��ة  اإم���ارات  م��ن 

با�شتهداف فئات عمرية اأخرى«.
واأكد حممد القا�شي مدير عام �شندوق 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����ش��ري��ح��ات  ال���وط���ن يف 
الوطن  ���ش��ن��دوق  اإن  “وام”  الإم�����ارات 
املوهوبن  واإم��ك��ان��ي��ات  ب��ق��درات  ي��وؤم��ن 
يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���دول���ة ول���ذل���ك مت 
تنفيذ ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال��ت��ي اأ���ش��ف��ر عن 

مرحلته  يف  م���وه���وب   100 اك��ت�����ش��اف 
الربنامج  نتائج  اأن  م��وؤك��داً   .. الأوىل 
متميزة وحقق الطلبة تطوراً كبراً يف 

م�شتوياتهم العلمية.
اأن ال��ربن��ام��ج - ال��ذي عقد  واأ���ش��ار اإىل 
باأبوظبي - ركز على  يف جامعة خليفة 
ا�شتك�شاف املواهب يف عدد من املجالت 
ال�شرتاتيجية  الهمية  وذات  احليوية 
والت�شميم  الهند�شة  م��ب��ادئ  فيها  مب��ا 
وع������ل������وم ال�������ط�������ران وال����ري����ا�����ش����ي����ات 

والت�شفر.
يتعاون  الوطن  �شندوق  اأن  اإىل  ولفت 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  م��ع  ال��ربن��ام��ج  يف 
التعليم  دائ�������رة  وم���ن���ه���ا  الك����ادمي����ي����ة 
اأب��وظ��ب��ي وج��ام��ع��ة خليفة  وامل��ع��رف��ة يف 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  ج��ان��ب  اإىل 
من  وجمموعة  بدعم  امل��ب��ادرة  وحتظى 
فيهم  مب��ن  ال�شرتاتيجين  ال�����ش��رك��اء 
وجمموعة  للت�شنيع  ���ش��رتات��ا  ���ش��رك��ة 
للم�شتقبل  دب�����ي  وم���وؤ����ش�������ش���ة  ت�������وزان 

بالإ�شافة اإىل �شركة دارك مارتر.
ال�شيخ  م��ع��ايل  ك���رم  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
الطلبة  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
ال�شرتاتيجين  وال�شركاء  اخلريجن 
ل��ل��ربن��ام��ج ال���ذي مت ت��ن��ف��ي��ذه م��ن قبل 
بع�س  وب����رع����اي����ة  ال����وط����ن  �����ش����ن����دوق 
بالتعاون  الدولة  يف  الرائدة  املوؤ�ش�شات 
م���ع م���رك���ز امل���وه���وب���ن ب��ج��ام��ع��ة جون 

هوبكنز.

)الت���وطي��ن(: 369 م���واطن���ا تلق����وا عرو�س���ا للعم����ل يف 31 �س����رك�����ة 
•• اأبوظبي-وام:

اأن  وال��ت��وط��ن  الب�شرية  امل����وارد  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
عمل  عرو�س  تلقوا  ومواطنة  مواطنا   369
�شركة   31 ل��دى  ال��وظ��ائ��ف  ل�شغل  وتر�شحوا 
�شاركت يف يوم مفتوح للتوظيف نظمته الوزارة 
ب��ال�����ش��راك��ة م��ع امل�����ش��رف املركزي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
للدرا�شات  الإم�����ارات  ومعهد  ال��ت��اأم��ن  وهيئة 

امل�شرفية واملالية.
للتوظيف  امل���ف���ت���وح  ال����ي����وم  ت��ن��ظ��ي��م  وي�����اأت�����ي 
ال��ت��وط��ن النوعي  ���ش��م��ن م���ب���ادرة م�����ش��رع��ات 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال�����وزارة م��وؤخ��را  ال��ت��ي اطلقتها 

املنظمة لعمل  �شركائها من اجلهات احلكومية 
امل���ايل وامل�����ش��ريف وال�����ش��رك��ات العاملة  ال��ق��ط��اع 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع وذل���ك ب��ه��دف ت��وف��ر 1500 
 100 خ��ال  وامل��واط��ن��ات  للمواطنن  وظيفة 
املوارد  وزارة  وكيل  العوبد  ماهر  واأو���ش��ح  ي��وم. 
التفتي�س  ل�شوؤون  امل�شاعد  والتوطن  الب�شرية 
بالإنابة  الب�شرية  املوارد  الوزارة ل�شوؤون  ووكيل 
يف  ���ش��ارك��وا  وم��واط��ن��ة  مواطنا   788 نحو  اأن 
خاله  عر�شت  ال��ذي  للتوظيف  املفتوح  اليوم 
وظيفية  فر�شة   320 نحو  امل�شاركة  ال�شركات 
حلملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريو�س 
ويف خمتلف التخ�ش�شات الوظيفية يف القطاع 

امل��ع��ن��ي��ن يف  اأن  اإىل  امل����ايل وامل�������ش���ريف«. ول��ف��ت 
ال�شركات امل�شاركة اأجروا 856 مقابلة وظيفية 
ل��ل��ب��اح��ث��ن ع����ن ال���ع���م���ل ح���ي���ث ن���ت���ج ع����ن هذه 
ومواطنة  م��واط��ن��ا   369 تلقي  ع��ن  امل��ق��اب��ات 
لدى  الوظائف  ل�شغل  وتر�شحوا  عمل  عرو�س 
بينهم  مفا�شلة  �شتجري  التي  املعنية  ال�شركات 
مت��ه��ي��دا لإب�����رام ع��ق��ود ال��ع��م��ل م��ع ال��ذي��ن يقع 
مع  والتعاون  بالتن�شيق  وذل��ك  الختيار  عليهم 
419 مواطنا  اأن  اإىل  العوبد  واأ���ش��ار  ال���وزارة«. 
ومواطنة من جمموع امل�شاركن يف اليوم املفتوح 
مل يتمكنوا من اجتياز املقابات الوظيفية التي 
اجريت لهم حيث يجري التوا�شل مع ال�شركات 

املعنية ملعرفة ا�شباب ذلك وبالتايل ا�شراك هوؤلء 
التي تنظمها  الربامج  واملواطنات يف  املواطنن 
الوزارة للتاأهيل والتدريب مبا يجعلهم قادرين 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة م�شتقبا  امل��ق��اب��ات  اج��ت��ي��از  ع��ل��ى 
وبالتايل احل�شول على الوظيفة التي يتطلعون 
اليها. واأو�شح اأن الوزارة �شتوا�شل بالتعاون مع 
يف  للتوظيف  املفتوحة  الي��ام  تنظيم  �شركائها 
م�شرعات  م��ب��ادرة  اط��ار  يف  اليها  امل�شار  القطاع 
�شاأنه  م��ن  ال���ذي  الم���ر  وه��و  النوعي  التوطن 
واملواطنات  للمواطنن  التوظيف  تعزيز فر�س 
يف هذا القطاع الذي يزخر بالوظائف املنا�شبة 

التي تلبي تطلعات الباحثن عن العمل.

نهي���ان ب��ن مب���ارك يك���رم خريج��ي برنام��ج �سن��دوق الوط��ن ) موهبتن�ا(

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شتعد »هيئة الأنظمة واخلدمات 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات  ال��ذك��ي��ة« 
وحتديد  ل��ت��خ��ط��ي��ط  احل��ك��وم��ي��ة 
م�شار خطة اإطاق خم�س رحات 
العام  نهاية  بحلول  الأولوية  ذات 
منظومة  �شمن  وذل���ك  اجل����اري، 
احلكومية  اأب����وظ����ب����ي  خ����دم����ات 
وال����ت����ي متثل  ت���������م«،   « امل�����وح�����دة 
تقدمي  يف  و���ش��ام��ل��ة  ن��وع��ي��ة  نقلة 
اخلدمات  م���ن  اجل���دي���د  اجل���ي���ل 
اإىل  ا�شتناداً  املبتكرة،  احلكومية 
املتكاملة«  »ال����رح����ات  م��ف��ه��وم 
املتعاملن  ت��ط��ل��ع��ات  يلبي  ال���ذي 
وياأتي حتديد  اأبوظبي.  اإم��ارة  يف 
ال���رح���ات اخلم�س  م�����ش��ار خ��ط��ة 
ذات الأولوية، متا�شياً مع اجلهود 
احلثيثة حلكومة اأبوظبي الرامية 
احلكومي  ال��ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل 
اآلية  يف  حقيقي  حت���ول  لإح����داث 
با�شتخدام  اخل�����دم�����ات  ت���ق���دمي 
التكنولوجية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث 
املبتكرة، مبا ير�شخ مكانة الإمارة 

كمركز ريادي للتحول الذكي.
ور�شة  م���وؤخ���راً  ال��ه��ي��ئ��ة  ون��ظ��م��ت 
مب�شاركة  اخل��ط��ة  ملناق�شة  ع��م��ل 
عن  ومم��ث��ل��ن  تنفيذين  م����دراء 
حكومية؛  وه��ي��ئ��ات  ج��ه��ات   10
التنمية  دائ��������رة  راأ�����ش����ه����م  ع���ل���ى 
التخطيط  ودائ����رة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ال���ع���م���راين وال���ب���ل���دي���ات ودائ�����رة 
للدفاع  العامة  و«الإدارة  ال�شحة 
النقل  ودائ���رة  اأبوظبي  يف  امل��دين 
و�شركة ات�شالت و�شركة اأبوظبي 

التجاري للعقارات. 
و���ش��ه��دت ال��ور���ش��ة ت��ف��اع��ل متميز 
ف����رق ع��م��ل ج��م��ي��ع اجلهات  م���ن 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  احل���ك���وم���ي���ة 

باإ�شادة  »مت«  منظومة  وح��ظ��ي��ت 
وا�شعة من قبل ممثلن عن دائرة 
لاإقامة  العامة  والإدارة  ال�شحة 
و�شوؤون الأجانب - اأبوظبي وجهاز 
اأبوظبي للرقابة الغذائية، الذين 
العملية  جت��ارب��ه��م  ع���ن  حت���دث���وا 
من�شة  ا���ش��ت��خ��دام  يف  ال��ن��اج��ح��ة 
»مت«، م�شلطن ال�شوء على املزايا 
الفريدة  ال��ت��ج��رب��ة  ع��ن  امل��رتت��ب��ة 
وفعالة  مبتكرة  خدمات  لتقدمي 

من �شاأنها اإ�شعاد املتعاملن. 
اخلم�س  الرحات  اأهمية  وتكمن 
اجلديدة يف كونها تتويجاً لنجاح 
رح��ل��ة اإن�����ش��اء م��رك��ز ط��ب��ي جديد 
وال�شتثمار  الأع��م��ال  ت�شجيع  يف 
اإىل منزل  اأبوظبي؛ والنتقال  يف 
مثالية  من�شة  تقدم  التي  جديد 
�شحية  اجتماعية  بيئة  لتوفر 
املجتمع.  لأف����������راد  وم���ت���ك���اف���ئ���ة 
وت�����ش��ت��م��ل ال����رح����ات اجل���دي���دة 
جديد  عمل  تاأ�شي�س  رح��ل��ة  على 

والبتكار  بالب�شاطة  تت�شم  التي 
لتمكن امل�شتثمرين من امل�شاهمة 
يف خدمة م�شرة التنمية، ورحلة 
ب��ن��اء/���ش��راء م��ن��زل ال��رام��ي��ة اإىل 
ال��وق��ت واجل��ه��د وت�شهيل  ت��وف��ر 
اإ������ش�����دار  امل���ت���ع���ام���ل���ن يف  رح����ل����ة 
يعود  مب����ا  ال����ب����ن����اء،  ت���راخ���ي�������س 
العقاري  ال�������ش���وق  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
الرحلة  وت��ت��م��ث��ل  اأب���وظ���ب���ي.  يف 

�شعادة  حتقق  ا�شتثنائية  وجتربة 
ي�������ش���ه���م يف رف����ع  ال�������������زوار، مم�����ا 
م�شاهمة القطاع ال�شياحي يف منو 
والتنوع  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
القت�شادي. اأما الرحلة اخلام�شة 
»ق���ي���ادة ����ش���ي���ارة«، ف��ت�����ش��ت��م��ل على 
رخ�شة  اإ�شدار  الأوىل  مرحلتن، 
وفق  جتديدها  والثانية  القيادة 
والدقة  اجل���ودة  م�شتويات  اأع��ل��ى 

»ت�م«،  منظومة  �شمن  املتكاملة 
حيث تعك�س ور�شة العمل التزامنا 
التكامل  ع��ج��ل��ة  ب��دف��ع  امل�����ش��ت��م��ر 
احلكومي، باعتباره حجر الأ�شا�س 
ال�شديدة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ل��رتج��م��ة 
والروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  �شبيل  يف 
كمزود رائد للخدمات احلكومية 
امل���ت���م���ي���زة. ن��ع��م��ل ك���ف���ري���ق عمل 

العاج  على  احل�شول  يف  الثالثة 
تب�شيط  ت�شتهدف  حيث  الطبي، 
التاأمن  على  احل�شول  اإج���راءات 
ال�شحي والتاريخ الطبي واإجراء 
وغرها؛  ال��ط��ب��ي��ة  الخ���ت���ب���ارات 
الرابعة،  ال��رح��ل��ة  مت��ث��ل  ح��ن  يف 
مب�شطة  رحلة  اأب��وظ��ب��ي«،  »زي���ارة 
للح�شول على التاأ�شرة، مقدمًة 
�شياحية مبتكرة ومميزة  خدمات 

وامل�شداقية.
�شعادة  ق����ال����ت  ج���ان���ب���ه���ا،  وم������ن 
مدير  ال�شعدي،  رو�شة  الدكتورة 
واخلدمات  الأن��ظ��م��ة  »هيئة  ع��ام 
نخبة  مب�شاركة  �شعدت  الذكية«: 
وممثلي  التنفيذين  امل���دراء  م��ن 
والقطاع  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
اإطاق  اخلا�س ملناق�شة تخطيط 
املجموعة اجلديدة من الرحات 

واحد يف توحيد وتوجيه اجلهود 
ت��وف��ر خدمات  ن��ح��و  امل�����ش��رتك��ة 
توقعات  ت�شبق  متكاملة  حكومية 
البتكار  اإىل  ا�شتناداً  املتعاملن، 
والتميز واجلودة، والتي تندرج يف 
اإطار روؤية حكومة اأبوظبي لتعزيز 
البيئة القت�شادية وت�شهيل حياة 
ال�شّكان وتوفر كافة �شبل ال�شعادة 

والنجاح والرفاهية لهم.
العمل  ور�����ش����ة  وت�����ش��م��ن��ت  ك���م���ا 
اإن�شاء  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع��ل��ى  ال���وق���وف 
ا�شم  حت�����ت  ل���اب���ت���ك���ار  خم���ت���رب 
من�شة  ل���ي���ك���ون  مت«،  »م�������ش���ن���ع 
اجلهات  ك���اف���ة  جت��م��ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
التطورات  مل��ن��اق�����ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املتعلقة  واجل��وان��ب  والتفا�شيل 
�شمن  امل���ت���ك���ام���ل���ة  ب����ال����رح����ات 
مرحلة  من  ب��دءاً  »مت«،  منظومة 
و�شع الت�شور والتخطيط و�شوًل 
اإىل مرحلة الإطاق، مع الرتكيز 
جديدة  اأف����ك����ار  ا���ش��ت��ن��ب��اط  ع��ل��ى 
الدائمة.  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ات  ل�����ش��م��ان 
وج��رى التفاق على توفر دليل 
من  املتعاملن  لتمكن  متكامل 
�شاملة  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��و���ش��ول 
ب�شهولة  ال���رح���ات  ع��ن  وواف���ي���ة 

و�شرعة تامة.

بالتعاون والتن�سيق مع جمموعة من اجلهات احلكومية يف اأبوظبي

»هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية« حتدد 5 رحالت جديدة ذات الأولوية لالرتقاء بتجربة املتعاملني

ا�شي�س  بابو   / امل��دع��و  فقد 
باروا لنتو باروا ، بنغادي�س   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )B1537875( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0544831482

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
احلق،  �شراج  الدين  ن�شر 
اجلن�شية  ب�����ن�����غ�����اد������س   
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)Z594710( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0561738406

فقدان جواز �سفر
العلم  ن����ور   / امل���دع���و  ف��ق��د 
حم�����م�����د ن���������ور ال��������زم��������ان ، 
اجلن�شية  ب����ن����غ����ادي���������س   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )AF1263104(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0554150393

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د اني�س 
ال�����ش����ام �����ش����راج ال����ش���ام 
اجلن�شية  ب���ن���غ���ادي�������س     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
)F0196994( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�شال  عليه 

    0566576377

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د  امل���دع���و/ رزي���ن���ه  اكرت 
ا�شماعيل ببارى ، بنجادي�س  
�شفره  ج������واز    - اجل��ن�����ش��ي��ة  
�شادر   )BC47295( رقم
م��ن بنجادي�س   م��ن يجده 
رقم   بتليفون  الت�شال  عليه 

   0562886694

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل������دع������و/ ه����وم����اي����ون 
ك��ب��ر روب���ي���ل ام�����ام ح�����ش��ن ، 
ب��ن��غ��ادي�����س اجل��ن�����ش��ي��ة جواز 
 )z0599387( شفره رقم�
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغادي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل
القوات الهندية تقتل خم�سة م�سلحني يف ك�سمري 

•• �رسيناجار-رويرتز:

قتلت قوات الأمن الهندية خم�شة 
ك�شمر  م���ن���ط���ق���ة  يف  م�����ش��ل��ح��ن 
لتنظيم  اأدى  مم��ا  عليها  امل��ت��ن��ازع 
اأك����رب عدد  اح��ت��ج��اج��ات وذل����ك يف 
واحد  ي���وم  يف  ي�شقط  القتلى  م��ن 
الوزراء  رئي�س  حكومة  ت��ويل  منذ 
املبا�شرة  ال�شيطرة  مودي  ناريندرا 

على الولية.
وان�����������ش�����ح�����ب احل�����������زب ال����ق����وم����ي 

اإليه  ي��ن��ت��م��ي  ال������ذي  ال���ه���ن���دو����ش���ي 
م����ودي م���ن ح��ك��وم��ة ائ��ت��اف��ي��ة يف 
يونيو  وك�����ش��م��ر يف  ج��ام��و  ولي����ة 
اإىل تدهور  حزيران واأرج��ع ق��راره 
اإىل �شيطرة  اأدى  الأم��ن مما  حالة 
املبا�شرة  الحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة 

عليها.
بينهم  املحتجن،  ع�شرات  واأ�شيب 
باأعرة  خ��ط��رة  ب��ج��روح  م�شابان 
ن����اري����ة، م����ع اح���ت�������ش���اد ع�����دد كبر 
التي  كيلورا  قرية  يف  ال�شبان  م��ن 

بجنوب  ���ش��وب��ي��ان  منطقة  يف  ت��ق��ع 
الهندية  ال��ق��وات  ور���ش��ق��وا  ك�شمر 

باحلجارة.
اأطلقت  ال���ق���وات  اإن  ���ش��ه��ود  وق����ال 
وال�شظايا  ل��ل��دم��وع  امل�����ش��ي��ل  ال��غ��از 
الحتجاجات.  لإخماد  والر�شا�س 
حملي  م�شت�شفى  يف  طبيب  وذك���ر 
اأن����ه ا���ش��ت��ق��ب��ل م���ا ل ي��ق��ل ع���ن 20 

م�شابا.
ال��ك��ول��ون��ي��ل راج��ي�����س كاليا  وق����ال 
ال����دف����اع  وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث 

�شريناجار  وم�����ق�����ره  ال����ه����ن����دي����ة 
اليوم  قتلوا  امل�شلحن  اإن  لرويرتز 
وال�شرطة  اجلي�س  ال�شبت.واأطلق 
امل�شلحن  ���ش��د  ع��م��ل��ي��ة  ال��ه��ن��دي��ة 
اإنهم يختبئون  الهند  تقول  الذين 
يف قرية كيلورا. وقال ال�شابط اإن 

القوات �شادرت بنادق اآلية.
 227 اإن  امل���������ش����وؤول����ون  وي����ق����ول 
�شخ�شا، بينهم 130 م�شلحا و52 
م��ن ق���وات الأم���ن ال��ه��ن��دي��ة، قتلوا 
هذا العام يف ال�شراع على ك�شمر.

بومبيو يدعو بورما اإىل الإفراج عن مرا�سَلي رويرتز 
•• �صنغافورة-اأ.ف.ب:

اإىل  البورمي  نظره  بومبيو  مايك  الأمركى  اخلارجية  وزي��ر  دعا 
بانتهاك  اأنباء روي��رتز متهمن  �شراح �شحافين من وكالة  اإط��اق 

قانون ال�شرية يف تقاريرهما عن قتل الروهينغا.
احتجز ال�شحافيان البورميان وا لون )32 عاما( وكياو �شو اأو )28 
 14 عاما( يف كانون الأول/دي�شمرب وهما يواجهان عقوبة ال�شجن 
عاماً يف حالة اإدانتهما بتهمة حيازة وثائق �شرية مرتبطة بعمليات 
اإث��ر حملة  كثيفة  ن��زوح  �شهدت حركة  التي  راخ��ن  ولي��ة  اأمنية يف 
ع�شكرية.وقال بومبيو يف تغريدة اإنه اأثار الق�شية مع وزير خارجية 

بورما على هام�س اجتماع اأمني اإقليمي يف �شنغافورة.

وق���ال “لقد حت��دث��ت م��ع وزي���ر ب��ورم��ا كيو ت��ن وت��ط��رق��ت اإىل قلق 
اأدائهما  ب�شبب  املعتقلن  روي��ت��ز  مرا�شلَي  ب�شاأن  املتحدة  ال��ولي��ات 

عملهما. يجب اإطاق �شراحهما على الفور«.
اعتقل ال�شحافيان اأثناء تغطيتهما احلملة الع�شكرية على م�شلمي 
باأنها  املتحدة ووا�شنطن  الروهينغا يف راخن والتي و�شفتها الأمم 
تطهر عرقي.وكانا يحققان يف مقتل ع�شرة رجال من الروهينغا يف 
قرية اإن دين وهي جمزرة اعرتف اجلي�س يف نهاية الأمر بالتورط 

فيها.
اإن  املا�شي  الأ�شبوع  اأو  �شو  كياو  قال  امل�شتمرة،  حماكمتهما  وخ��ال 
زميله  م��ع  القتل  عملية  بتغطية  قيامه  اأث��ن��اء  اعتقلته  ال�شرطة 

وتعر�س لإ�شاءة املعاملة اثناء الحتجاز.

اأخبار ال�ساعة : اإيران تعي�ض ماأزقها الداخلي ومع�سلتها الدولية 

اردوغان يطلب جتميد اأ�سول وزيري العدل والداخلية الأمريكيني 

•• اأبوظبي-وام:

والدولية  الإقليمية  احللقة  اأن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
ا�شتمرارها يف نهج  نتيجة  بعد يوم  اإي��ران ت�شيق يوما  على 
الت�شعيد املبا�شر �شد م�شالح دول و�شعوب املنطقة وهو ما 

بداأ ينعك�س فعا على الداخل الإيراين منذ فرتة.
ماأزقها  تعي�س  “ اإي���ران  عنوان  حتت  افتتاحيتها  يف  وقالت 
الداخلي ومع�شلتها الدولية “ اإن ات�شاع دائرة الحتجاجات 
الداخلية يف خمتلف املدن الإيرانية وتنامي موجة ال�شتياء 
العملة  قيمة  وت��ده��ور  للنظام  القت�شادية  ال�شيا�شات  م��ن 
من  تزيد  اأم��ور  كلها  خارجيا  يعي�شها  التي  والعزلة  املحلية 
عزلة طهران وت�شع م�شاحلها وم�شالح ال�شبكات الإرهابية 

املرتبطة بها يف ماأزق حقيقي ي�شعب الفكاك منه.
املتاحقة على م�شتوى  الأح��داث  اأن تطورات  اإىل  واأ���ش��ارت 
حد  لو�شع  اجل��ه��ود  مبوا�شلة  ت�شي  باتت  وال��ع��امل  املنطقة 
تهدد  تعد فقط  التي مل  الإي��راين  النظام  ل�شيا�شات  نهائي 

دول اجلوار ب�شكل غر مبا�شر واإمنا باتت ت�شكل خطرا على 
البحار وتهدد حركة  امل�شايق عرب  الدولية يف  املاحة  اأمن 

التجارة العاملية وزعزعة القت�شاد العاملي.
ولفتت الن�شرة ال�شادرة اأم�س عن “ مركز الإمارات للدرا�شات 
والبحوث ال�شرتاتيجية “ اإىل اأنه وخال اجلل�شة املفتوحة 
اأ�شار مندوب  ال��دويل موؤخرا  التي عقدت يف جمل�س الأم��ن 
مبارك  بن  عو�س  اأحمد  املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  اليمن 
اإىل اأن الهجوم الأخر  على ناقلتي النفط التابعتن لل�شركة 
الوطنية ال�شعودية للنقل البحري وزراعة املئات من الألغام 
 البحرية ما هما اإل مثال من  اأمثلة ل ح�شر لها تتعمد فيها 
مب�شالح  الإ���ش��رار  اإي��ران  من  املدعومة  احلوثي  ميلي�شيات 
اليمن  ودول املنطقة والعامل اأجمع يف �شلوك تنتهجه لفر�س 
ك��م��ا طالبت   .. اإي����ران  ودع���م  ب��رع��اي��ة  ال��ط��ائ��ف��ي  م�شروعها 
نيكي هيلي  الأم��ن  ل��دى جمل�س  املتحدة  ال��ولي��ات  مندوبة 
خال اجلل�شة دول العامل باإلقاء اللوم على اإيران لت�شليحها 

ميلي�شيات احلوثي النقابية.

ونوهت اإىل اأن الأمر الذي ل تدركه طهران اأو رمبا تتجاهله 
عمدا هو اأن مدها للمتمردين احلوثين بال�شاح ل�شتهداف 
ال�شفن التجارية العابرة مل�شيق باب املندب وتلويحها امل�شتمر 
مبنع ت�شدير �شحنات النفط باملنطقة واإجراءها مناورات يف 
قوات  ح��زم  نتيجة يف ظل  اأي  اإىل  تف�شي  لن  البحر  عر�س 
ووقوفها يف وجه  باليمن  ال�شرعية  لدعم  العربي  التحالف 

كل �شلوكيات طهران. 
بالتن�شيق  العربي  التحالف  ق��وات  قيادة  اإع��ان  اإىل  ولفتت 
مع املجتمع الدويل اتخاذ الإجراءات كافة ل�شتمرار حرية 
املندب  باب  م�شيق  عرب  العاملية  والتجارة  البحرية  املاحة 
وج��ن��وب البحر الأح��م��ر مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ال��ق��ان��ون الدويل 
 “ وق��رارات جمل�س الأم��ن ذات ال�شلة ويف مقدمتها القرار 
الناطق  املالكي  تركي  ال��رك��ن  العقيد  ح��ذر  كما   “  2216
ا���ش��ت��م��رار ميلي�شيا  اأن  ال��ع��رب��ي م��ن  ال��ت��ح��ال��ف  ب��ا���ش��م ق���وات 
احلوثي الإيرانية يف نهجها الإرهابي واعتدائها على حرية 
واقت�شادية  بيئية  ك��ارث��ة  يف  �شيت�شبب  ال��ب��ح��ري��ة  امل��اح��ة 

الأمريكية  القيادة  ط��رف  من  �شريعا  جتاوبا  لق��ى  ما  وه��و 
وتعمل  كثب  عن  الو�شع  تراقب  اأنها  اأعلنت  التي  الو�شطى 
وت��دف��ق حركة  وامل���رور  امل��اح��ة  لتاأمن حرية  �شركائها  م��ع 
الن�شاطات  زي��ادة  اأن  اإىل  الدولية.ونبهت  املياه  يف  التجارة 
هرمز  وم�شيق  العربي  اخلل�يج  مياه  يف  الإيرانية  البحرية 
وخليج عمان واأخرا باب املندب عن طريق احلوثين باتت 
الو�شيلة الوحيدة املتاحة اأمام نظام طهران لت�شدير اأزماته 
مكا�شب  على  للح�شول  مك�شوفة  ابتزاز  الداخلية وحماولة 
ولي�شت  فيها  يتخبط  التي  الأزم����ات  م��ن  للتخفيف  دول��ي��ة 
املناورات الكربى التي يخطط النظام الإيراين للقيام بها يف 
مياه اخلليج �شوى خطوة ا�شتفزازية تدخل يف اإطار تلويحها 
باإغاق م�شيق هرمز حيث اأكدت القيادة املركزية الأمريكية 
اأنها ر�شدت خال الأي��ام الأخ��رة زيادة يف ن�شاطات القطع 
وخليج  ال�شرتاتيجي  هرمز  م�شيق  يف  الإيرانية  البحرية 
عمان فربغم كون تلك املناورات تهدف - بح�شب كل املعطيات 
- اإىل تو�شيل ر�شالة اإىل الوليات املتحدة الأمريكية فاإنها 

لإيران  الت�شدي  عن  والدولية  الإقليمية  اجلهود  تثني  لن 
ووكائها.وخل�شت يف ختام افتتاحيتها اإىل اأن اإيران انتقلت 
اأ�شاليب املراوغة  خال الأ�شهر الأخرة من دولة ت�شتخدم 
واخلايا النائمة لزعزعة اأمن وا�شتقرار جرانها اإىل دولة 
تهدد اأمن دول العامل وذلك بعد اأن ووجهت بحزم و�شرامة 
اأكرب  ت��واج��ه حت��دي��ا  ال��ي��وم  م��ن ط���رف دول اجل����وار لكنها 
�شيعزلها متاما عن العامل اإذا ظل نظامها يت�شرف مبنطق 
الع�شابة ويدو�س على كل القوانن التي حتكم عامل املاحة 
الدولية وذلك لأن كل القوانن الدولية حتدد ب�شكل وا�شح 
على  والدولية  والإقليمية  املحلية  ال�شيادة  طبيعة  و�شريح 
احلدود املائية ولن ت�شمح دول العامل لإيران اأن تدو�س على 
التو�شعية  �شيا�شتها  كبح  ترف�س  اأنها  ملجرد  القوانن  تلك 
والعامل  جرانها  اإىل  ال��ث��ورة  ت�شدير  يف  وا�شرتاتيجيتها 
التقدم  ومعاير  الأ�شياء  ومنطق  احلا�شر  الزمن  فمعاير 
مل تعد تتيح الفر�شة اأمام دولة ما تزال تدار بقوانن احلق 

الإلهي التي كانت تتحكم يف حياة الع�شور الو�شطى.

•• انقرة-اأ ف ب:

طلب الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان 
ام�����س جت��م��ي��د اأ����ش���ول وم���وج���ودات وزي���ري 
الأم��رك��ي��ن يف تركيا  وال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��دل 
خلفية  على  الأم��رك��ي��ة  العقوبات  على  ردا 

توقيف ق�س اأمركي.
ي�����ش��ع��ى اىل ع���دم ت�شعيد  ان���ه  ي��ب��دو  ول��ك��ن 
داخ��ل حلف  البلدين احلليفن  الزم��ة بن 
فيه  يتعر�س  ق��د  وق��ت  يف  الطل�شي  �شمال 
القت�شاد الرتكي اله�س ملزيد من العقوبات 
األقاه  اردوغ��ان يف خطاب  القت�شادية.وقال 
حتى  ربنا  “�شَ التلفزيون  ونقله  اأن��ق��رة  يف 
اأ����ش���درُت توجيهات:  اأم�����س. وال��ي��وم  م�����ش��اء 

والداخلية  ال��ع��دل  وزي���ري  اأ���ش��ول  ُوج���دت«.وه���ذا �شنجمد  اإذا  ت��رك��ي��ا،  الأم��رك��ي��ن يف 
ال��ت�����ش��ري��ح ه����و رد م��ب��ا���ش��ر ع���ل���ى ال���ق���رار 
الم��رك��ي الرب���ع���اء ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات على 
وزيري الداخلية والعدل الرتكين �شليمان 

�شويلو وعبد احلميد غول.
يف  املفرت�س  لدورهما  ال��وزي��ران  وا�شتهدف 
بران�شون  ان��درو  الم��رك��ي  الق�س  حماكمة 
ان�شطة  مب���م���ار����ش���ة  ان����ق����رة  ت��ت��ه��م��ه  ال������ذي 

“ارهابية” والتج�ش�س.
وينفي بران�شون هذه التهامات، وقد و�شع 
بعد  الفائت  ال�شبوع  اجلربية  القامة  قيد 

اعتقاله لعام ون�شف عام.
اردوغان  ي�شر  من  اىل  ال�شبت  يت�شح  ومل 
الداخلية  فوزير  المركين.  ال���وزراء  بن 

وال�شوؤون يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة راي����ن زي��ن��ك��ي مكلف  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ح��م��ي��ات  خ�����ش��و���ش��ا 
الهندية. وه��ذا يعني ان اردوغ��ان قد يكون 
الداخلي  الم����ن  وزي�����رة  اىل  اي�����ش��ا  ي�����ش��ر 
لفران�س  ���ش��وؤال  على  نيل�شن.وردا  كر�شنت 
ب��ر���س، مل ي��دل امل�����ش��وؤول��ون الت���راك مبزيد 
المركية  العقوبات  التفا�شيل.�شملت  من 
وغول  �شويلو  وا���ش��ول  ممتلكات  م�����ش��ادرة 
ومنع اي تعامات بن املواطنن المركين 

وامل�شوؤولن الرتكين.
لهما  ممتلكات  ل  ان  اك���دا  ال��وزي��ري��ن  ل��ك��ن 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، والم����ر ق��د ينطبق 
ال�������وزراء الم���رك���ي���ن الذين  اي�����ش��ا ع��ل��ى 
���ش��ي�����ش��ت��ه��دف��ه��م اردوغ��������ان، م���ا ي��ج��ع��ل هذه 

العقوبات رمزية جدا.

ي��ع��اين ت�شخما رغ���م ذل����ك، ي���رى خ����رباء ان��ه��ا ق��د ت��وؤث��ر يف  ال����ذي  ال��رتك��ي  الق��ت�����ش��اد 
ق��وي��ا م��ع ت��راج��ع ك��ب��ر وت��اري��خ��ي يف قيمة 
اللرة الرتكية مقابل الدولر المركي اذ 
باكرث من  الربعاء  م�شاء  منذ  تداولها  يتم 
خم�س لرات للدولر الواحد.وقال اخلبر 
انطوين �شكير “ثمة خطر لعقوبات مقبلة 
م�شالح  مبا�شر  �شكل  يف  ت��ط��اول  ان  ميكن 
احلكومة الرتكية مع امكان الت�شبب بانهيار 
اردوغ���ان  ان  ال�شبت  ب��دا  ه��ن��ا،  ال��ل��رة«.م��ن 
الت�شعيد عرب  م��ن  م��زي��د  ي��رغ��ب يف جتنب 
لعبة  يف  ط���رف���اً  ن��ك��ون  اأن  ن��ري��د  “ل  ق��ول��ه 
“نقل  اأن  م��ع��ت��ربا  اجلميع”،  فيها  يخ�شر 
اخلافات ال�شيا�شية والق�شائية اإىل املجال 

القت�شادي �شيكون �شاراً للطرفن«.

ايفانكا ترف�ش الف�سل بني ا�سر املهاجرين ايفانكا  تناأى بنف�سها عن مواقف والدها

•• الفجر – خرية ال�صيباين

بدعوة من املوقع الإخباري “اأك�شيو�س” 
وا�شنطن،  يف  م����وؤمت����ر  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
متميزا  ظ��ه��ورا  ت��رام��ب  اإي��ف��ان��ك��ا  �شجلت 
الرئي�س  وابنة  امل�شت�شارة  اأحرجت  حيث 
�شعى  ال���ذي  الأب��ي�����س  البيت  الأم��ري��ك��ي، 

لحقا اىل تدارك اللكمة.
اأعار�س  “اإنني  ت��رام��ب:  اإي��ف��ان��ك��ا  ق��ال��ت 
هذه  وكانت  العائات”.  ف�شل  ب�شرا�شة 
الأخرة جتيب على �شوؤال حول الهجرة.

الذي  الهجرة  مر�شوم  ك��ان  البداية،  يف   
ت�شامح  ب���ع���دم  ي���اأم���ر  احل���ك���وم���ة  اأق����رت����ه 
ال�شلطات مطلقاً على احلدود املك�شيكية. 
وقد اثار هذا الن�س، الذي وّقعه الرئي�س 
ترامب يف اأبريل املا�شي، موجة انتقادات 
من منظمات حقوق الإن�شان. وهو ي�شمح 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س، ب��ال��ق��ب�����س على 
�شواء  ال�شرعين،  غر  املهاجرين  جميع 

كانوا ي�شحبهم قا�شرين اأم ل.
واعترب املفو�س ال�شامي حلقوق الن�شان 

يف المم املتحدة زيد رعد زيد احل�شن، 
ان “العتقاد بانه ميكن لدولة ان ت�شعى 
لإقناع الهل عن طريق ارتكاب مثل هذه 

النتهاكات على الطفال، غر مقبول.«
تراجع  ال�شر�شة،  امل��ع��ار���ش��ة  ه��ذه  وام���ام 
اأ�شابيع.  ب�شعة  بعد  الأمريكي  الرئي�س 
ويف يونيو، �شمح ب�شجن الولياء والأبناء 
خال  ت��رام��ب  ايفانكا  حّيته  ق���رار  م��ع��اً، 

التظاهرة التي نظمتها “اأك�شيو�س ».

»ل��ق��د ك��ان��ت واح���دة م��ن اأ���ش��واأ اللحظات 
قالت   - عملي”  يف  ب��ه��ا  م�����ررت  ال���ت���ي 
افراد  ب��ن  الف�شل  ع��ن  ت��رام��ب،  اإيفانكا 

ال�شرة الواحدة.
ج��م��ل��ة وّل������دت م���وج���ة م���ن الن���ت���ق���ادات 
“؟  “كانت  ب���  تعني  “ماذا  وال�����ش��خ��ري��ة: 
قال  منف�شلة!”،  ال���ع���ائ���ات  ت�����زال  ل 
�شتيفن كولبرت، املذيع النجم لربنامج 

“العر�س املتاأخر” على “�شي بي ا�س«.
ف�شل  مت   ،2018 وي��ون��ي��و  اأب���ري���ل  ب��ن 
عائاتهم  ع��ن  طفل   2500 م��ن  اأك���رث 
اليوم،  وحتى  “اأك�شيو�س”.  ملوقع  وفقا 

ابائهم  ع��ن  بعيدين  ال��ك��ث��رون  ي���زال  ل 
وام���ه���ات���ه���م، ال���ذي���ن ط������ردوا ف��ع��ا من 

الوليات املتحدة.
اثارت  والدها،  و�شعبية من  ر�شانة  اأكرث 
وا�شنطن،  بانفتاح  اآم��ال  ترامب  ايفانكا 
“الثنائي  ورق���ة  الأع��م��ال  �شيدة  ولعبت 
مع زوجها جاريد كو�شر، وهو  املثايل” 

اأي�شاً م�شت�شار يف املكتب البي�شاوي. 
ا�شوّدت  وال��ده��ا،  ب��داي��ة ولي��ة  لكن، منذ 
ال��رئ��ي�����س يف اخلط  ف�����ش��ه��ر  ال���ل���وح���ة.. 
يف  الرو�شي  التدخل  ق�شية  يف  الم��ام��ي 
حن  يف  الأمريكية،  النتخابية  احلملة 
موؤثرة  غ��ر  باأنها  ت��رام��ب  ايفانكا  ُتّتهم 

مبا فيه الكفاية. 
وم���ع ذل���ك، ووف���ًق���ا مل�����ش��ادر م��ن مع�شكر 
اإن”  اإن  “�شي  عنه  نقلت  اجل��م��ه��وري��ن، 
وراء  تقف  ف��اإن��ه��ا  تاميز”،  و”نيويورك 
بن  الف�شل  بخ�شو�س  ت��رام��ب  ان��ق��اب 

عائات املهاجرين غر ال�شرعين.
اأكدت  ت��رام��ب،  اإي��ف��ان��ك��ا  ت�شريحات  بعد 
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س �شارة 
���ش��ان��درز، اأن���ه ل ي��وج��د اأي ت��ع��ار���س بن 

دونالد ترامب وابنته.
وقالت املتحدثة “الرئي�س نف�شه قال اإنه 

ل يحب اأن يرى اأ�شًرا منف�شلة«.

»اأعداء ال�سعب«
   يف املوؤمتر الذي نظمه اك�شيو�س، قطعت 
الرئا�شي  ت��رام��ب م��ع اخل��ط��اب  اإي��ف��ان��ك��ا 
ال��ع��اق��ة م��ع و�شائل  اأخ�����رى:  ن��ق��ط��ة  يف 
اإنها ل تعترب  ا���ش��ارت اىل  الإع���ام. فقد 
التعبر  “عدّوة لل�شعب”.  هذه الأخرة 
يف  بانتظام  يعود  وال���ذي  ال��ي��وم،  امل�شهور 

كلمات دونالد ترامب.
   ول يتوقف رئي�س الوليات املتحدة عن 
الذين  لل�شحافين،  معاد  خطاب  تكرار 
و���ش��ف��ه��م م��ن��ذ ت��ن�����ش��ي��ب��ه، ب��اأن��ه��م “اأكرث 

الب�شر دناءة يف العامل«.
   ح��ول ه��ذه النقطة، رّد دونالد ترامب 
من  ط��ل��ب��وا  “لقد  ت��وي��رت:  ع��رب  بنف�شه 
ابنتي اإيفانكا هل اأن و�شائل الإعام عدوة 
خمّففا  اأجابت بدقة، ل”  لل�شعب.. وقد 
ال��زائ��ف��ة، والتي  الأخ���ب���ار  “ان  م��وق��ف��ه��ا. 
متثل جزًء كبًرا من ال�شحافة، هي التي 

عدوة ال�شعب!«
   وبغ�س النظر عما اإذا كان يختلف اأم ل 

الرئي�س  اأن  يبدو  وابنته،  م�شت�شارته  مع 
على  �شيحافظ  ج��ان��ب��ه،  م��ن  الأم��ري��ك��ي، 

نف�س اخلط، خطه هو.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

قطعت مع اخلطاب الرئا�سي يف نقطتني: 

اإيفانكا ترامب تاأخذ م�سافة من والدها...!
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•• الريا�س-وام:

 ك�شف املكتب الإعامي للم�شروع ال�شعودي 
اأن  ع��ن  “م�شام”  ال��ي��م��ن  الأل���غ���ام يف  ل��ن��زع 
امليلي�شيات احلوثية النقابية زرعت مليون 
لغم يف الأرا�شي اليمنية خال ثاث �شنوات 
الأبرياء حتى  ال�شحايا  1194 من  خلفت 

الآن بينهم 216 طفا.
م�شروع  ع��ام  مدير  الق�شيبي  اأ�شامة  وق��ال 
الإمارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  م�شام 
الألغام  “ ل��ن��زع  “ م�شام  ف��رق  “ اإن  وام   “
متكنت  باليمن  ع��دة  مناطق  على  وامل��وزع��ة 
امل�شروع  انطاق  ا�شبوعن فقط من  خال 

من نزع 919 لغما وعبوة نا�شفة يف كل من 
وع�شيان  وب��ي��ح��ان  ال��غ��رب��ي  وال�شاحل  تعز 
.. وهي يف معظمها  وم��اأرب  و�شبوة  و�شعدة 
وحمرمة  والأف����راد  لاآليات  م�شادة  األ��غ��ام 
دول���ي���ا وم���ن م�����ش��ادر خم��ت��ل��ف��ة ن��اه��ي��ك عن 
املن�شاأ  الإي��ران��ي��ة  اأو  ال�شنع  حملية  الأل��غ��ام 

وعددها 288 لغما .. 
م�شرا اإىل تطوير امليلي�شيات الإنقايبة يف 
اإطار ا�شتهدافها املدنين الأبرياء وترويعهم 
الألغام امل�شادة للمركبات وحتويلها اإىل األغام 
م�شادة لاأفراد ليت�شنى لها ا�شتخدامها يف 
على  القائم  التو�شعي  الطائفي  م�شروعها 

الإرهاب وتخويف الآمنن.

ويعد امل�شروع ال�شعودي لنزع الألغام يف اليمن 
اأطلقته  بحتا  اإن�شانيا  م�شروعا  “م�شام” 
مركز  يف  ممثلة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الإن�شانية  الأعمال  و  لاإغاثة  �شلمان  امللك 
ب���ه���دف تطهر  امل���ا����ش���ي  ي���ون���ي���و   25 ي�����وم 
الأرا�شي اليمنية من الألغام والذخائر غر 
املنفجرة التي زرعها النقابيون احلوثيون 
واأودت بحياة الكثر من اليمنين الأبرياء.

وينق�شم “ م�شروع م�شام “ اإىل عدة مراحل 
ال�شريع  ال��ت��ح��رك  ب��ع��م��ل��ي��ات  ال��ب��دء  اأه��م��ه��ا 
ال��ط��ارئ��ة وتطهر  ل��ل��ح��الت  ل��ا���ش��ت��ج��اب��ة 
امل��ن��ط��ق��ة م���ن الأل���غ���ام وال���ذخ���ائ���ر ال��ت��ي مل 
التدريب  ت��وف��ر  ج��ان��ب  اإىل  ب��ع��د  ت��ن��ف��ج��ر 

للفرق املحلية و جتهيزها عاوة على تنفيذ 
و  يتما�شى  مب��ا  ال�شاملة  التطهر  عمليات 

املعاير الدولية مبجال نزع الألغام.
ال�شعودية من وراء  العربية  اململكة  وتهدف 
الأرا�شي  ت��ط��ه��ر  ع��ل��ى  ع����اوة  م�شام”   “
والذخائر  الأر���ش��ي��ة  الأل���غ���ام  م��ن  اليمنية 
ك����وادر وطنية  ت��دري��ب  اإىل  امل��ن��ف��ج��رة  غ��ر 
ت�شاعد  اآلية  وو�شع  الألغام  نزع  على  مينية 
ال��ي��م��ن��ي��ن اأن��ف�����ش��ه��م ع��ل��ى ام���ت���اك خربات 
م�شتدامة يف هذا املجال متكنهم يف امل�شتقبل 
األغام قد يتم  اأية  اأرا�شيهم من  من تطهر 
حلياة  تهديدا  ت�شكل  ل  حتى  عليها  العثور 

املدنين الأبرياء.

اإن  ام�س  )اإي.دي.اإف(  الفرن�شية  املرافق  �شركة  با�شم  متحدث  قال 
كهرباء  ث��اث حمطات  ن��ووي��ة يف  اأرب��ع��ة مفاعات  اأوق��ف��ت  ال�شركة 

ب�شبب املوجة احلارة التي جتتاح اأوروبا حاليا.
وقال املتحدث اإن ارتفاع درجة حرارة املاء يف نهري الرون والراين، 
لإغاق  اأدى  للتربيد،  منهما  املياه  الثاث  املحطات  ت�شخ  اللذين 

موؤقت للمفاعات.
اأوروب��ا، طق�شا �شديد احل��رارة يف  اأنحاء  وت�شهد فرن�شا، مثل معظم 
درجات  اأن  اجلوية  الأر���ش��اد  توقعات  تظهر  حيث  اجلنوبية  املناطق 

احلرارة ت�شل اإىل 37 مئوية يف وادي الرون.
والربتغال  اإ�شبانيا  يف  قيا�شية  ارتفاعات  احل���رارة  درج��ات  و�شجلت 
اأم�س اجلمعة و�شتظل اأعلى من الأربعن مئوية حتى يوم الأحد على 
املرافق  ل�شركة  التابعة  النووية  الطاقة  حمطات  الأقل.وت�شتخدم 
درجات  لتنظيم  النهرين  والراين مياه  الرون  نهري  والواقعة على 

احلرارة يف املفاعات وتعيد �شرف املياه الدافئة اإىل النهرين.
وُفر�شت قيود على حجم املياه امل�شتخدم يف املحطات مع ارتفاع درجة 

حرارة مياه النهرين.

اأطلق كيان غام�س على الإنرتنت يعرف بحرف واحد “كيو” حركة 
موؤيدة للرئي�س الأمركي دونالد ترامب بداأت ت�شلط عليها الأ�شواء 
“الإنرتنت  اعماق  من  امل��وؤام��رة  نظريات  لتنقل  جتمعاته  تغتنم  اإذ 
يعرفون  كانوا  الأمركين  من  الكبر.قلة  اجلمهور  اإىل  املظلم” 
غام�شة  �شخ�شية  وه��و  “كانون”،  اأو  ب�”كيو”  الأ�شبوع  ه��ذا  حتى 
اخلا�س  “كيو”  مب�شتوى  حكومي  اأم��ن��ي  ت�شريح  ام��ت��اك  ت��ّدع��ي 
مبعلومات م�شنفة �شرية للغاية، وقد ظهرت يف ت�شرين الأول اأكتوبر 
2017 مع ن�شر ر�شائل م�شفرة توؤكد فيها اأنها تكافح حملة دولية 
مروعة تريد اأن حتكم العامل، والق�شاء عليها.ومذاك، ومبعزل عن 
مدمني الإنرتنت املولعن باملوؤامرات، مل يعرف �شوى عدد �شئيل من 
الأمركين ب�”كيو” وبقيت ر�شالته حم�شورة يف اأقا�شي الإنرتنت.

الفرتا�شي  العامل  اأعماق  من  الأ�شبوع  هذا  طفت  احلركة  اأن  غر 
اأبرز �شياق �شيا�شي ميكن  اإىل العامل احلقيقي، فتمثلت الثاثاء يف 
ت�شوره، حن ظهر عدد من امل�شاركن يف مهرجان نظمه ترامب يف 
عليها حرف  �شرت”  “تي  يرتدون قم�شان  فلوريدا،  بولية  تامبا 

“كيو” ويرفعون لفتات كتب عليها “نحن كيو«.

الريرتية  اجلوية  ال��ط��ران  �شركة  ان  الري��رتي��ة  احلكومة  اعلنت 
قامت ال�شبت باأول رحلة جتارية اىل اثيوبيا، يف خطوة جديدة نحو 

مزيد من النفتاح بن البلدين.
وق����ال وزي����ر الع�����ام الري������رتي مي���ان غ��ربم�����ش��ك��ل يف ت��غ��ري��دة ان 
“اخلطوط اجلوية الريرتية با�شرت القيام برحات منتظمة اليوم 

اىل ادي�س ابابا«.
وال�شياحة  النقل  وزي���ر  متنها  على  ا�شمرة  م��ن  الرحلة  وانطلقت 
الريرتي وحطت يف مطار بول الدويل يف ادي�س ابابا، حيث كان عدد 

من كبار امل�شوؤولن الثيوبين يف ا�شتقبالها.
وكانت الرحات اجلوية بن اريرتيا واثيوبيا توقفت مطلع النزاع 
الع�شكري بن البلدين الذي ا�شتمر من 1998 اىل 2000 واوقع 

نحو ثمانن الف قتيل.
تقارب  املا�شية من حتقيق  القليلة  ال�شابيع  البلدان خال  ومتكن 
كبر ووقعا يف التا�شع من متوز/يوليو املا�شي اعانا م�شرتكا و�شع 

حدا لعقدين من حالة احلرب بينهما.
�شركة  وقامت  البلدين  بن  الدبلوما�شية  العاقات  اأعيدت  وهكذا، 
اخلطوط اجلوية الثيوبية باأول رحلة اىل ا�شمرة يف الثامن ع�شر 
م��ن مت��وز/ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي.ول متلك اخل��ط��وط اجل��وي��ة الريرتية 

�شوى طائرة واحدة م�شتاأجرة من نوع بوينغ 737.

عوا�صم

باري�س

ادي�س ابابا

وا�شنطن

م�سرع 18 �سخ�سا يف حتطم مروحية �سرقي رو�سيا
•• مو�صكو-وام:

منطقة  يف  مروحية  حتطم  يف  اأم�����س  �شباح  م�شرعهم  �شخ�شا   18 لقي   
اأحد  يف  ع��م��ال  تقل  ك��ان��ت  رو���ش��ي��ا  �شرقي  كرا�شنويار�شك  باإقليم  اإي��غ��ارك��ا 
احلقول النفطية �شمايل الإقليم.ونقلت وكالة “ تا�س “ عن هيئة الطوارئ 
الرو�شية اإن املروحية التابعة ل�شركة “ يوتاير “ من نوع “ مي-8 “ كان 
جميعا  لقوا  الطاقم”  اأف���راد  م��ن  ثاثة  بينهم  �شخ�شا   18 متنها  على 
املروحية  تكون  اأن  الرو�شية  اإنرتفاك�س  لوكالة  م�شدر  م�شرعهم.ورجح 
ما  اأخ��رى  مروحية  من  متدلية  كانت  ب�شحنة  ا�شطدامها  نتيجة  �شقطت 

اأدى اإىل حتطم �شفرات مروحتها و�شقوطها.

قتياًل ح�سيلة العتداء على امل�سجد يف افغان�ستان   35
 •• كابول-اأ ف ب:

على  اجلمعة  الن��ت��ح��اري  الع��ت��داء  قتلى  ح�شيلة   35 اىل  ام�س  ارتفعت 
ح�شيلة  بلغت  فيما  افغان�شتان،  �شرق  يف  غارديز  مدينة  يف  �شيعي  م�شجد 
ت�شريح  كاتاوازي يف  �شاميم خان  باكتيا  94.وا�شار حاكم ولية  اجلرحى 
لفران�س بر�س “اىل وجود ثاثة اطفال بن القتلى ال35، فيما بلغ عدد 

اجلرحى بحالة اخلطر 17 نقلوا باملروحيات اىل كابول«.
وكانت احل�شيلة ال�شابقة اجلمعة اعلنت �شقوط 29 قتيا و81 جريحا.

واكد قائد �شرطة الولية اجلرال راز حممد ماندوزاي احل�شيلة.
�شاة  خ��ال  امل�شجد  دخ��ا  نا�شفن  بحزامن  م���زودان  انتحاريان  وك��ان 
يفجرا  ان  قبل  امل�شلن  على  النار  وفتحا  الربقع  يرتديان  وهما  اجلمعة 
نف�شيهما، ما ت�شبب مبجزرة فعلية داخل امل�شجد.ومل يتنب اي طرف بعد 
العتداء رغم مرور اكرث من 24 �شاعة على وقوعه. واكدت حركة طالبان 

ان “ل عاقة لها” به واتهمت �شمنا تنظيم داع�س الإرهابي بارتكابه.

امل�سروع ال�سعودي لنزع الألغام يف اليمن ل� )وام( :

�سنوات  مليون لغم زرعها النقالبيون يف الأرا�سي اليمنية خالل 3 

اإقرار اأن�ش احلطاب ناطقًا ر�سميًا:

نداء تون�ض يدعو اإىل تغيري �سامل للحكومة...!
•• الفجر - تون�س - خا�س

ويف  البيت،  ترتيب  واإع����ادة  احل���زب،  ترميم  لإع���ادة  خ��ط��وة  يف 
م�شعى حلل الأزمة التي تع�شف باأركانه واأّدت اىل مياد اأربعة 
اأحزاب من رحمه، اجتمعت الهيئة ال�شيا�شية حلزب حركة نداء 
تون�س، واأ�شدرت بيانا اأعلنت فيه تبّنيها موقف الكتلة الربملانية 
للحزب الّداعي اإىل “تغير �شامل للحكومة كمقدمة لتجاوز 

الأزمة ال�شيا�شية اخلانقة التي تعي�شها الباد«.
نداء  ومنا�شلي  وك����وادر  هياكل  ك��ل  بيانها،  يف  الهيئة  ودع���ت 

كل  اجلميع  ي�شاهم  حتى  حزبهم  حول  “اللتفاف  اإىل  تون�س 
ال�شيا�شية الرائدة  اإىل مكانته  اإرج��اع احلزب  ح�شب موقعه يف 
الو�شطية  الوطنية  للعائلة  ممّثا  طائعيا  دميقراطيا  حزبا 

الإ�شاحية واحلداثية يف تون�س«.
كما دعت من جهة اأخرى الكتلة النيابية للحركة اإىل تقدمي 
وال�شتفتاء ق�شد مراجعة  النتخابات  قانون  لتعديل  م�شروع 

النظام النتخابي.
لنعقاد  م��وع��دا   2019 يناير  و27  و26   25 اأي���ام  واأق����ّرت 
ال�شيا�شي  باخلط  مت�ّشكها  موؤّكدة  للحزب،  النتخابي  املوؤمتر 

واعتباره  ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  للحزب  امل��وؤ���ش�����س  للرئي�س 
ال�شطاع  وم��وا���ش��ل��ة  احل���زب  ل��وح��دة  ال�شامنة  “املرجعية 
م�شتنكرة  بالباد”،  الرئي�شية  ال�شيا�شي  للتوازن  كقوة  بدوره 
ما اأ�شمته ب� “حملة اإعامية مُمنهجة مت�ّس من �شخ�س ومقام 

�شيادته«.
با�شم  اأن�س احلطاب ناطقا ر�شميا  امل�شادقة على تعين  ومتت 
بلحاج  ر�شا  مطلب  على  وامل�شادقة  للحزب  ال�شيا�شية  الهيئة 
واللتحاق  احلركة  اإىل  الرجوع  و  ال�شتقالة  عن  الرتاجع  يف 

بالهيئة ال�شيا�شية.

تقرير: بيونغ يانغ تتبادل الأ�سلحة مع احلوثيني 
•• نيويورك-اأ ف ب:

اأفاد تقرير لاأمم املتحدة اأن كوريا ال�شمالية 
النقل  عمليات  يف  هائلة”  “زيادة  اىل  جل��اأت 
غر ال�شرعية للمنتجات النفطية عرب ال�شفن 
املفرو�شة  العقوبات  على  التحايل  اأج���ل  م��ن 
اأي�شاً  وا���ش��ت��ع��ان��ت  امل��ت��ح��دة،  الأمم  م��ن  عليها 
اليمن  اإىل  اأ�شلحة  لبيع  �شوري  �شاح  بتاجر 

وليبيا.
62 �شفحة ومت  ي��ق��ع يف  ال���ذي  ال��ت��ق��ري��ر  ويف 
رفعه اىل جمل�س الأمن، اأدرجت جلنة خرباء 
من الأمم املتحدة اأي�شاً انتهاكات للحظر على 
�شادرات كوريا ال�شمالية من الفحم واحلديد 

حتقق  اأخ���رى  ومنتجات  البحرية  وامل��اأك��ولت 
املاين من الدولرات لنظام كيم جونغ اأون.

ناقات  اىل  البرتولية  املنتجات  نقل  ويبقى 
“الو�شيلة  النفط الكورية ال�شمالية يف البحر 
يف  وت�����ش��ارك  العقوبات”،  ل��ت��ف��ادي  الرئي�شية 
هذه العمليات 40 �شفينة و130 �شركة، وفق 

التقرير الذي اطلعت عليه فران�س بر�س.
توقف  “مل  ال�شمالية  اإن كوريا  التقرير  وقال 
وا�شتمرت  وال�����ش��اروخ��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  ب��راجم��ه��ا 
بتحدي قرارات جمل�س الأمن يف عمليات نقل 
غر �شرعية من �شفينة اىل اأخرى للم�شتقات 
البرتولية، اإ�شافة اإىل نقل الفحم بحراً خال 
النتهاكات  اأن  ال��ل��ج��ن��ة  2018«.واعتربت 

يف  ال�شادرة  العقوبات  من  حزمة  اآخ��ر  جعلت 
جمموعة قرارات لاأمم املتحدة العام املا�شي 
ال�شقف  ت��خ��ط��ي  خ���ال  م��ن  فّعالة”،  “غر 

املحدد لواردات كوريا ال�شمالية من النفط.
اأي�شاً  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 
وخفيفة  ���ش��غ��رة  اأ���ش��ل��ح��ة  ار����ش���ال  “حاولت 
وغ��ره��ا م��ن امل���ع���دات ال��ع�����ش��ك��ري��ة م��ن خال 
و�شطاء اأجانب” اإىل ليبيا واليمن وال�شودان.

ال�شوري  الأ�شلحة  مهرب  ا�شم  التقرير  واأورد 
“جمموعة من  ع��ر���س  ال����ذي  ال��ع��ل��ي  ح�����ش��ن 
الأ���ش��ل��ح��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ويف ب��ع�����س احل����الت 
�شواريخ بال�شتية، على جمموعات م�شّلحة يف 

اليمن وليبيا” من من�شاأ كوري �شمايل.

دم�شق  يف  ال���ت���ف���او����س  مت  ال��ع��ل��ي  وب���و����ش���اط���ة 
تعاون”  “بروتوكول  ع���ل���ى   2016 ع�����ام 
ب��ن امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ن يف ال��ي��م��ن وكوريا 
“جمموعة  ت���اأم���ن  ع��ل��ى  وي��ن�����س  ال�����ش��م��ال��ي��ة 

وا�شعة من املعدات الع�شكرية«.
التعاون  ع���ن  ب��ال��ت��ح��ري  ال��ل��ج��ن��ة  وت�����ش��ت��م��ر 
على  للحظر  انتهاكاً  ي�شكل  ال���ذي  الع�شكري 
اأ�شلحة كوريا ال�شمالية.واأورد التقرير اأن كوريا 
ال�شمالية ا�شتمرت بتلقي مداخيل و�شلت اإىل 
14 مليون دولر من اأكتوبر )ت�شرين الأول( 
لب�شائع  ����ش���ادرات  م���ن  )اآذار(  م���ار����س  ح��ت��ى 
ال�شن  اإىل  وال�شلب  احل��دي��د  مثل  ممنوعة 

والهند وبلدان اأخرى.

واأ�شارت اللجنة اإىل اأن “العقوبات املالية تبقى 
والأك����رث ع��ر���ش��ة للتحايل  ت��ن��ف��ي��ذاً  الأ���ش��ع��ف 
اأن دبلوما�شيي كوريا  عليها بن�شاط«.واأ�شافت 
هذه  جتنب  يف  رئي�شياً  دوراً  يلعبون  ال�شمالية 
العقوبات عرب فتح ح�شابات م�شرفية متعددة.
وبالرغم من منع ال�شركات امل�شرتكة مع كوريا 
ال�شمالية، ك�شفت اللجنة عن اأكرث من 200 
يف  ان��خ��رط��ت  منها  ال��ع��دي��د  م�شرتكة،  �شركة 

اأعمال بناء ون�شاطات اأخرى يف رو�شيا.
واللجنة التي اأعدت التقرير مكلفة من جمل�س 
املفرو�شة  ال��ع��ق��وب��ات  تنفيذ  مب��راق��ب��ة  الأم���ن 
على كوريا ال�شمالية رداً على جتربتها النووية 

ال�شاد�شة وجتارب ال�شواريخ البال�شتية.

»ق�سد« ت�سيطر على احلدود ال�سورية العراقية �سرق الفرات

رو�سيا تقرتح التعاون مع اأمريكا لإعادة الالجئني ال�سوريني 
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت وكالة اإنرتفاك�س الرو�شية لاأنباء اإن وزارة الدفاع 
الرو�شية اأكدت ام�س ال�شبت اأنها اقرتحت يف ر�شالة اإىل 
التعاون  املا�شي  يوليو)متوز(  يف  كبر  اأمريكي  ج��رال 
ال�شورين  بالاجئن  يتعلق  املتحدة فيما  الوليات  مع 

واإزالة الألغام.
الاجئن  بخ�شو�س  امل��ق��رتح��ات  اأن  ال��وك��ال��ة  وذك����رت 

تعلقت مبخيم لاجئن يف الركبان.
ال��دمي��ق��راط��ي��ة املعروفة  ���ش��وري��ا  ق����وات  ه����ذا واأع���ل���ن���ت 
ال�شورية  احل��دود  على  �شيطرتها  اإكمال  “ق�شد”  با�شم 

العراقية ال�شبت.
“قوات  اإن  وقال م�شدر يف جمل�س دير الزور الع�شكري 
���ش��وري��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة اأك��م��ل��ت ���ش��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى كامل 
�شحراء دير الزور �شرق �شوريا، وطردت م�شلحي داع�س 
من  امل��م��ت��دة  املنطقة  واأ�شبحت  بالكامل،  املنطقة  م��ن 
�شرق نهر الفرات و�شوًل اإىل احلدود الإدارية ملحافظة 

احل�شكة حتت �شيطرة قواتنا«.
مدينة  �شمال  البلدات  م��ن  “عدداً  اأن  امل�شدر  واأ���ش��اف 

البوكمال ل تزال حتت �شيطرة تنظيم داع�س«.
واأط�����ل�����ق�����ت ق���������وات �����ش����وري����ا ال����دمي����ق����راط����ي����ة ب����داي����ة 
اأطلق  ع�شكرية  عملية  املا�شي  ال��ع��ام  �شبتمرب)اأيلول( 
عليها ا�شم عا�شفة اجلزيرة لطرد م�شلحي تنظيم داع�س 
من �شرق الفرات، وا�شتطاعت قوات ق�شد ال�شيطرة على 
اأرا�شي حمافظة دير ال��زور �شرق  %95 من  اأكرث من 

الفرات وطرد تنظيم داع�س منها.
القمة  ان��ع��ق��اد  اأن��ق��رة ح��ت��ى  اأم��ه��ل��ت مو�شكو  الإث���ن���اء  يف 
الرو�شية - الرتكية - الفرن�شية - الأملانية يف 7 اأيلول/
نقلت  ما  وف��ق  #اإدلب،  ملف  ل�”ح�شم”  املقبل  �شبتمرب 
مطلعة،  م�����ش��ادر  ع���ن  الأو�شط”  “ال�شرق  ���ش��ح��ي��ف��ة 

اجلمعة.
ف�����ش��ائ��ل م��ع��ار���ش��ة يف �شمال  اأن����ق����رة ع��ل��ى  و���ش��غ��ط��ت 
الوطنية  “اجلبهة  وت�شكيل  التوحد  يف  للم�شي  �شوريا 
بح�شب  مقاتل،  األ��ف   70 نحو  ت�شم  التي  للتحرير”، 
تقديرات مطلعن، وذلك �شمن خطة ترمي اإىل اإعطاء 
مهلة ل�”هيئة حترير ال�شام” )الن�شرة �شابقاً( كي حتل 
�شمن  التحالف  م��ن  ال�شوريون  ين�شم  بحيث  نف�شها، 
املقاتلن  م��ن  لاأجانب  اآل��ي��ة  واإي��ج��اد  اجل��دي��دة،  الكتلة 

للخروج.
وك��ان��ت رو���ش��ي��ا ق��د اأع��ل��ن��ت، ال��ث��اث��اء، اأن ق���وات النظام 
اإدلب  وا�شعاً” على منطقة  “هجوماً  ت�شن  لن  ال�شوري 
التي  املنطقة  الوقت احلا�شر، وهي  �شوريا يف  �شمال  يف 

اعتربها النظام اأولويته اجلديدة.
لفرنتييف،  األك�شندر  �شوريا،  اإىل  الرو�شي  املوفد  وقال 
بح�شب ما نقلت عنه وكالت الأنباء الرو�شية، اإنه “من 
�شن  ال��وق��ت احلا�شر،  يف  وارداً  ول��ن يكون  ال���وارد،  غ��ر 

هجوم وا�شع على اإدلب«.
وجاء كام امل�شوؤول الرو�شي يف ختام اجتماع حول الأزمة 
ب��ن ممثلن  رو���ش��ي��ا  ج��ن��وب  �شوت�شي  ال�����ش��وري��ة عقد يف 
اإ���ش��اف��ة اإىل ممثلن  ل��ل��رو���س والإي��ران��ي��ن والأت������راك، 

للنظام واملعار�شة.
املعار�شة  “باأن تنجح  الأم��ل  اأع��رب لفرنتييف عن  كما 
املعتدلة مع �شركائنا الأتراك الذي اأخذوا على عاتقهم 
يف مهمتهم هذه،  احلفاظ على ا�شتقرار هذه املنطقة” 

يزال  ل  املنطقة  ه��ذه  من  القادم  “التهديد  اأن  م�شيفاً 
كبراً«.

اأح��م��د طعمة:  امل��ع��ار���ش��ة،  وف��د  رئي�س  ق��ال  م��ن جهته، 
ف�شائل  خ��ال  م��ن  اإدل���ب  ا���ش��ت��ق��رار  على  نعمل  “نحن 
الرتكي”،  ال�شامن  و�شريكنا  احل��ر  ال�����ش��وري  اجلي�س 
خف�س  “منطقة  م��ن  اإدل���ب  منطقة  بتحويل  مطالباً 

ت�شعيد اإىل منطقة وقف اإطاق نار كامل«.
ووت�س”  راي��ت�����س  “هيومن  منظمة  ات��ه��م��ت  ذل���ك،  اىل 
بتجنيد  #�شوريا  يف  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب  حماية  وح���دات 
النازحن  م���ن خم��ي��م��ات  واإن�����اث�����اً،  ذك�������وراً  الأط�����ف�����ال، 

وا�شتغالهم للقتال يف �شفوفها.
من  الق�شر  يختارون  الأك���راد  اأن  اإىل  املنظمة  واأ���ش��ارت 
باأماكن  اأه��ال��ي��ه��م  اإح��اط��ة  دون  امل�شت�شعفة  ال��ع��ائ��ات 
دولر   300 تتجاوز  تواجدهم، مقابل مبالغ زهيدة ل 

�شهرياً.
ك�شفت  ويف اإح�شائية اأوردتها “هيومن رايت�س ووت�س”، 
اأن ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة ج��ن��دت ح���وايل 224 ط��ف��ًا العام 
اأ�شعاف عن العام الذي �شبقه،   5 املا�شي بزيادة قدرها 
القتال  ج��ب��ه��ات  ع��ل��ى  و�شعهم  مت  الأط���ف���ال  اأن  م��وؤك��دة 
الكردية  ال�شعب  حماية  ق��وات  خا�شتها  التي  املتتالية، 

�شد تنظيم #داع�س العام املا�شي.
كذلك ا�شتندت املنظمة يف تقريرها اإىل مقابات اأجريت 

مع 8 عائات من 3 خميمات للنازحن �شمال �شوريا.
يذكر اأن هذه لي�شت املرة الأوىل التي تتهم فيها املنظمة 
اإذ  الأط��ف��ال،  بتجنيد  ال��ك��ردي��ة  ال�شعب  حماية  وح���دات 
تعهد الأكراد يف وقت �شابق بوقف تلك املمار�شات، اإل اأن 

التقرير الأخر اأكد خاف ذلك.
مناطق  على  الكردية  ال�شعب  حماية  وح��دات  وت�شيطر 
تفر�س  حيث  ���ش��وري��ا،  �شرقي  و�شمال  �شمال  يف  وا�شعة 

اخلدمة الإلزامية هناك بدءاً من �شن الثامنة ع�شرة.

اجتماع الهيئة ال�سيا�سية للنداء
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عربي ودويل

ت�ساهل يثري النزعاج

الندوة ال�سحفية يف البيت البي�ش

جون بولتون يطمئن

ال�سناتور الدميقراطي مارك وارنر يرحب

•• الفجر - خرية ال�صيباين

“لإ�سعاف  حم��اولت��ه��ا  يف  �ست�ستمر  رو�سيا  اإن 

وتق�سيم” الوليات املتحدة. هذه هي الر�سالة التي 
ال�ستخبارات  م�سوؤويل  كبار  من  العديد  بها  بعث 
الأمريكية، قبل اأ�سابيع من النتخابات الن�سفية. 

يف  الكلمة  اخذ  على  تداولوا  الآخ��ر،  تلو  واحدا 
موؤمتر �سحفي يف البيت الأبي�ش، يف نربة تقطع مع 
نربة دونالد ترامب، الذي انُتقد على نطاق وا�سع 

يف  لقائهما  خالل  بوتني  فالدميري  جتاه  لت�ساهله 
16 يوليو يف هل�سنكي. خطاب ذو �سرعتني يزعج 

حتى داخل �سفوف الكونغر�ش.

انتخابات منت�سف املدة:

املخابرات الأمريكية مرتعبة من تدخل رو�سي جديد...!

املخابرات الأمريكية على نف�ش 
املوجة

اإ�شعاف  “حماولة     توا�شل رو�شيا 
وتق�شيم الوليات املتحدة” بالتدخل 
الأمريكية  النتخابية  العملية  يف 
ال�شيا�شي،  ال��ن��ق��ا���س  يف  وال���ت���دخ���ل 
الوطنية  ال�شتخبارات  مدير  اتهم 
اخلمي�س.  ك��وت�����س  دان  الم��ري��ك��ي��ة 
“حقيقي،  ال��ت��ه��دي��د  اأن  واأ�����ش����اف، 
ك��ل ما  ن��ب��ذل  واأن����ه م�شتمر، ون��ح��ن 
ميكن  انتخابات  لإج����راء  و�شعنا  يف 

لاأمريكين اأن يثقوا بها”. 
ووف�����ق�����ا ل������ه، ر������ش�����دت امل����خ����اب����رات 
و�شرقة  “اخرتاق  رو���ش��ي��ا  حم��اول��ة 
معلومات من مر�شحن وم�شوؤولن 

حكومين«.
   من جهته، حذر كري�شتوفر فراي، 

رئي�س مكتب التحقيقات الفيدرايل، 
اأن  علينا  “خطر  يحدث  م��ا  اأن  م��ن 

ناأخذه بجدية بالغة”،
 م�شددا على انه من “املهم اأن نفهم 
ت��ه��دي��د مرتبط  ل��ي�����س جم����رد  اأن�����ه 

بعملية انتخابية”،
 م�شرا اىل ان “خ�شومنا يحاولون 
�شواء كنا  با�شتمرار،  تخريب بادنا 

يف انتخابات اأم ل«. 
   يف حن اأبلغ وزير الأمن الداخلي 
الدميقراطية  اإن  نيل�شن،  كر�شتن 

الأمريكية “يف خط النار”، 
والنزيهة  احل��رة  “النتخابات  وان 
الزاوية يف دميقراطيتنا،  هي حجر 
هدف  اأن����ه����ا  الآن  ال����وا�����ش����ح  وم�����ن 
 ... ي�������ش���ع���ون  ال�����ذي�����ن  خ�������ش���وم���ن���ا 

لتقوي�س طريقتنا يف احلياة«.

تهديد اأقل.. ولكنه حقيقي 
املخابرات  ذل��ك، اعترب مدير     مع 
دان كوت�س، ان جهود رو�شيا الرامية 
اإىل “تقوي�س” “القيم الأ�شا�شية” 
الأم����ري����ك����ي����ة، يف ال����وق����ت احل�����ايل، 
كان  ك��م��ا  ت��اأث��ره��ا  ح��ج��م  لي�شت يف 
الرئا�شية  الن���ت���خ���اب���ات  يف  احل�����ال 
مكتب  م���دي���ر  اأم�����ا   .2016 ل���ع���ام 
التحقيقات الفيدرايل، فلم ياحظ 
هجوماً مبا�شراً على البنية التحتية 
النتخابية: “ما نراه هو حماولت 
كما قال بب�شاطة. خبيثة للتاأثر”، 

�شركة  رئ����ي���������س  ن�����ائ�����ب  وق���������ال     
اإن  ب�������رت،  ت�����وم  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت، 
امل��ر���ش��ح��ن ق��د تاأثروا  ال��ع��دي��د م��ن 
رو�شيا.  يتهم  ان  دون  بالقر�شنة، 
ال�شيوخ  جم��ل�����س  ع�����ش��و  واأع���ل���ن���ت 

ال��دمي��وق��راط��ي��ة ج��ن ���ش��اه��ن اأنها 
ا����ش���ُت���ه���دف���ت مب�����ح�����اولت اخ�����رتاق 
و�شفحاتها  الإل����ك����رتوين  ب��ري��ده��ا 
ع����ل����ى ال�������ش���ب���ك���ات الج���ت���م���اع���ي���ة. 
واتهمت زميلتها يف مي�شوري، كلر 
ماكا�شكيل، رو�شيا مبحاولة قر�شنة 

الأ�شبوع املا�شي.
����ش���ه���را بعد  »واح��������د وع���������ش����رون     
وثاثة   ،2016 ع����ام  ان���ت���خ���اب���ات 
اأ����ش���ه���ر ف��ق��ط ق��ب��ل ان���ت���خ���اب���ات عام 
من  بدعم  عماء  ي�شتمر   ،2018
رو�شيا يف الت�شلل وتوظيف ال�شبكات 
احلوار  وجهة  لتحويل  الجتماعية 
الوطني وحتري�س الأمريكين �شد 
ال�شيناتور  ق��ال  البع�س”،  بع�شهم 
املا�شي،  الأرب���ع���اء  وارن����ر،  ر.  م���ارك 
اأم����ام جل��ن��ة امل��خ��اب��رات ال��ت��ي ي�شغل 

“لقد  الرئي�س،  نائب  من�شب  فيها 
ويفعلون   ،2016 ع��ام  ذل��ك  فعلوا 

مرة اأخرى عام 2018.«
   واأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ف��ي�����ش��ب��وك، التي 
العام  ت��ع��ّر���ش��ت لن���ت���ق���ادات لذع����ة 
املا�شي ل�شتغالها كمن�شة ت�شليل 
عن   ،2016 ان����ت����خ����اب����ات  خ������ال 
�شيا�شيا  للتاعب  حماولت جديدة 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��وق��ع  ع��ل��ى 
الت�شريعية  النتخابات  اق��رتاب  مع 
الأمركية يف نوفمرب املقبل، ملمحة 
اأن  غ��ر  م��ن  رو���ش��ي��ا  م�شوؤولية  اإىل 

حتدد منفذي هذه العمليات.
 32 اإغ�������اق  مت  امل����ج����م����وع،  ويف     
وان�شتغرام.  في�شبوك  ب��ن  ح�����ش��اًب��ا 
يف  خ�شوما  ن��واج��ه  “اإننا  واأ���ش��اف��ت 
تكتيكاتهم  ي��غ��رون  ال��ت��ط��ور،  غ��اي��ة 

طوال الوقت، وممولن ب�شكل جيد، 
ب�شكل  �شيما دول قومية تتطور  ول 
هجمات  ����ش���ن  وحت�������اول  م���ت���وا����ش���ل 

جديدة«.
تقاع�س دونالد ترامب، م�شدر قلق

اخلا�س  امل����دع����ي  حت��ق��ي��ق  ����ش���ّل���ه     
ب��داي��ة وليته،  روب����رت م��ول��ر م��ن��ذ 
ل��دون��ال��د ت��رام��ب راأي خم��ت��ل��ف. يف 
م�شاء  بن�شلفانيا  يف  ع��ق��د  اج��ت��م��اع 
اخلمي�س، و�شف الرئي�س الأمريكي 
مرة اأخرى فكرة التدخل الرو�شي يف 
 2016 لعام  الرئا�شية  النتخابات 

باأنها “عملية احتيال«.
    موقف يثر قلق بع�س املراقبن، 
ع�شية انتخابات رئي�شية اأخرى. “اإذا 
رو�شيا  عن  التحدث  من  نتمكن  مل 
�شنخرج  كيف  اأرى  ل  الرئي�س،  م��ع 

�شابق  عميل  ق��ال  املاأزق”،  ه��ذا  م��ن 
الفيدرايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب  يف 
كلينت وات�س هذا الأ�شبوع، نقًا عن 

�شحيفة وا�شنطن بو�شت.
امل���وؤمت���ر ال�شحفي  ان��ع��ق��اد     وب��ع��د 
ال������ذي ج���م���ع ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ن يف 
رحب  الأب��ي�����س،  بالبيت  امل��خ��اب��رات 
ال�شناتور الدميقراطي مارك وارنر، 
باأمر  اأخ�����راً  “تقوم  ال��رئ��ا���ش��ة  ب���اأن 
ان  غ���ر  القرتاع”،  ب���اأم���ن  ي��ت��ع��ل��ق 
يف  غزيرا.  ي��زال  ل  النتقادات  �شيل 
اجلمهوريون  منع  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر 
جمل�س  يف  دمي���وق���راط���ي���ا  ه��ج��وم��ا 
مليون   250 لتخ�شي�س  ال�شيوخ 
ُت�شتخدم  ان  املمكن  م��ن  ك��ان  دولر 
الت�شويت،  م��ع��ّدات  بع�س  لتجديد 

وتعزيز الأمن ال�شيرباين للباد.

القومي  الأم���ن  م�شت�شار  وح���اول     
املجل�س  ط����م����اأن����ة  ب����ول����ت����ون  ج������ون 
اأع�شاء  اإىل  ر���ش��ال��ة  يف  ال��ت�����ش��ري��ع��ي 
جمل�س ال�شيوخ، مفادها ان احلكومة 
اتخذت اإجراءات، واأن دونالد ترامب 
احلملة  يف  التدخل  منع  على  ع��ازم 

النتخابية الن�شفية.
    وكان الرئي�س الأمريكي قد اأعرب 
على تويرت، عن قلقه من اأن يتدخل 
احلالية  احلملة  يف  رو����س  قرا�شنة 
ب�شكل  امل��ع��ار���ش��ة  خل��دم��ة  ل��ك��ن   ...
اأف�شل: “ا�شتنادا اإىل حقيقة اأنه مل 
يكن هناك رئي�شا اأكرث �شرامة مني 
لدعم  ب��ق��وة  �شيدفعون  رو���ش��ي��ا،  م��ع 
فوز الدميقراطين، فهم بالطبع ل 

يريدون ترامب«...!
عن لوجورنال دي دميان�ش

حملة لول النتخابية يف الربازيل تنطلق من ال�سجن 
•• �صاو باولو-اأ.ف.ب:

من املتوقع العان ر�شميا عن ت�شمية الرئي�س 
�شيلفا  دا  اينا�شيو لول  لويز  ال�شبق  الربازيلي 
النتخابات  يف  ال���ع���م���ال  ح����زب  ع���ن  م��ر���ش��ح��ا 
يزيد  م��ا  اك��ت��وب��ر،  الأول  ت�شرين  يف  الرئا�شية 
تاريخ  اق����رتاع يف  اأب����رز عملية  ح���ول  ال�����ش��ك��وك 

الباد ل ميكن التنبوؤ بنتائجها.
ت�شمية ثاثة  الكبر”  ال�شبت  “يوم  و�شي�شهد 
اأحزابهم،  ق��ب��ل  م��ن  ر�شميا  اأق���وي���اء  مر�شحن 
ن��وع من  ه��ي  مل��وؤمت��رات  النهائي  امل��وع��د  ع�شية 

لاحزاب  ت�شمح  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  الج��ت��م��اع��ات 
با�شتعرا�س من اختارتهم اأمام الن�شطاء.

الو�شط  ي�����ش��ار  م��ن  “ريدي”  ح���زب  و�شيختار 
مارينا  البيئة  ���ش��وؤون  يف  اخل��ب��رة  برازيليا  يف 
�شيلفا التي احتلت املركز الثالث يف النتخابات 

الأخرة.
ت��ع��ي��ن احلاكم  ���ش��ي��ت��م  اي�����ش��ا،  ال��ع��ا���ش��م��ة  ويف 
املمثل  الكمن،  ج��رال��دو  ب��اول��و  ل�شاو  ال�شابق 
احلزب  عن  كمر�شح  ر�شميا  للنخب،  الرئي�شي 
مين  من  الربازيلي  الجتماعي  الدميقراطي 

الو�شط.

لكن الأنظار يف �شاو باولو �شترتكز على موؤمتر 
حزب العمال، الذي �شيحاول الوقوف وراء لول 
امل�شوؤول  الق�شاء  رغم ترجيحات بعدم موافقة 

عن النتخابات على ذلك.
مدة  بال�شجن  حكما  ال�شابق  العامل  ويق�شي 
يزال  ل  ان��ه  اإل  ف�شاد،  ق�شية  ب�شبب  عاما   12
ال��ت�����ش��وي��ت يف  ن��واي��ا  امل��رت��ب��ة الأوىل يف  ي��ح��ت��ل 
اجلولة الأوىل مع 30 يف املئة، ح�شب موؤ�ش�شات 
ا�شتطاع الراأي. وت�شكل هذه الن�شبة �شعف ما 

ح�شل عليه اأبرز مناف�شيه.
وك��ت��ب ح���زب ال��ع��م��ال يف ���ش��ورة م��رك��ب��ة ن�شرت 

وتظهر  على الإنرتنت “لول ل يزال الزعيم”، 
الي�شار مبت�شما رافعا قب�شته مع  ال�شورة رمز 

عنوان فرعي “لن ي�شجنوا اإرادة ال�شعب اأبداً«.
رغ���م ن��ف��ي احل����زب ب�شكل ق��اط��ع- ع��ل��ى الأق���ل 
علنا- الإع��داد خلطة بديلة وراء الكوالي�س، ل 
اأحد يجهل اأن تر�شيح لول من املرجح اأن يبطله 

الق�شاء املخت�س بالتتخابات.
اأي  اأهلية  عدم  على  الربازيلي  القانون  وين�س 
لول،  حالة  ال�شتئناف،  يف  عليه  حكم  �شخ�س 

الرت�شح اىل النتخابات.
لكن هناك ا�شما اآخر قد يكون بديا هو رئي�س 

بلدية �شاو باولو ال�شابق فرناندو حداد.
ولية  اب��ان  ال�شابق  التعليم  وزي��ر  انتخب  وق��د 
لول رئي�س بلدية اأكرب مدينة يف الباد ب�شكل 
الرئي�س  دع���م  ب��ف�����ش��ل   ،2012 ع���ام  م��ف��اج��ئ 

ال�شابق الذي يعتربه مر�شده.
للرئي�س،  ك��ن��ائ��ب  ال�����ش��ب��ت  اخ���ت���ي���اره  مت  واذا 
ف�����ش��ر���ش��ل احل����زب ب��ذل��ك اإ����ش���ارة ق��وي��ة تظهر 
اللحظة  ل��ول يف  ليحل حم��ل  عليه  يعتمد  اأن��ه 
الأخرة. وقد مت �شمه اإىل فريق املحامن عن 
متى  ال�شجن  يف  بزيارته  له  ال�شماح  بغية  ل��ول 

�شاء.

كوريا ال�سمالية تنتقد نفاد �سرب وا�سنطن  توقيفات على خلفية ف�سيحة الف�ساد يف الأرجنتني  
•• بوينو�س اير�س-اأ.ف.ب:

وروؤ�شاء  وزي���ر  ون��ائ��ب  وزارة  يف  يعمل  �شائق  ي�شكل 
الك�شف عنها هذا  ف�شاد مت  �شركات حمور ف�شيحة 
يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأرجنتن.ال�شخ�شية  يف  الأ���ش��ب��وع 
هذه الق�شية هي او�شكار �شينتانو �شائق نائب وزير 
كان  تاميذ  دفاتر  على  باراتا.  روبرتو  التخطيط 
ممتلئة  حقائب  نقل  تفا�شيل  ت�شجيل  يف  ي�شهب 
مب��ئ��ات الآلف م��ن ال����دولرات ب��ن ال����وزارة ومقار 
ون�شتور  لكري�شتينا  الرئا�شي  واملقر  كربى  �شركات 

كر�شر.
وقد اأوقف ووافق على التعاون مع القا�شي كاوديو 
خمففة. بعقوبة  عليه  احل��ك��م  اأم���ل  ع��ل��ى  ب��ون��ادي��و 

حررها  ال��ت��ي  ال��ث��م��ان��ي��ة  الف�شاد”  “دفاتر  �شلمت 
يف  ���ش��ح��ايف  اإىل  ي��ن��اي��ر  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف  �شينتانو 
واحدة من ال�شحف اليومية الكربى يف الأرجنتن 
“لآ نا�شيون«.ويف ني�شان ابريل قام ال�شحايف بت�شليم 
الدفاتر اإىل الق�شاء.نائب وزير التخطيط روبرتو 
اإط��ار هذه  يتم توقيفه يف  اأرف��ع م�شوؤول  ب��ارات��ا هو 
الق�شية. ورئي�شه وزير التخطيط خوليو دي فيدو 
م�شجون يف اإطار ف�شيحة ف�شاد اأخرى. يف املجموع 

اأوقف حواىل ع�شرة موظفن يف هذه الوزارة.
ودفاتر اأو�شكار �شينتانو �شيئة اأي�شا للرئي�س ال�شابق 
وا�شتدعى   .2010 يف  ت��ويف  ال��ذي  كر�شر  ن�شتور 
كري�شتينا  امللف،  املكلف  بوناديو  كاوديو  القا�شي 
كر�شر )الرئي�شة من 2007 اإىل 2015( لتديل 

باإفادتها يف 13 اآب اغ�شط�س.
وهو يعتربها زعيمة اآلية الف�شاد هذه.

ومت  ر�شى  دفعوا  �شركات  روؤ���ش��اء  ثماين  ب��اأن  ي�شتبه 
توقيفهم. وهي املرة الأوىل التي يحقق فيها الق�شاء 
اإىل  ينتمي  وبع�شهم  ك��ربى.  �شركات  م�شوؤويل  مع 
تيار كر�شر او ل ينتمي اإىل اأي تيار مثل خافير 
متلكها  ل�شركة  ال�شابق  امل��دي��ر  ك��اب��اي��رو  �شان�شيز 
جمموعة ماكري التي اأ�ش�شها والد الرئي�س احلايل 

ماوري�شيو ماكري.
امللفات  حقق القا�شي كاوديو بوناديو يف عدد من 
وقد  منها.  ومقربن  كر�شر  لكري�شتينا  املربكة 
وهي  ج���دوى.  دون  م��ن  عنها  احل�شانة  رف��ع  طلب 

تتهم القا�شي بوناديو ب”ال�شطهاد ال�شيا�شي«.

•• �صنغافورة-اأ.ف.ب:

الوليات  اإن  ال�����ش��ب��ت  ال�����ش��م��ال��ي��ة  ك��وري��ا  اع��ت��ربت 
م�شاألة  ب�شاأن  مقلق  �شرب  بنفاد  تت�شرف  املتحدة 
نزع ال�شاح النووي يف حن �شدد وزير اخلارجية 
“ابقاء  الأمركي مايك بومبيو على احلاجة اإىل 
اإنفاذ  خ���ال  م���ن  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ع��ل��ى  ال�شغوط” 
العقوبات.�شدرت هذه الت�شريحات خال اجتماع 
اآ�شيا )اآ�شيان( يف  منتدى رابطة دول جنوب �شرق 
الأمم  يف  خل���رباء  تقرير  اأف���اد  اأن  بعد  �شنغافورة 
املتحدة ان كوريا ال�شمالية “مل توقف برناجميها 
النووي والبال�شتي ووا�شلت حتدي قرارات جمل�س 
الأم���ن ال���دويل ع��رب زي���ادة كبرة يف عمليات نقل 

للقانون  خمالفة  ب�شورة  بحرا  نفطية  منتجات 
جونغ  كيم  ال�شمالية  كوريا  زعيم  ال��دويل«.ال��ت��زم 
اأون خال قمته التاريخية مع الرئي�س الأمركي 
الأ�شلحة  “نزع  حزيران/يونيو  يف  ترامب  دونالد 
يعد  م��ا  يف  الكورية”  اجل��زي��رة  �شبه  م��ن  النووية 
بنزع  الأم��د  الأمركية طويلة  املطالب  عن  بعيداً 
ول  للتحقق  قابلة  ب�شورة  النووي  لل�شاح  كامل 
تفاوؤل  الأمركيون  امل�شوؤولون  رجعة فيها.واأبدى 
اأن كوريا حققت تقدما بطيئا  حينها، ولكن يبدو 
اأمركيون عن خماوف  اأع��رب م�شوؤولون  يف حن 

من تخفيف بع�س الدول العقوبات عليها.
يونغ  ري  ال�شمايل  الكوري  اخلارجية  وزي��ر  واأك��د 
“حازمة يف  ب���اده  ان  ���ش��ن��غ��اف��ورة  ال�����ش��ب��ت يف  ه��و 

ت�شميمها والتزامها” تطبيق اتفاق �شنغافورة.
ل��ك��ن��ه ان��ت��ق��د م��وق��ف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة معتربا 
مع  القلق  يثر  “ما  اإن  وق��ال  الثقة.  يقو�س  اإن��ه 
داخل  التي ظهرت  املتوا�شلة  التحركات  ذلك، هو 
الوليات املتحدة للعودة اإىل الو�شع القدمي، بعيدا 

عن النوايا التي عرب عنها رئي�شها«.
واأ�شاف ري اأن كوريا ال�شمالية اتخذت منذ القمة 
ذلك  يف  مب��ا  نواياها”  ح�شن  تظهر  “اإجراءات 
و”تفكيك  وال�شاروخية،  النووية  التجارب  وق��ف 
وا�شنطن  اأن  حن  يف  النووية”،  للتجارب  موقع 
ترفع  الإج����راءات،  ه��ذه  التجاوب مع  “وبدل من 
نربة �شوتها لتطالب بالإبقاء على العقوبات �شد 

جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية«.
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•• دبي – الفجر:

 تلعب دائ��رة الأرا���ش��ي والأم���اك يف دب��ي دوًرا مهًما يف تعزيز 
ال���ع���اق���ات ال��ق��ائ��م��ة ب���ن دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
من  وذلك  املا�شية،  العقود  طوال  ال�شعبية  ال�شن  وجمهورية 
امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  زي��ادة  على  �شركائها  مع  العمل  خ��ال 
يف  لهم  املتوافرة  ال�شتثمارية  بالفر�س  والتعريف  ال�شينين، 

اأمارة دبي والإمارات عموًما.
ورئي�س  العام،  املدير  را�شد، م�شاعد  �شعادة ماجدة علي  وقالت 

مركز ت�شجيع واإدارة ال�شتثمار العقاري على  الدور الذي تقوم 
ندرك  »اإننا  ال�شينية:  الإماراتية  العاقات  لدعم  الدائرة  به 
اأهمية جمهورية ال�شن ال�شعبية  ك�شريك جتاري وا�شرتاتيجي 
لتوجهات  موؤازرين  و�شنكون  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة 
احلكومة و�شيا�شتها الرامية اإىل تر�شيخ العاقات بن البلدين 
دبي  اإم��ارة  ال�شتثمارية يف  الآف��اق  فتح  ال�شديقن، من خال 
اأمام ال�شركات والأفراد ال�شينين، ممن يتطلعون اإىل ال�شتفادة 
من الفر�س الوافرة التي توفرها الإمارات لهم، بف�شل موقعها 

ال�شرتاتيجي وبنيتها التحتية املتطورة«.

دب���ي م�شاركتها  اأرا����ش���ي  دعمتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  اأح����دث  وم���ن 
يف  موؤخرا  اأقيم  ال��ذي  الفاخرة  العقارات  معر�س  يف  الناجحة 
ا�شتمر  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  وخ��ال   ، بكن  ال�شينية  العا�شمة 
ثاثة اأيام، حر�شت الدائرة على تنظيم العديد من الجتماعات 

مع كبار امل�شتثمرين من ال�شركات والأفراد. 
قطاعات  يف  العاملة  ال�شركات  على  اهتمامها  ال��دائ��رة  ورك��زت 
م�شوؤولن  مع  اجتمعت  حيث  والفندقة،  وال�شيافة  العقارات 
 ،)CIREA( و  5i5j(( ال�شن” و  21 “�شن�شري  ميثلون 
ف�شًا عن اجتماعات اأخرى مع �شركات ا�شتثمارية، مبا يف ذلك 
املراكز التجارية واجلامعة ال�شياحية، و�شركات وم�شانع تعمل 

يف جمال الأثاث.
ويف اليوم الأول من املعر�س، ح�شر وفد الدائرة افتتاح املعر�س، 
امل�شاركة،  وامل��ن�����ش��ات  امل��ع��ر���س  امل�����ش��ارك بجولة يف  ال��وف��د  وق���ام 
دبي،  اإم��ارة  امل�شاركن من  املطورين  زي��ارة من�شات  اإىل  اإ�شافة 
ال�����ش��ن، وح�شور  دب��ي يف  م��ع مكتب غ��رف��ة  اج��ت��م��اع  كما عقد 

جتمع امل�شتثمرين وامل�شاركن.
واعرتاًفا بالدور الكبر ل�شفارة دولة المارات العربية املتحدة 
يف العا�شمة بكن، ودورها يف تقوية اأوا�شر هذه العاقات ودعم 
جمتمع الأعمال يف الإمارات لا�شتفادة من الفر�س التجارية 
يف ال�شن،  قامت الدائرة بتكرمي �شعادة الدكتور علي الظاهري 
�شفر الإم��ارات يف جمهورية ال�شن ال�شعبية. و�شمل التكرمي 
يف  للمطوري  مثالية  من�شة  لتوفرهم  احلدث  منظمي  ا  اأي�شً

عر�س منتجاتهم.
اإ�شهامات  كانت  املعر�س،  هام�س  على  اأقيم  ال��ذي  املنتدى  ويف 
�شرحت  تو�شيحًيا  ا  عر�شً قدمت  حيث  وا�شحة،  دب��ي  اأرا���ش��ي 
العقاري،  اأمن الرتويج  املهم الذي يقوم به  الدور  من خاله 
والرتكيز  للم�شتثمر،  املقدمة  والمتيازات  اخلدمات  وعر�شت 
على مقومات ال�شتثمار العقاري يف دبي، بالإ�شافة اإىل حفظ 

حقوقهم يف ظل البيئة الت�شريعة والقانونية يف اإمارة دبي.
وق��ب��ل ن��ه��اي��ة احل����دث، متكنت اأرا����ش���ي دب���ي م��ن ال��ت��و���ش��ل اإىل 

ومت  ال��دائ��رة،  جتمع  خال  �شينين  م�شتثمرين  مع  اتفاقيات 
اللقاء  ويف  ال�شن،  يف  العقاري  ال��رتوي��ج  اأم��ن  مكتب  اإط���اق 
العام،  امل��دي��ر  م�شاعد  را���ش��د،  علي  م��اج��دة  األقت �شعادة  ذات���ه، 
كلمة �شاملة قدمت فيها ال�شكر للمنظمن على دعوة الدائرة، 
العاملية  الوجهة  دبي  جلعل  الرامية  مهمتها  لتحقيق  ودعمها 

الأف�شل لا�شتثمار العقاري.
امل�شاركة  “ت�شرنا  كلمتها  يف  را����ش���د  ع��ل��ي  م���اج���دة  واأ����ش���اف���ت 
ومتثيل قطاع العقارات يف دبي من خال مركز ت�شجيع واإدارة 
ال�شتثمار العقاري، ليكون ذلك الهدف الرئي�شي من م�شاركتنا 

اإىل حتقيق م�شلحة  املعر�س. ونتطلع من خال ذلك  يف هذا 
لإمارة  وم�شرقة  واقعية  �شورة  تقدمي  يف  تتمثل  عليا،  وطنية 
جميلة وبيئة ترحيبية توفرها للزوار وامل�شتثمرين من جميع 
اأنحاء العامل.ي�شار اإىل اأن هذه الفعاليات تاأتي يف اإطار اإ�شهامات 
والتي مت  ال�شن،  الإم���ارات  العاقات بن  دب��ي لدعم  اأرا���ش��ي 
ال�شيني  الإم��ارات��ي  “الأ�شبوع  ب��الإع��ان عن  م��وؤخ��ًرا  تتويجها 
م��ن خال  اجل��ه��ود  ه��ذه  دب��ي  اأرا���ش��ي  و�شتوا�شل   .”2018
تنظيم امل��ع��ار���س واإط����اق امل���ب���ادرات ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي ترتقي 

بالعاقات التجارية بن البلدين.

حلاملي بطاقة )فالك طيب( الئتمانية

موارد للتمويل ولويلوجيك ُتعلنان عن �سراكة للدخول على برنامج )اأكروو(
-جمع نقاط من خالل اأكرب من�سة اإلكرتونية للتعامل مع اأ�سهر العالمات التجارية

اأرا�سي دبي تدعم العالقات ال�سرتاتيجية بني الإمارات وال�سني

اآخر اإ�سهامات الدائرة ا�ستملت على امل�ساركة يف معر�ض ومنتدى العقارات الفاخرة يف بكني
-الدائرة تطلق مكتب اأمني الرتويج العقاري يف ال�سني خالل م�ساركتها يف املعر�ش

•• دبي –الفجر:

جنحت جمموعة �شركات موارد للتمويل موؤخرا 
“لويلوجيك” ،  م���ع  ���ش��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ق��د  يف 
طيب”  “فالك  بطاقة  حلاملي  مبوجبها  متنح 
للتمويل  م����وارد  ت�����ش��دره��ا  وال��ت��ي   ، الئ��ت��م��ان��ي��ة 
الدخول   ، ال���ولء  ب��رن��ام��ج  خ��ال  م��ن  لعمائها 
اأكرب  ي��ع��د م��ن  “اأكروو” ، وال����ذي  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى 
التوجهات احلديثة  ملواكبة  الإلكرتونية  املن�شات 
احتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  اإل��ك��رتون��ي��ا  ل��ل��م��ت�����ش��وق��ن 
ال�شراء  عمليات  اإمت���ام  ث��م  وم��ن   ، ومتطلباتهم 
“قروب- و�شفقات   ، التجارية  العامات  لأ�شهر 
كافة  تناف�س  باأ�شعار  امل��رغ��وب��ة  واملنتجات  اأون” 
طيب”  “فالك  بطاقة  تعد  اإذ   ، املماثلة  امل��واق��ع 
متنح   ، جديدة  ت�شوق  ملرحلة  البداية  الئتمانية 

اأي�شا فر�شه  للتمويل  م��وارد  حاملها من عماء 
احل�شول على مبالغ نقدية مكت�شبة من النقاط  

ت�شاف على ر�شيد بطاقته. 
الئتمانية  طيب”  “فالك  ب��ط��اق��ة  ت��وف��ر  ك��م��ا   
ل���ع���م���ائ���ه���ا ك����ل م����ا ه����و ج����دي����د وع���������ش����ري مع 
ا�شرتجاعها  و�شهولة   ، املنتجات  تو�شيل  �شرعة 
العمليات  من  وغرها   ، �شيانتها  اأو  وا�شتبدالها 
بالإ�شافة   ، املت�شوقن  رغ��ب��ات  م��ع  تتوافق  التي 
متكن  التي   ، واملكافاآت  الفر�س  من  العديد  اىل 
العميل من الك�شب امل�شروع عند كل عملية �شراء 
مل�شرتياته ، من خال جمع وك�شب اأكرب عدد من 

النقاط  ميكنه ا�شرتجاعها  باأموال نقدية. 
وتعد �شركة “لويلوجيك” الرائدة عاملياً يف جمال 
الإلكرتوين  الدفع  واأنظمة  الإلكرتونية  التجارة 
لربامج الولء ، ت�شتهدف املتاجر الإلكرتونية ذات 

، وتعاقدها  العاملية والعامات التجارية  ال�شهرة 
بالدولة  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اأكرب  مع 
للت�شوق  الئتمانية  ال��دف��ع  ب��ط��اق��ات  ل���ش��ت��خ��دام 
لويلوجيك  �شركة  حر�شت  وق��د   ، بوابتها  ع��رب 
للتمويل  م���وارد  م��ع  ال�����ش��راك��ة  عقد  توقيع  على 
املزيد  وتوفر  املت�شوقن  من  مزيد  ل�شتقطاب 
اأكرب  قيمة  وبالتايل  النقاط  جلمع  الفر�س  من 
و خا�شة  لفالك طيب  ال���ولء  ب��رن��ام��ج  لأع�����ش��اء 
واأن عماء موارد للتمويل حاملي بطاقة “فالك 
الأ�شد  ب��ح�����ش��ة  ي�����ش��ت��اأث��رون  طيب” الئ��ت��م��ان��ي��ة 

بال�شوق يف ا�شتخدام هذه الربامج  يف الت�شوق.
الأعمال  ل��وت��اه  رئي�شة  اأك���دت رح��اب  م��ن جهتها 
وال�شغرة  امل��ت��و���ش��ط��ة  ل��ل�����ش��رك��ات  ال���ت���ج���اري���ة 
، على حر�س  مبجموعة �شركات م��وارد للتمويل 
ال�شراكات  ه����ذه  اإمت������ام  ع��ل��ى  ل��ل��ت��م��وي��ل  م������وارد 

وال�شفقات التي من �شاأنها اأن تقدم نهًجا مبتكًرا 
جناح  اأن  اىل  لف��ت��ة   ، لعمائها  اأف�����ش��ل  وح��ل��ول 
يف  ال�شتمرار  على  يتوقف  الإلكرتونية  املتاجر 
ت��وف��ر ال��راح��ة واخ��ت�����ش��ار ال��وق��ت ع��ل��ى املت�شوق 
اكت�شاب  وب��ال��ت��ايل  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  ي��ع��زز  ث���م  ، وم���ن 
ث��ق��ة امل��ت�����ش��وق��ن ، وم���ن ه��ن��ا ك��ان��ت ���ش��راك��ت��ن��ا مع 
وما  اأكروو  برناجمها  خال  من  “لويلوجيك” 
يقدمه لعماء موارد من اإمكانية تقدمي مكافاآت 

اأعلى مقابل الإنفاق اليومي للعماء.
فالك طيب  بطاقة  م��ا مييز  اأن  ل��وت��اه  واأ���ش��اف��ت 
عن  “اأكروو”  ب���رن���ام���ج  ع����رب  وا����ش���ت���خ���دام���ه���ا 
فالك  بطاقة  حاملي  اأن   ، ال�����ش��وق  يف  مثياتها 
النقاط   من  م�شاعفة  اأ�شعاف  يح�شدون  طيب 
اىل  ت�شل   ، بال�شوق  اأخ���رى  بطاقة  حت�شله  مم��ا 
ما يوازي %90�شعف  من النقاط  ت�شاف اىل 

ر�شيدهم بالبطاقة الئتمانية ، وذلك وفق نوعية 
التعامل معه ، مما يعني  املنتج واملتجر الذي مت 
اأن عميل موارد ي�شتطيع اأن يجمع اأكرب عدد من 
النقاط  وحتت�شب له على اأ�شا�س جملة امل�شرتيات 
، اإ�شافة اىل اأكرب جمموعة من املكافاآت واأكرثها 

اإثارة تقدم للعميل اأف�شل ما يتطلع اإليه .
والرئي�س  امل��وؤ���ش�����س  ه��وف��ر  دوم��ي��ن��ي��ك  وي�����ش��ي��ف 
“نحن  ق��ائ��ًا:   ، لويلوجيك  ل�شركة  التنفيذي 
م��ت��ح��م�����ش��ون ح���ًق���ا ل��ل��رتح��ي��ب ب���ربن���ام���ج م����وارد 
اأع�شاء  يجد  �شوف  “اأكروو”.  اأ�شرة  يف  للتمويل 
فالك طيب املزيد من اخليارات جلمع نقاط ولء 
اإ�شافية بطريقة مائمة ومنا�شبة لهم. و�شتعمل 
اأكروو على تعميق م�شاركة الأع�شاء يف الربنامج 
، مما �شيخلق املزيد من الولء للعامة التجارية 

وقيمتها على املدى الق�شر والطويل«.

•• الريا�س-وام:

اململكة  يف  املعدنية  وال����رثوة  وال�شناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز الفالح، 
م�شيق  ع��رب  النفط  �شحنات  نقل  ا�شتئناف  ق��ررت  اململكة  اأن 
اأّك��دت قوات  اأن  ال�شبت، وذل��ك بعد  ب��دًءا من ام�س  املندب  باب 
اّتخذت  اأنها  اليمن،  يف  ال�شرعية  امل�شرتكة ل�شتعادة  التحالف 
التدابر والإجراءات الازمة ل�شمان اأمن و�شامة �شفن دول 
التحالف عرب امل�شيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتن�شيق 
مع املجتمع الدويل، ومبا يتوافق مع القانون الدويل وقرارات 

جمل�س الأمن ذات ال�شلة.

“اإن   : ال�شعودية  النباء  وكالة  نقلته  ت�شريح  الفالح يف  وق��ال 
املندب  باب  م�شيق  عرب  النفط  �شحن  عمليات  ا�شتئناف  ق��رار 
جاء بعد اأن اُتّخذت قيادة التحالف الإجراءات الازمة حلماية 

�شفن دول التحالف .
كما اأكد ثقته اأن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، الذي تقوده 

اململكة،
املخاطر  خلف�س  الازمة  الأمنية  التدابر  جميع  اتخذ  قد   
املندب  ب��اب  م�شيق  ع��رب  مت��ر  ال��ت��ي  التحالف  دول  �شفن  على 
الدويل  املجتمع  بالتن�شيق مع  الأحمر  البحر  ومنطقة جنوب 
وفق  بالطاقة  العامل  اإم���داد  ا�شتمرار  �شمان  �شاأنها  من  التي 

اأعلى املعاير والحتياطات الأمنية.

البحر الأحمر  املندب وجنوب  اأمن م�شيق باب  اأن  و�شدد على 
القيام  ال��دويل  املجتمع  و يجب على  دولية م�شرتكة  م�شلحة 

مب�شوؤولياته جتاهها.
ويف غ�شون ذلك اأعلنت اأرامكو ال�شعودية ا�شتئناف نقل �شحنات 
وقالت  ف��وري.  وب�شكل  املندب،  ب��اب  اخل��ام عرب م�شيق  النفط 
الراهن  ال��و���ش��ع  وتقييم  متابعة  على  حت��ر���س  ان��ه��ا  ال�شركة 
املنا�شبة  الإج��راءات  واتخاذ  ال�شلة  ذات  بالتن�شيق مع اجلهات 
خال  م��ن  لعمائها  الإم�����دادات  وموثوقية  �شامة  ل�شمان 
التي تتمتع مبرونة ت�شدير النفط اخلام من  �شبكتها املمتدة 
و�شامة  واأم��ن  البيئة  على  حر�شها  اإىل  اإ�شافة  م��وان��ئ،  ع��دة 

الناقات وطواقمها، باتخاذ التدابر الازمة ل�شمان ذلك.

ال�سعودية تقرر ا�ستئناف نقل �سحنات النفط عرب باب املندب

•• دبي-الفجر:

ع��ي��ن��ت »دب����ي ل��ل��ع��ق��ارات«، ���ش��رك��ة تطوير 
�شركة  ال��رائ��دة،  العقارية  امل�شاريع  واإدارة 
»اآرت مارين«، اأكرب �شركة بحرية ترفيهية 
كم�شغل  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  واأ����ش���ه���ره���ا  رائ������دة 
الثقافة« على خور  ح�شري ملر�شى »قرية 
مبوقعه  ر�شيفاً،   60 ي�شم  وال���ذي  دب��ي، 
املتميز بن ج�شر القرهود ومعرب اخلليج 
التجاري، واملجهز ل�شتقبال مراكب ي�شل 
اأر�شفة  ي�شم  كما  م��رتاً،   50 اإىل  طولها 

اأكرب خم�ش�شة لليخوت التجارية.
»اآرت  وت��ن�����س الت��ف��اق��ي��ة اجل����دي����دة م���ع 
لدبي  ال����ب����ح����ري  ال�������ش���ري���ك  م������اري������ن«، 
للعقارات، على قيام ال�شركة باإدارة من�شاآت 
املياه  ذل��ك  وي�شمل  ك��ام��ل،  ب�شكل  املر�شى 
والر�شيف، ف�شًا عن املرافق واخلدمات 
اخلا�س،  ال�����ش��ي��ارات  م��وق��ف  مثل  املكملة، 
لاأع�شاء،  ال���ن���ادي  ب�����ش��ي��ارات  وال��ت��ن��ق��ل 

وامل�شاعدة الكاملة.
الكندي،  م�����روان  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 

وعمليات  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
دبي  »ت�شعى  ل��ل��ع��ق��ارات:  دب��ي  يف  املبيعات 
كمدينة  دبي  مكانة  تر�شيخ  اإىل  للعقارات 
مركز  اإىل  حت��ول��ه��ا  وت��ع��زي��ز  للم�شتقبل، 
مع  ومتا�شياً  البحرية،  لل�شياحة  رئي�شي 
حمفظة  بتو�شعة  نفخر  الأول���وي���ة،  ه��ذه 
م�شروعاتنا البحرية مع اإطاق عملياتنا 
اإىل  بالإ�شافة  الثقافة،  قرية  مر�شى  يف 

بكامل  يعمل  ر�شيف  اأول  مارينا،  مرا�شي 
طاقته يف قناة دبي املائية«.

التنفيذي  امل���دي���ر  م���اي���ر،  ب���رون���و  وع�����رّب 
�شعادته  ع��ن  م��اري��ن«  »اآرت  يف  للعمليات 
لل�شراكة مع دبي للعقارات يف اإدارة مر�شى 
قرية الثقافة، وقال: »يتيح لنا هذا امل�شروع 
ال�شرتاتيجي  منهجنا  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
خدمة  يف  الكبرة  وخربتنا  الأع��م��ال،  يف 
واليخوت،  البحرية  وال�شياحة  العماء، 
مع موا�شلتنا العمل يف الوقت نف�شه على 
اليخوت  وجهات  اأرق��ى  من  واح��دة  اإن�شاء 

واأبرزها يف املنطقة«.
يوفر   ،2017 ت�شغيله يف عام  بدء  ومنذ 
قرية  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل�������ش���ري  امل���ر����ش���ى 
الإبحار  يف  ���ش��ه��ول��ة  اجل���دي���دة  ال��ث��ق��اف��ة 
باختاف ح��الت املد واجل��زر، حيث يتيح 
الختيار  وال��ي��خ��وت  ال���ق���وارب  لأ���ش��ح��اب 
اأو  بن القيام برحلة ممتعة يف خور دبي، 
دخول منطقة اخلليج التجاري عرب قناة 
دبي املائية. كما يوفر لهم املر�شى و�شوًل 
دبي  فر�شات�شي  ب��الزو  فندق  اإىل  �شهًا 

م�شاريع  من  الثقافة  قرية  الفخم.وتعّد 
ال�شتخدامات  م��ت��ع��ددة  ل��ل��ع��ق��ارات«  »دب���ي 
ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ط����ول ���ش��اح��ل خ����ور دب���ي، 
وحتيط بها بيئة طبيعية خ�شراء هادئة، 
ث����ري����ة يف موقع  ح����ي����اة  ل���ت���ق���دم جت����رب����ة 
اثنن  م��ع  املائية،  الواجهة  على  م��رم��وق 
م���ن ال��ت��ج��م��ع��ات ال�����ش��ك��ن��ي��ة امل���رم���وق���ة يف 
دب���ي وارف وم��ن��ازل اخل����ور، وال��ت��ي متنح 
عن  لابتعاد  فر�شة  والزائرين  املقيمن 
مع  و�شجيجها،  الع�شرية  احلياة  �شخب 
على  اخل��اب��ة  ب���الإط���الت  ا�شتمتاعهم 

خور دبي وم�شاهد املدينة ال�شاحرة.
الذي  ال��ق��ن��اة  امل��ر���ش��ى على مم�شى  وي��ط��ل 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م�����ش��اح��ات خ�����ش��راء وارف���ة 
املف�شل  املكان  يجعله  ما  خ�شبياً،  وملعباً 
م�شاحتها  ام����ت����داد  وع���ل���ى  ل����اأط����ف����ال. 
م��رب��ع��ة، متتاز  ق����دم  األ�����ف   46 ال��ب��ال��غ��ة 
للعامة  امل���ف���ت���وح���ة  اجل����دي����دة  امل�������ش���اح���ة 
الغرانيت،  باأحجار  املر�شوفة  ب�شاحاتها 
»بالزو  فندق  فخافة  م��ع  تن�شجم  وال��ت��ي 

فر�شات�شي« املجاور. 

مراكب ي�سل طولها اإىل 50 مرتًا ا�ستقبال  على  قادرة  املر�سى  يف  ر�سيفًا   60

للعقارات” تعنينّ “اآرت مارين” لإدارة مر�سى قرية الثقافة “دبي 
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

توجت جمارك دب��ي اإجن��ازات��ه��ا ال��رائ��دة يف جم��ال التميز 
جائزة   11 على  باحل�شول  اجل��دي��دة  الأف��ك��ار  وت��ط��وي��ر 
العام  من  الأول  الن�شف  خ��ال  والبتكار  ل��اإب��داع  دولية 
اإ�شافة  الأفكار المريكية  من  جوائز   8 ت�شمل   2018
الأفكار  كل من  الدائرة من  عليها  3 جوائز ح�شلت  اىل 
لابتكار   العاملي  واملعهد  الربيطانية  والأف��ك��ار  الأمل��ان��ي��ة 
ح�شدتها  ال��ت��ي  الب��ت��ك��ار  ج��وائ��ز  ر�شيد  لي�شل   ،)GII(
جمارك دبي خال ال�شنوات الأخرة اإىل 88 جائزة تتوزع 
زيادة  دولية و24 جائزة حملية حمققة  64 جائزة  اإىل 
يف العدد الكلي جلوائز البتكار بن�شبة %90 خال هذه 

ال�شنوات.
امل�شتوى  على  املوؤ�ش�شية  �شمعتها  دب��ي  ج��م��ارك  ودع��م��ت 
البتكار من خال  وال��دويل يف جمال  والإقليمي  املحلي 
ق��ي��ام ال��دائ��رة ب��رع��اي��ة ال��ع��دي��د م��ن امل���وؤمت���رات واجلوائز 
هذا  يف  والدولية  والإقليمية  املحلية  والقمم  وامللتقيات 
املجال احليوي واأخرها الرعاية احل�شرية جلوائز الأفكار 
العربية حيث  الأفكار  الكربى يف موؤمتر وجائزة  العاملية 
كّرمت جمموعة دبي للجودة وجمموعة الأفكار العربية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا دائ����رة ج��م��ارك دب���ي ك����راٍع ر���ش��م��ي للموؤمتر 

دورتها  يف   2018 ال��دول��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الأف���ك���ار  ومل�شابقة 
الأفكار  جلوائز  احل�شري  الراعي  وكذلك  ع�شرة  الثالثة 
منظمة  من  واملقدمة  الثانية  دورتها  يف  الكربى  العاملية 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  الأوىل يف  للمرة  العاملية  الأف��ك��ار 
 2017 العام  ف��ازت يف  دب��ي قد  . وكانت جمارك  املتحدة 
بالدورة الأوىل للجائزة الأفكار العاملية الكربى يف موؤمتر 
وجائزة الأفكار الأملانية الذي نظم يف مدينة فرانكفورت 
الأملانية ب�شهر مار�س من العام املا�شي، عن ابتكار روبوت 
موظفة التفتي�س الندرويد التي تعترب الأوىل من نوعها 
يف العامل حيث جاء تكرمي جمارك دبي تقديرا مل�شاركتها 
الإب��داع والبتكار، وذلك تنفيذاً  الفاعلة يف جهود حتفيز 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
والب��ت��ك��ار ممار�شة  الإب�����داع  ب���اأن ي�شبح  رع���اه اهلل،  دب���ي، 
الريادة  حتقيق  نحو  بثبات  للتقدم  جمتمعنا  يف  يومية 
العاملية يف كل املجالت.وقال ح�شن الفردان مدير مركز 
البتكار يف جمارك دبي “ يظهر فوز جمارك دبي ب�� 11 
جائزة لابتكار يف الن�شف الأول من العام 2018 مدى 
متيز امل�شاريع املقدمة من الدائرة وقدرتها على املناف�شة 
الذي  الدعم  مدى  يعك�س  ما  اجلوائز،  هذه  على  العاملية 
القيادة  م��ن  احل��ك��وم��ي��ة  وال���دوائ���ر  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  نتلقاه 

ومن  والبتكار  الب��داع  على  املوظفن  لت�شجيع  احلكيمة 
اأجل حتقيق Hف�شل النتائج يف عملية التطوير ال�شامل 
لاأداء احلكومي ومن اأجل ا�شعاد النا�س وتعزيز القدرات 
الجنازات  “اأن هذه  الإمارات«.واأ�شاف  لدولة  التناف�شية 
الدائرة  العليا يف  ال��ق��ي��ادة  م��ن  املبا�شر  ال��دع��م  ث��م��رة  ه��ي 
موظفي  من  ال�شليم  والتخطيط  ال��دائ��رة،  مدير  بقيادة 
مركز البتكار القائمن على جمع وت�شنيف الفكار ح�شب 
الدولية وانتقاء  الدائرة واملعاير  املتبعة يف  النقاط  اآلية 
تقييم  طريق  ع��ن  املوظفن  م��ن  املبتكرة  الأف��ك��ار  اأف�شل 
الأفكار مرات عدة ملعرفة مدى متيزها عن غرها، ويتم 
ومب�شاعدة  ع��ام  كل  بداية  من  املناف�شات  لتلك  التجهيز 
جميع القطاعات والإدارات يف الدائرة عن طريق الإعان 
امل��ط��ب��ق��ة ذات النتائج  اأف�����ش��ل الف���ك���ار  ت��ر���ش��ي��ح  ث��م  وم���ن 
تعك�س  م�شبوقة  غ��ر  م��ي��زات  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  العالية 
جديدة  واب��ت��ك��ارات  اأف��ك��اراً  وت��ع��د  التناف�شية  العمل  بيئة 
على امل�شتوى العاملي«.يذكر اأن منظمة الأفكار الأمريكية 
التي فازت جمارك دبي بثمانية جوائز منها هي منظمة 
جتديد  يتم  حيث  كاملة،  ا�شتقالية  وذات  ربحية  غ��ر 
اأف�شل  للعامل  تقدم  وه��ي  �شنوي،  ب�شكل  فيها  الع�شوية 
واأحدث الأفكار والجنازات التي مت التو�شل لها يف جمال 
الإبداع والبتكار على امل�شتوى العاملي، ويقوم الأع�شاء يف 

للم�شاركة  اجلديدة  والبتكارات  الأفكار  بتقدمي  املنظمة 
بها �شنوياً يف م�شابقات اجلوائز العاملية لاأفكار، حيث يتم 
اختيار اأف�شل الأفكار البتكارية بعد املقابات ال�شخ�شية 

اأ���ش��م��اء الدوائر  اإع���ان  م��ع املقيمن ال��دول��ي��ن وم��ن ث��م 
جوائز  مل�شابقة  اخلتامي  احلفل  يف  ال��ف��ائ��زة  واملوؤ�ش�شات 

الفكار المريكية.

توجتها باحل�سول على 11 جائزة يف الن�سف الول 2018

جمارك دبي تعانق قمم البتكار ب�� 88 جائزة حملية ودولية

حتت رعاية حممد بن زايد ويف اإطار دعم ريادة الأعمال والبتكار يف �سفوف ال�سباب

اد الق�سر« بن�سختها الثانية �سندوق خليفة يدعو اأ�سحاب الأفكار املبتكرة للم�ساركة يف م�سابقة »رونّ

•• دبي-الفجر:

الإجناز  »ج��ائ��زة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  ح�شدت 

اخلا�س يف نظم املعلومات اجلغرافية« التي يقدمها 
معهد بحوث الأنظمة البيئية »اإ�شري«، املزود العاملي 
لربنامج نظام املعلومات اجلغرافية وتطبيقات اإدارة 

ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات اجل��غ��راف��ي��ة، وذل���ك خ��ال انعقاد 
الذي   ،»2018 اإ�شري  مل�شتخدمي  العاملي  »املوؤمتر 
بالوليات  دييغو  ���ش��ان  مدينة  يف  فعالياته  نظمت 

املتحدة الأمريكية. 
املعلومات  وت��ك��ّرم ج��وائ��ز الإجن���از اخل��ا���س يف نظم 
ال��ت��ي ت�شتخدم  امل��وؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات  اجل��غ��راف��ي��ة 
لأ�شعب  حلول  لبتكار  اجلغرافية  املعلومات  نظام 
نظام  برجميات  با�شتخدام  العامل  حول  التحديات 

املعلومات اجلغرافية.
بن  من  باجلائزة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  وف��ازت 
يف  لريادتها  م��وؤه��ل،  مر�شح  األ��ف   300 اأك��رث م��ن 
ق��ط��اع امل��وؤ���ش�����ش��ات اخل��دم��ات��ي��ة واب��ت��ك��اره��ا تطبيق 
موقعها  على  املتوفر  للطاقة«  دب��ي  �شم�س  »حا�شبة 
الل��ك��رتوين. ويف اإط��ار م��ب��ادرة »�شم�س دب��ي«، التي 
ت�شمح لأ�شحاب املباين برتكيب األواح كهرو�شوئية 
لإن���ت���اج ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف���وق اأ���ش��ط��ح املباين 
وربطها ب�شبكة الهيئة، وانطاقاً من حر�شها على 
الب�شمة  تخفي�س  يف  دب��ي  اإم���ارة  �شكان  دور  تعزيز 
�شم�س  »حا�شبة  الهيئة  اأطلقت  لاإمارة،  الكربونية 
قرارهم  ات��خ��اذ  يف  املتعاملن  لدعم  للطاقة«،  دب��ي 
املباين،  اأ���ش��ط��ح  ف���وق  ال�شم�شية  الأل�����واح  ب��رتك��ي��ب 
لاألواح  الأبعاد  ت�شميم مبدئي ثاثي  توفر  عرب 
ن�شبة  وتقدير  ا�شتخدامها،  ميكن  التي  ال�شم�شية 
ال��ت��وف��ر يف ف���ات���ورة ال��ك��ه��رب��اء ب��ك��ل ���ش��ه��ول��ة وي�شر 

وبا�شتخدام اأدوات مبتكرة.
املنتدب  الع�شو  الطاير،  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دبي: 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق روؤي����ة ���ش��ي��دي ���ش��اح��ب ال�شمو 

ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي، رعاه  ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
اهلل، وتوجيهاته بتجهيز الإمارات لأجيال امل�شتقبل 
وا�شرتاتيجية   ،2071 الإم������ارات  م��ئ��وي��ة  ���ش��م��ن 
لتحقيق  ال��ه��ادف��ة  ال�شطناعي،  ل��ل��ذك��اء   الإم����ارات 
الربامج  تنفيذ  وتعجيل   2071 الإم����ارات  مئوية 
ونحن  م�����ش��رق.  مل�شتقبل  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل�����ش��روع��ات 
اخل��ا���س يف نظم  الإجن���از  بجائزة  بالفوز  ف��خ��ورون 
املعلومات اجلغرافية، وتفوقنا على اأكرث من 300 
ال�شناعية  للثورة  مواكبتنا  يوؤكد  مبا  مر�شح،  األ��ف 
الرابعة عرب التقنيات الإحالية لإعادة ت�شكيل دور 

املوؤ�ش�شات اخلدماتية حول العامل.
املعلومات  نظام  برجميات  تدعم  �شعادته:  واأ���ش��اف 
اجلغرافية املتطورة جهود الهيئة من خال مبادرة 
�شم�س دبي التي تعمل على تعزيز ثقافة ال�شتدامة 
يف دب�����ي، وت�����ش��ج��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل��ن ع��ل��ى ت��ب��ن��ي حلول 
م�شتدامة عرب  العتماد على طاقة �شم�شية نظيفة، 
للطاقة.  منتجن  اإىل  م�شتهلكن  م��ن  وحتويلهم 
وتن�شجم مبادرة �شم�س دبي مع جهود هيئة كهرباء 
دبي  ا�شرتاتيجية  لتحقيق  املتوا�شلة  دب��ي  وم��ي��اه 
حتويل  اإىل  ترمي  التي   2050 النظيفة  للطاقة 
والقت�شاد  النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  اإىل  دب��ي 
الأخ�شر، وتوفر 75٪ من طاقة الإمارة من خال 

م�شادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
دبي للطاقة« خدمة مبتكرة  �شم�س  وتوفر »حا�شبة 

مبجرد  املتعامل  ي�شتطيع  حيث  الهيئة،  ملتعاملي 
اإدخال رقم ح�شابه امل�شجل لدى الهيئة التعرف على 
موقع املبنى وحتديد �شطحه عرب خريطة تفاعلية 
ت�شتخدم برجميات نظام املعلومات اجلغرافية، ومن 
ثم ح�شاب امل�شاحة القابلة لا�شتخدام، وعدد الألواح 
والقدرة  امل�شاحة،  ه��ذه  ت�شتوعبها  التي  ال�شم�شية 
الإن��ت��اج��ي��ة ل��ت��ل��ك الأل������واح ع��ل��ى اأ���ش��ا���س ���ش��ه��ري اأو 
�شنوي. وبا�شتخدام اأدوات تفاعلية مبتكرة، ي�شتطيع 
املتعامل ر�شم امل�شاحة التي يرغب يف ال�شتفادة منها 

دون التقيد بامل�شاحة الإجمالية ل�شطح املبنى.

يقدمها »معهد بحوث الأنظمة البيئية« الأمريكي

هيئة كهرباء ومياه دبي حت�سد جائزة الإجناز اخلا�ض يف نظم املعلومات اجلغرافية 

ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان يرتاأ�ش اجتماع جمل�ش اإدارة �سركة الحتاد للقطارات 

تفقد مرافق ال�سركة يف املرفاأ والتقى عددًا من املوظفني 
•• اأبوظبي-الفجر:

ت���راأ����س �شمو ال�����ش��ي��خ ذي���اب ب��ن حم��م��د ب��ن زاي���د اآل 
النقل  دائ��رة  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  نهيان، ع�شو 
���ش��رك��ة الحت���اد  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
الحتاد  �شركة  اإدارة  ملجل�س  اج��ت��م��اع��اً  ل��ل��ق��ط��ارات، 
للقطارات يف منطقة الظفرة، بح�شور �شعادة مطر 
الطاير، نائب رئي�س جمل�س الإدارة، واأع�شاء املجل�س.
ح��ي��ث اط��ل��ع ���ش��م��وه خ���ال الج��ت��م��اع ع��ل��ى اخلطة 

للقطارات  الحت��اد  ل�شركة  اجلديدة  ال�شرتاتيجية 
لل�شركة حتى  الت�شغيلية  الأه��داف والعمليات  وعلى 
تاريخه، بالإ�شافة اإىل الربامج واملبادرات امل�شتقبلية.
�شبق الجتماع جولة ميدانية قام بها �شموه يف موقع 
�شركة الحتاد للقطارات باملرفاأ، حيث زار عدداً من 
ومبنى  العمليات،  اإدارة  مركز  اأهمها  وم��ن  امل��راف��ق 
املكون  ال�شركة  ق��ط��ارات  اأ�شطول  وتفقد  ال�شيانة، 
من قاطرات وعربات ومعدات لل�شيانة، والتي نقلت 
18.2 مليون طن من حبيبات الكربيت  حتى الآن 

من حقول الغاز يف �شاه وحب�شان اإىل نقطة الت�شدير 
يف الروي�س.

م��ن املوظفن  ال��زي��ارة ع���دداً  وال��ت��ق��ى �شموه خ��ال 
ال��ع��ام��ل��ن يف ت�شغيل  ال��ظ��ف��رة  اأب���ن���اء م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
و���ش��ي��ان��ة ال�����ش��ك��ك احل��دي��دي��ة، وال���ذي���ن ع����ربوا عن 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى ه���ذا امل�شروع  ف��خ��ره��م و���ش��ع��ادت��ه��م يف 
الوطني الطموح، حيث مل�س �شموه تفانيهم يف العمل 
النقل  قطاع  لقيادة  والتطوير  للتعلم  وا�شتعدادهم 

عرب ال�شكك احلديدية يف امل�شتقبل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املواطن،  ال�شباب  ل��دى  والإب����داع  الب��ت��ك��ار  حتفيز  يف  روؤي��ت��ه  م��ع  متا�شياً 
لتطوير  خليفة  »���ش��ن��دوق  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرة  بامل�شاريع  والرت���ق���اء 
امل�شاريع« يدعو اأ�شحاب الأفكار البداعية واملميزة، للم�شاركة يف م�شابقة 
الأوىل،  ون�شختها اخلليجية  الثانية،  الإماراتية  بن�شختها  الق�شر«  »رواد 
التي حتظى برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، ول�ي عه�د اأب�وظب�ي نائ�ب القائ�د الأعل�ى للق�وات امل�ش�لحة، ما يوؤكد 
على اأهمية امل�شابقة ودورها املحوري يف دعم امل�شاريع والأفكار الإبداعية 
رواد  من  جديد  جيل  وخلق  والإقليمي،  املحلي  امل�شتوين  على  واملبتكرة 
الأعمال  ريادة  ثقافة  وتعزيز  واخلليجين، وغر�س  الإماراتين  الأعمال 
والبتكار، ف�شًا عن دعم وتطوير امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة يف دولة 
ال�شندوق  دور  من  انطاقاً  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  ودول  الإم���ارات 
ال���ري���ادي يف دع���م الب�����داع يف ���ش��ف��وف ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ن املحلي 

والإقليمي، وت�شجيع رواد الأعمال على اإنتاج اأفكار مبتكرة. 
وتعترب الن�شختان، �شريكاً ا�شرتاتيجياً مل�شابقة »رواد الق�شر« العاملية التي 
اأطلقها �شاحب ال�شمو امللكي الأمر اأندرو، دوق يورك، يف اململكة املتحدة 
واأ�شحاب  الأع��م��ال  رواد  مت��ّك��ن  عاملية  من�شة  لتكون   ،2014 ال��ع��ام  يف 
على  واحل�شول  واحتياجاتها،  م�شاريعهم  عر�س  من  املبتكرة  امل�شاريع 
الطلبات حتى  ا�شتقبال  ي�شتمر  اأن  اأعمالهم، على  فر�شة لدعم وتطوير 

املقبل. اأغ�شط�س   15
»�شندوق  ل�  التنفيذي  الرئي�س  الدرمكي،  �شعيد  عبداهلل  �شعادة  وتوّجه 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  والمتنان  ال�شكر  بجزيل  امل�شاريع«،  لتطوير  خليفة 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ول�ي عه�د اأب�وظب�ي نائ�ب القائ�د الأعل�ى 
للق�وات امل�ش�لحة، على رعايته الكرمية ل�رواد الق�شر بن�شختها الإماراتية 

الذي  ال��احم��دود  ال��دع��م  مثّمناً  الأوىل،  اخلليجية  ون�شختها  الثانية 
توليه القيادة الر�شيدة للم�شابقة التي متثل دفعة قوية للجهود الوطنية 
الرامية اإىل خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتين املوؤهلن لبناء 

اقت�شاد تناف�شي متنوع قائم على املعرفة والبتكار. 
واأ�شاف: نتطّلع بثقة حيال الدورة املرتقبة من رواد الق�شر، التي جت�شد 
التزامنا يف �شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع يف غر�س ثقافة ريادة الأعمال 
بن اأو�شاط الكوادر الإماراتية واخلليجية وت�شجيع ثقافة البتكار والنمو 
امل�شتدام للم�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة التي من �شاأنها دفع عجلة التطور 

الجتماعي والقت�شادي.
و�شكلت رواد الق�شر بن�شختها الإماراتية الأوىل يف العام املا�شي، فر�شة 
مثالية لرواد الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع املبتكرة واملبدعن الإماراتين، 
الأفكار  من  وغرها  والتقنية،  والإلكرتونية  التجارية  اأفكارهم  لعر�س 
املوؤثرة  ال�شخ�شّيات  من  ونخبة  عاملّي  جمهور  اأم��ام  اخلّاقة،  وامل�شاريع 
ورجال الأعمال والروؤ�شاء التنفيذين ل�شركات مرموقة، حيث كانت من 
تعزيز  على  وعملت  ال�شناعي،  والذكاء  لابتكار  الداعمة  الربامج  اأه��م 
الأفكار املحلية ال�شابة يف جمالت الت�شال والعلوم والتكنولوجيا وتوفر 

الإر�شاد والتطوير املطلوبن، 
زيادة  يف  ت�شهم  التي  الناجحة  امل�شاريع  م�شتوى  اإىل  بها  الرتقاء  بهدف 
النمو والتنويع القت�شادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجميع دول 
جمل�س التعاون اخلليجي، مما اأثمر عن تبني عدد من الأفكار وامل�شاريع 
عدد  باإبراز  الأوىل  ن�شختها  يف  امل�شابقة  �شاهمت  كما  ودعمها.  ومتويلها 
من امل�شاريع الإماراتية، حيث تّوجت فائزين اإماراتين، ا�شتطاعا تقدمي 
الفرج  فرج  وهما  والإقليمي،  املحلي  امل�شتوى  على  مبتكرين  م�شروعن 
الذي ابتكر جهاز »برايل اآي« للمكفوفن، ومن�شور الكعبي مبتكر تطبيق 
»دواك« للهواتف الذكية، وقد مت عر�س م�شاريعهم �شمن م�شابقة »رواد 

اململكة  يف  جيم�س  �شانت  ق�شر  يف  وذل��ك  العاملية«،  الن�شخة   – الق�شر 
املتحدة، اأمام عدد من كبار ال�شخ�شيات ورجال الأعمال واأ�شحاب ال�شلطة 

يف العامل. 
وولدت فكرة برايل اآي التي �شممها فرج الفرج، من رحم معاناة �شديقه 
املكفوف، الذي كان امللهم الأ�شا�س لهذا البتكار، وياأتي امل�شروع كو�شيلة 
ال���ق���راءة، وحت��ق��ي��ق ا�شتقاليتهم  امل��ك��ف��وف��ن ع��ل��ى  مل�����ش��اع��دة الأ���ش��خ��ا���س 
التامة من خال اأبجدية برايل اخلا�شة باملكفوفن، وعرب ن�شخ �شوتية 
للن�شو�س. واأراد فرج اأن يبتكر �شيئاً ي�شّهل على املكفوف حياته، يف حن 
لا�شتعانة  حاجتهم  ه��ي  املكفوفون  يواجهها  التي  التحديات  اأب���رز  اأن 
الآخرين،  على  عبئاً  باأنهم  ي�شعرهم  ما  القراءة،  يف  ي�شاعدونهم  بغرباء 
املعنوية ومينحهم  اآي«، لرفع من روحهم  »برايل  يف حن جاء م�شروع 

القدرة على القراءة. 
اأما م�شروع دواك، فهو عبارة عن تطبيق للهاتف الذكي، تتلخ�س مهمته 
حول تذكر امل�شتخدم مبواعيد اأخذ جرعات الدواء يف الوقت املحدد من 
اأي م�شاعفات �شحية  ح��دوث  منع  ي�شاهم يف  املعالج، مما  الطبيب  قبل 
ابتكار  فكرة  وج��اءت  املنا�شب.  وقتها  يف  باجلرعات  الل��ت��زام  ع��دم  نتيجة 
الإمارات،  جامعة  يف  طالباً  الكعبي  من�شور  ك��ان  عندما  »دواك«  تطبيق 
�شحية  م�شكات  م��ن  يعاين  ك��ان  باأ�شتاذ  وط��ي��دة  عاقة  تربطه  وك��ان��ت 
عديدة نتيجة عدم تناول جرعات الدواء يف مواعيدها املحددة، مما اأدى 

اإىل �شوء حالته ال�شحية،
الدواء،  الذكية لتذكره مبواعيد  التطبيقات  اأحد  اإىل   ليلجاأ فيما بعد 
الكعبي  راأى  هنا  وم��ن  ا�شتخدامه.  يف  �شعوبة  يواجه  ك��ان  اأي�شاً  ولكنه 
ب�شرورة حل هذه امل�شكلة والعمل على تطبيق �شهل ينا�شب امل�شتخدمن 
من خمتلف الفئات العمرية، خا�شًة كبار ال�شن الذين يواجهون �شعوبة 

يف ا�شتخدام التقنيات احلديثة. 

ويقوم �شندوق خليفة لل�شنة الثانية على التوايل بن�شر مفاهيم البتكار، 
الأعمال  رواد  ت�شجيع  خ��ال  م��ن  واملتو�شطة  ال�شغرة  امل�شاريع  ودع��م 
الإماراتية،  امل�شابقة بن�شختها  امل�شاركة يف  املبدعة على  الأفكار  واأ�شحاب 
بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتين عرب غر�س واإثراء 
ثقافة ريادة الأعمال والبتكار، ون�شر ثقافة العمل احلر وت�شجيع البتكار 
وتاأ�شي�س امل�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة الإماراتية للم�شاهمة يف التنمية 
ال�شندوق  ي�شت�شيف  كما  الإم����ارات.  ل��دول��ة  والقت�شادية  الجتماعية 
الن�شخة اخلليجية الأوىل من امل�شابقة، والتي تهدف اإىل ت�شليط ال�شوء 
على ال�شباب اخلليجي املبدع، وذلك عمًا با�شرتاتيجيته الهادفة اإىل اأن 
يكون قدوة ومثاًل يحتذى به يف دعم ريادة الأعمال وتطوير روح البتكار 
رواد  بن  والتوا�شل  التعاون  وتعزيز  اخلليجي،  ال�شباب  ل��دى  والب���داع 
املحلي  ال�شعيدين  على  ال�شاملة  التنمية  لتحقيق  اخلليجين  الأعمال 

والإقليمي. 
وي��ت��م��ح��ور ت��رك��ي��ز ال�����ش��ن��دوق ح���ول دع���م امل�����ش��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة ودف���ع عجلة 
املبتكرة يف  الأع��م��ال  ري��ادة  اإىل  القت�شادية  الأع��م��ال  ري��ادة  التحول من 
دولة الإمارات، بال�شتناد اإىل مبادرات نوعية موجهة لتحقيق ال�شتثمار 

الأمثل يف الطاقات الوطنية املبدعة،
تر�شيخ  م�شرة  يقود  وا�شحة، جعلته  روؤي��ة  وفق  ال�شندوق  يعمل   حيث 
روح الريادة واملبادرة لدى املواطنن يف الدولة، وتعزيز القدرة التناف�شية 

للم�شاريع ال�شغرة واملتو�شطة،
 مبا يتما�شى مع التوجه الوطني لدولة الإمارات يف الو�شول اإىل م�شاف 
اأف�شل دول العامل يف جمال ريادة الأعمال بحلول العام 2021، وانطاقاً 
من اإميانه مبدى تاأثره تلك امل�شاريع على اقت�شاد الدولة الآخذ بالنمو، 
من حيث التنوع وزيادة فر�س العمل وامل�شاهمة يف الناجت املحلي الإجمايل 

ورفع م�شتوى التناف�شية.  
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الفجر الريا�ضي

 ت�شهد قرية التحدي يف �شيف نادي احلمرية مناف�شات عالية بن 
ت�شتمل  ملا  نظراً   ، ال�شيفي  فعالياته  امل�شاركة يف  امللتقى  جمموعات 
عليه من تنوع بالأن�شطة احلركية والرتفيهية والعاب التلي مات�س، 

مما جعل منها مق�شداً مثراً للمنت�شبن.
وتاأتي القرية بهدف  حتفيز الذائقة الريا�شية لاأبناء، واإ�شفاء املتعة 
والت�شويق على برامج امللتقى، واإثارة �شغف امل�شاركن وتناف�شهم على 

ح�شد اجلوائز التي ر�شدتها اللجنة املنظمة.
والتدريبية  الريا�شية  بالأن�شطة  تعنى  اأرك��ان  على  القرية  وت�شتمل 
فعاليات  يف  احل��م��ري��ة  ن���ادي  م�شاركة  اإط���ار  يف  وذل���ك  والرتفيهية، 
الن�شاط ال�شيفي ملجل�س ال�شارقة الريا�شي ال�شيفي الذي يقام حتت 

�شعار )عطلتكم غر( ويحفل بالأن�شطة ال�شيفية املتنوعة.
الريا�شية  الأق�����ش��ام  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  الرتفيهية  ال��ق��ري��ة  وت��ق��وم 

والرتفيهية التي اأعدت لاأبناء منت�شبي امللتقى ال�شيفي، وميار�شون 
وعلى  والتناف�شية  احلركية  الريا�شات  خمتلف  من  الأل��ع��اب  فيها 
�شورة جمموعات متناف�شة، يف امللعب ال�شابوين، وحتدي املع�شات 
من  وجتهيزها  اإع��داده��ا  مت  حيث  مات�س،  التلي  وال��ع��اب  املطاطية 
اإثارة املغامرة واملتعة  قبل اللجنة املنظمة وجلانها املختلفة، بهدف 

وتنمية روح العمل اجلماعي لدى املنت�شبن.
ومن جهته بن رئي�س اللجنة العليا املنظمة را�شد غامن ال�شام�شي، 
قرية  ب��اأن  الإع��ام��ي��ة،  اللجنة  ورئي�س  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
لدى  تنمي  ال��ت��ي  التناف�شية،  حتفيزية  ب��الأل��ع��اب  ت��زخ��ر  ال��ت��ح��دي 
اإتخاذ  على  وال��ق��درة  الإ�شتجابة  ب�شرعة  تتعلق  م��واه��ب  امل�شاركن 
القرار، منوهاً اإىل اأن قرية التحدي يف �شيفي احلمرية مت اإعدادها 
غلى  الريا�شية،  جاهزيتهم  ورف��ع  املنت�شبن  ع��ن  الرتفيه  بغر�س 

املتكامل،  اجلماعي  العمل  عن  تنطلق  التي  املفاهيم  تعزيز  جانب 
وخلق الأجواء املميزة من التحدي والتفاعل الإيجابي، بالإ�شافة 
التعاون  قيم  واإ���ش��ف��اء  الآخ���ر  وتقبل  امل�شاركة  روح  تعليمهم  اإىل 

البناء. 
ي�شار اإىل اأن امللتقى لهذا العام �شهد اإقباًل متزايداً نظراً ملا يزخر 
بلدية  مع  بالتعاون  ويقام  ه��ادف��ه،  وب��رام��ج  نوعية  اأن�شطة  من  به 
من  العديد  قدمت  التي  املجتمعي«  »ال�شريك  احلمرية  منطقة 
التدريبية،  وال����دورات  وال��ورو���س  والفنية  اللوج�شتية  اخل��دم��ات 
ورعاية ال�شركاء كاملنطقة احلرة باحلمرية و�شركة اأ�شباغ نا�شونال 
امل��راع��ي »ال��راع��ي الف�شي«، وك��ًا من  ال��ذه��ب��ي«، و�شركة  »ال��راع��ي 
رمادا  واأجنحة  وفندق  البحرية  للخدمات  مارين  مي�شكو  �شركة 

عجمان »الراعي الربونزي«.

قرية التحدي لناد ي احلمرية تنظم فعاليات ريا�سية مليئة بالإثارة والتحدي وت�سهد مناف�سات بني جمموعات امللتقى ال�سيفي 

يف  تاألقه  العربية  للخيول  دب��ي  مربط  يوا�شل 
ب��ط��ولت امل��و���ش��م اخل��ارج��ي بتحقيق م��زي��د من 
النتائج الذهبية. فقد متكن يف ختام بطولة كاأ�س 
 2018 �شانتيلي  العربي  العامل ملنظمة اجل��واد 
اختتمت  التي  الأ�شيلة  العربية  اخليل  جلمال 
العا�شمة  �شمال  �شانتيلي  مبنطقة  اأم�����س  اأول 
الفرن�شية باري�س، من اإحراز ذهبية املهور بعمر 
ال�شنة باملهر دي �شال ابن اأيقونة الإنتاج العاملي 
املعا�شر الفحل اف اأي  ال ر�شيم والبطلة العاملية 
ف�شية  انتزاع  كما متكن من  �شهلة.  دي  الفر�س 
املهرات بعمر ال�شنة باملهرة دي رنانة ابنة البطل 
ال��ف��ح��ل دي خ��ط��اف وال��ف��ر���س جميلة.  الأمم����ي 

كاأ�س  بطولة  يف  يوؤكد  اأن  دب��ي  مربط  وا�شتطاع 
ال��ع��رب��ي جل��م��ال اخليل  ال��ع��امل ملنظمة اجل����واد 
لإنتاجه  اجلمالية  ال�شطوة  الأ�شيلة،  العربية 
اأج���م���ل اخل���ي���ول العربية  ب���ن  امل��ح��ل��ي اجل���دي���د 
الأ���ش��ي��ل��ة يف ال���ع���امل، وال���ت���ي دف��ع��ت ب��ه��ا اأق���وى 
املرابط العاملية من اأوربا وال�شرق الأو�شط، �شمن 
اأ�شبحت  مل��ا  الإث����ارة،  طبعتها  �شديدة  مناف�شات 
العربي  اجل��واد  ملنظمة  العاملية  البطولة  متثله 
الأوربي.  املو�شم  بطولت  اأق��وى  بن  اأهمية  من 
اإجن��از مربط دبي يف بطولة كاأ�س العامل  وياأتي 
2018 جلمال  ملنظمة اجلواد العربي �شانتيلي 
اخليل العربية الأ�شيلة، عقب �شل�شلة من النتائج 

الذهبية التي حققها الإنتاج املحلي للمربط يف 
من  بكل  اجل��اري  للمو�شم  اخلارجية  البطولت 
من  مكنته  وبلجيكا،  والنم�شا  واإيطاليا  فرن�شا 
بكل  وامليداليات  الكوؤو�س  من  كبر  ع��دد  ح�شد 
األوان املعادن النفي�شة مع عدد من األقاب التميز 
م�شتويات  حتقيق  يف  املربط  جناح  ترتجم  التي 
جيدة من تطوير الإنتاج النوعي للخيل العربية 

الأ�شيلة.
مقيا�ش وقيمة

وتعليقا على الإجن��از اجلديد يف بطولة العامل 
ملنظمة اجلواد العربي ب�شانتيلي اأعرب املهند�س 
حم��م��د ال��ت��وح��ي��دي امل�����ش��رف ال���ع���ام م��دي��ر عام 

�شعادته  ع���ن  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  دب����ي  م���رب���ط 
للمربط  اجلديد  الإنتاج  حققها  التي  بالنتائج 
ب��ن اإن���ت���اج ع�����ش��رات امل���راب���ط ال��ع��امل��ي��ة. وق����ال:« 
منا�شبة  العربي  اجل��واد  ملنظمة  العامل  بطولة 
اخليول،  اأج��ود  م�شاركة  يف  كثافة  �شهدت  عاملية 
لقيا�س  اإ�شافية  وقيمة  جديدا  مقيا�شا  و�شكلت 
مدى ما بلغته جهود املربن يف تطوير اخليول 
ومربط  جودتها.  وم�شتويات  الأ�شيلة  العربية 
دبي حري�س على احل�شور يف كل بطولة عاملية 
ل��ق��ي��ا���س اإن��ت��اج��ه اجل���دي���د ك��م��ا ح�����ش��ل يف هذه 
البطولة. ونحن را�شون على ماحققه املهر دي 
�شال واملهرة دي رنانة اللذين اأ�شافا ل�شجلهما 

خطوة جيدة ت�شعهما يف طريق اإجنازات عاملية 
مقبلة«.

م�ساركة جيدة
بدوره عرب عبد العزيز املرازيق املدير التنفيذي 
ملربط دبي للخيول العربية عن �شعادته بنتيجة 

ملنظمة  ال��ع��امل  بطولة  يف  دب��ي  مربط  م�شاركة 
اأ�شبحت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  م��وؤك��دا  ال��ع��رب��ي  اجل����واد 
حدثا �شنويا يتزايد الهتمام به، مما ا�شتوجب 
م�����ش��ارك��ة امل���رب���ط، وه���ي م�����ش��ارك��ة ك��ان��ت جيدة 

وحققت اأهدافها بنيل الذهب والف�شة.

بطولة  ك���اي ل���ق���ب  اأح���رز ال���ه���ن���دي ����ش���وري�������س 
الدولين  للم�شنفن  الدولية  ال�شارقة  �شيف 
وا�����ش����ت����ح����ق����اق  ج�������������دارة  حتت 1600 عن 
مواطنه  الأخ���رة م���ع  اجل��ول��ة  بعد تعادله يف 
الدويل �شارون ماثيو ليحقق بذلك ثمان نقاط 

ويتوج من خالها بكاأ�س البطولة.
بطولة  رافع لقب  اأحرز ال�شوري حممد  ك��م��ا 
للم�شنفن  لل�شطرجن  الدولية  ال�شارقة  �شيف 
حتت 2250 نقطة بر�شيد �شبع نقاط متقدماً 
ع��ل��ى اق����رب م��اح��ق��ي��ه ب��ن�����ش��ف ن��ق��ط��ة وليتوج 

باللقب .
بطولتي  من  والأخ��رة  التا�شعة   وكانت اجلولة 
الدولين  للم�شنفن  الثانية  ال�شارقة  �شيف 
حتت 1600 والبطولة الدولية حتت 2250  
واللتان  الول  ام�����س  ي���وم اجل��م��ع��ة  اأق��ي��م��ت  ق��د 
نظمهما نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن �شمن 
ال�شيفي  حتت رعاية جمل�س  الن�شاط  فعاليات 
ال�شارقة الريا�شي خال الفرتة من 26 يوليو 
مب�������ش���ارك���ة  اأغ�����������ش�����ط�����������س اجل�����اري،  حتى 3 
فيهم  21 دولة،  ميثلون  ولعبة  140  لعباً 
اأ�شحاب  من  والاعبات  الاعبن  من  العديد 

الألقاب الدولية.

و�شهد حفل اخلتام  وتكرمي الفائزين املهند�س 
طال اأحمد الزعابي نائب رئي�س جمل�س ادارة 
نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن ورجائي نعمان 
ال�شو�شي املدير التنفيذي وح�شد غفر من رّواد 

ومتابعي ال�شطرجن املقيمن بالدولة.
امل�شنفن  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��رتت��ي��ب  وج����اء 
حقق   : التايل  النحو  1600 على  حتت  دول��ي��اً 

الأول  ك���اي امل���رك���ز  الدويل الهندي�شوري�س 
، وحل باملركز الثاين مواطنه  8 نقاط  بر�شيد 
اأرب��ع��ة لع��ب��ن على  ت��ع��ادل  ���ش��ارون ماثيو فيما 
امل��راك��ز م��ن ال��ث��ال��ث ح��ت��ى ال�����ش��اد���س بر�شيد 7 
الثالث ابراهيم  املركز   : بالرتتيب  وه��م  نقاط 
دب����ي لل�شطرجن  ن����ادي  اب���راه���ي���م لع����ب  اأح���م���د 
علي  الرابع الفل�شطيني  والثقافة واملركز 

�شايل ، فيما ذهب املركزاخلام�س للنا�شئ �شعود 
ريان  الزرعوين واملركز ال�شاد�س للهندي  جابر 

�شارون.
للم�شنفن  ال�������ش���ارق���ة  ����ش���ي���ف  ب���ط���ول���ة  ويف 

حتت 2250جاءت النتائج على النحو التايل:
الدويل ال�شوري حممد  الأول  امل���رك���ز  ح��ق��ق 
باملركز  ن�����ق�����اط وج�����اء  راف���ع ب���ر����ش���ي���د ����ش���ب���ع 
ال�����ث�����اين م�����واط�����ن�����ه ال�������دويل ع�������ب�������د ال������ق������ادر 
باملركز  ح���ل  ري�س بر�شيد 6،5 نقطة فيما 
نادي  لع���ب  م��ر���ش��ول  ح��م��دان  الثالث الدويل 
باملركز  والثقافة وجاء  ل��ل�����ش��ط��رجن  ع��ج��م��ان 
الرابع الفلبيني فران�شي�س ايروين وحل مواطنه 
ذهب  فيما  اخل��ام�����س  مارلون باملركز  م��ورت��ال 

املركز ال�شاد�س للهندي �شتانلي �شام�شون.
اللجنة املنظمة و جلنة احلكام

الدويل  وامل��ن��ظ��م  احل��ك��م  البطولة  على  اأ���ش��رف 
احلكم  البطولة  حكام  ال�شو�شي وتراأ�س  رجائي 
ال������دويل اأدي������ب ال�����زه�����راوي و����ش���اع���ده ك���ل من 
احل��ك��ام ال��دول��ي��ن عي�شى ع��ب��داهلل امل���رزوق���ي و 
���ش��ل��م��ان ط���ارق ال��ط��اه��ر و���ش��ه��ي��ب ف���واز العكلة 
 9 ال�شوي�شري من  بالنظام  ، اأقيمت البطولة 

جولت بنظام ال�شطرجن الكا�شيكي.

ذه��ب وف�س��ة ملرب���ط دب���ي يف بط�ول�ة ك�اأ�ض 
العال��م ملنظم��ة اجل��واد العرب���ي

ختام ناجح لبطولت �سيف ال�سارقة الدولية لل�سطرجن

الهندي �سوري�ض يحقق ذهبية امل�سنفني دوليًا حتت 1600
وال�سوري حممد رافع بطاًل ل�سيف ال�سارقة الدولية للم�سنفني حتت 2250

�س���ان ج��رم���ان يتف����وق عل����ى مون���اكو برباعي���ة 
كرة  يف  الفرن�شية  الأب��ط��ال  كاأ�س  لقب  جرمان  �شان  باري�س  اأح��رز 
على  �شابة  بت�شكيلة  ال�شهل  بفوزه  تواليا،  ال�شاد�شة  للمرة  القدم 

موناكو 4-0 يف مدينة �شينزين ال�شينية.
ال�شاب  الو�شط  اأنخل دي ماريا ، لعب  و�شجل للفائز الأرجنتيني 

كري�شتوفر نكونكو، واملهاجم الأمركي ال�شاب تيموثي وياه.
وهذا اللقب الثامن وال�شاد�س تواليا ل�شان جرمان يف امل�شابقة التي 
و�شيفه  موناكو  �شد  تواليا  والثاين  ال�شوبر،  الكا�س  مبثابة  تعد 

املو�شم املا�شي يف الدوري املحلي.
و�شارك النجم الربازيلي نيمار اأغلى لعب يف العامل، يف الدقيقة 
الإيطايل ماركو فراتي،  الو�شط  املباراة بدل من لعب  76 من 

ليحمل األوان فريقه للمرة الأوىل يف خم�شة اأ�شهر.

ك��م��ا خ��ا���س احل���ار����س الإي���ط���ايل امل��خ�����ش��رم ج��ي��ج��ي ب��وف��ون )40 
انتقاله من  عاما( مباراته الر�شمية الأوىل مع �شان جرمان، بعد 

يوفنتو�س الإيطايل.
وغاب عدد كر من جنوم الفريقن عن الت�شكيلة الأ�شا�شية، فاإىل 
نيمار جل�س املدافع الربازيلي ماركينيو�س، الظهر ليفن كورزاوا، 
لعب الو�شط الأرجنتيني جيوفاين لو�شيل�شو على مقاعد البدلء، 
كيليان  وال�شاب  كافاين  ادين�شون  الأوروغ��وي��اين  املهاجمان  وغ��اب 
رو�شيا  م��ون��دي��ال  ال��ع��امل يف  اأب���رز جن��وم فرن�شا بطلة  اأح��د  مبابي 
الدويل  ال��دف��اع  وقلب  مونييه،  توما  البلجيكي  الظهر  الأخ���ر، 

بري�شنيل كيمبيمبي.
وكان املدرب الأملاين ل�شان جرمان توما�س توخل ك�شف اجلمعة اأنه 

بنيمار )26 عاما(، وذلك بعد جتربته  بالدفع  املخاطرة  ل يريد 
املخيبة مع الربازيل يف مونديال رو�شيا. وكانت م�شاركة نيمار يف 
فرباير  منذ  جرمان  �شان  عن  غيابه  بعد  مهددة  رو�شيا  مونديال 
يف  مباراة  خال  له  تعر�س  القدم  م�شط  يف  ك�شر  ب�شبب   2018
الدوري �شد مر�شيليا، لكنه تعافى يف الوقت املنا�شب للتواجد مع 
ح�شاب  على  فرن�شا  اأحرزتها  التي  العامل  كاأ�س  يف  ب��اده  منتخب 

كرواتيا )2-4(.
فالكاو،  راداميل  الكولومبي  موناكو مهاجمه  غاب عن  املقابل،  يف 
ظهره الدويل جربيل �شيديبيه واحلار�س الكرواتي الدويل دانيال 
الربازيلي  و�شطه  لعبي  ال�شيف  هذا  باع  بانه  علما  �شوبا�شيت�س، 

فابينيو، توما ليمار والربتغايل جواو موتينيو.



األحد  5   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12395  
Sunday   5   August   2018  -  Issue No   12395الفجر الريا�ضي

1818

 تخطى الأملاين الك�شندر زفريف حامل اللقب العام املا�شي خ�شارته املجموعة 
الفتتاحية اأمام مناف�شه الياباين كي ني�شيكوري ليخرج فائزا عليه 3-6 و1-6 
�شهدت  التي  الأمركية  وا�شنطن  دورة  من  النهائي  ن�شف  ال��دور  ويبلغ  و4-6 
البلجيكية  و�شعت  الإره���اق، يف حن  ب�شبب  م��وراي  اأن��دي  الربيطاين  ان�شحاب 

ايليز مرتنز حدا ملغامرة الربيطانية جوهانا كونتا يف دورة �شان جوزيه.
وكانت املواجهة بن زفريف وني�شيكوري ثاأرية بالن�شبة اإىل الخر الذي خ�شر 

اأمام مناف�شه يف الدور ن�شف نهائي اي�شا للدورة ذاتها العام املا�شي.
وقال زفريرف ال�شاعي اىل بلوغ املباراة النهائية اخلام�شة واحراز لقبه الثالث 
منذ مطلع العام احلايل “�شعرت باأين املك ت�شديدات اأقوى من مناف�شي وهذا 
م�شتوى  على  امل��ب��اراة  كانت  بيننا.  ال��ك��رة  ت��ب��ادلت  جممل  يف  ل�شاحلي  لعب  م��ا 

عال«.
الذي  ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  ال�شاب  اليوناين  مع  موعدا  زفريرف  و�شرب 

تخطى البلجيكي دافيد غوفان 6-3 و6-4 يف مدى 74 دقيقة فقط.
وقال الفائز “اأنا �شعيد لكوين ح�شمت املباراة يف جمموعتن وحافظت على بع�س 

احليوية. اأر�شلت بطريقة جيدة جدا«.

واأ�شاف “الثقة تلعب دورا هاما يف طريقي لعبي وبالتايل جناحي يف ك�شر ار�شال 
مناف�شي كان يف غاية الهمية«.

اأندي موراي ان�شحابه من مباراته �شد الأ�شرتايل  يف املقابل، اأعلن الربيطاين 
ال�شاب األيك�س دي مينور ب�شبب الرهاق جراء خو�شه مباراته يف الدور ال�شابق 
اأن يح�شمها  اأك��رث من مرة قبل  املطر  �شاعات )توقفت ج��راء  على مدى ثماين 

بثاث جمموعات( والتي ا�شتمرت حتى الثالثة فجرا.
وركه  ا�شابة وعملية جراحية يف  بعد  املاعب موؤخرا  اإىل  العائد  م��وراي  وق��ال 
ابعدتاه طويا عن املاعب “اأنا مرهق بعد خو�شي العديد من املباريات يف الأيام 

الأربعة الأخرة وذلك بعد غيابي عن املاعب ال�شلبة ملدة 18 �شهرا«.

وتابع “يتعن علي النتباه وال�شغاء اإىل ج�شدي لأنني اأعود من ا�شابة اأبعدتني 
طويا عن املاعب«.

“اأنا �شعيد ملعاودتي اللعب، ثمة ا�شياء ايجابية كثرة من هذا الأ�شبوع  واأو�شح 
وبالتايل �شاأخلد اإىل بع�س الراحة وا�شتعادة عافيتي قبل التوجه اإىل �شين�شيناتي 

مبكرا لكي ا�شتعد«.
وكان موراي البالغ من العمر 31 عاما بكى بعد نهاية مباراته فجر يوم اجلمعة 
امل��ب��اراة يف  انهاء  اأك��ون يف و�شعية مماثلة.  اأن  بانه يتعن علي  اأعتقد  “ل  وق��ال 

ال�شاعة الثالثة فجرا لي�س جيدا لأي �شخ�س«.
من  الفائز  فيلتقي  مينور  دي  ال���ش��رتايل  م���وراي،  ان�شحاب  م��ن  امل�شتفيد  ام��ا 

الرو�شي اأندري روبليف اأو المركي ديني�س كودل بعد تاأجيل املباراة بينهما اىل 
ب�شبب الأمطار.

ويف حال جناح روبليف )20 عاما( يف بلوغ ن�شف النهائي، �شيكون زفريف اأكرب 
الأمل��اين على ذلك  ال��دور وقد علق  والع�شرين يف هذا  بعمر احلادية  �شنا  لعب 

بقوله “يا الهي، هذا الأمر يح�شل يل للمرة الأوىل«.
وميلك كل من زفريرف وت�شيت�شيبا�س جذورا رو�شية حيث هاجرت عائلة الأول 
1991، يف حن كانت والدة الثاين لعبة ممتازة يف الثمانينات  اأملانيا عام  اإىل 

يف الحتاد ال�شوفياتي.
�شاعدنا  جيدة.  فنية  مدر�شة  �شابقا  ال�شوفياتي  الحت��اد  “كان  زفريف  ويقول 

الأمر كثرا كوننا منلك عائلة علمتنا النواحي الفنية من اللعبة«.
ب�شرعة  تن�شج  الرو�شية جتعلك  الثقافة  يف  اأم��ور  “ثمة  فقال  ت�شيت�شيبا�س  اأم��ا 

اأكرب من باقي الثقافات ل �شيما يف ما يتعلق بالن�شباط«.
وو�شعت البلجيكية اإيليز مرتنز امل�شنفة رابعة حدا ملفاجاآت الربيطانية جوهانا 
وف��ازت عليها  �شابق،  الأمركية �شرينا وليام�س يف دور  التي تغلبت على  كونتا 

و3-6.  )4-7(  6-7

مرتنز ت�سع حدا ملغامرة كونتا 

زفرييف يزحف نحو لقبه الثالث يف دورة وا�سنطن

�شفر  الظاهري،  اأحمد  �شعيد  �شعادة مبارك  زار 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف بلغراد عا�شمة 
له مع�شكر  املرافق  والوفد  ال�شربية  اجلمهورية 
الإم��ارات حيث  بنادي  القدم  الأول لكرة  الفريق 
كان يف ا�شتقباله يف مقر املع�شكر نا�شر طحنون 
بعثة  ورئ��ي�����س  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ق��ب��ي 
الفريق وناجي حممد ناجي ع�شو جمل�س اإدارة 
وبا�شم عبد  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الإم����ارات  ن���ادي  �شركة 
الظاهري  واطلع  الفريق،  مدير  ال�شام�شي  اهلل 
الفريق  برنامج  على  النقبي  نا�شر طحنون  من 
وا���ش��ت��ع��دادات��ه ك��م��ا اأط���م���اأن ���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى اأم���ور 
يف  ا�شتعداداتهم  ع��ن  م��ع��رب��اً  �شربيا  يف  ال��ف��ري��ق 
�شفارة الإمارات لتقدمي كافة الت�شهيات املمكنة 
الفريق  متطلبات  ك��ل  وت��ل��ب��ي��ة  املع�شكر  ل��ن��ج��اح 

املرجوة  الأه���داف  كل  حتقيق  يتم  حتى  والبعثة 
ل�����ش��ر امل��ع�����ش��ك��ر. وق����ال ال��ظ��اه��ري خ���ال لقائه 
باأع�شاء اجلهاز الإداري والفني والاعبن باأنهم 
جمهورية  يف  البعثة  اأع�����ش��اء  بجميع  ي��رح��ب��ون 
واأع�شاء  لرئي�س  اجلزيل  �شكره  مقدماً  �شربيا 
البعثة على حفاوة ال�شتقبال واأ�شاد با�شتعدادات 
اجلد  لهم  متمنياً  املع�شكر  �شر  وح�شن  الفريق 
امل��ع�����ش��ك��ر لتحقيق  والج��ت��ه��اد وال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي ت��رت��ق��ي ب��ري��ا���ش��ة وكرة 
الإم�����ارات ك��م��ا مت��ن��ى ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف 

املع�شكر لتحقيق طموحاتهم واأهدافهم.
اأعدتها  التي  املميزة  امل��ب��ادرة  �شعادته  د�شن  كما 
بعثة الفريق بنادي الإم��ارات خال املباراة وهي 
وتاأتي  �شربي  يتيم  طفل   24 ودع��م  ا�شت�شافة 

ا�شت�شافتهم  زاي��د حيث مت  ع��ام  م��ب��ادرات  �شمن 
لهم  وثقايف  ريا�شي  ن�شاط  وتخ�شي�س  ودعمهم 
فريق  بعثة  واأع�����ش��اء  ال�شفر  ���ش��ع��ادة  مب�شاركة 
وقامت  اجلميع  ا�شتح�شان  ن��ال  الإم���ارات يف جو 

بتغطيته و�شائل العام ال�شربية. 
وت�شمن الن�شاط مر�شم ثقايف وبع�س الفعاليات 
الاعبن  مب�شاركة  لهم  الرتفيهية  وامل�شابقات 
ا�شتح�شان  نالت  التي  الهدايا  بع�س  توزيع  ومت 
تناول وجبة  ال�شفر  �شعادة  �شاركهم  كما  الأيتام 
ال��ع�����ش��اء و���ش��ط اأج����واء لف��ت��ة ن��ال��ت اإع��ج��اب وفد 
احت���اد ك���رة ال��ق��دم ال�����ش��رب��ي وك���ل م��ن ���ش��ارك يف 

املبادرة التي تقام مبنا�شبة عام زايد.
رئي�س  النقبي  طحنون  نا�شر  تقدم  جانبه  م��ن 
�شعادة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  ب��خ��ال�����س  ال��ب��ع��ث��ة 

جمهورية  لدى  الدولة  �شفر  الظاهري  مبارك 
ونيابة  ل��ه  معرباً  الكرمية  ال��زي��ارة  على  �شربيا 
الإمارات  نادي  و�شركة  اإدارة  اأع�شاء جمل�س  عن 
والمتنان  ال�شكر  بخال�س  البعثة  اأع�شاء  وك��ل 
الكرمية من  زي��ارت��ه  خ��ال  مل�شه اجلميع من  ملا 
ك��ل��م��ات م��ع��ربة وت��وج��ي��ه ك����رمي و���ش��ح��ذ للهمم 
م�شتوى  لتقدمي  وحم��ف��زة  م�شجعة  وتوجيهات 
الفريق  وا�شتحقاقات  املع�شكر  مميز خال فرتة 
الكرمية يف  القادم وعلى م�شاركته  املو�شم  خال 

املبادرة الن�شانية.
ك�شبها   ال��ت��ي  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  �شعادته  �شهد  كما 
فريق كرة القدم بنادي الإمارات بنتيجة هدفن 
�شعيد  حم��م��د  ال��اع��ب��ان  اإم�����ش��اء  م��ن  نظيفن 
التجريبية  م��ب��اري��ات��ه  اأوىل  يف   ، اأح��م��د  وج��وه��ر 

 ، ال�شربي  بانوفيت�س  دون���اف  فريق  اأم���ام  وذل��ك 
وبح�شور جماهري جيد، بقيادة املدرب التون�شي 

جال قادري.
لعب م���درب الإم����ارات ق���ادري يف ال�����ش��وط الأول 
اأحمد  بت�شكيلة �شمت يف حرا�شة املرمى الكابنت 
�شماريخ،  خالد  فمثله  الدفاع  خط  اأم��ا  ال�شاجي 
 ، ح�شن  �شلطان   ، مو�شى  اهلل  عبد  ���ش��رور،  �شعد 
وجوهر  �شيا  والغيني  عمرب  خالد  الو�شط  ويف 
اأم��ا يف قيادة   ، اأحمد وعامر عمر وبكاري كونيه 

الهجوم حممد �شعيد.
مع  الت�شكيلة  بنف�س  ال��ث��اين  ال�شوط  لعب  فيما 
ال�����ش��وط��ن لإعطاء  خ����ال  ال��ت��غ��ي��رات  ب��ع�����س 
ال��اع��ب��ن للم�شاركة  ال��ف��ر���ش��ة لك���رب ق���در م��ن 

والوقوف على جاهزيتهم.

وجنح   ، امل�شتوى  متو�شطا  ال��ل��ق��اء  �شوطي  ج��اء 
لع��ب��و الأخ�������ش���ر يف ت��ق��دمي وج����ه مم��ي��ز خال 
ح�شن  اأك��دت  بقوة  الفريق  عنا�شر  ولعب  املباراة 
املو�شم  ل�شتحقاقات  والتجهيز  الإع�����داد  ���ش��ر 
يكون  حتى  للمباريات  ال��ف��ري��ق  وي��ح��ت��اج  ال��ق��ادم 
هناك ان�شجام اأكرب بن الاعبن والتعود ب�شكل 

اكرث على فكر وتخطيط املدرب جال قادري.
ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ع��رب  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ارتياحه  ال��ن��ق��ب��ي ع���ن  ن��ا���ش��ر ط��ح��ن��ون  ال��ب��ع��ث��ة 
وقال:  حاليا،  الفريق  داخ��ل  ال�شائدة  ل��اج��واء 
باأنها رائعه واأن الفريق ي�شكر من ناحية اللتزام 
ب���اأن الفريق  واجل��دي��ة يف ال��ت��دري��ب��ات، واأ����ش���اف 
املباراة  موعد  حتى  اليومية  تدريباته  �شيوا�شل 

الودية الثانية. 

للفنون  ال����رم���������س  ج���م���ع���ي���ة   نظمت 
حا�شداً  احتفاًل  والتجديف  ال�شعبية 
مع�شكر  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ت��ه��اء  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
القا�شمي  ���ش��ع��ود  ب���ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
على كورني�س الرم�س مب�شاركة 150 
املختلفة  العمرية  الفئات  م��ن  طالباً 
الرتاث  لإحياء  اجلمعية  خطة  �شمن 
ال�شعبي يف نفو�س ال�شباب وم�شاعدتهم 

اأوق��ات الفراغ يف الأن�شطة  على ق�شاء 
الهوية  لتعزيز  الإي��ج��اب��ي��ة  وال��ربام��ج 
وال�شتفادة  املهارات  وتطوير  الوطنية 
من التجارب امليدانية يف رفع م�شتوى 

القدرات.
وح��ر���س اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��اب على 
متابعة الفعاليات الريا�شية والثقافية 
والتي  اخل��ت��ام��ي  ال���ي���وم  يف  امل��ت��ن��وع��ة 

الريا�شية  امل�����ش��اب��ق��ات  ب���ن  ت���وزع���ت 
بح�شور م�شوؤويل اللجنة املنظمة عن 

املع�شكر ال�شيفي. 
رئي�س  كا�شن،  اإب��راه��ي��م  حممد  واأك���د 
الن�شاط  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
حممد  ال�����ش��ي��خ  مع�شكر  يف  ال�����ش��ي��ف��ي 
بف�شل  اأه������داف������ه  ح���ق���ق  ����ش���ع���ود  ب�����ن 
من  املقررة  للربامج  والرعاية  الدعم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
راأ�س اخليمة ومتابعة وتوجيهات �شمو 
القا�شمي،  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د  ال�����ش��ي��خ 
اأن  مو�شحاً  اخليمة،  راأ����س  عهد  ويل 
للغاية من  ك��ث��رة  ك��ان��ت  الإي��ج��اب��ي��ات 
والتفاعل  للطاب  احلا�شد  التجمع 
الريا�شية  ال���ربام���ج  م���ع  الإي���ج���اب���ي 

والثقافية ملدة 3 اأ�شابيع على كورني�س 
الرم�س، م�شيداً باجلهود الكبرة التي 
ا�شطلعت بها اللجنة املنظمة يف تهيئة 
اأم��ام الطاب �شمن  املنا�شبة  الأج��واء 
ال�شورة  عك�س  على  اجلمعية  حر�س 
امل�شرفة التي حتقق الأهداف املن�شودة 

خلدمة املجتمع. 
تنفيذ  عاتقنا  على  و�شعنا  واأ���ش��اف: 
ج���م���ي���ع ال�����ربام�����ج ال����ت����ي ت��������وؤدي اإىل 
العمرية  ال���ف���ئ���ات  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق 
التجمع  م��ن  ال��ه��دف  وك����ان  املختلفة 
مواهبهم  ���ش��ق��ل  ال����رائ����ع  ال�����ش��ب��اب��ي 
وتنمية قدراتهم وغر�س بذور التعاون 
الفراغ  لأوق��ات  الإيجابي  وال�شتغال 

التم�شك  نحو  الرم�س  �شباب  وتوجيه 
لرتاث  الأ�شيلة  والتقاليد  ب��ال��ع��ادات 
الأباء والأجداد انطاقاً من توجيهات 
كثراً  ون���ف���خ���ر  ال���ر����ش���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة 
بالدعم الذي حظينا به من املوؤ�ش�شات 

احل��ك��وم��ي��ة ب���الإم���ارة ع��ل��ى ن��ح��و مهد 
الظروف لتحقيق النجاح«. 

وك�شف حممد كا�شن عن خطة �شاملة 
ال�شيفية  والفعاليات  الربامج  لتقييم 
لتعزيز  وذل���ك  املع�شكر  �شهدها  ال��ت��ي 

الإي���ج���اب���ي���ات وجت������اوز ال�����ش��ل��ب��ي��ات يف 
ال�شيفي  املع�شكر  من  املقبلة  الن�شخة 
الذي  الكبر  التميز  على  للمحافظة 
ظل عامة مميزة يف فعاليات منطقة 

الرم�س. 

�سهدت مبادرة دعم بع�ش اأيتام �سربيا مبنا�سبة عام زايد

الإم��ارات يك�س��ب دون���اف بان��وفيت��ض ال�س��رب���ي به���دف���ني

جناح كبري للفعاليات الريا�سية والثقافية

الرم�ض يف  ال�سيفية  لالأن�سطة   « اخلتام  لوحة   « ير�سمون  طالبًا   150
حممد كا�سني: خطة �ساملة لتقييم الربامج وتعزيز اجلوانب الإيجابية 

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 121775

باإ�شم : جموهرات داما�س  ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 1522 ، دبي الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/07/05 وامل�شجلة حتت الرقم: 105654 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
املعادن النفي�شة وكل خيط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها غر الواردة 
الوقت  قيا�س  واأدوات  الوقت  قيا�س  اأدوات  الكرمية،  واحلجار  املجوهرات   ، اخ��ري  فئات  �شمن 

الدقيقة.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/03 

وحتى تاريخ: 2028/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395

EAT 119996

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

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 121779

باإ�شم : ابوظبي لريا�شة ال�شيارات  ذ.م.م
وعنوانه: �س.ب. 130001 ، ابوظبي الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/01/04 وامل�شجلة حتت الرقم: 99105 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
األعاب كمبيوتر معدة لا�شتخدام مع  برجميات كمبوبر ، ت�شجيات �شمعية وب�شرية ، معدات 

اأجهزة ال�شتقبال التلفزيوين .
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/03 

وحتى تاريخ: 2028/11/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  اأغ�صط�س 2018 العدد 12395

EAT 43093

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/513  عقاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- حميد ر�شا كاركر ديزجي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مهدي خادم ح�شن - خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك 
6 جزر  )فيا  للعقار  البيع  ونفاذ عقد  الدعوى  ب�شحة  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
جمرا النخيل - دبي - منطقة تال الإمارات ( واحتياطيا بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )11.000.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع التعوي�س التفاقي 
مبلغ وقدره )500.000 درهم( والفائدة القانونية بقيمة 12٪ من تاريخ العقد وحتى 
ال�شداد التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د  املوافق  2018/8/19  ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1271  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1-خزانة الحام للتجارة - �س ذ م م 2-راجي�س كومار اوم براكا�س �شود - ب�شفته 
�شريك وكفيل �شخ�شي ملديونية خزانة الحام للتجارة - �س ذ م م 3-�شاهل �شود راجي�س كومار �شود 
- ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية خزانة الحام للتجارة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - قد اأقام عليك 
بان  بينهم  فيما  والتكافل  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها 
يوؤدوا للبنك مبلغ 2.159.817.00 درهم كما يف 2018/5/6 والفوائد بواقع 12 من ذلك التاريخ وحتى 
رفع الدعوى ومن رفع الدعوى وحتى ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة و �شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء  املوافق  2018/9/5  ال�شاعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1261  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-تيم وورك لل�شحن واملاحة - �س ذ م م ، 1-عبا�س عبداحل�شن حم�شن جواد 
ال�شجواين - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية تيم وورك لل�شحن واملاحة 3-ار�شد احمد مالك 
واملاحة جمهويل حمل  لل�شحن  وورك  تيم   - ملديونية  �شخ�شي  كفيل  ب�شفته   - ف��احت حممد 
القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي 
والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    -
والتكافل مببلغ وقدره )938680.13 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة ٪12 
من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة  وحددت لها 
جل�شة يوم الثنن  املوافق  2018/9/10  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/454  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- �شيوا مهدي �شام زاده  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
ال�شامي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك وماحقها 
املوؤرخة 2008/2/28 والتعوي�س مببلغ )372.000 درهم( والزام بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. )جميع الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف 
�شحيفة الدعوى(  وحددت لها جل�شة يوم الثاثاء  املوافق  2018/9/4  ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2446  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1- جنزا ل��ازي��اء - ���س ذ م م  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ اركيتريرز للت�شميم الداخلي - �س ذ م م وميثله / حمدان عبداهلل �شبيح 
�شيف الكعبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  
بان توؤدي مبلغ   وقدره )305340.50 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة   تاريخ  من   ٪12 والفائدة 
املعجل.   وحددت لها جل�شة يوم الثنن  املوافق  2018/9/17  ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12395 بتاريخ 2018/8/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2157  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عايده بنت عبداهلل بن �شامل  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اميك�س )ال�شرق الو�شط( �س م ب )م( - الإمارات وميثله / حممد 
عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )137782.77  املدعي عليها مببلغ 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  
وحددت لها جل�شة يوم  اخلمي�س  املوافق  2018/5/9  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

)كاأ�ض اآ�سيا 2019(.. الإمارات جتمع القارة ال�سفراء على ب�ساط الت�سامح وال�سالم
تتاأهب دولة الإمارات ل�شت�شافة ن�شخة 
كاأ�س  بطولة  من  وتاريخية  ا�شتثنائية 
اآ�شيا لكرة القدم مع اإطالة العام املقبل 
ال�شاحرة  ع�شاق  �شيكون  حيث   2019
رحلة  ب��داي��ة  م��ع  موعد  على  امل�شتديرة 
الن�شخة  يف  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ل  لتتويج  م��ث��رة 

الأكرب بتاريخ البطولة القارية.
وحتت �شعار “ جنمع اآ�شيا معا “ ت�شعى 
الدولة خال بطولة “ الإمارات 2019 
“ اإىل تر�شيخ قيم الت�شامح وال�شام بن 
�شعوب القارة ال�شفراء والتاأكيد على اأن 

كرة القدم توحد ال�شعوب.
�شوى  اآ�شيوي  مليار   2 نحو  يف�شل  ول 
�شاعات  اأربعة  تبلغ مدتها  رحلة طران 
ف���ق���ط م�����ن اأج�������ل ال����ت����واج����د يف دول�����ة 
الإم�����ارات وم��ت��اب��ع��ة ال��ب��ط��ول��ة ع��ن كثب 
والت�شامح  اخل��ر  م��ن  �شحائب  ظ��ل  يف 
وال��ت��ع��اي�����س ي��ن��ع��م ب��ه��ا ن��ح��و 6 ماين 

اآ�شيوي مقيمن يف الدولة .
واعترب عدد من اأبناء اجلالية الآ�شيوية 
هذه  اأن  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  امل��ق��ي��م��ن 
منوذج  ع��ل��ى  ال��ع��امل  �شتطلع  ال��ب��ط��ول��ة 
للتعاي�س  عنوانا  اأ�شحت  لدولة  متفرد 
 200 اأك���رث م��ن  واملحبة وال�����ش��ام ب��ن 
معربن   .. اأر�شها  على  تعي�س  جن�شية 
اأف�����ش��ل بطولة  ت��ن��ظ��ي��م  ث��ق��ت��ه��م يف  ع���ن 
اآ���ش��ي��ا يف ظ��ل اخلربات  يف ت��اري��خ ك��اأ���س 
الإمارات  دول��ة  بها  تتمتع  التي  الكبرة 
وا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ���ش��اب��ق��ا لأب����رز الأح����داث 

الريا�شية العاملية.

العواين مدير  واأك��د �شعادة عارف حمد 
وبر�شالتها  الإم���ارات  دول��ة  اأن  البطولة 
ال�����ش��ام��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ن�����ش��ر قيم 
والتقارب  وال�شعادة  والت�شامح  ال�شام 
املنتخبات  ب��ج��م��ي��ع  ت���رح���ب  والن���ف���ت���اح 
وبكافة �شعوب القارة الآ�شيوية حل�شور 
الذي  الكبر  ال��ق��اري  احل���دث  ومتابعة 

يجمع للمرة الأوىل 24 منتخبا.
وذكر العواين اأن اأنظار ع�شاق كرة القدم 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ن��ح��و  �شتتجه 
نخبة  24 من  ت�شت�شيف  املتحدة حيث 

ال�شفراء  القارة  يف  الوطنية  املنتخبات 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى الآن  ن�����ش��خ��ة  اأك�����رب  يف 
و�شتخو�س هذه الفرق 51 مباراة على 
مدى اأربعة اأ�شابيع لت�شكل اأكرث بطولت 
كرة القدم اإثارة يف على م�شتوى العامل 

خال 2019.
وقال يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء 
الإمارات “ وام “ : اإن �شعار البطولة “ 
تطبيقه  على  نعمل   “ معا  اآ�شيا  جنمع 
امل�شتمر  وال��ت��وا���ش��ل  ال��واق��ع  اأر����س  على 
داخل  املتواجدة  ال�شيوية  اجلاليات  مع 

ال���دول���ة و���ش��ف��ارات ال����دول امل�����ش��ارك��ة يف 
اأج����ل حت��ق��ي��ق املتابعة  اآ���ش��ي��ا م���ن  ك���اأ����س 
املثالية للبطولة وتواجد اأكرب عدد من 

اجلماهر يف املباريات.
من  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  “ اأن   : واأ�����ش����اف 
حتقيقها  اإىل  ن�����ش��ع��ى  ال���ت���ي  الأه�������داف 
ال��ب��ط��ول��ة وهو  م��ن خ���ال تنظيم ه���ذه 
ا�شتقطاب اأكرب عدد من اجلماهر من 
اأجل م�شاهدة املباريات حيث نعتزم طرح 
نحو مليون تذكرة للجماهر .. موؤكدا 
اإط��ار احلر�س على حتقيق هذه  اأن��ه يف 

منا�شبة  باأ�شعار  تذاكر  ط��رح  مت  الغاية 
تبداأ من 25 درهما فقط للجماهر ».

مناطق  ت��وف��ر  ���ش��ي��ت��م  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 
امل�شت�شيفة  الأرب����ع  امل���دن  يف  م�شجعن 
والعن  ودب�����ي  “ اأب���وظ���ب���ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
وال�شارقة “ بالإ�شافة اإىل تنفيذ العديد 
اإىل  م�شرا   .. امل�شاحبة  الفعاليات  من 
 “ اآ�شيا معا  “ جنمع  البطولة  �شعار  اأن 
واخلر  الت�شامح  لر�شالة  ا�شتمرار  هو 
وال�������ش���ام ع���رب ج��م��ع ك���ل ���ش��ع��وب دول 
الإم���ارات لا�شتمتاع  اأر���س  العامل على 

الفريدة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة  ب��ه��ذا 
الثقافات  بن  التوا�شل  حتقيق  وكذلك 
ي�شهد  اأن  ال���ع���واين  وت���وق���ع  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
م�����ش��ت��وي��ات متميزة  الآ����ش���ي���وي  احل����دث 
النتائج  ب��ع��د  امل�����ش��ارك��ة خ��ا���ش��ة  ل��ل��ف��رق 
الآ�شيوية  الفرق  قدمتها  التي  الافتة 
القدم  ل���ك���رة  ال���ع���امل  ك���اأ����س  ب��ط��ول��ة  يف 

.»2018 “رو�شيا 
البطولة  يف  الكبرة  امل�شاركة  اأن  واأك���د 
املحلية  للجنة  بالن�شبة  اأهمية  جت�شد 
الإمارات  اإمكانيات  وتعك�س مدى  العليا 

اأهم  م��ع  التعامل  يف  الكبرة  وق��درات��ه��ا 
العاملية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واأك����رب 
وال���ق���اري���ة. واأو����ش���ح اأن����ه ���ش��ي��ت��م توفر 
بنية  م��ن  اللوج�شتية  اخل���دم���ات  ك��اف��ة 
نقل  وو�شائل  ومطارات  متطورة  حتتية 
واأماكن اإقامة على اأعلى م�شتوى وذلك 
ب��ه��دف ت��ق��دمي خ��دم��ات مم��ي��زة للفرق 
امل�شاركة وكذلك اجلماهر خال فرتة 
ب��اأن بطولة  البطولة. واأع��رب عن ثقته 
كاأ�س اآ�شيا 2019 �شتكون الأف�شل على 
الإط����اق يف ظ��ل ق���درة الإم�����ارات التي 

تنظيم  م�شتوى  على  جناحاتها  اأثبتت 
وا�شت�شافة الأحداث الريا�شية العاملية.

يف غ�شون ذل��ك اأج��رت “ وام “ لقاءات 
الأ�شيوية  اأب��ن��اء اجلاليات  م��ن  ع��دد  م��ع 
علي  بينهم  م��ن  الإم�����ارات  يف  املقيمن 
حممد ربيع “ اأردين “ ال��ذي اأ�شار اإىل 
الإم�����ارات منذ نحو  اأن���ه مقيم يف دول���ة 
البطولة  انطاق  وينتظر  �شنوات   10
اأج����ل م��ت��اب��ع��ة منتخب  الآ���ش��ي��وي��ة م���ن 
يف  بعيدا  ي�شل  اأن  ي��اأم��ل  ال���ذي  الأردن 
اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ا�شت�شافة دولة الإم��ارات لهذا البطولة 
القارية والعديد من البطولت العاملية 
الأخرى يعك�س ثقة املجتمع الدويل بها 
يف ظل مناخ الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي 
بن اجلميع. من جهته اأكد عنان حممد 
رائدة  الإمارات  “ اأن دولة  “ فل�شطيني 
نظرا  الريا�شية  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  يف 
ل��ت��وف��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة م���ن ماعب 
متوقعا   .. وم���ط���ارات  وط����رق  وف���ن���ادق 
التنظيم  م�شتوى  على  متميزة  ن�شخة 
حيث اكت�شبت الإمارات خربة كبرة بعد 
تنظيمها لبطولت كاأ�س العامل لاأندية 
كاأ�س اخلليج وغرها  ودورات  مرات   3

من الأحداث الريا�شية الكربى.
“الإمارات  ا���ش��ي��ا  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  وت��ق��ام 
يناير   5 من  الفرتة  “ خال   2019
على   2019 ف���رباي���ر  م���ن  الأول  اإىل 
ثمانية ماعب ذات طراز عاملي موزعة 
ع���ل���ى م������دن اأب����وظ����ب����ي وال����ع����ن ودب����ي 

ب��ر�سلون��ة ي�س��م اأرت��ورو في��دال م���ن ب�اي��رن ميوني����خ 
اإىل  تو�شلهما  الأمل��اين  ميونيخ  وبايرن  الأ�شباين  بر�شلونة  ناديا  اأعلن 
اتفاق يق�شي بانتقال لعب الو�شط الت�شيلي الدويل اأرتورو فيدال من 

الثاين اإىل الأول من دون الك�شف عن قيمة ال�شفقة.
وقال النادي الكاتالوين على موقعه الر�شمي “التفاق مع اأرتورو فيدال 
مت على املوا�شم الثاثة القادمة ب�شرط تخطي الاعب للفح�س الطبي 

الذي �شيخ�شع له يف الأيام القليلة املقبلة«
الاعب  و���ش��ول  موعد  ع��ن  اجلميع  بر�شلونة  ن��ادي  “�شيعلم  واأ���ش��اف 

وبرنامج تقدميه اإىل و�شائل العام«.
وكان نادي بايرن ميونيخ �شمح لفيدال مبغادرة متارين الفريق اجلمعة 
التي  ال�شفقة  لإمت��ام  حميديت�س  �شالح  ح�شن  الريا�شي  املدير  برفقة 
ذكرت تقارير �شحافية باأنها �شتكلف خزائن بر�شلونة 30 مليون يورو 

بالإ�شافة اإىل راتب �شنوي يقدر بت�شعة ماين يورو.

الذي  باولينيو  الربازيلي  الو�شط  و�شيعو�س قدوم فيدال رحيل لعب 
عاد اإىل �شفوف غوانغزهو ال�شيني معارا.

اأن  اإنرتميان الإيطايل لكن يبدو  اإىل  وكان فيدال مر�شحا لانتقال 
الذي ميلك خربة كبرة  املخ�شرم  الاعب  اإىل خطف  �شارع  بر�شلونة 
ليفركوزن  باير  اىل  كولوكولو  من  انتقاله  منذ  الوروب��ي��ة  املاعب  يف 
اليطايل  يوفنتو�س  األ��وان  عن  دفاعه  ثم   )2011-2007( الأمل��اين 

.)2015-2011(
وجلميع  ميونيخ  لبايرن  “�شكرا  بقوله  البافاري  النادي  فيدال  و�شكر 
اأن�شاره. لقد ع�شقت جتربتي يف ميونيخ واأنا ممنت للنادي لأنه منحني 

الفر�شة لكي اأعي�س حتديا جديدا يف بر�شلونة«.
و�شيحذو فيدال حذو مواطنيه األك�شي�س �شان�شيز )حاليا مع مان�ش�شرت 
 2014 اىل   2011 م��ن  بر�شلونة  �شفوف  يف  لعب  ال���ذي  ي��ون��اي��ت��د( 

وحار�س املرمى كاوديو برافو )حاليا مع مان�ش�شرت �شيتي( من 2014 
كارل  ميونيخ  لبايرن  التنفيذي  الرئي�س  �شكر  املقابل  يف   .2016 اىل 
هاينت�س رومينيغه لعبه بقوله “با�شم النادي اأ�شكر اأرتورو على ثاث 
وهو  الفرتة  هذه  يف  الألقاب  من  بالعديد  احتفلنا  لقد  رائعة.  �شنوات 
�شاهم ب�شكل كبر يف احرازها. كان دائما على املوعد يف املباريات الهامة 

وا�شتطعنا العتماد عليه دائما«.
ت�شيلي  دولية يف �شفوف منتخب  مباراة   100 فيدال خا�س  ان  يذكر 
وقاده اإىل الفوز بكاأ�س الأمم الأمركية اجلنوبية )كوبا اأمركا مرتن( 

عامي 2015 و2016.
هذا  �شفوفه  املا�شي،  املو�شم  املحلية  بالثنائية  الفائز  بر�شلونة  وع��زز 
مالكومل  والربازيلين  لنغليه  كليمان  الفرن�شي  املدافع  ب�شم  املو�شم 

واأرتور ميلو.

ت�شل�شي  لفريق  البلجيكي  احل��ار���س  اأع��م��ال  وكيل  اأع��ل��ن 
الإن��ك��ل��ي��زي تيبو ك���ورت���وا رغ��ب��ة الأخ����ر يف ال���ع���ودة اىل 
انتقال  ا�شبانيا لأ�شباب عائلية، بعد تقارير حتدثت عن 

حمتمل للحار�س اىل فريق ريال مدريد.
البلجيكي  احل��ار���س  يلتحق  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

ب��ت��م��اري��ن ن���ادي���ه الإن��ك��ل��ي��زي يف الأي����ام 
ن��ي��ل��ه جائزة  ب��ع��د  ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، 

مونديال  يف  مرمى  ح��ار���س  اأف�شل 
رو�شيا، حيث قاد منتخب باده اإىل 

املركز الثالث.
وقال وكيل اأعمال احلار�س ال�شابق 

الإ�شباين  م��دري��د  اأتلتيكو  ل��ف��ري��ق 
كري�شتوف  26 عاما  يبلغ  الذي 

ك���ورت���وا  اإن  ه�����روت�����اي، 
يريد الإنتقال اإىل 

�شمة  لعا ا
نية  �شبا لإ ا

ل����ي����ك����ون 
ق���ري���ب���ا 
م�������������ن 

ت�شل�شي ميتد  اأن عقده مع فريقه احلايل  طفليه، علما 
�شنة اإ�شافية.

وقال هروتاي ل�شحيفة “ذا �شن” الربيطانية “قراأت 
جلهة  لتيبو  القرار  حرية  ت��رك  ت�شل�شي  ن��ادي  اأن  كثرا 
الفريق م��ن ع��دم��ه، وق��د تو�شل  الإ���ش��ت��م��رار يف �شفوف 
ال��اع��ب اإىل ق���رار اأن���ه م��ن الأف�����ش��ل ل��ه الإن��ت��ق��ال اإىل 
لأنه  قرار كبر،  انه  اإليه  “بالن�شبة  وتابع  مدريد«. 
عر�س  وه��ن��اك  عائلته،  م��ن  قريبا  يكون  اأن  يريد 
تبلغ  اإبنة  ولكورتوا  يقبله”.  اأن  ت�شل�شي  باإمكان 
اأع��وام و�شبي يبلغ عاما واحدا من عاقة  ثاثة 
اأن  امل��ف��رت���س  “من  ان��ه  ه��روت��اي  وراأى  �شابقة. 
مغادرة  يريد  لأن��ه  للبع�س  انزعاجا  ذل��ك  ي�شكل 

النادي، ونحن نتقبل ذلك«.
مبني  ان�شاين  ق��رار  اأم���ام  “لكننا  واأ���ش��اف 
قريبا  ي��ك��ون  اأن  ي��ري��د  �شخ�س  على 
م��ن اأولده--وه�������ذا ���ش��يء معقول 
الإيطايل  امل���درب  وك���ان  اأي�شا”. 
ماوريت�شيو  ت�����ش��ل�����ش��ي  ل��ف��ري��ق 
����ش���اري اأب������دى اجل��م��ع��ة عدم 
ي���ق���ي���ن���ه مب�������ش���ر ح����ار�����س 

مرماه.
وقال “حتى هذه اللحظة 
ك�������ورت�������وا ه������و ح����ار�����س 
لكني  ت�شل�شي.  م��رم��ى 
���ش��ي��ئ��ا عن  اأع�������رف  ل 
امل�شتقبل. الأمر يعود 
اأن  واعتقد  للنادي. 
يتوقف عليه  الأم��ر 

اأي�شا«.
واأم������������ل امل��������درب 
ع�شية  الإيطايل 
درع  م�����������ب�����������اراة 
املجتمع مع مان�ش�شرت 
يبقى  “اأن  يف  الح�����د  ���ش��ي��ت��ي 
ت�شل�شي(.  �شفوف  )يف  معنا  كورتوا 
الينا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ج�����دا  امل���ه���م  وم�����ن 

احلفاظ على لعبينا الكبار«.

يلتقي مان�ش�شرت �شيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي املمتاز 
يف املو�شم املن�شرم مع ت�شل�شي حامل الكا�س اليوم الحد على 
ملعب وميبلي يف العا�شمة لندن، يف مباراة درع املجتمع التي 

متهد للمو�شم النكليزي الكروي الر�شمي.
وعلى رغم ان املباراة ت�شتقطب النظار كونها الوىل يف مو�شم 
انكليزي يعد بالكثر، اإل اأن املراقبن ل يعولون كثرا على 
تكوين �شورة وا�شحة عما �شيكون عليه الدوري املمتاز، ذلك 
ان ايا من الفائزين بهذه الكاأ�س مل يتوج بطا للدوري، منذ 

فعل ذلك مان�ش�شرت يونايتد يف مو�شم 2011-2010.
العا�شمة  ت�شهدها  ح���رارة مرتفعة  درج��ة  امل��ب��اراة يف  وت��ق��ام 
ملدربي  منا�شبة  و�شتكون  الفرتة،  لندن يف هذه  الربيطانية 
���ش��ب��ان اىل ج��ان��ب الاعبن  ال��ف��ري��ق��ن لإ����ش���راك لع��ب��ن 
النجوم الذين �شاركوا يف نهائيات كاأ�س العامل ال 21 التي 

ا�شت�شافتها رو�شيا بن 14 يونيو و15 يوليو.
وب�شرف النظر عن الت�شكيلتن اللتن �شيدفع بهما كل من 

�شيتي  مان�ش�شرت  غ��واردي��ول  بيب  ال�شباين  املدربن 
�شتكون  ت�شل�شي،  ���ش��اري  ماوريت�شيو  والي���ط���ايل 

املحلية  ال��ق��دم  ك���رة  ل���ش��ت��ع��ادة  منا�شبة  امل���ب���اراة 
على  ا�شابيع  ث��اث��ة  بعد  بريقها  النكليزية 

ختام نهائيات كاأ�س العامل.
�شيتمكن  ه����ل  ب����ق����وة:  ال���������ش����وؤال  وي����ط����رح 

مان�ش�شرت �شيتي من ا�شتهال املو�شم 
املو�شم  خ��ت��ام  يف  فعل  كما  ب��ق��وة 

حتديا  �شيواجه  ام  امل��ا���ش��ي، 
اىل  ����ش���ع���ي���ه  يف  ج�����دي�����ا 

الحتفاظ بلقبه؟
ه���ل  امل�������ق�������اب�������ل،  يف 
����ش���ي���ت���م���ك���ن امل����دي����ر 

ال����ف����ن����ي اجل����دي����د 
لت�شل�شي الإيطايل 
�������ش������اري ال�����ق�����ادم 

م�������ن ن������اب������ويل، 
م����ن ان����ت����زاع 

ال���ك���اأ����س 
للفريق 

للندين،  ا
�شلفه  ق���اد  ب��ع��دم��ا 

اليطايل انطونيو كونتي الفريق 
امل��و���ش��م املا�شي  ان��ك��ل��رتا  ك��اأ���س  ل��ق��ب  اىل 

وب��ط��ول��ة ال������دوري امل��م��ت��از يف امل��و���ش��م ال���ذي 
�شبقه؟

عن  �شيتي  مان�ش�شرت  م�شجعو  يت�شاءل  كذلك 
امل����درب غ���واردي���ول مع  ت��ع��اط��ي  كيفية 
اجل����ن����اح اجل�����زائ�����ري ري����ا�����س حمرز 
القادم من لي�شرت �شيتي ب�شفقة بلغت 

ا���ش��رتل��ي��ن��ي )78  م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه   60
مليون دولر(، وهو كان ابرز املن�شمن 
النتقالت  ف����رتة  خ����ال  ال��ف��ري��ق  اىل 

ال�شيفية.
وك���ان غ��واردي��ول ا���ش��رك حم��رز يف املباراة 

امام بايرن ميونيخ يف كاأ�س البطال الدولية 

ال�شبوع املا�شي، وقال انه �شيدفع به ا�شا�شيا يف مباراة الحد 
على الرغم من ا�شابة يف كاحله.

خ���ا����س مواجهتن  ان  ل���ه  ���ش��ب��ق  ال�����ذي  غ����واردي����ول  وق�����ال 
ناجحتن �شد نظره �شاري املو�شم املا�شي يف دوري ابطال 
ي��زال ي�شعر بقليل من الأمل، لكنه  “حمرز جيد. ل  اوروب��ا 
ان��ه ق��ادر على  اأم�����س -- اعتقد  ت��درب م��ع الفريق قبل ي��وم 

اللعب الحد«.
مع  خ��ا���ش��وا  ال��ذي��ن  �شيتي  مان�ش�شرت  جن���وم  غالبية  وك���ان 
رو�شيا،  م��ون��دي��ال  م��ن  النهائية  الدوار  ب��اده��م  منتخبات 
التحقوا بالفريق، با�شتثناء كل من النكليزي رحيم �شرتلينغ 

والبلجيكي كيفن دي بروين اللذين مي�شيان عطلتهما.
ك��ذل��ك رح��ب غ��واردي��ول بلقاء ���ش��اري، ال���ذي ح��ل ب��دل من 
ال�شباين  وق���ال  امل��ا���ش��ي.  ال�شهر  كونتي  انطونيو  مواطنه 
املمتاز.  الن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  يف  هنا  ل��وج��وده  �شعيد  “انا 

مباريات  ث�����اث  يف  مع ت���اب���ع���ت���ه 
اجلديد،  ف��ري��ق��ه 

متكن  وق���������د 
م����������ن ج����ع����ل 
يلعب  فريقه 
يقة  لطر با
التي يريدها. 

و����ش���اأف���ي���د 

�شنخو�س  اننا  “اعتقد  وتابع  ا�شبوعيا«.  كثرا من متابعته 
مباراة كبرة، اذ لطاملا كان ت�شل�شي خ�شما كبرا. كان المر 
ماوريت�شيو  مع  نف�شه  و�شيكون  كونتي،  انطونيو  مع  كذلك 
�شاري. و�شيكون ا�شلوب اللعب مثاليا لكرة القدم النكليزية«. 
واع����رتف غ���واردي���ول يف امل��ق��اب��ل ان امل���ب���اراة ت��اأت��ي يف وقت 
اأكد  لكنه  الكاملة،  جمموعته  لفتقاده  الفريق  على  �شعب 
انه يتطلع اىل لقب  ا�شتعدادات مان�ش�شرت �شيتي قائا اىل 
خام�س يف امل�شابقة، علما ان كل من الفريقن �شبق له الفوز 
حول  �شكوك  هناك  ت�شل�شي،  اىل  بالن�شبة  م��رات.  ارب��ع  بها 
، اذ يعاين ا�شابة  م�شاركة ال�شباين فران�شي�شك فابريغا�س 
طفيفة يف ركبته. كذلك ل يزال الفريق اللندين يفتقد عددا 
نغولو  الفرن�شيان  العامل  بطا  بينهم  املفاتيح،  لعبيه  من 
هازار  ادي��ن  البلجيكي  والثاثي  ج��رو،  واوليفييه  كانتي 
النكليزي  اىل  بات�شواي،  وميت�شي  ك��ورت��وا  تيبو  واحل��ار���س 

غاري كايهيل.
واق����رتح ���ش��اري ا���ش��راك امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي خ��ا���ش��ت املباريات 
ومن  وميبلي،  يف  الح��د  م��ب��اراة  يف  للفريق  التح�شرية 

بينها ابن ال 17 عاما النكليزي كالوم هاد�شون.
جيد  بعمل  القيام  على  عاما  ال59  اب��ن  �شاري  ويحر�س 
املهمة يف مواجهة بطل  ادراك���ه حجم  م��ع  ب��امل��ب��اراة،  يتعلق 
الدوري املمتاز. وقال املدرب الذي مل ي�شبق له احراز 
بالن�شبة  امل���ب���اراة  “تبدو  م�����ش��رت��ه:  يف  ل��ق��ب 
لقد  ل�شبب وحيد:  للغاية  الينا �شعبة 
عامن.  ط��وال  بع�شهم  مع  عملوا 
ب��داأن��ا حت�شراتنا  ان��ن��ا  يف ح��ن 
)حت�����ت ق����ي����ادة �����ش����اري( قبل 
لكنه  ون�شف”.  ا���ش��ب��وع��ن 
بالفوز  رغبته  على  �شدد 
“لأنه من املهم الظفر 
الأهم  ان  ال  بكاأ�س. 
اللحظة  ه���ذه  يف 
احل�������ش���ا����ش���ة 
ع�������������ش������ي������ة 
ان��������ط��������اق 
تقدمي  املو�شم، 

عر�س جيد«.
وكانت كرثت التوقعات يف ال�شابيع 
ع���دد من  م�����ش��ر  ح���ول  امل��ا���ش��ي��ة  القليلة 
لع���ب���ي ت�����ش��ل�����ش��ي، ب��ي��ن��ه��م احل����ار�����س تيبو 
ويليان  ال��ربازي��ل��ي  الو�شط  ولع���ب  ك��ورت��وا 
والبلجيكي ه��ازار، لكن �شاري ابدى ثقته يف 
بقاء ويليان، لكنه كان اقل تفاوؤل بالن�شبة اىل 

م�شر احلار�س كورتوا.
الدوري  يف  م�شواره  �شيتي  مان�ش�شرت  وي�شتهل 
امل���م���ت���از ب���ل���ق���اء ار����ش���ن���ال خ����ارج 
ب�شيافته  )يحل  معقله 
 12 يف  ل������ن������دن(  يف 
اغ�شط�س، فيما يحل 
ب�شيافة  ت�����ش��ل�����ش��ي 
 11 ه��ادر���ش��ف��ي��ل��د يف 

منه.

كورتوا يريد النتقال اإىل مدريد لأ�سباب عائلية  

كرة »دوري الأبطال« اجلديدة تثري ال�ستغراب
�شربت قبل اأيام �شور للكرة التي �شت�شتخدم يف بطولة 
كثرون  ليبدي  املقبل،  املو�شم  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري 

ا�شتغرابهم جراء �شكلها “غر املاألوف«.
ال��ق��دم ع��ل��ى متابعة دوري  وت��ع��ود ع�����ش��اق ك���رة 

اأب���ط���ال اأوروب�����ا ك��ل ع����ام، ب��ك��رة البطولة 
ال�����ش��ه��رة ال��ت��ي ي��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا اللون 

�شعار  مت����ث����ل  وجن���������وم  الأب�����ي�����������س 
البطولة.

الحتاد  املو�شم، فقد جل��اأ  ه��ذا  اأم��ا 
الأوروب��ي لكرة القدم )يويفا( على 

ما يبدو اإىل تغير �شكل الكرة ب�شكل 
الأزرق  اللونن  واعتمد على  ج��ذري، 

والأحمر، مع النجوم البي�شاء.
للكرة  �شور  التوا�شل  و�شائل  على  ون�شرت 

مبدريد،  امل��ق��ب��ل  امل��و���ش��م  ن��ه��ائ��ي  يف  �شت�شتخدم  ال��ت��ي 

والأ�شفر،  الأحمر  مثل  “�شارخة”  ب��األ��وان  وظهرت 
والتي قد ترمز للعلم الإ�شباين.

اأما كرة الدور الأول، فتتميز باللون الأزرق مع جنوم 
مرحلة  ان��ط��اق  عند  و�شت�شتخدم  بي�شاء، 

املجموعات يوم 18 �شبتمرب املقبل.
�شمن  ال��ك��رة  �شكل  تغيرات  وت��اأت��ي 
التي  “الت�شويقية”  ال��ت��غ��ي��رات 
مع  ال��ع��ام،  ه��ذا  البطولة  اتبعتها 
البطولة  مل�شقات  �شكل  تغير 
وال��ف��ي��دي��وه��ات ال��رتوي��ج��ي��ة التي 

ُتن�شر قبل انطاق املباريات.
و�شيقام نهائي بطولة املو�شم املقبل 
ميرتوبوليتانو”  “واندا  ا���ش��ت��اد  يف 
الأول  م��دري��د، يف  اأتلتيكو  ب��ن��ادي  اخل��ا���س 

من يونيو 2019.

يف مباراة درع املجتمع 

مان�س�سرت �سيتي وت�سل�سي يق�سان �سريط املو�سم  



نادلة ل�سة تعتذر بعد 20 عامًا
اإنها  تلقت مالكة مطعم ر�شالة اعتذار من ام��راأة جمهولة، تقول 
كانت تعمل يف مطعهما قبل اأكرث من عقدين من الزمن، و�شرقت 

مبلغاً من املال لتمويل درا�شتها.
التي متلك مطعًما مك�شيكًيا يف تو�شون  وقالت كارلوتا فلوري�س، 
بالأ�شبوع  الليايل  اإح��دى  يف  بها  ات�شل  ابنها  اإن  اأري��زون��ا،  بولية 
واأنها  م��ظ��روف،  ل�شتام  احل�شور  عليها  اأن  ليخربها  امل��ا���ش��ي، 

�شتفاجاأ كثًرا، بعد اأن تطلع على حمتوى املظروف.
وكان املظروف يحتوي على ر�شالة اعتذار، من نادلة �شابقة عملت 
اإىل �شرقة  املطعم، وا�شطرت  املا�شي يف  القرن  الت�شعينات من  يف 
ب�شع مئات من الدولرات، واأرادت العتذار عن ذلك، واأرفقت مبلغ 

1000 دولر مع الر�شالة، بح�شب موقع اإن دي تي يف.
النادلت  اإح��دى  "�شجعتني  ر�شالتها  يف  املجهولة  النادلة  وكتبت 
اللواتي عملت معهن، على جتاوز ت�شجيل بع�س امل�شروبات، وو�شع 
الوقت  ذل��ك  يف  غبائي  وب�شبب  ذل���ك،  م��ن  ب���دًل  جيبي  يف  النقود 

�شمعت ن�شيحتها".
واأ�شافت "مل اأ�شرق قبل ذلك اأي �شيء، ومل اأفعل بعدها، وحل�شن 
ولها  �شيئة،  ن��ادل��ة  لأن��ن��ي كنت  العمل  م��ن  حظي، فقد مت ط��ردي 
 20 الرغم من م��رور  النقود. وعلى  الكثر من  اأ�شرق  ال�شبب مل 

عاماً، ل اأزال اأ�شعر بالندم على ذلك".
وعربت �شاحبة املطعم عن عميق امتنانها للنادلة، و�شكرتها على 
اأمانتها واأخاقها العالية، ومتنت لو تتمكن من لقائها لت�شكرها 

ب�شكل �شخ�شي، وتقدم لها مكافاأة جمزية.

طفلة تنجو بعد �سقوطها من الطابق 17
مل يكن اأحد يتوقع باأن تنجو هذه الطفلة من املوت املحقق بعدما 
�شقطت من الطابق ال�شابع ع�شر ملبنى �شكني. اإل اأن املعجزة حدثت 
�شوى  عمرها  م��ن  العامن  تتجاوز  مل  ال��ت��ي  الطفلة  ت�شب  ومل 

بجروح طفيفة. 
ووقع احلادث يف مدينة ت�شانغت�شو مبقاطعة جيانغ�شو ال�شينية، 
ل�شراء  امل��ن��زل  الطفلة  ج��دة  غ���ادرت  عندما  املا�شي  ال�شهر  ب��داي��ة 

البقالة، تاركة حفيدتها تغط يف نوم عميق. 
بالبحث عن جدتها يف  ال�شغرة، بداأت  الفتاة  ا�شتيقظت  وعندما 
املراأة  كانت  اإذا  ما  النافذة لرتى  اإىل  تتجه  اأن  املنزل، قبل  اأرج��اء 
اأ�شفل البناء. وا�شتخدمت ال�شغرة كر�شياً وطاولة كمبيوتر لت�شل 

اإىل النافذة املفتوحة، قبل اأن تفقد توازنها وتهوي اإىل الأ�شفل. 
اإن الفتاة نه�شت على قدميها بعد  وقال �شهود عيان لل�شحفين 

ا�شطدامها بالأر�س، وبداأت بالبكاء وتوجهت اإىل بوابة املبنى. 
يذكر باأن احلادث وقع اأثناء وجود اجلدة يف امل�شعد لدى عودتها 
اإىل �شقتها، اإذ اأنها مل تعلم مبا حدث حتى دخلت املنزل ولحظت 

عدم وجود حفيدتها. 
اإىل  هرعا  اللذان  الفتاة،  بوالدي  الفور  على  اجل��دة  ات�شلت  وقد 
لإجراء  لاأطفال  ت�شانغت�شو  م�شت�شفى  اإىل  الطفلة  ونقا  املنزل 
فحو�شات �شاملة لها، حيث اأ�شيب الأطباء بال�شدمة عندما علموا 
حقيقة ما حدث لأن الإ�شابات التي تعر�شت لها الطفلة طفيفة 

ول متثل اأي خطر عليها. 
ومل يك�شف الفح�س الإ�شعاعي املقطعي عن اأي ت�شوهات يف الدماغ، 
يف حن اأظهر اختبار الأ�شعة ال�شينية بع�س ال�شقوق الطفيفة على 

�شلوعها وبع�س الكدمات الطفيفة يف الكبد. 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املراهق الأكرب وزنًا يف العامل
ُيعتقد باأن هذا ال�شبي البالغ من العمر 15 عاماً هو املراهق الأكرث بدانة يف العامل بعدما بلغ وزنه اأكرث من ربع 
طن. حر بافل برو�شاكوف والديه بعد اكت�شاب مئات الكيلوغرامات يف �شن مبكرة، حيث و�شل وزنه اإىل 260 كغ 
وهو يف �شن اخلام�شة ع�شرة.  وتدعي والدته، اإيرينا برو�شاكوفا )38 عاماً( باأن ابنها ل يتناول الكثر من الطعام، 

ويكره احللويات والأطعمة الدهنية، واأنه يتناول ال�شلطة على وجبة الإفطار. 
واأ�شافت ال�شيدة بور�شاكوفا، باأن ابنها بداأ باكت�شاب الوزن يف �شن العا�شرة بعدما بداأت العائلة بتدري�شه يف املنزل 
ومنعه من ارتدياد املدر�شة ب�شبب نزلت الربد امل�شتمرة التي كان ي�شاب بها، اإ�شافة اإىل �شخرية الأطفال من حجمه 

الذي ل يتنا�شب مع عمره.
من جهته قال والد الفتى: " خال ال�شنة الأوىل يف املنزل، ك�شب ابني حوايل 50 كغ. وبداأ يعاين من �شعوبة يف 
التنف�س. ويف العام املا�شي �شخ�س الأطباء حالته بال�شمنة املفرطة الناجمة عن خلل يف الغدد ال�شماء، وبداأ ارتياد 
عيادة للتاأهيل يف حماولة لفقدان الوزن" ويقول الأطباء باأنهم �شي�شطرون لإجراء جراحة ت�شغر املعدة اإذا مل 
تفلح اجلهود يف اإنقا�س وزن الفتى. يف هذه الأثناء ا�شطر والد بافل اإىل ترك وظيفته لرعاية ابنه وزوجته التي 
تعاين اأي�شاً من م�شاكل �شحية.  من اجلدير بالذكر باأن املراهق ال�شابق الأكرث بدانة، ميهر جن، من العا�شمة 
بعد  كغ   60 يقرب  ما  احل��ن، فقد  ذل��ك  الرابعة ع�شرة. ومنذ  كيلوغراماً يف عمر   235 ي��زن  ك��ان  دلهي،  الهندية 

خ�شوعه لعملية ت�شغر املعدة، بح�شب �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية. 
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ما �سر �سغف اليابانيني بالطحالب؟
كمجتمع له خ�شو�شية مميزة، طورت اليابان ثقافة ميكن اأن تكون مثرة 
لاهتمام وغريبة يف بع�س الأحيان للمراقب اخلارجي. على �شبيل املثال، 

يف ال�شنوات الأخرة، اأ�شبح الكثر من اليابانين مفتونن بالطحالب.
اأنواع  م��ن  امل��ئ��ات  مراقبة  ح��ول  تتمحور  ال��ت��ي  ال��رح��ات  �شعبية  وازدادت 

الطحالب، يف الأونة الأخرة اإىل درجة ميكن و�شفها بالهو�س. 
كما اأ�شبح بيع املنتجات املرتبطة بالطحالب، مثل املجوهرات التي حتتوي 
على طحالب، �شوقاً رائجة تدر الكثر من الأموال. اإذ ميكن �شراء اخلوامت 
احلجارة  م��ن  ب��دًل  الطحالب  حتمل  �شغرة  ح��اوي��ات  على  حتتوي  التي 
النفي�شة.  وبالن�شبة لل�شابات يف اليابان، بات حب هذه النباتات جزءاً من 
الطحلب"  فتيات  ا�شم"  حتمل  جمموعة  هنالك  اأ�شبح  حتى  هواياتهن، 
م�شتخل�شة  م�شروبات  فيها  يتناولن  وحفات  فعاليات  ينظمن  اللواتي 
من الطحالب.  ومبا اأن الطحلب ل يحتاج اإىل كميات كبرة من املاء من 
اأجل البقاء، فقد بات ي�شتخدم على نطاق وا�شع لتزين املنازل، من اخلارج 

والداخل على حد �شواء. 
�شريع،  ب�شكل  الطحالب  لنمو  منا�شبة  بيئة  الرطب  اليابان  مناخ  وميثل 
ال�شغرة  الت�شاري�س  وا�شع يف �شناعة مناذج  ي�شتخدم على نطاق  واأ�شبح 

والعديد من احلرف الأخرى. 
ومع وجود ما ي�شل اإىل 500 نوع من الطحالب متكن العديد من اليابانين 
من ا�شتخدام هذه الظاهرة الثقافية ل�شاحلهم، فعلى �شبيل املثال يك�شب 
رجل �شتيني اأطلق على نف�شه "ملك الطحالب"، اأكرث من 30 مليون ين 

ياباين )270000 دولر( من بيع الطحالب �شنوياً. 

املطاعم تهدد ميدان الفن  يف باري�ض
بر�شوماتهم  الأن��ظ��ار  ي�شحرون  باري�س  يف  م��ومن��ارت  منطقة  فنانو  ظ��ل 

ال�شريعة للنا�س وكذلك املناظر الطبيعية يف العا�شمة الفرن�شية.
لكن الر�شامن يو�شكون الآن على طي م�شاند الر�شم والنتقال اإىل مكان 

اآخر بالعا�شمة، بعدما اتهموا اأ�شحاب املطاعم بالتعدي على م�شاحتهم.
الآن..  بات �شعبا جدا  "الر�شم  الر�شام ميداين مباركي )70 عاما(  وقال 
على  الطبيعي  البالوعات. هل من  قرب  الآن  نعمل  تقريبا.  م�شتحيل  اإنه 

الفنانن اأن يجل�شوا على البالوعات؟
دوجنن  ف��ان  كي�س  الفرن�شي-الهولندي  ومنهم  ال�����ش��وارع  ر���ش��ام��و  وك���ان 
القرن  اأواخ���ر  منذ  املنطقة  من  اأ�شا�شيا  ج��زءا  بيكا�شو-  بابلو  والإ���ش��ب��اين 
التا�شع ع�شر. وي�شرتك نحو 300 ر�شام يف نحو 1401 مرت مربع يف ميدان 
حدائق  ب�شبب  بت�شييق  ي�شعرون  ب���داأوا  لكنهم  بباري�س،  دوت���رت  با�س 
خال  امليدان  على  يتدفقون  الذين  ال�شائحن  وك��رثة  واحل��ان��ات  املطاعم 

اأ�شهر ال�شيف.

تخالف قانون البلد ثم  
ت�سفع موظف املطار

�شائحة  ف��ي��دي��و  ل��ق��ط��ات  اأظ���ه���رت 
ب��ري��ط��ان��ي��ة غ��ا���ش��ب��ة، وه���ي تعامل 
م��وظ��ف��ا ب��امل��ط��ار ب��ط��ري��ق��ة "غر 
ب�شبب  ت�����ش��ف��ع��ه،  اأن  ق��ب��ل  لئقة" 
يف  اإقامتها  ج���راء  مبلغا  تغرميها 

اإندوني�شيا، دون تاأ�شرة.
وو�شلت اأوجي تكدا�س )42 عاما( 
بايل  ب��ج��زي��رة  راي  ن���غ���ورا  مل���ط���ار 
املا�شي،  الأ����ش���ب���وع  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة 
ب��ط��ائ��رة متوجهة  ب��ال��ل��ح��اق  اأم���ا 
ل�شنغافورة، لتفاجئ بتوقيفها من 

قبل �شلطات الهجرة.
ولحظ موظفو الهجرة يف املطار 
اأن تاأ�شرة الزيارة التابعة لتكدا�س 
اإىل اإندوني�شيا قد انتهت يف فرباير 
املا�شي، مما عر�شها لغرامة بلغت 
ملوقع  وف��ق��ا  دولر،  اآلف   4 ق��راب��ة 

�شحيفة "مرتو".
اأ�شول  م��ن  تنحدر  ال��ت��ي  ت��ك��دا���س، 
بوجه  غ�شبا  انفجرت  باك�شتانية، 
م��وظ��ف ال��ه��ج��رة، وب����داأت بتوجيه 
لقطات  يف  وت��ه��دي��ده،  ل��ه  ال�شتائم 

�شورها موظف اآخر.
وم�����ع ت�����ش��اع��د امل����وق����ف، اأق���دم���ت 
الذي  املوظف،  �شفع  على  تكدا�س 
ح���اف���ظ ع��ل��ى رب���اط���ة ج��اأ���ش��ه ومل 

يقدم على اأي رد فعل. 
اأنها  اأكدت  الإندوني�شية  ال�شلطات 
اأوقفت تكدا�س وو�شعتها يف احلجز 
ال�شلطات  ت��ن��ه��ي  ح���ت���ى  امل�����وؤق�����ت، 
ال�����ذي  ال�����واق�����ع�����ة،  ال���ت���ح���ق���ي���ق يف 
الهجرة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  اع��ت��ربه��ا 
على  مقبول  غر  "اعتداء  باملطار 

ممثل للدولة".

تكرمي قط اأنقذ �ساحبته 
من املوت 

ث��ي��و، ظ��ل جال�شا على  ي��دع��ى  اأب��ي�����س  ق��ط  ح�شل 
مالكته طوال الليل ملنعها من النوم بعدما اأ�شيبت 
بجلطة دموية، على لقب اأف�شل قط يف بريطانيا 

هذا العام.
مئات  على  قليلة  اأي���ام  قبل  نفق  ال��ذي  ثيو  تفوق 
القطط ليفوز باللقب يف احلفل ال�شنوي للجوائز 
����ش���اف���وي. وت�����ش��ل��م��ت املالكة  ب��ف��ن��دق  اأق���ي���م  ال����ذي 

ت�شارلوت ديك�شون اجلائزة.
اأنني  يعتقد  اإن���ه  الطبيب  "قال  ديك�شون  وق��ال��ت 
م�شابة بتجلط دموي واإن من الأف�شل األ اأنام لأن 

من املحتمل األ اأقوم بعدها".
وكانت ديك�شون قد قامت برعاية قطها وهو �شغر 

حتى تعافى من مر�س خطر.
الذي  اآرث��ر  القط  الفائزة  الأخ���رى  القطط  وم��ن 
�شاعد �شاحبه على التغلب على م�شكات �شحية 

ذهنية.

يخو�ض ب�سيارته مياه نهر ليوفر اأجرة غ�سيلها
بطرق  نفقاتهم  توفر  اإىل  الأ�شخا�س  من  الكثر  يلجاأ 
خمتلفة، غر اأن هذا الرجل ال�شيني اأراد اأن يوفر املال 

عرب غ�شل �شيارته داخل اأحد الأنهار. 
اأج��رة غ�شيلها  ليوفر  نهر  اإىل  الثمينة  �شيارته  قاد رجل 
الرياح مل  اأن  اأمريكية، غر  دولرات   3 تتجاوز  التي ل 
جتر مبا ا�شتهت �شفن الرجل اإذ احتجزت ال�شيارة داخل 

النهر وا�شطر لات�شال برجال الإنقاذ. 
ل��ت��ق��ري��ر ����ش���ادر ع���ن اإدارة خ���دم���ات الإط���ف���اء يف  ووف���ق���اً 
فريقاً  ف��اإن  ال�شينية،  �شيت�شوان  مبقاطعة  دوجيانغيان، 
اإىل مكان احلادث لإنقاذ الرجل وانت�شال  لها هرع  تابعاً 
�شيارته بعدما احتجز داخل املياه لدى فتح بوابات ال�شد 
وارتفاع م�شتوى املياه يف النهر.  وكان الرجل قد جلاأ اإىل 
ح�شر  بينما  بها  واحتمى  النهر  و�شط  �شغرة  ج��زي��رة 
رجال الإنقاذ و�شحبوه مع �شيارته اإىل بر الأمان، وفق ما 

ورد يف موقع اأدويتي �شنرتال الإلكرتوين. 

كفيف يتفوق على خ�سومه املب�سرين 
ال�شاد�شة،  �شن  نظره يف  ويج  دي  فان  �شفن  فقد  عندما 
كان يخ�شى من اأنه لن يتمكن من ممار�شة األعاب الفيديو 
ال��ي��وم فهو لع��ب مناف�س ي�شتقطب  اأم���ا  اأخ����رى.   م��رة 
بع�شاً من اأف�شل الاعبن يف العامل يف لعبته املف�شلة " 
�شرتيت فايت" وي�شتخدم حوا�شه الأخرى احلادة واأهمها 

حا�شة ال�شمع يف ممار�شة هذه اللعبة. 
موا�شلة  على  م�شمماً  �شفن  ك��ان  ب�شره،  فقدانه  اإث���ر 
ب�شيطة  خطة  متبعاً  الفيديو،  األعاب  ممار�شة  يف  رحلته 
ت��ت��ط��ل��ب ق�����دراً ك���ب���راً م���ن الن�����ش��ب��اط، وم��ع��ت��م��داً على 

املوؤثرات ال�شوتية للعبة فقط. 
وك��ان��ت ت��ل��ك ب��داي��ة رح��ل��ة ���ش��ف��ن امل��ده�����ش��ة يف ممار�شة 
2017 لعب �شفن �شد  الألعاب الحرتافية، ففي عام 
التي  ب��وم  �شونيك  بطولة  يف  مو�شا�شي  العاملي  ال��اع��ب 
الفوز  من  ومتكن  الإ�شبانية،  مدريد  مدينة  يف  اأقيمت 
اأ�شبح  عليه و�شط ده�شة احلا�شرين. ومنذ ذلك احلن 

�شفن رمزاً عاملياً يف عامل األعاب الفيديو.
من املوؤكد باأن عوامل مثل العمل اجلاد والإرادة ال�شلبة 
قد لعبت دوراً هاماً يف جناح ال�شاب، ولكن ما �شاهم ب�شكل 

اأكرب يف تفوقه يف هذا املجال هو ظاهرة علمية فريدة. 
يتم  والب�شر  ال�شمع  حا�شتي  فاإن  الدماغ،  علماء  بح�شب 
التعامل معهما من قبل نف�س اجلزء من الدماغ الب�شري، 
ال��ذي يح�شل  ازدي��اد التحفيز الب�شري  ب��اأن  وه��ذا يعني 
ع��ل��ي��ه ال���دم���اغ، ي��ق��ل��ل ال��ن��ط��اق ال�����رتددي ل���دى معاجلة 
فاإن  غائباً،  الب�شري  التحفيز  يكون  وعندما  الأ�شوات.  
تركيز الدماغ ب�شكل كامل ين�شّب على معاجلة املدخات 

ال�شمعية، وهذا بال�شبط ما يحدث يف دماغ �شفن. 

حادث مرعب.. مقتل جميع ركاب  ال�سيارة ال�ساروخ
اأظهر فيديو حلظات مرعبة طارت خالها �شيارة خارج 
الطريق وارتطمت ب�شجرة، الأمر الذي اأ�شفر عن مقتل 

4 كانوا داخلها.
احلادث  اأن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
وقع يف وقت مبكر من �شباح اخلمي�س يف مدينة برادفورد 

�شمايل اإجنلرتا.
املطربة الكندية �سانيا توين حُتيّي اجلمهور خالل �سعودها على م�سرح �سالة �ستيبلز �سنرت يف لو�ش اأجنلو�ش ، 

كاليفورنيا وذلك �سمن جولتها الغنائية يف اأمريكا. )رويرتز(

هاتف ذكي يت�سبب 
باإخالء طائرة

بعملية  حم���م���ول  ه���ات���ف  ت�����ش��ب��ب 
اأن ا�شتعلت فيه  اإجاء طارئة بعد 
ال���ن���ران ع��ل��ى م��نت ط��ائ��رة تابعة 

ل�شركة ريان اإير. 
على  م�شور  ت�شجيل  م�شاركة  ومت 
الجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  م���واق���ع 
قبل  ي�شتعل،  وه��و  ال��ه��ات��ف  يظهر 
اأن يتم اإجاء الركاب من الطائرة 

عرب زلجة قابل للنفخ. 
ومي�����ك�����ن �����ش����م����اع ال������رك������اب وه����م 
ي�شرخون من الذعر، بينما حاول 
الكامرا  ي��ح��م��ل  ال�����ذي  ال���رج���ل 

اإطفاء النران بزجاجة من املاء.
ووقعت احلادثة يف حوايل ال�شاعة 
اخل��ام�����ش��ة وال��ن�����ش��ف م�����ش��اء يوم 
ب�����رات يف  اإل  م���ط���ار  ال���ث���اث���اء يف 
الطائرة  ك��ان��ت  بينما  ب��ر���ش��ل��ون��ة، 
لاإقاع  ت�شتعد  ب��ال��رك��اب  املليئة 

اإىل مدينة اإيبيزا.
ومل ينجم عن احلادث اأية اإ�شابات 
خ���ط���رة وخ������رج ج��م��ي��ع ال���رك���اب 
اإ�شابة  رغ��م  ب�شام  ال��ط��ائ��رة  م��ن 
اأثناء  ط��ف��ي��ف��ة  ب���ج���روح  ب��ع�����ش��ه��م 

عملية الإجاء. 
مبنى  اإىل  امل�����ش��اف��ري��ن  ن��ق��ل  ومت 
الركاب رقم 1 يف املطار، ريثما يتم 
ت��اأم��ن ط��ائ��رة اأخ���رى ل��ه��م، ونقل 
اأم��ت��ع��ت��ه��م اإل��ي��ه��ا، وف���ق م���ا ورد يف 

�شحيفة مرور الربيطانية. 
من جهته قال متحدث با�شم ريان 
اإير "مت اإجاء ركاب من رحلة من 
حالة  ب�شبب  اإيبيزا  اإىل  بر�شلونة 
ب���رات ب�شبب  اإل  ط���وارئ يف م��ط��ار 
حريق هاتف حممول اأثناء �شحنه 

ببطارية خارجية".

التدخني واأمرا�ض القلب.. واحلقيقة املوؤ�سفة
اأكرث  اأفاد حتليل لدرا�شات �شابقة باأن املدخنن 
عر�شة لاإ�شابة باأكرث اأنواع ا�شطراب �شربات 

القلب �شيوعا، وهو الرجفان الأذيني.
وكتب الباحثون يف دورية )طب القلب الوقائي( 
الأوروبية اأن زيادة التدخن تعني زيادة اخلطر، 
اأن التوقف عن هذه العادة يحد من  لكن يبدو 

اخلطر كثرا.
وقال داجفن اأونيه كبر الباحثن يف الدرا�شة، 
الباحث بكلية ال�شحة العامة بجامعة اإمربيال 
الأذيني...  كوليدج لندن بربيطانيا:"الرجفان 
عامل خطر يهدد بالإ�شابة بعدد من الأمرا�س 
الدموية  والأوع���ي���ة  بالقلب  املتعلقة  الأخ����رى 

والوفاة املبكرة".
وحلل فريق الباحثن بيانات من 29 درا�شة عن 
اأكرث  معدلت الإ�شابة بالرجفان الأذيني لدى 
من ن�شف مليون �شخ�س، هم مدخنون حاليون 
اأوروبا  اأب��دا، يف  و�شابقون واأ�شخا�س مل يدخنوا 

واأمركا ال�شمالية واأ�شرتاليا واليابان.
ي���دخ���ن���وا م��ط��ل��ق��ا، وجد  وب���امل���ق���ارن���ة مب����ن مل 
عر�شة  اأك��رث  احلالين  املدخنن  اأن  الباحثون 
يف   32 بن�شبة  الأذي���ن���ي  ب��ال��رج��ف��ان  ل��اإ���ش��اب��ة 
املئة،بينما كان املدخنون ال�شابقون اأكرث عر�شة 

لاإ�شابة به بن�شبة ت�شعة يف املئة.
وك���ان اخل��ط��ر ال���ذي ي��ه��دد امل��دخ��ن��ن احلالين 
باملدخنن  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  يف   33 بن�شبة  اأع���ل���ى 

ال�شابقن.
الإلكرتوين  ب��ال��ربي��د  ر���ش��ال��ة  يف  اأون���ي���ه  وق����ال 
يعني  ال�شجائر  ع��دد  زي���ادة  اإن  هيلث  ل��روي��رتز 

زيادة خطر الإ�شابة بالرجفان الأذيني.
الإ�شابة  خ��ط��ر  ي��زي��د  ال��ت��دخ��ن  اأن  واأ�����ش����اف 
بالرجفان  لاإ�شابة  متهد  قد  اأخ��رى  باأمرا�س 
الن�شداد  وم��ر���س  ال�����ش��ك��ري  داء  م��ث��ل  الأذي���ن���ي 
الرئوي املزمن ومر�س ال�شريان التاجي وق�شور 

القلب.

ليدي غاغا تطلق �سرخة 
بعد انتحار �سديقها 

عرث على "املوديل" الكندي  ريك جيني�شت  )32 عاماً( جثة يف �شقته مبونرتيال 
بعدما اأقدم على اإنهاء حياته م�شاء الأربعاء املا�شي. وبعد م�شاركته املغنية العاملية  
ليدي غاغا  فيديو كليب اأغنيتها Born This Way عام 2011، اأعربت الأخرة 
عن حزنها ال�شديد ل�شماعها خرب وفاته حيث ن�شرت اخلرب عرب �شفحتها اخلا�شة 
على اأحد مواقع التوا�شل الإجتماعي موؤكدًة خرب اإنتحاره وعّلقت بالقول:" اإن 
انتحار ال�شديق ريك جيني�شت، رجل الزومبي له تاأثر مدمر اإىل اأبعد احلدود، 
علينا اأن نعمل بجهد اأكرب لتغير ثقافتنا واأن ن�شع ال�شحة العقلية يف املقدمة، 
واأن منحو و�شمة العار التي ل ميكننا التحدث عنها". واأ�شافت:" اإذا كنت تعاين 

ات�شل ب�شديقك اأو حتدث اإىل عائلتك لبد اأن ينقذ بع�شنا البع�س".


