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»خليفة الإن�شانية« تفتتح م�شت�شفى ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان يف تركمان�شتان

•• ع�شق اآباد-وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل نهيان  زاي��د  حممد بن  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  اهلل”  “حفظه 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة بتقدمي امل�شاعدات 
الإن�شانية والتنموية لرتكمان�شتان ودعم القطاع ال�شحي فيها ومبتابعة 
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ال�شيخ من�شور بن زايد  من �شمو 
اآل نهيان للأعمال  وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
الإن�شانية .. افتتحت املوؤ�ش�شة “ م�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
للأطفال” الذي نفذته يف مدينة ماري برتكمان�شتان بتكلفة بلغت 110 
تد�شني  وياأتي   .- اأمريكي  دولر  مليون   30 يعادل  ما   - دره��م  مليني 
امل�شت�شفى يف منوذج مميز ومبتكر لل�شراكة يف جمالت العمل الإن�شاين 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  ان�شجاما  للأطفال  التخ�ش�شي  والطبي 
رئي�س الدولة باأن يكون “2018 عام زايد”.             )التفا�شيل �س3(

مدير مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�شانية بعدن ي�شيد 
مببادرات الإمارات الإن�شانية والتنم�ية يف احلديدة

•• احلديدة-وام:

ال�شوؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب  م��دي��ر  ريكيا  اأن��دري��ه  اط��ل��ع 
الإن�شانية يف عدن على امل�شاريع الإن�شانية الإغاثية والتنموية لهيئة 
امل��ح��ررة مبحافظة احلديدة  املناطق  الإم��ارات��ي يف  الأح��م��ر  الهلل 
واملمتدة على ال�شاحل الغربي لليمن ومراحل تنفيذها والتي لقت 
ترحيبا كبريا منه لآثارها الإيجابية يف التخفيف من معاناة ال�شعب 

اليمني وا�شتقرار الأ�شر.                                 )التفا�شيل �س4(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن قاب��س 
وال�شي�شي بي�م النه�شة وذكرى ث�رة 23 ي�لي�

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل( 
عمان  �شلطان  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان  اجلللة  �شاحب  اإىل  تهنئة  برقية 

ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة يوم النه�شة املباركة لبلده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل �شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد.
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  بعث  اخ��رى  من جهة 
ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل(  )حفظه  الدولة 
 23 ث���ورة  ذك���رى  مبنا�شبة  وذل���ك  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 

يوليو.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.

حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل جمل�س 
اإدارة هيئة البيئة - اأب�ظبي برئا�شة حمدان بن زايد

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
اأبوظبي قرارا  التنفيذي لإمارة  امل�شلحة رئي�س املجل�س  القائد الأعلى للقوات 
باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة هيئة البيئة – اأبوظبي برئا�شة �شمو ال�شيخ حمدان 
بن زايد اآل نهيان. ون�س القرار على ع�شوية كل من اأ�شحاب املعايل وال�شعادة 
وال�شادة حممد اأحمد البواردي والدكتور ثاين اأحمد الزيودي والدكتور مغري 
خمي�س اخلييلي وفلح حممد الأحبابي واللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي 
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عدد من ال�شحايا يف موقع الهجوم عند مدخل مطار كابول الدويل   )رويرتز(

تفقد �سري العمل يف مرافق مطار دبي الدويل واطماأن على راحة امل�سافرين

حممد بن را�شد: اأول�ياتنا تتمح�ر ح�ل الإن�شان 
واإ�شعاده واحرتامه وحفظ حق�قه وكرامته 

•• دبي-وام:

تفقد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( �شري العمل يف خمتلف مرافق 
مطار دبي الدويل واطماأن �شموه على راحة امل�شافرين وت�شهيل اإجراءات 

�شفرهم و�شولهم من واإىل املطار. فقد زار �شموه ظهر ام�س املطار يرافقه 
ويل عهده �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شمو ال�شيخ 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد 
اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة  بن �شعيد 

طريان الإمارات .                                    )التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد خلل تفقده العمل يف مرافق مطار دبي الدويل   )وام(
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تدمري مركز قيادة وات�سال تابع للحوثي يف ذمار

هج�م ن�عي يكبد احل�ثيني خ�شائر فادحة يف �شعدة
اإ�سرائيل ت�سدد فر�ص تقلي�ص اإدخال الب�سائع لغزة

مئات امل�شت�طنني يقتحم�ن �شاحات امل�شجد الأق�شى
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اقتحم مئات امل�شتوطنني املتطرفني امل�شجد الأق�شى، 
ام�س الأحد، و�شط حرا�شة م�شددة من قوات اجلي�س 
الفل�شطينيني  م��ن  ع��ددا  اعتقل  ال��ذي  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

ومنع م�شوؤولني اآخرين من الدخول اإىل باحاته.
وبح�شب دائ��رة الأوق��اف يف القد�س املحتلة، فقد بلغ 
الأق�شى  امل�شجد  اقتحموا  الذين  امل�شتوطنني،  ع��دد 
حتى �شاعات ال�شباح نحو 1000 م�شتوطن، وحاول 

الكثري منهم اأداء �شلوات داخل امل�شجد.
وذكرت م�شادر اإعلمية فل�شطينية اأن اأكرث من 200 
م�شتوطن اقتحموا امل�شجد الأق�شى من باب املغاربة 
يف اأقل من �شاعة، و�شط انت�شار وا�شع لقوات الحتلل 

اخلا�شة يف �شاحاته، التي بادرت باإغلقه.
وي��اأت��ي الق��ت��ح��ام ب��ال��ت��زام��ن م��ع دع���وات اأطلقتها ما 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ر  الهيكل”  “منظمات  ت�شمى 
اأو�شع  اإىل  امل�شتوطنني  م��ن  لأن�����ش��اره��ا  الج��ت��م��اع��ي 

م�شاركة يف اقتحامات امل�شجد الأق�شى.
املقد�شية  القوى واملوؤ�ش�شات  املقابل، دعت خمتلف  يف 
للت�شدي  الأق�����ش��ى  امل�شجد  اإىل  للتوجه  امل��واط��ن��ني 

للم�شتوطنني.
اىل ذل����ك، ق���ال وذك����ر رئ��ي�����س جل��ن��ة ت��ن�����ش��ي��ق اإدخ����ال 
الب�شائع اإىل قطاع غزة التابعة لل�شلطة الفل�شطينية 
اإن �شلطات الإحتلل �شددت  رائد فتوح ام�س الأحد، 
اإدخال الب�شائع اإىل قطاع  من فر�س تقلي�شات على 

غزة للأ�شبوع الثاين.

اح��ت��ج��اج��ات  قتلى  ت��زاي��د 
العراق و�شقف املطالب يرتفع

•• بغداد-وكاالت:

اعلنت م�شادر طبية ام�س الحد 
الحتجاجات  قتلى  ع��دد  ارت��ف��اع 
اىل  ال��ع��راق  م��دن متفرقة يف  يف 
ا�شتخدام  ج����راء  ���ش��خ�����ش��ا،   11
امل�شيل  ال���غ���از  الم���ن���ي���ة  ال����ق����وات 
لتفريق  املياه  وخراطيم  للدموع 
ب��داأت منذ نحو  التي  التظاهرات 
باخلدمات  للمطالبة  ا�شبوعني 

وفر�س العمل.
وق����ت����ل اح������د امل���ت���ظ���اه���ري���ن اث���ر 
ال�شرطة،  ب���ر����ش���ا����س  ا����ش���اب���ت���ه 
ح�شب م�شوؤولني حمليني . فيما 
باأختناق  ا�شابته  اث��ر  اآخ���ر  ت��ويف 
جراء تعر�شه لغاز م�شيل للدموع 
خلل تظاهرات اجلمعة املا�شي.

وقتل اخر جراء ا�شابته بر�شا�س 
جمهولني.

رقعة  ات�������ش���ع���ت  م�����ا  و������ش�����رع�����ان 
منحى  وات������خ������ذت  امل�����ظ�����اه�����رات 
النا�شرية  اإىل  وو���ش��ل��ت  عنيفا، 
جنوبا،  وك����رب����لء  وال���دي���وان���ي���ة 
العا�شمة  اإىل  اأي��ام  قبل  وام��ت��دت 
بغداد، حيث واجهت قوات الأمن 

املتظاهرين بالقوة.

•• اليمن-وكاالت:

اأفادت م�شادر حملية باأن طائرات حتالف دعم ال�شرعية دمرت 
مركزا للقيادة والت�شال تابعا مليلي�شيات احلوثي يف حمافظة 

ذمار جنوب العا�شمة �شنعاء.
واأو�شحت امل�شادر اأن الطائرات ا�شتهدفت باأربع غارات �شباح 
التقني  امل��ع��ه��د  يف  للميلي�شيات  ق��ي��ادي��ا  م��رك��زا  الأح����د  ام�����س 
اإىل  اأدى  ما  ذم��ار  �شرق مدينة  َعْمد مبديرية عن�س  مبنطقة 

تدمري املركز ومقتل وجرح عدد من عنا�شر امليلي�شيات.
ويف جبهة ال�شاحل الغربي، اأفادت م�شادر حملية باأن ميلي�شيات 
الدريهمي  م��دي��ري��ة  يف  امل��واط��ن��ني  م��ن��ازل  اقتحمت  احل��وث��ي 
جنوب مدينة احلديدة وا�شتولت على م�شاعدات اإغاثية قدمها 

املتو�شطة واخلفيفة للميلي�شيات، التي تكبدت يف الأيام املا�شية 
هزائم متلحقة على جبهة �شعدة.

للتحالف  م��دف��ع��ي و���ش��اروخ��ي  م��ع ق�شف  ال��ه��ج��وم  وت��زام��ن 
العربي على مواقع املتمردين، يف مناطق متفرقة يف �شدا.

احلدودية  �شدا  جبهة  فتحت  اليمنية  ال�شرعية  ق��وات  وكانت 
مع ال�شعودية، وهي اجلبهة اخلام�شة يف �شعدة، خلل الأيام 
اأهدافا  ال��ع��رب��ي  التحالف  ط��ائ��رات  ا�شتهدفت  كما  املا�شية. 
�شعدة،  مبدينة  الع�شكرية  ال�شرطة  مع�شكر  يف  للحوثيني 

علوة على اأهداف اأخرى لهم يف مديرية الظاهر احلدودية.
ويف ال�شياق، وا�شل اجلي�س الوطني تقدمه امليداين يف معاركه 
�شمال  ح��ج��ة،  حمافظة  يف  ح���ريان  احل��وث��ي��ني  مبديرية  �شد 

 غربي البلد.

حتالف دعم ال�شرعية لل�شكان يف مناطق التما�س.
وقامت قوات التحالف باإنزال جوي ملواد اإغاثة غذائية ودوائية 
لل�شكان يف مناطق ال�شتباك بقرى ق�شبة ودخان وكدف مراد 
النقلبيني  اأن  اإل  الدريهمي،  مديرية  يف  احلرابية  وبيوت 
اقتحموا منازل املواطنني و�شادروا امل�شاعدات الإغاثية منهم.
هذا و�شنت قوات اجلي�س الوطني اليمني هجوما نوعيا على 
املعقل  ���ش��ع��دة  حم��اف��ظ��ة  غ��رب��ي  احل��وث��ي  ميلي�شيات  م��واق��ع 

الرئي�شي للمتمردين، حمققة �شربات قا�شمة، ام�س الأحد.
م��ن اجلي�س  خ��ا���ش��ة  اأن جم��م��وع��ة  ع�شكرية  م�����ش��ادر  وذك����رت 
جبهة  يف  تويلق  جبل  من  بالقرب  احلوثيني  مواقع  هاجمت 

�شدا، ما اأ�شفر عن �شقوط قتلى يف �شفوف املتمردين.
الأ�شلحة  م��ن  كبرية  كميات  �شبط  ع��ن  العملية  اأ�شفرت  كما 

ق�سف عنيف على حو�ص الريموك ونزوح االآالف

رو�شيا ت�شقط طائرتني بدون طيار يف �ش�ريا
•• عوا�شم-وكاالت:

اأعلن اجلي�س الرو�شي، ام�س الأحد، اأنه اأ�شقط طائرتني جمهولتني بل 
طيار هاجمتا قاعدة حميميم اجلوية الرو�شية يف �شوريا، وفقا لوكالت 

اأنباء رو�شية.
وذكرت وكالة اإنرتفاك�س للأنباء اأن الهجومني مل ي�شفرا عن خ�شائر اأو 

اأ�شرار، واأن القاعدة تعمل ب�شكل طبيعي.
قاعدة  ب��دون طيار  فيها طائرات  تهاجم  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ذه  ولي�شت 
حميميم، حيث تعر�شت يف وقت �شابق لعدة هجمات، كان اآخرها يف اأبريل 

املا�شي، واعرتفت وزارة الدفاع الرو�شية بالهجوم.
مدينة  �شرق  جنوب  الواقعة  اجلوية  حميميم  قاعدة  رو�شيا  وت�شتخدم 
الرئي�س  ت��دع��م  ال��ت��ي  لقواتها  م��ق��را  ال�����ش��وري،  ال�شاحل  على  ال��لذق��ي��ة 

ال�شوري، ب�شار الأ�شد.
 2015 اأغ�شط�س  يف  بدم�شق  احلكم  نظام  مع  اتفاقا  رو�شيا  وقعت  وقد 
مينح احلق للقوات الع�شكرية الرو�شية با�شتخدام قاعدة حميميم يف كل 

وقت من دون مقابل ولأجل غري م�شمى.
وكانت مو�شكو قد اأعلنت بعد مرور �شنة على التواجد الرو�شي يف �شوريا 
عزمها تو�شيع قاعدة حميميم، بغر�س حتويلها اإىل قاعدة جوية ع�شكرية 

جمهزة ب�شكل متكامل.
بق�شف جوي ومدفعي  الإن�شان  ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأف��اد  ذل��ك،  اىل 

مكثف للنظام على بلدات حو�س الريموك يف املثلث احلدودي مع الأردن 
واجلولن املحتل، اأق�شى اجلنوب الغربي ال�شوري، متهيداً لعملية برية 
مرتقبة للنظام ال�شوري لل�شيطرة على اآخر مناطق اجلنوب اخلارجة عن 

�شيطرته.
األ��ف مدين نزحوا من حو�س   20 اأك��رث من  اأن  وذك��رت م�شادر املر�شد 

الريموك نحو مناطق �شيطرة النظام هرباً من املعارك.
26 مدنياً يف ق�شف جوي عنيف ا�شتهدف، اآخر جيب ي�شيطر  كما قتل 

عليه تنظيم داع�س يف جنوب �شوريا، وفق املر�شد.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���ش��د، رام���ي ع��ب��د ال��رح��م��ن، ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س، اإن 
اليوم  ط��وال  ت�شتهدف  للنظام  تابعة  واأخ���رى  رو�شية  حربية  “طائرات 
درعا  ريف  داع�س يف  لتنظيم  �شيطرة ف�شيل مبايع  الواقع حتت  اجليب 
طفًل،   11 بينهم  مدنياً،   26 مقتل  عن  اأ�شفر  ما  اجلنوبي الغربي”، 

واإ�شابة الع�شرات بجروح.
واأ�شاف املر�شد اأن مئات الغارات اجلوية والراميل املتفجرة ا�شتهدفت 
منطقة “حو�س الريموك” التي ي�شيطر عليها ف�شيل خالد بن الوليد.

كما طال الق�شف بلدات وقرى عدة، بينها ت�شيل وحيط و�شحم اجلولن 
ب�شبب  القتلى  ح�شيلة  ترتفع  اأن  رجح  ال��ذي  املر�شد  بح�شب  وال�شجرة، 

وجود “ع�شرات اجلرحى بع�شهم يف حالت خطرة«.
البنى  يف  كبري  بدمار  ذات��ه،  امل�شدر  بح�شب  املتوا�شل،  الق�شف  وت�شّبب 

التحتية و”تدمري اأحياء باأكملها«.

تفجري دام مع ع�دة دو�شتم اإىل كاب�ل
•• كابول-اأ ف ب:

قتل وا�شيب 10 ا�شخا�س على القل ام�س الحد عند مدخل مطار كابول 
نائب  ل�شتقبال  ال��ع�����ش��رات  جتمع  م��ع  ت��زام��ن��ا  م�����ش��وؤول��ني  بح�شب  ال���دويل 
الرئي�س الفغاين عبد الر�شيد دو�شتم الذي عاد اىل البلد بعد اكرث من 

عام يف املنفى.
وكان ع�شرات من كبار امل�شوؤولني يف احلكومة والزعماء ال�شيا�شيني وان�شار 
دو�شتم جتمعوا يف املطار ل�شتقبال زعيم احلرب النافذ املتحدر من اتنية 
اوزبكية. واكد املتحدث با�شم دو�شتم ب�شري احمد تاياجن ان نائب الرئي�س، 
الذي كان يرتدي بزة غربية ونظارتني �شم�شيتني، كان يف عربة م�شفحة 

ومل ي�شب يف النفجار.
وقال جنيب داني�س املتحدث با�شم وزارة الداخلية: ن�شتطيع تاأكيد ان ع�شرة 
ا�شخا�س قتلوا او جرحوا يف التفجري الذي نفذه انتحاري راجل، بدون اي 

تفا�شيل ا�شافية.
عن تناق�سات اليمني االأمريكي املحافظ:

ك�ابي�س املعادين لأوباما، ج�شدها ترامب!
•• الفجر – جّمالو بووي - ترجمة خرية ال�شيباين

يلعب  ما  غالباً  املتحدة،  للوليات  رئي�شاً  ترامب  دون��ال��د  انتخاب  منذ 
اأوباما  فعل  لو  “ماذا  لعبة  الجت��اه��ات  جميع  من  واملعلقون  املنتقدون 
على  �شخطه  امل��ح��اف��ظ:  ال��ي��م��ني  تناق�شات  اإىل  ت�شري  لعبة  ذلك؟”، 
الرئي�س ال�شابق، ور�شاه عن الرئي�س احلايل. وهذا مثال منوذجي قدمه 
التحقيقات  اأوباما مدير مكتب  اأق��ال  “اإذا  اإن(:  اإن  )�شي  دين عبيداهلل 
احلزب  ق��ادة  لّتهمه  الرئا�شية،  حملته  يف  التحقيق  اوج  يف  الفيدرايل 

اجلمهوري بعرقلة ح�شن �شري العدالة«.
�شعد  عندما  هل�شنكي،  يوليو، يف   16 يف  ب�شكل لفت  املقارنة  ات�شحت 

ترامب اإىل املن�شة لعقد موؤمتر �شحفي.          )التفا�شيل �س15(

العامل احلا�شم يف التقييم بينهما.. ان ترامب ابي�س

م��ق��ت��ل م��ر���ش��ح ان��ت��خ��اب��ي 
ب��اك�����ش��ت��ان يف  ب���ه���ج����م 
•• ديره ا�شماعيل خان-رويرتز:

اإن  ال�������ش���رط���ة  م���������ش����وؤول يف  ق�����ال 
مر�شحا من حزب حركة الإن�شاف 
الباك�شتانية الذي يتزعمه املر�شح 
ملن�شب رئي�س الوزراء عمران خان 
انتحاري  ه���ج���وم  يف  ام�������س  ق���ت���ل 
واأ�شفر  انتخابيا  جتمعا  ا�شتهدف 

عن اإ�شابة 4 اأ�شخا�س.
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اأخبـار الإمـارات

تفقد �سري العمل يف مرافق مطار دبي الدويل واطماأن على راحة امل�سافرين

حممد بن را�شد: اأول�ياتنا تتمح�ر ح�ل الإن�شان واإ�شعاده واحرتامه وحفظ حق�قه وكرامته 
•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت��ف��ق��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« �شري 
ال��ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف م��راف��ق مطار 
دب��ي ال���دويل واأط��م��اأن �شموه على 
راحة امل�شافرين وت�شهيل اإجراءات 
�شفرهم و�شولهم من واإىل املطار.

املطار  ام�س  ظهر  �شموه  زار  فقد 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ع��ه��ده  ويل  ي��راف��ق��ه 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت��وم و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي و�شمو ال�شيخ اأحمد بن 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة 
.. مبتدئا �شموه  الإم��ارات  طريان 
توقف  حيث   »3« املبنى  يف  جولته 
عند » كاونرتات » طريان الإمارات 
بوزن  اخلا�شة  الإج���راءات  و�شاهد 
اأم��ت��ع��ة امل�����ش��اف��ري��ن وال���ت���اأك���د من 
وكل  و�شلحيتها  ال�شفر  ت��ذاك��ر 
اآمن  �شفر  بتوفري  املت�شلة  الأم��ور 
اإبطاء  دون  للم�شافرين  و���ش��ل�����س 
اأو ت��اأخ��ري ب��ع��ي��دا ع��ن الإج�����راءات 
تاأخري  يف  ت�شبب  ق��د  التي  املعقدة 
امل�شافرين عن موعد اإقلع رحلته 

اإىل اجلهة املغادرة اإليها.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وا�شتكمل 
اآل مكتوم جولته  حممد بن را�شد 
كونكور�س   « وم���راف���ق  اأروق������ة  يف 
يف  امل�شافرين  م��غ��ادرة  حيث   «  B
اإىل«  ����ش���م���وه  وان���ت���ق���ل  م��ع��ظ��م��ه��م 
القطار  م�شتقل   «  A كونكور�س 
الداخلي اخلا�س بنقل الركاب اإىل« 
كونكور�س A » مل�شافة 700 مرت 
بني » اأ و ب » وي�شم املبنى » اأ » نحو 
امل�شافرين  مل��غ��ادرة  ب��واب��ة  ع�شرين 
خرطوما  وخ���م�������ش���ني  وث���م���ان���ي���ة 
فيما  العملقة  الطائرات  ملواقف 
وع�شرين  �شتا  ب«   « امل��ب��ن��ى  ي�شم 
خرطوما  وخم�شني  و�شبعة  بوابة 

ملواقف الطائرات.
نائب  ال�����ش��م��و  وح���ر����س ���ش��اح��ب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
التجوال  على  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
يف خمتلف مرافق املطار اخلدمية 

ع���ل���ى ����ش���لم���ة ك���اف���ة الإج���������راءات 
وح�����ش��ن ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��ق��ادم��ني اىل 
بلدنا من قبل موظفي اجلمارك 
�شموه  ..م�شددا  والأمن  وال�شرطة 
�شيوف  ا���ش��ت��ق��ب��ال  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
ب�شو�س  ووج��ه  باإبت�شامة  الإم���ارات 
التي  وبالكلمة الرتحيبية الطيبة 
واأخلقه  ���ش��ع��ب��ن��ا  اأ���ش��ال��ة  ت��ع��ك�����س 
احلميدة  الإ����ش���لم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

والنبيلة.
واأع����رب ���ش��م��وه خ���لل ج��ول��ت��ه عن 
للخدمات  واإرت����ي����اح����ه  ����ش���ع���ادت���ه 
الراقية التي تقدمها كافة اجلهات 
ال���دويل اىل  املعنية يف م��ط��ار دب��ي 
مغادرين  م��ن  امل��ط��ار  م�شتخدمي 
وق����ادم����ني.. م����وؤك����دا ���ش��م��وه على 
دب���ي  م����ط����ار  ي���ب���ق���ى  ان  ������ش�����رورة 
ال����دويل وك��اف��ة م���ط���ارات ومنافذ 
الدولة البحرية واجلوية والرية 
تعك�س  ال��ت��ي  احل�شارية  ال��واج��ه��ة 
ال�شاحلة  امل��واط��ن��ة  واأ���ش��ال��ة  روح 
التي  النبيلة  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال��ق��ي��م 
يتميز بها �شعبنا وجمتمع الإمارات 

عموما.
تتمحور  اأول��وي��ات��ن��ا   « �شموه  وق���ال 
واحرتامه  واإ�شعاده  الن�شان  حول 
ب�شرف  وك��رام��ت��ه  حقوقه  وحفظ 
وديانته  ج��ن�����ش��ي��ت��ه  ع����ن  ال���ن���ظ���ر 
هو  فالإن�شان  وثقافته،  وطائفته 
اأ�شمى خملوقات الباريء عز وجل 
ومراعاة  وتكرميه  احرتامه  يجب 
والدينية  الإن�������ش���ان���ي���ة  م�����ش��اع��ره 

والقومية وغريها«.
رافق �شموه يف الزيارة �شعادة اللواء 
العام  القائد  املري  عبداهلل خليفة 
ل�شرطة دبي و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
خليفة  و�شعادة  دب��ي  يف  وال�شيافة 
الزفني الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
عبيد  اللواء  و�شعادة  دبي  مطارات 
العام  املدير  نائب  �شرور  مهري بن 
و�شوؤون  للإقامة  العامة  ل���لإدارة 
الأج���ان���ب يف دب���ي و���ش��ع��ادة حممد 
لرئي�س  الأع����ل����ى  ال���ن���ائ���ب  م���ط���ر 
خ���دم���ات م��ط��ار دب���ي ال�����دويل اىل 
ج��ان��ب ع��دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني وذوي 
الإخت�شا�س يف اجلهات احلكومية 
املعنية بخدمات مطار دبي الدويل 

وعدد من املرافقني.

يف امل��ب��ن��ي��ني ���ش��م��ل��ت »ك����اون����رتات« 
وزن الأم��ت��ع��ة و »ك���اون���رتات« ختم 
امل�شافرين  �شفر  ج���وازات  وتدقيق 
لعدة  تتفرع  التي  احل��رة  وال�شوق 
م�شاحتها  ت��ب��ل��غ  ل��ل��ت�����ش��وق  اأق�����ش��ام 
مرت  األ���ف  وع�شرين  �شبعة  ق��راب��ة 
اإج��راءات تفتي�س  مربع كما �شاهد 
قبل  مرحلة  اآخ��ر  يف  اليد  حقائب 
مطمئنا  ال���ط���ائ���رة  اىل  ال�����ش��ع��ود 
�شموه على �شلمة و�شل�شة جميع 
الإجراءات اخلا�شة باملغادرين اىل 
ال��ع��امل ع��ل��ى منت  خمتلف ج��ه��ات 
ت�شكل  ال��ت��ي  العملقة  ال��ط��ائ��رات 
ال����ش���ط���ول الأ����ش���خ���م والأح������دث 
الناقل  الإم�����ارات  ط���ريان  ل�شركة 

ل���رك���اب���ه���ا امل�������ش���اف���ري���ن ع���ل���ى منت 
وي�شل  الإم����ارات  خطوط ط��ريان 
عددها اىل �شبع �شالت موزعة يف 
»كونكور�س اأ وكونكور�س ب« وي�شل 
الدرجتني  ع��ل��ى  امل�����ش��اف��ري��ن  ع���دد 
يوميا  م�شافر  اآلف  ع�شرة  قرابة 
على منت نحو 250 رحلة يومية 
اىل  ت�شل  التي  الإم���ارات  لطريان 
اأك����ر عدد  ومت��ت��ل��ك  ب��ل��دا   157
 A380 م��ن ط��ائ��رات الإي��رب��ا���س
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��م��لق��ة 
حيث ي�شم اأ�شطولها اأكرث من مئة 
طائرة من هذا اجليل احلديث من 

الطائرات.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م��ت��اب��ع��ة  وخ����لل 

2018 وحتى الثلثني من يونيو 
من العام ذاته.

ان عدد  املري اىل  اللواء  اأ�شار  كما 
ال����دول����ة م���ن بني  ال���ق���ادم���ني اىل 
ال�شينية  اجلن�شية  من  امل�شافرين 
األف  وخم�شني  اأرب��ع��م��ئ��ة  نحو  بلغ 
الأول  من  بالفرتة  وذل��ك  م�شافر 
وحتى   2017 ع�����ام  ي���ن���اي���ر  م����ن 
الثلثني من يونيو يف العام نف�شه 
الزوار ال�شينيني بن�شبة  وزاد عدد 
العام  م���ن  ذات���ه���ا  ب��ال��ف��رتة   5%

.  2018
كما نوه بعدد القادمني اىل الدولة 
بالفرتة  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ي��ة  م��ن 
ذاتها اإذ بلغ عددهم حوايل ثلثمئة 

العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني 
املتحدة.

عند  ومرافقوه  �شموه  توقف  كما 
ثلجة البوظة يف ردهة املبنى » اأ » 
التي توزع املردات على امل�شافرين 
طريان  من  وهدية  تقدمة  جمانا 
الإمارات اىل ركابها جم�شدة بهذه 
العربي  ال���ك���رم  ال��ط��ي��ب��ة  امل����ب����ادرة 
الأ���ش��ي��ل ال���ذي ه��و رم��ز ال�شيافة 
العربية وجزء من قيمنا وعاداتنا 

العربية يف دولة الإمارات.
كما تفقد �شموه �شالت الدرجتني 
الفخمة  الأع��م��ال  ورج���ال  الأوىل 
الداخلية  وت�����ش��ام��ي��م��ه��ا  ب��اأث��اث��ه��ا 
ال��ت��ي تقدمها  ال��رتف��ي��ه  وخ��دم��ات 

اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
�شعادة  م��ن  ي�شتمع  ك���ان  جل��ول��ت��ه 
اأح��م��د امل���ري مدير  ال��ل��واء حممد 
عام الإدارة العامة للإقامة و�شوؤون 
���ش��رح حول  الأج���ان���ب يف دب���ي اىل 
الزيارة املطردة يف عدد م�شتخدمي 
مطار دبي الدويل من عام اىل عام 
حيث اأبلغ �شموه ان عدد القادمني 
اىل الدولة عر مطار دبي الدويل 
ث���لث���ة ع�����ش��ر مليون  ق���راب���ة  ب��ل��غ 
من  الأول  م���ن  ب��ال��ف��رتة  م�����ش��اف��ر 
الثلثني  2017 حتى  عام  يناير 
فيما  نف�شه  ال��ع��ام  م��ن  يونيو  م��ن 
%3 خلل  بن�شبة  العدد  هذا  زاد 
العام  يناير  الأول من  الفرتة من 

األف زائر وزاد العدد بن�شبة 35% 
الأوىل  �شهور  ال�شتة  خلل  لي�شل 
ال����ع����ام اجل�������اري اىل ح����وايل  م����ن 
ن�شف مليون زائر ما يوؤكد على ان 
دولة الإمارات حتتل املرتبة الأوىل 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا 
وجنوب �شرق اآ�شيا كوجهة مف�شلة 
والباحثني  واملت�شوقني  لل�شائحني 
والإطمئنان  والأم���ن  ال��ه��دوء  ع��ن 
للم�شتثمرين  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  خ��ا���ش��ة 

ورجال املال والأعمال.
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
تفقدية  زي���ارت���ه يف ج��ول��ة  اخ��ت��ت��م 
ملرافق �شالة القادمني حيث اطماأن 

تراث الإمارات يناق�س ترتيبات مزاينة �شف�ة �ش�يحان
•• اأبوظبي-وام:

“ خلل اجتماعها  “ مزاينة �شفوة �شويحان  ناق�شت جلنة 
اأم�س الول ترتيبات املزاينة التي تنطلق خلل الفرتة من 
بتوجيهات  القادم  نوفمر  �شهر  التا�شع من  ال�شاد�س وحتى 
ورعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب 
تراأ�س  الإم����ارات.  ت��راث  ن��ادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
الجتماع - الذي عقد يف املبنى الإداري ب�شويحان - �شعادة 
�شنان اأحمد املهريي املدير التنفيذي للأن�شطة والفعاليات 
بنادي تراث الإمارات وح�شره �شعادة عبد اهلل حممد جابر 

املحريبي املدير التنفيذي للخدمات امل�شاندة يف النادي وعبد 
اهلل عي�شى املن�شوري ممثل مركز �شلطان بن زايد. وتناول 
الفعالية  اإجن��اح  ل�شمان  والرتتيبات  العمل  �شري  الجتماع 
على الوجه الأكمل وجوائز املزاينة واجلهات الراعية وخطة 
اأكد �شعادة �شنان املهريي  التغطية الإعلمية للحدث حيث 
جهوزية نادي تراث الإمارات لتنظيم الفعالية ب�شورة تليق 
مبكانته ور�شالته التي اختطها �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
فيما   .. عليه  واملحافظة  ون�شره  امل���وروث  باإحياء  نهيان  اآل 
وحدد  تبذلها.  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على  �شموه  ث��ن��اء  للجنة  نقل 
اأ�شواط املزاينة بثلثة لل�شيايف وثلثة لكل  الجتماع عدد 

ال�شت  لكل من  واحد  و�شوط  للقعدان  اأ�شواط  �شن وخم�شة 
ال�شلوقي  “جلنة  ن��اق�����ش��ت   .. اأخ����رى  ج��ه��ة  م��ن  وال���زم���ول. 
 -  2019 ال��رتاث��ي  زاي��د  بن  �شلطان  العربي” يف مهرجان 
خلل اجتماعها اأم�س ب�شويحان برئا�شة �شعادة �شنان اأحمد 
بغر�س  ال�شلوقي  - عدة مقرتحات حول م�شابقات  املهريي 
املهرجان  فعاليات  �شمن  اأك��ر  حيزاً  ومنحها  بها  الرت��ق��اء 
الرتاثي بجانب مناق�شة الرتتيبات والتجهيزات التي جتري 
للخروج مبناف�شات مميزة. ح�شر الجتماع �شعادة عبد اهلل 
املن�شوري وحممد  حممد جابر املحريبي وعبد اهلل عي�شى 

�شعيد �شامل ال�شاعدي نائب رئي�س جلنة ال�شلوقي العربي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني ال�شريفني ب�فاة والدة جل�ي بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي -وام:

خادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة عر فيها عن 
خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة والدة الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�شاعد اآل �شعود.. �شائل املوىل تعاىل 

اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تعزية مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

�شم�ه ي�شدد على اأهمية ا�شتقبال �شي�ف الإمارات بابت�شامة ووجه ب�ش��س وبالكلمة الرتحيبية الطيبة التي تعك�س اأ�شالة �شعبنا واأخالقه 
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اأخبـار الإمـارات
بدء فعاليات برنامج التدريب ال�شيفي يف �شحة دبي

•• دبي-وام:

ال�شيفي  التدريب  برنامج  فعاليات  دب��ي  يف  ال�شحة  بهيئة  ام�س  ب��داأت 
168 طالبا وطالبة من املرحلتني الثانوية واجلامعية حتت  مب�شاركة 

�شعار »�شيفي غري يف عام زايد اخلري«.
واأكدت اآمنة ال�شويدي مديرة اإدارة املوارد الب�شرية بهيئة ال�شحة بدبي 
النعيمي  اأحمد  بح�شور  الرنامج  لفعاليات  الفتتاحية  كلمتها  �� خلل 
الهتمام   �� امل�شرتك  املوؤ�ش�شي  الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الذي توليه الهيئة لتدريب وتاأهيل الطلبة وتعريفهم على بيئة وطبيعة 
ال�شحة  هيئة  بها  تقوم  التي  واملهام  وال��دور  ال�شحية  املن�شاآت  العمل يف 

بدبي خلدمة املجتمع وهو الأمر الذي قد ي�شاهم ب�شكل فعال يف حتديد 
توجهات الطلبة امل�شتقبلية يف املجالني الأكادميي والوظيفي.

وتوجهت بال�شكر والتقدير اإىل جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم 
ال�شحية لدعمها وتعاونها امل�شتمر مع هيئة ال�شحة بدبي وا�شت�شافتها 
حلفل انطلق هذا الرنامج الذي ينبثق من �شيا�شة الهيئة واهتمامها 
و�شقل  الطلبة  ل��دى  اليجابية  الجت��اه��ات  وتنمية  الوطنية  ب��ال��ك��وادر 
اتخاذ  وم�شاعدتهم على  وزيادة معارفهم وجتاربهم احلياتية  مواهبهم 
بتكري�س  للرنامج  املنت�شبني  مطالبة  امل�شتقبل  ملهنة  املنا�شب  ال��ق��رار 
قدراتهم  واكت�شاف  الرنامج  من  الق�شوى  لل�شتفادة  واجلهد  الوقت 
خلدمة  الأم��ث��ل  بال�شكل  توظيفها  على  وال��ع��م��ل  الكامنة  واإم��ك��ان��ات��ه��م 

طموحاتهم العملية والعلمية.
التدريب  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق  رئي�شة  ع��ل��ي  اآل  م��ي��ع��اد  اأو���ش��ح��ت  جانبها  م��ن 
ال�شيفي بهيئة ال�شحة بدبي احلر�س الذي اأولته الهيئة لتنويع فعاليات 
الرنامج التي �شت�شتمر حتى 16 من اأغ�شط�س املقبل والتي تت�شمن لقاء 
مفتوحا مع الطلبة لتعريفهم بطبيعة عمل الهيئة ومن�شاآتها ال�شحية 
واخلدمات املتعددة التي تقدمها للمتعاملني ثم توزيعهم على خمتلف 
هذه املن�شاآت وفقا لتخ�ش�س الطالب وميوله ورغبته ال�شخ�شية ..لفتة 
اإىل ال�شوابط والإجراءات التي و�شعتها الهيئة فيما يتعلق بدوام الطلبة 

وال�شراف عليهم لتحقيق الفائدة الق�شوى لهم من هذا الرنامج.
ا�شرتاك  يتم  متعددة  م�شابقات  تت�شمن  الرنامج  فعاليات  اإن  وقالت 

ووفق  والبتكار  الإب��داع  على  تركز  بحيث  اختياري  ب�شكل  فيها  الطلبة 
قابليتها  زاي��د وم��دى  وع��ام  الهيئة  ب��اأه��داف  املرتبطة  املعايري  ع��دد من 

للتطبيق.
ويت�شمن الرنامج العديد من املحا�شرات التي تنظمها الهيئة بالتعاون 
املحا�شرات  م��ن  ع���ددا  دب��ي  �شرطة  �شتقدم  حيث  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
املتعلقة باحل�س الأمني واأمن الوطن ودور اجلميع يف حتقيق هذا الأمن 
والإرهاب احلديث والهجمات الإلكرتونية وكيفية التعامل معها ف�شل 
بالتعاون  الجتماعية«  »الهند�شة  ع��ن��وان  حت��ت  حم��ا���ش��رة  تنظيم  ع��ن 
بدبي  الحت��اد  اإىل متحف  ميدانية  وزي��ارة  الت�شالت  تنظيم  هيئة  مع 

بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون.

»خليفة الإن�شانية« تفتتح م�شت�شفى ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان يف تركمان�شتان
•• ع�شق اآباد-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة »حفظه اهلل« ودعم �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  ب��ت��ق��دمي 
ودعم  لرتكمان�شتان  وال��ت��ن��م��وي��ة 
ومبتابعة  فيها  ال�شحي  ال��ق��ط��اع 
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  رئ��ي�����س 
الإن�شانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
م�شت�شفى   « املوؤ�ش�شة  افتتحت   ..
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
نفذته يف مدينة  ال��ذي  للأطفال« 
بلغت  بتكلفة  برتكمان�شتان  ماري 
يعادل  ما   - درهم  مليني   110

دولر اأمريكي -. مليون   30
وي�����اأت�����ي ت���د����ش���ني امل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف 
يف  لل�شراكة  ومبتكر  مميز  من��وذج 
الإن�شاين والطبي  العمل  جمالت 
ان�شجاما  ل��لأط��ف��ال  التخ�ش�شي 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع 
 2018« يكون  باأن  الدولة  رئي�س 
عام زايد« الذي يعتر رمز احلكمة 
واخلري والعطاء وميثل امل�شت�شفى 
اأحد املبادرات اخلرية واملهمة التي 
والتي  ال�شحية  ب��ال��رع��اي��ة  تعنى 
اأجن���زت���ه���ا امل��وؤ���ش�����ش��ة خ����لل »ع���ام 

زايد«.
امل�شت�شفى  افتتاح  حفل  يف  ���ش��ارك 
����ش���ع���ادة حم��م��د ح���اج���ي اخل����وري 
م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية 
ومعايل اآمان نيفي�شوف نور حممد 
وال�شناعات  ال�شحة  رع��اي��ة  وزي��ر 
ومعايل  تركمان�شتان  يف  الطبية 
ب���ريدي حاكم  دوران  ب��ريدي��ف  اآن���ا 
تركمان�شتان  يف  م�������اري  ولي�������ة 
الها�شمي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  و����ش���ع���ادة 
القائم بالأعمال يف �شفارة الدولة 
من  وج�����م�����ع  ت���رك���م���ان�������ش���ت���ان  يف 
امل�شوؤولني وموظفي قطاع ال�شحة 

يف تركمان�شتان.
ب��ال�����ش��ك��ر اإىل  وت����وج����ه اجل���م���ي���ع 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة على 
هذه املبادرة التي تاأتي خلل » عام 
زايد« ويف اإطار املبادرات الإن�شانية 
ت��ق��دم��ه��ا دولة  ال���ت���ي  وال��ت��ن��م��وي��ة 
للعديد  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
و�شلت  ح���ي���ث  ال����ع����امل  دول  م����ن 
التنموية  مب�����ش��اري��ع��ه��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 

والإغاثية اإىل حوايل 90 دولة.

اأك��د حاكم ولي��ة ماري  من جهته 
ي��دل على  ال�شرح  ه��ذا  تد�شني  اأن 
والإخوة  ال�شداقة  ع��لق��ات  عمق 
ال���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة الإم����������ارات 
يتزامن  اأن��ه  خا�شة  وتركمان�شتان 
»ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان - قلب  ع����ام  م���ع 
م�شريا  العظيم«..  احلرير  طريق 
�شيمثل  امل�شت�شفى  افتتاح  اأن  اإىل 
نوعية  ون���ق���ل���ة  ج����دي����دة  اإ����ش���اف���ة 
مل�����ش��ت��وى اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة يف 

تركمان�شتان.
وقدم ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة »حفظه اهلل«  نهيان رئي�س 
الإن�شانية لدعم  املبادرة  على هذه 
متمنيا   .. ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان  ���ش��ع��ب 
ال�����ش��ح��ة وطول  ل�����ش��م��وه م���وف���ور 
التقدم  م����ن  م����زي����د  م����ع  ال���ع���م���ر 
والزده��ار ملا يوا�شله من الأعمال 
اجلليلة من اأجل م�شالح الب�شرية 
رئي�س  ج���ه���ود  م��ث��م��ن��ا  ج���م���ع���اء.. 
بقطاع  اله��ت��م��ام  يف  تركمان�شتان 
ورعاية  ب����لده  ع��ام��ة يف  ال�����ش��ح��ة 
الأطفال وحت�شني �شحتهم خا�شة 
. واأعرب عن �شكره نيابة عن نف�شه 
وعن موظفي قطاع رعاية ال�شحة 
ملدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
اآل نهيان للأعمال الإن�شانية على 

جهوده لإجناح امل�شروع.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��م ع���ر ���ش��ك��ان ولية 
ماري يف تركمان�شتان عن �شعادتهم 
ال�شيخ  م�شت�شفى  بافتتاح  البالغة 
خليفة بن زايد اآل نهيان املتوقع اأن 
تغطي خدماته الطبية منطقتهم 

واملناطق املجاورة .
وث���م���ن���وا ج���ه���ود دول������ة الإم��������ارات 
املبادرة  ه���ذه  ع��ل��ى  و���ش��ع��ب��ا  ق���ي���ادة 
والثناء..  ال�����ش��ك��ر  ت�����ش��ت��ح��ق  ال��ت��ي 
والمتنان  ال�شكر  جزيل  موجهني 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
العظيمة  الإن�شانية  مواقفه  على 

معهم .
كما اأعربوا عن �شكرهم وتقديرهم 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ال�شيخ  و���ش��م��و  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية 
بافتتاح  واه��ت��م��ام��ه��م��ا  ملتابعتهما 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 
ل����لأط����ف����ال يف م���دي���ن���ة م������اري .. 
الإن�شاين  العمل  هذا  اأن  موؤكدين 
�شيظل حمل تقدير كبري من قبل 

حكومة تركمان�شتان و�شعبها.

واأكد �شعادة حممد حاجي اخلوري 
�شي�شاهم  الطبي  ال�شرح  ه��ذا  اأن 
ال�شحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت�����ش��ني  يف 
ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان وخ�����ش�����ش��ت له  يف 
110 مليني  ب��ح��وايل  م��ي��زان��ي��ة 
 120 ا�شتيعابية  وب��ط��اق��ة  دره���م 

�شريرا.
من  يتاألف  امل�شت�شفى  اأن  واأو���ش��ح 
وهي  اأق�شام  واأربعة  طوابق  ثلثة 
خ���دم���ات ال��ت��م��ري�����س وف��ي��ه جناح 
ووحدة  املقيمني  الأطفال  مر�شى 
اخلدمات  وق�شم  امل��رك��زة  العناية 
الخت�شا�شات  وي�����ش��م��ل  ال��ط��ب��ي��ة 
ال���ط���ب���ي���ة م���ث���ل اأم������را�������س ال���رئ���ة 
اله�شمي  اجل�����ه�����از  واأم�������را��������س 
اإىل  اإ�شافة  الع�شبية  والأم��را���س 
»اأن����ف واأذن  ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة 
والأ�شنان  العيون  وط��ب  وحنجرة 
واجلراحة  والباطنية«  واجللدية 
الثالث  وال���ق�������ش���م   .. وغ�����ريه�����ا 
وي�شمل  امل�شاندة  اخل��دم��ات  ق�شم 
و�شيدلية  امل�����رك�����زي  امل�������ش���ت���ودع 
امل�شت�شفى ووحدة التعقيم املركزي 
والق�شم  الطبية  امل��ع��دات  و�شيانة 
الهند�شية  اخل�����دم�����ات  ال�����راب�����ع 
امليكانيكية  اخل����دم����ات  وي�����ش��م��ل 
التكييف  واأج��ه��زة  امل�شخات  مثل 

والغازات الطبية وخزانات املياه .
وقال اخلوري اإن العلقات الثنائية 
املتميزة بني الدولتني ت�شهد منوا 
م��ت��وا���ش��ل ع��ل��ى الأ����ش���ع���دة كافة 
ل�شاحب  احلكيمة  ال���روؤى  بف�شل 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
بردي  ق��ويل  قربان  وفخامة  اهلل« 

حممدوف رئي�س تركمان�شتان.
وقيادتها  ل�����لإم�����ارات  اأن  واأك�������د 
الر�شيدة �شجل م�شرفا و�شفحات 
بي�شاء يف جمال تقدمي امل�شاعدات 
الإن�������ش���ان���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة وب���ن���اء 

العمليات ووحدات العناية املركزة . 
من جهته قال �شعادة ال�شفري ح�شن 
الدولة  ���ش��ف��ري  ال��ع�����ش��ب  ع���ب���داهلل 
ت�شريح  يف   - تركمان�شتان  ل���دى 
تد�شني  اإن   - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ل���ه 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  »م�شت�شفى 
التعاون  اإط��ار  ياأتي يف   « نهيان  اآل 
الإم���ارات وتركمان�شتان  دول��ة  بني 
املعنية  اجل��ه��ات  ت��ع��اون  مثمنا   ..
ت�شهيل  يف  تركمان�شتان  حلكومة 
م���ه���م���ة الإجن������������از وجت����������اوز اأي�����ة 
على  امل�شروع  وا�شتكمال  �شعوبات 

اأكمل وجه.
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ح���ر����س  واأك�������د 
تقدمي  على  الإن�شانية  ل��لأع��م��ال 
ك�����ل ال�����دع�����م ال����������لزم مل�������ش���اع���دة 
�شاحب  بتوجيهات  تركمنا�شتان 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  اهلل« 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  عهد 
�شمو  ومب��ت��اب��ع��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�شوؤون الرئا�شة رئي�س املوؤ�ش�شة .
واأ�شار اإىل اأن دولة الإمارات �شباقة 
للحالت  ال���ش��ت��ج��اب��ة  جم����ال  يف 
املجالت  يف  وبالأخ�س  الإن�شانية 
يف  و�شت�شتمر  ل��لأط��ف��ال  الطبية 
دع����م ه����ذا امل�������ش���روع ال����ذي يحمل 
ا����ش���م ���ش��خ�����س ع���زي���ز ع��ل��ي��ن��ا هو 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اأهمية  ن��ه��ي��ان. واأك���د  اآل  ب��ن زاي���د 
الذي  الكبري  الطبي  ال�شرح  ه��ذا 
ماري  مدينة  اأبناء  منه  �شي�شتفيد 
م�شريا   .. لها  امل��ج��اورة  وامل��ن��اط��ق 
اإىل اأن جتهيز امل�شت�شفى قد حظي 
ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل موؤ�ش�شة  ب��اه��ت��م��ام 

خليفة للأعمال الإن�شانية.

الإم��������������ارات حت����ر�����س ع���ل���ى دع���م 
من  العديد  واإق��ام��ة  تركمان�شتان 
امل�شاريع الإن�شانية والتنموية مثل 
خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  م�شروع 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ل��لأط��ف��ال يف 
دور  على  م�شددا   .. م��اري  مدينة 
هذه امل�شروعات ال�شحية يف خدمة 
وحر�شا  الرتكمان�شتاين  املجتمع 
م���ن ال���دول���ة ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

�شحة ومنو الأطفال.
خليفة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ح���ر����س  واأك�������د 
امل�شاركة  على  الن�شانية  للأعمال 
ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين  يف جم�������الت 
حلول  لإيجاد  التخ�ش�شي  الطبي 
ت�شاهم  �شحية  مل�شاركات  واقعية 
املر�شى  معاناه  م��ن  التخفيف  يف 
مع  ان�شجاما  الأط��ف��ال  وبالأخ�س 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
الدولة باأن يكون 2018 عام زايد 
الإغاثية  امل�شاريع  اأن  اإىل  لفتا   ..
تنفذها  التي  ال�شحية  والتنموية 
ح����وايل  اإىل  و����ش���ل���ت  امل���وؤ����ش�������ش���ة 
وال�شودان  م�شر  منها  دول��ة   90
ولبنان  والأردن  وال���������ش����وم����ال 
ومورتانيا  واوغ�����ن�����دا  وت���ن���زان���ي���ا 

واملغرب وموؤخرا بنجلدي�س.
�شفارة  يف  بالأعمال  القائم  واأ���ش��اد 
ختام  يف  تركمان�شتان  يف  ال��دول��ة 
ال�شحة  وزي�������ر  ب���ج���ه���ود  ك��ل��م��ت��ه 
الفاعل  ودوره  ال��رتك��م��ان�����ش��ت��اين 
التجهيز  ب�����ش��رع��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
امل�شت�شفى  لف���ت���ت���اح  والإع�����������داد 
حر�س  م��ن  اأب�����داه  وم���ا  وت�شغيله 
على جتاوز اأي �شعوبات اعرت�شت 

امل�شروع.
من جانبه قال معايل وزير رعاية 
ال�����ش��ح��ة وال�����ش��ن��اع��ات ال��ط��ب��ي��ة يف 
تركمان�شتان اإن م�شروع م�شت�شفى 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
املخ�ش�س  نوعه  من  فريدا  يعتر 

العديد  يف  احل��دي��ث��ة  امل�شت�شفيات 
م����ن ال��������دول ح�����ول ال����ع����امل مثل 
وباك�شتان  ولبنان  واليمن  املغرب 
وكازاخ�شتان وجزر القمر و�شي�شل 
وترقية  حت�شني  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 
العون  وتقدمي  ال�شحية  الرعاية 
جميع  يف  للمحتاجني  وامل�����ش��اع��دة 

اأنحاء العامل.
ال�شرح  ه���ذا  اإن�����ش��اء  اأن  واأ����ش���اف 
ال�شورة  يعك�س  احل��دي��ث  ال��ط��ب��ي 
الإن�شاين  للنهج  الدائمة  املثالية 
والتنموي للإمارات جتاه ال�شعوب 
املحتاجة وجهودها لدعم وتطوير 
ال�شحية  ال�����رع�����اي�����ة  م�������ش���ت���وى 
وتوفري  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  احل���دي���ث���ة 
ال�شت�شارية  اخل���دم���ات  وت��ق��دمي 
باأرقى  لهم  املتكاملة  والعلجية 

واأحدث املعايري العاملية.
وق���������ام ������ش�����ع�����ادة حم����م����د ح���اج���ي 
ال�شحة  وزي������ر  ي���راف���ق���ه  خ������وري 
ق�س  ب���ع���د   - ت���رك���م���ان�������ش���ت���ان  يف 
ال�شريط - بتفقد مبنى امل�شت�شفى 
ماري  مدينة  يف  ال��ك��ائ��ن  اجل��دي��د 
على  اأق��ي��م  وال���ذي  تركمان�شتان   -
مربع  م����رت  األ������ف   30 م�������ش���اح���ة 
عن  �����ش����رح  اإىل  ا����ش���ت���م���ع���ا  ح���ي���ث 
خمتلف التخ�ش�شات التي ي�شمها 
املتعددة  والأق���������ش����ام  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
الت�شخي�شية  واخل�����دم�����ات  ف���ي���ه 
يقدمها  التي  املتنوعة  والعلجية 
روؤ�شاء  م��ن  ال��ت��ع��رف  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اأق�������ش���ام امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع��ل��ى اأح����دث 
والتي  ي�شمها  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

تعد الأحدث من نوعها عامليا.
و�شملت اجلولة يف امل�شت�شفى تفقد 
وت�شمل  ال��ت��ج��ه��ي��زات  م���ن  ج��ان��ب��ا 
املختلفة  ال���ع���لج���ي���ة  ال�����وح�����دات 
املقيمني  الأط��ف��ال  مر�شى  وجناح 
م��ع ج��ن��اح اإق���ام���ة ل��لأ���ش��رة بغرف 
وغرف  الأ���ش��رة  متعددة  م�شرتكة 

والتقدير  ����ش���ك���ره  ع����ن  واأع���������رب 
ل���ف���خ���ام���ة ق�����رب�����ان ق������ويل ب�����ردي 
تركمان�شتان  رئ��ي�����س  حم���م���دوف 
ماري  ولي��ة  وحلاكم  تعاونه  على 
ووزي�������ر ال�����ش��ح��ة مل����ا اأب�����دي�����اه من 
امل�شت�شفى  افتتاح  ب�شرعة  اهتمام 

والبدء بت�شغيله.
العزيز  ع���ب���د  اأ�����ش����اد  ج���ان���ب���ه  م����ن 
بني  املتميزة  بالعلقات  الها�شمي 
والتي  وت��رك��م��ان�����ش��ت��ان  الإم�������ارات 
���ش��ت�����ش��ه��د ت����ط����ورا ك����ب����ريا خ���لل 
ال�شنوات املقبلة .. موؤكدا احلر�س 
وتطورها  تنميتها  ع��ل��ى  امل��ت��ب��ادل 
ودفعها اإىل اآفاق اأو�شع من التن�شيق 
م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  وال��ت��ع��اون 
ال�شديقني  و�شعبيهما  ال��ب��ل��دي��ن 
املو�شوعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب�����ش��اأن 
امل�شرتك  الهتمام  ذات  والق�شايا 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

العلقات يف جميع املجالت.
ال�شيخ  تاأ�شي�س م�شت�شفى  اإن  وقال 
خليفة بن زايد اآل نهيان يف مدينة 
ماري يف تركمان�شتان ياأتي انطلقا 
متابعة  على  املوؤ�ش�شة  حر�س  من 
التي  التنموية وال�شحية  امل�شاريع 
تتبناها ... م�شريا اإىل اأن املوؤ�ش�شة 
مبادراتها  خ���لل  م��ن  ا�شتطاعت 
واقعية  حلول  تقدم  اأن  الإن�شانية 
�شل�شلة  خ��لل  من  �شحية  مل�شاكل 
والتنموية  ال�شحية  امل�شاريع  من 

يف كثري من الدول.
الوثيقة  ال���ع���لق���ات  ع��م��ق  واأك������د 
اأر�شى  والتي  البلدين  تربط  التي 
دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
» وتتوا�شل برعاية �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
وفخامة الرئي�س الرتكمان�شتاين.
ل�شفارة  بالإعمال  القائم  واأ�شاف 
دولة  اأن  تركمان�شتان  يف  ال��دول��ة 

اأن  اإىل  م�������ش���ريا   .. ل����لأط����ف����ال 
افتتاحه ياأتي تزامنا مع احتفالت 
بذكرى  الرتكمان�شتاين  ال�شعب 
ال�شحة  رع����اي����ة  م���وظ���ف���ي  ي������وم 
وال�شناعات الطبية الذي ي�شادف 
21 م��ن �شهر يوليو م��ن كل  ي��وم 
عام. واأ�شاف اأن امل�شت�شفى �شيخدم 
ولية  اأه����ايل  م��ن  ك��ب��رية  �شريحة 
ماري و�شيكون له دوره املهم حيث 
وعلجية  طبية  خ��دم��ات  �شيقدم 
عالية اجلودة مبا ينعك�س اإيجابيا 
منوها   .. امل���واط���ن���ني  ح���ي���اة  ع��ل��ى 
الأطفال  رع��اي��ة  يف  ب���لده  بجهود 

وحت�شني �شحتهم.
نيفي�شوف  اآم�����ان  م���ع���ايل  واأ�����ش����اد 
بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات 
زايد  بن  خليفة  وموؤ�ش�شة  عموما 
الإن�شانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شحية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  خ�����ش��و���ش��ا 
 ... ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان  وال��ت��ن��م��وي��ة يف 
تقديرا  ال�����دع�����م  ذل������ك  م���ع���ت���را 

للعلقات الثنائية بني البلدين.
ونوه بجهود بلده للرتقاء مل�شاف 
واحلر�س  عامليا  املتقدمة  ال���دول 
الكرمية  احل�����ي�����اة  ت����وف����ري  ع���ل���ى 
وال�شتقرار  والأم������ن  وال�����ش��ع��ادة 
تركمان�شتان  اأن  موؤكدا   .. ل�شعبها 
جمالت  جميع  يف  ت��ط��ورا  ت�شهد 

احلياة العامة.
واأو�شح اأن امل�شروع - الذي متوله 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد للأعمال 
اأربعة  م���ن  ي��ت��ك��ون   - الإن�����ش��ان��ي��ة 
معاجلة  اأق�شام  ويت�شمن  ط��واب��ق 
واجلراحة  الع�شبية  الأم���را����س 
وطب  العامة  البدنية  والتمارين 
العناية  وغ�����رف  ال���روم���ات���ي���زي���وم 
والتخدير  التعقيم  وق�شم  املركزة 
الأجهزة  جميع  اأن  اإىل  م�شريا   ..
تطابق  تركيبها  مت  التي  واملعدات 

املوا�شفات العاملية.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وكيل الأمني العام لالأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�شانية
•• اأبوظبي-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
والتعاون الدويل - ام�س - ال�شيد 
العام  الأم��ني  م��ارك لوكوك وكيل 
الإن�شانية  لل�شوؤون  املتحدة  للأمم 
ح������الت  الإغ��������اث��������ة يف  وم����ن���������ش����ق 
ال��ط��وارئ. وج��رى خ��لل اللقاء - 
ال���ذي عقد يف دي���وان ع��ام ال���وزارة 
العمل  جم��الت  بحث   - باأبوظبي 

اجلهود  ودع���م  الإن�����ش��اين  بالعمل 
الأمم�����ي�����ة ل���ل����ش���ت���ج���اب���ة حل����الت 
املحتاجني  واإغ������اث������ة  ال������ط������وارئ 
اأنحاء  وكافة  اليمن  يف  واملعوزين 
اأ���ش��اد مارك   .. ال��ع��امل. من جانبه 
تقوم  الذي  الرائد  بالدور  لوكوك 
ب���ه دول�����ة الإم��������ارات ع��ل��ى �شعيد 
اإىل  ال���ع���م���ل الإن���������ش����اين م���ن���وه���ا 
واإدراك  وع���ي  ل��دي��ه��ا  ال���دول���ة  اأن 
ال�شتجابة  على  وتعمل  ب��الأزم��ات 

لها بطرق ع�شرية ومبتكرة.

تعزيز  واآل��ي��ات  امل�شرتك  الإن�شاين 
التعاون مع منظمة الأمم املتحدة 
والإن�شاين  الإغاثي  ال�شعيد  على 
يف  ال��ط��وارئ  حل��الت  وال�شتجابة 

خمتلف املناطق ومنها اليمن.
ورح����ب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
زايد اآل نهيان بزيارة وكيل الأمني 
لل�شوؤون  امل���ت���ح���دة  ل�����لأمم  ال���ع���ام 
الإن�����ش��ان��ي��ة وم��ن�����ش��ق الإغ����اث����ة يف 
حالت الطوارئ.. موؤكداً �شموه اأن 
التزام را�شخ  الإم��ارات لديها  دولة 

واأ�شاف اأن دولة الإمارات اأ�شبحت 
وبجدارة رائدة العمل الإن�شاين يف 
العامل ولديها التزام را�شخ باملبادئ 
الإن�������ش���ان���ي���ة وحت���ر����س ع��ل��ى دعم 

اجلهود الأممية يف هذا ال�شدد.
الدكتور  م��ع��ايل   .. ال��ل��ق��اء  ح�شر 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
دول������ة و�����ش����ع����ادة ����ش���ل���ط���ان حممد 
ال�شام�شي م�شاعد وزير اخلارجية 
التنمية  ل�شوؤون  ال��دويل  والتعاون 

الدولية.
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اأخبـار الإمـارات
عجمان فتيات  مبركز  ال�شيفي  الربنامج  �شمن  منت�شبة   80

•• عجمان ـ الفجر 

بن  بخيت  ع��ف��راء  فتيات عجمان  م��رك��ز  م��دي��رة  ق��ال��ت 
ال�شيفي  الرنامج  م��ن  ي�شتفدن  �شابة   80 اإن  هندي 
العام  ال��ف��رتة احلالية م��ن  امل��رك��ز خ��لل  ال��ذي ينظمه 
ويتناول جوانب  واملتعة،  الفائدة  ما بني  وال��ذي يجمع 
متعددة ومهمة ومنها ور�س اإحياء الرتاث الإماراتي اأو 
ما يعرف بال�شنع، موؤكدة على �شرورة التم�شك بالقيم 
الأ�شيلة اأمام حتديات و�شائل التوا�شل الجتماعي التي 

اأ�شغلت الأبناء وهدرت اأوقاتهم.
وثمنت  م�شاهمة ودعم كافة اجلهات واملوؤ�ش�شات الراعية 

مواهبهن  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  وال��ت��ي  امل��رك��ز  لن�شاطات 
وا�شتثمار وقتهن مبا يخدم م�شلحتهن، داعية املنت�شبات 
اإىل موا�شلة م�شوار العطاء وم�شرية التميز التي ت�شب 

يف م�شلحة الوطن وازدهاره.
وك�شفت عفراء بن هندي اإنه انطلقاً من حر�س املركز 
فرتة  خ��لل  بالفائدة  ال�شباب  ف��راغ  اأوق���ات  مليء  على 
التي  الور�س والرامج  ال�شيف جاري تنفيذ ع��دداً من 
الإ�شعافات  ور���ش��ة  اأهمها  للمنت�شبات،  ال��ف��ائ��دة  حملت 
والتي  الإماراتي،  الأحمر  الهلل  بالتعاون مع  الأولية 
تناولت اأبرز احلوادث التي قد يتعر�س لها الأ�شخا�س، 

وكيفية التعامل معها.

واأو�شحت اأنه متا�شياً مع توجهات القيادة الوطنية نظم 
لتنمية  واأ�شبوعاً  »الذكاء ال�شطناعي«  املركز دورًة عن 
واك��ت�����ش��اف امل��واه��ب ال�����ش��اب��ة، ال��ت��ي ت��ن��وع��ت ب��ني ال�شعر 

والق�شة والر�شم والغناء ونق�س احلناء.
ال�شارقة،  املاطرة يف  للغرفة  زي��ارة  تنفيذ  اأن��ه مت  لفتة 
والتي تعد من امل�شاريع الفنية ذائعة ال�شيت يف الدولة، 
ال�شتاء،  اأج��واء  يف  رائعة  جتربة  املنت�شبات  عا�شت  حيث 
ال��ت��ي ه��ط��ل��ت دون ت��وق��ف مدخلة  امل��ط��ر  حت���ت ح��ب��ات 
موا�شلة  �شيتم  واأن��ه  نفو�شهن،  اإىل  والبهجة  ال�شعادة 
قدر  اأك���ر   للم�شاركات  ي��وف��ر   مب��ا  ال�شيفي  الرنامج 

ممكن املعرفة والعلم.

مدير مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�شانية بعدن ي�شيد مببادرات الإمارات الإن�شانية والتنم�ية يف احلديدة
•• احلديدة-وام:

م��دي��ر مكتب  ريكيا  اأن��دري��ه  اط��ل��ع 
ال�شوؤون  لتن�شيق  امل��ت��ح��دة  الأمم 
امل�شاريع  على  ع��دن  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 
والتنموية  الإغ���اث���ي���ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  لهيئة 
مبحافظة  امل����ح����ررة  امل���ن���اط���ق  يف 
ال�شاحل  ع��ل��ى  وامل��م��ت��دة  احل���دي���دة 
تنفيذها  وم��راح��ل  لليمن  الغربي 
وال���ت���ي لق���ت ت��رح��ي��ب��ا ك��ب��ريا منه 
لآثارها الإيجابية يف التخفيف من 
وا�شتقرار  اليمني  ال�شعب  معاناة 

الأ�شر.
�شعيد  ل����ق����اء  خ������لل  ذل������ك  ج������اء 
الإن�شانية  العمليات  مدير  الكعبي 
لل�شيد  اليمن  الإم����ارات يف  ل��دول��ة 
الإمارات  بجهود  اأ�شاد  ال��ذي  ريكيا 
ذراعها  ع��ر  والإغ��اث��ي��ة  الإن�شانية 
الإن���������ش����اين ال����ه����لل الأح�����م�����ر يف 
م�شاعدة ال�شعب اليمني والتخفيف 
�شكان  وخا�شة  معاناته  وط���اأة  م��ن 
املناطق املحررة حديثا يف حمافظة 

احلديدة.
وج���رى خ���لل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث خطة 
والإغاثية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل�����ش��اع��دات 
حمافظة  اأه��������ايل  اإىل  امل���وج���ه���ة 
امل�شاريع  اإىل  اإ����ش���اف���ة  احل����دي����دة 
امل�شتقبلية  اخل��دم��ي��ة  و  التنموية 
املحررة  املناطق  يف  اإقامتها  املزمع 

من معاناتهم.
العمليات  م��دي��ر  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
الإن�شانية لدولة الإمارات يف اليمن 
الإم��ارات مب�شوؤوليتها  دولة  التزام 
اليمن  يف  الأ�شقاء  جتاه  الإن�شانية 
امل�شاعدات  اأن  اإىل  م�������ش���ريا   ..
اليمني  لل�شعب  املوجه  الإماراتية 
ف�������الإم�������ارات  ي����وم����ا  ت����ت����وق����ف  مل 
بقيادتها الر�شيدة مل تاأل جهدا يف 
الأح���داث على  احل��د من تداعيات 
وتوفري  اليمنيني  املواطنني  كاهل 

لهم ظروف معي�شية اأف�شل.
وقال الكعبي اإن امل�شاريع التنموية 
ب�شكل  تنه�س  اليمن  الإماراتية يف 
كبري مب�شتوى اخلدمات الأ�شا�شية 
يف خمتلف املجالت منها ال�شحية 
و التعليمية و اخلدمية و م�شاريع 
لل�شرب  ال�����ش��احل��ة  امل���ي���اه  ت���وف���ري 
التحتية  ال���ب���ن���ى  و  ال���ك���ه���رب���اء  و 
حت�شني  يف  م��ب��ا���ش��رة  ينعك�س  مم��ا 
اللقاء  خ���ت���ام  ويف  احل���ي���اة.  ج�����ودة 
التن�شيق  اأه��م��ي��ة  اجل���ان���ب���ان  اأك�����د 
م�شاريع  تنفيذ  اأج��ل  من  امل�شرتك 
التابعة  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ني 
الهلل  وه��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة  ل�����لأمم 
للتخفيف من  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
الراهنة  الإن�شانية  الأو���ش��اع  وط��اأة 
ال��غ��رب��ي و مب��ا يخدم  ال�����ش��اح��ل  يف 
اجل��ه��ود الإغ��اث��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة يف 

كامل اليمن.

منا�شب  معي�شي  مب�شتوى  لتنعم 
امل�شاهمة  اآلية  مناق�شة  اإىل  اإ�شافة 
يف نزع الألغام و العبوات النا�شفة و 

توعية املدنيني بخطورتها.
الهتمام  اللقاء  حمور  ت�شدر  كما 
بالأطفال والن�شاء وكبار ال�شن من 
خلل توفري متطلباتهم الأ�شا�شية 
ال���ت���ي مت��ك��ن��ه��م م���ن ال��ت��غ��ل��ب على 
الظروف ال�شعبة التي ميرون بها 

جراء الو�شع الإن�شاين الراهن.
امل�شاعدات  م���دي���ر  وا����ش���ت���ع���ر����س 
الإن�������ش���ان���ي���ة ل���دول���ة الإم���������ارات يف 

امل�شاريع التنموية و اخلدمية.
تقديره  ري���ك���ي���ا  اأن�����دري�����ه  واأب��������دى 
خل���ط���ة امل�������ش���اع���دات الإم����ارات����ي����ة 
امل��ن��اط��ق املحررة  ال��ع��اج��ل��ة لإغ��اث��ة 
يف احلديدة واأهميتها يف التخفيف 
الإن�شانية  ال��ظ��روف  تداعيات  م��ن 
الأح��داث يف  الناجمة عن  ال�شعبة 

اليمن.
التنموية  امل�شاريع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الهلل  ينفذها  ال��ت��ي  واخل��دم��ي��ة 
املناطق  يف  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
اأن حتدث فرقا  املحررة من �شاأنها 

الإغاثي  امل��ج��ال  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 
الإن�شانية  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  واأي�������ش���ا 
جت���اه امل��ت��اأث��ري��ن م��ن الأح�����داث يف 
مواجهة  على  وم�شاعدتهم  اليمن 
حياتهم  يف  ال�شعبة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 

وحت�شني ظروفهم احلالية.
واأ�شاف مدير مكتب الأمم املتحدة 
لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية يف عدن 
امل�شاريع  و  الإغ��اث��ي��ة  العمليات  اأن 
الهلل  ي��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ن��م��وي��ة 
املناطق  يف  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
الغربي  ال�شاحل  املحررة حديثا يف 

ال��ي��م��ن - خ���لل ال��ل��ق��اء م��ع مدير 
لتن�شيق  امل���ت���ح���دة  الأمم  م��ك��ت��ب 
خطة   - بعدن  الإن�شانية  ال�����ش��وؤون 
الأحمر  ال��ه��لل  ه��ي��ئ��ة  وم�����ش��اري��ع 
الغربي  ال�����ش��اح��ل  يف  الإم�����ارات�����ي 
امل�شاعدات  و���ش��ول  واآل���ي���ة  لليمن 
الإي��وائ��ي��ة و الأدوي���ة و  الغذائية و 
توزيعها على الأ�شر الأ�شد احتياجا 
حتريرها  فور  املت�شررة  املناطق  و 
ب��ري و  اإغ��اث��ي  وذل���ك �شمن ج�شر 
�شكان  اإىل  م��وج��ه  ج���وي  و  ب��ح��ري 
تنفيذ  خطة  اإىل  اإ�شافة  احل��دي��دة 

اليمنيني  املواطنني  كبريا يف حياة 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  م�������ش���ت���وى  و 
اإليها  ي��ح��ت��اج  ال���ت���ي  ال�������ش���روري���ة 
ظروفهم  حت�����ش��ني  و  امل��ت�����ش��رري��ن 

الراهنة.
الإم���������ارات  ا����ش���ت���ج���اب���ة  اإن  وق�������ال 
الإن�شانية  ل���ل���ن���داءات  ال�����ش��ري��ع��ة 
ج�شر  وت��ق��دمي  اليمن  يف  العاجلة 
اإغاثي بري وبحري وجوي اإ�شافة 
التنموية  امل�������ش���اري���ع  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
واخلدمية يوؤكد التزامها بالقانون 
جلهود  ودعمها  الإن�شاين  ال��دويل 

لليمن والأ�شد تاأثرا بالأحداث من 
�شاأنها تخفيف الآثار املرتتبة على 
ال�����ش��رر ال��واق��ع ال���ذي حل��ق �شكان 
هذه املناطق و تعزيز قدراتهم على 

جتاوز الظروف التي ميرون بها.
اجلوي  الإ���ش��ق��اط  بعملية  واأ����ش���اد 
الإغاثية  و  الإن�شانية  للم�شاعدات 
اأن���ه���ا  م�����وؤك�����دا   .. امل�����ظ�����لت  ع�����ر 
اإ�شرار  وتثبت  كبري  تقدير  حم��ل 
ال�شعب  م�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
حياة  ظ������روف  ت���وف���ري  و  ال��ي��م��ن��ي 
والتخفيف  للمت�شررين  اأف�����ش��ل 

»اأمريكية راأ�س اخليمة« تربم مذكرة تفاهم مع جامعة الفارابي الكازاخ�شتانية ال�طنية
•• راأ�س اخليمة - وام:

الفارابي  وجامعة  اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة  وقعت 
مذكرة  كازاخ�شتان  جمهورية  م��ن  الوطنية  الكازاخ�شتانية 
الهيئة  واأع�شاء  الطلب  تبادل  على  مبوجبها  اتفقتا  تفاهم 

التدري�شية والأبحاث.
وقع التفاقية كل من الروفي�شور ح�شن حمدان العلكيم رئي�س 
قاليمكري  والروفي�شور  اخليمة  راأ���س  يف  الأمريكية  اجلامعة 
موتانوفت�س ورئي�س جامعة الفارابي الكازاخ�شتانية الوطنية. 
وتتما�شى مذكرة التفاهم مع رغبة كل من اجلامعة الأمريكية 

الوطنية يف  الكازاخ�شتانية  الفارابي  راأ�س اخليمة وجامعة  يف 
بناء علقة دولية وثيقة بني جمهورية كازاخ�شتان والإمارات 
العربية املتحدة وتطوير العلقات الثنائية يف جمالت التعليم 
بني  التعاون  لتطوير  اخلا�شة  م�شاهماتهما  وتقدمي  والعمل 

املوؤ�ش�شتني.
والعلمي  الثقايف  التعاون  تعزيز  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
والذي ميكن ت�شهيله من خلل تبادل الطلب واأع�شاء الهيئة 
التدري�شية بالإ�شافة اإىل التعاون يف جمال الأبحاث كما توفر 
بني  الثقايف  للتبادل  اأ�شا�شا  عليها  التوقيع  مت  التي  التفاقية 
عن  ف�شل  كازاخ�شتان  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

اإمكانية توثيق الروابط الأكادميية بني املوؤ�ش�شتني من خلل 
برامج ال�شهادات املزدوجة.

واأكد العلكيم ان املذكرة �شت�شاهم يف تعزيز التجربة التعليمية 
لطلبنا بفر�س وافرة للتقدم يف حياتهم الدرا�شية ويف تكوين 
راأ�س  يف  الأمريكية  اجلامعة  اأن  اإىل  م�شريا  دول��ي��ة،  ع��لق��ات 
الدوليني  ال�شركاء  م��ن  جمموعة  م��ع  حاليا  تتعاون  اخليمة 
اأنحاء اأفريقيا واآ�شيا واأوروبا واأمريكا ال�شمالية مما  يف جميع 
يف  مبا  للطلب  الإمكانات  من  وا�شع  طيف  توفري  يف  ي�شاهم 
ذل��ك ب��رام��ج التبادل وال��درا���ش��ة يف اخل���ارج مل��دة ت�شل اىل عام 

واحد ف�شل عن دورات �شيفية لوقت اأق�شر.

كليفالند كلينك اأب�ظبي ي�شدد على اأهمية فح�س التهاب 
الكبد مبنا�شبة الي�م العاملي لهذا املر�س

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتهاب  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
ي�شادف  ال��ذي  الفريو�شي  الكبد 
ع����ام، �شدد  ك���ل  م���ن  ي��ول��ي��و   28
“كليفلند  م�شت�شفى  يف  الأطباء 
مرافق  اأح����د  اأبوظبي”،  كلينك 
ل�شركة  التابعة  ال�شحية  الرعاية 
اأهمية  على  لل�شتثمار،  م��ب��ادل��ة 
اإجراء فحو�شات الك�شف عن هذا 
امل�شببات  ي��ع��د م��ن  ال���ذي  امل��ر���س 

الرئي�شة ل�شرطان الكبد. 
ب��ال��ي��وم العاملي  ي��ه��دف الح��ت��ف��ال 
التوعية  ن�شر  اإىل  الكبد  للتهاب 
ب��ه��ذا امل���ر����س، خ��ا���ش��ة ل���دى فئة 
يحملون  ال����ذي����ن  الأ�����ش����خ����ا�����س 
فريو�س املر�س لكنهم ل يدركون 
ت�شعة  اأن  علماً  به،  م�شابون  اأنهم 
اأ�شخا�س  ع�����ش��ر  ك����ل  اأ�����ش����ل  م����ن 
الكبد  التهاب  بفريو�س  م�شابني 
ال��ف��ريو���ش��ي م���ن ال���ن���وع “ب” ل 

يعلمون مبر�شهم.
�شيفا  د.  ق��ال  اخل�شو�س،  وب��ه��ذا 
ك����وم����ار، رئ���ي�������س ق�����ش��م اأم����را�����س 
الكبد  واأمرا�س  اله�شمي  اجلهاز 
كلينك  “كليفلند  م�شت�شفى  يف 
غالباً  الكبد  التهاب  اأبوظبي” اأن 
الت�شخي�س  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ي��ظ��ل  م��ا 
باأي  ي�شعرون  ل  ق��د  املر�شى  لأن 
التي  املرحلة  بلوغ  حتى  اأع��را���س 
ت�شرر  ق����د  ال���ك���ب���د  ف��ي��ه��ا  ي���ك���ون 

فعًل”. 
على  اجل���م���ي���ع  ك����وم����ار  د.  وح�����ث 

فيمكن  �شلبية،  النتيجة  ج����اءت 
ل��ل��م��ر���ش��ى احل�����ش��ول ع��ل��ى لقاح 
التح�شني �شد التهاب الكبد “اأ” 
به  اإ�شابة  اأي  و”ب” للوقاية من 

يف امل�شتقبل. 
غ��ال��ب��اً م��ا ي��ح��دث ال��ت��ه��اب الكبد 
نتيجة الإ�شابة بعدوى فريو�شية، 
ت�شتمر  حادة  اإما  وُت�شنَّف حالته 
اأو مزمنة  اأ���ش��ه��ر،  �شتة  م��ن  لأق���ل 
تتطلب علجات معقدة. ميكن اأن 
يوؤدي اإهمال علج احلالت املزمنة 
اإىل  الفريو�شي  الكبد  التهاب  من 
اخلطرية،  امل�شاعفات  من  جملة 
الكبد  ق�شور  اأو  الكبد  تليف  مثل 
اأو ���ش��رط��ان ال��ك��ب��د. ي��ح��دث تليف 
العدوى  ت��ت��ط��ور  ع��ن��دم��ا  ال��ك��ب��د 
ال��ف��ريو���ش��ي��ة اإىل ت��ن��دب دائ����م يف 
ال���ك���ب���د ف��ت��ح��د م����ن ق����درت����ه على 
التليف  ي�شبب  ل  وظيفته.  اأداء 
من  ال��ك��ث��ري  الأوىل  م��راح��ل��ه  يف 
الأعرا�س، لكن تطور املر�س ميكن 
بالإرهاق  ال�����ش��ع��ور  اإىل  ي����وؤدي  اأن 
اجللدية  واحل��ك��ة  ال���وزن  وخ�شارة 
على  ال�شيطرة  ميكن  وال��ريق��ان. 
وبع�س  الأدوي���ة  بوا�شطة  احل��ال��ة 
اأما  احلياة،  اأ�شلوب  يف  التغيريات 
املراحل املتقدمة فتتطلب العلج 
ب��وا���ش��ط��ة ج���راح���ات م��ع��ق��دة مثل 
ال���ش��ت��ئ�����ش��ال اجل���زئ���ي ل��ل��ك��ب��د اأو 

حتى زراعة الكبد. 
حت�شني  لقاحات  هناك  اأن  ُيذكر 
���ش��د ه����ذا امل���ر����س ب��ن��وع��ي��ه “اأ” 
لي�س  اخل���ي���ار  ه����ذا  ل��ك��ن  و”ب”، 

اإجراء فحو�شات الك�شف عن هذا 
املر�س، واأ�شاف: “اإنها فحو�شات 
ب�شيطة، لكنها تفيد يف الوقاية من 
حدوث  وم��ن  خطرية  م�شاعفات 
يتعر�س  ال���ك���ب���د.  يف  دائ������م  ت���ل���ف 
امل����ر�����ش����ى ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون من 
املزمن  الفريو�شي  الكبد  التهاب 
الكبد،  ب��ت��ل��ي��ف  الإ����ش���اب���ة  خل��ط��ر 
بعد  فيما  يتطور  اأن  ميكن  ال��ذي 
الكبد.  يف  �شرطان  اأو  ق�شور  اإىل 
عندما يبلغ املري�س هذه املرحلة، 
اخليار  ه��ي  ال��ك��ب��د  زراع����ة  ت�شبح 
يف  حياته،  لإنقاذ  املتبقي  الوحيد 
حني يتيح ت�شخي�س التهاب الكبد 
وقت  يف  وم�شاعفاته  الفريو�شي 
مبكر اإمكانية اللجوء اإىل خيارات 
اأخ�����رى ل��ل��ع��لج اجل���راح���ي وغري 

اجلراحي”.
الكبد  التهاب  عن  الك�شف  يحتاج 
لر�شد  ب�����ش��ي��ط  دم  ف��ح�����س  اإىل 
وجود الفريو�س امل�شبب للمر�س. 
الفح�س  ن��ت��ي��ج��ة  ج�������اءت  ف��������اإذا 
يعاين  املري�س  اأن  اإيجابية وتبني 
من تليف اأو ت�شرر كبري يف الكبد، 
اإىل  امل�شت�شفى  يف  الأط��ب��اء  يلجاأ 
با�شتخدام  ال��ك��ب��د  ع��م��ل  ت��ق��ي��ي��م 
تقنية الطب النووي، التي تتوفر 
كلينك  “كليفلند  ل����دى  ف��ق��ط 
امل�شت�شفيات  م��ن  وقلة  اأبوظبي” 
هذا  يتيح  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات  يف 
للأطباء  ال��ت��ف�����ش��ي��ل��ي  ال��ت��ق��ي��ي��م 
اإم���ك���ان���ي���ة حت����دي����د ن������وع امل���ر����س 
اإذا  اأم���ا  ال����لزم.  ال��ع��لج  وطبيعة 

متاحاً �شد النوع “ج”، الذي يعد 
حلالت  الأ�شا�شية  امل�شببات  م��ن 
ال��ك��ب��د يف دولة  ت��ل��ي��ف و���ش��رط��ان 

الإمارات. 
هذا ويوفر برنامج اأمرا�س الكبد 
اجلهاز  اأم����را�����س  مل��ع��ه��د  ال���ت���اب���ع 
اله�شمي يف م�شت�شفى “كليفلند 
كلينك اأبوظبي” التقييم والعلج 
جلميع  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  م���ت���ع���دد 
من خدمات  ب��دءاً  الكبد،  اأمرا�س 
اخلارجية  ال��ع��ي��ادات  يف  الفح�س 
و�شوًل اإىل رعاية املر�شى املقيمني 
الذين يعانون من حالت متقدمة 
مثل ق�شور الكبد وامل�شاعفات ذات 

ال�شلة. 
“كليفلند  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  وي����ع����د 
الوحيد  امل��رك��ز  اأبوظبي”  كلينك 
لزراعة الأع�شاء املتعددة يف دولة 
الإمارات العربية، وقد اأجرى اأول 
مترع  م��ن  الكبد  ل��زراع��ة  عملية 
ال��دول��ة يف فراير من  متوفى يف 
العام احلايل، كما يوفر جراحات 
اأمرا�س  لعلج  متطورة  روبوتية 

الكبد. 

خالل  اخليمة  راأ�س  مبحاكم  زواج  حالة   534

اأهايل الفحلني براأ�س اخليمة يطلق�ن حملة » لنجعل �شيفهم غري يف عام زايد اخلري«  

•• راأ�س اخليمة- الفجر

املاأذونني يف دائرة حماكم  اإدارة اخلدمات املجتمعية متمثلة بق�شم  �شجلت 
لكافة اجلن�شيات يف  املحكمة  وخ��ارج  داخ��ل  زواج  534 عقد  راأ���س اخليمة 

اإمارة راأ�س اخليمة، وذلك خلل الن�شف الأول من العام اجلاري.
واأو�شح امل�شت�شار اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
اإم��ارة راأ���س اخليمة يرجع اإىل رعاية واهتمام  ال��زواج يف  اأن ارتفاع ح��الت 
الزفاف،  الأعرا�س اجلماعية وحفلت  باإقامة  الدولة  القيادة احلكيمة يف 
اأن  كما  زواج��ه��م،  يف  وال�شرعة  ال�شباب،  على  الت�شهيل  �شاأنها  م��ن  وال��ت��ي 
الزواج،  ارتفاع  يف  دور  له  كان  ال��زواج  على  وحثهم  ال�شباب  توعية  لرامج 

الزواج  املواطنني منحة  لل�شباب  وف��رت  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اإىل  وبالإ�شافة 
وامل�شكن امللئم لهم.

وبني اخلاطري اأنه و�شل عدد عقود الزواج يف اإمارة راأ�س اخليمة و�شل اإىل 
عقد زواج، منهم 334 عقد مت داخل الق�شم بالدائرة، و200 عقد   534

خارج املحكمة عن طريق املاأذونني ال�شرعيني.
واأ�شاف: اأن متو�شط عدد عقود الزواج يف اليوم و�شلت اإىل 7 عقود، وتتوزع 
اإح�شائية عقود الزواج 534 عقد اإىل 306 زوج مواطن بزوجة مواطنة 
بزوجة  مواطن  غري  زوج  و17  مواطنة  غري  بزوجة  مواطن  زوج  و91 
عدد  تعتر  فيما  مواطنة  غري  بزوجة  مواطن  غري  زوج  و120  مواطنة 

حالت الزواج مواطن من مواطنة هي الن�شبة الأكر.

•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

مبادرة  اخليمة  ب��راأ���س  الفحلني  منطقة  واأه����ايل  النقبيني  قبيلة  ن��ف��ذت 
لعام  مبادراتها  �شل�شلة  �شمن  اخل��ري(  زاي��د  ع��ام  يف  غري  �شيفهم  )لنجعل 
»زايد 2018« و�شملت املبادرة »توزيع وجبات« على عمال الإن�شاءات وذلك 

يف منطقة الفحلني بح�شور عدد من اأهايل منطقة الفحلني واأبنائها .
املبادرة تاأتي يف اإطار الرامج والأن�شطة املجتمعية التي ي�شارك بها اأهايل 
املنطقة اأفراد املجتمع وخا�شة هذه الفئة للتخفيف عنهم من حرارة اجلو 
واإ�شعارهم باأن اجلميع يعمل من اأجلهم للم�شاهمة يف دعم خمتلف الأن�شطة 

التعاطف  ب��اأه��م��ي��ة  عليها  املجتمع  اأف����راد  وت�شجيع  واخل��ريي��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
والتكافل والرتابط .

كما تاأتي يف اإطار حر�س اأهايل منطقة الفحلني على تكري�س قيم التكافل 
ديننا  يف  الرا�شخة  الإن�شانية  ومبادئ  قيم  وجت�شيد  املجتمع،  يف  الإن�شاين 
احلنيف وجمتمعنا الإماراتي، املتمثلة يف البذل والعطاء من اأجل الآخرين، 

واحلر�س على مد اأوا�شر العلقات وامل�شاعر النبيلة معهم.
ويعتر هذا النوع من املبادرات ينطلق من النهج الذي يتبناه اأهايل املنطقة، 
الهادف اإىل تعزيز مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية، من خلل تبني الن�شاطات 

واملبادرات التي تعنى بثقافة العمل التطوعي وخدمة املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
وزير تط�ير البنية التحتية وال�شفري ال�شربي يبحثان �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك

 •• دبي-الفجر:

ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  امل��ه��ن��د���س  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
مبكتبه  التحتية  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي  بلحيف 
فوكيت�شيفي�س  �شتانيمري  �شعادة  دب��ي،  يف  ال��وزارة  بديوان 
ال�����ش��ف��ري ف���وق ال���ع���ادة م��ف��و���س ج��م��ه��وري��ة ���ش��ري��ب��ا لدى 
الإمارات، بح�شور �شعادة دايانا تانا�شيفي�س �شكرتري ثالث 
لل�شوؤون القت�شادية، حيث بحثا خلل اللقاء �شبل تعزيز 
التعاون امل�شرتك، وتطوير العلقات الثنائية بني البلدين 

ال�شديقني.
اللقاء،  التحتية خلل  البنية  وزير تطوير  واأثنى معايل 

ال�شديقني  البلدين  جتمع  التي  الثنائية  العلقات  على 
يف خمتلف املجالت، واأكد اأهمية تبادل اخلرات املتعلقة 
ف��ع��ال يف  دور  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  وال���ش��ك��ان،  التحتية  بالبنية 

تعزيز العمل املوؤ�ش�شي لكل اجلانبني.
بني  التن�شيق  اآل��ي��ة  على  ال��زائ��ر  ال��وف��د  معاليه  اطلع  كما 
ب�شقيها  التحتية  البنية  بقطاع  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف 
املجتمعون  وت����ط����رق  ال�����دول�����ة،  يف  وامل���ح���ل���ي  الحت��������ادي 
تعزيزها  و���ش��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  الثنائية  ال��ع��لق��ات  اإىل 
امل�شرتكة خا�شة يف قطاع  وتطويرها، مبا يخدم امل�شالح 
البنية التحتية، موؤكدا اأن زيارة تعك�س احلر�س امل�شرتك 
واللقاءات  ال���زي���ارات  ت��ب��ادل  على  البلدين  ق��ي��ادت��ي  ل��دى 

وموا�شلة تطوير علقاتهما الثنائية، مبا يخدم امل�شلحة 
العامة.

فوق  ال�شفري  فوكيت�شيفي�س  �شتانيمري  تقدم  جانبه  من 
بال�شكر  الم��ارات،  العادة مفو�س جمهورية �شريبا لدى 
حفاوة  على  التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  ملعايل  اجلزيل 
العلقات  تعزيز  يف  ب��لده  رغبة  عن  واأع���رب  ال�شتقبال، 
الثنائية مع دولة الإمارات العربية املتحدة باعتبارها من 

الدول الرائدة عاملياً يف جمال البنية التحتية.
يف  ال���زي���ارات  ه��ذه  مثل  دور  اإىل  حديثه  خ��لل  لفت  كما 
تبادل اخلرات، والطلع على اأف�شل املمار�شات، التي من 

�شاأنها خدمة م�شلحة العمل.

بح�سور وزيرة دولة للعلوم املتقدمة واأكرث من 500 من �سباب االإمارات

�شما املزروعي تفتتح الأكادميية ال�شيفية ل�شباب الإمارات
•• دبي-الفجر:

�شهيل  ب��ن��ت  �شما  م��ع��ايل  افتتحت 
الدولة  وزي����رة  امل���زروع���ي،  ف��ار���س 
جمل�س  رئي�شة  ال�����ش��ب��اب،  ل�����ش��وؤون 
لل�شباب،  الحتادية  املوؤ�ش�شة  اإدارة 
ل�شباب  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة 
�شارة  ب��ح�����ش��ور م��ع��ايل  الإم�������ارات 
بنت يو�شف الأم��ريي، وزيرة دولة 
اأكرث  ومب�شاركة  املتقدمة،  للعلوم 
500 من �شباب الإم���ارات يف  من 
املوؤ�ش�شة  تنظم  حيث  الأول،  اليوم 
الأكادميية  ل��ل�����ش��ب��اب  الحت����ادي����ة 
من  اأك��رث  مع  والتعاون  بال�شراكة 
وعاملية  حم��ل��ي��ة  ج���ه���ة  ع�������ش���ري���ن 
ل��ت��ق��دمي جم��م��وع��ة م���ن ال�����دورات 
ل�شباب  العمل  وور�س  واملحا�شرات 

الإمارات يف فرتة ال�شيف.
و�شهد انطلق الأكادميية ح�شوراً 
لف���ت���اً م���ن ال�����ش��ب��اب ال��راغ��ب��ني يف 
�شتى  يف  و�شقلها  مهاراتهم  تنمية 
الأكادميية  قدمت  حيث  املجالت، 
دورة  الأول  ي�����وم�����ه�����ا  خ���������لل 
»مهارات  ع���ن���وان  حت���ت  ت��دري��ب��ي��ة 
�شركة  قدمتها   »Google م��ن 
وتنمية  ل���دع���م  ال��ع��امل��ي��ة  ج���وج���ل 
مهارات ال�شباب يف املجال الرقمي.

الأكادميية حتر�س  ب��اأن  امل��زروع��ي 
ع��ل��ى ت��رج��م��ة روؤي������ة ق���ي���ادة دول���ة 
ال�شباب  الإم���ارات يف دعم ومتكني 
من خلل جمموعة من الأن�شطة 
بال�شراكة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  والفعاليات 
وال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات حملية 
املزروعي  واأ�شافت  رائ��دة.  وعاملية 
“تعمل املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق 
ا�شتثمار طاقات ال�شباب من خلل 
التدريبية  ال��دورات  من  جمموعة 
وور�����������س ال����ع����م����ل وامل����ح����ا�����ش����رات 
�شتى  يف  خمت�شني  م��ع  التفاعلية 
امل�����ج�����الت، و���ش��ن��ع��م��ل م����ع����اً على 
النهو�س ب�شبابنا من خلل رفدهم 
بهم  ت�شل  التي  وامل��ع��ارف  بالعلوم 
بالذكر  اجلدير  اأعلى”.  مل�شتويات 
اأنه ميكن ل�شباب الإمارات الطلع 
على فعاليات الأكادميية وامل�شاركة 
يف خمتلف اجلل�شات والدورات من 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  زي����ارة  خ���لل 
h t t p s : / /s u m m e r .
حيث   ،  /youth.gov.ae
ت��وف��ر الأك��ادمي��ي��ة ك��اف��ة ال����دورات 
ت��وف��ر خدمة  ك��م��ا  ب�شكل جم���اين، 
املوا�شلت من كافة مدن ومناطق 

الدولة.

كما عقدت �شركة »لينكد اإن« دورة 
الوظيفي،  التقدم  ح��ول  تدريبية 
املهنية،  امل�������ش���رية  يف  وال����ق����ف����زات 
ال�شركة  م�شت�شاري  اأح���د  ق��دم��ه��ا 
ل��ت��ع��زي��ز م����ه����ارات ال�����ش��ب��اب حول 
���ش��رية ذات���ي���ة متميزة  ب��ن��اء  ط���رق 
للوظيفة  ال�����ش��ح��ي��ح  والخ���ت���ي���ار 
ال�شباب.  رغ��ب��ات  بح�شب  املنا�شبة 
اآخ����ر ق��دم��ت الهيئة  وم���ن ج��ان��ب 
والإح�شاء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة 
اأهداف التطوير  ور�شة عمل حول 
الإمارات  �شباب  لتعريف  امل�شتدام، 
مرتبتها  تعزيز  يف  الدولة  بجهود 
التنمية  موؤ�شرات  يف  العامل  ح��ول 
التقارير  وف���ق  وذل���ك  امل�����ش��ت��دام��ة، 
ال���دول���ي���ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي������ة دول���ة 

الإمارات باأن نكون من اأف�شل دول 
العامل بحلول العام 2021.

دبي خلدمات  موؤ�ش�شة  كما نظمت 
الإ�شعافات  عمل  ور���ش��ة  الإ���ش��ع��اف 
الأول����ي����ة ل��ل�����ش��ب��اب امل�������ش���ارك���ني يف 
من  جمموعة  قدمها  الأك��ادمي��ي��ة 
املوؤ�ش�شة،  يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل�شعفني 
والذين قدموا اأ�شا�شيات الإ�شعافات 
الأولية، بالإ�شافة لكيفية التعامل 
الطارئة  ال�����ش��ح��ي��ة  احل�����الت  م���ع 
وبهدف  ال�����ش��ل��ي��م��ة.  ب��ال��ط��ري��ق��ة 

كيفية  ح������ول  ال�������ش���ب���اب  ت���ع���ري���ف 
التجارية، عقدت  امل�شاريع  تاأ�شي�س 
لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع 
امل�شاريع  تاأ�شي�س  ور�شة عمل حول 
وكيفية  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�����ش��غ��رية 
بناء منوج جت��اري رائ��د وم�شتدام، 
قدمتها  تدريبية  لدورة  بالإ�شافة 
ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي حول 
الوقت،  واإدارة  والإل��ق��اء  اخلطابة 
باأبوظبي  البيئة  كما �شاركت هيئة 

خلل  من  الأكادميية  فعاليات  يف 
ج��ل�����ش��ة ت���ع���ري���ف���ي���ة ع����ن ال���ب���واب���ة 
املنا�شبة  وب��ه��ذه  ال��ذك��ي��ة.  البيئية 
�شهيل  ب���ن���ت  ���ش��م��ا  م���ع���ايل  ق���ال���ت 
فار�س املزروعي، اإن الإقبال الكبري 
ح�شور  على  الإم����ارات  �شباب  م��ن 
فعاليات الأكادميية ال�شيفية دليل 
على رغبة �شبابنا يف ا�شتثمار اأوقات 
ال�����ش��ي��ف فيما  ف���رتة  ف��راغ��ه��م يف 
مهاراتهم  وي��دع��م  وطنهم  ي��خ��دم 
احل��ي��ات��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة، ح��ي��ث اأكدت 

»�شفراء �شباب الإمارات« يت�جه�ن اإىل ال�شني للم�شاركة يف مرحلة امل�شت�ى املتقدم
•• اأبوظبي -وام:

الإمارات«  �شباب  »�شفراء  برنامج  يف  امل�شاركون  توجه 
يف  للم�شاركة  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  اإىل  ام�����س 
مرحلة امل�شتوى املتقدم من الرنامج والتي ت�شم 13 

طالبا وطالبة وت�شتمر ملدة اأربعة اأ�شابيع.
الذي ينظم حتت رعاية �شاحب   - الرنامج  ويهدف 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
اإىل   - امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
تطوير قدرات الكوادر الوطنية ال�شابة وتزويدهم مبا 
يوؤهلهم لتويل منا�شب بارزة يف القطاعات القت�شادية 
دولة  بني  الثنائية  الروابط  تعزيز  بجانب  الأ�شا�شية 

الإمارات والدول ذات العلقة ال�شرتاتيجية.
العهد  ويل  دي���وان  يف  التعليم  ���ش��وؤون  مكتب  وين�شق 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  م��ع  اأب��وظ��ب��ي  يف 
لإدارة الرنامج بالتعاون مع �شفارات الدول يف دولة 

الإمارات.
وي�شارك يف امل�شتوى املتقدم لهذا العام ثماين طالبات 
ال��دول��ة وجرى  اإم����ارات  م��ن خمتلف  وخم�شة ط��لب 
اخ��ت��ي��ار ال��ط��ل��ب��ة م���ن ج��ام��ع��ة زاي����د وج��ام��ع��ة خليفة 

اإىل جامعتي  اإ���ش��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ورب��ون  وج��ام��ع��ة 
نيويورك اأبوظبي والأمريكية يف ال�شارقة.

لتدريبات  الطلبة  املتقدم خ�شوع  الرنامج  ويت�شمن 
الدرا�شات  جامعة  ل��دى  ال�شينية  اللغة  على  مكثفة 
املخت�شر  ا�شمها  والتي حتمل   - �شانغهاي  الدولية يف 
 - ال�شني  يف  اجلامعات  اأبرز  اإحدى  وتعد   »SISU «
اإ�شافة اإىل حما�شرات لتعزيز املهارات اللغوية املهنية 
يتيح  ال��دول مبا  ه��ذه  ال��لزم��ة يف  التجارية  واملعرفة 
تخ�ش�شهم  جم���الت  يف  العمل  م��ه��ارات  تطوير  لهم 
اإذ يهدف  ال�شيفية  التدريب  برامج  وذلك من خلل 
برنامج العام اجلاري اإىل تطوير املهارات املهنية لدى 

الطلبة.
�شعادتهم  عن  الرنامج  يف  امل�شاركون  الطلبة  واأع��رب 
ال�شني  الرنامج من خلل جولتهم يف  بامل�شاركة يف 
خ��ا���ش��ة واأن���ه���ا ت��اأت��ي يف اإط����ار من��و وت�����ش��ارع العلقة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  ال�شرتاتيجية 
وجمهورية ال�شني ال�شعبية والتي توجت بزيارة نوعية 
وتاريخية لفخامة الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ اإىل 
اأن التجربة ال�شينية  اإىل  دولة الإم��ارات .. م�شريين 

غنية وملهمة يف التنمية القت�شادية وال�شناعية.

ور�شة حك�مة دبي تربم �شراكة ا�شرتاتيجية مع الفطيم لل�شيارات
•• دبي -وام:

دبي”  ح��ك��وم��ة  “ور�شة  اأب���رم���ت 
�شراكة ا�شرتاتيجية مع “الفطيم 
التعاون  اأطر  لل�شيارات” لتعزيز 
�شيانة  جمال  يف  والتقني  الفني 

املركبات من نوع “تويوتا”.
مت��ث��ل ه���ذه اخل��ط��وة دف��ع��ة قوية 
جل���ه���ود ال���ور����ش���ة ال���رام���ي���ة اإىل 
ورائ���دة  خ��دم��ات متميزة  ت��وف��ري 

وال�شريعة وقطع الغيار وخدمات 
تغيري الزيت.

�شلطان  ح��م��ي��د  ����ش���ع���ادة  اأك������د  و 
التنفيذي  امل����دي����ر  امل���ط���ي���وع���ي 
اأهمية  دبي”  ح��ك��وم��ة  ل�”ور�شة 
ت��اأ���ش��ي�����س ����ش���راك���ات ف���اع���ل���ة مع 
ن����خ����ب����ة اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
و�شركات  والحت�����ادي�����ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س ال�����رائ�����دة يف 
والإ�شلحات  ال�����ش��ي��ان��ة  جم���ال 

جانبه  من  ال��دول��ة.  يف  ال�شيارات 
الإدارة  مدير  عبا�شي  �شعود  ق��ال 
تويوتا”:  “الفطيم  ل����  ال��ع��ام��ة 
ب�����ش��راك��ت��ن��ا ط��وي��ل��ة الأمد  ن��ف��خ��ر 
التي  دبي”  حكومة  “ور�شة  م��ع 
تعتر واحدا من اأهم عملئنا يف 
دولة الإمارات باعتبارنا من اأبرز 
الرئي�شيني  ال�����ش��ي��ارات  م�����وردي 
ل���ن���خ���ب���ة اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة 
املحلية والحتادية وكلنا ثقة باأن 

يف اإدارة و�شيانة املركبات باعتماد 
اأف�������ش���ل امل���ع���اي���ري وامل���م���ار����ش���ات 
و�شعادة  ل�شلمة  حتقيقا  العاملية 

املتعاملني.
ومبوجب ال�شراكة �شيتم تاأ�شي�س 
مركز ل�شيانة مركبات “تويوتا” 
العائدة ل� ور�شة حكومة دبي باإدارة 
الطرفني بطاقة ا�شتيعابية ت�شل 
يوميا  م��رك��ب��ة   200 ن��ح��و  اإىل 
الدورية  ال�شيانة  ليقدم خدمات 

دفع  وراء  �شعيا  والتقنية  الفنية 
تقودها  ال���ت���ي  ال��ت��م��ي��ز  م�����ش��رية 
مب�شتوى  ل����لرت����ق����اء  ال����ور�����ش����ة 
اخلدمات املقدمة وتر�شيخ دورها 
تقني  ميكانيكي  كمركز  املحوري 
التعاون  اأن  اإىل  لف��ت��ا  م�����ش��ت��دام 
يف  لل�شيارات”  “الفطيم  م���ع 
اأنواع  جميع  �شيانة  جم��ال  دع��م 
املركبات واملعدات ي�شب يف خدمة 
امل�شاعي الهادفة اإىل تعزيز قطاع 

مهمة  خ��ط��وة  �شتمثل  ال�����ش��راك��ة 
ب�شياراتنا  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  ب��اجت��اه 
وخدمات ما بعد البيع ف�شل عن 
متانة  و  موثوقية  على  احلفاظ 
خدماتنا  خ���لل  م���ن  م��رك��ب��ات��ن��ا 
عالية امل�شتوى واملقدمة باإ�شراف 
ف���ري���ق ف���ن���ي م����وؤه����ل م����ن خرية 
الذين يخ�شعون �شنويا  اخلراء 
التدريبات  م���ن  ����ش���اع���ات  ل���ع���دة 

املكثفة.

عالقات ا�شرتاتيجية �شاملة 
ومميزة بني الإمارات وال�شني

•• اأبوظبي-وام: 
فخامة  بها  ق��ام  التي  التاريخية  ال��زي��ارة  اإن   “ ال�شاعة  “اأخبار  ن�شرة  قالت 
جاءت  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
حافظت  التي  العميقة  وال�شراكات  املتينة  ال�شرتاتيجية  للعلقات  موؤكدة 
توؤ�شل  التي  كافة  احليوية  امل��ج��الت  �شملت  حتى  وتطورها  دميومتها  على 
وتعزيز  ل�شعبيهما  و�شعيدة  كرمية  حياة  حتقيق  على  القائم  الدولتني  لفكر 
قوتهما القت�شادية ومكانتهما الدولية يف املوؤ�شرات القت�شادية والجتماعية 
التميز  معاين  لكل  ا�شتثنائية  �شورة  للعامل  را�شمة  والثقافية  وال�شيا�شية 
�شاملة  ا�شرتاتيجية  “علقات  عنوان  وحت��ت  والزده����ار.  والتقدم  وال��ف��رادة 
اأم�س  ي��وم  للدولة  فخامته  زي��ارة  انتهاء  ومبنا�شبة  اأن��ه  اأ�شافت  ومميزة” .. 
الأول ال�شبت اأع�رب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة عن �شعادته با�شت�شافة فخامة 
ال�شراكات  من  مبزيد  تفاوؤله  عن  عر  كما  بينغ  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
ب�  ح�شابه  على  ذل��ك  عن  �شم�وه  اأع��رب  وق��د  ال�شديقني  البلدين  بني  البناءة 
قال “ ت�شرفت با�شت�شافة �شديقي العزيز فخامة الرئي�س  “ان�شتغرام” حني 
واأبنائي  جمعتني  ومميزة  جميلة  حلظات  البحر..  ق�شر  يف  بينغ  جني  �شي 
الطيبة.. مل  والأح��ادي��ث  وامل���ودة  الأل��ف��ة  �شادتها روح  م��ع فخامته  واأح��ف��ادي 
البناءة  ال�شراكات  من  مبزيد  الكبري  والتفاوؤل  امل�شرقة  ال�شورة  عنها  تغب 
بني بلدينا ال�شديقني”. واأ�شارت الن�شرة ال�شادرة ام�س عن “ مركز الإمارات 
للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية “ .. اإىل اأن ال�شعادة التي عر عنها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بزيارة فخامة الرئي�س ال�شيني لدولة 
واأثرها  الطيبة  ودللت��ه��ا  التاريخية  ال��زي��ارة  نتائج  بو�شوح  توؤكد  الإم���ارات 
الزيارة  اأن  وخا�شة  و�شعبها  وحكومتها  الإم��ارات  دول��ة  قيادة  لدى  الإيجابي 
م�شتويات  اإىل  الثنائية  بالعلقات  الرت��ق��اء  على  الدولتني  باتفاق  خرجت 
بينهما يف  التعاون  تعمق  �شاملة  ا�شرتاتيجية  �شراكة  وتاأ�شي�س علقات  اأعلى 
على  الدولتان  تعمل  التي  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز  اإىل  �شعيا  كافة  املجالت 
حتقيقها والو�شول اإىل حالة من الزدهار امل�شرتك يتفق وامل�شلحة امل�شرتكة 
اأن البيان امل�شرتك بني دولة الإم��ارات العربية  للدولتني و�شعبيهما. وذكرت 
املتحدة وجمهورية ال�شني ال�شعبية جاء موؤكدا حر�س البلدين على تعميق 
تعاونهما �شمن مبادرة “ احلزام والطريق” لإقامة علقات �شراكة جتارية 
يف  التعاون  تو�شع  وا�شتمرار  متبادلة  �شيا�شية  وثقة  م�شتدامة  وا�شتثمارية 
القطاعات القت�شادية كافة من خلل تعزيز التعاون يف املجالت ال�شيا�شية 
والقت�شادية واملالية واملجالت العلمية والتعليمية والتكنولوجية وجمالت 
الطاقة املتجددة واملياه والنفط والغاز وتعزيز التعاون يف املجالت الع�شكرية 
القن�شلي  واملجال  والإن�شانية  الثقافية  املجالت  ويف  والأم��ن  القانون  واإنفاذ 
وت�شهيل انتقال املواطنني. وتابعت اأن البيان امل�شرتك - الذي �شدر مبنا�شبة 
زيارة فخامة الرئي�س ال�شيني لدولة الإمارات- مل يغفل اآليات تنفيذ ال�شراكة 
ال�شرتاتيجية ال�شاملة بني الدولتني وتاأكيده دعم دور اآلية جلنة التعاون بني 
حتقيق  يف   2017 مايو   2 بتاريخ  املوقعة  التفاهم  ملذكرة  وفقا  احلكومتني 
اأن  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  البلدين  ال�شاملة بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأه��داف 
اإىل م�شتويات ا�شرتاتيجية  تعزيز تعاونهما يف املجالت كافة ورفع من�شوبها 
بينهما  الأم��ن��ي  التعاون  تعزيز  نحو  الدولتني  �شعي  ع��ن  ينف�شل  ل  �شاملة 
لل�شلم  تهديدا  ي�شكل  ال��ذي  الإره��اب  اأ�شكال  القاطع جلميع  الرف�س  وتاأكيد 
لدولة  ال�شيني  الرئي�س  فخامة  زي��ارة  اأن  واأو�شحت  العامليني.  وال�شتقرار 
الإم���ارات حملت ترحيب ودع��م دول��ة الإم���ارات مل��ب��ادرة “ احل��زام والطريق” 
وموا�شلة  م�شاريعه  يف  الن�شطة  امل�شاركة  على  الدولة  حر�س  على  والتاأكيد 
دعمه مبا يعزز �شراكتها التجارية وال�شتثمارية امل�شتدامة مع ال�شني ويعزز 
من حجم التبادل والتكامل التجاري معها. واأ�شافت اأن زيارة فخامة الرئي�س 
ال�شيني اإىل دولة الإم��ارات خرجت بدعم �شيني وا�شح لدور دولة الإمارات 
البناء والإيجابي يف ال�شوؤون الإقليمية والعاملية الأمر الذي ينعك�س على عمق 
والتن�شيق  التعاون  توطيد  �شرورة  وتاأكيدهما  امل�شرتكة  ال�شيا�شية  العلقات 
الق�شايا  ب�شاأن  امل�شاورات  وتعزيز  والإقليمية  الدولية  ال�شوؤون  يف  امل�شرتك 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  لتعزيز  م�شرتكة  اأر���ش��ي��ة  وت��وف��ري  والأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية 
واحلفاظ على ال�شلم والتنمية وتعهد اجلانبان مبوا�شلة تقدمي الدعم الثابت 
ووحدة  وال�شتقلل  الوطنية  بال�شيادة  املتعلقة  الق�شايا  يف  الآخ��ر  للجانب 
العلقة.  ذات  الق�شايا  من  والعديد  اجلوهرية  امل�شالح  وم��راع��اة  الأرا���ش��ي 
واأكدت اأخبار ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي .. اأن دولة الإمارات العربية 
ال�شراكة  اأن  متاما  ت��درك��ان  ال�شديقة  ال�شعبية  ال�شني  وجمهورية  املتحدة 
تنف�شل  امل�شتدامة ل  التنمية  والجتماعية وحتقيق  وال�شيا�شية  القت�شادية 
عن توطيد العمل امل�شرتك يف جمالت احلوكمة ومكافحة الف�شاد ومكافحة 
ف�شل عن  والنزاهة..  ال�شفافية  قيم  تاأكيدهما  انطلقا من  الأم��وال  غ�شل 
�شعي اجلانبني لتعزيز التوا�شل الثقايف وتطوير احلوار ب�شاأن �شيا�شات القوة 
وتعزيز  املعا�شر  والفن  الرتاث  على  واحلفاظ  الثقافية  وال�شيا�شات  الناعمة 

احلوار املنتظم يف جمال ال�شياحة امل�شتدامة.
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة راأ�س اخليمة تثمن جه�د املركز ال�طني للبحث والإنقاذ
•• راأ�س اخليمة   الفجر

عام  قائد  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  ا�شتقبل 
�شرطة راأ�س اخليمة بالإنابة، ال�شيد مبارك القحطاين 
والإنقاذ،  للبحث  الوطني  باملركز  العمليات  اإدارة  مدير 
ب�شرطة  العامون  امل���دراء  بح�شور  ل��ه،  امل��راف��ق  وال��وف��د 
ت��اأت��ي هذه  ال��ق��ي��ادة، حيث  راأ����س اخليمة، وك��ب��ار �شباط 
الزيارة �شمن اإطار تعزيز اأوجه التعاون والتن�شيق بني 

اجلانبني 

بالوفد  احل���دي���دي،  خمي�س  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  ورح����ب 
الزائر واأ�شاد بالتعاون القائم بني �شرطة راأ�س اخليمة، 
وامل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث والن����ق����اذ، حت��ق��ي��ق��اً للهدف 
يف  العمل  تطوير  اإىل  ال��رام��ي  اجلانبني  ب��ني  امل�شرتك 
جمال البحث والإنقاذ على امل�شتويني الري والبحري، 
مثمناً دور املركز الوطني للبحث والنقاذ يف �شبط اأمن 
وتاأمني  البحرية  واملُن�شاآت  امل��وان��ئ  وحماية  ال�شواحل 
املحاور  مناق�شة جمموعة من  كما مت  الإقليمية،  املياه 
التي  التطويرية  امل��ق��رتح��ات  م��ن  جمموعة  ومناق�شة 

جت�شيداً  الإم����ارة،  �شواحل  يف  وال�شتقرار  الأم���ن  تعزز 
لروؤية اأن الأمن على م�شتوى الدولة هو م�شئولية كافة 

الأجهزة الأمنية وال�شرطية.
امل��رك��ز الوطني  ال��زائ��ر م��ن  ال��وف��د  اأك���د  وم���ن جانبهم 
ال�شواحل،  ت���اأم���ني  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��م  والن����ق����اذ،  ل��ل��ب��ح��ث 
التن�شيق  على  القائم  امل�شرتك   التعاون  ه��ذا  مثمنني 
من  ال�شرطية  املجالت  كافة  يف  اجلانبني  بني  امل�شتمر 
خلل املتابعة والتعاون الدائم يف خمتلف املهام الأمنية 

ب�شرعة وكفاءة واتقان.

منال بنت حممد: اإجنازات ن�عية ملجل�س الإمارات للت�ازن بني اجلن�شني بف�شل دعم القيادة الر�شيدة
•• دبي-وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  ح��رم  اأ���ش��ادت 
را�شد  بن  حممد  بنت  منال  ال�شيخة  �شمو  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
القيادة  بدعم  اجلن�شني  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  رئي�شة  مكتوم  اآل 
التي  امل��ق��وم��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  الإم��ارات��ي��ة وحر�شها  ل��ل��م��راأة  الر�شيدة 
متكنها من ال�شطلع بدورها ك�شريك رئي�شي يف حتقيق التنمية ال�شاملة 

والإجنازات الوطنية.
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة يف  ال��دع��م تعزز ح�شور  اإن��ه بف�شل ه��ذا  وق��ال��ت �شموها 
اأنها  كما  املنا�شب  اأرق���ى  و�شغلت  القطاعات  بكافة  التخ�ش�شات  خمتلف 

حتظى مبكانة عاملية مرموقة.
اإع��ادة ت�شكيل جمل�س  ال��وزراء موؤخرا قرار  وثمنت �شموها اعتماد جمل�س 
خرات  بتنوع  م�شيدة   .. �شموها  برئا�شة  اجلن�شني  بني  للتوازن  الإم��ارات 
التن�شيق  اأه��م��ي��ة  ت��وؤك��د  وال��ت��ي  ميثلونها  ال��ت��ي  واجل��ه��ات  املجل�س  اأع�����ش��اء 
الناجحة  م�شريته  ملوا�شلة  واملحلية  الحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  وال�����ش��راك��ة 
اأجلها قبل ثلث �شنوات ويف  اأن�شئ من  وحتقيقه للأهداف الوطنية التي 
مقدمتها تقلي�س الفجوة بني اجلن�شني بكافة قطاعات الدولة من خلل 
حتقيق تكافوؤ الفر�س بني الرجل واملراأة للم�شاركة يف جهود تر�شيخ اأ�ش�س 

رفعة الدولة وتقدمها وتعزيز و�شعها مبوؤ�شرات التناف�شية العاملية.
الإعلمي حلكومة  املكتب  املجل�س يف ع�شويته كل من مدير عام  وي�شم 
دبي ونائبة رئي�شة املجل�س �شعادة منى غامن املري ووكيل وزارة املالية �شعادة 
يون�س حاجي اخلوري واملدير العام للهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء 
نورة  �شعادة  العام  الن�شائي  الحت��اد  و ومديرة  لوتاه  نا�شر  �شعادة عبداهلل 
خليفة ال�شويدي ومدير عام الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية 
�شعادة الدكتور عبدالرحمن العور ووكيل وزارة القت�شاد ل�شوؤون التجارة 
اخلارجية وال�شناعة �شعادة عبداهلل بن اأحمد اآل �شالح ووكيل وزارة تنمية 
املجتمع �شعادة �شناء حممد �شهيل ووكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني 
عبدالرحمن  عمر  الدكتور  �شعادة  الدولية  والعلقات  للت�شال  امل�شاعد 
النعيمي والأمني العام للمجل�س الأعلى للأمومة والطفولة �شعادة الرمي 
عبداهلل الفل�شي وم�شاعد املدير العام لل�شرتاتيجية والبتكار يف مكتب 
رئا�شة جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل �شعادة هدى 
الها�شمي ومدير اإدارة ال�شوؤون القانونية لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

�شعادة عبداهلل حمدان النقبي.
وهناأت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم اأع�شاء املجل�س 
النجاحات  م��ن  م��زي��د  لتحقيق  وال�����ش��داد  التوفيق  لهم  متمنية  اجل��دي��د 
والإجنازات مع فريق عمل املجل�س ،مرحبة بان�شمام �شعادة يون�س حاجي 

اخلوري وكيل وزارة املالية اإىل ع�شوية املجل�س.
واأ�شادت �شموها بجهود وزارة املالية يف دعم ملف التوازن بني اجلن�شني .. 
م�شرية اإىل اأن متثيل الوزارة يف املجل�س يوؤكد حر�س حكومة دولة الإمارات 
يف  اجلن�شني  ب��ني  للتوازن  املخ�ش�شة  احلكومية  امل��وازان��ات  ت�شمني  على 

اجلهات  كافة  مع  البناءة  وال�شراكة  النوعية  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  وتنفيذ 
العاملية  واملنظمات  املوؤ�ش�شات  مع  املثمرة  والعلقات  الدولة  يف  احلكومية 

والدول �شاحبة التجارب املميزة يف التوازن بني اجلن�شني.
املجل�س  اأن  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت  منال  ال�شيخة  �شمو  وذك���رت 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  دع��م  بف�شل  املا�شية  ال��ث��لث  ال�شنوات  خ��لل  ا�شتطاع 
وتعاون اجلهات احلكومية حتقيق العديد من الإجن��ازات يف ملف التوازن 
العلقة  ذات  الت�شريعات  واق��رتاح عدد من  �شملت مراجعة  بني اجلن�شني 
واملراأة  الرجل  بني  الفر�س  تكافوؤ  ملبداأ  تر�شيخا  اجلن�شني  بني  بالتوازن 
التوازن  حلقات  منها  عاملية  مبعايري  وم�شاريع  مبادرات  وتنفيذ  واإط��لق 
موؤ�شر  وتطوير  واق���رتاح  اجلن�شني  ب��ني  ال��ت��وازن  دل��ي��ل  وتطوير  العاملية 
�شمن  واعتماده  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  اجلن�شني  بني  ال��ت��وازن 
متثيل  ن�شبة  لزيادة  مبادرات  اإىل  بالإ�شافة  الوطنية  الرئي�شية  املوؤ�شرات 
احلكومي  بالقطاعني  ال��ق��رار  �شنع  وم��راك��ز  القيادية  املنا�شب  يف  امل���راأة 
واخلا�س وا�شت�شافة وتنظيم منتديات وفعاليات عاملية وامل�شاركة اللفتة 

يف قيادة اجلهود الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية امل�شتدامة.
الثاين  ال���دوري  اجتماعه  اجلن�شني  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  وعقد 
للعام احلايل برئا�شة �شعادة منى غامن املري نائبة رئي�شة املجل�س يف مقر 

مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء.
والتي  الأعمال  املدرجة على جدول  املو�شوعات  املجل�س عددا من  وناق�س 
جمال  يف  ال���دول���ة  تناف�شية  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  اأث����ر  ا���ش��ت��ع��را���س  ت�شمنت 
املجل�س خلل  اأطلقها  التي  املبادرات  اإجن��از  ون�شبة  التوازن بني اجلن�شني 
الجتماعات ال�شنوية حلكومة دولة الإمارات وعدد من املبادرات امل�شرتكة 

مع هيئة الأوراق املالية وال�شلع وور�س عمل التوازن بني اجلن�شني.
ورحبت �شعادة منى غامن املري باحل�شور .. معربة عن �شكرها لثقة القيادة 
للم�شاركة  الكاملة  الفر�شة  ومنحها  الإماراتية  امل��راأة  ق��درات  يف  الر�شيدة 
لفتة  جناحات  حتقيقها  يف  اأ�شهم  ما  والتنمية  البناء  م�شرية  يف  املتوازنة 

على كافة امل�شتويات داخل وخارج الدولة.
الت�شكيل اجلديد  مع  اجلن�شني  بني  للتوازن  الإم���ارات  اأن جمل�س  واأك��دت 
خلل  الناجحة  م�شريته  يعزز  ال��ذي  العمل  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  ي�شتعد 

الثلث �شنوات املا�شية.
يف  اجلن�شني  بني  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  رئي�شة  نائبة  �شعادة  وتناولت 
حديثها اأثر الت�شريعات املتعلقة بالتوازن بني اجلن�شني يف تناف�شية الدولة 
عامليا بالإ�شافة اإىل تر�شيخ ما �شمنه د�شتور الدولة من تكافوؤ يف الفر�س 

واحلقوق والواجبات بني الرجل واملراأة.
اأطلقها خلل  التي  الثلث  املبادرات  اإجن��ازات  ن�شبة  الجتماع  وا�شتعر�س 
والتي  املا�شي  �شبتمر  يف  الإم���ارات  دول��ة  حلكومة  ال�شنوية  الجتماعات 
النوع  بيانات  وق��اع��دة  الت�شريعات  جمموعة  وه��ي  ال��دول��ة  حكومة  تبنتها 
ومراجعة  ح�شر  من  النتهاء  مت  حيث   20 ×  21 وم��ب��ادرة  الجتماعي 
الت�شريعات احلالية املتعلقة بالتوازن بني اجلن�شني وحتديد مواطن القوة 
واإر�شالها  الثغرات  ل�شد  للتنفيذ  القابلة  التعديلت  واق���رتاح  وال�شعف 

وتطبيقها  امل�شتوى  عالية  منهجيات  وفق  والقت�شادية  املالية  ال�شيا�شات 
ت�شاهم يف  التي  الرئي�شية  العوامل  اأحد  باعتبارها  اآليات فعالة  من خلل 

تعزيز التوازن بني اجلن�شني على م�شتوى العامل.
الإمارات  جمل�س  بني  مكثفا  تعاونا  �شهد  امللف  هذا  اأن  �شموها  واأو�شحت 
للتوازن بني اجلن�شني ووزارة املالية خلل الفرتة املا�شية متثل يف تنظيم 
منظمات  م��ع  بالتعاون  املبتكر  النهج  ه��ذا  ح��ول  نقا�شية  جل�شة  م��ن  اأك��رث 
النقد  �شندوق  منها  املجال  ه��ذا  يف  مميزة  جت��ارب  ذات  عاملية  وموؤ�ش�شات 
املتحدة  الأمم  وهيئة  والتنمية  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون  ومنظمة  ال���دويل 

للمراأة.
وقالت �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم - مبنا�شبة انعقاد 
 2018 ل��ع��ام  ل��ل��ت��وازن ب��ني اجلن�شني  ال��ث��اين ملجل�س الإم����ارات  الج��ت��م��اع 
تنفيذ  يعتزم  املجل�س  اإن   - ت�شكيله  اإع���ادة  بعد  اجل��دي��د  للمجل�س  والأول 
للفرتة  ال�شرتاتيجية  النوعية �شمن خطته  وامل�شاريع  املبادرات  عدد من 
املقبلة لتحقيق اأهدافه املنبثقة بدورها عن روؤية الإمارات 2021 ومئوية 
الإمارات 2071 التي تهدف لأن تكون الإمارات اأف�شل دول العامل يف كافة 

املجالت.
واأ�شارت �شموها اإىل اأن املجل�س تاأ�ش�س يف عام 2015 كجهة احتادية تعمل 
تكافوؤ  حتقيق  ع��ر  اجلن�شني  ب��ني  ال��ت��وازن  يف  ال��دول��ة  ج��ه��ود  تعزيز  على 
الفر�س بني الرجل واملراأة للم�شاركة يف عملية التنمية امل�شتدامة وحتقيق 
هدف القيادة الر�شيدة بالو�شول بالإمارات لقائمة الدول الأوىل عامليا يف 
التوازن بني اجلن�شني والعمل على ت�شنيف الدولة عامليا كنموذج يحتذى 

به يف هذا املجال.
واأكدت اأن التوازن بني اجلن�شني يعد واحدا من امللفات املهمة يف الأجندة 
الوطنية التي تت�شمنها روؤية الإمارات 2021 التي ت�شعى اإىل رفع م�شتوى 
م�شاركة املراأة يف املجتمع ل�شيما على ال�شعيد القت�شادي .. م�شرية اإىل اأن 
املجل�س يعمل على حتقيق الأهداف الوطنية املوكلة اإليه من خلل اإطلق 

للجهات املعنية بكل جمال لدرا�شتها ومن ثمار هذا العمل اعتماد جمل�س 
نوعه يف  م��ن  ت�شريع  اأول  اإ���ش��دار  م�شروع  املا�شي  اإب��ري��ل  �شهر  ال���وزراء يف 

املنطقة والثاين عامليا للم�شاواة يف الرواتب والأجور بني اجلن�شني.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ب���ادرة ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ال���ن���وع الج��ت��م��اع��ي وال���ت���ي تعنى 
ال�شادرة عن اجلهات  البيانات  توثق جميع  بيانات خا�شة  قاعدة  بتطوير 
 .. النوع الجتماعي لت�شبح م�شدرا موثوقا للمعلومات  الحتادية ح�شب 
 ×  21 %64 من مبادرة  اإجن��از  %75 كما مت  اإجن��ازه��ا بن�شبة  فقد مت 
بالقطاعني  الإدارة  جمال�س  يف  امل��راأة  متثيل  ن�شبة  لزيادة  الهادفة   20
احلكومي واخلا�س اإىل %20 عام 2021 حيث ت�شل الن�شبة حاليا اإىل 
بال�شركات  و3.5%  الحتادي  امل�شتوى  على  احلكومية  باجلهات   17%

امل�شاهمة املدرجة بالأ�شواق املالية بالدولة.
وقالت �شعادة منى املري اإن جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�شني ب�شدد 
بعد  العامة  امل�شاهمة  ال�شركات  اإدارة  الن�شاء ملجال�س  دليل لرت�شح  تطوير 
هذه  لع�شوية  املوؤهلة  الن�شائية  بالقيادات  بيانات  قاعدة  بالفعل  اأجن��ز  اأن 
املزمع  الدليل  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرية   .. املالية  للأ�شواق  واإر�شالها  املجال�س 
عملية  م��ن  �شيجعل  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  م��ع  بالتعاون  اإط��لق��ه 

الرت�شح والختيار �شل�شة ومرنة واأن تكون �شمن معايري احلوكمة.
التوازن بني  دليل  ور���س عمل  با�شتمرارية  الجتماع  املجل�س خلل  ووج��ه 
القت�شادي  التعاون  منظمة  مع  بالتعاون  املقبلة  الفرتة  خلل  اجلن�شني 
والتنمية »OECD » للتوعية بدليل التوازن بني اجلن�شني واخلطوات 
الواجب اتخاذها لتعزيز بيئة عمل داعمة للنوع الجتماعي يف مكان العمل 
وحتقيق متطلبات التوازن بني اجلن�شني يف القطاعني احلكومي واخلا�س 

على م�شتوى الدولة.

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�شريفني ب�فاة والدة جل�ي بن عبدالعزيز بن م�شاعد

احلكام يهنئ�ن ال�شلطان قاب��س بذكرى ي�م النه�شة املباركة لبالده

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك 
�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة عر 
فيها عن خال�س تعازيه و �شادق موا�شاته يف وف��اة وال��دة الأم��ري جلوي بن 
عبدالعزيز بن م�شاعد اآل �شعود �شائل املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته 

و اأن ي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو 

برقيات تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  اإىل خادم احلرمني  تعزية  برقية  حاكم عجمان 
الأمري  وال��دة  بوفاة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  العزيز  عبد 

جلوي بن عبدالعزيز بن م�شاعد اآل �شعود. 
املغفور  بوفاة  موا�شاته  �شادق  و  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  وعر 
ف�شيح  ي�شكنها  واأن  بوا�شع رحمته  يتغمدها  اأن  القدير  العلى  �شائل اهلل  لها 

جناته.
كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و �شمو ال�شيخ 

اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را�شد  بن  نا�شر 
خادم احلرمني ال�شريفني.

الأعلى  املجل�س  املعل ع�شو  را�شد  �شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  كما بعث �شاحب 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
عر فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة وال��دة الأم��ري جلوي 
بن عبدالعزيز بن م�شاعد اآل �شعود.. �شائل املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�شع 

رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
القيوين  اأم  املعل ويل عهد  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة عر فيها عن 
خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة والدة الأمري جلوي بن عبدالعزيز 
واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمدها  اأن  تعاىل  امل��وىل  �شائل  �شعود..  اآل  م�شاعد  بن 

ي�شكنها ف�شيح جناته.
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

اخليمة برقية تعزية مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني.

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة، برقية تهنئة اإىل �شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س بن 

�شعيد �شلطان عمان ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة يوم النه�شة املباركة لبلده.
كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة 
ال�شارقة  حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل  ال�شيخ  و�شمو 

برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
�شلطان  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان  جللة  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 

عمان ال�شقيقة مبنا�شبة ذكرى يوم النه�شة املباركة لبلده.
كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را�شد  بن  نا�شر 

جللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد.
الأعلى  املجل�س  املعل ع�شو  را�شد  �شعود بن  ال�شيخ  ال�شمو  كما بعث �شاحب 
بن  قابو�س  ال�شلطان  اجلللة  �شاحب  اإىل  تهنئة  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
املباركة  النه�شة  يوم  مبنا�شبة  وذلك  ال�شقيقة  عمان  �شلطنة  �شلطان  �شعيد 

لبلده.
القيوين  اأم  املعل ويل عهد  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب اجلللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
�شعيد  ب��ن  قابو�س  ال�شلطان  جللة  اإىل  تهنئة  برقية  اخليمة  راأ����س  حاكم 

�شلطان عمان ال�شقيقة مبنا�شبة ذكرى يوم النه�شة املباركة لبلده.
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

اخليمة برقية تهنئة مماثلة اإىل جللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد.

احلكام يهنئ�ن الرئي�س امل�شري بذكرى ث�رة 23 ي�لي�
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي 
 23 ث��ورة  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 

يوليو.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى 
رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 

جمهورية م�شر العربية وذلك مبنا�شبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
كما بعث �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و �شمو ال�شيخ 
اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را�شد  بن  نا�شر 

فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.

الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعل  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 

جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
القيوين  اأم  عهد  ويل  املعل  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي رئي�س 

جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 

اخليمة برقية تهنئة مماثلة اىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.

�شلطان بن زايد يهنئ �شلطان 
عمان بي�م النه�شة املباركة 

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شقيقة  عمان  �شلطان  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان  جللة  اإىل  تهنئة  برقية 
مبنا�شبة ذكرى يوم النه�شة املباركة لبلده. واأعرب �شموه يف برقيته عن اأ�شدق 
قابو�س  ال�شلطان  وال�شعادة جلللة  ال�شحة  بدوام  التمنيات  واأطيب  التهاين 
ال�شقيق دوام التقدم والزده��ار.. م�شيدا �شموه بالعلقات  بن �شعيد ول�شعبه 

الأخوية التي تربط دولة الإمارات و�شلطنة عمان يف �شتى املجالت.

�شلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني ال�شريفني 

ب�فاة والدة جل�ي بن عبد العزيز بن م�شاعد
•• اأبوظبي - وام:

بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
اآل  بن عبدالعزيز  �شلمان  امللك  ال�شريفني  اإىل خادم احلرمني  تعزية  برقية 
�شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة عر فيها عن خال�س تعازيه و 
�شادق موا�شاته بوفاة والدة الأمري جلوي بن عبدالعزيز بن م�شاعد اآل �شعود 

.. �شائل املوىل تعاىل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته.

�شرطة دبي تكرم اأول �شينية تقدم معاملة مبركز ال�شرطة الذكي
•• دبي-وام:

كرمت الإدارة العامة للذكاء الإ�شطناعي يف �شرطة دبي “ليو تبينغ” 
على  الأول  الذكي  ال�شرطة  مبركز  ذكية  معاملة  قدمت  �شينية  اأول 
م�شتوى املنطقة والعامل يف منطقة “�شيتي ووك” وذلك �شمن الإ�شبوع 

الإماراتي – ال�شيني ومنحتها تذكرة طريان مفتوحة الوجهة.
للذكاء  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ال���رزوق���ي  ن��ا���ش��ر  خ��ال��د  العميد  واأك����د 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اإط���ار ح��ر���س  ال��ت��ك��رمي ج��اء يف  ه��ذا  اأن  ال�شطناعي 

ل�شرطة دبي على ت�شجيع املواطنني واملقيمني على ا�شتخدام اخلدمات 
الذكية.. م�شرياً اإىل اأن “ليو تبينغ” كانت اأول فرد من اأبناء اجلالية 
الذكي  ال�شرطة  مركز  يف  معاملة  يقدم  ال��دول��ة  يف  املقيمة  ال�شينية 
ليو  وتقدمت  ب�شري.  تدخل  اأي  دون  املا�شي  �شبتمر  �شهر  يف  وذل��ك 
تبينغ بال�شكر للقيادة العامة ل�شرطة دبي على مفاجاأتها بهذا التكرمي 
نظري ا�شتخدامها للخدمات الذكية يف مركز ال�شرطة الذكي موؤكدًة اأن 
هذا التكرمي اأ�شعدها واعترته خطوة ت�شجع على ا�شتخدام اخلدمات 
ا�شتخدام خدمات  املجتمع. وحول جتربتها يف  اأف��راد  الذكية من قبل 

مركز ال�شرطة الذكي قالت ليو تبينغ اإنها علمت بوجود مركز �شرطة 
يف منطقة �شيتي ووك، فتوجهت اإليه لتقدمي معاملة لكن عند دخولها 
اإليه فوجئت ب�شكله احلديث الذي يغاير كل مراكز ال�شرطة التقليدية 

ومل تكن ت�شدق اأنها تتواجد فعًل يف مركز �شرطة.
املتوفرة  الذكية  للخدمات  ال�شتثنائي  بامل�شتوى  فوجئت  اأنها  واأك��دت 
اإىل �شابط  وال�شهلة يف تقدمي معاملتها اإىل جانب قيامها بالتحدث 
ال�شرطة املناوب من خلل “الفيديو كونفرن�س” م�شرية اإىل اأن مدة 

تقدميها للمعاملة مل تتجاوز دقيقتني.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

اأجنزت �شركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�شاندة” م�شروع اإن�شاء 
“ الذي  الرية  احلياة  لإدارة  الدليجة  “ مركز  مرافق  و�شيانة 
نفذته ل�شالح هيئة البيئة � اأبوظبي على م�شاحة 520 األف مرت 

مربع.
 � البيئة  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��ب��ارك  خليفة  رزان  �شعادة  وق��ال��ت 
اأبوظبي اإن م�شروع “ مركز الدليجة لإدارة احلياة الرية” - الذي 
تديره الهيئة - يعتر مركزا فريدا والأول من نوعه يف املنطقة 
من حيث الت�شميم واحلجم وت�شعى الهيئة من خلله اإىل توفري 
بالنقرا�س عن  املهددة  الرية  واإكثار احليوانات  مرافق حلماية 
طريق الحتفاظ مبجموعات م�شتدامة من خلل برامج الإكثار 

واإعادة الإطلق يف موائلها الطبيعة.
ي�شم حوايل  ال��ذي   - املركز  الهيئة ومن خلل هذا  اأن  واأ�شافت 
واإدارة  برعاية  تقوم   - خمتلفة  اأن���واع  اأرب��ع��ة  م��ن  راأ����س   6300
وغزال  ال��ع��رب��ي  امل��ه��ا  مثل  للنقرا�س  معر�شة  حم���ددة  ف�شائل 
“ اأبو حراب” عن طريق  الرمي والغزال اجلبلي واملها الأفريقي 

حت�شني التنوع اجليني ل�شمان ا�شتدامتها.
واأ�شارت اإىل اأن فريق الباحثني بالهيئة يطبق خطط اإدارة وتكاثر 
بهدف  وذل��ك  العاملية  املعايري  باأعلى  ومنهجية  علمية  بطريقة 
املحلية  الإط��لق  برامج  اإدراجها �شمن  ليتم  ت�شكيل قطيع عاملي 
م�شتوى  على  الأخ��رى  الدولية  وال��رام��ج  وخارجها  املحميات  يف 
املنطقة للإ�شهام يف اإعادتها اإىل موائلها الطبيعية لتعي�س حياتها 
الطبيعية بعد التاأكد من توفر جميع مقومات احلماية اللزمة.

القريب- بجعل مركز  امل�شتقبل  اأملها - يف  �شعادتها عن  واأعربت 
م�شت�شفى  ي�شم  اإذ  الإك���ث���ار  ج��ه��ود  يف  متميزا  م��رك��زا  ال��دل��ي��ج��ة 

بيطريا ومركزا تعليميا لن�شر الوعي حول اأهمية الأنواع الرية 
املهددة بالنقرا�س وكونها جزءا مرتبطا ارتباطا وثيقا بثقافتنا 

وتاريخنا ي�شتحق املحافظة عليه للأجيال القادمة.
م���ن ج��ه��ت��ه اأف�����اد امل��ه��ن��د���س ���ش��وي��دان را����ش���د ال��ظ��اه��ري الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة اأبوظبي للخدمات العامة “ م�شاندة” بالإنابة 
باأن ال�شركة تنفذ هذه امل�شاريع يف اإطار حر�شها على جت�شيد روؤية 
اأبوظبي نحو حتقيق التوازن ما بني النمو واحلفاظ على البيئة 

املهددة  الرية  الأن��واع  باأهمية  الوعي  ون�شر  البيولوجي  والتنوع 
بالنقرا�س واملحافظة عليها.

وفيما يخ�س ال�شتدامة البيئية .. اأو�شح الظاهري اأن “ م�شاندة” 
طبقت اأعلى املعايري اخلا�شة باحلفاظ على البيئة نظرا لطبيعة 
امل�شروع اخلا�شة .. م�شريا اإىل اأن جميع مواد امل�شروع قابلة لإعادة 

التدوير ومبا يحقق اأق�شى املتطلبات البيئية املنا�شبة.
امل�شروع  اإجن������از  خ����لل  م�شاندة”   “ ال����ت����زام  ال���ظ���اه���ري  واأك������د 

تنفيذ  يف  وم�شتدامة  اإبداعية  حلول  بتبني  اخلا�شة  بالتوجيهات 
باأ�شرع وقت  الكاملة للم�شاريع  امل�شاريع بحيث توفر الحتياجات 

وباأق�شى قدر من الوفر يف التكلفة.
- ح�شب  الأ�شلية  امل�شروع  تكلفة  اأن  الرغم من  على  اأن��ه  واأ�شاف 
العقد بلغت 20،58 مليون درهم - اإل اأن “ م�شاندة” ا�شتطاعت 
توفري ما يزيد عن 2،5 مليون درهم لت�شل قيمة امل�شروع النهائية 
اإىل 18.08 مليون درهم دون اأن يوؤثر ذلك على مكونات امل�شروع 

اأو حجم العمل املطلوب.
2010 - مركزا  اإن�شاوؤه عام  الدليجة - الذي بداأ  ويعد م�شروع 
متميزا يف جهود الإكثار وحماية الأنواع الرية املهددة بالنقرا�س 

حيث يعد موطنا لأكرث من 6 اآلف حيوان.
على  التغلب  م��ن  متكنت  م�شاندة”   “ اأن  اإىل  ال��ظ��اه��ري  ول��ف��ت 
التحديات التي واجهتها خلل اإجناز امل�شروع ويف مقدمتها عمل 
ت�شميم ينا�شب الظروف اخلا�شة باحليوانات املهددة بالنقرا�س 
مع درا�شة كاملة لدورة الن�شاط اليومي باحلظائر وكذلك الدورة 
اخلا�شة بتح�شني احليوانات �شد الأمرا�س بجانب مراعاة توفري 
ممكن  ح��د  اأق�شى  اإىل  احل��ي��وان��ات  �شلمة  حتقق  التي  ال��ظ��روف 
وانعك�س ذلك على طرق الإن�شاء ونوعية املواد امل�شتخدمة وما مت 
اإليه من معاجلات لعدة حتديات فنية مت التغلب عليها  التو�شل 

بنجاح.
الإمارات  ولدولة  اأبوظبي  ملكانة  اإ�شافة  امل�شروع ميثل  اأن  واعتر 
امل�شتوى  على  ال�شباقة  ومبادراتها  احل�شاري  دوره��ا  يعزز  حيث 
احليوانات  ورع��اي��ة  ال��ري��ة  احل��ي��اة  ح��م��اي��ة  يخ�س  فيما  ال��ع��امل��ي 
اإطلقها للحياة الرية مرة  واإعادة  واإكثارها  املهددة بالنقرا�س 
اأخ��رى وهو ما يحوز تقدير واهتمام كل املعنيني باحلياة الرية 

على م�شتوى العامل.

•• اأبوظبي-وام:

ور�شة  خ��لل   - اأب��وظ��ب��ي   - امل���دين  للدفاع  العامة  الإدارة  بحثت 
واحلريق  “الطوارئ  اإدارة  خطط  جاهزية  تعميم   - متخ�ش�شة 
و�شلمة احلياة” يف قطاع امل�شت�شفيات ا�شتنادا اإىل النتائج الناجحة 
للتمرين ال�شرتاتيجي الذي جرى تطبيقه موؤخرا بالتعاون مع 
امل�شاركة  اجلهات  من  وع��دد  اأبوظبي  كلينك  كليفلند  م�شت�شفى 

والذي متيز بقدر عايل من الكفاءة والحرتافية.
والتحديات  امل�شتفادة  ال��درو���س  خل�شة  ال��ور���ش��ة  وا�شتعر�شت 
امل�شت�شفيات  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  ورك���زت  التح�شني  وف��ر���س 

وال�شركاء عند التعامل مع حوادث احلريق واحلوادث الطارئة.
كلينك  كليفلند  م�شت�شفى  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي   - ال��ور���ش��ة  اف��ت��ت��ح 
الدفاع  ع��ام  م��دي��ر  الكتبي  معيوف  حممد  العميد   - ب��اأب��وظ��ب��ي 
العزيز  عبد  اهلل  عبد  املهند�س  �شعادة  بح�شور  اأبوظبي   - امل��دين 
ال�شام�شي رئي�س مبادلة للرعاية ال�شحية واملقدم املهند�س �شامل 
اأبوظبي”  مدين  “دفاع  يف  العمليات  اإدارة  مدير  احلب�شي  ها�شم 
وممثلني عن اجلهات احلكومية وعدد من �شباط �شرطة اأبوظبي 
امل�شت�شفى �شتيفان عبد النور  والدفاع املدين. ح�شر الور�شة من 
اإدارة  رزقي مدير  واملهند�س حممد  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 
الرامج  دع��م  اأول  كمال مدير  دان��ة  واملهند�شة  واجل���ودة  امل��راف��ق 
والأمن  احلماية  خ��دم��ات  اإدارة  مدير  امل���ازم  وفي�شل  والأن��ظ��م��ة 
ناق�شت  الور�شة  اأن  الكتبي  العميد  وذك��ر  امل��وظ��ف��ني.   م��ن  وع��دد 
الأفكار الإيجابية لدعم جهود التطوير للرتقاء بالأداء لتحقيق 
ا�شرتاتيجية التخطيط لإدارة الطوارئ ب�شكل عام واإدارة طوارئ 
امل�شتجيبة  ال��ف��رق  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ب�شكل خ��ا���س  احل��ري��ق 
خدمات  بفاعلية  اجلمهور  ثقة  وزي��ادة  العامة  ال�شلمة  لتحقيق 

الدفاع املدين واجلهات امل�شتجيبة وامل�شاندة يف اإمارة اأبوظبي.
يف  اجلهود  لتعزيز  امل�شرتك  التمرين  نتائج  تعميم  اأهمية  واأك��د 
تطبيق خطط ال�شتجابة للحالت الطارئة والتعامل معها بفاعلية 
ومنهجية وتقدمي امل�شاعدة وفق جتربة عملية جرى تنفيذها مبا 
من  امل�شتويات.  اأع��ل��ى  وف��ق  الأداء  موا�شلة  على  ال��ق��درة  ي�شمن 
ال�شحية  للرعاية  مبادلة  حر�س  ال�شام�شي  املهند�س  اأك��د  جانبه 
اأبوظبي وتعزيز  العامة للدفاع املدين -  الإدارة  التعاون مع  على 
املتخ�ش�شة  الور�س  اأهمية  اإىل  .. لفتا  املوؤ�ش�شي  العمل  منظومة 

والتحديث  التطوير  بجهود  للرتقاء  ال�شرتاتيجية  والتمارين 
التي تنتهجها دولة الإمارات يف جمالت الرعاية ال�شحية.

واأ�شار اإىل التزام مبادلة للرعاية ال�شحية بروؤية القيادة الر�شيدة 
لتقدمي الرعاية ال�شحية املتميزة وا�شتثمار الو�شائل والإمكانات 
اأن�شطة  ودعم  للعاملني  واملعرفية  العلمية  القدرات  لتنمية  كافة 
التنمية  والإ���ش��ه��ام يف حتقيق  م��وؤه��ل��ة  ك����وادر  واإع�����داد  ال�����ش��لم��ة 
امل�����ش��ت��دام��ة وال��ت��م��ي��ز يف جم���ال ال�����ش��لم��ة وال���ش��ت��ج��اب��ة خلطط 
اأن  احلب�شي  املهند�س  املقدم  اأو�شح  املعتمدة. من جهته  الطوارئ 

فريق  على  اأ�شا�شي  ب�شكل  يعتمد  الطوارئ  خطط  جاهزية  جناح 
التن�شيق  خ���لل  م��ن  الأرواح  و���ش��لم��ة  ال���ط���وارئ  عمليات  اإدارة 
امل�شبق والتعاون مع اجلهات امل�شتجيبة واجلهات امل�شغلة للمن�شاآت 
الإج����راءات  ات��خ��اذ  م�شوؤولية  عاتقهم  على  تقع  وال��ت��ي  ال�شحية 
احلالت  م��ع  الفعلية  املواجهة  واإج����راءات  الح��رتازي��ة  الوقائية 
الطارئة .. لفتا اإىل اأهمية ملحظات امل�شاركني بهدف الرتقاء 
بال�شكل  وا�شتثمارها  اخل��دم��ات  اأف�شل  وتقدمي  الأداء  مب�شتوى 

الأمثل متا�شيا مع اأف�شل املمار�شات املطبقة يف هذا املجال.
ق�شم  رئ��ي�����س  ال�شريفي  �شعيد  حم��م��د  النقيب  ق���ال  ناحيته  م��ن 
اإن  اأبوظبي  امل��دين-  للدفاع  العامة  الإدارة  العمليات يف  تخطيط 
احلفاظ على الأرواح واملمتلكات تعد من الأهداف ال�شرتاتيجية 
اإىل  ا�شتنادا  اأبوظبي”  م��دين  “دفاع  حتقيقها  على  تعمل  التي 

موؤ�شرات يتم مراجعتها �شنويا .
واأو�شح اأن تعميم نتائج التمارين الناجحة ي�شهم يف رفع م�شتوى 
اجلاهزية وا�شتعداد اجلهات املعنية للتعامل مع احلالت الطارئة 
والتوعية  ال��ط��وارئ  م��ع  التعامل  ثقافة  ون�شر  الأم��ث��ل  بال�شكل 
املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  يف  العمليات  اإدارة  وكانت  ب�شاأنها. 
كلينك  كليفلند  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  اأ�شهمت  قد  اأبوظبي   -
قيادة  مركز  وتفعيل  ال�شرتاتيجي  التمرين  اإمت���ام  يف  اأبوظبي 
احلدث مب�شاركة عدد من اجلهات احلكومية من خلل تطبيق 
يف  اللوج�شتي  وال��دع��م  ال�شتجابة  بخطط  املتعلقة  الإج�����راءات 
التعامل مع احلالت الطارئة وقيا�س م�شتوى ال�شتعدادات وطرق 
التوا�شل ومراجعة اإجراءات الإخلء والتبليغ ونقاط التجمع اإىل 
اإدارة  معايري  اأعلى  وتطبيق  املتاحة  امل��وارد  من  ال�شتفادة  جانب 
املمار�شات  اأف�شل  وفق  الأرواح  و�شلمة  احلريق  واإدارة  الطوارئ 

املتقدمة يف الكفاءة والتميز.

•• القاهرة-وام:

ت�شارك دولة المارات يف اأعمال الدورة ال�27 للجنة التن�شيق 
التي  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  عن  املنبثقة  واملتابعة 
بح�شور  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة  مبقر  ام�س  ب��داأت 

ممثلني عن الدول العربية واملنظمات العربية املتخ�ش�شة.
تراأ�س وفد الدولة �شعادة حممد �شالح �شلواح م�شت�شار وزير 
التفاقيات  اإدارة  م��ن  �شليمان  ب��ن  اأح��م��د  وي�شم  الق��ت�����ش��اد 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال��ل��ج��ان امل�����ش��رتك��ة ب�����وزارة الق��ت�����ش��اد. وقال 

املنظمات  ادارة  مدير  ال��ق��ادر  عبد  خري  حممد  اأول  امل�شت�شار 
يناق�س  الجتماع  اإن  العربية  باجلامعة  العربية  والحت���ادات 
املوازنات  اأه��م��ه��ا  ال��ب��ن��ود  ع����ددا م��ن  اأي����ام  م���دى خم�شة  ع��ل��ى 
للعامني  املتخ�ش�شة  العربية  للمنظمات  والرامج  واخلطط 
2018-2019. ويتناول الجتماع تعديل اتفاقيات الن�شاء 
النظمة  م��ع  ي��ت��واف��ق  مب��ا  املتخ�ش�شة  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمات 
وقرارات  املتخ�ش�شة  العربية  للمنظمات  امل��وح��دة  وال��ل��وائ��ح 
العمل  مبنظمات  اخلا�شة  والجتماعي  القت�شادي  املجل�س 

العربي امل�شرتك.

•• اأبوظبي-الفجر:

بالتعاون مع بنك  اأبوظبي،  الأمن اجلنائي ب�شرطة  الظفرة يف قطاع  نظمت مديرية �شرطة منطقة 
الدم التابع ل�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية »�شحة«، حملة ترع بالدم يف مبنى املديرية، مب�شاركة 

�شباط  ومنت�شبني من املديرية وذلك �شمن مبادرات عام زايد 2018. 
تاأتي  احلملة  اإن  ال�شرطية،  املراكز  ل�شوؤون  املديرية  مدير  نائب  البقمي،  عا�شة  �شامل  العقيد  وق��ال 
اأبوظبي يف عام زايد جت�شيداً لروؤيتها وا�شرتاتيجيتها يف مد ج�شور التوا�شل  �شمن مبادرات �شرطة 
مع خمتلف الدوائر واملوؤ�ش�شات، وتعزيزاً لنهج املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » 
العقيد  واأو�شح  الإن�شاين.  العمل  ون�شر ثقافة  التطوعي  العمل  اأر�شى دعائم  وال��ذي  ث��راه«  طيب اهلل 
عتيق خمي�س الري�شي، نائب مدير املديرية لل�شوؤون الإدارية والعمليات، وامل�شرف على احلملة، اأن هذا 
الن�شاط هو عمل وطني واإن�شاين وجمتمعي، يهدف اإىل ن�شر ثقافة الترع بالدم الذي يعتر �شريان 

احلياة من اأجل اإنقاذ حياة املر�شى، ف�شًل عن توفري متطلبات ال�شلمة والأمن لأفراد املجتمع.

الإمارات ت�شارك يف اأعمال الدورة ال�27 
للمجل�س القت�شادي والجتماعي العربي

حملة تربع بالدم يف مديرية �شرطة الظفرة

•• اأبوظبي –الفجر:

العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت 
جديدة،  رقمية  خدمة   13 والبلديات 
لتج�شيد  ���ش��ع��ي��ه��ا  اإط�����ار  ���ش��م��ن  وذل�����ك 
والروؤية  الرقمي  التحول  وتنفيذ خطة 
الع�شرية امل�شتمدة من قياداتنا احلكيمة 
والرتقاء  الأداء  احلري�شة على تطوير 
باخلدمات التي حتقق تطلعات املجتمع 
وت�شاهم يف اإ�شعاد اأفراده، وبالوقت ذاته 
ال�شتجابة ملتطلبات التنمية امل�شتدامة، 
كمثال  اأب��وظ��ب��ي  و�شمعة  �شمة  وت��ع��زي��ز 
التنموي  امل�����ش��روع  ع��ل��ى جن���اح  م�����ش��رف 

ال�شامل اإقليمياً وعربياً وعاملياً.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك�������د ����ش���ع���ادة ����ش���ي���ف بدر 
مدينة  لبلدية  العام  املدير   - القبي�شي 
يف  التكنولوجيا  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي، 
والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة 
ال��ث��لث ع�شرة  اإط���لق اخل��دم��ات  اأن   -

�شل�شلة  م���ن  ك��ح��ل��ق��ة  ت���اأت���ي  اجل����دي����دة 
الرقمي  ال��ت��ح��ول  م�����ش��روع  م��ن  مت�شلة 
الكامل للخدمات البلدية على م�شتوى 
 – ال��و���ش��ول  ال��دائ��رة وال���ذي ي�شتهدف 
تدريجيا – اإىل امل�شتوى 100 % من 

اخلدمات الرقمية.
اإطلق  م��وا���ش��ل��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
اخل��دم��ات ال��رق��م��ي��ة ت��ب��اع��اً ي��ت��واف��ق مع 
و�شول  املتعاملني  وتطلعات  متطلبات 
اإىل اأعلى م�شتوى الر�شا العام من قبل 
ال�شرتاتيجيني،  وال�����ش��رك��اء  امل��ج��ت��م��ع 
ك��م��ا ت��ق��ع ه���ذه اخل���دم���ات ���ش��م��ن اإط���ار 
التحول  اإىل  الهادفة  ال��دائ��رة  م��ب��ادرات 
ال���رق���م���ي ال���ك���ام���ل ل���ل���خ���دم���ات، وال����ذي 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��ه  وج��ه 
اأبوظبي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
اهلل(  )حفظه  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
ل��لرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات ك��اف��ة وف��ق��اً لنهج 

ال�شديدة،  احل��ك��ي��م��ة  وروؤي����ت����ه  ���ش��م��وه 
اإ�شعاد  ن��ت��ائ��ج��ه ع��ن��د  ت��ق��ف  ل���ن  وال�����ذي 
املتعاملني وح�شب بل اإن فوائده �شتكون 
منها  ع��دة حم���اور  و�شتوؤثر يف  م��ت��ع��ددة 
البلدية،  ل��دى  الت�شغيلية  الكفاءة  رف��ع 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، وت�����ش��ري��ع وترية 
واأ�شار  الم������ارة.  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ن��م��و 
اأن ا�شتخدام اخلدمات الرقمية  �شعادته 
املراجعني  ع�����دد  ت��ق��ل��ي�����س  ي�����ش��ت��ه��دف 
اخلدمات  تقدمي  يتم  بحيث  للبلديات 
�شريعة  ب�����ش��ورة  للمتعاملني  ال��ب��ل��دي��ة 
مطالبني  يكونوا  لن  اإنهم  حيث  وذاتية 
ل��لن��ت��ظ��ار وتقدمي  ال��ب��ل��دي��ات  ب���زي���ارة 
الوثائق املدعمة املطلوبة للح�شول على 
�شيكون  اأن��ه  �شعادته  واأو�شح  خدماتهم. 
املبا�شرة  امل��ن��اف��ع  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��ال��ك 
والغري املبا�شرة للتحول الرقمي الكامل 
خلدمات البلدية، كمنافع توؤدي اإىل رفع 
الكفاءة الت�شغيلية لدى البلدية، ومنافع 

بيئية، واجتماعية واقت�شادية.
يف  التكنولوجيا  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  واأ����ش���اف 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات اأن 
الدائرة ت�شتخدم – لأول مرة – الذكاء 
خدمة  يف  وتوظيفه   )AI( ال�شناعي 
ال�شرتاتيجيني  وال�����ش��رك��اء  املتعاملني 
م�شتويات  اأع��ل��ى  اإىل  ال��و���ش��ول  ب��ه��دف 

الأداء يف تقدمي اخلدمات.
ال���ذك���اء  ن���ظ���ام  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واأو������ش�����ح 
ال�شناعي ي�شاهم يف تقلي�س مدة اإجناز 
يومي  م��ن  املكانية  البيانات  معاملت 
اأق����ل م���ن دق��ي��ق��ة، ك��م��ا يتيح  اإىل  ع��م��ل 
ال��ن��ظ��ام ت���ق���دمي خ���دم���ات وح���زم���ة من 
والفورية  املتكاملة  واملعلومات  البيانات 
اختلف  ع��ل��ى  الأرا����ش���ي  ق�شائم  ب�����ش��اأن 
اأن���واع���ه���ا، ح��ي��ث مي��ك��ن احل�����ش��ول على 
ب�شري  ت��دخ��ل  اأي  دون  اخل��دم��ات  ه���ذه 
البلدية،  موظفي  قبل  م��ن  تقليدي  اأو 
وم���ا ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل ���ش��وى ال��دخ��ول اإىل 

حلظياً  خدماته  على  للح�شول  النظام 
وبوقت يقا�س بالثواين. واأكد �شعادته اأن 
والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة 
الرقمية  اخل��دم��ات  اإط��لق  م�شتمرة يف 
مع  الو�شول  بهدف  ومرحلياً  منهجيا 
نهاية العام احلايل اإىل ن�شبة 100 % 

من اخلدمات الرقمية املتكاملة.
حمد  املهند�س  اأك���د  ذات���ه  ال�شعيد  على 
البيانات  اإدارة  مدير  الرا�شدي  حممد 
امل��ك��ان��ي��ة يف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي اأن 
ت�شمل  ال��رق��م��ي��ة اجل���دي���دة  اخل���دم���ات 
و  ل��ل�����ش��رك��ات  خم�ش�شة  خ��دم��ات   10
اخلدمات  اأم�����ا  ل�����لأف�����راد،  خ���دم���ات   3
فتت�شمن:  ال�������ش���رك���ات  اإىل  امل���وج���ه���ة 
ت�شليم زوايا الأرا�شي – جديدة، ت�شليم 
ت�شليم زوايا  – موؤقتة،  الأرا���ش��ي  زواي��ا 
الأرا�شي – اإعادة، ت�شليم زوايا الأرا�شي 
لغر�س الدرا�شة، معاينة تقريبية ملوقع 
الأر��������س، امل�����ش��ح ال��ن��ه��ائ��ي حل����دود بناء 

القبلة، مراجعة  الأر���س، حتديد اجتاه 
ت��رك��ي��ز امل��ب��ن��ى وال�������ش���ور، ال����ش���رتاك يف 
توفري  امل�شاحية،  املحطات  �شبكة  نظام 

اإحداثيات نقطة م�شاحية مرجعية.
فهي:  للأفراد  اأما اخلدمات اخل�ش�شة 
معاينة  املوؤقتة،  الأرا���ش��ي  زواي��ا  ت�شليم 
اجتاه  حت��دي��د  الأر�����س،  مل��وق��ع  تقريبية 
املتعاملني  اأن  البلدية  ون��وه��ت  القبلة. 
ميكنهم احل�شول على جميع اخلدمات 
ال��رق��م��ي��ة ال�����ش��ال��ف��ة ال���ذك���ر م���ن خلل 
https:// ال���ت���ايل:   ال���راب���ط  زي�����ارة 
s m a r t h u b .a d m .g o v .

الدخول  قبل  يتوجب  اأن���ه  م�شرية   ae
الت�شجيل  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ب���واب���ة ال���دخ���ول ال���ذك���ي لدولة  ���ش��م��ن 
)�شمارت  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
با�س(، وميكن لأي مواطن لديه ح�شاب 
على هذا املوقع اأن ي�شتفيد مبا�شرة من 

اخلدمات الرقمية.

����ش���م���ن الإط�����������ار ذات��������ه ك����ان����ت دائ�������رة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات قد 
العام احلايل  املا�شي من  اأبريل  اأطلقت 
اأربع خدمات رقمية �شملت )�شند ملكية، 
���ش��ه��ادة اأم����لك، ���ش��ه��ادة ب��ح��ث، خمطط 
اخلدمات  من�شة  ممت  �شُ وق��د  اأر����س(، 
املتعاملني  جلميع  متاحة  تكون  بحيث 
)اأب����وظ����ب����ي،  ال����ث����لث����ة  ال����ب����ل����دي����ات  يف 
نافذة  تطوير  مت  كما  الظفرة(،  العني، 
العديد  ت�شمل  والتي  املوحدة  اخلدمات 
م���ن اخل����دم����ات ال��رق��م��ي��ة ول��ت�����ش��ك��ل يف 
جم��م��وع��ه��ا م��ن��ظ��وم��ة م����ن اخل���دم���ات 
اأثر  لها  �شيكون  التي  املتكاملة  الرقمية 
املتعاملني  كبري يف ال�شتجابة ملتطلبات 

وحتقيق تطلعاتهم. 
واأط��ل��ق��ت ال���دائ���رة يف ي��ون��ي��و م��ن العام 
11 خدمة رقمية جديدة على  احل��ايل 
)بلدية  اأبوظبي  اإم��ارة  بلديات  م�شتوى 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، ب��ل��دي��ة ال��ع��ني، بلدية 

اجلديدة:  اخل��دم��ات  لت�شمل  الظفرة(، 
فتح ح�شاب �شركة، طلب تنفيذ مدخل- 
خمرج، طلب تنفيذ مواقف، طلب تنفيذ 
ط��ري��ق خ��دم��ة، ط��ل��ب حت��وي��ل خدمات، 
طلب ت�شوية اأر�س دفان، ت�شريح خيمة 
ت�شريح  الق�شيمة،  ح��دود  داخ��ل  موؤقتة 
 – الق�شيمة  داخل حدود  �شيارات  مظلة 
رخ�شة  م�شكن،  �شيانة  رخ�شة  �شكني، 
اأف���راد نحو  رف��ع ���ش��ور، رخ�شة فتح ب��اب 
ال�����ش��ارع بعر�س م��رت. وب��ه��ذا ي��ك��ون قد 
من  البلدية  تقدمه  م��ا  جم��م��وع  و���ش��ل 
 199 اىل  ال��ي��وم  حتى  رقمية  خ��دم��ات 

خدمة.

دائرة التخطيط العمراين والبلديات توا�سل االرتقاء بخدماتها الرقمية 

اإطالق 13 خدمة رقمية جديدة يف جمال البيانات املكانية لل�شركات والأفراد وا�شتخدام الذكاء ال�شناعي خلدمة املتعاملني

»دفاع مدين« اأب�ظبي تبحث تعميم نتائج جاهزية خطط اإدارة الط�ارئ بقطاع امل�شت�شفيات

»م�شاندة« تنجز اإن�شاء و�شيانة مرافق »مركز الدليجة لإدارة احلياة الربية«

»بلدية ال�شارقة« حت�ل 
اختبارات مهند�شي مكاتب 
ال�شت�شارات اإىل اإلكرتونية

•• ال�شارقة-وام:

ال�����ش��ارق��ة ع��ن حت��وي��ل الختبارات  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 

الفئة  الهند�شية  ال�شت�شارات  مكاتب  ملهند�شي  الإن�شائية 
الرابعة اإىل اإلكرتونية وذلك يف اإطار حر�س قطاع الهند�شة 
واملباين يف البلدية على مواكبة التطور الكبري يف الإمارة 
وتقدمي  �شهولة  وبكل  الكرتوين  ب�شكل  اخلدمات  وتقدمي 
على  واجل��ه��د  ال��وق��ت  واخت�شار  الأم��ث��ل  بال�شكل  خدماتها 
بن  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  املهند�س  ال�شيخ  وق��ال  املتعاملني. 
ماجد القا�شمي مدير اإدارة تراخي�س البناء يف بلدية مدينة 
ال�شارقة اأنه مت دمج ثلثة مراحل من الختبار “حتريري 
 3 اإل���ك���رتوين م��دت��ه  و���ش��ف��ه��ي وبرامج” يف اخ��ت��ب��ار واح���د 
�شابقا  املتبع  الج���راء  وف��ق  اأي���ام عمل   5 م��ن  ب��دل  �شاعات 
والذي كان يتم من خلله تقدمي 3 امتحانات حتتاج اإىل 
اأط��ول وتتطلب من املهند�س النجاح بها جميعها اما  وقت 
بعد حتويل المتحان اإىل الكرتوين فيتم حتديد النتيجة 
فوراً بعد الإنهاء من الختبار. واأ�شار اإىل اأن التقدمي على 
خدمات  لق�شم  الأمامية  املن�شدة  خ��لل  من  يتم  اخلدمة 
مبنى  يف  الخ��ت��ب��ارات  قاعة  يف  والختبار  البناء  تراخي�س 
يتم  اأنه  واأ�شاف  النا�شرية.  العامة مبنطقة  ال�شحة  اإدارة 
الإن�شائي  الت�شميم  ت�شمل  جم��الت   5 يف  املهند�س  اختبار 
والتحليل الإن�شائي واملعلومات الهند�شية العامة والرامج 
 20 ال��رن��ام��ج  يختار  حيث  املعتمدة  والأك����واد  الإن�شائية 
ليتم طرحها  الأ�شئلة  �شوؤال من بني جمموعة كبرية من 

على املهند�س اخلا�شع للختبار.
وا����ش���ار اىل ان���ه مت اج����راء اخ��ت��ب��ارات جت��ري��ب��ي��ة ل��ع��دد من 
لدرا�شة  اجلامعات  م��ن  الخت�شا�س  وذوي  ال�شت�شاريني 
ال�شابقة  ال���ي���دوي���ة  الخ���ت���ب���ارات  ب���ني  امل��ع��ي��اري��ة  امل���ق���ارن���ة 
يخت�شر  الأخ��ري  اأن  وتبني  اجلديد  اللكرتوين  والختبار 
ال��وق��ت واجل��ه��د وي�����ش��اه��م يف ���ش��رع��ة الإجن�����از وب��ن��اء على 
الختبار  يحتاجها  التي  الزمنية  املدة  حتديد  مت  الدرا�شة 

ودرجة النجاح.
واأكد ال�شيخ املهند�س حممد بن عبداهلل بن ماجد القا�شمي 
عمل  منظومة  اإط���ار  يف  تعمل  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  بلدية  اأن 
م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي وحت��ر���س ع��ل��ى مواكبة 
توجهات الإمارة يف جميع املجالت ومنها التحول الرقمي 
يف تقدمي جميع اخلدمات من اأجل الت�شهيل على املتعاملني 

وتعمل على حتويل بيئة العمل اإىل رقمية بالكامل.
ي��ذك��ر اأن ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ب�����ش��دد حت��وي��ل جميع 
خدماتها وتعاملتها اإىل رقمية من خلل برنامج “ �شابق 
روؤيتها  لتحقيق  كبري  بجهد  البلدية  عليه  تعمل  “ الذي 
�شهولة  بكل  تقدمي خدماتها  اإىل  الرامية  وا�شرتاتيجيتها 
وي�����ش��ر وت��وف��ر ال��وق��ت واجل��ه��د وت��ع��ك�����س م��واك��ب��ة التحول 

الرقمي الكبري.
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•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شعادة  اأبوظبي  ل�شرطة  ور�شة عمل  ناق�شت 
املبادرات  وتعزيز  العمل  بيئة  يف  والإيجابية 
ال����ت����ي حت���ف���ز وت���ر����ش���خ ذل�����ك امل���ف���ه���وم لدى 

العاملني.
اإ�شعاد  م��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي  ال��ور���ش��ة  ورك����زت 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة يف قطاع  ال��ع��ام��ل��ني والإي��ج��اب��ي��ة 
ال�شعادة  �شفراء  وبح�شور  الب�شرية،   امل���وارد 
واليجابية من قطاعات ال�شرطة،على اأهمية 
قيم الإيجابية وال�شعادة ون�شرها بني الأفراد.

وت��ط��رق��ت ال��ن��ق��ي��ب وج�����دان امل���ط���ريي مدير 
تعزيز  يف  اأبوظبي  �شرطة  جهود  اإىل  امل��رك��ز، 
، برت�شيخ  اإيجابية  للعاملني  بيئة جمتمعية 
ق��ي��م وم���ب���ادئ ال�����ش��ع��ادة وحت��ق��ي��ق م��زي��د من 
،ح�شب  اجل��ان��ب  ه��ذا  الإيجابية يف  امل��وؤ���ش��رات 
الإيجابية  و  ل��ل�����ش��ع��ادة  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  

وم�شرعات ال�شعادة.
ب�شرطة  ال��ع��ام��ل��ني  اإ���ش��ع��اد  م��رك��ز  اإن  وق��ال��ت 
اأبوظبي، ي�شعى دوماً اإىل تنظيم ور�س العمل 
ال�شعادة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  لن�شر  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 

والطاقة الإيجابية لدى العاملني.

•• دبي-الفجر:

ال�شرتاتيجية  ل��ل�����ش��راك��ة  ام���ت���دادا 
ب����ني ه��ي��ئ��ة ال����ط����رق وامل���وا����ش���لت 
وال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
منظومة  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  امل���رت���ك���زة 
ع���م���ل م���ت���ك���ام���ل���ة ت����دع����م ال��������روؤى 
وا�شتكمال  دب��ي،  لإم��ارة  امل�شتقبلية 
ل�شرتاتيجية  التنفيذية  للخطة 
مع  تتفق  ال��ت��ي  امل��روري��ة  ال�شلمة 
خ��ط��ة دب���ي ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وخطة 
ال�����ش��لم��ة امل���روري���ة امل��ع��ت��م��دة على 
م�شتوى الإمارة، مبا يحقق الهدف 
ال�شرتاتيجي لإمارة دبي لأن تكون 
ال�شتقرار  ي�����ش��وده��ا  اآم��ن��ة  م��دي��ن��ة 
التنمية  اأ���ش��ا���ش��ي��ات  فيها  وت��رت���ش��خ 

باملحافظة على الأرواح واملمتلكات،
واملوا�شلت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
عن  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  والقيادة 
لإدارة  ال��ت��ج��ري��ب��ي  ال��ت�����ش��غ��ي��ل  ب����دء 
احلوادث املرورية على �شارع ال�شيخ 
حممد ب��ن زاي���د ب��ط��ول ق��راب��ة 70 
اعتباراً  واحد،  عام  وملدة  كيلومرتا، 
�شبتمر  �شهر  م��ن   16 ت��اري��خ  م��ن 
ال�شريع  ال��ت��دخ��ل  ب���ه���دف  امل��ق��ب��ل، 
املت�شببة يف احلوادث  املركبة  لإزالة 
التي  املركبات  اأو  الب�شيطة  املرورية 
وتخفيف  ال���ط���رق���ات،  يف  ت��ت��ع��ط��ل 
الزدح��ام امل��روري، وتنظيم احلركة 
املرورية يف موقع احلادث، واخت�شار 
وقت اإزالة املركبات يف احلوادث، اإىل 
جانب تفادي وق��وع ح��وادث ثانوية 

نتيجة للزدحام املفاجئ.
ج���������اء ذل���������ك خ���������لل الج�����ت�����م�����اع 
�شعادة  ع���ق���ده  ال������ذي  ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي 
ورئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر 
الطرق  هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�س 
اللواء  ����ش���ع���ادة  م���ع  وامل����وا�����ش����لت، 
القائد  امل�������ري  خ��ل��ي��ف��ه  اهلل  ع���ب���د 
اللواء  بح�شور  دب��ي،  ل�شرطة  العام 
�شعيد بن هويدي  ال�شلل  الدكتور 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال��ف��ل���ش��ي 
لل�شوؤون الإدارية، والذي مت خلله 
بحث تعزيز التعاون والتن�شيق بني 

م�شروع  وا���ش��ت��ع��را���س  اجل���ان���ب���ني، 
الذكية،  امل��روري��ة  الأن��ظ��م��ة  تو�شعة 
وحت�شيل خمالفات املركبات املنتهية 
ال��رتخ��ي�����س، وذل����ك يف خ��ط��وة من 
اخلدمات  مبعايري  الرت��ق��اء  �شاأنها 
املقدمة يف اإمارة دبي وتوظيف ُجّل 
والتقنيات  والإم��ك��ان��ي��ات  ال��ط��اق��ات 
اأعلى  على  التحتية  البنية  لتكون 
املكانة  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  م�����ش��ت��وى، 

العاملية التي ترتبع عليها الإمارة.
الت�شغيل  اجل���ان���ب���ان  وا���ش��ت��ع��ر���س 
احلوادث  اإدارة  مل�شروع  التجريبي 
تطبيقه  ���ش��ي��ب��داأ  ال�����ذي  امل����روري����ة، 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ���ش��ارع  على 
وف���ق���اً  امل����ق����ب����ل،  ���ش��ب��ت��م��ر   16 يف 
لأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات ال���ع���امل���ي���ة يف 
الدول املتقدمة مرورياً، حيث اتفق 
العمل  فريق  متركز  على  الطرفان 
يف غرفة القيادة وال�شيطرة ب�شرطة 
ال��ع��م��ل لعملية  اآل��ي��ة  دب����ي، وو���ش��ع 
العمليات  غ���رف���ة  ب����ني  ال���ت���وا����ش���ل 
واملركبات  امل���روري  التحكم  ومركز 
وفقاً  امل�شروع  و�شي�شهم  امل��واق��ع،  يف 
يف  الهيئة  اأجرتها  التي  للدرا�شات 
والتكاليف  الزدح�����ام�����ات  خ��ف�����س 
 ،25% ب��ن�����ش��ب��ة  ب���ه���ا  امل���رت���ب���ط���ة 
التي  الإ�شافية  التكاليف  وت��وف��ري 

وتوجيه  دب�����ي،  ���ش��رط��ة  ت��ت��ح��م��ل��ه��ا 
جهودها لتكثيف ال�شبطية املرورية 
وتقليل  احل�������وادث،  يف  وال��ت��ح��ق��ي��ق 
املركبات  لإزال����ة  امل�����ش��ت��غ��رق  ال��وق��ت 
واكت�شاف  ال��ط��ري��ق،  م��ن  املت�شررة 
احل�����وادث وال��ت��دخ��ل ال�����ش��ري��ع قبل 
وقوع  اأو  كبرية  ازدح��ام��ات  ح�شول 
تقدمي  جانب  اإىل  ثانوية،  ح���وادث 
امل�شاعدة لأ�شحاب املركبات املتعطلة 
امل�شارات  ع���ن  اإزال���ت���ه���ا  خ����لل  م���ن 
اأ�شحاب  م��ع  والتن�شيق  الرئي�شية 

املركبات لإزالتها ب�شورة فورية.
واأك�������دت ال��ه��ي��ئ��ة اأن���ه���ا ت�����ش��ع��ى من 
ت��ق��دمي الدعم  اإىل  امل�����ش��روع  خ��لل 
احل����وادث  اإدارة  اأث���ن���اء  ال��ل��وج�����ش��ت��ي 
امل���روري���ة، م��ن خ���لل ت��وف��ري طرق 
املرورية  التحويلت  واإج��راء  بديلة 

وغريها.
ا�شتعرا�س  الج���ت���م���اع  خ����لل  ومت 
ال���ت���و����ش���ع يف الأن���ظ���م���ة  م���������ش����روع 
الطرق  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ذك��ي��ة  امل����روري����ة 
وامل�����وا������ش�����لت، ال�������ذي ي���ع���د اأح����د 
)م�شار  البتكار  خمتر  خمرجات 
اعتمده  ال����ذي   ،)2030 ال��ه��ي��ئ��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

ت�شميم  وي��ت�����ش��م��ن  اهلل(،  )رع�����اه 
متكاملة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وت���ن���ف���ي���ذ 
اإمارة  للأنظمة املرورية الذكية يف 
واإن�شاء مركز حتكم جديد يف  دبي 
املرورية،  احل��رك��ة  لإدارة  الر�شاء 
تغطية  ن�شبة  زي����ادة  اإىل  وي��ه��دف 
بالأنظمة  ب��الإم��ارة  ال��ط��رق  �شبكة 
حاليا   11% الذكية من  املرورية 
ر�شد  زم��ن  وحت�شني   ،60% اإىل 
احل�����وادث والزدح����ام����ات يف طرق 
الإم�����ارة و���ش��رع��ة ال���ش��ت��ج��اب��ة لها، 
وتوفري املعلومات املرورية الفورية 
الطرق  �شبكة  حالة  عن  للجمهور 
عر اللوحات اللكرتونية املتغرية 
الذكية،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اجل���دي���دة 
وزيادة كفاءة اإدارة احلركة املرورية 
الكرى مثل  الفعاليات  يف مناطق 

)معر�س اك�شبو 2020(.
وناق�س اجلانبان مو�شوع حت�شيل 
املنتهية  امل�����رك�����ب�����ات  خم����ال����ف����ات 
التي يزيد عددها على  الرتخي�س 
التفاق  ومت  مركبة،  األ��ف   269
على تكثيف عمليات �شبط املركبات 
الكرتونيا،  وخم��ال��ف��ت��ه��ا  امل��ن��ت��ه��ي��ة 
التوعوية  احل�����م�����لت  وت���ك���ث���ي���ف 
واإب���راز م��دى خطورة ع��دم جتديد 
ا�شتخدامها  وع����واق����ب  امل���رك���ب���ات 

على الطرقات، كما ناق�شا مو�شوع 
حوادث الدراجات الهوائية، وجهود 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي يف 
املخالفة  ال��دراج��ات  وحجز  �شبط 
ل����ق����ان����ون ا����ش���ت���خ���دام ال�����دراج�����ات 
بلغ  حيث  دب��ي،  اإم���ارة  يف  الهوائية 
عدد الدراجات التي مت حجزها يف 
عام 2017 قرابة 1700 دراجة، 
متطلبات  ا���ش��ت��ع��را���س  اأي�����ش��اً  ومت 
ال�شلمة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
واأهمية  دب����ي،  اإم�����ارة  يف  امل���روري���ة 
مل�شتخدمي  امل�����روري�����ة  ال���ت���وع���ي���ة 

الطريق.
الطاير  م���ط���ر  �����ش����ع����ادة  واأ�������ش������اد 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  ب��ع��لق��ة 
ب���ني ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���لت 
وال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي، 
يخ�س  فيما  والتن�شيق  وال��ت��ع��اون 
اإدارة احلركة وال�شبطية املرورية، 
الجتماعات  مبخرجات  اأ���ش��اد  كما 
التن�شيقية بني اجلانبني باعتبارها 
ملناق�شة  م��ب��ا���ش��رة  ت���وا����ش���ل  ق���ن���اة 
اجلانبني،  ب��ني  العمل  م�شتجدات 
ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى املواطنني  ي��ع��ود  مب��ا 

واملقيمني يف اإمارة دبي.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ش���ع���ادة ال���ل���واء 
هذه  اإن  امل�����ري:  خ��ل��ي��ف��ه  اهلل  ع��ب��د 

الجتماعات التن�شيقية التي يجري 
عقدها بني القيادة العامة ل�شرطة 
واملوا�شلت،  ال��ط��رق  وه��ي��ئ��ة  دب���ي 
�شالح  يف  ي�شب  كبري  م���ردود  لها 
ويكثف  امل�شرتك،  والعمل  الإم���ارة 
التعاون لتحقيق الأهداف الرامية 
ون�شر  والأم�����ان،  الأم���ن  ب�شط  اإىل 
الطماأنينة وال�شعادة، بني املواطنني 
واملقيمني على هذه الأر�س الطيبة. 
الطرق  هيئة  من  الجتماع  ح�شر 
واملوا�شلت ال�شيد عبداهلل يو�شف 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  علي  اآل 
البنا  ح�شني  وال�شيد  الرتخي�س، 
للمرور،  التنفيذي  الإدارة  م��دي��ر 
وال�شيد اأحمد الكعبي مدير الإدارة 
ح�شره  فيما  للمالية،  التنفيذي 
دبي،  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
ال��غ��ي��ث��ي مدير  ع���ب���داهلل  ال��ع��م��ي��د 
الهيئات  لأم�����ن  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
والعميد  وال�����ط�����وارئ،  وامل���ن�������ش���اآت 
�شيف مهري املزروعي مدير الإدارة 
املهند�س  والعميد  للمرور،  العامة 
خالد علي غامن املري نائب مدير 
ل�شوؤون  للعمليات  العامة  الإدارة 
ال�شباط،  م��ن  وع���دد  الت�����ش��الت، 
الطرق  الإدارات يف هيئة  ومديري 

واملوا�شلت.

•• اأبوظبي-وام:

املا�شية  اجلمعة  ليلة  العامل  �شهد 
اأطول خ�شوف كلي للقمر يف القرن 
ال���واح���د وال��ع�����ش��ري��ن ح��ي��ث بلغت 
م��دت��ه ���ش��اع��ة و 42 دق��ي��ق��ة و 57 
اأق�شر  �شهد  قد  كان  فيما   .. ثانية 
القرن  ه��ذا  يف  للقمر  كلي  خ�شوف 

يف الرابع من اأبريل عام 2005.
وق����ال م��رك��ز ال��ف��ل��ك ال����دويل - يف 
ب���داأ بدخول  ال��ق��م��ر  اإن  ل��ه -  ب��ي��ان 
ال�شاعة  يف  ال���ظ���ل  ���ش��ب��ه  م��ن��ط��ق��ة 
الإمارات  بتوقيت  م�شاء   09:15
وب������������داأ اخل�����������ش�����وف اجل������زئ������ي يف 
بينما   .. م�شاء   10:24 ال�شاعة 
ال�شاعة  يف  ال��ك��ل��ي  اخل�����ش��وف  ب����داأ 
اخل�شوف  وو�شل  م�شاء   11:30
اإىل ذروته يف ال�شاعة 00:22 من 
�شباح يوم ال�شبت بتوقيت الإمارات 
وانتهي اخل�شوف الكلي يف ال�شاعة 

انتهي  ح��ني  يف  �شباحا   01:12
ال�شاعة  يف  اجل����زئ����ي  اخل�������ش���وف 
القمر  وخ����رج  ���ش��ب��اح��ا   02:19
ال��ظ��ل وانتهي  ���ش��ب��ه  م���ن م��ن��ط��ق��ة 
ال�شاعة  يف  كامل  ب�شكل  اخل�شوف 
ال�شبت. اأم�س  �شباح  03:29 من 

دائما  اأن اخل�شوف يحدث  واأ�شاف 
البدر  ط��ور  القمر يف  يكون  عندما 
ال�شم�س  ت���ك���ون  اخل�������ش���وف  وع���ن���د 
ا�شتقامة  ع��ل��ى  وال��ق��م��ر  والأر�������س 
واح��دة وتكون الأر���س يف املنت�شف 
وب���ال���ت���ايل ي���دخ���ل ال���ق���م���ر يف ظل 

الأر�س وحتجب عنه اأ�شعة ال�شم�س 
ن�����راه وق����ت اخل�����ش��وف الكلي  ف���ل 
م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة اأم���ا فعليا 
اخل�شوف  وقت  القمر  يختفي  فل 
الكلي ب�شبب انك�شار اأ�شعة ال�شم�س 
عن ح��واف الأر���س ب�شبب الغلف 

اجلوي الأر�شي.
يلحظ  ل  ع����ادة  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ار 
ملعان  ع��ل��ى  اخ���ت���لف  اأي  ال��را���ش��د 
دقيقة   45-30 اأول  يف  ال��ق��م��ر 
القمر  لأن  اخل�����ش��وف  ب���داي���ة  م���ن 
الأوىل  م��راح��ل��ه  وق��ت��ه��ا يف  ي��ك��ون 

داخل منطقة �شبه الظل ول تكون 
الأر���س قد حجبت قدرا كافيا من 
ال�����ش��م�����س مي��ك��ن ملحظته  اأ���ش��ع��ة 

بالعني املجردة.
اأن م���ا مي��ي��ز يوم  امل���رك���ز  واأو�����ش����ح 
�شيكون  املريخ  كوكب  اأن  اخل�شوف 
ال��ي��وم وعند  ن��ف�����س  ال��ت��ق��اب��ل يف  يف 
ال��ت��ق��اب��ل ي��ك��ون ال��ك��وك��ب والأر�����س 
وال�����ش��م�����س ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ام��ة واح���دة 
وهذا  املنت�شف،  يف  الأر����س  وتكون 
اأن ال�شم�س والكوكب يكونان  يعني 
متقابلن يف ال�شماء ولذلك ت�شمى 
اأن  ح��ني  ويف  بالتقابل..  ال��ظ��اه��رة 
يوم  �شيحدث  امل��ري��خ  كوكب  تقابل 
اجل��م��ع��ة 27 ي��ول��ي��و ف�����اإن اأق����رب 
�شتكون  الأر���س  وب��ني  بينه  م�شافة 
ي��ول��ي��و حيث   31 ال���ث���لث���اء  ي����وم 
58 مليون  بينهما  امل�شافة  �شتكون 
ك��م وي��ح��دث تقابل امل��ري��خ م��رة كل 

�شنتني.

بهدف التدخل ال�سريع الإزالة املركبات املتعطلة اأو املت�سببة يف احلوادث

)طرق دبي( و )ال�شرطة( تتفقان على بدء الت�شغيل التجريبي لإدارة احل�ادث املرورية 16 �شبتمرب

ور�شة ل�شرطة اأب�ظبي تناق�س »ال�شعادة والإيجابية يف العمل 

اإدراكها  امل�شافر  على  خط�ات   10
ل�شفر اآمن و�شهل الإجراءات

•• دبي- الفجر:

دبي،  �شرطة  م��ن  امل��ك��ون  ممتعا”،  �شفرك  “ ليكن  حملة  عمل  فريق  دع��ا 
داناتا،  و�شركة  دب��ي،  وجمارك  الأج��ان��ب،  و�شوؤون  للإقامة  العامة  والإدارة 
اإىل  امل�شافرين  دب���ي،  الإم����ارات وف���لي  امل���دين، وط���ريان  ال��ط��ريان  وهيئة 
اأن  موؤكدين  �شفرهم،  رح��لت  انطلق  قبل  رئي�شية  خطوات  ب�10  الوعي 
و�شريعة  و�شهلة  اأمنة  رحلتهم  جعل  يف  �شت�شاهم  الهامة  اخل��ط��وات  ه��ذه 

الإجراءات.
اأُعلن عن ت�شكيله يوم  واأكد فريق عمل حملة “ ليكن �شفرك ممتعا”، الذي 
الأحد املا�شي خلل موؤمتر �شحايف يف مطارات دبي، اأن احلملة تهدف اإىل 
ن�شائح  وتقدمي  املطارات،  املتبعة يف  الأمنية  بالإجراءات  امل�شافرين  توعية 
لهم بكيفية اجلاهزية لإنهاء هذه الإجراءات ب�شهولة وي�شر خا�شة يف وقت 

الذروة وخلل فرتة ال�شيف.
العامة  الإدارة  الأمنية يف  التوعية  اإدارة  الفل�شي مدير  ال�شيد بطي  واأكد 
لإ�شعاد املجتمع يف �شرطة دبي اأن اخلطوات الع�شر تتمثل اأولها يف �شرورة 
اإملام امل�شافر بقوانني البلد الذي يود زيارته ليتجنب الوقوع يف اأية م�شاكل 
ال�شوؤال عما  امل�شافر يف  اأهمية عدم تردد  اإىل  اأو م�شائلت قانونية، م�شرياً 
اخلارجية  وزارة  لدى  تواجدي  برنامج  يف  والت�شجيل  القوانني،  من  يهمه 

بالن�شبة للمواطنني.
واأ�شار اإىل اأن اخلطوة الثانية   تتمثل يف �شرورة التاأكد من �شلحية جواز 
ال�شفر والتاأ�شريات اللزمة لكافة البلدان التي �شي�شافر اإليها امل�شافر ومن 
الوجهة  فقط  ولي�س  الرحلة  خ��لل  فيها  البيانات  �شحة  ومطابقة  معه 

الرئي�شية.
املطار  امل�شافر يف  يتواجد  اأن  تتمثل يف �شرورة  الثالثة  اأن اخلطوة  واأو�شح 
قبل وقت كاف من الرحلة )3 �شاعات على الأقل( ليتفادى التوتر والقلق 
اإنهاء جميع  بالرحلة، وبالتايل  اللحاق  التاأخر من  اللذان ي�شاحبان فكرة 

الإجراءات الأمنية للمطار و�شركات الطريان ب�شهولة.
ولفت اإىل اأن اخلطوة الرابعة تتمثل يف جتنب ارتداء الأ�شياء املعدنية، واإذا 
لزم الأمر اأن يبادر بنزعها قبل عبوره جهاز التفتي�س، وو�شعها يف ال�شندوق 
التي  الأح��ذي��ة  اأو  والأح��زم��ة  واملفاتيح  النقال  كالهاتف  لذلك  املخ�ش�س 

حتتوي على اأي مادة معدنية وغريها.
احلقائب  يف  ال�شوائل  حمل  جتنب  يف  تتمثل  اخلام�شة  اخل��ط��وة  اأن  وب��ني 
يزيد  اأن  على  الأط��ف��ال  كحليب  منها  ال�شروري  با�شتثناء  باليد  املحمولة 
العبوات عن  تزيد جميع  واأّل  حجم العبوة الواحدة اأكرث من )100( مل، 

)1000( مل، حتى ل يتم م�شادرتها.
اإذا كان  اأن يتاأكد امل�شافر  ولفت اإىل اأن اخلطوة ال�شاد�شة تتمثل يف �شرورة 
لديه اأي اأدوية يتطلب الأمر اأخذها معه با�شتمرار اأو اأجهزة طبية معدنية 
اأو �شمادات، واأن تكون ُم�شرحة بو�شفة طبية وعليه  مو�شوعة يف ج�شمه، 

اإبرازها عندما يطلب منك ذلك.
واأكد اأن اخلطوة ال�شابعة تتمثل يف جتنب حمل حقائب لأ�شخا�س ل يعرفهم 
امل�شافر كج�شر عبور لتهريب مواد  ا�شتخدام  امل�شافر لأنه قد يكون قد مت 

ممنوعة اأو خطرة الأمر الذي يعر�شه للم�شاءلة القانونية.
عن  ان�شغاله  اأو  امل�شافر  اإغ��ف��ال  ع��دم  يف  تتمثل  الثامنة  اخل��ط��وة  اأن  وب��ني 
كان،  مهما  �شبب  لأي  ناظريه  عن  بعيداً  تركها  وع��دم  والأمتعة  احلقائب 
���ش��واء خ��لل تنفيذ امل��ع��ام��لت اأو اأث��ن��اء ان��ت��ظ��ار م��وع��د اق���لع ال��رح��ل��ة، اأو 

التجوال للت�شوق، حتى ل ين�شاها اأو تكون �شبباً يف تاأخره عن رحلته.
واأكد اأن اخلطوة التا�شعة تتمثل يف �شرورة عدم املبالغة يف ح�شور املودعني 
وامل�شتقبلني من الأهل والأق��ارب اإىل املطار كون ذلك ي�شاعد على تخفيف 

�شدة الزدحام حول مبنى املطار واملناطق املحيطة به.
ولفت اإىل اأن اخلطوة العا�شرة »الأخرية والهامة« تتمثل يف �شرورة معرفة 
اأي من  �شياع  اأو  فقدان  وق��ت احلاجة كحالة  بال�شرطة يف  الت�شال  اأرق��ام 
الأمتعة اأو الوثائق وذلك على رقم مركز الت�شال يف �شرطة دبي 901، اأو  
 9714  5044595 الرقم  على  املطار  �شرطة  يف  املعثورات  مكاتب  على 
املبنى  + يف   9714  5041758 الرقم  وعلى   ،1 رق��م  املبنى  وذل��ك يف   +
وعلى الرقم 5051230 9714  وذلك يف املبنى 3 اأو التوا�شل على   ،2

. ap.airport@dubaipolice.gov.ae :الريد الإلكرتوين

•• دبي -وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل ن��ا���ش��ر ب���ن ث���اين ال��ه��ام��ل��ي وزي����ر امل����وارد 
وزير  اأري��ج��ا  مي�شجانو  وم��ع��ايل  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
وال��ع��م��ل يف جمهورية  ل��ل�����ش��وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���دول���ة 
الثنائية  العلقات  الدميوقراطية  الفيدرالية  اإثيوبيا 

بني البلدين ال�شديقني يف جمالت العمل.
�شبل تطوير   - دب��ي  ال��ذي عقد يف   - اللقاء  وا�شتعر�س 
التعاقدي  العمل  دورة  ادارة  اطار  يف  خ�شو�شا  التعاون 

املوؤقت للعمالة الثيويبة يف الدولة.
واأكد معايل نا�شر الهاملي عمق العلقات ال�شرتاتيجية 

التي تربط البلدين وثمن م�شاهمة العمالة الثيوبية 
الوزير  ا�شتعر�س  جانبه  من  بالدولة.  العمل  �شوق  يف 
بار�شال  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  م�����ش��ت��ج��دات  الأث���ي���وب���ي 
بلده  حر�س  موؤكدا   .. اخل��ارج  اىل  الثيوبية  العمالة 
الثيوبية  ال����ش���ت���ق���دام  وك������الت  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ل�شمان ار�شال العمالة مبا يتوافق مع ت�شريعات الدول 
امل�شتقبلة. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم يف 

جمال القوى العاملة قريبا.
املوارد  النعيمي وكيل وزارة  الدكتور عمر  اللقاء  ح�شر 
والعلقات  ل��لت�����ش��ال  امل�����ش��اع��د  وال��ت��وط��ني  ال��ب�����ش��ري��ة 

الدولية.

الإمارات واثي�بيا تبحثان التعاون 
يف جمالت العمل

مركز الفلك الدويل : العامل �شهد اأط�ل خ�ش�ف كلي للقمر يف القرن ال� 21 

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2018/4574    

املنذر : عقارات الغرير - ذ م م 
املنذر اليه : مطعم وحلويات �شري مغل - �س ذ م م  )جمهول حمل القامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اإىل املنذر اليها لنذارها بالآتي : 
ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 832.142.50 درهم بدل الإيجار من تاريخ 2017/11/1 وحتى 
تاريخ 2018/7/31 قيمة ال�شيكات املرجتعة دون �شرف ارقام )000005 و 000006 و 000007( 
امل�شحوبة على بنك الإمارات دبي الوطني وما ي�شتجد من بدل اإيجار من تاريخ 2018/8/1 
اإيجار �شنوي وقدره 1.290.670 درهم  وذلك خلل �شهر واحد من تاريخ  اأ�شام بدل  على 
ا�شتلمكم هذا الإخطار واإل الإخلء وت�شليم العني املوؤجرة خالية من ال�شواغل وال�شاغلني 

مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة ببدل الإيجار عن فرتة �شغل املاأجور دون �شداد. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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•• اأم القيوين- وام:

ووقاية  ال�شحة  وزارة  وكيل  العلماء  �شليم  حممد  الدكتور  �شعادة  اأك��د 
املناطق الطبية وتعمل على درا�شة  ال��وزارة تتابع احتياجات  اأن  املجتمع 
وتوفري املتطلبات اللزمة لتقدمي خدمات رعاية �شحية متميزة ت�شعد 

املجتمع وتطابق اأف�شل املعايري العاملية.
الدكتور يو�شف  �شعادته يرافقه  بها  جاء ذلك خلل جولة تفقدية قام 
اأم  م�شت�شفى  اىل  امل�شت�شفيات  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  ال�شركال  حممد 
املن�شاآت  يف  املقدمة  ال�شحية  الرعاية  م�شتوى  على  للوقوف  القيوين 
ال�شحية التابعة للوزارة لتتما�شى مع اأرقى املمار�شات العاملية و معايري 
تاأتي يف  التفقدية  اإن جولته  العلماء  الدكتور  وق��ال  ال��دويل.  العتماد 

ال�شحية  الرعاية  لتقدمي  الهادفة  ال���وزارة  ا�شرتاتيجية  تطبيق  اإط��ار 
ال�شاملة واملتكاملة واتخاذ التدابري اللزمة ل�شمان الأداء املتميز وبناء 
ت�شريعي  اإطار  اإىل توفري  بالإ�شافة  ال�شحية  وال�شلمة  اأنظمة اجلودة 
حيوي وتقدمي خدمات اإدارية متميزة و تر�شيخ ثقافة البتكار.. م�شريا 
املقدمة  وكفاءة اخلدمات  ج��ودة  �شياق احلر�س على  تاأتي يف  زيارته  اأن 

للمر�شى واملراجعني.
�شامل جلميع  باإجراء ح�شر   - الزيارة  العلماء - خلل  الدكتور  ووج��ه 
اأق�شامه  جميع  يف  امل�شت�شفى  يحتاجها  ال��ت��ي  الت�شغيلية  الإح��ت��ي��اج��ات 
والتاأكد من اإدارة ال�شيانة عر تطبيق برامج الوزارة لل�شيانة الوقائية 
ا�شرت�شادي  دليل  خ��لل  م��ن  ال��ط��ارئ��ة  وال�شيانة  املخططة  وال�شيانة 

و�شراء اأحدث اأجهزة غ�شيل كلى وفق معايري الوزارة.

•• منطقة الظفرة
 – لطيفة جابر

�شهدت م�شابقات مهرجان ليوا للرطب،  
من�شور  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  املقام 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د  بن 
والذي  الرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء 
تنظمه جلنة اإدارة املهرجانات والرامج 
الثقافية والرتاثية باأبوظبي، يف مدينة 
لغاية  وي�شتمر  الظفرة  مبنطقة  ل��ي��وا 
28 يوليو اجلاري، مناف�شات قوية بني 
الرابع،  ي��وم��ه  امل�����ش��ارك��ني يف  امل��زارع��ني 
مزاينة  يف  الأول  امل���رك���ز  ذه����ب  ح��ي��ث 
»قما�شة  اإىل  ب���وم���ع���ان  ف���ئ���ة  ال����رط����ب 
»�شلهام  اخلنيزي  فئة  وعن  املزروعي«، 
�شلة  اأج���م���ل  م�����ش��اب��ق��ة  امل����زروع����ي«، ويف 
»هلل  الأول  امل��رك��ز  ح�شد  فقد  رط��ب 

املزروعي«.
املزروعي  ال�����ش��ي��د ع��ب��ي��د خ��ل��ف��ان   وت����وج 
التخطيط  اإدارة  مدير  املهرجان  مدير 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  يف  وامل�����ش��اري��ع 
والرامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 
مدير  املن�شوري،  علي  مبارك  بح�شور 
مزاينة الرطب باملهرجان، الفائزين يف 
امل�شابقة، وذلك على  املراكز الأوىل من 

امل�شرح الرئي�شي للمهرجان.
الرطب  مزاينة  م�شابقة  نتائج   وكانت 
ف���ئ���ة ب���وم���ع���ان ق����د اأ�����ش����ف����رت ع����ن فوز 
ق���م���ا����ش���ة ����ش���ي���ف ب���ط���ي امل�����زروع�����ي من 
ويف  الأول،  باملركز  الغويطات  منطقة 
املرر  �شامل  �شعيد  حممد  الثاين  املركز 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ال���رم���ل���ة ال���و����ش���ط���ى، ويف 
املرر  علي مر�شد  م��ريه  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
�شيح اخل��ري اجل��دي��د، ويف  م��ن منطقة 
املركز الرابع جابر علي مر�شد خمي�س 
املركز  ويف  النابتية،  منطقة  م��ن  امل���رر 
اخلام�س �شريعه عامر جديد املن�شوري 

من منطقة �شيح اخلري.
علي  من�شور  ال�شاد�س  املركز  يف   وجاء 
���ش��ل��م��ان حم��م��د امل���زروع���ي م��ن منطقة 
معلي  اأحمد  ال�شابع  املركز  ويف  لط��ري، 
اخلري،  �شيح  منطقة  م��ن  امل���رر  مر�شد 
مر�شد  على  العبده  الثامن  امل��رك��ز  ويف 
املركز  ويف  النابتية،  منطقة  م��ن  امل���رر 

املرر  خمي�س  مر�شد  علي  عبيد  التا�شع 
من منطقة النابتية، ويف املركز العا�شر 
ع���ف���راء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��ه��ام��ل��ي من 

منطقة ال�شوط
فئة  ال��رط��ب  مزاينة  م�شابقة  و�شجلت 
اخلنيزي تقدم �شلهام حرمو�س �شعيد 
�شالح املزروعي من منطقة كيه باملركز 
�شعيد  حميد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  الأول، 
منطقة  م��ن  ال��ع��ري��اين  �شلطان  حممد 
عي�شى  حمد  الثالث  املركز  ويف  الوقن، 
املدركة،  منطقة  م��ن  امل��زروع��ي  حبيب 
ويف امل���رك���ز ال���راب���ع ع��ي�����ش��ة حم��م��د بن 
املركز  ال��وق��ن، ويف  م��ن منطقة  دوي�����س 
امل��رر من  علي مر�شد  اخلام�س خمي�س 

منطقة النابتية.
فاطمه  اإىل  ال�������ش���اد����س  امل���رك���ز  وذه�����ب 
���ش��ع��ي��د حم��م��د ال��ع��ري��اين م���ن منطقة 
الوقن، ويف املركز ال�شابع �شعيد حممد 
الرملة  منطقة  م��ن  امل���رر  ���ش��امل  �شعيد 
رو�شه  ال��ث��ام��ن  امل���رك���ز  ويف  ال��و���ش��ط��ى، 
�شيح  منطقة  م��ن  امل���رر  م�شباح  م��ب��ارك 
اخلري، ويف املركز التا�شع خليفه حممد 
فريح هلل القبي�شي من منطقة �شيح 
اخلري، ويف املركز العا�شر نا�شر نخريه 

نا�شر اخلييلي من منطقة الغويطات.
ال��ن��ووي��ة«:  للطاقة  »االإم������ارات 
جت�سيدًا  للرطب«  »ليوا  يف  ت�سارك 
على  باحلفاظ  القيادة  لتوجيهات 

الرتاث
للطاقة  الإم������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة   حر�شت 
امل�شاركة يف مهرجان ليوا  النووية على 
منطقة  اأه����ايل  م��ع  للتوا�شل  ل��ل��رط��ب 
التخ�ش�شات  باأهم  وتعريفهم  الظفرة، 
الفنية والإدارية التي ميكنهم اللتحاق 
املختلفة بجانب  املوؤ�ش�شة  بها يف مواقع 
ت��وع��ي��ة وت���ع���ري���ف اجل���م���ه���ور وال������زوار 
الظفرة،  منطقة  داخ��ل  من  وامل�شاركني 

وخارجها.
 ويحر�س القائمون على جناح الإمارات 
للطاقة النووية يف مهرجان ليوا للرطب 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل م���ع ال�����ش��ك��ان وال������زوار، 
وتعريفهم باأهمية الطاقة النووية كحل 
بديل للطاقة ال�شلمية وفق معايري اأمان 
عاملية، و�شمن جهودها لتعزيز وتر�شيخ 
ال����وع����ي ب���اأه���م���ي���ة ال���رن���ام���ج ال���ن���ووي 
ال�شلمي الإماراتي وفوائده القت�شادية 
ب�شكل  والدولة  للمجتمع  والجتماعية 
عام ومنطقة الظفرة ب�شكل خا�س، من 

الكتيبات  ت��وزي��ع جم��م��وع��ة م��ن  خ���لل 
امل�شروع  تتناول  والتعريفية،  التوعوية 
كحل ا�شرتاتيجي مل�شكلة الطاقة والبيئة 
واأن  الرنامج،  فكرة  لت�شويق  النظيفة 
اأه�����م ه����ذه ال���ف���وائ���د ه���و ت���وف���ري طاقة 
كهربائية �شديقة للبيئة ب�شكل م�شتدام 
الطاقة  م�شكلة  حت���ل  الأم�����د،  وط���وي���ل 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ن��ه��ائ��ي،  ب�شكل  الكهربائية 
الفنية  ال���وظ���ي���ف���ي���ة  ال���ف���ر����س  ت���وف���ري 
الظفرة،  منطقة  ل�شكان  والأك��ادمي��ي��ة 
يف  للم�شاهمة  ل���لأف���راد  ف��ر���س  وخ��ل��ق 

تطوير القت�شاد املحلي.
املهند�س  ���ش��ع��ادة  ق���ال  الإط����ار   ويف ه���ذا 
الرئي�س  احل����م����ادي  اإب���راه���ي���م  حم��م��د 
الإم������ارات للطاقة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
المارات  موؤ�ش�شة  يف  “ ن�شري  النووية: 
قيادتنا  توجيهات  وفق  النووية  للطاقة 
الر�شيدة باحلفاظ على تراثنا وهويتنا 
ال��وط��ن��ي��ة، اإىل ج��ان��ب ال��ع��م��ل ال����دوؤوب 
من اأجل تقدم دولتنا لت�شل اىل املراكز 
الأوىل عامليا، ومن هذا املنطلق حر�شت 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى رع���اي���ة م��ه��رج��ان ليوا 

لرطب هذا العام”.
موؤ�ش�شة  ت��ع��م��ل  احل����م����ادي:   واأ�����ش����اف 

تطوير  على  النووية  للطاقة  الإم���ارات 
م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية 
اأعلى  وف��ق  الظفرة  منطقة  يف  ال�شلمية 
معايري ال�شلمة واجلودة العاملية، ويعد 
اأه�����ايل ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة م���ن اأه����م �شركاء 
هذا  فاإن  وبالتايل  الرئي�شيني،  املوؤ�ش�شة 
ي��ع��د م��ن�����ش��ة م��ه��م��ة لتوعية  امل��ه��رج��ان 
ال�شلمي  ال��ن��ووي  ب��ال��رن��ام��ج  اجل��م��ه��ور 

الإماراتي.
اأ�شبح  بالقول:”  احل����م����ادي   وخ���ت���م 
الإماراتي  ال�شلمي  ال��ن��ووي  ال��رن��ام��ج 
منوذجاً يحتذى به من قبل كافة الدول 
�شلمية  نووية  برامج  لإط��لق  ال�شاعية 
جديدة، اإىل جانب الدور الهام للرنامج 
يف دعم النمو القت�شادي والجتماعي يف 
الدولة من خلل تطوير اجليل القادم 
من مواطني الدولة لقيادة هذا القطاع، 
ف�شل عن تطوير �شل�شلة اإمداد حملية 
اإىل  قيمتها  ت�شل  عقود  ومنح  متطورة 
اأكرث من 14 مليار درهم لنجو 1500 

�شركة حملية”.
 

الرتاث  ر�سم  يف  تبدع  �سابة  فنانة 
وك��ب��ار ال�����س��خ�����س��ي��ات ���س��م��ن رك��ن 

»التعليم واملعرفة« باملهرجان
 دع�����م امل����واه����ب ال�����ش��ب��اب��ي��ة وال����رتوي����ج 
للأن�شطة ال�شيفية الهادفة من اأهداف 
م���ه���رج���ان ل���ي���وا ل���ل���رط���ب، وال���ت���ي جنح 
ال�شواهد  م��ن  ع��دي��د  ع��ر  حتقيقها  يف 
التعليم  ب��دائ��رة  اخل��ا���س  ال��رك��ن  ومنها 
وامل��ع��رف��ة يف اأب��وظ��ب��ي، ال���ذي اأط��ل��ت من 
الدويري،  حممد  زي��ن  الطالبة  خلله 
من  مبجموعة  امل��ه��رج��ان  جمهور  على 
الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي حازت 
اإعجاب اجلماهري،  خا�شة قيامها بر�شم 
كبار ال�شخ�شيات يف الدولة وكذا معامل 
�شنوات  رغ��م  عالية  باحرتافية  ال��رتاث 

عمرها التي مل تتجاوز 17 عاماً.
وت���ق���ول ال��ط��ال��ب��ة زي����ن ال����دوي����ري، اإن 
للرطب«  »ل��ي��وا  فعاليات  يف  م�شاركتها 
ال�شيفية  الأن���������ش����ط����ة  ����ش���م���ن  ت�����اأت�����ي 
للمدار�س املجتمعية التي تدعمها دائرة 
التعليم واملعرفة باأبوظبي، كونها طالبة 
باإحدى مدار�س  ع�شر  الثاين  ال�شف  يف 
اأبوظبي، حيث متار�س هواية الر�شم منذ 
حوايل 10 �شنوات تدرج فيها م�شتواها 
تقدير  حمل  اأعمالها  جعل  كبري  ب�شكل 
امل�شي  على  �شجعها  ما  الكثريين،  من 

جنباً  موهبتها  تطوير  طريق  يف  قدماً 
اإىل جنب مع تفوقها الدرا�شي.

املهرجان،  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  اإن   وتذكر 
خمتلفة  ر�شومات  تقدمي  ب��ني  تنوعت 
بالأ�شا�س  امل���ه���رج���ان  ك�����ون  ل���ل���رط���ب 
العريقة  بثقافته  ال��رط��ب  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
الإماراتي،  ال���رتاث  يف  امل��ح��وري  ودوره 
لل�شيوخ  ����ش���ور  اجن������از  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
والعاملية  املحلية  ال�شخ�شيات  وك��ب��ار 
الذي  ال�شيني  الرئي�س  فخامة  ومنها 
ت�شت�شيفه الدولة هذه الأيام. وتزامناً 
التي  الإم��ارات��ي  ال�شيني  الأ���ش��ب��وع  م��ع 

حتتفل به الدولة بو�شائل متنوعة.
 وتلفت الفنانة ال�شابة اإىل اأنها تعلمت 
الر�شم باأ�شتخدام اأ�شاليب خمتلفة، مثل 
الألوان الزيتية واملائية غري اأن اأكرث ما 
على  وي�شاعدها  ا�شتخدامه  اإىل  متيل 
بالقلم  ال��ر���ش��م  متميزة  اأع��م��ال  اإب����داع 
اكت�شفته  م��ا  وه��و  والفحم،  الر�شا�س 
التي  الت�شكيلي  الفن  مع  رحلتها  عر 
املرحلة  ك��ان��ت ط��ال��ب��ة يف  ح���ني  ب�����داأت 
ث����م ع���م���ل���ت ع���ل���ى تعلم  الب����ت����دائ����ي����ة، 
خلل  م��ن  الت�شكيلي  الفن  ع��ن  امل��زي��د 
التوا�شل  ومواقع  العنكبوتية  ال�شبكة 

الجتماعي مثل الن�شتجرام، ال�شناب، 
اأن���ه م��ن خ��لل هذا  ال��ي��وت��ي��وب. مبينة 
املعايري  معرفة  ا�شتطاعت  ال��ت��وا���ش��ل 
واملقا�شات  ال��وج��وه  لر�شم  الحرتافية 
على  ت�شاعدها  التي  ال�شليمة  والأب��ع��اد 
ن��ق��ل ال��ت��ع��اب��ري ووج�����وه ال��ب�����ش��ر ب�شكل 
احرتايف متاماً، حيث تعلمت من بع�س 
الوجه،  قيا�شات  الت�شكيليات  الفنانات 
حتى  تعلمته  م���ا  بتطبيق  ت�����ش��ارع  ث���م 

ترت�شخ لديها هذه املعلومات.
املمار�شة  م���ع  زي���ن  ال��ط��ال��ب��ة   وتابعت 
حمل  الفني  م�شتواها  اأ�شبح  امل�شتمرة 
ال��ذي جعلها  اإىل احلد  تقدير اجلميع 
اأ�شدرته  لكتاب  كاملة  ر�شومات  ت�شع 
م��در���ش��ة ق��ط��ر ال���ن���دى مب��دي��ن��ة زاي���د 
حتويل  ا�شتطاعت  ح��ي��ث  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ر�شومات  اإىل  ت�شمنها  التي  احلكايات 
الر�شائل  تو�شيل  يف  جنحت  تعبريية 
الذي  ال��ك��ت��اب،  ت�شمنها  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م 
م���ائ���ة حكاية  م�����ش��اب��ق��ة  ي���اأت���ي ���ش��م��ن 
هذا  اأطلقت  التي  زاي���د،  ع��ام  مبنا�شبة 
الرتبية  وزارة  ب���ني  ب��ال��ت��ع��اون  ال���ع���ام 
والتعليم والأر�شيف الوطني باأبوظبي، 
ال���ت���ي �شممت  ال���ك���ت���اب  ع���ر����س  ح��ي��ث 
اأبوظبي  م���ع���ر����س  يف  اأي�������ش���اً  غ���لف���ه 
اأن يتم  ال���ع���ام، وي��ن��ت��ظ��ر  ل��ل��ك��ت��اب ه���ذا 
وهو  مقبلة،  كتاب  معار�س  يف  طرحه 
لأعمالها  النت�شار  من  مزيد  يعني  ما 
بداية حياتها، وهو ما ميثل  الفنية يف 
لها دفعة معنوية كبرية، خا�شة يف ظل 
ال��ت�����ش��ج��ي��ع ال��ك��ب��ري ال����ذي وج���دت���ه من 
للرطب  ليوا  جانب م�شوؤويل مهرجان 
اجلمهور  م��ن  املختلفة  ال��ف��ئ��ات  وك���ذا 

التي اأ�شادت باأعمالها.
ما  اأك����رث  اأن  اإىل  ال���دوي���ري   واأ�����ش����ارت 
ي�شتهويها هو ر�شم الوجوه لأنها حتمل 
الكثري من التعابري الإن�شانية املختلفة 
الت�شكيلي  ال��ف��ن��ان  قيمة  تعك�س  ال��ت��ي 
ال��ت��ع��ب��ري عر  اأح�����ش��ن  اإذا م��ا  وق���درت���ه 
ال���وج���وه وما  قلمه وري�����ش��ت��ه ع��ن ه���ذه 
معاين  و  ك��ث��رية  تفا�شيل  م��ن  حتمله 
وغريها  احلما�س  اأو  احل��زن  اأو  ال��ف��رح 
التي  املختلفة  النف�شية  احل���الت  م��ن 

يعي�شها الن�شان.

مهرجان ليوا للرطب ي�سهد قوة وندية بني املت�سابقني يف مزاينة الرطب

اإقبال جماهريي كبري وم�شاركات متن�عة يف اخلال�س واأجمل �شلة رطب

»�شكاي ني�ز عربية« تعني مديرًا جديدًا لالأخباروكيل »ال�شحة«: املناطق الطبية تقدم خدمات تطابق اأف�شل املعايري العاملية
•• اأبوظبي - وام:

عينت ق��ن��اة ���ش��ك��اي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة ه���اين اأب��وع��ي��ا���س مديرا 
املحتوى  اإن��ت��اج  عمليات  على  الإ����ش���راف  ي��ت��وىل  ل��لأخ��ب��ار 
�شواء كان ذلك على  للقناة  التابعة  املن�شات  على خمتلف 
�شا�شة التلفزيون اأو املوقع الإلكرتوين ومن�شات التوا�شل 
يبث  ال��ذي  عربية  نيوز  �شكاي  رادي��و  وكذلك  الجتماعي 

عر الإنرتنت وعر املوجات الق�شرية.
الكوادر  اأف�شل  ي�شم  الذي  الأخبار  غرفة  فريق  و�شيقود 
العربية الإعلمية ال�شابة من املقر الرئي�شي للموؤ�ش�شة يف 

اأبوظبي بالإ�شافة اإىل مكاتبها املنت�شرة يف 24 دولة حول 
العامل لتنفيذ خطط التطوير للفرتة املقبلة على �شعيدي 
املحتوى وتوظيف اأحدث التقنيات التكنولوجية يف جمال 

الإنتاج الإعلمي.
ال�شحايف  العمل  ج��ودة  مراقبة  على  عيا�س  اأب��و  وي�شرف 
نيوز  ل�شكاي  والأخ��لق��ي��ة  املهنية  بال�شوابط  والل���ت���زام 
ال�شاد�س  يف  انطلقتها  منذ  لنف�شها  ر�شمتها  التي  عربية 
مكانة  ح��ج��ز  م��ن  ومكنتها   2012 ال��ع��ام  م��ن  م��اي��و  م��ن 
العربية  الإخ��ب��اري��ة  الإع��لم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  متقدمة 

كم�شدر رئي�شي موثوق للأخبار واملعلومات.

عبي��د املزروع����ي : مه���رج����ان ليوا جن����ح يف حتقي����ق اأهداف����ه املن�س�����ودة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

ي�����ش��ارك امل��ج��ل�����س الإم����ارات����ي لكتب 
اليافعني، الفرع الوطني من املجل�س 
الدويل لكتب اليافعني، يف الدورة ال� 
الدويل  باولو  �شاو  معر�س  من   25
للكتاب، التي تقام خلل الفرتة من 
مبجموعة  املقبل،  اأغ�شط�س   12-3
من الأن�شطة والفعاليات التي يعك�س 
م��ن خ��لل��ه��ا جت��رب��ت��ه يف جم���ال اأدب 
الأط����ف����ال وال���ي���اف���ع���ني، وت���اأت���ي هذه 
ال�شارقة،  اإمارة  امل�شاركة �شمن جناح 
التي حتل �شيف �شرف على املعر�س 

هذا العام.
امل�شاركة  هذه  خلل  املجل�س  وينظم 
حول  الأوىل  ح���واري���ت���ني  ج��ل�����ش��ت��ني 
ال�شعبية الرتاثية، ي�شارك  احلكايات 
امل�شلم،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور  ف��ي��ه��ا 
رئ���ي�������س م��ع��ه��د ال�������ش���ارق���ة ل���ل���رتاث، 
وماركو هيوريليو،املوؤلف والأخ�شائي 
الرازيلية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال��ق�����ش�����س  يف 
اليافعني،  لكتب  ال��رازي��ل��ي  املجل�س 
ال�شعبية،  احل��ك��اي��ات  ت��اري��خ  ت��ت��ن��اول 
وم�شادرها،  واأن����واع����ه����ا  و���ش��م��ات��ه��ا 

واأ���ش��ال��ي��ب ���ش��رده��ا، وال��ث��ان��ي��ة حول 
الكتب ال�شامتة، وت�شارك فيها مروة 
الإماراتي  املجل�س  رئي�س  العقروبي، 
ال�شويدي،  اليازيا  و  اليافعني  لكتب 
كاتبة اإماراتية، ت�شتعر�س مزايا هذا 
والدور  واأهميتها،  الكتب،  من  النوع 
الأطفال  م�����ش��اع��دة  يف  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
اللغة  ح���واج���ز  ل��ت��خ��ط��ي  ال��لج��ئ��ني 

والثقافة.
معر�شني  امل���ج���ل�������س  ي���ن���ظ���م  ك����م����ا 

الفائزة  ال��ك��ت��ب  الأول  ي�����ش��ت��ع��ر���س 
بجائزة ات�شالت لكتاب الطفل، منذ 
وحتى   2009 ال��ع��ام  يف  ان��ط��لق��ه��ا 
الآخر  يعر�س  فيما  التا�شعة،  دورتها 
ك��ت��ب ���ش��ام��ت��ة خم���ت���ارة م���ن املجل�س 
واإىل جانبها  اليافعني  الدويل لكتب 
النوع  اإماراتية يف هذا  اإ�شدارات  اأول 
ون�شرها  اإن��ت��اج��ه��ا  مت  ال���ك���ت���ب،  م���ن 
ور�س  م��ن  �شل�شلة  ث��م��رات  ك���اإح���دى 
املجل�س  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  الفنية  العمل 

من  الثانية  ال����دورة  فعاليات  �شمن 
التي  ال�������ش���ام���ت���ة،  ال���ك���ت���ب  م���ع���ر����س 
اأغ�شط�س  يف  ال�����ش��ارق��ة  ا�شت�شافتها 
الكّتاب  من  عدد  مب�شاركة   ،2017
والعرب،  الإم���ارات���ي���ني  وال��ر���ش��ام��ني 
املجل�س  ي��ن��ظ��م  ذل�����ك  ج���ان���ب  واإىل 
تفاعلية  وور�����س  ق�ش�شية،  ق����راءات 

للأطفال تقام طيلة اأيام املعر�س.
واأكدت مروة العقروبي، على اأن هذه 
م��ن حر�س  ان��ط��لق��اً  ت��اأت��ي  امل�شاركة 

املجل�س الإماراتي لكتب اليافعني على 
متثيل دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف خمتلف املحافل الثقافية العاملية، 
وحر�شه كذلك على عك�س واقع اأدب 
الطفل يف دولة الإمارات، م�شريًة اإىل 
اأن امل�شاركة حتفل مبجموعة متنوعة 
ال��ت��ي مت ت�شميمها  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  م��ن 
�شيف  ال�شارقة  اختيار  مع  ان�شجاماً 

�شرف للمعر�س.
الإم���ارات���ي لكتب  امل��ج��ل�����س  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ي��اف��ع��ني ه���و ال���ف���رع ال��وط��ن��ي من 
اليافعني،  ل��ك��ت��ب  ال�����دويل  امل��ج��ل�����س 
 2010 ع��ام  العمل فيه  انطلق  وق��د 
ب���ه���دف حت��ق��ي��ق ت����ق����ارب اأك������ر بني 
الطفل والكتاب، من خلل جمموعة 
وتزويد  والأن�������ش���ط���ة،  ال���رام���ج  م���ن 
الواعدين  وال���ر����ش���ام���ني  امل���وؤل���ف���ني 
القائمة  ال��ن�����ش��ر  ودور  وامل��ح��رتف��ني 
وتبادل  التوا�شل  بفر�س  ال��دول��ة  يف 
القدرات، ف�شًل عن  وبناء  اخل��رات 
تقدمي الدعم والتدريب للعاملني يف 
جمال كتب الأطفال وتعزيز القراءة، 
التفاهم  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

واحلوار من خلل كتب الأطفال.

•• اأبوظبي-وام:

�شارك وفد من دائرة الق�شاء يف اأبوظبي يف ملتقى 
قيادات امل�شتقبل يف �شوء املتغريات العاملية “ع�شر 
نظمته  وال�����ذي  جديدة”،  م��ت��ط��ل��ب��ات   – ج��دي��د 
الدول  بجامعة  الإداري��ة  للتنمية  العربية  املنظمة 

العربية يف القاهرة.
و�شم وفد دائ��رة الق�شاء كًل من الدكتور �شلح 
املوؤ�ش�شي  الت�شال  قطاع  مدير  اجلنيبي،  خمي�س 

وال��ت��ع��اون ال���دويل، واأح��م��د امل��رزوق��ي مدير قطاع 
امل�����ش��ان��دة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��داخ��ل��ي��ة، وط����ارق الكندي 

املدير الإداري لإدارة التنفيذ.
بتكوين  اله��ت��م��ام  اإط���ار  امللتقى يف  اأه��م��ي��ة  وت��اأت��ي 
العمل  م���واق���ع  اإدارة  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ق��ي��ادي��ة  ك�����وادر 
العاملية  واملتغريات  اجلديدة  التحديات  ومواكبة 
مب���ا ي��ح��ق��ق ت���وق���ع���ات وت��ط��ل��ع��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني مع 
مواكبة  ينبغي  اإذ  واخلا�شة،  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ي��ت��ع��ل��ق بتطوير  الجت���اه���ات احل��دي��ث��ة يف ك���ل م���ا 

ال��ق��ي��ادات م��ن اخ��ت��ي��ار وت���دري���ب وت��ن��م��ي��ة مهارات 
اأداء وحتفيز. وتناول امللتقى الذي ا�شتمر  وتقييم 
ال��ت��ح��دي��ات والتحولت  اأي�����ام،  ث��لث��ة  ع��ل��ى م���دى 
املوؤ�ش�شات  واإدارة  القيادات  نظم  يف  ال�شرتاتيجية 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اخل���رات 
ال��ع��امل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال اختيار  وال��ت��ج��ارب 
وتنمية مهارات واإدارة اأداء وحتفيز قادة امل�شتقبل، 
اأداء  مب�شتوى  الرت��ق��اء  يف  ال��ق��ي��ادات  دور  وتعزيز 
املوؤ�ش�شات مبا يحقق توقعات وتطلعات امل�شتفيدين 

من خدماتها. وركزت حماور امللتقى على العوامل 
العامة  املوؤ�ش�شات  ظلها  يف  تعمل  التي  امل�شتقبلية 
واخلا�شة والأهلية، والتحولت امل�شتقبلية يف نظم 
الإدارة والكفاءات املطلوبة، واأدوار قيادات امل�شتقبل 

ومعايري النجاح واأمناط القيادة.
ا�شتخدام  اأهمية  امللتقى،  يف  امل�شاركون  وا�شتعر�س 
اأداء  لتح�شني  والت�����ش��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
وا�شتخدام  احل��ك��وم��ي��ة،  واخل����دم����ات  ال���وظ���ائ���ف 
التكنولوجيات الرقمية لتحقيق حتول يف العمليات 

ن الفاعلية. احلكومية على الوجه الذي يح�شِّ
واأ�شاروا اإىل اخلطوات اللزمة لزيادة الطلب على 
تطوير  خ��لل  من  وذل��ك  الإلكرتونية،  اخلدمات 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة م���وح���دة ت�����ش��م��ح ب��ت��ق��دمي اخلدمات 
املختلفة عن طريق قنوات متعددة ونافذة واحدة، 
وتنفيذ خطوات حت�شن الثقة العامة يف املعاملت 
يف  املنجزة  التعاملت  م��ن  وغ��ريه��ا  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وخدمات  حم��ت��وى  تطوير  ت�شجيع  رق��م��ي��ة،  بيئة 
تعمل  برامج  وتنفيذ  ال�شتخدام،  و�شهلة  ملئمة 

ع��ل��ى حت�����ش��ني ال��ن��ف��اذ اإىل اخل���دم���ات ب���اأق���ل جهد 
احلكومة  م���زاي���ا  اإىل  ال��ت��ط��رق  مت  ك��م��ا  وك��ل��ف��ة. 
وكفاءة تقدمي  رفع جودة  املتمثلة يف  الإلكرتونية 
تقدميها،  كلفة  وتخفي�س  احلكومية  اخل��دم��ات 
وامل�����ش��اه��م��ة يف ب��ن��اء ال��ث��ق��ة ب��ني امل��ت��ع��ام��ل واجلهة 
متاحة  املعلومات  وجعل  املبا�شر  التفاعل  بتعزيز 
العبء  تخفيف  عن  ف�شل  واأ�شهل،  اأف�شل  ب�شكل 
الإداري على قطاع الأعمال، وتخفي�س زمن تنفيذ 

الإجراءات.

•• دبي-وام:

جمموعة  املجتمع  تنمية  وزارة  تنفذ 
من الأن�شطة ال�شيفية املتنوعة خلل 
���ش��ه��ري ي��ول��ي��و واأغ�����ش��ط�����س يف مراكز 
يف  لها  التابعة  الجتماعية  التنمية 
الدولة  وم���ن���اط���ق  اإم��������ارات  خم��ت��ل��ف 

م�شتهدفة فئات املجتمع كافة.
ياأتي ذلك بهدف متكني فئات املجتمع 

اكت�شاب مهارات متنوعة ومفيدة  من 
وتعزز  امل�شتمر  التعلم  ثقافة  ت��دع��م 
موؤ�شرات  على  الإم����ارات  دول��ة  مكانة 
اأولويات  وحتقق  والتناف�شية  البتكار 
مقومات  توفري  يف  الوطنية  الأجندة 
ال�شعادة واحلياة الكرمية وا�شت�شراف 

امل�شتقبل.
ال�����ش��ي��ف��ي��ة - التي  وت�����ش��م الأن�����ش��ط��ة 
300 م�شارك  ت�شتهدف ما يزيد عن 

من فئات املجتمع كالأطفال وال�شباب 
والأمهات واأ�شحاب الهمم وكبار ال�شن 
الرامج  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة   -
والرتاثية  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بالإ�شافة  وال��ت��ط��وع��ي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
وور�س  التخ�ش�شية  املحا�شرات  اإىل 

عمل تفاعلية.
وتتوزع الأن�شطة والرامج على مراكز 
للوزارة  التابعة  الجتماعية  التنمية 

الدولة  وم��ن��اط��ق  اإم������ارات  ج��م��ي��ع  يف 
مبا  املجتمع  فئات  جميع  وت�شتهدف 
واهتماماتهم  ميولهم  م��ع  يتنا�شب 
ح��ي��ث ح��ر���ش��ت ال�������وزارة ع��ل��ى تنفيذ 
للم�شتقبل  بالتخطيط  معنية  برامج 
واإدارة امل�شاريع ال�شغرية وغر�س حب 
وتر�شيخ  ال��ه��واي��ات  وتنمية  ال���ق���راءة 
ث��ق��اف��ة الب��ت��ك��ار وحت��ف��ي��ز ق��ي��م العمل 
ال��ت��دوي��ر وحماية  ال��ت��ط��وع��ي واإع�����ادة 

البيئة واحلفاظ على املوروث الوطني 
والحتفاء برموز واإجنازات الدولة.

امل�شرف  اخل���اط���ري  ���ش��ع��ي��د  واأو�����ش����ح 
التنمية  م���راك���ز  اأن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى  ال���ع���ام 
وزارة  اأن  ال��������وزارة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
تنظيم  على  حت��ر���س  املجتمع  تنمية 
يف  ت�شهم  متنوعة  واأن�شطة  فعاليات 
متكني خمتلف فئات املجتمع مبهارات 
بالفائدة  تعود  مفيدة وجتارب عملية 

عامة  واملجتمع  والأ���ش��رة  ال��ف��رد  على 
الأجندة  اأول��وي��ات  حتقيق  يف  لت�شهم 
الوطنية 2021 ببناء اقت�شاد متنوع 
متما�شك  جمتمع  وتكوين  وم�شتدام 
متلحم يحافظ على هويته املتميزة 
على  ويحر�س  امل�شتقبل  وي�شت�شرف 
ال��ت��ع��ل��م امل�����ش��ت��م��ر والط�����لع ع��ل��ى كل 
دولة  مكانة  ي��ع��زز  مب��ا  ومفيد  ج��دي��د 
البتكار  م���وؤ����ش���رات  ع��ل��ى  الإم���������ارات 

م�شتوى  على  وال�����ش��ع��ادة  والتناف�شية 
العامل.

الأن�شطة اخل��ارج��ي��ة يف  اأه��م��ي��ة  واأك���د 
الفرتة ال�شيفية التي تنمي الهوايات 
واملهارات يف ت�شجيع البتكار والإبداع 
بقدراته  واملجتمع  الفرد  ثقة  وتعزيز 
واإط����لق ط��اق��ات��ه واإم��ك��ان��ات��ه وتعزيز 
والإيجابية  ب��ال��ت��ف��اوؤل  ال��ع��ام  ال�شعور 
وهي املكونات الرئي�شية لبناء اقت�شاد 

التنمية  م��ن  يجعل  وم�شتدام  متنوع 
املجتمعية غايته الأوىل.

دائرة الق�شاء يف اأب�ظبي ت�شارك يف ملتقى قيادات امل�شتقبل يف �ش�ء املتغريات العاملية

وزارة تنمية املجتمع : برامج �شيفية يف خمتلف مناطق الدولة

يت�سمن جل�سات نقا�سية ومعر�سني للكتب ال�سامتة وكتب جائزة ات�ساالت

»الإماراتي لكتب اليافعني« يك�شف برنامج م�شاركته يف 
»�شاو باول� الدويل للكتاب«

بلدية احلمرية ومركز �شرطة احلمرية ال�شامل يبحثان 
ت�شافر اجله�د امل�شرتكة وتن�شيق العمل امل�شرتك

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شامل  احلمرية  �شرطة  مركز  م��ع   احلمرية  بلدية  بحثت 
�شبل موا�شلة تعزيز العمل امل�شرتك وت�شار اجلود امل�شرتكة 

مبا يخدمة م�شلحة املنطة واأهايل احلمرية.
وج���رى خ���لل الج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د مب��ق��ر ب��ل��دي��ة احلمرية 
اإ�شادة بلدية احلمرية بجهود القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
وما تبذله من جهوده للحفاظ على اأمن وا�شتقرار واملجتمع 
القيادة  مع  التن�شيق  موا�شلة  على  حر�شها  البلدية  واأك��دت 
العامة لل�شرطة ممثل يف مركز �شرطة احلمرية ال�شامل مبا 

ينعك�س على خدمة الهايل و�شمان راحتهم.
مركز  مدير  اجل���لف،  �شعيد  علي  العقيد   الإج��ت��م��اع  ح�شر 
���ش��رط��ة احل��م��ري��ة ال�����ش��ام��ل، ي��راف��ق��ه ال���رائ���د  ع��ب��داهلل علي 
البلدية ح�شر  املركز، ومن جانب  اأف��راد  النعيمي، وعدد من 
القانونية،  ال�شوؤون  اإدارة  مدير  املهريي،  علي  عمار  من  كًل 

و�شامل عبيد ال�شام�شي، مدير اإدارة التفاعل املوؤ�ش�شي.
وتناول الجتماع عددا من املو�شوعات املجتمعية بحيث جرى 
املبادرات  بواكري  من  تعد  التي  اأول  �شلمتك  مبادرة  تقييم 
التي جمعت بلدية ال�شارقة بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 
يف احلفاظ على �شلمة ومرتادي �شاطئ احلمرية ومت خلل 
و�شمان  لتوا�شلها  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ت��و���ش��ي��ات  وو���ش��ع  الج��ت��م��اع 

جناحها مبا يحقق اأهدافها .
كما تطرق الجتماع اإىل تعزيز م�شتوى التن�شيق المني بني 
الطرفني، خدمًة ملنطقة احلمرية ومرتادي �شواطئها، وبحث 
امل�شرتكة،  امل�شلحة  تهم  التي  الق�شايا  من  العديد  الطرفان 
تلك  الأمنية يف منطقة احلمرية، خ�شو�شاً  لتظافر اجلهود 
العامة  ال��ق��ي��ادة  تطلقها   ال��ت��ي  الأم��ن��ي��ة  ب��امل��ب��ادرات  املتعلقة 
وكلنا  الأم��ن��ي  »ال����درع  م��ب��ادرة  يف  وتتمثل  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة 
ال�شارقة  �شرطة  بني  الأمنية  اجلهود  تعزيز  بهدف  �شرطة«، 

واملوؤ�ش�شات احلكومية واملجتمع املحلي.

•• دبي-وام:

اأ�شدرت جمموعة بريد الإمارات طوابع بريدية تذكارية مبنا�شبة الحتفال 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  الدبلوما�شية  العلقات  اإق��ام��ة  على  عاما   34 مب��رور 
العربية املتحدة وجمهورية ال�شني ال�شعبية واحتفاء بزيارة فخامة الرئي�س 
ال�شيني �شي جني بينغ للدولة احلدث التاريخي املميز وذلك بالتعاون مع 
القا�شي  �شلطان  حممد  �شعادة  وق��ال  ال���دويل.  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة 
الطوابع  ه��ذه  اإ���ش��دار  اإن  الإم�����ارات  ب��ري��د  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ���ش��ورة  حتمل  وال��ت��ي  املميزة  التذكارية  الريدية 
اآخ��ر يحمل  “حفظه اهلل” وطابع  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
�شورة رئي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية اإ�شافة اإىل طابع يحمل �شورة علم 
دولة الإمارات العربية املتحدة وعلم جمهورية ال�شني ال�شعبية ياأتي تتويجا 

خمتلف  يف  م�شتمرا  تطورا  ت�شهد  والتي  الدولتني  بني  الثنائية  للعلقات 
والتعاون  ال�شداقة  ع��لق��ات  على عمق  ي��دل  الإ���ش��دار  اأن  واأك���د  امل��ج��الت. 
الدولتني  بني  الدبلوما�شية  العلقات  �شهدت  حيث  البلدين  بني  املتميزة 
عام 1990 الزيارة التاريخية لل�شني التي قام ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” تلك الزيارة التي اأر�شت ثوابت قوية بني الدولتني 
قوية  وثقافية  اقت�شادية وجتارية  بعلقات  البع�س  بع�شهما  لرتتبطا مع 
ومتنامية با�شتمرار وتر�شخت هذه العلقات بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة التي 
اأر�شى دعائمها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اأعرب  ال�شيني �شي جني بينغ. من جانبه  الرئي�س  “حفظه اهلل” وفخامة 
الإمارات  التنفيذي ملجموعة بريد  الرئي�س  الأ�شرم  �شعادة عبد اهلل حممد 
بالوكالة عن �شعادته بتطور علقات ال�شداقة بني �شعبي الإمارات وال�شني..
م�شريا اىل اأن بريد الإمارات اأ�شدرت الطوابع الريدية التذكارية يف اإطار 

التاريخية  بالزيارة  الدولة  احتفاء  ومبنا�شبة  وال�شداقة  التعاون  علقات 
لرئي�س جمهورية ال�شني ال�شعبية ال�شديقة �شي جني بينغ والتي تعد اأول 
زيارة خارجية له بعد اإعادة انتخابه رئي�شا لبلده. واأو�شح الأ�شرم اأن دولة 
الإمارات تعتر نقطة ات�شال مهمة ملبادرة “حزام واحد طريق واحد” التي 
اأطلقها الرئي�س ال�شيني نظرا ملرور الأعمال التجارية والبعائث الريدية 
دول  وبقية  الأو�شط  ال�شرق  اإىل  ال�شني  من  الإلكرتونية  التجارة  وبعائث 
الآ�شيوية  الأ���ش��واق  بني  الربط  يف  ي�شاهم  مما  الإم���ارات  بريد  عر  العامل 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اىل  والأوروب��ي��ة..لف��ت��ا  والأف��ري��ق��ي��ة  اأو�شطية  وال�����ش��رق 
ا�س” من  “اآي اف  املالية  ال�شيني يف جمال خدمات احل��والت  مع الريد 
 .. العاملي والتجارة الإلكرتونية  العاملي لحتاد الريد  املايل  النظام  خلل 
موؤكدا على اإر�شاء اأ�ش�س التعاون امل�شرتك من خلل تطوير العمل الريدي 

امل�شرتك يف جمال اخلدمات الريدية املالية وخدمة الريد املمتاز.

»بريد الإمارات« ت�شدر ط�ابع تذكارية حتمل �ش�را لرئي�س الدولة والرئي�س ال�شيني 
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•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اعلن وزير اجلي�س ال�شرائيلي افيغدور ليرمان ام�س 
ابو  الثلثاء فتح معر كرم  اإ�شرائيل �شتعيد  ان  الحد 
�شامل الرئي�شي للب�شائع مع قطاع غزة بعد اإغلقه يف 
التا�شع من يوليو، �شرط ان ي�شود هدوء تام حتى ذلك 

احلني.
امل��ت��ح��دة بان  امل��ق��اب��ل ح����ذر م�����ش��وؤول��ون م���ن المم  يف 
القطاع يواجه نق�شا خطريا يف الوقود يوؤثر على عمل 
داعني  ال�شحية،  والنظافة  املياه  ومرافق  امل�شت�شفيات 

اىل رفع القيود عن القطاع.
وغدا  ال��ي��وم  ا�شتمر  “اذا  امل��ع��ر  عند  ليرمان  و���ش��رح 
ف�شن�شمح  ال�شبت،  الأول(  )ام�����س  ���ش��اد  ال���ذي  ال��و���ش��ع 
ال��ث��لث��اء ب���ان ي�����ش��ت��اأن��ف م��ع��ر ك���رم اب���و ���ش��امل ن�شاطه 
الطبيعي كما �شتعود مناطق ال�شيد اىل نف�س امل�شافات 

ال�شابقة«.
“املفتاح ال�شا�شي لكل ذلك هو الهدوء:  اإل انه اكد ان 
ال�شياج  م��ن  بالقرب  مواجهات  ول  ح��ارق��ة  بالونات  ل 

)احلدودي( ول �شواريخ ول اطلق نار«.
احلارقة  البالونات  ان  الإ�شرائيلية  ال�شلطات  وت��ق��ول 

ت�شببت يف مئات احلرائق منذ ني�شان ابريل.
اىل  اجلمعة  التو�شل  بعد  ليرمان  ت�شريحات  وتاأتي 
اتفاق تهدئة بني اإ�شرائيل والف�شائل الفل�شطينية بعد 

ت�شعيد ع�شكري خطري �شهده القطاع املحا�شر.

اثار  ال����ذي  ال��ت��وت��ر  م��ن  ا���ش��ه��ر  ب��ع��د  الت�شعيد  و���ش��ج��ل 
خماوف من اندلع حرب رابعة بني حركة حما�س التي 
ت�شيطر على القطاع وا�شرائيل، بعد احلرب الثالثة يف 

.2008
ال�شرائيلية  ال���غ���ارات  م��ن  م��وج��ة  ال��ت��ه��دئ��ة  واأع��ق��ب��ت 
ا�شرائيلي  جندي  مقتل  اإث��ر  غ��زة  قطاع  على  الدموية 

قرب احلدود.
غ��زة منذ وقف  م��ع  احل���دود  على  ن�شبي  ه���دوء  وي�شود 

اطلق النار.
يف التا�شع من يوليو اعلنت ا�شرائيل اغلق معر كرم 
القطاع  اىل  ال�شلع  معظم  م��ن��ه  مت��ر  ال���ذي  ���ش��امل  اب���و 
امل��ح��ا���ش��ر ردا ع��ل��ى ال��ب��ال��ون��ات احل���ارق���ة وغ��ريه��ا من 

احلوادث على طول احلدود.
ويف 17 يوليو �شددت ا�ش����رائيل القيود ومنعت و�شول 
الوق������ود اىل القط�����اع وخف�ش����ت منطق������ة ال�شيد ال��تي 

تفر�شها على غزة من 6 اىل ثلثة اميال بحرية.
وبقي املعر مفتوحا لإدخ��ال الطعام والأدوي��ة فقط يف 

حالت حمددة يتم النظر يف كل منها على حدة.
املتحدة  المم  يف  الن�����ش��ان��ي��ة  ال�����ش��وؤون  من�شق  و���ش��رح 
ان  الحد  ماكغولدريك  جامي  الفل�شطينية  للأرا�شي 
“امدادات الوقود الطارئة التي تزود بها المم املتحدة 

املرافق احل�شا�شة يف غزة تنفد ب�شرعة«.
واردات  على  املفرو�شة  القيود  رف��ع  اىل  ا�شرائيل  ودع��ا 
قد  امل�شت�شفيات  ان  م��ن  حم���ذرا  ال��ق��ط��اع  اىل  ال���وق���ود 
جُتر قريبا على اغلق اأبوابها بينما �شتنفد المدادات 

الطارئة يف مطلع اغ�شط�س.
 20 نحو  الكهرباء  لنقطاع  “نظراً  ان��ه  بيان  يف  وق��ال 
���ش��اع��ة يف ال��ي��وم، ويف ح���ال مل ي���اأت ال��وق��ود ف����ورا، فاإن 
يعانون  الذين  املر�شى  وخا�شة  خطر  يف  النا�س  حياة 
من حالت حرجة مثل مر�شى القلب والكلى واملواليد 

اجلدد يف الرعاية املركزة«.
على  وتعتمد  الكهرباء  يف  ح��اد  نق�س  من  غ��زة  وتعاين 

املولدات يف العديد من احلالت.
وان��دل��ع��ت اح��ت��ج��اج��ات ح��ا���ش��دة ودارت م��واج��ه��ات على 
وتوا�شلت  م��ار���س   30 وا�شرائيل يف  غ��زة  ب��ني  احل���دود 

على م�شتويات خمتلفة منذ ذلك احلني.

مكتب  ان  امريكية  اعلمية  موؤ�ش�شات  ن�شرتها  �شرية  وث��ائ��ق  اظ��ه��رت 
حلملة  �شابق  م�شت�شار  اأن  يعتقد  اي(  ب��ي  )اف  ال��ف��درايل  التحقيقات 
ارتبط   2016 الرئا�شة  لنتخابات  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 

بعلقات مع رو�شيا اثناء �شعيها اىل التدخل يف تلك النتخابات.
حلملة  ال�شابق  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  م�شت�شار  بيج،  ك��ارت��ر  ا�شم  وظهر 
الجنبية  ال�شتخبارات  مراقبة  ملحكمة  طلب  وهي  الوثائق  يف  ترامب 

يعود اىل 2016، بح�شب ما ن�شرت �شحيفة نيويورك تاميز.
وغريها،  ايه توداي”  ا�س  “يو  ا�شافة اىل �شحيفة  ال�شحيفة  وقدمت 
�شكاوى مبوجب قانون حرية املعلومات للح�شول على تلك املواد التي 

افرجت عنها وزارة العدل ولكن بعد اخفاء الكثري من التفا�شيل.
وجاء يف الطلب الأويل الذي تقدم به مكتب التحقيقات الفدرايل )اف 
للتجنيد من  ك��ان هدفا  بيج  ان  يعتقد  “املكتب  ان  بيج  ملراقبة  اي(  بي 
“تقوي�س نتائج النتخابات الرئا�شية  بهدف  قبل احلكومة الرو�شية” 
للقانون اجلنائي المريكي«.وياأتي  انتهاك  والتاأثري عليها يف   2016
اخلا�س  املحقق  ات��ه��ام  م��ن  ا�شبوع  نحو  بعد  الوثائق  ه��ذه  ع��ن  الك�شف 
روب��رت مولر، الذي يحقق يف احتمال تواطوؤ حملة ترامب مع رو�شيا، 
مناف�شته  حملة  بقر�شنة  واتهامهم  رو�شيا  ا�شتخبارات  عميل  ل12 
فراير  ذل���ك.ويف  بعد  ن�شرها  مت  معلومات  ل�شرقة  كلينتون  ه��ي��لري 
ا�شبحت ق�شية مراقبة بيج حمل تناف�س �شديد بني اع�شاء الكونغر�س 
اجلمهوريني والدميوقراطيني.وقال اجلمهوريون يف مذكرة ان ابحاثا 

ممولة من الدميوقراطيني دفعت الف بي اي اىل التج�ش�س على بيج.

احد  املوؤبد على  بال�شجن  املخدرات حكما  اأ�شدرت حمكمة مكافحة 
من  اي���ام  قبل  �شريف  ن���واز  ال�شابق  ال����وزراء  رئي�س  ح��زب  مر�شحي 

النتخابات الت�شريعية الأربعاء.
و�شدر احلكم ليل ام�س الأول ال�شبت على حنيف عبا�شي الذي كان 
بعد  ال�شلمية-نواز  باك�شتان  راب��ط��ة  حل��زب  قويا  مر�شحا  يعتر 
اإىل  اإيفيدرين لتاجر خم��درات، يف ق�شية تعود  ادانته بتوفري عقار 
�شت �شنوات.واتهم نواز �شريف الذي اأقالته املحكمة العليا يف يوليو 
2017 على خلفية ق�شية ف�شاد مثرية للجدل ومنع من الرت�شح 
امد احلياة، اجلي�س الباك�شتاين والق�شاء بالقيام بكل ما بو�شعهما 

للإ�شاءة اىل حزبه.

ر�شا�س  ب�شلح  اعتداء  الأح��د من  ليل  القمر  رئي�س جزر  نائب  جنا 
من  اي���ام  ثمانية  قبل  وذل���ك  اجن���وان،  ج��زي��رة  يف  �شيارته  ا�شتهدف 
ي�شاأ  مل  امني  م�شدر  الرخبيل.وقال  يف  بالغا  توترا  يثري  ا�شتفتاء 
ك�شف هويته لفران�س بر�س ان “�شيارته ا�شيبت با�شرار كبرية لكن 
نائب الرئي�س بخري، ولي�س هناك �شحايا«.وكان نائب الرئي�س عبده 
عند  �شيما  م�شقطه  اىل  متجها  اجن���وان  م��ن  املتحدر  م��و���ش��ت��ودران 
الطرف الغربي للجزيرة حني تعر�شت �شيارته لنريان �شلح ر�شا�س 
على بعد حواىل ع�شرة كلم من موت�شامودو عا�شمة اجنوان، بح�شب 
دراجة  ي�شتقلون  كانوا  املهاجمني  ان  امل�شدر  نف�شه.واو�شح  امل�شدر 
نارية وقد ف��روا.واوف��د حمققون من م��وروين يف وقت مبكر �شباح 
حقيبتي  مكلف  امل�شتهدف  الرئي�س  موت�شامودو.ونائب  اىل  الح��د 
ازايل  ا�شوماين.وانتخب  ازايل  الرئي�س  والطاقة يف حكومة  النتاج 
يف 2016، ودعا الناخبني يف الرخبيل اىل ا�شتفتاء يف 30 اجلاري 
ي��ه��دف اىل ت��ع��دي��ل ال��د���ش��ت��ور ع��ر ت��ع��زي��ز ���ش��ل��ط��ات رئ��ي�����س الدولة 
وال�شماح له بوليتني متتاليتني ت�شتمر كل منهما خم�شة اعوام، يف 

حني ل يجيز الد�شتور احلايل �شوى ولية واحدة.
د�شتور  تبني  وانقلبات حتى  انف�شالية  ازم��ات  القمر  و�شهدت جزر 
اع��وام بني  الرئا�شة كل خم�شة  تناوب  2001 ين�س على  جديد يف 
ال��ك��رى وموهيلي  قمر  اي  الرخ��ب��ي��ل،  ت�شكل  التي  ال��ث��لث  اجل��زر 

واجنوان.

عوا�شم

وا�شنطن

موروين

ا�شالم اباد

ت�ن�س تدين قان�ن “الدولة الق�مية” الإ�شرائيلي  
•• تون�س-اأ ف ب:

دانت تون�س ام�س ب�شدة ت�شويت الكني�شت الإ�شرائيلي على قانون “الدولة 
ال�شرعية  ب���ق���رارات  “ا�شتهتارا  ب��اع��ت��ب��اره  اليهودي”  لل�شعب  ال��ق��وم��ي��ة 

الدولية«.
واأعلنت وزارة اخلارجية التون�شية يف بيان تلقت وكالة فران�س بر�س ن�شخة 
اإ�شرائيل،  يف  الدولة  قومية  قانون  الإ�شرائيلي  الكني�شت  اإق��رار  “اإثر  منه 
اأخرى  مرة  ُيكر�س  ال��ذي  الإج��راء  لهذا  ال�شديدة  اإدانتها  تون�س عن  ُتعر 
التاريخية  للحقوق  وتنكرها  الدولية  ال�شرعية  بقرارات  اإ�شرائيل  ا�شتهتار 
لل�شعب الفل�شطيني وخا�شة حقه يف تقرير امل�شري واإقامة دولته امل�شتقلة 
وعا�شمتها القد�س ال�شريف، التي بدونها ل ميكن اأن تنعم املنطقة بالأمن 
وال�شتقرار«.واأكدت تون�س على “خطورة هذا الإجراء غري القانوين على 
جهود اإحياء عملية ال�شلم وما ينطوي عليه من نزعة متييزية وعن�شرية«.

ق�شد  م�شوؤولياتهم  “حتمل  اإىل  الأم��ن  وجمل�س  ال��دويل  املجتمع  ودع��ت 
لل�شعب  الدولية  احلماية  وتوفري  الرعناء  اإ�شرائيل  ل�شيا�شات  حد  و�شع 
والتاريخي  القانوين  الو�شع  وعلى  حقوقه  على  واحل��ف��اظ  الفل�شطيني 

للأرا�شي الفل�شطينية املحتلة ويف مقدمتها القد�س ال�شريف«.
اإ���ش��رائ��ي��ل هي  ان  ق��ان��ون��ا ين�س على  ال���ش��رائ��ي��ل��ي اخلمي�س  ال��رمل��ان  اأق���ّر 
“الدولة القومية لل�شعب اليهودي” واأن “حق تقرير امل�شري فيها ح�شري 
ما اثار جدل واتهامات بان هذا القانون عن�شري  لل�شعب اليهودي فقط”، 

جتاه القلية العربية التي تعي�س داخل ا�شرائيل.
ين�س  وه��و   ،55 مقابل  يف  �شوتا   62 بتاأييد  القانون  م�شروع  تبني  ومت 
على ان اللغة العرية �شت�شبح اللغة الر�شمية يف ا�شرائيل بينما ينزع هذه 
اليهودي  ال�شتيطان  “تطوير  الدولة  وتعتر  العربية،  اللغة  عن  ال�شفة 

قيمة قومية، وتعمل لأجل ت�شجيعه ودعم اإقامته وتثبيته«.

اإ�سرائيل تزعم نيتها اإعادة فتح معرب كرم ابو �سامل غدًا

الأمم املتحدة حتذر من ت�قف م�شايف غزة لنق�س ال�ق�د

طالب بتغيري الد�ستور والنظامني ال�سيا�سي واالنتخابي:

الد�شت�ري احلر: ال�شب�شي اأ�شبح عاجزا عن التغيري...!
•• الفجر - تون�س

   قالت رئي�شة احلزب الد�شتوري احلر عبري مو�شي، اإّن “الوقت 
قد حان للتفكري بجدّية يف اجلمهورية الثالثة والعمل من اأجلها 
اأن  بعد  والنتخابي،  ال�شيا�شي  والنظامني  الد�شتور  تغيري  عر 

ت�شّببت منظومة احلكم احلالية يف الأزمة ال�شيا�شية اخلانقة«.
يف  الرئي�شي  “ال�شبب  اأّن  اإذاع���ي  ت�شريح  يف  مو�شي  واأ���ش��اف��ت     
و�شفتُه  ال��ذي  ال�شيا�شي”  النظام  هو  احلالية  ال�شيا�شية  الأزم��ة 
قادر على  “رئي�س اجلمهورية غري  بالقول  متابعة  “الفا�شل”  ب� 

تغيري ما يجب تغيريه يف الوقت الذي انقلَب فيه رئي�س احلكومة 
على حزبه وا�شتنجد باحلزب الثاين، اأي حركة النه�شة “ وا�شفة 
ويتحّكم  م�شبوهة  ع��لق��ات  ل��ه  ال���ذي  اخل��ط��ري  بالنظيم  اي��اه��ا 
ي��ح��دُث يف ظ���ّل نظام  “كّل ه���ذا  ال���دول���ة.   وت��اب��ع��ت:  يف مفا�شل 
وكّر�س  القرار  مواقع  و�شتت  التجاوزات  ه��ذه  بكّل  �شمح  �شيا�شي 
حكم اللوبيات وجعل البلد يف و�شع ارتهاٍن لأزمة �شيا�شية األقت 

بظللها على الو�شعني القت�شادي والجتماعي«.
اأن حزبها  احل��زب عبري مو�شى  رئي�شة  قالت  اأخ���رى  م��ن جهة     
هو احلزب الوحيد الذي ميلك برناجما وا�شحا يتمثل يف كن�س 

البلد  دم��رت  التي  الدخيلة،  العميلة  العربي  الربيع  منظومة 
واعلء املنظومة الوطنية التي مت النقلب عليها. 

  وج����دّدت ع��ب��ري م��و���ش��ى خ���لل ن���دوة ف��ك��ري��ة يف اإط����ار الحتفال 
بالذكرى 61 لعيد اجلمهورية 25 يوليو 1957، توجيه اأ�شابع 
بالوقوف  النه�شة  حلركة  ا���ش��ارة  يف  امل�شلمني  ل��لإخ��وان  الت��ه��ام 
اره��اب وافل�س وترّدي  البلد من  الأو�شاع يف  اإليه  اآل��ت  وراء ما 

للأو�شاع الجتماعية والقت�شادية.
   وو�شفت عبري مو�شى النه�شة “باملر�س” م�شددة على اأن حزبها 

�شيت�شّدى للإخوان منتقدة من حتالفوا معهم. 

االأمل يف اال�ستقرار اليزال مو�سع �سك

احتجاجات العراق.. فر�شة اأمريكا مل�اجهة نف�ذ اإيران 
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأحرق  بالنفط،  الغنية  الب�شرة  مدينة  يف 
يوليو،   16 ���ش��ب��اح  ع��راق��ي��ون،  م��ت��ظ��اه��رون 
�شورة للمر�شد الأعلى اآية اهلل علي خامنئي 

وهم ي�شيحون “اإيران برا برا«.
لدى  راأي  ك��ات��ب  ف��ران��ت��زم��ان،  �شيز  وي��ل��ف��ت 
ذلك  اأن  اإىل  الإخ���ب���اري،  هيل”  “ذا  م��وق��ع 
قبل  ب��داأت  لحتجاجات  تتويجاً  ك��ان  العمل 
اأ�شبوع م�شتهدفة احلكومة العراقية ومكاتب 

اأحزاب تابعة لإيران. 
نق�س  ب�شاأن  وعر متظاهرون عن غ�شبهم 
ال��ع��م��ل وال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء، وتراجع  ف��ر���س 
جنوب  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
ال���ع���راق. وق���د متكنت ب��غ��داد م��ن ق��م��ع تلك 
الحتجاجات مب�شاعدة ميلي�شيات مدعومة 
اإيرانياً، وب�شواعد اأفراد من اجلي�س العراقي 
اأمريكية. كما حذر م�شوؤولون  دربتهم قوات 
اأم��ري��ك��ي��ون، ومنهم وزي���ر اخل��ارج��ي��ة مايك 
من  امل��دع��وم��ة  امليلي�شيات  اأن  م��ن  بومبيو، 
اإي�������ران ت�����ش��ك��ل خ���ط���راً ع��ل��ى ال����ع����راق، واأن 
دعوة  مبثابة  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  احلملة  تلك 

للتيقظ.
الحتجاجات  ت��ل��ك  اأن  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي���رى 
�شنوات  وبعد  وا�شنطن،  اأم���ام  فر�شة  متثل 
اإع��ادة تقييم  اأجل  من العمل مع بغداد، من 
على  “ال�شيك  ���ش��ي��ا���ش��ة  ووق�����ف  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا 

واإ�شعاف امل�شالح الإيرانية. بيا�س”، 
قام  الأم��ر،  بداية  اإن��ه يف  فرانتزمان  ويقول 
حقول  نحو  تقود  طرقات  ب�شد  املتظاهرون 
النفط يف اجلنوب، مطالبني بتوفري فر�س 
النجف،  م���ط���ار  واح���ت���ل حم��ت��ج��ون  ع���م���ل. 
و���ش��د اآخ����رون معر ���ش��ف��وان احل����دودي مع 

اأر�شلت بغداد قوات  الكويت. ورداً على ذلك، 
النخبة املتخ�ش�شة يف مكافحة الإرهاب اإىل 
العراق.  يف  اأخ����رى  م��ن��اط��ق  واإىل  اجل���ن���وب، 
وقطعت احلكومة خدمة الإنرتنت، وو�شائل 
التوا�شل الجتماعي وخدمة تبادل الر�شائل، 
م�شتخدمة و�شيلة لطاملا جلاأت اإليها طهران 

لقمع احتجاجات يف اإيران. 
وح�شب الكاتب، بدا لفتاً خ�شو�شاً ا�شتهداف 
من  م��دع��وم��ة  �شيا�شية  لأح����زاب  املحتجني 
اإي��ران. فقد اأحرق متظاهرون مكاتب حزب 
ال��دع��وة وك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل وع�����ش��ائ��ب اأهل 
احل�����ق. وي��ن�����ش��وي ه�����ذان احل����زب����ان �شمن 
ت�شكل  التي  ال�شيعية  ال�شعبي  احل�شد  ق��وات 
وقد  العراقية.  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  م��ن  ق�شماً 
القوات  تلك  العراقي  ال��وزراء  رئي�س  و�شف 
وقد  البلد”.  مل�شتقبل  “اأمًل  متثل  باأنها 
اأظ���ه���رت اأ���ش��رط��ة ال��ف��ي��دي��و حم��ت��ج��ني وهم 
جزءاً  ت�شكل  ب��اأن��ه��ا  الأح�����زاب  ت��ل��ك  يتهمون 
م��ن الأج���ن���دة الإي��ران��ي��ة ال��ت��ي حت���اول خنق 
واملاء  الكهرباء  وتقطع  العراقي،  القت�شاد 
وتختل�س عوائد النفط العراقي فيما يعاين 

�شكان احلرمان.
الحتجاجات  ت��ل��ك  اأن  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي���رى 
العراق ليزال  ا�شتقرار  الأم��ل يف  اأن  تك�شف 
املتحدة،  الوليات  فقد ح�شت  �شك.  مو�شع 
التحالف  يف  الأع�������ش���اء  ال�����دول  ف���راي���ر  يف 
ال������دويل ���ش��د داع�������س ع��ل��ى ت���ق���دمي قر�س 
للعراق بقيمة 3 مليار دولر، �شمن مليارات 
عدة ي�شعى العراق للح�شول عليها من اأجل 
دمرت  مناطق  اإعمار  لإع��ادة  م�شاريع  تنفيذ 

ب�شبب احلرب �شد داع�س. 
الأخرية  الحتجاجات  اأن  فرانتزمان  ويرى 
ل��دع��م عراقيني  ل��وا���ش��ن��ط��ن ف��ر���ش��ة  ت��وف��ر 

يواجهون نفوذ اإيران املدمر يف البلد. ودون 
التدخل يف العراق، ت�شتطيع وا�شنطن اإيجاد 
���ش��ك��ان حم��ل��ي��ني يف اجلنوب  و���ش��ائ��ل ل��دع��م 
وميكن  لإي��ران.  مناه�شة  تنظيمات  و�شمن 
و�شائل  ع��ن  وتك�شف  ت��راق��ب  اأن  لوا�شنطن 
ي��ت��م م���ن خ��لل��ه��ا اخ��ت��ل���س ال��ن��ف��ط واملياه 
ف�شًل  اإي������ران،  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  وال��ك��ه��رب��اء 
اإليها  و���ش��ل  ال��ت��ي  ال��درج��ة  التدقيق يف  ع��ن 
التحالف  ح��ك��وم��ة  ف���وق  الإي������راين  ال��ن��ف��وذ 
ب�شكل  العمل  وا�شنطن  وت�شتطيع  اجلديدة. 
�شمال  كرد�شتان،  حكومة  مع  ووثيق  خا�س 

البلد، وهي منطقة اآمنة واأكرث ا�شتقراراً يف 
 ،2017 العراق.وح�شب تقرير ن�شر يف عام 
اأقليات  اإىل  الدعم  املتحدة  الوليات  قدمت 
حيث  ن��ي��ن��وى،  ���ش��ه��ول  يف  داع�����س  ا�شتهدفها 

ا�شتثمرت يف اأكرث من 60 م�شروعاً. 
امل�شاعدات  تلك  مثل  اأن  املقال  كاتب  وي��رى 
���ش��روري��ة م��ن اأج����ل اإع�����ادة ال���ش��ت��ق��رار اإىل 
منطقتي املو�شل وكركوك حيث نفذ داع�س 
اأب�����ش��ع ه��ج��م��ات��ه ال��دم��وي��ة، وجم�����ازره، قبل 
اأرب�����ع ���ش��ن��وات وح�����ش��ب. و����ش���وف ت�����ش��اع��د يف 
نف�شه،  ال�شياق  ويف  ال��ع��راق.  ت��ع��ايف  ت�شريع 

بغداد  اإىل  بر�شالة  بعثت  قد  وا�شنطن  تكون 
ميلي�شيات  م��ع  العمل  ت��وا���ش��ل  األ  ت��دع��وه��ا 
متا�شياً  لأمريكا،  ومعادية  اإيرانياً  مدعومة 

مع حتذيرات وجهها م�شوؤولون اأمريكيون. 
اأن  اإىل  ب��الإ���ش��ارة  راأي���ه  امل��ق��ال  ويختم ك��ات��ب 
الوليات املتحدة غزت العراق يف عام 2003 
بهدف خلع طاغيته �شدام ح�شني، وجنحت 
يف ذلك. ولذا لي�س هناك ما يدعو وا�شنطن 
اليوم لتقدمي م�شاعدات اإىل بغداد من اأجل 
يوجد  فيما  اإي��ران��ي��اً،  دع��م حكومة مدعومة 

لها حلفاء يف مناطق اأخرى يف العراق. 

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

اأع���ل���ن���ت ال�����ش��رط��ة الأم���ريك���ي���ة اأن 
م�����ش��ل��ح��ا اط���ل���ق ال���ن���ار ع��ل��ى جدته 
و����ش���خ�������س اآخ���������ر، حت�������ش���ن داخ�����ل 
���ش��وب��رم��ارك��ت يف ل��و���س اجن��ل��و���س يف 
حيث  الأمريكية  كاليفورنيا  ولي��ة 

قتل امراأة قبل ان يتم توقيفه.
باري  ال�شرطة  يف  ال�شرجنت  وق��ال 
م���ون���ت���غ���وم���ري ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني ان 
ت��ورط يف �شجار  ذك��را  ب��ه  “م�شتبها 
ال��ن��ار على  اط���لق  ق���اده اىل  عائلي 

جدته و�شيدة اخرى يف املكان«.
من  ف���ر  ب���ه  “امل�شتبه  ان  وا����ش���اف 
ال�شيدة  واقتاد  جدته  ب�شيارة  املكان 
يدخل  ان  ق���ب���ل  معه”  الخ��������رى 
اىل ���ش��وب��رم��ارك��ت ت��ري��در ج��وز بعد 

“اطلق نار �شارك فيه �شرطي«.
وق��������ال رئ����ي���������س ال����ب����ل����دي����ة اي����ري����ك 
املحل  يف  قتلت  �شيدة  ان  غار�شيتي 
التجاري واعلنت وفاتها على الفور. 
بوفاة  ابلغكم  ان  “يوؤ�شفني  وا�شاف 

�شخ�س يف الداخل، امراأة«.
وحت�����������ش�����ن امل���������ش����ت����ب����ه ب�������ه داخ�������ل 
ال���������ش����وب����رم����ارك����ت م������ع ع�������دد من 

الأ�شخا�س.
الرئي�س  ك���ت���ب  ����ش���اب���ق،  وق�����ت  ويف 
المريكي دونالد ترامب يف تغريدة 
انه “يراقب عن كثب عملية احتجاز 

رهائن حمتملة يف لو�س اجنلي�س«.
وو�����ش����ف دي���ف���ني ف��ي��ل��د ال������ذي كان 
�شل�شلة  يف  احل������ادث،  ع��ل��ى  ���ش��اه��دا 
عندما  ام�������ش���ي  “كنت  ت����غ����ري����دات 
�شدمت �شيارة عمود اإنارة يف ال�شارع 

الرجل  ان  مو�شحا  املدخل”،  ام��ام 
“خرج وبداأ اطلق النار على رجال 

ال�شرطة«.
وا�شاف ان امل�شلح “توجه اىل الباب 
واحتجز  التجاري  للمحل  اخللفي 
وتابع ان املوظفني ت�شللوا  رهائن”. 
بهدوء من اأبواب النجاة، م�شريا اىل 
املوظفني حتدث عن وجود  ان احد 
دماء يف كل مكان على الأر�س بدون 

اأن نعرف م�شدرها.
بتحرير  ال�������ش���رط���ة  رج�������ال  وق�������ام 
املوظفني والزبائن من املتجر، بينما 

افرج امل�شلح عن باقي الرهائن.
وبعد ثلث �شاعات من بدء احلادث، 
الرجل  “تكبيل  اىل  املفو�شات  ادت 
نف�شه وخروجه وا�شت�شلمه للقوات 

اخلا�شة«.

•• فاليتا-اأ ف ب:

جوزف  مالطا  وزراء  رئي�س  اعلن 
مو�شكات ام�س ان بلده �شت�شتقبل 
البحرية  ان��ق��ذت��ه��م  م��ه��اج��را   19
امل��ال��ط��ي��ة خ���لل ال��ل��ي��ل ب��ع��د غرق 

قاربهم يف املياه الدولية.
ال��ذي��ن انطلقوا  امل��ه��اج��رون  وك���ان 
من ليبيا على ما يبدو، موجودين 
ال���ش��ع��اف يف  ع��م��ل��ي��ات  يف منطقة 

مالطا عندما انقلب قاربهم.
ويف مرحلة اأوىل، اأنقذت البحرية 
�شفن  اىل  ونقلتهم  �شخ�شا   17
البحث  ع��م��ل��ي��ات  ل��ك��ن  م��ال��ط��ي��ة. 
ت��وا���ش��ل��ت ب��ع��د ذل����ك، وُع����رث على 
الناجون  ك��ان  ام��راأة حامل وطفل 

اأ�شاروا اىل اختفائهما.

وقال مو�شكات على هام�س موؤمتر 
“لقد عرثنا عليهم، وهم  �شحايف 
انه  م��و���ش��ح�����ا  احياء”،  ج��م��ي��ع��ا 
ال���ى  املجموعة  بنقل  الأم��ر  ا�شدر 

مالطا.
توافق  مل  الأخ���رية،  ال�شنوات  ويف 
ا�شت�شافة  على  ال  عموما  مالطا 
مهاجرين يتم اإنقاذهم يف مياهها 
حالة  ي���واج���ه���ون  او  الإق���ل���ي���م���ي���ة 

طوارئ طبية.
احلكومة  حت�����اول  ي��ون��ي��و،  وم���ن���ذ 
الي��ط��ال��ي��ة اجل��دي��دة دف���ع مالطا 
اىل مزيد من التدخل، لكن فاليتا 
جتري  العمليات  اأن  ت��رد  ما  غالبا 
يف مناطق هي اقرب اىل ال�شواحل 
التون�شية او جزيرتي لمبيدوزا او 

بانتيلرييا اليطاليتني.

مالطا  ترف�س  ال�����ش��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
40 مهاجرا  ا�شتقبال  ا�شبوع  منذ 
�شفن جتارية يف منطقة  اأنقذتهم 
الإنقاذ التابعة لها وذلك بناء على 

تعليمات خفر �شواحلها.
واعلنت احلكومة املالطية يف بيان 
املعمول  “التفاقيات  ان  اخلمي�س 
الإنزال  ان يح�شل  تن�س على  بها 

يف اقرب مرفاأ اآمن.
الأق�������رب هو  ه����ذه احل����ال����ة،   ويف 

تون�س«.
وب��ات ه���وؤلء امل��ه��اج��رون الربعون 
جرجي�س  م���رف���اأ  ق��ب��ال��ة  ع��ال��ق��ني 
التون�شي، على منت �شفينة الإنقاذ 
ال�شلطات  لأن  امرهم،  تولت  التي 
ال��ت��ون�����ش��ي��ة رف�����ش��ت ال�����ش��م��اح لهم 

بالنزول.

عبري مو�سي تدين منظومة احلكم

مالطا ت�شتقبل 19 مهاجرا بعد انقاذهم ت�قيف م�شتبه به يف حادث ل��س اجنل��س 
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/غرين  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فايل لعمال احلديدية واملعدنية
رخ�شة رقم:CN 2077290  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

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

كافترييا اإليتا
رخ�شة رقم:CN 1665064  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/بيور دروب�س للتوزيع  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

املياه املعدنية رخ�شة رقم:CN 2344265 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يو�شف عبداهلل عبدالقادر اليو�شفي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ن�شره عزيز جراغ �شاقل
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

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

اجلميلة  رخ�شة رقم:CN 1072517 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مريه �شعيد حممد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبدالرحمن ح�شن ابراهيم املل املن�شوري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1074159 بال�شم التجاري:مركز ال�شاطئ 
العربي للطباعة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد ظمري لت�شليح 
اللكرتونيات رخ�شة رقم:CN 1094902 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حممد عبداهلل حمدان ال�شاملى %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد �شامل علي خمي�س احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ظمري حممد ربنواز

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمز للمقاولت والنقليات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1053567 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ي�شلم علي �شعيد با�شلوم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد حمد حماد ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ي�شلم علي �شعيد با�شلوم

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شمز للمقاولت والنقليات ذ.م.م
SIMS CONTRACTING & TRANSPORTING LLC

اىل/�شمز للمقاولت والنقليات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
SIMS CONTRACTING & TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شريكل دارت للديكور ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1085292 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ي�شلم علي �شعيد با�شلوم %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جوزف �شا�شني فنيانو�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شمز للمقاولت والنقليات ذ.م.م

SIMC CONTRACTING & TRANSPORTING LLC

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شريكل دارت للديكور ذ.م.م
CERCLE DART DECOR LLC

اىل/�شريكل دارت للديكور  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CERCLE DART DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:�شوبرماركت  بال�شم   CN رقم:1889050 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  املدينة  عنر 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ابوالكلم للخياطة والتطريز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1029005 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حنان را�شد حممد �شلطان رقيط الطنيجي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابو الكلم نور ال�شلم
تعديل وكيل خدمات/حذف ورثة عبداهلل خمي�س �شامل الهدابي

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ابوالكلم للخياطة والتطريز
ABUL KALAM TAILORS & EMBROIDERYE

اىل/ابوالكلم للخياطة والتطريز  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ABUL KALAM TAILORS & EMBROIDERYE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

الفخامة للتم�ر-ذ.م.م
مبوجب  انه  احل�شابات  لتدقيق  ام  اي  ايه  مكتب/  يعلن  
ال�شادر  العادية،  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار 

بتاريخ 2018/02/08 بحل وت�شفية
 الفخامة للتمور-ذ.م.م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026331335 فاك�س 026331339 
�س.ب 112191 ابوظبي- مدينة حممد بن زايد بناية علي 
مبارك ذيبان حديلة الطابق )ميزانني( مكتب رقم )01( 
واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة اأق�شاها 45 

يوما من تاريخ هذا العلن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

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

LB : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم : 291980   بتاريخ : 2018/5/9

باإ�شم :مطعم لن�س بوك�س ذ.م.م
وعنوانة : ابوظبي - الريد اللكرتوين:s10000@hotmail.com مدينة حممد بن 

زايد كابتال مول - هاتف:0503337979 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : خدمات تقدمي الطعمة وامل�شروبات ، خدمات 
اليواء املوؤقت.

 و�شف العلمة:احلرفان اللتينيان LB باللون الر�شا�شي وحرف B باحلرف البي�س.
ال�شرتاطات : احلماية للعلمة يف جمملها و�شكلها املميز. 

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�شاد اأو اإر�شالة بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ار�شاد

رخ�شة رقم:CN 1102543 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف احمد ابراهيم حممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هادي �شليمان خمي�س ربيع اخلنبويل
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا القو�س

رخ�شة رقم:CN 1108785 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ها�شل حممد نهيل النعيمي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عيد خلفان ثاين املحروقي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كاريكو لكات لياقت علي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة عبداهلل �شاهني للحدادة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1010750 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر �شيف �شالح �شعيد العرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شاهني عيد النعيمي
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة عبداهلل �شاهني للحدادة
اىل/�شي دي لت�شليح كهرباء ال�شيارات

C D CAR AUTO ELECTRICAL REPAIR

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شلح كهرباء ال�شيارات )4520005(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة حدادة وحلام )2592011.1(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

 �إعـــالن �سطب قيد
بروبرتي  جلوبال  ال�شادة/فاراي�شت  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
تقدمت  قد  كونغ(  هونغ  )اجلن�شية:  دبي  فرع  ليمتد  ديفلومبنت 
)العنوان:ال�شيخ  دبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
حتت  واملقيدة  �س.ب:62929(   - التجاري  دبي  بنك  بناية   - زايد 
رقم )4607( يف �شجل ال�شركات الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام 
القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديلتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيتي ال�شغري للعمال الكهربائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1195151 

تعديل وكيل خدمات

مبارك ماجد �شعيد مبارك املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليل عبدالول %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك ماجد ماجد �شعيد مبارك املن�شوري

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنوم اخلم�س خلدمات التنظيف ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1219623 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شجاد الرحمن عزيز الرحمن %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف علي �شيف جدمي املزروعي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شجاد الرحمن عزيز الرحمن
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد حمد حممد خلفان املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23

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

لل�شيانة واملقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 2159440 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حني�س عبود اخللف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد بطي �شيف خلفان املزروعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

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

OWS AUTOMOTIVE : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم : 295260   بتاريخ : 2018/7/12

باإ�شم :او دبليو ا�س لتجارة قطع غيار ال�شيارات �س.ذ.م.م
وعنوانة : دبي - دولة المارات العربية املتحدة - امارة دبي - هاتف:0554269703 - �شندوق الريد:413943 

 hudaifa@owsauto.com:امييل -
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 املركبات واجهزة النقل الري او اجلوي او املائي.
 OWS كلمة  بداخله  ي��وج��د  الح��م��ر  باللون  م�شتطيل  ع��ن  ع��ب��ارة  التجارية  العلمة:العلمة  و���ش��ف   
كلمة  وب��داخ��ل��ه  ال���ش��ود  ب��ال��ل��ون  م�شتطيل  ا�شفله  وم���ن  مم��ي��ز  ب�شكل  الب��ي�����س  ب��ال��ل��ون  ال��لت��ي��ن��ي��ة  باللغة 

مميز. ب�شكل  البي�س  باللون  اللتينية  باللغة   AUTOMOTIVE
ال�شرتاطات :. 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   

�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384
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عربي ودويل

من ه� األك�شندر بينال الذي يهدد رئا�شة ماكرون؟
•• عوا�شم-وكاالت:

الفرن�شي  للرئي�س  ال�شخ�شي  احل���ار����س  ب��ي��ن��ال  األ��ك�����ش��ن��در  اأث����ار 
اإميانويل ماكرون جدًل وا�شعاً يف فرن�شا والعامل، بعدما اأظهرت 
اأنه هو من ظهر يف مقطع فيديو انت�شر على مواقع  التحقيقات 

التوا�شل الجتماعي وهو ي�شرب متظاهراً �شرباً مرحاً.
الفرن�شي  الرئي�س  مكتب  م��دي��ر  م�شاعد  ب��ي��ن��ال،  األك�شندر  ك��ان 
العامة يف باري�س اجلمعة  النيابة  اأعلنت  اإميانويل ماكرون الذي 
ممار�شته  يف  لل�شتباه  الح��رتازي  احلجز  رهن  وو�شعه  توقيفه 
اأن  قبل  احلقوق  يف  طالباً  وظيفة”،  و”انتحال  عنف”  “اأعمال 

يدخل عامل “الأمن” يف 2011 من بوابة احلزب ال�شرتاكي. 

26 �شنة، الأربعاء  العمر  البالغ من  ال�شاب  وتفجرت ق�شية هذا 
يظهر  فيديو  �شريط  “لوموند”  �شحيفة  ن�شرت  بعدما  املا�شي 
ي�شرب متظاهراً يف يوم عيد العمال منتحًل �شفة رجل اأمن، ما 
اأدى اإىل اإقالته من مهامه.ولي�س معروفاً الكثري عن هذا الرجل. 
اإيفرو  م��ادل��ني مبدينة  ح��ي  ول��د يف  اإن��ه  فرن�شية  وت��ق��ول �شحف 
الواقعة مبنطقة النورماندي، يف �شمال فرن�شا. وكان طالب حقوق 

بباري�س قبل اأن يتحول اإىل عامل الأمن وحرا�شة ال�شخ�شيات.
ب��داأ ميار�س  بينال  ف��اإن  اأوب�س”،  “لونوفيل  وح�شب موقع جملة 
مهنته بني عامي 2009 و2010 يف احلزب ال�شرتاكي. ور�شد 
املوقع �شهادة امل�شوؤول ال�شابق عن الأمن يف احلزب الي�شاري اإريك 
بلوميه، الذي �شدد على اأن ال�شاب اأبدى رغبة �شديدة يف ممار�شة 

له  و�شبق  طالباً  يومها  “كان  وق��ال:  ال�شخ�شية.  احلرا�شة  مهنة 
“كان  واأ���ش��اف:  املمثلني”.  م��ن  ل��ع��دد  �شخ�شي  ك��ح��ار���س  العمل 
فتكلفت  كبرية،  وق��درات  كفاءات  واأظهر  ومتوازنا،  رزينا  �شخ�شاً 

بتدريبه ملهنة احلرا�شة ال�شخ�شية«.
اأول من�شب  األك�شندر بينال على  اإ�شراره ومثابرته، ح�شل  واأمام 
ر�شمي يف عام 2011 خلل حملة النتخابات التمهيدية للحزب 
كانت  التي  اأوب���ري،  م��ارت��ني  اأم��ن  مكلف  اأ�شبح  اإذ  ال�شرتاكي”، 
اآنذاك اإحدى ال�شخ�شيات الي�شارية لنيل تر�شح حزبها للنتخابات 

الرئا�شية 2012.
وقال با�شكال لمي، الذي كان مدير حملة اأوبري، ملوقع “لونوفيل 
يف  جدياً  ك��ان  الأم���ن..  بق�شايا  كبرياً  اهتماماً  “اأبدى  اأوب�س”: 

الأمر، قوي الع�شلت، ميار�س الرماية«.
لل�شرتاكيني،  ر�شمياً  مر�شحاً  ه��ولن��د  فران�شوا  انتخاب  وبعد 
بحرا�شة  املكلف  الأمني  للفريق  بينال  بلوميه حتويل  اإري��ك  قرر 
القت�شاد  ل��وزي��ر  خا�شاً  �شائقاً  اأ�شبح  لح��ق،  وق��ت  ويف  ه��ولن��د. 
ال�شابق اأرنو مونتبور الذي �شرح مرة باأنه قرر اإقالته بعد اأ�شبوع 

فقط من تعيينه، اإذ اإنه ت�شبب بحادث �شري، ثم حاول الفرار.
�شمن  ك���ان  ب��ي��ن��ال  األ��ك�����ش��ن��در  اأن  “لوموند”  �شحيفة  واأوردت 
اأي   ،2015 اأبريل  ا�شتفادت يف  اأربعني طالباً  جمموعة من نحو 
خلل حقبة الرئي�س فران�شوا هولند، من تدريب رفيع امل�شتوى 
ا�شتمر اأ�شبوعا يف مدر�شة �شباط الدرك الفرن�شي ب�شاحية مولن، 

جنوب باري�س. وكان يومها حامًل ل�شهادة عالية يف احلقوق.

•• عوا�شم-وكاالت:

�شخ�شا   50 ا�شتقبال  ك��ن��دا  ق���ررت 
البي�شاء”  “اخلوذ  اأ���ش��ح��اب  م���ن 
اإجلوؤهم من  ال�شوريني، الذين مت 
م���ا ميكن  اأي  ���ش��وري��ا وع��ائ��لت��ه��م، 
 250 ن��ح��و  ب���الإج���م���ال  ي�����ش��ك��ل  اأن 

�شخ�شا.
“اخلوذ  اأ�شحاب  من  املئات  واأج��ل��ي 
)اأف��راد الدفاع املدين يف  البي�شاء” 
مناطق املعار�شة ال�شورية(، والذين 
العام  لل�شلم  نوبل  جلائزة  ر�شحوا 
اإىل  املحتل  اجل���ولن  ع��ر   ،2016
النظام  ق�����وات  ت���ق���دم  م���ع  الأردن، 

ال�شوري يف جنوب البلد.
عن  “�شي.بي.�شي”  �شبكة  ونقلت 
ال���ت���ك���ت���م على  م�������ش���وؤول���ني ط���ل���ب���وا 
اأوت��اوا �شتعمل ب�شرعة  اأن  هوياتهم، 
م���ع م�����ش��وؤول��ني ع���ن ه����ذا امل���ل���ف يف 
الأمم املتحدة لتنظيم و�شول هوؤلء 
يف  كندا  اإىل  وعائلتهم  الأ�شخا�س 

الأ�شابيع اأو الأ�شهر املقبلة.
الكندية،  ال�����ش��ل��ط��ات  حت�����دد  ومل 
الذين  الأ����ش���خ���ا����س  ع����دد  الأح�������د، 
لكن  ك���ن���دا،  اإىل  ُي��ن��ق��ل��وا  اأن  مي��ك��ن 
وزيرة اخلارجية كري�شتيا فريلند 
اإن  قالت يف بيان ليلة ام�س الأح��د، 
مع  الوثيق  “بالتعاون  ت��ب��ذل  ك��ن��دا 
دوليا  جهدا  واأملانيا  املتحدة  اململكة 
البي�شاء  اخل����وذ  ���ش��لم��ة  ل��ت��اأم��ني 

وعائلتهم«.
اخلوذ  ت��دع��م  “كندا  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اجتماع  وخ�����لل  ب���ق���وة.  ال��ب��ي�����ش��اء 
لوزراء اخلارجية يف اإطار قمة لقادة 
احللف الأطل�شي عقدت يف بروك�شل 
قبل اأ�شبوع، اأو�شيت باأن يدعم القادة 

هوؤلء الأبطال وي�شاعدوهم«.
وخ��ل�����ش��ت ال����وزي����رة ال��ك��ن��دي��ة اإىل 
للخوذ  رئ��ي�����ش��ي  ���ش��ري��ك  “كندا  اأن 
بتمويلهم  ف��خ��ورة  وه���ي  ال��ب��ي�����ش��اء، 
لدعم تدريبهم يف احلالت الطارئة 
وزيادة عدد الن�شاء يف �شفوفهم. اإننا 
عميقة  اأخلقية  مب�شوؤولية  ن�شعر 
الذين  الأ����ش���خ���ا����س  ه������وؤلء  ح���ي���ال 

يظهرون �شجاعة وتفانيا«.
وكان قد مت اجلء املئات من عنا�شر 
ال�شوريني،  البي�شاء”  “اخلوذ 
م��ن��اط��ق �شيطرة  امل���دين يف  ال��دف��اع 
اىل  امل��ع��ار���ش��ة،  ال�����ش��وري��ة  الف�شائل 
لإعادة  ا�شرائيل،  طريق  عن  الردن 
ث��لث دول غربية هي  توطينهم يف 

بريطانيا واملانيا وكندا.
الج�������لء يف وقت  ع��م��ل��ي��ة  وت����اأت����ي 
ال�شوري  ال��رئ��ي�����س  ن���ظ���ام  ي��و���ش��ك 
�شيطرته  ب�شط  ع��ل��ى  ال���ش��د  ب�����ش��ار 

الرو�شي  حليفه  مب�شاندة  الكاملة 
حمافظتي  اأي  ���ش��وري��ا،  جنوب  على 
درعا والقنيطرة املحاذيتني للردن 

وا�شرائيل.
وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 
الردنية حممد الكايد يف بيان تلقت 
وك���ال���ة ف��ران�����س ب��ر���س ن�����ش��خ��ة منه 
املتحدة  ل����لأمم  احل��ك��وم��ة  “اأذنت 
بتنظيم مرور حواىل 800 مواطن 
يف  لتوطينهم  الأردن  ع��ر  ���ش��وري 
واأملانيا  بريطانيا  ه��ي  غربية  دول 

وكندا«.
ال�شرائيلي  اجلي�س  اإذاع����ة  وك��ان��ت 
 800 اج��لء  اأن��ه مت  ال�شبت  �شباح 
“اخلوذ  ����ش���وري ه���م ع��ن��ا���ش��ر م���ن 
اإىل  ع��ائ��لت��ه��م  واأف�����راد  البي�شاء” 
الأردن،  اإىل  بعدها  وُنقلوا  ا�شرائيل 
ح�شلت  م��ت��ى  حت����دد  اأن  دون  م���ن 

العملية.
اجلي�س  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  وق��������ال 
كونريكو�س  ج��ون��اث��ان  ال�شرائيلي 
ردا على �شوؤال لوكالة فران�س بر�س 
“ما ميكنني اأن اأوؤكده هو اأننا �شهلنا 
ي��ن��ت��م��ون اىل  ����ش���وري   800 اإن���ق���اذ 

منظمة مدنية«.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  وق�����ال 
الثلث  الغربية  ال��دول  اإن  الردنية 
ملزما  خ���ط���ي���ا  ت���ع���ه���دا  “قدمت 
ق��ان��ون��ي��ا ب����اإع����ادة ت��وط��ي��ن��ه��م خلل 
وجود  ب�شبب  حم���ددة  زمنية  ف��رتة 
اأنه  م��وؤك��دا  حياتهم”،  ع��ل��ى  خ��ط��ر 
“متت املوافقة على الطلب لأ�شباب 

اإن�شانية بحتة«.
م���رور  ع��م��ل��ي��ة  “تنظيم  اأن  واأك������د 
امل��واط��ن��ني ال�����ش��وري��ني ي��ت��م ب�����اإدارة 
اأي  ي����رت����ب  ول  امل����ت����ح����دة،  الأمم 

التزامات على الأردن«.
“�شيبقون  ال�����ش��وري��ني  ان  واأو����ش���ح 
يف م��ن��ط��ق��ة حم����ددة م��غ��ل��ق��ة خلل 
الدول  التزمت  التي  فرتة مرورهم 
�شقفها  اأن  ع��ل��ى  ال���ث���لث  ال��غ��رب��ي��ة 
يحدد  اأن  دون  م��ن  اأ�شهر”،  ث��لث��ة 

مكان وجودهم.
واأكد رئي�س “اخلوذ البي�شاء” رائد 
�شلح ردا على ا�شئلة فران�س بر�س 
“مت اإجلء عدد من املتطوعني  اإنه 
ان�شانية  ل���ظ���روف  ع��ائ��لت��ه��م  م���ع 
يف  حما�شرين  كانوا  ولأنهم  بحتة، 
�شوريا”،  جنوب  يف  خطرة  منطقة 
اىل  “و�شلوا  ان���ه���م  اىل  م�������ش���ريا 

الردن«.
كانوا  “املتطوعني  اأن  واأو������ش�����ح 
حم���ا����ش���ري���ن مب���ح���اف���ظ���ت���ي درع�����ا 
يف  ك����ان����وا  وان����ه����م  والقنيطرة”، 
املتتالية  التهديدات  ب�شبب  “خطر 
ل��ه��م م��ن رو���ش��ي��ا والنظام  امل��وج��ه��ة 
حد  على  الدولية”،  املحافل  كل  يف 
“هاآريت�س”  �شحيفة  قوله.وك�شفت 
عملية  تفا�شيل  بع�س  ال�شرائيلية 
“الوليات  الج��لء، م�شرية اىل ان 
وبريطانيا  وفرن�شا  وك��ن��دا  املتحدة 
نا�شدت قبل اأ�شابيع قليلة امل�شوؤولني 
اإ�شرائيل امل�شاعدة يف  ال�شيا�شيني يف 
اإجلء حواىل 800 من النا�شطني 
واملدنيني من عنا�شر اخلوذ البي�س 

من �شوريا«.
ال�شيا�شيني  امل�����ش��وؤول��ني  اإن  وق��ال��ت 
“تعليماتهم  ذلك  �شوء  يف  اأ�شدروا 
وزود  للعملية،  بالتح�شري  للجي�س 
ب���اأ����ش���م���اء جميع  ب��ق��ائ��م��ة  اجل��ي�����س 
الأ�شخا�س الذين �شيتم اإجلوؤهم«.

العملية  ان  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 

حتديد  ومت  تامة”،  “ب�شرية  متت 
“نقطتني حدوديتني” للأ�شخا�س 
على  “�شريا  اليها  و�شلوا  املعنيني 

الأقدام وبو�شائل اأخرى«.
ال�شاعة  “عند  ال�شحيفة  وت��اب��ع��ت 
11 م�شاء ليلة ال�شبت، بداأ اجلي�س 
فعر  احلدودية”،  امل���ع���اب���ر  ف���ت���ح 
عنا�شر اخلوذ البي�شاء احلدود اىل 
ا�شرائيل و”مت و�شعهم يف حافلت 
وزوده����������م اجل���ي�������س ال����ش���رائ���ي���ل���ي 
بالطعام وهم داخلها اأثناء توجههم 
من  الردن”  العبور اىل  اىل نقطة 

دون توقف.
وك�����ان الردن�����ي�����ون يف الن���ت���ظ���ار يف 
اجلانب الآخ��ر من احل��دود. وقالت 
ال�شخا�س  غالبية  اإن  “هاآرت�س” 
ه�����م من  اإج��������لوؤه��������م  ال�����ذي�����ن مت 
لعنا�شر  اق��ارب  وبع�شهم  الطفال، 
م�شابون  يتامى  اأو  امل���دين  ال��دف��اع 

باحلرب.
“اخلوذ  ع���ن���ا����ش���ر  ع�������دد  وي����ب����ل����غ 
 3700 نحو  �شوريا  يف  البي�شاء” 
العامل  ع��ل��ي��ه��م  وت����ع����ّرف  م���ت���ط���وع، 
و�شائل  ���ش��وره��م  ت�����ش��ّدرت  ب��ع��دم��ا 
العلم وهم يبحثون بني النقا�س 
ع���ن اأ���ش��خ��ا���س ع��ال��ق��ني حت���ت ركام 
البنية اأو يحملون اأطفال خم�شبني 

بالدماء اىل امل�شايف.
افرادها  ان  ع��ل��ى  امل��ن��ظ��م��ة  وت�����ش��دد 
م�شتقلون وتلقت م�شاعدات وتدريبا 
من دول غربية، لكن النظام يتهمها 
بانها مع اجلهاديني يف �شوريا واأداة 

يف اأيدي احلكومات التي تدعمها.
“اخلوذ  جم�����م�����وع�����ة  وظ�������ه�������رت 
عندما   ،2013 ع��ام  يف  البي�شاء” 
ك��ان ال�����ش��راع ال�����ش��وري ي��ق��رتب من 

قتل  تاأ�شي�شها،  ومنذ  الثالث.  عامه 
اأكرث من 200 متطوع يف �شفوفها 

واأ�شيب 500 اآخرون.
اخلارجية  وزي����ر  اأ����ش���در  ل���ن���دن،  يف 
الريطاين جريميي هنت بيانا قال 
فيه “بعد جهد دبلوما�شي م�شرتك 
بني اململكة املتحدة و�شركاء دوليني، 
املتطوعني  م���ن  جم��م��وع��ة  مت��ك��ن��ت 
ال��ب��ي�����ش��اء م���ن مغادرة  م���ن اخل����وذ 
بحثا  عائلتهم  م��ع  ���ش��وري��ا  ج��ن��وب 

عن الأمان«.
حاليا  ي��ت��ل��ق��ون  “اإنهم  واأو������ش�����ح 
العليا  امل��ف��و���ش��ي��ة  م����ن  امل�������ش���اع���دة 
ل�����ش��وؤون ال��لج��ئ��ني ال��ت��اب��ع��ة للمم 
اإعادة  انتظار  يف  الأردن  يف  املتحدة 

توطينهم«.
الذي  ال�شجاع”  “بالعمل  وا����ش���اد 

يقوم به هوؤلء.
دبلوما�شي  م�����ش��در  اك���د  ب��رل��ني،  يف 
“�شركاء  م��ع  ب���لده  م�شاركة  اأمل���اين 
اخلوذ  عنا�شر  ا�شتقبال  يف  دوليني 
اإجلوؤهم”،  مت  ال���ذي���ن  ال��ب��ي�����ش��اء 
مبا  �شاهمت  اأمل��ان��ي��ا  ان  اىل  م�شريا 
12 مليون يورو مل�شاعدة  جمموعه 

املنظمة منذ عام 2016.
وق�������ال وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة المل������اين 
هور�شت �شيهوفر ل�شحيفة “بيلد” 
اأملانيا �شت�شتقبل ثمانية  اإن  اليومية 
البي�شاء  اأع�شاء من عنا�شر اخلوذ 
ان يحدد  دون  م��ن  ع��ائ��لت��ه��م،  م��ع 

عددهم.
ل��ك��ن ال�����ش��ح��ي��ف��ة ك���ان���ت اأ�����ش����ارت يف 
الذين  جم��م��وع  اأن  اىل  �شابق  وق��ت 
نحو  يبلغ  ق��د  امل��ان��ي��ا  يف  �شيوطنون 

50 �شخ�شا.
، ق��ال��ت وزي���رة اخلارجية  اأوت����اوا  يف 
ال��ك��ن��دي��ة ك��ري�����ش��ت��ي��ا ف��ري��لن��د “اإن 
اململكة  مع  الوثيق  وبالتعاون  كندا 
دولية  جهوًدا  تقود  واأملانيا  املتحدة 
البي�شاء  اخل����وذ  ���ش��لم��ة  ل�����ش��م��ان 

واأ�شرهم«.
رئي�شي  �شريك  “كندا  ان  واو�شحت 
بتقدميها  وتفخر  البي�شاء  للخوذ 
يف  التدريب  لدعم  ال��لزم  التمويل 

حالت الطوارئ«.
و����ش���ن���ت ق�������وات ال���ن���ظ���ام ال�������ش���وري 
يونيو   19 يف  رو�شيا  من  املدعومة 
اجلنوبية  املناطق  ل�شتعادة  حملة 
املجاورة للأردن ومرتفعات اجلولن 
التي حتتلها اإ�شرائيل. ومتكنت بعد 
والعمليات  ال��ق�����ش��ف  م���ن  ا���ش��اب��ي��ع 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة م����ن ا����ش���ت���ع���ادة اجل����زء 
ت�شوية  ات��ف��اق��ات  بعد  منها،  الأك���ر 
بو�شاطة  امل��ع��ار���ش��ة  ال��ف�����ش��ائ��ل  م���ع 

رو�شية.

اإجالء 800 اىل االردن عرب اإ�سرائيل

كندا تفتح الباب للع�شرات من "اخل�ذ البي�شاء"

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإىل  الأمريكية،  هيل”  “ذا  �شحيفة  يف  اإيني�س  نايجر  دعا 
رف��ع ال��غ��ط��اء ال��ق��ان��وين ع��ن ال���دول ال��ت��ي ت��رع��ى الهجمات 
ال�����ش��ي��ب��ريي��ة ع��ل��ى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ث��ل ق��ط��ر وكوريا 

ال�شمالية ورو�شيا.
وهي  العرقية  امل�شاواة  جتّمع  با�شم  الناطق  اإيني�س،  وراأى 
القرا�شنة  ه��وؤلء  اأّن  ع��ام��اً،   75 عمرها  حقوقية  منظمة 
ين�شرون الفو�شى يف ال�شيا�شة والثقافة يف الوليات املتحدة. 
الإعلمية  والو�شائل  الأمريكية  احلكومة  تعاين  وقت  يف 
اأكدت  ال�شيبريية،  الهجمات  اآلف  ع�شرات  من  الرتفيهية 
املخاطر اجلمة  موؤخراً  اإلكرتونية كبرية  اعتداءات  ثلثة 

التي يتعر�س لها الأفراد واملجتمع ب�شببها.
جون  النتخابية  كلينتون  ه��ي��لري  حملة  رئي�س  تعر�س 
ر�شائله  وُن�����ش��رت   2016 م��ار���س  يف  للقر�شنة  ب��ودي�����ش��ت��ا 
املحادثات  ه���ذه  اأظ���ه���رت  ويكيليك�س.  ع��ل��ى  الإل��ك��رتون��ي��ة 
مبناف�س  ال��دمي��وق��راط��ي  احل����زب  ن��خ��ب  ازدراء  اخل��ا���ش��ة 
الداعمني  اأغ�����ش��ب  ال���ذي  الأم���ر  ���ش��ان��درز  ب��ريين  كلينتون 
اأ�شر  اأّن���ه  امل��رّج��ح  وم��ن  فريمونت  ع��ن  لل�شيناتور  ال�شبان 
بالت�شويت ل�شاحلها. ويف الثالث ع�شر من ال�شهر احلايل، 
اأ�شدرت وزارة العدل لئحة اتهام �شد 12 �شابطاً يف وكالة 

ا�شتخبارية رو�شية ب�شبب هذا الهجوم الإلكرتوين.
�شركة  ت��ع��ر���ش��ت   ،2014 ال���ث���اين(  )ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��ر  يف 

الذي  الأم��ر  للقر�شنة  اإنرتتاينمنت”  بيكت�شرز  “�شوين 
اأخرج موظفيها من ح�شاباتهم ون�شر ر�شائلهم الإلكرتونية 
�شكوت  الأف���لم  منتج  وا�شطر  العنكبوتية.  ال�شبكة  ع��ر 
رودين والرئي�شة ال�شابقة لل�شركة اآميي با�شكال للعتذار 
بعد  الإن��رتن��ت  على  انت�شرت  التي  اخلا�شة  اأفكارهما  عن 
التعر�س للقر�شنة. ولغايات احرتازية، األغت �شوين اإطلق 
فيلم �شيث روجن “ذي انرتفيو” الذي �شخر من الزعيم 
ال�شمالية  كوريا  اأنكرت  اأون.  جونغ  كيم  ال�شمايل  الكوري 
يعتقدون  لكّن م�شوؤولني فيديراليني  الهجوم،  تورطها يف 

العك�س.
من جهته، تعر�س الرئي�س ال�شابق للجنة املالية اجلمهورية 
ر�شائله  اإر�شال  ومت  الربيع  هذا  للقر�شنة  برويدي  اإليوت 
اإع��لم��ي��ة. و���ش��م��ن ال���دع���وى التي  اخل��ا���ش��ة اإىل و���ش��ائ��ل 
بتمويل  قطر  برويدي  اتهم  اأجنيلي�س،  لو�س  يف  بها  تقدم 
جا�شو�س  تقارير  بح�شب  جّندهم  �شيبرييني”  “مرتزقة 
التي  الأمنية  و�شركته  املركزية  املخابرات  وكالة  يف  �شابق 
ت��ّت��خ��ذ م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ق��راً ل��ه��ا. واأ����ش���ار اإىل اأّن 
يعتقد  وحوا�شيبه.  هواتفه  بقر�شنة  املرتزقة  اأم��رت  قطر 
حمققون فيديراليون اأّن قطر تقف وراء القر�شنة كانتقام 
من برويدي لت�شليطه ال�شوء على متويل قطر للإخوان 

الإرهابيني.
كخ�شارة  م�شرتكة  �شلبية  نتائج  الهجمات  لهذه  يكون  قد 
�شيا�شية  وخ�شائر  امل�شتهدفني  ب�شمعة  والإ�شرار  الوظائف 

متمتعني  الأج��ان��ب  القرا�شنة  يبقى  بينما  واق��ت�����ش��ادي��ة، 
اإّن  احل��ايل،  للقانون  وفقاً  امللحقة.  �شّد  كاملة  بح�شانة 
اخلارج  يف  ت�شتخدمها  التي  والفروع  الأجنبية  احلكومات 
الوليات  اجلنائية يف  والتهامات  الدعاوى  اأم��ام  حم�شنة 
ال�شيادية وهي  اإىل احل�شانة  القانون  ا�شتند هذا  املتحدة. 
فقه قدمي وح�شا�س مينع من مقا�شاة احلكومات الأجنبية 
يف املحاكم الأمريكية با�شتثناء حالت خا�شة. ي�شّدد اإيني�س 
الع�شر  لأّن��ه يف  القانون  ه��ذا  لتحديث  الأوان  اآن  اأّن��ه  على 
الرقمي يجب األ تكون القوى الأجنبية قادرة على تعطيل 
النتخابات وتدمري م�شادر رزق املواطنني الأمريكيني من 

دون عقاب. 
رف��ع��ت حكومة  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  اأواخ����ر خم�شينات  خ���لل 
الوطنية  �شّد اجلمعية  دع��وى  األب��ام��ا  ولي��ة  عن�شرية يف 
باأ�شماء  مطالبة  امللونة،  الب�شرة  اأ�شحاب  حقوق  لتعزيز 
الغاية  ك��ان��ت  ال��داخ��ل��ي��ة.  ات�شالتها  وووث��ائ��ق  مترعيها 
واإفقادهم  املترعني  ا�شتهداف  من  التمكن  ذلك  وراء  من 
وظائفهم ورمّبا ممار�شة العنف �شّدهم. لكّن املحكمة العليا 
اأ�شدرت حكمها ل�شالح اجلمعية احلقوقية وكر�شت حقها 
وبح�شب  ووثائقها.  مترعيها  اأ�شماء  �شرية  على  بالإبقاء 
اإيني�س، لو كان الإنرتنت موجوداً يف تلك احلقبة،  ت�شاوؤل 
ما الذي كان باإمكانه اأن يوقف دعاة الف�شل العن�شري من 
ا�شتخدام قرا�شنة اأجانب للدخول يف خوادم تلك اجلمعية 
من  ك��ان  عندها،  ل��لإع��لم؟  اإر�شالها  ث��م  وثائقها  و�شرقة 

املرجح اأن يتعر�س املوؤمنون بامل�شاواة لهجمات وتهديدات ل 
حت�شى، فيما اأمكن اأن يقرر البع�س ترك الق�شية للحفاظ 

على وظيفته وعائلته.
لقد  ال��ي��وم.  ي��ح��دث  �شبيهاً  اأم����راً  هنالك  اأّن  ال��ك��ات��ب  اأك���د 
وظائفهم  ال�شركة  مديري  اإفقاد  اإىل  �شوين  قر�شنة  اأدت 
هوليوود:  اإىل  ر���ش��ال��ة  توجيه  م��ع  املنتجني  اإح����راج  واإىل 
الهجوم  يكون  اأن  واأمكن  ال�شمالية”.  كوريا  تنتقدوا  “ل 
خ�شارتهم  ال���دمي���وق���راط���ي���ني  ك���ّل���ف  ق���د  ب��ودي�����ش��ت��ا  ع��ل��ى 
احلزب  يف  احل��اد  النق�شام  خلق  بعدما  الرئا�شية  املعركة 

الدميوقراطي. واأ�شعفت قر�شنة حوا�شيب برويدي قدرة 
بالأذى  للت�شبب  اإ�شافة  الترعات  اجلمهوريني على جمع 
ال�شخ�شي. اإّن اخلوف من املجرمني ال�شيبرييني قد يدفع 
النخراط  ع��ن  الإح��ج��ام  اإىل  الطيبني  والن�شاء  ال��رج��ال 
يجب  لذلك  القرا�شنة،  هدف  وهو  الوطنية،  ال�شيا�شة  يف 
على الكونغر�س رفع احل�شانة القانونية عنهم. واإّل �شيتم 
تدمري املزيد من الوظائف وتزوير املزيد من النتخابات 
بتطوير  دوره���م  الن��خ��راط يف  ع��ن  امل��واط��ن��ون  و�شيتوقف 

اأمريكا.

يجب رفع احل�سانة حااًل

قطر ورو�شيا وك�ريا ال�شمالية تقر�شن اأمريكا

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• ريت�شارد ويريل:

   نعرف جيدا النفور املعلن لإميانويل ماكرون ل� 
“العامل القدمي” ال�شيا�شي والأحزاب التقليدية. 
الفائدة،  ال��ط��ب��ق��ات ع��دمي��ة  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
�شلوحيتهم  انتهت  الذين  املنتخبني  وامل�شوؤولني 
املنتخب  الرئي�س  وح�شب  بالية،  قطعا  واأ�شبحوا 
يف مايو 2017، يحول هوؤلء دون اقامة اجل�شور 
بني اليمني والي�شار، وعلى وجه اخل�شو�س، دون 

�شرعة احلركة.
   ك��م��ا ن��ت��ذك��ر اي�����ش��ا احل��م��ل��ة ال��رئ��ا���ش��ي��ة املظفرة 
ووزير  ال�شابق  امل�شت�شار  اإليزيه  اإىل  او�شلت  التي 

فران�شوا هولند. 
ح��م��ل��ة ق��ادت��ه��ا ث��ّل��ة م��ه��وو���ش��ة ب��ال�����ش��ري��ة، تتاألف 
“خلخلة”  ع��ل��ى  ع���ازم���ني  ال�����ش��ن  ���ش��غ��ار يف  م���ن 
للعملة،  الأول  الوجه  فرن�شا.  لتغيري  اجلمهورية 
حفنة من خريجي املدر�شة الوطنية للإدارة، من 
تكنوقراط وبراعم �شيا�شية �شابة - غالبا ما عملوا 
ل�شخ�س  خمل�شة   - ك��ان  �شرتاو�س  دومينيك  مع 

املر�شح.
الأتباع  من  كوماندو�س  للعملة،  الثاين  الوجه     
م�����ش��ّم��م ع��ل��ى دف����ع ال���رج���ل م����اك����رون، وزوج���ت���ه، 
من  حمايتهما  م��ع  ال��رك��ح  مقدمة  اىل  بريجيت، 
اأي انزلق حمتمل، خا�شة اعلمّيا. اإن “القطيعة 
بانقلب  ا�شبه  �شابقا، هي  كتبنا  كما  املاكرونية”، 

ع�شكري، انقلب �شيا�شي يج�ّشد بفظاظة.
ال��رق��ي نحو     وه����ذا اجل��ان��ب اخل��ف��ي لل�شعود 
الذي يجد نف�شه  الفرن�شي، هو  للرئي�س  ال�شلطة 
فجاأة حتت الأ�شواء بالكامل، مع اجلدل وال�ّشجال 
مدير  وم�شاعد  ال�شخ�شي  حار�شه  ح��ول  ال��دائ��ر 

مكتبه ال�شابق األك�شندر بينال.
احلا�شية-  ل����ه����ذه  ب���ال���ك���ث���ري  م����دي����ن  ولأن��������ه      
الإليزيه،  اأب����واب  ل��ه  فتحت  ال��ت��ي  ال��ك��وم��ان��دو���س 

ولأن����ه ل ي��ث��ق يف ال�����ش��ح��ف��ي��ني، ولأن����ه ي��ري��د دفع 
الإ�شلحات باأ�شرع ما ميكن على جميع اجلبهات، 
املقربني  الأف���راد  لبع�س  ماكرون  اإميانويل  ت��رك 
كبرية،  ب�شرعة  ال�شلطة  من  الكثري  انتحال  منه 
بع�س  ع��ن  ال��ط��رف  الم��ر غ�س  وان تطلب  حتى 
املالية  للم�شالح  املحتمل  الت�شارب  اأو  �شلوكهم، 

التي ا�شارت اليها ال�شحافة ...
   ه��ذا الإخ��ل���س وال��وف��اء، �شمة امل��ج��اه��د.. لكنه 
حالة  يف  زال  م��ا  بلد  يف  كبريين  خطرين  ي�شكل 
جي�شان �شيا�شي مثل فرن�شا، حيث تبقى املعار�شة 
من اليمني والي�شار يف حالة ا�شتنفار، ترت�شد اأي 

خطاأ يف املنعطف. 
   يتمثل اخلطر الأوىل يف اإعطاء النطباع ب�شلطة 
م�شادرة، متعالية، فوق القوانني، وحتاول الربط 
تع�ّشفا بني املنحرفني والحتجاجات الجتماعية. 
وج��ه اخل�شو�س حركة  ت���ردده على  وه��ذا مقطع 
املتطرف، جان  الي�شاري  وزعيمها  املتمردة  فرن�شا 

لوك ميلن�شون.
   اخل��ط��ر ال��ث��اين ه��و ت��ك��ري�����س اأط���روح���ة رئي�س 
قادر  غري  الذاتية،  لقوته  وعا�شق  مغرم  اأربعيني 
الدائرة  خ���ارج  التجميع  وع��ل��ى  ث��ق��ت��ه،  م��ن��ح  ع��ل��ى 

الأوىل من اتباعه املخل�شني.
   ويف احلالتني، فان الوجه اخلفي لهذه القطيعة 

الفرن�شية يطرح اأ�شئلة.
قيادة  ازده��رت حتت  التي  �شري”،  “عون  فكلمة   
دي��غ��ول، م��رادف��ا لل�شربات حتت احلزام  اجل��رال 
التي  الأن��واع وال�شكال  وامل��ن��اورات والتلعب بكل 

ميليها الليزيه، عاودت الظهور.
   بعد عام من بداية وليته، يجد “جيل ماكرون” 
اأبدية  حقيقة  ط���رف  م��ن  خمتطفا  ف��ج��اأة  نف�شه 
ال�شلطة  ا�شتخدام  �شوء  اإغ��راء  ال�شيا�شية:  للحياة 

وا�شتغلل النفوذ.
ترجمة خرية ال�سيباين

ال�جه اخلفي جليل ماكرون...!

* كاتب ومرا�سل �سحفي، ومن موؤلفاته: “ت�سونامي: احلقيقة االإن�سانية” و”اإقبال، الطفل 
الرقيق” و “يف خبايا املعجزة االآ�سيوية«.

تربئة رئي�س وزراء مالطا من "اأوراق بنما" 
•• فاليتا-اأ ف ب:

“اأوراق  رئي�س وزراء مالطا العمايل جوزف مو�شكات ام�س الحد ان حتقيقا وا�شعا قام به الق�شاء حول ف�شيحة 
بنما” اتاح ترئته مع مقربني له من اي مزاعم باإجراء حتويلت م�شبوهة.وقال مو�شكات يف موؤمتر �شحايف ك�شف 
فيه ما ت�شمنه تقرير يقع يف 1500 �شفحة و�شلمه القا�شي ارون بوجيغا ال�شبت لوزير العدل بعد حتقيق ا�شتمر 
نحو عام، “اليوم، مت احقاق العدالة«.وحامت �شبهات حول زوجة مو�شكات ومدير مكتبه ووزير الطاقة يف حكومته 
ا�شافة اىل املفو�س الأوروبي ال�شابق جون دايل بامتلك ح�شابات اوف�شور مت ك�شف امرها يف اطار ف�شيحة “اوراق 
بنما” عر م�شرف بيلتو�س املثري للجدل.واذا كان امتلك ح�شاب مماثل امرا قانونيا فانه يبقى مرتبطا بنية 
للتهرب ال�شريبي اأو تبيي�س الأموال، علما بان حكومة مو�شكات تعر�شت ل�شبهات ف�شاد واإجراء ات�شالت �شرية مع 

�شخ�شيات م�شبوهة وخ�شو�شا يف اذربيجان.
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حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة هلم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر؛ البي�س؛ الزيوت 

والدهون املعدة للأكل. 
 الواق�عة بالفئة:  29 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  لتينية  " ب��اأح��رف   CARNE MEATS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب. 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281939 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الكاكاو؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  ال�شوكولتة؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  القهوة؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  التوابل؛ م�شروبات 
اأ�شا�شها ال�شاي؛ النب وال�شاي والكاكاو والنب ال�شطناعي؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز واملعجنات واحللويات؛ املثلجات القابلة للأكل؛ ال�شكر وع�شل النحل والع�شل 

الأ�شود؛ اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
 الواق�عة بالفئة:  30 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  لتينية  " ب��اأح��رف   CARNE MEATS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب.

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281941 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلام  والب�شاتني  املائية  ال��زراع��ة  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  الطازجة؛  اخل�شروات  الطازجة؛  الفواكه 
وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام  وغري املعاجلة؛ الفواكه واخل�شروات الطازجة والأع�شاب الطازجة؛ 
النباتات والأزهار الطبيعية؛ الب�شل وال�شتول والبذور للزراعة؛ احليوانات احلية؛ املواد الغذائية وامل�شروبات 

للحيوانات؛ ال�شعري املنبت.
 الواق�عة بالفئة:  31 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  لتينية  " ب��اأح��رف   CARNE MEATS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب. 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281942 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الكحولية؛  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  الفواكه؛  ع�شري  )م�شروبات(؛  املياه 

م�شروبات الفواكه وع�شائر الفواكه؛ �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
 الواق�عة بالفئة:  32 

و�شف العلمة:  كتبت عبارة " CARNE MEATS " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281965 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلام  والب�شاتني  املائية  ال��زراع��ة  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  الطازجة؛  اخل�شروات  الطازجة؛  الفواكه 
وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام  وغري املعاجلة؛ الفواكه واخل�شروات الطازجة والأع�شاب الطازجة؛ 
النباتات والأزهار الطبيعية؛ الب�شل وال�شتول والبذور للزراعة؛ احليوانات احلية؛ املواد الغذائية وامل�شروبات 

للحيوانات؛ ال�شعري املنبت.
 الواق�عة بالفئة:  31 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة   "MASTERPIECE" كلمة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب.

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281966 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الكحولية؛  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  الفواكه؛  ع�شري  )م�شروبات(؛  املياه 

م�شروبات الفواكه وع�شائر الفواكه؛ �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات. 
 الواق�عة بالفئة:  32 

و�شف العلمة:  كتبت كلمة "MASTERPIECE" باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281955 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الكاكاو؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  ال�شوكولتة؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  القهوة؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  التوابل؛ م�شروبات 
اأ�شا�شها ال�شاي؛ النب وال�شاي والكاكاو والنب ال�شطناعي؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات 
امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز واملعجنات واحللويات؛ املثلجات القابلة للأكل؛ ال�شكر وع�شل النحل والع�شل 

الأ�شود؛ اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
 الواق�عة بالفئة:  30 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الإجن��ل��ي��زي��ة  " باللغة   OCEAN GEMS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب. 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281954 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
حلوم حمفوظة؛ حلوم جممدة؛ ماأكولت بحرية حمفوظة؛ ماأكولت بحرية جممدة؛ جنب؛ كرمية الزبدة؛ 
بطاطا جممدة؛ خ�شروات حمفوظة؛ خ�شروات جممدة؛ فواكه حمفوظة؛ فواكه جممدة؛ مربى؛ زبادي؛ 
مطبوخة؛  حلوم  نقانق؛  كافيار؛  املح�شرة؛  ال�شلمون  بطارخ  الإوز؛  كبد  البط؛  كبد  للطعام؛  زيتون  زيت 
املعدة  اجل��اه��زة  الوجبات  ال��ده��ون؛  من  املعدة  اجل��اه��زة  الوجبات  املطهوة؛  اخل�شروات  احلليب؛  منتجات 
من اللحوم البقرية؛ الوجبات اجلاهزة املعدة من الأ�شماك؛ الوجبات اجلاهزة املعدة من اأ�شماك الثعبان؛ 
املعدة من  املعدة من الدواجن؛ الوجبات اجلاهزة  اللحوم؛ الوجبات اجلاهزة  املعدة من  الوجبات اجلاهزة 
احلليب؛  الفورية؛  ال�شوربة  البي�س؛  من  املعدة  اجلاهزة  الوجبات  اخل�شروات؛  من  امل�شتخل�س  الروتني 
اللحم؛ فواكه وخ�شروات  الدواجن وال�شيد؛ خل�شات  اللحوم والأ�شماك وحلم  بالهواء؛  اللحوم املجففة 
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة هلم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر؛ البي�س؛ الزيوت 

والدهون املعدة للأكل.
 الواق�عة بالفئة:  29 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الإجن��ل��ي��زي��ة  " باللغة   OCEAN GEMS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب. 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281968 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأعمال ال�شترياد والت�شدير؛ عر�س �شلع على و�شائل  اإدارة  ا�شت�شارات  اإدارة ال�شترياد والت�شدير؛  خدمات 
وخدمات  �شلع  )�شراء  للآخرين  تاأمني  اأو  توفري  خدمات  ال�شلع؛  توزيع  بالتجزئة؛  البيع  لغايات  الأع��لم 
لأعمال اأخرى(؛ الدعاية والإعلن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ جتميع ت�شكيلة 
من املنتجات حل�شاب الغري مبا يف ذلك منتجات الطعام وال�شراب مما ميكن جمهور امل�شتهلكني من معاينة 
خلل  م��ن  اأو  اجلملة  ومنافذ  متاجر  اأو  التجزئة  متاجر  م��ن  وي�شر  �شهولة  بكل  و�شرائها  املنتجات  تلك 

كتالوجات الطلب بالريد اأو عر الإنرتنت اأو بوا�شطة الو�شائل الإلكرتونية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العلمة:  كتبت عبارة "JUST MEAT" باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281970 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات تغليف املنتجات؛ تغليف الب�شائع؛ تخزين املنتجات؛ نقل وتغليف وتخزين املنتجات؛ تنظيم 

الرحلت وال�شفر.
 الواق�عة بالفئة:  39 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الإجنليزية  "JUST MEAT" باللغة  ع��ب��ارة  كتبت  ال��ع��لم��ة:   و�شف 
الطلب.

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281958 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
حلوم حمفوظة؛ حلوم جممدة؛ ماأكولت بحرية حمفوظة؛ ماأكولت بحرية جممدة؛ جنب؛ كرمية الزبدة؛ 
بطاطا جممدة؛ خ�شروات حمفوظة؛ خ�شروات جممدة؛ فواكه حمفوظة؛ فواكه جممدة؛ مربى؛ زبادي؛ 
مطبوخة؛  حلوم  نقانق؛  كافيار؛  املح�شرة؛  ال�شلمون  بطارخ  الإوز؛  كبد  البط؛  كبد  للطعام؛  زيتون  زيت 
املعدة  اجل��اه��زة  الوجبات  ال��ده��ون؛  من  املعدة  اجل��اه��زة  الوجبات  املطهوة؛  اخل�شروات  احلليب؛  منتجات 
من اللحوم البقرية؛ الوجبات اجلاهزة املعدة من الأ�شماك؛ الوجبات اجلاهزة املعدة من اأ�شماك الثعبان؛ 
املعدة من  املعدة من الدواجن؛ الوجبات اجلاهزة  اللحوم؛ الوجبات اجلاهزة  املعدة من  الوجبات اجلاهزة 
احلليب؛  الفورية؛  ال�شوربة  البي�س؛  من  املعدة  اجلاهزة  الوجبات  اخل�شروات؛  من  امل�شتخل�س  الروتني 
اللحم؛ فواكه وخ�شروات  الدواجن وال�شيد؛ خل�شات  اللحوم والأ�شماك وحلم  بالهواء؛  اللحوم املجففة 
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة هلم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر؛ البي�س؛ الزيوت 

والدهون املعدة للأكل.
 الواق�عة بالفئة:  29 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة   "MASTERPIECE" كلمة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب.

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281962 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الكاكاو؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  ال�شوكولتة؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  القهوة؛ م�شروبات  اأ�شا�شها  التوابل؛ م�شروبات 
املعجنات؛ احللويات؛  امل�شنوعة من احلبوب؛  امل�شتح�شرات  امل�شنوع من احلبوب؛  الدقيق  ال�شاي؛  اأ�شا�شها 
امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعي؛  وال��نب  والكاكاو  وال�شاي  ال��نب 
من احلبوب؛ اخلبز واملعجنات واحللويات؛ املثلجات القابلة للأكل؛ ال�شكر وع�شل النحل والع�شل الأ�شود؛ 

 اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل؛ ال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.  
 الواق�عة بالفئة:  30 

منوذج  يف  م��ب��ني  ه��و  ك��م��ا  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة   "MASTERPIECE" كلمة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب.

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281956 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
 وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلام  والب�شاتني  املائية  ال��زراع��ة  ومنتجات  الزراعية  املنتجات  الطازجة؛  اخل�شروات  الطازجة؛  الفواكه 
وغري املعاجلة؛ احلبوب والبذور اخلام  وغري املعاجلة؛ الفواكه واخل�شروات الطازجة والأع�شاب الطازجة؛ 
النباتات والأزهار الطبيعية؛ الب�شل وال�شتول والبذور للزراعة؛ احليوانات احلية؛ املواد الغذائية وامل�شروبات 

للحيوانات؛ ال�شعري املنبت.
 الواق�عة بالفئة:  31 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الإجن��ل��ي��زي��ة  " باللغة   OCEAN GEMS " ع��ب��ارة  و�شف العلمة:  كتبت 
الطلب. 

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

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/30م   املودعة حتت رقم:  281957 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ش��م:  �شيام فود �شريفي�شز ليمتد 
وعنوانه: 2439 اولد َبكنام ريلواي رود براكهانوجن، كلوجنتوي، بانكوك 10110، تايلند

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الكحولية؛  غري  امل�شروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  املياه  الفواكه؛  ع�شري  )م�شروبات(؛  املياه 

م�شروبات الفواكه وع�شائر الفواكه؛ �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
 الواق�عة بالفئة:  32 

و�شف العلمة:  كتبت عبارة " OCEAN GEMS " باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب. 

ال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك كري�شتيانا كلري وانامايكر
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 282564          بتاريخ : 08/11/2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: كري�شتيانا كلري وانامايكر.
وعنوانة : �س.ب 212537، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
التحاليل،  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�شميم  احلا�شوبية  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

والأبحاث ال�شناعية، خدمات ت�شميم وتطوير العتاد  احلا�شوبي والرجميات يف الفئة  42.
الواق�عة بالفئة: 42

ELEMENTO كتبت ب�شكل وبخط مميز باللون  الكلمة اللتينية  و�شف العلمة: عبارة عن 
الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

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

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
AAHU BARAH :بطلب لت�شجيل العلمة التجارية

املودعة حتت رقم : 291726 بتاريخ : 2018/05/6 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: جلوبال كوميديتوز، اإنك 
وعنوانه: �شندوق الريد رقم 115 هيك�شفيل نيويورك 11802، الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الب�شائع 
وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغو؛  التابيوكا  الأرز؛  ال�شطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�شاى  القهوة 
الأ�شود؛  النحل والع�شل  املثلجة؛ ع�شل  امل�شنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج  
 الواق�عة بالفئة: 30

اأعلى ر�شم  باأحرف لتينية ب�شكل منحني  الكلمات )AAHU BARAH( كتبت  و�شف العلمة: 
لغزال �شغري، اجلميع باللونني الأبي�س والأ�شود 

ال�ش��رتاطات: 
اأو  لق�شم العلمات التجارية يف وزارة القت�شاد   فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً 

اإر�شاله بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
 VIRA :بطلب لت�شجيل العلمة التجارية

املودعة حتت رقم : 294616 بتاريخ : 2018/06/28 
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: فيكرام جهابارمال �شودري، و راهول �شودهاري جهابرمال �شودهاري 
وعنوانه: �س.ب 42266، ال�شارقة، المارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : الب�شائع 
اأ�شرطة ل�شقة لغايات �شناعية؛ اأربطة ل�شقة بخلف القرطا�شية ولي�شت لغايات طبية اأو منزلية؛ 
اأ�شرطة تلقائية الل�شق بخلف القرطا�شية ولي�شت لغايات طبية اأو منزلية؛ اأ�شرطة عازلة؛ املطاط 
فئات  واردة يف  امل��واد وغري  هذه  امل�شنوعة من  واملنتجات  وامليكا  والأ�شب�شتو�س  وال�شمغ  والغوتابر�شا 
والعزل،  واحل�شو  التغليف  م��واد  الت�شنيع،  يف  للإ�شتعمال  بالبثق  مت�شكلة  بل�شتيكية  م��واد  اأخ��رى، 

اأنابيب مرنة غري معدنية 
 الواق�عة بالفئة: 17

و�شف العلمة: كلمة )VIRA( كتبت باأحرف لتينية
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 

بيكر اآند ماكينزي حبيب املل 

بطلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/06/06  املودعة بالرقم: 26934 

با�شم : �شركة جرال موتورز ال ال �شي

الوليات  �شيتي اوف ديرتويت، ولية مي�شيغان 3000-48265،  وعنوانه : 300 ريني�شانز �شنرت، 

املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12 - املركبات الرية ذات املحركات، وبالتحديد 

املحركات  وال�شاحنات،  )فان(  املقفلة  والعربات  الريا�شية  املعدة للأغرا�س  واملركبات  ال�شيارات 

املتعلقة بها والأجزاء الرتكيبة املتعلقة بها والواقعة يف الفئة 12. 

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

2018/06/06 وحتى تاريخ : 2028/06/06

ادارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الثنني  23  يوليو 2018 �لعدد 12384

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

AUTO XPRESS : طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية
املودعة بالرقم : 289296   بتاريخ : 2018/3/19

باإ�شم :رافد حللول املركبات ذ.م.م
وعنوانة : ال�شارقة - دولة المارات العربية املتحدة - امارة ال�شارقة - هاتف:065972222 

 info@rafid.ae:فاك�س:065722331 -  �شندوق الريد:4648 - امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
ان�شاء املباين وال�شلح وخدمات الرتكيب او التجميع.

وبتميز  الرمادي  باللون  العربية  باللغة  اك�شر�س  اوتو  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العلمة:العلمة  و�شف 
 AUTO باللغة اللتينية ومن ا�شفل كلمة )X( باللون الزرق والحمر يعطي معنى حلرف )حرف )ك

والزرق. الحمر  اللون   )X( حرف  ومييز  مميز  ب�شكل  الرمادي  باللون  اللتينية  باللغة   XPRESS
ال�شرتاطات :. 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:

طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : MADHENA DECORATION ما�شينا للديكور
املودعة بالرقم : 262959   بتاريخ : 2016/11/09

باإ�شم :ما�شينا للديكور
وعنوانة : العني العنوان: العني- �شناعية العني- ال�شارع التا�شع قطعة 2 بناية حممد �شامل بالعكاري العامري 

 madhena-decoration@hotmail.com :س.ب: 83887 هاتف: 0504941559 الريد اللكرتوين�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم 
املتعلقة بها وخدمات التحاليل والبحاث ال�شناعية وخدمات ت�شميم الديكور وتطوير العتاد والرجميات 

احلا�شوبية.
و�شف العلمة:العلمة عبارة عن دائرة كبريه ر�شم بداخلها دائره �شغرية مزخرفة من الطرفان ر�شم بداخلها 
�شكل هند�شي وكتب ا�شفل العلمة كلمة )ما�شينا للديكور( وا�شفلها كلمة )Madhena Decoration( ويف 

ا�شفل الكلمة ر�شمت زخرفة على م�شتوى الكلمة وجميعها باللون البي�س وال�شود على خلفية عدميه اللون.
ال�شرتاطات :. 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 
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 - ــووي  ب جّمالو   – الفجر   ••
ترجمة خرية ال�شيباين

رئي�سًا  ترامب  دونالد  انتخاب  منذ     
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة، غ��ال��ب��ًا م��ا يلعب 
جميع  م���ن  وامل��ع��ل��ق��ون  امل��ن��ت��ق��دون 
اأوباما  لو فعل  “ماذا  لعبة  االجتاهات 

تناق�سات  اإىل  ت�سري  لعبة  ذلك؟”، 
���س��خ��ط��ه على  امل���ح���اف���ظ:  ال��ي��م��ني 
الرئي�ص  عن  ور�ساه  ال�سابق،  الرئي�ص 
قدمه  منوذجي  مثال  وه��ذا  احل��ايل. 
“اإذا  اإن(:  اإن  )�سي  عبيداهلل  دي��ن 
التحقيقات  مكتب  مدير  اأوباما  اأق��ال 
يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اوج  يف  ال���ف���ي���درايل 

ق��ادة  الّت��ه��م��ه  ال��رئ��ا���س��ي��ة،  حملته 
�سري  ح�سن  بعرقلة  اجلمهوري  احلزب 

العدالة«.
 16   ات�سحت املقارنة ب�سكل الفت يف 
يوليو، يف هل�سنكي، عندما �سعد ترامب 
اإىل املن�سة لعقد موؤمتر �سحفي. طيلة 
املعلقون  ق��ام  رئا�سته،  ف��رتة  معظم 

مب�سايقة  وامل��ح��ر���س��ون  امل��ح��اف��ظ��ون 
اليه  ون�سبوا  اأوباما،  ب��اراك  وهر�سلة 
ومدمرة،  وخائنة  �سرعية  غري  نوايا 
باال�ستثناء  ال��ت��زام��ه  يف  و���س��ك��ك��وا 
�سري  عميل  باأنه  واتهموه  االأمريكي، 
ل��ل��ق��وى االأج��ن��ب��ي��ة.. وم���ع ذل���ك، مل 
ي�سل  فعل  اأي  اأب���دًا  اأوب��ام��ا  يرتكب 

االأخري  البيان  قدم  اأخم�ص  اإىل  حتى 
للرئي�ص احلايل.

ترامب  دونالد  دافع  هل�سنكي،  ففي     
ب�سكل  متبنيا  ب��وت��ني،  ف��الدمي��ري  ع��ن 
 – ال��رو���س��ي  ن��ظ��ريه  راأي  مفهوم  غ��ري 
املخابرات  ا�ستنتاجات  بذلك  نافيا 

االأمريكية.

عن تناق�سات اليمني االأمريكي املحافظ:

ك�ابي�س املعادين لأوباما، ج�شدها دونالد ترامب...!

مل يخف ال�سيناتور مارك وارنر �سخطه وغ�سبه �سمت اجلمهوريني جتاه ترامب مثري

العامل احلا�سم يف التقييم بينهما ان ترامب ابي�ص الكرة يف مرمى من يا ترى..

ديني�ص دي�سوزا - ي�سارال�سورة- يتهم اأوباما بتاآمر على الهيمنة الغربية اوباما �سعى لتدمري امريكاماذا يفعل ترامب االن؟

- روؤية رجل اأ�ش�د يف البيت الأبي�س مربكة اىل حد دفعت ماليني المريكان اىل ت�شديق اأب�شط �شائعة

- مل ُيبد ترامب حتى ما ي�شبه املقاومة لب�تني بل 
ا�شطف بانتظام خلف اراء الرئي�س الرو�شي

- اتهام اوباما بالتاآمر على “الهيمنة الغربية”، 
وال�شعي اإىل تدمري ال�ليات املتحدة من الداخل

- لقد ت�شرف الرئي�س الأمريكي وكاأنه متملق 
ومت�ش�ل واأعفى رو�شيا من اأي م�ش�ؤولية

- تدفع اأفعال ترامب اإىل الت�شاوؤل عما اإذا 
كان ل يخ�شع ل�شيطرة ق�ة اأجنبية

- ميلك دونالد ترامب ميزة كبرية على 
�شلفه واأكرث احلجج ح�شما: اإنه اأبي�س..

- متت هر�شلة اأوباما واتهماه بالعمالة يف حني 
يتمتع ترامب بت�شامح عري�س من اجلمه�ريني

فزع
العلقات  تدهور  ك��ان  اإذا  عما  ترامب  �شئل  عندما 
اأجاب  اإىل رو�شيا،  ُيعزى جزئيا  الرو�شية  الأمريكية 
مكتب  حتقيق  ينتقد  ان  ق��ب��ل  ب��الإي��ج��اب.  ت��رام��ب 
التحقيقات الفيدرايل عن حملته النتخابية وينكر 
ترامب  �شئل  وعندما  الكرملني.  مع  “تواطوؤ”  اأي 
الأمريكية،  الن��ت��خ��اب��ات  ال��رو���ش��ي يف  ال��ت��دخ��ل  ع��ن 
اخلا�شة،  ا�شتخباراته  اأج��ه��زة  معلومات  بكن�س  ق��ام 

مف�شًل اأطروحة فلدميري بوتني.
   »ا�شتمعت للرئي�س بوتني. وقال انها لي�شت رو�شيا 
“، م�شيفا اأنه ل يرى “ اأي موجب و�شبب “للعتقاد 
ان��ت��ق��د ه��ي��لري كلينتون،  ال��ك��رم��ل��ني. ث��م  ب��ت��ورط 
الرئي�س  و�شف  كما  ب��وت��ني.  تكذيب  ي�شكر  اأن  قبل 
التحقيق الذي يقوم به مكتب التحقيقات الفيدرايل 
منددا ببيرت �شرتزوك،  باأنه “مطاردة لل�شاحرات”، 
- بكل م�شداقية  وهو موظف باملكتب �شهد موؤخراً 
مزعوم.    �شيا�شي  حتيز  ب�شبب  الكونغر�س  اأم���ام   -
اأي وق��ت م��ن الأوقات  ت��رام��ب يف  مل ينتقد دون��ال��د 
 - الدميقراطي  غري  �شلوكه  على  بوتني  فلدميري 

قتل ال�شحفيني واملعار�شني وال�شيا�شيني والرجال، 
نهب ثروة البلد مع الإفلت من العقاب، ومل ُيبد 
بل  لبوتني،  املقاومة  ي�شبه  ما  حتى  مطلقا  ترامب 

ا�شطف بانتظام وراء اراء الرئي�س الرو�شي.
للحياة  امل��راق��ب��ني  ف���زع  تف�شري  ب�شهولة  مي��ك��ن      
وكاأنه  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س  ت�����ش��رف  ل��ق��د  ال�شيا�شية: 
م�شوؤولية  اأي  من  رو�شيا  واأعفى  ومت�شول،  متملق، 
عن الهجمات املثبتة �شد البنية التحتية النتخابية 
الأم��ري��ك��ي��ة. ت��راج��ع دون��ال��د ت��رام��ب ال��ي��وم التايل، 
�شببا  اأرى  “ل  قال  اأنه  يوليو، مدعيا   17 الثلثاء 
ثقة  “لدي  م�����ش��رح��ا:  رو�شيا”،  ت���ك���ون  ل  ان  يف 
كاملة وادع���م امل��خ��اب��رات الم��ري��ك��ي��ة، واأواف����ق على 
النتخابات  يف  الرو�شي  التدخل  ب�شاأن  ا�شتنتاجاتها 

الأمريكية لعام 2016 “، املحرر .
    �شدم الأداء الرئا�شي حتى اأكرث النواب احتجابا 
واحّم�����اء، م��ث��ل م���ارك وارن����ر )���ش��ي��ن��ات��ور ع��ن ولية 
وغ�شبه:  ���ش��خ��ط��ه  ي���خ���ف  مل  ال������ذي  ف���رج���ي���ن���ي���ا(، 
اأكر  رع��ى  ال��ذي  بوتني،  فلدميري  مع  “بالوقوف 
تاريخنا،  يف  احل��ك��وم��ي��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ه��ج��م��ات 

وبالنحياز لبوتني �شد اجلي�س الأمريكي وم�شوؤويل 
ال���ش��ت��خ��ب��ارات، ف�شل رئ��ي�����س ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
قال  مهمته يف الدفاع عن بلدنا �شد معار�شيها”، 

يف بيان.

اأراد اأوباما تدمري الواليات املتحدة
املوؤامرة  بنظريات  ه��ذه  الأف��ع��ال  ردود  نقارن  دعونا 
اأوب����ام����ا: ع��ن��دم��ا ه��اج��م��ه من�شطو  ال���ت���ي واج��ه��ه��ا 
برنامج  بيك،  وغلني  ليمبو  رو���س  مثل  التلفزيون، 

بعد اخر، وقد َنَتاأَت َحَدَقُتهما، �شرا�شة وغ�شبا. 
  تلك احلملت، متت تغذيتها حتى من جمهوريني 
معتدلني مثل كيفن ها�شيت، الذي اأطلق على اأوباما 
“حربا  �شيفّجر  وعامل  املن�شوري”،  “املر�شح  ا�شم 
تدمر  اأن  ���ش��ان��ه��ا  م��ن  الأمريكية”  ال��ت��ج��ارة  ���ش��د 

اقت�شاد البلد.
اأكد نورمان     على �شفحات وول �شرتيت جورنال، 
اأن  يرى  ي�شاري،  “كمتطرف  اأوباما  اأّن  بودهوريتز، 
الوليات املتحدة كانت يف الغالب قوة رجعية ومدمرة 
ديني�س دي�شوزا، الذي عفا عنه  يف ال�شوؤون العاملية”. 

الآون��ة الأخ��رية دونالد ترامب، مل يكتف بذلك  يف 
لل�شتعمار”،  “مناه�س  ب��اأن��ه  اأوب��ام��ا  و�شف  وامن��ا 
وي�شعى  الغربية”،  “الهيمنة  على  ويتاآمر  ي��زدري 
اأيد  الداخل. وقد  املتحدة من  الوليات  اإىل تدمري 
نيوت غينغريت�س هذه النظرية، وكذلك ديفيد كوخ، 

امللياردير املحافظ. 
ال��ن��خ��ب ال��ط��ري��ق، و���ش��ار الناخبون     ل��ق��د ع��ّب��دت 
من  ب��امل��ائ��ة   17 رد   ،2009 ع���ام  خ��ط��اه��م.  ع��ل��ى 
كان  اإذا  عما  �شئلوا  عندما  بالإيجاب  اجلمهوريني 
باملائة،   31 كانوا  التالية،  ال�شنة  يف  م�شلما.  اأوباما 
وعام 2015، 43 باملائة. اىل جانب عدد ل يح�شى 
تدمري  بتعّمد  اأوب��ام��ا  اتهمت  التي  الإمي��ي��لت  م��ن 
حرفية  �شناعة  ظ��ه��رت  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  ال��ب��لد. 
حقيقية للكتب والأفلم الوثائقية تتخّيل موؤامرات 
معقدة، وت�شرح بالتف�شيل املكائد املناه�شة للوليات 

املتحدة التي يعّدها الرئي�س اأوباما.
   مل يكن اأي من هذا �شحيًحا، واأمت اأوباما رئا�شته 
دونالد  ان��ت��خ��اب  ي��ك��ن  مل  اإن   - ح�����ادث  اأي  ب�����دون 
ترامب، الذي �شكك علنية يف ال�شتثناء الأمريكي، 

املراقبني  بع�س  اأفعاله  دفعت  ال��ذي  ترامب  دونالد 
يخ�شع  ك���ان ل  اإذا  ع��م��ا  ال��ت�����ش��اوؤل  اإىل  ال�����ش��رع��ي��ني 

ل�شيطرة قوة اأجنبية.

يف اال�سل، االإحباط العن�سري
هذه املخاوف �شبقت هل�شنكي: حاول ترامب بو�شوح 
تفكيك احللف الأطل�شي، ول يخفي ازدراءه للحلفاء 
التقليديني لأمريكا، يف حني يفرط يف مدح الطغاة 
اإنه  الفلبني.  اإىل  ال�شمالية  ك��وري��ا  م��ن  ح��ي��اء،  دون 
غري  ويبقى  الأم��ري��ك��ي،  ال�شيراين  الأم���ن  يقو�س 

مبال بتدخل دول قوى اأجنبية مثل رو�شيا.
اأوب���ام���ا ن��وب��ة م��ن التحقيقات  ل��ئ��ن واج����ه     ل��ك��ن، 
)يفرت�س اأن تلقي ال�شوء على ف�شائح خيالية(، فاإن 
اجلمهوريني.  من  عري�س  بت�شامح  يتمتع  ترامب 
وحتى اأكرث الأ�شوات نقدا يف احلزب، مثل ال�شناتور 
اأريزونا  فليك  جيف  وال�شيناتور  نرا�شكا  �شا�س  بن 
�شيتقاعدان  ال���ل���ذي���ن   - ت��ي��ن��ي�����ش��ي  ك���ورك���ر  وب�����وب 
الرئي�س  انتهاكات  يعاقبوا  ومل  يدينوا  مل   - قريباً 
�شارًما  بياًنا  اأ���ش��در  فليك  ان  �شحيح  وجت��اوزات��ه. 

لن  الأم�����ور  ل��ك��ن  ال��رئ��ا���ش��ي،  هل�شنكي  اأداء  ينتقد 
للعداء لأوب��ام��ا م�شدر  ك��ان  ال�شقف.    ذاك  تتجاوز 
وا�شح جدا: الإحباط العن�شري. فبالن�شبة ملليني 
اأ�شود  رج��ل  روؤي���ة  كانت  والم��ري��ك��ي��ات،  الأمريكيني 
ام���ر ل يحتمل - م��رب��ك��ة، لن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  يف 
فاأطلقوا   – لأمريكا  روؤيتهم  مع  تتعار�س  ال�شورة 
ا�شتعداد  ع��ل��ى  وب���ات���وا  ال��ب��دائ��ي،  لغ�شبهم  ال��ع��ن��ان 
لت�شديق اأدنى �شائعة حول رجل املكتب البي�شاوي. 
وقد �شق دونالد ترامب طريقه اإىل البيت الأبي�س 
اأنه  ع��ل��ى  نف�شه  وق���دم  ال��غ�����ش��ب،  ه���ذا  ع��ل��ى  باللعب 
املنقذ من هذا الو�شع العن�شري الأمريكي القائم، 
ووع��د بتحويل اجت��اه امل���د.   رمب��ا ظ��ن العديد من 
الأمريكيني والمريكيات ب�شدق اأن اأوباما كان نوعا 
عن  عليه  ت�شيطر  ال��ذي  املن�شوري”،  “املر�شح  من 
بعد بع�س القوى الأجنبية.. فها ان رئي�شهم احلايل 
اإر�شاء دولة معادية - وهم يدعمونه  يريد علنية 

بحيوية يف هذا الجتاه.
   يجب اأن نقّر اأّن دونالد ترامب ميلك ميزة كبرية 

على �شلفه، واأكرث احلجج ح�شما: اإنه اأبي�س.
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�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/3944  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خلود عبداهلل حممد �شرور بالعبيدة جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /م�شرف ابوظبي ال�شلمي �شركة م�شاهمة عامة قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )123271.34 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
2018/8/2 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/1239 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- ملتيرتن�س لوج�شتيك�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شركة ا�شيا اطل�س للمقاولت - ايه �شي اى ان وميثله:ا�شماعيل 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح�شن علي حممد اجلعبي 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )327529( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
ال�شادر  التمهيدي  باحلكم  التم�شك  يف  املدعية  حق  �شقوط   -2 املحكمة  خزينة 
بجل�شة:2017/1/23 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
�عالن حكم بالن�سر

                  يف  �لدعوى رقم 2017/13026  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1- كوليك�س خلدمات تو�شيل الطلبات جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حممد املكي جاء الن�شر حممد علي ابو�شم نعلنكم بان املحكمة 
اعله  امل���ذك���ورة  ال��دع��وى  يف    2018/5/8 ب��ت��اري��خ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�شتها  حكمت 
بان  املدعي عليها  بالزام  ابو�شم  الن�شر حممد علي  املكي جاء  ل�شالح/حممد 
توؤدي للمدعي مبلغ )37066( درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل 
يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر وباملنا�شب من الر�شوم وامل�شروفات ورف�شت 
لل�شتئناف خلل  قابل  . حكما مبثابة احل�شوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/827  ��ستئناف جتاري    
املواد  لتجارة  النية   -2 ����س.ذ.م.م  للتجارة  وى  �شكاى   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
للتجارة  وى  ���ش��ك��اى  مل��دي��ون��ي��ة  و���ش��ام��ن��ة  كفيلة  ب�شفتها  ������س.ذ.م.م  ال��غ��ذائ��ي��ة 
�س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / خمبز جنمه امللوك �س.ذ.م.م 
)�شابقا( خمبز العايل ذ.م.م )حاليا( وميثله:احمد علي مفتاح �شالح الزعابي  
ب��ال��دع��وى رق��م 2017/734 جت���اري كلي  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�شتاأنف  ق��د 
بتاريخ:2018/4/15  وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2018/9/16 ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/2063 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- عبدالعزيز ح�شن علي جا�شم البلو�شي جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالعزيز احمد علي عبداهلل املر�شدي 
وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2052765( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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الفجر الريا�ضي

�شورة  اأف�������ش���ل  م�����ش��اب��ق��ة  ح��ظ��ي��ت 
عاملية يف الريا�شات البحرية خلل 
امل��ن��اف�����ش��ة ال���ت���ي ي��ج��ري��ه��ا الحت����اد 
ال����دويل ل��ل�����ش��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة )يو 
اأف�شل  لخ���ت���ي���ار  ���ش��ن��وي��ا  ام(  اأي 
ثلث �شور نهاية كل عام من اجل 
امل�شورين  م���ن  امل���ب���دع���ني  حت��ف��ي��ز 
البحرية  لل�شباقات  وا�شتقطابهم 
العاملية. وو�شلت اإىل الحتاد الدويل 
خمتلف  من  امل�شاركات  من  الكثري 
الأح�������داث ال���ت���ي ج����رت ع��ل��ى م���دار 
العام ويف اأنحاء متفرقة من قارات 
العامل حيث برزت كالعادة الأحداث 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف دول�����ة الإم�������ارات 
عامة  ب�����ش��ف��ة  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
واإم���ارة دب��ي على وج��ه اخل�شو�س. 
دبي  ج��ائ��زة  مناف�شات  ح��دث  وك���ان 
-اجلولة  املائية  للدراجات  الكرى 
الرابعة وقبل اخلتامية من بطولة 
اأقيمت  وال����ت����ي   2017 ال����ع����امل 
باإ�شراف وتنظيم نادي دبي الدويل 
الفرتة  خلل  البحرية  للريا�شات 
يف  امل��ا���ش��ي  نوفمر   -25  22 م��ن 
�شواطئ دبي على مياه كايت بيت�س 

الكثريين  اهتمام  حم��ط  ال�شاحرة 
امل�شورين  م���ن  ال��ك��ث��ري  وم�����ش��ارك��ة 
ال��ع��امل��ي��ني يف ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة حيث 
امل��ادة املطلوبة  وف��ر احل��دث واملكان 
للعد�شات التي خرجت بالعديد من 

اللقطات املتميزة.
وح�شل على املركز الأول وامليدالية 
املائية  ال��دارج��ات  فئة  يف  الذهبية 
امل�شور البولندي داريو�س اوجنيك 
خلل  �شورة  اأجمل  التقط  وال��ذي 

م��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ة واق�����ف حمرتفني 
)ج���ي ب���ي( ب��ك��ام��ريا ن��ي��ك��ون دي تي 
يف  الإث��������ارة  ق��م��ة  ج�����ش��دت   200
التناف�س و�شج ارتفاع املوج بني 4-3 
وامليدالية  الثالث  املركز  ونال  قدم. 

الرونزية يف نف�س امل�شابقة والفئة 
داريو�س  ال��ب��ول��ن��دي  نف�شه  امل�����ش��ور 
املرة  ه��ذه  التقط  وال���ذي  اوج��ن��ي��ك 
جال�س  ف��ئ��ة  ملناف�شة  رائ��ع��ة  ���ش��ورة 
حمرتفني جمعت اأكرث من مت�شابق 
املراكز  على  التناف�س  قمة  يف  وه��م 

الأوىل يف امل�شابقة.
املائية  ال����دراج����ات  ف��ئ��ة  ت��ك��ن  ومل 
اهتمام  ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت  ال��ت��ي  وح���ده���ا 
نادي  ق��ام  فقد  العامليني  امل�شورين 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
بتنظيم  املا�شي  دي�شمر  �شهر  ويف 
الكرى  دب�����ي  ج����ائ����زة  م��ن��اف�����ش��ات 
ل����ل����زوارق ال�����ش��ري��ع��ة -اك�������س ك���ات- 
اجل���ول���ة ال���راب���ع���ة واخل��ت��ام��ي��ة من 
وال���ت���ي   2017 ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة 

�شهدت م�شاركة 13 زورقا.
التقطتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ورة  وح�شلت 
با�شتياين  رافئيل  الإيطايل  امل�شور 
ل����زورق ال��ف��ري��ق ال�����ش��وي��دي 2 على 
الرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
حيث  البحار  اأع���ايل  �شباقات  لفئة 
للزورق  ط�����ريان  حل���ظ���ات  ال��ت��ق��ط 

بالقرب من جزيرة نخلة جمريا.

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب  اأ�����ش����اف 
امليدالية  احلو�شني  خليفة  ال�شاعد 
الوطني  منتخبنا  الرابعة لر�شيد 
بطولة  خ��ت��ام  م��ع  لل�شباب  ل��ل��ج��ودو 
للنا�شئني  ل��ف��ئ��ة  ل���ل���ج���ودو  اآ����ش���ي���ا 
ماكاو  يف  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي  وال�����ش��ب��اب 
من  ولع��ب��ة  لع��ب��اً   274 مب�شاركة 
30 دول���ة اآ���ش��ي��وي��ة، وق��د ج��اء فوزه 
حتت  وزن  يف  ال��رون��زي��ة  بامليدالية 
73 كجم بفوزه على لعبا منتخب 
ماليزيا حممد مهاتري بعدما خ�شر 
امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى ذه����ب ال������وزن اأم����ام 
امل�شنف  ماك�س  ال�شرتايل  اللعب 
ثوان   4 اآخ��ر  العامل يف  الثاين على 
، وقد �شبق للعب خليفة احلو�شني 
ال����ف����وز ب���امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ش��ي��ة على 
م�شتوى فئة ال�شباب يف بطولة كاأ�س 
اآ�شيا للجودو التي اأقيمت موؤخراً يف 
اآ�شيا  وك��ان��ت بطولة  ك���وجن..  ه��وجن 
املقامة حالياً يف ماكاو التي اختتمت 
في�شل  اأحمد  ف��وز  �شهدت  قد  اأم�س 
كجم  النقبي بذهبية وزن حتت 50 
وزن  برونزية  احلو�شني  واأح��م��د   ،

حتت 55 كجم.
اللعب  الإ�����ش����اب����ة  ح����رم����ت  وق�����د 
ميدالية  اإ�شافة  م��ن  في�شل  اأح��م��د 
الكوع  مف�شل  يف  باإ�شابته  ج��دي��دة 

اح��م��د جا�شم  ال��لع��ب  ت��اأث��ر  ، فيما 
ال�شدر  اأ���ش��ل��ع  يف  طفيفة  ب��اإ���ش��اب��ة 
ال��ف��ن��ي عدم  ل��ذل��ك ف�شل اجل��ه��از   ،
بعثة منتخبنا  وتعود   .. م�شاركتهما 

يوم  فجر  للبلد  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي 
ال����ث����لث����اء ع����ن ط���ري���ق مطار  غ����د 
دب��ي ال��دويل .. وق��د اأط��م��اأن حممد 
ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س احتاد 

ع��ل��ى �شلمة  امل�����ش��ارع��ة واجل������ودو 
مع  الهاتفي  ات�شاله  خ��لل  البعثة 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  جا�شم  حممد 
الحت�����اد م�����ش��رف ع���ام ال��ل��ع��ب��ة على 

واملدرب  العمرية،  املراحل  م�شتوى 
نويا،ووجه  ه��اراج��وت�����ش��ي  ال��ي��اب��اين 
وتاأمني  الإم���ارات  اأبطال  با�شتقبال 
عودتهم  ب��ه��دف  للم�شابني  ال��ع��لج 

ا�شتعدادا  اجل����ودو  لب�شاط  �شريعا 
و�شع  ،م��ع  ال��ق��ادم��ة  لل�شتحقاقات 
الإماراتي  ال�شاعد  للعب  برنامج 
ا�شتعدادا  ال��ن��ق��ب��ي  ف��ي�����ش��ل  اأح���م���د 

الأرجنتني  اومل��ب��ي��اد  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
املقبل  ���ش��ب��ت��م��ر  يف  ي����ق����ام  ال�������ذي 
3500 ريا�شي  مب�شاركة اأكرث من 

من خمتلف قارات العامل 

الن�شائية  “اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة  تنظم 
الثاين  ال�شيفي  املخيم  من  الثانية  الفرتة  فعاليات   “
ال�شاد�س  اإىل  الفرتة من اخلام�س  اأبوظبي يف  للبنات يف 

ع�شر من اأغ�شط�س املقبل.
الفعاليات  من  حافل  تفاعليا  برناجما  املخيم  وي�شمل 
تتيح  يوما  ع�شر  اأح��د  م��دى  على  الريا�شية  والأن�شطة 
الفر�شة اأمام الفتيات يف العا�شمة اأبوظبي لق�شاء اأوقات 
رائ��ع��ة و���ش��ط م��راف��ق ن���ادي اأب��وظ��ب��ي لل�شيدات ال���ذي مت 

افتتاحه موؤخرا.

املعايري  اأعلى  وف��ق  امل�شمم  اجلديد  ال��ن��ادي  وي�شت�شيف 
للفتيات  الفر�شة  مينح  ال��ذي   - ال�شيفي  املخيم  العاملية 
- فر�شة  و15عاما   5 ب��ني  اأع��م��اره��ن  ت���رتاوح  ال��ل��وات��ي 
من  وم�شوقة  ك��ب��رية  مبجموعة  ال�شتمتاع  و  امل�����ش��ارك��ة 
اأغ�شط�س مب��ا يف  و16   5 ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  الريا�شات يف 
املختلطة  القتالية  الفنون  و  اجلمباز  و  ال�شباحة  ذل��ك 
اإ�شافة اإىل عدد من الريا�شات اجلماعية مثل كرة القدم 
و الكرة الطائرة و كرة ال�شلة و كذلك �شباقات امل�شمار و 
من  الثانية  الفرتة  يف  امل�شاركات  وحتظى  امليدان.  األعاب 

الرنامج  اإىل  الن�شمام  بفر�شة  الثاين  ال�شيفي  املخيم 
11 يوما و ي�شمل العديد  الفريد و املمتع الذي ي�شتمر 
من الأن�شطة الريا�شية اإ�شافة اإىل ور�س العمل الفنية و 
م�شاهدة الأف��لم و الإب��داع يف الفنون و احلرف اليدوية 
عن  والتعبري  للبتكار  لل�شابات  مثالية  فر�شة  يوفر  ما 

اأنف�شهن .
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  من  العلي  فاطمة  وقالت 
للريا�شة الن�شائية: “ي�شعدنا اأن نوا�شل تقدمي الرنامج 
ثانية فقد منحنا  العا�شمة لفرتة  للفتيات يف  الريا�شي 

النجاح الكبري الذي حققته الفرتة الأوىل من الرنامج 
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ع��دد ال��ك��ب��ري م��ن امل�����ش��رتك��ات داف��ع��ا قويا 
ملوا�شلة هذه امل�شرية ». واأكدت ال�شعي اإىل حتقيق ر�شالة 
الأكادميية ممثلة يف توفري اأحدث املرافق واخلدمات التي 
والبدنية  وال�شحية  الجتماعية  امل���راأة  احتياجات  تلبي 
وتلهمها لتنه�س بدورها كعن�شر فاعل يف جمتمع ي�شوده 
اأغ�شط�س  �شهر  “ نتطلع يف   : ال�شعادة وقالت  و  الن�شاط 
املقبل للرتحيب بالوجوه اجلديدة من الفتيات امل�شاركات 
بالفرتة الثانية من املخيم«. ومن املقرر اإدراج الفتيات يف 

الأوىل  ت�شم  عمرية  فئات  ثلث  �شمن  ال�شيفي  املخيم 
ال��ف��ت��ي��ات ال��ل��وات��ي ت����رتاوح اأع��م��اره��ن ب��ني 5 و 6 اأع���وام 
والثانية للفتيات من 7 اإىل 10 اأعوام و الثالثة للفتيات 

من 11 اإىل 15 عاما.
ال�شاعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ي��وم  ك��ل  املرتقبة  الفعاليات  وت��ق��ام 
عملية  ا�شتكمال  يتم  اأن  على  ظهرا   2 اإىل  �شباحا   9
 1450 مبلغ  لقاء  لل�شيدات  اأبوظبي  بنادي  الت�شجيل 
باملائة   10 بن�شبة  خ�شم  م��ع  فتاة  لكل  اإم��ارات��ي��ا  دره��م��ا 

للأخت الثانية.

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية  تطلق خميمها للبنات بفرتته الثانية 5 اأغ�شط�س

مع ختام بطولة اآ�سيا للجودو لفئة النا�سئني وال�سباب

خليف��ة احل��شن���ي ي�شي���ف امليدالي���ة الرابع��ة لر�شي���د منتخبن�ا ال�طن��ي

لقط��ات دب��ي البحري��ة تكت�ش��ح 
م�شابق��ة اأف�ش���ل �ش�ر عاملي����ة

املكتب  ع�شو  الري�شي  نا�شر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  ثمن 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  للرماية  ال��دويل  للحتاد  التنفيذي 
العليا الدعم الذي تقدمه �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى للأمومة 
“اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
باإقامة  �شموها  وتوجيهات  ال�شيدات  لريا�شة  المارات” 

بطولة رماية لل�شيدات يف العامل للرتقاء مب�شتواهن.
واأعرب اللواء الري�شي رئي�س اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
عن  ال�شيدات  لرماية  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
�شعادته باإقامة البطولة للعام الثاين على التوايل يف ايطاليا 
التي تربطنا معها علقات تاريخية ممتدة لع�شرات ال�شنني 

تر�شخت يف جميع امليادين.
وقال “انه ل�شرف كبري اأن ننظم هذه البطولة التي �شرفت 

برعاية ودعم اأم المارات يف اجلمهورية اليطالية التي نعتز 
بروابطنا الوثيقة معها«.

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بطولة  مناف�شات  وكانت 
اومريفيد  مبيادين  تقام  التي  ال�شيدات  لرماية  العاملية 
مبدينة تودي اليطالية للعام الثاين على التوايل انطلقت 
يوليو احلايل  30 من  وت�شتمر حتى  املا�شي  يوم اخلمي�س 
وال�شودان  والكويت وعمان واجلزائر  “ الم��ارات  مب�شاركة 
ورو�شيا  وايطاليا  والبانيا  والعراق  ولبنان  والردن  وم�شر 
وبريطانيا  وفرن�شا  و�شكوتلند  واوغندا ومالطا  وباك�شتان 
والهند واليمن وال�شنغال واأوكرانيا وكازاخ�شتان و�شلوفاكيا 
وت��رك��ي��ا وال��ي��ون��ان و���ش��ان م��اري��ن��و ولت��ف��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا وكندا 
وبولندا  وب���ريو  وال���روي���ج  وك��ول��وم��ب��ي��ا  وت�شيلي  وال�����ش��ني 
وروم��ان��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا وم��ال��ي��زي��ا واي����ران واأم��ري��ك��ا واأملانيا 

والرجنتني وبيلرو�س وجواتيمال والنم�شا«.
وتاأتي اهمية البطولة احلالية كونها ت�شبق م�شاركة الرماة 
وبامليانغ  جاكرتا  يف  الآ�شيوية  الأل��ع��اب  دورة  يف  الآ�شيويني 
العامل  رم���اة  ك��اف��ة  وم�شاركة  املقبل  اغ�شط�س  �شهر  خ��لل 
التاأهل  حمطات  اوىل  اجلنوبية  بكوريا  ال��ع��امل  بطولة  يف 
�شهر  مطلع  اق��ام��ت��ه��ا  وامل��زم��ع  بطوكيو   2020 لأومل��ب��ي��اد 

�شبتمر القادم.
واأثنى اللواء الري�شي على تعاون اللجنة الأوملبية الإيطالية 
والحت������اد الي���ط���ايل ل��ل��رم��اي��ة ون�����ادي اوم���ري���ف���ي���د.. كما 
الدائم  لتعاونها  اإيطاليا  يف  الدولة  �شفارة  اىل  ال�شكر  وجه 
التي  الريا�شية  الحت��ادات  واإىل  للحدث  ودعمها  وامل�شتمر 
الذي  احل��دث  باأهمية  منها  قناعة  امل�شاركة  على  حر�شت 
مرحبا  الأوىل..  الن�شخة  يف  م�شبوقة  غ��ري  جن��اح��ات  حقق 

التوفيق  لهن  ومتمنيا  البطولة  يف  امل�����ش��ارك��ات  ب��ال��رام��ي��ات 
وللتنظيم كل النجاح.

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  موالجي  قال جيوفاين  من جانبه 
الإيطالية اأن البطولة ت�شهد م�شاركة اف�شل راميات العامل 
ميثلن اأكرث من 45 دولة لذلك فان هذا التجمع ي�شب يف 
واأن  خا�شة  ميثلنهن  اللئي  والحت���ادات  اللعبات  �شالح 
هناك بطولة عامل موؤهلة للأوملبياد املقبل وهو جل اهتمام 

كافة راميات العامل.
التي  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  وتقديره  �شكره  جيوفاين  ووج��ه 
الرماية  وع��ل��ى  الريا�شي  امل��ج��ال  على  تعاونها  يتوقف  مل 
فح�شب بل امتدت اىل ميادين عديدة.. كما وجه ال�شكر اىل 
جميع الحتادات التي �شاركت بلعباتها معربا عن اأمله يف 
الأهداف  ذات  نوعها  من  الفريدة  البطولة  هذه  ت�شتمر  اأن 

الرائعة.
البعثة  نائب رئي�س  النقبي  �شليمان  من جانبه اعرب مهند 
الدبلوما�شية يف �شفارة الدولة يف روما عن �شعادته باحت�شان 
اإيطاليا لهذا احلدث الكبري يف ن�شخته الثانية لفتا اىل اأن 
الحداث الريا�شية التي تنظمها دولة المارات يف اإيطاليا 
الإيطايل  ال�����ش��ع��ب  له��ت��م��ام  ن��ظ��را  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  تكت�شب 

بالريا�شة والريا�شيني.
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ودع���م  رع��اي��ة  اإن  وق���ال 
لهذه البطولة يعر عن اهتمام دولة المارات باملراأة عامة 
بقاع  ك��ل  ويف  امل��ج��الت  خمتلف  يف  متكينها  على  وحر�شها 
لنا جميعا.. معربا عن  الأر���س وه��ذا م�شدر فخر واعتزاز 
اأمله اأن ت�شهد البطولة م�شتويات عالية واأن ي�شهد التنظيم 

جناحات فنية جديدة ت�شاف اىل جناحات العام املا�شي.

اأكث��ر من 45 دول��ة ت�ش���ارك يف بط�ل���ة ال�شيخ���ة فاطم���ة العاملي���ة 
لرماي�����ة ال�شي����دات باإيطالي����ا
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بعد مغادرة النجم الرتغايل كري�شتيانو رونالدو اأ�شوار ريال مدريد، 
جديدة  حقبة  بداية  اإع��لن  مع  انتهى،  قد   »BBC»�ال زم��ن  يكون 

ت�شم ثلثيا من نوع اآخر.
وكان هجوم النادي امللكي يتاألف من كل من كرمية بنزمية ورونالدو 

.»BBC»�وغاريث بيل، مما جعل املتابعون يلقبونهم ب
ل�شفينة  اجل��دي��د  امل���درب  اإن  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  “املاركا”  �شحيفة  وق��ال��ت 
هجوم  اإىل  لين�شاف  جديدا  لعبا  اختار  لوبيتيغي،  جولني  الريال، 

الفريق، ويتعلق الأمر باللعب الرازيلي فيني�شيو�س.
واأنهى لوبيتيغي اأول اأ�شبوع له يف تدريب ريال مدريد، حيث و�شع كل 
اأن  اإىل  من بنزمية وفيني�شيون وبيل يف فريق واح��د، وهو ما ي�شري 

.»BBV« املدرب الإ�شباين �شيد�شن هجوما جديدا حتت لقب
ي��وم واحد  ال��ف��ري��ق بعمل جيد ه��ذا الأ���ش��ب��وع..  “قام  امل���درب  وق���ال 
للراحة من اأجل اإعادة �شحن بطارياتنا، و�شنعود للعمل يوم الثنني.. 

هيا يا فريق«.

بات راماكومار راماناثان اول هندي يخو�س نهائي دورة نيوبورت المريكية 
الدولية لكرة امل�شرب على امللعب الع�شبية منذ 20 عاما بعد لياندر باي�س. 
وفاز راماناثان )23 عاما وم�شنف 161 يف العامل( يف ن�شف النهائي ال�شبت 

على المريكي تيم �شميت�شك 6-4 و7-5 يف �شاعة و32 دقيقة.
وبالطبع، كان لزيارة مع�شوقه باي�س )45 عاما( الذي كان ي�شاهده عندما 
ك��ان ط��ف��ل، وامل�����ش��ه��ور يف مناف�شات ال��زوج��ي م��ع لقب وح��ي��د يف ال��ف��ردي يف 

نيوبورت بالذات، اثر كبري على اداء راماناثان وبلوغه النهائي.
و�شاهد باي�س اخلمي�س مواطنه، و�شجعه يف املباراة التي فاز فيها على الكندي 

فا�شيك بو�شبي�شيل )م�شنف 98 حاليا و25 �شابقا(.
وتابع+.  راأ�شك  ارف��ع  التوفيق،  لك  +امتنى  يل  ق��ال  “لقد  راماناثان  و�شرح 

اعطاين دائما الثقة بالنف�س داخل وخارج امللعب«.
تلقى خم�س  ال��ذي  ال�شاب  باي�س عن فخره مب�شار مواطنه  من جانبه، عر 
هزائم متتالية قبل و�شوله اىل نيوبورت، وقال “انا فخور ب�+رام+ لنه يجتهد 
كثريا. قدم مباراة جيدة وميلك موؤهلت كبرية. عملي يقت�شر على تقدمي 

الن�شائح له وجعل ادائه اكرث ب�شاطة«.
ويلتقي راماناثان يف النهائي مع المريكي �شتيف جون�شنون )م�شنف 48( 
 3-6  )124( غرانوير�س  مار�شيل  ال���ش��ب��اين  على  الرب��ع��ة  دور  يف  الفائز 

و3-6.
ويبحث جون�شون يف �شن الثامنة والع�شرين عن اللقب الثاين هذا املو�شم بعد 

تتويجه يف ني�شان/ابريل يف هيو�شنت، والرابع يف م�شريته.

 BBC �ريال مدريد.. نهاية ثالثي ال
BBV �وبداية ال

اأول هندي يف نهائي ني�ب�رت منذ 20 عاما 

ل��ت��ج��ارة املعدات  ي��ا���س  ب��ن��ي  ب��رع��اي��ة 
ال�شارقة  ن�������ادي  ن���ظ���م  ال���ب���ي���ط���ري���ة 
املناف�شات  وال�������ش���ب���اق  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ال�شيفية ال�شاد�شة يف ال�شالة املغطاة 
وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  بنادي 
 .2018 ي��ول��ي��و   20 اجل��م��ع��ة  ي����وم 
و���ش��ه��دت امل��ن��اف�����ش��ات م�����ش��ارك��ة كبرية 
بنادي  التدريب  مدر�شة  فر�شان  من 
ونادي  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة 
عجمان  ون��������ادي  ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة  دب�����ي 
ال�شافنات  وا���ش��ط��ب��لت  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
ون������ادي م���ن���درة ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ون����ادي 
الباهية  ون��ادي  للفرو�شية  علي  جبل 
دوجامبينغ  وا�شطبلت  للفرو�شية 
ون����ادي احل��ب��ت��ور ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة ون���ادي 
من  الع�شاكر  وا�شطبلت  الفر�شان 

اململكة العربية ال�شعودية.
وب��ل��غ ع����دد ال��ف��ر���ش��ان امل�����ش��ارك��ني يف 
ال��ب��ط��ول��ة ب��اأ���ش��واط��ه��ا الأرب�����ع 130 
الفئات  وف��ار���ش��ة م��ن خمتلف  ف��ار���ش��اً 
ال�شاعة  مت����ام  ال��ب��ط��ول��ة  وان��ط��ل��ق��ت 
املغطاة  ال�����ش��ال��ة  يف  ظ���ه���راً  ال��ث��ال��ث��ة 
وامتدت حتى ال�شاعة العا�شرة م�شاًء.

نتائج البطولة
 نتائج ال�شوط الأول: �شوط املبتدئني 
وهو �شوط مع الزمن بجولة واحدة 
ي��ت��ن��اف�����س ف��ي��ه ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى قطع 
امل�شار من دون اأخطاء و�شمن الزمن 
ارتفاعها حتى  املحدد بحواجز ي�شل 
70 �شم وبلغ عدد الفر�شان امل�شاركني 
من  امل�شار  منهم  وانهى  فار�شاً   24  ،
دون اأخطاء 15 وهم : ال�شيخ حميد 
 ، القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ   ، النعيمي 

عبد   ، امل����ح����م����ودي  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
العزيز البلو�شي ، علي اأحمد عرفات 
، جم���د عدنان  ف��ه��م��ي  ه���اين  زي����اد   ،
، ه��ن��ا احل����اج ، عمر  ، م��ا���ش��ا ع���دن���ان 
 ، الكربي  حمد  اهلل  عبد   ، ال�شام�شي 
عبد الرحمن الب�شري. نتائج ال�شوط 
الثاين: وهو �شوط مع الزمن بجولة 

على  ال��ف��ر���ش��ان  فيه  يتناف�س  واح���دة 
و�شمن  اأخطاء  دون  من  امل�شار  قطع 
الزمن املحدد بحواجز ي�شل ارتفاعها 
الفر�شان  ع���دد  وب��ل��غ  ���ش��م   80 ح��ت��ى 
منهم  اأنهى   ، فار�شاً   51  ، امل�شاركني 
اأخطاء  دون  م��ن  امل�شار  ف��ار���ش��اً   35
، حميد  امل��ازم��ي  : علي خمي�س  وه��م 

خليفة  ب��ن  نهيان  ال�شيخ   ، احل��م��ادي 
حممد   ، ال�شام�شي  عمر   ، نهيان  اآل 
 ، �شحلول  ه�شام   ، احلو�شني  عي�شى 
ال�شيخ �شلطان النعيمي ، ال�شيخ خالد 
حميد   ، املازمي  اهلل  عبد   ، القا�شمي 
احلمادي ، هنا احلاج ، برهان الع�شكر 
، �شري بادنكجي ، �شفيق درك�شلي ، 

حممد و�شام ، جواهر اإبراهيم ، �شيف 
، جريك  ال��ن��ع��ي��م��ي  ، خ��ال��د  ال��ك��رب��ي 
توالبا ، لطفي ال�شيد ، رمي املازمي ، 
عبد   ، عمري  هنا   ، العو�شي  جواهر 
الكربي  مبخوت   ، الكربي  حمد  اهلل 
 ، خليفة  ح�شة   ، ه��ن��دري  ج����وردان   ،
 ، الكربي  حمد  حممد   ، داوود  رقية 

، حممد  م��ب��ارك  �شيف   ، احل���اج  عمر 
يو�شف املحمودي ، ال�شيخ عمر �شقر 

القا�شمي ، �شامل اأحمد ال�شويدي.
ن��ت��ائ��ج ال�����ش��وط ال��ث��ال��ث: وه���و �شوط 
ب��ج��ول��ة واح����دة يتناف�س  ال��زم��ن  م��ع 
من  امل�شار  قطع  على  الفر�شان  فيه 
املحدد  ال��زم��ن  و���ش��م��ن  اأخ��ط��اء  دون 

 100 حتى  ارتفاعها  ي�شل  بحواجز 
امل�شاركني  ال��ف��ر���ش��ان  ع���دد  وب��ل��غ  ���ش��م 
 13 م��ن��ه��م  اأن���ه���ى   ، ف���ار����ش���اً   35  ،
ف��ار���ش��اً امل�����ش��ار م��ن دون اأخ��ط��اء وهم 
�شانتيل   ، القا�شمي  خ��ال��د  ال�شيخ   :
دي بيلي�شي�س ، ه�شام غريب ، ع�شام 
يو�شف   ، ال���ك���رب���ي  ���ش��ي��ف   ، زب���ي���ب���ي 

، ف��را���س ح��م��ام��ة ، لطفي  ال�����ش��وا���س 
ال�شيد ، هيا ال�شام�شي ، حممد حمد 

الكربي ، �شيف الكربي.
ن��ت��ائ��ج ال�����ش��وط ال���راب���ع: وه���و �شوط 
يتناف�س  ال��زم��ن  �شد  واح���دة  بجولة 
يف ال��ف��ر���ش��ان ع��ل��ى ق��ط��ع امل�����ش��ار من 
وب��اأ���ش��رع زم��ن بحواجز  اأخ��ط��اء  دون 
�شم   120 ح���ت���ى  ارت���ف���اع���ه���ا  ي�����ش��ل 
من  غريب  ه�شام  الأول  امل��رك��ز  ون��ال 
جواده  �شهوة  على  العلي  ا�شطبلت 
 52.61 وق��دره  ابرك�س وبزمن  كيه 
للفار�س حممد  الثاين  املركز  وذه��ب 
ن������ادي مندرة  م����ن  ال���زب���ي���ب���ي  ف������ادي 
للفرو�شية على �شهوة جواده تولونا 
كان  54.50  فيما  وق����دره  وب��زم��ن 
املركز الثالث للفار�س فرا�س حمامه 
من ا�شطبلت ال�شافنات على �شهوة 
جواده لو�شي وبزمن وقدره 58.45 
ن�شيب  م����ن  ال����راب����ع  امل����رك����ز  وك������ان 
من  بلي�شي�س  دي  �شانتيل  ال��ف��ار���س 
�شهوة  على  جامبينع  دو  ا�شطبلت 
بزمن وقدره  ديي�س  “ ثيليا  جوادها 
58.77 وعاد الفار�س فرا�س حمامة 
وال�شاد�س  اخلام�س  املركزين  لينال 
بزمن  �شوبان  ج���واده  على  للخام�س 
ال�شاد�س  وللمركز   58.99 وق���دره 
على جواده اإيلما غري وبزمن وقدره 
الفر�شان  ب��ت��ت��وي��ج  وق����ام   .66.52
اأ�شحاب املركز  �شامل اأحمد ال�شويدي 
والتطوير  ال�شتثمار  ق�شم  م�شوؤول 
وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  بنادي 
ال�شيخ خالد  التحكيم  وكان يف جلنة 

بن في�شل القا�شمي.

ختام �ساد�ص املناف�سات ال�سيفية بنادي ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق

خمتل��ف الأندي���ة من  املناف�ش���ات  يف  وفار�ش���ة  130  ف��ار�ش��ًا 

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/2231  مدين جزئي

حمل  جمهول  �شفر  احمد  �شجهري  �شفر  احمد  1-�شعيب   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /المارات للت�شالت املتكاملة )م�شاهمة عامة( قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )21.300( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق 
وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/7/25 ال�شاعة 
اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا    ch2.D.17:بالقاعة 08.30 �س 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2198  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ال�شدقاء لنقل الركاب ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حممد عرفان ف�شل �شلم وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك 
املدعي عليها مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد 
ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )44593(
ال�شاعة 8.30  املوافق 2018/7/30  التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  ال�شداد 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/379  عقاري كلي

املدعي/ ان  القامة مبا  يومي�شون جمهول حمل  برو�س  اأران   -1  / عليه  املدعي  اىل 
متويل )م�شاهمة خا�شة( وميثله:نا�شر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك املوؤرخة:2008/8/24 ورد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )552.553(  ال�شواغل وبالزام  احليازة للمدعية خالية من 
درهم تعوي�س والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء 
املوافق 2018/8/7 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2017/66  عقاري جزئي

اماراتية   - ع��ر���ش��ي  عقيل  حم��م��د  ال��دي��ن  ���ش��لح  لطيفة   -1  / امل��دخ��ل  اخل�����ش��م  اىل 
ال�شيد ر�شا الها�شمي قد  اجلن�شية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/حكم ها�شم 
ال�شيوع وفرز وجتنيب  بانهاء حالة  املطالبة باحلكم  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك 
العقارات اململوكة للمدعيني واملدعي عليهم واعطاء كل وارث ح�شته املفرزة والر�شوم 
وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء املوافق 2018/7/31 ال�شاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch 1.B.8 بالقاعة  �س 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/670  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-كينت للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  غ��امن  حممد  اهلل  م��ال  وميثله:نا�شر  م.م.ح  ه��او���س  /ا�شتيل 
والفائدة %12  دره��م  وق��دره )713.924(  ب�شداد مبلغ  املدعي عليها  ال��زام  ومو�شوعها  
بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال�شداد  متام  وحتى  �شيك  كل  ا�شتحقاق  تاريخ  من 
يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامها  كفالة 
بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة 09.30 �س  املوافق 2018/8/5  الحد 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
                  يف  �لدعوى رقم 2018/478  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1-غراند تيك ���س.ذ.م.م 2- حممد �شعيب �شاه عنايت احمد �شاه 
التجاري  ابوظبي  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  ثاين جمهول حمل  �شريك  ب�شفته 
)فرع( وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي مبا ان املدعي/بنك ابوظبي 
التجاري )فرع( قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2018/6/27 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع 
بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور باجلدول تكون مهمته الطلع على 
ا�شول  من  اخل�شوم  يقدمه  ان  وماع�شى  فيها  املقدمة  وامل�شتندات  ال��دع��وى  ملف 
املوافق:2018/9/17  الثنني  يوم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، وامل�شتندات  العقود 

 .ch2.E.22:ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/1116  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- فرزين يد اله عابديني ابخواره ب�شفته مالك ال�شركة ال�شوي�شرية 
للعطور م.م.ح - باملنطقة احلرة بال�شارقة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/لينا 
ابراهيم عبداهلل ال ال�شيخ قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )45360000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
5% على مبلغ )10480000( من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/7/25 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   

�عالن حكم بالن�سر
                  يف  �لدعوى رقم 2018/571  جتاري كلي 

���س.ذ.م.م جمهول  ال�شياحية  اليخوت  لتاأجري  باك  عليه/1-اندو  املحكوم  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/5/30  
البيع  عقد  ون��ف��اذ  ب�شحة  �شفيق  ل�شالح/همريه  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
املدعي عليها  املدعية وامل��دع��ي عليها وال��زم��ت  امل�����وؤرخ:2016/9/6 وامل��رم بني 
احل�شوري  املحاماة. حكما مبثابة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�شاريف 
هذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل 
العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�ش���م ال�شركة : “ اليت امبري للتجارة العامة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 722651 عن�وانها : مكتب رقم 6 ملك عبد اهلل عبد الرحمن عبد اهلل 
قا�شم – عيال نا�شر ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1149721  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحلل ال�شركة املذكور اعله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/06/28( وامل�شدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2018/06/28(  وعلى من لديه اعرتا�س  العدل  الكاتب  ال�شيد 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  
امل�شفي املذكور اعله للقيام بت�شفية » اليت امبري للتجارة العامة » )�س.ذ.م.م( وعنوانها  
: مكتب رقم 6 ملك عبد اهلل عبد الرحمن عبد اهلل قا�شم – عيال نا�شر وذلك مبوجب 
لدى  وامل�شدق   )2018/06/28( بتارخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/06/28(   وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة البطني -  هاتف 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�ش���م ال�شركة : “ زهرة الطوار للتجارة “ )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ش��ة : 639818  عن�وانها : حمل رقم 5 ملك عبد اهلل حممد احمد الزرعوين  
– ديرة ال�شك�ل القانوين : ذات م�شئولية حم��دودة  رقم القيد بال�شجل  - البطني 
التجاري : 1059912  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحلل ال�شركة املذكور اعله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/06/18( وامل�شدق لدى 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/06/18(  وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت للعمال - رقة البطني   
هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن .
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12384 بتاريخ 2018/7/23   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها 
بتعيني  امل�شفي املذكور اعله للقيام بت�شفية » زهرة الطوار للتجارة » )�س.ذ.م.م( 
وعنوانها  : حمل رقم 5 ملك عبد اهلل حممد احمد الزرعوين  - البطني – ديرة  
وذلك مبوجب القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ )2018/06/18( 
م��ن لديه  ب��ت��اري��خ )2018/06/18(   وع��ل��ى  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب  ال�شيد  ل��دى  وامل�����ش��دق 
اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت 
 )04  –  2223773( فاك�س   )04  –  2226266(  : هاتف   - البطني  رق��ة   -  للعمال 
م�شتحبا معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خلل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية
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الفجر الريا�ضي

جيانلويجي  امل��خ�����ش��رم،  الإي���ط���ايل  احل���ار����س  ت��ل��ق��ى 
بوفون، اأول هدف يف مرماه خلل اللقاء الودي الذي 
الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  اجلديد  فريقه  جمع 

مع بايرن ميونيخ الأملاين.
بايرن  اأه��داف  اأول  الإ�شباين، خايف مارتينيز،  و�شجل 

يف م��رم��ى ب��وف��ون امل��ن��ت��ق��ل ح��دي��ث��ا من 
رك��ن��ي��ة نفذها  اإث����ر  ي��وف��ن��ت��و���س، 

الهولندي اآريني روبن وتابعها 
ميني  ع��ل��ى  ب��راأ���ش��ه  الأول 
احل������ار�������س الإي�����ط�����ايل 

ال�شهري )60(.
ميونيخ  ب����اي����رن  وف������از 

فرن�شا  ب���ط���ل  ع���ل���ى 
ال�شبت،   1-3
م����ب����اراة  يف 

�شتاديوم  وورت���ر����ش���ي  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ج��م��ع��ت��ه��م��ا  ودي����ة 
الدولية  ال��ك��اأ���س  �شمن  النم�شاوية  ك��لغ��ن��ف��ورت  يف 

للأبطال يف كرة القدم.
عاما(،   18( وي��اه  تيموثي  الأمريكي  ال�شاب  وافتتح 
الت�شجيل للفريق الفرن�شي يف ال�شوط الأول بت�شديدة 

من داخل املنطقة )31(.
ديكان  ل���رمي���ي  م���ك���ان���ه  ب����وف����ون  وت������رك 
الفرن�شية  ال�شباك  فاهتزت   )66(
بعد دقيقتني من ركلة حرة نفذها 
�شان�شي�س  ريناتو  الرتغايل  بنجاح 

.)68(
واأك���د ال��ه��ول��ن��دي ال�����ش��اب جو�شوا 
القادم  ع��ام��ا(   17( ت�شريكت�شي 
من اأكادميية فيينورد، فوز العملق 
عر�شية  اإث���ر  ال�3  بالهدف  ال��ب��اف��اري 

من �شريج غنابري )78(.
وك�����ان ب���ورو����ش���ي���ا دورمت���ون���د 
الأمل��اين تغلب على بطل 
مان�ش�شرت  اإجن���ل���رتا 

�شيتي -1 0.
وي�����ل�����ع�����ب ب�����اي�����رن 
مباراته  م��ي��ون��ي��خ 
اخلمي�س  امل��ق��ب��ل��ة 
امل�����������ق�����������ب�����������ل، م�����ع 
بطل  ي���وف���ن���ت���و����س 
اإي����ط����ال����ي����ا، و����ش���ان 
ال�شبت  ج����رم����ان 
�����ش����د اأر������ش�����ن�����ال 

الإجنليزي.

ب�ف�ن يتلقى اأول اأهدافه مع 
باري�س �شان جرمان

ط�كي� تك�شف عن اأ�شماء »متيمتي« اأوملبياد 2020

كل�ب يتحدث عن جه�زية �شالح
حت��دث امل���درب الأمل����اين، ي��ورغ��ن كلوب، 
املدير الفني لفريق ليفربول الإجنليزي، 
عن حالة النجم امل�شري، حممد �شلح، 
مدينة  اإىل  “الريدز”  و����ش���ول  ع��ق��ب 
����ش���ارل���وت الأم���ريك���ي���ة. واأو�����ش����ح كلوب 
عند �شوؤاله خلل املوؤمتر ال�شحفي عن 
لقد  متاما،  تعافى  “لقد  قائل:  �شلح 
كنا على ات�شال دائم خلل كاأ�س العامل 
حالة  بخ�شو�س  ج��ي��دة.  حالة  يف  وك��ان 
كتفه، لي�س لديه م�شاكل”، وفقا ملا نقله 

املوقع الر�شمي للفريق الإجنليزي.
للغاية  “هو �شخ�س ج��اد  واأ���ش��اف: 
وي���ع���رف م�����اذا ي���ري���د اأن ي��ح��ق��ق يف 
متاما  بخري  وه��و  املهنية  م�شريته 

الآن«. وتابع املدرب الأملاين: “كان 
بالأم�س  روؤيته  اللطيف  من 

للمرة الأوىل، وهو �شعيد 
للفريق  ب�����ال�����ع�����ودة 

وال������ت������دري������ب������ات 
جم�����������������������ددا«. 

واأ�������ش������ي������ب 
ال������ن������ج������م 
ي  مل�شر ا

يف 
لكتف  ا
خ����لل 

نهائي  م�����ب�����اراة  م����ن  الأول  ال�������ش���وط 
دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا اأم���ام ري��ال مدريد 
لياقته  ا�شتعاد  ثم  املا�شي،  مايو  خ��لل 
العامل،  ك��اأ���س  يف  ب���لده  منتخب  ليمثل 
واأح��رز هدفني يف لقاءين. وع��اد �شلح 
ليفربول  اإع������داد  ف����رتة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
للمو�شم اجلديد، اجلمعة، قبل اأن ين�شم 
لقائمة الفريق امل�شاركة يف بطولة كاأ�س 
الأب��������������ط��������������ال يف 
ال���������ولي���������ات 

املتحدة.

ك�شفت اليابان عن ا�شمي متيمتي اأوملبياد 2020 واأوملبياد ذوي 
الحتياجات اخلا�شة، يف مرا�شم اأقيمت يف العا�شمة طوكيو.

الأذن  حمدبة  �شخ�شية  وه��ي  الأوملبية،  التميمة  على  واأط��ل��ق 
وم��ك��ون��ة م��ن م��رب��ع��ات زرق����اء، ا���ش��م م��رياي��ت��وا وه��و م��زي��ج من 
اخللود  ومعناها  و”توا”  امل�شتقبل  وتعني  “مرياي”  كلمتي 

باللغة اليابانية.
بينما اأطلق على ا�شم متيمة اأوملبياد ذوي الحتياجات اخلا�شة، 
وه���ي �شخ�شية م��ك��ون��ة م��ن م��رب��ع��ات وردي����ة وت��رت��دي عباءة، 
الكرز تدعى  اأزه��ار  اإىل جمموعة من  اإ�شارة  ا�شم �شوميتي، يف 

�شوميو�شينو.
ومت الك�شف عن التميمتني يف فراير، لكنهما ظل بدون ا�شم 

حتى، الأحد.
يف  ف���از  ال���ذي  تانيجوت�شي،  ري���و  امل�شمم  التميمتني  و���ش��م��م 
عن  نتيجتها  وحت��ددت  البلد  اأنحاء  كافة  يف  اأقيمت  م�شابقة 
طريق التلميذ اليابانيني، وح�شل على اأكرث من ن�شف عدد 

الأ�شوات الإجمالية.
وح�شر املرا�شم، يو�شريو موري، رئي�س اللجنة املنظمة لأوملبياد 
طوكيو 2020 ورئي�س الوزراء الياباين ال�شابق وبعث بر�شالة 

�شمول.
واأبلغ موري الأطفال، الذين احت�شدوا يف مرا�شم الإعلن عن 

ا�شمي التميمتني “اأنتم جزء من الألعاب الأوملبية اأي�شا.
 5 ح���وايل  ه��ن��اك  ك��ان  ال�شخ�شيتني.  اخ���رتمت  “اأنتم  وت��اب��ع: 

الألعاب  ف���اإن  ل��ذا  التميمتني  اخ��ت��اروا ه��ات��ني  م��لي��ني ط��ال��ب 
الأوملبية ملك للجميع ولي�س فقط الريا�شيني«.

جناحا  نحقق  اأن  ون��اأم��ل  اجلميع  يتحد  اأن  “ناأمل  واأ���ش��اف: 
كبريا ومن اأجل ذلك �شنكون بحاجة لتعاون اجلميع«.

ويف بلد معروف بولعه بالتمائم، �شعى منظمو اأوملبياد طوكيو 
اأجل الألعاب وقيل  2020 اإىل �شنع �شخ�شيات حمبوبة من 
اإن الختيارين ميتلن قدرات خارقة والقدرة على التنقل بني 

العامل الرقمي والواقع.
وبعد املرا�شم ظهرت التميمتان على زورق طاف نهر �شوميدا 
مبعامل  م��روره��م��ا  م��ع  النهر  �شفاف  على  ل��لأط��ف��ال  ولوحتا 

طوكيو ال�شهرية.

نيمار : »مل اأكن اأرغب بروؤية 
الكرة« بعد امل�نديال 

وكالة  مع  حديث  يف  نيمار  الرازيلي  املهاجم  ك�شف 
فران�س بر�س انه مل يكن يرغب “بروؤية الكرة امامي، 
مل اأكن اأرغب مب�شاهدة كرة القدم” بعد خيبة اخلروج 

من ربع نهائي مونديال رو�شيا 2018.
اأغ��ل��ى لع��ب يف ال��ع��امل )222 مليون  وق���ال ن��ي��م��ار، 
يورو(، يف املوؤ�ش�شة التي حتمل ا�شمه يف برايا غراندي 
بالقرب من �شاو باولو حيث ن�شاأ، وعلى هام�س دورة 
“مل اكن ارغب مب�شاهدة  ريد بول نيمار فايف )5( 

الكرة او اي نوع من كرة القدم«.
البد.  اىل  ي�شتمر  ان  ميكن  ل  احل��زن  “لكن  وتابع 

روؤيتي  يريدون  ل  ا�شدقائي،  عائلتي،  ابني،  لدي 
حزينا«.

وا�شاف نيمار وجنله دايف لوكا )6 اعوام( على 
ح�شنه حول تقارير ربطته بالنتقال اىل ريال 
مدريد ال�شباين ان كل هذا المر “تكهنات من 

ال�شحافة«.
اك��د اخلمي�س  ال��ذي  ال��لع��ب  وراأى 

باري�س  �شيبقى يف �شفوف  انه 
انه  الفرن�شي  جرمان  �شان 

ينتظر كثريا ما �شيقدمه 
املو�شم املقبل اىل جانب 

مثل  “ا�شطورة” 
اليطايل  احل��ار���س 

جيجي  امل��خ�����ش��رم 
ب����وف����ون ال���ق���ادم 
يوفنتو�س  م���ن 
ينا  لد “
ا�شطورة كروية 
)ب������������وف������������ون( 
جت�������ل�������ب ك����ل 
خ��������رت��������ه��������ا 

و�شت�شاعدنا بالتاأكيد هذا املو�شم«.
على  امل�شرحية  مبالغته  ب�شبب  كثريا  نيمار  وانتقد 
امل��ون��دي��ال الخ���ري، لكنه رد على  ار���س امللعب خ��لل 
ذلك بالقول انه مل يذهب اىل كاأ�س العامل “من اجل 
التعر�س للخطاء بل للفوز على خ�شومي... اعتقد 
من  ب��دل  للخطاء  يتعر�س  من  اك��رث  انتقدوا  انهم 

الذي يرتكبها«.
ان  “اعتقد  م������ازح������ا  وت������اب������ع 
النتقادات كان مبالغا فيها. 
ل ميكنني ان اك��ون احلكم 
عينه.  ال���وق���ت  يف  وال���ع���ب 
ق���ادرا على ذلك  ل��و كنت 
ل����ك����ان����ت الم���������ر اأك������رث 

ب�شاطة«.
واق���������ش����ي����ت ال������رازي������ل، 
حاملة اللقب خم�س مرات، 
يف ربع النهائي امام 
ب����ل����ج����ي����ك����ا 

.2-1

حيت ال�شحافة والطبقة ال�شيا�شية 
مع  حقبة”  “نهاية  اإي��ط��ال��ي��ا  يف 
رح���ي���ل ���ش��ريج��ي��و م���ارك���ي���وين بعد 
14 عاما يف رئا�شة جمموعة فيات 
لل�شيارات، وا�شبح حاليا “يف نهاية 

حياته” ب�شبب املر�س.
عنونت  حقبة”  نهاية  »ماركيوين، 
اإيطاليا  يف  الوىل  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
اليوم  يف  �شريا”  ديل  “كوريريي 
ادارة  جم��ل�����س  لج���ت���م���اع  ال����ت����ايل 
ال�������ش���رك���ة الإي����ط����ال����ي����ة م����ن اأج����ل 
راأ�س  ع��ل��ى  مل��ارك��ي��وين  خ��ل��ف  تعيني 
فيات-كرايزلر  الثلث  املجموعات 
و”�شي  ف�����رياري  اآي������ه(،  ���ش��ي  )اأف 
والخ����رية  ال�����ش��ن��اع��ي��ة،  اإت�س”  اأن 
م�شجلة  قاب�شة  �شركة  ع��ن  ع��ب��ارة 
عائلة  جميعا  ت��دي��ره��ا  ه��ول��ن��دا،  يف 

اأنييلي.
66 عاما( من  وعانى ماركيوين ) 
لعملية  خ�شوعه  ج��راء  م�شاعفات 
جراحية يف الكتف المين --ح�شب 

م�شت�شفى  يف  الر�شمي--  الع���لن 
حزيران/يونيو،  ن��ه��اي��ة  زوري����خ  يف 
قبل اأن” تتدهور حالته ال�شحية” 
اجلمعة وفقا ملا اأ�شارت �شحيفة “ل 

ريبوبليكا«.
الدلء  امل�شت�شفى  ادارة  ورف�����ش��ت 
باأي ت�شريح ب�شاأن حالة ماركيوين 
فران�س  وك���ال���ة  م���ن  ات�������ش���ال  ب��ع��د 
بنتيفوليو،  م���ارك���و  وق����ال  ب���ر����س. 
ال��ت��ع��دي��ن يف  ال��ع��ام لنقابة  الم���ني 
ايطاليا،  يف  العام  العمايل  الحت��اد 
“اإنه خر مروع. لقد اختلفنا على 
حتدينا  معا  ولكن  الم���ور..  بع�س 
التي  الك�شولة  ال�شغرية  اإي��ط��ال��ي��ا 
بدل  امل��ع��ام��ل  اق��ف��ال  تف�شل  ك��ان��ت 
ماركيوين،  وجن����ح  ال���ع���م���ل«.  م���ن 
رئ��ا���ش��ة فيات،  14 ع��ام��ا يف  خ���لل 
باإعادة هيكلة اإحدى اكر ال�شركات 
اخل��ا���ش��ة يف اإي��ط��ال��ي��ا، ب���داي���ة عن 
ال�شكة  على  ال�شركة  و���ش��ع  ط��ري��ق 
عام  بال�شراكة  وثانيا  ال�شحيحة، 

المريكي  ال��ع��م��لق  م���ع   2009
ك���راي���زل���ر، وت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
الن�������ش���ط���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة امل���ح���رك���ات- 
من   2011 ع����ام  يف  ال�����ش��اح��ن��ات 
اإت�س+  اأن  تاأ�شي�س �شركة +�شي  اأجل 
لل�شناعة”، قبل ان يعمد يف كانون 
ف�شل  اىل   2016 يناير  ال��ث��اين- 

عنهما. “اجلوهرة” فرياري 
اجلن�شية  اي�شا  ماركيوين  ويحمل 
علومه  ت���ل���ق���ى  ح����ي����ث  ال����ك����ن����دي����ة 
على  فح�شل  ت��ورون��ت��و  يف  ال��ع��ال��ي��ة 
من  واحل���ق���وق  الفل�شفة  يف  دب��ل��وم 
جامعة يورك، واجازة يف القت�شاد 
ويند�شور  ج��ام��ع��ة  م���ن  وال���ت���ج���ارة 
ق��ب��ل ان ي��ن��ال ���ش��ه��ادة ال��دك��ت��ورة يف 
ال�شدد  التجاري. ويف هذا  القانون 
ال�شابق  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  ����ش���رح 
الو�شط(  )الي�شار  رينت�شي  ماتيو 
احلياة  حمرك  )ماركيوين(  “انه 
 15 ال�  الع��وام  القت�شادية خلل 
الخ��رية... لقد جنح يف منح فيات 

يبدو  الم��ر  ك��ان  عندما  م�شتقبل 
الوظائف  خ��ل��ق  ل��ق��د  م�����ش��ت��ح��ي��ل. 
ومل ي�شاهم يف زيادة عدد العاطلني 
عن العمل. نرفع له القبعة«. وكان 
رينت�شي،  م��ن  امل��ق��رب  م��ارك��ي��وين، 
العمل  ع��ن  بنف�شه  ي��ن��اأى  اأن  ق���رر 
ال�شيا�شي، على الرغم من اأن رئي�س 
اي��ط��ال��ي��ا وف���ري���ق ميلن  ح��ك��وم��ة 
برلو�شكوين حاول  �شيلفيو  ال�شابق 
املا�شي  م���ار����س  اآذار-  يف  اق��ن��اع��ه 

ب����ق����ي����ادة ال���ت���ح���ال���ف ال���ي���م���ي���ن���ي يف 
النتخابات الت�شريعية.

احلالية  احل��ك��وم��ة  ظلت  وق��ت  ويف 
ب�شاأن  حت��ف��ظ��ا  اأك������رث  ال�����ش��ع��ب��وي��ة 
ماركيوين، وجه اإليه وزير الداخلية 
ماتيو  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ني  وزع���ي���م 
�شالفيني، ر�شالة ت�شمنت “امتنانه 

واحرتامه، واأطيب متنياته«.
وكانت ال�شحافة اليطالية ت�شاءلت 
بامكانه  ال��ذي  ال�شخ�س  هوية  عن 

داريو  فكتب  ماركيوين،  يخلف  اأن 
كوريريي  اف��ت��ت��اح��ي��ة  يف  ف��ي��ك��و  دي 
واحد  جت��اه  القلق  “اإن  �شريا  دي��ل 
م����ن اأك������رث امل���دي���ري���ن ت���ق���دي���را يف 
العامل يختلط مع الت�شاوؤل امل�شروع 
حول م�شتقبل �شابع اأكر جمموعة 
لل�شيارات يف العامل، والذي --وهذا 
ن��ن�����ش��اه-- ج�شد  اأن  ام���ر ل مي��ك��ن 
ال�شناعة  ف��ك��رة  ب���لدن���ا  ت���اري���خ  يف 

احلديثة«.

اليطالية  الع��لم  و�شائل  وا�شارت 
اي���ج���اد  يف  ال����ش���ت���ع���ج���ال  اأن  اإىل 
ي�����ش��ب يف خانة  مل���ارك���ي���وين  خ��ل��ف 
مع  وال�شتقرار،  ال�شتمرار  عن�شر 
ال�شماء  اأن  الع��ت��ب��ار  بعني  الخ���ذ 
مطروحة  ك����ان����ت  ال����ت����ي  الرب�����ع�����ة 
و�شط  من  تاأتي  اليطايل  خللفة 
و�شبق  املعنية  ال�شيارات  جمموعات 
اأن �شغلت مراكز اداري��ة كبرية،  لها 
مانلي  مايك  الريطاين  من  ب��دءا 

���ش��رك��ة جيب  رئ��ي�����س  ع���ام���ا(   54(
ادارة جمموعة  زم��ام  ا�شتعاد  ال��ذي 
اأوتوموبيل”،  “فيات-كرايزلر 
خل����لف����ة  ت���ع���ي���ي���ن���ه  مت  وال�������������ذي 
ماركيوين يف هذه املجموعة. وكان 
فرياري  اليطايل  ال�شيارات  �شانع 
اأعلن عن تعيني جون ايلكان، حفيد 
جاين انييلي، رئي�شا ملجل�س الدارة، 
تنفيذيا  رئي�شا  كاميلريي  ولوي�س 

بدل من ماركيوين املري�س.

اإيطاليا حيت »نهاية حقبة« 
مع رحيل ماركي�ين 



اأمني املكتبة �شارقها.. واحل�شيلة ماليني
مكتبة،  يف  اأر�شيف  ملوظف  اتهامات  الأمريكية  ال�شلطات  وجهت 
و�شور  وخ��رائ��ط  وخمطوطات  كتب  ب�شرقة  ق��دمي��ة،  كتب  وب��ائ��ع 
20 عاما، من اإحدى  ن��ادرة بقيمة مليني ال��دولرات، على مدار 

مكتبات مدينة بت�شرغ.
ووجهت ال�شلطات التهامات، اجلمعة، ملدير مكتبة كارنيغي ال�شابق 
بال�شرقة  مكتبة،  �شاحب  �شولتمان،  وج���ون  ب��راي��ور،  غ��ري��غ��وري 

والتاآمر وتهم اأخرى، يف اختفاء مئات املوجودات من املكتبة.
ما  وفق  دولر،  مليني  بثمانية  امل�شروقات  قيمة  املحققون  وقدر 

ذكرت وكالة "اأ�شو�شييتد بر�س".
اأحيانا �شكينا خا�شا لقطع  اإن برايور كان ي�شتخدم  وقال الدع��اء 
اأن���ه ك��ان ي��خ��رج من  خ��رائ��ط و���ش��ور م��ن بع�س الكتب، لف��ت��ا اإىل 
املكتبة التي يعمل بها ليو�شلها اإىل مكتبة �شولتمان، على م�شافة 

قريبة، الذي كان بدوره ي�شدد قيمة امل�شروقات لرايور مقدما.
يرد  ومل  امل�شروقات.  اختفاء  عن  املا�شي  العام  مراجعة  وك�شفت 

حمامو املتهمني على ر�شائل لطلب التعليق.

الق�س الل�س.. خباأ مئات الآلف يف  اأغرب مكان
ولية  يف  الأم��ريك��ي��ة  ال�شرطة  ع��رثت  م��ع��ق��دة،  بحث  عملية  بعد 
ق�س،  منزل  �شقف  يف  خمباأة  دولر  األ��ف   63 مبلغ  على  ميت�شغان 

متهم باختل�س اأموال ترعات ت�شل اإىل مليني الدولرات.
واأوردت وكالة "اأ�شو�شيتد بر�س"، اأن عنا�شر من ال�شرطة داهموا 
بولية  ويليام�شتون  مبدينة  وي���ريل  ج��ون��اث��ان  الق�شي�س  م��ن��زل 
مي�شيغان، حيث عرثوا هناك على رزم دولرات من فئة الع�شرين، 

مبلغ اإجمايل و�شل اإىل 63،390 دولرا.
وكانت رزم الدولرات ملفوفة باأوراق كتب عليها "للإيداع فقط يف 

كني�شة مارثا ومدر�شتها"، التي كان يعمل فيها الق�س املتهم.
ووجهت ال�شلطات الق�شائية اإىل ويريل يف وقت �شابق 6 تهم تتعلق 

باختل�س نحو 100 األف دولر من كني�شة العام املا�شي.
ومتكنت ال�شرطة من م�شادرة 1.1 مليون دولر من الق�س املتهم، 
دولر  م��لي��ني   5 جمموعه  م��ا  اإن  ح�شابات  مدققو  ي��ق��ول  فيما 

مفقودة من الكني�شة التي كان يعمل فيها ويريل.
الأ�شقف  اإن  قائل  التهمة،  م��ن  التمل�س  الق�س  حمامي  وح���اول 

)اأعلى رتبة منه( �شمح له با�شتخدام الأموال ل�شراء املنزل.

حمكمة تق�شي باإعدام ملكة جمال
اأدانت حمكمة كينية، ملكة جمال يف البلد بالإعدام لثبوت تورطها 

يف قتل �شديقها بخم�شة وع�شرين طعنة يف العام 2015.
ملكة  بلقب  عاما   24 العمر  من  البالغة  كاماندي  روث��ي  وف��ازت 
اجلمال وهي داخل ال�شجن اأثناء حماكمتها بتهمة القتل، وفق ما 

نقلت �شكاي نيوز.
"احل�شناوات  لختيار  ال�شجن  داخ���ل  كينيا  يف  امل�شابقة  ونظمت 
يف  اللقب  وت��اج  التتويج  ب�شريط  كاماندي  وظ��ه��رت  النزيلت"، 

�شورة اإىل جانب م�شاركات اأخريات.
يعرف  اأن  اأراد  اإن��ه  كاماندي  اأدان���ت  التي  املحكمة  يف  قا�س  وق��ال 
النا�س اأنه لي�س مقبول اأن يقتل ال�شباب �شركاءهم متى ما اأح�شوا 

بالإحباط اأو بخيبة الأمل.
وفيما رحبت عائلة ال�شحية بالإعدام، اأدانت منظمة العفو الدولية 

احلكم الق�شائي وو�شفته بالفظيع وغري الإن�شاين.
الأحكام  لكن   1987 العام  منذ  اإع���دام  حكم  اأي  كينيا  تطبق  ومل 

بهذه العقوبة ما زالت ت�شدر حتى اليوم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعرث على اأ�شرته بعد عقدين من الفراق
بعد نحو عقدين، عادت العلقات الإثيوبية الإريرتية لتفتح الطريق اأمام اأ�شر كثرية فرقتها �شنوات القطيعة التي 
1998م، حيث بداأت كل دولة يف ترحيل جماعي ملواطني  البلدين منذ عام  اأغلقت احلدود وو�شائل الت�شال بني 
الأخرى. وبعد عامني ومع احتدام ال�شراع على طول احلدود امل�شرتكة، اختفت زوجته نت�شلل اأبرهة ب�شكل غام�س 

مع ابنتيهما. وبداأ عبد ال�شلم وهو �شحفي يف التلفزيون الر�شمي الإثيوبي عملية بحث حممومة عنهن.
اأزمرة  اإنها رحلت لإريرتيا مع البنتني  اأحد اجلريان و�شلمه ر�شالة من نت�شلل تقول فيها  اأيام قابله  وبعد عدة 
اآن��ذاك. ومل تف�شر نت�شلل يف الر�شالة اأ�شباب رحيلها، لكن عبد ال�شلم كان  ودنايت اللتني كانتا يف �شن املراهقة 
ي�شك يف اأنها، مثل مليني اآخرين على جانبي ال�شراع، وقعت اأ�شرية للنعرة الوطنية التي اجتاحت البلدين حتت 

وطاأة احلرب واإراقة الدماء. وكتبت الأم يف الر�شالة "يف يوم ما.. قد نلتقي".
اإل اأن حلم مل ال�شمل اأ�شبح حقيقة هذا ال�شهر عندما وقعت حكومتا البلدين، اللذين ظل خ�شمني لنحو عقدين 

حتى مع توقيع اتفاق وقف اإطلق النار عام 2000، اتفاق �شلم اأنهى �شنوات من العداء.
باإعادة  وتعهدا  وتعانقا  اأحمد  اأب��ي  الإثيوبي  ال��وزراء  ورئي�س  اأفورقي  اأ�شيا�س  الإري��رتي  الرئي�س  ت�شافح  اأن  وبعد 
العلقات كان عبد ال�شلم بني اأكرث من 400 م�شافر توجهوا اإىل اأ�شمرة يوم الأربعاء يف اأول رحلة طريان مبا�شرة 

بني البلدين منذ 1998.
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ي�شرق خمط�طات نادرة ويبيعها باملاليني 
كتب  ب�شرقة  قدمية  كتب  وب��ائ��ع  مبكتبة  اأر�شيف  ملوظف  اتهامات  وجهت 
اإحدى  ال��دولرات من  ن��ادرة بقيمة مليني  وخمطوطات وخرائط و�شور 
"برن�شيبيا"  ك��ت��اب  منها  ع��ام��ا،   20 م���دار  ع��ل��ى  بت�شرغ  م��دي��ن��ة  مكتبات 
األف دولر. ووجهت ال�شلطات  لإ�شحاق نيوتن، الذي قدرت قيمته ب900 
اتهامات ملوظف الأر�شيف ال�شابق مبكتبة كارنيغي غريغوري برايور ) 61 
والتاآمر  بال�شرقة  مكتبة،  �شاحب  ع��ام��ا(،   54  ( �شولتمان  وج��ون  ع��ام��ا(، 
اأخرى يف اختفاء مئات املوجودات من املكتبة. وقدر املحققون قيمة  وتهم 
امل�شروقات  بيع  املتهمان يقومان  بثمانية مليني دولر.  وكان  امل�شروقات 
لهواة من جامعي تلك املقتنيات الأ�شلية التي ي�شل عمر بع�شها اإىل مئات 

ال�شنني. ح�شب اأ�شوت�شيدبر�س.
ووجد باحثون اأكرث من 300 كتاب اأو خمطوط ممزقة اأو م�شروقة. 

للفنون يف  ا�شت�شاري  املا�شي عندما قام مكتب  العام  ال�شرقات  وب��داأ ك�شف 
املوجودات.  بع�س  نق�س  ليكت�شف  املكتبة،  ملقتنيات  مبراجعة  بن�شلفانيا 
عر�س  اأي�شا  املكتب  واكت�شف    .1991 ع��ام  متت  قد  مراجعة  اآخ��ر  وكانت 
بع�س املقتنيات املفقودة للبيع عر الإنرتنت اأو من خلل مكتبة �شوملان. 
وب��ن��اء على ذل��ك ط��رد ب��راي��ور م��ن عمله ع��ام 2017.  واأ���ش��ف��رت حماولت 
 1.1 بقيمة  وامل��خ��ط��وط��ات  واخل��رائ��ط  الكتب  بع�س  ا�شتعادة  ع��ن  ع��دي��دة 

مليون دولر.، وكان بع�شها ل يزال مبخزن �شوملان. 

طبيب الرئي�س الأمريكي ُقتل بالر�شا�س
ذكرت و�شائل اإعلم اأمريكية، اأن م�شلحا قتل بالر�شا�س يف ولية تك�شا�س 

طبيبا كان يعالج الرئي�س الأمريكي الأ�شبق جورج بو�س الأب.
واأورد موقع "abc13" املحلي يف هيو�شنت اأن الدكتور مارك هاو�شكن�شت 
)65 عاما( تعر�س لطلقات نارية، بينما كان يقود دراجة هوائية باجتاه 

مركز تك�شا�س ال�شحي يف هيو�شنت.
واأ�شارت نقل عن �شابط يف ال�شرطة اأن القاتل هو الآخر كان يقود دراجة 
هوائية. وقالت �شرطة هيو�شنت يف بيان ن�شرته على ح�شابها الر�شمي مبوقع 
"تويرت" اإنها بداأت يف جمع ت�شجيلت كامريات املراقبة يف املنطقة، �شعيا 
للو�شول اإىل اجلاين. واأ�شافت اأنها ل تعلم حتى الآن اإذا ما كان الطبيب 

قتل ب�شكل متعمد، اأم اأن الأمر جمرد �شجار يف الطريق.
اأو من  اأبي�س  اأن��ه  يعتقدون  ال��ذي  القاتل  �شاهدوا  اإنهم  �شهود عيان  وق��ال 
اأ�شل اإ�شباين يف الثلثينيات من عمره. واأ�شدر الرئي�س الأمريكي الأ�شبق 
بيانا ر�شميا عر فيه عن حزنه العميق للظروف املاأ�شوية التي رافقت مقتل 
دائما  �شيكون  اإنه  وقال  ال�شالح.  والرجل  بالعظيم  و�شفه  الذي  الطبيب، 

ممتنا لرعايته ال�شتثنائية اأثناء العلج.
الأ�شبق من  الرئي�س الأمريكي  ال�شابق على علج  واأ�شرف هاو�شكن�شت يف 

م�شكلة عدم انتظام نب�شات قلبه.

ج�ليا بطر�س باأم�شية 
وطنية بجن�ب لبنان  
ب���ع���د ث���لث���ة وث����لث����ني ع���ام���ا من 
�شم�س  )غ���اب���ت  اأغ���ن���ي���ة  ت��ق��دمي��ه��ا 
اأثناء  ال��ل��ب��ن��اين  ل��ل��ج��ن��وب  احل����ق( 
الإ�شرائيلية  ال��ق��وات  م��ع  معركته 
ليل  بطر�س  جوليا  الفنانة  التقت 
هذه  بجمهور  ال�شبت  الول  ام�س 
احلفلت  اأ�شخم  اأح��د  يف  ال�شم�س 
بجنوب  ���ش��ور  م��دي��ن��ة  ال��ف��ن��ي��ة يف 
جوليا  ان����ت����ظ����ار  وط�������ال  ل����ب����ن����ان. 
حيث  اأي�����ش��ا  وال��دق��ائ��ق  بال�شنوات 
اأط���ل���ت ع��ل��ى امل�����ش��رح ب��ت��اأخ��ري جاء 
ولتدفق  ال��ع�����ش��اء  لآذان  اح���رتام���ا 
اجلمهور على م�شرح ميدان �شباق 
اإىل  يعود  الذي  التاريخي  العربات 
القرن الثاين للميلد على مقربة 
املزهو  وبف�شتانها  �شور.  قلعة  من 
معا  جمتمعني  وقمر  �شم�س  بلون 
الغياب  ع��ن  ي�شتعي�س  وبت�شفيق 
افتتحت جوليا حفلها اأمام ح�شور 
يتقدمهم  ���ش��خ�����س  األ����ف   13 ف���اق 
بري  نبيه  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س 
�شور  مهرجانات  رئي�شة  وعقيلته 
ب���ري. وهي  ال��دول��ي��ة رن���ده عا�شي 
م���ن امل�����رات ال���ن���ادرة ال��ت��ي يح�شر 
النوع.  هذا  بري حفلت من  فيها 
وقدمت جوليا على مدى �شاعتني 
اأغنيات جديدة وقدمية من اأحلان 
مبرافقة  ب��ط��ر���س  زي�����اد  ���ش��ق��ي��ق��ه��ا 
الورك�������������ش������رتا ال���ف���ل���ه���ارم���ون���ي���ة 
الأرم��ي��ن��ي��ة وك���ور����س ه��و ال�شخم 
اللبنانية  احل����ف����لت  ت����اري����خ  يف 
�شخ�شا.   170 ح����ويل  ع����دده  ب��ل��غ 
باأغنية  احل��ف��ل  ج��ول��ي��ا  واف��ت��ت��ح��ت 
اإلكن بعد  جديدة عنوانها )راجعة 
غيابها  على  للدللة  غياب(  ط��ول 
ع��ن ح��ف��لت اجل��ن��وب م��ن��ذ بداية 

مقتل هندي �شربا.. 
والتهمة تهريب اأبقار

م��واط��ن��ا م�شلما  اإن  ال��ه��ن��دي��ة  ال�����ش��رط��ة  ق��ال��ت 
تعر�س لل�شرب حتى املوت على اأيدي جمموعة 
ب�شبب مزاعم  ال��ب��لد،  غ���رب  الأ���ش��خ��ا���س  م��ن 
تهريبه الأبقار التي تعد مقد�شة يف الدولة ذات 

الأغلبية الهندو�شية.
رجلني  اعرت�س  احل�شد  اأن  ال�شرطة  واأ�شافت 
ي��ح��م��لن ب��ق��رت��ني ع��ن��د م��ن��ت�����ش��ف ال��ل��ي��ل يف 
منطقة غابات باألوار بولية راج�شتان، و�شرعا 

يف لكمهما و�شربهما بالع�شي.
بال�شرطة  م�شدر  عن  بر�س،  اأ�شو�شيتد  ونقلت 
قوله اأن اأحد الرجلني متكن من الفرار بينما 
الأطباء  اأعلن  امل�شت�شفى حيث  اإىل  الآخ��ر  نقل 

وفاته عند و�شوله.
وكانت اأعلى حمكمة يف البلد اأ�شدرت نداءات 
لت����خ����اذ خ����ط����وات ف����وري����ة ل���وق���ف م���ث���ل هذه 

احلوادث املتكررة.

تنتقم من طليقها.. وحت�له ل�شماد
ب�شعة  بطريقة  ال�شابق  زوجها  حياة  رو�شية  ام��راأة  اأنهت 
ل��ل��غ��اي��ة وف���ق م���ا ك�����ش��ف��ت حت��ق��ي��ق��ات ل��ل�����ش��رط��ة ا�شتمرت 
"ديلي ميل" الريطانية على  واأوردت �شحيفة  اأ�شابيع. 
�شرتيلديفا  اأول��غ��ا  اأن  اجل��م��ع��ة،  الإل���ك���رتوين،  موقعها 
األك�شندر مرتني  ال�شابق  )32 عاما( �شربت عنق زوجها 

بالفاأ�س بينما كان نائما.
وانف�شل الزوجان اللذان يقطنان يف جمهورية تتار�شتان 
الواقعة غربي رو�شيا الحتادية، لكنهما ظل يعي�شان يف 

املنزل نف�شه، ب�شبب انعدام م�شكن بديل.
قطعت  اإذ  طليقها،  بقتل  ال�شابقة  ال��زوج��ة  تكتف  ومل 
املنزل، وغطت قطع  بوا�شطة من�شار يف قبو  اإرب��ا  ج�شده 
ت�شتخدمه  اأن  قبل  ال��زم��ن،  م��ن  ل��ف��رتة  ب��ال��رتاب  حلمه 

ك�شماد يف حديقة منزلها التي تزرع فيها الكو�شا.
واأرجعت اأولغا اأثناء اعرتافها بارتكاب جرميتها ما قامت 
حياتهما  اأث��ن��اء  لطليقها  تن�شاها  مل  "ف�شائح"  اإىل  ب��ه 
الزوج  واختفى  التفا�شيل.  تك�شف عن  اأن  دون  الزوجية، 
البالغ من العمر )32 عاما( ملدة 6 اأ�شابيع، قبل اأن حتفر 
ال�شرطة يف حديقة الكو�شا اخلا�شة مبنزل اأولغا، وتعرث 
ف�شتواجه  باجلرمية،  اإدانتها  ويف حال  بقايا جثته.  على 

اأولغا حكما بال�شجن ي�شل اإىل مدة 15 عاما.

انتحار مر�شح لختالف ت�جهاته مع اأبنائه
قالت ال�شرطة الباك�شتانية اإن مر�شحا م�شتقل للرملان 
حول  اأبنائه  م��ع  اختلف  اأن  بعد  نف�شه  على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق 
اإ�شفاق  ال�شابط  عن  بر�س  الأ�شو�شيتد  ونقلت  �شيا�شته. 
على  للمناف�شة  تقدم  مغال  اأحمد  حممد  اإن  قوله  خ��ان 
مدينة  ع��ن  والإق��ل��ي��م��ي  ال��وط��ن��ي  املجل�شني  يف  مقعدين 
يف  مناف�شة  واج���ه  اأن���ه  اإل  ال���ب���لد،  ب��و���ش��ط  اأب����اد  في�شل 
اأبناء مغال مر�شحني من  "دعم  واأ�شاف:  منزله.  داخ��ل 
احلزب احلاكم ال�شابق لكل املقعدين، الأمر الذي دفعه 
الباك�شتانية،  النتخابات  قوانني  ومبوجب  للنتحار". 
فيها،  مر�شحا  مغال  كان  التي  النتخابات  تاأجيل  �شيتم 
موعد  بعد  لح��ق  وق��ت  يف  النتخابية  العملية  و�شتبداأ 

النتخابات العادية املقررة يف 25 يوليو.

عا�شق لل�شيارات يزين منزله بتحفة نادرة
بقيادة مركبته  لل�شيارات  عا�شق  اأمريكي  يكتف رجل  مل 
منزله  داخ��ل  اإىل  جلبها  ولكنه  ال��ط��ري��ق،  على  املف�شلة 
وجعلها مبثابة جدار فا�شل بني ال�شالون وغرفة النوم.

وبح�شب ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فاإن 
الرجل اأثث بيته الفاخر يف مدينة ميامي، باإ�شافة �شيارة 
مليون   1.5 اإىل  �شعرها  ي�شل  ف��اخ��رة  ريا�شية  ب��اغ��اين 

دولر.
لتكون  ال�شيارة  و���ش��ع  برازيلية  ت�شميم  �شركة  وت��ول��ت 
مبثابة جدار فا�شل يف املنزل، ونقلت املركبة اإىل الطابق 

الرابع با�شتخدام رافعة كبرية.
من  اأخ��رى  ن�شخة   14 �شوى  العامل  يف  اليوم  توجد  ول 
اإنتاجها،  توقف  التي  اآر" الفارهة  زون��دا  "باناغي  �شيارة 

بح�شب ما ذكرت ال�شحيفة. املمثلة االأمريكية كاميال مندي�ص لدى و�سولها اإىل حفلة كوميك كون ال�سنوية الرتفيهية يف �سان دييغو ، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

اأول مقربة حتت 
�شطح البحر 

يف  امل��ح��ل��ي  املجل�س  اأع�����ش��اء  ينظر 
كوينزلند  مبدينة  كو�شت  جولد 
الأ���ش��رتال��ي��ة يف اق���رتاح ف��ري��د من 
نوعه، لإن�شاء اأول مقرة حتت املاء 

يف العامل.
الفكرة من ن�شب  وا�شتلهمت هذه 
نيبتون التذكاري يف ولية فلوريدا 
الأمريكية، ومن املتوقع اأن تتحول 
عليها  امل���واف���ق���ة  ح����ال  يف  امل���ق���رة 
لع�شاق  �شياحية  ج��ذب  نقطة  اإىل 
مكاناً  �شتوفر  اأن��ه��ا  كما  ال��غ��و���س، 
اأم�شوا  ل��دف��ن الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن 

حياتهم يف اأعايل البحار.
وبدًل من و�شائل الدفن التقليدية، 
�شيتم تاأمني هياكل حتت املاء يتم 
للبيئة  �شديقة  مب���واد  ت�شنيعها 
ذا  موقع  بح�شب  الأم����وات،  لدفن 

وي�شت الأ�شرتايل.
وقال توم تيت عمدة جولد كو�شت، 
اأع��داد ال�شكان، جعل من  اإن تزايد 
ال�شروري العثور على مواقع دفن 
الكرى  "املدن  واأ����ش���اف:  ب��دي��ل��ة، 
اإىل  تفتقر  وال��ع��امل  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف 
م�����واق�����ع ال�����دف�����ن. ون�����ظ�����راً حلب 
فكرة  فاإن  للمحيط،  الأ�شرتاليني 
اأن تكون  امل���اء ميكن  ال��دف��ن حت��ت 

قابلة للتطبيق".
موقع  يف  امل����ق����رة  ب���ن���اء  و���ش��ي��ت��م 
وهو  الغو�س،  ه��رم  بجوار  مقرتح 
م��وق��ع ج���ذب ���ش��ي��اح��ي م��ع��روف يف 

املنطقة.

اآلف الت�قيعات ل�شرب مياه املجاري بتاب�ت الإ�شكندرية
حني اكت�شف علماء الآثار يف م�شر، قبل 3 اأ�شابيع، 
ت��اب��وت��ا �شخما م��ن ال��غ��ران��ي��ت الأ����ش���ود، ���ش��اد عند 
يف  فتحه  يت�شبب  اأن  احتمال  م��ن  خ��وف  البع�س 
التي  "لعنة مروعة"، لكن مياه ال�شرف ال�شحي 
ت�����ش��رب��ت اإىل داخ��ل��ه ق��د حت���ول ه���ذه ال��ل��ع��ن��ة اإىل 

م�شتقبل م�شرق ح�شب ما يعتقد اآخرون.
املا�شي،  اخلمي�س  امل�شرية،  الآث���ار  وزارة  وق��ال��ت 
مومياوات  ولي�شت  عظمية  ه��ي��اك��ل  وج���دت  اإن��ه��ا 
ملكية، داخل التابوت الأثري الذي يعود اإىل ع�شر 
مدينة  يف  بال�شدفة  عليه  ع��رث  وال���ذي  البطاملة، 

الإ�شكندرية، �شمايل البلد.
هياكل   3 على  املتخ�ش�شون  ع��رث  ال��داخ��ل،  ففي 
عظمية وم��ي��اه ���ش��رف ح��م��راء ال��ل��ون ومت��ي��ل اإىل 
ال��ل��ون ال��ب��ن��ي، ال��ت��ي على م��ا ي��ب��دو ك��ان��ت �شببا يف 

رائحة كريهة ل تطاق تلت�شق باملومياوات.
لكن اأحد املهتمني بالك�شف امل�شري احلديث غري 
را�س عن ترك مياه الهياكل العظمية دون �شربها! 
فقد اأطلق اإيني�س ماكيندريك، منتج األعاب فيديو 

لل�شماح  بلدة غيلدفورد الإجنليزية، عري�شة  من 
ب�شرب املحتوى ال�شائل املتحلل.

العظمية،  الهياكل  "ملك  اإىل  ماكيندريك  وكتب 
م�شر"، قائل: نحن بحاجة ل�شرب ال�شائل الأحمر 
من التابوت املظلم امللعون يف �شكل م�شروب طاقة، 

حتى نقَدر القوة، ومنوت يف النهاية.
اآلف  ماكيندريك  عري�شة  ج��ذب��ت  م��ا  و���ش��رع��ان 
املكت�شفة،  الهياكل  مياه  ب�شرب  لفكرته  امل�شاندين 

اإىل اأن و�شلوا حتى اللحظة اإىل 16 األفا.
على  ح�شابه  على  العري�شة  ماكيندريك  ون�شر 
األ��ف م�شتخدم،   21 ال��ذي يحظى مبتابعة  تويرت 

حيث ا�شتجاب لدعوته الآلف من متابعيه.
وحتدث اإىل �شحيفة "مرتو" الريطانية، قائل: 
اأثار  الإ�شكندرية  يف  الأ���ش��ود  التابوت  "اكت�شاف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، واأ���ش��ب��ح رمزا  اله��ت��م��ام يف جميع 
ل��لأم��ل ب��ني الأ����ش���دق���اء. ه���ذه ف��ر���ش��ة لت�شوير 
اآلهة  يد  على  لنا  وت��ف��اوؤل  اإ�شراقا  اأك��رث  م�شتقبل 

م�شرية خالدة".

اأمينة فاخت ت�شتعيد ت�هجها على م�شرح قرطاج 
ا�شتعادت املطربة التون�شية اأمينة فاخت توهجها مثل جنم �شاطع يف ال�شماء بعدما اأ�شرت 
جمهورها ب�شوتها العذب واأغانيها املتميزة وح�شورها الطاغي عندما اعتلت امل�شرح الأثري 
وانتظر اجلمهور  اأع��وام.  ع�شرة  نحو  دام  غياب  بعد  ال��دويل  قرطاج  الروماين مبهرجان 
بفارغ ال�شر �شعود النجمة الغائبة عن املهرجانات الكرى لفرتة طويلة على امل�شرح قبل 
و�شيحات احلب  الت�شفيق  و�شط موجة من  ا�شمها  م��رددا  امل�شتاق  ا�شتقبال  ي�شتقبلها  اأن 
والإعجاب. وقدمت الفنانة التون�شية )50 عاما( �شاحبة ال�شوت القوي باقة من اأ�شهر 
اإ�شافة  اأغانيها مثل ول مرة وعلى حبك احنا تواعدنا و�شلطان حبك ذلني وم�شتغربني 
الفلكلورية  الأغ��اين  اأمينة بعدد من  �شدت  غ��رام. كما  �شلطانة  بعنوان  اأغنية جديدة  اإىل 
والرتاثية الرا�شخة يف وجدان اجلمهور التون�شي مثل على اجلبني ع�شابة وبجاه اهلل يا 
الأ�شواء  ابتعدت عن  التي  فاخت  اأمينة  اأن حتيي  املنتظر  ومن  اهلل.  وعلى  ا�شمعني  حب 
وغابت عن املهرجانات الفنية الكرى منذ نحو ع�شرة اأعوام حفل ثانيا �شمن الدورة 
التي بداأت م�شوارها الفني  اأمينة  اجلديدة ملهرجان قرطاج غدا الثلثاء. وتعد 
يحظون  الذين  القلئل  التون�شيني  املطربني  من  املا�شي  القرن  ثمانينات  يف 

مبكانة مرموقة لدى اجلمهور التون�شي ويح�شر حفلتها جمهور �شخم.


