
•• طهران-وكاالت

اإي���ران،  اأ�سفهان و���س��ط  امل��ظ��اه��رات يف  جت���ددت 
الغالء  على  اح��ت��ج��اج��اً  الأرب���ع���اء،  ام�����س  �سباح 
عملة  وان��ه��ي��ار  القت�سادية  الأو���س��اع  وت��ده��ور 
ال���ري���ال الإي����ران����ي����ة. وت������داول ن��ا���س��ط��ون عرب 
مئات  خ���روج  تظهر  مقاطع  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع 
البازار، يف  واأ�سحاب املحالت يف  املواطنني  من 
�سابور  منطقة  يف  امل��ل��ك  ع��ط��اء  ب�سارع  م�سرية 
اأعداد  هجوم  املقاطع  اأح��د  واأظ��ه��ر  باأ�سفهان. 
كبرية من قوات الأمن الداخلي وقوات مكافحة 
تفريقهم،  ب��ه��دف  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ���س��د  ال�����س��غ��ب 
الأمامية  ال�سفوف  يف  املحتجني  ال�سبان  لكن 
ك��ان��ت تهتف  ال���راج���ع، بينما  اأج���ربوه���م ع��ل��ى 
احل�سود بالوحدة ودعوة باقي النا�س لالن�سمام 
ال�سلطات  قمعت  بينما  هذا  الحتجاجات.  اإىل 
الأم��ن��ي��ة الإي���ران���ي���ة م��ظ��اه��رات ان��دل��ع��ت ليل 
البارحة يف مدينة كرج، مركز حمافظة األبورز، 
“املوت  ب�����س��ع��ارات  امل��ح��ت��ج��ون  ك���ان يهتف  ح��ي��ث 
للديكتاتور” و “عدونا النظام ولي�ست اأمريكا«. 
كما �سهدت مدينة �سرياز مركز حمافظة فار�س 
هي الأخرى مظاهرة �سد �سيا�سات النظام التي 
اأدت اإىل تزايد الغالء والبطالة وانهيار الو�سع 
الريال  قيمة  اأن  ورغ��م  واملعي�سي.  القت�سادي 

الإيراين املتدهورة �سهدت انخفا�سا جزئيا جدا 
ري��ال مقابل  األ��ف   130 ونزلت من  ال�سوق  يف 
األ����ف، يف   120 اإىل ح����وايل  ال���واح���د  ال�����دولر 
اأ�سواق ال�سرف، لكن الإ�سراب العام يف البازار 
وخمتلف  ط��ه��ران  يف  رئي�سية  اأ���س��واق  واإغ����الق 
ومعظم  م�ستمرا  م���ازال  الإي��ران��ي��ة  املحافظات 

عمليات البيع وال�سراء متوقفة.
�سائقو  ال��ب��ازار وكذلك  اأ�سحاب حم��الت  وك��ان 

ال�ساحنات و�سيارات النقل �ساركوا منذ اأم�س يف 
مظاهرات �سابور يف اأ�سفهان وهم يهتفون “ل 
غزة، ل لبنان، روحي فداء اإيران”، وهو ال�سعار 
اأغ��ل��ب املظاهرات  ال���ذي ي��ك��رره الإي��ران��ي��ون يف 
ت��ن��دي��دا ب��ا���س��ت��م��رار اإن��ف��اق اأم����وال ال��ب��الد على 
امليلي�سيات  لدعم  الع�سكرية  النظام  ت��دخ��الت 
ح�����س��اب فقر  ع��ل��ى  املنطقة  دول  ل��ه يف  امل��وال��ي��ة 

وجوع الإيرانيني.
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جت�شيدًا ملبادرة حممد بن زايد لدعم ال�شعب اليمني 
الهالل الأحمر الإماراتي تنظم الزواج اجلماعي اخلام�س يف حمافظة حلج

•• حلج-وام:

وا�سلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وبالتزامن مع “ عام زايد” 
تنظيم الأعرا�س اجلماعية يف عدد من املحافظات اليمنية والتي وجه 
بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وي�ستفيد منها يف حمافظة حلج 

من اأبناء اليمن. وفتاة  �ساب   200
يف  اخل��ام�����س  اجل��م��اع��ي  ال����زواج  الأول  اأم�����س  م�ساء  الهيئة  ونظمت 
حم��اف��ظ��ة حل��ج ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن امل�����س��ئ��ول��ني يف امل��ح��اف��ظ��ة ووفد 
الزواج  اأ���س��رف على مرا�سم  ال��ذي  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة 
غفري  وجمع  واأ�سرهم  العر�سان  بجانب  بذلك  اخلا�سة  والرتيبات 

من اأهايل املحافظة.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
اأن  املنا�سبة  بهذه  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
بتنظيم  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة 
الأعرا�س اجلماعية لأبناء اليمن تاأتي �سمن ا�ستجابة دولة الإمارات 
العربية املتحدة �سمن دعم وم�ساندة ال�سعب اليمني يف كافة املجالت 
وملا تقت�سيه املتطلبات الإن�سانية يف اليمن م�سيفا �سموه باأن املبادرة 
الوالد  خطى  على  الر�سيدة  القيادة  �سري  توؤكد  مباركة  خطوة  تعد 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ومنا�سرة 

لالأ�سقاء يف اليمن وتلبية لحتياجاتهم الأ�سا�سية.
واأ�سار �سموه اإىل اإن الأعرا�س اجلماعية التي تنظمها الهيئة تنفيذا 
لتوجيهات �ساحب �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان جت�سد نظرة 
الإمارات لحتياجات اأبناء اليمن وم�ساعدتهم وتي�سري اأمورهم نظرا 
لالأو�ساع التي متر بها ال�ساحة اليمنية وتوؤكد حر�س واهتمام الدولة 
والجتماعي  الأ���س��ري  ال�ستقرار  �سبل  بتوفري  الر�سيدة  وقيادتها 

لل�سباب اليمني.                  ) التفا�سيل �س2(   
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اجلي�ش اليمني يوا�شل تقدمه يف حمافظتي �شعدة واجلوف 

انهيار حوثي و»ال�سرعية« حترر مواقع ا�سرتاتيجية يف نهم
•• اليمن-وكاالت:

ال��وط��ن��ي م�سنودة  ق����وات اجل��ي�����س  ح�����رّرت 
ب��ط��ريان ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ام�����س مواقع 
�سرقي  نهم  ا�سراتيجية جديدة مبديرية 
ك��ب��ري يف  ان��ه��ي��ار  العا�سمة ���س��ن��ع��اء، و���س��ط 

�سفوف ميلي�سيا احلوثي الإيرانية.
للمركز  ت�سريح  يف  ع�سكري  م�سدر  وق��ال 
الإع����الم����ي ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة : 
م�سنودة  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  ق�����وات  اإن   “
بطريان التحالف ا�ستكملت حترير �سل�سلة 
بالكامل،  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ب��ي��ا���س  ج��ب��ال 
ب��ع��د م���ع���ارك م��ت��وا���س��ل��ة، ت��ك��ب��دت خاللها 
ملي�سيات احلوثي خ�سائر كبرية يف الأرواح 

واملعدات«.
واأك����د اأن امل��ع��ارك اأ���س��ف��رت ع��ن م�����س��رع ما 
امليلي�سيا  م���ن  ع��ن�����س��راً   17 ع���ن  ي��ق��ل  ل 
الن��ق��الب��ي��ة وج����رح اآخ������رون، اإ���س��اف��ة اإىل 

خ�سائر يف املعدات القتالية.
من جهة اأخرى، اأفاد م�سادر حملية مينية 
عدة  ت�سن  العربي  التحالف  مقاتالت  ب��اأن 
مللي�سيا  وت��ع��زي��زات  حت�سينات  على  غ���ارات 
حمافظة  امل����الج����م  مب���دي���ري���ة  احل����وث����ي 

البي�ساء.
واأك�������دت امل�������س���ادر م�����س��رع ق���ي���ادي حوثي 
ان��ف��ج��ار، فيما ق�سف  اإث���ر  اآخ���ري���ن  وج���رح 

طريان التحالف العربي مواقع يف مديرية 
املالجم.

الزهراء  “اأبو  احلوثي  القيادي  اأن  وذك��رت 
العبا�سي” امل�سرف الأمني ملديرية ال�سرية 

لقي م�سرعه وُجرح اآخران.
احلوثي  ملي�سيا  ق�����س��ف��ت  احل���دي���دة،  ويف 
اإي�����ران بالهاون  امل��دع��وم��ة م��ن  الإره��اب��ي��ة 
مديرية  ق����رى  ال�����س��اروخ��ي��ة  وال���ق���ذائ���ف 

اإىل  الغربي  اجل��ن��وب  م��ن  املمتدة  التحيتا 
غربي  احلديدة  مبحافظة  اجلنوب  اأق�سى 

اليمن، ما اأدى اإىل اإ�سابة مدنيني.
اإن ملي�سيا احلوثي  وقالت م�سادر حملية، 

والكدف(  )امل���ح���اري���ق،  ق��ري��ت��ي  ا���س��ت��ه��دف��ت 
اإىل  اأدى  م��ا  وال�����س��واري��خ،  ال��ه��اون  بقذائف 

اإ�سابة اأربعة مدنيني.
اىل ذل���ك، وا���س��ل اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي بدعم 
تقدمه يف حمافظتي �سعدة  التحالف  من 

واجلوف.
يف  نوعية  عمليات  واملقاومة  اجلي�س  ونفذ 
ج��ب��ه��ات امل��الح��ي��ط وق��ب��ال��ة ج��ب��ل الأزه����ور 
يف حم��اف��ظ��ة ���س��ع��دة ويف م��دي��ري��ة ب���رط ، 
اإ�ستهداف  التحالف من  ومتكنت مقاتالت 
دب���اب���ة وخم�����زن اأ���س��ل��ح��ة ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ات يف 

مديرية عب�س مبحافظة حجة.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ط��ل��ب رئ��ي�����س م��ا ي�سمى 
مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احلوثي  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل��ج��ل�����س 
من  اأي���ام  قبل  امل�ساط،  مهدي  النقالبية، 
رئي�س  ال��ع��م��اد،  علي  جماعته  يف  ال��ق��ي��ادي 
اجلهاز املركزي للرقابة واملحا�سبة، التوقف 
بتهم  اجلماعة  يف  قيادي  اأي  مالحقة  عن 
ذلك  باعتبار  امل��وؤ���س�����س��ات،  نهب  اأو  الف�ساد 

خطا اأحمر يجب عدم القراب منه.
الف�ساد  ملفات  تق�سي  على  امل�ساط  و�سدد 
اخل��ا���س��ة ب��ال��ق��ي��ادات احل��زب��ي��ة الأخ����رى يف 
الفرات التي �سبقت انقالب اجلماعة على 
والق�ساء  النيابة  اإىل  واإحالتها  ال�سرعية، 
فيها  اأح��ك��ام  لإ����س���دار  للجماعة  اخل��ا���س��ع 

بعيدا عن القراب من اأي قيادي حوثي.
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اجلي�س اليمني يح�سد ل�ستكمال انت�ساراته على جبهتي �سعدة واجلوف

ا�ستمرار ماأ�ساة النزوح ال�سورية مع ا�ستعال بوؤر القتتال وغياب الأمن والأمان

تراجع حاد يف ن�سبة الر�سا عن ال�سب�سي وال�ساهد

�شوري يف الن�شف الأول من العام احلايل  نازح  مليون   1.2

ميلي�سيات اإيران »تر�سخ« لطلب اإ�سرائيل يف �سوريا
تراجع حاد يف ن�شبة الر�شا عن اأداء الرئي�شني:

تون�س: الت�ساوؤم يحقق اأف�سل اأرقامه القيا�سية...!

اأكرث من ن�سف مليون حاج ي�سلون ال�سعودية حماكمة »عائلة داع�سية« قتلت 370 عراقّيا  جتدد الحتجاجات باأ�سفهان والأمن يهاجم املتظاهرين
•• الريا�ض-وكاالت:

اأعلن الأمري خالد الفي�سل اأمري منطقة مكة املكرمة رئي�س جلنة احلج 
ال�سعودية،  الأرا�سي  اإىل  حاج  مليون  ن�سف  اأك��ر من  و�سول  املركزية، 

حتى الثالثاء.
وعقد الفي�سل موؤمترا �سحفيا، الأربعاء، اأطلق خالله الن�سخة احلادية 
ع�سرة حلملة “احلج عبادة و�سلوك ح�ساري”، حتت �سعار “احلج ر�سالة 
557285 حاجا من جميع  “و�سل  اأمري منطقة مكة:  �سالم«. وقال 
من   103158 بينهم  من  )الثالثاء(،  اأم�س  ي��وم  حتى  اململكة  منافذ 
اإندوني�سيا، و92320 من الهند، و81865 من باك�ستان، و74801 
من بنغالدي�س، و44641 من تركيا، و12609 من العراق، فيما مل 

ي�سل اأي حاج من قطر«.

•• عوا�صم-وكاالت:

الر�سمي  امل��ت��ح��دث  ن��ائ��ب��ة  ق��ال��ت 
لالأمني العام لالأمم املتحدة اإري 
مليون   1.2 م��ن  اأك��ر  اإن  كانكو 
�سوريا  داخ������ل  ن����زح����وا  ���س��خ�����س 
الأوىل من  ال�ستة  ال�سهور  خالل 

العام اجلاري.
واأ�سافت كانكو يف موؤمتر �سحفي 
املتحدة  “الأمم  اإن  نيويورك  يف 
ما زالت ت�سعر بقلق عميق حيال 
امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى نطاق  ال��ت��ه��ج��ري 
وا�سع يف اأجزاء من �سوريا، واأثره 

على ال�سكان املدنيني«.
واأكدت اأنه “يف الن�سف الأول من 
يقرب  م��ا  اأن  ورد   ،2018 ع���ام 
نزحوا  �سخ�س  مليون   1.2 م��ن 
 6500 يزيد عن  اأي ما  داخليا، 
من  ي��ق��رب  م��ا  اأو  يوميا  �سخ�س 

�سهريا«. �سخ�س  األف   200
“اأكرب  اأن  اإىل  ك��ان��ك��و  واأ�����س����ارت 
ع��م��ل��ي��ة ن������زوح داخ����ل����ي ك���ان���ت يف 
 ،2018 الأول  ال��رب��ع  يف  اإدل����ب 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأ���س��ف��رت  اإذ 
نحو  لنزوح  ال�������س���وري  ل��ل��ن��ظ��ام 
األ��ف �سخ�س، وم��وؤخ��را يف   400
اأك��ر من 300  درع��ا مت ت�سريد 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

ك�سفت اأرقام البارومر ال�سيا�سي 
ارتفاع   ،2018 ي��ول��ي��و  ل�����س��ه��ر 
التون�سيني،  لدى  الت�ساوؤم  ن�سبة 
كبرية  ن�������س���ب���ة  اأج����م����ع����ت  ح���ي���ث 
م��ن��ه��م ع��ل��ى ان ال��ب��الد ت�����س��ري يف 
جريدة  اخلطاأ.ون�سرت  الطريق 
اأم�س،  ال�سادر  عددها  يف  املغرب 
الربعاء، اأرقام ون�سب البارومر 
بال�سراكة  تعده  الذي  ال�سيا�سي، 
كون�ساي”  “�سيغما  موؤ�س�سة  مع 
لالإح�سائيات، حيث بينت الأرقام 
من  ب���امل���ائ���ة   2 ف��ا���س��ل   86 اأن 
التون�سيني يرون اأن البالد ت�سري 

ت�سجيل  م��ع  اخل��ط��اأ،  الطريق  يف 
عن  الر�سا  ن�سبة  يف  ح��اد  تراجع 
التنفيذية،  ال�سلطة  راأ���س��ْي  اأداء 
اإذ اأظهرت الأرق��ام مثال، تراجعا 

ن�سبة  ب��امل��ائ��ة يف   4 ف��ا���س��ل   8 ب��� 
رئي�س  اأداء  التون�سيني على  ر�سا 

احلكومة يو�سف ال�ساهد.
)التفا�سل �س10(

ن�����س��ق ه���ذه اخل��ط��ة م���ع الطرف 
الإ�سرائيلي. وتاأتي هذه اخلطوة 
اإ�سرائيل  لطلب  جزئية  ا�ستجابة 
منذ ف��رة ط��وي��ل��ة، ب�����س��رورة اأن 
ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ة ال��رو���س��ي��ة على 
ب�سكل  اإي������ران  ان�����س��ح��اب  ���س��م��ان 
والثالثاء،  ����س���وري���ا.  م���ن  ك���ام���ل 
اأبيب،  ت��ل  يف  رو���س��ي��ا  �سفري  ق���ال 
اأناتويل فيكتوروف، اإن مو�سكو ل 
الإيرانية  القوات  اإرغام  ت�ستطيع 
ع��ل��ى م���غ���ادرة ����س���وري���ا، ل��ك��ن��ه��ا ل 
اإ�سرائيل  ت�ستطيع اأي�سا اأن متنع 
من توجيه �سربات جوية للقوات 

الإيرانية يف �سوريا.
وت��ع��د ال���ق���وات الإي���ران���ي���ة، التي 
وميلي�سيات  رو�سيا  م��ع  ت�سرك 
طهران،  م���ن  م���دع���وم���ة  اأخ������رى 
للرئي�س  ا���س��رات��ي��ج��ي��ا  داع����م����ا 
ال�����س��وري ب�����س��ار الأ����س���د يف حربه 

ال�سارية امل�ستعلة منذ �سنوات.
احلكومية  ال����ق����وات  وت�����س��ي��ط��ر 
على  كامل  �سبه  ب�سكل  ال�سورية 
املجاور  ����س���وري���ا،  غ���رب���ي  ج���ن���وب 
اإ�سرائيل يف  الذي حتتله  للقطاع 
مرتفعات اجلولن، لكنها تتعاون 
م��ع ق����وات اإي��ران��ي��ة ق��ري��ب��ة تثري 

غ�سب اإ�سرائيل.

األف اآخرين«.
امل��ب��ع��وث اخلا�س  اأك���د  اىل ذل���ك، 
�سوريا،  اإىل  ال��رو���س��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
ان�سحاب  لفرينتييف،  األك�سندر 
ال���ق���وات الإي���ران���ي���ة مل�����س��اف��ة 85 
ك����ي����ل����وم����را م�����ن م����واق����ع����ه����ا يف 
اجل��ن��وب ال�����س��وري ق���رب احلدود 

مع اإ�سرائيل.

و���س��رح امل�����س��وؤول ال��رو���س��ي عقب 
�سوت�سي  م���ف���او����س���ات  اخ���ت���ت���ام 
�سحب  مت  اأن������ه  ����س���وري���ا،  ب�������س���اأن 
ال�����ق�����وات الإي�����ران�����ي�����ة م����ن ه���ذه 
القيادة  اإزع���اج  “لتجنب  املنطقة 
الإ�سرائيلية”، التي بداأت اللجوء 
عرب  متزايدة  ب�سورة  ال��ق��وة  اإىل 
اإيرانية  مواقع  على  �سربات  �سن 

قرب احلدود.
واأو�����س����ح لف��ري��ن��ت��ي��ي��ف اأن�����ه من 
امل��ت��وق��ع اأن ي��ج��رى ب��ع��د ذل���ك يف 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن��زوع��ة ال�����س��الح بني 
العمل  اإط��الق  واإ�سرائيل،  �سوريا 
املتحدة  الأمم  ل���ق���وة  ال�����س��ام��ل 

ملراقبة ف�س ال�ستباك.
الرو�سي  اجل��ان��ب  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

•• بغداد-وكاالت:

اأن ثمانية  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ال��ع��راق��ي،  الأع���ل���ى  ال��ق�����س��اء  اأع��ل��ن جمل�س 
اأ�سخا�س من عائلة واحدة متهمني بالنتماء اإىل تنظيم داع�س الإرهابي، 
املتحدث  وق��ال  املو�سل.  جنوب  �سخ�سا   370 قتل  بتهمة  �سيحاكمون 
الر�سمي با�سم جمل�س الق�ساء الأعلى القا�سي عبد ال�ستار بريقدار، اإن 
وهم من عائلة واحدة  اإرهابيني   8 على  القب�س  األقت  الأمنية  “القوات 
“املتهمني  اأن  واأ���س��اف  املو�سل«.  جنوب  يف  التنظيم  اأعمال  قيادة  تولوا 
اإىل  منت�سبني  باإلقاء  اخل�سفة  جم��زرة  ارت��ك��اب  يف  با�سراكهم  اع��رف��وا 
ك��ب��رية وعميقة يف منطقة حمام  ح��ف��رة  وم��دن��ي��ني يف  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات 
ع��ب��ارة عن  وه���ي  ال�����س��ي��ت،  “اخل�سفة” ال�سيئة  ح��ف��رة  وت��ق��ع  ال��ع��ل��ي��ل«. 

منخف�س طبيعي كبري، على بعد 8 كيلومرات جنوب املو�سل.

•• لندن-وكاالت:

تتعلق  اأزم���ة حقيقية  ت��واج��ه قطر  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
عليه  تعول  ال��ذي  العامل  كاأ�س  لتنظيم  ملفها  بف�ساد 
التحقيقات  ت�سع  ب��الإره��اب،  ملطخة  �سورة  لتلميع 
العديد  الدامي  مان�س�سر  هجوم  ب�ساأن  بريطانيا  يف 
ال�سغرية على  الإم����ارة  ق��درة  ب�ساأن  ال��ت�����س��اوؤلت  م��ن 

اإرهابية. جماعات  تدعم  بينما  “�سرقة” املونديال 
تليغراف” كون  “ديلي  �سحيفة  يف  الكاتب  وبح�سب 

كولني فاإنه اإىل جانب تورط قطر يف تقوي�س عرو�س 
املناف�سني ل�ست�سافة كاأ�س العامل عرب عمليات �سوداء، 
ا�ست�سافة  على  الرئي�سية  الع��را���س��ات  “اأحد  ف��اإن 
املوثقة  القطريني  ع��الق��ة  ه��ي  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  قطر 

باجلماعات الإرهابية، مثل تنظيم القاعدة«.
الوزراء  رئي�سة  لقاء  من  ا�ستغرابه  عن  كولني  وع��رّب 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ريي��زا م���اي م��ع اأم���ري ق��ط��ر مت��ي��م بن 
ح��م��د، ال����ذي ت��رت��ب��ط ب����الده ب��ع��الق��ات م��ع جماعات 

اإرهابية.

قطر تلعب مع الإرهابيني وت�سرق كاأ�س العامل
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اأخبـار الإمـارات
اأدنيك  ت�ست�سيف املوؤمتر الإقليمي الأول ملجل�س التمري�س الدويل 

•• اأبوظبي-وام:

املوؤمتر  “اأدنيك”  للمعار�س  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ت�ست�سيف 
الإقليمي الأول ملجل�س التمري�س الدويل يف الفرة من 25 اإىل 27 

�سبتمرب املقبل.
التمري�س  م��ع جمعية  ب��ال�����س��راك��ة  ي��اأت��ي  ال���ذي   - امل���وؤمت���ر  وي��ب��ح��ث 
جمل�س  دول  تهم  التي  ال�سراتيجية  املوا�سيع  اأح��د   - الإم��ارات��ي��ة 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وامل��ت��م��ث��ل يف ���س��م��ان احل�����س��ول ع��ل��ى اخلدمات 
الريادة  ومفاهيم  املمار�سات  تطوير  خالل  من  الأ�سا�سية  ال�سحية 
والبتكار. ويكت�سب املوؤمتر اأهمية اإقليمية كبرية كونه ياأتي يف اأعقاب 
الوجهة  لتكون  اأبوظبي  لإم���ارة  ال��دويل  التمري�س  جمل�س  اختيار 

التمري�س  جمل�س  موؤمتر  من  والع�سرين  ال�سابعة  للدورة  امل�سيفة 
اإط��ار اجلهود  ياأتي يف  2021 ما  اإقامته خ��الل ع��ام  املقرر  ال��دويل 

املتوا�سلة لالإمارة لت�سبح مركزا اإقليميا للتميز الطبي.
وقال خليفة القبي�سي الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون التجارية بالإنابة يف 
�سركة “اأدنيك” اإن املوؤمتر يكت�سب اأهمية بالغة على م�ستوى املنطقة 
جمال  يف  املتبعة  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  تقييم  يف  ي�ساهم  كونه 
بال�سحة  املتعلقة  ال�سراتيجيات  اإىل مواءمة  بالإ�سافة  التمري�س 
والتمري�س يف دولة الإمارات مع الجتاهات العاملية ال�سائدة يف هذا 
العقول على  اأمل��ع  ا�ستقطاب احل��دث نخبة من  اإىل  .. م�سريا  املجال 
وبحث  للتوا�سل  التمري�س  مهنة  يف  وال��دويل  الإقليمي  امل�ستويني 

كافة الأمور املتعلقة بقطاع التمري�س العاملي.

الهالل الأحمر الإماراتي تنظم الزواج اجلماعي اخلام�س مبحافظة حلج

والجتماعي لل�سباب اليمني.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور حممد 
العام  الأم�������ني  ال���ف���الح���ي  ع��ت��ي��ق 
ل��ل��ه��الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي اأن 
ممنهجة  خطة  وف��ق  تعمل  الهيئة 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  لتنفيذ 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
يف  اجل��م��اع��ي��ة  الأع���را����س  بتنظيم 

ب����اأن امل���ب���ادرة ت��ع��د خ��ط��وة مباركة 
على  الر�سيدة  القيادة  �سري  توؤكد 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ  ال���وال���د  خ��ط��ى 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل 
ثراه ومنا�سرة لالأ�سقاء يف اليمن 
الأ�سا�سية.  لحتياجاتهم  وتلبية 
الأع���را����س  اإن  اإىل  ���س��م��وه  واأ����س���ار 
الهيئة  تنظمها  ال��ت��ي  اجل��م��اع��ي��ة 

خا�سة واأن ال�سباب اليمني يواجه 
حت��دي��ات ك��ب��رية م��ن اأج���ل حتقيق 
ال�ستقرار  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ه  ح��ل��م��ه 
واحلياة الكرمية. من جهته اأو�سح 
املهند�س �سعيد اآل علي مدير بعثة 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي بعدن 
اخلام�س  اجل��م��اع��ي  ال��ع��ر���س  اأن 
الأعرا�س  من  �سل�سلة  �سمن  ياأتي 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ب��ادرة  اأن 
اآل نهيان بتنظيم  زاي��د  حممد بن 
اليمن  لأبناء  اجلماعية  الأع��را���س 
تاأتي �سمن ا�ستجابة دولة الإمارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة ����س���م���ن دع���م 
كافة  يف  اليمني  ال�سعب  وم�ساندة 
املتطلبات  تقت�سيه  ومل��ا  امل��ج��الت 
الإن�سانية يف اليمن م�سيفا �سموه 

ال�سيخ  �سمو  من  ومبتابعة  اليمن 
حمدان بن زايد اآل نهيان .

تنظيم  اأن  اإىل  ال��ف��الح��ي  واأ����س���ار 
ال���ع���ر����س اجل���م���اع���ي اخل���ام�������س يف 
حر�س  ي�����وؤك�����د  حل�����ج  حم����اف����ظ����ة 
واهتمام القيادة الر�سيدة مبجريات 
والجتماعية  الإن�سانية  الأو���س��اع 
والقت�سادية على ال�ساحة اليمنية 

�سمو  ���س��اح��ب  لتوجيهات  تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جت�سد نظرة الإمارات لحتياجات 
وتي�سري  وم�ساعدتهم  اليمن  اأبناء 
التي متر  اأمورهم نظرا لالأو�ساع 
بها ال�ساحة اليمنية وتوؤكد حر�س 
واهتمام الدولة وقيادتها الر�سيدة 
الأ�سري  ال�ستقرار  �سبل  بتوفري 

•• حلج-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وا����س���ل���ت 
الإم���ارات���ي وب��ال��ت��زام��ن م��ع “ عام 
الأعرا�س اجلماعية  زايد” تنظيم 
اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  ع���دد  يف 
ب��ه��ا ���س��اح��ب ال�سمو  وال���ت���ي وج���ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
وي�ستفيد  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
منها يف حمافظة حلج 200 �ساب 

وفتاة من اأبناء اليمن.
الأول  اأم�س  م�ساء  الهيئة  ونظمت 
ال��������زواج اجل���م���اع���ي اخل���ام�������س يف 
من  ع��دد  بح�سور  حل��ج  حمافظة 
امل�����س��ئ��ول��ني يف امل���ح���اف���ظ���ة ووف����د 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
الزواج  مرا�سم  على  اأ���س��رف  ال��ذي 
والرتيبات اخلا�سة بذلك بجانب 
ال��ع��ر���س��ان واأ���س��ره��م وج��م��ع غفري 

من اأهايل املحافظة.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الهالل  ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
املنا�سبة  بهذه  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 

ت��ن��ظ��م��ه��ا هيئة  ال���ت���ي  اجل��م��اع��ي��ة 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي والتي 
وفتاة  �ساب   2400 منها  ي�ستفيد 
يف 8 حمافظات مينية م�سريا اىل 
جميع  بتوفري  �ستتكفل  الهيئة  ان 
متطلبات  م��ن  ال���زواج  م�ستلزمات 
املنزلية  وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ع��ر���س��ان 
اأن يحقق جملة  �ساأنه  وكل ما من 
والجتماعية  اخل��ريي��ة  الأه����داف 
والإن�سانية للعر�سان نظرا ل�سعف 

اإمكانياتهم املادية والقت�سادية.
اىل ذل��ك ع��رب ع��دد م��ن العر�سان 
واأ�سرهم عن بالغ �سعادتهم ملكرمة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
التي  الإن�����س��ان��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
معاناتهم  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ���س��اه��م��ت 
الباهظة  ال��زواج  متطلبات  نتيجة 
التكاليف م�سريين اإىل اأن مكرمة 
�سموه جت�سد ا�سمى معاين الأخوة 
وال�سعفاء  امل��ح��ت��اج��ني  مل�����س��ان��دة 
ومقدمني  وامل��ح��ن  ال�سدائد  وق��ت 
الإمارات  لدولة  والتقدير  ال�سكر 
م�ساعدتهم  يف  الر�سيدة  وقيادتها 
بلم �سملهم وحتمل تكاليف الزواج 

عنهم .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س بنني مبنا�سبة العيد الوطني لبالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  تالون  باتري�س  الرئي�س  فخامة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

بنني، وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة الرئي�س باتري�س تالون.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الحتاد ال�سوي�سري بالعيد الوطني لبالده 

 
•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
التحاد  رئ��ي�����س  ب��ري���س��ي��ت  اآلن  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  اىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل« 

ال�سوي�سري، وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اىل فخامة الرئي�س اآلن بري�سيت.

»الهالل الأحمر« يرفع وترية امل�ساعدات يف اليمن خالل يوليو.. واحلديدة تت�سدر الهتمام 

�سفري الدولة يح�سر ت�سليم م�ساعدات ملركز التوحد لالأطفال يف يريفان  
•• يريفان-وام:

�سفري  القا�سمي  حممد  جا�سم  الدكتور  �سعادة  ح�سر 
ال��دول��ة ل��دى اأرم��ي��ن��ي��ا ت�سليم امل�����س��اع��دات امل��ق��دم��ة من 
التوحد لالأطفال  اإىل مركز  الهالل الأحمر الإماراتي 

يف يريفان.
ت��اأت��ي تزامنا م��ع »عام  امل��ب��ادرة  اأن  ال��دول��ة  واأك���د �سفري 
القائد  بقيم  الإم�����ارات  دول���ة  فيه  ال���ذي حتتفل  زاي���د« 

وحكمته  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  امل��وؤ���س�����س 
وروؤيته الوا�سحة و�سماته الإن�سانية التي اأ�سبحت نهجاً 

متاأ�ساًل يف الإمارات.
ال�سالمي قن�سل  را�سد  اأحالم  امل�ساعدات  ت�سليم  ح�سر 
�سفارة الدولة يف يريفان ومديرة املركز نارينا فاردانيان 
اأ�سادت  للمركز. من جهتها  املوؤ�س�سني  الآب��اء  وعدد من 
مديرة املركز نارينا فاردانيان مبا تقدمه دولة الإمارات 

من م�ساعدات للكثري من الدول يف �ستى املجالت.

•• اأبوظبي- وام:

الإن�سانية  م�ساعداتها  وت��رية  من  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  رفعت 
حمافظة  يف  خ�سو�سا  ال��ف��ائ��ت  يوليو  �سهر  خ��الل  اليمن  يف  والإغ��اث��ي��ة 
اأطنان  م��ن  الآلف  ع�سرات  ووزع���ت  الغربي  ال�ساحل  ومناطق  احل��دي��دة 
اليمنية  املحافظات  اأهايل  معاناة  لتخفيف  الغذائية  وال�سالل  امل�ساعدات 

بعد املمار�سات القمعية مللي�سيات احلوثي �سدهم.
من  واملت�سررين  امل�سابني  معاجلة  يف  احلثيثة  جهودها  الهيئة  وتابعت 
البنية  وم�ساريع  عمليات  ا�ستمرت  فيما  للحوثيني،  الهمجية  العمليات 

التحتية وحتديدا فيما يخ�س بناء املدار�س وتعزيز �سبكة الكهرباء.
بتنظيم  مرتبطة  م��ب��ادرات  يوليو  خ��الل  الإن�����س��ان��ي��ة  اجل��ه��ود  وت�سمنت 
الغذائية  وال�����س��الل  الإغ��اث��ي��ة  امل�����س��اع��دات  وت��ق��دمي  الأع���را����س اجلماعية 

وتنظيم الدورات التدريبية لالأمن العام والقوات اليمنية.
وبرز تعامل هيئة الهالل الأحمر مع الظروف اجلغرافية وامليدانية لبع�س 
املدن اليمنية وما متثله تلك التحديات من عائق اأمام اإي�سال امل�ساعدات.. 
وهو ما دفعها وبالتن�سيق مع قوات التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
والإغاثية  الإن�سانية  للم�ساعدات  جوي  اإ�سقاط  عملية  لتنفيذ  ال�سعودية 
للتخفيف  وذلك  التحيتا مبحافظة احلديدة  �سمال مديرية  اأه��ايل  على 
من وطاأة معاناة الأ�سقاء اليمنيني وم�ساعدتهم على جتاوز هذه املرحلة 

تقنية  ت�ستخدم  التي  امل��ظ��الت  ا�ستخدام  ع��رب  بها  مي��رون  التي  ال�سعبة 
»جهاز حتديد املواقع لإ�سقاط امل�ساعدات«.

وثمنت بعثة اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر الدور الإن�ساين الذي تقوم 
تقدمها  التي  الإغاثية  وامل�ساعدات  الإم��ارات��ي��ة  الأحمر  الهالل  هيئة  به 
خمتلف  يف  تنفذها  التي  والتنموية  واخلدمية  الجتماعية  وامل�سروعات 

املناطق.
وحافظت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي خالل �سهر يوليو املا�سي على 
الن�سق املرتفع يف عمليات توزيع امل�ساعدات الإغاثية لتواكب بذلك عمليات 
لليمن  الغربي  ال�ساحل  مناطق  من  وغريها  احلديدة  حمافظة  حترير 
اأه��ايل مديريات  على  الغذائية  ال�سالل  الآلف من  ع�سرات  وزع��ت  حيث 

التحيتا واخلوخة واملخا للتخفيف من وطاأة معاناتهم.
وجاء توزيع امل�ساعدات الإن�سانية والغذائية �سمن ج�سر اإغاثي بري وجوي 
وبحري موجه من دولة الإمارات اإىل �سكان حمافظة احلديدة للتخفيف 

من معاناتهم وم�ساعدتهم على جتاوز املرحلة ال�سعبة التي ميرون بها.
اجلغرافية  الطبيعة  على  الإغ��اث��ي��ة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ف��رق  وتغلبت 
امل�ساعدات  اإي�سال  يف  وجنحت  اليمنية  املناطق  من  العديد  يف  القا�سية 
للمناطق اجلبلية يف مديرية القبيطة النائية - اإحدى مديريات حمافظة 
حلج اليمنية - حيث قامت بتوزيع 500 �سلة غذائية على الأه��ايل، كما 
كر�س  ال�ساحي مبديرية  اأه��ايل مركز  اىل  �سلة غذائية   1200 اأو�سلت 

اليمنية الواقع على خطوط التما�س مع ملي�سيا احلوثي التابعة لإيران 
املتمركزة على بعد 5 كيلومرات من قرى املركز على جبل احلمام.

وتويل دولة الإم��ارات عناية خا�سة ملعاجلة جرحى احلرب من اليمنيني 
املا�سي  الر�سيدة حيث �سهد �سهر يوليو  القيادة  وذلك تنفيذا لتوجيهات 
مغادرة 74 من اجلرحى اليمنيني ومرافقيهم اإىل الهند لتلقي العالج يف 

م�ست�سفياتها على نفقة الإمارات.
من جانبه.. اأنقذ فريق اجلراحة املتقدم الإماراتي حياة الطفلة اليمنية 
�سمية » 3 اأعوام » التي اأ�سيبت بجروح قطعية خطرية يف منطقة البطن 
والأمعاء جراء ا�ستهداف ملي�سيات احلوثي منزل اأ�سرتها بقذيفة »هاون«، 
امل�ست�سفى  اإىل  احلديدة  مبحافظة  التحيتا  مديرية  من  نقلها  مت  حيث 
لها  اأج��ري��ت  ال��ف��ور  وعلى  لليمن  الغربي  ال�ساحل  الإم��ارات��ي يف  امل��ي��داين 
عملية جراحية ا�ستغرقت اأربع �ساعات وتكللت بالنجاح، ومن ثم مت نقلها 

لإحدى م�ست�سفيات الدولة ل�ستكمال عالجها.
وحر�ست هيئة الهالل الأحمر الماراتي على دعم جمعية احلياة للتدخل 
املبكر يف عدن من خالل تنظيم دورة تدريبية يف برامج »القدرات العقلية« 
لذوي الإعاقة بهدف رفع القدرة املعرفية لدى املدربني يف كيفية التعامل 
ال�سلوك  كفاءة  رفع  الذهنية اىل جانب  بالإعاقات  امل�سابني  الأطفال  مع 

املعريف لدى الأطفال من ذوي العاقة.
تنمويا.. تابعت الهيئة تنفيذ م�ساريع اإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية 

الأ�سا�سية مع الركيز ب�سكل خا�س على قطاع التعليم الذي ميثل اأولوية 
وت�سريع  اليمني  ال�سباب  تاأهيل  اإع���ادة  بهدف  الإم����ارات  ل��دول��ة  بالن�سبة 

عملية دجمهم يف املجتمع من اأجل بناء م�ستقبل اأف�سل لوطنهم.
وو�سعت الهيئة حجر الأ�سا�س لعملية اإعادة ترميم وتاأهيل مدر�سة ال�سهيد 
خطتها  �سمن  ال�سالع  مديرية  يف  املركولة  مبنطقة  ناجي  عثمان  علي 
ترميم  مب�سروع  العمل  د�سنت  كما  املحافظة،  يف  التعلمية  العملية  لدعم 
اليمن،  يف  ال�سالع  مبحافظة  حجر  مبنطقة  ناجي  مقبل  علي  مدر�سة 
اإ�سافة اإىل افتتاح قاعات حما�سرات جامعية يف كلية النفط واملعادن بعتق 

عا�سمة حمافظة �سبوة.
ووقعت الهيئة عقدا مع املوؤ�س�سة املحلية للمياه وال�سرف ال�سحي ب�ساحل 
ح�سرموت لتنفيذ م�سروع ربط �سبكة الت�سريف ال�سحي مبدينة ال�سيخ 

خليفة ال�سكنية الواقعة بال�سبكة الرئي�سية مبديرية املكال.
اإعادة تاأهيل �سبكة الكهرباء وتركيب املحولت  و�سهد �سهر يوليو املا�سي 
يختل  منطقة  يف  م��ن��زل   1600 اإىل  الكهربائي  التيار  ل��ع��ودة  ال��الزم��ة 

الواقعة �سمال مديرية املخا يف ال�ساحل الغربي لليمن.
اإعادة جميع مظاهر احلياة الطبيعية لأهايل املناطق  وحر�سا منها على 
امل���ح���ررة ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ح��ف��ل زواج ج��م��اع��ي يف حم��اف��ظ��ة اب����ني، تكفلت 
بالإ�سراف على مرا�سم الزواج والرتيبات اخلا�سة به كما قدمت للعر�سان 

هدايا ت�ساعدهم على بدء حياة اأ�سرية م�ستقرة.

»بيئة ال�سارقة« تختتم »عمر دارك« 
بتوزيع 4 الف �ستلة

•• ال�صارقة-وام:

لهيئة  التابع  والنباتي  الطبيعي  التاريخ  اختتم متحف 
»عّمر  م��ب��ادرة  بال�سارقة  الطبيعية  واملحميات  البيئة 
�سمن  املا�سي  مار�س  �سهر  يف  اأطلقها  ك��ان  التي  دارك« 
م��ب��ادرات��ه ل��ع��ام زاي����د، حت��ت ���س��ع��ار »اأع���ط���وين زراع����ة.. 

اأ�سمن لكم ح�سارة«.
وحققت املبادرة جناحاً كبرياً، حيث وزعت 4653 �ستلة 
فرد،  لكل  �ستالت   10 مب��ع��دل  م�ستفيداً،   427 على 
الغاف وال�سدر وال�سمر وال�سوع  مق�سمة ما بني نباتات 
ت�سجري  م��ن  الإك��ث��ار  على  الأف����راد  لت�سجيع  والآراك، 

النباتات املحلية وزيادة الرقعة اخل�سراء.
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  دور  اإب���راز  على  الهيئة  وحر�ست 
تاأ�سي�س  يف  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ت��ع��اىل، 
اأ�س�س  وتر�سيخ  وو�سع  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة 
املحلية  امل�ستويات  على  واإجنازاتها  احلديثة،  نه�ستها 

ا�ستهدفت  التي  نظرته  وخا�سة  والعاملية،  والإقليمية 
العامل  واأنه �سبق  التنمية والبيئة،  التوازن بني  حتقيق 

يف الهتمام بالبيئة.
وج��اء اإط��الق ه��ذه امل��ب��ادرة ان�سجاماً مع روؤي��ة �ساحب 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�����س��ارق��ة، وتوجيهات  الأع���ل���ى ح��اك��م  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و 
يف  اخل�����س��راء  الرقعة  م�ساحة  ب��زي��ادة  امل�ستمرة  �سموه 
خمتلف مناطق الإمارة، اإىل جانب الهتمام بالت�سجري 
وال��ن��ب��ات��ات امل��ح��ل��ي��ة وزراع���ت���ه���ا، واإط�����الق ال��ع��دي��د من 
املوارد  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  واحلمالت  امل��ب��ادرات 
واأثمرت  الزراعية.  وال��روة  البيئة  وحماية  الطبيعية 
�ستلة   1844 منها  �ستلة،   4653 املبادرة عن غر�س 
من نبات الغاف، و959 �ستلة من ال�سدر، و767 �ستلة 
من ال�سمر، و747 �ستلة من ال�سوع، و336 �ستلة من 
تقريبي  مبعدل  �سخ�ساً،   427 منهم  ا�ستفاد  الآراك، 
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اأخبـار الإمـارات
جمعية النه�سة الن�سائية بدبي تختتم برناجمها ال�سيفي

•• دبي-وام:

الذي  ال�سيفي  برناجمها  بدبي  الن�سائية  النه�سة  جمعية  اختتمت 
الإم��ارة على مدى خم�سة  املنت�سرة يف  احت�سنته مراكزها وفروعها 

اأ�سابيع مب�ساركة 179 من الأطفال والفتيات.
للجمعية  العام  املدير  الفال�سي  فاطمة  الدكتورة  �سعادة  واأو�سحت 
اأوق��ات الفراغ وا�ستقطاب الطالب  ا�ستثمار  اإىل  اأن الربنامج يهدف 
والطالبات يف دورات ت�سهم يف تنمية اأفكارهم وخرباتهم وهواياتهم 

اإ�سافة اإىل تعزيز روح الولء والنتماء.
ولفتت اإىل اأن برنامج هذا العام ت�سمن العديد من الور�س املهارية 
الفنية والدورات التدريبية والقيم الدينية واحلوار ال�سلوكي الراقي 
�سغل  17 عاما بهدف   -  7 الفتيات من  العمرية من  للفئة  املالئم 

وتطوير  قدراتهن  وتنمية  باملنفعة  عليهن  يعود  مبا  فراغهن  وقت 
والثقافية  وال��دي��ن��ي��ة  الأخ��الق��ي��ة  القيم  على  وال��ت��اأك��ي��د  م��ه��ارات��ه��ن 
والرفيه  امل���رح  م��ن  ج��و  الإم����ارات يف  الأ�سيلة مبجتمع  ال��ع��ادات  و 

واملناف�سة املمتعة.
زايد  ع��ام   « ب�  واحتفاء  ال�سيفي  الربنامج  اأن  اإىل  الفال�سي  ونوهت 
مناقب  على  ال�سوء  �سلطت  وحما�سرات  ور���س  على  اأي�سا  ا�ستمل   «
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » لتعريف 
روؤي��ت��ه وحكمته  وتخليد  واحل�����س��اري  الن�ساين  اإرث���ه  على  الأج��ي��ال 
بو�سفه رمزا حلب الوطن وقدوة يف اخلري والعطاء وذلك يف اإطار 
حر�س اجلمعية على تقدمي برامج مثمرة ومبادرات لدعم مواهب 
والعمل  باملعرفة  مكتنز  واع  جيل  واإع����داد  وا�ستثمارها  الطفولة 

ومهارات �سغل وقت الفراغ باملفيد.

نهيان بن مبارك: ال�سيخ زايد ترك لنا 
اإرثًا من قيم الت�سامح اخلالدة 

•• ابوظبي-وام:

نهيان  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����س��ي��خ  م���ع���ايل  ���س��ه��د 
ال��ت��ح�����س��ريي م��ع ال�سركاء  ال��ت�����س��ام��ح الج��ت��م��اع  وزي���ر 
على  املجتمع  يف  الت�سامح  قيم  لتعزيز  ال�سراتيجيني 
يحقق  متكامل  موؤ�س�سي  لعمل  وحتويله  م�ستدام  نحو 
 2021 الإم����ارات  وروؤي���ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
2071 لإثراء وتر�سيخ هذه القيمة  ومئوية الإم��ارات 
الإن�سانية النبيلة وجعلها اأ�سلوب حياة تتناغم يف ثنياها 
يف  املتنوع  الإم��ارات��ي  جمتمعنا  و�سرائح  فئات  خمتلف 

كنف من املودة والوئام واملحبة وال�سالم.
اأبراج  بفندق جمريا  ُعقد  ال��ذي  جاء ذلك يف الجتماع 
موؤ�س�س  اأن  على  معاليه  اأك��د  حيث  باأبوظبي،  الحت���اد 
ال�سيخ  الوالد  نه�ستها احلديثة  وب��اين  الإم���ارات  دول��ة 
ثراه” ترك  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
املنطقة  نوعه يف  من  وفريداً  خالداً  ت�ساحمياً  اإرث��اً  لنا 
لأكر  حا�سنة  ال��دول��ة  اأ�سبحت  حتى  اأج��م��ع  وال��ع��امل 
واح��رام ويعملون  بكرامة  يعي�سون  200 جن�سية  من 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ذل��ك  وع���زز  وان�����س��ج��ام،  بتقدير 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  خليفة بن 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل” �ساحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات.
اأهمية  اإىل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  وت��ط��رق 
والعاملية  الوطنية  امل��وؤ���س��رات  لتحقيق  اجلهود  ت�سافر 
واحرام  بالت�سامح  يرتبط  م��ا  ل�سيما  ال��ع��الق��ة  ذات 
وذلك  املجتمعي،  والتالحم  بالآخر  والقبول  التعددية 
املوؤ�س�سي يف  والتكامل  الوطني اجلاد  العمل  من خالل 
الت�سامح  الإم���ارات دول��ة  موا�سلة ما قامت عليه دول��ة 
والتوا�سل  الإن�ساين  التالقي  ونربا�س  التعاي�س  ورم��ز 
اأب���ه���ى �سوره  ال��ت�����س��ام��ح يف  ب�����اأن  احل�������س���اري، م���ن���وه���اً 
ه��و ال��ت��ف��ك��ري ال��ن��ا���س��ج ن��ح��و ق��ي��ام ك��ل ف���رد يف املجتمع 
كل  قبل  نف�سه  جتاه  والإن�سانية  املجتمعية  مب�سوؤوليته 
���س��يء ث��م اأ���س��رت��ه ووط��ن��ه والإن�����س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء. وق��د مت 
املقرحة  الرئي�سية  املبادرات  مناق�سة  الجتماع  خالل 
قيادات  مب�ساركة  منها  املنبثقة  الفرعية  والأن�����س��ط��ة 
وممثلي اجلهات ال�سراتيجية ذات العالقة مثل وزارة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  ووزارة  والتعليم  الربية 
تنمية  ووزارة  وامل�ستقبل  ال��وزراء  �سوؤون جمل�س  ووزارة 
املجتمع واملجل�س الوطني لالإعالم وموؤ�س�سة حممد بن 
را�سد اآل مكتوم للمعرفة ومركز هداية الدويل للتميز 

يف مكافحة التطرف العنيف وغريهم من اجلهات.

الإمارات ت�سارك يف اجتماعات رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي بجنوب اإفريقيا
•• ديربن-وام:

تراأ�س �سعادة حم�س �سعيد الهاملي 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
ج����ن����وب اف���ري���ق���ي���ا وف������د ال����دول����ة 
رابطة  اج���ت���م���اع���ات  يف  امل�������س���ارك 
الدول املطلة على املحيط الهندي 
يف  اعماله  اختتم  ال��ذى  “اأيورا” 
اأفريقيا  ب��ج��ن��وب  دي���رب���ن  م��دي��ن��ة 

ام�س الأول.
برئا�سة  الج����ت����م����اع  ع���ق���د  وق������د 
ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا، ودول���ة الإم����ارات 
لرابطة  الرئي�س  نائب  باعتبارها 
الدول املطلة على املحيط الهندي 
»اأيورا« يف دورتها احلالية لالأعوام 
تهدف  وال��ت��ي   ،2019-2017
التعاون  اإىل حتقيق  رئي�سي  ب�سكل 
مرحلة  اإىل  و���س��ول  الق��ت�����س��ادي 

حترير التجارة البيئية.
واأك���دت دول���ة الم����ارات يف كلمتها 
“اأيورا”  ال����راب����ط����ة  دع������م  ع���ل���ى 
امل�����ج�����الت ذات  وال����رك����ي����ز ع���ل���ى 
لتحقيق  امل���������س����رك  اله�����ت�����م�����ام 
ال��ع��م��ل على  الأه��������داف يف خ��ط��ة 
والبعيد  واملتو�سط  الق�سري  املدى 
تبادل  م�ستوى  تو�سيع  خ��الل  من 
وال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  يف  ال��ت��ع��اون 

وتبادل  القدرات  بناء  اأن  الإم��ارات 
املوؤ�س�سي  وال���ت���ع���اون  امل���ع���ل���وم���ات 
والتقنية  ال����ع����ل����وم  جم�������الت  يف 
ي�ساعد  وال���ب���ي���ان���ات  وامل���ع���ل���وم���ات 
يف  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  ���س��م��ان  يف 
يف  الأمنية  للتهديدات  ال�ستجابة 

املحيط الهندي.
العربية  الإم������ارات  دول���ة  وت��ع��ت��ق��د 
املتحدة اأن رابطة الدول املطلة على 
املحيط الهندي وبراجمها لها دور 

وال�سياحة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
والثقافة لتحقيق خمرجات ونتائج 
للتحديات  حلول  واإيجاد  ملمو�سة 
امل�سركة، واإبقاء خطوط الت�سال 
و�سالمة  اأم����ن  ل��ت��ع��زي��ز  م��ف��ت��وح��ة 
املحيط الهندي، واإ�سراك املوؤ�س�سات 
ال�سناعية اخلا�سة والدولية نظرا 
لقيمتها الكبرية واأهميتها البالغة 
حول  الإقليمي  التكامل  اإقامة  يف 
ال�سالمة البحرية. كما ترى دولة 

رئي�سي يف م�ستقبل املنطقة، وتاأمل 
اأن يوؤدي عمل الدول الأع�ساء اإىل 
التما�سك يف روؤية وتوجيه “اأيورا” 
وت�سكيل وتعزيز مبادرات وتدابري 
التعاون بني الدول الأع�ساء حتى 
اأهدافها ب�سكل  تتمكن من حتقيق 
املحيط  منطقة  يف  وف��ع��ال  ن��اج��ح 

الهندي يف امل�ستقبل القريب.
واعتربت دولة المارات يف كلمتها 
حتدياً  ميثل  امل��ن��اخ��ي  التغيري  اأن 

نهاية  يف  ي����وؤث����ر  اأن  ����س���اأن���ه  م����ن 
ل�  الأزرق  الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  امل��ط��اف 
م�سدراً  ي�سكل  وال���ذي  “اأيورا” 
الرابطة.  ل���دول  بالن�سبة  للقلق 
ورغم ذلك ترى الإمارات العربية 
املناخية  ال���ت���غ���ريات  اأن  امل���ت���ح���دة 
ت��ت��واف��ق م��ع ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة واأن 
ال��دول��ة تفتخر ب��اأن��ه��ا ال���رائ���دة يف 
تدابري  ب��ات��خ��اذه��ا  امل��ن��اخ��ي  العمل 

احرازية يف حماية البيئة.

�سفري الدولة 
يبحث جمالت 

التعاون مع 
رومانيا 

 
•• بوخار�صت-وام:

اأحمد عبداهلل �سعيد  التقى �سعادة 
ب���ن ���س��ع��ي��د ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
اأوري�سكو  بوغدان  ب�سعادة  رومانيا 
لل�سوؤون  ال���رئ���ا����س���ي  امل�����س��ت�����س��ار 
مقر  يف  ال���روم���ان���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 

الإدارة الرئا�سية يف بوخار�ست.
�سبل  مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
تنمية العالقات الثنائية بني دولة 
فر�س  وبحث  ورومانيا،  الإم���ارات 
الهتمام  ذات  املجالت  يف  التعاون 

امل�سرك للبلدين ال�سديقني.
وع���رب ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري ع���ن رغبة 
الإم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
رومانيا  التعاون مع  اأوجه  تطوير 

يف كل املجالت.

»اأبطال عام زايد« يتعرفون على عوامل اجلذب التاريخي ملتحف اللوفر
•• اأبوظبي-الفجر:

زايد«  عام  »اأبطال  الغد  �سرطة  اأبطال  برنامج  طالب  تعّرف   
على عوامل اجلذب التاريخي والتعليمي ملتحف اللوفر خالل 

زيارة نظمتها �سرطة اأبوظبي. 
واط��ل��ع ال��ط��الب م��ن »دف��ع��ت��ّي اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني« ع��ل��ى املعامل 

الفريدة للمتحف، ومقتنياته الثمينة النادرة التي متثل الإرث 
احل�ساري والإن�ساين، والتي متتزج فيه ثقافات خمتلف دول 
العامل. واأكد العميد مهنا حممد النعيمي، مدير اإدارة مدار�س 
اأبوظبي على  الب�سرية، حر�س �سرطة  امل��وارد  ال�سرطة بقطاع 
اإىل  م�سرياً  ال��ربن��ام��ج،  لطلبة  املجتمعية  بالتوعية  الهتمام 
املكا�سب  اإطار تعزيز  التعليمية، تندرج يف  اأن تنظيم الرحالت 

ترتكز  التي  واملعرفة  بالفنون  مهاراتهم  ي�سقل  مبا  الثقافية، 
على قيم الت�سامح واخلري والعطاء.

التي نظمتها  واأع��رب الطالب عن �سكرهم وامتنانهم للزيارة 
�سرطة اأبوظبي، والتي اأتاحت لهم فر�سة التعّرف على املعامل 
الثقايف بني  الذي يدعم احل��وار  اللوفر،  التاريخية يف متحف 

الأمم.

الدفاع املدين يخمد حريقًا يف باخرة باأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

اأخ��م��دت ف��رق ال��دف��اع امل���دين وال��ت��دخ��ل ال�����س��ري��ع  يف اأب��وظ��ب��ي ح��ري��ق �سب 
خ�سائر  ،دون  اأبوظبي  يف  ب«   2 »ايكاد  م�سفح  مبنطقة  باخرة  مقدمة  يف 
حممد  العميد  ودع��ا  ال��ب��اخ��رة.  اج���زاء  جميع  اإىل  انت�ساره  ومنع  ب�سرية، 
معيوف الكتبي ، مدير عام  الدفاع املدين يف اأبوظبي اإىل �سرورة اللتزام 
با�سراطات الوقاية وال�سالمة  والتاأكد  من �سيانة معدات اإطفاء احلريق 
اليدوية واملتنقلة لفتاً اإىل اأن التحقيقات ل تزال جارية ملعرفة مالب�سات 
بقطاع  العمليات  اإدارة  يف  والتحكم  القيادة  مركز  وك��ان  احل��ادث.  واأ�سباب 
وعلى  احلريق،  بن�سوب   ، بالغاً  تلقى  اأبوظبي  ب�سرطة  املركزية  العمليات 
الفور حتركت فرق الدفاع امل���دين م�سفح 33 وم�سفح 14 وفرق التدخل 
ال�سرطة  ودوري��ات  الإ�سعاف،  و�سيارات   ، الخت�سا�س  مناطق  من  ال�سريع 

املخت�سة اإىل موقع احلريق وتعاملت معه  على وجه ال�سرعة.

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 284671   بتاريخ:   17 / 12 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   مطعم  املدينة وايد رينج ) �س.ذ.م.م. (  
وعنوانه: �س.ب 116395 دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الطعام وال�سراب ، خدمات الإقامة  املوؤقتة.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
و�سف العالمة: WideRange XPRESS بحروف لتينية   ب�سكل مميز يعلوها ر�سم خط عري�س 
 WideRange Xpress       " " باللون الأحمر يعلوه ر�سم  خط  بي�ساوي  كتب داخلة نف�سالعبارة
اأو ال�سيف ب�سكل مميز  و العالمة بالألوان الأحمر و الأخ�سر و الذهبي و  الطاهي  قبعة  ر�سم  يعلوها   "

الأبي�س و الأ�سود .
ال�س��راطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  اأغ�صط�س 2018 العدد 12393

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 280749  بتاريخ:   9 / 10 / 2017

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �س.ذ.م.م.      

وعنوانه:     �س.ب  85583، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة وكل خليط منها والب�سائع امل�سنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�سنفة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت والزمن الدقيقة..

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

الر�سا�سي. و  الأحمر  باللون  مميز  ب�سكل  لآتينية  "   بحروف     DUNYATI    "  :و�سف العالمة

ال�س��راطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  اأغ�صط�س 2018 العدد 12393

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 280750    بتاريخ:   9  / 10 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �س.ذ.م.م.      
وعنوانه:     �س.ب  85583، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها والب�سائع امل�سنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�سنفة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت والزمن الدقيقة..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

ب�سكل  لآتينية  و   عربية   "   بحروف     LAILA COLLECTION و�سف العالمة:  "  ليلى   
مميز.

ال�س��راطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  اأغ�صط�س 2018 العدد 12393

ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ م����ق����د�����س 
باك�ستان   ، ن�����ور  ب����ي����او  ن�����ور 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
 - )9 9 9 3 6 0 2 A K (
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
ت�سليمه بال�سفارة الباك�ستانية 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان اخطار تخ�صي�س اأ�صهم
يعلن ال�سيد/ ح�سن حم�سن علي الأخ�سر )اإمارات 

اجلن�سية( عن فقدان اخطار تخ�سي�س اأ�سهم 
�سادرة من )م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي( بالرقم 

)10204516( )بعدد 384 �سهما(. على من يجدها 
برجاء ت�سليمها لل�سركة املذكورة او الت�سال على رقم 

م�سكورا  0506222039
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اأخبـار الإمـارات
�سحة اأبوظبي تعيد ت�سنيف اأق�سام الطوارئ يف م�ست�سفيات الإمارة

•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة  باأبوظبي  ال�سحة  دائرة  اأطلقت 
ال��ط��وارئ يف  ب��اأق�����س��ام  م��ع��ي��ارا ج��دي��دا خا�سا  الإم����ارة  ال�سحية يف 

امل�ست�سفيات العامة احلكومية واخلا�سة يف اأبوظبي.
اأق�سام  وت�سنيف  ت��ع��ري��ف  اإع����ادة  اجل��دي��د  امل��ع��ي��ار  مب��وج��ب  و�سيتم 
الطوارئ ال�سابقة اإىل ق�سمني هما »فئة ق�سم الطوارئ« و »فئة مركز 
رعاية  خدمات  وموا�سفات  متطلبات  وحتديد  العاجلة«  الرعاية 
احلكومية  العامة  امل�ست�سفيات  جميع  على  يتوجب  التي  الطوارئ 
واخلا�سة اللتزام بها عند تقدمي الرعاية الطبية الطارئة عالية 

اجلودة يف اإمارة اأبوظبي.

الرامية  ال��دائ��رة  جهود  مع  متا�سيا  اجلديد  املعيار  اإط��الق  وي��اأت��ي 
اإىل الرتقاء بتجربة املر�سى وحت�سني و�سولهم اإىل خدمات رعاية 
الطوارئ ب�سكل مالئم لحتياجاتهم اخلا�سة وفق معايري اجلودة 

وال�سالمة.
ولفت نيل كالرك مدير دائرة ال�ستثمارات والقدرات ال�ستيعابية 
بالإنابة اإىل اأن املعيار اجلديد يوؤكد التزام دائرة ال�سحة باأبوظبي 
الإم����ارة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ج����ودة  بتح�سني  ال��را���س��خ 
وحر�سها على الرتقاء بتجربة املر�سى حتقيقا لروؤيتها » اأبوظبي 
الطوارئ  لأق�سام  اجلديد  املعيار  �سي�سهم  حيث   « معافى  جمتمع 
تت�سم  اإىل خدمات �سحية طارئة  املر�سى و�سول  يف تعريف ودعم 

باجلودة وال�سالمة ووفق اأعلى املعايري العاملية.

عائ�سة القا�سمي : حاكم ال�سارقة عزز ح�سور الإمارة يف امل�سهد الثقايف العاملي
•• ال�صارقة- وام:

عن  ال�سارقة  فتيات  �سجايا  مدير  القا�سمي  خالد  عائ�سة  ال�سيخة  اأعربت 
اعتزاز اإمارة ال�سارقة بحلولها ك�سيف �سرف يف الدورة ال� 25 من معر�س 
�ساو باولو الدويل للكتاب الذي يقام خالل الفرة من 3 اإىل 12 اأغ�سط�س 

اجلاري.
التظاهرة  هذه  يف  »ن��رى   : املنا�سبة  بهذه  القا�سمي  عائ�سة  ال�سيخة  وقالت 
مل�سرية  ا�ستكمال  الربازيلية  العا�سمة  يف  ال�سارقة  تقودها  التي  الثقافية 
الإجنازات التنموية والثقافية التي تنتهجها الإمارة بقيادة �ساحب ال�سمو 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 

كمدينة  ال��دويل  الثقايف  امل�سهد  يف  ال�سارقة  ح�سور  تعزز  والتي  ال�سارقة 
عاك�سة   2019 لعام  للكتاب  عاملية  وعا�سمة  والإ�سالمية  العربية  للثقافة 

دورها الرائد يف بناء منظومة معرفية متكاملة لالأجيال اجلديدة«.
يف  ال�ستثنائي  احل�سور  هذا  »اإن   : ال�سارقة  فتيات  �سجايا  مدير  واأ�سافت 
للتبادل  مميزة  فر�سة  فقط  ي�سكل  ل  للكتاب  ال��دويل  باولو  �ساو  معر�س 
الثقايف واملعريف بني مبدعي الإمارات والربازيل يف جمالت ال�سعر واملو�سيقى 
على  الالتيني  اجلمهور  لتعريف  مثلى  فر�سة  اأي�سا  بل  والر�سم  والأدب 
منجزات ال�سارقة يف جمال متكني املراأة والرتقاء باملهارات القيادية للجيل 
اجلديد مما يعرب عن حر�س الإمارة على التنمية الجتماعية والقت�سادية 

امل�ستدامة التي ي�سكل الإن�سان حمورها وغايتها الأ�سمى ».

خالل م�شاركته يف قمة البتكار مب�شر بح�شور عدد من وزراء التعليم العرب

ح�سني احلمادي ي�ستعر�س اأوجه التطوير وتطبيقات التعلم الذكي يف منظومة التعليم الإماراتية

امل��ت��م��ي��زة ف�����س��ال ع���ن ال��ع��م��ل على 
م�ساركة خربات كوادرنا عرب من�سة 
رقمية  تتيح لكافة املعلمني تطوير 
خ��ربات��ه��ا والط������الع ع��ل��ى جتارب 
م��ت��ف��ردة ك��م��ا ون��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
لتغذية   edutec خمترب  اإن�ساء 
اأفكار املعلمني  الإبداعية واإعطائهم 
الفر�سة لتطبيق اأبحاثهم اخلا�سة 

جنبا اإىل جنب مع الطلبة.
ال��وزارة �سممت  اأن  واأو�سح معاليه 
اإطار عمل حمكم قادر على التعديل 
يف  الذكي  التعلم  ملمار�سات  الذاتي 
م��دار���س الإم�����ارات وي��ت��وىل كذلك 
قيا�س الأداء لدى كافة امل�ستخدمني 

جممل  يف  حت�����ر������س  وال����ت����ع����ل����ي����م 
عن�سر  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  خ���ط���ط���ه���ا 
الربوية  �سيا�ساتها  يف  ال�ستدامة 
بالتحول  منها  يتعلق  فيما  خا�سة 
وذل�������ك  من  ال����ذك����ي  ال��ت��ع��ل��م  اإىل 
الأدوات  املعلمني من  خالل متكني 
والتقنيات واملنهجيات والأطر التي 
الرقمي  الع�سر  يف  كفاءاتهم  تبني 
وتقييمها  ق��ي��ا���س��ه��ا  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
يواكب  م�ستمر  ب�سكل  وتطويرها 
التكنولوجية  امل�����س��ت��ج��دات  ك���اف���ة 
وذلك  التعليم  جم��ال  يف  املرتبطة 
وغري  منهجية  اأن�سطة  خ��الل  م��ن 
التدريب  م��راك��ز  ت��ت��وىل  منهجية 

الن�سج  م�ستويات  مبعرفة  ك��ب��ريا 
الدولة  م���دار����س  يف  الل����ك����روين 
ويحاكي الن�سح اللكروين ثالثة 
الطلبة  وثانيا  املعلم  اأول  اط���راف 
وا�ستخدام  التعلم  م�����س��ادر  وث��ال��ث��ا 
متكن  وم��دى  اللكرونية  املناهج 
اأدوات التعلم  الطلبة من ا�ستخدام 
تكامل  م��ف��ه��وم  يحقق  مب��ا  ال��ذك��ي 

اأدوار عمليات التعلم الذكي.
يف  التعليم  اأن  اإىل  معاليه  و���س��دد   
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
يرتكز على حماور فعالة وتخاطب 
تعمل  اإذ  طلبتنا  يف  مهمة  ج��وان��ب 
البتكار  ت��ك��ري�����س  ع���ل���ى  ال���������وزارة 

اإىل  تهدف  و  املا�سي،  يوليو   301
يف  الب��ت��ك��ار  ت�سجيع  على  ال��رك��ي��ز 
وال�ستفادة  التعلم  بيئات  اأو���س��اط 
التعليم  لتطوير  التكنولوجيا  من 
ب��و���س��ف��ه حم���رك���ا اأ���س��ا���س��ي��ا جلعل 
التعليم مواكبا  لطموحات واهداف 
القمة وي�سارك  امل�ساركة  يف  الدول 
ال�������وزراء وكبار  ب��ال��ق��م��ة ع����دد م���ن 
امل�������س���وؤول���ني احل��ك��وم��ي��ني وم�����دراء 
من  امل�سلحة  واأ�سحاب  اجلامعات 
اأنحاء  جميع  م��ن  امل���دين  املجتمع 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 

اأفريقيا .
الربية  وزارة  ان  م��ع��ال��ي��ه  وب����ني 

ابتداء من القيادات املدر�سية مرورا 
الطلبة  اإىل  و�����س����ول  ب��امل��ع��ل��م��ني 
واأولياء الأمور ويدمج ذلك الإطار 
والطلبة  وامل��ع��ل��م��ني  امل���ن���ه���اج  ب���ني 
وكذلك  ال��ت��ع��ل��م  ع��م��ل��ي��ات  واإدارة 
تطويرية  دورات  ب��ت��ق��دمي   ن��ه��ت��م 
واإر�سادهم  للم�ستخدمني  م�ستمرة 
اإىل اف�سل املمار�سات التي ميكن اأن 
املطلوب من منظومة  الأثر  ترك 
اإىل  معاليه  لف��ت��ا  ال��ذك��ي،  التعلم 
امل�ستمرين  والإ���س��راف  الرقابة  ان 
نوعية  ن��ق��ل��ة  حت��ق��ي��ق  يف  اأ���س��ه��م��ت��ا 
ال���ذك���ي يف دولة  ال��ت��ع��ل��م  يف جم���ال 
الإم���ارات اإذ اأول��ت ال��وزارة اهتماما 

التابعة للوزارة تقدميها للمعلمني 
تدريبة  ودورات  ور����س  خ���الل  م��ن 
اأ����س���ب���وع  ل���دي���ن���ا  اإذ  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ي�ستهدف  م��ت��خ�����س�����س  ت���دري���ب���ي 
ف�سال عن  معلم   األ��ف   25000
التن�سيق مع �سركاء الوزارة ك�سركة 
مايكرو�سوفت لتقدمي دورات عالية 
الربوي  امل��ي��دان  ل��ك��وادر  امل�ستوى 
خلو�س  قبلنا  م��ن  معلمني  واإي��ف��اد 
دورات تدريبية بالتعاون مع املركز 
»تكنوراما«   ل��ل��ع��ل��وم  ال�����س��وي�����س��ري 
موؤمترات  يف  معلمينا  وم�����س��ارك��ة 
وا�ستعرا�س  بالتعليم  دولية خا�سة 
العاملية  التعليمية  التجارب  اأف�سل 

•• دبي - الفجر:

اإبراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م���ع���ايل  اأك�����د 
والتعليم  الربية  وزي���ر  احل��م��ادي 
الإم����ارات  يف  التعليم  منظومة  ان 
اأ����س���واط���ا ك��ب��رية يف جمال  ق��ط��ع��ت 
التكنولوجيا  م�����ن  ال�����س����ت����ف����ادة 
التعليم  ج���ودة  وحت�����س��ني  لتطوير 
ال�������وزارة  و����س���ع���ت  اإذ  ال�����دول�����ة   يف 
اإىل  للتحول  حمكمة  ا�سراتيجية 
التعليم الذكي وفقا لأرقى املعايري 
ب��ت��ط��وي��ر م����ه����ارات كافة  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
مكونات امليدان الربوي ومتكينهم 
التكنولوجيا خلدمة  ا�ستخدام  من 

اأغرا�س التعليم احلديثة.
معاليه  م�ساركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اإ�سالحات  يف  ال�ستثمار  جل�سة  يف 
والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
والتي  التعليم  جم���ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
التعليم  وزراء  من  ع��دد  بها  �سارك 
ال�����ع�����رب والأف��������ارق��������ة واخل��������رباء 
�سمن  ت�����اأت�����ي  وال�����ت�����ي  الأج������ان������ب 
ال�سرق  الب��ت��ك��ار يف  ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
والأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا لعام 
من  ك��ل  نظمتها  وال��ت��ي   »2018
الفني  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة 
وتكنولوجيا  الت�������س���الت  ووزارة 
والبحث  التعليم  ووزارة  املعلومات 
ا�ست�سافت   حيث  امل�سرية  العلمي 
العا�سمة امل�سرية القاهرة فعاليات 
ال���ق���م���ة  يف ال���ف���رة م���ا ب���ني 29-

من  طلبتنا  ل���دى  م�����س��ت��دام  ك��ن��ه��ج 
التفكري  ع��ل��ى  ت�����س��ج��ي��ع��ه��م  خ����الل 
حلول  وب��ل��ورة  والتحليلي  النقدي 
مل����ا ي���واج���ه���ون���ه م����ن حت����دي����ات يف 
�سبيل  ويف  التعليمية  م�����س��ريت��ه��م 
ذلك عملت ال��وزارة على ا�ستحداث 
طلبتنا  ت�����س��ج��ع  ج����دي����دة  م���ن���اه���ج 
ع���ل���ى الب����ت����ك����ار ومم���ار����س���ت���ه على 
الت�سميم  ال��واق��ع مثل م��ادة  اأر����س 
والتكنولوجيا والت�سميم الإبداعي 
اجلانب  اإث��������راء  ب��غ��ي��ة  والب����ت����ك����ار 
املجال  ه��ذا  لطلبتنا يف  الأك��ادمي��ي 
تغفل  مل  ال���وزارة  اأن  معاليه  مبينا 
تعليمية متكن  بيئات  اإيجاد  كذلك 
معلوماتهم  ت��رج��م��ة  م��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
وما اكت�سبوه من معارف يف جمال 
البتكار على اأر�س الواقع اإذ اأن�ساأت 
للروبوت  خم���ت���ربا   72 ال��������وزارة 
ف��اب لب  11 خمترب  ع���الوة على 
للمناهج  م��ن�����س��ة  اإن�������س���اء  وك���ذل���ك 
ال��رق��م��ي��ة ب��ا���س��م »ال���دي���وان« وذلك 
املهاري  ال��ت��ع��ل��ي��م  مل��ف��ه��وم  ت��رج��م��ة 
ال���وزارة على تر�سيخه  ال��ذي تعمل 
يف  منظومتها التعليمية وكل تلك 
م�سابقات  اإط��الق  يوازيها  اجلهود 
م��ت��خ�����س�����س��ة يف جم����ال ال���روب���وت 
اأطلقت  اإذ  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
ال�������وزارة ب��ال��ت��زام��ن م���ع ع����ام زايد 
يف  متخ�س�سة  م�����س��اب��ق��ات  �سل�سلة 
باإقبال  امل��ذك��ورة وحظيت  امل��ج��الت 

كبريا من طلبتنا.

�شعادة د. حممد املعال  معايل د. اأحمد بالهول

»الرتبية« تعتمد الدفعة الأوىل من اأ�سماء الطلبة املقبولني يف اجلامعات احلكومية وبرنامج البعثات اخلارجية 
•• دبي - الفجر:

اأحمد  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اع���ت���م���د 
الدولة  وزي����ر  ال��ف��ال���س��ي  ب��ال��ه��ول 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�سوؤون 
اأ�سماء  الأرب����ع����اء  اأم�������س  امل��ت��ق��دم��ة 
موؤ�س�سات  يف  امل��ق��ب��ول��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
التعليم العايل احلكومية والطلبة 
ب���ع���ث���ات �سمن  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ني 
للعام  اخلارجية  البعثات  برنامج 

الدرا�سي 2019-2018. 
الذين  ال���ط���ل���ب���ة  م���ع���ال���ي���ه  وه����ن����اأ 
ا�ستكملوا مرحلة الدرا�سة الثانوية 
التقدم  م���ن  م���زي���دا  ل��ه��م  متمنيا 
والنجاح، موؤكدا على اهمية اختيار  
الأكادميية   للتخ�س�سات  الطلبة 
توجهات  حتقيق  �ساأنها  م��ن  التي 
املقبلة  ل��الأع��وام  الدولة  وتطلعات 
ل���ك���وادر وط��ن��ي��ة كفوؤة  وح��اج��ت��ه��ا 
قادرة على موا�سلة م�سرية النماء 
الدولة  ت�سهدها  التي  والتطوير  
الدول  م�ساف  اإىل  بها  للو�سول 
الرائدة يف جمالت البتكار وعلوم 
الف�ساء  والطب والهند�سة  وريادة 

ت�سطلع بدور حيوي ينطوي على 
يتمثل يف  التحدي  م��ن  ق��در كبري 
اإعداد كوادر ب�سرية مواطنة  ل�سغل 
وظائف م�ستقبلية تتطلب مهارات 
عالية اجل��ودة ق��ادرة على املناف�سة 
والريادة وهو الأمر الذي ا�ستدعى 
لتطوير  اجل�����ه�����ود  م�����ن  م�����زي�����دا 
لتحاكي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا 
واأ�ساف   . امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
اإىل  و�سفراوؤنا  رهاننا  هم  طلبتنا 
امل�ستقبل ون�سعى اإىل دعمهم بكل ما 
اأوتينا ل�سمان متيزهم وامتالكهم 
نتمكن  ول��ك��ي  ع�����س��ره��م   لأدوات 
الربية  وزارة  ذل��ك  حر�ست  م��ن 
مع  التعاون  تعزيز  على  والتعليم  
كال  يف  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
ل�سمان بناء كفاءات وطنية موؤهلة 
والريادّية مبا  القيادية  للمنا�سب 
وتوجهاتها  دول��ت��ن��ا  روؤي�����ة  ي��دع��م 
على  قائم  تناف�سي   اقت�ساد  لبناء 
البتعاث  برنامج  اأن  . كما  املعرفة 
و�سيلة  يعد  ال����وزارة  تطبقه  ال��ت��ي 
املواطنة  ك��وادرن��ا  لتمكني  حيوية 

ال���ث���اين ع�سر  ل��ل�����س��ف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
مقعده  ال��ط��ال��ب  ي�سمن  وب��ذل��ك 
الدرا�سي  وال��ربن��ام��ج  اجلامعة  يف 

الذي يرغب باللتحاق به«
وقد بلغ عدد الطلبة ممن ح�سلوا 
على عر�س القبول املبكر املقبولني 
للف�سل  وطالبة  12854طالبا« 
الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 
 4315 منهم   ،  2019-2018
العربية  الإم�����������ارات  ج���ام���ع���ة  يف 
املتحدة و5743 يف كليات التقنية 
العليا و 1735 يف  جامعة زايد و 
التابعة  والكليات  املعاهد  430 يف 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملركز 
316 يف جامعة  التقني واملهني و 
حممد  ج���ام���ع���ة  يف   8 و  خ��ل��ي��ف��ة 

اخلام�س اأبوظبي 
املبتعثني  الطلبة  ع��دد  بلغ  فيما   
البعثات اخلارجية  �سمن برنامج  
 263 307 طالبا وطالبة منهم 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س و44 يف  ل��درا���س��ة 
اإمكانية  م���ع  ال��ع��ل��ي��ا،  ال���درا����س���ات 
نظرا  املبتعثني  الطلبة  زي��ادة عدد 
الإج������راءات اخلا�سة  ل���س��ت��ك��م��ال  

الأعمال.
الربية  وزارة  ب��اأن  بالذكر  جدير 
موؤ�س�سات  مع  وبالتعاون  والتعليم 
قامت  احلكومية  ال��ع��ايل  التعليم 
املبّكر  ال���ق���ب���ول  ن���ظ���ام  ب��ت��ط��ب��ي��ق 
امل���������س����روط خ������الل ����س���ه���ر اأب����ري����ل 
حتّقق  اأداة  يعترب  والذي   2018
الت�سجيل  لعملية  اأك���رب  تنظيماً 
اأنها  ك���م  ل����الإج����راءات،  وت�����س��ه��ي��اًل 
واإتاحة  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��وع��ي��ة  و���س��ي��ل��ة 
ال��ف��ر���س��ة اأم��ام��ه��م ل��ل��ت��ق��دمي على 
اأف�����س��ل اجل��ام��ع��ات داخ����ل وخ���ارج 
اأنها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دول��ة، ه��ذا 
ت���خ���دم غ���اي���ة اأخ�������رى وه�����ي حّث 
تفّوقهم  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
منحهم  ي���ت���م  ح���ي���ث  ال�����درا������س�����ي، 
ب�سكل  اجلامعات  قبل  من  القبول 
الت�سجيل  ع��م��ل��ي��ة  خ����الل  م��ب��ّك��ر 
ونتائج  معطيات  على  بناء  وذل��ك 
ال��ع��ا���س��ر واحل������ادي ع�سر  ال�����س��ف 
الدرا�سي  الف�سل  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الثاين  ال�سف  من  وال��ث��اين  الأول 
ع�سر ويعترب هذا القبول م�سروطا 
حتى يح�سل الطالب على النتائج 

من امتالك علوم ومعارف حيوية 
باتت ت�سكل اأولوية ق�سوى ل�سمان 
ا�ستمرار تقدم دولتنا  وتناف�سيتها 
الأمر  وهو  القطاعات،  يف خمتلف 
الربية  وزارة  ل���ه  اأف������ردت  ال����ذي 
متمثال  خا�سا  اهتماما  والتعليم 
جامعات  م���ع  ����س���راك���ات   ب���ن���اء  يف 
البتعاث  وتركيز  مرموقة   عاملية 
ت�سهم  ال��ت��ي  احليوية  امل��ج��الت  يف 
اقت�ساد  ب���ن���اء  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
دعت  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف  امل��ع��رف��ة. 
الطلبة   والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة 
الطالب  ب����واب����ة  يف  امل�������س���ج���ل���ني  
التعليم  مل��وؤ���س�����س��ات  الإل��ك��رون��ي��ة  
والبعثات  احل���ك���وم���ي���ة   ال����ع����ايل  
اخل���ارج���ي���ة ع��ل��ى ن��ف��ق��ة ال�������وزارة ، 
وكلمة  امل�ستخدم  ا���س��م  ا���س��ت��خ��دام 
امل�������رور اخل���ا����س���ة ب���ه���م وال����ول����وج 
على  الإل��ك��رون��ي��ة  �سفحتهم  اإىل 
�سيتمكن  ح��ي��ث  اأدن��������اه   ال����راب����ط 
الطالب من التاأكد من حالة طلبه 
http://adm.moe.  -:

gov.ae/student2018
ففي حالة الطلبه املقبولني يتعني 

موؤ�س�سات  لدى  الطلبة   لعدد من 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل خ������ارج ال���دول���ة 
واأكد معاليه  املقبلة.  الأي��ام  خالل 
ت�سعى  والتعليم  الربية  وزارة  اأن 
اإىل  ومن خالل خمتلف براجمها 
الر�سيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق 
جلهة تاأهيل كوادر ب�سرية مواطنة 
الدولة  روؤي����ة  حتقيق  ع��ل��ى  ق����ادرة 
املقبلة   الأع���������وام  يف  واأج���ن���دت���ه���ا 
و�سول لع�سر القت�ساد املبني على 
املعرفة  وما يرتب على ذلك من 
ا�ستحقاقات مرتبطة بتوفري تعليم 
من  طلبتنا  مي��ك��ن  اجل����ودة  ع���ايل 
والتاأثري  امل�ستقبل  اأدوات  امتالك 
اكت�سبوه  مل��ا  ا���س��ت��ن��ادا  �سناعته  يف 
من علوم ومهارات م�سريا معاليه  
ال���وزارة عملت على توفري  اأن  اإىل 
حاجة  تلبي  اأكادميية  تخ�س�سات 
�سوق العمل وحتاكي اأي�سا �سروط 

ومتطلبات التنمية امل�ستدامة .
ب��دوره قال �سعادة الدكتور حممد 
اإبراهيم املعال وكيل وزارة الربية 
الأكادميية  ل��ل�����س��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الربية  وزارة  اأن  العايل  للتعليم 

عليهم تاأكيد قبولهم على البوابة 
اأغ�سط�س   2 ت���اري���خ  م���ن  اب����ت����داء 
2018 وزيارة املوقع الإلكروين 
من  ملزيد  التعليمية  للموؤ�س�سات  
الطلبة  ح���ال���ة  ويف  امل���ع���ل���وم���ات. 
طلبهم  يف  ال���ب���ت  ي��ت��م  مل  ال���ذي���ن 
اإدارة  التوا�سل مبا�سرة مع  عليهم 
الطالبي  والإر������س�����اد  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
مل��ت��اب��ع��ة ط��ل��ب��ات��ه��م علماً  ب���ال���وزارة 
2018 �سيتم  اأغ�سط�س   8 باأن يف 
من  الثانية  الدفعة  قبول  اع��الن 
الأ����س���م���اء وال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ممن 
ا�ستكملوا اإجراءات القبول وكذلك 
بطلبات  ت���ق���دم���وا  مم���ن  ال��ط��ل��ب��ة 

النهائي  امل���وع���د  ب��ع��د  الل���ت���ح���اق 
لعر�س القبول املبكر امل�سروط

الت�سجيل  اإدارة  ق����ام����ت  وق������د 
ر�سائل  باإر�سال  الطالبي  والإر�ساد 
الهواتف  ع���ل���ى  ق�������س���رية  ن�����س��ي��ة 
بالطلبة  اخل����ا�����س����ة  امل���ح���م���ول���ة 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  امل��ق��ب��ول��ني 
العايل والبعثات اخلارجية. وبينت 
بالطلبة  يتعلق  فيما  اأن���ه  ال����وزارة 
اخلارجية  ال��ب��ع��ث��ات  يف  امل��ق��ب��ول��ني 
البعثات  اإدارة  التوا�سل مع  عليهم 
ع��رب ال��ربي��د الل���ك���روين التايل  
sch.students@moe.

gov.ae

دفاع مدين عجمان ينظم فعالية »اطمئن على �سحتك«
•• عجمان ـ الفجر:

العامة  ب���الإدارة  العامة  والعالقات  الإع��الم  ق�سم  نظم 
بعنوان  توعوية  �سحية  فعالية  عجمان،  املدين  للدفاع 
»اإطمئن على �سحتك«والتي ا�ستهدفت جميع املوظفني 
حر�ساً من الإدارة على تعزيز ُنظم ال�سالمة  وال�سحة، 
ول��ت��ث��ق��ي��ف وت��وع��ي��ة امل��وظ��ف��ني ب��اأه��م��ي��ة ال���وق���اي���ة من 
النقيب  واأو�سح  العامة.  بال�سحة  والهتمام  الأمرا�س 
والعالقات  الإع��الم  ق�سم  رئي�س  املهريي  حممد حميد 

اأن �سبب اختيار م�سمى »اإطمئن على �سحتك«  العامة، 
ورب���ط مفهوم  امل��وظ��ف��ني  اإ���س��ع��اد  ه��و  للفعالية  ع��ن��وان��اً 
الأمرا�س  م��ن  ال�سحة  ب�سالمة  ال��ف��رد  ل��دى  ال�سعادة 
وامل�ساكل ال�سحية. واأ�ساف املهريي اإن فعالية ال�سحية 
جاءت انطالقاً من حر�س القيادة العامة للدفاع املدين 
على اأهمية املحافظة على ال�سحة العامة ون�سر الثقافة 
ال�سحية بني املوظفني يف دفاع مدين عجمان، مو�سحا 
اجلهات  ر���س��ال��ة  لإي�����س��ال  و���س��ي��ل��ة  تعترب  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن 

الطبية اإىل املجتمع.

مدير ترخي�س الآليات براأ�س اخليمة يحذر اأ�سحاب املركبات منتهية الرتاخي�س
•• راأ�ض اخليمة -الفجر 

اإط����ار ح��ر���س ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ�����س اخليمة  �سمن 
من  اجلمهور  اأرواح  وحماية  الطرق  اأم��ن  �سبط  على  ال��دائ��م 
اأخطار حوادث ال�سيارات نا�سدت �سرطة راأ�س اخليمة اأ�سحاب 

ال�سيارات املنتهية ملكيتها لتجديدها 
الآليات  ترخي�س  اإدارة  م��دي��ر  الغي�س  ع���ادل  العقيد  وق���ال   
ي��ن��درج �سمن ج��ه��ود   حت�سني  الآل��ي��ات  اأن جت��دي��د ترخي�س 
املنبثق  اجلمهور،  اإىل  املقدمة  اخل��دم��ات  م�ستويات  وتطوير 
الأمن  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  اإ�سراتيجية  من 
اأماناً،  اأك��ر  ال��ط��رق، وجعلها  اأم��ن  والأم���ان من خ��الل �سبط 
وتعزيز ثقة اجلمهور باخلدمات املقدمة ونا�سد العقيد عادل 

الغي�س مدير اإدارة ترخي�س الآليات وال�سائقني ب�سرطة راأ�س 
اخليمة، اأ�سحاب املركبات منتهية الرخي�س لفرة طويلة اإىل 
الإ�سراع يف جتديد رخ�سها، بوا�سطة تطبيق وزارة الداخلية )   
MOI – UAE (  الذي يوفر اجلهد والوقت للمتعاملني 

عند اإ�سدار امللكيات اجلديدة.
اإه��م��ال جتديد  م��ن  امل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  الغي�س،  العقيد  وح���ّذر 
يتعر�سوا  ل  حتى  امل��ح��دد  ال��وق��ت  خ��الل  مركباتهم  ترخي�س 
للمخالفة املرورية، وتاأخريها اإىل اإ�سعار اآخر على نحو يت�سبب 
يف حدوث خلل فني للمركبة، ب�سبب عدم فح�سها و�سيانتها، 
الأم��ر ال��ذي قد ي��وؤدي اإىل ح��دوث احل��وادث امل��روري��ة، وي�سكل 

خطراً على �سالمتهم و�سالمة م�ستخدمي الطريق.
راأ�س  ب�سرطة  وال�سائقني  الآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة  مدير  واأك��د 

امل��رك��ب��ة، الأمر  اأع��ط��ال  اأه��م��ي��ة الفح�س يف حت��دي��د  اخل��ي��م��ة، 
على  للح�سول  ويوؤهلها  اإ�سالحها  م��ن  مالكها  ميكن  ال���ذي 
لل�سروط  وفقاً  ا�ستخدامها وجتديدها  يفيد �سالحية  تقرير 
والإجراءات املتبعة ل�سمان ال�سالمة املرورية، مو�سحاً اأنه يتم 
بالتجديد  للقيام  الرخي�س  املنتهية  املركبات  اأ�سحاب  اإ�سعار 

قبل �سهر من تاريخ انتهاء امللكية عرب الر�سائل الن�سّية.
الفّني  الفح�س  م��راك��ز  اأن  الل��ي��ات،  ترخي�س  مدير  واأ���س��اف 
وامل�سائية،  ال�����س��ب��اح��ي��ة  ال��ف��رت��ني  خ���الل  ت��ع��م��ل  الإم������ارة  يف 
بقواعد  اللتزام  ب�سرورة  الطريق  منا�سداً جميع م�ستخدمي 
تطبيقاً  للجميع،  امل��روري��ة  ال�سالمة  لتحقيق  وامل���رور  ال�سري 
لإ�سراتيجية وزارة الداخلية، موؤكداً اأنه بتعاون اجلميع نحقق 

النتائج املرجّوة املتمثلة يف انخفا�س عدد احلوادث املرور.

���س��ر عبا�س  امل��دع��و /  ف��ق��د 
باك�ستان     ، دي����ت����ا  ب�������ريان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1017643GQ( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0526987837

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد عوا�س 
باك�ستان     ، حم��م��د  اق���ب���ال 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )AS169891( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504443480

فقدان جواز �سفر
دهاناجناى   / امل��دع��و  فقد 
ب����راف����ي���������س  رام  ي�������������اداف 
ي���اداف ، ال��ه��ن��د   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )2 8 7 2 0 4 3 N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0502777505

فقدان جواز �سفر
ك�����رمي   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
عبداهلل  فريد  ف���وؤاد  حممد 
، م�����س��ر   اجلن�سية  حم��م��د 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )12240678A(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم0582347551

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / مق�سود احمد 
باك�ستان     ، �سديقي  حممد 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )FV1169252( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504443480

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تنظم رحالت علمية ترفيهية متنوعة
•• راأ�ض اخليمة -الفجر :

  �سمن اأن�سطة موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي لتحقيق ال�سعادة وزرع 
الب�سمة يف وجوه الطلبة نظمت رحالت علمية ترفيهية متنوعة لهم، وذلك 
يف دورتها ال�سيفية الرابعة، منها رحالت اإىل حديقة اخلور ومدينة الطفل 
يف دبي ومربى ال�سارقة لالأحياء املائية، ومتتع الطلبة بالعديد من الأن�سطة 
والفعاليات يف مدينة الطفل، منها الأ�سغال اليدوية وتلوين الوجوه وغريها 
من الأن�سطة، كما �ساهدوا عدة عرو�س مثرية يف حديقة اخلور، وا�ستك�سفوا 

عامل املياه يف مربى ال�سارقة لالأحياء املائية.
اإىل  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�س�سة  عام  ال�سحي مدير  اأحمد  واأ�سار 

اأهمية هذا النوع من الرحالت العلمية الرفيهية، التي تثمر تعزيز مفهوم 
ملكاتهم  وتنمي  الطلبة،  ل��دى  ب��احل��ي��وان  والعناية  البيئة  على  احل��ف��اظ 
روح  تعزيز  اإىل  اإ�سافة  املعرفية،  مداركهم  وتو�سع  وال�ستك�سافية،  العلمية 

التعاون وامل�ساركة وال�سداقة بينهم، وتنمية ذكائهم الجتماعي.
280 طالبا  باأن عدد الطالب املقبلني على الرحالت بلغ  واأو�سح ال�سحي 
ذكوراً واإناثا، من جميع املراكز ال�سيفية، وباإ�سراف عدد من اإدارات املراكز 
واملدر�سني، مبينا ا�ستمرار الأن�سطة املتنوعة يف املراكز والتي حتمل العديد 
اختبارات  بدء  �سي�سهد  القادم  الأ�سبوع  باأن  واأعلن   الهادفة.  الفعاليات  من 
امل�ساركون ثمرات جهودهم ومثابرتهم يف  ال�سيفية، ليقطف  الدورة  نهاية 

هذا املو�سم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والتميز.

تعاون بني كهرباء دبي وموؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان يف جمال ال�ستدامة
•• دبي-وام:

حممد  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت 
املعارف  وتبادل  ال�سراتيجية  العالقات  لدعم  لالإ�سكان  را�سد  بن 
الأهداف  يحقق  مبا  الفعال  والتوا�سل  الطاقات  وتوحيد  واملهارات 

املوؤ�س�سية للجهتني.
ك��م��ا وق���ع ال��ط��رف��ان م��ذك��رة ت��ف��اه��م اأخ����رى ب�����س��اأن ت��رك��ي��ب الأل����واح 
موؤ�س�سة  م�ساريع  �سمن  م�ساكن   10 اأ�سطح  على  الكهرو�سوئية 
حممد بن را�سد لالإ�سكان �سمن مبادرة »�سم�س دبي« التي اأطلقتها 
هيئة كهرباء ومياه دبي لت�سجيع املتعاملني اأ�سحاب املنازل واملباين 
اأ�سطح املباين لإنتاج الكهرباء  األواح كهرو�سوئية فوق  على تركيب 

من الطاقة ال�سم�سية وربط النظام ال�سم�سي ب�سبكة الهيئة.

وق�����ال ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د حم��م��د ال��ط��اي��ر ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب الرئي�س 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان حر�سنا على تعزيز �سراكتنا 
را�سد  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  م��ع  امل�����س��رك  وت��ع��اون��ن��ا  ال�سراتيجية 
موؤ�س�سات  ب��ني  التكامل  لتحقيق  جهودنا  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  لالإ�سكان 

حكومة دبي.
التنفيذي  امل��دي��ر  قرقا�س  ع��ب��داهلل  �سامي  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
هو  التفاقية  م��ن  ال��ه��دف  اأن  لالإ�سكان  را���س��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�س�سة 
والقطاعات  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  ال�سراكة  تقوية  نحو  ال�سعي 
على  وامل��ب��اين  امل��ن��ازل  لأ�سحاب  فر�سة  امل��ب��ادرة  �ستتيح  اإذ  املختلفة 
الكهرباء من  لإنتاج  املباين  اأ�سطح  األ��واح كهرو�سوئية فوق  تركيب 
وت�سجيع  الهيئة  ب�سبكة  ال�سم�سي  النظام  ورب��ط  ال�سم�سية  الطاقة 

املواطنني على التحول نحو هذه املنازل امل�ستدامة.

حاكم الفجرية ي�ستقبل فريق »حممية وادي الوريعة« وي�سيد مبكانة الدولة على اخلارطة البيئية العاملية 
•• الفجرية-وام:

حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم الفجرية على اأهمية 
المارات  دول��ة  اإرث  احلفاظ على 
الطبيعي  امل����ت����ح����دة  ال����ع����رب����ي����ة 
باحلياة  واله����ت����م����ام  و���س��ي��ان��ت��ه 
اإط�����ار  ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
تنتهجها  التي  امل�ستدامة  التنمية 
ال����ق����ي����ادة ال���ر����س���ي���دة يف ال���دول���ة 
الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى  للحفاظ 

والتنوع البيولوجي.
وثمن �سموه ا�سراتيجية القيادة 
الر�سيدة بالدولة يف هذا اجلانب 
ابتداء  اأثمرت نتائج متميزة  التي 
م�����ن اإع���������الن ج�����زي�����رة م�������روح يف 
بحرية  طبيعية  حممية  اأبوظبي 
اليوم  و���س��ول  احل��ي��وي  للمحيط 

ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ال�������س���رق���ي 
بالهتمام مبحمية وادي الوريعة 
التي  ب���ه���ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وال������ق������رارات 
اتخذت من �سموهما - �ساهمت يف 
اإدراجها بال�سبكة العاملية ملحميات 
اأن  اإىل  .. لف��ت��اً  احل��ي��وي  املحيط 
العمل على مدار ال�سنوات الخرية 
يف وادي ال��وري��ع��ة ك��ان ج���زءاً من 
ا�سراتيجية عمل الإمارة اأ�سهمت 
يف املحافظة على املعامل الطبيعية 

والبيئية وال�سياحية فيها.
وادي  حممية  اأن  الأفخم  واأو�سح 
للعديد  ملجاأ  اأ�سبحت  ال��وري��ع��ة 
املهددة  واحليوانات  النباتات  من 
اخلليج  م�ستوى  على  بالنقرا�س 
اأول  ت��ع��د  امل��ح��م��ي��ة  واأن  ال��ع��رب��ي 
م�ستوى  ع���ل���ى  ج��ب��ل��ي��ة  حم��م��ي��ة 
الدولة اذ مت العراف بها ر�سميا 

احليوي  املحيط  ملحميات  العاملية 
ث���اين حم��م��ي��ة يف  ب��ذل��ك  لت�سبح 
املحميات  ل�سبكة  ُتن�سم  ال��دول��ة 
ال�سمو  واأث��ن��ى ���س��اح��ب  ال��ع��امل��ي��ة. 
حاكم الفجرية على اجلهود التي 
بذلها امل�سرفون على حممية وادي 
املحمية  اإدراج  اأن  موؤكدا  الوريعة 
ملحميات  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����س��ب��ك��ة  يف 
تتويجاً  ي��ع��د  احل���ي���وي  امل��ح��ي��ط 
واجتهادهم  امل�����س��ت��م��ر  ل��ع��م��ل��ه��م 
طوال ال�سنوات الفائتة يف البحث 
على  ال�سوء  وت�سليط  وال��درا���س��ة 
من  حتت�سنه  وما  املحمية  اأهمية 
ن���ادرة ومتنوعة  ك��ائ��ن��ات ون��ب��ات��ات 

على م�ستوى اخلليج العربي.
و�سدد �سموه على اأهمية ا�ستمرار 
حممية  يف  العلمي  البحث  جهود 
التو�سل  اأج��ل  من  الوريعة  وادي 
اإىل فهم اأف�سل للمنطقة ولأنواع 

املتحدة  الأمم  منظمة  اإدراج  اإىل 
ل��ل��رب��ي��ة وال���ع���ل���وم وال���ث���ق���اف���ة » 
الوريعة  وادي   « ال��ي��ون��ي�����س��ك��و 
العاملية  ال�����س��ب��ك��ة  يف  ب��ال��ف��ج��رية 
الأمر  احل��ي��وي  املحيط  ملحميات 
ال����ذي ر���س��خ م��ك��ان��ة ال���دول���ة على 
اخل���ارط���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة اإىل 
العاملي  ال���ري���ادي  موقعها  ج��ان��ب 
الب�سرية  ال���ت���ن���م���ي���ة  خ���ط���ط  يف 

والقت�سادية وبناء امل�ستقبل .
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه يف 
ق�سره بالرميلة ظهر اليوم فريق 
برئا�سة  ال��وري��ع��ة  وادي  حم��م��ي��ة 
امل��ه��ن��د���س حم��م��د �سيف  ����س���ع���ادة 
الأفخم مدير عام بلدية الفجرية 
منظمة  اع��ت��م��اد  مبنا�سبة  وذل���ك 
والعلوم  للربية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
وادي  »ال��ي��ون��ي�����س��ك��و«  وال���ث���ق���اف���ة 
ال�سبكة  يف  ب��ال��ف��ج��رية  ال���وري���ع���ة 

وحماية  ت��ق��ط��ن��ه��ا  ال���ت���ي  احل���ي���اة 
مواردها الثمينة ب�سورة م�ستدامة 
.. داعياً اإىل موا�سلة العمل املثمر 
امل��زي��د م��ن الإجن�����ازات التي  نحو 
املحميات  اأهمية  اإب��راز  �ساأنها  من 

الطبيعية يف دولة الإمارات .
املهند�س  �سعادة  اأع��رب  من جانبه 
عام  م��دي��ر  الأف��خ��م  �سيف  حممد 
اللقاء  خ����الل  ال���ف���ج���رية  ب��ل��دي��ة 
ل�ساحب  وت���ق���دي���ره  ���س��ك��ره  ع���ن 
يوليه  مل��ا  الفجرية  ح��اك��م  ال�سمو 
وادي  مبنطقة  اهتمام  من  �سموه 
حتقيق  اإىل  اأف�ست  التي  الوريعة 
امل�سرف  ال���وط���ن���ي  الإجن�������از  ه����ذا 
جديدة  نوعية  اإ�سافة  يعد  ال��ذي 
يف �سجل املنجزات الرائدة للقيادة 

الر�سيدة .
واأكد الأفخم اأن توجيهات �ساحب 
و�سمو  ال���ف���ج���رية  ح���اك���م  ال�����س��م��و 

 2010 الأه��م��ي��ة ال��دول��ي��ة ع���ام 
وه���ي م��ن امل��ن��اط��ق ال��ت��ي م��ا زالت 

اإىل  ان�سمت  فيما   ..2009 ع��ام 
لئ���ح���ة الأرا������س�����ي ال���رط���ب���ة ذات 

زراعية  ع��ل��ى مم��ار���س��ات  حت��اف��ظ 
تقليدية.

اإزالة 220 مبنى حتى الآن و�شدور قرارات بـ 272 مبنى و37 حتت الهدم واأخرى قيد الدرا�شة  

بلدية مدينة اأبوظبي توا�سل اإزالة املباين املهجورة واملهملة يف اأبوظبي �سمن �سعيها ملواجهة م�سوهات مظهر املدينة 
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي  يف  واملهملة  املهجورة  املباين  مالك  اأبوظبي  مدينة  بلدية  دعت 
املباين  ب�ساأن هذه  الت�سحيحية  الإج��راءات  اتخاذ  اأهمية  اإىل  و�سواحيها 
كونها  املباين  اأو���س��اع  لت�سوية  املخت�سة  واجل��ه��ات  البلدية  مع  والتعاون 
املتمثل  خطرها  اإىل  بالإ�سافة  للمدينة،  العام  املظهر  ت�سويه  يف  ت�ساهم 
لالأخطار  م�����س��دراً  وك��ون��ه��ا  ال�����س��ك��ان،  ب��اإزع��اج  والت�سبب  البيئة  بتلويث 

ال�سحية، وتهدد �سالمة القاطنني بجوارها.
فريق  رئي�س  الهاجري  املهند�س جمعة حممد  ك�سف  الإط��ار  ه��ذا  �سمن 

عمل الأعمال الرابية يف بلدية مدينة اأبوظبي اأن البلدية اأجنزت حتى 
الآن هدم 220 مبنى مهجوراً، يف الوقت الذي �سدرت فيه قرارات باإزالة 

. مهجوراً  مبنى   272
م�سرياً كذلك اإىل اأن هناك 37 مبنى حتت الهدم حاليا، بينما األغت هدم 

الدرا�سة.  حتت  اثنني  مبنيني  وو�سعت  مبنى،   13
كما ر�سدت البلدية عددا من املباين املهملة يف كل مدينة اأبوظبي واملناطق 
بني  وتباينت  الوثبة،  ومركز  م�سفح،  مركز  اخت�سا�سات  �سمن  الواقعة 
و�سكن  �سكنية،  وم��ب��اٍن  جتارية  وحم��الت  وم��ب��اٍن  مظللة،  �سناعية  اأر���س 
�سعبي، وتقوم البلدية بدرا�سة هذه احلالت لتخاذ الإجراءات املتطابقة 

مع اللوائح والقوانني املعمول بها ب�ساأن تنظيم اأعمال البناء يف اأبوظبي.
مناطق  �سملت  املا�سية  الفرة  خالل  الهدم  حركة  اأن  الهاجري  واأو�سح 
ب��اأب��وظ��ب��ي - )حمالت  ال�����س��ي��ادي��ن  ال��ق��دمي��ة، ويف م��ي��ن��اء  ال�����س��م��ح��ة  يف 
جتارية(،واحلو�س 50W، وجزيرة اأبوظبي غرب، وغرب 50، وحو�س 

�سرق 14 يف جزيرة اأبوظبي، ويف املنطقة احلرة.
 على ال�سعيد ذاته تقوم البلدية ب�سكل دوري بالك�سف على املباين املهجورة 
وامل�سوهة للمظهر العام، واإعداد تقارير لتقييم حالة املباين ورفعها اإىل 
املباين التي مل  ال��الزم حيال  املباين املهجورة لتخاذ  الك�سف على  جلنة 
ي�ستجب مالكها بعد انق�ساء مهلة الإخطار، كما تتوىل جلنة الك�سف على 

املباين املهجورة وامل�سوهة للمظهر العام درا�سة التقارير املرفوعة واإعداد 
التو�سيات ب�ساأن املباين ح�سب عمل اللجنة.

للقانون بحق مالكي تلك  البلدية وفقاً  التي تتخذها  وحول الإج��راءات 
للمظهر  وامل�سوهة  املاأهولة  املباين  اأن  الهاجري  فاأو�سح  املهملة،  الأبنية 
و�سرورة  باأهمية  مالكها  اإن���ذار  يتم  والتاأهيل  لل�سيانة  والقابلة  العام 
املهلة  خ��الل  املطلوبة  ال�سيانة  باأعمال  القيام  ع��دم  ح��ال  ويف  �سيانتها، 
والقوانني  اللوائح  ح�سب  خمالفة  اإليهم  البلدية  توجه  لهم  املمنوحة 
الإج����راءات  لإت��خ��اذ  البلدية  نيابة  اإىل  وحتويلها  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا  امل��رع��ي��ة 

القانونية الالزمة، و�سول اإىل مرحلة الإزالة التامة.

بقيمة اإجمالية للم�شروع تبلغ 10 ماليني درهم

بدء اإجناز املرحلة الأوىل من »م�ساعي اخلري« ل�سيانة م�ساكن امل�ستفيدين من ال�سمان الجتماعي
•• دبي –الفجر:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
بالتعاون مع دبي القاب�سة وبلدية 
دبي عن بدء تنفيذ املرحلة الأوىل 
اخلري«التي  »م�ساعي  م��ب��ادرة  من 
املا�سي،  ي��ون��ي��و  يف  اإط���الق���ه���ا  مت 
وتهدف اإىل �سيانة وترميم وتهيئة 
من  امل�ستفيدين  م��ن  ع��دد  م��ن��ازل 
من  والأ�سر  الجتماعي،  ال�سمان 
مناطق  يف  امل���ح���دود،  ال��دخ��ل  ذوي 
اإجمالية  بقيمة  دب���ي،  اإم����ارة  م��ن 
تقدر بع�سرة ماليني درهم.  وتاأتي 
هذه املبادرة تزامناً مع »عام زايد«، 
ت���وج���ه���ات حكومة  م���ع  ومت���ا����س���ي���اً 
العي�س  الإم����ارات يف حتقيق  دول��ة 
وحتقيقاً  الدولة،  ملواطني  الكرمي 
لروؤية الإمارات2021 وموؤ�سرات 
تعزيز  يف  ال���وط���ن���ي���ة  الأج������ن������دة 
والتالحم  الأ�����س����ري  ال����س���ت���ق���رار 
مقومات  وت�����وف�����ري  امل���ج���ت���م���ع���ي، 
ملفهوم  وتر�سيخاً  الكرمية،  احلياة 
امل�سوؤولية املجتمعية بني املوؤ�س�سات 

احلكومية والقطاع اخلا�س.
وتغطي املرحلة الأوىل من املبادرة 
م�ساكن يف كل من منطقة جمريا، 
�سيتم  حيث  املطينة،  وع��ود  وح��ت��ا، 
بهذه  الأع��م��ال  تنفيذ  يف  املبا�سرة 

امل�ساكن خالل الفرة املقبلة.
وح�����ول ه����ذا ال�������س���اأن ����س���رح خالد 
املالك، الرئي�س التنفيذي للعقارات 

�ساأنه  م����ن  م����ا  وه�����و  الإم������������ارات، 
الجتماعية  التنمية  عجلة  دف���ع 

وا�ستدامتها يف الدولة.
وقال �سعاته« اإن ال�سكن يعترب اأحد 
الحتياجات الرئي�سية للمواطنني 
ال�سمان  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  م���ن 
الج���ت���م���اع���ي والأ������س�����ر م����ن ذوي 
الدخل املحدود، ح�سب ما ر�سدته 
وبراجمها  ت��ق��اري��ره��ا  يف  ال�����وزارة 
الرامية اإىل دعم ا�ستقرار جمتمع 

دولة الإمارات.
تعزيز  اأهمية  اإىل  �سعادته  واأ���س��ار 
املجتمعية  امل�������س���وؤول���ي���ة  ث���ق���اف���ة 
املوؤ�س�سات  �سعي  من  ينطلق  ال��ذي 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  وال�����س��رك��ات 
ال���ع���م���ل اخل����ا�����س ل���ل���م���وازن���ة بني 
الربحية  الربحية وغري  الأن�سطة 
ال��ت��ي ت��ع��ود ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع بالنفع 
والفائدة، من خالل تبني حمالت 
تطوعية  جم��ت��م��ع��ي��ة  وم�����ب�����ادرات 

يف دبي القاب�سة: »ي�سعدنا اإطالق 
م���ب���ادرات ب��ه��ذا احل��ج��م م��ع وزارة 
تنمية املجتمع وبلدية دبي لتعزيز 
ال�ستقرار الأ�سري لأبناء جمتمعنا 
امل���ح���دود، حيث  ال��دخ��ل  م��ن ذوي 
خ�����س�����س��ن��ا ع�����س��رة م���الي���ني درهم 
و�سيانة  ت��رم��ي��م  عملية  ل��ت��م��وي��ل 
امل��واط��ن��ني يف مناطق عدة  م��ن��ازل 
التزامنا  م��ن  دب��ي كجزء  اإم���ارة  يف 
الرا�سخ بامل�سوؤولية الجتماعية«.  

نا�سر  ����س���ع���ادة  اأك�������د  ج���ه���ت���ه  م����ن 
ل�سوؤون  م�ساعد  وك��ي��ل  اإ���س��م��اع��ي��ل 
الرعاية الجتماعية بوزارة تنمية 
املجتمع اأن مبادرة »م�ساعي اخلري« 
تعزز ال�سراكة وتكامل الأدوار بني 
وخمتلف  احل���ك���وم���ي���ة  اجل�����ه�����ات 
ال��ق��ط��اع��ات يف ال���دول���ة، م��ا يدعم 
تر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية 
منظومة  يف  اأ�سا�سية  قيمة  كونها 
دولة  جمتمع  يف  الرا�سخة  القيم 

لب الر�سالة  واإن�سانية، تدخل يف �سُ
وتعك�س  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الفرد  جت��اه  وم�سوؤوليتها  قيمها 
اإذ نثني على دور  واملجتمع، ونحن 
دبي  وبلدية  القاب�سة  دب��ي  �سركة 
يف  دوره���م  تفعيل  على  وحر�سهم 
احتياجات  وتلبية  املجتمع  تنمية 
الأ�سر من خالل التعاون امل�سرك 
ب���ي���ن���ن���ا وب���ي���ن���ه���م. وت���ع���ت���رب ه���ذه 
لت�سجيع  ق���وي���اً  ح���اف���زا  ال�����س��راك��ة 
م�ساركة اجلميع من �ستى املجالت 
املبادرات  اأف�����س��ل  ل��ت��ق��دمي  وداف���ع���اً 
التي  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة،  واخل������دم������ات 
تر�سيخ  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  م��ن 
الإم����ارات يف خمتلف  دول���ة  مكانة 

النطاقات«.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال امل��ه��ن��د���س جابر 
اأحمد اآل علي مدير اإدارة ال�سيانة 
يف بلدية دبي »�سكلت اإدارة ال�سيانة 
عمل  فريق  دب��ي  بلدية  يف  العامة 

مهند�سني  ع�������س���رة  م�����ن  م����ك����ون 
لتقييم  خم��ت��ل��ف��ة  ب��اخ��ت�����س��ا���س��ات 
اأن�����ه ويف اإط����ار  امل�����س��اك��ن، م����وؤك����داً 
حر�س البلدية على تنفيذ روؤيتها 
وم�ستدامة«  �سعيدة  مدينة  »ب��ن��اء 
لإ�سعاد  ال�سراتيجية  وخططها 

�ستقوم  الإم����������ارة،  يف  امل���واط���ن���ني 
مع  والتن�سيق  بالتوا�سل  البلدية 
دبي  و�سركة  املجتمع  تنمية  وزارة 
»م�ساعي  مبادرة  لتنفيذ  القاب�سة 
اخلري« واأي مبادرات اأخرى ت�سب 

يف م�سلحة الوطن واملواطن.

اكت�ساف امل�ستقبل: طالب اإماراتيون من املعهد 
البرتويل يقومون بجولة درا�سية يف اأملانيا

•• اأبوظبي – كا�صل- الفجر:

طالب من خمتلف التخ�س�سات الهند�سية من املعهد البرويل يف اأبوظبي  
انطلقت  فينر�سهال.  �سركة  قبل  من  مدعومة  اأملانيا  يف  درا�سية  بجولة 
الأح���د )29  ي��وم  اأمل��ان��ي��ا«   نع يف  ت��رك��ز على تكنولوجيا »�سُ ال��ت��ي  اجل��ول��ة 
 .)2018 اأغ�سط�س  القادم )4  ال�سبت  2018( وت�ستمر حتى يوم  يوليو 
يتعرف الطالب خالل هذه اجلولة على احللول اجلديدة لقت�ساد الطاقة 
اإىل  بالإ�سافة  احلديثة  التقنيات  لتكنولوجيا  البحثية  املقاربات  الأمل��اين، 
اأي�ساً  النفط والغاز. �سيطلع الطالب  وانتاج  الطرق اجلديدة ل�ستك�ساف 
خالل  من  الكيميائية  ال�سناعات  يف  والغاز  النفط  ا�ستخدام  كيفية  على 
اأكرب  من  وواح���دة  فينر�سهال  ل�سركة  الأم  ال�سركة  با�سف،  �سركة  زي��ارة 
مواقع اإنتاج الكيماويات يف اأوروب��ا.   يقول الدكتور اأوفه زالغه، مدير عام 
بها  تقوم  التي  اخلام�سة  امل��رة  »اإنها  الأو���س��ط:  ال�سرق  فينر�سهال  �سركة 
وي�سيف:  اأمل��ان��ي��ا«  يف  ال��ب��رويل  املعهد  م��ن  ط��الب  با�ستقبال  فينر�سهال 
على  كثب  عن  ليطلعوا  للطالب  رائعة  فر�سة  الدرا�سية  اجلولة  »ت�سكل 
ع��ام��اً من   80 م��ن  ب��اأك��ر  التي تزخر  ت��اري��خ وخ���ربات �سركة فينر�سهال 
ا�ستك�ساف واإنتاج النفط والغاز. �سي�ساهم ذلك بال �سك  اخلربة يف جمال 
اإن  بكفاءة.  الطبيعية  امل��وارد  اإدارة  باأ�ساليب  ومعرفتهم  درا�ستهم  اإث��راء  يف 
تطوير اخلربات املحلية ودعم »اأجيال امل�ستقبل« من املهند�سني هي م�ساألة 
اأبوظبي.  يف  واأي�ساً  العامل  حول  لفينر�سهال  بالن�سبة  بالغة  اأهمية  ذات 
وت�سكيل  هيكلة  يف  للم�ساعدة  واملبدعة  الفتية  املواهب  ه��ذه  ملثل  �سنحتاج 
اأيام،   8 ت�ستغرق  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة،  اجل��ول��ة  �ستتيح  �سناعتنا«.   م�ستقبل 
الفر�سة اأمام الطالب الإماراتيني لزيارة عدة مواقع يف اأملانيا. بداأت رحلة 
على  ح�سلوا  حيث  برلني  يف  فينر�سهال  �سركة  مقر  بزيارة  ال�ستك�ساف 
ملحة عن ال�سركة وما يجعلها �سريكاً موثوقاً لتطوير امل�ساريع يف الإمارات 
املتحدة. بعد ذلك �سيقومون بزيارة عدة مراكز تعليمية وبحثية  العربية 
ليطلعوا على اأحدث الدرا�سات التي تتناول موا�سيع الطاقة قبل الو�سول 
اإىل بلدة »بارن�ستورف« الأملانية حيث �سيقومون بزيارة مركز فينر�سهال 
الت�سغيلي ويطلعون على كيفية قيام ال�سركة بالتنقيب عن املوارد الطبيعية 
يف  »لودفيغ�سهافن«  مدينة  اإىل  اأي�ساً  الطالب  ي�سافر  و�سوف  واإنتاجها. 
لفينر�سهال  الأم  ال�سركة  وهي  »با�سف«  على  للتعرف  اأملانيا  غرب  جنوب 
العلمي مع  التعاون  العامل. فبف�سل  الكيماويات يف  اأكرب منتجي  واإح��دى 
التكنولوجية  الرباعة  يف  رائ��دة  فينر�سهال  تعترب  »با�سف«،  الأم  ال�سركة 

نع يف اأملانيا« يف قطاع النفط والغاز.  التي حتمل عالمة »�سُ
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العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املزرع لال�سترياد والتجارة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1018269 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد نا�سر حممد املر الزعابي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد نا�سر حممد املر الزعابي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي �سامل �سعيد الزعابي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.40 اىل 0.20*0.50
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة املزرع لال�سترياد والتجارة
AL MIZRA IMPORTING & TRADING COMPANY

 اىل/املزرع لال�سترياد والتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL MIZRA IMPORTING & TRADING COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمارت كود بلدر للمقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2238865 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل �سالح احمد �سالح امل�سجري %2

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سالح حممد علي �سامل عو�س من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سالح حممد علي �سامل عو�س من 100% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي حممد علي �سامل بن �سميدع %49
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 0.20*0.50
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جتاري من/�سمارت كود بلدر للمقاولت العامة
SMART CODE BUILDER GENERAL CONTRACTING

 اىل/�سمارت كود بلدر للمقاولت العامة ذ.م.م
SMART CODE BUILDER GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
للنقليات  ال�س�����ادة/فورتك�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامه رخ�سة رقم:CN 2446468 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف حممد خليفه حممد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل البرة املاهرة 

للخياطة رخ�سة رقم:CN 1047956 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن غيث �سامل غيث �سامل غيث احلو�سني %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كمال باد�ساه خيال باد�ساه

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل �سامل �سيف الفال�سي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فريتيغو كافيه لوجن 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1882897 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة بطي �سعيد خمي�س �سعيد الكتبي %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يا�سني مزور مزور
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايهاب احمد لتجارة قطع 

غيار ال�سيارات ذ.م.م 
رخ�سة رقم:CN 1288129 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يو�سف �سامل ح�سن �سامل احلمادي %51

تعديل ن�سب ال�سركاء/رفاعي عمر ادري�س حممد من 24% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايهاب احمد حامد ف�سيل

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن مبارك عبداهلل اخلمريي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
ال�سرق  النابيب  ال�س�����ادة/منتجات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الو�سط  رخ�سة رقم:1058540 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/منتجات النابيب ال�سرق الو�سط
PIPE PRODUCTS MIDDLE EAST

 اىل/انر جلوبال خلدمات الطاقة
INTER GLOBAL ENERGY SERVICES

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عيادة الكنان لطب ال�سنان 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1071755 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/عيادة الكنان لطب ال�سنان ذ.م.م
AL KINAN DENTAL MEDICAL CLINIC LLC

 اىل/مركز كلينيكا �سمايل لطب ال�سنان ذ.م.م
CLINICA SMILE DENTAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/النجم  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

امل�سيء للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 2264926 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ايوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمجوهرات
رخ�سة رقم:CN 1038035 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
كوزمو  التجاري:مركز  بال�سم   CN رقم:1267701 
تعديل  طلب  بالغاء  رجال  للتجميل  انرنا�سيونال 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:الدروي�س  بال�سم   CN رقم:1018397 
للخ�سار والفواكه بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/املقيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كهرباء ال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1182322   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي احمد فريد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون زهرة الفاحت 
للحالقة رخ�سة رقم:CN 1409444   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد زايد عبيد را�سد الكعبي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر مانع م�سبح العزيزي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج وادي افغان�ستان 

لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1121461   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي احمد فريد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
الفغاين  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�سليح كهرباء وراديرات ال�سيارات ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1150439   قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل جنزل عبداهلل البلو�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد علي احمد فريد

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد �سامل لتجارة قطع غيار ال�سيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اجلديدة رخ�سة رقم:1137823 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سامل بن احمد ح�سني %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة عبدالرحمن احمد عبيدان احلمادي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سامل بن احمد ح�سني

تعديل وكيل خدمات/حذف خليفة عبدالرحمن احمد عبيدان احلمادي
تعديل راأ�س املال/ من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*4
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/حممد �سامل لتجارة قطع غيار ال�سيارات اجلديدة 
MOHAMMED SALEM AUTO SPARE PARTS

 اىل/ديلفريو لتجارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات ذ.م.م
DELIVEROO AUTO NEW SPARTS TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سباح النجوم لل�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1034859 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احلاج حميد بخيت �سياح املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س �سيف احمد حممد هميلة املزروعي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات هي كول

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1370631 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*8 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري من/مرطبات هي كول 
HIGH COOL REFRESHMENT

 اىل/مطعم هي كول
HIGH COOL RESTAURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 281505    بتاريخ:   23 / 10 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م : جوهرة للمجوهرات  �س.ذ.م.م.      
وعنوانه:     �س.ب  85583، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها والب�سائع امل�سنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�سنفة يف فئات 

اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت والزمن الدقيقة..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�سف العالمة:  " حروف   HOROFEE    "   بحروف  عربية  و  لتينية ب�سكل مميز بالألوان الأحمر 
و الأبي�س و الأ�سود ب�سكل مميز.   

ال�س��راطات:  
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر: 

ت��وا���س��ل ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 
العيون«  لفح�س  »ن��ور  الطبية  حملتها 
العام  الأول من  الربع  اأطلقتها يف  التي 
اجلاري بالتعاون مع موؤ�س�سة نور دبي، 
ال��ه��ادف��ة لتقدمي  »ري����ف����ويل«،  و���س��رك��ة 
ف��ح�����س جم����اين مل��وظ��ف��ي ���س��رط��ة دبي 
حول مر�س املياه الزرقاء » اجللوكوما«، 
العام  ه��ذا  نهاية  حتى  احلملة  وت�ستمر 
ومراكز  العامة  الإدارات  كافة  لتغطي 

ال�سرطة يف الإمارة.
اخلياط  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  النقيب  وق���ال 
يف  العيادات  رئي�س  العيون،  اخت�سا�سي 
املركز ال�سحي ل�سرطة دبي، اإن احلملة 
و�سلت اليوم اإىل مركز �سرطة املرقبات 
الفح�س  ل���ت���ق���دمي  م�����س��ريت��ه��ا  ���س��م��ن 
م�سريا  القيادة،  موظفي  لكافة  املجاين 
اإىل متكنهم من فح�س اأكر من 800 

موظف منذ اإطالقها وحتى الآن.
احلملة  ه��ذه  اأن  اخلياط  النقيب  واأك��د 

تاأتي �سمن املبادرات التي يطلقها املركز 
بالتزامن مع »عام زايد«، وتعزيزا لنهج 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب 
اهلل ثراه الذي اأ�س�س وطنا را�سخا متحد 

بدورنا  ونحن  الإن�سان،  قوامه  الأرك��ان 
ون�����س��ت��ذك��ر ماآثره  ع��ل��ى خ���ط���اه  ن�����س��ري 
تخّلد  وجمتمعية  اإن�����س��ان��ي��ة  مب���ب���ادرات 

قيمه ومبادئه العظيمة.

وتابع النقيب اخلياط باأن احلملة تاأتي 
اأي�ساً �سمن �سل�سلة الربامج واحلمالت 
ال��ط��ب��ي��ة وال���ت���وع���وي���ة ال���ت���ي ي���ق���وم بها 
العامة  ال��ق��ي��ادة  منت�سبي  جت���اه  امل��رك��ز 

�سركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
ال�سراتيجيني من اجلهات احلكومية 
واخل����ا�����س����ة، وذل�������ك ب����ه����دف ال���وق���اي���ة 
العيون،  ت�����س��ي��ب  ال��ت��ي  الأم����را�����س  م���ن 
والتوعية بها، والك�سف عنها يف املراحل 
املبكرة، وتقدمي العالجات الالزمة لها 

وفقاً ملا تقت�سيه حالة كل مري�س.
تت�سمن  احل��م��ل��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  وب�����نّي 
مفيدة  ون�������س���ائ���ح  م���ع���ل���وم���ات  ت���ق���دمي 
العيون  اأم����را�����س  م���ن  ال���وق���اي���ة  ح����ول 
وط���رق ع��الج��ه��ا، وت��ق��دمي ال��ع��دي��د من 
ال�ست�سارات والفحو�س الطبية ل�سيما 
وهو  “اجللوكوما”  مب��ر���س  يتعلق  م��ا 
ارتفاع  ح���ال  يف  ال��ع��ني،  ي�سيب  م��ر���س 
�سغط الدم فيها ما ُيحدث �سغطا على 
الع�سب الب�سري وقد يوؤدي اإىل فقدان 
نوعني،  اإىل  امل��ر���س  وينق�سم  ال��ب�����س��ر، 
وجلوكوما  املفتوحة  ال��زاوي��ة  جلوكوما 
لقت  احلملة  اأن  موؤكدا  الزاوية،  مغلق 
جت��اوب��اً وت��ف��اع��ال م��ن م��وظ��ف��ي �سرطة 

دبي.

•• دبي –الفجر:

اأهلي  افتتح �سعادة عبدالرحيم ح�سني 
املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�س�سي 
وبح�سور  دب����ي،  مب��ح��اك��م  والت�������س���ال 
الت�سال  اإدارة  ال�سويدي مدير  رو�سة 
واإميان  بالإنابة،  املوؤ�س�سي  والت�سويق 
املوظفني  اإ�سعاد  فريق  رئي�س  م�سبح 
ال�سعادة«  »م��ف��ت��اح  م��ع��ر���س  ب���الإن���اب���ة، 
املوظفني  اإ���س��ع��اد  ف��ري��ق  ينظمه  ال���ذي 
يف حماكم دبي، وذلك �سعياً على اإ�سعاد 
التعاون  تعزيز  خ��الل  م��ن  موظفيها، 
مع  ال�سراتيجية  ال�سراكات  وتفعيل 
واخلا�سة،  احلكومية  القطاعات  ك��ل 
اأرق��ى اخلدمات ملوظفي  توفري  بهدف 
املعر�س  خ�����الل  ومت  دب������ي.  حم���اك���م 
اخلا�سة  ال���ع���رو����س  ب���اآخ���ر  ال��ت��ع��ري��ف 
ب��ف�����س��ل ال�����س��ي��ف، ح��ي��ث ���س��ارك��ت عدة 
 ،Osn، Damak ب��ي��ن��ه��ا:  ج��ه��ات 

 Abbott ،الهدية لل�سياحة وال�سفر
نيوتر�سن،  دك���ت���ور   ،nutrition

 Bel clinic، Gardynia
 ،laser cosmetic center

 Img، ،جم��م��وع��ة ف��ن��ادق ج��ب��ل ع��ل��ي
 Mach ،برج العرب ،Wild widi

ب�سمة  م��رك��ز   ،auto services
الطبي،  امل��اري��ا  جممع  الطبي،  احلياة 
املتحركة،  للهواتف  الذهبي  الربن�س 
 Master mind event،
جهته  م�����ن   .BB60 watch
فريق  رئي�س  م�سبح  اإمي���ان  اأو���س��ح��ت 
اإ�سعاد املوظفني بالإنابة، اأهمية توفري 
اخلدمات املتميزة ملوظفي الدائرة من 
لتقدمي  ال�سركات  م��ع  التعاون  خ��الل 
اأف�سل العرو�س، حيث ت�سعى ال�سركات 
من  املزايا  اأف�سل  تقدمي  اإىل  امل�ساركة 
العديد  وعر�س  الأ�سعار  خف�س  حيث 
م����ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ت���ه���م امل���وظ���ف، 
واأك��دت م�سبح على حر�س مدير عام 
بالعن�سر  اله��ت��م��ام  دب��ي على  حم��اك��م 
وت���وف���ري خ���دم���ات مميزة  ال���ب�������س���ري، 
اأعلى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب���ر����س���اه���م،  حت���ظ���ى 
م�����س��ت��وي��ات ال��ر���س��ا ال��وظ��ي��ف��ي، ورفع 

موؤ�سر ال�سعادة لديهم.

•• اأبوظبي-وام:

تدريبية  دورة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظم 
له  التابع  الأجنة  ونقل  ال�سطناعي  التلقيح  ق�سم  يف 
العقم  وع��الج  اخل�سوبة  ا�سطرابات  ت�سخي�س  ح��ول 
والأبقار  “الإبل  املزرعة  حيوانات  يف  احلمل  وفح�س 
من  وطالبة  طالبا   16 مب�ساركة  واملاعز”  وال�����س��اأن 
وكليات  البيطري  الطب  تخ�س�س  الإم���ارات  جامعة 
التقنية العليا تخ�س�س العلوم البيطرية و�ستة اأطباء 

بيطريني من فريق عمل اجلهاز.
اأهم  م��ن  متكينهم  اإىل  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورة  وت��ه��دف 

عمليات  يف  اجل��ي��دة  وامل��م��ار���س��ات  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
الأ�ساليب  واأحدث  الأجنة  ونقل  ال�سطناعي  التلقيح 
اخل�سوبة  و�سعف  العقم  م�ساكل  مواجهة  يف  املتبعة 
احليوان  �ساللت  حت�سني  وطرق  املزرعة  حيوانات  يف 

بالتلقيح ال�سطناعي.
وتطرقت الدورة - خالل عر�س قدمه املهند�س علي 
اإدارة  اأق�سام  اأن�سطة  لأه��م   - الق�سم  مدير  العبيديل 
التلقيح  ق�سم  وم��ه��ام  ع���ام  ب�سكل  احل��ي��واين  الإن���ت���اج 

ال�سطناعي ونقل الأجنة ب�سكل خا�س .
الق�سم دورة يف نقل الأج��ن��ة يف الإبل  اأط��ب��اء  كما ق��دم 
بالإ�سافة  الأب��ق��ار  يف  ال�سطناعي  التلقيح  وخ��دم��ة 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأه���م ���س��اللت الإب����ل وال�����س��اأن واملاعز 
العمرية  امل���راح���ل  يف  احل��ي��وان��ات  وت�سمية  والأب���ق���ار 
ب��رت��ي��ب احلظائر  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة وال��ت��و���س��ي��ات 

والتغذية املتوازنة.
امله��ام  طبيعة  ع��ن  مف�سل  �سرح  اإىل  الطلبة  وا�ستمع 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ع��������الج ح����الت ف���ق���دان اخل�����س��وب��ة ونقل 
حليوانات  ال�سطناعي  والتلقيح  الإب���ل  يف  الأجن��ة 
تنمية  يف  ال�سطناعي  التلقيح  عملية  ودور  امل��زرع��ة 
ال�������س���اللت وخدمات  ال�����روة احل��ي��وان��ي��ة وحت�����س��ني 
التلقيح التي يوفرها اجلهاز و�ساللت فحول الأبقار 
املتميزة  الإن��اث  اختيار  كيفية  اإىل  بالإ�سافة  املتوفرة 

املناط  العملي  اجل��زء  بتطبيق  قاموا  حيث  و�سفاتها 
ال��ق�����س��م م��ب��دي��ن اهتمامهم  اأط���ب���اء  ب��ه��م ع���ن ط��ري��ق 

ورغبتهم بال�ستفادة من جميع النواحي العملية.
وت��اأت��ي ه���ذه ال����دورة يف اإط����ار ال��ت��ع��اون امل�����س��رك بني 
موؤ�س�سات علمية وبحثية على م�ستوى الدولة واجلهاز 
بهدف تبادل اخلربات واملعلومات التي ت�سهم يف تنمية 
الروة احليوانية واملحافظة عليه���ا من خالل تطبيق 
اأف�سل املمار�سات العاملية والرويج لها وتاأهيل الكوادر 
الب�سرية املواطنة يف جمالت الطب البيطري والعلوم 
الكفاءات  م��ن  اجل��ه��از  متطلبات  تلبية  و  البيطرية 

الب�سرية.

اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم دورة تدريبية لطلبة جامعيني

•• دبي-الفجر: 

ت���ت���واىل م���ف���اج���اآت ���س��رط��ة دب����ي مع 
ال�سباط  م��ر���س��ح��ي  دورة  ان���ط���الق 
الدفعة 30، ودورة مر�سحي ال�سباط 
والتي  الن�سائي،  العن�سر   3 الدفعة 
نادي  يف  اأغ�سط�س   9 حتى  ت�ستمر 
حتت  ال��ق��ره��ود،  مبنطقة  ال�سباط 
�سعار »منكم الطموح ومنا امل�ستقبل«، 
حيث مل تقت�سر حكاية التميز على 
�سعيدة«  عمل  »مقابلة  اأول  تد�سني 
عاملياً يف عام زايد، بل امتدت لت�سمل 
باملمار�سات  ج����ذري  ت��غ��ي��ري  اإح�����داث 
تنفيذ  يف  املتبعة  الروتينية  العاملية 
اإطالق  وذلك عرب  العمل،  مقابالت 
القيادة العامة ل�سرطة دبي، خدمات 
الت�سجيل  للمر�سحني  ت��ت��ي��ح  ذك��ي��ة 
وتوقيت  ي����وم  ُب���ع���د، وحت���دي���د  ع���ن 
مقابالتهم، وذلك مراعاة لظروفهم 
وارت��ب��اط��ات��ه��م الج��ت��م��اع��ي��ة، ومبا 
وال�سعادة  ب��الرت��ي��اح  �سعورهم  يعزز 
خلو�س  ال��ن��ف�����س��ي��ة  وج���اه���زي���ت���ه���م 
الأوىل  ه���ي  ���س��اب��ق��ة  يف  ال���ت���ج���رب���ة، 
�ساهمت  وع��امل��ي��اً،  حملياً  نوعها  م��ن 
معدلت  اأعلى  دب��ي  �سرطة  بتحقيق 

التحفيز الب�سري يف 2018. 
نقلة ا�ستثنائية

اأحمد  ال���ل���واء ط���ي���ار  ���س��ع��ادة  ت��ف��ق��د 
حم���م���د ب����ن ث�������اين، ال���ق���ائ���د ال���ع���ام 
بح�سور  ب���ال���وك���ال���ة،  دب����ي  ل�����س��رط��ة 
اجل��������الف، مدير  ج����م����ال  ال���ع���م���ي���د 
الإداري�����ة  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
التعيني  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  ب���ال���ن���ي���اب���ة، 
�سالح  ال��دك��ت��ور  والعميد  والإي���ف���اد، 
للموارد  العامة  الإدارة  مدير  م��راد، 
جميلة  وامل��ق��دم  بالنيابة،  الب�سرية 
الن�ساء،  �سجن  اإدارة  مدير  الزعابي، 
معهد  مدير  ال���زري،  نا�سر  وامل��ق��دم 
دبي،  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��دري��ب يف 

والرائد حمد بن دعفو�س املن�سوري، 
والتوظيف،  الخ��ت��ي��ار  اإدارة  م��دي��ر 
اأم�س، قاعات الت�سجيل والختبارات 
واأرك�����������ان م���ع���ر����س »الإي����ج����اب����ي����ة«، 
املر�سحني  راح����ة  ع��ل��ى  ل��الط��م��ئ��ن��ان 
وامل���ر����س���ح���ات، وق������ال: حت��ظ��ى دورة 
م��ر���س��ح��ي ال�����س��ب��اط ال��دف��ع��ة 30، 
الدفعة  ال�����س��ب��اط  م��ر���س��ح��ي  ودورة 
لعام 2018- الن�سائي،  العن�سر   3
قبل  م��ن  ك��ب��ري  ب��اه��ت��م��ام   ،2019
املري،  خليفة  عبداهلل  اللواء  �سعادة 
القائد العام ل�سرطة دبي، كونها تعد 

�سُيلهم  وجن��اح��ه��ا  ا�ستثنائية،  نقلة 
بال �سك املوؤ�س�سات وال�سركات حملياً 
اأ�ساليب  لت���ب���اع  وع���امل���ي���اً،  وع���رب���ي���اً 

جديدة يف جمال التحفيز الب�سري.
انت�سار وا�سع

وق����ال ال��ع��م��ي��د اأح���م���د رف���ي���ع، مدير 
الب�سرية:  ل��ل��م��وارد  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
املر�سحني  ت�سجيل  اإع��الن��ات  حققت 
ال���رق���م���ي���ة، ت���ف���اع���اًل ك����ب����رياً، حيث 
»م�ساهدة  األ����ف   250 ال����  جت����اوزت 
»ان�����س��ت��غ��رام«، ويعود  م��وق��ع  ع��ل��ى   «
اإىل  ال��وا���س��ع،  ان��ت�����س��اره��ا  يف  الف�سل 

اخلطة الإعالمية والت�سويقية التي 
متيز  مكامن  لتعك�س  بدقة  ممت  �سُ
باختيار  اخل��ا���س��ة  اجل���دي���دة  احُل��ل��ة 
مبا  وتربزها  واملر�سحات،  املر�سحني 

يليق مبكانة �سرطة دبي العاملية.  
ممار�سات قدمية 

ال�سنوات  خالل  العادة  جرت  وتابع: 
اأن يتم التوا�سل مع جميع  املا�سية، 
للح�سور  وامل��ت��ق��دم��ات،  امل��ت��ق��دم��ني 
دبي،  ���س��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة  اإىل  ب���اك���راً 
�سمن موعد وتوقيت حمدد للجميع، 
ومقابلة  ال��ت�����س��ج��ي��ل،  ب��ه��دف  وذل����ك 
املر�سحني  وت��ق��ي��ي��م  اخ���ت���ب���ار  جل��ن��ة 
وامل��ر���س��ح��ات، وق��د كنا ن��رى يف ذلك 
للممار�سات  مواكبة  حينها  الأ�سلوب 
التقليدية املتبعة يف املقابالت، كونه 
اأداء الطلبة  يتيح لنا اختبار حقيقة 
والطالبات، ل�سيما واإنه كان عليهم 
مقابلة  قبل  �ساعة  لنحو  الن��ت��ظ��ار 
اللجنة، وقد كان ذلك كفياًل ملعرفة 
ال�سجر  م�����س��اع��ر  حت����ت  ���س��ل��وك��ه��م 
يولده  ال���ذي  وال��ت��وت��ر  القلق  ورمب���ا 

النتظار.
اإجناز عاملي

وت���اب���ع: ب��ع��د اط��الع��ن��ا ع��ل��ى اأح���دث 
تناولت  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال���درا����س���ات 
بالقلق  الإح�������س���ا����س  ب���ني  ال���ع���الق���ة 

الإن�سان  تفكري  وط��ري��ق��ة  وال��ت��وت��ر، 
اآلية  اإيقاف  القيادة  ق��ررت  و�سلوكه، 
العمل القدمية رغم رواجها العاملي، 
واب��ت��ك��ار ن��ه��ج ع��م��ل��ي حم��ل��ي، يحقق 
وا�ستثماراً  جديداً،  عاملياً  اإجن��ازاً  لنا 
ال�سابة،  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ك��وادر  اأف�����س��ل 
والتوتر واخلوف  القلق  واإن  ل�سيما 
ي��ح��ول دون قدرة  ك��ث��رية  اأح���ي���ان  يف 
املر�سح على التعبري عن نف�سه، حيث 
الع�سكرية  الأج��واء  ب�سبب  ي�سطرب 
الأوىل  للمرة  التي يختربها  املهيبة 
اإقناع اللجنة  يف حياته،  ويعجز عن 
مب��ه��ارات��ه وخ���ربات���ه، م���ا ي��ق��ود اإىل 
الظروف  حت��ت  اأن���ه  رغ��م  ا�ستبعاده، 
العادية اخلالية من التوتر، �سخ�س 
على قدر كبري من املزايا ال�سخ�سية 
والفكرية واملهارات، وهنا �سيربز دور 
له  �سيخ�سع  ال��ذي  الذكي،  الختبار 
املقابالت  جلنة  يعني  مب��ا  الطلبة، 

على اتخاذ قرار من�سف و�سليم.   
مراحل الت�سجيل

وحت���دث ال���رائ���د ح��م��د ب��ن دعفو�س 
الختيار  اإدارة  م��دي��ر  امل��ن�����س��وري، 
ت�سجيل  م���راح���ل  ع���ن  وال��ت��وظ��ي��ف، 
العام،  ه���ذا  وامل��ر���س��ح��ات  امل��ر���س��ح��ني 
عن  بالت�سجيل  ت��ب��داأ  اأن��ه��ا  مو�سحاً 
اأو موقع  ال�سخ�سي  طريق احل�سور 

�سرطة دبي، يلي ذلك اأخذ جولة يف 
ُينظم  ال���ذي  »الإي��ج��اب��ي��ة«،  معر�س 
خمتلف  مب�����س��ارك��ة  الأوىل،  ل��ل��م��رة 
وجمال�سها،  دب����ي  ���س��رط��ة  اإدارات 
وذلك مبا يعزز نقا�سات اإيجابية بني 
موظفي �سرطة دبي والطلبة واأولياء 
النتظار  ذل���ك  ي��ت��ب��ع  ث���م  اأم����وره����م، 
لأداء  ا���س��ت��ع��داداً  »ال��ط��م��وح«  يف قاعة 
الذكي،  ال�سخ�سية  ���س��م��ات  اخ��ت��ب��ار 
بالنف�س  ال��ث��ق��ة  ب��دق��ة  يقي�س  ال���ذي 
وامل�سداقية والثبات عند املر�ّسحني، 
اأخ���رية يف قاعة  م��رة  النتظار  قبل  

»امل�ستقبل« متهيداً ملقابلة اللجنة. 
ديكورات ع�سرية

وق����ال: ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �سعادة 
القائد  امل��ري،  اللواء عبداهلل خليفة 
ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب����ي، ف��ق��د خ�سعت 
للحدث،  املخ�س�سة  القاعات  جميع 
ل��ع��ن��اي��ة ف��ن��ي��ة ف���ائ���ق���ة، وذل������ك مبا 
تد�سني  واأه����داف  وين�سجم  ي��ت��واف��ق 
العمل  م��ق��اب��الت  لنهج  دب��ي  �سرطة 

ال�سعيدة الأوىل عاملياً. 
املحيطة  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��وؤث��ر  وا���س��ت��ط��رد: 
النف�سية  حالته  يف  ب��ق��وة  ب��الإن�����س��ان 
واأف���ك���اره وان��ف��ع��الت��ه امل��ت��ن��وع��ة، وقد 
ركزنا على ت�سميم ديكورات داخلية 
مريح  ب��ي��ئ��ي  ط���اب���ع  ذات  ع�����س��ري��ة 

وي��ب��ع��ث ع��ل��ى ال�����س��ع��ادة، م���ن خالل 
الراقية  ال��ب�����س��اط��ة  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
والأثاث الفندقي الفاخر ذي الألوان 

الهادئة. 
خدمات ذكية

التقني للحدث، قال  وحول اجلانب 
اأح��م��د ق��ائ��د غ��ال��ب، اأخ�����س��ائ��ي نظم 
للذكاء  العامة  الإدارة  يف  معلومات 
ت�سهيل  ع��ل��ى  عملنا  ال���س��ط��ن��اع��ي: 
فتح  خ��الل  م��ن  املر�سحني،  ت�سجيل 
باب الت�سجيل عرب موقع �سرطة دبي 
الإلكروين، حيث باإمكان املر�سح اأو 
ال�سروط  ع��ل��ى  الط�����الع  امل��ر���س��ح��ة 
وحتميلها  امل��ط��ل��وب��ة  وامل�������س���ت���ن���دات 
اأن  ب�����س��ه��ول��ة و�����س����رع����ة. م���و����س���ح���اً 
خدمة  من  ا�ستفادوا  �سخ�س   782
�سخ�س   130 اأن  حني  يف  املواعيد، 

ح�سر اليوم الأول.
املواعيد،  خ���دم���ة  ت��ع��د  واأ������س�����اف:   
ر�سائل  ت�سل  حيث  ونوعية،  جديدة 
بالت�سجيل،  ق��ام��وا  ن�سيةsmsملن 
احل�سور  وتوقيت  موعد  ليختاروا 
ال�سخ�سية  ظ��روف��ه��م  ي��الئ��م  ال���ذي 
اأغ�سط�س   9-1 م��ن  ال��ف��رة  خ��الل 
ذاته  بالوقت  لهم  مرفقة  اجل���اري، 
ل���ن���ادي �سباط  ال���و����س���ول  خ��ري��ط��ة 

�سرطة دبي. 

بلدية دبي ت�ستقبل 170 األف 
�سحنة غذائية يف 6 ا�سهر

•• دبي-وام:

ا�ستقبلت بلدية دبي 170 األفا و 823 �سحنة 
غ��ذائ��ي��ة ع���رب م��ن��اف��ذ الإم������ارة خ���الل الن�سف 
الأول من العام اجلاري فيما بلغ عدد احلاويات 

الغذائية امل�ستوردة 238 األفا و 190 حاوية.
واأك����د ع�����س��ام ���س��رف م��دي��ر ق�سم رق��اب��ة جتارة 
الأغذية باإدارة �سالمة الغذاء اأنه يتم يف الدائرة 
الرقابية  العمليات  لتنظيم  دقيقة  اآليات  اتباع 

ب�����س��ك��ل م�ستمر  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����واد  ع��ل��ى ج��م��ي��ع 
وال�سركات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  خم�����ازن  يف 
التجارية للتاأكد من ا�ستيفاء ال�سحنات جلميع 
بلدية  و�سعتها  التي  وال�سوابط  ال�سراطات 
دب���ي يف جم���ال ���س��الم��ة ال���غ���ذاء. وذك���ر اأن عدد 
ال�سادرة  لالأغذية  ال�سحية  الت�سدير  �سهادات 
بلغ 41 األفا و 250 �سهادة ت�سدير فيما و�سل 
يف  امل�سجلة  اجل��دي��دة  الغذائية  ال�سركات  ع��دد 

النظام الرقابي 1714 �سركة جديدة.

املُر�شح يحدد يوم وتوقيت مقابلته يف �شابقة هي الأوىل من نوعها

�سرطة دبي حتقق اأعلى معدلت التحفيز الب�سري يف 2018
- اأحمد حممد بن ثاين: جناحنا �شُيلهم بال �شك موؤ�ش�شات حملية وعربية وعاملية
اأحمد رفيع: هدفنا حتقيق ا�شتثمار اأف�شل للكوادر الوطنية ال�شابة
حمد بن دعفو�ش: اختبار ذكي يقي�ش الثقة بالنف�ش وامل�شداقية والثبات عند املر�ّشحني
اأحمد قائد:  782 �شخ�ش ا�شتفادوا من خدمة »املواعيد« و130 �شخ�ش ح�شروا اليوم الأول

فريق »اإ�سعاد املوظفني« ينظم معر�س »مفتاح ال�سعادة« بالتزامن مع فعالية �سيفكم �سعادة

اأكرث من 800 موظف تقدموا للك�شف منذ انطالقها

�سرطة دبي توا�سل حملتها الطبية »نور لفح�س العيون« ملنت�سبي القوة

•• الريا�ض-وام:

ا�ستقبل معايل الدكتور حممد بن 
عبد الكرمي العي�سى الأمني العام 
�سعادة  الإ�سالمي  العامل  لرابطة 
ال�����س��ي��خ ���س��خ��ب��وط ب���ن ن��ه��ي��ان اآل 
اململكة  ل��دى  الدولة  �سفري  نهيان 

العربية ال�سعودية.
وج��������رى خ�������الل ال����ل����ق����اء ت����ن����اول 
اله����ت����م����ام  ذات  امل�����و������س�����وع�����ات 

امل�سرك.

اأمني عام رابطة العامل الإ�سالمي يلتقي 
�سفري الدولة يف ال�سعودية

�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل »كايزن« 
لرفع م�ستوى امل�ساريع التح�سينية

•• دبي-الفجر: 

نظم مركز 6 �سيجما للتطوير والتح�سني امل�ستمر يف الإدارة 
بعنوان  عمل  ور�سة  دب��ي،  �سرطة  يف  وال��ري��ادة  للتميز  العامة 
ال��ق��ره��ود بح�سور  دب��ي يف  �سرطة  ن���ادي �سباط  »ك��اي��زن« يف 
املقدم بدر علي مبارك اأبو �سمره مدير الإدارة العامة للتميز 
العمل  فريق  اأع�ساء  م��ن  موظفا   78 و  بالوكالة،  وال��ري��ادة 
واملخت�سني  املوؤ�س�سي،  التطوير  واملعنيني يف مكاتب  الإ�سرايف 

مب�ساريع التح�سني امل�ستمر.
ورحب املقدم اأبو �سمرة باحلا�سرين موؤكدا على حر�س الإدارة 
التح�سينية  امل�ساريع  م�ستوى  لرفع  مكثفة  جهود  ب��ذل  على 

امل�ساريع  عمل  يف  متعددة  اآل��ي��ات  على  والع��ت��م��اد  وتطويرها 
اجلميع  داعيا  واملعرفة،  الإدراك  درج��ات  اأعلى  اإىل  للو�سول 
للنهو�س  التعاون  اإىل  وموظفني  وخمت�سني  م�سوؤولني  من 
بامل�ساريع التح�سينية وفق منهاج علمي وا�سح ير�سي طموح 
ال��ق��ي��ادة.م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ط��رق ال��دك��ت��ور ح�سن ال��ظ��اف��ري من 
�سرح  اإىل  الور�سة،  ومقدم  العامة  الإدارة  يف  التح�سني  �سعبة 
عمليات  يف  ا�ستخدامها  واأه��م��ي��ة  ك��اي��زن،  اآل��ي��ة  ح��ول  مف�سل 
التح�سني امل�ستمرة، مو�سحا اأن ا�ستخدام اأداة كايزن من �ساأنه 
العمل على اإدخال حت�سينات تدريجية �سغرية وب�سيطة تقلل 
كذلك  متناول  وال��وف��رة،  الإنتاجية  وتزيد  والهدر  التكاليف 

مراحل تنفيذ م�ساريع كايزن واأثرها لرفع كفاءة العمل.
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•• ال�صارقة –الفجر:

بالتعاون مع �سركة اأدنوك للتوزيع، اأطلقت حملة �سالمة الطفل، 
توعوياً  فيديو  الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  مبادرات  اإح��دى 
ي�ستهدف اأولياء الأمور الذين يختارون اخلدمة الذاتية لتعبئة 

الوقود “ فليك�س”، التي اأطلقتها ال�سركة موؤخراً.
وحتت �سعار “طفلك م�سوؤوليتك”، انطلق الفيديو على من�سات 
الو�سائل  ويف  وامل��وؤ���س�����س��ي��ة،  الإخ���ب���اري���ة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
�سل�سلة من  ل��ي��ع��ر���س  ال���دول���ة،  اإم������ارات  ج��م��ي��ع  الإع���الم���ي���ة يف 
باأمان مع  الذاتية  الوقود  تعبئة  كيفية  الهامة حول  الإر���س��ادات 

وجود طفل داخل املركبة، وتت�سمن: 
اأحد  م��ن  امل�����س��اع��دة  طلب  اأو  م�سبقاً  التعبئة  كيفية  1.تعّلم 

العاملني يف املحطة.

الأمان  يف مقعدة مع ربط حزام  الطفل  تاأمني  من  التاأكد   .2
اخلا�س به.

التاأكد من تفعيل قفل الأمان لأبواب املركبة، واإطفاء املحرك   .3
متاماً مع ترك جمال للتهوية.

با�ستمرار  مراقبته  م��ع  منا�سب،  بن�ساط  الطفل  اإ���س��غ��ال   .4
للتاأكد من اأنه بخري.

ل�سوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  اإدارة  م��دي��ر  ال��ي��اف��ع��ي،  ه��ن��ادي  وق��ال��ت 
“يعتمد  الطفل:  �سالمة  املنظمة حلملة  اللجنة  رئي�س  الأ�سرة، 
املخاطر  الأط��ف��ال من جميع  واأه��داف��ن��ا يف حماية  روؤيتنا  جن��اح 
�سركات موؤ�س�سية مع خمتلف  تفعيل  بهم، على  التي قد حتيط 
اجلهات املعنّية يف اإمارة ال�سارقة ودولة الإمارات، ودعم املبادرات 
اإر����س���ادات ت��وع��وي��ة ت�سكل  اجل��دي��دة وامل��ب��ت��ك��رة م��ن خ���الل ن�سر 
اأفراد  وجميع  الأم��ور  ولأولياء  خا�س،  ب�سكل  لالأطفال  ح�سانة 

املجتمع ب�سكل عام«. 
واأ�سافت اليافعي: “اإن �سالمة الأطفال يف كل مكان ويف اأي وقت 
هي م�سوؤولية نت�سارك فيها جميعاً كجهات معنية ب�سوؤون الطفل 
وكاأولياء اأمور، وعلينا اأن نكثف جهودنا يف تعزيز الوعي حول اأبرز 
اإر�سادات ال�سالمة، خا�سة مع ت�سارع اإيقاع احلياة اليومية و�سعي 

اأولياء الأمور اإىل التنقل والعمل وتلبية احتياجات اأ�سرهم«. 
اإطالق  ي��اأت��ي  للتوزيع،  اأدن���وك  �سركة  م��ع  التعاون  اإىل  واإ���س��اف��ة 
ال�سراتيجيني،  ال�سركاء  م��ن  ع��دد  ب��دع��م  ال��ت��وع��وي  الفيديو 
املنطقة  ال����دويل، وه��ي��ئ��ة  ال�����س��ارق��ة  مل��ط��ار  املنطقة احل����ّرة  ه���م: 
احلّرة باحلمرية، وال�سريك الذهبي الإمارات للمدن ال�سناعية، 
وال�سريك  الإ���س��الم��ي،  ال�سارقة  م�سرف  البالتيني  وال�سريك 
“النابودة لل�سيارات”، وال�سريك املجتمعي،  احل�سري لل�سيارات 

وزارة الداخلية. 

•• دبي-وام:

�سعيد  بنت حممد  م��رمي  اأك��دت معايل 
حارب املهريي وزيرة دولة م�سوؤولة عن 
ملف الأمن الغذائي امل�ستقبلي اأن تبني 
الزراعية احلديثة هي طريق  التقنيات 
الغذائي  الأم���ن  حتقيق  نحو  الإم����ارات 
اإدخ����ال  اأن  اإىل  م�����س��رية   .. امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
عنا�سر البتكار لنقل وتطويع التقنيات 
وفقا  ل�ستخدامها  احلديثة  ال��زراع��ي��ة 
�سي�سمن  ال��دول��ة  وخ�سائ�س  ل��ظ��روف 
تناف�سية  ورف��ع  الغذائي  الأم��ن  حتقيق 

الدولة يف هذا املجال .
اإطالق  جاء ذلك يف ت�سريح لها خالل 
مكتب  يجمع  ال��ذي  امل�سرك  الربنامج 
وامل�سرعات  امل�ستقبلي  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 
احلكومية يف اأبراج الإمارات بدبي اليوم 
والذي ت�ساهم به اأكر من “50” جهة 
حكومية احتادية وحملية وممثلني من 
اجلهود  توحيد  بهدف  اخلا�س  القطاع 
تبني  عمليات  وت�سريع  لدعم  الوطنية 
التي  ال��زراع��ي��ة  احلديثة  التكنولوجيا 

تعتمد على نهج ال�ستدامة .
بالتعاون  ن�����س��ع��ى  م��ع��ال��ي��ه��ا:  وق����ال����ت 
م����ع ���س��رك��ائ��ن��ا ال����س���رات���ي���ج���ي���ني من 

ال��ق��ط��اع��ات واجل��ه��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ذات 
متكاملة  خلطة  ال��و���س��ول  اإىل  ال�سلة 
املحا�سيل  ج�����ودة  حت�����س��ني  ت�����س��ت��ه��دف 
من  منا�سب  ب�سكل  الإن��ت��اج��ي��ة  وزي����ادة 
ت�ستند  عملية  م��ق��ارب��ات  اعتماد  خ��الل 
التقنيات  وت�سمني  تبني  ت�سريع  على 
ال���زراع���ي���ة يف ج��م��ي��ع م���راح���ل الإن���ت���اج 

الزراعي .

برنامج  م��ع  ال�����س��راك��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
���س��ت��ل��ع��ب دورا  امل�������س���رع���ات احل��ك��وم��ي��ة 
النوعية  ال��ق��ف��زة  حت��ق��ي��ق  يف  حم���وري���ا 
املبتغاة �سمن الإنتاج الزراعي يف الدولة 
ال�سراتيجية  ركائز  اأحد  ي�سكل  الذي 
امل�ستقبلي  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  ال��وط��ن��ي��ة 

املزمع اإعالنها يف �سبتمرب املقبل.
ويت�سمن الربنامج مبادرتني حمددتني 

بتبني  تعنى  الأوىل  �سمن نطاق عمله، 
الزراعة  لأنظمة  احلديثة  التكنولوجيا 
 «  CEA Ag-Tech« امل���غ���ل���ق���ة 
وتهدف اإىل ت�سريع تبني اأنظمة الزراعة 
املغلقة يف الدولة والتي تعترب م�ستدامة 
يف تقليل اعتمادها على املياه ومدخالت 
تقليل  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��زراع��ي��ة  العملية 
لهذه  والإن�سائية  الت�سغيلية  التكاليف 

املتطلبات  مراجعة  خ��الل  من  املن�ساآت 
بالتمويل  القطاع  وتدعيم  لها  الفنية 
املالية  املوؤ�س�سات  بال�سراكة مع  امل�ستدام 
الرئي�سية  املعلومات  وتدعيم  ال��رائ��دة 
امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ط��وي��ر ب���رام���ج ودرا�����س����ات 
�ستعمل  فيما  املحلي.  ال�سوق  متطلبات 
مبادرة تنمية قطاع ال�ستزراع ال�سمكي 
على   »AquaTrack« ب���ال���دول���ة 
القطاع  م��ن  ال�سكان  احتياجات  تلبية 
التغلب  اآل��ي��ات  امل���ب���ادرة  تت�سمن  ح��ي��ث 
العمل  ت�سمل  وال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
وا�سراطات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى 
بالدولة  ال�سمكي  ال���س��ت��زراع  اأن�����س��ط��ة 
وتوفري املوا�سفات القيا�سية الإماراتية 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ه���ذه الأن�سطة  واأن��ظ��م��ة 
وت�����وف�����ري ن����ط����اق����ات ع����م����ل وم���ن���اط���ق 
اآخذين  ال�سمكي  لال�ستزراع  خم�س�سة 
بعني العتبار املتطلبات البيئية .. كما 
�سي�سعى الربنامج اإىل تفعيل التدخالت 
القيمة  �سل�سلة  لتعظيم  ال�سراتيجية 

يف قطاع ا�ستزراع الأحياء املائية.
جل�سته  يف  الربنامج  نقا�سات  و�سهدت 
ب��ن��اءة مت��ح��ورت حول  ح����وارات  الأوىل 
امل�ساهمة يف توفري قنوات  تفعيل  طرق 
اأعمال  ل������رواد  وامل������ايل  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م 

القطاع الزراعي ومتكينهم من تطوير 
والقت�سادية  الفنية  اجل���دوى  ب��رام��ج 
و�سريعة  �سل�سة  ب��ط��ري��ق��ة  مل�����س��اري��ع��ه��م 
�سمان  على  ال��ربن��ام��ج  �سيعمل  ..فيما 
لتبني  الت�سجيعية  ال���ربام���ج  م��وائ��م��ة 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة ال���زراع���ي���ة يف 

جميع اإمارات الدولة.
ا�ستقطاب  �سبل  امل�����س��ارك��ون  بحث  كما 
امل�ساريع  واأ�����س����ح����اب  الأع�����م�����ال  رواد 
م�ساريع  لإن�ساء  واملتو�سطة  ال�سغرية 
زراع���ي���ة م�����س��ت��دام��ة يف ال���دول���ة وزي����ادة 

كفاءة  ورف������ع  الأج����ن����ب����ي  ال����س���ت���ث���م���ار 
وج���������ودة ه������ذه امل���������س����اري����ع ل���الرت���ق���اء 
الفاعلة  م�ساهمتها  وزي��ادة  بتناف�سيتها 
وتثبيت  للدولة  القت�سادي  النمو  يف 
ال����ري����ادي كمركز  الإم��������ارات  م��وق��ع��ه��ا 
املتعلق  العلمي  للبحث  وعاملي  اإقليمي 
لتطوير  ال��زراع��ي  الإن��ت��اج  بتكنولوجيا 
ال�سمكي  ل��ال���س��ت��زراع  التحتية  البنية 
املتمثلة يف توفري طعام  واهم من�ساآتها 

.« Fish Feed« الأ�سماك
وخل�ست اجلل�سة الأوىل من الربنامج 

العملية  اخل��ط��وات  م��ن  جمموعة  اإىل 
ل�����س��م��ان ت��ط��ب��ي��ق ح���زم���ة وا����س���ع���ة من 
امل����ب����ادرات امل��ب��ت��ك��رة م���ن ق��ب��ل اجلهات 
لتذليل  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت����ادي����ة  امل��ع��ن��ي��ة 
اأع�������اله خالل  ال���ت���ح���دي���ات امل�����ذك�����ورة 
عنها  الإع���الن  و�سيتم  ي��وم   ”100“
متا�سيا مع الإعالن عن ال�سراتيجية 
والتي  ال����غ����ذائ����ي  ل����الأم����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
يجري تطويرها ب�سكل تفاعلي �سفاف 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 

اأ�سحاب ال�ساأن.

•• عجمان-وام:

واملنافذ  الأج��ان��ب  ل�سوؤون  العامة  الإدارة  ب��داأت 
يف عجمان �سباح ام�س ا�ستقبال خمالفي قانون 
ال�ستفادة  يف  الراغبني  الأجانب  واإقامة  دخ��ول 
التي  و�سعك  بتعديل  نف�سك  اح���ِم  م��ب��ادرة  م��ن 
و  واجلن�سية  للهوية  الحتادية  الهيئة  اطلقتها 
املخالفني  الأج��ان��ب  اأح��وال  ت�سحيح  اإىل  تهدف 
ال��راغ��ب��ني ب��الإق��ام��ة يف ال��دول��ة وال��ب��اح��ث��ني عن 
الدولة  يف  يقيمون  للذين  مهلة  وم��ن��ح  العمل 
املغادرة  اأو  اأو�ساعهم  ب�سكل غري �سرعي لت�سوية 

مع  ق��ان��ون��ي��ة  ت��ب��ع��ات  اأي  حتميلهم  دون  ط��وع��اً، 
اإع���ف���ائ���ه���م م���ن ال���غ���رام���ات ال���ت���ي ت��رت��ب��ت على 

خمالفات قانون الإقامة.
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��وان  حم��م��د  العميد  وق���ال 
ل�����الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون الأج���ان���ب وامل��ن��اف��ذ يف 
متكامل  م��رك��ز  تخ�سي�س  مت  اإن����ه  ع��ج��م��ان  يف 
بكافة  وجم��ه��ز  ي��وم��ي��ا  م��راج��ع   300 ل���  يت�سع 
املعدات والتقنيات التي �ستعمل على تلبية كافة 
احتياجات  ك��اف��ة  وي��ل��ب��ي  ب�����س��ه��ول��ة  اج���راءات���ه���م 
العفو  ل��ق��رار  وامل�سمولني  امل��راج��ع��ني  املخالفني 
ل��ق��ان��ون الق���ام���ة ب��ال��دول��ة و اف����اد ع���ل���وان باإن 

الإق���ب���ال يف ال��ي��وم الأول ل��ب��دء ق���رار ال��ع��ف��و عن 
ازدياد  متوقعا  لفتا  كان  اليوم  �سباح  املخالفني 
اإع����داد امل��راج��ع��ني م��ع م���رور ال��وق��ت .. واأو�سح 
ال��ع��م��ي��د حم��م��د ع��ل��وان ان���ه مت��ت م���راع���اة كافة 
جميع  وا�ستقبال  معاملة  وح�سن  ال��راح��ة  �سبل 
امل��راج��ع��ني ع��ل��ى امل��رك��ز م��ن امل��خ��ال��ف��ني و�سرعة 
انهاء الإجراءات اخلا�سة با�ستفادتهم من املهلة 
املغادرة  ت�ساريح  ومنحهم  ب�سماتهم  اخ��ذ  م��ن 
اية  حتمل  دون  ال��ب��الد  م��غ��ادرة  لهم  تتيح  ال��ت��ي 
غرامات مالية مرتبة على خمالفاتهم لقانون 

القامة بالدولة.

و او�سح علوان اأن املخالفني الذين وجدوا فر�سة 
عمل يف الدولة باإمكانهم تعديل و�سعهم بر�سوم 
اأن الدارة خ�س�ست  واأو�سح  500 درهم  قدرها 
خ��ي��م��ة ان��ت��ظ��ار جم��ه��زة ب��ك��اف��ة و���س��ائ��ل الراحة 
امل�ستفيدين  معامالت  لإجن���از  اخ���ري  و���س��الت 
والن�سف  ال�سابعة  الإدارة، من  املهلة مببنى  من 
ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء م���ن الأح�����د اإىل  واإىل  ���س��ب��اح��اً 
اخلمي�س، منا�سداً جميع الراغبني يف ال�ستفادة 
الإدارة  مبنى  اإىل  بالتوجه  الإ���س��راع  املهلة  م��ن 
اأو�ساعهم ومن جانبه  تعديل  �سرعة  و  بعجمان 
اأكد العميد علي املطرو�سي نائب املدير التنفيذي 

ل�����الإدارة ال��ع��ام��ة ل�����س��وؤون الأج���ان���ب وامل��ن��اف��ذ يف 
عجمان �سري كافة الإجراءات املتبعة داخل مركز 
املخالفني ب�سكل �سل�س م�سريا اىل تكامل الأدوار 
ما بني كافة ال�سباط و�سباط ال�سف، واأن وجود 
عملية  ع��زز  ال�سرطة  م��ن  الرئي�سيني  ال�سركاء 
تنفيذ الج��راءات مبعدل زمني دون اإح��داث اأي 

نوع من التاأخري.
احلر�س  اإىل  املخالفني  جميع  املطرو�سي  ودع��ا 
املبادرة  لهم  توفرها  التي  الفر�سة  اغتنام  على 
من  لال�ستفادة  امل��رك��ز  مراجعة  اإىل  وامل�����س��ارع��ة 
اىل  م�سريا  امل��ب��ادرة  تت�سمنها  التي  الت�سهيالت 

اأن تعديل و�سع املخالف ي�ستغرق يوماً اأو يومني 
على اأق�سى حد من وقت تقدميه لطلب تعديل 
عبداهلل  امل��ق��دم  اأو���س��ح  ال�سياق  ذات  ويف  و�سعه 
يو�سف العو�سي رئي�س ق�سم م�سرح اجلرمية يف 
القيادة العامة ل�سرطة عجمان تواجد الق�سم يف 
املكان املخ�س�س لتنفيذ كافة اإجراءات املخالفني 
التحريات  اأف���راد  من  عنا�سر  توفري  خ��الل  من 
والب�سمات والعمل على تدقيق البيانات مو�سحا 
اأن الأمور ت�سري بال�سكل املطلوب ويتم التوا�سل 
مع كافة جهات الخت�سا�س يف حال حدوث لأي 

طارئ بالعمل.

•• اأبوظبي-وام:

ل�سركة  “ التابع  اأبوظبي  كلينك  “ كليفالند  م�ست�سفى  اأعلن 
“ موؤ�س�سة  مل��ب��ادرة  دعمه  “ عن  “ مبادلة  لال�ستثمار  مبادلة 
“ التي حتظى برعاية حرم �سمو  عملية البت�سامة الإماراتية 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ 
نهيان  اآل  �سيف بن حممد  بنت  اليازية  ال�سيخة  �سمو  ال��دويل 
من  يعانون  الذين  املر�سى  لعالج  املجانية  اجلراحات  لتوفري 

ت�سوه �سقف احللق وال�سفة الأرنبية .
ويف هذا ال�سدد اأ�سار امل�ست�سفى اإىل تخ�سي�سه غرفتي عمليات 
خ����الل ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����س اجل�����اري ب��الإ���س��اف��ة اإىل ت��وف��ري كل 

الطبية  املهمة  يف  بامل�ساهمة  للمتربعني  الأخ��رى  الحتياجات 
لهذه املوؤ�س�سة داخل الدولة والتي تتمثل يف اإجراء جراحات ل� 
اإىل تربع املئات من كوادره للم�ساركة يف  لفتا   .. مري�سا   24
و�سمان  العمليات  يف  للم�ساعدة  وقتهم  وتكري�س  املبادرة  هذه 
تزويد املر�سى باأف�سل م�ستوى من خدمات الرعاية ال�سحية.

ا�ست�ساف  “ ق��د  اأب��وظ��ب��ي  كلينك  “ كليفالند  م�ست�سفى  ك��ان 
يوليو  يف  اجل���راح���ات  ه���ذه  م��ث��ل  ل��ه��م  اأج��ري��ت  مري�سا   20
املا�سي وذلك يف اأول تعاون له مع موؤ�س�سة “عملية البت�سامة 
ت�سوهات  لعالج  اجلراحية  اخلدمات  تقدم  التي  الإماراتية” 

�سقف احللق وال�سفة الأرنبية حول العامل.
واأكد الدكتور راكي�س �سوري الرئي�س التنفيذي يف م�ست�سفى “ 

كليفالند كلينك اأبوظبي “ اأهمية دعم ن�ساط موؤ�س�سة “عملية 
البت�سامة الإماراتية” واملبادرات املماثلة للم�ساهمة يف اإحداث 
ولفت   . يوميا  املر�سى  من  املزيد  حياة  يف  الإيجابي  التغيري 
اإىل اأن هذه العمليات ت�سهم يف اإعادة الب�سمة اإىل وجوه هوؤلء 
ال�سغار الذين يعانون من مثل هذه الت�سوهات مقدما ال�سكر 
اأوق��ات فراغهم لدعم  ق��رروا تكري�س  الذين  املتربعني  جلميع 

هذا العمل ال�سامي » .
م��ن ج��ان��ب��ه دع���ا م����وراج ك��روم��ي ه���وك مم��ث��ل موؤ�س�سة عملية 
لتقدمي  امل��وؤ���س�����س��ة  ن�����س��اط  يف  للم�ساركة  اجل��م��ي��ع  الب��ت�����س��ام��ة 
ال��ط��ب��ي��ة املتميزة  امل���اأم���ون���ة وال���رع���اي���ة  اخل���دم���ات اجل��راح��ي��ة 

لالأطفال حول العامل ».

»كليفالند كلينك اأبوظبي « يدعم مبادرة » موؤ�س�سة عملية البت�سامة الإماراتية« 

مرمي املهريي: التقنيات الزراعية احلديثة �سمان الأمن الغذائي امل�ستقبلي بالدولة 

بالتعاون مع �شركة اأدنوك للتوزيع

»�سالمة الطفل« تطلق فيديو لتوعوية اأولياء الأمور عند تعبئة الوقود ذاتيًا

 •• ابوظبي-وام:

لعدد  عمل  ور���س��ة  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  املجل�س  عقد 
بهدف  ال��دول��ة،  يف  العاملة  القانونية  امل��ك��ات��ب  م��ن 
الإعالمية  والأن��ظ��م��ة  الت�سريعات  على  اط��الع��ه��م 
اجل���دي���دة ال��ت��ي اأ���س��دره��ا امل��ج��ل�����س م���وؤخ���راً، وذلك 
عمالئهم  ل���دى  ال��وع��ي  ن�سبة  رف���ع  م��ن  لتمكينهم 
التي  تلك  خا�سة  والت�سريعات،  الأنظمة  هذه  حول 
ونظام  الإع���الم���ي���ة،  الأن�����س��ط��ة  ب��راخ��ي�����س  تتعلق 

ممار�سة  ومعايري  و���س��روط  الإل���ك���روين،  الإع���الم 
الأن�سطة الإعالمية يف الدولة واملناطق الإعالمية 
احلرة. وتاأتي هذه الور�سة ا�ستكماًل جلهود املجل�س 
ل���دى �سركائه  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى  رف���ع  اإىل  ال��رام��ي��ة 
الأن�سطة  ممار�سي  م��ن  وعمالئه  ال�سراتيجيني 
الإع��الم��ي��ة يف ال��دول��ة، بعد اإ���س��داره جمموعة من 
الإع���الم،  لقطاع  الناظمة  والت�سريعات  الأن��ظ��م��ة 
ي�سهدها  التي  املت�سارعة  ال��ت��ط��ورات  ت��واك��ب  وال��ت��ي 

القطاع.

»الوطني لالإعالم« يعزز �سراكته مع املكاتب القانونية 
لرفع الوعي بالت�سريعات الإعالمية

•• دبي-وام:

�سعادة  مبركز  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  نظمت 
“توطني” يف دبي عددا من الأي��ام املفتوحة  املتعاملني 
لتدريب الطلبة ميدانيا يف فرة ال�سيف لدى جمموعة 

من ال�سركات.
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وك��ي��ل  احل��وط��ي  فاطمة  وق��ال��ت 
 “ الوطنية  الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  امل�ساعد  والتوطني 
ات��اح للطلبة الط��الع على  املفتوح  اليوم  “ ان  بالإنابة 
فر�س التدريب امليداين والعمل ال�سيفي املتوفرة حيث 
اأج����رى امل��ع��ن��ي��ون ب��ال�����س��رك��ات م��ق��اب��الت م��ب��ا���س��رة معهم 

وطالبة  ط��ال��ب  وك��ل  تتنا�سب  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  لتحديد 
متهيدا لاللتحاق بها.

اأي�سا  ت�سمنت  امل��ف��ت��وح  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ان  واأو���س��ح��ت 
اطالع الطلبة على الربنامج الوطني للتدريب امليداين 
ال����وزارة  اط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  “وجهني”  ال�سيفي  وال��ع��م��ل 

موؤخرا �سمن مبادرة “توطني 360« .
واأكدت اأن الوزارة ب�سدد تنظيم عدد من الأيام املفتوحة 
يف الفرة القادمة لإتاحة الفر�سة اأمام الطلبة للح�سول 
على فر�س التدريب ال�سيفي حيث �سيتم الإعالن عن 
 mohre_tawteen@ ح�����س��اب  يف  الأي����ام  ه���ذه 

التابع لوزارة املوارد الب�سرية والتوطني.

»املوارد الب�سرية« اأيام مفتوحة 
لتدريب الطلبة يف القطاع اخلا�س  

عجمان: بدء ا�ستقبال املخالفني �سمن »مبادرة احم نف�سك بتعديل و�سعك« 
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عربي ودويل
تراجع حاد يف ن�شبة الر�شا عن اأداء الرئي�شني:

تون�س: الت�ساوؤم يحقق اأف�سل اأرقامه القيا�سية...!
•• الفجر – تون�ض - خا�ض:

 ،2018 يوليو  ل�سهر  ال�سيا�سي  ال��ب��اروم��ر  اأرق���ام  ك�سفت 
ن�سبة  اأجمعت  التون�سيني، حيث  لدى  الت�ساوؤم  ن�سبة  ارتفاع 

كبرية منهم على ان البالد ت�سري يف الطريق اخلطاأ.
الأربعاء،  اأم�����س،  ال�سادر  ع��دده��ا  امل��غ��رب يف  ج��ري��دة  ون�سرت 
اأرقام ون�سب البارومر ال�سيا�سي، الذي تعده بال�سراكة مع 
موؤ�س�سة “�سيغما كون�ساي” لالإح�سائيات، حيث بينت الأرقام 
اأن 86 فا�سل 2 باملائة من التون�سيني يرون اأن البالد ت�سري 

يف الطريق اخلطاأ، مع ت�سجيل تراجع حاد يف ن�سبة الر�سا 
عن اأداء راأ�سْي ال�سلطة التنفيذية، اإذ اأظهرت الأرقام مثال، 
4 باملائة يف ن�سبة ر�سا التون�سيني على  8 فا�سل  ب�  تراجعا 
 56 ح��دود  اإىل  لتنزل  ال�ساهد  يو�سف  رئي�س احلكومة  اأداء 
فا�سل 6 باملائة. يف حني انخف�ست ن�سبة الر�سا على رئي�س 

الدولة الباجي قائد ال�سب�سي ب 5 فا�سل 9 باملائة.
الدميقراطي  بالتيار  القيادّية  اأن  ال�ستطالع  اأظ��ه��ر  كما 
ال�سيا�سية  �سامية عبو ت�سدرت طليعة خما�سي ال�سخ�سيات 

التي يثق فيها التون�سيون بن�سبة 35 باملائة.

بن�سبة  م��ورو  الفتاح  عبد  ن�سيب  من  الثانية  املرتبة  وكانت 
29 باملائة، 

 25 بن�سبة  �سعيد  ال�سايف  ث��ّم  باملائة،   27 ب�  جلول  فناجي 
 24 بن�سبة  املرتبة اخلام�سة  ال�ساهد  يو�سف  ليحتل  باملائة، 

باملائة.
واأّكد البارومر ال�سيا�سي اأّن خما�سي املوؤخرة يف ال�سخ�سيات 
التي حازت على ثقة التون�سيني، �سّم حافظ قائد ال�سب�سي، 
امل��دي��ر التنفيذي حل��رك��ة ن���داء ت��ون�����س وجن���ل ال��رئ��ي�����س، يف 

املرتبة الأخرية بن�سبة 5 باملائة.

عودة مو�شولينيال�شعار الفا�شي ل�شالفيني

ماتاريال يرف�ش حتّول ايطاليا اىل فاروي�شت العن�شرية يف اب�شع �شورها

- غويدو فابياين: يجب اإدانة الختيار املتعمد واملح�سوب الذي يقوم به �سالفاين لتقليد الدوت�سي

- يّدعي �سالفيني تعّر�سه ملوؤامرة، هو الذي اأيقظ م�ساعر عن�سرية التي قد ي�ستع�سي ال�سيطرة عليها
•• الفجر – 

خرية ال�صيباين

ُيفّوت ماتيو �سالفيني فر�سة ليلب�س     ل 
جلد مو�سوليني ويت�سّبه به. فمن طريقة 
و�سع يديه على الوركني، وم��رورا ب�سوره 
)اخرها:  الكثري  تقول  ال��ت  ال�سدر  ع��اري 
ج��ال�����س ام����ام م��ق��ود دراج����ة ن��اري��ة في�سبا 
او  ب�سكل  ال�سريح،  وحتري�سه  لل�سرطة(، 
ب��اخ��ر، ع��ل��ى اإع����دام امل��ه��اج��ري��ن )منوذجه 
ال���ب���ع���ي���د، ك�����ان ق����د اخ������رع ع�����ام 1938 
الداخلية  وزير  و�سل  العرقية(،  القوانني 
املبا�سر  ال���س��ت��خ��دام  ال��ي��وم اىل  الإي��ط��ايل 

ملقولت “الدوت�سي«..
للمجلة  الوىل  ال�����س��ف��ح��ة  ع��ل��ى  رّد  يف     
الأ�سبوع  كري�ستيانا  فاميليا  الكاثوليكية 
يا  ع��ن��ي  “اذهب  ع��ن��ون��ت  ال���ت���ي  امل���ا����س���ي، 
�سيطان”  ي��ا  ع��ن��ي  “اذهب   ( �سالفاين” 
ل���ب���ط���ر����س، وفقا  امل�������س���ي���ح  ق���ال���ه���ا  ع����ب����ارة 
ل���الإجن���ي���ل(، ك��ت��ب ���س��ال��ف��اين ت���غ���ري���دة، يف 
ولد  ال��ذي  ذك��رى ميالد مو�سوليني،  ي��وم 
“العديد  فيها:  ج��اء   ،1883 يوليو   29
“. وهي  ال�سرف  الكثري من  الأع���داء،  من 
ت��خ��ت��ل��ف ع���ن “ ال���ع���دي���د م���ن الأع��������داء “ 
“الدوت�سي”،  ا�ستعملها  ال��ت��ي  ال�����س��ه��رية، 
حما�سر  اأن���ه  �سعر  عندما  ي��ب��دو،  م��ا  على 

بالدميقراطيات الأوروبية.
   اذن، يّدعي �سالفيني اأنه يتعّر�س ملوؤامرة، 

هو الذي اأيقظ امل�ساعر العن�سرية الكامنة، 
ال�سيطرة  وب�سرعة،  ي�ستع�سي،  قد  والتي 
الهجمات  �سل�سلة  ذل��ك  على  وت��دل  عليها. 
الأخ����رية،  الأي�����ام  يف  امل�����س��ّج��ل��ة  العن�سرية 

واأثارت موجة من ردود الفعل.
عن�شرية دموية

   اأحدث مثال: م�ساء الأحد، ديزي او�ساكو، 
22 عاما،  اإي��ط��ال��ي��ة،  ق���وى  ال��ع��اب  ب��ط��ل��ة 
تعر�ست لع��ت��داء يف  نيجريي،  اأ���س��ل  م��ن 
مونكاليريي )بيدمونت( من قبل �سخ�سني 
كانا على منت �سيارة، ورماها بالبي�س، مما 
احلق �سررا بالغا بقرنيتها. وقد ل تتمكن 
البطولة  يف  املناف�سة  من  ال�سابة  الالعبة 
برلني، حيث  القوى يف  لألعاب  الأوروب��ي��ة 

�ستمثل اإيطاليا اليوم اخلمي�س.
    قبلها بيوم، يف ابريليا، وهي بلدة �سغرية 

عاما،   43 مغربي،  تعّر�س  روم���ا،  ج��ن��وب 
اإيطاليني  ب�����س��ي��ارة م��ن ط���رف  ل��ل��م��ط��اردة 
���س��ارق. وب��ع��د ارت��ط��ام��ه بجدار  ان��ه  بتهمة 
م��ن��خ��ف�����س، ت���ع���ر����س ل��ل�����س��رب م����ن قبل 
م���ط���اردي���ه، وع����رت ع��ل��ي��ه ال�����س��رط��ة وهو 

يحت�سر، وتويف لحقا يف امل�ست�سفى.
اأ���س��ول �سنغالية، مت طرد  اإي��ط��ايل م��ن      
من�ساأة  م���ن  ع���ام���اً،   39 دي�����وب،  اإب���راه���ي���م 
�سحية حملية حتت �سرخات” اغرب من 

هنا! هذا لي�س طبيبا بيطريا!«
   الأ�سواأ من ذلك، يف 17 يوليو، اأ�سيبت 
عمودها  يف  ���س��ه��راً،   15 غ��ج��ري��ة،  ر�سيعة 
ن�����اري م���ن بندقية  ال��ف��ق��ري ج�����راء ط��ل��ق 
الفتاة  روم��ا.  �سواحي  املتقاعدين يف  اأح��د 
ال�����س��غ��رية م��ع��ر���س��ة خل��ط��ر ال�����س��ل��ل مدى 

احلياة.

العمر  البالغ من  ال�سنغايل  ناهيك عن     
ال��ن��ادل منذ عامني مبقهى يف  ع��ام��ا،   19
بارتينيكو )�سقلية( الذي تعر�س لل�سرب 
وهم  اإيطاليني  مراهقني  اأرب��ع��ة  قبل  م��ن 

يهتفون “زجني قذر«. 
    عامل من الراأ�س الأخ�سر يعمل بانتظام 
من  بالقرب  كا�سول،  يف  �سغرية  �سركة  يف 

فيت�سنزا ب�سمال اإيطاليا، 
يف  �سديد  ب���اأمل  ف��ج��اأة  �سعر  دل��غ��ادو،  ليني 

الظهر وبداأ ينزف.
بندقية.  من  ن��اري  بطلق  ا�ستهدفوه  لقد   
كا�سريتا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����ي����وم،  ن��ف�����س  ويف 
على  عاما،   19 غيني،  اإيطاليا(،  )جنوب 
من  كانت  ال�سرعية،  اقامته  ت�سوية  و�سك 

ن�سيبه طلقة يف وجهه ...
   ويف مواجهة هذه ال�سل�سلة من الهجمات 
اليطايل  ال��ع��ام  الحت���اد  ق��ال  العن�سرية، 
الكراهية  مل��ن��اخ  بقلق  “ينظر  ان���ه  لل�سغل 
البالد”،  يف  ي��ر���ّس��خ  ال����ذي  وال��ع��ن�����س��ري��ة 
�سريجيو  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س  ح��ذر  بينما 
اأن  ميكن  ل  “ايطاليا  ان:  م��ن  م��ات��اري��ال 
ال�سكان  م��ن  ج��زء  حيث  فاروي�ست  ت�سبح 
ي�سري م�سد�سا ويطلق النار من ال�سرفة 
���س��ن��ة، مدمرا  ل��ي�����س��ي��ب ر���س��ي��ع��ة ع��م��ره��ا 

�سحتها وم�ستقبلها«.
   اإن ماتيو �سالفيني ونزواته املو�سولينية، 
ل��ي�����س��ت، ع��ل��ى الإط������الق، غ��ري��ب��ة ع���ن هذا 

النفجار للكراهية املعادية للمهاجرين.
�شالفيني ينب�ش

   ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري جل��ام��ع��ة روم�����ا 3، 
غويدو فابياين، وهو ع�سو بارز يف احلزب 
ال�سمنية  املوافقة  يف  ي��رى  الدميقراطي، 
للجماهري، حاجة اىل رجل قوي، وكابيتانو 
الأزمة  ل�سحايا  والنتقام  الثاأر  على  قادر 

القت�سادية. 
بوؤ�سا  اأك�����ر  ه���م  م���ن  ج��ل��د  “على  ول���ك���ن 
وتعّر�سا ل�سوء املعاملة منهم: املهاجرين”. 
جتاه  امل��ت��واط��ئ  الت�سامح  يف�سر  م��ا  وه���ذا 
الذكريات املو�سولينية، التي ينتقيها ماتيو 

�سالفيني بعناية. 
   ان الإ�سارات والإحالت اإىل الفا�سية، التي 

ل ين�سى اأبدا ا�ستخدامها، ل تخيفهم. 
اخلوف  ه���ذا  يتقل�س  الأح�����وال  ك��ل  “ويف 
الذين  “لأن  ف��اب��ي��اين،  ي��ق��ول  تدريجيا” 
جميعا  رح��ل��وا  حلمهم  يف  الفا�سية  عا�سوا 

تقريبا،
 والذين مل يعرفوها، وهم ال�سباب اأ�سا�سا، 
املدانة  اجل��وان��ب  معظم  جانبا  يطرحون 

لتلك املاأ�ساة، 
القومية  ب�����الأل�����وان  اإل  ي��ح��ت��ف��ظ��ون  ول 

وال�سيادية التي تت�سّمنها«.
   وي���رى ه���ذا امل��ف��ك��ر، ان م��ا ي��ج��ب ادانته 
واملح�سوب،  املتعمد،  “الختيار  هو  خا�سة 
لتقليد  �سالفاين  به  يقوم  ال��ذي  وال�ساخر 
يف  ي��وم��ي��ا  النب�س  واإع�����ادة  الدوت�سي”،   “
ق�سا�سات من اليديولوجية الفا�سية، كما 

لو انه يج�س النب�س«.
 30 الآن متنحه  ال��راأي  ا�ستطالعات  ان    

ب��امل��ائ��ة م���ن ن���واي���ا ال��ت�����س��وي��ت، م��ق��ارن��ة ب� 
النتخابات  يف  ب��ه��ا  ف���از  ال��ت��ي  ب��امل��ائ��ة   17

الت�سريعية يف 4 مار�س.

الفا�سية  الدعاية”  “م�سبحة  اأن  وي��ب��دو   
لالأ�سف مل تنته بعد.

عن لونوفال اوب�شرفاتور

يحّرر العنف العن�شري الكامن:

اإيطاليا: ماتيو �سالفيني يلب�س جلد مو�سوليني...!

- �سالفيني ونزواته 
املو�سولينية، لي�ست غريبة 

عن هذا النفجار للكراهية 
املعادية للمهاجرين

- املوافقة ال�سمنية 
للجماهري تعرب عن 
احلاجة اىل “رجل 

قوي” قادر على 
الثاأر ل�سحايا الأزمة 

القت�سادية

التي  ــة  املــجــل غــــالف 
�شالفيني  اعـــتـــرت 

�شيطانا
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•• بريوت-اأ ف ب:

قتل اأربعة عنا�سر من قوات النظام ال�سوري، 
�سرق  تقع  منطقة  يف  �سباط،  منهم  ثالثة 

دم�سق،
 وف����ق م���ا اأف������اد امل���ر����س���د ال�������س���وري حلقوق 
تبنى تنظيم  ك��م��ني  ام�����س، ج���راء  الإن�����س��ان 

داع�س الإرهابي تنفيذه.

عنا�سر  اأرب��ع��ة  “مقتل  ع��ن  امل��ر���س��د  واأف����اد 
بينهم ثالثة  النظام  ق��وات  م��ن  الأق���ل  على 
���س��ب��اط اأح���ده���م ب��رت��ب��ة ع��م��ي��د، ع��ام��ل��ني يف 
بعد  ال�سرقي  القلمون  يف  ال�سمري  منطقة 

ا�ستهدافهم من م�سلحني«.
ال�سمري  منطقة  يف  ت��واج��د  للتنظيم  وك��ان 
50 ك��ل��م ���س��م��ال �سرق  ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د 
تطرده  اأن  ق���ب���ل  ع������دة،  ل�������س���ن���وات  دم�������س���ق 
الف�سائل املعار�سة منها. ويف اأبريل املا�سي، 
���س��ي��ط��رت ق����وات ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة بعد 
اىل  منها  وامل��دن��ي��ني  املقاتلني  اآلف  اج���الء 

ال�سمال ال�سوري.
تطبيق  على  ح�ساباته  على  ن�سره  بيان  ويف 
تلغرام، تبنى التنظيم تنفيذ العملية. واأورد 
“كمن جنود اخلالفة ملجموعة من اجلي�س” 
ثالثة  اإثرها  على  “وهلك  معهم  وا�ستبكوا 

�سباط وعدد من العنا�سر«.
 2014 العام  اأعلن يف  الذي  التنظيم  وبات 
مناطق  يف   “ “اخلالفة  ي�سمى  م��ا  اإق���ام���ة 

والعراق  ���س��وري��ا  ع��ل��ي��ه��ا يف  ���س��ي��ط��ر  وا���س��ع��ة 
املجاور، يتواجد يف جيوب حمدودة خ�سو�ساً 

يف مناطق �سحراوية يف البلدين.
قتل  ال��ت��ي  املنطقة  ت��ق��ع  امل��ر���س��د،  وبح�سب 
البادية  م��ن  مقربة  على  الع�سكريون  فيها 
التي متتد على م�ساحة مرامية من و�سط 

�سوريا حتى احلدود مع العراق.
وق����ال م��دي��ر امل��ر���س��د رام����ي ع��ب��د الرحمن 
لفران�س بر�س اإنه “مل يت�سح اذا كان منفذو 
اأم كانوا  ال��ب��ادي��ة  م���ن  ق���د ج������اوؤوا  ال��ك��م��ني 

متوارين على �سكل خاليا نائمة«.
وانطالقاً من مواقعهم يف البادية ال�سورية، 
الأربعاء هجوماً  ام�س  التنظيم  �سن مقاتلو 

على حمافظة ال�سويداء جنوباً،
اثر  250 �سخ�ساً  اأك��ر من   ت�سبب مبقتل 
وعمليات  ن��ار  واإط���الق  انتحارية  تفجريات 
وطفاًل  �سيدة  ث��الث��ني  خطفوا  كما  ط��ع��ن. 
�سهادات  وف��ق  ال�سرقي،  املحافظة  ري��ف  من 

الأهايل ونا�سطني.

•• عوا�صم-وكاالت:

ينوي  ع�سكرية،  انت�سارات  حتقيقه  ظل  يف 
اإعادة  النظام ال�سوري ال�ستفادة من عملية 
وت�سديد  �سلطته،  ف��ر���س  لإع����ادة  الإع���م���ار 
ال�سوري،  والقت�ساد  املجتمع  على  قب�سته 
واإجراء تغيري دميوغرايف لتحقيق ما و�سفه 
الرئي�س ال�سوري نف�سه باأنه “جمتمع اأكر 

�سحة وجتان�ساً«. 
ب���ارز غري  وب����راأي �ستيف ه��اي��دم��ان، زم��ي��ل 
اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  متخ�س�س  مقيم 
تبدو  الأو���س��ط،  ال�سرق  �سيا�سة  مركز  ل��دى 
ت��ل��ك الأه������داف وا�سعة  اح��ت��م��الت حت��ق��ي��ق 
ومتوافرة. فاإن نظام الأ�سد ل يواجه حالياً 
���س��وى ب�����س��ع��ة ع��راق��ي��ل اأم�����ام اإع������ادة ب�سط 
اإن �سراع  لآراء تقول  �سلطته، وذلك خالفاً 
ث��م��اين ���س��ن��وات ق��د اأ���س��ع��ف��ه ب�����س��دة. وتعود 
ولكيفية  الأ�سد،  نظام  لطبيعة  ذلك  اأ�سباب 
يناق�س  وال���ذي  �سوريا،  يف  ال�سراع  تك�سف 
اآث���ار احل���رب الأه��ل��ي��ة على  ب�����س��اأن  فر�سيات 
م��وؤ���س�����س��ات ومم���ار����س���ات ح��ك��وم��ي��ة قدمية 
العهد، مما ولد بيئة ما بعد النزاع لن يجد 

النظام �سعوبة يف التعامل معها. 
ونتيجة ملا ذكر، يرى هايدمان اأن نظام الأ�سد 
�سدد �سيطرته على فر�س اإعادة الإعمار، ما 

�سيجعله منيعاً اأمام �سغوط خارجية. 
ملا  ال�����س��وري  للم�سهد  التقييم  ه��ذا  وي�سكل 
ب��ع��د احل����رب حت��دي��ات اأم����ام ك��ل م��ن �سناع 

ال�سيا�سات وللعاملني يف جمال التنمية. 

ويرى كاتب املقال اأن عدم التوا�سل ما بني 
ال�سيا�سة واملمار�سة، من جهة، وبني الظروف 
على الأر���س، من جهة اأخ��رى، يعود لأفكار 
�سوريا  اإىل  النظرة  على  تقوم  الأف��ق  �سيقة 

بو�سفها دولة ه�سة و�سعيفة. 
املقال  ك��ات��ب  ي���رى  ال��ن��ظ��رة،  لتلك  وخ��الف��اً 
�سر�سة”  “دولة  باأنها  �سوريا  و�سف  وج��وب 
حتكمها نخبة ي�سع اأفرادها م�ساألة بقائهم 

وي�سممون  ع���داه،  م��ا  ك��ل  ف��وق  ال�سلطة  يف 
دعم  اأجل  من  ال�سورية  والهيئات  املوؤ�س�سات 
ه��دف��ه��م. ويف ال�����دول ال�����س��ر���س��ة، غ��ال��ب��اً ما 
امل��وؤ���س�����س��ات وفعاليتها  ت��ل��ك  ت��ق��وي��ة  ي��رت��ب��ط 
يعد  م��ا  مبا�سرة  تناق�س  وم��ي��زات  ب�سمات 
فيها  مب��ا  اله�سا�سة،  على  للتغلب  ���س��روري��اً 

امل�ساءلة وامل�ساواة وال�سفافية وامل�ساركة. 
ويعجز بع�س الدول ال�سر�سة عن ال�سمود يف 

وجه حتديات من م�ستوى تلك التي واجهها 
الأنظمة  تلك  تنجح  وعندما  الأ���س��د.  نظام 
بقاءها  تعزز  فهي  احلكم،  يف  ال�ستمرار  يف 
التي  واملمار�سات  والأمن��اط  املوؤ�س�سات  لذات 

ت�ستهدفها عمليات الإ�سالح.
اآثاره  الت�سخي�س  لهذا  املقال،  كاتب  وب��راأي 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ات وامل��م��ار���س��ات. ف���اإن الدول 
ال�سر�سة غالباً ما تكون غري موؤهلة لتطبيق 

عملية اإعادة اإعمار قيا�سية. ودون العراف 
مب���دى اإح���ك���ام ن��ظ��ام الأ����س���د ق��ب�����س��ت��ه على 
الوليات  �ستقع  الإع��م��ار،  اإع���ادة  موؤ�س�سات 
املتحدة والحتاد الأوروبي يف فخ النظر اإىل 
دولة  اإنها  تقول  عد�سات  خ��الل  من  �سوريا 

ه�سة و�سعيفة. 
يقلل من  لأن��ه  ك��ب��رياً،  ذل��ك خطاأ  و�سيكون 
املوؤ�س�سات  تلك  بها  ت�سطلع  التي  ال��ق��درات 
الأ�سد.  �سوريا  يف  القت�سادية  واملمار�سات 
اإن���ه���ا ن��ظ��رة ل ت���اأخ���ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار �سبه 
ل  اإعمار  اإع��ادة  برنامج  اأي  تنفيذ  ا�ستحالة 
يحقق هدف النظام يف ال�ستقرار ال�سلطوي 
الأموال  حتويل  اأو  الدميوغرايف،  والتغيري 
اإىل ج��ي��وب امل��ق��رب��ني م���ن ال��ن��ظ��ام واأم�����راء 

احلرب. 
يعرف  اأن  ي��ج��ب  امل����ق����ال،  ك���ات���ب  وح�����س��ب 
اإعادة  والعاملني يف جمال  ال�سيا�سات  �سناع 

الإعمار،
عملية  ل�سياغة  الأ���س��د  نظام  م�ساعي  ب��اأن   
البناء ت�سمن �سيطرته على جميع جوانبها، 
م��ت��ق��دم��ة بحيث  م��رح��ل��ة  اإىل  و���س��ل��ت  ق���د 
اللتفاف  خ��ارج��ي��ة  اأط������راف  ع��ل��ى  ي�����س��ع��ب 

حولها،
الوليات  اأرادت  واإن  مالب�ساتها.  ك�سف  اأو   
امل��ت��ح��دة والحت����اد الأوروب������ي ال��ت��اأث��ري على 
�سيكونون  �سوريا،  يف  ال�سراع  بعد  ما  م�سار 
اإعادة  ع��ن  ب��دائ��ل  على  لالعتماد  ح��اج��ة  يف 
الإع����م����ار ك��م�����س��ادر حم��ت��م��ل��ة ل��ل��ت��اأث��ري اأو 

لل�سغط على نظام الأ�سد. 

قال رئي�س الربملان اللبناين نبيه بري ام�س الأربعاء اإن “الت�سويف 
يف ت�سكيل احلكومة له تاأثري �سلبي على الو�سع يف لبنان«.

وجرى تكليف �سعد احلريري يف 24 مايو اأيار بال�ستمرار يف من�سب 
رئي�س الوزراء وت�سكيل حكومة بعد النتخابات النيابية التي جرت يف 

ال�ساد�س من مايو اأيار.
اللبنانيون حتى الآن على ت�سكيل احلكومة  لكن مل يوافق الفرقاء 

وتوزيع املنا�سب الوزارية.
وقال احلريري اإن من ال�سروري ت�سكيل احلكومة اجلديدة مل�ساعدة 

القت�ساد اللبناين الذي يواجه حتديات كبرية.
الو�سع  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س  ال���دويل  البنك  م�����س��وؤول كبري يف  وق���ال 
للنهو�س  بحاجة  ال��دول��ة  واإن  م�ستدام  غ��ري  لبنان  يف  القت�سادي 

باإ�سالحات.
وق��ال احل��ري��ري قبل اأي��ام اإن��ه �سار اأك��ر ت��ف��اوؤل عن ذي قبل ب�ساأن 

ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

اتهم بول مانافورت املدير ال�سابق حلملة دونالد ترامب باأنه اعترب 
وغ�سل  الحتيال  بتهم  بداية حماكمته  يف  القوانني”،  “فوق  نف�سه 
الأموال، يف اأول ق�سية منبثقة عن التحقيق يف التدخل الرو�سي يف 

النتخابات الأمريكية.
دولر  األف  النعام ب15  ري�س  �سرة من  �سرائه  اإىل  املدعون  واأ�سار 
را�سمني �سورة رجل يعمل يف  باذخة،  اإط��ار حياة  اخ��رى يف  ونفقات 
من  خ�سو�سا  عليها  ح�سل  ع��ائ��دات  م��ن  ينفق  ال��روي��ج  ح��م��الت 
اعماله للرئي�س الوكراين ال�سابق فيكتور يانوكوفيت�س املدعوم من 
مو�سكو.وقال نائب املدعي اأوزو اأ�سونيي يف اأول يوم من املحاكمة يف 
األك�سندريا بالقرب من وا�سنطن اإن “بول مانافورت و�سع نف�سه مع 
واأ�ساف اأن “كل التهم تتلخ�س بامر ب�سيط  ثروته، فوق القوانني”. 

هو ان بول مانافورت كذب«.
اأما حمامو الدفاع، فقد حتدثوا عن رجل حمرف “م�سغول جدا” 
ال�ساهد  غيت�س  ريت�سارد  �سريكه  اإىل  اليومية  اأعماله  ب���اإدارة  يعهد 

الأ�سا�سي يف هذه الق�سية الذي “ا�ستغل ثقته«.
رو�سي  ت��دخ��ل  يف  التحقيق  املكلف  م��ول��ر  روب���رت  اخل��ا���س  وامل��دع��ي 
نوفمرب  يف  جرت  التي  الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  يف  حمتمل 

2016، هو الذي دفع مانافورت اإىل قف�س التهام.

زيد  املتحدة  الأمم  يف  الن�سان  حلقوق  ال�سامي  املفو�س  يحاول  مل 
رعد احل�سني تلطيف نربته حيال قادة العامل فنعت رئي�س الوزراء 
الأمريكي  الرئي�س  اأن  وراأى  ب�العن�سري  اأورب����ان  فيكتور  امل��ج��ري 
دوتريتي  رودريغو  الفيليبيني  الرئي�س  ودعا  خطري  ترامب  دونالد 

اإىل اخل�سوع ل�”فح�س نف�سي«.
يقر املفو�س ال�سامي احلايل حلقوق الإن�سان باأن انتقاداته الالذعة 
مل�سوؤويل الدول ق�ست على اأي اأمل يف بقائه يف من�سبه لولية ثانية.
وقال رعد احل�سني ال�سفري ال�سابق الأردين لل�”بي بي �سي” موؤخرا 
الأربع  ال�سنوات  خ��الل  احلكومات  ك��ل  ا�ستياء  اأث���رت  اأن��ن��ي  “اأعتقد 
الأمم  جمل�س  اأم���ام  الأخ���ري  الفتتاحي  خطابه  يف  الأخ���رية«.وق���ال 
“ذلك كان قا�سيا على  اإن  املا�سي  املتحدة حلقوق الإن�سان يف يونيو 

عائلته وانعك�س على عالقته مع حكومة بالده«.
الإن�سان  حلقوق  املقبل  ال�سامي  املفو�س  يت�سلم  اأن  املفر�س  وم��ن 
لرعد  خ��ل��ف  تعيني  ع���دم  ح���ال  يف  ل��ك��ن  �سبتمرب،  مطلع  يف  م��ه��ام��ه 
كايت  ال�سامي  املفو�س  م�ساعدة  فاإن  التاريخ،  ذلك  بحلول  احل�سني 
غيلمور �ستتوىل املهام بالوكالة.واختار املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة 
للتعذيب اإعالن تر�سحه على توير موؤكدا على وجوب تغيري �سلوك 
املفو�س ال�سامي.وكتب ال�سوي�سري نيلز ميلزر الذي عمل م�ست�سارا 
ال�سامي  املفو�س  “على  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية  للجنة  قانونيا 
الإن�����س��ان ل يعني مهاجمة  ع��ن ح��ق��وق  ال��دف��اع  اأن  ي���درك  اأن  املقبل 

احلكومات، هذه لي�ست مهاما هدفها اإلقاء اللوم اأو ن�سب اأخطاء«.

عوا�صم

بريوت

جنيف

وا�شنطن

حماكمة عائلة داع�سية قتلت 
370 �سخ�سًا بالعراق

 
•• بغداد-اأ ف ب:

اأعلن املتحدث با�سم جمل�س الق�ساء الأعلى ام�س اأن ثمانية اأ�سخا�س من 
�سيحاكمون  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  اىل  بالنتماء  متهمني  واح��دة  عائلة 

بتهمة قتل 370 �سخ�سا جنوب املو�سل.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم جمل�س الق�ساء الأعلى القا�سي عبد ال�ستار 
بريقدار اإن “القوات المنية األقت القب�س على ثمانية اإرهابيني وهم من 

عائلة واحدة تولوا قيادة اأعمال التنظيم يف جنوب املو�سل«. 
واأ�ساف اأن “املتهمني اعرفوا با�سراكهم يف ارتكاب جمزرة اخل�سفة باإلقاء 
منت�سبني اىل القوات المنية ومدنيني يف حفرة كبرية وعميقة يف منطقة 

حمام العليل«.
وتقع حفرة “اخل�سفة” ال�سيئة ال�سيت، وهي عبارة عن منخف�س طبيعي 
كبري، على بعد ثمانية كيلومرات جنوب املو�سل، وتعد اإحدى اأكرب املقابر 

اجلماعية يف العراق وقد ا�ستخدمه اجلهاديون لتنفيذ اإعدامات.
اىل  ومنت�سباً  مدنياً   370 اإع��دام  يف  “�ساركوا  املتهمني  اأن  بريقدار  واأك��د 
اأن  مبيناً  املو�سل”،  اأه���ايل  م��ن  �سخ�س   400 واع��ت��ق��ال  المنية  ال��ق��وات 
اعرافاتهم  ت�سديق  ومت  ع��دي��دة  ج��رائ��م  بارتكابهم  اع��رف��وا  “املتهمني 

ق�سائياً واتخاذ كافة الإجراءات بحقهم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب«.
ال�سيطرة  ا�ستعادة   2017 العا�سر من يوليو  العراقية يف  القوات  واأعلنت 
اأن تفر�س  اأ�سهر من املعارك الدامية، قبل  على مدينة املو�سل بعد ت�سعة 
حمافظة  كامل  على  نف�سه  العام  من  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  �سيطرتها 

نينوى.

اأردوغان: لغة التهديد 
الأمريكية لن تفيد اأحدا 

•• اأنقرة-رويرتز:
رج��ب طيب  الركي  الرئي�س  ق��ال 
اأردوغان اإن لغة التهديد الأمريكية 
ل���ن ت��ف��ي��د اأح�����دا، وذل����ك م���ع ت���اأزم 
العالقات بني الدولتني ال�سريكتني 
���س��م��ال الأط��ل�����س��ي ب�سبب  يف ح��ل��ف 
يف  م�سجون  اأم��ري��ك��ي  ق�س  ق�سية 
بالإرهاب.واأ�ساف  تركيا لتهامات 
اأردوغ��������ان ق���ائ���ال ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني يف 
تنازلت  تقدم  لن  تركيا  اإن  اأنقرة 
فيما يتعلق با�ستقالل الق�ساء واإن 
ال�سهيونية  “العقلية  مالحظات 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الإجنيلية” 
وزي����ر  اأن  م���ق���ب���ول���ة.وت���اب���ع  غ����ري 
اخلارجية الركي مولود ت�ساوو�س 
اأوغ����ل����و ���س��ي��ج��ري حم����ادث����ات مع 
ن��ظ��ريه الأم��ري��ك��ي م��اي��ك بومبيو 
ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع راب��ط��ة دول 
ج���ن���وب ����س���رق اآ���س��ي��ا )اآ����س���ي���ان( يف 

�سنغافورة.

حتكمها نخبة تتم�شك بال�شلطة

�سوريا بعد احلرب.. دولة �سر�سة ل ه�سة 

مقتل 4 ع�سكريني �سوريني يف كمني 

م�سوؤول اأمريكي:  املهاجرون حمتجزون يف »خميم �سيفي« 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

الكونغر�س  اأم��ام  الأمريكية  �سرطة احل��دود  رف�س م�سوؤول يف 
النتقادات ل�سوء معاملة عائالت املهاجرين غري ال�سرعيني يف 

مراكز احتجازهم التي �سبهها ب�”خميم �سيفي«.
يف  الق�سائية  اللجنة  من  ودميوقراطيون  جمهوريون  وط��رح 
واملالحظات على عدد من  الأ�سئلة  �سيال من  ال�سيوخ  جمل�س 
م�سوؤويل مراقبة احلدود يف حني ل تزال ادارة الرئي�س دونالد 
ترامب تواجه انتقادات لذعة لف�سلها اأكر من 2500 طفل 
عن اأهلهم اأو اأولياء اأمرهم كانوا قد عربوا احلدود الأمريكية 
بطريقة غري �سرعية.واأ�سار برملانيون خ�سو�سا اإىل اأن العديد 

من هوؤلء الأطفال عانوا من �سوء معاملة الأجهزة الأمريكية.
الأمريكية  احل��دود  �سرطة  يف  امل�سارك  التنفيذي  املدير  واأك��د 
احتجاز  احلياة يف مراكز  ظ��روف  اأن  البن�س من جهته  ماثيو 

العائالت مل تكن �سيئة اإىل هذا احلّد.
وقال ملجموعة الربملانيني “اأعتقد اأن اأف�سل طريقة لو�سفها 
املراكز هي التحدث عن خميم �سيفي”، م�سريا اإىل اأن احل�سول 
اإىل املياه والطعام متاح “24 �ساعة على 24، 7 اأيام على 7” 
وفر�س  البدنية  والتمارين  ال�سفوف  اإىل  بالن�سبة  وك��ذل��ك 
الت�سلية يف اخلارج.هذا الت�سبيه يعيد اإىل الذاكرة كالم مثري 
املحافظة  “فوك�س نيوز”  للجدل قالته يف يونيو مذيعة قناة 
التي ي�ساهدها كثريا الرئي�س الأمريكي، حني و�سفت مراكز 

احتجاز الأطفال باأنها “خميمات �سيفية«.
اأه��ل��ه��م وو���س��ع��ه��م يف  اأط���ف���ال مت ف�سلهم ع��ن  واأث������ارت ���س��ور 
دفع  ما  واخل���ارج  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  كبريا  ا�ستياء  اأقفا�س، 
20 يونيو ي�سع حدا  اإىل توقيع مر�سوم يف  بالرئي�س ترامب 
لف�سل العائالت املنهجي الناجت عن �سيا�سته “عدم الت�سامح” 
�سعوبات  تواجه  ال�سلطات  اأن  ال�سرعية.اإل  غري  الهجرة  مع 
اأع��ادت احلكومة  التي مت ف�سلها. وقد  العائالت  كثرية جلمع 
1800 طفل اىل اأهاليهم لكن 711 قا�سرا ل يزالون حتت 
والنا�سطون  الربملانيون  الأمريكية.وتطرق  ال�سلطات  رعاية 
اأي�سا اإىل م�سري 400 طفل، مت ترحيل اأهاليهم من الأرا�سي 

الأمريكية من دونهم.

•• وا�صنطن-وكاالت:

نقلت لرا �سليغمان املرا�سلة ال�سابقة 
ملجلة “فورين بولي�سي” لدى وزارة 
“البنتاغون”،  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع 
ع�سكريني  وحمللني  م�سوؤولني  عن 
الأمريكيني  اجل��ن��ود  اأن  اأمريكيني، 

املنت�سرين يف �سوريا ي�سطرون اأكر فاأكر للدفاع عن 
اأي الهجمات  الت�سوي�س الرو�سية،  اأجهزة  اأنف�سهم �سد 
تكون  اأن  املحتمل  من  التي  العواقب  ذات  الإلكرونية 

مميتة. 
ويقول ال�سباط الذين عانوا من الت�سوي�س- املعروف 
اإن���ه ل يقل خ��ط��ورة عن  با�سم احل���رب الإل��ك��رون��ي��ة- 
الهجمات التقليدية بالقنابل واملدفعية. لكنهم يقولون 
نادرة  فر�سة  الأمريكية  للقوات  يتيح  ذل��ك  اإن  اأي�ساً 
وحتديد  املعركة  �ساحة  يف  الرو�سية  التقنية  لختبار 

طريقة الرد عليها. 
�سوليفان  برايان  الأمريكي  الكولونيل  اأن  اإىل  واأ�سارت 
م�سهداً  الأمريكية  الدفاع  وزارة  ل�سحافيني يف  و�سف 

حدث يف الآونة الأخرية. 
وقال اإن قواته واجهت “بيئة حرب اإلكرونية مزدحمة” 
اأثناء القتال يف �سمال �سرق �سوريا خالل فرة النت�سار 
التي ا�ستمرت ت�سعة اأ�سهر، بني �سبتمرب 2017 ومايو 
قادرين  كنا  حتديات  �سادفنا  “لقد  واأ���س��اف   .2018
يف  للعمل  فر�سة  لنا  ووف���رت  بنجاح،  مواجهتها  على 
الداخل، مبا يف  اأي مكان يف  تكرارها يف  بيئة ل ميكن 
لنا  كبرية  فر�سة  القتالية...اإنها  تدريبنا  مراكز  ذلك 
اأن نعمل ب�سكل خا�س يف البيئة ال�سورية حيث ين�سط 

الرو�س«.
وحدته  ع���ادت  ال���ذي  �سوليفان  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  واأ���س��اف��ت 
و�سوريا  العراق  يف  فيها  تنت�سر  كانت  التي  املواقع  من 
على  الت�سوي�س  اأث��ر  كيف  �سرح  والكويت،  واأفغان�ستان 

الإلكرونية يقولون  فريقه. لكن اخل��رباء يف احل��رب 
الت�سالت  يلحق �سرراً مبعدات  اأن  الهجوم ميكن  اإن 
الكولونيل  وق��ال  ال��ط��ائ��رات.  وحتى  امل��الح��ة،  واأنظمة 
يف  املتخ�س�س  باكهوت  م��و  ل��وري  اجلي�س  يف  املتقاعد 
الطارئة  الت�����س��الت  “كل  اإن  الإل��ك��رون��ي��ة  احل����رب 
التحذير  ول  ال��ن��ار،  اإط���الق  ميكنك  ل��ن  اأو  �ستتعطل، 
من احلرائق القادمة لأن الرادارات اخلا�سة بك تكون 

اأي  ع��ن  الك�سف  ت�ستطيع  ول  للت�سوي�س  تعر�ست  ق��د 
�سيء...وميكن اأن تكون اأكر فتكاً بب�ساطة لأنها ميكن 
واأو�سح اأن  اأن تلغي قدرة املرء على الدفاع عن نف�سه”. 
القوات الأمريكية التي تقاتل يف اخلارج-منذ هجمات 
اأخرى-  واأماكن  واأفغان�ستان  العراق  -يف  �سبتمرب   11
معظمها قوات غري تقليدية ومل ت�سطر اإىل التعامل 
خمتلفة.  �ساحة  �سوريا  لكن  الإلكرونية.  احل��رب  مع 

رو�سيا  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ف���ال���ق���وات 
يف  عملت  اإ�سرائيل  واأحياناً  واإي���ران، 
ال�سوري  اجل��ي�����س  وك��ذل��ك  ال���ب���الد، 

نف�سه. 
البيئة  ه��ذه  يف  اإن���ه  الكاتبة  وق��ال��ت 
يف  القلق  يكمن  وامل��زدح��م��ة،  املعقدة 
امل��واج��ه��ة غري  اأو  الت�����س��ال  �سوء  اأن 

املق�سودة، ميكن اأن تت�ساعد ب�سرعة اإىل حرب كاملة. 
والق�سايا  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  ق�سايا  يف  اخل��ب��ري  وي��ق��ول 
اإن  غ���وري،  دان��ي��ال  ليك�سينغتون  معهد  يف  الع�سكرية 
اأنظمة احلرب الإلكرونية اجلديدة يف رو�سيا متطورة، 
واإنه ميكن تثبيتها على املركبات الكبرية اأو الطائرات 
وميكن ان ت�سعف الأهداف على م�سافة مئات الأميال. 
الإلكرونية(  احل���رب  )م���ع  “امل�سكلة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ه���ي اأن���ه���ا مي��ك��ن اأن ت��ف�����س��د ���س��ورت��ك ال��ع��م��الن��ي��ة عن 
مروعة  اأخ��ط��اء  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  امل��ع��رك��ة  ف�ساء 
حقاُ”. وت�ستهدف احلملة الأمريكية يف �سوريا تنظيم 
بالقوات  اأحياناً  حتتك  الأمريكية  القوات  لكن  داع�س. 

الرو�سية.
قريب  نطاق  يف  الرو�سية  الطائرات  حتلق  ما  وغالباً 
القوات  وانخرطت  الأمريكية.  املقاتلة  الطائرات  من 
اأربع  ا�ستمرت  دامية  معركة  يف  فرباير  يف  الأمريكية 
�ساعات �سد القوات املوالية للنظام يف �سرق �سوريا، مبا 

يف ذلك املرتزقة الرو�س. 
املحللون  يقوله  مبا  الإ�ست�سهاد  اإىل  الكاتبة  وخل�ست 
من اإن رو�سيا ت�ستخدم �سوريا على نحٍو متزايد كقاعدة 
التي طورتها  الإلكرونية اجلديدة،  اختبار لالأ�سلحة 
اإىل اخلم�سة ع�سر  الع�سر  ال�سنوات  مو�سكو على مدى 
على  الأطل�سي  �سمال  هيمنة حلف  على  للرد  الأخ��رية 
يف  الع�سكرية  العمليات  ووف��رت  التقليدية.  الأ�سلحة 
اأوكرانيا ملو�سكو فر�سة مماثلة ل�ستخدام هذه الأنظمة 

اجلديدة يف القتال.  

القوات الأمريكية هدف �شهل

رو�سيا تخترب يف �سوريا اأ�سلحتها الإلكرتونية
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طلب تغيري ا�صم )ماجد( اإىل )مايد(  

حتياتها  اأطيب  البتدائية  الحتادية  خورفكان  حمكمة  تهديكم 
ووافر �سكرها ،،، - للطلب املقدم من ال�سيد/ دروي�س حممد عبداهلل 
بتغيري ال�سم ابنه من ماجد اىل مايد خلال�سة قيده لي�سبح ال�سم 
)مايد دروي�س حممد عبداهلل الري�سي(  فمن لديه اعرا�س على 
البتدائية خالل  الحتادية  يتقدم اىل حمكمة خورفكان  ان  ذلك 

خم�سة ع�سر يوما من تاريخ هذا العالن. 
ولكم جزيل ال�سكر والإمتنان،  

القا�صي / اأحمد حممد عبداهلل الظنحاين 
رئي�س حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطنة )�سحيه ناير عتب العنزي( بطلب 
اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�سم التوثيقات 

بتغيري ا�سمها من )�سحيه( اىل)مها(
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن.
بدر احمد احلمادي - كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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يف الدعوى  رقم 2018/245 نزاع تعيني خربة جتاري 

املتنازع �سدها / �سركة درينيتي ديفيلوبر�س ليمتد 
املرفوعة  اأع��اله  اليها  امل�سار  ال��دع��وى  يف  خبريا  اإنتدابي  واملت�سمن  املحكمة  عدالة  كتاب  مبوجب 
من املتنازعة / �سركة �سن رايز تران�سكون للتطوير العقاري �سد املتنازع �سدها / �سركة درينيتي 

ديفيلوبر�س ليمتد   
نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�سرة الدعوى امل�سار اليها اأعاله - وقد قررنا حتديد جل�سة اخلربة 
واملكان  الوقت  يف  اخلبري  اأم��ام  للح�سور  مكلفون  فاإنكم  وعليه   ، اأدن��اه  املو�سحة  التفا�سيل  ح�سب 

املحددين ، وفقا للتفا�سيل الآتية : اليوم : الأربعاء - املوافق 2018/8/8  - الوقت : 12.00 ظهرا 
املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال لالإ�ست�سارات( العنوان �سارع اآل مكتوم - مقابل  وكالة تويوتا 
  6 الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�ستماين  الواحد  �سركة عبد  وبجوار 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�سور اجتماع اخلربة �سيتم مبا�سرة املاأمورية. 

املهند�صة / �صيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�صر 
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 الإعــــــــــــــــــالن  

اعمال اخلربة يف الق�صية 2018/3305 عمايل جزئي 
ال�ستاذ / م�سطفى حممد را�سي ال�سيمي 

بالإ�سارة اىل املو�سوع اعاله ، ونظرا لتكليفنا باأعمال اخلربة يف النزاع املذكور ، 
ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الحد املوافق  2018/8/5 يف 

متام ال�ساعة 11.00 من التوقيت املحلي لدولة الإمارات العربية املتحدة 
برج   - التجاري  اخلليج   - )دبي  يف  الكائن  البحري  اخلبري  مكتب  يف  وذلك 
برلينغتون - الدور 34 مكتب رقم 3406( وعليه نطلب اح�سار كافة الوكالت 

وامل�ستندات اخلا�سة باملو�سوع مع ال�سل.   
اخلبري البحري 
القبطان / حمزه وجيه الطنجري  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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بالدعوى  رقم 2018/2336 جتاري كلي  ال�صارقة

املدعي عليه : �سركة بجاج هريبالز - م م ح 
العنوان : جمهول حمل القامة 

من  �سدكم  واملرفوعة  اعاله  بالق�سية  ح�سابي  خبري  انتدابنا  مت  انه  علما  نحيطم 
او من ميثلكم  مكلفون  فانتم  وعليه   ، م   م  ذ   - للتجارة  الجنازات  �سركة   / املدعي 
قانونا بح�سور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يوم الثنني املوافق 2018/8/6 ال�ساعة 

احلادية ع�سرة ظهرا
وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - 
الطابق 5BG - 5( يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واح�سار امل�ستندات املوؤيدة 
�ستبا�سر  اخلربة  فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم 

اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانون. 
لال�ستف�سار ب: 050-6317417

خبري ح�صابي 
ناهد ر�صاد حممد      

 اإعالن بالن�صر
 للحـــ�صور اأمام اخلبـــــرة

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2   
 يف الدعوى  رقم 2018/1812 جتاري جزئي 

املدعي : ديال لتوريد احلديد )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
املدعي عيه : التقنية العربية للوحات - �س ذ م م 

الدعوى رقم  ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف  الن�سر  "يعلن اخلبري/ عمار حممد 
م�سوؤولية  ذات  )�سركة  احلديد  لتوريد  ديال  املدعي/  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2018/1472
حمدودة(  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها  ال�سادة / التقنية العربية للوحات - �س ذ م م  مدعوة 
حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثالثاء  املوافق 
2018/8/7 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة 
دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - 
�سارع رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب رقم 902  رقم مكاين : 94178 32428  -  لذا نرجو منكم 
التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها 

لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�صريف  
عمار حممد الن�صر  

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 
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 يف الدعوى  رقم 2018/1892 جتاري جزئي 

املدعي : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عيه : هداية اهلل خان �سعد اهلل 

الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الن�سر  حممد  عمار  اخلبري/  "يعلن 
ع   م  �س   - الوطني  القيوين  اأم  بنك  املدعي/  من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2018/1892 رقم 
اجتماع  حل�سور  مدعوة  اهلل  �سعد  خان  اهلل  هداية  ال�سيدة/  عليها  املدعي  فان  للمهمة  وتنفيذا 
املوافق 2018/8/7  يف  الثالثاء   واملقرر عقده يوم   ، بوا�سطة وكيل معتمد  او  امل�سرفية  اخلربة 
اإمارة دبي - ديرة  الكائن يف  ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا  متام 
- بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع رقم 
التكرم  لذا نرجو منكم   -  32428 94178 : رقم مكاين  رقم 902   - مكتب  التا�سع  الطابق   -  27
، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا  باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله 

لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري امل�صريف  
عمار حممد الن�صر  

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 
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يف  الدعوى  2018/1555 جتاري جزئي 

اخلبري املنتدب :  يو�سف طاهر اخلاجه 
املدعي : بنك ام القيوين الوطني - �س م ع 

املدعي عليه / حممد حميد اهلل �سريف.  
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة و املرفوعة من بنك ام القيوين الوطني 

- �س م ع   -  �سد حممد حميد اهلل �سريف  
وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر 
املوافق  2018/8/8 يف متام  الربعاء    يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على  مكتبنا 
ال�ساعة 00 : 2  ظهرا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
الطابق الول   ،  4  : ، بوابة رقم  عند ح�سوركم لالجتماع.  دبي - مركز حمر عني 

مكتب رقم : 1B1 - هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
اخلاجة حما�صبون قانونيون وم�صت�صارون اداريون       

اجتماع خربة
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 اخطار دفع بالن�صر
يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/71  التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه : من اللف اىل الياء العاملية ملقاولت البناء - ذ م م  وميثلها / نياز احمد عبدالعزيز 
، اجلن�سية :     العنوان : الإم��ارات ال�سارقة الذيد جت��اري - �سارع فلج املعال �سقة رقم 206  ، الهاتف 

املتحرك : 9710565069997+  
بتاريخ 2018/8/21 يف ق�سية   را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما  ليكن معلوما لديك بان حمكمة 

)33/2017( جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره  233291.77  درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  
املحكوم له :  �سركة منار العمران لتجارة وتاأجري ال�سقالت احلديدية  وميثلها �سامل بن هندي بن �سامل 
بن م�سلم بوكالة املحامي / خالد الع�سقالين - اجلن�سية :    العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة �سارع حممد 

بن �سامل - بناية العبدويل - الطابق الثالث - مكتب 16 ، الهاتف املتحرك : 97172229465+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�سوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�سبة  القانونية  الج��راءات  �ستتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

املرتبة عليك. 
 رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2   
 اخطار دفع بالن�صر

 يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/602 التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : عا�سور عبداللطيف ر�سمي فراج ، اجلن�سية : م�سر ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة - 

الربيد : ALSHOROOQ.RAK777@GMAIL.COM ، الهاتف املتحرك :9710506557912+  
ق�سية  2018/3/29  يف  بتاريخ  بحقك حكما  ا�سدرت  قد  اخليمة  را���س  ب��ان حمكمة  لديك  معلوما  ليكن 

)53/2018( ، جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 399690.22  درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف.   
ل�سالح : املحكوم له : موؤيد ا�سماعيل النهار ، اجلن�سية : �سوريا ، العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة بجوار 

فح�س ال�سائقني املعريي�س ، الهاتف املتحرك : 9710561275609+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

القانونية  بان يدفع للمدعي  مبلغا وق��دره )340700( درهم والفائدة  املدعي عليه  بالزام  مالحظات :- 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها مب�ساريف الدعوى. 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�سوم   ، احلكم  لتنفيذ  املنا�سبة  القانونية  الج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك 

املرتبة عليك. 
 رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإعالن حكم بالن�صر    

2017/413  جتاري جزئي   
املدعي : �سركة التاأمني العربية ، اجلن�سية :     العنوان : الإمارات - دبي - �سارع املكتوم - مبنى 

بنك الحتاد الوطني - الطابق الأول - مكتب رقم 101 - رقم الهاتف : 971042280022+ 
، العنوان : الإمارات  اىل املدعي عليه : بروناى �ساندرا �ساندو بوري�س ، اجلن�سية : بنجالدي�س 
- راأ�����س اخل��ي��م��ة - ال��ظ��ي��ت اجل��ن��وب��ي - را����س اخل��ي��م��ة - م��ق��اب��ل ا���س��واق ال����وايف - رق���م ال��ه��ات��ف : 

 +971503992093
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�سدرت بحقك وبتاريخ 2018/3/5  احلكم التايل: 

حكمت املحكمة /  حكمت املحكمة :- بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغا وقدره )9900( 
ت�سعة الف وت�سعمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 6% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
التام ، والزمته مب�ساريف الدعوى ومائة درهم اتعاب حماماة.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لالإعالن به ، وبانق�ساء هذا امليعاد دون الطعن على احلكم 

امل�سار اإليه فاإن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
 رئي�س ق�صم الت�صجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  اعالن للح�صور امام مدير ادارة الدعوى بالن�صر 

 يف الدعوى رقم  2018/2031 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

 اىل املدعى عليها / �سركة ريجاليا - ذ م م  
اقامت املدعية / موؤ�س�سة املوا�سالت العامة )عجمان( وتنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة 

العدل - الدعوى رقم )2018/2031( مدين جزئي  عجمان.  
املو�سوع :-  الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )350000 درهم( )ثالثمائة وخم�سون الف 
درهم( وهو املبلغ املتبقي من قيمة التفاقية واملر�سد يف ذمة املدعي عليها والزام املدعي 

عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
يوم  البتدائية  الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�سور 
الثنني املوافق  2018/8/6 ال�ساعة 8.30  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله 

بو�سفك املدعي عليه  - حرر بتاريخ 2018/7/24 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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   اإعالن بالن�صر - بالإحالة 
 2018/156 مدين جزئي 

اىل املدعي عليها / موناد للزيوت - �س م ح  - وميثلها قانونا 
1- �سيامك ايجادي مق�سودي  اجلن�سية : بريطانيا 

2- �سا�سان ايجادي مق�سودي اجلن�سية : ايران 
حيث ان املدعي :  �سركة راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني 

قد اقام عليك  الدعوى احلقوقية املرفوعة �سدك رقم  2018/156 مدين جزئي 
وعليه يقت�سي ح�سورك اىل الدائرة املدنية اجلزئية الوىل ال�سباحية مبحكمة را�س 
اخليمة يوم الثالثاء املوافق  2018/8/14 م ال�ساعة التا�سعة �سباح 9.00 ولالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او اإر�سال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستاب�سر نظر الدعوى غيابك بحقك. 
حرر بتاريخ 2018/7/31

 مدير  اإدارة الدعوى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
حممود علي بري بخ�س البلو�سي ، اجلن�سية : الإم��ارات  وطلب الت�سديق على حمرر 
اخلور  بحر  موؤ�س�سة  التجاري  ال���س��م  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(   يت�سمن 
ملقاولت البناء ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت بناء فئة خام�سة ، واملرخ�س من دائرة التنمية 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 570468 ال�سادر بتاريخ 2008/11/17 يف 
البلو�سي -  ال�سيد/ عي�سى علي بري بخ�س  التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل  دائرة 
اجلن�سية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
ا�سبوعني  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  توقيعات ذوي  بالت�سديق على  �سيقوم 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ را�سد 
عبداهلل علي بن عبود النقبي - اجلن�سية : الإمارات ، وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
 ، الأرزق للفيري جال�س  البحر  التجاري م�سنع  البالغة 100% يف ال�سم  )تنازل( يف ح�سته 
ن�ساط الرخ�سة �سناعة القوارب من الألياف الزجاجية ، �سناعة املظالت ال�سم�سية واملطر 
رخ�سة  خورفكان  يف    القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س    ، واملقاعد  ال�سري  وع�سي 
�سناعية رقم 763285 ال�سادر بتاريخ 2018/7/17م يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.   
اىل ال�سيد/ �سلطان را�سد عبداهلل علي عبود - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ را�سد عبداهلل 
)ت��ن��ازل( يف  الت�سديق على حم��رر يت�سمن  الإم���ارات - وطلب   : ، اجلن�سية  النقبي  علي بن عبود 
ح�سته البالغة 51% يف ال�سم التجاري ور�سة بن عبود للخدمات البحرية - فرع 1 ، ن�ساط الرخ�سة 
�سيانة قوارب ، �سيانة املحركات البحرية ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان 
رخ�سة مهنية رقم 759891 ال�سادر بتاريخ 2018/4/8 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل 
�سريكه يف  ، مبوافقة  الإم���ارات   : اجلن�سية   ، النقبي  عبود  بن  علي  را�سد عبداهلل  �سلطان  ال�سيد/ 
الرخ�سة املذكورة اعاله وهو حممد مناف بهايل ،اجلن�سية : الهند ، والذي ميلك ن�سبة 49% وبذلك 
 : النقبي - اجلن�سية  الرخ�سة �سراكة بني كال من :1-�سلطان را�سد عبداهلل علي بن عبود  تكون 
الإمارات ، بن�سبة 51% 2-حممد مناف بهايل ، اجلن�سية : الهند ، بن�سبة 49%  ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4893(

املنذرة : �سركة النابوده لال�ستثمار العقاري - �س ذ م م - ب�سفتها املوؤجرة 
املنذر اليه : دانة اخلليج لل�سياحة - ب�سفته امل�ستاأجر )جمهول حمل القامة( 

)املوقع   ، �سرق  العنز  ه��ور  مبنطقة  الكائن   B202 رق��م  الوحدة  املنذرة  من  اليها  املنذر  ا�ستاأجرت 
املو�سوف اأعاله( ، وذلك مبوجب عقد ايجار رقم )1607380650( ، ملدة �سنة بداأ بتاريخ 25 نوفمرب 

2015 وينتهي بتاريخ 24 نوفمرب 2016 ، باإجمايل اجرة �سنوية قدرها 73.316 درهم . 
امتنعت املنذر اليها من �سداد القيمة الإيجارية وجتديد العقد من ما حدا باملنذرة تنذر املنذر اليها 
باملبادرة بال�سداد وتنذرها ب�سداد الجرة امل�ستحقة مبلغ وقدره =/ 80.831 درهم وامل�ستحقات املالية 
الخرى ، والزامها بتجديد العقد للفرة اجلديدة من 25 نوفمرب 2017 حتى تاريخ 24 نوفمرب 2018  

كقيمة ايجارية ومبلغ وقدره 4042 درهم قيمة ال�سيانة ، ومبلغ وقدره 1200 درهم ر�سوم ادارية. 
ويف حالة عدم الوفاء بذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الن��ذار �ست�سطر املنذرة اىل اتخاذ 

الجراءات القانونية للمطالبة بال�سداد وبالخالء وفقا للقوانني ذات  ال�سلة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4700 (

املنذر : حلويات البابا املمتازة - �س ذ م م 
 -  64195 : : دبي - �س ب  العنوان   ، لبناين اجلن�سية   - البابا  ال�سيد/ عوين حممد   وميثلها 

الإمارات العربية املتحدة ، ت : 05014143412
املنذر اليه : ابو عي�سى اخوان لال�ستثمار - �س ذ م م   وعنوانها : دبي -  �س ب : 17433 - الإمارات 

العربية املتحدة   - ت : 0506557688/04441457 
)اربعة  دره��م   )34.067.09( وق��دره  مببلغ  بالوفاء  التزامها  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
وثالثون الفا  و�سبعة و�ستون درهما وت�سعة فل�س( يف خالل مهلة اق�ساه �سهر واحد من تاريخ 
فيها  القانونية �سده مبا  الج���راءات  كافة  �سوف ي�سطراملنذر لتخاذ  واإل   ، الإن��ذار  ن�سر هذا 
اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف 

التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/4892(

املنذر : بنك راأ�س اخلمية الوطني 
 املنذر اليهما : 1-حميد حممد باقر باقري درمنى  2-�سيوا كرمي م�سفقى )جمهويل حمل القامة(

مليونان  )فقط  دره��م   2.528.878.04 وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليهما  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وخم�سمائة وثمانية وع�سرون الف وثمامنائة وثمانية و�سبعون درهم واربعة فلو�س ل غري( وما 
امتناعكم عن  الإع��الن وح��ال  تاريخ  للمنذر خالل ثالثون يوما من  ي�ستجد عليها من فائدة 
ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية قبلكم للزامكم 
بت�سوية املديونية املر�سدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار رقم 2496 البالغ م�ساحته 10552 
قدم مربع مبنطقة تالل الإم��ارات الثالثة باإمارة دبي واملرهونة للمنذر طبقا لحكام القانون 
واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع 

حفظ كافة حقوق املنذر القانونية.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2017/3567(

املنذر :  بنك اأبوظبي الوطني 
املنذر اليه : ربى ريا�س حداد )�سوري اجلن�سية( - )جمهول حمل القامة( 

املو�سوع : اإنذار قانوين ب�سداد املديونية امل�ستحقة بذمتكم وقدرها 37.238.16 درهم 
حيث ان الثابت عدم قيامكم ب�سداد اللتزامات املرتبة بذمتكم جتاه بنك اأبوظبي الوطني 
عن قر�س ال�سيارة رقم 66296/خ�سو�سي الفئة C/دبي -نوع ال�سيارة �سيفرولية - كروز - 
اللون اأحمر / �سنة ال�سنع 2014  - فاإننا ننذركم ب�سرورة �سداد املديونية امل�ستحقة بذمتكم 
وذلك خالل  ال�سداد  تاريخ  القانونية حتى  الفوائد  مع  كاملة  دره��م(   37.238.16( وقدرها 
ا�سبوع من تاريخ هذا الن�سر واإل فاإننا �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
�سدكم فيها بطلب بيع املال املرهون دون احلاجة اىل انذاركم مرة اخرى مع حتملكم كافة 

الآثار القانونية كاملة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1205
يرغب  اجلن�سية  بنغايل   - بارمن  ناندالل  �سادهان  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بارمان  بارميال  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
ل�سيانة  القرائن  جنوم  )ور�سة  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  بنغايل   - بارمان  بهولنات 
دائرة  من  ال�سادرة   )570119( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  ال�سيارات( 

التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1206

اجلن�سية  هندي   ، الدين  �سرب  الدين  �سرب  عبداهلل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل كل من ال�سيد/ �سعيد ابراهيم 
مبوجب   ) املباين  لتنظيف  ال�سبعة  )النجوم  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - يون�س  عبدالرحمن 
الرخ�سة لخر - يتغري  يتنازل �ساحب  ال�سجل )79832(   رخ�سة رقم )611347( وبرقم 

�سكل القانوين للموؤ�س�سة من فردية وكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1207

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سن احمد ح�سن احلو�سني - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  وكما يرغب ال�سادة/ ورثة ال�سيد نور حممد بن عبدالقهار 
وميثلهم ال�سيد/ هالل نور حممد - باك�ستاين اجلن�سية عن كامل ح�سته البالغة )49%( يف )�سوات 
ال�سيد/  اىل   )117342( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي   ) م  م  ذ   - لالحذية 
القانوين  ال�سكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت   - اجلن�سية  باك�ستاين   - خان  �سهباز  خان  �سهراب 
لل�سركة من )ذات م�سوؤولية حمدودة( لي�سبح )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( - مت تغيري ال�سم 

التجاري من )�سوات لالحذية - ذ م م( اىل )�سوات لالحذية(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 

ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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 يف الدعوى  رقم 2018/1770 جتاري جزئي 

املدعي : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عيه :  عبداهلل عبدال�سالم  العزب اجلابري 

يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني  الهادي  ح�سن  هادي  حممد  عقيل  اخلبري/  "يعلن 
�س   - الوطني  القيوين  اأم  بنك  املدعي/  واملقامة من   ، 2018/1770 جتاري جزئي  رقم  الدعوى 
م ع  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه  ال�سيد / عبداهلل عبدال�سالم  العزب اجلابري -  مدعوا 
حل�سور اجتماع اخلربة  امل�سرفية  او بوا�سطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم الثنني  املوافق 
2018/8/6 يف متام ال�ساعة الواحدة ظهرا موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - 
ديرة - بور�سعيد - بناية الو�سل بزن�س �سنر - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �سابقا( - �سارع 
رقم 27 - الطابق التا�سع - مكتب رقم 902  رقم مكاين : 94178 32428  -  لذا نرجو منكم التكرم 
، واإح�سار جميع الأوراق وامل�ستندات التي توؤدون تقدميها لنا  باحل�سور يف املوعد املحدد اعاله 

لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�صريف     
د. عقيل حممد هادي ح�صن الهادي       

تكليف الإعالن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 
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عربي ودويل
موظفة دولية �سمن �سحايا هجوم اأفغان�ستان 

•• كابول-رويرتز:

اإن موظفة  ام�����س  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق��ال��ت 
لها  التابعة  للهجرة  الدولية  باملنظمة 
ك���ان���ت ���س��م��ن 15 ق��ت��ي��ال ع��ل��ى الأق����ل 
���س��ق��ط��وا يف ه��ج��وم مب��دي��ن��ة ج���الل اباد 

ب�سرق اأفغان�ستان اأم�س.
وكان الهجوم الذي ا�ستهدف مبنى اإدارة 
����س���وؤون ال��الج��ئ��ني ه��و الأح�����دث �سمن 
�سل�سلة هجمات اأ�سقطت ع�سرات القتلى 

وامل�سابني على مدى ال�سهور املا�سية.

وقالت بعثة الأمم املتحدة للم�ساعدة يف 
فقدت  قد  كانت  املوظفة  اإن  اأفغان�ستان 
زوجها يف تفجري بالعا�سمة كابول قبل 
�ستة  عمره  يتيما  وت��رك��ت  اأع���وام  ثالثة 

اأعوام.
املوظفة  اأن  ب��ي��ان  يف  ال��ب��ع��ث��ة  واأ���س��اف��ت 
اآلف  م��ن  واح����دة  “كانت  ع��ام��ا(   22(
العم������ود  ي�سكل������ون  ال��ذي��ن  الأف���غ���ان 
املتحدة  ل��الأمم  اليومي  للعمل  الفقري 

يف هذا البلد«.
الإغاثة  جمموعة  يف  موظف  لقي  كما 

التابعة للجنة الإنقاذ الدولية حتفه.
وق����ال م�����س��وؤول��ون ح��ك��وم��ي��ون اإن م��ا ل 
هجوم  يف  ق��ت��ل��وا  �سخ�سا   15 ع��ن  ي��ق��ل 
ملناق�سة  ط����ارئ����ا  اج���ت���م���اع���ا  ا����س���ت���ه���دف 
القتلى  عدد  واإن  الإن�سانية  الحتياجات 

مر�سح للزيادة بعد رفع الأنقا�س.
وق�����ال ����س���ه���راب ق������ادري وه����و ع�����س��و يف 
القتلى  عدد  اإن  لالإقليم  املحلي  املجل�س 
ات�سالت  بعد  وذل��ك   ،20 يتجاوز  رمب��ا 
مع عائالت اأبلغت عن فقد ذويها يف هذا 

الهجوم.

اأفغان�ستان حتدد 20 اإبريل موعدًا لالنتخابات الرئا�سية 
•• كابول-اأ ف ب:

اأعلنت اأفغان�ستان ام�س ان النتخابات الرئا�سية املقبلة 
�ستجري يف 20 ابريل العام املقبل و�سط خماوف من 
تهديدات املتمردين ب�سن اأعمال عنف �سد النتخابات.
النتخابات  ا�سهر من  �ستة  بعد  النتخابات  و�ستجري 
الربملانية التي من املقرر ان جتري يف 20 اكتوبر بعد 

عدة تاأجيالت.
ا�سرف عني  الرئي�س احلايل  ان يخو�س  املرجح  ومن 

النتخابات لولية جديدة من خم�س �سنوات.
وقال  امل�ستقلة  النتخابات  جلنة  رئي�س  املوعد  واعلن 

انه اخذ يف العتبار المن وعوامل اخرى.
 3 اأن ت�سعة ماليني ناخب، من بينهم  وتقول اللجنة 
منذ  النتخابات  ق��وائ��م  يف  م�سجلني  ام����راأة،  ماليني 

ابريل رغم الهجمات على مراكز ت�سجيل الناخبني.
النتخابات حيث  ي�سكل هاج�سا قبل  الأم��ن  ي��زال  ول 
ت��ق��ات��ل احل��ك��وم��ة امل��دع��وم��ة م��ن ال��غ��رب مت���رد حركة 

طالبان وكذلك تنظيم الدولة ال�سالمية.
العزيز  عبد  النتخابية  اللجنة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
اإبراهيم اأن “الأمن م�ساألة ناأمل اأن حتل بذلك املوعد«.

اأن  بالقول  النتخابات  ت��زوي��ر  م��ن  خم��اوف  على  ورد 
وال��ن��زاع��ة يف  ال�����س��ف��اف��ي��ة  ب�����س��م��ان  “ملتزمة  ال��ل��ج��ن��ة 

النتخابات الت�سريعية والرئا�سية«.
و���س��ه��دت ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة الأخ������رية ال��ت��ي جرت 
واعلن  وا���س��ع��ة،  ت��زوي��ر  بعمليات  م��زاع��م   2014 يف 
الرئي�سيان غني وعبداهلل عبداهلل فوزهما  املتناف�سان 
افغان�ستان  يف  الدولية  امل�ساعدة  مهمة  فيها.ورحبت 
بالإعالن عن موعد النتخابات وو�سفته باأنه “حلظة 

مهمة للدميوقراطية يف افغان�ستان«.
ودعا رئي�س مهمة الأمم املتحدة تادامي�سي ياماموتو 
ل�سمان  ادواره���م  اداء  اىل  الط���راف  “جميع  بيان  يف 
اللتزام باملواعيد وتاأمني ال�سروط ال�سرورية لإجراء 

انتخابات ذات م�سداقية«.

•• عوا�صم-وكاالت:

لالأنباء  الرو�سية  تا�س  وكالة  نقلت 
�سوريا  اإىل  م��و���س��ك��و  م��ب��ع��وث  ع���ن 
القوات  اإن  الأرب����ع����اء  ام�����س  ق��ول��ه 
الثقيلة  اأ�سلحتها  �سحبت  الإيرانية 
يف �سوريا اإىل م�سافة 85 كيلومرا 
ال��ت��ي حتتلها  اجل���ولن  م��ن ه�سبة 
اإ����س���رائ���ي���ل تعترب  ل��ك��ن  اإ����س���رائ���ي���ل، 

الن�سحاب غري كاف.
وانتزع الرئي�س ال�سوري ب�سار الأ�سد 
ال�سيطرة على اأرا�س يف جنوب غرب 
�سوريا من اأيدي املعار�سة بدعم من 
رو���س��ي��ا واإي����ران وج��م��اع��ة ح��زب اهلل 
املوؤيدة  القوى  جعل  مما  اللبنانية 

لالأ�سد على مقربة من اجلولن.
اإ�سرائيل  لطماأنة  مو�سكو  و�سعت 
قائلة اإنها تريد انت�سار قوات �سورية 
فقط على اأرا�سي اجلولن يف �سوريا 
اأو بالقرب منها. لكن اإ�سرائيل ت�سر 
ع��ل��ى خ���روج ال��ق��وات ال��ت��ي ت�سيطر 
عليها اإيران من �سوريا بكاملها الآن 

بينما تو�سك احلرب على النتهاء.
ون�سبت الوكالة اإىل مبعوث الرئي�س 
اخلا�س  بوتني  فالدميري  الرو�سي 
اإىل �سوريا األك�سندر لفرنتييف قوله 
والت�سكيالت  الإيرانيون  “ان�سحب 

ال�سيعية لي�ست هناك«.
وقال اإن ع�سكريني اإيرانيني و�سفهم 
يكونون  م�����س��ت�����س��ارون رمب���ا  ب��اأن��ه��م 
التي  ال�سوري  اجلي�س  ق��وات  و�سط 

ل تزال اأقرب اإىل احلدود.
وح���دات  ت��وج��د  ل  “لكن  واأ����س���اف 
اأن  ميكن  الثقيلة  والأ�سلحة  للعتاد 
متثل تهديدا لإ�سرائيل على م�سافة 
تر�سيم  خ���ط  م���ن  ك��ي��ل��وم��را   85

احلدود«.
واع���ت���رب م�������س���وؤول اإ���س��رائ��ي��ل��ي هذا 

الن�سحاب غري كاف.

الإقليمي  ال���ت���ع���اون  وزي������ر  وق������ال 
ت�ساحي هنجبي لإذاعة اإ�سرائيل “ما 
التدخل  ه��و  اأح��م��ر  كخط  و�سعناه 
وال��ت��ع��زي��ز ال��ع�����س��ك��ري الإي������راين يف 
����س���وري���ا، ول��ي�����س ب���ال�������س���رورة على 
التهديد  اإىل  م�����س��ريا  حدودنا” 
ال�سواريخ  جانب  من  مدى  الأبعد 
طيار  بدون  الإيرانية  الطائرات  اأو 

املتمركزة يف �سوريا.
اأو  ت�����س��وي��ات  “لن حت���دث  واأ����س���اف 

تنازلت يف هذا الأمر«.
وك���ان م�����س��وؤول اإ���س��رائ��ي��ل��ي ق��د قال 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ط��ال��ب��ا ع���دم ذكر 
ا�سمه اإن رو�سيا عر�ست اإبعاد القوات 
الإيرانية مل�سافة مئة كيلومر على 
الأقل عن خط وقف اإطالق النار يف 

ه�سبة اجلولن.
ورف�����س��ت اإ���س��رائ��ي��ل ال��ع��ر���س الذي 
ب���ني رئي�س  ط����رح خ����الل اج���ت���م���اع 

بنيامني  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  ال����������وزراء 
الرو�سي  اخلارجية  ووزي��ر  نتنياهو 
���س��ريج��ي لف������روف. وقال  ال���زائ���ر 
رو�سيا  �سفري  ف��ي��ك��ت��وروف  اأن��ات��ويل 
لدى اإ�سرائيل يوم الثنني ردا على 
ذلك فيما يبدو اإن مو�سكو ل ميكنها 

اإجبار اإيران على مغادرة �سوريا.
اأن  اأ�سار كذلك اإىل  لكن فيكتوروف 
الطرف  غ�س  يف  �ست�ستمر  رو���س��ي��ا 
الإ�سرائيلية  اجلوية  ال�سربات  عن 
اإيرانية  اأن��ه��ا  ي�ستبه  م��واق��ع  ع��ل��ى 
وعلى عمليات نقل �سالح حزب اهلل 

اأو اأماكن متركزه يف �سوريا.
تريد  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  هنجبي  وق����ال 
اإي���ران وح��زب اهلل م��ن تو�سيع  منع 

اجلبهة اللبنانية معها فعليا.
واأ�ساف “ل�سنا على ا�ستعداد لروؤية 
على  اهلل  حل�����زب  ج����دي����دة  ج���ب���ه���ة 
اإ�سرائيل  ب��ني  ال�����س��م��ال��ي��ة  ح���دودن���ا 

اأمر  اأمر خطري. هذا  و�سوريا. هذا 
ل��و مل مننع ح��دوث��ه ال��ي��وم وه��و يف 
بعد  ب��اه��ظ��ا  ثمنا  �سنتكبد  ب��داي��ت��ه 

ذلك«.
اىل ذلك، قال الرئي�س ال�سوري ب�سار 
الأ�سد ام�س جلنوده اإنهم باتوا على 
بعدما  “الن�سر”  موعد قريب مع 
ميداين  ت��ق��دم  حتقيق  م��ن  متكنوا 
ك��ب��ري ع��ل��ى ج��ب��ه��ات ع���دة يف البالد 
اأكر  منذ  دام��ي��اً  ن��زاع��اً  ت�سهد  التي 

من �سبع �سنوات.
اىل  وجهها  ر�سالة  الأ���س��د يف  وق��ال 
الذكرى  مبنا�سبة  ال�سوري  اجلي�س 
الثالثة وال�سبعني لتاأ�سي�سه، وبثتها 
مواقع  ع���ل���ى  ال���رئ���ا����س���ة  ح�������س���اب���ات 
لعلى  “اإننا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

موعد مع الن�سر قريب«.
وب��ع��د ���س��ن��وات م��ن امل���ع���ارك اعقبت 
 ،2011 ال���ع���ام  ال���ن���زاع يف  ان�����دلع 

ت�سيطر  ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة  ب��ات��ت 
م�ساحة  ث��ل��ث��ي  ن���ح���و  ع���ل���ى  راه����ن����اً 
الرئي�سية  امل���دن  فيها  مب��ا  ���س��وري��ا، 
الكربى والطرق الهامة ا�سافة اىل 

العديد من املعابر احلدودية.
وا���س��ت��ع��ادت ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة يف 
املبادرة  زم���ام  الأخ���ريي���ن  ال��ع��ام��ني 
الف�سائل  ح�����س��اب  ع��ل��ى  م���ي���دان���ي���اً 
اجلهادية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  امل��ع��ار���س��ة 
اجلوي  ال��دع��م  بف�سل  م��ع��اً،  اآن  يف 
 2015 ���س��ب��ت��م��رب  ال���رو����س���ي م��ن��ذ 
ايرانيني  م�ست�سارين  ومب�����س��اع��دة 
وم���ق���ات���ل���ني م�����وال�����ني م�����ن اي������ران 
وال���ع���راق واأف��غ��ان�����س��ت��ان وح���زب اهلل 

اللبناين.
و�ساعفت القوات احلكومية م�ساحة 
الع�سكري  احل�سم  ع��رب  �سيطرتها 
�سنوات  اأعقبت  ت�سوية  ات��ف��اق��ات  اأو 
ح�����س��ار وه��ج��م��ات وا���س��ع��ة، ولعبت 
اب��رام��ه��ا مع  ك��ب��رياً يف  رو���س��ي��ا دوراً 

الف�سائل املعار�سة.
اجالء  اىل  الت���ف���اق���ات  ه���ذه  واأدت 
املقاتلني  م����ن  الآلف  ع���������س����رات 
اأبرزها  ع��دة  مناطق  من  واملدنيني 
والغوطة  )����س���م���ال(  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة 
ال�����س��رق��ي��ة وم�����دن ع����دة يف حميط 
دم�����س��ق وم���وؤخ���راً حم��اف��ظ��ت��ي درعا 

والقنيطرة جنوباً.
التفاقات  ه���ذه  اىل  الأ����س���د  واأمل�����ح 
حم�س  “من  وق�����ال  ر����س���ال���ت���ه.  يف 
ودير  فالقلمون  وح��ل��ب  ت��دم��ر  اإىل 
والغربية  ال�سرقية  والغوطة  ال��زور 
وبادية دير الزور وغريها من املدن 
ا�ستع�سى  التي  واملناطق  والأري���اف 
الزمن  م��دة م��ن  الإره��اب��ي��ون  فيها 
املطاف  ن��ه��اي��ة  اأرغ����م����وا يف  ل��ك��ن��ه��م 
مدحورين  مذلولني  اخل��روج  على 
ي���ج���رون اأذي�������ال خ��ي��ب��ت��ه��م ب��ع��د اأن 

اأذقتموهم علقم الهزمية«.

الأ�شد يوؤكد جلنوده اقرتاب الن�شر 

رو�سيا تعلن ان�سحاب القوات الإيرانية من حدود اجلولن 

•• بروك�صل-اأ ف ب:

املفو�سية  اإن  اأوروب�����ي  م�����س��در  ق���ال 
ع�سرات  ���س��ت��خ�����س�����س  الأوروب������ي������ة 
مل�ساعدتها  لإ�سبانيا  اليورو  ماليني 
املتزايدة  الأع������داد  ا���س��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى 
اإىل  ي�سلون  ال��ذي��ن  املهاجرين  م��ن 
اأرا���س��ي��ه��ا م���ن امل���غ���رب ب�����س��ك��ل غري 

�سرعي.
ال�سراكية  احل���ك���وم���ة  وط���ل���ب���ت 

بيدرو  ال���وزراء  رئي�س  يقودها  التي 
���س��ان�����س��ي��ز م����ن ����س���ن���دوق اأوروب�������ي 
بح�سب  والهجرة،  للجوء  خم�س�س 
ل��وك��ال��ة فران�س  امل�����س��در  اأف������اد  م���ا 

بر�س.
ا�سبانيا  احل��رج يف  الو�سع  اإن  وق��ال 
ال�ستجابة  ال�������س���روري  م���ن  ج��ع��ل 
و�سعت  اأن  ب��ع��د  ل��ط��ل��ب��ه��ا،  ب�����س��رع��ة 
المن  ق��وات  على  �سغوطا  الهجرة 

و�سبكات الأمان يف ذلك البلد.

اإيطاليا  حم����ل  ا����س���ب���ان���ي���ا  وح����ل����ت 
اأ�سبح  اأن  كمق�سد للمهاجرين بعد 
املهاجرين  ع���ل���ى  ال�����س����ع����ب  م�����ن 
الإيطالية  ال�سواطئ  اىل  الو�سول 

ب�سبب حملة ال�سلطات الليبية.
ال��ف لج��ئ بحرا   23 وو���س��ل نحو 
ال���وق���ت  ا����س���ب���ان���ي���ا ح���ت���ى ه�����ذا  اىل 
مهاجرا   307 ول���ق���ي  ال���ع���ام  م���ن 
م�سرعهم اثناء حماولتهم الهجرة، 
الدولية،  ال��ه��ج��رة  منظمة  بح�سب 

وهو عدد يزيد عن عددهم يف العام 
املا�سي باأكمله.

كما �ست�ستفيد اليونان من التمويل 
املا�سي  ال�������س���ه���ر  ط���ل���ب���ت  اأن  ب���ع���د 
الوا�سلني  ا�ستيعاب  يف  م�ساعدتها 

اإىل حدودها مع تركيا.
الذراع  الوروب��ي��ة،  املفو�سية  وتدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����الحت����اد الأوروب����������ي، 
���س��ن��دوق ال��ل��ج��وء وال��ه��ج��رة الذي 
ماليني  م��ئ��ات  على  حاليا  يحتوي 

اليورو.
ومن املقرر اأن يت�سل رئي�س املفو�سية 
هاتفيا  يونكر  جان-كلود  الوروبية 
مع رئي�س الوزراء ال�سباين �سان�سيز 
لبحث هذه امل�ساألة الربعاء، بح�سب 

امل�سدر.
كما يعتزم الحتاد الأوروبي تقدمي 
ال���ذي يعترب  امل��غ��رب  اإىل  ال��ت��م��وي��ل 
نقطة انطالق رئي�سية للمهاجرين 

املتوجهني اإىل ا�سبانيا.
اإل اإنه يف ر�سالة اطلعت عليها وكالة 
فران�س بر�س، قال يونكر �سان�سيز اإن 
الوقت  امل���وارد للمغرب حم��دودة يف 
احلايل لأن العديد من دول الحتاد 
مل تدفع امل�ساهمات التي وعدت بها 

ل�سندوق الطوارئ لأفريقيا.

•• طوكيو-رويرتز:

اإن  ال���ي���اب���ان���ي���ة  ق���ال���ت احل���ك���وم���ة 
يف  م��ت�����س��ددون  ي��ح��ت��ج��زه  �سحفيا 
����س���وري���ا ظ���ه���ر ع���ل���ى م����ا ي���ب���دو يف 
مقطع فيديو ن�سرته و�سائل اإعالم 
يابانية ام�س الأربعاء وهو يتو�سل 
طلبا للم�ساعدة بعد ثالث �سنوات 

من خطفه.
الوزراء  جمل�س  اأمناء  كبري  وذك��ر 
الياباين  الرجل هو  اأن  يعتقد  اأن��ه 

جامبي يا�سودا وهو �سحفي حر.
وي��ظ��ه��ر ال��رج��ل امل��ل��ت��ح��ي يف بذلة 
برتقالية راكعا وحماطا مب�سلحني 
ملثمني مت�سحني بال�سواد. ويقول 
ن�سرته  ال��ذي  الفيديو،  يف  الرجل 
م�����واق�����ع اإل����ك����رون����ي����ة اإع���الم���ي���ة 
وب�سوت  اليابانية  باللغة  متعددة، 
كوري  واأن����ا  ع��م��ر  “ا�سمي  جم��ه��د 
ج��ن��وب��ي. وت���اري���خ ال���ي���وم ه���و 25 
يوليو 2018. اأنا يف حالة مزرية. 

رجاء �ساعدوين فورا«.
ومل يت�سح ملاذا عرف الرجل نف�سه 
باأنه كوري ول ال�سبب الذي جعله 

ي�ستخدم هذا ال�سم.
وق�����ال ي��و���س��ي��ه��ي��دي ���س��وج��ا كبري 

الياباين  ال������وزراء  جم��ل�����س  اأم���ن���اء 
اع���ت���ي���ادي  م�����وؤمت�����ر ����س���ح���ف���ي  يف 
امل�سوؤولية  هي  اليابانيني  “حماية 
نبذل  ونحن  للحكومة  الرئي�سية 
ق�سارى اجلهود با�ستخدام �سبكات 

معلومات متنوعة”.
الإدلء مب��زي��د من  ع��ن  واأح��ج��م   

الت�سريحات.
وقال م�سوؤول بوزارة اخلارجية اإن 
يا�سودا يحمل  اأن  تعتقد  احلكومة 

اجلن�سية اليابانية.
يابانية قد  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وك��ان��ت 
لتنظيم  ت��اب��ع��ة  ج��م��اع��ة  اإن  ق��ال��ت 
ي��ا���س��ودا بعدما  ال��ق��اع��دة خ��ط��ف��ت 
عام  تركيا  �سوريا عن طريق  دخل 

.2015
وظ���ه���ر ي���ا����س���ودا م���ن ح���ني لآخ���ر 
على  فيديو  مقاطع  يف  ذل��ك  بعد 
الإنرنت وحتول �سعره اإىل اللون 
اأ�سعث  واأ���س��ب��ح  وط����ال  ال���رم���ادي 

الراأ�س.
الإرهابي  داع�����س  تنظيم  وخ��ط��ف 
يف  للقتال  طريقه  يف  ك��ان  يابانيا 
�سوريا ويدعى هارونا يوكاوا بعدما 
ح��ل��ب يف  اإىل  احل����دود  ع��رب  ت�سلل 
اأغ�سط�س اآب عام 2014. وحاول 
�سديق  ج��وت��و  كينجي  ال�سحفي 
هو  خطف  لكنه  م�ساعدته  يوكاوا 
الآخر وقتل الثنان ب�سرب العنق 

يف مطلع عام 2015.

فيديو يظهر �سحفيًا يابانيًا خمطوفًا يف �سوريا  الحتاد الأوروبي ي�ساعد ا�سبانيا ل�ستيعاب املهاجرين 

وا�سنطن تدعو اإىل ال�سغط على كوريا ال�سمالية  

اأملانيا ترفع حظرا على مل �سمل الالجئني 

 •• �صنغافورة-اأ ف ب:

على  الإبقاء  اإىل  ال��دويل  املجتمع  املتحدة  الوليات  �ستدعو 
�سغوط العقوبات على كوريا ال�سمالية يف منتدى اأمني يعقد 
يف �سنغافورة هذا الأ�سبوع مع تزايد املخاوف من ان بيونغ 

يانغ مل حترز تقدماً باجتاه نزع اأ�سلحتها النووية.
و�سي�سارك وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظريه 
الكوري ال�سمايل يف املنتدى يف �سنغافورة حيث عقد الرئي�س 
كوريا  زع��ي��م  م��ع  تاريخية  ت��رام��ب قمة  دون��ال��د  الم��ريك��ي 

ال�سمالية كيم جونغ اون قبل �سهرين.
دول  من  الدبلوما�سيني  كبار  من  وع��دد  بومبيو  و�سيدر�س 
يانغ  بيونغ  م��ن تطلعات  احل��د  اأخ���رى م�ساركة يف حم��اول��ة 

خطوات  ات��خ��ذت  ال�سمالية  ك��وري��ا  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ال��ن��ووي��ة، 
ملمو�سة باجتاه التخلي عن اأ�سلحتها النووية.

التزاما  كيم  وق��ع  يونيو  يف  ترامب  مع  التاريخية  القمة  يف 
غام�سا “لنزع الأ�سلحة النووية من �سبه اجلزيرة الكورية”، 
وهو اأقل بكثري من املطالب المريكية الطويلة الأمد للنزع 
لالأ�سلحة  منه  التحقق  وميكن  عنه  ع��ودة  ل  ال��ذي  الكامل 

النووية.
ورغ���م وج���ود م��وؤ���س��رات ���س��غ��رية ع��ل��ى ح���دوث ت��ق��دم، ت�سري 
معلومات اإىل ان بيونغ يانغ توا�سل بناء ال�سواريخ. وهناك 
خماوف اأي�سا من ان بع�س الدول تراخى يف فر�س عقوبات 

المم املتحدة على كوريا ال�سمالية.
انتهاكات  م��ن  “قلقة”  وا�سنطن  اإن  ام��ريك��ي  م�سوؤول  ق��ال 

كوريا ال�سمالية للعقوبات التي وافقت عليها الأمم املتحدة 
ومن بينها ال�سحنات غري القانونية للنفط بحرا.

واأ�ساف اأن لقاءات مثل منتدى رابط�����ة دول جنوب �سرق اآ�سيا 
الدول  “فر�سة لتذكري جم�����يع  الإقل�����يمي مت�����ثل  )ا�سيان( 

بالتزام������اتها بتنفيذ” ق������رارات جمل������س المن الدويل.
ي�سارك يف املنتدى ال�سنوي لآ�سيان كبار الدبلوما�سيون من 
26 ب��ل��دا وم��ن الحت���اد الأوروب�����ي لإج����راء حم��ادث��ات حول 

الق�سايا ال�سيا�سية والأمنية يف اآ�سيا واملحيط الهادئ.
و�سيح�سر الجتماع وزراء خارجية جميع الدول التي �ساركت 
يف املفاو�سات ال�سدا�سية املتوقفة مع كوريا ال�سمالية والتي 
املتحدة  الوليات  وهي  النووي  برناجمها  وقف  اإىل  هدفت 

وال�سني ورو�سيا واليابان وكوريا اجلنوبية.

•• برلني-رويرتز:

بع�س  اأ���س��ر  �سمل  مل  الأرب��ع��اء  ام�س  اأملانيا  ا�ستاأنفت 
اأن  ي�سارية ترى  اأث��ار غ�سب جماعات  الالجئني مما 
احل��د الأق�����س��ى امل�سموح ل��ه ب��دع��وة اأق��ارب��ه وه��و األف 
�سخ�س �سهريا عدد قليل، وكذلك غ�سب حزب مييني 

متطرف معار�س للهجرة على اإطالقها.
2016 احلق  وك���ان���ت احل��ك��وم��ة ق���د ع��ل��ق��ت يف ع���ام 
اللجوء  لطالبي  الأوىل  ال��درج��ة  اأق���ارب  ا�ستقدام  يف 

املتمتعني بحماية حمدودة، 
يف حماولة لتخفيف العبء عن القائمني على ت�سجيل 

تدفق قيا�سي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.
بو�س�����ع  املتمت������عني  ع������لى  احلظ�����ر  يطب������ق  ومل 
ا�ستقدام  ال��د���س��ت��ور  ل��ه��م  يكفل  اإذ  ال��ك��ام��ل  اللج���وء 

اأ�سرهم.
مناه�س  حزب  تكبدها  التي  الكبرية  اخل�سائر  وبعد 
حزب  ات��ف��ق  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  انتخابات  يف  للمهاجرين 
الدميقراطي  احل��زب  مع  مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة 
احلاكم،  الئ��ت��الف  الأ���س��غ��ر يف  �سريكه  ال���س��راك��ي، 
على ت�سوية تت�سمن رفعا جزئيا للحظر اعتبارا من 

الأول من اأغ�سط�س اآب 2018.
وق�����ال وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ه���ور����س���ت زي���ه���وف���ر يف بيان 
بني  ت���وازن  حتقيق  م��ن  متكننا  اجل��دي��دة  “القاعدة 
قدرة جمتمعنا على الدمج وبني الإن�سانية والأمن... 
املتعلقة  احلكومة  ا�سراتيجية  يف  مهم  عن�سر  ه��ذا 

بالهجرة«.
ل��ك��ن ح���زب اخل�����س��ر ف�����س��ال ع���ن م��ن��ظ��م��ات الرعاية 
اجلديدة  ال��ق��واع��د  اإن  ت��ق��ول  امل�سيحية  الجتماعية 
الألف  لختيار  وا�سحة  غري  معايري  ت�سع  اإذ  جائرة 

�سخ�س �سهريا.
الهجرة  م�سوؤولون  �سياأخذها  التي  املعايري  ومن بني 
البالد  �سي�سمح لهم بدخول  يف العتبار لختيار من 
خارج  املوجودين  الأق���ارب  و�سن  البتعاد  ف��رة  ط��ول 
واعتبارات  ال�سحية  العتبارات  اإىل  بالإ�سافة  اأملانيا 

ال�سالمة.
ل��الن��دم��اج يف  ب��ذل��وا جهدا  ال��ذي��ن  الالجئني  اأن  كما 
املجتمع عن طريق دورات تعلم اللغة والتدرب والعمل 

�ستكون لهم الأولوية يف دعوة بقية اأفراد اأ�سرهم.
وقال حزب البديل من اأجل اأملانيا املناه�س للهجرة اإن 
القواعد اجلديدة �ست�سجع املزيد من املهاجرين على 

القدوم لأملانيا �سعيا للجوء.
على  البديل  ح��زب  عن  النائبة  فايدل  األي�س  وكتبت 
تنتهي يف  ال��ت��ي ل  ال��ه��ج��رة  اأزم����ة  “يف خ�سم  ت��وي��ر 

اأوروبا، 
اإعادة مل  اإ�سارة قاتلة با�ستئناف عمليات  اأملانيا  تر�سل 

�سمل الأ�سر«.
وم�ساألة الهجرة والندماج يف املجتمع من املو�سوعات 
ال�سائكة يف اأملانيا نظرا لأن هناك �سخ�سا من كل اأربعة 
اأ�سخا�س اإما من مواليد بلدان غري اأملانيا اأو اأن اأحد 

اأبويه على الأقل لي�س اأملاين الأ�سل.
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ي�شم جناحني خلدمات الإقامة و برامج املواطنة من خالل ال�شتثمار

معر�س "اآيري�س" للعقارات وال�ستثمار ينطلق باأبوظبي اأول نوفمرب املقبل
الإمارات يف  املغرتبني  بني  البديلة  والإقامات  اجلن�شيات  على  الطلب  % منو   51

•• دبي-الفجر:

ال�ستثنائي  اأدائ���ه���ا  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
بداأت  ال��ع��ام،  م��ن  الأول  الن�سف  يف 
بور�سة دبي للذهب وال�سلع الن�سف 
معدل  م�سجلًة  لفتة،  بقوة  الثاين 
 323،477 ب��ل��غ  م��ف��ت��وح  اه��ت��م��ام 
�سهر يوليو، وهو ما ميثل  عقًدا يف 
اأع��ل��ى م�����س��ت��وى ل��ه ع��ل��ى الإط����الق، 
29% م��ق��ارن��ة مع  ب��ن�����س��ب��ة  ب���زي���ادة 
 ،2017 ع���ام  يف  م�ستوياته  اأع��ل��ى 
عقد.   304،398 ب���ل���غ  ع���ن���دم���ا 
الإجمالية  ال��ت��داول  اأح��ج��ام  وبلغت 
عقد،   1،894،155 يوليو  ل�سهر 
دولر  م���ل���ي���ار    38.49 ب��ق��ي��م��ة 
اأمريكي، وبزيادة ن�سبتها 36% على 

اأ�سا�س �سنوي.
لذهب  الآج�����ل�����ة  ال����ع����ق����ود  وك����ان����ت 
لليوان  الآج���ل���ة  وال��ع��ق��ود  �سنغهاي 
ال�سيني هي فئات الأ�سول الأف�سل 
اأداًء خالل �سهر يوليو، م�سجلًة منًوا 
على  و%64   %71 بن�سبة  ���س��ه��رًي��ا 
املتزايد على  التوايل. وجاء الطلب 
تعززت  وق��ت  يف  ال�سينية  املنتجات 

فيه العالقات بني الإمارات العربية 
التي  ال��زي��ارة  بعد  وال�سني  املتحدة 
ال�سيني،  الرئي�س  م��وؤخ��راً  بها  ق��ام 
�سي جني بينغ. كما �سجل عقد ذهب 
اأداء مميزاً يف هذا  اأي�ساً  الهند  دبي 
ال�����س��ه��ر، حم��ق��ق��اً من���واً ق���دره %99 

على اأ�سا�س �سنوي.
املميز،  الأداء  ه��ذا  على  تعليقه  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  ميل،  لي�س  قال 
وال�سلع:  ل��ل��ذه��ب  دب����ي  ل��ب��ور���س��ة 
الن�سف  يف  امل���ذه���ل  اأدائ���ه���ا  “بعد 
من  ع���دًدا  البور�سة  حققت  الأول، 
يوليو،  �سهر  يف  امل��ه��م��ة  الإجن������ازات 
اهتمام  م��ع��دلت  ت�سجيل  م��ن  ب���دًءا 
بتو�سيع  م���روراً  ا�ستثنائية،  مفتوح 
بنك  م��ع  بال�سراكة  �سماناتنا  �سلة 
�ستاندرد ت�سارترد. وميثل الهتمام 

لنجاح  ح��ق��ي��ق��ًي��ا  م��ق��ي��ا���ًس��ا  امل��ف��ت��وح 
التي  الأرق����ام  وتعك�س  ب��ور���س��ة،  اأي 
من�سة  متانة  ال�سهر  هذا  �سجلناها 
للذهب  دب�����ي  ل���ب���ور����س���ة  ال�����ت�����داول 
الن�سف  نبداأ  اأن  وي�سعدنا  وال�سلع. 
ال�سكل  ب���ه���ذا  ال����ع����ام  م����ن  ال����ث����اين 
خالل  تركيزنا  و�سيكون  الإج��اب��ي، 
الأ�سهر القليلة القادمة من�سّباً على 
املبتكرة  املنتجات  من  املزيد  تقدمي 
اأع�����س��ائ��ن��ا حملًيا  وت��و���س��ي��ع ق��اع��دة 

ودولًيا”.
ه���ذا وك���ان���ت ب��ور���س��ة دب���ي للذهب 
املخت�سة  التابعة  و�سركتها  وال�سلع، 
املركزي،  املقابل  ال��ط��رف  بخدمات 
�سركة دبي ملقا�سة ال�سلع، قد اأعلنتا 
يف وقت �سابق من �سهر يوليو باأنها 
املقا�سة  لأع�����س��اء  ال�����س��م��اح  ب�����س��دد 

العاملية  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ب��ت��ق��دمي 
املعتمدة ك�سمانات احتياطية. دعماً 
ال�سمانات،  ���س��ل��ة  ت��و���س��ي��ع  لعملية 
ت�سارترد«  »���س��ت��ان��درد  ب��ن��ك  �سيقدم 
لهذه  الإي�������������داع  اإدارة  خ�����دم�����ات 
ال�سمانات،  من  الإ�سافية  ال�سيغة 
ك��م��ا ���س��ي��ك��ون م�����س��وؤوًل ع��ن حماية 

الأ�سول.
الروبية  م��ن��ت��ج��ات  وا����س���ل���ت  ك���م���ا 
ال��ه��ن��دي��ة وع��ق��ود الآج��ل��ة للعمالت 
الرئي�سية ال�ست G6 منوها القوي 
يف �سهر يوليو، اإذ ارتفع حجم تداول 
عقود الروبية الهندية بن�سبة %34 
�سهدت  بينما  ���س��ن��وي،  اأ���س��ا���س  ع��ل��ى 
الآجلة   G6 ت��داول عمالت  اأحجام 
اأ�سا�س  ع��ل��ى   %80 ب��ن�����س��ب��ة  من�����واً 

�سنوي.

بور�سة دبي للذهب وال�سلع ت�سجل اأعلى معدل اهتمام مفتوح متجاوزًة 300،000 عقد يف �سهر يوليو

•• اأبو ظبي –الفجر:

ي�ست�سيف مركز اأبوظبي الدويل للمعار�س 
فعاليات الدورة العا�سرة من املعر�س الدويل 
الفرة  للعقارات وال�ستثمار  “اآيري�س”، يف 
من الأول وحتى الثالث من نوفمرب املقبل، 
وال�����ذي ت�����س��ارك ف��ي��ه 125 ���س��رك��ة رائ����دة 
والعاملية  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية  الأ����س���واق  يف 
اخلدمات  وت���وف���ري  ال���ع���ق���ارات  ت��ط��وي��ر  يف 
والتمويل  الت�سميم  بالقطاع مثل  املرتبطة 
ل�ستعرا�س  وال����س���ت���ث���م���ار،  وال���و����س���اط���ة، 
زوار  اأم����ام  امل��ب��ت��ك��رة  وخ��دم��ات��ه��ا  منتجاتها 

املعر�س من امل�سرين وامل�ستثمرين.
اآيري�س  م���ن  اجل�����اري  ال���ع���ام  دورة  وت��ت��م��ي��ز 
-املعر�س العقاري الوحيد الذي يركز على 
بتخ�سي�سها  للم�ستثمرين-  املبا�سر  البيع 

موفري  و  مل�����س��ت�����س��اري  ك��ام��ل��ني  ج��ن��اح��ني 
املواطنة  وبرامج  الدولية  الإق��ام��ة  خدمات 
من خالل ال�ستثمار،  اإىل جانب الفعاليات 
املعر�س  ي�سهدها  التي  الأخ���رى  الرئي�سية 
عاملية  ع��ر���س  من�سة  ت��وف��ري  يف  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
ل��ل��م��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ني م��ن داخ����ل وخ���ارج 
واب��ت��ك��ارات��ه��م. م�ساريعهم  ل��ع��ر���س  ال��دول��ة 

كما ي�ست�سيف »اآيري�س«  منتدى ال�ستثمار 
ال�سبل  تهيئة  اإىل  الهادف  املبا�سر،  الأجنبي 
املعر�س  امل�ساركة يف  وال��دول  ال�سركات  اأم��ام 

لتكوين �سراكات اإقليمية ودولية.
اآيري�س  ملعر�س  العا�سرة  الن�سخة  وت�سغل 
م�ساحة تتجاوز 10 اآلف مر مربع، ومن 
األفاً   12 زواره  ع���دد  ي��ت��ج��اوز  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر 
النهائيني  وامل�ستخدمني  امل�ستثمرين  م��ن 
دول  جن�سيات  على  احل�سول  يف  والراغبني 

ويحظى  العقاري.  ال�ستثمار  مقابل  اأخرى 
املعر�س هذا العام مب�ساركة اأكر من 125 
25 دولة بينها م�سر واليونان  ا من  عار�سً
وتركيا والهند والفلبني وباك�ستان وقرب�س 
واأ����س���ب���ان���ي���ا وامل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة وال����ولي����ات 

املتحدة. 
املعر�س  م���ن   2017 ال���ع���ام  دورة  وك���ان���ت 
والتي  اأير�س  وال�ستثمار  للعقارات  ال��دويل 
عقدت يف نوفمرب املا�سي �سهدت زيادة بنحو 
العقاري  التطوير  �سركات  عدد  يف   30%
مثلت  ���س��رك��ة   120 اإىل  ل��ت�����س��ل  امل�����س��ارك��ة 
ن�سبة  بينها  الإم��ارات��ي��ة  العقارية  ال�سركات 
كال  ال�سركات  هذه  قائمة  و�سمت  الن�سف، 

من داماك العقارية، وماجد الفطيم. 
�سركات  م�ساركة  ال����دورة  تلك  �سهدت  كما 
وا�سبانيا  الهند  دولة منها   25 عقارية من 

وال��ب��ح��ري��ن وعمان  وب��اك�����س��ت��ان  وال��ف��ل��ب��ني 
دورة  وحملت  املتحدة.  وال��ولي��ات  والكويت 
“املواطنة  اآيري�س عنوان  2017 من  العام 
حيث  العقاري”.  ال�ستثمار  عرب  والإق��ام��ة 
اأحدهما  ق�����س��م��ني  اإىل  امل���ع���ر����س  ي��ن��ق�����س��م 
املحليني  ال�����ع�����ق�����ارات  مل�����ط�����وري  م���ن�������س���ة 
اجلديدة  م�ساريعهم  ل��روي��ج  وال��دول��ي��ني 
التي  بالطرق  الآخ��ر  الق�سم  يخت�س  بينما 
اتباعها  ال��ع��ق��اري��ني  للم�ستثمرين  مي��ك��ن 
عرب  اجلن�سية  اأو  الإق��ام��ة  على  ليح�سلوا 
ال��دول مثل  الإ�ستثمار العقاري يف عدد من 
الوليات املتحدة الأمريكية وجزر الكاريبي 

والدومينيكان.
وقال اأنطوان جورج، املدير التنفيذي ل�سركة 
دوم املنظمة ملعر�س اآيري�س ال�سنوي، »ن�سعى 
اإىل مواكبة التقارب املتزايد بني دول العامل 
التكنولوجيا،  على  العتماد  ت��زاي��د  بف�سل 
واحلمائية  الق���ت�������س���ادي���ة  والن����دم����اج����ات 
ال��ت��ج��اري��ة، وذل���ك م��ن خ���الل ت��وف��ري قيمة 
م�سافة لعار�سينا من امل�ستثمرين والزوار. 
ل��ذل��ك ن��ت��وق��ع اأن مي��ث��ل امل��ع��ر���س ال����دويل 
 )  2018 )اآي��ري�����س  وال�ستثمار  للعقارات 
اإي��ج��اب��ي لزواره  جت��رب��ة ث��ري��ة وذات م���ردود 
ا�ست�سافة   م��ع  خ�سو�ساً  ف��ي��ه،  وال��ع��ار���س��ني 
دولة الإم��ارات اأكر من 8 ماليني مغرب 
ال�����س��ك��ان، وكونها  اإج��م��ايل  ن��ح��و %88 م��ن 
والأثرياء  امل�ستثمرين  لتجمع  مثايل  مركز 
العقاري  ال�ستثمار  ع��ن  الباحثني  الأف���راد 
ال�سفر  م��ن  متكنهم  اإ�سافية  جن�سية  وع��ن 
ب���ح���ري���ة ب������دون احل����اج����ة ل��ل��ح�����س��ول على 
بدول  اإق��ام��ة  واأذون������ات  �سياحية  ت��اأ���س��ريات 
اأوروب������ا واأم���ري���ك���ا وك���ن���دا وم��ن��ط��ق��ة البحر 
لجتذاب  ت�سعى  التي  واأ�سراليا  الكاريبي 
املهنيني،  واملهاجرين  الأثرياء  امل�ستثمرين 
لتعزيز  وال�ستثمار،  للهجرة  براجمها  عرب 

منوها القت�سادي.
الأخرية  الآون����ة  يف  الطلب  ازداد  واأ���س��اف: 
بن�سبة %51 على جن�سيات دول عديدة يف 
اآند  كيت�س  و�سانت  الكاريبي،  ج��زر  منطقة 
نيفي�س، والدومينيكان، وغرينادا، و اأنتيغوا 
وبربودا، و�سانت لو�سيا واإيطاليا و�سنغافورة 
وتايالند  ونيوزيلندا  والربتغال  وماليزيا 
واململكة  الأم���ري���ك���ي���ة  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 
املقيمني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ق��ب��ل  م���ن  امل���ت���ح���دة 

بالإمارات. 
اأبوابها  البلدان  بع�س  تغلق  بينما  واأو�سح: 
اإ�ست�سارات  �سركات  تزدهر  املهاجرين،  اأم��ام 
املواطنة الثانية وتنمو لتتجاوز تلك القيود 
امتالك  يف  ال��راغ��ب��ني  امل�ستثمرين  لتمكن 
جواز �سفر ثاٍن عن طريق ال�ستثمار العقاري 
يف دول معينة تقدم برامج اجلن�سية يف مقابل 

ال�ستثمار. لذلك راأينا اأن جنمع حتت �سقف 
امليدان  ه���ذا  يف  اخل����رباء   2018 اآي��ري�����س 
القرارات  ات��خ��اذ  على  امل�ستثمرين  مل�ساعدة 
املنا�سبة اخلا�سة باملواطنة والإقامة مقابل 

ال�ستثمار العقاري.
الرئي�س  ب����اي����ات،  ����س���ام  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
التنفيذي ل�سركة بايات للخدمات القانونية 
وم��ق��ره��ا الإم�������ارات: م��ن واق����ع خ��ربت��ن��ا يف 
منذ  القانونية  واخل��دم��ات  الهجرة  جم��ال 
اأرب��اع ال�سكان  1993، فاإن نحو ثالثة  عام 
يف دول���ة الإم����ارات م��ن امل��غ��رب��ني ال��ذي��ن ل 
الأ�سلية  بلدانهم  اإىل  ال��ع��ودة  يف  ي��رغ��ب��ون 
اآخ����ر، لذلك  ب��ل��د  ب��ال��ه��ج��رة اإىل  وامل��ه��ت��م��ني 
مل�ساعدة  ع��ام��ني  م��ن��ذ  اآي��ري�����س  ن�����س��ارك يف 
العمالء وتقدمي امل�سورة ب�ساأن ا�ستثماراتهم 

يف برامج املواطنة من خالل ال�ستثمار.

�سركة  م��ن  ه��ان��دز  كيت  ق��ال��ت  م��ن جانبها، 
لأن  متحم�سون  “نحن  فولكرز  اآن���د  اإجن���ل 
ن��ك��ون ج���زًءا م��ن اإي��ري�����س يف اأب��وظ��ب��ي. اإنها 
يف  هنا  نكون  اأن  لنا  بالن�سبة  رائ��ع��ة  جتربة 
بفر�س  املهتمني  املقيمني  وملقابلة  اأبوظبي 

ال�ستثمار يف اإ�سبانيا.
وعقدت اأوىل دورات اآيري�س يف العام 2005 
وحققت  م��رب��ع،  م��ر   1800 م�ساحة  على 
خ��الل��ه��ا 42 ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر ع���ق���اري من 
بقيمة  قيا�سية  مبيعات  خمتلفة  دول   10
مليون   75 نحو  دره��م  مليون   275 نحو 
اأكر  ج��ذب  يف  املعر�س  جن��ح  اأن  بعد  دولر 
اأهمية معر�س  4200 زائ��ر. وتزايدت  من 
اآي��ري�����س خ���الل ال�����س��ن��وات ال��ع�����س��ر الأخ����رية 
ا���س��ت��ث��م��ار ع��ق��اري يف  اأه���م م��ع��ر���س  لي�سبح 

العا�سمة الإماراتية.

•• بكني-وا�صنطن-رويرتز:

مزيدا  املتحدة  الوليات  اتخذت  اإذا  �سرد  واإنها  نفعا،  يجدي  لن  البتزاز  اإن  ام�س  ال�سني  قالت 
من اخلطوات لعرقلة التجارة، يف الوقت الذي تدر�س فيه اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 

فر�س ر�سوم جمركية بن�سبة 25 باملئة على واردات �سينية قيمتها 200 مليار دولر.
الر�سوم  ن�سبة  �سيزيد  الق���راح  ه��ذا  اإن  الثالثاء  الول  ام�س  اخلطة  على  مطلع  م�سدر  وق��ال 
املحتملة من 10 باملئة كانت الإدارة الأمريكية اقرحتها يف البداية يوم العا�سر من يوليو متوز 

لتلك الر�سوم يف حماولة لل�سغط على بكني لتقدمي تنازلت جتارية.
وكيماويات  غذائية  منتجات  ت�سمل  التي  ال�سينية  ال��واردات  اآلف  اجلمركية  الر�سوم  وت�ستهدف 
واإطارات  وال�سجاد  والأث���اث  ال��ك��الب  طعام  بينها  م��ن  ا�ستهالكية  و�سلعا  والأل��وم��ن��ي��وم  وال�سلب 

ال�سيارات والدراجات وقفازات البي�سبول وم�ستح�سرات التجميل.

وبالرغم من اأن الر�سوم لن تفر�س حتى يجري طرحها للنقا�س العام، فاإن زيادة م�ستوى الر�سوم 
املقرحة اإىل 25 باملئة �سيوؤدي اإىل ت�ساعد النزاع التجاري امل�ستعر بالفعل بني اأكرب اقت�سادين 

يف العامل.
واأ�سار امل�سدر اإىل اأن اإدارة ترامب قد تعلن اقراح الر�سوم الأعلى اليوم الأربعاء.

هذه  ات��خ��اذ  يف  ت��رام��ب  م�سى  اإذا  ب��ال��رد  بالتنمر،  املتحدة  ال��ولي��ات  تتهم  التي  ال�سني،  وتعهدت 
الإجراءات وحذرت من اأن اأ�ساليب ال�سغط �ستبوء بالف�سل.

والبتزاز  “ال�سغط  اإف��ادة �سحفية  �سوانغ يف  قنغ  ال�سينية  وزارة اخلارجية  با�سم  املتحدث  وقال 
الأمريكي لن يجدي نفعا. اإذا اتخذت الوليات املتحدة مزيدا من اخلطوات الت�سعيدية، ف�ستتخذ 

ال�سني حتما اإجراءات م�سادة و�سنحمي حقوقنا ال�سرعية بحزم«.
ويخ�سى امل�ستثمرون اأن ي�سر النزاع التجاري املت�ساعد بني الوليات املتحدة وال�سني النمو العاملي 
اأمريكية بالر�سوم التجارية امل�سددة التي ي�سعى ترامب لفر�سها برغم  اأعمال  ونددت جمموعات 

تعبريها عن القلق مما ت�سفها مبمار�سات ال�سني القائمة على اأ�س�س جتارية بحتة.
الزيادة املقرحة يف  التعقيب على  الأمريكي عن  التجاري  املمثل  با�سم مكتب  وامتنعت متحدثة 
ن�سبة الر�سوم اجلمركية اأو ما اإن كان �سيجري تعديل املوعد النهائي املحدد للتعليق قبل تطبيق 

القرار.
25 باملئة على واردات �سينية  اأوائل يوليو متوز، فر�ست احلكومة الأمريكية ر�سوما بن�سبة  ويف 
بقيمة 34 مليار دولر مبدئيا. وردت بكني بفر�س ر�سوم مماثلة على �سادرات اأمريكية اإىل ال�سني 

بنف�س القيمة.
وكان مكتب املمثل التجاري الأمريكي يف البداية حدد يوم 30 اأغ�سط�س اآب موعدا نهائيا لتلقي 
و23   20 ب��ني  ال��ف��رة  وتخ�سي�س  باملئة   10 بن�سبة  املقرحة  الر�سوم  على  العامة  التعليقات 

اأغ�سط�س اآب لعقد جل�سات ا�ستماع عامة.
وي�ستغرق الأمر عادة اأ�سابيع بعد النتهاء من التعليقات العامة لتفعيل الر�سوم اجلمركية.

ال�سني تتعهد بالرد اإذا فر�س ترامب ر�سومًا على وارداتها 

•• اأبو ظبي-وام:

باأثاره  الف�ساء  جمال  يف  الم��ارات  برنامج  ينعك�س  ان  ر�سمية  درا�سات  توقعت 
الإيجابية على القت�ساد الوطني خالل الفرة القادمة وذلك من خالل حتقيق 
واملتمثل يف  للدولة  ال�سراتيجي  الهدف  ببلوغ  �ست�سهم يف جمملها  14 ميزة 
بدوره  �سي�سكل  ما  وهو  والبتكار  املعرفة  على  يعتمد  تناف�سي  اقت�ساد  حتقيق 
حمفزا جديدا للنمو القت�سادي القائم على التنوع والذي يعد اأحد الأهداف 
اأن تكون الدولة الأف�سل يف  التي ت�ستهدف   2071 الرئي�سية ملئوية الم��ارات 
العامل.ويعد برنامج الف�ساء الماراتي الذي اأطلق يف العام 2017 اأكرب خطة 
ا�ستك�ساف  الم���ارات قدما يف قطاع  دول��ة  دف��ع  اىل  تهدف  ا�سراتيجية وطنية 
 100 لنحو  اعتمادا على خطة طموحة متتد  القادمة  املرحلة  الف�ساء خالل 
ال�سناعية  ل��الأق��م��ار  جممع  وب��ن��اء  ام��ارات��ي��ني  ف�ساء  رواد  اع���داد  تت�سمن  ع��ام 
م�ستوطنة  ببناء  وتنتهي   2021 العام  املريخ يف  اىل  المل  والو�سول مب�سبار 

ب�سرية على الكوكب الأحمر بحلول العام 2117.
ال��دور املحوري الذي �سيلعبه برنامج الم��ارات للف�ساء يف بناء كوادر  ويف ظل 
ذلك من  ف��اإن  بالقطاع  العالقة  ذات  التخ�س�سات  وطنية حمرفة يف خمتلف 
�سانه اأن يدفع ال�سناعات الف�سائية اىل مركز ال�سدارة يف قيادة عملية التنمية 
ال�ساملة يف الدولة خالل ال�سنوات اخلم�سني املقبلة وعلى نحو يعزز من جهودها 

الهادفة لبناء القت�ساد املعريف القائم على البتكار والبداع.
الذي  الكبري  ال��دور  للف�ساء  الم��ارات  الإيجابية لربنامج  املزايا  قائمة  وت�سم 
�سيلعبه يف دعم �سيا�سة التنويع للموارد الرافدة لالقت�ساد الوطني من خالل 
ال�سناعات  ق��ط��اع  للعمل يف  ون����ادرة  م��اه��رة  ع��م��ل  وق���وة  علمية  م��ه��ارات  خ��ل��ق 
النفط.كذلك  بعد  ما  ملرحلة  للتح�سري  تهدف  التي  ال�سيا�سة  وهي  الف�سائية 
فاإن من �سان برنامج الف�ساء الت�سجيع على البداع لتطوير تكنولوجيا جديدة 
يف �سكل براءات اخراع خا�سة بالقطاع على امل�ستوى الوطني وذلك اىل جانب 
الفائدة املتمثلة يف حقيقة اأن ال�سناعات الف�سائية وما تقدمه من خدمات تعد 
من اهم املحركات الأ�سا�سية لرفع معدل النمو القت�سادي.اأما على �سعيد تنمية 

وتطوير ال�سناعات املحلية ودعم بناء �سناعات جديدة فاإن الأن�سطة امل�ساحبة 
للربنامج الف�سائي من ت�سميم وت�سنيع وا�ستثمار �سيكون لها دور كبري يف بلوغ 
هذا الهدف الذي يعد داعما رئي�سيا لالقت�ساد الوطني يف احل�سيلة النهائية.
ال�سناعية  القاعدة  تعزيز  ي�ساهم يف  ان  الوطنية  ال�سناعات  �ساأن تطوير  ومن 
العملي  البحث  الرتقاء مب�ستوى عمليات  ق��ادرة على  تكون  ع��ام، بحيث  ب�سكل 
بني املوؤ�س�سات التي جتمعها عالقات �سراكة واحدة وعلى النحو الذي يوؤدي اىل 
ويعد  الوطني.  القت�ساد  �سيدعم  ما  وهو  ال�سوق  يف  جديدة  عمل  فر�س  خلق 
تاأ�سي�س قطاع ف�سائي متكامل يف الدولة ومبا يحتاجه من موارد ب�سرية وبنية 
حتتية وابحاث علمية م�سلحة وطنية عليا وذلك لال�ستفادة من النتائج التي 
كنق�س  الب�سرية  منها  تعاين  التي  امل�ساكل  بع�س  ملعاجلة  الربنامج  �سيوفرها 
فان  للدول  القومي  المن  منظور  من  ال�سكانية.اما  والزيادة  والتلوث  الغذاء 
تكنولوجيا الف�ساء بات لها دور مهم يف النمو القت�سادي وغدت جزءا ل يتجزاأ 
خمتلف  يف  الف�سائية  التطبيقات  تدخل  حيث  الع�سرية  احلياة  مقومات  من 
ومراقبة  الإع��الم��ي  والبث  وامل��الح��ة  الت�سالت  مثل  اليومية  احلياة  نواحي 

الطق�س والكوارث الطبيعية وغريها من النواحي.
وتدير الدولة حاليا 8 اأقمار ا�سطناعية ومن املتوقع ان ي�سل العدد اىل 10 
التجارية  الأغرا�س  يف  ا�ستخدامها  يتم  القادمة  القليلة  ال�سهور  خالل  اأقمار 
والع�سكرية وتتوزع بني اأقمار الت�سالت الف�سائية والبث الإعالمي واملراقبة 

الأر�سية واملالحة واملناخ.
احلديثة  الطبية  التقنيات  تطوير  يف  الأول  الف�سل  ف���اإن  م��ع��روف  ه��و  وك��م��ا 
وتكنولوجيا الت�سوير والأنظمة الرقمية وعلوم الروبوت وتكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت يعود لالأبحاث الف�سائية وهو الأمر الذي �سينعك�س باآثاره الإيجابية 
على القت�ساد الوطني. كذلك فاأن من �ساأن م�ساريع الف�ساء الإماراتية حتفيز 
�سلة  ذات  منتجات  خ��الل  م��ع  ج��دي��دة  اأ���س��واق  دخ��ول  على  الوطنية  ال�سركات 
ب�سناعة البطاريات واللواح ال�سم�سية خفيفة الوزن وهو ما يحفز العائد على 
ا�ستثماراتها وذلك ف�سال عن كون هذه امل�ساريع �سرتقي بامل�ستوى املعي�سي يف 

اإطار املنافع القت�سادية التي �ست�سفر عنها.

للف�ساء الإمارات  برنامج  من  بدعم  الوطني  لالقت�ساد  ميزة   14
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1837  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حنان حامت عبداهلل العزيز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املدعية  م��دي��ر  ب�سفته  اق���رع  حم��م��ود  ال�سيد/عبداهلل  وميثلها   - اجل��ن��وب  /ملحمة 
عليك  اأق���ام  ق��د  الفال�سي  ن�سيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�سيب  عبدالرحمن  وميثله:مي 
درهم   )61000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام و�سم ملف النزاع جتاري رقم:520/2018.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.12  لذا  ال�ساعة 08.30 �س   2018/8/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2076  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج��ام��ع اب��راه��ي��م ع��ب��دي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي /�سعيد حممد �سعيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )16000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
ال�ساعة  املوافق 2018/8/7  الثالثاء  لها جل�سة يوم  املعجل بال كفالة.وحددت 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة:ch1.C.13  لذا  08.30 �س 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1347  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- الريامي لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
���س.ذ.م.م وميثله:ا�سماعيل ح�سن علي  مبا ان املدعي/تران�ستيك للتجارة العامة 
بالزام املدعي عليها  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  حممد اجلعبي قد 
مببلغ وقدره )161.518( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %9 
ال�ساعة  املوافق 2018/9/10  الثنني  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3191  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-خالد حممد عبداهلل خالد جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/6/7  يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  ���س.م.ع  ال��دويل  التجاري  ل�سالح/البنك  اعاله 
للبنك املدعي مبلغ وقدره )271.859.79( درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ 
رفع الدعوى يف:2017/9/18 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بن�سبة 
80% من امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة واملدعي بن�سبة %20 
من امل�ساريف. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• دبي-الفجر:

العام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ���الل  دب���ي  ���س��ّج��ل��ت   
الزّوار  ا�ستقبال  يف  جديداً  قيا�سياً  رقماً  اجل��اري 
الدوليني ليبلغ عددهم 8،10 مليون زائر، وذلك 
بزيادة طفيفة عن الفرة ذاتها من العام املا�سي. 
ال�سياحة  دائ��رة  ال�سادرة عن  الإح�ساءات  واأك��دت 
لل�سياحة(  )دب�����ي  ب���دب���ي  ال���ت���ج���اري  وال��ت�����س��وي��ق 
والذي  لالإمارة  ال�سياحي  القطاع  ا�ستمرار جناح 
109 م��ل��ي��ارات دره���م مع  ب��ح��وايل  ق���ّدر حجمه 
الأرقام  ه��ذه  تب�ّسر  ح��ني  يف   .2017 ع��ام  نهاية 
امل��زي��د من  ت��ق��ّدم��ه��ا لتحقيق  ب��ا���س��ت��م��رار دب���ي يف 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  خ��الل  النمو 
كوجهة  مكانتها  من  الإمارة  تعزيز  مع   ،2018
��ل��ة ل���دى ال��ع��دي��د م��ن ال������زّوار يف  ���س��ي��اح��ي��ة م��ف�����سّ

خمتلف الأ�سواق.
اأداء  حتقيق  يف  الرئي�سية  الأ����س���واق  وا���س��ت��م��رت 
العام  م��ن  الأوىل  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  م�ستقر 
العربية  واململكة  الهند،  حافظت  حيث  احل��ايل، 
ال�سعودية، واململكة املتحدة على مواقعها الثالثة 
الأوىل باملقارنة مع ذات الفرة من العام املا�سي. 
اأعداد  اأع��ل��ى رق��م يف  الهند  اأخ���رى، حّققت  وم���ّرة 
الزّوار الدوليني، لتتجاوز حاجز املليون زائر مّرة 
اأخرى، وبن�سبة زيادة قدرها 3 باملائة. كما حافظت 
كل من اململكة العربية ال�سعودية واململكة املتحدة 
على موقعيهما يف املركزين الثاين والثالث  على 
الرتيب كاأكرب اأ�سواق للتدّفق ال�سياحي، ويف ذات 

حمافظة  طفيفاً،  من��واً  ال�سعودية  حّققت  الوقت 
جمل�س  دول  اأ���س��واق  ك��اأك��رب  موقعها  على  ب��ذل��ك 
التعاون اخلليجي امل�سّدرة للزّوار. واأنهت ال�سني 
الن�سف الأول من العام احلايل يف املركز الرابع، 
وا�ستمرت يف حتقيق معّدلت منو كبرية وبن�سبة 
الفرة  ذات  ويف  زائر.  األف   453 عرب  باملائة   9
اأعلى  قائمة  ���س��دارة  على  رو�سيا  حافظت  اأي�ساً، 
مع  باملقارنة  باملائة   74 وبن�سبة  النمو  معّدلت 
 405 2017 م��ن خ��الل  ذات ال��ف��رة م��ن ع��ام 
املركز اخلام�س  زائ��ر، حيث تقّدمت لتحتل  اآلف 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة الأ����س���واق ال��ع�����س��رة امل��ت�����س��ّدرة قائمة 
الزّوار اإىل دبي. وا�ستمر كال ال�سوقني بال�ستفادة 
ورو�سيا  ال�سني  لرعايا  املي�سرة  الإج����راءات  م��ن 
للح�سول على تاأ�سرية الدخول عند الو�سول لأي 
نهاية  يف  تطبيقها  مت  والتي  ال��دول��ة،  منافذ  من 

عام 2016 وبداية عام 2017 على الرتيب.
زي��ادة يف  احل��ايل  العام  الأول من  الن�سف  و�سهد 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���س��وق��ي  م�ساهمة 
ال�سابع  مركزيهما  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ا  ول��ق��د  واأمل��ان��ي��ا، 
املتحدة  ال��ولي��ات  زّوار  ع��دد  بلغ  وال��ث��ام��ن، حيث 
األف زائر. وتوؤكد   302 األف زائر، واأملانيا   327
الأ�سواق  تنويع  ا�سراتيجية  جن��اح  الأرق���ام  ه��ذا 
ال��ت��ي ات��ب��ع��ت��ه��ا دب����ي ل��ل�����س��ي��اح��ة، وال����س���ت���م���رار يف 
ال���زّوار يف  ل��دى  دب��ي  ق��ّوة جاذبية  املحافظة على 
املوؤّيدين لدبي  اأع��داد  الرئي�سية، وزي��ادة  الأ�سواق 
التح�سينات  م��ن  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  ال��رك��ي��ز  ع��رب 
جتتذب  والتي  ال�سياحة  قطاع  بركائز   اخلا�سة 

�سريحة وا�سعة من الزّوار. 
وقال �سعادة هالل �سعيد املري، املدير العام لدائرة 
التجاري بدبي:«�سهدت عّدة  والت�سويق  ال�سياحة 
اأ�سواق اأداًء ثابتاً خالل الأ�سهر ال�ستة الأوىل من 
كبرياً،  من���واً   بع�سها  ح��ّق��ق   فيما   ،2018 ع��ام 
وه����و م���ا ج��ع��ل دب����ي ت��ن��ج��ح يف ا���س��ت��ق��ب��ال 8،10 
مليون زائ��ر خ��الل ه��ذه ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام، وهو 
حتقيق  ن��ح��و  ث��اب��ت��ة  خ��ط��وات  نخطو  يجعلنا  م��ا 
زيارة  الأك��ر  املدينة  دب��ي  ت�سبح  اأن  يف  طموحنا 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل. ول��ق��د ���س��ه��دت العرو�س 
ت���ط���ّورات مهّمة،  ل��دب��ي  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وامل���ق���ّوم���ات 
ال�سوق، وت�سهم يف زيادة جاذبية  لتلّبي متطّلبات 
من  امل�ستهدفة  ال�����س��رائ��ح  خمتلف  ل��دى  الإم����ارة 
على  وبناًء  الرئي�سية.  الأ���س��واق  جميع  يف  ال���زّوار 
لنا  ت�سمن  ا�سراتيجية  ���س��راك��ات  عقدنا  ذل���ك، 
ال���س��ت��م��رار وم��واك��ب��ة ت��وّج��ه��ات ال�����س��وق، وكذلك 
تقدمي اأفكار رائدة تلّبي تطّلعات زّوار دبي، �سواء 
ممن يزورها لأّول مّرة اأو للذين تكّررت زياراتهم 
�سفراء  اكت�ساب  موا�سلة  ال��وق��ت،  ذات  ويف  ل��ه��ا. 
اأ�سهمت  ال�����س��ي��اح��ة يف دب����ي. ول��ق��د  ل��ق��ط��اع  ج���دد 
الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  الرقمية  ات  املن�سّ
وتطبيقات الهاتف الذكي يف حتقيق معّدلت منو 
طبيعي يف هذه ال�سريحة احلقيقية من املوؤّيدين، 
والرئي�سية  امل�ستقبلية  املهّمة  مع  يتما�سى  ومب��ا 
ملبادرة 10X التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
دب��ي، رع��اه اهلل، يف  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
عام 2017�، جلعل دبي متقّدمة عن باقي مدن 

العامل بع�سر �سنوات.« 
اأ�سواق  �ساهمت  اجلغرافية،  املناطق  حيث  وم��ن 
دول اأوروبا الغربية بن�سبة 21 باملائة من اإجمايل 
ع����دد ال�������زّوار ال���دول���ي���ني، ل��ت��ح��اف��ظ ب��ذل��ك على 
موقعها ذاته يف العام املا�سي وكاأكرب �سوق م�سّدر 
ال����زّوار  اأع����داد  ل���ل���زّوار. وبن�سبة من���و  ك��ب��ري ة يف 
الرئي�سية،  الع�سرين  الأ���س��واق  من  ثالثة  �سمن 
واإيطاليا  باملائة،   18 بن�سبة  منواً  فرن�سا  �سهدت 
يف  باملائة،   12 بن�سبة  واأملانيا  باملائة،   11 بن�سبة 
التي  الت�سويقية،  موؤ�سر قوي على جناح اجلهود 
من  املزيد  لدى  اجل��ذب  نطاق  تو�سيع  ا�ستهدفت 

�سرائح الزّوار الأوروبيني.
ويف ظ���ل ا���س��ت��ق��ط��اب دب����ي ل��ل��م��زي��د م���ن ال������زّوار 
لل�سياحة(  )دب���ي  ت�ستمر  م��ت��ن��ّوع��ة،  اأ����س���واق  م��ن 
�سة  خم�سّ ت�سويقية  ح��م��الت  وط����رح  اب��ت��ك��ار  يف 

ببيانات حتليلية  امل�ستهدفة، ومدعومة  لالأ�سواق 
م�ستقبلية قوّية. ومتت ترجمة هذا اجلهد على 
اأر�����س ال��واق��ع م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد من 
امل�ستهدفة، فلقد ح�سد  الأ�سواق  امل�ساهري �سمن 
الفيلم الرويجي )#كن_�سيفي( جناحاً كبرياً 
وكذلك العديد من اجلوائز العاملية، وحّقق عدد 
100 مليون  م��ن  اأك���ر  اإىل  م�����س��اه��دات و���س��ل��ت 
اإىل توقيع  ب��الإ���س��اف��ة  ف��ق��ط.  اأ���س��اب��ي��ع   8 خ���الل 
ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون م��ع ���س��رك��ات �سينية رائ����دة يف 
جاذبية  لتعزيز  الرقمي  والإع��الم  التقني  املجال 

دبي كوجهة �سياحية مف�سلة للزوار ال�سينيني.
بال�سرائح  اخل���ا����س���ة  امل�����ب�����ادرات  ه����ذه  وحت���ظ���ى 
ال�سركاء  املعينة، بدعم قوي من �سبكة  والأ�سواق 
ال�ستفادة  ي��ت��م  ح��ي��ث  امل�����س��ت��ه��دف��ة،  الأ�����س����واق  يف 
لإن�ساء  ���س��راك��ات  تاأ�سي�س  ع��رب  التوجه  ه��ذا  م��ن 
حمتوى موثوق به ذات ر�سائل موّجهة لالأ�سواق 
النهج  عليه  يرّكز  ال��ذي  اجلهد  وهو  الرئي�سية، 
الأثر  له  كان  الذي  واملتكامل  ال�سامل  الت�سويقي 
من  الأول  الن�سف  خ��الل  قوّية  نتائج  حتقيق  يف 

عام 2018.  
اإج��راءات تاأ�سرية  اإىل ما �سبق، جاءت  وبالإ�سافة 
ال���ران���زي���ت مب��ث��اب��ة م����ب����ادرة م�����س��ّج��ع��ة اأخ����رى 
ال������زّوار، ح��ي��ث �سيتمّكن  امل��زي��د م��ن  ل���س��ت��ق��ط��اب 
ر�سوم  ب��دون  دبي  دخ��ول  الرانزيت من  م�سافرو 
تاأ�سرية لأول 48 �ساعة من الزيارة. كما �سيكون 
الزيارة  ب��ت��اأ���س��رية  اخل��ا���س��ة  ال��رت��ي��ب��ات  لتغيري  
اأعداد  زي���ادة  على  م�ستقباًل  الإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ريه��ا 
ال��زّوار اإىل دولة الإم��ارات العربية املّتحدة خالل 
الأجانب  م��راف��ق��ي  تعفي  وال��ت��ي  ال�سيف،  ف�سل 
اأعمارهم  تقل  مّم��ن  لل�سياحة  للدولة  القادمني 
الدخول،  ت��اأ���س��رية  ر���س��وم  م��ن  ع�سر  الثامنة  ع��ن 
دف��ع��ة قوّية  ت��ق��ّدم  اأن  �ساأنها  اإج����راءات م��ن  وه��ي 

واإ�سافية لزيادة اأعداد الزّوار. 
دبي  ال��ب��ح��ري��ة يف  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  ي�ستمر  ك��م��ا 
ب���ق���وة يف منو  وامل�����س��اه��م��ة  احل���ي���وي  دوره  ل��ع��ب 
جهود  مع  بالتزامن  الإم���ارة،  يف  ال�سياحة  قطاع 
لة  مف�سّ كوجهة  اجل��اذب��ة  ق��درات��ه��ا  لتعزيز  دب��ي 
والزّوار  ال�سياحية،  لل�سفن  الدوليني  للم�سغلني 
القادمني عرب البحر، مبا يزيد من التوّقعات باأن 
ولدعم  ال���زّوار.  من  باملزيد  حافاًل  املو�سم  يكون 
دبي خطوات  اّتخذت  ال���زّوار،  ال�سريحة من  هذه 
مهّمة لتي�سري اإجراءات اإ�سدار تاأ�سريات الدخول، 
عرب اعتماد منح تاأ�سرية متعّددة الزيارات لدولة 

الإمارات العربية املتحدة ح�سرياً للزّوار القادمني 
من اأكر من 50 دولة على منت رحالت بحرية. 
الوا�سع  ال��دع��م  اإن  امل���ري:  ق��ال  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
بالإ�سافة  الر�سيدة،  حكومتنا  من  نتلقاه  ال��ذي 
العام واخلا�س  القطاعني  �سركائنا من  دعم  اإىل 
على امل�ستويني املحلي والدويل، يعترب �سهادة على 
ال�سياحة يف  التي يتمّتع بها قطاع  الثقة الكبرية 

دبي،
على  وقدرتنا  من��وه،  ا�ستدامة  يف  الّثقة  وكذلك   
وا�سعة  ل�سريحة  �سياحية مده�سة  تقدمي جتارب 

من الزّوار.
 اإّن هذا التعاون يعترب اأ�سا�سياً لنجاحنا، و�سنبقى 
دبي،  ل���زّوار  نقّدمه  مبا  بالرتقاء  ملتزمني  معاً 
وب���ال���ت���ايل زي�����ادة م�����س��اه��م��ة ق���ط���اع ال�����س��ي��اح��ة يف 
املتوّقع  النمو  اآفق  ا�ست�سراف  دبي. وعند  اقت�ساد 

يف الن�سف الثاين من العام اجلاري،
 ول�سيما يف عّدة جمالت يف القطاع، فاإّن تطبيق 
للزّوار،  امل�سافة  القيمة  �سريبة  ا�سرجاع  اآلية 
املزيد  ومنحه  عاملياً،  القطاع  تناف�سية  �ست�سمن 
من الزخم لتحقيق معّدلت منو اأخرى، وبالتايل 
ارتفاع ن�سبة م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل 

لإمارة دبي.
قطاع ال�شيافة

وت�سري اآخر الإح�ساءات اخلا�سة بقطاع ال�سيافة 
موّزعة  فندقية،  غرفة   111،317 وج��ود  اإىل 
حتى  وذل���ك  دب���ي،  يف  �سيافة  من�ساأة   700 على 
 7 2018، وبن�سبة منو و�سلت اإىل  نهاية يونيو 

املا�سي.  العام  الفرة من  ذات  باملائة مقارنة مع 
الفئة  فنادق  الطلب على خدمات  زي��ادة  ويف ظل 
الأربع  اأع��داد فنادق  زادت  املتو�سطة يف دبي، فقد 
 25 م��ن�����س��اأة، متثل   138 اإىل   114 م��ن  جن��وم 

باملائة من اإجمايل ال�سعة الفندقية. 
 14،97 اإىل  الفندقية  الليايل  ع��دد  ارت��ف��ع  كما 
ليلة  مليون   14،53 م��ع  باملقارنة  ليلة  مليون 

خالل ذات الفرة من عام 2017،
 وهي الأرقام التي توؤّكد على �سهرة قطاع ال�سيافة 
تعزيز  الواقع جهود  اأر���س  دب��ي وترجم على  يف 
مرونته وتناف�سيته عرب تنويع قدراته وعرو�سه.

ا�شتقبلت 8,10 مليون زائر يف �شتة اأ�شهر

دبي ت�سّجل رقمًا قيا�سيًا جديدًا يف اأعداد الزّوار الدوليني 

•• ال�صارقة-الفجر:

زار وف���د م���ن غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ال�����س��ارق��ة ���س��رك��ة اإفكو 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف  اإن���ت���اج  ���س��رك��ات  اأك���رب  اإح����دى   IFFCO
املنطقة، وذلك يف اإطار برنامج الزيارات امليدانية الدورية التي 

تنظمها الغرفة ملن�ساآت القطاع اخلا�س العاملة يف الإمارة.
الدائم  التوا�سل  لتعزيز  الغرفة  �سعي  �سمن  ال��زي��ارة  وتندرج 
وامل�ستمر مع جمتمع الأعمال املحلي، والتعرف عن قرب على 
ب�سكل  ال�سناعي  والقطاع  عموماً  القت�سادية  القطاعات  واقع 

امل�سرك  والعمل  واملرئيات  النظر  وجهات  تبادل  عرب  خا�س، 
على تذليل اأية حتديات قد تعيق منو اأعمال املن�ساآت ال�سناعية 
وازدهارها.وتراأ�س وفد الغرفة خالل الزيارة �سعادة حممد اأحمد 

عثمان  اإقبال  بال�سيد  التقى  الذي  بالوكالة،  العام  املدير  اأمني 
التعاون  تعزيز  �سبل  وبحثا  اإفكو،  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
وتوطيد العالقات بني الغرفة وال�سركة، وذلك بح�سور اإبراهيم 
را�سد اجلروان مدير اإدارة العالقات القت�سادية والت�سويق يف 
العمل  جمموعات  ق�سم  رئي�س  الكرمي  عو�س  واأجم��د  الغرفة، 
ال�سركة. م�سوؤويل  من  ع��دد  جانب  اإىل  الغرفة،  يف  القطاعية 

وقال �سعادة حممد اأمني اإن الزيارة جاءت بهدف الطالع على 
»اإفكو« ودعم خطط انت�سارها عاملياً وتعزيز حجم  اأعمال  واقع 
�سادراتها، والتعرف على خططها امل�ستقبلية وبحث �سبل دعم 
الغرفة جلهود ال�سركة التي متتاز ب�سمعة مرموقة يف عدد كبري 
رائدة،  عاملية  كونها متثل عالمات جتارية  املنطقة  اأ�سواق  من 
وتناف�سيتها يف  الإماراتية  املنتجات  �سمعة  تعزيز  ي�سهم يف  مبا 
الأ�سواق العاملية.واأكد حممد اأمني حر�س الغرفة على التعرف 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  تواجه  حتديات  اأي��ة  على  ق��رب  عن 
وقيمة  ف��ارق��ة  ع��الم��ة  ت�سكل  وال��ت��ي  منها  ال�سناعية  وخا�سة 
الجتماعات  اأن  اإىل  م�سرياً  الرائد،  الإماراتي  للمنتج  م�سافة 
مفيد  القت�سادي  ال��وزن  ذات  ال�سركات  م�سوؤويل  مع  الدورية 
جلميع الأطراف وي�سهم يف تذليل اأية حتديات قد تواجه هذه 
ال�سركات، كما ي�ساعد الغرفة على متابعة واقع ال�سوق عن قرب 

والتعامل مع اأية حتديات حمتملة ب�سكل ا�ستباقي، ومبا يدعم 
جهود الغرفة الرامية اإىل تعزيز �سمعة ومكانة ال�سارقة كمن�سة 
ملا  الغذائية  ال�سناعات  جم��ال  يف  لال�ستثمار  رائ���دة  اإقليمية 
توفره من مقومات تناف�سية وبنية حتتية ولوج�ستية متطورة.

منتجات  ج��ودة  على  اجل��روان  را�سد  اإبراهيم  اأثنى  جهته،  من 
»اأفكو« وعراقة ال�سركة التي تاأ�س�ست يف ال�سارقة قبل اأكر من 
الدولية اخلا�سة ب�سالمة  املعايري  باأعلى  43 عاماً، والتزامها 
الأغذية، لفتاً اإىل حر�س الغرفة على م�ساعدة من�ساآت القطاع 
اخلا�س الكربى والرائدة يف الإمارة ومتكينها من دخول اأ�سواق 
ج��دي��دة م��ن خ���الل الأن�����س��ط��ة ال��روي��ج��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة وبعثاتها 

التجارية اخلارجية التي تنظمها على مدار العام.
من جانبه، اأعرب ال�سيد اإقبال عثمان عن �سكره لغرفة ال�سارقة 
على الدعم واملتابعة التي توليها الغرفة ملن�ساآت القطاع اخلا�س 
وخا�سة عرب جمموعات العمل العاملة حتت مظلتها، وكذلك 
القطاع  اأع��م��ال  مل��واك��ب��ة  احلثيثة  وج��ه��وده��ا  ال����دوؤوب  حر�سها 
اخلا�س ودعم ال�سادرات الوطنية وانت�سارها يف خمتلف اأ�سواق 
العامل، معترباً اأن الزيارة تعك�س حر�س الغرفة على التوا�سل 
مع رجال الأعمال وامل�ستثمرين والتعرف على اآرائهم يف خمتلف 
الق�سايا املرتبطة مب�ساحلهم، مبا ُي�سهم يف تطوير القطاعات 

اأف�سل وجه وتقدمي الدعم  التي يعملون فيها وخدمتهم على 
املنا�سب لهم ب�سكل اأدق واأكر فاعلية، موؤكداً حر�س اإفكو على 
وفق  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  منتجاتها  بجودة  الرت��ق��اء  موا�سلة 

اأرقى املوا�سفات الإماراتية والعاملية.
واحليوية  املهمة  املجالت  من  الغذائية  امل��واد  �سناعة  وتعترب 
�سمن القطاع ال�سناعي يف اإمارة ال�سارقة، حيث ت�سهم يف تلبية 
الغذائية،  املواد  الأ�سواق املحلية من  ق�سم كبري من احتياجات 
يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق  يف  امللحوظة  م�ساهمتها  ع��ن  ع��دا 

الدولة.
 نبذة عن اإفكو

لها،  الإم���ارات مقراً  دول��ة  التي تتخذ من  »اإفكو«  �سركة  تعترب 
واحدة من اأهم �سركات اإنتاج املواد الغذائية يف املنطقة، وحتظى 
افكو  ت��ق��دم  ح��ي��ث  وم��ت��ن��ام��ي،  وا���س��ع  ع��امل��ي  بانت�سار  منتجاتها 
جمموعة وا�سعة من املنتجات الغذائية عالية اجلودة والعديد 
و�سناعة  الزراعية  بالأعمال  املرتبطة  الأخ��رى  اخلدمات  من 
اإىل  بالإ�سافة  والتغليف  والتعبئة  النباتية  والزيوت  الأغذية 

اإنتاج املواد الكيميائية وتقدمي خدمات التوزيع.
ومتتلك اإفكو التي تاأ�س�ست �سنة 1975 يف اإمارة ال�سارقة 32 
 30 اإىل  بالإ�سافة  العامل  مكتباً موزعة يف دول خمتلفة حول 
العالمات  من  العديد  تنتج  وه��ي  دول،   10 يف  ت�سنيع  من�ساأة 
التجارية  املعروفة على نطاق وا�سع من اأبرزها تيفاين ولندن 
ت��ق��دم املجموعة قيمة  ال��ك��ث��ري، حيث  دي���ري واحل��ي��اة وغ��ريه��ا 
واأوروب����ا  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف  للم�ستهلكني  م�سافة 
والوليات  وا�سراليا  الأق�سى  وال�سرق  اآ�سيا  وغ��رب  ال�سرقية 

املتحدة الأمريكية.

�شمن برنامج زياراتها الدورية للمن�شاآت اخلا�شة يف الإمارة

وفد من غرفة ال�سارقة يزور �سركة اإفكو

دبي �سفري الدولة يلتقى نائب وزير القت�ساد الوطني بكازاخ�ستان  عقارات  ت�سرفات  قيمة  درهم  مليون    675
•• ا�صتانا-وام:

ح�سر �سعادة الدكتور حممد اأحمد بن �سلطان اجلابر 
�سفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان الإحاطة التي 
اأقامتها وزارة القت�ساد الوطني بجمهورية كازاخ�ستان 
ت��ب��ذل��ه��ا ك��ازاخ�����س��ت��ان لتح�سني  ال���ت���ي  ح����ول اجل���ه���ود 
موؤ�سراتها يف التناف�سية العاملية وفق املنتدى القت�سادي 
العاملي وذلك يف مقر وزارة خارجية كازاخ�ستان بح�سور 
واملنظمات  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  واأع�����س��اء  روؤ����س���اء 

الدولية املعتمدين لدى جمهورية كازاخ�ستان.
ويف اأعقاب الجتماع التقى �سعادة ال�سفري مع نائب وزير 

بحث  حيث  كازاخ�ستان،  بجمهورية  الوطني  القت�ساد 
الطرفان عدداً من املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرك.

واأ�����س����ارت ���س��ع��ادة م��دي��ن��ة ج��ون��و���س��ب��ي��ك��وف��ا ن��ائ��ب وزير 
الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ب��ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان خالل 

اأهمية  تويل  الكازاخ�ستانية  احلكومة  اأن  اإىل  الإحاطة 
لالقت�ساد  الكلية  التناف�سية  موؤ�سرات  لتح�سني  كبرية 
ب����رام����ج وخططا  ت��ب��ن��ي  ال���ك���ازاخ�������س���ت���اين م����ن خ�����الل 

حكومية.

•• دبي-وام:

الأرا�سي  دائ��رة  يف  العقارية  الت�سرفات  حققت 
والأم����الك ب��دب��ي ام�����س اأك���ر م��ن 675 مليون 
مبايعات   106 ت�سجيل  الدائرة  درهم.و�سهدت 
مبايعة   23 منها  دره���م  م��ل��ي��ون   345 بقيمة 
م��ل��ي��ون دره�����م و83   218 ب��ق��ي��م��ة  ل���الأرا����س���ي 
مليون   127 ب��ق��ي��م��ة  وال��ف��ل��ل  لل�سقق  م��ب��اي��ع��ة 
دره����م.وج����اءت اأه���م م��ب��اي��ع��ات الأرا����س���ي بقيمة 
الثانية  احلبية  منطقة  يف  درهم  مليون   135
تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم يف منطقة 
ماليني   8 بقيمة  مبايعة  تلتها  الأول  معي�سم 

درهم يف منطقة نخلة جمريا.وت�سدرت منطقة 
اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  نخلة جمريا 
درهم  م��الي��ني   10 بقيمة  م��ب��اي��ع��ات   4 �سجلت 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة  وتلتها 
درهم  مليون   22 بقيمة  مبايعات   4 بت�سجيلها 
وثالثة يف جبل علي الأوىل بت�سجيلها 3 مبايعات 
ب��ق��ي��م��ة 9 م��الي��ني دره�����م. وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق باأهم 
بقيمة  مبايعة  جاءت   .. والفلل  ال�سقق  مبايعات 
الثانية  احلبية  مبنطقة  دره���م  مليون   135
ماليني   5 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
درهم يف منطقة نخلة جمريا ومبايعة بقيمة 5 
ماليني درهم يف منطقة برج خليفة . وت�سدرت 

املناطق  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  حدائق  منطقة 
من حيث عدد مبايعات ال�سقق والفلل بت�سجيلها 
9 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم تلتها منطقة 
 13 بقيمة  مبايعات   7 بت�سجيلها  دب��ي  مر�سى 
الرابعة  جنوب  الرب�ساء  يف  وثالثة  دره��م  مليون 
درهم.  ماليني   5 بقيمة  مبايعات   7 بت�سجيلها 
و�سجلت الرهون قيمة قدرها 330 مليون درهم 
منها 15 رهن اأرا�س بقيمة 221 مليون درهم و 
48 رهن فلل و�سقق بقيمة 109 ماليني درهم 
بقيمة  ال��ث��ان��ي��ة  احل��ب��ي��ة  اأه��م��ه��ا مبنطقة  ك���ان  و 
منطقة برج  يف  واأخ��رى  درهم  مليون   104.4

خليفة بقيمة 56.7 مليون درهم.

العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2096  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اكب�سري�س املدنية �سوبر ماركت �س.ذ.م.م )فرع( جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/موؤ�س�سة ال�سرتي للعطور قد اأقام عليك الدعوى 
 )8910( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.  بالر�سوم  والزامه  دره��م 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2018/8/15
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/400  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- رميا عبدالهادى فوؤاد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/را�سيل �سوزيت تودور وميثله / �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي - 
نعلمكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/729 عقاري كلي يوم الثالثاء 
بتاريخ 2018/5/15 باعتباره  �سندا تنفيذيا وذلك :  1- بالزامكم ب�سداد مبلغ 
ال�سداد  متام  حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )498769.39( وق��دره 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/404  تنفيذ عقاري   

م  جمهول حمل  م  ذ   - ح��رة  ويفز منطقة  ذي  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ب�سيط نافيد طارق وميثله / �سيف �سعيد را�سد 
الغبار ا�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )371710.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  ثانيا : بانف�ساخ عقد البيع املربم ب�ساأن وحدة التداعي. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12393 بتاريخ 2018/8/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2018/1667  تنفيذ جتاري    

2-جلوبال  ح  م  م   - دي�����س��رب��ي��و���س��ن  ت���ي  اي  اك��ت��ي��ف  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
ا�سيكار فينكاتا �سوبرامان  جمهويل  دي�سربيو�سن - م م ح 3-موتو �ساندر 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي - �سركة م�ساهمة عامة 
اأق����ام عليك الدعوى  امل���ال - ق��د  ���س��ري��ف ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه / حبيب حم��م��د 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1815303.32( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• عجمان ـ الفجر 

التنمية  ودائ��رة  و�سناعة عجمان  غرفة جت��ارة 
ت��ب��ح��ث��ان م���ع هيئة  الق��ت�����س��ادي��ة يف ع��ج��م��ان 
يف دبي  “جيرو”  التجارة اخلارجية اليابانية 
التعاون  تعزيز  �سبل  الأو�سط،  ال�سرق  ومنطقة 
الفر�س  ل�ستعرا�س  الفر�س  واإتاحة  امل�سرك 
املتاحة لدى عجمان واليابان مبا  ال�ستثمارية 

يدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
ا���س��ت��ق��ب��ل ال���وف���د مب��ق��ر ال��غ��رف��ة ���س��ع��ادة �سامل 

ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان وتراأ�س 
اأن�����دو، امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة،  ال��وف��د م��ا���س��ام��ي 
وح�����س��ر الج��ت��م��اع امل�����س��رك ال���ذي ع��ق��د مبقر 
– املدير  امل����رزوق����ي  ال���غ���رف���ة وع����ب����داهلل ع��م��ر 
الع�سوية  ت�سجيل  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 
تنمية  اإدارة  مدير  كاجور  وجميلة  واملعامالت 
الجتماع  ح�سر  كما  التجاري،  المتياز  اأعمال 
من جانب دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان 
ال�سيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي وعائ�سة 

كاجور.

ال�سويدي  �سامل  �سعادة  رح��ب  اللقاء  ب��داي��ة  يف 
والتعاون  العالقات  عمق  على  واأك��د  باحل�سور 
القت�سادي بني الإم��ارات واليابان، و�سدد على 
اأهمية اللقاء وحر�س اإمارة عجمان على توا�سلها 
ال��دائ��م وت��ك��وي��ن ع��الق��ات اق��ت�����س��ادي��ة خارجية 
ك��اف��ة اجلهات  ت��ك��ات��ف  ف��ع��ال��ي��ة  ل�سيما يف ظ��ل 
القيادة  م��ن  بتوجيهات  الم����ارة  يف  احلكومية 
الر�سيدة بتوفري فر�س ا�ستثمارية وايجاد بيئة 
كما   ، امل�ستثمرين  تواكب تطلعات  اأعمال مرنة 
اأكد على حر�س غرفة عجمان بتعزيز تعاونها 

مع خمتلف اجلهات املعنية بال�ساأن القت�سادي 
على امل�ستويني املحلي والدويل.

املقومات  عجمان  غرفة  عام  مدير  وا�ستعر�س 
لتوفر  ع��ج��م��ان   اإم����ارة  ال��ت��ي متتلكها  وامل���زاي���ا 
ب�سكل  الأع��م��ال  جمتمع  تخدم  رائ��دة  تناف�سية 

عام،
بال�ساأن  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  واع��ت��م��اد 
الق��ت�����س��ادي ح��زم��ة م��ن اخل��دم��ات والأن�سطة 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي ت����دع����م رج�������ال الأع����م����ال 
اعمالهم  ت���ط���ور  م����ن  وت����زي����د  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 

وا�ستدامتها.
امل�������س���ارك���ة يف  اإىل ������س�����رورة  ودع������ا احل�������س���ور 
ال��ت��ي تنظم يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف الح����داث 
التن�سيق  وكذلك  اليابان  ودول��ة  عجمان  اإم��ارة 
امل�����س��رك ل��الج��ت��م��اع��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني رجال 
اأعمال الطرفني مبا يدعم ال�سراكة ويزيد من 

حجم التجارة وتنمية القت�ساد.
العام  امل��دي��ر  اأن����دو،  ما�سامي  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
“جيرو”  اليابانية  اخلارجية  التجارة  لهيئة 
باملوقع  الأو�����س����ط،  ال�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة  دب����ي  يف 

امل��ت��و���س��ط لإم����ارة ع��ج��م��ان وامل��ق��وم��ات املتنوعة 
الإمارة،  متتلكها  التي  ال�ستثمارية  والفر�س 
معتربا ذلك فر�سة لزيادة التعاون القت�سادي 
الفنية  الطرفني وال�ستفادة من اخلربات  بني 
والتقنية والتكنولوجية التي متتلكها اليابان.    
ويف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ق��دم ���س��ع��ادة ���س��امل ال�سويدي 
واأك���دوا على  ال��زائ��ر،  الوفد  اإىل  هدية تذكارية 
وال�ستثماري  القت�سادي  التعاون  زيادة  اأهمية 
يخدم  مب���ا  وال���ي���اب���ان  ع��ج��م��ان  ب���ني  امل�ستقبلي 

م�سالح الطرفني.  

•• اأبوظبي-وام:

حتر�س دولة المارات العربية املتحدة ومنذ ن�ساأتها 
وال�سائح  للمواطن  ال��راح��ة  متطلبات  توفري  على 
فيها كما اأولت الراث اأهمية كبرية لتقدمي التاريخ 
الإماراتي واي�ساله للعامل املعا�سر وفر�ست نف�سها 
كواحدة من الوجهات ال�سياحية الهامة على خارطة 
مع  ال���س��ال��ة  فيها  مت��ت��زج  حيث  ال��دول��ي��ة  ال�سياحة 
النه�سة  خالل  من  ذلك  ويظهر  والتطور  احلداثة 
العمرانية املت�سارعة يف جميع القطاعات والتي هي 

الأ�سرع يف منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل.
وقد اهتمت دولة المارات العربية املتحدة اهتماما 
كبريا بالقطاع ال�سياحي والذي يعد من اأهم دعائم 
جمال  يف  التناف�سية  ول��دع��م  الإم���ارات���ي  القت�ساد 
ال�سياحة العائلية اعتمد جمل�س الوزراء قرار اإعفاء 
العربية  ل���الإم���ارات  ال��ق��ادم��ني  م��راف��ق��ي الأج���ان���ب 
املتحدة ممن تقل اأعمارهم عن 18 �سنة من ر�سوم 
كل  من  ال�سيفية  الفرة  نف�س  يف  الدخول  تاأ�سرية 

�سنة.
كما يربز القرار اأهمية الإم��ارات يف قطاع ال�سياحة 
عدة  من  وال�سياح  العائالت  جت��ذب  كوجهة  العاملي 
عدد  يف  ه��ذا  وينعك�س  ال��ع��امل  ح��ول  ودول  جن�سيات 
 2018 ال��ع��ام  ه��ذا  م��ن  الأول  ال��رب��ع  امل�سافرين يف 
والذي بلغ حوايل 32.8 مليون م�سافر يف مطارات 
الإمارات ا�سافة اىل خطة منو القطاع ال�سياحي يف 
الدخول  تاأ�سرية  ر�سوم  من  الرانزيت  �سياح  اإعفاء 
خالل اأول 48 �ساعة حيث ي�سمح لل�سياح ا�ستخراج 
ت��اأ���س��رية دخ���ول معفية م��ن ال��ر���س��وم ل��الأب��ن��اء ممن 
الإجازة  ف��رة  خ��الل  عاما  ع�سرة  الثامنة  دون  ه��م 
كل  من  �سبتمرب   15 اىل  يوليو   15 من  ال�سيفية 

عام.
ووفق منظمة ال�سياحة العاملية تعد الإمارات حاليا 
العامل لذا  �سياحية منوا يف  اأكر ع�سر وجهات  من 
ال�سنوات الأخرية  اأبوظبي يف  اهتمت وخا�سة امارة 
بالقطاع ال�سياحي من خالل تطوير البنية التحتية 

اإقامة  ا���س��اف��ة اىل  ال��ف��ن��دق��ي  ب��ال��ق��ط��اع  واله��ت��م��ام 
امل��ع��ار���س وامل��ه��رج��ان��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��وع��ة مثل 
مهرجان  وفعاليات  الراثي  زاي��د  ال�سيخ  مهرجان 
���س��ل��ط��ان ب���ن زاي����د ال���راث���ي وك���ذل���ك م��ع��ر���س فن 

اأبوظبي الذي حل حمل اآرت باري�س اأبوظبي.
ويتوافد ال�سياح العرب والأجانب اإىل اأمارة ابوظبي 
ال�سياحية  امل��ق��وم��ات  م���ن  ال��ك��ث��ري  ل��ك��ون��ه��ا مت��ت��ل��ك 
م��ن م��ع��امل وا����س���واق وان�����س��ط��ة ا���س��اف��ة اىل التطور 
العمراين الكبري واملعامل ال�سياحية التي تعد و�سيلة 
من و�سائل توفري الراحة كما ت�سم ابوظبي الكثري 
ال��ف��ن��ادق يف الدولة  ال��ف��ن��ادق وت��ع��د م��ن اف�سل  م��ن 
بالإ�سافة اىل ال�سقق الفندقية والفلل وال�ساليهات.

وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  اإح�����س��اءات  اخ��ر  واأك����دت 
ومنتجعا  فندقية  و�سقة  فندقا   162 اأن  اأبوظبي 
خالل  نزيال   339،592 ا�ستقبلت  قد  الإم���ارة  يف 
19،000 نزيل  بزيادة   2018 الأول من  الن�سف 
املن�ساآت  وا�ستقبلت  ك��م��ا   2017 ي��ون��ي��و  �سهر  ع��ن 
يف  ن���زي���ال   2،413،230 الإم�������ارة  يف  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
الأ�سهر ال�ستة الأوىل من العام اجلاري بن�سبة منو 

من العام 2017. نف�سها  الفرة  عن  باملائة   5
ال�سياحية  املعامل  من  بعدد  اأبوظبي  ام��ارة  وتزخر 
واف�سل  واروع  اه��م  وم��ن  اليها  ال�سياح  التي جت��ذب 
امل��ع��امل ال�����س��ي��اح��ة يف اب��وظ��ب��ي ج��ام��ع ال�����س��ي��خ زايد 
الكبري الذي اأمر املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ببنائه ليكون رمزا 
يج�سد ر�سالة الإ�سالم املتمثلة يف ال�سالم والت�سامح 
املعماري  ل����الإب����داع  من���وذج���ا  وي��ع��ت��رب  وال��ت��ع��اي�����س 
حيث  ال��ع��امل  م�ساجد  اأك���رب  راب���ع  وي��ع��د  والهند�سي 
ب��ع��دد كبري  األ���ف م�سل ومي��ت��از   40 يت�سع حل���وايل 
»تريب  وك��ان موقع  قبة   82 اإىل  ت�سل  القباب  من 
ادف���اي���زر« ق��د اخ��ت��ار اجل��ام��ع ك��ث��اين اأف�����س��ل �سرح 
امل�سجد  ويتميز   2017 ل��ع��ام  ال��ع��امل  يف  م��ع��م��اري 
بت�سميمه الفاخر فهو مزين بالف�سيف�ساء والذهب 

كما انه ي�سم اكرب �سجادة يف العامل.
من  كبريا  ع��ددا  الكبري  زاي��د  ال�سيخ  جامع  وي�سهد 

امل�ستوى  رف��ي��ع��ة  ل�سخ�سيات  ال��ر���س��م��ي��ة  ال���زي���ارات 
ال�سخ�سيات  اه���م  وم���ن  ووزراء  دول  روؤ����س���اء  م���ن 
الر�سمية التي زارت اجلامع الرئي�س حممد عبداهلل 
الفيدرالية،  ال�سومال  جمهورية  رئي�س  فرماجو 
والأمري  كولومبيا  رئي�س  �سانتو�س  مانيول  وخ��وان 
اململكة  ع��ه��د  ويل  ال���ث���اين  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  احل�����س��ني 
الأردن���ي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة وال��دك��ت��ور ع��ل��ي حم��م��د �سني 
الحتادية  تنزانيا  بجمهورية  زجنبار  اإقليم  رئي�س 
وفخامة الرئي�س �سرييل رامافوزا رئي�س جمهورية 
رئي�س  مارغفيال�سفيلي  وجيورجي  اأفريقيا  جنوب 

جمهورية جورجيا.
البارزة يف  املعامل  اأح��د  املوؤ�س�س  كما يعد �سرح زاي��د 
اأبوظبي منذ افتتاحه 2018 واأقيم ال�سرح تكرميا 
لذكرى املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه واإحياء ملاآثره و�سريته العطرة 
وانطالقا من املكانة التي يحتلها الوالد املوؤ�س�س يف 

وجدان ال�سعب الإماراتي و�سعوب العامل كافة.
يعد  اذ  زواره  م��ن  كبري  باهتمام  ال�����س��رح  ويحظي 
زايد  ال�سيخ  يتعرفون من خاللها على حياة  نافذة 
واإرثه العريق وقيمه النبيلة التي ما زالت تنري درب 
النمو والتقدم لأبناء الدولة كما ي�ساهد الزوار عددا 
من ال�سور النادرة وي�ستمعون لاقوال مقتب�سة من 
زايد  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ح��ي��اة  حل��ظ��ات مف�سلية يف 
تربز �سفاته ال�سخ�سية وهواياته ومعتقداته والتي 
مركز  يف  امل��وج��ودة  التعريفية  ال�سا�سة  على  تعر�س 
الزوار كما يتعرفون على ال�سرية العطرة ل�سخ�سية 
عن  الوطن  بناء  يف  الزاهرة  وم�سريته  زاي��د  ال�سيخ 

طريق الق�س�س التي ترويها اجلولت الثقافية.
كما تتميز امارة ابوظبي بكورني�سها الذي ميتد على 
واملقاهي  املطاعم  من  العديد  وي�سم  كم   8 م�سافة 
للدراجات  واخ�����رى  ل��ل��م�����س��اة  خم�����س�����س��ة  ومم�����رات 
مميزا  مكانا  يعد  كما  لالأطفال  ومالعب  الهوائية 
لل�سباحة حيث ي�سمح بال�سباحة على بعد 40 مرا 
من ال�ساطئ هذا ف�سال عن اأفخم مولت المارات 
وت�سم العديد من ماركات الألب�سة العاملية واملحلية 

منها يا�س مول واملارينا مول والراحة مول واأبوظبي 
مول وغريها.

يف  التاريخية  ال�سياحة  امل��ع��امل  واق���دم  اج��م��ل  وم��ن 
نهيان  اآل  ا�سرة  وك��ان منزل  ابوظبي ق�سر احل�سن 
القرن  اإىل  بنائه  تاريخ  ويعود  الم���ارة  يف  احلاكمة 
ال�سابع ع�سر كما يعد رمزا ا�سا�سيا للتاريخ والثقافة 
الإم���ارات���ي���ة مم���ا ج��ع��ل��ه واح�����دا م���ن اف�����س��ل معامل 
ال�سياحة يف الإمارات ويقام يف الق�سر معر�س ب�سكل 
دائم وعرو�س ت�سرح لرواده كيفية انتقال المارات 
خالل العقود املا�سية من حرفة ال�سيد اىل امارات 

متطورة وحديثة.
اأح��د اه��م معامل اجل��ذب الثقافية يف ابوظبي  وم��ن 
التقليدية  احل��ي��اة  تعر�س  ال��ت��ي  ال��راث��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
ال��ق��دمي��ة ل����الإم����ارات وال���ت���ي ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى احلياة 
ال��ب��دوي��ة م���ن اخل���ي���ام وم���واق���د ال���ن���ار ال��ت��ي ت�سنع 
عليها القهوة العربية وغريها ت�سم القرية العديد 
تت�سمن  كما  قدمية  وور����س  املفتوحة  املتاحف  م��ن 
والتوابل  التقليدية  ال��ي��دوي��ة  لل�سناعات  م��ت��اج��ر 
اللوؤلوؤ  �سيد  واأدوات  الزراعية  و الأدوات  والع�ساب 
اىل  ا�سافة  عند  املراأة  الفلكلورية  واحللي  والأزي���اء 
عدد من ن�سخ امل�سحف  ال�سريف مكتوبة بخط اليد 
الف�سية  الإ���س��الم��ي��ة  امل�����س��ك��وك��ات  م��ن  و جمموعات 
والربونزية والورقية.   كما تعترب حديقة حيوانات 
انواعا  ت�سم  فهي  ال�سياحية  الماكن  الم��ارات من 
ك��ث��رية م���ن احل���ي���وان���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وحت����وي حوايل 
انحاء  خمتلف  م��ن  جلبت  ب���ري  ح��ي��وان   1700
والدب  البي�ساء  كالنمور  ن��ادر  هو  ما  ومنها  العامل 
جانب  اىل  الوح�سي  واحل��م��ار  العمالق  ال�سيبريي 
ال�سود والفهود وغريها الكثري كما ت�سم احلديقة 

منتجع يوفر �ساليهات تطل على احلديقة.
وتعد منارة ال�سعديات الواقعة يف جزيرة ال�سعديات 
الأغرا�س  متعدد  وفنيا  ثقافيا  م��رك��زا  ب��اأب��وظ��ب��ي 
الفنية  الأعمال  على  التعرف  فر�سة  املنارة  وتعترب 
ل��ف��ن��ان��ني ع��امل��ي��ني وحم��ل��ي��ني وت�����س��م امل���ن���ارة ثالث 
قاعات تقدم عرو�سا رئي�سية متخ�س�سة ل�ست�سافة 

املعار�س الفنية وت�ساهم لرفع م�ستوى الوعي وفهم 
اأع��م��ق ل��ل��ف��ن��ون وال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا جزيرة 
العرو�س  م�ساهدة  لل�سائح  ميكن  كما  ال�سعديات 
ال��ت��ج��اري وال�����ذي ي��وف��ر املنتجات  ال�����س��وق  وزي�����ارة 
القائمة  املعار�س  امل�سممة لتلبي حمتويات  والكتب 

يف املنطقة الثقافية.
ابوظبي  اح��دى اجمل ج��زر  يا�س فهي  اأم��ا ج��زي��رة 
وت�سم  ان�سئت حديثا  اتي  الرفيه  اأماكن  اإح��دى  و 
فعاليات  تقدم  التي  ال�سياحية  الماكن  العديد من 
�سواطئها  اىل  بالإ�سافة  لل�سياح  وثقافية  ترفيهية 
جزيرة  يف  الرفيهية  الم��اك��ن  وتت�سمن  ال��رائ��ع��ة 
العاب  “ مدينة  ووت��روورل��د  “ يا�س  ابوظبي  يا�س 
حيث  للعائلة  مثالية  وج��ه��ة  تعترب  �سخمة  مائية 
ت�سم العديد من اخليارات الرفيهية التي تنا�سب 
ال��ك��ب��ار وال�����س��غ��ار ت��ت�����س��م��ن ال���ع���اب م��ائ��ي��ة مثرية 
متاجر  توفر  انها  كما  مده�سة  ترفيهية  وع��رو���س 
ال�سهية  الوجبات  لتناول  واماكن  للت�سوق  متنوعة 
كما ت�سم عددا كبريا من املحالت التجارية والألعاب 
التفاعلية بالإ�سافة اإىل 43 لعبة ومزجلة ومرفقا 
يف  ال�سياحة  اماكن  ا�سهر  من  جعلها  مما  ترفيهيا 

المارات.
و يعد �ساطئ يا�س الرملي والذي يقع على ال�سواحل 
الهادئة جلزيرة يا�س من اف�سل الماكن ال�سياحية 
ال�����زوار لال�سرخاء  ال��ي��ه  ي��اأت��ي  اب��وظ��ب��ي ح��ي��ث  يف 
يوفر  الفريوزية  البحر  وال�ستمتاع مب�ساهدة مياه 
جلو�س  اماكن  من  اخل��دم��ات  من  العديد  ال�ساطئ 
ن�ساطات  بعدة  القيام  ميكن  كما  متنوعة  ومطاعم 
“ ركوب المواج”  ال�سباحة والركمجة  من �سمنها 
ابوظبي  يف  ال�سياحة  وج��ه��ات  اك��ر  م��ن  يعد  ول���ذا 

املحببة لل�سياح.
ام���ا ع���امل ف�����راري ف��ي��ع��د ا���س��خ��م م��دي��ن��ة ترفيهية 
فرياري  �سيارات  من  وامل�ستوحاة  العامل  يف  مغطاة 
اأكر  اإىل  والإث���ارة  ال�سرعة  األعاب  من  تتنوع  والتي 
الكثري  ي�سم  كما  العامل  يف  تطورا  املحاكاة  اأج��ه��زة 
م��ن امل���راف���ق ال��رف��ي��ه��ي��ة والل���ع���اب مم��ا ج��ع��ل هذه 

يف  ال�سياحة  خيارات  اهم  اح��دى  الرفيهية  املدينة 
المارات.

املدينة  وم��راف��ق  ب��األ��ع��اب  التمتع  ل����زواره  تتيح  كما 
املتنوعة وامل�ساركة يف العرو�س الرفيهية والأجواء 
الحتفالية اخلالبة وال�ستمتاع بالعديد من الألعاب 
والتاريخ  ال�سغف  تعك�س  التي  الرفيهية  وامل��راف��ق 
ما  جانب  اإىل  الأ���س��ط��وري��ة  ف���رياري  لعالمة  الغني 

توفره املدينة من مطاعم ومتاجر منوعة.
املدينة  اأبوظبي”  ب�������راذرز  وارن������ر  ع����امل  وي��ع��ت��رب 
العامل  الأوىل من نوعها يف  املغطاة هي  الرفيهية 
التي حتمل عالمة “وارنر براذرز” العاملية ال�سهرية 
الرائد  املطور  “مريال”  �سركة  بتطويرها  وقامت 

للوجهات املتميزة يف اأبوظبي.
ال�����س��ت وهي:  امل��دي��ن��ة م��ن خ���الل مناطقها  وت�����س��م 
و”غوثام  و”مروبولي�س”  بالزا”  براذرز  “وارنر 
و”بيدروك”  جانك�سن”  و”كرتون  �سيتي” 
ترفيهيا  ومرفقا  لعبة   29 غالت�س”  و”ديناميت 
وا�سعة  باقة  ل�سيوفها  لتقدم  حية  وعرو�سا  عائليا 

من التجارب الآ�سرة.
وت��ت��م��ي��ز ك����ل م��ن��ط��ق��ة ب���ال���ع���دي���د م����ن م���ن���اف���ذ بيع 
الوجبات  ي�سمل  مبا  الراقية  وامل�سروبات  امل��اأك��ولت 
ال�سريعة واملطاعم واملقاهي التي تلبي كافة الأذواق 
الفريد  الت�سميم  ذات  املختلفة  املتاجر  على  ع��الوة 
الهدايا  على  منها  يح�سل  اأن  ل��ل��زائ��ر  ميكن  ال��ت��ي 
التذكارية من منتجات وارنر براذرز وامل�ستوحاة من 
بع�سها خ�سي�سا  ت�سميم  املحبوبة ومت  �سخ�سياتها 

لعامل وارنر براذرز اأبوظبي.
بل  فقط  الفنادق  على  ابوظبي  �سياحة  تعتمد  ول 
�سانت  منتجع  م��ث��ل  املنتجعات  اج��م��ل  اي�����س��ا  ت�سم 
نوراي  زاي��ا  ومنتجع  ال�سعديات  جزيرة  يف  ريجي�س 
ال�سعديات  وفلل  منتجع  كارلتون  ريت�س  ومنتجع 
ذات اخلم�س  الفنادق  الكثري من  اىل  ا�سافة  روتانا 
املريديان  الم��ارات وفندق  جنوم منها فندق ق�سر 
ودو����س���ت ت���اين وف���ن���دق اب�����راج الحت�����اد ا���س��اف��ة اىل 

جمموعة فنادق جزيرة يا�س.

•• اأبو ظبي - الفجر

امل�����س��ت��ل��زم��ات الزراعية  ب��ي��ع  ق��ف��زت م��ب��ي��ع��ات م��راك��ز 
بن�سبة  ب��اأب��وظ��ب��ي  امل��زارع��ني  خ��دم��ات  مل��رك��ز  التابعة 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خالل   22.6%
 ،2017 املا�سي  العام  من  نف�سها  بالفرة  مقارنة 
وب��ل��غ اإج���م���ايل ق��ي��م��ة م��ب��ي��ع��ات ت��ل��ك امل���راك���ز حوايل 

خالل الن�سف الأول  من عام  درهم  مليون   2.89 مقابل  درهم  مليون   3.6
قفزة اأكرب بكثري نتيجة لإقبال املزارعني  املبيعات  كمية  حققت  بينما   ،2017
العظمي من  الن�سبة  على  ا�ستحوذت وحدها  التي  والأ�سمدة  البذور  �سراء  على 
ومعدات  والأ�سمدة  ال��ب��ذور  من  املختلفة  امل�ستلزمات  مبيعات  ل��ت��زداد  املبيعات، 
بيع  م��راك��ز  ع��دد  ويبلغ  وغ��ريه��ا.  البيطرية  وامل����واد  العلفية  وامل��ك��م��الت  ال���ري 
امل�ستلزمات الزراعية التابعة ملركز خدمات املزارعني 6 مراكز تنت�سر يف خمتلف 
مناطق اإمارة اأبوظبي، حيث يوجد ثالثة مراكز يف منطقة الظفرة، يف كل من 
مدينة زايد ومزيرعة وغياثي، ومركزين يف اأبوظبي مبنطقتي اخلتم والرحبة، 
بالإ�سافة اإىل مركز رئي�سي يف منطقة اخلبي�سي بالعني.وتوفر هذه املراكز كافة 
باأ�سعار تناف�سية وتقدم الدعم وامل�سورة الفنية للمزارعني،  م�ستلزمات الزراعة 
الأ�سمدة  اأن���واع  واأف�����س��ل  ال��زراع��ة،  مل�ستلزمات  الأم��ث��ل  بال�ستخدام  وتوعيتهم 
اجليدة  ال��زراع��ي��ة  التقنيات  تطبيق  وط��رق  حم�سول،  لكل  ال��الزم��ة  والكميات 

والفعالة؛ بهدف زيادة اإنتاجية املزرعة.
وتعمل مراكز بيع امل�ستلزمات الزراعية طوال اأيام الأ�سبوع عدا يوم اجلمعة على 

 5:00 1:00 ظهراً، ومن ال�ساعة  8:00 �سباحاً وحتى  فرتني من ال�ساعة 
الأوقات.  كل  امل��زارع يف  اأ�سحاب  احتجاجات  تلبية  بهدف  م�ساًء؛   8:00 وحتى 
واملكمالت  البيطرية  وامل��واد  والأ�سمدة  البذور  اأن��واع  اأف�سل  لديها  تتوفر  حيث 
العلفية. بالإ�سافة اإىل املبيدات، وم�ستلزمات الري، ومواد البيوت البال�ستيكية، 
النحل  واإنتاج  ال��دواج��ن،  تربية  وم�ستلزمات  ال�سخ�سية،  الوقاية  وم�ستلزمات 
املزارعني  خ��دم��ات  م��رك��ز  جن��ح  مت�سل  �سياق  وامل�����س��ات��ل.ويف  احل��دائ��ق  وتن�سيق 
ال���واردة من مزارع  الطازجة  األ��ف طن من اخل�سروات   14.6 ت�سويق نحو  يف 
اأبوظبي خالل الن�سف الأول من العام اجلاري بزيادة ن�سبتها حوايل %7 عن 
الفرة نف�سها من العام املا�سي. حيث بلغ كمية املنتجات التي مت ت�سويقها نيابة 
عن املزارعني حوايل 13.5 األف طن من الأ�سناف الزراعية البالغ عددها 59 
�سنفاً خمتلفاً تنتجها مزارع اإمارة اأبوظبي حيث يعمل على �سل�سلة من الإجراءات 
التي تلي عملية احل�ساد كالفرز والتو�سيب والتعبئة والنقل والت�سويق ل�سمان 

و�سول املنتجات اإىل امل�ستهلكني وفق اأرقى املوا�سفات واملعايري العاملية.
العقود  منها  خمتلفة  ت�سويقية  ق��ن��وات  ع��رب  امل��زارع��ني  منتجات  ت�سويق  ويتم 
بالإمارات  الكربى  بالتجزئة  البيع  مراكز  مع  املركز  يربمها  التي  الرئي�سية 

اإىل جانب 13 حمل للبيع بالتجزئة ميتلكها املركز، 13 فرع يف اإمارة اأبوظبي 
موزعة بواقع 7 فروع يف مدينة اأبوظبي و 4 فروع يف العني، وفرعني يف منطقة 
كاخليام  امل��رك��ز  ينظمها  التي  املو�سمية  البيع  م��راك��ز  اإىل  بالإ�سافة  ال��ظ��ف��رة. 
املوؤقتة وال�سيارات املتنقلة.وقال ظافر القا�سمي مدير اإدارة العمليات والتجارة 
يف مركز خدمات املزارعني “نحر�س على زيادة دخل املزارعني من خالل ت�سويق 
الرعاية  ت�سبقها مراحل كثرية من  اأخرية  منتجاتهم بطريقة جذابة كمرحلة 
والهتمام من بداية الزراعة وحتى احل�ساد، حيث يعمل مركز خدمات املزارعني 
على حت�سني املمار�سات الزراعية وحت�سني جودة املنتجات الزراعية واحليوانية 

لي�س فقط لتحظى بقبول امل�ستهلكني بل لتتوافق مع اأعلى املعايري الدولية«
الأ�سواق والتجار مبنتجات  بتزويد  الت�سويقي للمركز يعنى  ال��ذراع  اأن  واأ�ساف 
عالية اجلودة اأ�سرف خمت�سون على زراعتها بطريقة تلبي تطلعات امل�ستهلكني، 
م�سرياً اإىل اأن الأن�سطة الت�سويقية للمركز حتقق منواً ملحوظاً من �سنة لأخرى 

وتدعم تناف�سية املنتج املحلي وتعزز من مكانته يف ال�سوق.
 واأو�سح اأن مراكز بيع امل�ستلزمات الزراعية متثل واحدة من الركائز الأ�سا�سية 
املحلي حيث حتر�س هذه  املنتج  امل��زرع��ة، ودع��م  امل��زارع��ني، وتنمية دخ��ل  لدعم 

باأ�سعار  ال��زراع��ي��ة  امل�ستلزمات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  امل��راك��ز 
الإنتاج  تكلفة  تخفي�س  على  ي�ساعد  مما  تناف�سية. 
اأف�����س��ل العائدات  امل������زارع؛ وحت��ق��ي��ق  اأ���س��ح��اب  ع��ل��ى 

و�سمان ا�ستمرار وا�ستدامة الزراعة.
واأ���س��ار اإىل اأن الإق��ب��ال ال��الف��ت م��ن امل��زارع��ني على 
���س��راء امل�ستلزمات ال��زراع��ي��ة م��ن امل��رك��ز ي��وؤك��د مدى 
تتجاوز  املراكز من خدمات  تقدمه هذه  فيما  الثقة 
عمليات البيع وال�سراء اإىل التوعية والإر�ساد باأف�سل املمار�سات الزراعية وطرق 

ال�ستخدام ال�سحيح للمواد الزراعية.

غرفة عجمان واقت�سادية عجمان تبحثان تعزيز التعاون القت�سادي مع »جيرتو اليابانية«

تقرير .. الإمارات يف مقدمة الوجهات ال�سياحية الهامة عامليا 

زيادة %7 يف ت�شويق اخل�شروات

املزارعني”  “خدمات  لـ  الزراعية  امل�ستلزمات  مبيعات  يف  زيادة   22.6%

غرفة دبي ت�ستعر�س فر�س �سوق الأغذية احلالل اأمام ال�سركات البيالرو�سية 
•• دبي-وام:

عرب  م�ساركتها  خ���الل  دب���ي  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ستعر�ست 
مكتبها التمثيلي يف “باكو” موؤخرا بندوة ا�ست�سافتها “مين�سك” 
�سهادة احلالل”  التوجيهية للح�سول على  “املبادئ  حتت عنوان 

فر�س �سوق الأغذية احلالل اأمام ال�سركات البيالرو�سية.
وتهدف الندوة اإىل تعريف احل�سور بكيفية احل�سول على �سهادة 
�سركات  م��ن  للمهتمني  خا�سة  الإم����ارات  اإىل  للت�سدير  احل��الل 
الأغذية والزراعة البالرو�سية بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على 

اجتاهات الأغذية احلالل يف الدولة ومتطلباتها. 
بيالرو�سيا  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمتها  التي   - ال��ن��دوة  ح�سر 

ال��ب��ي��الرو���س��ي��ة وهيئة  ال���زراع���ة والأغ���ذي���ة  - مم��ث��ل��ون ع��ن وزارة 
الإمارات للموا�سفات واملقايي�س وعدد من ال�سركات البيالرو�سية 
املهتمة بالت�سدير اإىل ال�سوق الإماراتية.واأو�سح عمر خان مدير 
املكاتب اخلارجية يف غرفة دبي اأن الإم��ارة تعترب بف�سل موقعها 
ال�سراتيجي احليوي منفذا اإىل اأ�سواق ا�ستهالكية �سخمة ت�سل 
اأن ت�سكل قاعدة انطالق  اإىل حوايل ملياري ن�سمة وميكن لدبي 
حيوية لل�سركات الراغبة يف الدخول اإىل اأ�سواق املنطقة وال�سرق 
الأو���س��ط وج��ن��وب ���س��رق اآ���س��ي��ا وال��ق��ارة الإف��ري��ق��ي��ة ن��ظ��را للمزايا 
اللوج�ستية التي توفرها للم�ستثمرين بالإ�سافة اإىل كونها مركزا 

لإعادة الت�سدير مع وجود �سبكة دعم لوج�ستية هائلة.
اأن دبي توفر لل�سركات البيالرو�سية بيئة مثالية  واأ�سار خان اإىل 

ل�ستعرا�س منتجاتها الغذائية واإمكاناتها يف هذا القطاع معتربا 
اأن قرب امل�سافة بني اجلانبني عامل هام لتعزيز تواجد ال�سركات 
الغرفة  ا�ستعداد  مبديا  املنطقة  اأ�سواق  يف  البيالرو�سية  الغذائية 
متطلبات  وف��ق  دب��ي  يف  البيالرو�سية  ال�����س��رك��ات  تو�سع  لت�سهيل 
الأغ����ذي����ة احل���الل.وا����س���ت���ع���ر����س ���س��ن��ان ن�����س��ي��ب��ل��ي م���دي���ر املكتب 
مزايا  تعريفي  عر�س  خ��الل  اأذرب��ي��ج��ان  يف  دب��ي  لغرفة  التمثيلي 
بتعزيز  الراغبة  لل�سركات  التي تقدمها  التناف�سية والفر�س  دبي 
اقت�ساد  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة  املنطقة  يف  تواجدها 
الإمارة  اقت�ساد  وركائز  املتنوعة  بقطاعاته  النمو  وتوقعات  دب��ي 
كالتجارة وال�سياحة واخلدمات اللوج�ستية واملالية بالإ�سافة اإىل 

اخلدمات املتعددة التي توفرها الغرفة ملجتمع الأعمال.
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الفجر الريا�ضي

ت�سل�سي  ن����ادي  اأن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ���س��ح��اف��ي��ة  ت��ق��اري��ر  اأك�����دت 
نغولو  لعبه  عقد  متديد  عر�س  القدم  لكرة  الإنكليزي 
مل���دة خم�سة  ال���ع���امل،  ب��ط��ل  ك��ان��ت��ي جن��م منتخب ف��رن�����س��ا 
اأمام  اأج��ل قطع الطريق  زي���ادة يف مرتبه م��ن  اأع���وام م��ع 
ال�ساعي للح�سول على  �سان جرمان  باري�س  بطل فرن�سا 

خدماته.
�ستاندرد”  ايفنينغ  “تاميز” و”لندن  وجاء يف �سحيفتي 
اأنه يف حال وافق كانتي )27 عاما( على متديد عقده مع 
فريق “الزرق”، ف�سيتقا�سى 290 األف جنيه ا�سرليني 

ا�سبوعيا )380 الف دولر(.

وي����اأم����ل ف���ري���ق ت�����س��ل�����س��ي ال�����ذي ع���ني امل������درب اليطايل 
اأن  ك��ون��ت��ي،  اأن��ط��ون��ي��و  مل��واط��ن��ه  خلفا  ���س��اري  ماوريت�سيو 
يف  تاألق  ال��ذي  عاما(   27( “ال�سغري”  بنجمه  يحتفظ 
الرو�سي، حيث  املونديال  “الديوك” يف  �سفوف منتخب 
اعترب اأقرب اىل معجزة  ولعب خط و�سط دفاعي يتنف�س 

رئة«. ب� “15 
وين�س العقد احلايل لكانتي الذي ميتد حتى عام 2021 
ا�سبوعيا  ا�سرليني  جنيه  األ��ف   150 يتقا�سى  اأن  على 
ع��ق��د جديد  ت��وق��ي��ع  ح����ال مت  ويف  ي������ورو(،  ال����ف   170(
ابقائه يف لندن وبالتايل منعه  ف�سيت�ساعف راتبه بهدف 

من  اململوك  الباري�سي  النادي  �سفوف  اىل  النتقال  من 
�سركة قطر لال�ستثمارات الريا�سية الذي ابدى اهتمامه 
بالتعاقد معه. و�ساهم كانتي يف فوز ت�سل�سي بلقب الدوري 
النكليزي املمتاز مو�سم -2016 2017 وبكاأ�س انكلرا 
الفريق  اىل  ان�����س��م  ب��ع��دم��ا  ك��ون��ت��ي  ب���ا����س���راف   2018
مليون جنيه  اللندين قادما من لي�سر �سيتي مقابل 32 
فريق  اح���راز  يف  ه��ام��ا  دورا  كانتي  لعب  كما  ا�سرليني. 
لي�سر املتوا�سع لقب الدوري عام 2016، يف اإحدى اكرب 
املفاجاآت يف عامل الكرة امل�ستديرة عندما كان يلعب حتت 

ا�سراف املدرب اليطايل كالوديو رانيريي.

ت�سل�سي يعر�س متديد عقد كانتي 

•• اأبوظبي - الفجر

 م��ع ق���رب ان��ط��الق م��و���س��م ال����دوري الإجنليزي 
تعاونت   ،2019  /2018 ال��ق��دم  ل��ك��رة  امل��م��ت��از 
مع  – اأبوظبي جم��دداً  الثقافة وال�سياحة  دائ��رة 
ترويجية  جولة  لإط��الق  �سيتي  مان�س�سر  ن��ادي 
على  ال�ستثنائية«  ال�سيتي  »حكاية  م��ن  ج��دي��دة 
القدم  كرة  جلمهور  تتيح  اجلديد  املو�سم  امتداد 

من خاللها فر�سة الفوز بجائزة ا�ستثنائية. 
هذا  امل�سجعون  �سيفوز  امل��ا���س��ي،  املو�سم  يف  وك��م��ا 
اإىل  ال��ع��م��ر  ب��رح��ل��ة   2019  /2018 امل��و���س��م  
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي،  الإم���ارات���ي���ة  العا�سمة 
يف  ب��ال��ظ��ه��ور  تتمثل  ج��دي��دة  ا�ستثنائية  ج��ائ��زة 
م��ع لعبي  ال��ف��ائ��ز  ر���س��م��ي يجمع  ف��ي��دي��و  مقطع 

مان�س�سر �سيتي.  
املو�سم  بها  حظيت  التي  الوا�سعة  ال�سعبية  وبعد 
املا�سي، اأعادت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
مع  ال�ستثنائية«  ال�سيتي  »«حكاية  حملة  اإط��الق 
ت��ق��دمي ج��وائ��ز ج��دي��دة ل��ه��ذا امل��و���س��م. وانطلقت 
ال��ت��ي ق��ام بها  امل�سابقة اجل��دي��دة خ��الل اجل��ول��ة 
اأبطال الدوري الإجنليزي املمتاز قبل املو�سم اإىل 
لفريق  مباريات حما�سية  �سهدت  والتي  الوليات 

بيب جوارديول يف �سيكاغو ونيويورك وميامي.
امل�����س��اب��ق��ة م�����س��ج��ع��ي م��ان�����س�����س��ر �سيتي  وت���دع���و 
مل�����س��ارك��ة حل��ظ��ات��ه��م ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ف�����س��ل��ة مع 
مكتوبًة  ق�����س�����س��ه��م  ن�����س��ر  خ�����الل  م����ن  ال����ن����ادي 
����س���ك���ل م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ع����رب م���واق���ع  اأو ع���ل���ى 
احلملة  و���س��م  با�ستخدام  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
كما   ،ExtraordinaryCityStory#
وميكنهم اأي�ساً تقدمي م�ساركاتهم عرب ال�سفحة 
اأبوظبي”  “زوروا  موقع  على  لذلك  املخ�س�سة 
جلميع  و�ستتاح   .)Visit Abu Dhabi(
اإىل  ا�ستثنائية  برحلة  ال��ف��وز  فر�سة  امل�����س��ارك��ني 
اأجواء  بنف�س  لال�ستمتاع  الإم��ارات��ي��ة  العا�سمة 
جوارديول  الفني  املدير  يعي�سها  التي  التدريب 
اإىل  املو�سم،  ا�سراحة منت�سف  مع فريقه خالل 
التي  الأخ��رى  الرفيهية  اجلوانب  جميع  جانب 

تنطوي عليها هذه التجربة.
وبالإ�سافة اإىل هذه امل�سابقة، تفتح حملة »حكاية 
امل�سجعني  اأم����ام  امل��ج��ال  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة«  ال�����س��ي��ت��ي 
»ق�ستك  ب���ع���ن���وان  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  يف  ل��ل��ظ��ه��ور 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة م��ع ���س��ي��ت��ي« ب��رف��ق��ة جن���وم النادي 
ولريوي  فودين،  وفيل  لب��ورت،  اإميرييك  اأمثال 
على  املقطع  هذا  حترير  و�سيتم  وغريهم.  �ساين 

اإجراء  م��ع  الإن��رن��ت  اح���رايف ون�سره ع��رب  نحو 
الفيديو  و�سي�سبح  املو�سم.  خالل  عدة  حتديثات 
تذكار  مب��ث��اب��ة   2019/2018 مل��و���س��م  ال��ك��ام��ل 
�سيتي ميكنهم  رقمي جلميع م�سجعي مان�س�سر 
من خالله »التفاعل« باأنف�سهم مع جنوم الفريق.   
مع  ال�ستثنائية  »ق�ستك  م�سابقة  يف  وللم�ساركة 
اأنف�سهم  ت�سوير  امل�سجعني  على  يتوجب  �سيتي«، 
اأو موقع  ال��ف��ي��دي��و م���ع م�����س��ه��د ج��م��ي��ل  ب��ت��ق��ن��ي��ة 
كرة  التقاط  ثم  ومن  املقطع،  خلفية  يف  معروف 
اأ�سماءهم  ذكر  امل�سهد مع  اإليهم من خارج  ترمى 
مع  ال�ستثنائية  »ق�ستهم  وع��ر���س  وم��واق��ع��ه��م 
الكرة  قبل مترير  وذل��ك  الكامريا،  اأم��ام  النادي« 

مرة اأخرى اإىل اجلانب الآخر خارج امل�سهد. 
و���س��ي��ت��م حت��ري��ر م��ق��اط��ع ال��ف��ي��دي��و الأف�������س���ل يف 
امل�سابقة بطريقة احرافية عرب دجمها بلقطات 
اإميرييك  فرن�سا  و�سط  مدافع  مع  تبداأ  �ساحرة 
لب��ورت يف �سيكاغو، وم��ن ثم جنم اإجن��ل��را فيل 
فودن يف نيويورك، وكذلك النجم الأملاين لريوي 
الفيديو  مقطع  اإىل  وين�سم  م��ي��ام��ي،  يف  ���س��اين 
مقاطع  يف  �سيتي  مان�س�سر  جن��وم  جميع  اأي�ساً 
مدينة  يف  الحت���اد  ا�ستاد  اأر����س  على  لهم  مميزة 

مان�س�سر.

واحتفاًل باإطالق هذه امل�سابقة العاملية اجلديدة، 
نظمت دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي فعالية 
اأبوظبي”  “زوروا  م��وق��ع  �سعار  لإ���س��ه��ار  خا�سة 
اإدراج���ه  مت  ال���ذي   )Visit Abu Dhabi(
على قم�سان لعبي مان�س�سر �سيتي يف مبارياتهم 
�سد اأندية بورو�سيا دورمتوند وليفربول وبايرن 

ميونخ يف الوليات املتحدة.
لقطاع  التنفيذي  املدير  كوب�ستيك،  �ستيف  وق��ال 
الثقافة  دائ���رة  يف  ب��الإن��اب��ة  والت�����س��ال  الت�سويق 
للغاية  »نحن متحم�سون  – اأبوظبي:  وال�سياحة 
لتعاوننا جمدداً مع مان�س�سر �سيتي لهذا املو�سم. 
وباعتبارنا ال�سريك الر�سمي للنادي، فاإن احلملة 
فر�سة  العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  م�سجعيه  متنح 
الفوز برحلة العمر خلو�س جتربة ا�ستثنائية يف 
مدينتنا، بالإ�سافة اإىل فر�سة الظهور يف مقطع 
املف�سلني.  اأبطالهم  مع  يجمعهم  ر�سمي  فيديو 
م�ساركة  م��ن  اأي�����س��اً  ال��ن��ادي  م�سجعو  و�سيتمكن 
حل��ظ��ات��ه��م ال���ف���ري���دة م���ع اأق���ران���ه���م، مم���ا يجعل 
ت�سجيع اأبطال الدوري الإجنليزي املمتاز جتربة 

ا�ستثنائية بكل معنى الكلمة«.  
ا�ست�سافة  اإىل  ال�سرب  ب��ف��ارغ  »نتطلع  واأ���س��اف: 
وم�ساهدتهم  اأب��وظ��ب��ي،  يف  بامل�سابقة  ال��ف��ائ��زي��ن 

الفيديو  مقطع  يف  �سيتي  مان�س�سر  جن��وم  م��ع 
�سد  لعب  ق��د  �سيتي  مان�س�سر  وك��ان  النهائي«. 
فريق بورو�سيا دورمتوند يف ملعب �سوجلر فيلد 
يف �سيكاغو يوم 21 يوليو، و�سد ليفربول و�سيف 
“ميتاليف”  اأوروب��ا يف ملعب  اأبطال  بطل دوري 
ثالثة  م��ب��اراة  وخ��ا���س  يوليو.   25 يف  بنيويورك 
�سد بطل الدوري الأملاين بايرن ميونيخ يف ملعب 

هارد روك مبيامي يف 29 يوليو. 
و�سيلعب مان�س�سر �سيتي مبارته الأوىل يف املو�سم 
اجلديد �سد نادي ت�سيل�سي يف مباراة درع الإحتاد 
وميبلي  ملعب  اأر���س  على  تقام  التي  الإجنليزي 
الأوىل  م��ب��ارات��ه��م  اأم���ا  ال��ق��ادم.  اأغ�سط�س   5 ي��وم 
�سد  ف�ستكون  املمتاز،  الإجنليزي  ال��دوري  �سمن 

نادي اأر�سينال بتاريخ 12 اأغ�سط�س.

ا����س���ت���ك���م���ل���ت يف الأول م����ن اأم�������س ال���ث���الث���اء م
ج����ري����ات اجل����ول����ة ال���������س����اد�����س����ة ل����ب����ط����ول����ت����ي 
حتت  ال��دول��ي��ني  �سيف ال�سارقة للم�سنفني 
الدولية للم�سنفني  وال���ب���ط���ول���ة   1600
والأع�����م�����ار  ال����ف����ئ����ات  2250 جلميع  حت�����ت 
الثقايف  ال�����س��ارق��ة  ن�����ادي  اللتان ينظمهما  و 
من 26  ال���������ف���������رة  ل������ل�������������س������ط������رجن خ������الل 
مب�ساركة 140 ل يوليوحتى 3 من اأغ�سط�س ، 

بينهم العديد  اعباً ولعبةميثلون 21 دولة، 
والالعبات من حملة الألقاب ال الالعبني  من 

دولية.
ومتابعة الأ�ستاذ  ح�����س��ور  اجل���ول���ة  و���س��ه��دت 
املجتمعية  اخلدمة  ادارة  مدير  العاجل  �سعيد 
طالل  الريا�سي واملهند�س  ال�سارقة  مبجل�س 
نادي  ادارة  رئي�س جمل�س  نائب  الزعابي  اأحمد 
من  ك��ب��ري  لل�سطرجن وعدد  ال��ث��ق��ايف  ال�����س��ارق��ة 

الالعبني واملتابعني واأولياء الأمور.
ــن  ــة م ــش ــاد� ــش ــ� ــة ال ــول ــج اجل ــائ ــت ــرز ن اأب

للم�شنفني  ــة  ــارق ــش ــ� ال بطولة �شيف 
دوليًا حتت 1600

ي�����ت�����������س�����در ال�����دويل ال����ن����ا�����س����ئ غ����ي����ث اأح����م����د 
الثقايف  ال�������س���ارق���ة  ن������ادي  لع�����ب  ال�����زرع�����وين 
�ست  ال��ك��ام��ل��ة  لل�سطرجن البطولة بالعالمة 
الثاين  ب��امل��رك��ز  جولت وياأتي  �ست  م��ن  ن��ق��اط 
لعبني بر�سيد 5،5 نقطة هما الدويل خليفة 
لل�سطرجن  دب���ي  ن���ادي  لع���ب  البلو�سي  عي�سى 
فيما  كاي  �سوري�س  الهندي  وال��دويل  والثقافة 
بر�سيد  ال��ث��ال��ث خم�سة لع��ب��ني  ب��امل��رك��ز  ي��اأت��ي 
ن��ق��اط وه���م ع��ب��د اهلل ي��ح��ي��ى احلمادي  خ��م�����س 
ابراهيم  اأحمد  وابراهيم  ال�سارقة  ن��ادي  لع��ب 
لع�����ب ن������ادي دب�����ي وال���ه���ن���دي زي�������س���ان حممد 

ومواطنيه �سا�سي كومار وماتيو �سارون.

ف�������ع�������ل�������ى ال����������ط����������اول����������ة الأول ان������������ت������������ه������������ى 
ل�����ق�����اء ال�����ه�����ن�����دي ال�����دويل ������س�����اي ك����وم����ار م����ع 
اأحمد الزرعوين لعب  النا�سئ الدويل غيث 
نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن بفوز الزرعوين 
عن جدارة وا�ستحقاق لينفرد بال�سدارة وحيداً 
، وعلى  ج����ولت  من �ست  ن��ق��اط  ���س��ت  بنتيجة 
متكن الهندي �سوري�س  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ط���اول���ة 
ك�����اي م�����ن ال����ف����وز ع����ل����ى م����واط����ن����ه راف����ائ����ي����ل 
لعب  الثالثة متكن  �سارون وعلى الطاولة 
البلو�سي  ع��ي�����س��ى  خ��ل��ي��ف��ة  ال��ن��ا���س��ئ  دب���ي  ن����ادي 

اأم����ام  ج��ول��ت��ه  بنقطة ثمينة يف  ال��ظ��ف��ر  م���ن 
الطاولة  وعلى  اأميت  الهندي املخ�سرم �سالفي 
ال��راب��ع��ة ف���از ال��ه��ن��دي زي�����س��ان حم��م��د ريا�س 
ال�����س��ارق��ة وعلى  ن���ادي  �سعود ج��اب��ر لع��ب  على 
يحيى  عبداهلل  النا�سئ  ف��از  اخلام�سة  الطاولة 
امل�سري  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  ن���ادي  احلمادي لعب 

حممد عطية.
 

بطولة  من  ال�شاد�شة  اأبرز نتائج اجلولة 
دوليًا  للم�شنفني  الدولية  ال�شارقة  �شيف 

حتت 2250
ال���دويل حممد راف���ع ب�سدارة  ال�����س��وري  ان��ف��رد 
ال���رت���ي���ب ال����ع����ام ل���ب���ط���ول���ة امل�����س��ن��ف��ني حتت 
2250 بر�سيد 5 نقاط بواقع اأربع انت�سارات 
وتعادلني فيما ياأتي باملركز الثاين ثالثة لعبني 
بر�سيد 4،5 نقطة وهم اأ�ستاذ الحتاد الدويل 
القادر  ال�سوري عبد  و الدويل  حمدان مر�سول 
ياأتي  مارلون فيما  ري�س والفلبيني مورتال 
باملركز الثالث ثالثة لعبني بر�سيد اأربع نقاط 
وهم �سيف اأحمد الزرعوين لعب نادي ال�سارقة 

الدوليان  وال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ان  ل��ل�����س��ط��رجن  ال��ث��ق��ايف 
�سان خوان ديني�س وفران�سي�س ايروين .

فعلى الطاولة الأوىل تلّقى امل�سنف الأول على 
الري�س  ال��ق��ادر  عبد  ال�سوري  ال��دويل  البطولة 
ال����دويل  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  ي���د  خ�����س��ارت��ه الأوىل ع��ل��ى 
 4،5 ع��ن��د  م��ارل��ون ليتوقف ر���س��ي��ده  م��ورت��ال 
نقطة ولي�سل ر�سيد الفلبيني اىل 4.5 نقطة 
الدويل  حقق  الثانية  ال��ط��اول��ة  ، وعلى  اأي�����س��اً 
ال�سوري حممد رافع فوزاً م�ستحقاً على نظريه 
امل�سري اأ�سرف رم�سان ليعتلي �سدارة الرتيب 
 5 بر�سيد  ال�ساد�سة  اجلولة  نهاية  حتى  العام 
وتعادلني ، وعلى  انت�سارات  اأرب��ع  بواقع  نقاط 
الحت�����ادي  الأ����س���ت���اذ  الثالثة متكن  ال���ط���اول���ة 
حمدان مر�سول لعب نادي عجمان لل�سطرجن 
من امل�سري  م��ه��م  ف���وز  من انتزاع  وال��ث��ق��اف��ة 
الرابعة  ال��ط��اول��ة  وع��ل��ى  �سمري  رام���ز  ال����دويل 
ف���از امل��خ�����س��رم ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي ���س��ان خ����وان ديني�س 
وعلى  �ستانلي  �سام�سون  ال��دويل  الهندي  على 
اأحمد  �سيف  النا�سئ  متكن  اخلام�سة  الطاولة 
علي  عبيد  على الهندي  ال��ف��وز  م��ن  ال��زرع��وين 

جماور.
 اأبرز لقاءات اجلولة ال�شابعة

حتت 2250 يلتقي على  امل�سنفني  بطولة  يف 
رافع  ال�سوري حممد  الأوىلال�����دويل  ال��ط��اول��ة 
م���ع ال��ن��ا���س��ئ ���س��ي��ف اأح���م���د ال����زرع����وين وعلى 
ال��ط��اول��ة ال��ث��ان��ي��ة ي��ل��ت��ق��ي الأ����س���ت���اذ الحت����ادي 
حمدان مر�سول لعب نادي عجمان مع الدويل 
ال�����س��وري ع��ب��د ال��ق��ادر ال��ري�����س وع��ل��ى الطاولة 
مع  ايروين  فران�سي�س  الفلبيني  يلتقي  الثالثة 
مواطنه مورتال مارلون وعلى الطاولة الرابعة 
يلتقي ال���دويل ال�����س��وري ع��ز ال��دي��ن ال��ك��ور مع 
وعلى  ديني�س  خ���وان  ���س��ان  املخ�سرم  الفلبيني 

�سمري  رام��ز  امل�سري  يلتقي  اخلام�سة  الطاولة 
مع ال�سوداين منت�سر كميل .

فيلتقي   1600 امل�سنفني حتت  اأم��ا يف بطولة 
اأحمد  غ��ي��ث  امل��ت�����س��در  الأوىل  ال���ط���اول���ة  ع��ل��ى 
ال��زرع��وين لع��ب ن���ادي ال�����س��ارق��ة م��ع مالحقه 
وعلى  دبي  ن��ادي  لعب  البلو�سي  عي�سى  خليفة 
الطاولة الثانية يلتقي عبداهلل يحيى احلمادي 
ك���اي وع��ل��ى الطاوىلة  ���س��وري�����س  ال��ه��ن��دي  م���ع 
لعب  اب��راه��ي��م  اأح��م��د  اب��راه��ي��م  يلتقي  الثالثة 
ن����ادي دب���ي م���ع ال��ه��ن��دي م��ات��ي��و ����س���ارون وعلى 
زي�سان  الهندي حممد  يلتقي  الرابعة  الطاولة 
الطاولة  �ساي كومار وعلى  ريا�س مع مواطنه 
لعب  مر�سول  �سعيد  النا�سئ  يلتقي  اخلام�سة 

نادي عجمان مع الهندي رافائيل �سارون.
 جوائز البطولة 

خ�����س�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة جوائز 
بطولة مع  ك����ل  ل���ل���م���راك���ز ال�������س���ت���ة الأوىل يف 
اأبناء  م��ن  وال��الع��ب��ات  لالعبني  خا�سة  ج��وائ��ز 
اجلوائز 20 األف  جم��م��وع  الإمارات ، ويبلغ 

درهم.

اللجنة املنظمة و جلنة احلكام
الدويل  واملنظم  البطولة احلكم  على  ي�سرف 
البطولة  ح���ك���ام  ال�������س���و����س���ي���وي���راأ����س  رج����ائ����ي 
الزهراوي وي�ساعده كل  الدويل اأديب  احلكم 
م������ن احل����ك����ام ال����دول����ي����ني ع����ي���������س����ى ع����ب����داهلل 
طارق الطاهر و�سهيب  املرزوقي و �سلمان 
بالنظام  ال����ب����ط����ول����ة  ال����ع����ك����ل����ة ، ت����ق����ام  ف��������واز 
م  بنظا ت  ل جو  9 من  ي  ي�سر ل�سو ا
ال���������س����ط����رجن ال����ك����ال�����س����ي����ك����ي مب����ع����دل �����س����اع����ة 
ون�سف لكل لعب مع اأ�سافة 30 ثانية عن كل 

نقلة اأعتباراً من النقلة الوىل.

مــــع  التعــــاون  اأبـــوظبــــي" جتــــدد  "�سيـــاحة 
مان�س�ستـــــر �ستــــــــي 

�شمن مهرجان �شيف ال�شارقة الدويل لل�شطرجن

الزرعوين ينفرد بال�سدارة وحيدًا يف بطولة حتت 1600 نقطة
العاجل يتابع مناف�شات اجلولة ال�شاد�شة



اخلميس  2   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12393  
Thursday   2   August   2018  -  Issue No   12393الفجر الريا�ضي

1818
�سرطة اأبوظبي تطلق البطولة الأوىل لكرة القدم يف 

الأحياء ال�سكنية بال�ساخمة

مربط دبي يحتفظ بالقمة يف فيت�سي الدولية  وينتزع الذهب والف�سة

انطلقت يف مركز خدمة املجتمع يف ال�ساخمة يف 
اأبوظبي، البطولة ال�سيفية الأوىل لكرة القدم يف 
�سرطة  تقيمها مديرية  والتي  ال�سكنية،  الأحياء 
الأم���ن اجلنائي يف  ق��ط��اع  اخل��ارج��ي��ة يف  املناطق 

�سرطة اأبوظبي.
املناطق  �سرطة  مديرية  البطولة  يف  وتتناف�س 
اخلارجية، ومن الأحياء ال�سكنية فرق : الباهية، 
والوثبة، وبني يا�س، و�سخبوط، والغابات، ويا�س، 

وال�سوامخ، والفالح، وال�ساخمة.
واأ�سفرت نتيجة مباراة الفتتاح عن فوز مديرية 
بهدفني  الباهية  فريق  على  اخلارجية  املناطق 

مقابل ل �سيء.
مدير  ال��ع��ام��ري،  حممد  م�سلم  العميد  واأو���س��ح 

امل��دي��ري��ة، اأن ال��ب��ط��ول��ة ت��اأت��ي ���س��م��ن الأه����داف 
على  وحر�سها  اأبوظبي،  ل�سرطة  ال�سراتيجية 
بني  التوا�سل  اأوا���س��ر  وتوثيق  امل�سابقات،  تنوع 
املنت�سبني، والتعاون مع اأفراد املجتمع، يف �سورة 

تعزز ثقة اجلمهور باملوؤ�س�سة ال�سرطية.
وت���ط���رق  ال��ع��ق��ي��د ج��م��ع��ة ال��ك��ع��ب��ي، ن��ائ��ب مدير 
القيادة  دع����م  اإىل   امل����راك����ز،  ل�������س���وؤون  امل���دي���ري���ة 
ال�سرطية للبطولة، انطالقاً من اأهمية الريا�سة 
و�سغل   امل��ت��ق��دم��ة،  املجتمعات  غ��اي��ات  حتقيق  يف 
التناف�س  روح  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ب��اب،  ف����راغ  اأوق������ات 

ال�سريف بينهم.
وقدمت فرقة مو�سيقى �سرطة اأبوظبي باقة من 
مقطوعاتها الراثية والوطنية، خالل الفتتاح، 

بها  �ساركت  متنوعة  عرو�س  الفتتاح  تخلل  كما 
 ،k9 الأم��ن��ي  التفتي�س  واإدارة  اخل��ي��ال��ة،  ف��رق��ة  
ال�سكنية،  الأح���ي���اء  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  وال����دوري����ات 
احلكومية،  ال���دوائ���ر  م����دراء  م��ن  ع���دد  بح�سور 
واأعيان املجال�س، ومدراء مراكز ال�سرطة التابعة 

للمديرية، وعدد كبري من اأفراد من اجلمهور.
تثقيفية  حما�سرات  تعقد   البطولة،  �سياق  ويف 
ا�سراتيجية  �سمن  م��ب��اراة،  ك��ل  قبل  لالعبني 
وم�����ب�����ادرات ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي يف ال���وق���اي���ة من 
اجلرمية، ويف اإطار تر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية، 
اآم������ن وم�����س��ت��ق��ر من  اإىل جم��ت��م��ع  وال����و�����س����ول 
حر�س  م��دى  يعك�س  مما  القانونية،  التجاوزات 

الوطن يف بناء الإن�سان وا�ستدامته.

العربية  للخيول  دب��ي  مربط  اإجن���ازات  توا�سلت 
اخليول  ملناف�سات  اخل��ارج��ي  املو�سم  ب��ط��ولت  يف 
فيت�سي  بطولة  ختام  يف  وذلك  الأ�سيلة،  العربية 
التي   2018 العربية  اخل��ي��ول  جلمال  ال��دول��ي��ة 

اختتمت فعالياتها بداية الأ�سبوع اجلاري. 
تاألقا ذهبيا بنيل  و�سجل مربط دبي يف البطولة 
املهرة دي غالية وهي من الفحل الأ�سطورة احلية 
لالإنتاج العاملي املعا�سر اإف اإيه اإل ر�سيم والفر�س 
دي اأغادير ذهبية املهرات باإجماع حكام البطولة، 
اأي�سا من  وه��ي  غ��رام  دي  الفاتنة  املهرة  واإح���راز 
اإف  العاملية  وال��ف��ر���س  ر�سيم  اإل  اإي���ه  اإف  الفحل 
الو�سافة  وم��رك��ز  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  �سيال  ت��ي 
اأوربي  املتناف�سة يف عز مو�سم  املهرات  اأق��وى  بني 
حار. وجددت املهرتان اإجنازهما املماثل بالذهب 
اخليل  جلمال  الدولية  ب��راغ  بطولة  يف  والف�سة 
العربية خالل ال�سهر املا�سي.  ومتكن مربط دبي 
مثرية  تناف�سية  اأج���واء  يف  بالبطولة  التميز  من 
ب��ني اأب��ط��ال امل��راب��ط وخ��ي��ول��ه��ا امل��ن��ت��ق��اة لتحقيق 
�سنويا مقيا�سا حلرارة  تعترب  اإجناز يف مناف�سات 
الإنتاج العاملي قبيل اأقوى البطولت كبطولة كل 

الأمم وبطولة العامل.
�شجل قيا�شي

اخليل  جلمال  الدولية  فيت�سي  بطولة  ولت���زال 

العربية  للخيول  دب���ي  مل��رب��ط  حتتفظ  ال��ع��رب��ي��ة 
ب�����س��ج��ل خ���ا����س، واأب������رز ع��ن��اوي��ن��ه ال��ع��ري�����س��ة هو 
البطولة  ت��اري��خ  يف  للمربط  ال��ق��ي��ا���س��ي  الإجن����از 
اأب��رز بطولت  على غ��رار الإجن���ازات القيا�سية يف 
العامل؛ بطولة العامل بفرن�سا وبطولة كل الأمم 

باأملانيا وبطولة منتون الدولية بفرن�سا.
بطولة في�سي الدولية ت�سجل يف تاريخها اإجنازا 
املا�سي  العام  دبي  مربط  حققه  وقيا�سيا  متميزا 
باإحرازه ثالثية ذهبية بكل من املهردي ابن ر�سيم 
الذي اأحرز لقب اأف�سل خيل يف البطولة واملهرة 
دي و�سايف التي اأي�سا املركز الثالث بني خم�سة 
خطاف،  دي  والفحل  البطولة  يف  خيول  اأف�سل 
دي  باملهرة  وب��رون��زي��ة  ي��ارا  دي  بالفر�س  وف�سية 

ف�سة. ولذلك ظل مربط دبي حمتفظا بالإجناز 
الدولية.  فيت�سي  ب��ط��ول��ة  ق��م��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ا���س��ي 
ملربط  حتتفظ  الدولية  في�سي  بطولة  اأن  ويذكر 

التناف�سي؛  تاريخها  يف  ب��راق  ذهبي  ب�سجل  دب��ي 
اأف�سل  اإح����رازه لقب  دب��ي بعد  م��رب��ط  فقد ج��دد 
منتج ومرٍبّ يف بطولة العام 2015 تاألقه خالل 

العام 2016 حني متكن املربط من نيل الذهب 
اجلمايل  التميز  من  لقبني  اإىل  اإ�سافة  والف�سة 
يف البطولة معززاً ح�سيلته من الألقاب واملعادن 

جواهر«  »دي  املهرة  نالت  عندما  وذل��ك  النفي�سة 
اآف  الفحل  اجلديد  العاملي  الإنتاجي  الكنز  ابنة 
املهرات  ذه��ب��ي��ة  ن���ور  دي  وال��ف��ر���س  ر���س��ي��م  ال  اآي 
بعمر ال�سنة ولقب اأجمل راأ�س ولقب اأجمل خيل 
يف البطولة، وحني متكنت املهرة »دي ما�سة« من 
اإحراز ف�سية ثمينة بفارق ل يذكر اأمام مناف�ستها 
اأجمل  م��ن  ك��ب��ري  وع����دد  الأول  ب��امل��رك��ز  ال��ف��ائ��زة 

املهرات.
التوحيدي: الحتفاظ بالقمة

العام  امل�سرف  التوحيدي  حممد  املهند�س  اأع��رب 
م��دي��ر ع����ام م��رب��ط دب����ي ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة عن 
املهرات يف  املربط ذهبية وف�سية  باإحراز  �سعادته 
وجودة  مناف�ساتها  بقوة  و�سفها  التي  البطولة 
اخليول املتناف�سة. وقال التوحيدي: ل يزال اإنتاج 
مربط دبي يثبت علو قامة متيزه بتحقيقه نتائج 
اأقوى  ولت��زال  الدولية.  البطولت  كل  يف  جيدة 
ت�سنيفا  العاملية  البطولت  اأع��ل��ى   يف  الإجن���ازات 
حتتفظ للمربط باأرقامها القيا�سية. وعلى غرار 
بطولة فيت�سي ي�سجل تاريخ اأقوى ثالث بطولت 
كل  وبطولة  ال��دول��ي��ة  منتون  بطولة  ال��ع��امل؛  يف 
ت�سرف  قيا�سية  اإجن���ازات  ال��ع��امل،  وبطولة  الأمم 
على  يحافظ  ال��ذي  دب��ي  ملربط  الذهبي  ال�سجل 

الربع على قممها.

�سون هيونغ-مني  �سيغيب جنم منتخب كوريا اجلنوبية 
لكرة   2019 ا�سيا  ك��اأ���س  ل��ب��الده يف  م��ب��ارات��ني  اول  ع��ن 
ات��ف��اق مع  ال��ق��دم يف يناير املقبل يف الإم�����ارات، مب��وج��ب 
دورة  يف  بامل�ساركة  ل��ه  ي�سمح  الإنكليزي  توتنهام  فريقه 

الألعاب ال�سيوية يف اندوني�سيا.
بعد  اندوني�سيا  اىل  عاما   26 البالغ  املهاجم  و�سي�سافر 
الدوري  يف  اللندين  للفريق  الفتتاحية  امل��ب��اراة  خو�سه 
الإنكليزي �سد نيوكا�سل يف 11 اغ�سط�س، بح�سب ما ذكر 
متحدث با�سم الحتاد الكوري اجلنوبي، يف حماولة منه 

لنيل اعفاء من اخلدمة الع�سكرية يف بالده.
ويف بادىء المر، �سعى توتنهام للحفاظ على �سون حتى 
18 اغ�سط�س، موعد مباراته �سد فولهام، ما يعني غيابه 
من  املجموعات  دور  يف  لفريقه  مباريات  ث��الث  اأول  عن 
للم�ساركة  لعبيه  حترير  على  جم��ربا  لي�س  هو  بطولة 
ف��ي��ه��ا. وت��ل��ع��ب ك���وري���ا اجل��ن��وي��ب��ة م���ع ال��ب��ح��ري��ن يف 12 
15 و17 منه قبل  الم��ارات وماليزيا يف  اغ�سط�س، ثم 
اختتام م�سوارها يف دور املجموعات �سد قريغيز�ستان يف 
الع�سرين من ال�سهر اجلاري. لكن توتنهام تراجع لحقا، 

اىل  �سون  ا�ستدعاء  الكوري على عدم  الحت��اد  واتفق مع 
مباراة دولية ودية يف نوفمرب واول مباراتني يف كا�س ا�سيا 
منه،   11 يف  وقريغيز�ستان  يناير   7 يف  الفيليبني  �سد 
يف  الخ���رية  مباراتها  يف  ال�سني  تلتقي  ك��وري��ا  ب��ان  علما 
الدور الول يف ابوظبي. ويعني هذا التفاق اي�سا ان �سون 
الع�سكرية،  اخل��دم��ة  م��ن  خ��ا���س  اع��ف��اء  ق��د يح�سل على 

املطلوبة من جميع الكوريني حتت 28 عاما.
البالغة  م��ن اخل��دم��ة  ال��الع��ب��ني  �سابقة لع��ف��اء  وه��ن��اك 
عندما   2002 يف  احل��ال  كانت  كما  �سهرا،   21 مدتها 

على  ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائي  ن�سف  اجلنوبية  ك��وري��ا  بلغت 
اللعاب  ذه��ب��ي��ة  اأح����رزت  ع��ن��دم��ا   2014 يف  اأو  ار���س��ه��ا، 
ال�سيوية. وقال �سون الذي ي�سارك يف جولة امريكية مع 

توتنهام انه “ا�سف لرك زمالئي يف الفريق«.
وا���س��اف قبل ف��وز فريقه على ميالن الي��ط��ايل ودي��ا يف 
لكن  ه���ام.  اي�سا  وه���ذا  لبلدي  األ��ع��ب  “اأنا  مينيابولي�س 
�سون  فريق  وك��ان  ذل��ك«.  حيال  بالأ�سف  اأ�سعر  ب�سراحة 
�سراحه  اط���الق  رف�����س  المل����اين،  ليفركزن  ب��اي��ر  ال�سابق 
عام  انت�سون  الخ��رية يف  ال�سيوية  اللعاب  دورة  خلو�س 

اندوني�سيا  يف  ال��ق��دم  ك��رة  ذهبية  و�ست�ساهم   .2014
ب��ت��ع��وي�����س دم�����وع ����س���ون وزم���الئ���ه ال���ذي���ن خ���رج���وا من 
ال�سويد  ام��ام  اخل�سارة  بعد  رو�سيا  ملونديال  الول  ال��دور 
حاملة  لأملانيا  قا�سية  �سربة  يوجهوا  ان  قبل  واملك�سيك، 
اللقب بالفوز عليها يف املباراة الخرية عندما �سجل �سون 
توتنهام  مع  بعقد  املرتبط  �سون  ويعد  الفوز.  احد هديف 
 47 له  �سجل  اذ  الفريق  اب��رز لعبي  2023، من  حتى 
ا�سيوي يف  م�سجل  اف�سل  لي�سبح  مباراة   140 يف  هدفا 

تاريخ الدوري الإنكليزي.

اتفاق مع توتنهام يق�سي بغياب �سون عن مباراتني 

حممد حارب اإىل اأمريكا ملتابعة )جيت �شريف(

)دبـــي البحـــري( يطمئـــن على حت�سيــــرات املو�ســـم اجلديــــد
للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  عقد جمل�س 
البحرية اجتماعه الدوري لبحث كافة املو�سوعات 
الفرة  يف  ال��ن��ادي  م�سرية  تخ�س  التي  والأم����ور 
املو�سم  بانطالقة  اخلا�سة  والتجهيزات  املقبلة 

الريا�سي البحري اجلديد 2019-2018.
وح�����س��ر الج���ت���م���اع ك���ال م����ن  اح���م���د ���س��ع��ي��د بن 
ح�سور  الإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��ه��ريي  م�سحار 
الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  نا�سر باحلبالة  علي 
ب��ن حرير وحممد  امل��ر حممد  والأع�����س��اء حريز 

زعل  وجمال  التنفيذي(  )املدير  ح��ارب  اهلل  عبد 
بن كري�سان واإبراهيم �سلطان احلداد اإ�سافة اإىل 

مقرر الجتماعات حممد عبد اهلل ال�سام�سي.
اأجنزت  التي  الرتيبات  الإدارة  جمل�س  وناق�س 
التن�سيق  يف  ال��ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة  قبل  م��ع 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  م��ع  وال��ت�����س��اور 
الوطنية من اجل التن�سيق لإجناح كافة الفعاليات 
التي �ستنطلق باإذن اهلل يف الرابع ع�سر من �سهر 

�سبتمرب املقبل.

انتقال  اإمت���ام  تفا�سيل  الإدارة  جمل�س  تابع  كما 
امليناء  قلب  يف  اجل��دي��د  املبني  اإىل  ال��ن��ادي  مقر 
�سلمان  امللك  ل�سارع  املتاخم  اجل��زء  ويف  ال�سياحي 
حيث  ال�سفوح  منطقة  يف  الواقع  عبدالعزيز  بن 
ما تزال اأعمال التطوير جتري يف املوقع املعروف 
�سياحية  واج��ه��ة  اإىل  �سيتحول  وال����ذي  ل��ل��ن��ادي 

متميزة يف دانة الدنيا دبي.
من  خ��ا���س  تقرير  اإىل  الإدارة  جمل�س  وا�ستمع 
حممد عبد اهلل حارب ع�سو جمل�س الإدارة املدير 

وامل�ستحدثة  اجلديدة  الأن�سطة  حول  التنفيذي 
باإ�سافة  وتطويرها  البحري  الريا�سي  املو�سم  يف 
ال��ك��ث��ري م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ت���خ���دم خمتلف 
الأوىل  الوجهة  هي  دبي  ويجعل  املجتمع  �سرائح 

للريا�سات البحرية.
ووافق جمل�س الإدارة على �سفر حممد عبد اهلل 
اإىل  التنفيذي  حارب ع�سو جمل�س الإدارة املدير 
الوليات املتحدة الأمريكية يف الن�سف الثاين من 
�سهر  اأكتوبر املقبل  ملتابعة فعاليات بطولة )جيت 

���س��ريف( وال���وق���وف ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة ه��ن��اك ورفع 
درا�سة ملجل�س الإدارة يف امل�ستقبل لدرا�سة تنظيم 
وا�ست�سافة مثل هذه الأحداث والتي حتظي بحب 
خالل  الإدارة  جمل�س  وا�ستعر�س  ال�سباب.  فئات 
الريا�سات  خم��ت��رب  ان��ع��ق��اد  م��و���س��وع  الج��ت��م��اع 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  ينظمه  وال���ذي  البحرية 
اأهل  م��ن  نخبة  مب�ساركة  املقبل  اأكتوبر  �سهر  يف 
الخت�سا�س واملهتمني بالريا�سات البحرية حيث 

�سي�سارك النادي بفعالية يف اإجناح املخترب .

ال��واردة من  املخاطبات  الإدارة  اطلع جمل�س  كما 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وال���ت���ي ت��خ�����س اط���ر التعاون  اجل���ه���ات 
امل�سروعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ال��ن��ادي  م��ع  والتن�س 
وك��ذل��ك م��ن��اق�����س��ة ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��رو���س ب�سان 
ال��ف��ع��ال��ي��ات فيما  تنظيم ع���دد م��ن خم��ت��ل��ف م��ن 
ا�ستمع احل�سور اإىل نتائج الجتماعات التي عقد 
بني اللجنة املنظمة يف النادي واملروجني الدوليني 
للفعاليات والبطولت العاملية يف ريا�ستي الزوارق 

ال�سريعة والدراجات املائية.
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الفجر الريا�ضي

فوز مان�س�سرت يونايتد على ريال مدريد و�سقوط بر�سلونة 

خروج فافرينكا من الدور الأول  

ا�سواأ خ�سارة ل�سريينا مب�سريتها يف �سان جوزيه 
تعر�ست الأمريكية �سريينا وليام�س لأ�سواأ خ�سارة يف م�سريتها 
عندما خرجت من الدور الأول يف دورة �سان جوزيه المريكية 
لكرة امل�سرب بخ�سارتها امام الربيطانية جوهانا كونتا 6-1 
و�سفر6- يف 51 دقيقة، فيما خرج ال�سوي�سري �ستاني�سال�س 

فافرينكا من الدور ذاته يف دورة وا�سنطن.
وخا�ست �سريينا مباراتها الوىل منذ خ�سارتها ال�سهر املا�سي 
يف نهائي بطولة وميبلدون الإنكليزية، ثالث البطولت الأربع 

الكربى، امام الملانية اجنليك كريبر.
وكانت اخل�سارة ال�سواأ على الطالق يف م�سرية �سريينا التي 
انطلقت عام 1995، اذ بعد فوزها يف ال�سوط الأول، خ�سرت 
متتاليا وهي التي مل تخ�سر اي مباراة �سابقا دون  �سوطا   12

ان تك�سب فيها �سوطني على القل.
وبدت �ساحبة 23 لقبا يف بطولت “الغراند �سالم” والفائزة 
التي جمعت فيها  72 دورة يف م�سريتها كالعبة حمرفة  ب� 

زهاء 86 مليون دولر امريكي، بعيدة كليا من م�ستواها.
و�سرحت �سريينا )36 عاما( التي حتاول العودة اىل م�ستواها 
ال�سابق قبل احلمل والولدة “ل اعرف ما ح�سل، هناك ا�سياء 
ب�سدمة خ�سارة  لأف��ك��ر  ال��وق��ت  ل��دي  ولي�س  راأ���س��ي،  كثرية يف 

تعر�ست لها وانا، بكل و�سوح، ل�ست يف اف�سل حال«.
وكانت �سريينا، امل�سنفة �ساد�سة يف الدورة، ك�سبت املواجهة 

بطولة  نهائي  رب��ع  يف  و3-6   2-6 كونتا  م��ع  الوىل 
ا�سراليا عام 2017.

ث���الث مرات  باللقب  ال��ف��ائ��زة  ���س��ريي��ن��ا،  وارت��ك��ب��ت 
25 خطاأ مبا�سرا  )2011 و2012 و2014(، 
باأنها )كونتا( مل تلعب  “اعتقد  املباراة، وقالت  يف 
�سيء جيد  وه��ذا  �سهرا.   18 قبل  امل�ستوى  بنف�س 

بالن�سبة لها” يف ا�سارة اىل اللقاء الوحيد �سابقا 
بينهما يف بطولة ا�سراليا املفتوحة.

ك��ذل��ك خ��ا���س��ت ك��ون��ت��ا غ���ري امل�����س��ن��ف��ة يف 
منذ  الوىل  م���ب���ارات���ه���ا  ال��������دورة  ه�����ذه 

دومينيكا  ال�سلوفاكية  ام��ام  خ�سارتها 
ت�سيبولكوفا يف الدور الثاين لبطولة 

وميبلدون.
وتاأين خ�سارة �سريينا بعد اكر 

اطالقها  ع���ل���ى  ���س��ه��ر  م����ن 
اعتربته  مم����ا  ����س���ك���وى 

مت��ي��ي��زا ���س��ده��ا من 
ق�������ب�������ل جل����ن����ة 

لك�سف  ا

عينات  طلب  يف  افرطت  الخ��رية  ان  معتربة  املن�سطات،  على 
�سربة   17 حققت  التي  كونتا  وك��ان��ت  عليها.  للك�سف  منها 
رابحة مع ت�سعة اخطار مبا�سرة فقط ون�سبة جناح %83 يف 
بفوزها على   2016 للدورة يف  الول، توجت بطلة  الر�سال 
فينو�س وليام�س، ال�سقيقة الكرب ل�سريينا. وتواجه الالعبة 
امل�سنفة اوىل يف بريطانيا يف الدور الثاين المريكية الخرى 
البارغويانية  ع��ل��ى  وال��ف��ائ��زة   68 امل�سنفة  كينني  ���س��وف��ي��ا 

فريونيكا �سيبيدي رويغ.
“الوقت لي�س لالحتفال بقوة”، موؤثرة الركيز على  وقالت 
بقية م�سوارها يف الدورة “لأين اأوؤمن بالعمل الدوؤوب واملثابرة 
الفر�سة  �سريينا  ام��ام  امل��ب��اراة  ه��ذه  منحتني  وق��د  اليومية. 

خلو�س مباراة اخرى. وانا �سعيدة بنيلي هذه الفر�سة«.
“لذا  م�ستوياتها،  اف�����س��ل  يف  ت��ك��ن  مل  �سريينا  ان  واع��ت��ربت 

حاولت فر�س ايقاعي يف املباراة، وهذا ما ح�سل«.
يف وا�سنطن، خرج فافرينكا الفائز بثالث بطولت يف “الغراند 
�سالم” من الدور الأول بخ�سارته امام المريكي دونالد يونغ 
امل�سنف 234 وال�ساعد من الت�سفيات 6-4، 6-7 )5-7( 

و7-6 )7-3(.
33 عاما  ال���  اب��ن  ال�سوي�سري  وك��ان 
غاب عن املالعب زهاء 9 ا�سهر، 
امل��ا���س��ي اثر  وع�����اد يف م���اي���و 
خ�������س���وع���ه جل�����راح�����ة يف 
وتراجع  الي�سرى،  ركبته 
املركز  حتى  ال��رت��ي��ب  يف 

.198
ان  امل�������وؤمل  “من  وق������ال 
ال�����دور  ت��خ�����س��ر ه���ن���ا يف 
ب�سوط  ل���س��ي��م��ا  الأول، 
املجموعة  يف  ف���ا����س���ل 
لقد  احل��ا���س��م��ة.  الثالثة 
ف��ق��دت ك��ث��ريا م��ن الثقة 
ب���ال���ن���ف�������س، وه��������ذا ام���ر 
تلعب  ل  ع��ن��دم��ا  طبيعي 

مباريات كثرية«.
وت��ع��ر���س ف��اف��ري��ن��ك��ا الذي 
ا�ستهل م�سريته يف 2002 
ال��ق��اب كبرية  واح���رز ثالثة 
ورولن   2014 ا�سراليا  يف 
 2015 ال��ف��رن�����س��ي��ة  غ���ارو����س 
الأمريكية  ميدوز  وفال�سينغ 
ال�ساد�سة  للخ�سارة   .2016
هذا  خ��ا���س��ه��ا  م���ب���اراة   11 يف 
نحو  غيابه  نتيجة  فقط  العام 
الإ�سابة،  بداعي  ا�سهر  ت�سعة 

ثم اجراء العملية.
وي��ل��ت��ق��ي ي���ون���غ يف ال�����دور 
ال��ث��اين م��ع ال��ي��اب��اين كي 
امل�سنف  ن��ي�����س��ي��ك��وري 

�سابعا.

الإنكليزي  يونايتد  مان�س�سر  فاز 
بطل  ال�سباين،  مدريد  ري��ال  على 
اأوروبا يف املوا�سم الثالثة الأخرية، 
ال�سباين  بر�سلونة  و�سقط   ،1-2
2-4 يف اطار  امام روما الإيطايل 
ال��ك��اأ���س ال��دول��ي��ة ل��الأب��ط��ال يف كرة 

القدم.
مدينة  يف  الوىل  امل�������ب�������اراة  يف 
الت�سيلي  �سجل  المريكية،  ميامي 
الك�سي�س �سان�سيز وال�سباين اندير 
والفرن�سي  يونايتد،  هديف  هرييرا 

كرمي بنزمية هدف ريال مدريد.
الربتغايل  امل�����درب  ف���ري���ق  وان���ه���ى 
ج����وزي����ه م���وري���ن���ي���و م���ب���اري���ات���ه يف 
اف�سل  جتمع  ال��ت��ي  امل�سابقة  ه��ذه 
الوروب��ي��ة خالل جولتها  الندية 
اجلديد  ل��ل��م��و���س��م  ال���س��ت��ع��دادي��ة 
ال�سف  لعبي  معظم  عنها  ويغيب 
امل���ون���دي���ال  ب���ع���د  ل����س���ي���م���ا  الول 
ال����رو�����س����ي، ف��ي��م��ا ����س���ي���واج���ه ري����ال 
مدريد الحد يوفنتو�س اليطايل 
المريكية  جولته  يختتم  ان  قبل 

بلقاء روما .
وكالعادة، مل يرك مورينيو املثري 
اطالق  دون  مت��ر  املنا�سبة  للجدل 
ت�سريحات نارية، وقال “مل اتعلم 
�سيئا من هذه اجلولة. اعرف جيدا 
ان��دي��ر ه���ريي���را، ال���س��ب��اين الخر 

خوان ماتا والك�سي�س �سان�سيز«.
الأولد  ه��وؤلء  ان  “اعرف  وا�ساف 
)الالعبون( �سغار جدا ويحتاجون 
يكربوا.  كي  الوقت  من  مزيد  اىل 
اعرف ان لعبي فريقي يعطون كل 
ربع  اآخ��ر  يف  متنا  لقد  لكن،  �سيء، 
)المل���اين(  اىل  وا�ست�سلموا  �ساعة 
طوين كرو�س وا�سن�س�سيو واي�سكو، 
�سيقاومون،  باأنهم  اعتقد  اكن  ومل 

لكنهم فعلوا«.
التي  ال�����روح  ه���ي  “هذه  وا����س���اف 
املرحلتني  لن  ال����ي����ه����ا  ن����ح����ت����اج 
يف  الوىل  ال����ث����الث  او  الول����ي����ني 
جدا،  �سعبة  الن��ك��ل��ي��زي  ال�����دوري 

ونحن مل ن�ستعد لها«.
ال�ساعي  الربتغايل  امل��درب  وخا�س 
“ال�سيطاين  ف���ري���ق  ق����ي����ادة  اىل 
احلمر” اىل لقب اول منذ 2013، 

م��ع��ظ��م م��ب��اري��ات ه���ذه اجل��ول��ة يف 
ا���س��ا���س��ي��ا، وانهى  12 لع��ب��ا  غ��ي��اب 
متفرجا   61141 ام��ام  مبارياته 
�ستاديوم  روك  ه����ارد  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
املذلة  اخل�����س��ارة  ين�سيه  ق��د  ب��ف��وز 
ل��ي��ف��رب��ول ومدربه  م��واط��ن��ه  ام����ام 
1-4 الحد  المل��اين يورغن كلوب 

املا�سي.
وي��ن��ط��ل��ق ال������دوري الن��ك��ل��ي��زي يف 

حيث  احل���ايل  ال�سهر  م��ن  العا�سر 
�ستكون املباراة الفتتاحية لو�سيف 
امل��ا���س��ي يف مواجهة  امل��و���س��م  ب��ط��ل 
ب��ط��ل امل��و���س��م ق��ب��ل امل��ا���س��ي لي�سر 
�سيتي، يف حني يفتتح الفريق امللكي 
مدربه  بقيادة  ال�سبانية  البطولة 
�سابقا  امل��ن��ت��خ��ب  وم����درب  اجل��دي��د 
جولني لوبيتيغي يف 19 منه �سد 
الت�سجيل  يونايتد  وافتتح  خيتايف. 

بعد لعبة ثالثية بداأها هرييرا اىل 
اليطايل ماتيو دارميان ومنه اىل 

�سان�سيز الذي اكملها يف ال�سباك.
الفر�سة  “كانت  م��وري��ن��ي��و  وع��ل��ق 
مت  وق���������د  ل�����ي�����ون�����اي�����ت�����د،  الوىل 
ا�ستغاللها ب�سكل رائع. �سان�سيز يف 
باأنه يف حالة  كامل لياقته واعتقد 

فنية رائعة«.
وخا�س احلار�س الدويل ال�سباين 

مع  الوىل  مباراته  خيا  دي  دافيد 
يونايتد بعد م�ساركته يف املونديال، 
املنتقل  الربازيلي فريد  على غرار 
الوكراين  دانييت�سك  �ساختار  من 
جنيه،  م��ل��ي��ون   52 ن��ح��و  م��ق��اب��ل 

وقدم م�ستوى جيدا.
الذي  لوبيتيغي  �سقط  املقابل،  يف 
زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  خلف 
بعد ان تعاقد �سرا مع ريال مدريد 
 2018 مونديال  ان��ط��الق  ع�سية 
يف رو�سيا يف 14 يونيو، ففقد فورا 
الفنية  الإدارة  راأ����س  على  من�سبه 
ملنتخب ا�سبانيا، يف الختبار الأول 

مع فريق العا�سمة.
العمالق  تعر�س  ارل��ي��ن��غ��ت��ون،  ويف 
ال���ك���ات���ال���وين ل�����س��ق��وط م����دو ام���ام 
ف��ري��ق ال��ع��ا���س��م��ة الي��ط��ال��ي��ة، بعد 
ان افتتح جولته الحد بفوز �سعب 
الرجيح  ب��رك��الت  ت��وت��ن��ه��ام  ع��ل��ى 
القوت  يف  ت��ع��ادل��ه��م��ا  ب��ع��د   3-5

الأ�سلي 2-2.
و�سجل الربازيليان رافيينا الكانتارا 
بوردو  من  حديثا  املنتقل  ومالكوم 
الفرن�سي هديف بر�سلونة، و�ستيفان 
كري�ستانتي  وب���ري���ان  ال�����س��ع��راوي 
والرجنتيني دييغو بريوتي اهداف 

روما.
ا�سرك  ال�����ذي  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي��ل��ت��ق��ي 
مدربه ارن�ستو فالفريدي 21 لعبا 
ابرز جنومه،  املباراة وغاب عنه  يف 
الحد مع ميالن الإيطايل يف اآخر 
م��ب��اري��ات��ه ال��ودي��ة يف ه��ذه اجلولة 

المريكية.
ويف مينيابولي�س، فاز توتنهام على 
ب���ه���دف وحيد  م���ي���الن الإي����ط����ايل 
جورج-كيفن  ال��ف��رن�����س��ي  ���س��ج��ل��ه 

نكودو يف الدقيقة 47.
هذه  يف  مبارياته  توتنهام  واختتم 
بفوز  بداأها  التي  الدولية  امل�سابقة 
اخلمي�س   1-4 روم����ا  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
املا�سي، فيما يلعب ميالن مباراته 
الأخرية الحد مع بر�سلونة، علما 
ب���اأن���ه خ�����س��ارت��ه م���ب���ارات���ه يف هذه 
يونايتد  مان�س�سر  ام���ام  اجل��ول��ة 
بركالت الرجيح 8-9 )تعادل يف 

الوقت الأ�سلي 1-1(.

والأملانية  الإ���س��ب��ان��ي��ة  الأن���دي���ة  ت��ن��ح��ت 
ج��ان��ب��اً يف ���س��وق ان��ت��ق��الت لع��ب��ي كرة 
الكرة  ق��وة  ال�سيف يف ظ��ل  ه��ذا  ال��ق��دم 
ال����دوري الإيطايل  الإجن��ل��ي��زي��ة وع���ودة 
ال�سيفي  امل��ريك��ات��و  يف  ب��ق��وة  للمناف�سة 
يف  افتقده  ال��ذي  بريقه  ا�ستعادة  بهدف 

العقد الأخري.
برو�سيا   2018 ال��ع��امل  ك��اأ���س  اأن  وب���دا 
�سباق حمتدم  البداية يف  مبثابة �سربة 
الالعبني  اأب���رز  �سم  الأن��دي��ة على  ب��ني 
ولكن �سوق النتقالت ظلت هادئة ب�سكل 
الالعب  ان��ت��ق��ال  �سفقة  م��ن  اإل  غ��ري��ب 
ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو من 
يوفنتو�س  اإىل  الإ���س��ب��اين  م��دري��د  ري���ال 

الإيطايل.
و�����س����اد ال����ه����دوء ب�����س��ك��ل خ���ا����س وكبري 
الإ�سبانية  الأن���دي���ة  ان��ت��ق��الت  ���س��وق  يف 

ونظريتها الأملانية.
ال�ستفادة  الإجنليزية  الأندية  وتوا�سل 
ال�سخمة  التلفزيونية  البث  عقود  من 
الإجنليزية  الأن����دي����ة  ت��ت�����س��در  ح��ي��ث 
جمدداً قائمة اأكرب ال�ستثمارات يف �سوق 

انتقالت الالعبني.
وح������دد ال���������دوري الإجن����ل����ي����زي ي�����وم 9 
النتقالت  ب��اب  لغلق  موعداً  اأغ�سط�س 
اإىل الأندية املتناف�سة فيه وهو ما ت�سبب 

يف تعجيل ملحوظ بعمليات التعاقد.
الآن  حتى  الإجنليزية  الأندية  واأنفقت 
مليار  17ر1  )نحو  ي��ي��ورو  مليار  نحو 

دولر(.
ورغم هذا، فاإن الأمر يقت�سر على نحو 
ن�سف ما اأنفقته هذه الأندية يف املو�سم 

املا�سي.
وت�������س���در ل���ي���ف���رب���ول ق���ائ���م���ة الأن����دي����ة 
�سوق  يف  ان���ف���اق���اً  الأك�������ر  الأوروب������ي������ة 

النتقالت هذا ال�سيف حيث اأنفق نحو 
مليون   70 منها  ي��ورو  مليون   200
الربازيلي  امل���رم���ى  ح���ار����س  ع��ل��ى  ي����ورو 
األي�سون الذي اأ�سبح اأغلى حار�س مرمى 

يف التاريخ.
110 مليون يورو  ال��ن��ادي نحو  واأن��ف��ق 
الربازيليني  ال��الع��ب��ني  ل�����س��م  اأي�������س���اً 

جورجينيو وفابينيو.
�سوى  ل����ي����ف����رب����ول  م�����ن  ي����ق����رب  ومل 
 117 اأنفق  ال��ذي  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س 
ي���ورو ل�سم رون���ال���دو م��ن ريال  م��ل��ي��ون 
يورو  م��ل��ي��ون  و80  الإ���س��ب��اين  م��دري��د 

ل�سم دوغال�س كو�ستا وجواو كان�سيلو.
 100 كما ا�ستثمر روما الإيطايل نحو 
ت��ت��زاي��د يف الفرة  ي����ورو وق����د  م��ل��ي��ون 

اإذا ت��و���س��ل ال���ن���ادي لت��ف��اق مع  امل��ق��ب��ل��ة 
الأوك��راين على �سم  دونيت�سك  �ساختار 

الالعب مارلو�س.
اإنفاق  ودعم كل يوفنتو�س وروم��ا حجم 
الأن���دي���ة الإي��ط��ال��ي��ة وال�����ذي ب��ل��غ نحو 
900 مليون يورو ليكون اأكرب اإنفاق يف 

تاريخ اأندية الدوري الإيطايل.
ويف املقابل، يبدو اإنفاق الكرة الإ�سبانية 
اأقل  ال�سيف  ه���ذا  الن��ت��ق��الت  ���س��وق  يف 
يورو  م��ل��ي��ون   530 ب��ل��غ  ح��ي��ث  ق��ل��ي��اًل 

فقط.
ومل يكن اأي من ريال مدريد وبر�سلونة 
كانت  ال���������س����دارة  ول����ك����ن  امل���ق���دم���ة  يف 
لي�سبح  الآن  ح��ت��ى  م���دري���د  لأت��ل��ت��ي��ك��و 
الأغلى يف  هو  لأتلتيكو  احل��ايل  الفريق 

التعاقد  وذلك من خالل  النادي  تاريخ 
 70 مع الفرن�سي توما�س ليمار مقابل 
مليون يورو اإ�سافة للجهود الذي بذلها 
اأنطوان  الفرن�سي  على  لالإبقاء  النادي 

غريزمان.
ي��ورو على  70 مليون  بر�سلونة  واأن��ف��ق 
���س��م ال��ربازي��ل��ي��ني اأرث�����ر وم��ال��ك��وم ول 
الكاتالوين  ال����ن����ادي  حم������اولت  ت�����زال 
جارية ل�سم الفرن�سي اأدريان رابيو رغم 
�سعوبة احل�سول على خدمات الالعب 
لتم�سك باري�س �سان جريمان الفرن�سي 

ببقاء الالعب يف �سفوفه.
اأكر  ال���ري���ال  ك����ان  ال���وق���ت،  ن��ف�����س  ويف 
جنمه  ع��ن  ال��ن��ادي  تخلى  حيث  حتفظاً 
ال�����س��ه��ري ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو هداف 

الريال يف العقد الأخري فيما تعاقد مع 
فيني�سيو�س  ال�سباب  الثالثة  الالعبني 
ج��ون��ي��ور واأل���ف���ارو اأودري������وزول واأن���دري 
الوقت  لبع�س  يحتاجون  الذين  لونني 
لي�سبحوا على نف�س القدر من ال�سهرة 

والنجومية.
ورغم هذا، ل ميكن الدخول يف مقارنة 
م���ع م���ا ي���ح���دث يف ان���ت���ق���الت ال�����دوري 
الأملانية  الأمل��اين حيث مل تربم الأندية 

اأي �سفقة كبرية حتى الآن.
يتعاقد  مل  امل������ث������ال،  ����س���ب���ي���ل  وع�����ل�����ى 
ب���اي���رن م��ي��ون��خ ب��ط��ل ال�����دوري الأمل����اين 
الآن،  حتى  لع��ب  اأي  مع  )بوند�سليغا( 
اإن��ه فرط يف لعبه دوغال�س كو�ستا  بل 

ليجني من ورائه 40 مليون يورو.
اإمكانية  ح��ول  حالياً  اجل��دل  ي��دور  كما 
رحيل الت�سيلي اأرتورو فيدال عن �سفوف 

بايرن اإىل اإنر ميالن الإيطايل.
اأندية ال��دوري الفرن�سي  ومل يكن لدى 
النتقالت  ����س���وق  يف  م��ل��ح��وظ  حت����رك 
�سان  باري�س  توقف  حيث  ال�سيف  ه��ذا 
ج��ريم��ان ع��ن اإب����رام ال��ت��ع��اق��دات بعدما 
العيار  �سفقتني  الفريق  ل�سفوف  جلب 
الثقيل يف العام املا�سي وهما الربازيلي 
علماً  مبابي،  كيليان  والفرن�سي  نيمار 
نهائي  ب�سكل  مت��ت  الأخ���ري  �سفقة  ب���اأن 
مبابي  ق�سى  بعدما  املا�سية  الفرة  يف 
على  الفريق  �سفوف  يف  املا�سي  املو�سم 

�سبيل الإعارة من موناكو الفرن�سي.
ومن الطبيعي اأن يكون كل �سيء عر�سة 
القليلة  الأ�سابيع  يف  والتغيري  للتعديل 
املقبلة، ولكن على الأرجح، �سيكون هذا 
م���ن خ���الل الأن���دي���ة الإجن��ل��ي��زي��ة قبل 
النتقالت  باب  غريها ل�سيما مع غلق 

لالأندية الإجنليزية مبكراً.

دينيي متحم�س ل�ستعادة بريقه يف ايفرتون  
اأكد املدافع الأي�سر الفرن�سي لوكا دينيي اأنه متحم�س ل�ستعادة بريقه 
عقب توقيعه عقد انتقاله من بر�سلونة بطل الدوري ال�سباين لكرة 
القدم اىل اإيفرتون الإنكليزي ملدة 5 اأعوام يف �سفقة قدرتها و�سائل 

الإعالم ب� 19 مليون جنيه ا�سرليني )25 مليون دولر(.
يتعاقد معه  ث��اين لع��ب  دولية(  21 مباراة  ديني )25 عاما،  وب��ات 
الأ�سبوع  وات��ف��ورد  من  ريت�سارلي�سون  الربازيلي  �سمه  بعد  اإيفرتون 

املا�سي، مقابل 40 مليون جنيه ا�سرليني.
وف�سل دينيي يف حجز مكان اأ�سا�سي يف الت�سيكلة الرئي�سية لرب�سلونة 
�سان جرمان، حيث  باري�س  منذ انتقاله اىل �سفوفه عام 2016 من 
اأدى  ما  الكاتالوين،  النادي  29 مباراة فقط يف مو�سمني مع  خا�س 
اىل عدم ا�ستدعائه اىل الت�سكيلة الر�سمية ملنتخب بالده املتوج بكاأ�س 
العامل الأخرية يف رو�سيا، وبقي �سمن ت�سكيلة اأ�سماء اختارها املدرب 

الفرن�سي ديدييه دي�سان قبل انطالق املونديال، كاحتياطيني للت�سكيلة 
-2015 مو�سم  لعب  ال��ذي  دينيي  وق��ال  لع��ب��ا.   23 م��ن  الر�سمية 

للقناة  الع��ارة، يف ت�سريح  �سبيل  على  اليطايل  روم��ا  مع   2016
بالن�سبة  متحم�س  انا  بل  خائفا،  “ل�ست  اجلديد  لناديه  التلفزيونية 
بلد، ودوري، و�سعب، وناد عظيم مثل  انه حتد جديد لكت�ساف  ايل، 
ايفرتون. انه اأمر رائع«. وراأى دينيي الذي اأحرز األقابا عدة مع باري�س 
و2015(   2014( مرتني  الفرن�سي  ال��دوري  اأبرزها  جرمان  �سان 
2014-2015 ومع بر�سلونة )ثنائية  وكل اللقاب املحلية مو�سم 
اإيفرتون  اىل  معه  يح�سر  ان��ه   ،)2018-2017 والكاأ�س  ال���دوري 

جتربة اللعب اىل جانب اأف�سل الالعبني يف العامل.
20 �سنة م��ع فرن�سا يف  ال��ع��امل حت��ت  ب��ك��اأ���س  ال��ف��ائ��ز  واأ���س��اف دينيي 
“لقد لعبت كرة قدم جيدة يف روما ولعبت ب�سكل جيد اأي�ساً   2013

خالل  م��ن  وك��ف��رد  كالعب  كثريا  “تطورت  مو�سحا  بر�سلونة”،  يف 
اللعب اىل جانب اأف�سل الالعبني يف العامل«.

على  ي�ساعدك  ذل��ك  ف��اإن  الالعبني،  اأف�سل  مع  تلعب  “عندما  وتابع 
املباريات  واأث��ن��اء  ال��ت��دري��ب  يف  ي�ساعدك  وبالطبع،  �سخ�سيتك،  بناء 
اأي�سا، لأنك تريد اأن تعطي اأف�سل ما لديك«. وقال املدرب الربتغايل 
و�سعه  ال��ذي  للم�سروع  متحم�س  دينيي  ان  �سيلفا  ماركو  ليفرتون 
املدرب للفريق يف مو�سمه الول معه. وقال “هو لعب ذو جودة عالية، 
اخلم�سة  املوا�سم  ويف  ج��ي��دة،  تقنية  ب��ق��درات  ويتمتع  بقتالية،  يلعب 
الأخرية لعب مع باري�س �سان جرمان مو�سمان، وروما )مو�سم واحد(، 
اىل جانب مو�سمني مع بر�سلونة اظهر خاللهما جودة وا�سحة )...( 
�سي�سيف لوكا تناف�سية يف مركز كان ليتون باينز الوحيد الذي �سغله 

يف املو�سم املا�سي، وهو معتاد على الفوز«.

تراجع وا�شح يف اإ�شبانيا واأملانيا

هيمنة اإجنليزية اإيطالية يف �سوق النتقالت 

اأجرى م�سوؤولو نادي انر الإيطايل ات�سالت مبمثلي 
مدريد  ري��ال  و�سط  جن��م  مودريت�س  لوكا  ال��ك��روات��ي 

ال�سباين بطل اأوروبا، اأمال ب�سمه اىل �سفوف 
الفريق اللومباردي، بح�سب ما ذكرت و�سائل 

اعالم اإيطالية.
ثالث  ب��ل��ق��ب  ال��ف��اع��ل��ة  م�ساهمته  وب��ع��د 
اأبطال  دوري  يف  م��دري��د  ل��ري��ال  ت��وال��ي��ا 
عاما(   32( م��ودري��ت�����س  ك����ان  اأوروب�������ا، 

رو�سيا  م���ون���دي���ال  يف  لع�����ب  اأف�������س���ل 
قاد بالده اىل املباراة  حيث   2018
تاريخها،  الأوىل يف  للمرة  النهائية 
نظريه  اأم���ام  منتخبه  خ�سر  حيث 

الفرن�سي 4-2.
“�سكاي” الإيطالية  واأ�سارت �سبكة 

اىل  ي�سعون  ان��ر  م�����س��وؤويل  اأن  اإىل 
���س��م م��ودري��ت�����س ع��ل��ى رغ���م �سعوبة 

“ل  �سحيفة  اأ���س��ارت  بينما  ال�سفقة، 
الفريق  ان  �سبورت” اىل  ديلو  غازيتا 

ال��ل��وم��ب��اردي ي�����س��ع م��ودري��ت�����س الذي 
على  اإيطاليا،  يف  راه��ن��ا  عطلته  مي�سي 

رادار انتقالته.
قبل  �سفوفه  لتدعيم  ان��ر  �سعي  وب��رغ��م 
امل�ساركة يف دوري البطال للمرة الوىل يف 
�ست �سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي 
راديا ناينغولن، اإل اأن ريال قد يعر�س 

الول  جنمه  رحيل  بعد  ال�سفقة  ه��ذه 
اىل  رون���ال���دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل 

اي���������س����ا، حيث  ال����������دوري الي�����ط�����ايل 
�سيحمل األوان يوفنتو�س البطل.
وب���ح���ال ق�����دوم م���ودري���ت�������س اىل 

ان����ر، ���س��ي��ت��م��رك��ز م���ع جن���وم امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���روات���ي يف 
بريي�سيت�س  اي��ف��ان  ت��واج��د  ظ��ل  يف  “نريات�سوري” 
و�سيمي  ب��روزوف��ي��ت�����س،  وم��ار���س��ي��ل��و 
فر�ساليكو املن�سم اأخريا على �سبيل 
اأت��ل��ت��ي��ك��و مدريد  م���ن  الإع�������ارة 

ال�سباين.

انرت ي�سعى ل�ستقطاب الكرواتي مودريت�س  



الكامريا تر�سد �سرقة قر�س 
قر�س  �سمكة  ل�سو�س  ثالثة  �سرق  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة   بطريقة 
م��ن ح��و���س م��ائ��ي )اأك����واري����وم( يف اإح����دى م���دن ولي����ة تك�سا�س 
الأمريكية، وفق ما اأظهر مقطع فيديو ن�سره موقع "�سكاي نيوز" 

الربيطاين.
نداء  ال��ب��داي��ة  يف  اأ���س��درت  الأم��ريك��ي��ة  ال�سرطة  اإن  امل�سدر  وق���ال 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى رج��ل��ني وام������راأة، ظ��ه��روا يف م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و، وهم 

ي�ستولون على قر�س كان يتواجد داخل حو�س مائي.
وي��ظ��ه��ر ال��ف��ي��دي��و اأح���د اأف����راد الع�سابة وه���و ي��خ��رج ال��ق��ر���س من 
احلو�س ثم قام بلفه يف بطاية مبللة، وبعدها و�سعه يف دلو داخل 
عربة لالأطفال، حتى ل يثري النتباه. وبعدها خرج وو�سع العربة 
داخل ال�سيارة ثم انطلقوا اإىل وجهة غري معروفة. واأو�سح موقع 
ال�سيارة  رقم  على  التعرف  يف  جنحت  ال�سرطة  نيوز" اأن  "�سكاي 
التي ا�ستقلها اأفراد الع�سابة، كما اعتقلت اأحد امل�ستبه فيهم، الذي 
يبلغ من العمر 38 �سنة، بعد اعرافه بتورطه يف العملية. وكانت 
الذي  املواطنني،  اأح��د  مع  توا�سلت  ف��ايل  ليون  مبدينة  ال�سرطة 
عاين عملية ال�سرقة، لكنها اعتقدت اأن الأمر جمرد مزحة، على 
اأن تتاأكد  ب�"اأ�سبوع �سمك القر�س"، قبل  اأن اأمريكا حتتفل  اعتبار 
على  العثور  ومت  امل��راق��ب��ة.  ك��ام��ريات  عاينت  بعدما  ال�سرقة  م��ن 
45 �سنتمرا، يف اآخر حلظة، حيث كاد  القر�س، الذي يبلغ طوله 

يفقد حياته، لكنه ب�سحة جيدة الآن، وفق ما ذكر م�سوؤولون.

يغرّي جن�سه من اأجل تاأمني ال�سيارة
 جلاأ رجل كندي لأغرب حيلة ممكنة، من اأجل دفع مبلغ اأقل مما 
ينبغي �سداده لتاأمني �سيارته. وح�سب حمطة "�سي بي �سي" نيوز 
التي اأ�سارت اإىل الرجل با�سم "دافيد"، فاإن دافيد غري جن�سه على 
الورق فقط اإىل امراأة، ليدفع 4300 دولرا بدل من 5400 كان 
عليها دفعها لو كان رجال. وفكر دافيد، من اإقليم األربتا، يف هذه 
مبالغ  يدفعن  الن�ساء  ب��اأن  التاأمني  �سركة  اأبلغته  عندما  احليلة 
اأقل لتاأمني �سياراتهن من الرجال، الذين يقودون بتهور اأكرب يف 
العادة. وكان على الرجل تغيري جن�سه يف �سهادة ميالده بتو�سية 

طبية، قبل اأن يفعل الأمر ذاته يف رخ�سة القيادة.
واأبلغته  لطبيب  ذهبت  للغاية.  ب�سيطا  الأم��ر  "كان  دافيد:  وق��ال 
اأعطاين  اأغ��ري جن�سي، وه��و  اأن  اأري���د  اأو  ام���راأة،  ك��اأين  اأ�سعر  اأن��ن��ي 
خطابا يفيد ذلك"، ا�ستخدمه ل�ست�سدار �سهادة ميالد، ومن ثم 
اأنه كان �سعيدا بتحقيق  تعديل جن�سه يف رخ�سة القيادة. واأ�ساف 
ما و�سفه ب�"النت�سار"، م�سددا: "اأنا رجل بن�سبة 100 باملئة، لكن 

ر�سميا اأنا امراأة، فعلت ذلك لتاأمني �سيارتي ب�سعر اأقل".

طفل ينجو باأعجوبة من لدغة اأفعى 
 جنا طفل اأ�سرايل يبلغ من العمر 6 �سنوات من املوت باأعجوبة، 
بعد اأن تعر�س للدغة واحدة من اأخطر الأفاعي ال�سامة يف العامل 

مرتني يف بحر اأ�سبوع واحد.
وكان جويل كانينغ يلعب خارج منزل والديه يف وونغان هيلز، على 
بعد 180 كلم خارج مدينة بريث، عندما لدغته اأفعى غربية �ساّمة، 
وجنا من املوت، بعد نقله جواً اإىل عا�سمة الولية لتلقي العالج، 
اأخ��رى من نف�س نوع الأفعى ويف  اأي��ام قليلة، تعر�س للدغة  وبعد 

نف�س ال�سارع.
اللدغة الأوىل،  املنزل بعد  اإىل  ابنها جاء  اإن  وقالت والدة جويل، 
و�سار بهدوء حتى ل ينت�سر ال�سم يف ج�سده، لكنه �سرعان ما انهار 
على الأر�س، وهو يعاين من ت�سنجات �سديدة، قبل اأن يتم نقله اإىل 

امل�ست�سفى، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تلد تواأمًا من رحمني منف�سلني
 يعترب اكت�ساف املراأة حلملها بتواأم اأمر مفاجئ عادة، لكن بالن�سبة جلينيفر اآ�سوود كانت املفاجاأة م�ساعفة عندما 

اأخربها الأطباء باأنها متلك رحمني، واأنها اأ�سبحت حاماًل يف كال الرحمني يف الوقت نف�سه. 
وتبلغ احتمالت وجود هذه الظاهرة بني الن�ساء واحدة من بني 500 مليون امراأة، ولكن معظم الن�ساء احلوامل 

اللواتي ميلكن رحمني، يحملن جنيناً واحداً يف اأحدهما. 
يذكر باأن ال�سيدة اآ�سوود البالغة من العمر 31 عاماً كانت قد اأجنبت ابنتها ميلي التي تبلغ الآن ثمانية اأعوام، دون 

اأن تعلم بوجود رحمني لديها. 
وقالت اآ�سوود معلقة على حالتها: "اكت�سفت اأنا وزوجي اآندرو، باأنني حامل بتواأم من الأطفال، وبعد حملي باأ�سابيع، 

اكت�سف الأطباء وجود رحمني لدي، واأن كل جنني منهما موجود يف رحم منف�سل. 
وبح�سب الأطباء، فاإن حالة اآ�سوود ل ت�سبب اأية م�ساكل اإ�سافية لها اأثناء احلمل، ولكن هناك بع�س املخاطر التي 

قد تنجم عن الإجها�س والولدة املبكرة. 
بعدما  امل�ست�سفى  من  وخرجا  بالريقان،  م�سابان  وهما  قي�سرية،  بعملية  ول��دا  اجلنينني  اأن  بالذكر  اجلدير  من 

خ�سعا للعالج الالزم ملدة اأ�سبوعني، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
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»اإىل اآخر الزمان« يفوز بجائزة وهران 
فاز الفيلم اجلزائري )اإىل اآخر الزمان( للمخرجة يا�سمني �سويخ بجائزة 
الدويل  وه��ران  مهرجان  من  ع�سرة  احلادية  للدورة  الذهبي"  "الوهر 
للفيلم العربي باجلزائر. الفيلم بطولة جياليل بوجمعة وجميلة عرا�س 
واإميان نويل ومهدي مولي وتدور اأحداثه داخل مقربة حيث تاأتي امراأة 
لزيارة قرب �سقيقتها لأول مرة بعدما منعها زوجها عن ذلك ل�سنوات. لكن 
بعد وفاته تذهب اإىل هناك وتبداأ يف الإعداد ملرا�سم جنازتها هي �سخ�سيا 
يجد  ال��ذي  القبور  حفار  ذل��ك  على  وي�ساعدها  باأحبتها  للحاق  ا�ستعدادا 

نف�سه اأ�سريا حلبها ويحاول اإقناعها ببدء حياة جديدة معا.
الفل�سطيني  للفيلم  اخل��ا���س��ة  جائزتها  امل��ه��رج��ان  حتكيم  جلنة  ومنحت 
"واجب" اإخراج اآن ماري جا�سر فيما فاز املغربي عز العرب العلوي بجائزة 
دبور  هيثم  امل�سري  وف��از  البوم  دوار  كيليكي�س..  فيلمه  عن  اإخ��راج  اأف�سل 

بجائزة اأف�سل �سيناريو عن فيلم فوتوكوبي.
ال�سبلي عن دوره��ا يف فيلم  اأم��رية  التون�سية  اأف�سل ممثلة  وف��ازت بجائزة 
تون�س الليل فيما ذهبت جائزة اأف�سل ممثل منا�سفة للفل�سطينيني حممد 

و�سالح بكري عن دورهما يف فيلم واجب.
اأم�س  م�ساء  اأقيم  ال��ذي  املهرجان  ختام  حفل  خالل  اجلوائز  توزيع  جرى 
غرب  �سمال  يف  وه��ران  مبدينة  الطلق  الهواء  م�سرح  على  الثالثاء  الول 
اجلزائر. ومنح املهرجان يف احلفل درع التميز العربي للممثلة اجلزائرية 
اأعمالها كما كرم املمثل  ب��وذراع )88 عاما( تكرميا لها عن جممل  �سافية 
يف  �سديقي  اإبراهيم  املهرجان  مدير  وق��ال  عمايري.  املنعم  عبد  ال�سوري 
كلمة اخلتام "اليوم ُتختتم فعاليات مهرجان وهران الدويل للفيلم العربي، 

هي هكذا لقاءات املبدعني.. �سريعة وخاطفة".

كارهان تعود مبو�سم جديد من برنامج الطبخ
القنوات الركية،  بعد جناح جتربتها يف تقدمي برنامج طبخ على احدى 
وّقعت املمثلة الركية  بيلني كارهان  عقد مو�سم جديد من هذا الربنامج.

اجلدير ذكره ان بيلني تزوجت عام 2014، وو�سعت مولودها الأول "علي 
دميري" يف �سهر كانون الأول من العام نف�سه، ثم اأجنبت ابنها الثاين "جان 
اأيوب" العام املا�سي، وابتعدت يف ال�سنوات الأخرية عن جمال التمثيل رغم 
جناحها ال�ساحق و�سهرتها الكبرية، فهي ا�ستهرت يف الوطن العربي بدور 
ال�سلطان  اأ�سيل يف " �سنوات ال�سف�ساف "، وبدور ال�سلطانة مرمي يف " حرمي 

الذي حّقق جناحا كبريا ونال ن�سب م�ساهدة عالية.

اأطباء دميي لوفاتو مينعونها 
من مغادرة امل�ست�سفى

ال��ع��امل��ي��ة  دميي  ال��ن��ج��م��ة  ت�����زال  ل 
بعدما  امل�ست�سفى  يف  قابعة  لوفاتو  
جرعة  تناولها  ب�سبب  اإليها  نقلت 

زائدة من املخدرات.
امل�ست�سفى  من  لوفاتو  خ��روج  عدم 
طرح  اليها  نقلها  م��ن  اأي���ام   6 بعد 
احلالة  ح�����ول  ك���ب���رية  ت���������س����اوؤلت 
ال�����س��ح��ي��ة ل���ه���ا، وه����ل ت���ع���اين من 
 "ET" اأمرا�س مزمنة، ال ان موقع
ط���م���اأن ك���ل ج��م��ه��ور ل��وف��ات��و على 
ان لوفاتو  ا�سار اىل  �سحتها حيث 
تدريجياً"  ع��اف��ي��ت��ه��ا  "ت�ستعيد 
بح�سب راأي خبري الإدمان الدكتور 

�سامويلز". "هوارد 
�سامويلز قال: "ل نعرف بال�سبط 
اأى ن��وع من امل��خ��درات كانت دميي 
م��دم��ن��ة ع��ل��ي��ه��ا، ول���ك���ن م��ع��ن��ى اأن 
اأيام  �ستة  مل��دة  امل�ست�سفى  يف  تكون 
ه���و اأن الأط���ب���اء ي��ح��اول��ون اإزال����ة 
الأف��ي��ون��ي��ة م��ن ج�سدها  ال�����س��م��وم 
يتاأكدوا  حتى  تغادر  يدعوها  ول��ن 
متاماً  نظيفاً  اأ�سبح  ج�سدها  ب��اأن 

من اأي عقاقري كانت تتناولها".

توبا بويوك�ستون ت�سّن 
هجومًا على منتقديها

ب�سبب  ل��الإن��ت��ق��ادات  تعّر�سها  بعد 
�سورها الأخرية مع حبيبها والتي 
ظهرت فيها غا�سبة، رّدت النجمة 
ال��رك��ي��ة ت��وب��ا ب��وي��وك�����س��ت��ون عرب 
مواقع  احد  على  اخلا�س  ح�سابها 
وقالت  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
:"احبائي النا�س هل حتبون احلكم 
باأنكم  ي�سعركم  ه��ذا  وه��ل  امل�سبق؟ 
اأنا�س اأف�سل؟ ناجحون اأكر؟ زوج 
اأف�سل؟  اأب  اأف�سل؟  طفل  اأف�سل؟ 
اأم اأهم واأكر احراما؟ اأم ي�سعركم 
باأنكم بدون ذنب؟ اأم تكونون اأكر 
���س��ع��ادة يف ه��ذه احل��ي��اة؟ اذا لطفا 
اأك��ون مراآة  اأن  اأقبل  اأنا  ا�ستمروا.. 

لكم..حمبتي".

حادث يقتل الأم وُيخرج اجلنني حّيا
اأمها  القدر عمرا جديدا لطفلة خرجت من بطن  كتب 
�سليمة، بعد حادث �سري مروع اأدى اإىل وفاة الأخرية، يف 

واقعة اأ�سبه باملعجزة �سهدتها الربازيل.
�ساحنة  ت�ستقل  التا�سع  ال�سهر  يف  احل��ام��ل  الأم  وك��ان��ت 
فقد قائدها ال�سيطرة عليها، مما اأدى اإىل انقالبها على 

طريق قرب مدينة �ساو باولو جنوب �سرقي الربازيل.
ولقيت الأم م�سرعها بعد اأن قذفها احلادث خارج املركبة، 
األ��واح خ�سبية كانت حمملة على ظهرها  لت�سقط فوقها 

ت�سببت يف مقتلها، فيما فتحت بطنها جراء ال�سطدام.
واأث���ن���اء حم��اول��ة اإ���س��ع��اف ال���رك���اب، وج���د ع��م��ال الإغاثة 
جثمان  من  بالقرب  الع�سب  على  ملقاة  الوليدة  الطفلة 
املحلية  ال�سلطات  وت�سعى  لأذى.  تتعر�س  اأن  دون  اأمها، 
وثائق  اأي  حتمل  تكن  مل  التي  الأم،  هوية  على  للتعرف 
الذي  ف��ريي��را،  جوناثان  ال�ساحنة  �سائق  وق��ال  ثبوتية. 
يكن  مل  اإن��ه  اإ�سابته،  بعد  امل�ست�سفى  يف  الإ�سعافات  تلقى 
يعرف ال�سيدة، بل كان فقط يو�سلها اإىل مكان ما، فيما 

اأو�سحت ال�سرطة اأن الطفلة �سر�سل اإىل دار اأيتام.
ب��ارب��و���س��ا ل�سحيفة  ف���رين���ان���دو  اإل���ت���ون  امل�����س��ع��ف  وق�����ال 
"تريبيونا" الربازيلية: "كان حادثا خطريا اأدى اإىل وفاة 
�سخ�س واحد. عندما و�سلت هناك راأيت �سائق ال�ساحنة 
حتت  امل��ت��واري  اجلثمان  لأرى  "ذهبت  وت��اب��ع:  م�سابا". 
اخل�سب، وعندها �سمعت بكاء طفل. �سعرت باحلرية لأننا 
مل تردنا اأي تقارير عن �سحية ثالثة"، وطلب من �سيارة 

الإ�سعاف نقل الوليدة اإىل امل�ست�سفى.

ل�س منت�سف الليل.. ي�ستجدي كلمة ال�سر
األقت ال�سرطة املحلية يف �سمال كاليفورنيا القب�س على 
مراهق عمره 17 عاما، ووجهت له تهمة اقتحام منزلني 

يف منت�سف الليل طالبا من اأ�سحابها كلمة ال�سر.
اإن  كاليفورنيا  ب��ولي��ة  األ��ت��و  بالو  مدينة  �سرطة  وق��ال��ت 
اإىل  ت��وج��ه  ه��وي��ت��ه،  ع��ن  الك�سف  ال���ذي رف�ست  امل��راه��ق، 
منزل يف وادي ال�سيليكون يف وقت متاأخر ال�سبت وطلب 
البيت لأن��ه مل يعد لديه  اأه��ل  ال�سر من  ا�ستخدام كلمة 
ال���ذي طرده  الفتى  م��ن  ك��ان  ال��ب��ي��ان��ات، فما  م��ن  ر�سيد 
ركب  اأن  ال�سر  كلمة  اإع��ط��اءه  ورف�����س��وا  امل��ن��زل  اأ���س��ح��اب 

دراجة هوائية كانت اأمام املنزل وابتعد بها.
الأحد  ليلة  ق��ام  نف�سه،  امل��راه��ق  اأن  ال�سرطة  واأ���س��اف��ت 
باقتحام منزل جماور، وو�سل اإىل غرفة النوم الرئي�سية 
اأن  ال�سر، غري  كلمة  املنزل طالبا منهم  اأ�سحاب  واأيقظ 
ث��م ات�سل بال�سرطة ليبلغ عن  امل��ن��زل  امل��ال��ك ط��رده م��ن 

احلادثة.
وقال ال�سرطي دان بوجامنات ل�سحيفة وا�سنطن بو�ست 
اإن���ه مل ي��ك��ن وا���س��ح��ا م��ا اإذا ك���ان امل��راه��ق امل��ت��ه��م اقتحم 
اإذا كان ذلك  اأو  املنزلني للح�سول على كلمة ال�سر فقط 

جمرد عذر لل�سرقة.
ال�����س��رط��ة اع��ت��ق��ل��ت ال��ف��ت��ى امل���راه���ق، ال����ذي ك���ان يرتدي 
اأثناء اقتحامه  اأ�سود حول عنقه  بلوزة وي�سع تي �سريت 
وتقدمي  منزلني  واق��ت��ح��ام  بال�سرقة  واتهمته  امل��ن��زل��ني، 

معلومات مغلوطة لل�سرطة.
واأو�سحت اأن الفتى رمبا كان يغطي وجهه بالتي �سريت 

اأثناء حماولته ال�سرقة.

)اجل�سر الذهبي( ترفعه 
اأياٍد عمالقة يف فيتنام

ج����ذب ���س��ح��ر اجل�����س��ر ال��ذه��ب��ي منذ 
تالل  يف  يونيو-حزيران  يف  افتتاحه 
الفيتنامية  دان��ان��غ  ن��ا( يف مدينة  )ب��ا 
العامل،  ب��ق��اع  ال�����س��ي��اح م���ن خم��ت��ل��ف 
التالل،  ب�سكل مبهر بني  حيث ميتد 
وف�����وق اأي������اد ع��م��الق��ة، ل��ي��ك�����س��ف عن 
م���ظ���ه���ر ال�����ب�����الد اخل���������الب. واأب����ه����ر 
اجل�سر رواده، بل امتد �سحره لي�سغل 
مرتادي مواقع التوا�سل الجتماعي، 
اإذ عرّب م�سممه الرئي�سي عن فخره 
ب���ه ل��وك��ال��ة )ف��ران�����س ب���ر����س(: نحن 
�ساركه  ق���د  م��ن��ت��ج��ن��ا  ب�����اأن  ف���خ���ورون 
النا�س يف جميع اأنحاء العامل. ويبلغ 
ويتغلغل  م���ًرا،   150 اجل�سر  ط��ول 
ع��رب ال��غ��اب��ات يف اأع��ل��ى اجل��ب��ال، التي 
الفرن�سيون  امل�����س��ت��ع��م��رون  ط���وره���ا 
وتعترب    .1919 ع������ام  ك��م��ح��ط��ة 
ال��ي��وم، من  فيتنام  دان��ان��غ يف  منطقة 
املناطق ال�سياحية الرئي�سة يف العامل، 
وت�سم تلفريك وقرية فرن�سية تعود 
قلعة  وكذلك  الو�سطى،  القرون  اإىل 
)فو( واحلدائق الكاتدرائية امل�سذبة، 
ومتحف ال�سمع الذي ي�سم م�ساهري 

من العامل.

طفلة تقنع هيئة النقل بتغيري 
لفتاتها  غري العادلة

اأعوام  �سبعة  عمرها  طفلة   اأقنعت 
بتغيري  نيوزيلندا  يف  النقل  هيئة 
لف���ت���ات ال����ط����رق، وذل�����ك ب��ع��د اأن 
النتباه  فيه  لفتت  خطاباً  اأر�سلت 
اإىل اأن هذه الالفتات "غري عادلة" 

و"متحيزة جن�سياً".
ون�����س��رت ك��اي��ت��ل��ني ك���اري���و ،وال�����دة 
الطفلة، تغريدة على توير تروي 
ق�سة العمل البارع الذي قامت به 
تغريدتها  يف  الأم  وكتبت   . ابنتها 
للغاية  "فخورة  امل��ا���س��ي:  الث��ن��ني 
بابنتي 7 اأعوام. لقد كتبت خطاباً 
النقل  لهيئة  التنفيذي  للرئي�س 
النيوزيلندية لتطلب تغيري لفتة 
اخلطوط(  )ع��ام��ل  مان"  "لين 
ب����اأخ����رى اأك������ر �����س����واب����اً وع������دًل، 
يكنَّ  اأن  اأي�����س��اً  ميكن  الن�ساء  لأن 
اإ�����س����ارة  يف   ،" خ���ط���وط  ع����ام����الت 
بالتعامل  امل��ع��ن��ي��ني  ال��ع��م��ال  اإىل 
والهواتف  ال��ك��ه��رب��اء  اأ���س��الك  م��ع 

وغريها يف ال�سوارع.
امل�سوؤول  وافق  "لقد  الأم  واأ�سافت 
تقوم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ،و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ب��ت��ط��وي��ر لف���ت���ات جديدة  ح��ال��ي��اً 
كرو" )طاقم  "لين  عبارة  حتمل 
الر�سالة  واح���ت���وت  اخلطوط(". 
على ن�سخة من اخلطاب بني الفتاة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وب����ني  زوي 

للهيئة فريجو�س جامي".
وك��ت��ب��ت هيئة ال��ن��ق��ل يف ت��غ��ري��دة : 
زوي  اق��راح  بتلقي  �سعدنا  "لقد 
اأن  ال��ع��ظ��ي��م��ة مي��ك��ن  الأف���ك���ار  لأن 
ذلك  �سخ�س، مبا يف  اأي  تاأتي من 
اأعوام!   7 عمرهم  يتجاوز  مل  من 

اأح�سنت يا زوي".

لعقه كلب فبرتوا اأطرافه
على الرغم من تاريخه ال�سحي اجليد وق�سائه وقتا 
طويال مع الكالب، فاإن الرجل، البالغ من العمر 48 
الأرب��ع��ة، من جراء  اأط��راف��ه  عاما، خ�سع لعملية بر 

عدوى اأ�سيب بها بح�سب تقارير طبية.
واأو�سحت التقارير اأن غريغ مانتوفل، من وي�ست بند 
ن��ادرة يف دمه  اأ�سيب بعدوى بكتريية  يف وي�سكن�سون، 

انتقلت اإليه من لعاب كلبه اخلا�س.
امل�ست�سفى  يف  ال��ط��وارئ  غ��رف��ة  اإىل  نقل  غ��ري��غ  وك���ان 
كان  ح�سبما  ب��الن��ف��ل��ون��زا،  لإ���س��اب��ت��ه  امل��ا���س��ي  ال�سهر 
 6 "فوك�س  موقع  ن�سره  تقرير  ذك��ره  ملا  وفقا  يعتقد، 

الآن".
ا�سطرته  "دون" ق��ول��ه��ا  زوج���ت���ه  ع���ن  امل���وق���ع  ون��ق��ل 
اأن  بعد  امل�ست�سفى  دخول  اإىل  بالإنفلونزا"  "اإ�سابته 
"حطمته" و"نالت منه كثريا"، م�سبهة الإ�سابة باأنه 
البي�سبول". م�سرب  بوا�سطة  لل�سرب  تعر�س  "كمن 

وبعيد دخوله امل�ست�سفى، اأظهر فح�س الدم اأنه م�ساب 
بعدوى من جراء تعر�سه لبكترييا "كابنو�سيتوفاغا" 

الع�سوية  البكترييا  م��ن  ن��وع  وه��ي  "ال�سخامية"،  اأو 
املوجودة ب�سكل طبيعي يف لثة الكالب والقطط.

اأن  وي��ب��دو  ل��ه،  الكلب  لعق  ج���راء  البكترييا  وانتقلت 
ردة فعل ج�سمه للبكترييا كانت حادة، وهو ما يحدث 
لدى من يعانون من �سعف يف جهازهم املناعي، وفقا 
ملا قالته الطبيبة �سيلفيا مونوز-براي�س، اخت�سا�سية 
الأمرا�س املعدية يف كلية الطب بجامعة وي�سكن�سون.

ت��ع��م��ل يف بع�س  ق���د  ال��ب��ك��ت��ريي��ا  اأن ه���ذه  واأو����س���ح���ت 
وال�ساقني  الذراعني  مبوت  تت�سبب  بطريقة  الأحيان 
نتيجة النخفا�س احلاد يف �سغط الدم وعدم و�سوله 

اإىل الأطراف.
وق��ال��ت زوج��ت��ه دون اإن���ه خ��الل اأ���س��ب��وع واح���د مت بر 
لأنه  نظرا  الأم��ر  بهذا  اأنها فوجئت  �ساقيه، مو�سحة 

كان حماطا بالكالب معظم حياته.
"خذوا ما  ك��ان يقول لالأطباء  اأن غريغ  اإىل  واأ���س��ارت 
�سئتم من ج�سمي ولكن حافوا على حياتي"، يبدو اأن 

هذا ما حدث على حد قولها.

جوليا روبرت�س ت�سدم 
اجلمهور ب�سورة بدون ماكياج

 
فاجاأت املمثلة  جوليا روبرت�س  املتابعني بن�سرها �سورة لها من دون ماكياج، مرتدية 

نظارة طبية، وذلك عرب ح�سابها اخلا�س على احد موقع التوا�سل الجتماعي.
عائلية،  الورق" خالل جل�سة  "لعبة  تلعبان  اإميا  �سقيقتها  برفقة  روبرت�س  وظهرت 

وعّلقت على ال�سورة : "نحب يوم الأحد".
حول  ق�سته  وت��دور   ،"Wonder" فيلم  روبرت�س  اأع��م��ال  اآخ��ر  ان  ذك��ره  اجلدير 
"اأوجي" كما يدعوه اجلميع، الذي يولد بت�سوهات خلقية  اأو  اأوغ�ست بوملان  الطفل 
يف وجهه، ويخ�سع ل�27 عملية جتميلية لتمكنه من التنف�س والروؤية وال�سمع ب�سكل 
طبيعي، ويتم اإعداده لينتقل اإىل مدر�سة جديدة تكون مكانا منا�سبا له لال�ست�سفاء، 

ولكي يجعل اجلميع يعرف اأنه جمرد طفل عادي، واأن اجلمال لي�س ظاهرًيا.


