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رئي�س رومانيا وحمدان بن زايد 
يبحثان �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك

•• بوخار�ست-وام:

�سمو  روم��ان��ي��ا  جمهورية  رئي�س  يوهان�س  ك��او���س  فخامة  ا�ستقبل 
الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان 

وذلك يف اإطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �سموه اإىل رومانيا.
ونقل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان لفخامة رئي�س رومانيا 
حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ساحب 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتنيات �سموهم جلمهورية رومانيا 
و�سعبها مزيدا من التقدم والنماء. وحمل فخامة الرئي�س الروماين 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  حتياته  نقل  �سموه 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب  اهلل"  "رعاه 
لدولة  امل�سلحة ومتنياته  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الإمارات املزيد من التطور والزدهار.                  )التفا�سيل �س4(

�شرطة اأبوظبي تدعو لعدم التنقل باملركبات اخلا�شة مقابل الأجر
•• اأبوظبي-وام:

تو�سيلهم  عرو�س  قبول  ع��دم  على  اجلمهور  اأبوظبي  �سرطة  حثت 
مبركبات خا�سة غري قانونية ملا ت�سكله من خطورة بالغة على اأمنهم 
و�سامتهم ودعتهم اإىل التعاون مع اجلهات املعنية يف الإباغ عن كل 
�سائق مركبة خا�سة يعر�س عليهم انتقالهم من موقع اإىل اآخر نظري 

مبالغ مالية.                                                        )التفا�سيل �س9(
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كرم الفائزين يف جائزة الإمارات للتوطني  والتقى  القيادات الإعالمية العربية 
ال�صابة و�صهد جانبًا من برنامج الإمارات للثورة ال�صناعية الرابعة

حممد بن را�شد: الإمارات اختارت م�شاركة العامل يف 
جهود �شناعة امل�شتقبل وا�شت�شراف متغرياته وحتدياته 

•• اأبوظبي - دبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
م�ساركة  اخ��ت��ارت  الإم����ارات  دول��ة  اأن   ، اهلل"  "رعاه 
وا�ست�سراف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ن��اع��ة  ج���ه���ود  يف  ال���ع���امل 

تعزز  عملية  بحلول  وا�ستباقها  وحتدياته  متغرياته 
ج���ودة ح��ي��اة الإن�����س��ان وت��رت��ق��ي ب��واق��ع��ه اإىل م�ستوى 
طموحاته. جاء ذلك ، لدى ح�سور �سموه جانبا من 
الرابعة  ال�سناعية  للثورة  الإم����ارات  برنامج  اأع��م��ال 
الذي نظمته وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل. 
)التفا�سيل �س3-2(
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حممد بن را�سد خال ح�سوره جانبا من برنامج الإمارات للثورة ال�سناعية الرابعة )وام(

كتلة برملانية جديدة يف تون�س

لقاء الفر�سة الأخرية بني بوتني واأردوغان حول م�سري اإدلب

ا�صتقبل عددًا من الفنانني الإماراتيني ووفد موؤ�ص�صة زايد 
العليا واأول خريج دكتوراه اإماراتي من »ال�صوربون اأبوظبي «  

حممد بن زايد:قيادة الدولة احلكيمة حري�شة على 
متكني فئة اأ�شحاب الهمم  ودجمهم يف املجتمع 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل   
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
البحر  ق�سر  جمل�س  يف  اأم�����س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
وفد موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 

الحتياجات اخلا�سة بح�سور �سمو ال�سيخ طحنون 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
و�سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 
الدولة  ق��ي��ادة  حر�س  �سموه  املوؤ�س�سة.واأكد  اإدارة 
"اأ�سحاب الهمم" ودجمهم  احلكيمة على متكني  

يف املجتمع.                        )التفا�سيل �س3-2(

حممد بن زايد خال لقائه وفد موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة )وام(

التحالف العربي: كافة املنافذ الإغاثية لليمن تعمل بكامل طاقتها 

تعزيزات للجي�س اليمني اإىل املدخل ال�شرقي للحديدة
كتلة م�صاندة لل�ّصاهد تودع ملف تكوينها بالربملان

نداء تون�س: دعوة لوقف احلرب بني الأ�شقاء...!

تعزيزات تركية جديدة اإىل املحافظة ال�صورية

حمادثات الفر�شة الأخرية ب�شاأن اإدلب يف �شوت�شي

•• عوا�سم-وكاالت:

ام�س  ال���ي���م���ن���ي،  اجل���ي�������س  دف������ع 
ع�سكرية  ب���ت���ع���زي���زات  الث����ن����ني، 
 ،16 كيلو  مثلث  باجتاه  جديدة 
ملحافظة  ال�����س��رق��ي  امل���دخ���ل  اإىل 

#احلديدة.
وا�سعة  مت�����س��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  ف��ب��ع��د 
األوية_العمالقة  ب��ه��ا  ق���ام���ت 
خال اليومني املا�سيني للمزارع 
و�سلت   ،"16 "كيلو  ب���  املحيطة 
لتاأمني  متطورة  ع�سكرية  اآليات 
�سنعاء  ب���ني  ال����راب����ط  ال���ط���ري���ق 
واحلديدة وقطع خطوط الإمداد 
وماحقة فلول امليلي�سيات الفارة 
نحو املراوعة، والتي تقوم بزراعة 
الألغام لإعاقة تقدم اجلي�س نحو 

مركز املدينة.
مرا�سل  اأف����اد  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 
التحالف  مقاتات  اأن  العربية، 
تدريبياً  م��ع�����س��ك��راً  ا���س��ت��ه��دف��ت 

ومواقع للحوثيني يف حجة.
اإىل  ع�������س���ك���ر  م���������س����در  واأ��������س�������ار 
ال����ذي  ال���ت���دري���ب���ي  امل��ع�����س��ك��ر  اأن 
ا�ستهدفته مقاتات حتالف دعم 
ال�����س��رع��ي��ة يف ال���ي���م���ن، وال���واق���ع 
كانت  ع���ب�������س،  م���دي���ري���ة  ج���ن���وب 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

والقيادية  ال�سياحة  وزي��رة  دع��ت 
اللومي  ���س��ل��م��ى  ت���ون�������س  ب����ن����داء 
القوى  "كاّفة  ب�����  اأ���س��م��ت��ه��ا  م����ا 
الوطنية والدميقراطية" - دون 
ا�ستبعاد اأي طرف - اإىل الوحدة 
والبتعاد عن مزيد النق�سامات، 
"العميق" من  قلقها  معربة عن 
الأو�ساع الراهنة التي قالت اإّنها 

ّثل حا�سر تون�س وم�ستقبلها. متمُ
تدوينة  يف  ال���ل���وم���ي،  واأ������س�����ارت 
اخلا�سة  �سفحتها  على  ن�سرتها 
"التحديات  اإىل  ب��ف��ي�����س��ب��وك، 
الق����ت���������س����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 
التي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  وخ�������س���و����س���ا 
اأن  م��ع��ت��رة  الباد"،  ب��ه��ا  مت����ّر 
حني  يف  ت��ت�����س��اع��ف  "الأخطاء 
اأنها  تعتقد  الأط����راف  بع�س  اأن 

حتمل مفاتيح احلّل وحدها".
ب�سيطة  احل����ل  "بداية  وق���ال���ت 

•• عوا�سم-اأ.ف.ب:

اأج������������رى ال����رئ����ي���������س ال����رو�����س����ي 
ف��ادمي��ري ب��وت��ني م��ب��اح��ث��ات مع 
ال�����رك�����ي رج������ب طيب  ن����ظ����ريه 
اأردوغ��ان ام�س  يف �سوت�سي قبيل 

اجتماع ب�ساأن الو�سع يف �سوريا.
بيانا م�سركا  اإن  اأردوغ���ان  وق��ال 
����س���ي�������س���در ب����ع����د الج�����ت�����م�����اع يف 
جديدا"  اأم��ا  "�سيمنح  �سوت�سي 

للمنطقة.
وك�������ان اأردوغ�������������ان ي���ت���ح���دث مع 
ال�������س���ح���ف���ي���ني ق����ب����ل حم����ادث����ات 
ال��رو���س��ي يف منتجع  ن��ظ��ريه  م��ع 
�سوت�سي الرو�سي بالبحر الأ�سود. 
�سيت�سمنه  ع���م���ا  ي��ك�����س��ف  ومل 

البيان.
منع  حت��اول  التي  تركيا  واأر�سلت 
ال�سوري  للجي�س  وا���س��ع  ه��ج��وم 
تعزيزات  اإدل�����ب،  ع��ل��ى  وح��ل��ف��ائ��ه 
ع�سكرية اإىل اأحد مراكز املراقبة 

املحافظة  ه����ذه  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�����س��وري��ة ال���ت���ي ت��ع��د اأح�����د اآخ���ر 
كما  امل��ع��ار���س��ة،  م�سلحي  م��ع��اق��ل 

ذكرت و�سائل اإعام تركية .
وقالت �سحيفة "حرييت" اإن هذه 
خ�سو�سا  ت�سمل  التي  التعزيزات 
اأخرى،  ع�سكرية  ومعدات  دبابات 

نهج  وتتمثل يف  وعاجلة  وممكنة 
م���وح���د وان���ف���ت���اح اجل��م��ي��ع على 
"النتظار  م�����س��ي��ف��ة  اجلميع"، 
الباد  يغرقان  احل��ايل  والو�سع 
التون�سيني  وي��ج��ع��ان  اأزم����ة  يف 

يعي�سون حالة من الياأ�س".
بغ�ّس  الندائيني  ال��وزي��رة  ودع��ت 
مواقفهم  اخ���ت���اف  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 

البقية"،  م����ع  "التفكري  اإىل 
"انق�سامنا  ال�سدد  هذا  يف  قائلة 
الوحدة  وح��ده��ا  لنهايتنا،  ��ع��ّد  يمُ
ما  باإيقاف  وطالبت  �ستمُنقذنا". 
و�سفته ب� "احلرب بني الأ�سقاء" 
وفتح باب احل��وار حتى يف �سورة 

وجود تناق�سات.
)التفا�سيل �س10(

اإدلب  اإىل  تمُنقل  التي  الأك��ر  هي 
�سبتمر  اأي�����ل�����ول  م���ط���ل���ع  م���ن���ذ 
الرو�سي  الرئي�سان  يلتقي  بينما 
والركي فادميري بوتني ورجب 
طيب اأردوغان الثنني يف �سوت�سي 
ملحاولة  رو���س��ي��ا(  غ���رب  )ج���ن���وب 

التفاهم على م�سري اإدلب.

تطلق من  وغالبيتها  البالي�ستية 
�سعدة وعمران.

امليلي�سيات  اأن  اإىل  املالكي  ولفت 
بالي�ستيا  �ساروخا   198 اأطلقت 
يف  بال�سكان  الآه��ل��ة  املناطق  على 
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن��ذ ب���دء الأزم�����ة يف 

اليمن.
اإ�ساحية  مدير  نفى  ذل��ك،  اىل 
اأحمد  ال��ي��م��ن  يف  اأحمد"  "بئر 
يف  �سرية  �سجون  وج��ود  العقربي 
عدن، تدار خارج الإطار القانوين 
وزارة  يف  ال�������س���ج���ون  مل�����س��ل��ح��ة 
الق�سائية  وال�سلطات  الداخلية 

املخت�سة.
احلمات  اإن  ال���ع���ق���رب���ي  وق������ال 
الإع���ام���ي���ة امل��م��ول��ة ال��ت��ي تروج 
والفراءات  الأك��اذي��ب  ه��ذه  ملثل 
عن  تبحث  ل  �سيا�سية  لأغ��را���س 
هدفها  ب����ل  ل��ن�����س��ره��ا  احل���ق���ائ���ق 

التحري�س والت�سوية والتلفيق.
الإ�ساحية  اأب����واب  اأن  واأ����س���اف 
اإعامية  و���س��ي��ل��ة  لأي  م��ف��ت��وح��ة 
احل��ق��ي��ق��ة، وميكنها  ع���ن  ت��ب��ح��ث 
ومقابلة  الإ�����س����اح����ي����ة  زي��������ارة 
ال�سجناء،  مع  واجللو�س  اإدارتها، 
و����س���وؤال���ه���م ع����ن اأو����س���اع���ه���م يف 

الإ�ساحية بكل حرية.

عنا�سرها  امليلي�سيات  فيه  حت�سد 
وتدربهم على القتال للزج بهم يف 

املعارك.
مقاتات  اأن  امل�����س��در  ك�سف  كما 
ا�ستهداف  م��ن  متكنت  التحالف 
للحوثيني،  ع�سكرية  م��واق��ع   3
تقان  مركبتني  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مديريتي  ح�����دود  اإىل  ع��ن��ا���س��ر 
ع��ب�����س وح��������ريان، ح���ي���ث حت����اول 
ف��ي��ه��م��ا م��ن��ع تقدم  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

اجلي�س اليمني.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال امل��ت��ح��دث با�سم 
اليمن  يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف 
ام�س  امل���ال���ك���ي،  ت���رك���ي  ال��ع��ق��ي��د 

الثنني، اإن كافة املنافذ الإغاثية 
طاقتها  ب���ك���ام���ل  ت��ع��م��ل  ل��ل��ي��م��ن 
ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة، م�������س���دداً ع��ل��ى اأن 
وفق  جت��ري  اليمن  يف  العمليات 

القانون الدويل والإن�ساين.
ال�سحفي  املوؤمتر  خال  واأ�ساف 
قيادة  اأن  الريا�س،  يف  الأ�سبوعي 
التحالف يعطي الت�ساريح لكافة 
املالكي  كانت.واأو�سح  اأي��اً  ال�سفن 
اأن����ه ع��ن��د ح����دوث اأي ا���س��ت��ب��اه يف 
خ�����رق ق����وان����ني ال����س���ت���ب���اك يتم 
تقييم  اإىل فريق  احل���ادث  اإح��ال��ة 
احلوادث امل�سرك.واأكد املتحدث 
اأن  ال�سرعية  دع��م  حت��ال��ف  با�سم 

ن��ف��ذت عمليات  ال��ت��ح��ال��ف  ق����وات 
و����س���ي���ط���رت على  ع�����دة يف ح���ج���ة 

مناطق عدة.
منظمات  اأن  اإىل  امل��ال��ك��ي  واأ����س���ار 
�سد  ت��ت��ح��رك  مل  امل��ت��ح��دة  الأمم 
يف  احل��وث��ي  ميلي�سيات  انتهاكات 
با�سم  امل��ت��ح��دث  احل���دي���دة.وق���ال 
احلوثي  ميلي�سيات  اأن  التحالف 
ق�سفت واقتحمت �سوامع حبوب 
يف  العاملي  الغذاء  لرنامج  تابعة 

احلديدة.
احلوثي  ميلي�سيات  اأن  واأ���س��اف 
امل����دع����وم����ة اإي�����ران�����ي�����اً ت���وا����س���ل 
بال�سواريخ  ال�سعودية  ا�ستهداف 

الوليات املتحدة توقف املزيد 
من امل�شاعدات للفل�شطينيني

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأكد م�سوؤول يف ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل اأّن الوليات املتحدة اأوقفت 
ل اإىل  �سة لرامج تدعم التو�سّ م�ساعدات اإ�سافية للفل�سطينيني خم�سّ
حل للنزاع مع الإ�سرائيليني لتمُ�ساف اإىل اأكرث من 500 مليون دولر 
حول  برامج  من  تقّررت  الأخ��رية  اأخرى.والقتطاعات  اقتطاعات  من 
اإ�سرائيلّيني قيمتها  يهوًدا وعرًبا  فل�سطينيني وكذلك  ت�سمل  امل�ساحلة 
اإّن  الأم��ريك��ي��ة  ال�سفارة  يف  امل�����س��وؤول  دولر.وق�����ال  م��اي��ني  ع�سرة  نحو 
الق�سم من املال املتعّلق بالفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية املحتلة وقطاع 
اإ�سرائيليني.ومل يّت�سح  غزة اأعيد توجيهه اإىل برامج بني يهود وعرب 
يت�سّن  توجيهه.ومل  اإع���ادة  مت��ت  دولر  مايني  الع�سرة  م��ن  مبلغ  اأّي 
مل�سوؤولني اأمريكّيني تاأكيد ما اإذا كان وقف امل�ساعدة الأخرية يعني اأّن كل 
اإلغاوؤها.  اأمنّية قد مت  امل�ساعدات للفل�سطينيني املّت�سلة بقطاعات غري 
اأمُعلن يف اآب/اغ�سط�س، اأعادت الإدارة  واأ�ساف امل�سوؤول يف ال�سفارة "كما 
يف  ل��رام��ج  اأ�سا�ًسا  م��ق��ّررة  كانت  دولر  مليون   200 م��ن  اأك��رث  توجيه 
ال�سفة الغربية وغزة".وقال "يف الوقت نف�سه قمنا بتغيري توجيه ق�سم 

من الع�سرة مايني دولر التي كانت مقررة لإدارة النزاع".
الغربية  ال�سفة  يف  بالفل�سطينيني  املت�سل  الق�سم  اأّن  امل�سوؤول  واأو�سح 

وغزة �سي�ستخدم "لتعزيز" برامج يف اإ�سرائيل.
من جهة ثانية اأدانت منّظمة التحرير الفل�سطينية الأحد اإقدام الوليات 
الفل�سطيني  ال�سفري  اإق��ام��ة  ت��اأ���س��ريات  اإل��غ��اء  على  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة 

وعائلته ومطالبتها لهم بالرحيل فوًرا.

قبيلة الغفران القطرية تن�شد 
العدالة الإن�شانية  يف الأمم املتحدة

•• نيويورك-وكاالت:

الإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  القطرية  الغفران  قبيلة  وفد  حث 
وحمايتهم  الإن�سانية"  العدالة  "حتقيق  على  املتحدة،  ل��اأمم  التابعة 
من التمييز العن�سري، الذي يتعر�س له اأبناء القبيلة من قبل النظام 

القطري.
و�سلم الوفد، ام�س الثنني، رئي�س ق�سم ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
حماولة  يف  الن�سور،  حممد  الإن�����س��ان،  حل��ق��وق  ال�سامية  املفو�سية  يف 
جديدة لأبناء قبيلة اآل غفران بني مرة حلمايتهم من انتهاكات النظام 

القطري امل�ستمرة منذ �سنوات.
ثم   1996 منذ  القبيلة يف قطر،  ماأ�ساة  بع�س من  الر�سالة  وخل�ست 
2004، م�سرية اأي�سا اإىل ال�سكوى التي قدمت يف 21 �سبتمر 2017 

اإىل م�ساعد املفو�س ال�سامي ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
واأكدت اأن اأبناء القبيلة "تعر�سوا ب�سكل همجي اإىل اأ�سواأ واأب�سع جرائم 
وطنهم  اإىل  ال��ع��ودة  من  واملنع  الق�سري  والتهجري  العن�سري  التمييز 
واإىل  النف�سية  الع��ت��الت  اإىل  اأدت  التي  التعذيب،  واأع��م��ال  وال�سجن 

الوفاة داخل �سجون ال�ستخبارات القطرية".
الوزراء  ورئي�س  قطر  "اأمري  من  ب��دءا  القطرية  ال�سلطات  اأن  وذك��رت 
والنائب العام ورئي�س اللجنة الوطنية حلقوق الإن�سان وكبار ال�سوؤولني 
الأمنيني والوجهاء على اطاع و دراية مبا يتعر�س له اآل غفران من 

التمييز العن�سري".
يف  خمتلفة  وبطرق  كبري  ب�سكل  املتورطون  منهم  امل�سوؤولون  و"هوؤلء 
العمل على اإخفاء الكثري من احلقائق يف هذه اجلرمية عن اأعني العدالة 
الدولية وعن املنظمات الإن�سانية النزيهة.."، وفق ما اأ�سافت الر�سالة. 
الكذب على  اإىل  الإن�ساين  "وب�سكل قا�س وم��وؤذ لل�سمري  ويعمد ه��وؤلء 
امل�سطهدين وتغيري احلقائق للعامل وميار�سون الرهيب والوعيد ملن 
يحاول من داخل قطر اأن يرفع �سكوى اإىل الهيئات واملنظمات الإن�سانية 

اأو يت�سل بها".

ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ي��ق��ي��ل ق��ائ��دي 
ال��ق��وات ال��ري��ة واجل��وي��ة

•• اجلزائر-وكاالت:

اأح�����ال ال��رئ��ي�����س اجل����زائ����ري عبد 
قائد  م��ن  ك��ا  بوتفليقة  ال��ع��زي��ز 
القوات الرية اللواء اأح�سن طافر، 
عبد  اللواء  اجلوية  القوات  وقائد 
ال���ق���ادر ل��ون��ا���س اإىل ال��ت��ق��اع��د، يف 
ع�سكرية  ت��غ��ي��ريات  عملية  اأح���دث 
م�سادر  وذك���رت  ال��ب��اد.  ت�سهدها 
بوتفليقة  اإن  حم��ل��ي��ة  اإع���ام���ي���ة 
عني اللواء �سعيد �سنقريحة قائدا 
للقوات الرية، خلفا لطافر. وكان 
�سنقريحة قد �سغل �سابقا من�سب 

قائد الناحية الع�سكرية الثالثة.
اللواء  اجل��زائ��ري  الرئي�س  وع��ني 
للقوات  ق����ائ����دا  حم���م���د  ب���وم���ع���زة 

اجلوية خلفا للونا�س.
بتعيني  ق��رارا  الرئي�س  اأ�سدر  كما 
اأمينا  احلميد  عبد  غري�س  ال��ّل��واء 
عاما ج��دي��دا ل���وزارة ال��دف��اع، بعد 
اإنهاء مهام اللواء حممد زناخري.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل   
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة اأم�����س يف جم��ل�����س ق�����س��ر البحر 
وفد موؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي 
الحتياجات اخلا�سة بح�سور �سمو ال�سيخ طحنون 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 
و�سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

اإدارة املوؤ�س�سة.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اللقاء ..حر�س قيادة الدولة احلكيمة على  خال 
“اأ�سحاب  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  فئة  متكني 
الهمم” ودجمهم يف املجتمع مبا ي�سمن م�ساركتهم 

بفاعلية يف م�سرية التنمية التي ت�سهدها الدولة.
يحظى  اللذين  والهتمام  الرعاية  اإن  �سموه  وقال 
ن��اب��ع من  اأ���س��ح��اب الهمم يف دول���ة الإم����ارات  بهما 
روؤية عميقة لأهمية هذه الفئة يف التنمية وعملية 
معايري  ت��وف��ري  على  احل��ر���س  ..م���وؤك���دا  التطوير 

يف  التاأهيلية  وال��رام��ج  اخل��دم��ات  ل��ك��ف��اءة  عاملية 
الحتياجات  ب���ذوي  امل��ع��ن��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات 

اخلا�سة على اختاف فئاتهم.
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  ب��دور  �سموه  واأ���س��اد 

اخلا�سة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  الإن�����س��ان��ي��ة 
الهمم  اأ�سحاب  لتاأهيل  تقدمها  التي  واخل��دم��ات 

ودجمهم يف املجتمع ليكونوا اأفرادا فاعلني فيه.
من جانبه اأعرب اأع�ساء وفد املوؤ�س�سة عن �سعادتهم 

بلقاء �سموه ..مثمنني الهتمام والدعم املتوا�سلني 
اللذين توليهما الدولة لأ�سحاب الهمم.

حممد بن را�شد يكرم الفائزين يف »جائزة الإمارات للتوطني« بدورتها الأوىل

حممد بن زايد ي�شتقبل عددًا من الفنانني الإماراتيني ويوؤكد اأهمية الفنون يف خدمة املجتمع والتعريف بقيمه

حممد بن زايد ي�شتقبل وفد موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة

•• اأبوظبي -وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كرم 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
رواد  اهلل«  »رع����������اه  دب�������ي  ح����اك����م 
التوطني و�سركات القطاع اخلا�س 
من  الأوىل  ال��������دورة  يف  ال���ف���ائ���زة 
وذلك  للتوطني«  الم��ارات  »جائزة 
خال حفل اأقيم يف ق�سر الرئا�سة 
�سمو  الفريق  بح�سور  اأبوظبي  يف 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
اجلائزة  يف  الفائزين  �سموه  وه��ن��اأ 
القطاع  دور  تعزيز  ت�ستهدف  التي 
التوطني  ف��ك��رة  ت��ب��ن��ي  اخل��ا���س يف 
بيئة  وت��وف��ري  وط��ن��ي��ة  كم�سوؤولية 
العاملني  للمواطنني  جاذبة  عمل 
املناف�سة  روح  وب��ث  القطاع  ه��ذا  يف 
الي��ج��اب��ي��ة ب��ني م��وؤ���س�����س��ات��ه، واأكد 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م�����س��وؤول��ي��ة  اأن 
ومنو  رف��اه  جتاه  وطنية  م�سوؤولية 

اقت�ساد الدولة.
وقال �سموه : »املواطن جزء رئي�سي 
وهدفنا  القت�سادية  التنمية  م��ن 
لتوظيف  الإمكانات  كافة  ت�سخري 
املتميزة  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال������ك������وادر 
املوؤهلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ن��خ��ب  واإع�����داد 
والنمو،  ال��ت��ط��ور  م�����س��رية  مل��واك��ب��ة 
مقومات  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ون���ح���ر����س 
ال��دع��م ل��ل��م��واه��ب امل��واط��ن��ة وفتح 

هذه الفئة القطاع الذي يركز على 
التكنولوجيا  وا����س���ت���خ���دام  اإن���ت���اج 
وت����ط����ورا ومتنح  ت���ق���دم���ا  الك������رث 
اجلائزة �سمن هذه الفئة للمن�ساأة 
ال��ت��ي ت�����س��ت��ويف ع���دة م��ع��اي��ري منها 
والبتكار  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة 
للموظفني  وال��ت��دري��ب  والتطوير 
وغريها من املعايري، وفاز يف هذه 
الإم��ارات لات�سالت  �سركة  الفئة 

املتكاملة »دو«.
الثالثة من اجلائزة  الفئة  وتتمثل 
فئة  وه�������ي  ال����ت����وط����ني  رائ���������د  يف 
ال��ت��ك��رمي اخل��ا���س ح��ي��ث ي��ت��م منح 
اأ�سحاب  م����ن  ل��ل��م��ك��رم��ني  و�����س����ام 
الإجن��������ازات ال���ف���ردي���ة امل��ت��م��ي��زة يف 
التوطني وفقا ملعايري منها  جمال 
النوعية  وامل�����ب�����ادرات  امل�����س��اه��م��ات 
وامل��ب��ت��ك��رة واجل���ه���ود امل��ث��م��رة التي 
امل���واط���ن���ني  ت�����س��غ��ي��ل  ت�������س���اه���م يف 
يف  والعملية  ال�سخ�سية  واجل��ه��ود 
وتقدير  ومكافاأة  وحتفيز  ت�سجيع 
الوطنية  الب�سرية  امل��وارد  اإجن��ازات 
ال�سخ�سية بروؤية يف جمال  ومتتع 
اإ�سهامات جمتمعية  التوطني ولها 
املجال.  ون�ساطات تطوعية يف هذا 
الفئة  ه��ذه  �سمن  التكرمي  و�سمل 
الغرير  عبدالعزيز  معايل  من  كل 
و�سعادة  ال��ف��ه��ي��م  حم��م��د  و���س��ع��ادة 
الفاعلة  مل�ساهمتهم  الفطيم  عمر 
واإجنازاتهم يف جمال التوطني من 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  تبني  خ��ال 
ال�سيا�سات  ي���راأ����س���ون���ه���ا  ال����ت����ي 
الداعمة للمواطنني واملحفزة لهم 

للم�ساركة يف القطاع اخلا�س.

املجالت الوظيفية اأمامها لاإبداع 
احلكومي  القطاعي  يف  والب��ت��ك��ار 
..موؤكدا  �سواء«  واخلا�س على حٍد 
�سموه على دور اجلهات احلكومية 
مببادرات  اخلا�س  القطاع  دعم  يف 

لدعم التوطني وتي�سري مهامهم.
فئتني  ب���اإ����س���اف���ة  ����س���م���وه  ووج�������ه 
ج��دي��دت��ني اإىل اجل��ائ��زة ه��م��ا، فئة 
»اأف�سل موظف مواطن يف القطاع 
»اجلهة احلكومية  وفئة   « اخلا�س 

الداعمة للتوطني«.
وك�����ان جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م وامل������وارد 
ال�سيخ  ���س��م��و  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ب�����س��ري��ة 
اآل ن��ه��ي��ان وزير  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون ال������دويل 
ق�����د اع���ت���م���د »ج�����ائ�����زة الم���������ارات 

اهلل« حلفل تكرمي اجلهات الفائزة 
يف جائزة المارات للتوطني يحمل 
يف ط��ي��ات��ه ر���س��ائ��ل ه��ام��ة ت��وؤك��د اأن 
باهتمام  ي��ح��ظ��ى  ال��ت��وط��ني  م��ل��ف 
ب��ال��غ م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة التي 
والرامج  ال�سيا�سات  وتتابع  تدعم 
يف  املواطنني  توظيف  اىل  الرامية 
مهاراتهم  وتنمية  اخلا�س  القطاع 
القطاعات  قيادة  من  ميكنهم  مبا 
بكفاءة  ال����دول����ة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 

واقتدار«.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه - يف ك��ل��م��ت��ه خال 
احلفل - »مت�سي ال��وزارة قدما يف 
ملف  ادارة  يف  منهجيتها  تطبيق 
مبداأ  تعزيز  خ��ال  م��ن  ال��ت��وط��ني 
القطاع  امل�����س��رك��ة م��ع  امل�����س��وؤول��ي��ة 

من  ل��دي��ه��ا  يعمل  ال��ت��ي  املتو�سطة 
500 اإىل 999 موظفاً، واملن�ساآت 
 500 لديها  يعمل  التي  ال�سغرية 
اجلائزة  ومت���ن���ح  ف����اأق����ل،  م���وظ���ف 
م�ستويات  ثاثة  �سمن  للمن�ساآت 
ا�ستيفائها  مل������دى  وف����ق����ا  وذل�������ك 
ت�سمل  وال��ت��ي  امل��ع��ت��م��دة  للمعايري 
الق�سايا  يف  امل���ن�������س���اأة  م�����س��اه��م��ة 
والأن�سطة التي ت�ساهم يف توظيف 
املواطنني وبرامج تدريب وتطوير 
الوطنية  الب�سرية  ال��ك��وادر  ق��درات 
يف املن�ساأة ف�سا عن كيفية تطوير 
معززة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات  وت��ط��ب��ي��ق 
باأهداف و�سيا�سات وبرامج متعلقة 
العليا  الإدارة  ودور  ب��ال��ت��وط��ني 
امل��ن�����س��اأة يف حت��دي��د روؤي����ة واآلية  يف 

وزارة  مبادرات  كاإحدى  للتوطني« 
التي  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد 
على  تعتمد  اآلية  مبوجب  تنظمها 
ال�سركات  امل�ساركة  معايري  حتديد 
الطلبات  تلك  وتقييم  وا�ستامها 
ترفع  متخ�س�سة  ف���رق  ق��ب��ل  م���ن 
التحكيم  جل���ن���ة  اىل  ت���ق���اري���ره���ا 
النهائية  النتائج  لعتماد  متهيدا 
واملوارد  التعليم  جمل�س  قبل  م��ن 

الب�سرية.
واأكد معايل نا�سر بن ثاين الهاملي 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر 
�ساحب  »رعاية  اأن  اجلائزة  رئي�س 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي »رعاه  جمل�س 

ل�ستقطاب  وحت���ف���ي���زه  اخل����ا�����س 
امل����واط����ن����ني وت����ط����وي����ر امل�����ب�����ادرات 
الهادفة اىل ت�سريع وترية التوطني 
بالتوازي مع تبني واطاق املبادرات 
املواطنني  ت�سجيع  �ساأنها  من  التي 
على اللتحاق بالفر�س الوظيفية 
القت�سادية  القطاعات  املتوفرة يف 
احليوية وال�سراتيجية مبا ي�سهم 
يف حتقيق م�ستهدفات التوطني يف 
المارات  لروؤية  الوطنية  الجندة 

.»2021
الأوىل  دورتها  يف  اجلائزة  و�سمت 
الرئي�سية  الفئة   : فئات هي  ثاث 
ت�سم  فرعية  فئات  ث��اث  وت�سمل 
لديها  يعمل  التي  الكبرية  املن�ساآت 
واملن�ساآت  ف����اأك����رث،  م���وظ���ف  األ�����ف 

جانب  اإىل  التوطني  م��ع  للتعامل 
بيئة العمل.

وف���از يف فئة امل��ن�����س��اآت ال��ك��ب��رية كل 
الإ�سامي«  ال�سارقة  »م�سرف  من 
لاأملنيوم«  ال��ع��امل��ي��ة  و«الإم���������ارات 
فئة  ويف  ال��ف��ط��ي��م«،  و«جم���م���وع���ة 
امل���ن�������س���اآت امل��ت��و���س��ط��ة ف����از ك���ل من 
بي  »اإي��ه  و  املتحد«  العربي  »البنك 
الهال«،  و«�سرف  لل�سناعات«  بي 
كل  ف��از  ال�سغرية  املن�ساآت  فئة  ويف 
م���ن »م�����س��رف ع��ج��م��ان« و«ال�����دار 
»ا�ستمارات  وم����رك����ز  ال���ع���ق���اري���ة« 

للخدمات -ت�سهيل«.
م����ن جائزة  ال���ث���ان���ي���ة  ال���ف���ئ���ة  اأم������ا 
الم��������ارات ل��ل��ت��وط��ني ف��ت��ت��م��ث��ل يف 
�سركات التقنية املتقدمة وت�ستهدف 

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب   
يف  اأم�����س  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
جمل�س ق�سر البحر عددا من امللحنني والفنانني الإماراتيني 
ترافقهم معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية 

املعرفة.
واأكد �سموه خال اللقاء ..اأهمية الفنون باأ�سكالها واأنواعها يف 
الأ�سيلة  وثقافته  بقيمه  والتعريف  الإم��ارات��ي  املجتمع  خدمة 
و�سعبها  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��وج��ه احل�ساري  اإب���راز  ايل  اإ�سافة 

والإ�سهام يف دعم الق�سايا الوطنية.
عن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأع���رب 

تقديره لدور الفنان ور�سالته الهادفة على امل�ستويات الوطنية 
وفكره  الإن�����س��ان  بعقل  ت�سمو  ال��ت��ي  واحل�����س��اري��ة  والإن�����س��ان��ي��ة 
الفنون  اأن  ..م��وؤك��دا  الرقي  من  عالية  م�ستويات  اإىل  و�سلوكه 
وح�سارتها  وقيمها  ال�سعوب  ثقافة  جت�سد  األ��وان��ه��ا  مبختلف 

وتاريخها وتبني ج�سور التوا�سل بينها.
من جانبهم اأعرب الفنانون عن �سعادتهم بلقاء �سموه ..موؤكدين 

اأن روؤى �سموه ودعمه للفنانني يف دولة الإم��ارات ي�سكل حافزا 
مهما للنهو�س بالقطاع الفني يف الدولة واإثراء ال�ساحة الفنية 
بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ���س��م��وه..  جمل�س  ح�سر  والثقافية. 
ال�سيخ  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�سمو  حممد 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن 
اآل نهيان لاأعمال اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو  �سلطان 

ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حامد  و�سمو  الداخلية 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  و�سمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
ال�سيخ خالد بن زايد  ال��دويل و�سمو  وزير اخلارجية والتعاون 
للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 

الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة.
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اأخبـار الإمـارات
التنمية الأ�شرية تطلق ور�شا توعوية حلماية الأطفال من خماطر الإ�شاءة

•• اأبوظبي-وام:

نظمت موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ور�سة “م�ساعري الذكية” والتي ت�ستهدف 
لأولياء  توعوية  حما�سرة  جانب  اىل  �سنة   12 اإىل  الأطفال من عمر 6 
اأمانة باأيدينا” يف جميع املراكز التابعة لها يف  “طفولتهم  الأمور بعنوان 
اأبوظبي ومنطقتي الظفرة والعني ، وذلك �سمن برنامج “طفولة اآمنة” 
الذي انطلق اليوم وت�ستمر فعالياته حتى 15 نوفمر القادم. وجاء تنفيذ 
الجتماعية  “التنمية  يف  املتمثلة  املوؤ�س�سة  روؤي��ة  من  انطاقاً  الرنامج 
للمخرجات  ووف���ق���اً  متما�سك”،  وجم��ت��م��ع  واع���ي���ة  لأ����س���رة  امل�����س��ت��دام��ة 
من  واٍع  جيل  اإع���داد  يف  امل�ساهمة  اإىل  تهدف  التي  العليا  ال�سراتيجية 
الذي  اآمنة”  “طفولة  برنامج  وي��ه��دف  الوطنية.  بهويته  معتز  ال�سباب 
الظفرة  اأبوظبي ومنطقتي  املدار�س يف  تنفيذه كذلك يف بع�س من  �سيتم 

والعني اإىل اإك�ساب الأطفال املعارف واملهارات يف جمال احلماية ال�سخ�سية، 
اخلطورة  وعوامل  الإ�ساءة  باأ�سكال  املتعّلقة  ال�سليمة  باملفاهيم  وتزويدهم 
تعريف  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �سخ�سياتهم،  تكوين  يف  ال�سلبي  واأث��ره��ا  عليهم 
الأطفال باآليات حماية اأنف�سهم من الإ�ساءة، ومتكينهم من حماية اأنف�سهم 
من خماطر التقنيات احلديثة. وتهدف املوؤ�س�سة من خال ما تقدمه من 
ور�س تفاعلية واأن�سطة تندرج �سمن برنامج طفولة اآمنة اإىل ن�سر املعرفة 
اأ�سكال  جميع  من  اأنف�سهم  حماية  من  ومتكينهم  وتوعيتهم  الأطفال  بني 
للتقنيات احلديثة، وي�ستخدم  ال�سلبية  التاأثريات  ، ووقايتهم من  الإ�ساءة 
منفذو الور�س اأدوات ومنهجيات تتنا�سب مع اخل�سائ�س النمائية للطفل 
الإدراك  مل�ستويات  وفقاً  اإليهم  الازمة  وامل��ه��ارات  املعرفة  اإي�سال  بهدف   ،
لرنامج  التفاعلية  الأن�����س��ط��ة  تنفيذ  و���س��ائ��ل  وت��ت��ن��وع  ل��دي��ه��م.  وال��ف��ه��م 
“طفولة اآمنة” لت�سمل التعلم من خال امل�ساركة والتفاعل ولعب الأدوار 

، وا�ستخدام الق�س�س وامل�سابقات والر�سم وتقم�س ال�سخ�سيات، وا�ستخدام 
الأمور  اأولياء  اأما   ، امل�ستهدفة  العمرية  الفئة  تتنا�سب مع  التي  الأ�ساليب 
فقد خ�س�ست موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية لهم حما�سرات توعوية وتثقيفية 
تهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي لدى اأولياء الأمور يف جمالت حماية الطفل 
من املخاطر وتعزيز قدراتهم جتاه اأ�سكال الإ�ساءة للطفل واأ�سرارها على 
نف�سيته و�سخ�سيته، وتعريف الأبوين باأف�سل الو�سائل لتدريب اأطفالهم يف 
تطبيق ما يتعلمونه من خال الور�سة. وتوؤمن موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
باأهمية التن�سئة الجتماعية ال�سليمة يف املحافظة على جيل قوي ومتمكن 
اأج���ل ذل��ك حت��ر���س املوؤ�س�سة على  وق���ادر على م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات، وم��ن 
ا�ستقطاب نخبة متمكنة من املدربني واملخت�سني يف املجالت الجتماعية 
التي  والرامج  الور�س  لتنفيذ  والنف�سية  وال�سحية  والربوية  والأ�سرية 
متكني  اإىل  فيها  العاملني  بجهود  وت�سعى  والوالدين،  لاأطفال  تقدمها 

ال�سلبية لاأطفال من  ال�سلوكيات  والتقليل من  نف�سه  الطفل من حماية 
وتراعي  املختلفة  منوهم  مراحل  مع  تتوافق  التي  الرامج  تنفيذ  خ��ال 
اجلوانب النف�سية واجل�سدية والعقلية والجتماعية لكل مرحلة، ل�سمان 
بيئة اآمنة لاأطفال حتافظ على كيانهم وتنمي قدراتهم وت�سقل مهاراتهم 
وجتعلهم اأفراداً اأكفاء اأقوياء واثقني ومنطلقني نحو م�ستقبلهم وم�ساركني 
فاعلني يف تنمية جمتمعهم ونه�سة وطنهم. وتعمل املوؤ�س�سة على التطوير 
امل�ستمر لراجمها وخدماتها الجتماعية التي تنفذها على مدار العام و 
لتواكب  املجتمعية،  للمتطلبات  وفقاً  الأ�سرة  اأف��راد  جميع  ت�ستهدف  التي 
وترابطها  وتاحمها  لتما�سكها  حتقيقاً  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الأ�سرة  حاجات 
و�سمان الرعاية ال�ساملة لها تاأكيداً على دورها يف تنمية الأ�سرة وخدمة 
اإىل  الرامية  واأهدافها  ال�سامية  احلكومية  للتوجهات  وا�ستجابًة  املجتمع، 

تعزيز ا�ستقرار الأ�سرة.

حممد بن زايد ي�شتقبل اأول خريج اإماراتي يح�شل على الدكتوراه من »ال�شوربون اأبوظبي« 

حممد بن را�شد يلتقي امل�شاركني يف برنامج »القيادات الإعالمية العربية ال�شابة«
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
اأن ال�سباب العربي هم اللبنة  ال��وزراء حاكم دبي »رع��اه اهلل«  رئي�س جمل�س 
تتوا�سل  حيث  احل�����س��ارات  م�ستقبل  و�سناعة  املجتمعات  لبناء  الأ�سا�سية 
املجالت  �ستى  يف  والتقدم  التطور  م�سرية  الإبداعية  وطاقاتهم  بقدراتهم 
وتتحقق الآمال والطموحات يف ا�ستعادة دورنا واأجمادنا و�سناعة غٍد م�سرق 

واأف�سل ملجتمعاتنا واأجيالنا املقبلة.
واأ�ساف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم : »الإعام حمرك 
حمفز  فهو  املجتمعات  ت��ط��ور  ومنحنى  ال��ت��ق��دم  م�سرية  لبو�سلة  رئي�سي 
فاإن  ول��ذا  التحديات  بحل  وم�ساهم  واملعلومات  للمعرفة  ونا�سر  للطاقات 
اإمل��ام وق��درة على التعامل مع �سرعة  تهيئة جيل وق��ادة جدد يف املجال لديه 
املتغريات وتنوع القنوات �سرورة للمحافظة على املكت�سبات وموا�سلة م�سرية 

الإجنازات«.
وقال �ساحب ال�سمو: »انتم من اليوم قادة للم�ستقبل وم�سرية تطور الإعام 
يف عاملنا العربي، ويقع على عاتقكم م�سوؤوليات كبرية ومهام ج�سيمة يف ن�سر 
الأفكار وتر�سيخ اليجابية يف جمتمعاتكم، وعك�س �سورة ح�سارية م�سرقة 
عن واقعكم وم�ستقبلكم، وم�ساعدة جمتمعاتكم يف ال�ستفادة من التحديات 

ل�سناعة فر�س تكون اأ�سا�ساً مل�ستقبل اأف�سل«.
جاء ذلك خال ا�ستقبال �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي وبح�سور كل من �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي ومعايل حممد بن عبد اهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل ومعايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
دولة ل�سوؤون ال�سباب نائب رئي�س مركز ال�سباب العربي و�سعادة خليفة �سعيد 
امل�ساركني يف  ال�سباب  الت�سريفات وال�سيافة بدبي  دائرة  �سليمان مدير عام 
الدورة الثانية من برنامج »القيادات الإعامية العربية ال�سابة« الذي بداأت 

فعالياته يف دبي وينظمه مركز ال�سباب العربي.
اللقاء على  اآل مكتوم خال  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واطلع �ساحب 
ال�سابة  الإعامية  املواهب  خ��رات  يف  لارتقاء  الهادف  الرنامج  حمتوى 
للم�ساهمة  م��ه��ارات��ه��م  ال��ع��رب��ي و�سقل  ال��وط��ن  الإع��ام��ي��ني يف  وامل��وؤث��ري��ن 
بتاأ�سي�س بيئة اإعامية متكاملة واإيجابية ت�سمن ا�ستمرارية تطور القطاع 
وجتعله اأكرث قدرة على مواكبة التغريات املت�سارعة فيه التي يقودها ال�سباب 

ب�سكل كبري.
وي�ستمل برنامج »القيادات الإعامية العربية ال�سابة« على برامج تدريبية 
والرقمي  التقليدي  الإع���ام  جم��ال  يف  متخ�س�سة  ودورات  العمل  وور����س 
العرب وتطوير مواهبهم �سمن  ال�سباب  الإعاميني  هدفها �سقل مهارات 
مو�سوعات خمتلفة منها مهارات التوا�سل والدرا�سات الإعامية والقيادة.

للتحديات  احللول  اأف�سل  لطرح  وامل��ن��اظ��رات  النقا�سية  جل�سات  ويت�سمن 
التي تواجه الإعاميني العرب ال�سباب وامل�ساهمة بتطوير منظومة لإعام 

النظر  ووجهات  املعرفة  تبادل  وت�سجيع  املمار�سات  اأف�سل  وحتديد  العربي 
املختلفة بني الإعاميني العرب ال�سباب واملخت�سني يف جمال الإعام ب�سكل 
ي�ستمل  كما  وحيوية.  اإيجابية  بيئة  يف  اآرائهم  اإب��داء  للجميع  ي�سمن  فعال 
الإعاميني  ت�ستهدف  الإع��ام  مبجال  وحما�سرات  ن��دوات  على  الرنامج 
الإعامية  والكليات  اجل��ام��ع��ات  اأب���رز  م��ع  بالتعاون  وت��ق��ام  ال�سباب  ال��ع��رب 
واأرقى  زي���ارات ميدانية لأه��م  اأي�ساً  ال��ع��امل. ويت�سمن  الإع���ام يف  وخ��راء 
املوؤ�س�سات الإعامية على م�ستوى العامل وذلك بهدف الطاع على اأف�سل 
بالإ�سافة  ال��واق��ع،  اأر���س  على  اإع��ام��ي  �سياق  �سمن  الإعامية  املمار�سات 

لإكت�ساب املعرفة من اأهم ال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات الإعامية.
�سيتاح لل�سباب امل�ساركني يف الرنامج فر�سة مميزة للقاء اأبرز رّواد الإعام 
جتارب  اإث����راء  ب��ه��دف  العربية  الإع��ام��ي��ة  ال�ساحة  على  ت��اأث��رياً  واأك��رثه��م 
القطاع  م�ستقبل  ع��ن  وا�سحة  روؤي���ة  تكوين  على  وم�ساعدتهم  امل�ساركني 

الإعامي من رّواد هذا املجال احلاليني.

حممد بن را�شد ي�شهد جانبًا من اأعمال برنامج الإمارات للثورة ال�شناعية الرابعة
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
الإم���ارات اختارت  اأن دول��ة   ، دب��ي »رع��اه اهلل«  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
امل�ستقبل وا�ست�سراف متغرياته وحتدياته  العامل يف جهود �سناعة  م�ساركة 
اإىل  بواقعه  وترتقي  الإن�����س��ان  حياة  ج��ودة  تعزز  عملية  بحلول  وا�ستباقها 

م�ستوى طموحاته.
للثورة  الإم���ارات  برنامج  اأعمال  �سموه جانبا من  ل��دى ح�سور   ، ذل��ك  ج��اء 
وامل�ستقبل،  ال���وزراء  جمل�س  ���س��وؤون  وزارة  نظمته  ال��ذي  الرابعة  ال�سناعية 
نائب حاكم دبي  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  يرافقه �سمو 
ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل 
القدرات  بناء  اإىل  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  للثورة  الإم����ارات  برنامج  وي��ه��دف   .
للثورة  الإم����ارات  ا�سراتيجية  تطبيق  على  ال��ق��ادرة  الوطنية  وال��ك��ف��اءات 
ال�سناعية الرابعة، ما يدعم جهود الدولة يف توظيف التكنولوجيا املتقدمة 

لتحويل التحديات امل�ستقبلية اإىل فر�س واإجنازات.
دولة  حكومة  اإن  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
تكنولوجيا  وتوظيف  النوعية  اجلهود  كافة  ا�ستثمار  على  تعمل  الإم���ارات 

حلول  اإي��ج��اد  على  وتعمل  امل�ستقبل،  �سناعة  يف  الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
روؤيتنا  يحقق  مب��ا  التنموية  ال��ق��ط��اع��ات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات  مبتكرة 
امل�ستقبلية باأن تكون دولة الإم��ارات يف م�ساف ال��دول الأك��رث تقدما واأكر 
ال�سناعية  الثورة  لتكنولوجيا  امل�ستقبل ومركزاً  لت�سميم  العامل  خمتر يف 

الرابعة.
تكاتف  وتتطلب  بالتحديات  ومليئة  طويلة  رحلة  ه��ذه   «  : �سموه  واأ���س��اف 
اجلهود والطاقات الوطنية .. دولة الإمارات تعتمد على اأبنائها وكوادرها يف 
موا�سلة هذه الرحلة، وتوفر لهم الأدوات الازمة واآليات العمل التي تتبنى 
التجربة بنجاح  املتقدمة، وكل ما يتطلبه خو�س  والعلوم  امل�ستقبل  تقنيات 

وموا�سلتها يف طريق وا�سح وجلي نحو امل�ستقبل«.
وقال �سموه : لقد بداأنا منذ اإطاق ا�سراتيجية الثورة ال�سناعية الرابعة 
مرحلة جديدة يف العمل احلكومي، نتطلع اليوم اإىل تطويرها واحلفاظ على 
ا�ستمراريتها، وندرك اأن ذلك يتطلب تطوير مهارات فريق عملنا احلكومي 
لارتقاء مب�ستويات كفاءة الأداء، وننتظر من كافة اأع�ساء فريق العمل اأن 

يكثفوا جهودهم لن�سمن حتقيق النقلة املطلوبة اإىل حكومة امل�ستقبل.
وتابع �سموه : ان توظيف تقنيات الثورة ال�سناعية الرابعة واأدواتها يف متكني 
رئي�سياً  توجهاً  ميثل  تواجهها  التي  للتحديات  احللول  وابتكار  املجتمعات 

لدولة الإمارات وحمركاً جلهودها يف ت�سكيل معامل امل�ستقبل وتطوير العمل 
احلكومي مبا ي�سهم يف حتقيق اأف�سل النتائج ويعزز موقع الدولة بني الدول 

الرائدة يف هذا املجال عاملياً.
قطاعات  على  ال�سوء  الرابعة  ال�سناعية  للثورة  الإم���ارات  برنامج  و�سلط 
مفاهيم  وع��ل��ى  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ا�سراتيجية 
الثورة ال�سناعية الرابعة وكيفية تطورها يف امل�ستقبل، وزود امل�ساركني فيه 
باآليات واأدوات ا�ستك�ساف حتدياتها والفر�س التي تنطوي عليها، اإ�سافة اإىل 
املتميزة  ال��ازم��ة لا�ستفادة منها يف تقدمي اخل��دم��ات  وامل��ع��ارف  اخل��رات 

وامل�ساركة يف دعم تنفيذ ال�سراتيجية.
وهدف الرنامج اإىل متكني امل�ساركني من فهم اأ�سا�سيات الثورة ال�سناعية 
امل�ستقبل،  اأ�س�س  حيث:  م��ن  لا�سراتيجية  الأ�سا�سية  وامل��ح��اور  ال��راب��ع��ة، 
اإنتاجية امل�ستقبل، حدود امل�ستقبل، واإن�سان  اأمن امل�ستقبل، جتربة امل�ستقبل، 

امل�ستقبل.
اأك�سفورد جل�سات  وت�سمن الرنامج الذي مت تنظيمه بالتعاون مع جامعة 
افرا�سية للتعلم عن بعد جمعت نحو 60 من م�سوؤويل اجلهات الحتادية 
واملحلية واخلا�سة على مدار 6 اأيام وركزت على تزويد امل�ساركني باملهارات 
ال�سناعية  ل��ل��ث��ورة  الإم�����ارات  ا�سراتيجية  حم���اور  بتطبيق  ال��ع��اق��ة  ذات 

الرابعة.
وتناول الرنامج تاأثريات نظام الثورة ال�سناعية الرابعة على عمل اجلهات 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  متطلبات  وا�ستعر�س  املتعاملني،  م��ع  ت�سرفها  وكيفية 
احلديثة،  التقنيات  ا�ستخدام  م��ن  املجتمع  اأف���راد  متكني  واأه��م��ه��ا  ال��راب��ع��ة 

والركيز على منظومة القيم لا�ستفادة من طاقاتهم يف خدمة الب�سرية.
وكيفية  وم�ستقبلها  النا�سئة  التكنولوجيا  موا�سيع  اإىل  الرنامج  وتطرق 
ال�ستفادة منها يف تهيئة وتنمية اجليل القادم وحتديد الطرق التي ميكن 
من خالها للتكنولوجيات النا�سئة والثورة ال�سناعية الرابعة امل�ساهمة يف 

تطوير جودة وحياة اأفراد املجتمع.
العامليني من  والأك��ادمي��ي��ني  اخل���راء  م��ن  نخبة  التدريبي  ال��رن��ام��ج  ق��دم 
جامعة  يف  الأعمال  اإدارة  كلية  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ  وليامز  لوران�س  �سمنهم 
ال�سراتيجية  وبناء  التنفيذي  والتنظيم  التطوير  يف  املتخ�س�س  اأك�سفورد 
يف  املتخ�س�س  فينكاترامان  فينكات  ن.  والروفي�سور  القيادية،  وامل��ه��ارات 
كلية  يف  الأ�ستاذة  لن��غ  وت��رودي  والبتكار،  وال�سراتيجية  املعلومات  نظم 
ال�سراتيجي  ال�ست�سراف  يف  الباحثة  اأك�سفورد  جامعة  يف  الأع��م��ال  اإدارة 
يف  الإدارة  اأ�ستاذ  الب���ن،  ماكغراث  ج.  ديفيد  اإىل  اإ�سافة  وال�سيناريوهات، 

جامعة بو�سطن.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل   
البحر ماجد خمي�س  اأم�س يف جمل�س ق�سر  امل�سلحة  الأعلى للقوات  القائد  نائب 
اخلمريي اأول خريج اإماراتي من جامعة ال�سوربون ابوظبي يح�سل على الدكتوراه 
ال�سوربون  جامعة  مدير  ايرك  الرفي�سور  يرافقه  باري�س  ال�سوربون  جامعة  من 

ابوظبي.
وهناأ �سموه خال اللقاء اخلمريي حل�سوله على هذه ال�سهادة العالية ..معربا عن 
�سعادته وفخره ب�سعي اأبناء الوطن على نيل اأعلى الدرجات العلمية، موؤكدا �سموه 
وامليادين  املجالت  �ستى  يف  واملعريف  العلمي  والتح�سيل  التعليم  موا�سلة  اأهمية 
تتيح  التي  التي متلك اخلرات والقدرات  املوؤهلة  املواطنة  الكوادر  بناء  لدوره يف 
لها النخراط بكفاءة وفاعلية يف خمتلف مواقع العمل الوطني. من جانبه اأعرب 
ماجد اخلمريي عن �سعادته بلقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
..مثمنا الدعم املتوا�سل الذي تقدمه القيادة احلكيمة لطلبة الإمارات مما ي�سكل 

دافعا وحافزا ملوا�سلة درا�ساتهم العليا وال�ستمرار يف التفوق والتميز.
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اأخبـار الإمـارات

•• بوخار�ست- وام:

 التقى �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 
الرومانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال��ظ��ف��رة 
فيوريكا  م���ع���ايل  ام�������س  ب��وخ��ار���س��ت 
جمهورية  وزراء  رئ��ي�����س��ة  دان�����س��ي��ا 
اللقاء بحث  روم��ان��ي��ا. ج��رى خ��ال 
الإمارات  دولة  التعاون بني  عاقات 
تعزيزها  و�سبل  رومانيا  وجمهورية 
امل�سالح  ي���خ���دم  مب����ا  وت���ط���وي���ره���ا 
الإطاع  بجانب  للبلدين  امل�سركة 
الواعدة  ال�ستثمارية  الفر�س  على 
ال�ستثمارية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���س��ة 

والتجارية.
كما تناول اللقاء م�ستجدات الأو�ساع 
النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل  املنطقة  يف 
الإقليمية  الق�سايا  م��ن  ع��دد  جت��اه 
امل�سرك.  اله��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة 
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأك���د 
اأهمية العاقات بني دولة  اآل نهيان 
و�سبل  رومانيا  وجمهورية  الإم��ارات 
املجالت  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ت��ع��زي��زه��ا 
ك���اف���ة. م���ن ج��ان��ب��ه��ا رح���ب���ت معايل 
ال�سيخ  ب�����س��م��و  دان�����س��ي��ا  ف��ي��وري��ك��ا 

والوفد  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
زي�����ارة  اأن  اإىل  ..م�������س���رية  امل����راف����ق 
حر�س  ت��ع��ك�����س  ب���اده���ا  اإىل  ���س��م��وه 
ق���ي���ادت���ي ال���ب���ل���دي���ن امل�������س���رك على 
واللقاءات وموا�سلة  الزيارات  تبادل 
ت���ط���وي���ر ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة مبا 
وال�سعبني  البلدين  م�سلحة  يخدم 
ال�����س��دي��ق��ني. ح�����س��ر ال��ل��ق��اء معايل 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 

وزي���ر دول���ة و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور اأحمد 
الدولة  ���س��ف��ري  امل��ط��رو���س��ي  ع��ب��داهلل 
لدى بوخار�ست و�سعادة عي�سى حمد 
هيئة  رئي�س  �سمو  م�ست�سار  بو�سهاب 
ال��ه��ال الأح��م��ر الإم��ارات��ي و�سعادة 
مكتب  مدير  الظاهري  مطر  اأحمد 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف  مم��ث��ل 
الدرعي.  ع���ب���داهلل  خ����دمي  و����س���ع���ادة 
وح�������س���ره م���ن اجل���ان���ب ال���روم���اين 

جمل�س  رئي�س  دراق��ن��ا  ليفيو  معايل 
ت��ي��ودور ميلي�سكانو  ال��ن��واب وم��ع��ايل 
ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة ومعايل  وزي����ر 
ومعايل  النقل  وزي��ر  �سوفا  لو�سيان 
ب��ات��ري داي���ه وزي���ر ال��زراع��ة ومعايل 
م���ون���ي���ك���ا دوري�����ن�����ا وزي��������رة ال����دول����ة 
اندريا  و���س��ع��ادة  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
با�سرناك م�ست�سارة �سوؤون ال�سيا�سة 

اخلارجية.

» خليفة الرتبوية » تطلق الرنامج التعريفي والور�س التطبيقية لدورة 2019-2018 
•• اأبوظبي-وام:

الثانية ع�سرة جلائزة  انطلقت ام�س فعاليات الرنامج التعريفي للدورة 
وت�سمنت  اأبوظبي  يف  اجل��ائ��زة  مبقر   2019-2018 الربوية  خليفة 
تطبيقية مب�ساركة عدد من املحكمني والفائزين وكذلك اأع�ساء  ور�س   7
الهيئتني الإدارية والتدري�سية يف عدد من املوؤ�س�سات التعليمية يف الدولة. 
اأهمية هذا الرنامج الذي ميثل  اأمل العفيفي اأمني عام اجلائزة  واأك��دت 
ج�سر للتوا�سل بني الفائزين يف الدورات ال�سابقة واملر�سحني املحتملني يف 
الدورة احلالية اإذ تركز الور�س املقدمة على عدد من املجالت املطروحة 
يف الدورة احلالية والتي ت�ستهدف من خالها اجلائزة الو�سول اإىل عدد 
اأكر من املر�سحني �سواء يف املدار�س اأو املعاهد اأو اجلامعات اأو املوؤ�س�سات 

ذات العاقة بهذه املجالت.

اأن الرنامج التعريفي ميثل ا�سافة حيوية جلهود  اإىل  وا�سارت العفيفي 
اجلائزة يف التوعية املجتمعية بر�سالة واأهداف اجلائزة واملجالت املطروحة 
فئات  ت��ن��درج حتتها  9 جم��الت  ال���دورة احلالية ط��رح  تت�سمن  بها حيث 
متخ�س�سة. و ت�سمن الرنامج التعريفي ور�سة عمل جمال التعليم العام 
– الواعد ..  فئة املعلم ،ور�سة عمل جمال التعليم العام فئة املعلم املبدع 
وحتدث كا من الدكتور مزيد الن�سراوي ع�سو جلنة التحكيم يف اجلائزة 
ونادية �سعيد الكعبي وفاطمة �سعيد النعيمي الفائزتان يف دورة �سابقة حول 
البيئة املحفزة على الإبداع بالن�سبة للمعلمني، وكذلك جتارب الفائزتني 
يف تلبية املعايري اخلا�سة بهذه الفئة، وكيفية ا�ستفادة املر�سحني املحتملني 
الأداء  فئة  ور�سة  ال�سدد.. ويف  الربوي من جتربتهما يف هذا  امليدان  يف 
التحكيم  جلنة  ع�سو  الطنيجي  عبيد  من  كل  حتدث  املوؤ�س�سة  التعليمي 
املرر وهيام حممد حممد مدين من مدر�سة قطر  ومباركة بخيت �سيف 

الندى يف منطقة الظفرة عن املعايري اخلا�سة بهذه الفئة وكيفية تكامل 
مدر�سة  جتربة  عر�س  مع  للموؤ�س�سة  التعليمي  الأداء  يف  اجل��ودة  عنا�سر 
قطر الندى يف اإحدى املدار�س يف هذه الفئة. وقدمت بارعة �سليمان ع�سو 
اأك��دت خالها على  الهمم  اأ�سحاب  ور�سة عمل حول جمال  جلنة حتكيم 
اهتمام اجلائزة بهذه الفئة احليوية يف املجتمع وتخ�سي�س جمال يتعلق 
بدعم الإ�سهامات التعليمية والربوية واملبادرات وامل�ساريع املبتكرة لهذه 
الفئة من اأ�سحاب الهمم.. وقدمت الدكتورة جميلة خاجني ع�سو جلنة 
حتكيم ور�سة جمال التعليم وخدمة املجتمع تطرقت خالها اإىل املعايري 
التي ترتبط بهذا املجال كما ركزت على املعايري وال�سروط اخلا�سة لفئة 
الأ�سرة الإماراتية املتميزة.. وقدم الدكتور غامن الب�سطامي ع�سو جلنة 
ال��رب��وي للطفل  التاأليف  ور���س��ة عمل يف جم��ال  ال��ذي��ب  وذك���رى  حتكيم 
وت�سمنت الور�سة ت�سليط ال�سوء على الهتمام الذي توليه اجلائزة ب�ساأن 

التاأليف الربوي لاأطفال ودوره يف بناء �سخ�سية الطفل وتو�سيع مداركه 
وقدم الدكتور حممد عي�سى قنديل ع�سو اللجنة التنفيذية للجائزة ور�سة 
عمل حول جمال البحوث الربوية ا�ستعر�س خالها ال�سروط الواجب 
اتباعها يف اإجناز هذه البحوث بحيث تلبي املعايري املطلوبة لهذا املجال. 
و اختتم الرنامج بور�سة عمل حول جمال امل�ساريع والرامج التعليمية 
املبتكرة حتدث فيها كًا من الدكتور �سادق مدارج ع�سو جلنة التحكيم 
وعائ�سة عبداهلل الدربي ومرمي اأحمد البلو�سي، ورمي خليل الفوال حول 
ذوي  وتاأهيل  لرعاية  دبي  الهمم مبركز  لأ�سحاب  التقني  التعلم  م�سروع 
ح�سد  يف  املركز  هذا  بذلها  التي  اجلهود  الور�سة  وا�ستعر�ست   .. الإعاقة 
جائزة جمال امل�ساريع والرامج التعليمية املبتكرة يف دورة �سابقة، وكيفية 
يخدم  مبا  العاقة  ذات  النظرية  واملوؤ�س�سات  امل��راك��ز  مع  اخل��رات  تبادل 

م�سرية فئة اأ�سحاب الهمم على م�ستوى الدولة والوطن العربي.

حاكم ال�شارقة يلتقي رئي�س واأع�شاء احتاد كتاب واأدباء الإمارات
•• ال�سارقة-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأعلن 
املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ال��رئ��ي�����س ال��ف��خ��ري لحت���اد ك��ت��اب واأدب����اء 
الإم�����ارات، ع��ن اخ��ت��ي��ار ال�����س��اد���س والع�سرين م��ن م��اي��و م��ن ك��ل ع���ام، يوما 
للكاتب الإماراتي، والذي يوافق تاريخ تاأ�سي�س احتاد كتاب واأدباء الإمارات، 
اإ�سدارات وانتاجات  يتم فيه الحتفاء بالكاتب الإماراتي ومبا يقدمه من 
، وذلك بهدف  والأدبية  الثقافية  ال�ساحة  بها  اأدبية و�سعرية جديدة يرفد 
ن�سر وتعميق ثقافة الكتابة و�سناعة الن�سر والإنتاج الأدبي بني كتاب واأدباء 

الإمارات.
الإم��ارات��ي م�سدر  والكاتب  املثقف  اأن  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  واأك��د �ساحب 
من  للعامل  نقدمه  ونحن  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  واعتزاز  فخر 
خال ترجمة اإ�سداراته لينقل ال�سورة امل�سرفة عن دولته وليعرف العامل 

الوجه احل�ساري لدولة الإمارات.
جاء ذلك خال اللقاء الذي جمع �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سباح ام�س 

يف هيئة ال�سارقة للكتاب، برئي�س واأع�ساء احتاد كتاب واأدباء الإمارات.
ال�سيخ  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  ملقر  و�سوله  ل��دى  �سموه  ا�ستقبال  يف  وك��ان 
�سامل بن عبد الرحمن القا�سمي رئي�س مكتب �سمو احلاكم، و�سعادة اأحمد 
عبيد  حممد  و�سعادة  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  العامري  رك��ا���س  ب��ن 
ال�سايغ رئي�س احتاد  وال�سيافة، وحبيب  الت�سريفات  دائرة  الزعابي رئي�س 

كّتاب واأدباء الإمارات، الأمني العام لاحتاد العام لاأدباء والكّتاب العرب.

واأع�ساء  برئي�س  لقائه  م�ستهل  يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  ورح��ب 
اإدارة جديد  اإياهم على انتخاب جمل�س  احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات، مهناأ 
لاحتاد ومتمنياً لهم �سموه التوفيق والنجاح يف مهامهم، و بارك لهم مقر 

الحتاد اجلديد والواقع مقره يف هيئة ال�سارقة للكتاب.
اأن الثقافة تنمي الفكر مبختلف  اإىل  واأ�سار �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
اأن تكون  اأ�سكاله، واأننا نواجه خطرا ثقافيا يهدد هويتنا وثقافتنا، ويجب 
اإدارة  جمل�س  دور  �سموه  مبيناً  املجتمع،  متا�سك  نحو  مت�سارعة  جهودنا 
واأع�ساء احتاد كتاب واأدباء الإمارات من خال اإ�سداراته الثقافية والأدبية 
يف تر�سيخ قيم الإن�سان وروح املجتمع وتقاليده الأ�سيلة، واأن يكون للكتاب 

دور موؤثر وفعال ينقل هموم الوطن وطموحاته.
اإع��داد وتاأهيل اجليل  ولفت �سموه اإىل دور احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات يف 
اجلديد من الكتاب ال�سباب، من خال توفري الور�س والدورات والندوات، 
لدوره  واإع���داده  الن�سء  والهتمام بجيل  القراءة  وب��ذل اجلهود يف حتبيب 

املهم، وزيادة مداركه الفكرية والعلمية.
وبني �سموه على اأهمية دور الكتاب يف نقل هموم الوطن العربي، م�سدداً على 
اأن العامل العربي  األ يخرج الكاتب عن الأخ��اق والقيم العربية، وخا�سة 
اليوم مهدد يف ثقافته وهويته، وهو ما يتطلب منا ت�سافر جهود املوؤ�س�سات 

الثقافية والعلمية ملواجهة هذه املخاطر.
والدويل  العربي  ب��ريوت  لإح��ي��اء معر�س  م��ب��ادرة جديدة  اإىل  �سموه  ودع��ا 
للكتاب، ملا له من قيمه ثقافية وتاريخية للعامل العربي واملثقفني والأدباء 

العرب.

وك�سف �سموه عن عدد من املبادرات الثقافية وامل�ساريع الثقافية التي تبنتها 
اإمارة ال�سارقة من بينها تاأ�سي�س بيت ال�سعر يف لبنان، والذي �سيهم يف رفد 
الأدباء  من  مبدع  جيا  لنا  ويخرج  الأدبية  بالإ�سدارات  العربية  ال�ساحة 

واملثقفني اللبنانيني.
ولفت �سموه اإىل ان�ساء ال�سارقة ملجمع اللغة العربية يف ال�سارقة م�سريا اىل 
اأن هناك م�سروعا عربيا رائدا وهو املعجم التاريخي للغة العربية وياأمل اأن 

يتم اإجنازه خال �سنتني، ويبني املعجم جذور الكلمات واأ�سلها.
باحليادية  الل��ت��زام  على  الإم��ارات��ي��ني  والأدب���اء  للكتاب  كلمه  �سموه  ووج��ه 
واملو�سوعية وعدم التع�سب واحرام الثقافات واحل�سارات الأخرى، وعدم 
اإ�سدار،  من  انتاجه  يتم  ما  وج��وده  نوعية  ح�ساب  على  بالكمية  الن�سغال 
اإبراز �سخ�سيتهم املتميزة وب�سمتهم فيما يتم انتاجه من  اإياهم اإىل  داعياً 

اإ�سدارات اأدبية وعلمية.
والكتابة  ال��ق��راءة  يف  للوقت  الأم��ث��ل  ال�ستثمار  اأهمية  اإىل  �سموه  ودع��اه��م 
تكون  واأن  الكتاب  اختيار  ح�سن  على  وحثهم  والفكر،  العلم  م��ن  وال��ت��زود 

القراءة واعية ومنتقاه.
ورعايته  الإن�سان  و�سع  الذي  الثقايف،  ال�سارقة  م�سروع  اإىل  �سموه  وتطرق 
ركيزة اأ�سا�سية فيه، فاأوىل اهتماما كبرياً بكافة اأفراد املجتمع، منذ الن�سء 
اإىل اأن يكر يف ال�سن، وهو يحظى باهتمام ورعاية، كما تعمل الإمارة على 
املجتمع، كونهم عنا�سر  اأف��راد  الإعاقة بني  ك�سر احلواجز ودمج فئة ذوي 
فعالني وموؤثرين يف املجتمع، مما اأهل الإمارة لأن تكون “مدينة �سديقة 

لذوي الإعاقة احلركية والبر”.

وتوفري  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  به  والرقي  املجتمع  تطوير  اأن  �سموه  وب��ني 
احلياة الأف�سل لاأفراد املجتمع، يكون مبعرفة الواقع، ويف اإمارة ال�سارقة 
على  و�سنعمل  ومنطقة،  مدينة  كل  احتياجات  ملعرفة  اإح�����س��اءات  عمل  مت 

تلبية متطلباتها وحاجاتها.
جملة  اإ���س��دار  كانت  والتي  الأوىل  الإعامية  جتربته  عن  �سموه  وحت��دث 
اليقظة يف عام 1958، كما تطرق اإىل اإ�سدارته الأدبية وامل�سرحية، وعن 
اآخ��ر اإ���س��دارات��ه الأدب��ي��ة وه��ي رواي���ة ج��دي��دة، يكتب الف�سل الأخ���ري منها 

و�سرى النور قريباً.
وحول اهتمام �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة بال�سعر اأو بالرواية، قال �سموه 
اأنه يهتم ويكتب يف كل من ال�سعر والرواية، مبيناً �سموه اأن ال�سعر هو موهبة 
فطرية ولي�ست �سنعة ميكن اأن يتعلمها الإن�سان، وتختلف عن كتابة الرواية 

التي من املمكن اأن يتعلمها ويطورها و يبدع فيها الإن�سان.
تاريخية،  الرواية وثيقة  اعتبار  املمكن  �سوؤال مت طرحه هل من  على  ورداً 
للرواية، بع�سها من حم�س اخليال،  اأ�سناف  اأن هناك عدة  �سموه  ف�اأجاب 
وهناك نوع ممزوج بني الواقع واخليال، وبع�سها م�ستند اإىل وقائع تاريخية 

م�سريا �سموه اىل تطويع املوؤلف لهذه املعلومات لأن تكون فناً روائياً.
وب���دوره���م ت��ق��دم رئ��ي�����س واأع�����س��اء احت���اد ك��ّت��اب واأدب�����اء الإم������ارات، بال�سكر 
ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة على جهود �سموه الكبرية والرائدة يف دعم 
الثقافة العربية واحل��راك الثقايف، م�سريين اىل ما حتظى به ال�سارقة يف 
اأنهم �سيوا�سلون عملهم للم�سي قدماً يف رفع راية  هذا املجال، وموؤكدين 

الثقافة الإماراتية وتعريف الثقافات الأخرى بها. 

هيئة اخلدمة الوطنية تناق�س م�شاركة جمنديها �شمن برنامج متطوعي  اإك�شبو 2020 
•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اخلدمة  هيئة  ا�ست�سافت 
والح���ت���ي���اط���ي���ة ام�������س مب��ق��ره��ا يف 
ف��ري��ق ع��م��ل م���ن اك�سبو  اأب��وظ��ب��ي 
جمندي  م�ساركة  ملناق�سة   2020
برنامج  �سمن  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة 
وذلك   ،2020 اإك�سبو  املتطوعني 
بح�سور اللواء الركن طيار ال�سيخ 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
من  وع���دد  والحتياطية  الوطنية 
ال�����س��ب��اط وامل��دن��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
ال��رك��ن طيار  ال��ل��واء  واأك���د  الهيئة. 
ال�������س���ي���خ اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون بن 
الهيئة  ح��ر���س  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
اإك�����س��ب��و 2020  ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 

مب���ج���ن���دي اخل����دم����ة ال���وط���ن���ي���ة - 
باعتبارهم اأحد اأهم العنا�سر التي 
ت�سنع جناح هذا احلدث ال�ستثنائي 
اإب��راز معدن   -  ”2020 “اإك�سبو 
قيم  وجت�سيد  الإم���ارات���ي  الإن�����س��ان 
و ث��ق��اف��ة دول����ة الإم������ارات ومتكني 
املجتمع لرد اجلميل للوطن، وخلق 
اإك�سبو،  ل����زوار  ا�ستثنائية  جت��رب��ة 
القيم  اإىل جمموعة من  بالإ�سافة 
اأهمها اللتزام والحرام واملعرفة. 
 2020 اإك�سبو  عمل  ف��ري��ق  واأف����اد 
30 مهمة موكلة  اأك��رث من  بتوفر 
ل��ل��م��ت��ط��وع��ني م��ن��ه��ا خ���دم���ات كبار 
ال�سخ�سيات والت�سريفات وا�ستقبال 
وتنظيم  املعلومات  وتقدمي  ال��زوار 
بالإ�سافة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأح�����داث 
وي���ه���دف  ال���ت���ق���ن���ي.  ال�����دع�����م  اإىل 

متا�سيا مع تطلعات �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة مبدى 
التي  الوا�سعة  ال�ستثنائية  املكا�سب 
�سواء  الإم�����ارات  دول���ة  على  �ستعود 

القت�سادية اأو الجتماعية.
وثمن رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
على  القائمني  جهود  والحتياطية 
من  انطاقاً  ال�ستثنائي،  احل��دث 
اإك�سبو  بجعل  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  روؤي���ة 
اإم������ارات  جل��م��ي��ع  ح���دث���اً   2020
الدولة، ومن�سة للتوا�سل مع جميع 
الإمارات بهدف ا�سراك جميع فئات 
حكومية  م�ساركة  وتاأكيد  املجتمع 

يحتذى بها.
وت�سمنت اأهداف الرنامج اخلا�س 

برنامج متطوعي جمندي اخلدمة 
اىل   ،2020 اك�����س��ب��و  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
امل��ت��ط��وع��ني خ���رة عملية  اك�����س��اب 
غري م�سبوقة من خال الحتكاك 
امل�ستوى  ع��ل��ى  اخل�����رات  ب��اأف�����س��ل 
اخلدمة  منت�سبي  واإب����راز  ال��ع��امل��ي، 
والكفاءة  والح��ت��ي��اط��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
 25 من  لأك��رث  بها  يتمتعون  التي 
الفر�سة  واإت���اح���ة   ، زي�����ارة  م��ل��ي��ون 
اأمامهم للم�ساركة يف اأكر معر�س 
اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ع���امل،  يف  دويل 
التي  اخل��������رات  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة 
يكت�سبها منت�سبو اخلدمة الوطنية 
وت�����س��خ��ريه��ا لدعم  والح��ت��ي��اط��ي��ة 
ال��دول��ة يف ه���ذا احل���دث ال��ه��ام من 
خال املهام املختلفة �سمن برنامج 

املتطوعني.

رئي�س رومانيا وحمدان بن زايد يبحثان �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك
•• بوخار�ست-وام:

ا�ستقبل فخامة كاو�س يوهان�س 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة روم��ان��ي��ا �سمو 
ال�������س���ي���خ ح����م����دان ب����ن زاي�������د اآل 
منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان 
الزيارة  اإط����ار  وذل���ك يف  ال��ظ��ف��رة 
�سموه  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الر�سمية 

اإىل رومانيا.
ونقل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان لفخامة رئي�س رومانيا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حت��ي��ات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�ساحب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

معايل  اللقاء  ح�سر  والزده�����ار. 
الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر 
وزير دولة و�سعادة الدكتور اأحمد 
الدولة  �سفري  املطرو�سي  عبداهلل 
ل��دى ب��وخ��ار���س��ت و���س��ع��ادة عي�سى 
ب��و���س��ه��اب م�����س��ت�����س��ار �سمو  ح��م��د 
رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
الإم���ارات���ي و���س��ع��ادة اأح��م��د مطر 
ال���ظ���اه���ري م���دي���ر م��ك��ت��ب ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة 

خدمي عبداهلل الدرعي.
كما ح�سره من اجلانب الروماين 
م�ست�سار  اأوري�سكو  بقدان  �سعادة 
اخلارجية  ل���ل�������س���وؤون  ال���رئ���ي�������س 
م�ست�سار  ان������دري  دان  و����س���ع���ادة 
ال��رئ��ي�����س ل�����س��وؤون ال��ع��اق��ات مع 

اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
املزيد  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته 

من التطور والزدهار.
ال�سبل  بحث  اللقاء  خ��ال  ج��رى 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب���ت���ع���زي���ز ال����ع����اق����ات 
التعاون  اأوج��ه  وتطوير  الثنائية 
امل�سرك التى تعود على البلدين 

و�سعبيهما باخلري والنفع.
وجهات  اجل���ان���ب���ان  ت����ب����ادل  ك���م���ا 
الق�سايا  م��ن  ع���دد  ال��ن��ظ��ر جت���اه 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام 

امل�سرك .
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
الإم���ارات  دول��ة  حر�س  نهيان  اآل 
على تعزيز اأوجه التعاون امل�سرك 

ال��وزراء حاكم دبي »رعاه  جمل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  و����س���اح���ب  اهلل« 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة ومتنيات �سموهم 
جلمهورية رومانيا و�سعبها مزيدا 

من التقدم والنماء.
وحمل فخامة الرئي�س الروماين 
�ساحب  اإىل  حتياته  نقل  �سموه 
اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
»رع���اه اهلل« و�ساحب  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

عن  �سموه  معربا   .. رومانيا  م��ع 
الزيارة يف  اأن ت�سهم هذه  اأمله يف 
ال�سداقة  عاقات  وتعزيز  تنمية 
بها  والرتقاء  امل�سرك  والتعاون 

اإىل م�ستوى طموحات البلدين .
من جانبه رحب فخامة كاو�س 
يوهان�س رئي�س جمهورية رومانيا 
ب�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن زايد 
بالعاقات  ..م�����س��ي��دا  ن��ه��ي��ان  اآل 
واحلر�س  البلدين  بني  الثنائية 
امل�ستمر على تعزيزها وتوطيدها 

يف املجالت كافة.
واأ���س��اد مب��ا حققته الإم����ارات من 
بف�سل  �ساملة  ح�����س��اري��ة  نه�سة 
..متمنيا  الر�سيدة  قيادتها  روؤي��ة 
التقدم  م����ن  امل����زي����د  ل�����اإم�����ارات 

القت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  ال��رئ��ي�����س 
و�سعادة  الجتماعية  وال�سيا�سات 

ال�سلطات العامة واملجتمع املدين 
م�ست�سار  �ستيفان  كازمن  و�سعادة 

الدولة  م�ست�سارة  بر�سان  دانيا 
لإدارة العاقات العامة.

حمدان بن زايد ورئي�شة وزراء رومانيا يبحثان 
عالقات التعاون الثنائية يف املجالت كافة

حمريه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
عمري راما افتاب ، الفلبني   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)4348824( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

05540009449

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / ار�سى داجاليا 
الفلبني     ، ري�������س  دل����و�����س 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A4851939P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0561206862

فقدان جواز �شفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ����س���وف���ي���ا 
اثيوبيا   ، ت���ك�������س���و  دارب����������ز 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )3426304(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���و/ م��اف��ني هارىل 
الفلبني   ، ف��رين��ان��دي��ز  ب����ادوا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EC3225870(- يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك ت�شدر قرارا باإن�شاء جمل�س ا�شت�شاري لالأطفال

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأ�سدرت 
رئي�سة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 
الأ�سرية قرارا باإن�ساء جمل�س ا�ست�ساري لاأطفال يكون تابعا ملكتب الأمني 

العام للمجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة.
ياأتي القرار مبنا�سبة مرور خم�سة ع�سر عاما على تاأ�سي�س املجل�س الأعلى 

لاأمومة والطفولة يف 30 من �سهر يوليو 2003.
وجاء يف مقدمة قرار �سموها اأنه انطاقا من اأهداف واخت�سا�سات املجل�س 
الأعلى لاأمومة والطفولة ووفقا لقانون اإن�سائه وحتقيقا لاأهداف التي 
للطفولة  الوطنية  ال�سراتيجية  على  وب��ن��اء  الطفل  ق��ان��ون  عليها  ن�س 

وهي  الطفولة  حلماية  مرابطة  حم��اور  اأرب��ع��ة  اعتمدت  التي  والأم��وم��ة 
البقاء والنماء واحلماية وامل�ساركة وتنفيذا للتزام الدولة مببداأ امل�ساركة 
واملخططني  القرار  �سانعي  م�ساعدة  عليه  يرتب  ال��ذي  لاأطفال  كحق 
على اإعداد خطط عمل وبرامج تنفيذية ت�ستهدف الأطفال واليافعني من 
املجل�س  اإن�ساء  من  الهدف  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  العمرية  الفئات  خمتلف 
اإن�ساء  ت��ق��رر  فقد  للطفولة..  الوطنية  وال�سراتيجية  الطفل  وق��ان��ون 

جمل�س ا�ست�ساري لاأطفال على النحو التايل.
ين�ساأ باملجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة جمل�س ا�ست�ساري لاأطفال من 
اأطفال دولة الإم��ارات العربية املتحدة من ذوي املواهب املتميزة  عدد من 
قابلة  �سنوات  ملدة ثاث  الدولة  اإم��ارات  الهمم من خمتلف  اأ�سحاب  ومن 
للتجديد ملدد مماثلة ويتم الر�سيح لع�سوية هذا املجل�س وفقا للطريقة 

التي يراها املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة حمققه للم�سلحة العامة 
ومبا يحقق الهدف من اإن�ساء املجل�س ال�ست�ساري لاأطفال.

ويعر�س الأمني العام على املجل�س ال�ست�ساري الرامج والفعاليات املتعلقة 
فيها �سرورة  التي يرى  احل��الت  لأخ��ذ وجهة نظره يف  الطفولة  بق�سايا 
لذلك ويخت�س املجل�س ال�ست�ساري لاأطفال يف اإبداء راأيه كلما طلب منه 
وثقافيا  تعليميا و�سحيا  والطفولة  بالأمومة  املتعلقة  امل�سروعات  ذلك يف 
واجتماعيا وامل�ساهمة يف ن�سر الوعي بني الأطفال باأن�سطة املجل�س وبحقوق 
لاأطفال  ال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س  ح�سور  وي��ج��وز  الإم��ارات��ي  الطفل 
توجه  التي  احل��الت  ويف  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  اجتماعات 
خطة  والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  و�سي�سع  للح�سور  له  الدعوة 

لختيار اأع�ساء املجل�س ال�ست�ساري لاأطفال.

الأعلى  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  ال��ف��ا���س��ي  ع��ب��داهلل  ال����رمي  وو���س��ف��ت 
لاأمومة والطفولة قرار �سمو “ اأم الإم��ارات “ باإن�ساء جمل�س ا�ست�ساري 
والطفولة  لاأمومة  الأعلى  املجل�س  برامج  نوعية يف  نقلة  باأنه  لاأطفال 
التي ت�ستهدف الأطفال ب�سفة خا�سة .. م�سرية اإىل اأن القرار �سيعمل على 
تطوير نه�سة براجمية اأكرث حيوية وتفاعا مع اأفكار الأطفال وتطلعاتهم 
لاأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  اأن  ال��ف��ا���س��ي  ال���رمي  واأك����دت  امل�ستقبل.  ن��ح��و 
وو�سع  ب��الأط��ف��ال  اله��ت��م��ام  تكثيف  اإىل  ال��ط��رق  بكل  �سي�سعى  والطفولة 
برامج ت�ستهدفهم وعقد ندوات ودورات بهدف اإتاحة الفر�سة لهم للتفاعل 
اأنف�سهم واعطاءهم احلرية الكاملة يف التعبري عما يجول بخاطرهم  مع 
لإ�سعارهم باهتمام الدولة واملجتمع بهم من خال توفري البيئة املائمة 

التي تعطيهم الثقة باأنف�سهم والأخذ بتطلعاتهم نحو امل�ستقبل.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال ال�صيانة والتاأهيل ل�صاطئ البطني

اأكرث من 912 األف زائر ل�شاطئ البطني منذ يناير وحتى الآن
•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي من  توا�سل بلدية مدينة 
اأعمال  املدينة  مركز  بلدية  خال 
ال�سيانة والتاأهيل ل�ساطئ البطني 
الإجن����از  فيها  ن�سبة  بلغت  وال��ت��ي 
هذه  انطلقت  98.75%  ،حيث 

الأعمال يف �سهر اإبريل 2018 .
وي���اأت���ي ه���ذا امل�����س��روع ح��ر���س��ا من 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى رفع 
البطني  ���س��اط��ئ  زوار  ر���س��ا  ن�سبة 
وال������ت������ي ت����ع����د م������ن ����س���م���ن اأه������م 

مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اأب���وظ���ب���ي ح��ق��ق��ت ال�������س���دارة على 
برفعها  الأو���س��ط  ال�سرق  م�ستوى 
�ساطئ���ي  على  الأزرق  العلم  �سارة 
و�ساطئ  وال���ب���ط���ني،  ال��ك��ورن��ي�����س 
ال����ب����ط����ني ل����ل���������س����ي����دات، و����س���اط���ئ 
امتياز  ب��اأب��وظ��ب��ي وه���و  ال���اج���ون 
امل��ع��اي��ري واخلدمات  ع��امل��ي��ة  ي��وؤك��د 
اأبوظبي  ���س��واط��ئ  ع��ل��ى  امل��ق��دم��ة 
ومف�سلة  اأك��ي��دة  وجهة  جعلها  م��ا 
اأو  زائ��را  اأبوظبي  يق�سد  من  لكل 

مقيما.

ا�ستبدالها  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ل���ل���زوار، 
نهاية �سهر �سبتمر اجلاري. 

تلبي  ومن منطلق توفري خدمات 
املجتمع  اأف����راد  اح��ت��ي��اج��ات  جميع 
ممرات  اإن�����س��اء  مت  فئاته  مبختلف 
لأ�سحاب الهمم يف كا ال�ساطئني، 
لهم  ال�سعادة  وذلك بهدف حتقيق 
اإىل  و�سهولة  ي�سر  بكل  وو�سولهم 

جميع مناطق ال�ساطئ .
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وك�����س��ف��ت 
اإقبال  ت�سهد  اأبوظبي  �سواطئ  اأن 
املواطنني  م���ن  ال��ن��ظ��ري  م��ن��ق��ط��ع 

كافة  توفري  خ��ال  من  اأولوياتها 
ال�ساطئ  اخلدمات ملرتادي مرافق 
اأف�����س��ل املعايري  ي��ت��واف��ق م���ع  مب���ا 

واملمار�سات العاملية.
امل�سروع  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأف����������ادت 
على  امل�ساة  ب��اط  ا�ستبدال  �سمل 
�سور  وا�ستبدال  ال�ساطئ،  ام��ت��داد 
البطني  ل�����س��اط��ئ  ال��ن��خ��ي��ل  ���س��ع��ف 
ال�سيدات  ���س��اط��ئ  وت���زوي���د  ال���ع���ام، 
بالإ�سافة  ج���دي���د،  ���س��ع��ف��ي  ب�����س��ور 
الت�ساميم  كافة  من  النتهاء  اإىل 
والإر�سادية  التعريفية  ل��ل��وح��ات 

اأبوظبي  وزوار  وال�سياح  واملقيمني 
ن������ظ������را ل�����ل�����خ�����دم�����ات امل����ت����ق����دم����ة 
اأبوظبي  ���س��واط��ئ  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
املعايري  اأف�����س��ل  م���ع  وامل��ت��ط��اب��ق��ة 
ال�سواطئ  بيئة  حيث  م��ن  العاملية 
النقية ومياهها ال�سافية، وخدمات 
والطبيعة  وال�������س���ام���ة،  الأم�������ن 

ال�ساحرة ل�سواطئ اأبوظبي.
 واأكدت البلدية اأن �ساطئ البطني 
يناير  م��ن��ذ  ا���س��ت��ق��ب��ل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
املا�سي وحتى نهاية اأغ�سط�س اأكرث 

من 912 األف زائر  .

انطالقًا من م�صوؤولياتها الجتماعية والإن�صانية وبالتزامن مع »عام زايد«

مليون دولر من »الأن�شاري لل�شرافة« ل� »اليوني�شيف«  لدعم الأمهات وحديثي الولدة يف اليمن
•• دبي-الفجر:

لل�سرافة«  »الأن���������س����اري  وق���ع���ت   
اتفاقية مع منظمة الأمم املتحدة 
لتقدمي  »اليوني�سيف«  للطفولة 
�سبيل  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون 
حت�سني م�ستوى الرعاية ال�سحية 
واخل������دم������ات ال���ط���ب���ي���ة امل���ق���ّدم���ة 
حديثي  والأط������ف������ال  ل����اأم����ه����ات 
امل�ست�سفيات  من  اإثنني  يف  ال��ولدة 
احلكومية الرئي�سية يف اليمن، مبا 
ي�سب يف خدمة اجلهود الإن�سانية 
والإغاثية والتنموية التي تقودها 
دولة الإمارات وبالتزامن مع »عام 

70 حالة  م��ن  اأق���ل  اإىل  الأم���ه���ات 
100،000 مولود حي  وفاة لكل 
و�ستلعب   .2030 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
مبادرة »الأن�ساري لل�سرافة« دوراً 
داعما يف حت�سني الو�سع الإن�ساين 
اليمن،  يف  امل���ت���ده���ور  وال�����س��ح��ي 
21 مليون  اأكرث من  حيث يحتاج 
م�ساعدات  اإىل  اليمن  يف  �سخ�س 
اإن�سانية عاجلة، وهناك حوايل 15 
مليون �سخ�س بحاجة اإىل خدمات 
الأ�سا�سية.  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
»الأن�ساري  ب�����اأّن  ال���ذك���ر  وي���ج���در 
اأطلقت  ق����د  ك����ان����ت  ل���ل�������س���راف���ة« 
والرامج  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 

الدولة  روؤي���ة  م��واك��ب��ة  اإىل  ت��ه��دف 
من  انطاقا  الر�سيدة،  وقيادتها 
حر�سنا على تفعيل وتر�سيخ ثقافة 
دور  واإب��راز  الجتماعية  امل�سوؤولية 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف امل�����س��اه��م��ة يف 
املجتمعية.«  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���رام���ج 
اآدم، ممثل  الطيب  ق��ال  من جهته 
»ي�سّرنا  »ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف«:  منظمة 
توقيع هذه التفاقية اخلريية مع 
واحدة من كرى املوؤ�س�سات املالية 
ال��رائ��دة يف دول���ة الإم�����ارات، حيث 
�ستتيح لنا التفاقية مع »الأن�ساري 
لل�سرافة« اإمكانية تقدمي خدمات 
اليمن.  يف  متكاملة  �سحية  رعاية 

زايد«. 
وق������ال حم���م���د ع���ل���ي الأن���������س����اري، 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال����رئ����ي���������س 
»نهدف  ل��ل�����س��راف��ة«:  »الأن�������س���اري 
م�����ن خ������ال ه������ذه امل������ب������ادرة اإىل 
اإي��ج��اب��ي وتقدمي  ت���اأث���ري  اإح������داث 
ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  امل�ساعدة 
ال�����ذي ي���ع���اين م���ن ن��ق�����س ح����اد يف 
ال��غ��ذاء وال����دواء ع��ر ت��اأم��ني كافة 
اخل�����دم�����ات ال���ط���ب���ي���ة وال����رع����اي����ة 
 10 لأك��رث من  ال�ساملة  ال�سحية 
يف  ون��ح��ن  ط��ف��ل.  و500  اأم  اآلف 
»الأن�ساري لل�سرافة« ملتزمون يف 
تطبيق خطتنا ال�سراتيجية التي 

 257 اأن  اإىل  ال��درا���س��ات  ت�سري  اإذ 
األف امراأة حامل يعانون �سعوبات 
مراكز  اإىل  ال���و����س���ول  يف  ك���ث���رية 
الرعاية ال�سحية اخلا�سة بالولدة 
يف حالت الطوارئ، يف حني يزداد 
ا�ستمرار احلرب  مع  �سوءا  الو�سع 
ال�سحية  امل��راف��ق  ق���درة  وت�سعف 
الأ�سا�سية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  على 
كما   « وامل���ت�������س���رري���ن.  ل��ل��م��ر���س��ى 
تتطلع �سركة الأن�ساري لل�سرافة 
من خال التفاقية، اإىل امل�ساهمة 
املتحدة  الأمم  اأه����داف  حتقيق  يف 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
ال��ع��امل��ي��ة لوفيات  ال��ن�����س��ب��ة  خ��ف�����س 

املتعلقة  ال����رام����ج  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ودعم  وال�سحة  التعليم  بقطاعات 
كما  املختلفة.  اخلريية  اجلمعيات 

�سملت  والج��ت��م��اع��ي��ة،  اخل���ريي���ة 
برامج تقدمي الدعم املادي لاأ�سر 
املحتاجة واأ�سحاب الهمم، والأيتام 

ق�سايا  دع����م  يف  ال�����س��رك��ة  ت��ن�����س��ط 
يف  الطبيعية  وال���ك���وارث  الإغ���اث���ة 

خمتلف مناطق العامل.

تخريج 38 منت�شبًا ب�شرطة اأبوظبي يف 
دورة حماية الرتاث الثقايف

العني للتوزيع تطلق مبادرة 
نرا�س املعرفة 

•• اأبوظبي-الفجر:

تخ�س�سية،   ت��دري��ب��ي��ة  دورة  اأب���وظ���ب���ي،  ���س��رط��ة  ن��ف��ذت 
مب�ساركة 38 منت�سباً بعنوان »حماية الراث الثقايف«، 
اجلنائية  والتحقيقات  التحريات  م��دي��ري��ة  يف  ��ق��دت  عمُ
ب��ق��ط��اع الأم����ن اجل��ن��ائ��ي، ب��اإ���س��راف م��درب��ني م��ن اإدارة 
الإيطايل  الع�سكري  ال��درك  يف  الثقايف  ال��راث  حماية 

»الكارابنيريي«. 
املديرية  امل��زروع��ي، مدير  اأح��م��د  ع��م��ران  العقيد  واأك���د 
وتطوير  تاأهيل  على  اأبوظبي  �سرطة  حر�س  بالإنابة، 
ت�سهم  نوعية،  دورات  يف  واإحلاقهم  املنت�سبني،  مهارات 
الوجه  على  الوظيفية  والواجبات  باملهام  النهو�س  يف 
الأكمل، وتتما�سى مع اأف�سل املمار�سات العاملية يف �ستى 

املجالت، منها حماية الإرث الثقايف. 
رك��زت يف مو�سوعاتها على  كيفية  ال���دورة  اأن  واأو���س��ح 
احل���ف���اظ الأم���ن���ي ع��ل��ى ال�����راث ال��ث��ق��ايف م���ن خمتلف 
اجلوانب، ويف خمتلف الظروف والأح��وال، واأ�سهمت يف 

تر�ّسيخ املفاهيم ال�سرطية احلديثة باأ�سلوب متميز. 
وقال الرائد را�سد حممد املهريي، رئي�س ق�سم ال�سرطة 
ال�سياحية يف »املديرية«، خال توزيع �سهادات التخريج، 
ل�سيما  امل��ن��ت�����س��ب��ني،  مت��ك��ني  يف  اأ���س��ه��م��ت  ال�������دورة  اإن 
العملي  باأدائهم  لارتقاء  ال�سياحية،  ال�سرطة  عنا�سر 
مع  يتما�سى  مبا  ال�سرطية،  اخل��دم��ات  اأف�سل  وتقدمي 
واإبراز  الثقايف،  امل��وروث  الدولة يف حماية  ا�سراتيجية 
والراثية،  الوطنية  املنجزات  على  احلفاظ  يف  �سجلها 

والنهو�س بال�سياحة املحلية.

•• العني-وام:

املعرفة  “نرا�س  مبادرة  للتوزيع  العني  �سركة  اأطلقت 
اأف�سل  وت��ع��ل��م  ال��ت��م��ي��ز  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  اإىل  “الهادفة 
ا�ست�سافة  خ����ال  م���ن  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
امل��ع��ارف واخل���رات  اأ���س��ح��اب  اأ���س��خ��ا���س متميزين م��ن 
حكومة  م�ستوى  على  التميز  ج��وائ��ز  على  احلا�سلني 

اأبوظبي.
با�ست�سافة  املعرفة  ن��را���س  م��ب��ادرة  ال�سركة  وا�ستهلت 
املهند�س غامن �ساح القا�سم احلائز على و�سام املوظف 
امل��ت��م��ي��ز يف جم���ال ال��ف��ئ��ة ال��ف��ن��ي ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف جائزة 
ابوظبي لاأداء احلكومي املتميز وي�سغل من�سب مدير 
الإم��ارات للطاقة  والهند�سة يف موؤ�س�سة  ال�سامة  دعم 

النووية حيث ا�ستعر�س ق�سة جناحه واملراحل التي مر 
بها يف خمتلف جوانب التميز يف منظومة عمل حكومة 
اأب��وظ��ب��ي واجل���ه���ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا.. ك��م��ا ا���س��ت�����س��اف��ت يف 
اللقاءات التالية في�سل اجلابري من �سندوق معا�سات 
و�سام  على  واحلائز  اأبوظبي  لإم��ارة  التقاعد  ومكافاآت 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  جم��ال  يف  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
و�سام  على  احلائزة  احلمادي  ن��وف  و  ال�سرافية  للفئة 
غري  للفئة  املتعاملني  اإ�سعاد  جم��ال  يف  املتميز  املوظف 

الإ�سرافية.
وت�سعى العني للتوزيع من خال مبادرة نرا�س املعرفة 
الت�س�ابق  ت�سكيل نقط�ة انطاق نحو ميدان وا�س�ع م�ن 
ثقاف�ة  وجتذي�ر  والعط�اء  التميز  م�ن  املزيد  لتحقي�ق 

الإب�داع والبت�كار والتمي�ز.

وفاة �شخ�شني واإ�شابة 5 يف حادث انفجار اإطار حافلة على �شارع ال�شيخ را�شد بدبي
•• دبي-الفجر: 

ت����ويف ���س��خ�����س��ان )رج�����ل وام������راأة( 
باإ�سابات  اآخ��������رون   5 واأ����س���ي���ب 
تراوحت بني الب�سيطة واملتو�سطة، 
ان���ح���راف حافلة  وذل����ك يف ح����ادث 
�سارع  ام�س على  رك��اب وق��ع �سباح 
ال�سيخ را�سد بالجتاه اإىل دبي قبل 

نفق القرهود.
وق����ال ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي غ����امن مدير 
اإدارة  اإن  امل��رق��ب��ات،  �سرطة  م��رك��ز 
م����رك����ز ال����ق����ي����ادة وال�������س���ي���ط���رة يف 
تلقت  للعمليات،  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
دقيقة  و42   9 ال�ساعة  يف  ب��اغ��ا ً
ب��وق��وع ح���ادث م����روري على  يفيد 
الفور  وع��ل��ى  را���س��د،  ال�سيخ  ���س��ارع 
الإنقاذ  وف���رق  ال���دوري���ات  انتقلت 
احل�����ادث،  م���وق���ع  اإىل  والإ����س���ع���اف 
كانت  ���س��غ��رية  ح��اف��ل��ة  اأن  ليتبني 
اإىل  اإ����س���اف���ة  اأ����س���خ���ا����س   7 ت���ق���ل 

ب�سرورة اللتزام ب�سامة املركبات 
واإ�ساح  دوري��ة  ب�سورة  وفح�سها 
الأعطال فيها ل�سيما فيما يخ�س 
الإط��ارات نظرا خلطورة احلوادث 
ال�سالح  انفجار غري  الناجمة عن 
ع��ن��ه م��ن تدهور  م��ن��ه��ا، وم���ا ينتج 

وانحراف للمركبات.
ك��ل من  احل���ادث  اإىل موقع  انتقل 
نائب  �سامل  اأح��م��د  عي�سى  العقيد 
والنقيب  امل��رق��ب��ات،  م��رك��ز  م��دي��ر 
املناوب،  ال�سابط  البلو�سي  جا�سم 
واملازم اأول عادل الها�سمي رئي�س 
ق�����س��م ال�����س��ج��ل امل������روري، وامل����ازم 
ال���ب���ل���و����س���ي من  اهلل  ع���ب���د  خ���ب���ري 
اإىل جانب  ال�سري وامل��رور،  جمل�س 
العامة  الإدارة  م����ن  خم��ت�����س��ني 
���س��رط��ة دبي،  ل��ل��ن��ق��ل والإن����ق����اذ يف 
الإ�سعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�س�سة 
وهيئة الطرق واملوا�سات وبلدية 

دبي لإجراء الازم على الطريق.

وفاة  عن  اأ�سفر  مما  اإن���ارة،  وعمود 
رج����ل وام�������راأة ف�����ورا، واإ����س���اب���ة 4 
ركاب من الن�ساء باإ�سابات ب�سيطة، 

ال�سائق قد انحرفت على الطريق 
اطاراتها  اإح����دى  ان��ف��ج��ار  نتيجة 
ا�سمنتي  ب��ح��اج��ز  وا����س���ط���دام���ه���ا 

ورج�����ل ب��اإ���س��اب��ة م��ت��و���س��ط��ة، ومت 
نقلهم اإىل م�ست�سفى را�سد بدبي.

ووجه العميد علي غامن ال�سائقني 

الأمريي: اعتماد املعايري املوحدة للم�شت�شفيات خطوة متقدمة نحو روؤية الإمارات 2021  
•• اأبوظبي-وام :

للمعايري  اأم�س  ال���وزراء  جمل�س  اعتماد  �سكل 
احلكومية  للم�ست�سفيات  امل���وح���دة  ال��وط��ن��ي��ة 
حتقيق  يف  واأ�سا�سية  هامة  خطوة  واخل��ا���س��ة، 
روؤية الإمارات 2021 بتوفري خدمات �سحية 
اأف�سل  تتوافق مع  عالية  وذات جودة  متكاملة 
الأمريي  اأم��ري  للدكتور  وفقا  العاملية  املعايري 
املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وكيل  م�ساعد 
ل�سوؤون �سيا�سات ال�سحة العامة والراخي�س.

ال�����س��ح��ي��ة تعد  ال���رع���اي���ة  اأن  الأم������ريي  واأك�����د 
دولة  العمل احلكومي يف  اأول��وي��ات  اأب���رز  اأح��د 
المارات العربية املتحدة انطاقا من تاأثريها 
والبناء  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  دف���ع  الإي���ج���اب���ي يف 
امل�ستدامة وتعزيز ال�ستقرار الجتماعي لكافة 

املواطنني واملقيمني على اأر�سيها.
املوحدة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اع��ت��م��اد  اإن  وق����ال 
ي�سكل  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة  للم�ست�سفيات 
اإجنازا جديدا للقطاع ال�سحي يف الدولة الذي 
يحظى برعاية واهتمام القيادة الر�سيدة وعلى 
راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”.
بها  خ�س  ت�سريحات  يف   - الم���ريي  واأو���س��ح 
وكالة اأنباء الإمارات “وام” - اأن هذه املعايري 
التفاق عليها وحت�سريها من قبل جميع  مت 
ا�سراف  وحت���ت  ال��دول��ة  يف  ال�سحية  ال��ه��ي��ئ��ات 
وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، وقد مت ال�ستناد 
العاملية،  املعايري  واأرق��ى  اأف�سل  اىل  و�سعها  يف 

يف  ���س��ك  ب��ا  �سي�ساهم  تطبيقها  ف����اإن  ل��ذل��ك 
املقدمة  ال�سحية  الرتقاء مب�ستوى اخلدمات 

بالدولة.
الوطنية  املعايري  تطبيق  نطاق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
العامة  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  ك���اف���ة  ي�����س��م��ل  امل���وح���دة 
والعيادات  الواحد  اليوم  جراحة  وم�ست�سفيات 
املتخ�س�سة واملراكز ال�سحية ومراكز التاأهيل، 
لتخ�سي�س  م��وا���س��ف��ات  ع��ل��ى  ت�����س��ت��م��ل  وه����ي 
ك��ل تخ�س�س من  والأق�����س��ام يف  ال��غ��رف  حجم 
التخ�س�سات الطبية بالإ�سافة اىل املوا�سفات 
اجلراحية  والق�سام  العمليات  بغرف  اخلا�سة 

والعاجية الأخرى.
وبح�سب المريي.. تن�س املعايري املوحدة على 
املفرو�س تواجدها يف كل  الأ�سا�سية  املتطلبات 
كذلك  الطبية،  وال��وح��دات  الأق�سام  من  ق�سم 
يجب  ال��ت��ي  الطبية  التخ�س�سات  على  تن�س 
امل�ست�سفيات  اق�سام  من  ق�سم  كل  يف  تتوفر  ان 
العيادات  او  ال��واح��د  ال��ي��وم  ال��ع��ام��ة وج��راح��ة 

واملراكز ال�سحية ومراكز التاأهيل.
وعر الأمريي عن ثقته يف اأن تطبيق املعايري 
احلكومية  للم�ست�سفيات  امل���وح���دة  ال��وط��ن��ي��ة 
م�ستوى  ت���ط���وي���ر  يف  ���س��ي�����س��اه��م  واخل���ا����س���ة 
اخلدمات الطبية املقدمة على م�ستوى الدولة، 
امل�ست�سفيات  م��ن  م��زي��د  ح�سول  �سيدعم  كما 
الذي  الأم��ر  ال��دويل  العتماد  الإماراتية على 
العاجية  ال�سياحة  برنامج  يعزز فر�س جناح 
يف الدولة وقدرتها على ا�ستقطاب املر�سى من 

خمتلف دول املنطقة والعامل.

امل��رك��ز الأول عاملياً يف  وحت��ت��ل دول���ة الإم����ارات 
اللجنة  م��ن  املعتمدة  ال�سحية  من�ساآتها  ع��دد 
ال�سحية  املن�ساآت  لعتماد  امل�سركة  الدولية 
ال�سحية  امل��ن�����س��اآت  ع��دد  جت���اوز  حيث   ،JCI
 213 اجل��اري  العام  بداية  مع  عاملياً  املعتمدة 
من�ساأة، وبن�سبة 79،5 باملائة من اإجمايل عدد 

املن�ساآت.
وت�سري الأرقام اإىل وجود تطور اإيجابي �سريع 
بخ�سو�س ح�سول املن�ساآت ال�سحية الإماراتية 
على العتماد الدويل، حيث ارتفع عدد املن�ساآت 
 2008 ع����ام  يف  م��ن�����س��اأة   11 م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
مما   ،2018 ع����ام  يف  م��ن�����س��اآه   213 ل��ت��ب��ل��غ 
اخلدمات  حت�سني  جهود  وجدية  اأهمية  يوؤكد 
قدما  وال�سري  ال��دول��ة،  يف  وجودتها  ال�سحية 
املن�سود يف ح�سول جميع  الهدف  نحو حتقيق 
العتماد  على  الإم����ارات  يف  ال�سحية  املن�ساآت 

الدويل يف العام 2021.
الإم����ارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  وتتطلع 
اإىل  ي�ستند  �سحي  نظام  تطبيق  اإىل   2021
احلكومة  تعمل  حيث  العاملية،  املعايري  اأع��ل��ى 
على  املحلية  ال�سحية  الهيئات  م��ع  بالتعاون 
اعتماد كافة امل�ست�سفيات احلكومية واخلا�سة، 
وفق معايري وطنية وعاملية وا�سحة من ناحية 
تقدمي اخلدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي، 
تر�سيخ  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة  ت��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا 
واأمرا�س  معدل  وتخفي�س  الوقائي،  اجلانب 
احلياة  بنمط  املتعلقة  والأم��را���س  ال�سرطان، 
كال�سكري والقلب، لتحقيق حياة �سحية وعمر 

مديد.
م�ستوى  تقليل  اإىل  الوطنية  الأجندة  وت�سعى 
ان��ت�����س��ار ال��ت��دخ��ني، وت��ط��وي��ر ج��اه��زي��ة النظام 
واملخاطر  الأوب�����ئ�����ة  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ال�����س��ح��ي 
يف  الأف�����س��ل  الإم����ارات  دول���ة  لتكون  ال�سّحية، 

جودة الرعاية ال�سحية بحلول 2021.
اأداء  وو���س��ع��ت ح��ك��وم��ة الإم��������ارات م���وؤ����س���رات 
مقابل  اأدائ���ه���ا  لقيا�س   “  KPIs  “ رئي�سية 
2021، وهي: عدد  الأه��داف املن�سودة يف عام 
 100 لكل  وال�سرايني  القلب  اأم��را���س  وفيات 
امل�سابني  ال�����س��ك��ان  ون�سبة  ال�����س��ك��ان،  م��ن  األ���ف 
يعانون  الذين  الأطفال  ون�سبة  ال�سكري،  بداء 
من ال�سمنة، ومتو�سط العمر ال�سحي املتوقع، 
وم�ستوى انت�سار تدخني اأي من منتجات التبغ، 
وعدد وفيات اأمرا�س ال�سرطان لكل 100 األف 
من ال�سكان ،ون�سبة املن�ساآت ال�سحية امل�ستوفية 
الرعاية  ج�����ودة  وم���وؤ����س���ر  الع���ت���م���اد،  مل��ع��اي��ري 
ال�سحية، وعدد الأطباء املمار�سني لكل 1000 
واملمر�سات  امل��م��ر���س��ني  وع����دد   ، ال�����س��ك��ان  م��ن 

املمار�سني لكل 1000 من ال�سكان.
الإمارات  دول��ة  يف  ال�سحي  القطاع  وي�ستحوذ 
امليزانية الحتادية ففي  ن�سبة مهمة من  على 
اأكتوبر 2015، اعتمد جمل�س الوزراء م�سروع 
املالية  ال�سنة  ع��ن  ل��احت��اد  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة 
درهم  م��ل��ي��ار   48،5 بلغت  بتكلفة   2016
ال�سحي على  ال��ق��ط��اع  وب����دون ع��ج��ز، وح��ظ��ي 
مليار   3.38 ي��ع��ادل  م��ا  اأي   ،7.9% ن�سبة 

درهم اإماراتي.



الثالثاء  18   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12430  
Tuesday   18   September   2018  -  Issue No   12430

06

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

املن�سوري  طار�س  �سعادة  ا�ستقبل 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب����ي، وف����داً من 
�سعادة  برئا�سة  املجتمع  تنمية  هيئة 
املدير  ج��ل��ف��ار  ع���ب���دال���ك���رمي  اأح���م���د 
ب�ساأن  املجتمع،  تنمية  لهيئة  ال��ع��ام 
ال���ت���ي تخ�س  امل���وا����س���ي���ع  م��ن��اق�����س��ة 
امل��ج��ت��م��ع يف ن���ط���اق الأ�����س����رة، وذل���ك 
يف اإط�����ار ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ك��ام��ل بني 
واأف�سل  اخل��رات  وتبادل  املوؤ�س�سات 
اجلهات  جميع  يخدم  مبا  املمار�سات 
بح�سور  اخل��دم��ات،  اأف�سل  لتقدمي 
احلو�سني  خ���ال���د  ال��ق��ا���س��ي  ����س���ع���ادة 
ال�سخ�سية،  الأح��وال  حمكمة  رئي�س 
اإب��راه��ي��م احل��و���س��ن��ي املدير  وال�����س��ي��د 
العدل  ال��ك��ات��ب  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حممد  وال�سيد  والتنفيذ،  والت�سوية 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ب��ي��ديل 

اإدارة الدعاوى.
املن�سوري  طار�س  �سعادة  اأ�سار  حيث 
التعاون  الزيارة يف تعزيز  اأهمية  اإىل 
مع هيئة تنمية املجتمع، وا�ستعرا�س 
اأوجه التعاون بني املوؤ�س�سات والدوائر 
احل���ك���وم���ي���ة ل���ت���ع���زي���ز ال�������س���راك���ات 
بالعمليات  والرتقاء  ال�سراتيجية 

املقدمة  واخل������دم������ات  امل���������س����رك����ة، 
للمتعاملني، وقد مت مناق�سة الأمور 
املثلى  وال���ط���رق  ب��امل��ج��ت��م��ع،  املتعلقة 
على  مبني  متعا�سد  بناء جمتمع  يف 
الأ�سر  تعتر  اإذ  والتفاهم،  الح��رام 
اخللية الأوىل يف ج�سم املجتمع حيث 
يتحقق معنى احلياة الجتماعية بكل 
اأبعادها. ومت مناق�سة بع�س املوا�سيع 
ال���ت���ي ت��خ�����س امل���ج���ت���م���ع والأ������س�����رة، 
ك��ق�����س��اي��ا احل��ج��ر ع��ل��ى ك��ب��ار ال�سن، 

الأ�سر  وتوعية  الأ���س��ري،  والإ���س��اح 
ال���زواج،  على  واملقبلني  وامل��ت��زوج��ني 
املقبلني  لإل��زام  الت�سريعات  وتطوير 
التثقيفية،  ل���ل���دورات  ال������زواج  ع��ل��ى 
اللكروين  ال��رب��ط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
املجتمع،  تنمية  وهيئة  املحاكم  ب��ني 
بيانات ذكية  وم�سروع تطوير قاعدة 
ل�سجات الزواج والطاق، وترخي�س 
من  الجتماع  ح�سر  الجتماعيني. 
هيئة تنمية املجتمع كًا من: �سعيد 

اأحمد الطاير املدير التنفيذي لقطاع 
الجتماعي،  وال��ت��ط��وي��ر  التخطيط 
ال��ه��ا���س��م��ي املدير  وال��دك��ت��ور حم��م��د 
والتمكني  املنافع  لقطاع  التنفيذي 
امل���ايل، وح��ري��ز امل��ر ب��ن ح��ري��ز املدير 
والرعاية  التنمية  لقطاع  التنفيذي 
الجتماعية، والدكتورة علياء حميد 
القا�سمي خبري املدير العام، والدكتور 
مدير  احل��م��ادي  حممد  العزيز  عبد 

اإدارة التاحم الأ�سري.

 •• عجمان ـ الفجر 

ب��رع��اي��ة وح�����س��ور م��ع��ايل ال�سيخ 
�سعيد  ب������ن  م�����اج�����د  ال�����دك�����ت�����ور 
ال��ن��ع��ي��م��ي، رئ��ي�����س دي�����وان حاكم 
اخلريجني  مكتب  نّظم  عجمان، 
وبالتعاون  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  يف 
منتدى  اخل��ري��ج��ني  جمل�س  م��ع 
خريجي جامعة عجمان 2018، 
احتفالت  ���س��م��ن  ي���اأت���ي  وال�����ذي 
على  عاما   30 مب��رور  اجلامعة 

اإن�سائها.
للدكتور  ب��ك��ل��م��ة  امل���ن���ت���دى  ب������داأ 
اجلامعة،  مدير  ال�سغري،  ك��رمي 
الكرمي  ب��احل�����س��ور  ف��ي��ه��ا  رّح����ب 
وعّر  واخلريجات،  واخلريجني 
وف��خ��ره بخريجي  اع���ت���زازه  ع��ن 
معظم  يف  و���س��ف��رائ��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
ال���ع���امل، وال���ذي���ن جتاوز  ب���ل���دان 
خريج  األ�������ف   36 ال�������  ع�����دده�����م 
وي������ن������ح������درون من  وخ�����ري�����ج�����ة 
عدد  وي���ع���م���ل  ج��ن�����س��ي��ة،   101
م��ن��ا���س��ب رفيعة  م��ن��ه��م يف  ك��ب��ري 
القطاعني  موؤ�س�سات  يف  وقيادية 
الدولة  داخ�����ل  واخل���ا����س  ال���ع���ام 

وخارجها.
وا���س��ت��ع��ر���س ال���دك���ت���ور ك����رمي يف 
التي  املتميزة  الإجن�����ازات  كلمته 
حتقيقها،  اجل��ام��ع��ة  ا���س��ت��ط��اع��ت 
قائمة  اإىل  ان�����س��م��ام��ه��ا  وم��ن��ه��ا 
اأف�����س��ل اجل���ام���ع���ات، ل��ي�����س فقط 

ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول�����ة الإم�������ارات 
العامل  يف  ب��ل  فح�سب،  واملنطقة 
جامعة  ��ّن��ف��ت  ���سمُ ف��ق��د  ب���اأ����س���ره. 
اأف�سل  ب��ني  م��ن  م��وؤخ��ًرا  عجمان 
جامعة عامليا، ومن بني   1000
اأقل  150 جامعة عمرها  اأف�سل 
م�ستوى  على  عاما  خم�سني  م��ن 
لت�سنيف  وف��ق��ا  وذل����ك  ال���ع���امل، 
موؤ�س�سة QS العاملية املتخ�س�سة 

يف ت�سنيف اجلامعات. 
برنامج  ح�������س���ول  اإىل  م�������س���ريا 
بكالوريو�س ال�سيدلة يف اجلامعة 
على �سهادة من جمل�س العتماد 
يف   ACPE ال�سيديل  للتعليم 

الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
الهيئات  اأرق����ى  ي��ع��د م��ن  وال����ذي 
يف  ال�����س��ي��ديل  للتعليم  امل��ع��ت��م��دة 
املنتدى  جل�سة  ب��داأت  ثم  العامل. 
اإ�سراء  اخل��ري��ج��ة  اأدارت���ه���ا  ال��ت��ي 
اإدارة  ك��ل��ي��ة  خ���ري���ج���ة  ����س���اه���ني، 
الأعمال، وتعمل حاليا م�ست�سارة 
دويل،  وبروتوكول  مهني  اإتيكيت 
و���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اخل��ري��ج��ني : 
حم��م��د ع��ط��ا رج���ب، خ��ري��ج كلية 
مدير  من�سب  وي�سغل  الهند�سة، 
للتقنية  ال��ن��ج��اة  دار  ���س��رك��ة  ع���ام 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال���ط���ب���ي���ة 
ها�سم،  �سامل  وها�سم  ال�سعودية، 
ال��ه��ن��د���س��ة، ويعمل  ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج 
العوي�س  ل�����س��رك��ة  ع���ام���ا  م���دي���را 
علي،  لبيد  و�سابرين  القاب�سة، 
الأع���م���ال،  اإدارة  ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ة 
يف  عامة  م��دي��رة  من�سب  وت�سغل 
لتنظيم  ال��ط��وي��ل  ف��ادي��ة  ���س��رك��ة 
ونيفني  والفعاليات،  املهرجانات 
رب��ح��ي ال��غ��راب��ل��ي، خ��ري��ج��ة كلية 
وتعمل  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الآن ن��ائ��ب م�����س��اع��د ال��رئ��ي�����س يف 

م�سرف ال�سارقة الإ�سامي.
وامل�ساركات  امل�����س��ارك��ون  وحت���دث 
ب���دءا من  ع��ن ق�س�س جن��اح��ه��م، 
التخرج  ث���م  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
والتدرج  العمل،  �سوق  وحت��دي��ات 
ال��وظ��ي��ف��ي ح��ت��ى ال���و����س���ول اإىل 
موؤ�س�سات  يف  رف��ي��ع��ة  م��ن��ا���س��ب 
التخ�س�سات.  خمتلفة  و�سركات 
بني  ال����ن����ق����ا�����س  ب�������اب  ف����ت����ح  ومت 
املنتدى  ج��ل�����س��ة  يف  امل�������س���ارك���ني 
�سمن  العمل  تناولت  واحل�سور 
والظروف  اجلامعي،  التخ�س�س 
والتي  باخلريج  حتيط  ق��د  التي 
ب��ه للعمل يف تخ�س�س  ت��ن��اأى  ق��د 
خمتلف، بالإ�سافة اإىل املقابات 
املهنية،  واخل����رات  ال�سخ�سية، 
والطموحات امل�ستقبلية واإمكانية 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ه��ا وج��ع��ل��ه��ا واق���ع 

ملمو�س.
الدكتور  ال�سيخ  معايل  ق��ام  وق��د 
النعيمي،  ����س���ع���ي���د  ب�����ن  م����اج����د 
وال������دك������ت������ور ك�������رمي ال�������س���غ���ري، 
واخلريجات  اخلريجني  بتكرمي 

امل�ساركني يف املنتدى.

••العني-وام:

اآل نهيان يف ال��دورة الثانية  �سارك معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
ال�سحراء احل��ارة مبنطقة  رم��ال  “الرم�سي” على  لفعالية حتدي 
من  مت�سابق   800 م�ساركة  �سهدت  والتي  العني  مدينة  يف  النباغ 
التي   - الفعالية  ح�سر  واأطفال.  ورج��ال  ن�ساء  املختلفة  اجلن�سيات 
اأقيمت بالتعاون مع نادي رحالة الإمارات وجمعية الإمارات لرعاية 
وبر الوالدين - ال�سيخ اأحمد بن حمدان بن حممد اآل نهيان وعو�س 
حممد بن ال�سيخ جمرن والدكتور اأحمد اآل �سودين .. فيما �سهدت 
اأبوظبي وبلدية العني  م�ساركة كبرية لرعاة احلدث ومنهم �سرطة 
اآل  ت��راث الإم���ارات. واأ���س��اد معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون  ون��ادي 

�سحية  حياة  تبني  يف  لأهميتها  الفعالية  يف  امل�ساركة  بحجم  نهيان 
اإيجابية وتعزيز الهتمام بالأن�سطة البدنية والريا�سية التي متنح 
القوة وال�سحة وت�ساعد على اأداء الأعمال بحيوية .. م�سريا اإىل اأن 
ارتفاع م�ستوى الوعي املجتمعي بهذه الأن�سطة ال�سحية و�سط اأجواء 
التحدي يف درج��ات ح��رارة عالية مل ت��وؤد اإىل ع��زوف امل�ساركني عن 
تخطي ال�سعاب لتاأكيد امل�ساركة ودعم جناح الفعالية.  وكرم معايل 
املوؤ�س�سات  اإىل  �سكره  وق��دم  احل��دث  رع��اة  بن طحنون  �سعيد  ال�سيخ 
احلكومية وال�سركات على دعم الفعالية وتقدمي كل املعطيات التي 
ودعم  املوؤ�س�سات  لهذه  املجتمعي  ال��دور  من  انطاقا  جناحها  تعزز 
الرامج التي تخدم املجتمع.. فيما ت�سلم معاليه درعا تذكارية من 

اللجنة املنظمة للحدث تقديرا حلر�سه على رعايته ودعم جناحه.

�شعيد بن طحنون ي�شارك يف حتدي »الرم�شي« بالعني 

•• اأبوظبي-الفجر:

 بحثت موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل 
نهيان لاأعمال اخلريية والإن�سانية 
اآفاق التعاون امل�سرك مع املفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال�����س��ام��ي��ة 
اأهدافها  اإط��ار  يف  وذل��ك  الاجئني، 
على  ح�سورها  تعزيز  اإىل  الرامية 
امل�ساريع  ورف����د  امل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى 
اخل����ريي����ة وال���ت���ن���م���وي���ة ال����ت����ي من 
امل�ستفيدين  على  تنعك�س  اأن  �ساأنها 
والأن�سطة  امل���ب���ادرات  خم��ت��ل��ف  م��ن 
الإن�����س��ان��ي��ة، وذل�����ك ب��ال��ت��زام��ن مع 

مبادرة »عام زايد«.
ج����اء ذل����ك خ����ال اج��ت��م��اع ع��ق��د يف 
بح�سور  ب��اأب��وظ��ب��ي،  املوؤ�س�سة  مقر 
توبي هارورد مدير مكتب املفو�سية 

ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����اأمم  ال�����س��ام��ي��ة 
ال���اج���ئ���ني ل����دى دول�����ة الإم�������ارات، 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه حممد  ك����ان يف  وال������ذي 
�سعيد القبي�سي مدير اإدارة امل�ساريع 
والرامج يف املوؤ�س�سة، حيث ت�سمن 
اللقاء ا�ستعرا�ساً لأن�سطة املفو�سية 
واملحلي  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى 
والط�����اع ع��ل��ى ال��ف��ر���س ال��ت��ي من 
بني  الثنائي  التعاون  تعزيز  �ساأنها 
ف��ي��م��ا يتعلق  وب��خ��ا���س��ة  اجل��ان��ب��ني، 

بق�سايا الاجئني يف املنطقة.
واأكد �سعادة حمد �سامل بن كردو�س 
العامري مدير عام موؤ�س�سة زايد بن 
�سلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية 
حري�سة  املوؤ�س�سة  اأن  والإن�����س��ان��ي��ة، 
ع��ل��ى ع��ق��د ه����ذه ال���ل���ق���اءات وبحث 
تعزيز  �سبيل  يف  امل�ستقبلية  الآف���اق 

الإم�������ارات، واحلفاظ  دول����ة  م��ك��ان��ة 
ال��رائ��د، ومبا  الإن�ساين  دوره��ا  على 
ين�سجم مع روؤية املغفور له باإذن اهلل 
اهلل  »طيب  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
ث��راه« التي تركز على دعم تطلعات 
واإغاثة  ال��ع��ون  ي��د  ال�����س��ع��وب، وم���د 

امللهوفني واملحتاجني.
املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  كردو�س  بن  واأ���س��ار 
تر�سيخ  ���س��ب��ي��ل  يف  ج���ه���داً  ت��دخ��ر  ل 
حتقيق  ن��ح��و  ت�سعى  ال��ت��ي  ر�سالتها 
من  ال���دويل  ال�سعيد  على  التنمية 
برامج خريية  واإدارة  اإط��اق  خال 
واإن�سانية ت�سهم يف تعظيم اأثر دولة 
خمتلف  يف  وح�����س��وره��ا  الإم��������ارات 
املجالت، وذل��ك من خال عاقات 
واجلهات  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 

الدولية والإقليمية  واملحلية. 

ق�سية  اأن  ك����ردو�����س  ب����ن  واع����ت����ر 
الاجئني تعتر من الق�سايا امللحة 
وال���ت���ي ت�����س��ت��دع��ي اه��ت��م��ام خمتلف 
الأط���راف واجل��ه��ات، ملا تتطلبه من 
وامل�ساعدات  العاجل  ال��دع��م  توفري 
حياتهم  حت�����س��ني  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 
ومتكينهم من ال�ستمرار يف العطاء 
والتي  بهم  املحيطة  ال��ظ��روف  رغ��م 

دفعت ملغادرة منازلهم واأوطانهم.
الإم���ارات  دول���ة  »اإن  �سعادته:  وق���ال 
والإن�سانية(  و)زاي��د اخلريية  عامة 
توفري  يف  فاعًا  دوراً  لعبت  خا�سة 
ملختلف  الإ����س���اف���ي���ة  امل�������وارد  ودع�����م 
م�ستوى  ع���ل���ى  امل���ح���ت���اج���ة  ال���ف���ئ���ات 
العامل بهدف التغلب على التحديات 
الإن�����س��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة، وذل���ك عر 
بناء ال�سراكات بني القطاعني العام 

ملختلف  احللول  وتوفري  واخل��ا���س، 
امل�ستفيدين«.

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال ت���وب���ي ه�������ارورد، 
ال�سامية  امل��ف��و���س��ي��ة  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
ل�����س��وؤون الاجئني  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
بالإمارات العربية املتحدة: »يف هذه 
ال��ف��ر���س��ة ال��ط��ي��ب��ة، ومب��ن��ا���س��ب��ة عام 
موؤ�س�سة  مع  التعاون  ي�سعدنا  زاي��د، 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لاأعمال 
للتخفيف  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل���ريي���ة 
والنازحني  ال��اج��ئ��ني  م��ع��ان��اة  م��ن 
ال��ع��امل. حيث تدعو اجلمعية  ح��ول 
امل���ت���ح���دة لنهج  ل�����اأمم  ال��ع��م��وم��ي��ة 
الأزمة  م��ع  للتعامل  �سمولية  اأك��رث 

الإن�سانية احلالية«.
واأ������س�����اف ه���������ارورد: ي���ت���وج���ب على 
والقطاع  امل���ت���ح���دة  الأمم  وك������الت 

واملوؤ�س�سات  واجل��م��ع��ي��ات  اخل���ا����س 
املجتمع،  يف  �سوًيا  العمل  اخل��ريي��ة 
امل��غ��ف��ور له  روؤي����ة  م��ع  مب��ا يتما�سى 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  م��وؤ���س�����س 
امل��ت��ح��دة. وح�����س��ر الج��ت��م��اع ع���دداً 
م��ن امل�����س��وؤول��ني م��ن ك��ا اجلانبني 
م�ست�سارة  ك��دك��وي  م��ي  بينهم  م��ن 

املفو�سية،  يف  اخلارجية  العاقات 
وك���اري���ن عطايا  ���س��ي�����س��ان،  ورام�����ي 
م���ن ���س��راك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 

املفو�سية.

بح�صور مدير مكتب املفو�صية لدى الدولة وعدد من امل�صوؤولني

»زايد اخلريية والإن�شانية« تبحث اآفاق التعاون مع »مفو�شية الأمم املتحدة لالجئني«

�صمن احتفالت اجلامعة مبرور 30 عاما على اإن�صائها

منتدى خريجي جامعة عجمان يناق�س »ق�ش�س جناح«

مدير عام حماكم دبي ي�شتقبل وفدًا 
من هيئة تنمية املجتمع

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/4083 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- الفار�س لتجارة قطع غيار الجهزة الكهربائية موؤ�س�سة فردية  جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/3/6  يف الدعوى 
املذكورة اعاه ل�سالح/ �سركة اخلليج للتمويل )�س م خ( )فرع ل�سركة( بالزام املدعي عليها 
( مبلغ 39334754 درهم )ثاثمائة وثاثة  للتمويل  للمدعية )�سركة اخلليج  ت��وؤدي  بان 
وت�سعون الف وثاثمائة و�سبعة واربعون درهم واربعة وخم�سون فل�س( والفائدة بواقع %9 
ال�سداد ف�سا  �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2017/12/13 وحتى متام 
عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ.  
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�ستئناف  قابا  احل�سوري  مبثابة  حكما 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
يف الدعوى رقم 2018/944 جتاري جزئي

الفجرية  بنك   / املدعي  وكيل   ، القانونية   وال�ست�سارات  للمحاماة  احلكمة  بيت   / ال�سادة 
الوطني - �س م ع - املقامة من املدعي / بنك الفجرية الوطني - �س م ع - �سد املدعي عليه 
الأول / �سامر ودهيل للتجارة  العامة - م م ح ، املدعي عليه الثاين / كاناكا لليت بودار - 
املدعي عليه الثالث / �سركة دا�سوف خلدمات حقول النفط - ذ م م ، املدعي عليه الرابع / 
اأنه مت   ، اليازية خليفة املري  بهجوان دهاماجي جاواجي - نعلن نحن اخلبري احل�سابي/ 
تعيننا من حمكمة ال�سارقة املوقرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة 
يف الدعوى املذكورة اعاه - كما نعلن املدعي عليه الأول والثاين حل�سور اجتماع اخلرة 
املقرر له جل�سة يوم الأربعاء  املوافق 2018/9/26  ال�ساعة 4.30 ع�سرا - مبقر مكتب اخلبري 
الكائن ببناية و�سل بزن�س �سنرال ، مكتب رقم 702 منطقة بور�سعيد ، ديرة ، دبي ، بجانب 

�سركة املاحة العربية فاك�س : 97142997739  ، هاتف : 97142997711   
اخلبري احل�شابي / اليازية خليفة املري 

اإعـــالن اإجتمــاع اخلبـــرة

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2172  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- فرونت لين للتجارة ذ.م.م 2- راكي�س كومار جويل بن كي�سان �ساهد 
3- اغروتك�س م.د.م.�س 4-جاي كي�سان اجاروال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  دبي(  الوطني )فرع  الفجرية 
عليهم بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )293.680( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق الواقع يف:2015/12/8 وحتى ال�سداد والر�سوم 
ال�ساعة   2018/9/19 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف 
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 بثاثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان ملكية عقار  
فقدت �سهادة ملكية عقار رقم 745 

 با�سم/الن�ساري للتطوير العقاري ذ م م  
�سادرة من دائرة الرا�سي والأماك يرجى 

ممن يعرث عليها ت�سليمها  لدى دائرة الأرا�سي 
والأماك  او اقرب مركز �سرطة بالمارات. 
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة – 

لطيفة جابر

عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رعاية   حتت 
بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية 
جمل�س  رئي�س  ال��دويل،  التعاون  و 
انطلقت  الإم����ارات،  موؤ�س�سة  اإدارة 
التعليمي  بينونة  جممع  يف  اليوم 
الظفرة  مب��ن��ط��ق��ة  زاي�����د  مب��دي��ن��ة 
الإم���ارات  موؤ�س�سة  لتقى  ممُ اأع��م��ال 
ال�سنوي لل�سباب حتت �سعار »اإر�ساد 

ومتكني قادة امل�ستقبل«.
نهيان  ال�سيخ  امللتقى معايل  افتتح 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 
خالد  بنت  لبنى  ال�سيخة  ومعايل 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س��ة ج��ام��ع��ة زاي���د 
و�سعادة حممد العبار رئي�س �سركة 
و����س���ع���ادة ميثاء  ال��ع��ق��اري��ة  اإع���م���ار 
احلب�سي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
الإمارات وعدد من كبار امل�سوؤولني 
ال�سباب  ب���ق�������س���اي���ا  وامل����ه����ت����م����ني 
ال�ستثمار  جم���الت  يف  واخل����راء 

واأعيان منطقة الظفرة.
على  والأك���ر  الأّول  امللتقى  ويعد 
ويناق�س  الظفرة  منطقة  م�ستوى 
توؤثر  ال��ت��ي  الرئي�سية  الجت��اه��ات 
ال�سباب  ت��ن��م��ي��ة  م�����س��ت��ق��ب��ل  ع���ل���ى 
يف  لل�سباب  املن�سود  ال��دور  وكذلك 
�����س��ت��دام يف  اإح�����داث اأث���ر اإي��ج��اب��ي ممُ

املجتمع.
كما يمُعد املمُلتقى اأكر جتمع �سبابي 

ت�����س��ه��ده م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة حيث 
ال�����س��ب��اب من  اإ����س���راك  ي��ه��دف اإىل 
جميع اأنحاء الدولة ورفع كفاءاتهم 
ي�ستطيعون من  وتزويدهم مبنر 
واإحداث  قدراتهم  تطوير  خاله 
وم�ستدام  اإيجابي  اجتماعي  تاأثري 
ف�������س���ًا ع����ن اإع�����داده�����م ل���دوره���م 

�ستقبل. املن�سود كقادة للممُ
وال���ق���ى م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اآل نهيان الكلمة الفتتاحية 
للملتقى اأ�سد فيها بدور ال�سباب يف 
املحوري  وب���ال���دور  املمُ�ستقبل  ب��ن��اء 
الذي تلعبه املوؤ�س�سات مثل موؤ�س�سة 
التعاون  بل  �سمُ تعزيز  يف  الإم����ارات 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
ومت���ك���ني ال�����س��ب��اب واإ����س���راك���ه���م يف 
م�������س���رية ال��ت��ن��م��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأث����ر 

اإيجابي م�ستدام.
ال�سيخ  م���ع���ايل  اأك������د  ج��ه��ت��ه  م����ن 

�سلطان بن طحنون اآل نهيان ع�سو 
املجل�س التنفيذي ، الع�سو املنتدب 
متكني  ان   « الإم��������ارات   مل��وؤ���س�����س��ة 
اأولويات  راأ����س  على  ي��اأت��ي  ال�سباب 
نعمل على  لذا  الإم���ارات،  موؤ�س�سة 
لدورهم  الأمثل  بال�سكل  اإعدادهم 
�����س��ت��ق��ب��ل كما  امل��ن�����س��ود ك���ق���ادة ل��ل��ممُ
نعمل على الو�سول اإىل اأكر عدد 
��ك��ن م��ن ال�سباب لإ���س��راك��ه��م يف  مممُ

املمُبادرات والرامج التي تمُ�ساعدهم 
تلف  خممُ يف  ال������دور  ب���ه���ذا  ل��ل��ق��ي��ام 

القطاعات«.
موؤ�س�سة  لتقى  ممُ اأن  معاليه  واأك���د 
��ه��م من  ممُ لل�سباب ج���زٌء  الإم�����ارات 
عملية متكني ال�سباب وذلك لدوره 
ت���وف���ري م��ن�����س��ة جتمع  ال����ب����ارز يف 
امل�ستقبل،  ق��ادة  املمُبتكرين،  �سبابنا 
��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���س��ة ال��ت��ف��اع��ل مع  وتمُ

اخلراء يف خمتلف املجالت«.
ال�سيخة  معايل  اأك��دت  جانبها  من 
لبنى بنت خالد القا�سمي » اإن دولة 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأولت 
يف  ال�سباب  بتنمية  بالغاً  اهتماماً 
امل����راح����ل وج��ع��ل��ت منهم  خم��ت��ل��ف 
م�سرية  يف  ح���ق���ي���ق���ي���ون  �����س����رك����اء 
ظل  يف  وذل���ك  والتطوير  التنمية 
ل�ساحب  ال�����س��ام��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
عليهم  ال��ي��وم  ال�سباب  ف���اإن  ل��ذل��ك 
م�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية لإح������داث فرق 
يف  ف��ق��ط  لي�س  وم��ل��م��و���س  حقيقي 
ال�سخ�سية  وحياتهم  عملهم  اإط��ار 

ولكن للمجتمع والوطن«
معاليها  جل�سة  خ���ال  ذل���ك  ج���اء 
عنوان  حت��ت  امللتقى  يف  احل��واري��ة 
م�سوؤولية  املمُ�ستقبل،  وبناء  »قيادة 

ال�سباب«.
ال�سباب  حتلي  اأن  معاليها  واأك���دت 
بل  يكفي،  ل  وال�سهادات  باملوهبة 
باملمُثابرة  ال�����س��اب  يت�سلح  اأن  يجب 
لتحقيق  ج��ه��ده  ق�����س��ارى  وي��ب��ذل 
امل�سار  واتخاذ  املتتابعة  الإجن���ازات 

زدهر. �ستقبل ممُ ال�سحيح نحو ممُ
امل�سوؤولية،  حتمل  م��ب��ادئ  وب�����س��اأن 
القائد،  �سفات  اأهم  باعتبارها من 

القا�سمي  ل��ب��ن��ى  ال�����س��ي��خ��ة  اأك�����دت 
يمُ�ساعد  ال�سباب  على  العتماد  اأن 
جرد  فبممُ مت��ك��ي��ن��ه��م،  ع��م��ل��ي��ة  يف 
كنهم  ميمُ ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ي�����س��ع��روا  اأن 
واتخاذ  ع��ظ��ي��م��ة  اأ����س���ي���اء  حت��ق��ي��ق 
ق�����رارات ���س��ائ��ب��ة وي��ف��ك��رون خارج 
امل�سوؤوليات  ال�سندوق لتنفيذ تلك 
اأكمل وجه. وتناولت معاليها  على 
ال�سعوبات  ع��ن  اجلل�سة  خ��ت��ام  يف 
خال  يوجهونها  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
ووجهت  والعمل  التعليم  م��راح��ل 
اأي  ملواجهة  العملية  الن�سائح  لهم 

�سعوبات تواجههم يف امل�ستقبل.
احلب�سي  م��ي��ث��اء  ���س��ع��ادة  واأع���ل���ن���ت 
ملوؤ�س�سة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
الإم������������ارات خ������ال ك���ل���م���ة ل���ه���ا يف 
الر�سمي  الف���ت���ت���اح  ع���ن  امل��ل��ت��ق��ى 
التن�سيقي مبنطقة  املوؤ�س�سة  ملكتب 
الظفرة والذي �سيلعب دوًرا حيوًيا 

يف اإ���س��راك اأك��ر ع��دد م��ن ال�سباب 
املوؤ�س�سة  ب���رام���ج  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
وال�����س����ت����ف����ادة م���ن���ه���ا ف�������س���ًا عن 
كن  تزويدهم مبن�سة ًم�ستدامة ميمُ
�ساهمات جادة  من خالها تقدمي ممُ
�ساركة بفعالية يف  للممُ وذات مغزى 

م�سرية التنمية.
الإمارات  لتقى موؤ�س�سة  ممُ اأن  يذكر 
ي��ج��م��ع نخبة  ل��ل�����س��ب��اب  ال�����س��ن��وي 
م����ن امل�������س���وؤول���ني واخل���������راء من 
العاّمة  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأكر 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ��ة  واخل��ا���سّ
م���ث���ل ����س���رك���ة ب��������رول اأب���وظ���ب���ي 
و�سركة  اأدن������������وك«،   « ال���وط���ن���ي���ة 
 ، )م��ب��ادل��ة(،  لا�ستثمار«  »مبادلة 
و�سركة  �سل،  دات�س  روي��ال  و�سركة 
بي بي الريطانية، و�سركة توتال، 
الإ�سامي  اأب���وظ���ب���ي  وم�������س���رف 
للطاقة  الإم������������ارات  وم���وؤ����س�������س���ة 

النووية.
يحظى املمُلتقى الذي ي�ستمر يومني 
اأبوظبي  برعاية من �سركة برول 
ك���راع رئي�سي  اأدن�����وك«   « ال��وط��ن��ي��ة 
ك���راٍع م�ساهم،  و���س��رك��ة )م��ب��ادل��ة( 
رئي�سية  ج��ل�����س��ات  اأرب����ع  و�سي�سهد 
و12 ور�سة عمل تفاعلية وتوفري 
واملعرفة  اخل���رات  لتبادل  من�سة 
العطاء  ثقافة  تعزيز  ع��ن  ف�سًا 
ال�سباب،  ومت��ك��ني  الب��ت��ك��ار  وروح 
ق�����ادة املمُ�����س��ت��ق��ب��ل م���ن حت��ق��ي��ق اأثر 

�ستدام. اجتماعي اإيجابي ممُ

•• عجمان-وام:

والبنية  احل�����س��ري  للتطوير  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اط��ل��ع��ت 
التحتية والبيئة يف املجل�س التنفيذي بعجمان على نتائج 
الدرا�سات املخت�سة لاأثر البيئي مل�سروع حتويل املركبات 
ن�سب  وق��ي��ا���س  للبيئة  ���س��دي��ق��ة  هجينة  اإىل  احل��ك��وم��ي��ة 

الإجناز يف ذلك.
دائرة  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  خ��ال   - الأع�ساء  وتناول 
البلدية والتخطيط بعجمان برئا�سة عبد الرحمن حممد 
النعيمي مدير عام الدائرة - ما جاء يف نتائج الدرا�سات 
والإح�سائيات حول موا�سفات املركبات الهجينة ومزاياها 

البيئية والقت�سادية وح�سر فوائدها للحد من خماطر 
ب�ساأن  امل�ستجدات  بحث  اإىل  اإ�سافة  الكربونية  النبعاثات 
املواقف  وخم��ال��ف��ة  املختلفة  البنايات  يف  امل��واق��ف  ت��وف��ري 
الع�سوائية ور�سد عدد املخالفات ال�سادرة عنها وال�سكاوى 
الواردة حولها لوقوفها بع�سوائية مبا فيه ت�سويه للمنظر 

احل�ساري ملدينة عجمان ال�سياحية.
اأهمية  واأكد عبد الرحمن حممد النعيمي رئي�س اللجنة 
مت  اأن���ه  اإىل  لف��ت��ا   .. وتو�سياتها  اللجنة  ق����رارات  تنفيذ 
مناق�سة ما طرح من املبادرات البيئية التي تطابق متطلبات 
املوؤ�سر الوطني للبيئة ورفع تقارير بيئية حولها للمجل�س 
م��ت��اب��ع��ت��ه م��ن مقرحات  م��ا مت  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

تنفيذها  وم��دى  ال�سابقة  الجتماعات  بتو�سيات  متعلقة 
مع اجلهات املخت�سة وتعميم م�سروع املركبات احلكومية 
عن  �سدر  وما  احلكومية  الدوائر  على  للبيئة  ال�سديقة 
بالتن�سيق بني  ب�ساأنها  بيئية  ق��رارات  حكومة عجمان من 
املجل�س التنفيذي واملعنيني بجانب الإجراءات التي متت 
ال�سكنية وتاأثريها  للحد من املواقف الرملية يف الأحياء 

على �سكان البنايات يف الإمارة.
بتو�سيات  العمل  ل�سرورة  الأع�ساء  اللجنة  رئي�س  ودع��ا 
املجل�س  يف  املعنية  للجهات  ورف��ع��ه��ا  وق��رارات��ه��ا  اللجنة 
املقبل..  العام  قبل مطلع  فيها  ما جاء  لتنفيذ  التنفيذي 

مثمنا جهود اجلميع مبا يبذلونه يف خدمة الإمارة.

جلنة يف عجمان تطلع على نتائج حتويل املركبات احلكومية ل�شديقة للبيئة

حتت �صعار اإر�صاد ومتكني قادة امل�صتقبل

انطالق اأكر جتمع �شبابي �شمن ملتقى موؤ�ش�شة الإمارات لل�شباب يف الظفرة 

الإعالن عن افتتاح اأول مكتب تن�صيقي للموؤ�ص�صة يف منطقة الظفرة

�شرطة راأ�س اخليمة تبحث التعامل مع املركبات امل�شوهة للمنظر العام 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

لكيفية  اآلية عمل موحدة  راأ���س اخليمة حتديد  �سرطة  قررت 
املهملة وامل��ه��ج��ورة وامل��ع��رو���س��ة للبيع  امل��رك��ب��ات  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 
باملواقف العامة وال�ساحات والتي ت�سوه املنظر احل�ساري العام 
لاإمارة دون مراعاة اأ�سحابها للتعليمات والتوجيهات ال�سادرة 
من اجلهات املعنية. وتراأ�س اأم�س العميد جمال اأحمد الطري 
العامة  بالقيادة  امل�ساندة  واخلدمات  العامة  امل��وارد  عام  مدير 
العامة  الدارة  م��ع  تن�سيقياً  اجتماعاً  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة 
للعمليات املركزية وهيئة املوارد العامة بحكومة راأ�س اخليمة  
ال��ط��ري باحل�سور  العميد ج��م��ال  رح��ب  الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  ويف 

الذين يتقدمهم العميد دكتور حممد �سعيد احلميدي مدير 
عام العمليات املركزية والعميد �سليمان حممد الكيزي مدير 
راأ�س  �سرطة  ح��ر���س  م��وؤك��داً  ال�ساملة  ال�سرطة  م��راك��ز  اإدارة 
ال��ت��ع��اون م��ع جميع اجل��ه��ات احلكومية  ت��ع��زي��ز  اخل��ي��م��ة ع��ل��ى 
واملحلية على م�ستوى الإمارة يف كافة املجالت والخت�سا�سات 
وتبادل املعارف ونقل اخلرات والتجارب والطاع على الآراء 
واملقرحات من اأجل التطوير والرتقاء باخلدمات التي ت�سب 
ال�سبل  اأف�سل  بحث  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول  املجتمع.  م�سلحة  يف 
وت�سهم  للح�سور  املرجوة  الأه��داف  اأن حتقق  �ساأنها  التي من 
الأهداف  كافة  وحتقيق  املجتمعية  التنمية  دع��ائ��م  اإر���س��اء  يف 
املعنية  الأط���راف  كافة  لتحقيقها  ي�سبو  التي  ال�سراتيجية 

من  ن��وع  ت�سبب  التي  املهملة  باملركبات  املتعلقة  تلك  خا�سة   ،
لو�سع  الوقوف  املخت�سة  اجلهات  من  يتطلب  مما  الإ�سكالية 
ح���داً لها م��ن خ��ال امل��زي��د م��ن التن�سيق وال��ت��ع��اون م��ن كافة 
بحيث  ب��الإم��ارة  املركبات  حفظ  �ساحة  تفعيل  حيال  ال��دوائ��ر 
املركبات  تلك  بحفظ  واملعنية  املخولة  الوحيدة  اجلهة  تكون 
املخالفة ، عر توزيع املهام والأدوار مبا يكفل للجميع حتديد 
العمل  طبيعة  �سالة  على  بطبيعتها  ترتكز  ال��ت��ي  الأه����داف 
ومتيز الأداء .    واأكد احل�سور يف نهاية الجتماع ، التاأكيد على 
التعاون والرغبة ال�سادقة يف تقدمي الأفكار واملقرحات  روح 
اأجل  ب��دوره��ا يف حتقيق الأه���داف م��ن  ال��ن��رية وال��ت��ي �ست�سهم 

تعزيز الأمن والأمان ون�سر الر�سا وال�سعادة لأفراد املجتمع .

قائد �شرطة راأ�س اخليمة يطمئن على الكوباين
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل  عبد  علي  ال��ل��واء  ق��ام 
علي  الدكتور  امل��ق��دم  اإىل  ب��زي��ارة  اخليمة،  راأ����س  �سرطة 
حممد الكوباين الطبيب ال�سرعي ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
يرافقه العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي نائب قائد عام 
راأ���س اخليمة، وامل��دراء العامون، وعدد من كبار  �سرطة 
ال�سباط، وذلك لاطمئنان على �سحته عقب تعر�سه 
لتلقي  امل�ست�سفى  اإىل  اإثرها  على  اأمُدخ��ل  �سحية،  لوعكة 
مزيد  م��ع  العاجل  ال�سفاء  ل��ه  متمنني  ال���ازم،  ال��ع��اج 
بن علوان  اللواء علي  اأك��د  والعافية. حيث  ال�سحة  من 
النعيمي، حر�س �سرطة راأ�س اخليمة، على الهتمام بدعم 

املنت�سبني املتميزين، يف جميع منا�سباتهم، الذين قدموا 
اأف�سل اخلدمات ال�سرطية والأمنية املتميزة خال فرة 
والخا�س، م�سيداً  وال�سدق  الأمانة  ، مبنتهى  عملهم 
والبناءة  املثمرة  الكوباين  علي  الدكتور  املقدم  بجهود 
يف تعزيز الأمن والأم��ان، وحفظ ال�ستقرار، متمنياً له 
موا�سلة م�سريته ال�سرطية املتميزة مع موفور ال�سحة 

والعافية.
وتاأتي هذه الزيارة تطبيقاً ل�سراتيجية وزارة الداخلية، 
التعاون  على  م��ن  منت�سبيها  ت�سجيع  على  تعمل  ال��ت��ي 
بامل�ساركة  الهتمام  خ��ال  من  بينهم،  فيما  والتعا�سد 
والجتماعية بني منت�سبي  الإن�سانية  كافة اجلوانب  يف 
القيادة، توثيقاً ومتتيناً للروابط والعاقات الإن�سانية.
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العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تران�س ا�سيا خلدمات خطوط الأنابيب

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1414235 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل �سالح عبداهلل عو�س العامري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل �سالح عبداهلل عو�س العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة تران�س ا�سيا خلدمات النابيب �س.م.ح

TRANS - ASIA PIPELINE SERVICES FZC
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�سم جتاري من/تران�س ا�سيا خلدمات خطوط الأنابيب
TRANS ASIA PIPELINE SERVICES

اىل/تران�س ا�سيا خلدمات خطوط النابيب املتخ�س�سة ذ.م.م
TRANS ASIA PIPELINE SPECIALTY SERVICES LLC

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

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لوؤلوؤة ال�سحراء للمفرو�سات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1195634 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نور زهان الو زوجة حممد ابو الر�سيد من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ نور زهان الو زوجة حممد ابو الر�سيد من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نايف علي حم�سن املحرمي العامري %51

تعديل وكيل خدمات/حذف زايد علي حممد ح�سن باطوق
تعديل راأ�س املال/من null اىل 60000

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

تعديل ا�سم جتاري من/لوؤلوؤة ال�سحراء للمفرو�سات
LULUAT AL SAHRA FURNITURE

اىل/�سوبر ماركت وخمابز املبدعون ذ.م.م
AL MUBDIOON SUPERMARKET AND BAKERY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة خمبز اآيل )1071001.1(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جممع ا�ستهاكي )�سوبر ماركت( )4711002(

تعديل ن�ساط/حذف بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف - بالتجزئة )4751004(
تعديل ن�ساط/حذف بيع ال�سجاد - بالتجزئة )4753002(

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

لدارة العقارات
رخ�سة رقم:CN 2389022 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
للتجارة  مون  ال�س�����ادة/جولدن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1099297 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عارف حممد رفيق %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن حممد احمد عبداهلل العبيديل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عارف حممد رفيق
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جا�سم حممد احمد عبداهلل العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم جورميت انترينا�سونال

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2627128 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سعيد عامر حمد النيادي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سعيد عامر حمد النيادي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امري علي احمد %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هار�س كونيا كانديل احمد %25
تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 150000

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

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم جورميت انترينا�سونال
GOURMET INTERNATIONAL RESTAURANT

اىل/مطعم جورميت انترينا�سونال ذ.م.م
GOURMET INTERNATIONAL RESTAURANT LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تعهدات تزويد بالوجبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )5629002(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تو�سيل الطلبات )8299010(

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

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

تيلور با�س 
رخ�سة رقم:CN 2396681 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب التموين ذ.م.م  رخ�سة رقم:2398410 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامه طحنون حممد خليفه ال نهيان %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احل�سني ال�سيد ابوبكر ح�سني احلامد الها�سمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
القرنفل   زهرة  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1194566 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سامل عثمان مبارك الزعابي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �ساوي جمعه معيوف احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
ال�سخ�س  �سركة  ال�س�����ادة/بيك مور هاير ماركت -  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م   رخ�سة رقم:2144229 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد برويز ا�سامي %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يا�سر �سعيد �سامل حممد اجلنيبي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رقية احمد احمد حممد عبداهلل

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/بيك مور هاير ماركت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

PICK MORE HYPER MARKET - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/بيك مور هاير ماركت ذ.م.م
PICK MORE HYPER MARKET LLC

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

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

�ستيل لعمال الطابوق والبا�سر
رخ�سة رقم:CN 1844856 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الرجل النظيف خلدمات 

تنظيف امل�ساكن واملباين
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1175185 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سارادها دامودهاران داموهاران %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي مهران خان اأجمد حممود خان

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

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون فوك�س للحاقة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الرجالية رخ�سة رقم:1034560 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعود عبدالعزيز ح�سن حممد بن �سفوان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان ح�سني �سيد من�سور قا�سم الها�سمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

�سينغ لت�سليح م�سخات الديزل
رخ�سة رقم:CN 1130168 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1105602 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي عبداهلل جمعه �سلوم الرا�سدي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف علي عبداهلل جمعه �سلوم الرا�سدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمزه كافوم بوراث

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

�شريفي�س كومباكت ميدل اي�شت لال�شت�شارات الهند�شية- ذ.م.م 
اي�ست  ميدل  كومباكت  �سريفي�س  �سركة  �سركاء  قرار  على  بناء 
– امل�سدق لدى كاتب العدل بتاريخ  لا�ست�سارات الهند�سية - ذ.م.م 

11/ 2018/09 حتت رقم ) 1808003153 ( .
الت�سفية  اأعمال  اأ�سعد عبا�س و�سركاه عن بدء   / امل�سفى  نعلن نحن 
الهند�سية  لا�ست�سارات  اي�ست  ميدل  كومباكت  �سريفي�س  ل�سركة 
اأعاه  املذكوره  ال�سركه  اأو حقوق على  له مطالبة  ذ.م.م، فكل من   -
عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيده لذلك اإىل امل�سفى وذلك 
خال الدوام الر�سمى وملدة ) 45 ( يوما من تاريخ الإعان، وكل من 
مل يتقدم خال املده املحدده بالإعان ي�سقط حقه باملطالبة . عنوان 
امل�سفى : اأبوظبى  - جزيرة الرمي -  بناية اأدك�س تاور – الطابق 35- 

مكتب رقم 3505 تليفون : 026282650 – فاك�س : 026282655 .
asad.abbas@abbasaccounting.ae :امييل

امل�صفى /اأ�صعد عبا�س و�صركاه

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

بنيوماتيك التجارية- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية  وال�ست�سارات الدارية 

العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2018/09/12
بحل وت�سفية �سركة

 بنيوماتيك التجارية - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�سار 
امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خال مدة اأق�ساها 45 يوما من 

تاريخ هذا العان.

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
لتاأجري  املنهل  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات   رخ�سة رقم:1004867 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مطر علي ن�سيب علي البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر مانع م�سبح حمدان العزيزي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
للتجارة  �سكيب  ال�س�����ادة/�سيتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة   رخ�سة رقم:1183454 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خلف را�سد خلفان النايلي ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جمعه �سلطان م�سعود وني�س الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خياط �سيف لوك للماب�س الن�سائية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2522332 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/خياط �سيف لوك للماب�س الن�سائية 
SAFE LOOK LADIES TAILOR

اىل/�سيف لوك لكوي املاب�س
SAFE LOOK DRESS IRONING

تعديل ن�ساط/ا�سافة كي املاب�س )7912001(
تعديل ن�ساط/حذف تف�سيل وخياطة املاب�س الن�سائية )1410907(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا حلت الركة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2013906 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علي مبارك را�سد النعيمي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف �سليمان �سعيد حممد �سامل ال�ساعدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ق�سي حممد بديع وانلي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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••  اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي اجلمهور  ���س��رط��ة  ح��ث��ت 
على عدم قبول عرو�س تو�سيلهم 
قانونية  غ���ري  خ��ا���س��ة  مب��رك��ب��ات 
على  بالغة  خطورة  من  ت�سكله  ملا 
اأم��ن��ه��م و���س��ام��ت��ه��م ودع��ت��ه��م اإىل 
ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
����س���ائ���ق مركبة  ك����ل  ع����ن  الإب��������اغ 
انتقالهم  عليهم  ي��ع��ر���س  خ��ا���س��ة 
اآخ���ر نظري مبالغ  اإىل  م��وق��ع  م��ن 

مالية.
ه���ذه  ا����س���ت���ن���ك���ار  اأن  واأو������س�����ح�����ت 
ي���ع���د خط  ن��ق��ل��ه��م  ال���و����س���ائ���ل يف 
هذه  من  احل��د  يف  الأول  املواجهة 
�سيارات ل تتوفر فيها  الآف��ة عر 
الأمان  وو�سائل  ال�سامة  �سروط 

الكافية لنقلهم.
�سلطان  اإب��راه��ي��م  ال��ع��م��ي��د  وح����دد 
و�سائل  اأم��ن  اإدارة  مدير  الزعابي 
الأم����ن اجلنائي  ق��ط��اع  ال��ن��ق��ل يف 
حلماية  ال���رئ���ي�������س���ي���ة  الأ�����س����ب����اب 
املركبات  ا�ستخدام  م��ن  اجلمهور 
اأه��م��ه��ا عدم  ن��ق��ل��ه��م  اخل��ا���س��ة يف 
لا�سراطات  ال�����س��ي��ارة  م��ط��اب��ق��ة 
امل���روري���ة والأم��ن��ي��ة وال�����س��ام��ة و 
ت��ع��ت��ر م���ن و���س��ائ��ل ال��ك�����س��ب غري 
ارتكاب  اإىل  اأدت  وال��ت��ي  امل�����س��روع 
جرائم بحق م�ستخدمي ال�سيارات 
غ���ري امل�������س���رح ل��ه��ا ب��ن��ق��ل��ه��م وهي 

مثل  احل�سر  ل  املثال  �سبيل  على 
وال�سرقة  اجل���ن�������س���ي  ال���ت���ح���ر����س 
وامل�ساجرات  والحتيال  والن�سب 
وقد يكون ال�سائق جمهول الهوية 

ومن خمالفي قوانني الإقامة.
واأ���������س��������اد ال�����زع�����اب�����ي ب����ال����ت����ع����اون 
ال�سريك  م��ع  امل�سرك  والتن�سيق 
ال���س��رات��ي��ج��ي دائ������رة ال��ن��ق��ل يف 
اأبوظبي يف تنفيذ حمات التوعية 
ا�ستخدام  اإىل  اجل��م��ه��ور  داع��ي��ا   ..
واملطابقة  املعتمدة  النقل  و�سائل 

ال�سامة  وم��ع��اي��ري  ل���س��راط��ات 
ال��ع��امل��ي��ة وح��ث��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف 
امل�سروع  غ���ري  ل��ل��ن��ق��ل  ال��ت�����س��دي 

حفاظا على �سامة اجلميع.
ا�ستخدام  ع���ق���وب���ة  اأن  واأو������س�����ح 
املخ�س�س  ال��غ��ر���س  لغري  امل��رك��ب��ة 
م��ن اأج��ل��ه��ا ح�����س��ب ق��ان��ون ال�سري 
وامل�����رور الحت�����ادي غ��رام��ة مالية 
وحج�����ز  دره�����������������م   3000 ت��ب��ل��غ 
املركبة ملدة 30 يوما و24 نقطة 

مرورية.

•• دبي-وام:

الغرير  العزيز  عبد  �سندوق   “ اأط��ل��ق 
لتعليم الاجئني “ ام�س ر�سميا يف دبي 
تعليم  دع��م  برامج  من  الأوىل  املرحلة 
قيمتها  تبلغ  مبخ�س�سات  ال��اج��ئ��ني 

درهم. مليون   45
كان ال�سندوق - الذي تاأ�س�س بالتزامن 
 2018 يف  العاملي لاجئني  اليوم  مع 
درهم  مليون   100 قيمته  ما  خ�س�س 
من املنح يتم توزيعها خال 3 �سنوات 
م����ن اأج������ل دع�����م ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ل��ب��ة من 
تعاين من احلروب  التي  ال��دول  رعايا 
الإمارات  دول��ة  يف  القاطنني  والكوارث 

والطاب الاجئني يف الأردن ولبنان.
الغرير  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  م���ع���ايل  وق������ال 
اهلل  موؤ�س�سة عبد  اأمناء  رئي�س جمل�س 
الغرير للتعليم بدولة الإمارات وممول 
ال�سندوق اإن ثقافة العطاء هي امتداد 
املوؤ�س�س ال�سيخ  لإرث املغفور له الوالد 
“ طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
قيادتنا  لنهج  وا���س��ت��م��رار   “ ث���راه  اهلل 
الإن�ساين  العمل  جم��الت  يف  الر�سيدة 
داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا واق��ت��داء بهم 
يتحملها  التي  بامل�سوؤولية  منا  واإمي��ان 
القطاع اخلا�س يف هذا املجال .. موؤكدا 
التزامه مب�ساعدة اأكر عدد من ال�سباب 
الاجئني للعودة اإىل م�سار الدرا�سة ملا 

فيه �سمان م�ستقبل اأف�سل لهم » .
ويتزامن اإعان اإطاق املرحلة الأوىل 
م��ن ب��رام��ج ال�����س��ن��دوق م��ع ب���دء العام 
الدرا�سي اجلديد خال �سهر �سبتمر 
45 م���ل���ي���ون دره����م  ت���ق���دمي  ل��ت�����س��م��ل 
تعليمية  ملوؤ�س�سات  مبا�سر  مادي  كدعم 
لتمكني  مرموقة  اإن�سانية  ومنظمات 
من  وطالبة  طالب   6500 م��ن  اأك��رث 
والأكادميي  واملهني  العلمي  التح�سيل 
واجلامعية  ال���ث���ان���وي���ة  امل��رح��ل��ت��ني  يف 
ال�سخ�سية  امل��ه��ارات  تنمية  عن  ف�سا 

والتقنية الأخرى التي ت�سهم يف تاأمني 
م�ستقبل ي�ستطيع فيه الطالب حتقيق 

ذاته وتفعيل طاقاته.
الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  واأث��ن��ت 
ال�سمو  بنت احل�سني حرم �ساحب  هيا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
املبادرة  اهلل” ع��ل��ى  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اخلريية  ال�����ب�����ادرة  ه�����ذه  اأن  م���ع���ت���رة 
ال�����س��خ��ي��ة ال���ت���ي اأط��ل��ق��ه��ا م���ع���ايل عبد 
 6،500 تعليم  لدعم  الغرير  العزيز 
طفل و���س��اب م��ن ال��اج��ئ��ني ال��ع��رب يف 
املرحلة الأوىل �سيكون لها اأثر اإيجابي 
النازحني  الكثريين من  م�ستقبل  على 
النزاعات  ب�سبب  تاأثرت حياتهم  الذين 
والكوارث”. وقالت �سموها : “ اإن بناء 
امل��ع��رف��ة وامل���ه���ارات م��ن خ��ال التعليم 
ب���اإم���ك���ان���ه اأن ي���ح���دث ن��ق��ل��ة ك���ب���رية يف 
حياتهم وذل���ك م��ن خ��ال اي��ج��اد �سلم 
اإ�سراقا  اأك���رث  م�ستقبل  نحو  ال��ف��ر���س 

ميلوؤه الأمل والطموح والتطلعات ».

التي  املوؤ�س�سات  اأ�سماء  الغرير  واأع��ل��ن 
�سيتم تقدمي الدعم لها خال املرحلة 
اأن  بعد  ال�����س��ن��دوق  ب��رام��ج  م��ن  الأوىل 
اختريت بعناية تبعا لكفاءتها وتاأثريها 
يف تنفيذ برامج تعليمية وهي ذات اأثر 
الثانوية  التعليم  م�ستويات  يف  ن��وع��ي 
وامل��ه��ن��ي��ة واجل��ام��ع��ي��ة يف ك��ل م��ن دولة 
كا  وت�سم  ولبنان  والأردن  الإم����ارات 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  م��ن 
للطفولة  امل���ت���ح���دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة 
وجمموعة  ب�������الأردن  “اليوني�سف” 
وم�سروع  الأردن��ي��ة  للتعليم  لومينو�س 

توحيد �سبيبة لبنان.
الهال  هيئة  م��ع  ال�سندوق  و�سيعمل 
الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
الاجئني  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية 
لاأطفال  ال����دع����م  ت���وف���ري  اأج������ل  م����ن 
امل���ت���اأث���ري���ن ب����احل����روب وال�����ك�����وارث يف 
ب���اده���م وال��ق��اط��ن��ني م��وؤق��ت��ا يف دولة 
الإمارات من غري القادرين على حتمل 

الر�سوم املدر�سية.

الدكتور  ����س���ع���ادة  اأع������رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
العام  الأم���ني  ال��ف��اح��ي  عتيق  حممد 
لهيئة ال��ه��ال الأح��م��ر الإم��ارات��ي عن 
ت��رح��ي��ب ال���ه���ال الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
معايل  اأطلقها  ال��ت��ي  النبيلة  ب��امل��ب��ادرة 
ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��غ��ري��ر ال��ت��ي ت���دل على 
موؤكدا   .. اخلريية  بالق�سايا  التزامه 
على التعاون امل�سرك وت�سافر اجلهود 
الطاب  خم��ت��ل��ف  ال���ت���ح���اق  ل�����س��م��ان 

باملدار�س باأ�سرع وقت .
الفاحي  عتيق  حممد  الدكتور  ونقل 
ال�����س��ي��خ حمدان  ���س��م��و  ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر 
ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
الهال  هيئة  رئي�س  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
الأحمر الإماراتي لرجل الأعمال عبد 
النبيلة  م��ب��ادرت��ه  على  الغرير  العزيز 
التعليم لآلف الأطفال  بتوفري فر�س 
الدرا�سة  م���ن  امل��ح��روم��ني  ال��اج��ئ��ني 
ب�سبب الكوارث والأزمات التي ت�سهدها 
يثمن  ���س��م��وه  اإن   : وق����ال   .. ب���اده���م 
كثريا مبادرات رجال الأعمال والقطاع 

اخل��ا���س يف ال��دول��ة وال��ت��ي تعزز الدور 
به  ت�سطلع  ال��ذي  والإن�ساين  التنموي 
الإن�سانية  ومنظماتها  الإم���ارات  دول��ة 
للحد من تداعيات الكوارث والأزمات.

منظمة  م��ع  ال�����س��ن��دوق  �سيتعاون  كما 
“اليوني�سف”  للطفولة  املتحدة  الأمم 
للطاب  ال���دع���م  ل��ت��وف��ري  الأردن  يف 
اأخرى  واأماكن  املخيمات  يف  الاجئني 
ع�سر  ال��ث��اين  حتى  التا�سع  ال�سف  م��ن 
الأك�����رث ت��ع��ر���س��ا خل��ط��ر ال��ت�����س��رب من 
اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  لتمكينهم  امل��در���س��ة 
الدرا�سة  وموا�سلة  التعليمية  الفر�س 
يف املدار�س احلكومية وتوفري الدرو�س 
نف�سيا  وم�ساندتهم  لهم  التعوي�سية 
املهارات  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  واج��ت��م��اع��ي��ا 

احلياتية حتى يكملوا تعليمهم.
لومينو�س  جمموعة  �ستعمل  ب��دوره��ا 
اأي�سا  ت�ستفيد  التي  الأردن��ي��ة  للتعليم 
لتوفري  ال�����س��ن��دوق  م���ن خم�����س�����س��ات 
التدريب املهني يف تخ�س�سات مطلوبة 
الهجينة  امل��رك��ب��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ث��ل 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال�����س��ي��دل��ة 
التدريب  ع����ن  ف�����س��ا  والت���������س����الت 
وال�ستعداد  ال���درا����س���ة  م���ه���ارات  ع��ل��ى 

الوظيفي.
توحيد  م�����س��روع  ي�ستفيد  ل��ب��ن��ان  ويف 
ال�����س��ن��دوق يف  ل��ب��ن��ان م��ن دع���م  �سبيبة 
تقدمي برامج الدعم وامل�سورة للطاب 
الاجئني يف املرحلة الثانوية بالإ�سافة 
اإىل تاأهيل الراغبني منهم بالتوجهات 
مثل  م��ط��ل��وب��ة  تخ�س�سات  يف  امل��ه��ن��ي��ة 
وت�����س��م��ي��م مواقع  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���اج 
الإن��رن��ت والإن���ت���اج ال��ت��ل��ف��زي��وين. كما 
الطاب  مل�ساعدة  الدعم  امل�سروع  يقدم 
درا�ساتهم  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال���اج���ئ���ني 
اجلامعية والعليا يف تخ�س�سات نوعية 
والأ�سعة  ال�سريري  املختر  علوم  مثل 
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة احل��ي��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

جامعات يف لبنان.

•• عجمان-وام:

النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
ويل عهد عجمان رئي�س جمل�س تن�سيق العمل 
ال�سيخة عزة  املجل�س بح�سور  اخلريي اجتماع 
ب��ن��ت ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س 
العامة  الهيئة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  عبيد  و���س��ع��ادة 

�سيف  و���س��ع��ادة  والأوق����اف  الإ�سامية  لل�سوؤون 
النعيمي مدير مكتب الهال الأحمر يف عجمان 
و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الأن�����س��اري ومرمي 

املعمري الأمني العام يف ديوان احلاكم.
املجل�س  يف  املبذولة  اجلهود  على  �سموه  واأثنى 
ل���ارت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل اخل����ريي يف الإم�������ارة وفق 
خطط ا�سراتيجية وبرامج مدرو�سة تتفق مع 

التوجهات العامة يف الدولة.
وا���س��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��ام للجهات 
2018 ح��ي��ث بلغ  اخل���ريي���ة حل��م��ل��ة رم�����س��ان 
فيها  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  م�سروفات  اإج��م��ايل 
ع��ج��م��ان بجانب  اإم����ارة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   57
امل�ستعملة  املاب�س  ح��اوي��ات  تقرير  ا�ستعرا�س 
وال����س���راط���ات امل��ط��ل��وب��ة وم��ن��اق�����س��ة ع���دد من 

املقرحات لآلية عمل احلاويات واإعادة توزيعها 
يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق والأح����ي����اء ال�����س��ك��ن��ي��ة مبا 
وذلك  لاإمارة  احل�ساري  الوجه  على  يحافظ 

بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية.
واملبادرات  امل�ساريع  من  ع��ددا  املجل�س  واعتمد 
اأهمها  وم����ن   2019 ل�����س��ن��ة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
اجلمعيات  ب����ني  الإل�����ك�����روين  ال����رب����ط  ن���ظ���ام 

العمل  لتنظيم  التنفيذية  والائحة  واملجل�س 
للجمعيات  الإل�����ك�����روين  وال���دل���ي���ل  اخل�����ريي 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ن��ظ��ام  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل��ريي��ة 
التخ�س�سي  والتدريب  اخلريية  اجلمعيات  يف 
واخلطة ال�سراتيجية لبناء موؤ�س�سي متكامل 
دليل  واإع����داد  وت�سنيفها  اخل��ريي��ة  للجمعيات 
ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة والإداري�������ة وامل����وازن����ات لدى 

اجلمعيات اخلريية.
العمل  ب�����س��رورة  املجل�س  اأع�����س��اء  �سموه  ووج��ه 
وامل�����س��اري��ع مبا  امل��ق��رح��ة  ال��رام��ج  على تنفيذ 
والإن�ساين يف  العمل اخلريي  تنمية  ي�ساهم يف 
الإمارة .. موؤكدا �سرورة بذل املزيد من اجلهود 
وطرح الأفكار واملقرحات اجلديدة التي تدعم 

الفئات امل�ستفيدة وتعزز ال�سراكات املجتمعية.

•• دبي-وام:

على  ال�سوء  �سلطت  نقا�س  حلقة  للعلوم  دب��ي  جممع  نظم 
ا�سراتيجية دبي ال�سناعية 2030 لقطاع الأدوية واملعدات 
الأدوية  لت�سنيع  املحلية  الأن�سطة  اجتذاب  واأهمية  الطبية 
التجهيزات  ال��ط��ب��ي��ة وت��ق��ل��ي��ل الع��ت��م��اد ع��ل��ى  وامل�����س��ت��ل��زم��ات 

الطبية والأدوية امل�ستوردة.
وا�ستقطبت حلقة النقا�س التي اأقيمت بال�سراكة مع معر�س 
امللتقى   - اأفريقيا  الأو���س��ط  ال�سرق  اآي”  اإت�����س  ب��ي  “�سي 
الإقليمي ال�سامل لل�سركات العاملة يف املجالت ال�سيدلنية 
 ..  2030 ال�سناعية  دبي  “ا�سراتيجية  - وحملت عنوان: 
تطوير قطاع الأدوية يف الإمارات “ قيادات يف قطاع الأدوية 

وال�سيدلة من حول العامل .
وقال مروان عبد العزيز جناحي مدير عام جممع دبي للعلوم 
الطبية  وامل��ع��دات  الأدوي���ة  �سناعة  قطاع  عمل  فريق  رئي�س 
�سمن ا�سراتيجية دبي ال�سناعية لعام 2030 خال اإدارته 
اأكدت  ال��ر���س��ي��دة  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  اإن  النقا�س  حلقة 
يف  الدوائية  امل�ستح�سرات  قطاع  بتح�سني  الرا�سخ  التزامها 
 2030 ال�سناعية  دب��ي  ا�سراتيجية  ت��وف��ر  حيث  املنطقة 
املجال ف�سا عن �سمان احلوافز  لهذا  ال��ازم  العمل  اإط��ار 
هذا  �سمن  وت�سجيعه  وتطويره  العمل  لتقييم  ال�سرورية 
احل�سول  مثل  الرئي�سية  التمكني  عوامل  ومراجعة  القطاع 
الازمة  القانونية  والأط���ر  امل��واه��ب  وت��وف��ري  التمويل  على 

لتمهيد الطريق اأمام النمو املن�سود.

وحدة  رئي�س  قنديل  اأجم��د  الروفي�سور  اأو���س��ح  جهته  م��ن 
اجلودة يف كلية ال�سيدلة بجامعة امللك �سعود بن عبد العزيز 
للعلوم ال�سحية اأهمية م�ساركة الأكادمييني يف حت�سني قدرات 
البحث والتطوير املحلية ملقيا ال�سوء على احلاجة املتنامية 
لتحفيز  والطاب  القطاع  قيادات  بني  تعاوين  نهج  لإيجاد 

مزيد من البتكار وحتقيق الإنتاجية وتوليد الأفكار.
“الطبية  “فايزر  �سركة  م��دي��ر  اأمي���ن خم��ت��ار  اأع���رب  ب���دوره 
حلقة  عنه  اأ�سفرت  مبا  �سعادته  عن  العربي  اخلليج  دول  يف 
النقا�س من نتائج ومقرحات مفيدة لفتا اإىل �سعي ال�سركة 
لتعزيز ال�سراكة ال�ساملة مع ال�سركاء يف احلكومة واملوؤ�س�سات 
القطاعات  م��ن  وغ��ريه  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  العاملة 

وتقدمي خدمات طبية مميزة للمر�سى.

جممع دبي للعلوم يناق�س ا�شرتاتيجية دبي ال�شناعية 2030 لقطاع الأدوية واملعدات الطبية

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س تن�شيق العمل اخلريي يف عجمان

بداأت ن�صاطها على �صارع ال�صيخ حممد بن زايد 

الطاير واملري يد�شنان ت�شغيل مركبات اإدارة احلوادث املرورية 

�شندوق عبد العزيز الغرير لتعليم الالجئني يطلق املرحلة الأوىل من براجمه

•• دبي-الفجر:

بني  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  لل�سراكة  ام���ت���دادا 
والقيادة  وامل���وا����س���ات  ال���ط���رق  ه��ي��ئ��ة 
ال���ع���ام���ة ل�����س��رط��ة دب�����ي امل���رت���ك���زة على 
متكاملة  ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة  ت���اأ����س���ي�������س 
ت����دع����م ال���������روؤى امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة لإم�������ارة 
التنفيذية  ل��ل��خ��ط��ة  وا���س��ت��ك��م��ال  دب����ي، 
التي  امل��روري��ة  ال�سامة  ل�سراتيجية 
ال�سراتيجية  دب����ي  خ��ط��ة  م���ع  ت��ت��ف��ق 
على  املعتمدة  املرورية  ال�سامة  وخطة 
م�����س��ت��وى الإم�������ارة، مب���ا ي��ح��ق��ق الهدف 
دب���ي لأن تكون  ال���س��رات��ي��ج��ي لإم�����ارة 
مدينة اآمنة ي�سودها ال�ستقرار وتر�سخ 
على  باملحافظة  التنمية  اأ�سا�سيات  فيها 
مطر  �سعادة  د�سن  واملمتلكات،  الأرواح 
ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����س جمل�س 
واملوا�سات،  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
املري  خليفه  اهلل  ع��ب��د  ال��ل��واء  و���س��ع��ادة 

دب����ي، مركبات  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
التي  امل���روري���ة،  احل�����وادث  اإدارة  وح����دة 
على  اأم�����س،  التجريبي  الت�سغيل  ب���داأت 
����س���ارع ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د بطول 

قرابة 70 كيلومرا ملدة عام واحد.
وت��ف��ق��د ال��ط��اي��ر وامل�����ري م��رك��ب��ة وحدة 
زودت  ال��ت��ي  امل����روري����ة  احل������وادث  اإدارة 
ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات ال��ت��ق��ن��ي��ة احل���دي���ث���ة من 
����س���ا����س���ات واأج�����ه�����زة ات�������س���ال ول���وح���ات 
و�ستتمركز  وغ������ريه������ا،  ال����ك����رون����ي����ة 
�سارع  ع��ل��ى  م��واق��ع  خم�سة  يف  امل��رك��ب��ات 
كل  و�ستغطي  زاي���د،  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ك���ي���ل���وم���راً من   13 م�����س��اف��ة  م���رك���ب���ة 
الطريق، الأمر الذي �سي�ساهم يف �سرعة 
�سارع  ع��ل��ى  ح����ادث  اأي  مل��وق��ع  ال��و���س��ول 
ال�سيخ حممد بن زايد خال فرة 10 
مع  التعامل  ال��وح��دة  و�ستتوىل  دق��ائ��ق، 
ال�سريع  وال��ت��دخ��ل  املتعطلة،  امل��رك��ب��ات 
يف  امل����روري����ة  احل�������وادث  م���واق���ع  لإدارة 

املجاورة،  ال��ط��رق  وعلى  احل���ادث  موقع 
والتي  الب�سيطة  والتعامل مع احلوادث 
ل ت��ت��ط��ل��ب ح�����س��ور ال�����س��رط��ة، واإزال�����ة 
مرورية  ح���وادث  يف  امل�سركة  امل��رك��ب��ات 
واإع���������ادة حركة  امل��ت��ع��ط��ل��ة  وامل����رك����ب����ات 
وتقييم  الطبيعي،  و�سعها  اإىل  امل����رور 
والناجتة  التحتية  البنية  يف  الأ���س��رار 
التقارير، وتنفيذ  من احل��وادث واإع��داد 
احلادث  موقع  يف  امل��روري��ة  التحويات 
وم�ساعدة  املحيطة،  ال��ط��رق  �سبكة  ويف 
الدعم  وت��ق��دمي  ال��ط��ري��ق،  م�ستخدمي 
احلادث،  وق��ت  دب��ي  ل�سرطة  وامل�����س��ان��دة 
امل��ت��وق��ف��ة، وتقدمي  امل��رك��ب��ات  وح��م��اي��ة 

الدعم املروري اأثناء الفعاليات.
م�سروع  اإن  الطاير:  مطر  �سعادة  وق��ال 
اإدارة احلوادث املرورية الذي يعد ثمرة 
ب���ني هيئة  ل��ل�����س��راك��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
العامة  ال��ط��رق وامل��وا���س��ات وال��ق��ي��ادة 
ل�سرطة دبي، يهدف اإىل التدخل ال�سريع 

احلوادث  يف  امل�سركة  امل��رك��ب��ات  لإزال���ة 
التي  امل��رك��ب��ات  اأو  ال��ب�����س��ي��ط��ة  امل���روري���ة 
تتعطل يف الطرقات، وتخفيف الزدحام 
امل��روري��ة يف  امل����روري، وتنظيم احل��رك��ة 
اإزالة  وق��ت  واخت�سار  احل���وادث،  مواقع 
املركبات يف احل��وادث، اإىل جانب تفادي 
لازدحام  نتيجة  ثانوية  ح��وادث  وق��وع 
املفاجئ، م�سرياً اإىل اأنه مت اختيار �سارع 
لكثافة  ن��ظ��راً  زاي���د،  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
احلركة املرورية وحتديداً خال �ساعات 
الذروة، وارتفاع عدد احلوادث الب�سيطة 

واملركبات املتعطلة على الطرق.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد ���س��ع��ادة ال���ل���واء املري 
ب��ال�����س��راك��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة ب���ني هيئة 
العامة  ال��ط��رق وامل��وا���س��ات وال��ق��ي��ادة 
والتن�سيق  وال����ت����ع����اون  دب�����ي  ل�����س��رط��ة 
وال�سبطية  احلركة  اإدارة  يخ�س  فيما 
املرورية مبا يعود بالنفع على املواطنني 
اإم�������ارة دب�����ي، وق������ال: اإن  وامل��ق��ي��م��ني يف 

دبي  امل��روري��ة يف  اإدارة احل���وادث  ت�سغيل 
ال�سراتيجية  لل�سراكة  ام��ت��دادا  ي��اأت��ي 
تاأ�سي�س  على  ترتكز  التي  اجلانبني  بني 
الروؤى  ت��دع��م  متكاملة  عمل  منظومة 

امل�ستقبلية لإمارة دبي.
بالتحقيق  دبي  �سرطة  �ستقوم  واأ�ساف: 
يف احلوادث البليغة، وحوادث الإ�سابات، 
الق�سائي  والدعم  املرورية،  واملخالفات 
الكامريات  ومراقبة  احل���وادث،  لوحدة 
حوادث  يف  الإن��ق��اذ  وعمليات  امل���روري���ة، 
الإ����س���اب���ات وغ���ريه���ا، و���س��ت��ت��وىل هيئة 
الدعم  ت���ق���دمي  وامل���وا����س���ات  ال���ط���رق 
ال��ف��ن��ي ل��ل��وح��دة امل����روري����ة، ودرا����س���ات 
ال����ت����ح����وي����ات امل��������روري��������ة، وت���وق���ي���ت 
الر�سائل  ولوحات  ال�سوئية،  الإ�سارات 
املرورية  وال��ت��ح��وي��ات  الإل��ك��رون��ي��ة، 
املرورية  احل��رك��ة  ور���س��د  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة، 
وخ�����ط�����ط ال�����س����ت����ج����اب����ة، وم����راق����ب����ة 
وجتهيز  احل��دث،  موقع  يف  الكامريات 

البنية التحتية ملواقع التجارب.
ال���درا����س���ات  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  جت�����در 
يف  امل��روري��ة  احل����وادث  لإدارة  ال�ساملة 
اأن ع��دد املركبات  اأظ��ه��رت  دب���ي،  اإم����ارة 
ال���ت���ي ت��ت��ع��ط��ل ع��ل��ى ال���ط���رق���ات يقدر 
فيما  �سنوياً،  مركبة  األ��ف   250 بنحو 
الب�سيطة  املرورية  احل��وادث  عدد  يبلغ 
�سنوياً،  ب�سيط  ح��ادث  األ��ف   200 نحو 

اإدارة  م�����س��روع  اأن  ال���درا����س���ات  واأك�����دت 
�سي�ساهم يف خف�س  املرورية،  احل��وادث 
اإخ��اء احل��وادث الب�سيطة بن�سبة  زمن 
الزدحامات  خف�س  وخف�س   ،35%
والتكاليف املرتبطة بها بن�سبة 25%، 
اإىل جانب خف�س ن�سبة وقوع احلوادث 

الثانوية.
احلوادث  اإدارة  مركبة  تد�سني  ح�سر 

املرورية العميد الدكتور حممد نا�سر 
للنقل  العامة  الإدارة  مدير  ال��رزوق��ي 
والإنقاذ، والعميد �سيف مهري املزروعي 
مدير الإدارة العامة للمرور، واملهند�سة 
ميثاء حممد بن عدي املدير التنفيذي 
ملوؤ�س�سة املرور والطرق، وال�سيد ح�سني 
للمرور،  التنفيذي  الإدارة  مدير  البنا 

وعدد من املديرين يف الهيئة.

�شرطة اأبوظبي تدعو لعدم التنقل 
باملركبات اخلا�شة مقابل الأجر
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عربي ودويل
تركيا تعزز ح�شورها الع�شكري يف �شمال قر�س 

اإدل��ب، ويف هذه احلال  ع�سكري يف 
ف������اإن م�����س��احل��ه��ا م��ت��ط��اب��ق��ة مع 

م�سالح الوليات املتحدة. 
ومبوجب اتفاقات �سابقة مع رو�سيا 
12 نقطة  تركيا  اأق��ام��ت  واإي����ران، 

مراقبة ملناطق خف�س الت�سعيد يف 
املحافظة. وهذا النت�سار الع�سكري 
الركي املحدود اأقام عازًل، لإن ل 
ول  رو�سيا  ول  ال�سورية  احلكومة 
اإيران يف وارد الدخول يف مواجهة 

فلي�س  ولذلك  تركيا.  مع  مبا�سرة 
الوليات  اأو  ت��رك��ي��ا  م�سلحة  م��ن 
تكون  هجوماً  ت�سهدا  اأن  املتحدة، 
وتدفقاً  اإن�سانيًة  ماأ�ساًة  ح�سيلته 

هائًا لاجئني.

•• ا�سطنبول-اأ ف ب:

باده  ان  اأردوغ�����ان  رج��ب طيب  ال��رك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
�ستعزز ح�سورها الع�سكري يف ال�سطر ال�سمايل من جزيرة 

قر�س املق�سومة، وفقا لت�سريحات ن�سرتها ال�سحافة.
وقال اردوغان ل�سحافيني على منت الطائرة التي كانت 
تعيده من زيارة اىل اذربيجان “لن نقل�س اعداد جنودنا 

هناك، لكننا بالعك�س �سنزيدها«.
اجتاح  منذ  مق�سومة  ن�سمة،  مليون  تعد  ال��ت��ي  ق��ر���س 
للجزيرة  ال�سمايل  ال�سطر   1974 يف  ال��رك��ي  اجلي�س 
واثار  باليونان،  اإحلاقها  ي�ستهدف  كان  انقاب  على  ردا 

القر�سية الركية. ول متار�س  الأقلية  قلقا حادا لدى 
جمهورية قر�س، الع�سو يف الحتاد الوروبي �سلطاتها 
اإل على ثلثي جنوب اجلزيرة، لن الثلث ال�سمايل للجزيرة 
تتوىل ادارته “جمهورية �سمال قر�س الركية” املعلنة 

من جانب واحد ويحتلها اجلي�س الركي.
ويتمركز يف ال�سطر ال�سمايل نحو 35 الف جندي تركي، 
وح�سورهم احدى ابرز العقبات امام املفاو�سات الرامية 
اىل اعادة توحيد اجلزيرة. وانتهت اجلولة الأخرية من 

املفاو�سات يف متوز يوليو 2017 بالف�سل.
واك��د اردوغ��ان يف املقابل ان ب��اده ل تنوي اقامة قاعدة 
بحرية يف �سمال قر�س، خافا ملا ذكرته تقارير اعامية 

ق��اع��دة هناك”،  ب��ح��اج��ة لإق��ام��ة  “ل�سنا  وق���ال  م���وؤخ���را. 
م�سريا اىل ان باده تبعد “ب�سع دقائق” عن ال�سواحل 

القر�سية.
واأ�سار اردوغ��ان اىل “اإبعاد نف�سية” قد تنجم عن وجود 
قاعدة تركية يف �سمال قر�س لكنه ا�ستدرك قائا “اذا 

�سعرنا بحاجة اىل ذلك، ف�سنقوم بت�سييدها«.
واليونان  تركيا من جهة وقر�س  التوتر بني  ويتمحور 
من جهة ثانية منذ اأ�سهر حول التنقيب عن الغاز يف املياه 

القر�سية.
يتم  مل  ط��امل��ا  التنقيب  عمليات  بتعليق  ان��ق��رة  وت��ط��ال��ب 

التو�سل اىل حل لتق�سيم اجلزيرة.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
   دعت وزي��رة ال�سياحة والقيادية 
ب���ن���داء ت��ون�����س ���س��ل��م��ى ال��ل��وم��ي ما 
الوطنية  القوى  “كاّفة  ب�  اأ�سمتها 
ا�ستبعاد  دون   - والدميقراطية” 
والبتعاد  الوحدة  اإىل   - اأي طرف 
عن مزيد النق�سامات، معربة عن 
الأو�ساع  م��ن  “العميق”  قلقها 
ّثل  اإّن���ه���ا متمُ ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ق��ال��ت 

حا�سر تون�س وم�ستقبلها.
تدوينة  يف  ال��ل��وم��ي،  واأ�س�������ارت     
اخلا�سة  �سفحتها  ع��ل��ى  ن�سرتها 
“التحديات  اإىل  ب���ف���ي�������س���ب���وك، 
الق����ت���������س����ادي����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 
التي  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  وخ�������س���و����س���ا 
اأن  م��ع��ت��رة  الباد”،  ب��ه��ا  مت����ّر 
اأن  ح��ني  يف  تت�ساعف  “الأخطاء 

43 نائبا  ال��ك��ت��ل��ة م��ن     وت��ت��ك��ون 
ف��ي��م��ا ي�������س���ّم م��ك��ت��ب��ه��ا ك�����ّا من: 
الكتلة،  اأحمد رئي�س  م�سطفى بن 
ودرة اليعقوبي نائبة رئي�س الكتلة، 
ال�سيخ،  وه��اج��ر  ف��ل��ف��ال،  وم�����روان 
اأع�ساء  ب���وع���زي،  م����روى  واأح���م���د 

املكتب.
   وي��ذك��ر اأن 33 ن��ائ��ب��ا ك��ان��وا قد 
اأعلنوا عن ت�سكيل كتلة “الئتاف 
نف�سها  ت���ق���دم  ال���ت���ي  الوطني” 
احلكومي.  ل��ا���س��ت��ق��رار  ك��داع��م��ة 
تابعة  اأن��ه��ا  منها  م�����س��ادر  وت���وؤك���د 
وم�ساندة لرئي�س احلكومة يو�سف 
اإليهم  ي��ن�����س��اف  اأن  ق��ب��ل  ال�����س��اه��د 
نداء  كتلة  م��ن  ا�ستقالوا  ن���واب   8
اأ�سماء  ع��ن  يمُعلن  مل  فيما  تون�س 
بدورهما  ق���ّدم���ا  اآخ���ري���ن  ن��ائ��ب��ني 

ا�ستقالتيهما.

كتلة جديدة
ال������دع������وات  ه��������ذه  وت�����زام�����ن�����ت     
خ���ط���وة  م������ع  “التوحيدية”، 
ايداع  انف�سالية جديدة متثلت يف 
اأم�س  ال���وط���ن���ي،  الئ���ت���اف  ك��ت��ل��ة 
ر�سميا  ت��ك��وي��ن��ه��ا  م��ل��ف  الث����ن����ني، 
مب��ك��ت��ب ال�����س��ب��ط مب��ج��ل�����س نواب 

ال�سعب.

يتعاطى  ل���ن  ح���زب���ه  اأن  احل���رك���ة 
ب�سلبية مع ال�ساأن العام يف الباد، 
الأزمة  ���س��رورة جت���اوز  اإىل  داع��ي��ا 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى وحدة 
ال���ع���ائ���ل���ة ال���وط���ن���ي���ة، مب����ن����اأى عن 
منه  �سي�ستفيد  ال����ذي  ال��ت�����س��ت��ي��ت 
مرزوق  يحدد  ان  دون  مناف�سيها، 

هوؤلء املناف�سني.

بع�س الأط��راف تعتقد اأنها حتمل 
مفاتيح احلّل وحدها«.

ب�سيطة  احل���ل  “بداية  وق���ال���ت     
نهج  يف  وتتمثل  وع��اج��ل��ة  وممكنة 
م����وح����د وان����ف����ت����اح اجل���م���ي���ع على 
“النتظار  م�����س��ي��ف��ة  اجلميع”، 
وال��و���س��ع احل���ايل ي��غ��رق��ان الباد 
التون�سيني  وي���ج���ع���ان  اأزم������ة  يف 

ب��اب احل���وار حتى يف �سورة  وف��ت��ح 
وجود تناق�سات.

ل ا�صطفاف
   ويف ذات ال�سياق، اأفاد الأمني العام 
حل��رك��ة م�����س��روع ت��ون�����س، حم�سن 
تون�س(  ن��داء  )املن�سق عن  م��رزوق 
ان حزبه لن ي�سارك يف ال�سراعات 

يعي�سون حالة من الياأ�س«.
الندائيني بغ�ّس  الوزيرة     ودعت 
مواقفهم  اخ���ت���اف  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
البقية”،  م�����ع  “التفكري  اإىل 
“انق�سامنا  ال�سدد  ه��ذا  يف  قائلة 
الوحدة  وح���ده���ا  ل��ن��ه��اي��ت��ن��ا،  ���ع���ّد  يمُ
ما  ب��اإي��ق��اف  وط��ال��ب��ت  �ستمُنقذنا”. 
الأ�سقاء”  بني  “احلرب  ب�  و�سفته 

والن���ق�������س���ام���ات، ول�����ن ي���ك���ون مع 
ط���رف ���س��ي��ا���س��ي ���س��د اخ����ر، قائا 
ال�سيا�سية  الأزم���ة  ا�ستفحال  “ان 
طاولة  اىل  ال����رج����وع  ت�����س��ت��دع��ي 
املتناحرة  الأط������راف  ب��ني  احل����وار 
حللحلة  ال�سبل  اأح�سن  يف  والنظر 

الأزمات يف �ستى وجوهها.«
   واك���د خ���ال اج��ت��م��اع م��ع كوادر 

كتلة م�صاندة لل�ّصاهد تودع ملف تكوينها بالربملان

نداء تون�س: دعوة لوقف احلرب بني »الأ�شقاء«...!
حم�صن مرزوق: لن ن�صطف وراء اأي طرف �صيا�صي على ح�صاب اآخر

غوا�شة يابانية جتري مناورة يف بحر ال�شني  
 •• طوكيو-اأ ف ب:

الإثنني،  ام�س  �سحيفة  ذكرته  ما  بح�سب  اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  مناورة  الأوىل  للمرة  يابانية  غوا�سة  اأج��رت 
وزارة  وقالت  عليه.  املتنازع  البحر  م�ساحة  مبعظم  اأحقيتها  توؤكد  التي  بكني  ا�ستفزاز  تثري  اأن  ميكن  خطوة  يف 
الدفاع يف بيان مقت�سب اإن املناورة امل�سادة للغوا�سات اأمُجريت اخلمي�س يف بحر ال�سني اجلنوبي لتح�سني التقنيات 

ال�سراتيجية. ورف�س متحدث الدلء مبزيد من الت�سريحات اأو تاأكيد ما اإذا كانت تلك اأول مناورات هناك.
�سفن  ثاث  اإىل  ان�سمت  اخلمي�س  كورو�سيو  الغوا�سة  اإن  �سيمبون  ا�ساهي  �سحيفة  ذك��رت  الثنني  �سابق  وقت  يف 
حربية يابانية يف البحر جنوب غرب جزيرة �سكاربورو ال�سغرية التي ت�سيطر عليها ال�سني. وتوؤكد ال�سني اأحقيتها 
باملوارد وال��ذي مير من خاله خم�سة مايني ترليون دولر من  الغني  ال�سني اجلنوبي  يف معظم م�ساحة بحر 
التوتر  والفيليبني وتايوان وفيتنام. ويت�ساعد  �سنويا، رغم مطالبات كل من بروناي وماليزيا  البحرية  التجارة 
وقالت ال�سحيفة اإن مناورات الغوا�سة  ب�ساأن جزيرة �سكاربورو منذ ان �سيطرت عليها بكني من مانيا يف 2012. 

هي الأوىل التي تقوم بها طوكيو يف بحر ال�سني اجلنوبي.

يف  ال�����س��ام  عملية  وتنفيذ  اإح��ي��اء 
ج���ن���ي���ف، وت�������س���ر وا����س���ن���ط���ن على 
وعلى  ال�سلطة  ع��ن  الأ���س��د  تخلي 
املوالية لها  وال��ق��وات  اإي��ران  رحيل 
قبل ان�سحاب الوليات املتحدة من 

�سمال �سرق �سوريا. 
وق����د ت���ك���ون ه����ذه الأه��������داف غري 
تركت  ما  اإذا  لكن  للتحقيق،  قابلة 
وحلفاءه  الأ�سد  املتحدة  ال��ولي��ات 
يتقدمون  والإي���ران���ي���ني  ال���رو����س 
الآلف  لتهجري مئات  اإدل��ب،  نحو 
الأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دام  اح��ت��م��ال  م��ع 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، ف����اإن م��ن ���س��اأن ذلك 
فقط اإ�سعاف املوقف الأمريكي يف 
النزاع  اإنهاء  التاأثري على حماولة 

ال�سوري. 
اأهمية،  الأك��رث  اأن  الباحثان  وراأى 
وجود  على  حت��اف��ظ  تركيا  اأن  ه��و 

اأنحاء  ك��ل  م��ن  لاأ�سد  املعار�سني 
���س��وري��ا. ويف ال�����س��ن��وات الأخ�����رية، 
ا����س���ت���ع���اد الأ������س�����د ب����دع����م رو����س���ي 
واإي�����������راين، م���ن���اط���ق وا����س���ع���ة من 
الباد، مركزاً خا�سًة على مناطق 
�سوريا،  غ��رب  يف  الت�سعيد  خف�س 
ال��ت��ي ك��ان��ت ال��غ��اي��ة م��ن��ه��ا جتميد 

القتال بني النظام والثوار. 
ت��ن��ت��ه��ي باتفاق  وك���ان���ت ك���ل ح��م��ل��ة 
لهم  ويمُ�سمح  ال��ث��وار،  فيه  ي�ست�سلم 
مبمر اآم��ن اإىل اإدل��ب. ويف احلملة 
ليذهبوا  ل��ل��ث��وار  م��ك��ان  ل  امل��ق��ب��ل��ة 
�سيقاتلون  اأن���ه���م  ي��ع��ن��ي  م���ا  اإل���ي���ه، 
ب�سرا�سة حتى املوت، ولذلك �سرت 
يدر�س  النظام  اأن  مفادها  تقارير 
الكيماوية.  الأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 
اأخ�����اق�����ي على  وه�����ن�����اك واج��������ب 
اأن  عليها  يحتم  املتحدة  ال��ولي��ات 

النتائج  مل��ن��ع  و���س��ع��ه��ا  م��ا يف  ت��ف��ع��ل 
الأ������س�����واأ.  واأو�����س����ح ال��ب��اح��ث��ان اأن 
املعركة قد ينجم عنها تدفق �سامل 
لاجئني اإىل تركيا. ويف 2016، 
اأبرمت تركيا مع الحتاد الأوروبي 
على  اأنقرة مبوجبه  وافقت  اتفاقاً 
ا���س��ت�����س��اف��ة م��ع��ظ��م ال��اج��ئ��ني يف 

مقابل دعم مايل.
تفادي  على  اجلانبان  عمل  وهكذا 
الهجرة اجلماعية اإىل اأوروبا، التي 
وا�سطراب   توتر  يف  تت�سبب  كانت 
�سيا�سيني. لكن موجة جديدة من 
ال��اج��ئ��ني ق��د حت��م��ل ت��رك��ي��ا على 
ما  ا�ستقبالهم،  يف  التفكري  اإع���ادة 
ي�سع اأوروب�����ا جم����دداً ع��ل��ى اأب���واب 

الفو�سى. 
��ع��ق��د الأم�����ر اأك�����رث، ك��م��ا يقول  ويمُ
الإئتاف  اإىل  الم��ري��ك��ي  املبعوث 

ال�����دويل مل��ح��ارب��ة الإره������اب بريت 
“املاذ  باتت  اإدل���ب  اأن  م��اك��غ��ورك، 
القاعدة”،  لتنظيم  الأك��ر  الآم��ن 
القاعدة  تنظيم  اأن  ه��و  والتحدي 
اأقل  معار�سة  بجماعات  مرتبط 
اجلميع،  يعار�سها  اإي��دي��ول��وج��ي��ة 
واأن حماولة ف�سلها والق�ساء على 

القاعدة اأمر �سعب جداً.
ل��ي�����س��ت يف هجوم  امل���ع���اجل���ة  ل��ك��ن 
وي�سفر عن  الأ���س��د،  يطلقه  مدمر 
اأكر اأزمة ان�سانية يف حرب رهيبة 

اأ�سًا. 
رف�س  اأن  م���ن  ال��ب��اح��ث��ان  وح�����ذر 
اأن  كن  ميمُ اإدل���ب  يف  الهجوم  اوق��ف 
امل�سوؤولني  كبار  يقول  م��ا  يمُقو�س 
�سيا�سة  اإن������ه  الآن  الأم���ري���ك���ي���ني 

اأمريكية.
اإىل  ت�سعى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإن 

•• وا�سنطن-وكاالت:

عطلة  يف  الأ���س��د  ب�سار  نظام  اأعلن 
حملته  ب����داي����ة  الأ�����س����ب����وع  ن���ه���اي���ة 
ل�ستعادة اإدلب، املنطقة التي ت�سم 
فيهم  مبن  ن�سمة،  مايني  ثاثة 
م��ل��ي��ون ن���ازح م��ن م��ن��اط��ق �سورية 
�سيا�سات  ف�����س��ل  ورغ������م  اأخ��������رى. 
امل���ت���ح���دة يف الأع��������وام  ال�����ولي�����ات 
و�سائل  ل��دي��ه��ا  ي���زال  الأخ�����رية، ل 
الإن�سانية  الكارثة  من  للتخفيف 
التي يمُتوقع اأن تكون اأكر حتى من 

تلك التي �سهدتها حلب. 
غولدنرغ  اإي���ان  الباحثان  وق��ال 
جملة  يف  ه����ريا�����س  ون���ي���ك���ول����س 
الأمريكية،  بولي�سي”  “فورين 
اأن  يف  ي��ك��م��ن  الأول  ال��ت��ح��دي  اإن 
لكل  ملجاأ  اإىل  حت��ول��ت  املحافظة 

كتلة برملانية جديدة يف تون�س�سلمى اللومي تدعو اىل وحدة ال�سف

املحافظة حتولت اإىل ملجاأ لكل املعار�صني 

هل تتعاون اأمريكا وتركيا ملنع ماأ�شاة اإن�شانية يف اإدلب؟ 

•• كفرعني -اأ ف ب:

جن��ا ع��ب��د امل��ن��ع��م ���س��ي��خ ج��ا���س��م مع 
على  ال��ط��ريان  ق�سف  م��ن  عائلته 
ملجاأ  ب��ف�����س��ل  الآن  ح��ت��ى  اإدل������ب 
حفره حت��ت الر����س.. وم��ع تزايد 
ال����س���ت���ع���دادات ل��ه��ج��وم م���ن قوات 
الواقعة  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام 
رب  يعمل  ���س��وري��ا،  غ��رب  �سمال  يف 
العائلة على تو�سيع امللجاأ وجتهيزه 

ملواجهة املرحلة ال�سعبة.
ول���ي�������س ع���ب���د امل���ن���ع���م وح�������ده من 
كما  قرب منزله،  “مغارة”  يحفر 
املاجئ.  ه��ذه  اإدل��ب  �سكان  ي�سمي 
لتجهيز  ب��ك��د  ي��ع��م��ل��ون  ف��ك��ث��ريون 
ق�سف  من  فيها  لاحتماء  املغاور 

الطريان ال�سوري والرو�سي.
ال�سوري  املر�سد  معلومات  وتفيد 
حلقوق الن�سان اأن نحو 50 قتيا 
�سقطوا منذ منت�سف اآب اأغ�سط�س 
يف الق�سف اجلوي واملدفعي الذي 
واملناطق  اإدلب  حمافظة  ا�ستهدف 
املجاورة حيث تنت�سر هيئة حترير 
مقاتلة  اأخ�����رى  وف�����س��ائ��ل  ال�����س��ام 

معار�سة للنظام.

ن���ق���وم ب��ت��ج��ه��ي��زه��ا يف ح����ال ع���ودة 
الق�سف جمددا«.

وي�����س��ي��ف ع��ب��د امل��ن��ع��م ال�����ذي كان 
�ساحنة  ���س��ائ��ق  ال�����س��اب��ق  يف  ي��ع��م��ل 
وطائها،  امل��غ��ارة  بتو�سيع  “نقوم 

ويقول عبد املنعم )55 عاما(، وهو 
والد لأربع بنات و�سبيني، يف قرية 
اإدل����ب اجلنوبي  ك��ف��رع��ني يف ري���ف 
اىل  عدنا  اأي���ام،  ع�سرة  نحو  “منذ 
كما  لتو�سيعها،  امل��غ��ارة  يف  احل��ف��ر 

الدخول  لت�سهيل  درج��ا  بنينا  كما 
واخلروج«.

منزله،  ح��دي��ق��ة  يف  امل���غ���ارة  وت��ق��ع 
ومدخلها غري وا�سح املعامل و�سط 
اأ���س��ج��ار. وه��و ي��وؤك��د ب��اأن��ه جن��ا مع 

ع��ائ��ل��ت��ه م���ن م����وت حم��ّق��ق لأنهم 
ك���ان���وا داخ����ل امل���غ���ارة ع��ن��دم��ا دّمر 

برميل متفجر املنزل.
�سوى  امل��ت��ف��ج��ر  “الرميل  وق����ال 
البيت بالر�س متاما، ونحمد اهلل 
باأن اأحدا منا مل ي�سب لأننا كنا يف 

املغارة«.
مع  ال�سن  يف  متقدم  عامل  ويقوم 
باحلفر  ال�سبان  اأولده  من  اأرب��ع��ة 
بناء على طلب عبد  امل��غ��ارة  داخ��ل 
بال�سوء  ي��ك��ت��ف��ون  وه�����م  امل���ن���ع���م، 

اخلفيف املت�سرب من مدخلها.
وي��ت��اب��ع ع��ب��د امل��ن��ع��م ال���ذي ارتدى 
على  ه�����و  خ������ويف  “اأنا  ج���اب���ي���ة 
اأمر  ب��اخل��وف  وال�����س��ع��ور  الأولد. 
عائلة  لديه  ملن  خ�سو�سا  طبيعي 

واأولد«.
يف �سوريا التي مزقتها حرب اأوقعت 
منذ العام 2011 اأكرث من 360 
األف قتيل، تتعر�س حمافظة اإدلب 

للق�سف ب�سكل �سبه دائم.
ال�سكان  م����ن  ال���ع���دي���د  وي���ع���ت���م���د 
ت�����س��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف 
امل��ع��ار���س��ة يف حمافظة  ال��ف�����س��ائ��ل 

اإدلب واملناطق املجاورة، 

مريكل يف اجلزائر وتلتقي بوتفليقة �شكان اإدلب يحفرون مالجئ ا�شتعدادا لهجوم 
•• اجلزائر -اأ ف ب:

اأنغيا مريكل ام�س زيارة اإىل اجلزائر تلتقي خالها  بداأت امل�ست�سارة الأملانية 
ملناق�سة ق�سايا  اويحيى،  اأحمد  ال��وزراء  ورئي�س  بوتفليقة  العزيز  الرئي�س عبد 
الهجرة والإره��اب. وكان يف ا�ستقبال مريكل مبطار هواري بومدين باجلزائر 
رئي�س ال��وزراء احمد اأويحيى وعدد من ال��وزراء يف احلكومة، كما افادت وكالة 
تاأتي  الزيارة  اأن  بيان  يف  اأك��دت  اجلزائرية  الرئا�سة  وكانت  اجلزائرية.  النباء 
يف  مقررة  كانت  زي��ارة  اإل��غ��اء  على  العام  ون�سف  ع��ام  بعد  بوتفليقة  من  بدعوة 
�سباط فراير 2017 ب�سبب التهاب حاد يف ال�سعب الهوائية اأ�سيب به الرئي�س 
اجلزائري. واأ�ساف البيان اأن الطرفني �سيتباحثان يف “الهجرة والإرهاب العابر 
للحدود«. وتابع البيان الرئا�سي اأن امل�سوؤولني �سيبحثان اأي�سا “الأزمة يف ليبيا 

وق�سية ال�سحراء الغربية والو�سع يف مايل ويف منطقة ال�ساحل«.
جزائرية  اأ���س��ول  م��ن  اللجوء  طالبي  اإب��ع��اد  ت�سريع  الأمل��ان��ي��ة  احلكومة  وت��ري��د 
بح�سب  اآم��ن��ة،  دول  م��ن  يتحدرون  بو�سفهم  اأرا�سيها  م��ن  وتون�سية  ومغربية 
اأخ��ريا. وت��ّرر برلني هذا القرار باأنها رف�ست تقريبا  م�سروع قانون مت تبنيه 
كل طلبات اللجوء من هذه الدول، وبن�سبة اأكرث من %99 من طلبات اللجوء 
املقدمة من جزائريني. وي�سعى الكثري من اجلزائريني اىل مغادرة الباد ب�سبب 
اأو�ساع اقت�سادية �سعبة. يف املقابل، قامت اجلزائر، منذ 2014، برحيل اأكرث 
بلدانهم، بح�سب م�سدر  ال�سحراء نحو  دول جنوب  األ��ف مهاجر من   33 من 
ر�سمي. ونددت منظمات غري حكومية برحيل اآلف املهاجرين من اجلزائر منذ 
�سهر كانون الثاين يناير يف ظروف غري اإن�سانية. ويف ليبيا الغارقة يف الفو�سى 
منذ �سقوط نظام معمر القذايف يف 2011، تتنازع على ال�سلطة حكومة الوفاق 
الأ�سرة  بها  تعرف  وال��ت��ي  املتحدة  الأمم  رعتها  عملية  م��ن  املنبثقة  الوطني 

الدولية، وحكومة موازية يف ال�سرق حتظى بتاأييد اآخر برملان منتخب.

ماتي�س يف مقدونيا 
لدعم تغيري ا�شمها

 •• �سكوبيي-اأ ف ب:

و����س���ل وزي������ر ال�����دف�����اع الأم����ريك����ي 
�سكوبيي  اإىل  ام�س  ماتي�س  جيم�س 
ا�سم مقدونيا  لدعم موؤيدي تغيري 
ال�ساأن،  هذا  يف  املقبل  ال�ستفتاء  يف 
رو�سية  حملة  اأ���س��م��اه  م��ا  وت��ط��وي��ق 
ل����ل����ت����اأث����ري ع����ل����ى ه�������ذا الق����������راع. 
يف  املقدونيون  يحدد  اأن  ويفر�س 
كانوا  اإذا  م��ا  �سبتمر  اأي���ل���ول   30
مواطني  ي�����س��ب��ح��وا  اأن  ي����ري����دون 
مبوجب  ال�سمالية”  “مقدونيا 
الت��ف��اق ال��ذي وق��ع يف مت��وز يوليو 
مع اليونان وميهد لن�سمام الباد 
الأط��ل�����س��ي وفتح  ���س��م��ال  ح��ل��ف  اإىل 
الحتاد  اإىل  ان�سمامه  م��ف��او���س��ات 
الأوروب��������ي. وم��ن��ذ ا���س��ت��ق��ال هذه 
اجلمهورية اليوغو�سافية ال�سابقة 
على  اليونان  اعر�ست   1991 يف 
احتفاظها با�سم مقدونيا وهو ا�سم 
اإقليم �سمال اليونان. وهي ترى يف 
التاريخي  اإرثها  على  ا�ستياء  ذلك 
ال�سكندر  امل��ل��ك  اإرث  وخ�����س��و���س��ا 
جارتها  ب�������اأن  وت�������س���ت���ب���ه  الأك����������ر، 

ال�سغرية لديها نوايا تو�سعية.
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ق��ال��ت احل��ك��وم��ة الأمل��ان��ي��ة ام�����س اإن��ه��ا قلقة ب�����س��اأن احل��ال��ة ال�سحية 
لنا�سط مناه�س للكرملني يتلقى العاج يف برلني بعد ال�ستباه يف 
تعر�سه للت�سميم. وفقد النا�سط بيوتر فريزيلوف، وهو نا�سر ملوقع 
اإخباري اإلكروين رو�سي معار�س وله �سات بجماعة بو�سي رايوت 
الحتجاجية املناه�سة للكرملني، ب�سره و�سمعه وقدرته على امل�سي 
لكن �سديقتني له يف اجلماعة قالتا اأم�س الأحد اإن حالته ال�سحية 

حت�سنت منذ و�سوله اإىل برلني لتلقي العاج يوم ال�سبت.
�سحفي  موؤمتر  يف  الأملانية  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدثة  وقالت 
اإزاء  بالقلق  بالطبع ون�سعر  الق�سية  تابعنا  “لقد  روتيني للحكومة 
اأن يتح�سن قريبا واأن  احلالة ال�سحية لل�سيد فريزيلوف... نتمنى 
يتعافى متاما«. وقالت املتحدثة ومتحدثة اأخرى با�سم امل�ست�سارية 
دون  برلني  اإىل  فريزيلوف  ق��دوم  نباأ  بلغهما  مكتبيهما  اإن  الأملانية 
عن  ال���وزارة  با�سم  املتحدثة  واأحجمت  رحلته.  تنظيم  يف  امل�ساركة 
للنقا�س  ��رح��ت  طمُ ق��د  ف��ريزي��ل��وف  ق�سية  ك��ان��ت  اإذا  ع��م��ا  الإف�����س��اح 
يف اج��ت��م��اع عقد ي��وم اجلمعة ب��ني وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمل����اين هايكو 
ملفات  اأن  اأ�سافت  لكنها  لف��روف  �سريجي  الرو�سي  ونظريه  ما�س 
وو�سل  املحادثات.  تلك  العادة خال مثل  الإن�سان تطرح يف  حقوق 
فريزيلوف اإىل برلني من مو�سكو يف وقت متاأخر من م�ساء ال�سبت 

املا�سي على منت طائرة طبية خا�سة.

 
بروك�سل  يف  ام�����س  �سباح  راأ���س��ه  يف  طفيفة  ب��ج��روح  �سرطي  اأ���س��ي��ب 
نتيجة هجوم �سنه رجل طعنه ب�سكني، اإل اأن اأي موؤ�سر ل يحمل على 

العتقاد بح�سول عمل ارهابي، كما اأعلنت نيابة بروك�سل.
وجاء يف بيان للنيابة ان املعتدي بال�سكني اأ�سيب بر�سا�سة يف �ساقه 
لل�سرطي  زم��ي��ل  اطلقها  ر�سا�سات  ث��اث  م��ن  ���س��دره  يف  وب��اأخ��رى 
ت��ت��اأك��د هويته  “مل  ال���ذي  ب��ه  امل�ستبه  ان  ال��ب��ي��ان  واأ���س��اف  اجل��ري��ح. 
يتوافر  ومل  جم��ه��ول.  زال  م��ا  ال��داف��ع  وان  حرجة”،  حالة  يف  بعد، 
وقع  وق��د  اإره��اب��ي«.  عمل  ح�سل  ما  ان  اىل  موؤ�سر  “اأي  للمحققني 
9،15 )7،15 ت غ( بالقرب من منتزه  احل��ادث يف حواىل ال�ساعة 
الذين  املهاجرين  اأبرز نقطة تاق يف بروك�سل ملئات  ماك�سيميليان، 
الأك��ر منهم، يف طريقهم  الق�سم  والأري��ري��ون  ال�سودانيون  ي�سكل 
اىل اململكة املتحدة. واأو�سحت النيابة اأن ال�سرطة املحلية التي تنظم 
الر�سيف ودعته  اأوقفت رجا على  ب�سورة دائمة دوري��ات يف احلي، 
اىل املغادرة لكنه رف�س واأخرج �سكينا. وعلى رغم طلب ال�سرطة منه 
باأن يلقي �ساحه، وجه �سربة اىل �سرطي واأ�سابه بجرح طفيف يف 

راأ�سه.

 
عر�ست وزارة الدفاع الرو�سية معلومات قالت اإنها تدعم روايتها باأن 
ال�ساروخ الذي اأ�سقط طائرة تابعة للخطوط املاليزية فوق ال�سرق 

النف�سايل يف اأوكرانيا يف 2014 اأطلقته قوات كييف.
املت�سل�سل  ال��رق��م  تن�سر  اإن��ه��ا  ال����وزارة  ق��ال��ت  اإي��ج��از �سحفي  وخ���ال 
لل�ساروخ وهو من نوع بوك للمرة الأوىل، م�سيفة باأن ال�ساروخ مت 
ت�سنيعه واإر�ساله اإىل اأوكرانيا يف احلقبة ال�سوفييتية ومل تتم بعدها 

اإعادته اإىل الرا�سي الرو�سية.
وتنفي رو�سيا اأي م�سوؤولية لها يف اإ�سقاط الطائرة وعر�ست عددا من 

النظريات التي ت�سري با�سابع التهام اإىل كييف.
وحتطمت طائرة البوينغ-777 اأثناء قيامها برحلة من اأم�سردام 
متوز   17 يف  النف�ساليني  معقل  دونيت�سك  ق��رب  ك��والمل��ب��ور،  اإىل 
ومعظمهم  متنها  على  ك��ان��وا  �سخ�سا   289 وق��ت��ل   2014 يوليو 

هولنديون.
وفر�س الحتاد الأوروب��ي فيما بعد عقوبات اقت�سادية على رو�سيا، 
متهما يف ذلك النف�ساليني املدعومني من رو�سيا يف �سرق اوكرانيا 

الذين ا�سقطوا عددا من الطائرات.
وقال حمقق هولندي كبري اإن فريقه تو�سل اإىل اأن الطائرة اأمُ�سقطت 
رو�سية  ع�سكرية  كتيبة  اأطلقته  ال�سنع  رو���س��ي  “بوك”  ب�����س��اروخ 

متمركزة يف مدينة كور�سك بجنوب غرب رو�سيا.

عوا�سم

برلني

مو�سكو

بروك�سل

ا�شرائيل تفرج عن اأ�شتاذ قانون فرن�شي 
 •• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

الأمن  ق����ّوات  اعتقلته  ال���ذي  الفرن�سي  الأم��ري��ك��ي  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذ  اأع��ل��ن 
الإ�سرائيلية مل�ساركته يف تظاهرة احتجاج على قرار اإ�سرائيلي بتدمري قرية 

للبدو يف ال�سفة الغربية اأن حمكمة ا�سرائيلية اأوقفت قرار طرده.
وحتدث فرانك رومانو الأ�ستاذ يف جامعة نانتري بباري�س والذي اأمُفرج عنه 
يف وقت متاأخر الأحد بناء على اأوامر حمكمة ال�سلح يف القد�س الغربية يف 

�سريط فيديو تناقلته و�سائل التوا�سل الجتماعي.
وقال رومانو اإن “ال�سرطة �سلمته يف وقت �سابق اىل م�سوؤويل الهجرة من 
اأجل الرحيل الفوري دون جل�سة ا�ستماع يف املحكمة لكنه رف�س التوقيع 
على وثائق قانونية يوافق فيها على طرده«. واأ�ساف رومانو اأن “القا�سي 
ات�سل بهيئة الهجرة وطلب منهم اإعادتي جلل�سة ا�ستماع يف املحكمة” حيث 
اأمر القا�سي بالإفراج عنه، على حد قوله. وكان رومانو اليهودي املولود يف 
الوليات املتحدة ويحمل اجلن�سيتني الفرن�سية والأمريكية اعتمُقل اجلمعة 
حر�س  من  وعنا�سر  للفل�سطينيني،  موؤّيدين  نا�سطني  بني  مواجهات  اإثر 
احلدود الإ�سرائيليني قرب قرية خان الأحمر البدوية يف ال�سفة الغربية 
اأيلول   25 حتى  اإ�سرائيل  يف  بالبقاء  له  مح  �سمُ اإن��ه  اأن�ساره  وق��ال  املحتلة. 
�سبتمر، وهو املوعد الأ�سلي لرحلة عودته. وقد طلب منهم تقدمي كفالة 
بقيمة 1000 �ساقل )256 دولر ، 240 يورو( ا�سافة اىل كفالة �سمان 
منف�سلة بقيمة 5000 �ساقل اي نحو )1280 دولر(. واتهمت ال�سرطة 
رومانو بعرقلة عمل ال�سرطة واجلنود ال�سرائيليني، واأ�سدرت قرارا اإداريا 
بطرده ال�سبت بح�سب حمامية غابي لن�سكي. تقع قرية خان الحمر �سرق 
القد�س ال�سرقية املحتلة على الطريق الرئي�سي بني مدينة القد�س واريحا 
وهي حماطة بعدد من امل�ستوطنات ال�سرائيلية. وتتاألف القرية من اأكواخ 
من اخل�سب والألواح املعدنية مثلما هي احلال عموماً يف القرى البدوية، 

ويبلغ عدد �سكانها 173 �سخ�سا وفيها مدر�سة.

م�صت�صار النم�صا يريد قمة اأوروبية افريقية 

ماكرون ي�شر على اإبعاد املهاجرين غري القانونني 

قمة �صوت�صي الفر�صة الأخرية

موجة جلوء �شورية جديدة اإىل اأوروبا تلوح يف الأفق
اإن�سانية احلالة املزرية للمخيمات 
�ستة  اأ�سًا ل�ستقبال  اأعدت  التي 

الف لجئ .

لي�سبو�س، وت�سيو�س، و�ساخمو�س، 
ولريو�س، وكو�س يف بحر اإيجه. 

وقد و�سف تقرير ل� 19 منظمة 

ويفاقم اأزمة اللجوء احلالية.
األ��ف طالب   20 اأك��رث من  ويقبع 
ق���ذرة يف جزر  جل��وء يف خميمات 

•• باري�ص-اأ ف ب:

اأيلول   17 ع��ام��اً، يف  اأرب��ع��ني  قبل 
الرئي�س  اأب���رم   ،1978 �سبتمر 
ورئي�س  ال�����س��ادات  اأن����ور  امل�����س��ري 
الوزراء الإ�سرائيلي مناحيم بيغن 
برعاية الوليات املتحدة، اتفاقات 
كامب ديفيد التي هياأت للتوقيع، 
بعد �ستة اأ�سهر، على اأول معاهدة 
�سام بني اإ�سرائيل ودولة عربية.

 ،1973 اأكتوبر  يف ت�سرين الأول 
هجوماً  و����س���وري���ا  م�����س��ر  ���س��ن��ت 
�سيناء  يف  اإ���س��رائ��ي��ل  على  مباغتاً 
وه�سبة اجلولن، بهدف اإرغامها 
على اإعادة الأرا�سي التي �سيطرت 
يونيو  حزيران  حرب  اأثناء  عليها 
ل�سالح  ال���ن���زاع  ان��ت��ه��ى   .1967
حتقيق  يف  جن���ح���ت  ال���ت���ي  م�����س��ر 
الإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  ���س��د  خ���رق 
الذي كان منت�سراً على طول قناة 
ال�سوي�س قبل اأن ت�ستعيد اإ�سرائيل 

ال�سيطرة على القناة.
جمع  دي�����س��م��ر،  الأول  ك��ان��ون  يف 
برئا�سة  جنيف  يف  ���س��ام  م��وؤمت��ر 
ال�������ولي�������ات امل����ت����ح����دة والحت��������اد 
وعرباً  اإ�سرائيليني  ال�سوفياتي، 
ال�سوريني  دون  من  الأوىل  للمرة 
والفل�سطينيني لإجراء مفاو�سات 

مبا�سرة.
نوفمر  ال����ث����اين  ت�����س��ري��ن   9 يف 
نيته  ال�������س���ادات  اأع���ل���ن   ،1977
ال���ذه���اب اإىل اإ���س��رائ��ي��ل، م��ا اأث���ار 

ق�شة توقيع اتفاقات كامب ديفيد قبل 40 عامًا

بلدانهم  اإىل  يعاد  اأن  �سيا�سة  تبني 
اأو���س��اع غري  يتم �سبطهم يف  م��ن 
نظامية ول ميكنهم احل�سول على 
باأهمية  ب��ذل��ك  ي��ق��ر  وه���و  جل����وء. 
القانونية  غري  الهجرة  “مكافحة 
اخلارجية”  احل����دود  ت��اأم��ني  ع��ر 

الذي تعده النم�سا اأولوية.
وك�������س���ف���ت ال���ق���م���ة الأوروب�������ي�������ة يف 
ح����زي����ران ي��ون��ي��و اخل����اف����ات بني 
�سيا�سة  ح���ول  الأوروب����ي����ة  ال�����دول 

الهجرة.
وتقف النم�سا يف عهد كورتز الذي 
للم�ساعدات  خ��ف�����س  ع��م��ل��ي��ة  ب����داأ 
لاجئني، يف �سف البلدان الأكرث 
ايطاليا  م��ث��ل  للمهاجرين  ع���داء 
وامل�����ج�����ر واجل������ن������اح ال���ي���م���ي���ن���ي يف 
امل�ست�سارة  ت��ق��وده  ال��ذي  الئ��ت��اف 

الأملانية اأنغيا مريكل.
م��ن جهة اأخ���رى، ع��ر ك��ورت��ز عن 
الذي  ال�سديد”  “للتوتر  اأ���س��ف��ه 
ي�سهده الحتاد الأوروبي. وقال اإن 
الهدف الأ�سا�سي لرئا�ستنا هو دعم 
الذين يرغبون يف بناء ج�سور داخل 
الحت��اد الأوروب���ي، لأن ثمة توترا 
ب��ال��غ��ا داخ����ل الحت����اد ب��ني ال�سرق 

•• باري�ص-اأ ف ب:

اأوروبية  قمة  من  اأي��ام  ثاثة  قبل 
لق�سية  كبري  حد  اإىل  �ستخ�س�س 
الهجرة، اأعلن امل�ست�سار النم�ساوي 
�سيبا�ستيان كورتز عن تنظيم قمة 
وافريقيا  الأوروب�����ي  الحت����اد  ب��ني 
بينما  دي�����س��م��ر،  الأول  ك��ان��ون  يف 
طالب الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
اإبعاد  ع��م��ل��ي��ات  ب��ت��ع��زي��ز  م���اك���رون 

املهاجرين غري القانونيني.
ماكرون  لقائه  عند  كورتز  واأعلن 
�سباح  بباري�س  الليزيه  ق�سر  يف 
بني  قمة  “�سننظم  الإث��ن��ني  ام�س 
اأوروب����ا واإف��ري��ق��ي��ا يف ك��ان��ون الأول 
على  احل�سول  يف  ون��اأم��ل  دي�سمر 

دعم فرن�سا«. 
على  ن���رك���ز  اأن  “نريد  واأ�����س����اف 

التنمية القت�سادية لفريقيا«.
تتوىل  ال��ت��ي  النم�سا  و�ست�ستقبل 
منذ متوز يوليو الرئا�سة الدورية 
اأ�سهر،  ل�ستة  الأوروب������ي  ل��احت��اد 
 20 يف  الأوروب��ي��ة  �سالزبورغ  قمة 

كانون الأول دي�سمر.
وك���������ان امل�������س���ت�������س���ار ال���ن���م�������س���اوي 

عاما(   32( ك��ورت��ز  �سيبا�ستيان 
مت�سددا  م���وق���ف���ا  ي��ت��ب��ن��ى  ال�������ذي 
النتخابات  يف  ف��از  الهجرة،  حيال 
الت�سريعية يف ت�سرين الأول اكتوبر 
بناء على ذلك، ويقود حكومة ت�سم 

اليمني واليمني املتطرف.
عند  ل�سحافيني  ت�سريحات  ويف 
قال  الل��ي��زي��ه،  ق�سر  اإىل  و�سوله 
اإن����ه يدعم  امل�����س��ت�����س��ار ال��ن��م�����س��اوي 
الأوروبية  املفو�سية  اقراح رئي�س 
الوكالة  تعزيز  يونكر  ك��ل��ود  ج��ان 
الأوروب���������ي���������ة حل����م����اي����ة احل�������دود 
فرونتك�س بع�سرة اآلف من حر�س 

احلدود الإ�سافيني.
ال����دول  اأن  اأي�������س���ا  ك���ورت���ز  وراأى 
اإليها  ي�������س���ل  ال����ت����ي  الأوروب�������ي�������ة 
اإىل  حت�����ت�����اج  اأول  امل������ه������اج������رون 
اأن  ي��ج��ب  لكنها  اأوروب�����ي  ت�سامن 
لإدارة  اأوروب���ي���ة  ت��ق��ب��ل مب�����س��اع��دة 
املجموعات التي ت�سل مقابل ذلك. 
اأمله  من جهته، عر ماكرون عن 
عر  للوا�سلني  اأف�سل  مراقبة  يف 
تعزيز فرونتك�س وحوار اأف�سل مع 

دول املن�ساأ والرانزيت.
لكنه راأى اأي�سا اأنه من ال�سروري 

م�ساألة  الذي حتقق حول  بالتقدم 
فر�س ر�سوم على �سركات النترنت 
اج��ت��م��اع وزراء  ال��ع��م��اق��ة خ����ال 
الأوروب����ي يف فيينا  مالية الحت���اد 
اأن نحقق  امل��ا���س��ي واآم���ل  الأ���س��ب��وع 
العام  ن���ه���اي���ة  ق���ب���ل  ال����ه����دف  ه�����ذا 

اجلاري.
ورد الرئي�س الفرن�سي “اأعتقد اأنه 
خال  التو�سل  فعا  املمكن  م��ن 
حل  اإىل  اجل��اري��ة  ال�ستة  الأ���س��ه��ر 

حول هذه امل�ساألة«.

والغرب، وال�سمال واجلنوب.
واأ����س���اف اأن الحت����اد الأوروب�����ي ل 
اإذا  اإل  جن��اح��ات  يحقق  اأن  مي��ك��ن 

عملنا معا وحتركنا معا«.
وحول بريك�ست، قال كورتز اإن قمة 
ق�سيتني  ���س��ت��ن��اق�����س  “�سالزبورغ 
وهنا  بريك�ست،  الأوىل  اأ�سا�سيتني، 
بو�سعنا  م��ا  نفعل  اأن  ع��ل��ى  اتفقنا 
ق���ا����س وجعل  ب��ري��ك�����س��ت  ل��ت��ج��ن��ب 
وج���ود ت��ع��اون ق��وي ب��ني بريطانيا 
والحت��اد الأوروب��ي ممكنا، م�سريا 

�ستكون  ال��ث��ان��ي��ة  الق�سية  اأن  اإىل 
ال�سروري  “من  واأ�ساف  الهجرة. 
التو�سل اإىل اتفاق وحماية قواعد 
ال���ت���اح���م واحل���م���اي���ة يف اأوروب�������ا 
بينما  بالكامل،  ال��واح��دة  وال�سوق 

حترم بريطانيا ت�سويت �سعبها.
واأخريا، قال ماكرون وكورتز اإنهما 
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���س��ل  يف  ي���اأم���ان 
داخ���ل الحت���اد ح��ول ف��ر���س ر�سوم 
على املجموعات الرقمية الكرى.

�سعيدان  ن���ح���ن  ك����ورت����ز  و�����س����رح 

�سدمة اجلميع.
امل�سري  ال�سعب  جمل�س  يف  وق��ال 
اأذه���ب  اأن  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى  “اإنني 
ذلك  ك����ان  اإذا  الأر�������س  اآخ����ر  اإىل 
�سيمنع اإراقة دم جندي واحد من 
اأبنائي.. �ستمُده�س اإ�سرائيل عندما 
اأنني  اأمامكم،  اأقول الآن  ت�سمعني 
اإىل  بيتهم  اإىل  اأذه���ب  اأن  م�ستعد 
الكني�ست ذاته ومناق�ستهم«. وبعد 

ك��ان��ت ال���زي���ارة ت��اري��خ��ي��ة لأن كل 
ال�سرائيلية  امل�سرية  الت�سالت 
ك��ان��ت ���س��ري��ة. ل��ك��ن الأم����ر تطلب 
ع���������س����رة اأ������س�����ه�����ر م������ن اجل����ه����ود 
تبداأ  حتى  ال�ساقة  الدبلوما�سية 

املحادثات فعليا.
دعا   ،1978 اغ�����س��ط�����س  اآب  يف 
كارتر  جيمي  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
ن��ظ��ريه امل�����س��ري ورئ��ي�����س ال���وزراء 

���س��ت��ة اأي������ام، وج����ه م��ن��اح��ي��م بيغن 
دعوة ر�سمية اإىل ال�سادات. يف 19 
ت�����س��ري��ن ال���ث���اين ن��وف��م��ر، و�سل 
زي����ارة  ال��ق��د���س يف  اإىل  ال�������س���ادات 
اأع����داءه  و���س��اف��ح  ي��وم��ني  ت�ستمر 
اأج����رى حمادثات  ث��م  ال��ل��دودي��ن، 
ال�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  مع 
�سام  عقد  الكني�ست  يف  واق���رح 
املنطقة.  ك��ل  يف  ودائم”  “عادل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن��اح��ي��م ب��ي��غ��ن اإىل 
اإط�����ار  ع����ن  “للبحث  حم����ادث����ات 

لل�سام يف ال�سرق الأو�سط«.
بداأت القمة يف اخلام�س من اأيلول 
���س��ب��ت��م��ر يف ك���ام���ب دي��ف��ي��د مقر 
الأم��ريك��ي��ني يف عطلة  ال��روؤ���س��اء 
وه����ي منطقة  الأ����س���ب���وع،  ن��ه��اي��ة 
ت�����س��م ح����واىل ع�����س��ري��ن م��ن��زل يف 
غابة تبعد نحو مئة كيلومر عن 
الثاثة  ال��ق��ادة  وراف��ق  وا�سنطن. 
الدبلوما�سيون  م�����س��ت�����س��اروه��م 

والع�سكريون.
معزولة  دي���ف���ي���د  ك����ام����ب  ب���ق���ي���ت 
ب��ال��ك��ام��ل ع��ن ال��ع��امل ط���وال اأيام 

القمة التي ا�ستغرقت 13 يوما.
23 �سيغة  خال القمة، نوق�ست 
ل����ات����ف����اق����ات، اإىل  ع���ل���ى الأق��������ل 
ول  تعد  ل  التي  املراجعات  جانب 
العمل  جل�سات  وع��ق��دت  حت�سى. 
ب����ا ت����وق����ف يف ال���ل���ي���ل وال���ن���ه���ار 
لكن  ت��ف�����س��ل.  اأن  ال��ق��م��ة  وك������ادت 
ال�ساعات الأخرية  الأم��ر ح�سم يف 
بني  لكارتر  مكوكية  زي���ارات  بعد 
اأيلول   17 يف  وب��ي��غ��ن.  ال�����س��ادات 
بني  احل���ار  العناق  اأث���ار  �سبتمر، 
ال��ع��دوي��ن ال��ل��دودي��ن ب��ع��د توقيع 
العامل.  ذه�����ول  ال�������س���ام،  وث���ائ���ق 
ال��ل��ت��ان وقعتا  ال��وث��ي��ق��ت��ان  حت��م��ل 

الباد الأخرى، �ستت�سبب يف اأزمة 
اإن�سانية كرى، مع حتذير الأمم 
األف   800 نحو  اأن  م��ن  املتحدة 
تركيا، مع  نحو  �سيفرون  �سخ�س 
ال�سورية  القوات احلكومية  تقدم 
يف امل��ح��اف��ظ��ة، الأم���ر ال���ذي يمُنذر 
ج������دي������دة نحو  مب�����وج�����ة جل�������وء 

اأوروبا.
واأعلنت اأملانيا اأنها �ست�ساعد تركيا 
ال���ن���زوح اجلماعي  ه���ذا  مل��واج��ه��ة 
ال��ي��ون��ان من  امل��ت��وق��ع، كما طلبت 
الحتاد الأوروبي، زيادة الدوريات 
البحرية يف بحر اإيجه، املمر الذي 
ن�����س��ف مليون  ن��ح��و  ت���دف���ق م��ن��ه 
مهاجر من تركيا اإىل اأوروبا اإبان 

اأزمة 2015.
احلكومة  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ي��ف 
من  الآلف  ن���ق���ل���ت  ال���ي���ون���ان���ي���ة 
مع�سكرات  خ��ارج  اللجوء  طالبي 
اإيجة،  بحر  يف  اليونانية  اجل���زر 
جديدة.  لجئني  ملوجة  ا�ستعداداً 
�سخ�س   3000 ن��ح��و  ن��ق��ل  وق���د 

منهم اإىل داخل اليونان.

وبداأت رو�سيا ق�سف جنوب اإدلب، 
مم���ه���دًة ال���ط���ري���ق ل��ه��ج��وم بري 
م��ن ق���وات الأ���س��د. وخ��رج��ت يوم 
اجلمعة املا�سي، تظاهرات �سعبية 
يف مدن املحافظة تذكر بتلك التي 
نظمت عند بداية النتفا�سة �سد 

نظام الأ�سد يف 2011.
وو���س��ل نحو 30 األ��ف لج��ئ اإىل 
الأ�سبوع  يف  ال���رك���ي���ة  احل�������دود 
نحو  تركيا  وت�ست�سيف  امل��ا���س��ي. 
اأرب����ع����ة م���اي���ني لج�����ئ ����س���وري، 
وقالت اإنها لن تقبل املزيد منهم، 
للهاربني  ح����دوده����ا  ت��ف��ت��ح  ول����ن 

اجلدد.
ون�سرت �سرطة احلدود الأوروبية 
 600 م���ن  اأك����رث  “فرونتك�س” 
اإي��ج��ه ملحاولة منع  رج��ل يف بحر 
م��زي��د من  نقل  م��ن  الب�سر  جت��ار 

الاجئني اإىل اأوروبا.
اليوناين  ال���ه���ج���رة  وزي�����ر  وق�����ال 
الو�سع  اإن  فيت�سا�س  دمييري�س 
امل��ايل املتدهور يف تركيا قد يثري 
�سرعية،  غ����ري  ع����ب����ور  ع���م���ل���ي���ات 

•• لندن-وكاالت:

تاميز”  “ذا  ���س��ح��ي��ف��ة  اأف���������ادت 
املرتقبة  ال��ق��م��ة  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ام�����س الإث���ن���ني، يف ���س��وت�����س��ي بني 
ال��رئ��ي�����س��ني ال��رك��ي رج���ب طيب 
فادميري  وال���رو����س���ي  اأردوغ��������ان 
���س��ت��ح��دد م�����س��ري ثاثة  ب���وت���ني، 
مايني �سخ�س عالقني يف اإدلب، 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  امل��ح��اف��ظ��ة 

املعار�سة ال�سورية امل�سلحة.
ويقول التقرير اإنه من املتوقع اأن 
اللقاء  يف  الركي  الرئي�س  يجدد 
دع���وت���ه ل���وق���ف اإط������اق ال���ن���ار يف 
حمافظة اإدلب، علماً اأن الرجلني 
التقيا يف طهران قبل ع�سرة اأيام، 
مطالبة  ب�����س��ب��ب  ع��ل��ن��اً  واخ��ت��ل��ف��ا 
النف�س،  ب�سبط  الركي  الرئي�س 
وقائعها  بثت  ال��ت��ي  القمة  خ��ال 

على الهواء.
امل���ع���رك���ة يف  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����رى 
نحو  �سكانها  ي�سم  ال��ت��ي  اإدل�����ب، 
م��ن مناطق  ف���روا  ���س��وري  مليون 

•• لندن-اأ ف ب:

ح����ذرت رئ��ي�����س��ة احل��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ت���ريي���زا م����اي م���ن اأن 
الوحيد  البديل  ت�سكل  الأوروب���ي  الحت��اد  من  للخروج  خطتها 
خلروج اململكة املتحدة من التكتل بدون اتفاق، على الرغم من 

النتقادات داخل مع�سكرها و�سكوك بروك�سل.
وك�سفت ت�سريحات ماي يف اليوم نف�سه الذي حذرت فيه املديرة 
اأن خروج  ال��دويل كري�ستني لغ��ارد من  العامة ل�سندوق النقد 
املتحدة.  اململكة  على  كبرية  كلفته  �ستكون  ات��ف��اق  ب��دون  لندن 
وتن�س “خطة ت�سيكريز” التي تقرحها ماي على الإبقاء على 
عاقة جتارية وثيقة بني الحتاد الوروبي واململكة املتحدة بعد 

النف�سال )بريك�ست( املقرر يف 29 اآذار مار�س 2019، وخ�سو�سا 
اإقامة منطقة تبادل حر للمنتجات ال�سناعية والزراعية مع اإنهاء 
حرية تنقل املواطنني الأوروبيني ورقابة حمكمة العدل التابعة 
لاحتاد الوروب��ي. واث��ارت ماي بهذه املقرحات غ�سب ان�سار 
“بات وقا�ٍس” يف حزب املحافظني، لكن اي�سا ت�سكيك  بريك�ست 
قادة الحت��اد الأوروب��ي يف امكانية تطبيق خطتها. وقالت ماي 
يف مقابلة �ستبث كاملة م�ساء الثنني “اأعتقد اأننا �سنح�سل على 
اتفاق جيد، �سنح�سل عليه من املفاو�سات مع الحتاد الأوروبي 
و�سنحيله اإىل الرملان. اأعتقد اأن البديل عن ذلك �سيكون غياب 
التفاق”، وهو ما ميكن اأن يوؤدي اإىل حالة من البلبلة. واأ�سافت 
قواعد  وفق  العمل  عليهم  بانه  ال�سناعيون  ي�سعر  ان  اأري��د  “ل 

كثرية خمتلفة، لن ذلك �سيعقد اأمورهم و�سيعني على الأرجح 
مغادرة �سركات للباد«. وت�سعر اأو�ساط الأعمال بالقلق من عدم 
على  اتفاق  غياب  تاأثري  وم��ن  املفاو�سات  يف  كبري  تقدم  حتقيق 
وراأى �سندوق  لها.  بالن�سبة  �سيناريو  اأ�سواأ  �سيكون  ما  ن�ساطها، 
اتفاق  ب��دون  بريك�ست  اأن  الثنني  ام�س  بيان  يف  ال��دويل  النقد 
موؤكدا  الريطاين،  القت�ساد  على  كبرية”  “كلفة  له  �ستكون 
العاقات  الأوروب��ي��ة حول  واملفو�سية  بريطانيا  تفاهما بني  ان 
املقبلة بينهما اأ�سا�سي لهذا ال�سبب. وحذر ال�سندوق يف تقريره 
بينما بلغت املفاو�سات حول بريك�ست مراحلها الأخرية، من اأن 
اأن  “ميكن  الحت��اد يف ظ��روف م�سطربة  بريطانيا من  خ��روج 

يوؤدي اإىل نتيجة اأ�سواأ بكثري«.

اتهام مر�شح موايل لبوتني 
بتزوير انتخابات حملية 

•• مو�سكو-رويرتز:

امليدان  اإىل  ال��رو���س��ي  ال�سيوعي  اأن�����س��ار احل���زب  م��ن  امل��ئ��ات  ن��زل 
ما  على  لاحتجاج  ام�����س  فاديفو�ستوك  مدينة  يف  الرئي�سي 
و�سفوه باأنه تزوير لنتخابات حملية ل�سالح �سيا�سي مدعوم من 
الرئي�س فادميري بوتني. ومع فرز 95 باملئة من الأ�سوات م�ساء 
اأم�س الأحد كان مر�سح حزب رو�سيا املتحدة اأندريه تارا�سينكو يف 
املركز الثاين بعد مناف�سه ال�سيوعي بفارق نحو خم�سة باملئة. لكن 
تارا�سينكو  اإن  الثنني  اليوم  قالت  املحلية  النتخابات  مفو�سية 
باملئة يف حت��ول مل يكن  ف��از بفارق يزيد بقليل فقط عن واح��د 

مرجحا قال عنه ال�سيوعيون اإنه دليل على التزوير.

ماي: ل بديل عن خطة بريك�شت 

ال�سرق  لل�سام يف  “اإطار  عنواين 
الأو�سط” و”اإطار لإبرام معاهدة 
وا�سرائيل”.  م�����س��ر  ب���ني  ����س���ام 
مقدمتها  يف  امل���ع���اه���دة  وت���ن�������س 
عليها  امل��ت��ف��ق  “القاعدة  اأن  ع��ل��ى 
ل��ل��ت�����س��وي��ة ال�����س��ل��م��ي��ة ل��ل��ن��زاع بني 
اإ���س��رائ��ي��ل وج���ريان���ه���ا، ه���ي قرار 
جمل�س الأمن الدويل رقم 242 

بكل اأجزائه«.
بر�سائل  ال���وث���ي���ق���ت���ان  واأرف�����ق�����ت 
خال  ت��ب��ادل��ه��ا  مت  “تو�سيح” 
القمة، توؤكد اخلاف الكامل بني 
القد�س،  ب�����س��اأن  وا���س��رائ��ي��ل  م�سر 
الغربية  ال�سفة  واخلافات حول 

وقطاع غزة.
العرب  غ�����س��ب  امل���ع���اه���دة  اأث�������ارت 
حاملة  م�����س��ر،  اأن  راأوا  ال���ذي���ن 
العروبة يف عهد جمال عبد  ل��واء 
القوى  مب��وازي��ن  اأخ��ل��ت  النا�سر، 
يف ال�سرق الأو���س��ط، واأخ���ذوا على 
التحرير  منظمة  جتاهل  التفاق 

الفل�سطينية.
نوفمر،  ال�����ث�����اين  ت�������س���ري���ن  يف 
اإىل  لل�سام  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  منحت 
الوزراء  ورئي�س  امل�سري  الرئي�س 
جدار  ك�سرا  لأن��ه��م��ا  ال���س��رائ��ي��ل��ي 

العزلة بني �سعبيهما.
وقع   ،1979 مار�س  اآذار   26 يف 
ال�سادات وبيغن اأول معاهدة �سام 
عربية ا�سرائيلية، ا�ستعادت م�سر 
يف  �سيناء  ج��زي��رة  �سبه  مبوجبها 

.1982
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املدعى عليه / علي ح�سن حممد �سريف احمد - اإماراتي اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعية / املدعي / �سركة الروا�سي ملقاولت البناء - ذ م م 

يف الدعوى رقم 2018/5219 الدائرة الكلية الثالثة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :  

الكائن  عليه  املدعي  مبلك  املدعية  اجنزتها  التي  الأعمال  ن�سبة  لبيان  هند�سي  خبري  ندب 
بالرحمانية 6 قطعة الر�س 2710 ومقابلها من دفعات املبالغ املر�سدة بذمة املدعي. 

لذا يقت�سي ح�سورك اأمام حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية - مكتب اإدارة الدعوى - مكتب 
رقم 9 - وذلك لاإجابة علىالدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك بتاريخ 2018/9/24 
للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم 

ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 974 ل�شنة 2018 
اىل املحكوم عليه / ا�سفاق احمد حممد حنيف 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدارية قد ا�سدرت بحقكم 
حكما  بتاريخ 2017/5/11 يف الق�سية رقم 3478 ل�سنة 2016 جتاري جزئي بالزامكم 

بدفع مبلغ وقدره )92543( درهم. 
ل�سالح املحكوم له/ بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاه، 
لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خال 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف 
النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال 

الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 

مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1405
يرغب  اجلن�سية  هندي    - ح�سني  حممد  اهلل  �سعد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
باتاركادافان  اجلا�س  ال�سيد/  اىل    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
تاأ�س�ست  ديبا(  )عيادة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - باتاركادافان  عبداحلميد 
القت�سادية  التنمية  دائرة  ال�سادرة من   )21937( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1407
اجلن�سية  باك�ستاين   - خليل  حممد  خليل  تانفري  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
خمتار  ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
احمد �سردار حممد - باك�ستاين اجلن�سية يف )البدر لكي املاب�س( والتي تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )744639( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1408
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبداهلل ح�سن اأحمد الزرعوين - اإماراتي  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة ذوق ال�ساطر ملقاولت 
بار�س  بي�سوا�س  �سو�سانتا  لل�سيد/  وذلك   )737636( رقم  رخ�سة  - مبوجب  امل�سلحة  النجارة 
بي�سوا�س - هندي اجلن�سية  تعديات اخرى : تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل 
القانوين للرخ�سة : من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل  ال�سكل  ، ومت تغيري 
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�س  خدمات(.  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1406
 - ال�سحي  خلفان  حممد  اهلل  مال  حممد   ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي 
)مركز جابانا للر�ساقة والتجميل( والتي تاأ�س�ست باإمارة عجمان مبوجب رخ�سة 
رقم )53404( اىل ال�سيد/ عيده عي�سى غاب�س وليد ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية   
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمابن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اإعالن بالن�شر 

 الرقم 2018/106 جتاري كلي 
اإىل املدعي عليه : حممد عبا�س يو�سف عبداهلل - اجلن�سية جزر القمر 

حيث ان املدعي : بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/106 جتاري كلي طلب الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغ 708.440.00 درهم )�سبعمائة وثمانية الفا واربعة واربعون درهم والفوائد القانونية 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة - لذا يقت�سي ح�سورك امام مكتب اإدارة الدعوى باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �سباح 
يوم الحد املوافق 2018/9/23 م ال�ساعة 9.00 التا�سعة  �سباحا. لاإجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك
حرر بتاريخ : 2018/9/16

  مدير  اإدارة الدعوى
حممود فائق عليان 

حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9967  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- بري�سبيكتيف فيو لاعمال الفنية - �س ذ م م  جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ه���اين ح�سني حم��م��د ع���ب���دال���روؤف   ق��د اأقام 
 4672( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB185582644AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ����س    8.30 ال�����س��اع��ة   2018/9/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8274  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-جراغ للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سورات عامل مظفر احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )27424 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB184187287AE(ال�سكوى ورقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/9/23  ال�ساعة 9.30 �س  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة 

اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2861  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ا�سدقاء النيل للتجارة العامة - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابراهيم حممد احمد حممود ابوخطوه   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )23392.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ )1822( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6717  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- بن �سقر لاعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  اأن املدعي/بديع عامل نور ال���س��ام   قد  مبا 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره���م(   49045( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  )mb182844233ae( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )2000 درهم(
�سباحا    8.30 ال�ساعة   2018/10/2 امل��واف��ق  ال��ث��اث��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/5778  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- هوب ويل للديكور الداخلي وال�سباغ   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/حممد و�سيم عبدالغني -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10300 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB182457076AE( ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف   وال��ر���س��وم  دره���م( 
�سباحا    8.30 ال�ساعة    2018/8/14 املوافق  الثاثاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اإعالن بالتاأجيل االإداري 

يف الق�شية رقم 2018/192 جتاري جزئي بالن�شر  
بناء على طلب املدعية / �سركة البحار ال�سبع للتجارة 

رقم الهاتف / 04/8853663 
اىل املدعي عليها الوىل / �سركة الكرمل ملقاولت البناء 

رقم الهاتف / 07/2260255 ، العنوان : راأ�س اخليمة - ال�سناعية - الق�سيدات - �سارع الأ�سغال 
اىل املدعي عليه الثاين / حت�سني احمد عارف عريبة 

رقم الهاتف / 07/2260255، العنوان : راأ�س اخليمة - ال�سناعية - الق�سيدات - �سارع الأ�سغال 
اجلزئية  التجارية  الدائرة  البتدائية  اخليمة  را���س  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت  وعليه 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  �سباح   9.00 ال�ساعة  يف  وذل��ك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الثانية 
2018/9/27 وذلك لنظر الدعوى بو�سفك مدعي عليه ويف حالة تخلفك عن احل�سور ف�سوف يتم 

نظر ومبا�سرة الدعوى يف غيابك لدى امل�ست�سار / ه�سام اإبراهيم حممد.  
 اأمني �شر الدائرة التجارية اجلزئية االأوىل 
عبد املجيد عدنان اخلواجة      

حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
 اعـــــــالن       

املرجع  2018/222 ك.ع.د
ال�سيد/  والت�سديقات- عجمان من  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم 
حمرر  علي  الت�سديق  طلب  بنغادي�س   : اجلن�سية   ، ح�سن  �ساهد  خ��ان  ح�سن  مو�سى 
يت�سمن : تنازل عن رخ�سة ال�سم التجاري )الف لتجارة مواد البناء - ذ م م( واملرخ�سة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف 76409  وامل�سجل لدى غرفة 
جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ �سميم خان ح�سن علي خان  اجلن�سية : بنغادي�س 
- ليكن  الإم��ارات   : ال�سويدي - اجلن�سية  بو�سهاب  نا�سر عبداهلل عي�سى   : ، مبوافقة 
ال�ساأن يف  ذوي  التوقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  معلوما 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العان.
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�شاء بعجمان

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/2396 
اإىل املحكوم عليه / ليك فيو العقارية 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�سدرت 
بدفع  باإلزامك  يق�سى   ، كلي   2010/571 رق��م  الدعوى  يف  حكما  بحقك 
ان  ، وحيث  وامل�ساريف  الر�سوم  �ساما   ، درهم  وق��دره )1164121(  مبلغ 
املحكوم له /  1( نورمان بايلي  ، 2( كارمني بايلي ،  قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2017/2396،  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ 
الخطار ويف حال تخلفك  ن�سر  تاريخ  يوما من  به خال )15(  املحكوم 
عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ 

احلكم ح�سب ال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين- بدار الق�شاء عجمان

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
   ا�شعار مببا�شرة املهمة دعوة ح�شور اجتماع

 ب�شاأن الدعوى  2017/1217 اإ�شتئناف مدين
يرجى التف�سل بالعلم اأنه بناء على كتاب اإدارة اخلرة وت�سوية املنازعات 
بديوان �سمو حاكم دبي املوجه اىل رئي�س ق�سم �سوؤون املحامني واخلراء 
واملرجمني / حماكم دبي فقد مت جلنة من خراء الإدارة املحا�سبيني 
الواردة  باأعمال اخلرة وفقا للمهمة  للقيام  اأع��اه  املذكورة  الدعوى  يف 
ال�سادر يف 2018/5/30 - عليه يرجى تف�سلكم  املوقرة  يف قرار املحكمة 
باحل�سور اىل مقر الإدارة يف احل�سيبة يوم الأحد 2018/9/30 ال�ساعة 

التا�سعة �سباحا.
عن/ اإدارة اخلربة وت�شوية املنازعات 
عن اللجنة/ اخلبري املحا�شبي 

ه�شام �شبحي ريا 

اإعالن اإجتماع خربة

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
اعالن للح�شور امام مدير اإدارة الدعوى بالن�شر 

يف الدعوى رقم )2018/2479( مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب اإدارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اىل املدعي عليه / عبداهلل جمال عبداهلل حممد احل�سرمي 
اقامت املدعية / بنك الإحتاد الوطني - �س م ع 

الدعوى رقم )2018/2479( مدين جزئي - عجمان 
املو�سوع : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  423.387 درهم )اربعمائة وثاثة وع�سرون الف 
وثاثمائة و�سبعة وثمانون درهم  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
التام والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�سور امام مدير 
اإدارة الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الثاثاء املوافق 2018/9/25 ال�ساعة 8.30 
امل�ستندات  كافة  بها  الدعوى مرفقا  بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على  او  �سخ�سيا 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه بو�سفك املدعي عليه - حرر بتاريخ 2018/9/16  

مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اأعلن اأنا �سيف عبد اهلل علي النومان ال�سام�سي  باأنني فقدت 
 �سهادة اأ�سهم تابعة ل�سركة ابوظبي الوطنية للتكافل �س م ع  
 ، �سهما   )110.247( عدد  وت�سم   )201092( الرقم  حتمل 
واأعلن انا عائ�سة اأحمد عبدالرحمن ال�سام�سي باأنني فقدت 
�س  للتكافل  الوطنية  ابوظبي  ل�سركة  تابعة  ا�سهم  �سهادة 
وملن  �سهما   36.749 عدد  وت�سم   201091 الرقم  حتمل  ع  م 
يجدهم يرجى ت�سليمهم اإىل اقرب مركز �سرطة او الإت�سال 

على الرقم 050-9842540   

اإعالن فقدان �شهادة ا�شهم 

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5786(

املنذر : ح�سن اركني دميري 
املنذر اليها : الين ات�س ار كون�سلتن�سي دى ام �سي �سي 

نخطركم ومبوجب هذا النذار بطلب املنذر منكم ب�سرورة الوفاء بالتزاماتكم بت�سديد بدلت اليجار 
قيمته  والبالغ   2015/10/27 بتاريخ  اليه  وامل��ن��ذر  املنذر  بني  امل��رم  الي��ج��ار  عقد  من  الثاين  الق�سط 
فل�س(  وثمانون  اإماراتي  درهم  و�سبعون  وثمانية  وت�سعمائة  الف  )ثاثون  اإماراتي  درهم   30.978.80
مع كل ما ي�ستجد من بدلت اليجار وامل�ستحقات الخرى ويف حال عدم ال�سداد �سن�سطر ا�سفني اىل 
اللجوء للق�ساء ملطالبتكم بها مع اإ�سافة طلب اخاء الوحدة املوؤجرة الكائنة مبنطقة اأبراج بحريات 
اجلمريا �سارع ال�سرايات - كا�سر w - برج تيفاين - مكتب رقم 2102 وت�سليمها للمنذر خالية من 
كافة ال�سواغل وال�ساغلني مع املطالبة بكافة ما ي�ستجد من بدلت اليجار حلني متام ال�سداد والخاء 

التام ا�سافة للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5810 (

املنذر : �سركة / ق�سر امللوك للعقارات - �س م خ 
املنذر اليه  :  مطعم ال�سمك الطازج  )فرع(   

املاثل اىل املنذر اليه وتخطره بطلب �سداد الدفعة اليجارية الأوىل مببلغ  توجه املنذرة الن��ذار العديل 
ال�سداد طبقا  الآجلة  ال�سيكات  باقي  واي��داع  الف ومائتان وخم�سون درهم  )21250 درهم( واحد وع�سرون 
اإ�ستام واإع��ان الإن��ذار العديل  لبنود عقد اليجار وذلك خال ثاثون يوما املهلة القانونية من تاريخ 
املاثل و�سداد مبلغ 8500 درهم غرامة التاأخري يف ال�سداد والر�سوم الإدارية او اخاء املاأجور يف حالة عدم 
�سداد القيمة اليجارية خال املهلة القانونية مع املطالبة ب�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخاء 
عدم  حالة  يف  بانه  املنذر  وينذره  ر�سومها  و�سداد  واملياه  الكهرباء  من  ذمة  ب��راءة  �سهادة  اح�سار  مع  التام 
للمطالبة  القانونية  الج���راءات  كافة  باتخاذ  املنذرة  �سيقوم  املمنوح   الأجلة  خ��ال  ذل��ك  اىل  ال�ستجابة 
اليه الر�سوم  املنذر  التام وحتميل  امل�ستحقة وما ي�ستجد من اجره حتى الخاء  بالخاء و�سداد الجرة 

وامل�سروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5787 (

املنذر : عبداهلل علي حممد رحمة ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : عبدالعزيز ن�سر اهلل اإ�سماعيل احمد العمادي - قطري اجلن�سية 

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم ب�سرورة الوفاء بالتزامه باملثول امام دائرة 
الأرا�سي والأماك لمتام اجراءات البيع ونقل ملكية العقار رقم 11.55 باحلبيبة الثالثة من 
اي��ام من تاريخ ه��ذا الإخ��ط��ار وبخاف ذل��ك وعما  م�سروع م��دن ارابيا وذل��ك خ��ال ثاثة 
باحكام  عقد بيع العقار رقم 2018/14249 فان العقد يعتر  مف�سوخا نتيجة اخال املنذر اليه 
ال�سيك رقم 50031 وامل�سحوب على م�سرف ابوظبي  الثانية رد  اليها  املنذر  الأول ويتعني على 
كما  العقار  �سراء  ثمن  وكمقدم  الأمانة  �سبيل  على  لها  وامل�سلم   2018/5/12 بتاريخ  ال�سامي 
يلتزم  املنذر اليه الأول بدفع التعوي�س التفاقي كما هو وارد يف البند 7 من عقد بيع العقار رقم 

2018/14249 والبالغ مقداره 167.500.00 درهم اىل املنذر.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5749 (

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني 
بوكالة املحامي : عبداهلل حمد عمران ال�سام�سي 

املنذر اليه : ح�سن بن بدر بن ح�سن احل�سيني 
الدين املر�سد يف ذمتكم  ب�سداد  اليه  املنذر  الوطني  راأ���س اخليمة  املنذر بنك  ينذر 
مدة  خ���ال  وذل���ك   ،  2018/8/14 ت��اري��خ  ح��ت��ى  دره���م   5582558.24 ق���دره  وال��ب��ال��غ 
اق�ساها �سهر من تاريخ الن�سر ، ويف حالة ا�سراركم على عدم ال�سداد ، �سيقوم البنك 
با�ست�سدار قرار من ال�سيد قا�سي التنفيذ باحلجز على العقار املرهون ل�سالح البنك 

وامل�سجل بدائرة الرا�سي والأماك بدبي بالعقد رقم 2012/65781
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/5764 (

املنذر : املجيدعي للعقارات 
املنذر اليه : هوم لند للتجارة �س ذ م م  

املو�صوع / اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/191894( 
املتاأخرات من اليجار  اليه بدفع  املنذر  الن��ذار نطلب  فاإننا ومبوجب هذا 
خ��ال ث��اث��ون يوما م��ن ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الن���ذار ، ويف ال��ع��دم �سوف نقوم 
باتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة باخائكم و�سداد املبالغ امل�ستحقة 

عليكم ،،، وتف�سلوا بقبول فائق الحرام والتقدير.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/5558  عمايل جزئي                                              

اآ�سيا وافريقيا للمواد الغذائية - �س ذ م م  جمهول  اىل املدعي عليه/1- م�سنع 
اأن املدعي / حممد ديل�ساد عبداحلميد - نعلنكم بان املحكمة  حمل القامة مبا 
ل�سالح/  اعاه  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/7/1 يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
حممد ديل�ساد عبداحلميد بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )19559( 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل  العودة لوطنه عينا  ، وبتذكرة  دره��م 
اخر ، وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

   عاوة على ذلك، يوؤاخذ ترامب 
وعلى  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  منظمة 
ال�ستئناف  وجه اخل�سو�س هيكل 
داخلها، حيث تتم ت�سوية النزاعات، 
التفاقات  ن�سو�س  تف�سري  ع��ل��ى 
التي توؤثر على �سيادة الدول ب�سكل 
ب�سكل  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات  ع�����ام، 
خا�س. ولإظهار عدم ر�ساه، اأوقف 
اإج�������راءات ت��ع��ي��ني ق�����س��اة ج����دد يف 
جهاز ت�سوية املنازعات. والنتيجة: 
بالنظر اىل اجندة انتهاء الوليات 
احلالية، قد ل يعّول جهاز ت�سوية 
اثنني  قا�سيني  على  ال  املنازعات 
 ،2019 ع��ام  نهاية  بحلول  فقط 
يف حني اأن هناك حاجة اإىل ثاثة 

ق�ساة على الأقل لت�سري اعماله.
اأنه  راأي��ن��ا  الثنائية،  عاقاته  يف     
ي��ع��ار���س ف��ع��ل��ًي��ا اجل��م��ي��ع، مب���ا يف 
وهي  التقليديني..  ح��ل��ف��اءه  ذل��ك 
الية فاعلة. قد ل يكون هذا جيداً 
جداً بالن�سبة لاقت�ساد العاملي، اأو 
املتحدة،  ل��ل��ولي��ات  بالن�سبة  حتى 
ولكن ميكن ماحظة اأنه ينجح يف 
ل البلدان  فر�س اإرادته، حيث تف�سّ
ملطالبه،  ال���س��ت��ج��اب��ة  امل�����س��ت��ه��دف��ة 
الأق��ل، على معار�سته  جزئيا على 
مبا�سرة. وقد ف�سل البع�س، مثل 
والرازيل،  واأ�سراليا  الأرجنتني 
ت��خ��ف��ي�����س اإن���ت���اج���ه���م ب�������دًل من 
م��واج��ه��ة ���س��رائ��ب اأم��ري��ك��ي��ة تبلغ 
و10  ال�����س��ل��ب  ع��ل��ى  ب���امل���ائ���ة   25
ووافقت  الأل��وم��ن��ي��وم.  على  باملائة 
اأوروب���������ا ع���ل���ى ال����دخ����ول يف ح����وار 
امل�ساكل  ج��م��ي��ع  ح�����ول  ج����وه����ري 
املتحدة  ال���ولي���ات  م���ع  ال��ت��ج��اري��ة 
تعليق  على  م�سبقا  احل�سول  دون 
واأ�سبحت  نف�سها،  ال�سرائب  هذه 
متزايد  ب�����س��ك��ل  م�������رددة  اأمل���ان���ي���ا 
يف  غافا”  “�سريبة  اع���ت���م���اد  يف 
هذه  تعري�س  م��ن  خ��وف��ا  اأوروب������ا، 
اأن  �سحيح  للخطر.     املفاو�سات 
تغريدة ترامب الغا�سبة يف يوليو 
الإع����ان ع��ن غ��رام��ة قدرها  عند 
فر�ستها  التي  ي��ورو  مليار   4.34
غوغل،  على  الأوروب��ي��ة  املفو�سية 
العواقب  يف  لل�سك  ت��دع جم��ال  ل 
امل��رت��ب��ة ع��ل��ى اع��ت��م��اد م��ث��ل تلك 
ال�سريبة: ل يحب دونالد ترامب 
 - كاليفورنية  واغلبها   - �سركات 
عنها  ويف�سل  اجل��دي��د،  القت�ساد 
اأو �سناعة النفط،  �سناعة ال�سلب 
عن  ل��ل��دف��اع  ا���س��ت��ع��داد  على  ولكنه 
نلك املوؤ�س�سات باأ�سنانه يف اخلارج: 
من  حقاً  “ي�ستفيدون  الأوروبيون 
الوليات املتحدة، لكن لي�س لفرة 

طويلة!«

�صجار الجوار
ب���اأق���رب جريانه،  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا     
الرئي�س  يعتر  ل  وكندا،  املك�سيك 
الم���ري���ك���ي اأك�����رث م����رون����ة.. وهو 
كتابه،  يف  وودوارد  ي���روي  م��ث��اب��ر. 
ال�سابق  الرئي�س  كوهن،  غ��اري  ان 
لبنك غولدمان �ساك�س، وامل�ست�سار 
حتى  لرامب  ال�سابق  القت�سادي 
مدير  من�سب  يف   2018 م��ار���س 
قد  الوطني،  القت�سادي  املجل�س 
�سرق وثائق من مكتب الرئا�سة يف 
البيت الأبي�س ملنع الن�سحاب من 
لأمريكا  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقية 
ال�����س��م��ال��ي��ة )األ���ي���ن���ا( وات����ف����اق مع 

“النقل  اأو  لل�سركات،  العمومية 
املجحف للتكنولوجيا«. 

  واأخ��ريا، ميكن ان نت�ساءل اإذا ما 
لدونالد  العنيفة  الأ�ساليب  كانت 
ترامب اأكرث فعالية من، الأ�ساليب 
ودهاء )طلبات  دبلوما�سية  الأكرث 
التجارة  منظمة  اإط���ار  يف  حتقيق 
للمحيط  ع���اب���ر  ات���ف���اق  ال��ع��امل��ي��ة، 
الهادئ مع الدول املجاورة لبكني( 
انت�سار  اأوب���ام���ا. ه��ل ه��و  ل���ب���اراك 
املتح�سر؟  الن�سان  على  الهمجي 

من املبكر الإجابة.
   من الوا�سح اأن احلكومة ال�سينية 
ال����زواي����ا، وقد  ت���دوي���ر  ت�����س��ع��ى اىل 
اأك��رث ماءمة  ت��داب��ري  ع��ن  اأعلنت 
للم�ستثمرين وامل�سّنعني الأجانب. 
اأن نرى اإىل اأي مدى ميكن  يبقى 
توافق  يبدو،  ما  وعلى  تذهب.  ان 
الأوروبيني  اإر����س���اء  ع��ل��ى  ال�����س��ني 
منظمة  ق����واع����د  اإ�����س����اح  ب�������س���اأن 
اأن  مراعاة  لتتم  العاملية،  التجارة 
مل  مثلها  ال�ساعدة  ال���دول  بع�س 
ال���ذي ك��ان��ت عليه  ال��و���س��ع  تعد يف 
عندما مت اعتماد القواعد احلالية. 
ت��رام��ب، يبدو  دون��ال��د  ويف حا�سية 
هذا  مثل  �سد  لي�سوا  البع�س  اأن 
من  لكن  اللعبة،  لقواعد  التكييف 
يريد حقا  الرئي�س  اأن  املوؤكد  غري 
بعد  حتى  اللعبة،  ه��ذه  يف  ال��ب��ق��اء 
مراجعتها وتنقيحها وت�سحيحها.

ا�صتفاقة متاأخرة للغرب
ما  نت�ساءل  ان  ج��وه��ري��ا، ميكن     
هذه  التفاو�س  اإع���ادة  تكن  مل  اإذا 
م��ت��اأخ��رة. ل�����س��ن��وات، راأي��ن��ا الغرب 
ال�سني،  مطالب  لكافة  ي�ست�سلم 
خوفا من اأن يمُحرم من �سوقها. ويف 
هذا املجال، ل يوجد ا�سم يمُذكر، ول 
مذنب لن�سري اليه: جلميع روؤ�ساء 
الدول، وجميع م�سوؤويل ال�سركات 
قبل  لقد  امل�سوؤولية.  من  ن�سيبهم 
�سركاء  ل��ه��م  ي��ك��ون  ب����اأن  جميعهم 
مناف�سني  اإىل  حت���ول���وا  �سينيني 
التكنولوجيا  وقاموا بعمليات نقل 
ال�سني  �ست�ستطيع  بف�سلها  التي 
جمالت  يف  وه��زم��ه��م  مناف�ستهم 
وتكنولوجيا  وال���ن���ق���ل  ال���ط���اق���ة 

املعلومات.
اليوم  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ب���داأت     
ت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ا���س��ة ت���اأ����س���ريات اأكرث 
�سرامة للطاب ال�سينيني الذين 
يرغبون يف التعرف على التقنيات 
اجلديدة. وقد حان الوقت للتفكري 
يف ذلك: بات لل�سني م�ستوى من 
والكفاءات قريبا  واملهارات  املعرفة 

جدا يف جامعاتها.
حلكامنا  م�سحًكا  در�ًسا  �سيكون     
ترامب  مثل  �سخ�سية  جنحت  اإذا 
ح��ي��ث ف�����س��ل اجل��م��ي��ع، لأن����ه يجب 
لعبوا،  ق���ادة بكني  ب���اأن  الع����راف 
لعبة حددوا  الأخ����رية،  ال��ع��ق��ود  يف 
قواعدها مبفردهم. ويجب اأن يتم 
القواعد  اح��رام  على  الآن  حّثهم 
امل���ح���ددة ب�����س��ك��ل ج���م���اع���ي.    لكن 
هذه اللعبة قد تكون دقيقة للغاية 
وقد  ترامب،  دونالد  اإىل  بالن�سبة 
يجد �سعوبة لفر�س نف�سه، خا�سة 
اأن التعاون مع ال�سلطات ال�سينية 
قد عاد بالفائدة على نخبة باده، 
الأمور..  تغيري  التي ل تريد حقاً 

ان ال�سيا�سة هي فن معّقد.

ا�ستطاع  وبذلك،  اجلنوبية.  كوريا 
غاري كوهن جتّنب حدوث انفجار 
م��ف��اج��ئ وع��ن��ي��ف لأل���ي���ن���ا، ال ان 
امل��ك�����س��ي��ك ا���س��ط��رت ل��ق��ب��ول ن�س 
ال�سابق،  م��ن  مكا�سب  اأق���ل  ج��دي��د 
جلميع  ت����ر�����س����خ  مل  وان  ح����ت����ى 
اأم�����ا كندا  امل���ط���ال���ب الأم���ري���ك���ي���ة. 
فاأمامها مهلة تنتهي 29 �سبتمر 
اجل������اري، لإي���ج���اد ح���ل و���س��ط مع 

جارتها القوية.
   تثري هذه ال�سيا�سة جدل كثرًيا 
املتحدة،  ال����ولي����ات  داخ�����ل  ح��ت��ى 
�سرائب  اأن  القت�ساديون  ويعتقد 
تمُعّقد حياة  اأن  املرجح  ال�سلب من 
ال�سركات التي ت�ستخدم هذا املعدن 
والعاملني  العامات  من  وت�سّغل 
ت�سّغله  م����ا  م�����رة  خ��م�����س��ني  اأك������رث 
الراجع  اأم����ا  احل���دي���د.  ���س��ن��اع��ة 
اأن  ميكن  فاإنه  األينا،  معاهدة  عن 
يعوق عمالقة ال�سيارات الأمريكية 
م�سانع  جلميعها  وال��ت��ي  ال��ث��اث، 
يف ك��ن��دا. وب�����س��ك��ل ع����ام، ق��د يكون 
اجلمركية  ال���ر����س���وم  يف  ل���ل���زي���ادة 
املنتجات  تكلفة  زي��ادة  اأول،  كتاأثري 
ال�سرائية  ال��ق��وة  ع��ل��ى  امل�����س��ت��وردة 

ه�سا�سة،  الأك������رث  ل��اأم��ري��ك��ي��ني 
الرئي�س  الذين يزعم  الأمريكيون 

اأنه يريد حمايتهم.

ال�صني يف اخلط المامي
   غري ان البلد الذي ين�سّب عليه 
الطرق  ب��اأك��رث  ال��رئ��ا���س��ي  الغ�سب 
ع��ن��ف��ا ف��ه��و ال�������س���ني.. ول��ي�����س من 
التجاري  العجز  ال�سدفة:  قبيل 
هو  ال�سني  م��ع  املتحدة  ل��ل��ولي��ات 
دولر  م��ل��ي��ار   523.7 الأع����ل����ى: 
مليار   188 مقابل  ال�����واردات،  يف 
دولر فقط عام 2017. وامل�سكلة 
دخول  اأدى  ف��ق��د  ج���دي���دة،  لي�ست 
ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة اإىل 
املعطيات والو�ساع. وتاأّخر  تغيري 
القت�ساديون يف اإدراك اأهمية هذا 
النقاب. وهذا ما ذّكر به اأحدهم، 
اأيلول   12 يف  اأغ���ل���ي���ت���ا،  م��ي�����س��ي��ل 
���س��ب��ت��م��ر خ�����ال ت���ق���دمي اأح�����دث 
من�سورات �سيبي، القت�ساد العاملي 
2019.    املفاجاأة الكرى هي يف 
الواقع، الختفاء تقريبا للت�سخم 
يف  )نتحدث  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  يف 
عن  خاطئ  ب�سكل  احل��ايل،  الوقت 

اإ�سافية  ج��م��رك��ي��ة  ر����س���وم  ف��ر���س 
مليار   50 ع��ل��ى  ب��امل��ائ��ة   25 تبلغ 
دولر من املنتجات ال�سينية، اأي ما 
�سهر  بداية  من  مليار   34 يعادل 
يوليو، ثم 16 مليار يف اأغ�سط�س. 
ثم اأعلن عن خطته لإ�سافة 200 
اإىل  ال�سينية  ال���واردات  من  مليار 
ر�سوم  ف���ر����س  اأو  ال��ق��ائ��م��ة،  ه����ذه 
�سبتمر،   12 يف  ج��م��ي��ع��ه��ا.  ع��ل��ى 
الأمريكية  اخل��زان��ة  وزي���ر  اق���رح 
ا�ستئناف  ال�سينية  احلكومة  على 
باأن  موحيا  التجارية  امل��ف��او���س��ات 
املتحدة ميكنها، يف حال  ال��ولي��ات 
التهديدات  ع��ن  التخلي  ال��ن��ج��اح، 
الأخ��������رية. وم����ع ذل�����ك، ي��ج��ب األ 
نتوّهم كثريا: �ست�ستمر التوترات.

انت�صار الهمجي على 
املتح�صر؟

ال�����س��ني اخلطر،  اأدرك�������ت  ل��ق��د     
خا�سة اأن اأوروبا بدت وكاأنها تريد 
على  لتك�سب  ال��ف��ر���س��ة  تغتنم  اأن 
امل�ساعدات  جبهة عدة ق�سايا مثل 

هناك  ك��ان��ت  اإذا  لأن����ه  ال��ت�����س��خ��م، 
بالفعل زيادة يف الأ�سعار، فاإن هذا 
النفط،  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل  ي��رج��ع 
التعميم  ع���ن  ج����دا  ب��ع��ي��دة  وه����ي 
امل���ن���ت���ج���ات(. وحتى  ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
املتحدة،  ال����ولي����ات  م��ث��ل  دول  يف 
منخف�سة  البطالة  معدلت  حيث 
للغاية، ل تزيد الأجور ول ترتفع 

الأ�سعار، كما تريد النظرية.
   ان جزء من تف�سري هذه الظاهرة 
ال����ب����ح����ث ع����ن����ه م�����ن جهة  ي����ج����ب 
طبعا،  ال�سني  ال�ساعدة:  البلدان 
واإندوني�سيا،  ال��ه��ن��د  اأي�����س��ا  ول��ك��ن 
�سخ�س  مليارا  ان�سم  “لقد  اإل���خ. 
الذي  ال���دويل  العمل  تق�سيم  اىل 
مي�سيل  ي�سرح  فيه”،  ي��ك��ون��وا  مل 
ال�سني  ان�����س��م��ام  وم���ن���ذ  اغ��ل��ي��ت��ا. 
عام  العاملية  التجارة  منظمة  اإىل 
تاأثرت الأ�سعار يف الدول   ،2011
ال�سني،  منتجات  باأ�سعار  املتقدمة 
“انف�سل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ويف 
ال��ت�����س��خ��م ع���ن ت���ط���ورات الأج�����ور 

المريكية«.

مبا  م�ستقبلية،  ق��ط��اع��ات  ع�����س��رة 
يف ذلك الف�ساء، وامل��واد اجلديدة، 
الدقيقة،  واملعاجلات  والروبوتات، 
اإل��خ.    بالن�سبة للوليات املتحدة، 
جت���اوز الأم���ر ك��ل احل����دود.. وكما 
ي�����س��رح ���س��ي��ب��ا���س��ت��ي��ان ج����ان، مدير 
ال�ساعق  “التطور  ف����اإن  ���س��ي��ب��ي، 
املركز  ي��ه��دد  ال�سيني  لاقت�ساد 
امل��ه��ي��م��ن ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة حتى 
العالية  التقنية  ذات  القطاعات  يف 
الغد..  وق�����وة  ���س��ت��ق��ود من���و  ال���ت���ي 
ترامب  دون���ال���د  اأه�����واء  اأن  ورغ����م 
العجز  ب���خ�������س���و����س  وه����اج���������س����ه 
القدمية  وال�����س��ن��اع��ات  ال��ت��ج��اري 
ال��ت��ح��ل��ي��ل، ال  مي��ك��ن ان ت��ط��م�����س 
ال�سراتيجية  املناف�سة  ه���ذه  ان 
بني  للتوترات  العميق  املحدد  هي 

ال�سني والوليات املتحدة«.
   ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب، ل ي��ج��ب توقع 
ه��دن��ة دائ��م��ة ع��ل��ى ه���ذه اجلبهة. 
ترامب  دونالد  ب��دا  مايو،  �سهر  يف 
وكاأنه يريد اللتزام بهدنة، ولكن 
يف وقت مبكر من يونيو اأعلن عن 

ت��ت��غ��ري كثرياً  الأج������ور ل  ه����ذه     
قمة  يف  ال��ذي��ن  اأج����ور  با�ستثناء   -
ال�سّلم - والقوة ال�سرائية للطبقة 
ال���و����س���ط���ى ت���ع���اين م����ن ال����رك����ود، 
ووح���ده���ا امل���داخ���ي���ل امل��ت��اأت��ي��ة من 
راأ���س املال هي التي ت�سهد ارتفاعا 
انفجار  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  �سريعا. 
ال��ت��ف��اوت، وي��اأ���س ج��ان��ب كبري من 
دونالد  انتخاب  واىل  ال�����س��ع��وب... 
ترامب يف الرئا�سة، الذي ل ين�سى 

ملن يدين بنجاحه.

هيمنة الوليات املتحدة 
مهّددة

   حتًما، ك��ان على دون��ال��د ترامب 
الدولية  التجارة  بق�سية  يهتم  اأن 
 2015 ع��ام  ان��ه  وال�سني، خا�سة 
ال����ي����ه بفزع  ����ظ����ر  نمُ ���ّج���ل ح�����دث  ����سمُ
اعتماد  امل����ت����ح����دة:  ال�����ولي�����ات  يف 
ال�سني  يف  “�سنع  خ���ط���ة  ب���ك���ني 
من  اأظ����ه����رت  وال���ت���ي   ،”2025
خالها احلكومة طموحها لفر�س 
ن��ف�����س��ه��ا ك��ق��وة ع��امل��ي��ة رئ��ي�����س��ي��ة يف 

ترامب قد يك�سب الرهان جتاريا الحتاد الوروبي  النحناء للعا�سفة

حرب جتارية عاملية

معاهدة الينا يف العا�سفة منظمة التجارة العاملية حتت ال�سيف المريكيعملية يل ذراع  راية من �ستت�سدر

�شيكون در�ًشا م�شحًكا حلكام الغرب اإذا 
جنحت �شخ�شية مثل ترامب حيث ف�شل اجلميع

هذه املناف�شة ال�شرتاتيجية هي العامل 
املحدد العميق للتوترات ال�شينية-الأمريكية

ي�صتفيد الأوروبيون حقًا من 
الوليات املتحدة، لكن لي�س لفرتة طويلة

التطور ال�صاعق لالقت�صاد ال�صيني يهدد الهيمنة المريكية حتى يف القطاعات التي �صتقود منو وقوة الغد
هل ان الأ�صاليب العنيفة لدونالد ترامب اأكرث فعالية من الأ�صاليب الأكرث دبلوما�صية لباراك اأوباما

ال�صيا�صة هي فّن معّقد:

احلرب التجارية: ماذا لو كان ترامب على حق...؟
•• الفجر - جريارد هورين – ترجمة خرية ال�سيباين

   يوؤكد كتاب بوب وودوارد الأخري، “اخلوف”، والن�س املجهول 
ما يعتقده  الهوية الذي ن�صرته �صحيفة “نيويورك تاميز”، 
اجلميع حول اندفاع دونالد ترامب وافتقاره للثقافة. ولكن 
من فرط التقليل من �صاأن ال�صخ�صية، وت�صنيف كل اأعمالها 

حتت عنوان “ل ميكن توقعها”، فاإننا نخاطر بان منر بجانب 
لي�صت دائما غري متوقعة،  �صيا�صته  اأول،  ا�صا�صية.     نقاط 
كما يحلو اأن نقول: انها تت�صمن بع�س الثوابت، مثل تدمري 
ما فعله باراك اأوباما، اأو عدم الثقة باملنظمات الدولية. ثم، 
اإىل قوة  ت�صتند  اأن  ال�صيا�صة ميكن  اأن هذه  نن�صى  األ  يجب 
الوليات املتحدة. واأخريا، يجب اعتبار اأنها ميكن اأن حتتوي 

اإيجابية، حتى واإن مل يكن ذلك جليا،  اأحيانا على جوانب 
وتعار�صت الية التج�صيم مع الهدف املن�صود.

من ال�صعب معار�صة القوة المريكية
ترامب  دونالد  اهتم  فقد  الدولية،  للتجارة  بالن�صبة  اأما     
مبكرا مبنظمة التجارة العاملية. وهذا يندرج كليا يف نظرته 

العامة للعامل، وروؤيته ملوهبته اخلا�صة: ان للوليات املتحدة 
م�صلحة يف املفاو�صات ب�صكل مبا�صر مع كل دولة على حدة 
ولي�س يف �صياق متعدد الأطراف، لأنه يف العالقات الثنائية، 
اأح�صن احواله،  الأمريكية يف  القوة  تاأثري  يتجلى  اأن  ميكن 
كما اأّن ترامب نف�صه، ي�صتطيع توظيف مهاراته التفاو�صية 

على اأف�صل وجه.
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امل����ق����رح����ات لأ�����س����ح����اب ال����ق����رار 
موؤكدا  تناف�سية  لبيئة  للو�سول 
ال���ع���م���ل ك��م��ج��م��وع��ة ت��ع��م��ل على 
مكانة  وتر�سيخ  بالقطاع  الرت��ق��اء 
�سناعة  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  ال�������س���ارق���ة 

وجتارة املواد الغذائية يف املنطقة.
رئي�س  �سامويل  للو  وا�ستعر�س   
ال�سناعة  ق��ط��اع  ع��م��ل  جم��م��وع��ة 
واقع القطاع والتحديات امل�ستقبلية  
التي قد تعر�س طريقه، واطاق 
مبادرات حكومية تدعم ال�سناعة، 
تدعم  التي  الفعاليات  وا�ستعر�س 
�سراكات  ل��ب��ن��اء  اإق��ام��ت��ه��ا  ال��غ��رف��ة 
ب����ني مم��ث��ل��ي قطاع  ا����س���ت���ث���م���اري���ة 
احلكومية  وامل�����س��اري��ع  ال�����س��ن��اع��ة 

ال�سراتيجية.
وا�����س����ت����ع����ر�����س الج�����ت�����م�����اع واق�����ع 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
جمموعات  وف��ع��ال��ي��ات  واأن�����س��ط��ة 
الربع  خ��ال  لها  املخطط  العمل 
الأخ��ري من العام اجل��اري، وما مت 
اإجنازه يف الفرة ال�سابقة. وناق�س 
املقرحات  م���ن  ع�����دداً  الج���ت���م���اع 
واملبادرات لتطوير اأداء املجموعات، 
وتعاون الغرفة لر�سيخ العاقات 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س 
والتو�سيات  امل���ق���رح���ات  ورف������ع 
�سبل  جانب  اإىل  القرار،  لأ�سحاب 
اإط�����اق م����ب����ادرات ر���س��م��ي��ة تدعم 
على  وت�ساعد  القطاعات  خمتلف 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة بينها  ���س��راك��ات  ق��ي��ام 
وبني امل�ساريع احلكومية الكرى.

�سعادة  ك������ّرم  الج����ت����م����اع،  وع���ق���ب 
ال�سيد  العوي�س  �سلطان  ع��ب��داهلل 
ن��ا���س��ي��ف رئ��ي�����س جمموعة  ن��ا���س��ر 
انتهاء  مبنا�سبة  ال��ف��ن��ادق،  ق��ط��اع 
م�سيداً  للمجموعة،  رئا�سته  فرة 
الفرة  خ���ال  املخل�سة  ب��ج��ه��وده 
املجموعة  اإدارة  يف  امل����ا�����س����ي����ة 
والأع�����م�����ال ال���ت���ي اأجن�������زت خال 

توليه رئا�ستها.

•• ال�سارقة – الفجر:

و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  اأك��������دت 
ال�����س��ارق��ة ح��ر���س��ه��ا ال������دوؤوب على 
مل�سالح  مت��ث��ي��ل  اأف�������س���ل  حت��ق��ي��ق 
ال�سارقة  يف  الأع�����م�����ال  جم��ت��م��ع 
املمكنة  الدعم  اأ�سكال  كل  وتقدمي 
مل��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وتوفري 
لها،  احل���م���اي���ة  درج��������ات  اأق�������س���ى 
اإىل خلق  الرامية  امل�ساعي  وتعزيز 
وجاذبة  ل���اأع���م���ال  حم��ف��زة  ب��ي��ئ��ة 

لا�ستثمار.
ج����اء ذل����ك خ����ال اج��ت��م��اع غرفة 
ال�سارقة الربع �سنوي الثالث لعام 
جمموعات  مم��ث��ل��ي  م���ع   8102
العمل القطاعية الذي ا�ست�سافته 
وبحثت   ، الإثنني  ام�س  مقرها  يف 
القطاعات  اح���ت���ي���اج���ات  خ���ال���ه 
بهدف  الإم�������ارة،  الق��ت�����س��ادي��ة يف 
ت��ع��زي��ز ودع����م من��و ���س��رك��ات قطاع 
ال�سارقة  يف  ال���ع���ام���ل���ة  اخل����ا�����س 
كمركز  الإم���ارة  ب�سمعة  والرت��ق��اء 
جتاري لتاأ�سي�س وممار�سة الأعمال 

والتجارة وال�سناعة وال�ستثمار.
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ��ق��د الج��ت��م��اع  وعمُ
رئي�س  العوي�س  �سلطان  اهلل  عبد 
ال�سارقة،  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اأحمد  ���س��ع��ادة حم��م��د  وب��ح�����س��ور 
بالوكالة،  الغرفة  عام  مدير  اأمني 
واب��راه��ي��م را���س��د اجل����روان مدير 
القت�سادية  ال����ع����اق����ات  اإدارة 
اإىل ج��ان��ب روؤو����س���اء  وال��ت�����س��وي��ق، 
ع��م��ل قطاعات  جل���ان جم��م��وع��ات 
والفنادق  وال���ع���ق���ارات  ال�����س��ن��اع��ة 
ومراكز الت�سوق وال�سقق الفندقية 
وجتارة ال�سيارات امل�ستعملة وجتارة 

و�سناعة املواد الغذائية.
الجتماع  خ���ال  ال��ع��وي�����س  واأك�����د 
عقد  على  ال�سارقة  غرفة  حر�س 
روؤو�ساء  مع  ال��دوري��ة  اجتماعاتها 
جلان جمموعات العمل القطاعية 

وراء تاأ�سي�س هذه املجموعات.
م�����ن ج���ه���ت���ه ق�������ال ����س���ع���ي���د غ����امن 
ال�سويدي رئي�س اللجنة التمثيلية 
العقارات،  ق��ط��اع  ع��م��ل  مل��ج��م��وع��ة 
ا�سرفت  ال��ت��ي  ال��رام��ج  جميع  ان 
ال��ع��م��ل حققت  ع��ل��ي��ه��ا جم��م��وع��ة 
العديد  اجن���از  ومت  م�ستهدفاتها 
التي  ال���ع���ق���اري���ة  امل������ب������ادرات  م����ن 
وتعزز  ال���ع���ق���اري  ال�������س���وق  ت���خ���دم 
القطاعات  ك��اأه��م  تناف�سيته  م��ن 
للقطاعات  ال�����راف�����دة  احل���ي���وي���ة 
القت�سادية الخرى على م�ستوى 
دائرة  ت��ع��اون  على  مثنياً  ال��دول��ة، 

ت�سهيل  يف  ال���ع���ق���اري  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
وتي�سري عمل املجموعه م�ستعر�ساً 
التح�سريات  الج���ت���م���اع  خ�����ال 
اجلارية لتنظيم معر�س ال�ستثمار 
العقاري الذي يعتر احلدث الأول 
املنطقة  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه  م��ن 

ال�سرقية لإمارة ال�سارقة. 
م���ن ج��ان��ب��ه ت���ن���اول اإق���ب���ال عثمان 
رئي�س جمموعة عمل قطاع جتارة 
اأداء  الغذائية، �سري  املواد  و�سناعة 
التحديات  م�����س��ت��ع��ر���س��اً  ال��ق��ط��اع 
القطاع  ت��واج��ه  ق��د  التي  ال��ع��دي��دة 
و�سع  مع  بعمق  درا�ستها  ويتطلب 

بال�سارقة، بوترية ثابتة ومنتظمة 
وت��ف��اع��ل��ي��ة، ن���ظ���راً لأه���م���ي���ة هذه 
اللقاءات على �سعيد تبادل الأفكار 
وممثلي  ال���غ���رف���ة  ب����ني  ال����ب����ّن����اءة 
القطاع اخلا�س يف الإمارة، ودورها 
احليوي يف مناق�سة ق�سايا ال�ساعة 
وت��ي�����س��ري ال�����س��وؤون ال��ي��وم��ي��ة التي 
اآفاق  وبحث  الأعمال  جمتمع  تهم 

العمل امل�ستقبلية.
ت�سعى  ال��غ��رف��ة  اإن  العوي�س  وق���ال 
م���ن خ���ال ت��وا���س��ل��ه��ا ال���دائ���م مع 
جمموعات العمل اإىل املواءمة بني 
الروؤية القت�سادية ال�سراتيجية 

املتوجبة  الجتماعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
والبيئة  الإن���������س����ان  جت�����اه  ع��ل��ي��ه��ا 

والإمارة والدولة.
ودع������ا ال���ع���وي�������س روؤو�������س������اء جلان 
جعل  اإىل  ال����ع����م����ل  جم����م����وع����ات 
الغرفة  م���ع  ال�����دوري  اج��ت��م��اع��ه��م 
الأفكار  ل��ط��رح  اإي��ج��اب��ي��ة  ف��ر���س��ة 
وت�����ق�����دمي امل����ق����رح����ات واإط�������اق 
ال���ت���ي تخدم  ال��ن��وع��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  م�سالح 
وتدعم م�سرية الإمارة نحو حتقيق 
على  م�����س��دداً  امل�ستدامة،  التنمية 
التزام الغرفة بالعمل بكل طاقاتها 

احتياجات قطاعات  وبني  لاإمارة 
الركيزة  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي  الأع�����م�����ال 
ال�سارقة  اقت�ساد  لنمو  الأ�سا�سية 
يف ظل �سيا�سة التنويع القت�سادي 
التي تنتهجها الإمارة، م�سرياً اإىل 
الأع���م���ال اخلا�سة  ت��ع��زي��ز من��و  اأن 
واملحافظة على انتعا�سها ون�ساطها 
املبذولة  اجلهود  موا�سلة  يتطلب 
وجودة  الآداء  مب�ستوى  لارتقاء 
اخل�����دم�����ات واإط����������اق امل�����ب�����ادرات 
املبتكرة وا�ستمرارية عقد اللقاءات 
عمل  اأداء  �سري  ومراجعة  الدورية 
جمموعات العمل، من دون اإغفال 

واإم��ك��ان��ات��ه��ا ع��ل��ى خ��دم��ة جمتمع 
قطاعاته  مب���خ���ت���ل���ف  الأع������م������ال 
تناف�سيته  وت���ع���زي���ز  وجم�����الت�����ه 
واحتياجاته  ق�����س��اي��اه  وم��ت��اب��ع��ة 
وتذليل كل ما يمُواجهه من حتديات 
والتن�سيق  ال�سركاء  م��ع  بالتعاون 
املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
ومن خال نقل املرئيات لأ�سحاب 
ال���ق���رار يف الإم������ارة ل��ل��ت��وج��ي��ه مبا 
ي��ل��زم ب�����س��اأن��ه��ا، م��ث��ن��ي��اً ع��ل��ى جهود 
جم��م��وع��ات ال��ع��م��ل خ���ال الفرة 
حتقيق  يف  اأ�سهمت  والتي  املا�سية 
املرجوة من  الأه��داف  العديد من 

خالل اجتماعها ال�صنوي الثالث مع ممثلي روؤ�صاء جمموعات العمل القطاعية يف الإمارة

غرفة ال�شارقة: حري�شون على حتقيق اأف�شل متثيل مل�شالح جمتمع الأعمال
العوي�س: ن�صعى جاهدين اإىل خلق بيئة حمفزة لالأعمال وجاذبة لال�صتثمار

•• اأبوظبي-وام:

البنية  ج���ودة  ملجل�س  الأول  الج��ت��م��اع  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام  الهيئة  ع��ق��دت 
رئي�س  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  برئا�سة  التحتية 
التحتية  البنية  ج��ودة  ت�سكيل جمل�س  وال��ذي مت خاله  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

للنقل اجلوي. 
ح�سر الجتماع روؤ�ساء دوائر الطريان املحلية واملدراء التنفيذيون للمطارات 

و�سركات الطريان وممثل من الهيئة الحتادية لاإح�ساء والتناف�سية.
قدمت الهيئة العامة للطريان املدين عر�سا تقدمييا عن موؤ�سر جودة البنية 
الذهبي  عيدها  “ يف   2021 الإم�����ارات  “ روؤي���ة  م��ع  يتما�سى  مب��ا  التحتية 
الإمارات  دول��ة  مرتبة  مقارنة  على  تعمل  التي  الوطنية  الأج��ن��دة  وموؤ�سرات 
يف املوؤ�سرات الدولية ومن �سمنها حتقيق املركز الأول يف موؤ�سر جودة البنية 

اجلهود واأن البنية التحتية للنقل اجلوي تعتر عاما رئي�سيا يف دعم قطاع 
اإىل  م�سريا   .. الدولة  رئي�سيا لقت�ساد  راف��دا  يعتر  وال��ذي  امل��دين  الطريان 
والفريق  للمجل�س  اإمكانياتها  كل  �ست�سع  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة  اأن 
حيث  احل��ايل  �سبتمر  �سهر  نهاية  اجتماعاته  اأول  �سيعقد  وال��ذي  التنفيذي 
ا�سراتيجية  لو�سع  معه  وال��ع��م��ل  لفريق  ل��ه��ذا  عمل  ور���س��ة  الهيئة  �ستعقد 
لروؤية  و�سول  التحية  البنية  ج��ودة  موؤ�سر  يف  الأول  املركز  لتحقيق  متكاملة 

الإمارات 2021.
و�سيكون نطاق عمل املجل�س هو الطاع على مبادرات وبرامج وم�ساريع البنية 
التو�سيات  واإ�سدار  الت�سويقية  اخلطط  واعتماد  الطريان  قطاع  يف  التحتية 
اأو املحلية ومتابعة تنفيذ  اإىل اجلهات املعنية يف احلكومة الحتادية  الازمة 
اخلطط امل�سركة واملبادرات والتو�سيات مع كل اأع�ساء املجل�س واإ�سدار تقارير 

دورية بالإجنازات.

به  يقوم  ال��ذي  امل�سح  خ��ال  2021 من  ع��ام  بحلول  اجل��وي  للنقل  التحتية 
املنتدى القت�سادي العاملي بالتقرير الذي ي�سدره �سنويا.

ت�سكيل جمل�س  على  املوافقة  الجتماع  خ��ال  اإن��ه مت  املن�سوري  وق��ال معايل 
جودة البنية التحتية للنقل اجلوي برئا�سة معاليه وبول قريفث مدير هيئة 
مطارات دبي نائبا للرئي�س .. مو�سحا اأن اأهداف املجل�س هي التاأكد من قدرة 
م�ساريع ومبادرات تطوير البنية التحتية للنقل اجلوي يف الدولة على حتقيق 
املركز الأول يف موؤ�سر جودة البنية التحتية للنقل اجلوي بحلول عام 2021 

وال�ستمرار فيه حتقيقا لاأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
من جهته �سكر �سعادة �سيف حممد ال�سويدي مدير عام الهيئة العامة للطريان 
ومباركته  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دع��وة  لتلبيتهم  املجل�س  اأع�ساء  امل��دين 

لت�سكيل املجل�س وعلى هذا امل�ستوى الرفيع.
واأ�ساف اأن اإجنازات قطاع الطريان املدين يف الدولة هي ثمرة ت�سافر جميع 
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قمة ال�شفر البلجيكية براأ�س اخليمة يف دي�شمر القادم 

غرفة عجمان ت�شتقبل وفد زراعي �شيني لتعزيز التعاون امل�شرتك

»الأوراق املالية« حتدد �شوابط ا�شتيفاء الغرامات املالية على املخالفني
•• اأبوظبي-وام:

حددت هيئة الأوراق املالية وال�سلع �سوابط ا�ستيفاء الغرامات املالية التي تمُفر�س على املخالفني لأحكام القانون الحتادي رقم 
4 ل�سنة 2000 الأنظمة والقرارات ال�سادرة مبقت�ساه. وجاء حتديد ال�سوابط مبوجب قرار اأ�سدره معايل �سلطان بن �سعيد 
املن�سوري وزير القت�ساد رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع وجرى تعميمه على جميع اجلهات ذات العاقة بعمل 
هلة غايتها 30 يوماً من تاريخ ا�ستام الإخطار بقرار  اأ�سواق املال الإماراتية. و�سملت الإجراءات التي ت�سمنها القرار حتديد ممُ
الغرامة ل�سداد قيمتها واإذا مت التظلم من قرار الهيئة، يتم وقف تنفيذ القرار ال�سادر بالغرامة حلني البت يف التظلم. ويف حال 
اأما حال عدم  اأيام عمل من تاريخ ا�ستام الإخطار برف�س التظلم ل�سداد قيمة الغرامة   7 هلة غايتها  دد ممُ رف�س التظلم حتمُ
اللتزام ب�سداد الغرامة خال املمُهلة املمُحددة �سيتم فر�س غرامة تاأخري �سداد ت�سل اإىل 1000 درهم عن كل يوم عمل تاأخري 

وبحد اأق�سى ل يجاوز قيمة الغرامة املفرو�سة ابتداًء.

حر�س القيادة الر�سيدة على دعم وتطوير القطاع الزراعي 
كونه حمور رئي�سي يف تطور القت�ساد.

اأن  ال�ستثمار  وتنمية  الأع��م��ال  ترويج  اإدارة  مدير  واأ���س��اف 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان حري�سة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��ا م��ع خمتلف 
اجلهات وتوجيه �سباب الأعمال لهذا القطاع احليوي ل�سيما 
وان تطوير القطاع الزراعي ومنوه ي�سحبه تطوير العديد 
من املجالت الت�سغيلية والت�سنيعية امل�ساحبة، المر الذي 
 ، الزائر  الوفد  مل�ساريع جديدة. من جانبه وجه  اآف��اق  يفتح 
ال�سكر لغرفة عجمان على حفاوة ال�ستقبال وقدم نبذة عن 
اأهم الو�سائل املتبعة يف قطاع الزراعة بال�سني واأهم املنتجات 
واملحا�سيل، كما بحث الطرفان اهم املنتجات الزراعية التي 
الوفد  ووج��ه  م��ن خالها.  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  تعزيز  ميكن 
الزائر الدعوة لزيارة ال�سني والتعرف على اأحدث الو�سائل 
تعزيز  ميكن  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  واه���م  ال��زارع��ة  يف  امل�ستخدمة 
الطرفان  تبادل  امل�سرك  اللقاء  ختام  يف  خالها.  التعاون 
اللقاء ودوره يف تعزيز  اهمية  واأك��دا على  التذكارية  الهدايا 
التعاون الزراعي والتجاري م�ستقبًا. هذا وت�سهد العاقات 
الثنائية بني اإمارة عجمان ومقاطعة هونان تطوراً كبرياً من 
خال تنظيم زي��ارات ر�سمية قام بها الطرفان لبحث اوجه 

التعاون يف خمتلف املجالت.

•• عجمان ـ الفجر 

من  زراع���ي  وف��د  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ا�ستقبلت 
امل�سرك  التعاون  اآليات  لبحث  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
ب��ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي وم��ن��اق�����س��ة اأح�����دث ال��و���س��ائ��ل احلديثة 
امل�ستخدمة يف الزراعة وتنمية التبادل التجاري يف املنتجات 
الزراعية بني الطرفني. ح�سر اللقاء يف مقر غرفة عجمان 
اإدارة ترويج الأعمال وتنمية ال�ستثمار  مروان حارب مدير 
� وو  ال��وف��د ال�سيني  ال��غ��رف��ة وت���راأ����س  وع����دد م��ن م��وظ��ف��ي 
�سيبنج مدير عام هيئة الزراعة يف مقاطعة هونان وعدد من 

امل�سوؤولني ورجال الأعمال.
يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء رح��ب م���روان ح���ارب ب��ال��وف��د ال��زائ��ر واأكد 
على اأهمية اللقاء امل�سرك ملناق�سة �سبل التعاون يف القطاع 
الإمارات  بني  القائمة  العاقات  عمق  اإىل  م�سرياً  الزراعي، 
وال�سني والتي ت�سهد تعاون وا�سح على كافة امل�ستويات المر 

الذي يعزز التعاون القت�سادي بني البلدين.
ال��زراع��ة يف دول��ة الم���ارات ي�سهد تطورات  اإن قطاع  واأ���س��ار 
القطاع  يواجهها  التي  للتحديات  نظراً  و�سائله  يف  م�ستمرة 
املائية تعد من  الزراعة  ان  من مناخ وتربة ومياه، مو�سحاً 
اأك��د على  الزراعي، كما  القطاع  امل�ستخدمة يف  اأب��رز احللول 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

لتنمية  اخليمة  راأ����س  هيئة  اأعلنت 
ا�ست�سافة  ع���ن  ام�������س  ال�����س��ي��اح��ة 
قمة  م��ن  الأوىل  للن�سخة  الإم����ارة 
ال�سفر البلجيكية يف الفرة من 4 
العام اجلاري.  دي�سمر من   9 اإىل 
م���وؤمت���ر  اأول  ال���ق���م���ة  و����س���ت���ك���ون 
ال�سياحة  قطاع  لنقابات  م�سرك 
امل�ستوى  على  البلجيكيني  وال�سفر 
من  كل  ح�سور  و�سي�سهد  الوطني، 
الفلمنكية  ال�سفر  وك���الت  جمعية 
ونقابة املوؤ�س�سات الناطقة   VVR
ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة. وج����اء ه���ذا الإع����ان 
عقب احلملة الرويجية الأوروبية 

الأ�سواق الأوروبية«.
الرنامج  “يعد  مطر”  واأ����س���اف 
ملا  للرويج  مثالية  و�سيلة  مبثابة 
تقدمه اإمارة راأ�س اخليمة لزوارها 
�سيافة  جت���رب���ة  م���ن  الأوروب�����ي�����ني 
باأ�سعة  وال�ستمتاع  اأ�سيلة  عربية 
اأنه لأمر  ال�سم�س على مدار العام. 
اأ�سا�سي اأن يكون التوا�سل �سخ�سياً 
اأ�سواقنا  يف  ال���ق���ط���اع  مم��ث��ل��ي  م���ع 
تنمية  ب���ه���دف  ل��ي�����س  ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
ال�سراكات فقط بل لإعطاء منظمي 
ال�سفر فكرة  الرحات وم�ست�ساري 
راأ�س  اإم�����ارة  ت��ق��دم��ه  ع��م��ا  حقيقية 
اخل��ي��م��ة وم���ا ه���و ب��ان��ت��ظ��ار ال����زوار 

الأوروبيني«.

م��ل��ي��ون زائ�����ر ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة عام 
2018 ثم 3 مايني زائر بحلول 
املحافظة  ت��ك��ت�����س��ب   ،2025 ع����ام 
متزايدة،  اأهمية  ال��زخ��م  ه��ذا  على 
م��ا نحر�س عليه م��ن خال  وه��ذا 
لعرو�سنا  ال��روي��ج  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 
جميع  يف  ال�����س��ي��اح��ي��ة  وم��ن��ت��ج��ات��ن��ا 
اأنحاء اأوروب��ا.  لقد �ساهمت املعامل 
مغامرة  مثل  ال�سياحة،  والأن�سطة 
م�سار  اأط���ول  ف��اي��ت«  »جبل جي�س 
انزلقي يف العامل، يف تر�سيخ مكانة 
مف�سلة،  �سياحية  كوجهة  الإم���ارة 
ول��ك��ن��ن��ا ن��ح��ت��اج اإىل ال���س��ت��م��رار يف 
�سمن  وبخا�سة  ملنتجاتنا  الرويج 
يف  ال���زوار  من  امل�ستهدفة  ال�سرائح 

الأخرى مبا يف ذلك اأملانيا واململكة 
املتحدة ودول �سمال اأوروبا، وبولندا 
الرتفاع  يف  الت�سيك،  وج��م��ه��وري��ة 
ال��زوار الدوليني  اأع��داد  امل�ستمر يف 
القادمني اإىل الإم��ارة. وق��ال هيثم 
م��ط��ر، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة 
ال�سياحة:  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
لقد �سهدنا منواً ملحوظاً يف اأعداد 
ال�������زوار ال���ق���ادم���ني م���ن الأ�����س����واق 
الن�سف  خ��ال  ل�سّيما  الأوروب���ي���ة 
عدد  ارت��ف��ع��ت  اإذ  ال��ع��ام،  م��ن  الأول 
الأ�سواق  القادمني من تلك  ال��زوار 
بالفرة  م���ق���ارن���ة   %28 ب��ن�����س��ب��ة 
نتطلع  بينما   .2017 من  نف�سها 
قدماً اإىل حتقيق هدفنا با�ستقطاب 

الأخ�������رية ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا هيئة 
ال�سياحة،  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
البنلوك�س  دول  اإىل  توجهت  والتي 
لزيارة كل من لوك�سمبورغ، وغينت 
للقاء ممثلني عن قطاع  وروت���ردام 
وتعريفهم  وال�������س���ف���ر  ال�������س���ي���اح���ة 
التي  املذهلة  ال�سياحية  باخليارات 
تقدمها اإمارة راأ�س اخليمة ل�سيما 
وال�سحراء  ال�����س��اح��رة  ال�����س��واط��ئ 
الذهبية واملناظر اجلبلية اخلابة 

وفعاليات املغامرات امل�سوقة.
�سوقاً  ال���ب���ن���ل���وك�������س  دول  ت���ع���ت���ر 
���س��ي��اح��ي��اً م��ت��ن��ام��ي��اً وم��ه��م��اً لإم����ارة 
راأ������س اخل��ي��م��ة، ح��ي��ث ي�����س��اه��م اإىل 
جانب الأ�سواق الأوروبية الرئي�سية 

تناغم عمل القيادة لإدامة احلراك القت�شادي يف دولة الريادة
•• اأبوظبي-وام:

الذي   ”21 “غداً  التنموية  للم�سرعات  اأب��وظ��ب��ي  برنامج  ج�سد 
اع��ت��م��ده ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
الإمارة  ق��درة  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
امكانياتها  وتوظيف  ا�ستثمار  على  ع��ام  ب�سكل  الحت��ادي��ة  وال��دول��ة 
احلراك  اإدام��ة  �ساأنها  من  التي  ال�ساملة  التنموية  اخلطط  لو�سع 
ريادتها  على  للمحافظة  وذل��ك  القطاعات  جميع  يف  القت�سادي 
عن  ال�����س��ادرة  امل��وؤ���س��رات  م��ن  العديد  �سمن  العاملية  التناف�سية  يف 
املوؤ�س�سات الدولية املتخ�س�سة. وعك�ست احلزمة الرثية من املبادرات 
التي �سادق عليها �سموه وت�سمنها الرنامج بقيمة 50 مليار درهم 
لل�سنوات الثاث املقبلة حنكة التوجه ال�سامي يف الأ�سلوب الأمثل 

لإع��ادة توظيف راأ���س املال بهدف خلق مزيد من املحفزات وفر�س 
اإدامة  وق���ود  جمملها  يف  ت�سكل  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  وامل�����س��اري��ع  العمل 
روؤية  يواكب  نحو  وعلى  القت�سادي  الن�ساط  قاطرة  عجلة  دوران 
املحاور  و�سكلت   .2021 الم��ارات  روؤي��ة  2030 وكذلك  اأبوظبي 
الأربعة لرنامج “غداً 21” ر�سالة مهمة وذات دللة وا�سحة من 
وجهة نظر املتخ�س�سني يف متابعة وحتليل م�سرية التنمية ال�ساملة 
التي تعي�سها اأبوظبي والإمارات ب�سكل عام خال ال�سنوات املا�سية 
ومفادها اأن القيادة الر�سيدة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ما�سية يف نهجها  “حفظه اهلل”  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
ل�ستنها�س الهمم وت�سخري القدرات يف خماطبة امل�ستقبل وهو النهج 
الذي جعلها منوذجا يف ال�ستقرار والتنمية امل�ستدامة على م�ستوى 
العامل. ومن هنا مل يكن من امل�ستغرب اأن املحاور ذاتها جاءت ملبية 

ملتطلبات جاهزية خماطبة الطموحات امل�ستقبلية لأبوظبي والدولة 
الحتادية وذلك مبا ت�سمنته من مبادرات موجهة لتحفيز الأعمال 
والبتكار  املعرفة  منظومة  وتطوير  املجتمع  وتنمية  وال�ستثمار 
اأن  للعيان  وا�سحا  وبات  القادمة.  املرحلة  خال  التناف�سية  لزيادة 
اإدام��ة احلراك القت�سادي تظهر جليا يف  ورقة القوة الأ�سا�سية يف 
ال�سمو  ل�ساحبي  ال�سامية  التوجهات  يف  والتناغم  املن�سق  التحرك 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان  وال�سيخ حممد بن زاي��د  “رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي 
لر�سيخ  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ريادة الإمارات يف التنمية ال�ساملة وذلك وفق روؤية وا�سحة يحكمها 
معايري رقمية يف البتكار والب��داع والجن��از وال�سعادة وقبل ذلك 

كله املحافظة على الأمن الجتماعي.
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املال والأعمال

مدينة عجمان الإعالمية احلرة تتبنى اأحدث معايري المان مل�شتثمريها بنظام ثالثي الت�شفري
•• عجمان-الفجر:

ال�ستثمار  جمال  يف  املتخ�س�سة  احل��رة  الإعامية  عجمان  مدينة  اطلقت   
حفظ  اأنظمة  اأعلى  باإ�ستخدام  الإلكرونىية  الراخي�س  خدمة  العامي 
لت�سمن  الت�سفري،  ثاثي  حماية  نظام  وباإ�ستخدام  املعلومات  و�سرية  اأم��ن 
للعمل  احلاجة  دون  واإطمئنان  باإرتياح  العمل  يكفل  اآمنا  و�سعا  مل�ستثمريها 
عن  والب��ت��ع��اد  ال��راح��ة  �سمان  م��ع  املطبوعة،  الوراق  باإ�ستخدام  الروتيني 
باملدينة  الج��راءات  اأو  الراخي�س  والنتظار لأي معاملة تخ�س  ال�سفوف 

العامية.
بال�ستغناء  ال��ت��ط��ورات  اأح���دث  ملواكبة  اأخ���رى  ب���ادرة  �سبقتها  اخل��ط��وة  تلك 
ال���ت���ام ع���ن ال��ت��ع��ام��ل ال���ورق���ي واإ���س��ت��ب��دال��ه ب��ع��م��ل��ي��ات ال��ك��رون��ي��ة متطورة 
عجمان  مدينة  لتوؤكد  الل��ك��روين،  والكود  البيانات  من  التحقق  كاأنظمة 

ن��وع��ي ومبتكر  اأ���س��ل��وب ع��م��ل  ل��ف��ر���س  ال�����دووؤب  الع��ام��ي��ة احل���رة �سعيها 
عجمان.  يف  اجلديدة  العامي  ال�ستثمار  لأيقونة  الأعمال  رج��ال  يجذب 
اجلديدة  ال��وك��اء  من�سة  العامية  املدينة  اطلقت  نف�سه  ال�سعيد  وعلى 
ي�ستقطبون  وال��ذي��ن  ال��دول��ة  داخ���ل وخ���ارج  وال�����س��رك��اء  للوكاء  تتيح  ال��ت��ي 
طريقهم،  عن  امل�سجلة  ال�سركات  مبتابعة  الإعامية  للمدينة  امل�ستثمرين 
طريق  ع��ن  مبا�سرة  متطلباتهم  واإ�ستيفاء  اإلكرونيا  عملياتهم  ومتابعة 
ملدينة  التنفيذي  املدير  الها�سمي  خليل  حممود  �سعادة  واأك��د  املن�سة.  تلك 
امل�ساريع  اأ�سحاب  امل�ستثمرين من  بدعم  اللتزام  عجمان العامية احلرة 
جمموعة  اأن  موؤكداً  و�سهلة،  مي�سرة  خدمات  وتقدمي  واملتو�سطة  ال�سغرية 
قائمة  يف  الإم��ارات  ترتيب  ا  اأي�سً �ستعزز  اجلديدة  الإلكرونية  الت�سهيات 
جاهدة  ت�سعى  املدينة  اأن  اإىل  م�سرياً   ، العاملية  التجارية  الأع��م��ال  وجهات 
لتكون مركًزا لتي�سري الأعمال واجلمع بني امل�ستثمرين واملبتكرين واأ�سحاب 

الأعمال.  وري����ادة  الإب����داع  بقطاعي  واله��ت��م��ام  النمو  زي���ادة  م��ع  ال��ك��ف��اءات 
لعامل  اجل���دد  للقادمني  وال�سهولة  ال��دع��م  امل��دي��ن��ة  يف  العمل  اإط���ار  وي��وّف��ر 
قد  لكنهم  الإم��ارات  يف  بال�ستثمار  يرغبون  الذين  امل�ستثمرين  اأو  الأعمال 
بالدولة. اخلا�سة  والثقافة  والأن��ظ��م��ة  بالقوانني  اط��اع  على  يكونون   ل 
بيئة  لتاأ�سي�س  متقنة  ت�سويقية  خطط  �ست�سع  الإعامية  املدينة  اإن  وق��ال 
املنتجات  تطوير  يف  ال�سركات  وتدعم  والبتكار  الإب��داع  على  حتّفز  تعاونية 
مّهدت  املدينة  ادارة  واأن  اجل��دي��دة،  ال�سوق  احتياجات  لتلبية  واخل��دم��ات 
لتحقيق �سراكات ناجحة وامل�ساركة يف املحافل العاملية واملوؤمترات واملعار�س 
والداري���ة  املالية  التعامات  يخ�س  فيما  الأن��ظ��م��ة  اأح���دث  اعتماد  بجانب 
ب��دع��م ال���س��ت��ث��م��ار يف جم���الت الإع����ام وتاأمني  ال��ت��زام��ن��ا  ب��ذل��ك   ليتجدد 
الأر�سية ال�ساحلة لنمو ال�سركات وتطورها وفق ا�س�س تغر�س ثقافة الإبداع 

وتوؤكد على اإدراك القيادة للدور يف دعم القت�ساد املحلي.

يهدف اإىل ت�صريع منو ثالثة م�صاريع نا�صئة وحتويل اأفكارها املُبتكرة اإىل منتجات قابلة للتنفيذ يف جمال الف�صاء

وكالة الإمارات للف�شاء وكريبتولبز ُتوقعان اتفاقيًة تعاون لدعم وتنفيذ برنامج »جيوتيك اإنوفي�شن« لالبتكار

للرتويج لالإمارة كوجهة عاملية للرحالت البحرية وال�صتعداد للمو�صم اجلديد 
دائرة الثقافة وال�شياحة- اأبوظبي وكروز اآريبيا ت�شاركان 

يف معر�س »�شيرتيد كروز ميد« يف ل�شبونة بالرتغال
•• اأبوظبي-الفجر:

 ت�سارك دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي �سمن التحالف اخلليجي لل�سياحة 
فعالياته  تقام  الذي  »�سيريد كروز ميد«،  اأريبيا«، يف معر�س  »كروز  البحرية 
دائرة  تاأتي م�ساركة  بالرتغال.  ل�سبونة  احل��ايل يف  �سبتمر   20 و   19 يومي 
الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي يف املعر�س �سمن �سل�سلة من املبادرات التي تهدف 
مكانة  وتر�سيخ  العربي،  اخلليج  يف  البحرية  ال��رح��ات  ل�سياحة  ال��روي��ج  اإىل 
-2018 ملو�سم  ا�ستعداداً  البحرية  الرحات  ل�سياحة  رائ��دة  كوجهة  اأبوظبي 
من دائ��رة الثقافة  كل  مظلته  حتت  اأريبيا«  »ك��روز  حتالف  ويجمع    .2019
ودائرة  بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري  الإمن���اء  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي،  وال�سياحة- 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي، وموانئ اأبوظبي، والحتاد للطريان، ويعمل 
التحالف على تعزيز ال�سياحة البحرية يف املنطقة.  ويجمع معر�س »�سيريد 
اأن  املتوقع  ومن  يومني،  ملدة  عاملي  موؤمتر  يف  والبائعني  امل�سرين  ميد«  ك��روز 
األفاً من احل�سور امل�سجلني م�سبقاً، واأكرث من   26 ي�ستقبل املعر�س اأكرث من 
160 �سركة عار�سة من 60 دولة، واأكرث من 30 �سركة عاملة يف جمال �سياحة 
الرحات البحرية، والذين �سيعر�سون اأفكارهم ومنتجاتهم وخدماتهم، وي�سم 
�سعيد  وق��ال  للطريان.   الحت��اد  و�سركة  اأبوظبي  موانئ  كل من  اأبوظبي  وف��د 
عبداهلل الظاهري، مدير ق�سم ال�سياحة التخ�س�سية يف دائرة الثقافة وال�سياحة 
»نهدف من خال امل�ساركة يف معر�س »�سيريد كروز ميد«، اإىل  اأبوظبي:   –
البحرية، ولقاء  اأبوظبي كوجهة مميزة ل�سياحة الرحات  التاأكيد على مكانة 
القارة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ع��ط��ات  ومنظمي  ال��ب��ح��ري��ة  ال��رح��ات  وك���اء  ك���رى 
الأوروربية. كما نتطلع اإىل لقاء م�سغلي خطوط الرحات البحرية ال�سياحية، 
وتعريفهم بقدرات ومميزات اأبوظبي، �سعياً لزيادة اأعداد الزوار القادمني عر 
البحر، ومتهيد الطريق ملو�سم ناجح يف 2018-2019.«  تعمل دائرة الثقافة 
وال�سياحة - اأبوظبي على تر�سيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لل�سياحة البحرية 
على م�ستوى املنطقة، بعد اأن �سهد مو�سم 2017 توافد 329،105 زائر عر 
البحر، وبذلك تعتر العا�سمة الإماراتية يف مقدمة الوجهات البحرية املطلة 
يف  اأ�سا�سية  كوجهة  العاملية  مكانتها  تر�سيخ  اإىل  ال�ساعية  العربي  اخلليج  على 
امل�ساركة  العامل. ومن خال  البحرية على م�ستوى  ال�سياحة  الرحات  برامج 
الثقافة  دائ��رة  تهدف  واحل��ج��م،  النوع  ه��ذا  من  متخ�س�سة  دولية  فعاليات  يف 
وال�سياحة اإىل الرتقاء مبعرفة جمتمع �سياحة الرحات البحرية العاملي مبا 
اأبوظبي من قدرات ومميزات عاملية امل�ستوى، وكذلك اجتذاب املزيد  تتمتع به 

من الزوار القادمني على منت ال�سفن ال�سياحية.

جهود  ودع��م  حتديد  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  �سيلعب  الرنامج  اأن  الأح��ب��اب��ي  واأع��ت��ر 
م�ساهمة  تزايد  بالف�ساء، خا�سة يف ظل  ال�سلة  ذات  املجالت  الأعمال يف  رواد 
اإىل  اإ�سافة  الدولة،  والجتماعية يف  القت�سادية  التنمية  الف�سائي يف  القطاع 
بيئة  يف  البتكارية  امل�ساريع  دع��م  م�ستوى  على  التناف�سية  ال��دول��ة  مكانة  دع��م 
الع�سو  الها�سمي،  �سالح  الدكتور  اأ�ساد  املبادرة،  على  وتعليقا  لاأعمال.  داعمة 
على  األغوريثما،  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  لبز”،  “كريبتو  ل�سركة  املنتدب 
اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  احلكومية  اجلهات  بني  والتن�سيق  التعاون  اأهمية 
مبا يوؤ�س�س لتحقيق نقلة نوعية يف كافة املجالت وقال: “تمُ�سكل هذه التفاقية 
مع وكالة الإمارات للف�ساء تكري�ًسا لدورنا يف احت�سان رواد الأعمال واملبتكرين 
التي  الذكية  واحللول  وال�ست�سارات  بالتقنيات  وتزويدهم  املجالت  يف خمتلف 
ت�ساعدهم على القيام باأبحاث وجتارب عملية واختبار اأفكارهم وتقييمهم وفق 
املعتمدة. ونحن على ثقة بقدرة هذا اجليل على تقدمي  العاملية  املعايري  اأعلى 

اأفكار وحلول خاقة تتنا�سب وحجم الآمال والطموحات املعقودة عليه.”
الر�سمي  امل��ق��ر  يف  �سيقام  ر�سمي  حفل  خ��ال  النتائج  ع��ن  الإع���ان  و�سيجري 
الثاثة  املمُر�سحني  دع��وة  �سيتم  حيث  م�سدر،  مدينة  يف  لب��ز  كريبتو  ل�سركة 
نع  نتجاتهم املمُبتكرة. كما �سي�سهد احلفل تنظيم معر�س “�سمُ الفائزين لعر�س ممُ

يف الإمارات” اإىل جانب ور�س عمل بعنوان “بناء القدرات”.

نهاية  مع  الرنامج  من  الأوىل  للمرحلة  الر�سح  ب��اب  و�سيفتح  ال�ساحلية”. 
�سهر �سبتمر اجلاري وملدة �ستة اأ�سابيع، لتتوىل بعدها جلنٌة موؤلفٌة من خراء 
“كريبتو لبز” وجمموعة  ت�سني من �سركة  من وكالة الإم��ارات للف�ساء وخممُ
من الأكادمييني من ذوي اخلرة الوا�سعة يف هذا املجال عملية تقييم طلبات 
حا�سنة  برنامج  اإىل  �ستن�سم  حيث  بينها،  فيما  والختيار  للم�ساريع  الر�سح 

حقيقة. اإىل  حتويلها  على  لبز” للعمل  “كريبتو 
هذه  توقيع  ياأتي  الفا�سي:  بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل  قال  ال�سدد،  وبهذا 
الوطنية  الكوادر  دعم  للف�ساء على  الإم��ارات  وكالة  اإط��ار حر�س  التفاقية يف 
و�سقل مهاراتها وت�سجيعها على البتكار، مبا ين�سجم مع اأهدافها ال�سراتيجية 
يف اإعداد وتنمية هذه الكوادر لقيادة القطاع وم�ساريعه الطموحة يف امل�ستقبل، 
وعلوم  تقنيات  يف  والتطوير  العلمي  البحث  ج��ه��ود  وحتفيز  دع��م  ج��ان��ب  اإىل 

ا�ستك�ساف الف�ساء حملّياً. 
عام  مدير  الأح��ب��اب��ي  نا�سر  حممد  املهند�س  ال��دك��ت��ور  �سعادة  ق��ال  جهته،  م��ن 
منو  تعزيز  اإىل  الب�سرية  القدرات  بناء  برامج  دعم  خال  من  ن�سعى  الوكالة: 
القطاع الف�سائي يف الدولة عر رفده باخلرات ال�سرورية، اإ�سافة اإىل توفري 
اإىل  اأفكارهم  حتويل  يف  منها  ال�ستفادة  املقبلة  لاأجيال  ميكن  التي  الفر�س 

حقيقة مبا ينعك�س اإيجاباً على القطاع ب�سكل عام. 

••اأبوظبي –الفجر:

العاملي  البتكار  مركز  “كريبتو لبز”،  اأعلنت وكالة الإمارات للف�ساء و�سركة 
من  بدعم  النا�سئة  امل�ساريع  وحا�سنة  املمُلهمة  امل�سرك  العمل  وبيئة  امل�ستوى 
من�سة “005 �ستارتاب�س” الأمريكية، عن توقيع اتفاقية تعاون لدعم وتنفيذ 
ثاث  منو  ت�سريع  اإىل  يهدف  ال��ذي  لابتكار،  اإنوفي�سن”  “جيوتيك  برنامج 
م�ساريع نا�سئة وحتويل اأفكارها املمُبتكرة اإىل منتجات قابلة للتنفيذ يوالتطوير 

والت�سويق يف جمال الف�ساء. 
وجرى توقيع املذكرة يف مقر وكالة الإمارات للف�ساء باأبوظبي، بح�سور معايل 
الدكتور اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفا�سي وزير الدولة ل�سوؤون التعليم 
العايل واملهارات املتقدمة رئي�س جمل�س اإدارة الوكالة، و�سعادة الدكتور املهند�س 
الع�سو  الها�سمي  �سالح  والدكتور  الوكالة  عام  مدير  الأحبابي  نا�سر  حممد 
اإىل  “األغوريثما”،  ل�سركة  التنفيذي  “كريبتو لبز” والرئي�س  ل�سركة  املنتدب 

جانب عدد من امل�سوؤولني والتنفيذيني واملهند�سني لدى اجلانبني. 
اأف�سل  واختيار  حتديد  على  اإنوفي�سن” لابتكار  “جيوتيك  برنامج  و�سيعمل 
“اإدارة  ه��ي  ف��ئ��ات  ث��اث��ة  �سمن  املمُحتملني  الأع��م��ال  ورواد  وامل��ب��دع��ني  العقول 
احلدود  واأم��ن  والأزمات”،  ال��ك��وارث  و”اإدارة  والريفية”،  احل�سرية  الأرا���س��ي 

خالل اجتماعه  الواحد واخلم�صني

املجل�س الأعلى للطاقة يف دبي يّقر تو�شعة �شالحيات مكتب التنظيم 
والرقابة لقطاع الكهرباء واملياه بدبي لت�شمل تنظيم قطاع تريد املناطق

ملتعامليها  ح�سرية  وخ�����س��وم��ات 
القطاعني  �سركات  مع  بالتعاون 

احلكومي واخلا�س.
على  الط������������اع  اأي�����������س�����اً  ومت   
يف  التوطني  تعزيز  ا�سراتيجية 
املن�سوية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
حت����ت م���ظ���ل���ة امل���ج���ل�������س الأع����ل����ى 

للطاقة يف دبي.

»مبادلة« تعلن عن نية »�شيب�شا« 
طرح اأ�شهمها لالكتتاب باإ�شبانيا

•• اأبوظبي-وام:

لا�ستثمار  م��ب��ادل��ة  ل�سركة  بالكامل  اململوكة  “�سيب�سا”  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
املال  اأ���س��واق  يف  ال��ع��ام  الأويل  لاكتتاب  اأ�سهمها  ط��رح  نيتها  “مبادلة” 
واإدراج �سهم  باإ�سبانيا وذلك يف كٍل من مدريد وبر�سلونة وبلباو وفالن�سيا 
“نظام  اأو ما يطلق عليه   AQS ال�سركة �سمن النظام املوؤمتت للت�سعري 
املتبع يف  “تداول الأ�سهم”  اأو   SIBE البيني لاأ�سهم الإ�سبانية«  الربط 
اأ�سواق الأوراق املالية الإ�سبانية. وحتظى “�سيب�سا” التي تتخذ من اإ�سبانيا 
املتكاملة  الطاقة  جم��ال  يف  ب���ارزة  ك�سركة  عاملياً  رائ���دة  مبكانة  لها  م��ق��راً 
ومتتلك عمليات تغطي كافة مراحل �سل�سلة القيمة يف جمال النفط والغاز 
ال�ستك�ساف والإنتاج والتكرير والت�سويق والبروكيماويات وبداأت موؤخراً 
العمل يف قطاع الطاقة املتجددة لت�سيف حللول الطاقة املقدمة لعمائها 
على م�ستوى العامل وذلك من خال عملياتها املنت�سرة يف 20 دولة بخم�س 
قارات. وترتبط جمموعة “مبادلة” ب�سراكة ناجحة مع “�سيب�سا” ل� 30 
عاماً وذلك منذ اأن كانت “مبادلة” م�ساهماً مبا�سراً عند ال�ستثمار الأويل 
يف العام 1988 ومن ثم اأ�سبحت اجلهة املالكة ل� “�سيب�سا” ب�سكل كامل 
الكعبي  ذكر م�سبح  و  اأ�سهمها.  كافة  ا�ستحوذت على  2011 حني  عام  يف 
“مبادلة  �سركة  يف  والبروكيماويات  البرول  لقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
يف  ا�سراتيجياً  ا�ستثماراً  ملبادلة  بالن�سبة  تعد  “�سيب�سا”  ان  لا�ستثمار” 
قطاع الطاقة بالإ�سافة اإىل كونها اإحدى اأهم ال�سركات ال�سناعية الوطنية 
الرائدة يف اإ�سبانيا ..موؤكدا اأن النية بالطرح الأويل العام هو ثمرة لاأداء 
ال�سركات  يف طليعة  باتت حتتل موقعاً  التي  ال�سركة  ال��ذي حققته  القوي 

العاملية املتخ�س�سة بحلول الطاقة املتكاملة.
كما اأكد الكعبي الذي يعد اأحد اأع�ساء جلنة ال�ستثمار يف “مبادلة” اللتزام 
املكان  باعتبارها  الإ�سبانية  املال  اأ�سواق  الطرح يف  باإجناز عملية  تام  ب�سكل 
الأن�سب طبيعياً وا�سراتيجياً ل� “�سيب�سا” الأمر الذي �سيمكن ال�سركة من 

الو�سول ب�سكل اأو�سع لأ�سواق راأ�س املال، وبالتايل دعم املرونة املالية.
ومن املتوقع اأن يكون احلد الأدنى لاأ�سهم احلرة 25 باملائة ومن املنتظر 
الكتتاب  ويخ�سع   2018 العام  من  الأخ��ري  الربع  خال  الطرح  يتم  اأن 

لظروف ال�سوق وذلك قبل اأي تخ�سي�س زائد اأو غري متوقع.

ا�ستقطاب  اىل  ي�����س��ع��ى  وال�������ذي 
وت������ك������رمي اأف�����������س�����ل الأب������ح������اث 
درا�سة  على  العاملة  وال��درا���س��ات 
الواقع احل��ايل يف جم��ال الطاقة 
�ساأنها  التي من  احللول  وتطوير 
تواجه  واآل����ي����ات  ت��ق��ن��ي��ات  اي���ج���اد 
الراهنة،  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
اإك�سبو  مع  احل��دث  يتزامن  حيث 

•• دبي-الفجر:

 ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح���م���د بن 
املجل�س  رئي�س  مكتوم،  اآل  �سعيد 
الجتماع  دبي  يف  للطاقة  الأعلى 
للمجل�س،  واخل��م�����س��ني  ال���واح���د 
���س��ع��ادة/ �سعيد  ب��ح�����س��ور  وذل����ك 
رئي�س  ن���ائ���ب  ال���ط���اي���ر،  حم���م���د 
امل���ج���ل�������س. وح�������س���ر الج���ت���م���اع 
املحريبي،  ب��ط��ي  اأح���م���د  ����س���ع���ادة 
واأع�ساء  للمجل�س،  العام  الأم��ني 
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ل���ل���ط���اق���ة كل 
مدير  ال����ه����اج����ري،  داوود  م����ن 
ع���ام ب��ل��دي��ة دب����ي، و���س��ي��ف حميد 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ف��ا���س��ي، 
�سلمان،  ووليد  اإي��ن��وك،  ملجموعة 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة دب���ي للطاقة 
عبدالكرمي،  وع��ب��داهلل  ال��ن��ووي��ة، 
م��دي��ر ع��ام دائ���رة ���س��وؤون النفط، 
ونا�سر بو�سهاب، املدير التنفيذي 
واحلوكمة  ال�سراتيجية  لقطاع 
ال���ط���رق  ه���ي���ئ���ة  امل���وؤ����س�������س���ي���ة يف 
وفريديريك  بدبي،  واملوا�سات 
العام ملوؤ�س�سة دبي  �سيمني، املدير 

للبرول.
ويف بداية الجتماع، اإطّلع اأع�ساء 
املدرجة  املو�سوعات  على  املجل�س 

ع���ل���ى ج������دول الأع�����م�����ال وال�����ذي 
منها  م���وا����س���ي���ع  ع������دة  ت�����س��م��ن 
تو�سعة �ساحيات مكتب التنظيم 
واملياه  الكهرباء  لقطاع  والرقابة 
بدبي لت�سمل تنظيم قطاع تريد 
املناطق يف اإمارة دبي، وامل�سي قدماً 
لإ�سراتيجية  درا����س���ة  و���س��ع  يف 

التلوث ال�سو�سائي.
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير، 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
لروؤية  حتقيقاً  دب���ي:  يف  للطاقة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئ��ي�����س ال����دول����ة، رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، »رعاه اهلل«، يف 
تعزيز التنمية امل�ستدامة ال�ساملة 
الطاقة  م�����س��ادر  على  والع��ت��م��اد 
النظيفة واملتجددة، ا�ستعر�سنا يف 
الإجتماع الواحد واخلم�سني عدداً 
واخلطط  ال����س���راجت���ي���ات  م���ن 
وال��رام��ج ال��واع��دة ال��ت��ي ت�ساهم 
يف حتقيق اأهداف مئوية المارات 
�سعيد  م�ستقبل  لتاأمني   1702
املقبلة،  ل��اأج��ي��ال  اأف�����س��ل  وح��ي��اة 
ورفع مكانة الدولة لتكون اأف�سل 

دولة يف العامل.
����س���ع���ادت���ه: مت خ���ال  واأ�������س������اف 

الج���ت���م���اع الط�������اع ع���ل���ى اآخ����ر 
م�������س���ت���ج���دات ب����رن����ام����ج وح������دات 
اإعادة  )برنامج  الكربون  ائتمان 
وبرنامج  القائمة  امل��ب��اين  تاأهيل 
اإنارة الطرق( من قبل مركز دبي 
امل��ت��م��ي��ز ل�����س��ب��ط ال��ك��رب��ون الذي 
انبعاثات  م���ن  احل����د  يف  ي�����س��اه��م 
اأهداف  وحتقيق  الدفيئة  غ���ازات 
ا�سراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
مركز  اإىل  دبي  0502 لتحويل 
عاملي للطاقة النظيفة والقت�ساد 
الأخ�����س��ر، وخ��ط��ة دب���ي 1202، 
جلعل دبي مدينة ذكية ذات بيئة 
حيث  م�ستدامة،  و�سحية  نظيفة 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى دع���م امل�����س��اري��ع التي 
ترتكز على اآلية التنمية النظيفة، 
النبعاثات  خف�س  وا�سراتيجية 
خلف�س  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الكربونية 
ه����ذه الن���ب���ع���اث���ات ب��ن��ح��و %61 

بحلول 1202.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة اأحمد 
العام  الأم������ني  امل���ح���ريب���ي،  ب��ط��ي 
للمجل�س الأعلى للطاقة يف دبي: 
اط��ّل��ع الأع�����س��اء خ��ال الجتماع 
ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ج���ائ���زة الإم������ارات 
�سعار  حت����ت   0202 ل���ل���ط���اق���ة 
»اإلهام البتكار لطاقة م�ستدامة« 

0202 دبي.
ومت خال الجتماع الطاع على 
اآخر م�ستجدات م�ساريع التو�سعة 
الرئي�سية ل�سركة برول الإمارات 
و«متجر  )اي�����ن�����وك(  ال���وط���ن���ي���ة 
اأطلقته  ال�������ذي  ال�����ذك�����ي«  دي�������وا 
ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي عر 
عرو�س  لتوفري  الذكي  تطبيقها 

»اقت�شادية اأبوظبي« و�شوق اأبوظبي العاملي يوقعان اتفاقية تعاون م�شرتك
•• اأبوظبي-وام:

�سوق  تعاون م�سرك مع  اتفاقية  اأبوظبي   - القت�سادية  التنمية  دائ��رة  وقعت   
جمال  يف  اجلانبني  بني  ال�سراتيجية  ال�سراكة  تعزيز  ب�ساأن  العاملي  اأبوظبي 
الب��ت��ك��ار م��ن خ���ال دع���م ب�����راءات الخ�����راع وت��ق��ي��ي��م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والنماذج 

التطبيقية وذلك يف اإطار مبادرة رواد التكنولوجيا والبتكار.
�سوق  اإدارة  رئي�س جمل�س  دول��ة  وزي��ر  ال�سايغ  اأحمد علي  التفاقية معايل  وقع 
اأبوظبي العاملي ومعايل �سيف حممد الهاجري رئي�س دائرة التنمية القت�سادية 
“فينتك  املالية  للتكنولوجيا  اأبوظبي  انعقاد قمة  اأبوظبي وذلك على هام�س   -
نائب  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ هزاع بن  �سمو  اأم�س برعاية  التي عقدت  اأبوظبي” 

رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
ومبوجب التفاقية تقوم دائرة التنمية القت�سادية ابوظبي بو�سع �سوق اأبوظبي 
العاملي ك�سريك ا�سراتيجي من خال مبادرة من�سة رواد التكنولوجيا والبتكار 
بالإ�سافة اىل دعم براءات الخراع وفق الجراءات واملعايري والآلية املعمول بها 

يف برنامج تكامل التابع للدائرة.
والنماذج  الخ���راع  وب���راءات  التكنولوجيا  تقييم  دع��م  على  ال��دائ��رة  تعمل  كما 
متكامل  برنامج  يف  بها  املعمول  والآل��ي��ة  واملعايري  الج���راءات  وف��ق  التطبيقية 

اأبوظبي يف دعم اخلدمات املقدمة من قبل برنامج تكامل - الرنامج الوطني 
لدعم البتكار التابع للدائرة - ومبادرة رواد التكنولوجيا والبتكار.

وقال معاليه اإن التفاقية املوقعة مع دائرة التنمية القت�سادية تتيح ا�ستخدام 
اأعمالها  وربط  الأعمال  وحا�سنات  البتكار  رواد  مبادرات  لدعم  ال�سوق  مقرات 
براءات  دع��م  جانب  اىل  وال�سناعية  القت�سادية  القطاعات  م��ع  التكنولوجية 
الخراع والنماذج التطبيقية واإن�ساء �سركات تكنولوجية نا�سئة وفق الإجراءات 

وال�سروط والأحكام املطبقة لدى برنامج تكامل.
واأ�سار اىل اأن التفاقية تعك�س رغبة الطرفني يف تعزيز التعاون والتن�سيق بينهما 
�سليمة  قانونية  اأ�س�س  على  بناء  امل�سركة  اجل��ه��ود  توحيد  بهدف  فعال  ب�سكل 
وم�ستمرة يتم من خالها حتديد الأه��داف وجمالت التعاون امل�سركة خال 

املرحلة القادمة.
من جانبه اأكد معايل �سيف حممد الهاجري رئي�س دائرة التنمية القت�سادية - 
اأبوظبي اأن البتكار بات ي�سكل اأولوية واأهمية ق�سوى يف خطط وبرامج ومبادرات 
حكومة امارة ابوظبي ملا له من دور مركزي يف بناء القت�ساد القائم على املعرفة 
وحتويل الفكار اجلديدة واملبتكرة اإىل قيمة اقت�سادية و�سببا لتحقيق الزدهار 

والتطوير يف املجال القت�سادي لإمارة اأبوظبي ودولة المارات ب�سكل عام.
اإمارة  يف  امل�ستدامة  القت�سادية  التنمية  حتقيق  على  تعمل  الدائرة  اأن  واأو�سح 

وامل�ساركة يف برامج حا�سنات الأعمال ل�سوق اأبوظبي العاملي ومن ميثله واإ�سراكه 
يف املبادرات واخلدمات اجلديدة الذي تقدمها الدائرة بالإ�سافة اىل دعم ال�سوق 
البتكار  مبجال  يتعلق  فيما  ال��دائ��رة  ترمها  التي  التفاقيات  من  لا�ستفادة 

واحلا�سنات التكنولوجية وريادة الأعمال.
وح�سب التفاقية يكون �سوق اأبوظبي العاملي راع ا�سراتيجي للمبادرات اخلا�سة 
ريادة  مبادرات  لدعم  مرافقه  با�ستخدام  وال�سماح  الخ��راع  وب��راءات  بالبتكار 
البتكار وحا�سنات الأعمال وتوفري مكتب ملوظفي برنامج تكامل وفق الرامج 

امل�سركة.
ودعم  والبتكار  التكنولوجيا  رواد  مببادة  توعية  حمات  بتنفيذ  ال�سوق  ويقوم 
النماذج التطبيقية واحت�سان ال�سركات النا�سئة وتقدمي درا�سات اجلدوى وو�سع 
اخلطط لتطوير ال�سركات النا�سئة املنبثقة من التكنولوجيا احلديثة وذلك بناء 

على القوانني وال�سروط التابعة لل�سوق.
ومت التفاق بني اجلانبني على ت�سكيل فريق عمل م�سرك ملتابعة اآلية واإجراءات 
تطبيق بنود هذه التفاقية وعقد اجتماعات دورية بهدف متابعة تنفيذ املبادرات 

و الرامج و الأن�سطة التي يتم التفاق عليها.
واأكد معايل اأحمد علي ال�سايغ وزير دولة رئي�س جمل�س اإدارة �سوق اأبوظبي العاملي 
حر�س �سوق اأبوظبي العاملي على تعزيز التعاون مع دائرة التنمية القت�سادية - 

اأبوظبي من خال تبني مبادئ اقت�ساد املعرفة واقراح اخلطط ال�سراتيجية 
يف  وم�سوؤولياتها  مهامها  من  انطاقا  وذل��ك  القت�سادي  للقطاع  والتنفيذية 
والرقابة  وال���س��راف  الم���ارة  يف  القت�سادية  وال�����س��وؤون  الأع��م��ال  قطاع  تنظيم 

عليه.
التعاون مع �سركائها ال�سراتيجيني على  اإن الدائرة حتر�س من خال  وقال 
ومتوازن  م�ستدام  اقت�ساد  لتحقيق  اأبوظبي  لإم��ارة  القت�سادية  الأجندة  قيادة 
ومتنوع قائم على املعرفة والبتكار وذلك بالركيز على املعنيني والعمل بكفاءة 

يف متكني التنمية القت�سادية امل�ستدامة لإمارة اأبوظبي.
الدائرة  يتبع  البتكار  لدعم  وطني  برنامج  ه��و  تكامل  برنامج  اأن  اىل  واأ���س��ار 
ويهدف اىل توفري الدعم للمخرعني وتر�سيخ ثقافة البتكار يف دولة الإمارات 
وتوليد  التوعية  بدءا من  البتكار  لكافة مراحل  التخ�س�سي  يوفر دعمه  حيث 

الأفكار وحتى تطبيقها وحتويلها اإىل منتجات وخدمات ذات عوائد اقت�سادية .
وتكنولوجيا  والطب  ال�سحة  قطاعات  على  يركز  تكامل  برنامج  اأن  اإىل  ولفت 
املعلومات والت�سالت والتكنولوجيا النظيفة واأ�سباه املو�سات والنفط والغاز 
حلا�سنات  الدعم  بتوفري  يقوم  كما  املتطورة  وامل��واد  التحتية  والبنية  والطاقة 
خلق  على  والعمل  احلديثة  التكنولوجيا  جمال  يف  النا�سئة  وال�سركات  الأعمال 

بيئة جاذبية لا�ستثمارات ولريادة العمال.
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•• ال�سارقة-الفجر:

مواكبة  ع���ل���ى  ح��ر���س��ه��ا  اإط�������ار  يف 
املحلية  امل��ع��اي��ري  اأح�����دث  وت��ط��ب��ي��ق 
الإح�سائي،  ال��ع��م��ل  يف  وال���دول���ي���ة 
والتنمية  الإح�������س���اء  دائ�����رة  وق��ع��ت 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، م����ذك����رة ت���ف���اه���م مع 
املعروفة   ”»NXN جم���م���وع���ة 
اأدفيزوري”  “نك�سجن  م�����س��ب��ق��اً 
م�سروع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال����س���ت�������س���اري���ة، 
وم�ساركة  وت�سنيف  �سيا�سة  “اإطار 
اعتماد  اإىل  ال���ه���ادف  البيانات”، 
وو�سع  الحتادية،  البيانات  �سيا�سة 
وحت�سني  ب���ه���ا،  اخل���ا����س���ة  امل���ع���اي���ري 

دائماً اإىل مواكبة اأحدث امل�ستجدات 
حملياً  ال���ق���ط���اع،  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
وجودة  متيز  على  ح��ف��اظ��اً  ودول���ي���اً، 
املحتوى الإح�سائي الذي نقدمه”. 
واأ�ساف: تلعب البيانات الإح�سائية 
الحتادية  ال�سيا�سة  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة 
موؤ�سراتنا  دع����م  يف  ح���ي���وي���اأ  دوراً 
اأنها  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
ت�سهل التعاون بني خمتلف اجلهات 
احلكومية يف الإم��ارة وفق منهجية 
هذه  اأن  اأي�����س��اً  نن�سى  ول  م��وح��دة، 

البيانات تدعم جهود اللجنة العليا 
للتحويل الرقمي يف اإمارة ال�سارقة، 
للبيانات  �سيغة موحدة  اإتاحة  عر 
بهدف  ومقارنتها  مراجعتها  ت�سهل 
ال��ن��ت��ائ��ج يف م�سعى  اأف�����س��ل  حت��ق��ي��ق 
اأف�سل  توفري  اإىل  ال��رام��ي  الإم����ارة 
القاطنني  جلميع  املتاحة  اخلدمات 
يف ال�سارقة. وتعتر دائرة الإح�ساء 
والتنمية املجتمعية يف ال�سارقة، جهة 
م�سرية  يف  وم��وؤث��رة  فاعلة  حكومية 
تنتهجها  ال��ت��ي  امل�ستدامة  التنمية 

ال�������س���ج���ات الإداري�����������ة م����ن خال 
وتعزيز  ل��دع��م  ال��ب��ي��ان��ات،  ت�سنيف 
اإمارة  يف  الرقمي  التحول  منظومة 
ا�ستقبال  خال  ذلك  جاء  ال�سارقة. 
القا�سمي  حميد  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
والتنمية  الإح�������س���اء  دائ�����رة  م��دي��ر 
املجتمعية وفد “NXN”، موؤخراً 
ال�سيا�سة  وحت���دد  ال��دائ��رة.  مقر  يف 
اخل����ا�����س����ة ب��ت�����س��ن��ي��ف وم�������س���ارك���ة 
البيانات، معايري وا�سحة لتح�سري 
البيانات الإح�سائية وا�ستيعابها، من 

لدى  املتوافرة  البيانات  خال جرد 
اخلطط  ومراجعة  رقمياً،  منها  كل 
ل�ستيعابها  ال��ق��ائ��م��ة  والأ���س��ال��ي��ب 
الإخراج  �سيا�سات  وو�سع  وتقييمها 
اخل����ا�����س����ة ب�����ه�����ا، وي����ت����ي����ح ال�����ت�����زام 
املعايري  بتلك  ال�سارقة”  “اإح�ساء 
وموثوقة،  ���س��ام��ل��ة،  ب��ي��ان��ات  ت��ق��دمي 
ورق���م���ي���ة ع����ن خم��ت��ل��ف امل���وؤ����س���رات 
الإمارة.  يف  والقت�سادية  احليوية 
م�ساعدة  “نك�سجن”  و���س��ت��ت��وىل 
تنفيذ  ع��ل��ى  ال�سارقة”  “اإح�ساء 

واعتمادها،  ال�����س��ي��ا���س��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
با�ستيعاب  اخلا�سة  اخلطة  وو���س��ع 
ال����ب����ي����ان����ات، وحت����دي����د الأ����س���ال���ي���ب 
الدعم  �سيقدم  مما  لذلك،  املائمة 
ل��ل��ج��ه��ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
يف  الدائرة،  مع  بالتن�سيق  ال�سارقة، 
ال�ستعداد لإدخال البيانات املوحدة 
املوجهة  الإل��ك��رون��ي��ة  من�ساتها  يف 
و�ست�ساعد  امل���ت���ع���ام���ل���ني.  خل���دم���ة 
اعتماد  على  ال��دائ��رة   ”NXN“
للبيانات  ال���وط���ن���ي���ة  ال�������س���ي���ا����س���ة 

اخلا�سة  املعايري  واع��ت��م��اد  ال��ذك��ي��ة، 
اإىل جرد  بالإ�سافة  ال�سيا�سة،  بتلك 
وحتديد  وت�سنيفها،  البيانات  ه��ذه 
و�سبل  ع���ن���ه���ا،  الإف�����������راج  ����س���ي���ا����س���ة 
وقال  عليها.  وامل��واف��ق��ة  مراجعتها 
القا�سمي،  حميد  بن  حممد  ال�سيخ 
والتنمية  الإح�������س���اء  دائ�����رة  م��دي��ر 
على  ال���دائ���رة  “تلتزم  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة: 
الدقة  اأعلى معايري  بتوفري  ال��دوام 
جميع  يف  ل��ب��ي��ان��ات��ه��ا  وامل���وث���وق���ي���ة 
وت�سعى  الإح�سائي،  العمل  مراحل 

�ساحب  ظل توجيهات  يف  ال�سارقة 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
اإطار  ال�����س��ارق��ة، ويف  الأع��ل��ى ح��اك��م 
ال���روؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة الإم����ارات 
الدائرة،  املتحدة، وحتر�س  العربية 
الرئي�سة،  مهامها  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الجتماعية  بالبحوث  القيام  على 
بهدف  ال�ستق�سائية،  وال��درا���س��ات 
الرتقاء باخلدمات املجتمعية ودعم 
حلكومة  التنموية  ال�سراتيجيات 
ال�سارقة، مبا ي�سمن م�ستقبًا اأكرث 
والأجيال  احل��ايل  للجيل  ا�ستدامة 

املقبلة.

»اإح�شاء ال�شارقة« تبداأ م�شروعًا لتطبيق �شيا�شة البيانات الحتادية حمليًا

خالل اجلولة الرت�صيحية الأوىل يف اأبوظبي

اأربعة مت�شابقني يتاأهلون اإىل مرحلة املع�شكر التدريبي يف م�شابقة 

»اأرا�شي دبي« توقع مذكرتي تفاهم مع �شلطة املجمعات الإبداعية

معر�س اأبوظبي للمجوهرات وال�شاعات ي�شتعّد ل�شت�شافة 45 عالمة جتارية يف دورته لهذا العام
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

يعود »معر�س اأبوظبي للمجوهرات وال�ساعات« يف دورته ال� 62 اإىل 
»مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س«، خال الفرة املمتدة بني 52- 
ال�سرق  للمعار�س  »ري��د  �سركة  من  بتنظيم   ،8102 اأكتوبر   92

الأو�سط«.
 وجن���ح امل��ع��ر���س م��ن��ذ اإط���اق���ه ق��ب��ل رب���ع ق���رن يف ا���س��ت��ق��ط��اب اأ�سهر 
املميزين،  امل�سرين  امل��ج��وه��رات��واأب��رز  ع��امل  يف  التجارية  ال��ع��ام��ات 
اأحدث  رائدة  لإط��اق  اإر�ساء مكانته كمن�سة  ال��ذي مّكنه من  الأم��ر 
التوجهات الإبداعية يف جمال ت�سميم ال�ساعات واملجوهرات الفاخرة 

من كافة اأنحاء العامل.

الفعالية:  م��دي��ر  ال��دي��ن،  حم��ي  حممد  ���س��رح  املنا�س���������بة،  ه��ذه  ويف 
التح�س�������ينات،  م��ن  الكثري   8102 لعام  املعر�س  ن�سخة  »�ستحمل 
عامات  من  ومتنوعة  كبرية  جموهرات  ت�سكيات  طرح  مع  خا�سًة 
فعاليات  تقدي��������م  م��ع  املعر�س  ويكتمل  وحملي��������ة،  عاملية  جت��اري��ة 
ج��دي��دة وم�����س��ت��وح��اة م��ن من��ط احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة وم���ف���ردات الثقافة 

الأ�سيلة«.
جتاريًةمتثل52 بلداً  041 عامًة  العام  لهذا  املعر�س  يف  وي�سارك 
خمتلفاً، من بينها 54 عامة جتارية جديدة ت�سجل اأول ح�سور لها 

يف العا�سمة الإماراتية اأبوظبي. 
الأ�سماء  من  جمموعة  على  الأوىل  للمرة  امل�ساركني  قائمة  وت�ستمل 
و’�سكافيا‘  و’�سارتورو‘  ويب‘  ’ديفيد  اأم���ث���ال:  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

من القطع النادرة والبتكارات الثمينة والإبداعات احل�سرية، و�سوًل 
اإىل القطع العملية اليومية والتي ت�سفيلم�سات رائعة من اجلمال، ما 

ي�سمن توفري خيارات متنوعة تلبي كافة الحتياجات والأذواق.
وقد مت تنظيم الفعالية لتحاكي حمطات رحلٍة غامرة للزوار الذي 
�سي�ستمتعونبالتجارب املبتكرة للمعر�س، مععنا�سر فريدة تتنوع بني 
ومعرو�سات  فلور‘،  دي  ’ميزون  لدار  التابعة  الزهور  ور�سعملتن�سيق 
املن�سوجات والأعمال الفنية ذات الطابع الثقايف املحلي وابتكارات فن 
العام،  ه��ذا  والتاألق  التميز  من  ومل��زي��ٍد  ’لدوري‘.  مطعم  يف  الطهي 
الذين ي�سجلون عر  املميز للعماء  الولء  املعر�س برنامج  �سيطلق 
الإنرنت، اإ�سافة اإىل جدار احلظ ’تيك اي ت�سان�س‘ الذي يتيح اأمام 

جميع الزوار الفر�سة ملغادرة املعر�س مع هدية قّيمة.

و’الفردان‘ للمجوهرات، اإ�سافة اإىل جموهرات »امل�سعود« و’ال�سايغ‘ 
و’جورج حكيم‘ و«اأمواج«، اإىل جانب ’يوكو لندن‘ و’دجول‘ و«بوتاين« 

و’بري�سي باري�س‘.
دورة  ت��رك��ز  للمعر�س،  احلقيقي  اجل��وه��ر  اإع���ادة  على  الركيز  وم��ع 
على املواهب  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  يرمي  اأ�سا�سي  هدٍف  8102 على 

الإماراتية والإقليمية والعاملية.
نخبة  م��ع  اللقاء  فر�سة  امل��ج��وه��رات  ع�ساق  اأم���ام  الفعالية  و�ستتيح   
امل�سّنعني وامل�سممني يف القطاع من خال اإطاقها مبادرة ’ميت ذا 
ما�سرز‘، حيث يكت�سف احل�سور الق�س�س الإبداعية واخلرات املميزة 
التي تكمن وراء املهارة احلرفية الراقية للعامات التجارية امل�ساركة. 
و�سيقدم املعر�س ت�سكيات خابة من املجوهرات وال�ساعات انطاقاً 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت هيئة دبي للطريان املدين اليوم 
)71 �سبتمر 8102( عن ا�ست�سافة 
فعاليات الدورة ال�ساد�سة من “القمة 
يومي  الطريان”  ل�����س��ام��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
بفندق   8102 دي�سمر  و21   11
وذلك  دب����ي،  يف  الب�ستان”  “رو�سة 
التي تواجه  ال�سامة  لبحث حتديات 
امل�ستويات  على  اجل���وي  النقل  ق��ط��اع 
املحلية والإقليمية والعاملية. وي�سارك 
يف ال���ق���م���ة جم���م���وع���ة م����ن اخل�����راء 
والدوليني،  امل��ح��ل��ي��ني  وامل�������س���وؤول���ني 
الهيئات  ع�����ن   مم��ث��ل��ني  ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، و����س���رك���ات ال����ط����ريان، 
ت�سنيع  و�سركات  امل��ط��ارات،  وم�سغلي 
ال�سامة،  وم��وؤ���س�����س��ات  ال���ط���ائ���رات،  
م��راق��ب��ة احلركة  وم������زودي خ���دم���ات 
القمة  تعتر  حيث  وغريهم،  اجلوية 
ودرا�سة  ل�ستعرا�س  متميزة  من�سة 
تنفيذ اأحدث تدابري �سامة الطريان 
والأطر التنظيمية امل�ستقبلية املرتبطة 
بها.  و�سيعمل امل�ساركون خال جل�سات 
عمل القمة املختلفة على درا�سة �سبل 
يف  اجل��دي��دة  للتهديدات  ال�ستجابة 
املحمولة  امل��واد  مثل  ال�سامة  جم��ال 
باليد، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على 
الرئي�سية  والأدوات  ال�سراتيجيات 
النقل  مكانة  على  باحلفاظ  الكفيلة 
النقل  اأ���س��ك��ال  اأك���رث  بو�سفه  اجل���وي 
اأماناً يف العامل. وبالإ�سافة  اجلماعي 
تقييم  على  القمة  �ستعمل  ذل��ك،  اإىل 
مو�سوعات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 

••اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خ���ل���ي���ف���ة  �����س����ن����دوق  ع����ق����د 
الأوىل  الر�سيحية  اجلولة  امل�ساريع 
»�ستارت  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف 
اأعمال،  رائ��د   32 مب�ساركة  دي«،  اإي��ه 
ليتم  م�ساريعهم  اأفكار  بتقدمي  قاموا 
ت��ق��ي��ي��م��ه��ا وف��ح�����س��ه��ا م���ن ق��ب��ل جلنة 
التحكيم، حيث مت اختيار اأربعة منهم 
املع�سكر  م��رح��ل��ة  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل  ف��ق��ط 
ال��ت��دري��ب��ي ال��ت��ي ت��ه��دف ب���دوره���ا اإىل 
كلتا  من  املتاأهلني  املت�سابقني  تدريب 
الن�سختني، »رواد الق�سر - الإمارات« 
و«رواد الق�سر- اخلليج«، ليكونوا على 
م�ساريعهم  ل��ت��ق��دمي  ت��ام��ة  ج��ه��وزي��ة 
امل��ب��ت��ك��رة يف امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، اأم���ام 
نخبة من رجال الأعمال وال�سخ�سيات 
التدريبي  املع�سكر  و�سيقام  امل���وؤث���رة. 
جامعة  يف  لاإبتكار  خليفة  م��رك��ز  يف 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

اأكد  7102 قد  للنقل اجلوي” لعام 
الطريان  لقطاع  اخلا�سة  املكانة  على 
باعتباره واحداً من اأكرث اأ�سكال النقل 
اجلماعي اأماناً، حيث مل يجر ت�سجيل 
اأي حالت وفاة للم�سافرين على منت 
ال�����س��ف��ر خ���ال ذل���ك العام،  ط���ائ���رات 
خطر  ن�سبة  ف����اإن  ذل����ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الوفيات و�سلت اىل ال�سفر يف اأمريكا 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الاتينية 
الكرى  ال�سحراء  وجنوب  واأفريقيا 
اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو����س���ط  وال�����س��رق 
اأكد التقرير وقوع  اآ�سيا . كما  و�سمال 
العامل،  اأن��ح��اء  �ستى  يف  ح���ادث   54
ال�سنوي  املعدل  عن  وا�سح  بانخفا�س 

ال�������س���ام���ة اجل������وي������ة، مب�����ا يف ذل���ك 
جت��ن��ب ح������وادث امل���ن���اول���ة الأر����س���ي���ة، 
اخلا�سة  وال���ق���واع���د  والت���������س����الت، 
بالب�سائع اخلطرة، وا�ستخدام بيانات 
الرحات، والإدارة الفاعلة للتخفيف 
واحل��د م��ن ت��داخ��ل ال��رح��ات، واإدارة 
ا�ستعرا�س  عن  ف�سًا  ال�سامة،  اأداء 
امل�ستفادة  والدرو�س  املمار�سات  اأف�سل 
ال�سدد،  وبهذا  املو�سوعات.  ه��ذه  من 
اأهلي  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة حم��م��د  ق����ال 
مدير عام هيئة دبي للطريان املدين: 
ال�سامة  واأرق����ام  م��ع��دلت  “�سهدت 
اإل   ،7102 ع��ام  يف  ملحوظاً  حت�ّسناً 
تتطلب  ال���ط���ريان  ق��ط��اع  ط��ب��ي��ع��ة  اأن 

الدائمة.  اليقظة  اجلميع  وم��ن  منا 
م�سوؤوليتنا  م���ن  ان���ط���اق���اً  ون����وؤك����د 
ع��ن ����س���وؤون ال���ط���ريان امل����دين يف دبي 
جديدة  اآل��ي��ات  بتطوير  التزامنا  على 
يف  ال�سامة  ثقافة  وتعزيز  لل�سامة 
قطاع الطريان على خمتلف الأ�سعدة 
وتاأتي  والدولية.  والإقليمية  املحلية 
املدين  للطريان  دبي  هيئة  ا�ست�سافة 
على  ال�����س��وء  ت�سليط  ب��ه��دف  للقمة 
ب�����س��م��ان م�ستقبل  ال���ت���زام دب���ي  م���دى 
اإىل  اآم��ن للنقل اجل��وي، حيث نتطلع 
الناجتة عن  املعارف والبتكارات  دعم 
تقرير  وك���ان  الهامة”.   ال��ق��م��ة  ه���ذه 
ال�سامة ال�سادر عن “الحتاد الدويل 

من ال�سركاء ال�سراتيجيني املحليني 
وعلى راأ�سهم �سندوق الوطن، و�سركة 
اأبوظبي  و�سوق  بروليوم«،  »بريتي�س 
- جامعة  دي  اأي����ه  و���س��ت��ارت  ال��ع��امل��ي، 
ال�سارقة  اأب��وظ��ب��ي، وم��رك��ز  ن��ي��وي��ورك 
ومركز  »������س�����راع«  الأع�����م�����ال  ل����ري����ادة 
خليفة لاإبتكار و�سيا برترنز، وق�سر 
���س��ب��ي��ل حتقيق  وذل�����ك يف  الإم���������ارات، 
اأه�����داف ال�����س��ن��دوق يف ت��وف��ري فر�س 
املجتمع،  يف  ال�سباب  مل�ساركة  متنوعة 
وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون وال���ت���وا����س���ل بني 
واخلليج  ال���دول���ة  يف  الأع����م����ال  رواد 
ال�ساملة  التنمية  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��رب��ي، 
الأفراد  ت�سجيع  خال  من  للمجتمع 
املبتكرة  امل�ساريع  اأفكار  م�ساركة  على 
واملميزة.  كما األقى رامي�س جاغاناثان، 
نائب عميد جامعة نيويورك اأبوظبي 
والبتكار  الأع����م����ال  ل�������س���وؤون ري���ادة 
اإيه دي«،  »�ستارت  ملن�سة  العام  واملدير 
احلثيثة  باجلهود  خالها  ن��ّوه  كلمة 

ويف هذه املنا�سبة، األقى �سعادة عبداهلل 
الدرمكي الرئي�س التنفيذي ل�سندوق 
رحب  كلمة  امل�ساريع،  لتطوير  خليفة 
خالها بامل�ساركني احلا�سرين، وجلنة 
ال�سراتيجني،  وال�سركاء  التحكيم 
بتعزيز  امل�سابقة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  مثنياً 

امل�ساريع  تنمية  يف  ال�سندوق  م�سرية 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة اإمي����ان����اً منه 
الدولة،  اقت�ساد  على  تاأثريها  مبدى 
ومب��ا يحقق روؤي��ة الإم���ارات 2021.  
اأه��م��ي��ة التعاون  و���س��دد ���س��ع��ادت��ه ع��ل��ى 
ونخبة  ال�����س��ن��دوق  ب��ني  يجمع  ال���ذي 

�سنوات  اخل���م�������س  خ�����ال  امل���ت���و����س���ط 
�سنوياً.  57 ح����ادث  ال��ب��ال��غ  امل��ا���س��ي��ة 
وب��ال��رغ��م م��ن اع��ت��ب��ار ال��ع��ام 7102 
واحداً من اأكرث الأعوام اأماناً يف تاريخ 
التحديات  اأن  اإل  احل��دي��ث،  ال��ط��ريان 
الفريدة ل تزال قائمة، وما زال هناك 
القطاع.  يف  للتح�سني  وا���س��ع  جم���ال 
ال�سحن  ط��ائ��رات  عمليات  ت��زال  ما  اإذ 
باملحركات  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  وال���ط���ائ���رات 
عن  م�����س��وؤول��ًة  والتوربينية  امل��روح��ي��ة 
ن�����س��ب م��ت��ب��اي��ن��ة م��ن احل������وادث، حيث 
بالطائرات  ال�سحن  عمليات  �سكلت 
املروحية  ب���امل���ح���رك���ات  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
02% من كافة  والتوربينية ح��وايل 
العام  ن��ق��ل��ه��ا  مت  ال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات 
املا�سي، لكنها مثلت 44% من جميع 
احلوادث، و38% من كافة احلوادث 
نيكول�س  ق��ال  وم��ن جانبه  امل��م��ي��ت��ة.  
ملجموعة  الإداري  ال�������س���ري���ك  وي�����ب 
�سرمياين للت�سويق اجلهة املنظمة 
العاملية  ال��ق��م��ة  “ر�ّسخت  للفعالية: 
كمن�سة  مكانتها  ال��ط��ريان  ل�سامة 
مثالية ت�ستقطب قادة الفكر يف قطاع 
�سامة الطريان على م�ستوى العامل. 
ويرجع اعتبار النقل اجلوي واحداً من 
كبري  ب�سكل  اأماناً  ال�سفر  اأ�سكال  اأكرث 
اإىل اجلهود التي يبذلها املتخ�س�سون 
ال��ع��امل. ونتطلع من  اأن��ح��اء  من �ستى 
اىل  ال�ساد�سة  ال���دورة  فعاليات  خ��ال 
الرحيب باخلراء يف جمال �سامة 
ال�سبل  مل��ن��اق�����س��ة  دب�����ي  يف  ال����ط����ريان 
الكفيلة مبواجهة التحديات واملطالب 

املتزايدة لهذا القطاع”. 

التي يبذلها ال�سندوق يف �سبيل تعزيز 
الإب��داع والبتكار وتر�سيخ ثقافة  روح 
ال�سباب يف  فئة  ل��دى  الأع��م��ال  ري���ادة 
دولة الإمارات والعامل العربي. موؤكداً 
واجلامعة  دي«  اإي���ه  »���س��ت��ارت  ح��ر���س 
ع���ل���ى ت����ق����دمي ك����اف����ة اأن����������واع ال���دع���م 
املطلوبة انطاقاً من اإميانها باأهمية 
التعاون امل�سرك بني خمتلف اجلهات 
بهدف  للم�سابقة،  ال��داع��م��ة  املحلية 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  تعزيز 
ملا لها من تاأثري اإيجابي على اقت�ساد 
م�سابقة  ت��ع��ت��ر  ومن����وه����ا.  ال����دول����ة 
 ،Pitch@Palace الق�سر  رواد 
اإح���������دى اأه�������م امل�������ب�������ادرات ال���داع���م���ة 
رواد  اأم���ام  الفر�سة  وتتيح  لابتكار، 
التجارية،  الأف���ك���ار  ل��ع��ر���س  الأع���م���ال 
املبتكرة،  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع��امل��ي  جمهور  اأم���ام 
املوؤثرة التي ت�ستطيع تقدمي امل�ساعدة 
امل�ستوى  اإىل  ب���اأف���ك���اره���م  ل��ل��و���س��ول 

امل���ط���ل���وب، مم����ا ي�����س��م��ح ب��خ��ل��ق جيل 
الإماراتيني،  الأعمال  جديد من رواد 
واإثراء ثقافة ريادة الأعمال والبتكار، 
امل�ساريع  وت��ط��وي��ر  دع���م  ع���ن  ف�����س��ًا 
ي�سهم  م����ا  وامل���ت���و����س���ط���ة،  ال�������س���غ���رية 
العمل  ثقافة  ن�سر  يف  مبا�سر  ب�سكل 
للم�ساهمة  الب��ت��ك��ار  وت�سجيع  احل���ر 
والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  يف 
لتكون دولة الإم��ارات من اأف�سل دول 
و�سيتم   .2021 ع��ام  بحلول  ال��ع��امل 
يف  الثانية  الر�سيحية  اجل��ول��ة  عقد 
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�سبتمر 2018. 

وتطوير وتعزيز قواعد البيانات لدى كل من الدائرة 
وال�سلطة.. م�سيفا اأن التعاون مع ال�سلطة �سي�سهم يف 
والعقارات  الأرا���س��ي  ت�سجيل  اإج���راءات  و�سبط  تنظيم 
ح�س�س  ملكية  وانتقال  احل��رة  املنطقة  �سركات  با�سم 
اأحمد  ال�سركاء فيها. ومن جانبه ذكر �سعادة عبد اهلل 
احلباي ان توقيع مذكرتي التفاهم مع دائرة الأرا�سي 
لتحقيق  هامة  ا�سراتيجية  خطوة  ت�سكل  والأم���اك 
التي  امل�سرك  احلكومي  العمل  يف  املمار�سات  اأف�سل 
تهدف لتب�سيط وت�سهيل الإجراءات للمتعاملني وتاأكيد 
التزام ال�سلطة التام بتعزيز �سمعة دبي كمدينة رائدة يف 
رعاية الإبداع وذلك عر تي�سري �سبل مزاولة الأعمال 
الإقليمية  الوجهة  دبي  لتجعل  النمو  معوقات  واإزال��ة 
والدولية املف�سلة لل�سركات النا�سئة وال�سركات الرائدة 

العريقة .
التعاون  اإىل  ال��دائ��رة  تتطلع  الأوىل  املذكرة  ومبوجب 
امل�سرك مع ال�سلطة لإجناز الربط الإلكروين املتكامل 
العقاري  بال�ساأن  املتعلقة  واملعلومات  البيانات  وتبادل 
يف  للطرفني..  م��وح��دة  خ��رائ��ط  اإ���س��دار  على  والعمل 
وتطوير  هيكلة  اإىل  مبوجبها  ال��ط��رف��ان  ي�سعى  ح��ني 
امل�سركة  م�ساحلهما  وتعزيز  تربطهما  التي  العاقة 
والتن�سيق  التعاون  وتعزيز  التكامل  حتقيق  اأج��ل  من 
دبي  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة  روؤي�����ة  لتحقيق  بينهما  ال��وث��ي��ق 
التي  الآلية  على  الطرفان  واتفق  العامة.  وللم�سلحة 
التي  واحل����الت  التزاماتهما  تنفيذ  خالها  م��ن  يتم 
التفاهم هذه وذلك ل�سمان  �سبقت تاريخ نفاذ مذكرة 
التطبيق الأمثل لها و بذل ق�سارى جهودهما لإيجاد 
وتطوير حلول اإلكرونية منا�سبة لت�سهيل تنفيذ بنود 

مذكرة التفاهم .
ال�سلطة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  دبي”  “اأرا�سي  و���س��ت��ق��وم 
لأية  طلبها  ع��ن��د  اإل��ك��رون��ي��ا  اأو  خ��ط��ًي��ا  وخم��اط��ب��ت��ه��ا 
معلومات اأو بيانات تتعلق ب�سركة �سمن املنطقة احلرة 
ال�سلطة  لتقوم  العقاري  الت�سرف  ت�سجيل  يف  ترغب 
مدة  خال  املطلوبة  بالبيانات  الدائرة  بتزويد  بعدها 

متفق عليها من تاريخ ا�ستام الطلب.
 

••دبي -وام:

وقعت دائرة الأرا�سي والأماك بدبي مذكرتي تفاهم 
حر�س  اإط��ار  يف  الإبداعية  للمجمعات  دب��ي  �سلطة  مع 
الطرفني على هيكلة وتطوير العاقة بينهما وتعزيز 
م�ساحلهما امل�سركة من اأجل حتقيق التكامل والتعاون 
وا�سراتيجية  روؤية  لتحقيق  بينهما  الوثيق  والتن�سيق 
�سلطان  �سعادة  وقعها  التي  الأوىل  املذكرة  تتعلق  دبي. 
بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�سي والأماك يف 
دبي و�سعادة عبد اهلل اأحمد احلباي املدير العام ل�سلطة 
دبي للمجمعات الإبداعية - بنظام الربط الإلكروين 
تتمحور  فيما   .. الفنية  واخل���رات  املعلومات  وت��ب��ادل 
املذكرة الثانية حول تنظيم ت�سجيل اأرا�سي اأو عقارات 

التملك احلر با�سم �سركات املنطقة احلرة.
واأك�����د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جم���رن احل���ر����س ان 
الدائرة  الإبداعية  للمجمعات  دبي  �سلطة  مع  التعاون 
يف ت���ق���دمي خ���دم���ات ���س��ه��ل��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني م���ن خال 
التن�سيق امل�ستمر ل�سيما واأن ال�سلطة تتمتع ب�ساحية 
اعتماد املخططات العامة واإ�سدار املخططات املوقعية 
�ستتيح  حيث  التجارية  وال��رخ�����س  ال��ب��ن��اء  وتراخي�س 
والبيانات  املعلومات  تبادل  للطرفني  التفاهم  مذكرة 
ت�����س��ه��ي��ل الإج��������راءات ع��ل��ى املراجعني  ب��ه��دف  ب��ي��ن��ه��م��ا 

لبحث حتديات ال�صالمة التي تواجه قطاع النقل اجلوي عامليًا

دبي ت�شت�شيف القمة العاملية ل�شالمة الطريان بدورتها ال�شاد�شة دي�شمر املقبل

% تراجعا يف جتارة   83.3
اأبوظبي من التبغ خالل 6 �شهور 

•• اأبوظبي-وام:

تراجعت جتارة امارة اأبوظبي من التبغ اخلام واملواد امل�سنعة منه خال الن�سف 
الأول من العام 2018 اىل نحو 31 مليون درهم وبن�سبة %83.3 مقارنة مع 
نف�س الفرة من العام 2017 وذلك وفقا ملا تظهره اأحدث الأرقام ال�سادرة عن 
مركز اأبو ظبي لاإح�ساء. ويت�سح من خال الأرقام ذاتها توا�سل انخفا�س هذا 
النوع من التجارة عقب بدء تطبيق المارات ال�سريبة النتقائية على �سريحة 
من ال�سلع امل�سرة بال�سحة العامة ومنها منتجات التبغ بن�سبة %100 ونف�س 
الن�سبة على م�سروبات الطاقة و%0 على امل�سروبات الغازية. ويف اعقاب تطبيق 
العام  من  الأخ��ري  الربع  �سهد  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  خال  النتقائية  ال�سريبة 
2017 تراجعا يف جتارة المارة من التبغ بن�سبة %53.4 مقارنة مع نف�س 
واعتر جتار يف قطاع التجزئة ا�ستمرار الراجع يف  الفرة من العام 2016. 
جتارة التبغ امرا متوقعا نظرا لت�ساعف الأ�سعار ما دفع بالعديد من امل�ستهلكني 
لاإقاع عن التدخني اأو تر�سيد ا�ستخدامه، موؤكدين اأن الإقبال على منتجات 
التبغ مل يعد يف كل الأحوال بنف�س امل�ستوى ال�سابق. وتف�سيا فقد انخف�ست 
قيمة جتارة اإعادة الت�سدير من التبغ اىل 25.6 مليون درهم مع نهاية الن�سف 
الأول من العام اجلاري باملقارنة مع 184 مليون درهم تقريبا يف الفرة ذاتها 
2.4 مليون  ال��واردات فقد بلغت قيمتها  اأما على م�ستوى   .2017 العام  من 
وذلك  املا�سي  يونيو  �سهر  نهاية  وحتى  اجل��اري  العام  بداية  منذ  فقط  دره��م 
واردات  قيمة  اأن  اأي�سا  اأظ��ه��رت  التي  لاإح�ساء  ظبي  اأب��و  مركز  ارق��ام  بح�سب 

المارة من التبغ بلغت 2.5 مليون درهم يف فرة الر�سد ذاتها. 
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الفجر الريا�ضي

الثانية  ال���دورة  اأم��ن��اء  اأب���رم جمل�س 
ل���اأ����س���رة  ال���������س����ارق����ة  “جائزة  ل������ 
الريا�سية” اتفاقية رعاية مع �سركة 
الرائدة  ال�سركة  العقارية”،  “تال 
وال�ستثمار  ال���ت���ط���وي���ر  جم�����ال  يف 
تطوير  يف  والأوىل  ال�����ع�����ق�����اري، 
املجمعات ال�سكنية وم�ساريع التملك 
ال�سارقة، تن�س على  اإم��ارة  احل��ر يف 
اختيار “تال” راعياً ما�سياً للدورة 

الثانية من اجلائزة.
�سعادة  م���ن  ك���ل  الت���ف���اق���ي���ة  ووق�����ع   
ن�����دى ع�����س��ك��ر ال���ن���ق���ب���ي، اأم������ني عام 

الريا�سية،  لاأ�سرة  ال�سارقة  جائزة 
تال  عام  مدير  ال�سيباين،  وخليفة 
اجلائزة  فعاليات  وتعقد  العقارية، 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  رع��اي��ة  حت��ت 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة 
اجل���ائ���زة، مت��ا���س��ي��اً م���ع روؤي�����ة تال 
ور���س��ال��ت��ه��ا ب��اأه��م��ي��ة دع���م امل���ب���ادرات 
تعزز  ال��ت��ي  املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
الأ�سري  والرفاه  الإماراتية  الثقافة 
هذا  ويف  ال��دول��ة.  داخ���ل  واملجتمعي 
ال�����س��اأن، ق��ال��ت ���س��ع��ادة ن���دى ع�سكر 

النقبي: “يمُ�سرفنا تعزيز التعاون مع 
الدورة  لدعم  العقارية  تال  �سركة 
حظيت  ال��ت��ي  اجل��ائ��زة،  م��ن  الثانية 
من  ملحوظني  وم�����س��ارك��ة  باهتمام 
قبل عدد كبري من الأ�سر من جميع 
اأرج�����اء ال���دول���ة ك�����س��ف اأه��م��ي��ة مثل 
الريا�سية  واجل��وائ��ز  الأن�سطة  ه��ذا 
بناء  يف  ال����دول����ة  ت���وج���ه  ت���ع���زي���ز  يف 
النهو�س  على  ق��ادر  �سحي  جمتمع 
العربية  الإم�������������ارات  ب���ط���م���وح���ات 
»توؤكد  النقبي:  واأ�سافت  املتحدة”. 
اتفاقية الرعاية حر�سنا على تعزيز 

املحلية،  ال�����س��رك��ات  م���ع  ال�����س��راك��ات 
واملوؤ�س�سات البارزة التي تدعم ومتّثل 
للثقافة والقيم الإماراتية، اإذ تعتر 
اأبرز  اإح���دى  ال��ع��ق��اري��ة  ت��ال  �سركة 
الرائدة  العقاري  التطوير  �سركات 
وطنياً  ومثاًل  وال��دول��ة،  ال�سارقة  يف 
الأعمال،  جم���ال  يف  ل��ل��ت��م��ّي��ز  رائ�����داً 
الجتماعية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع، 
ومن �ساأن دعمها للدورة الثانية من 
اجلائزة اأن يعزز م�ساعينا وطموحنا 
املحلية  املجتمعات  م�ستقبل  بناء  يف 

يف جميع اأنحاء الدولة«.

ال�سيباين،  خليفة  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
م��دي��ر ع��ام ت��ال ال��ع��ق��اري��ة: »نفخر 
اليوم بدعم الدورة الثانية من جائزة 
تعد  اإذ  الريا�سية،  لاأ�سرة  ال�سارقة 
املثلى  ال�سبل  اإح���دى  ال�سراكة  ه��ذه 
الجتماعية،  م�سوؤوليتنا  لتحقيق 
املجتمعي  وتوؤكد رعاية هذا احلدث 
ال���ب���ارز ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ثقافة 
الح��ت��ف��اء ب��امل��ن��ج��زات الإم��ارات��ي��ة يف 

جميع اأرجاء الدولة«.
اأهداف  تتما�سى  ال�سيباين:  واأ�ساف 
اجلائزة مع اأهدافنا ونتقا�سم القيم 

ذاتها، الأمر الذي يعزز ا�سراتيجية 
مع  ال�سراكات  بعقد  العقارية  ت��ال 
خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ك��ر���س جل 

جهودها لدعم املبادرات املجتمعية.
لاأ�سرة  ال�����س��ارق��ة  ج��ائ��زة  اأن  ��ذك��ر  يمُ
ت���اأ����س�������س���ت عام  ال���ت���ي  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
ال�سارقة  جمل�س  قبل  من   2014
اأمناط  تعزيز  اإىل  تهدف  الريا�سي، 
ال�سحية من خال ممار�سة  احلياة 
اإىل  بالإ�سافة  املختلفة،  الريا�سات 
تر�سيخ قيم الولء والنتماء والهوية 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ني ال��ري��ا���س��ي��ني، ف�سًا 

الريا�سية  امل���ن���ج���زات  ت���ك���رمي  ع���ن 
تتمتع  جمتمعات  وبناء  الإم��ارات��ي��ة، 

بال�سحة والعافية.
وخ�����س�����س جم��ل�����س اأم����ن����اء ال�����دورة 
الثانية من اجلائزة 600 األف درهم 
للفائزين،  م��ادي��ة  ج��وائ��زاً  اإم���ارات���ي 

وفتحت باب الر�سح �سمن اأربع فئات 
الريا�سية،  الأ���س��رة  ت�سمل  خمتلفة 
واأ���س��رة ب��ط��ل  -ب��ط��ل��ة، واأ���س��رة بطل 
اإعاقة، واأخرياً  اإعاقة -بطلة ذات  ذو 
امل�ساركة الأ�سرية يف جمال الريا�سة 

املجتمعية وال�سحية.

�سهد مقر نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية 
بدء  م��ع  م�ستمرة  ح��رك��ة  ال�����س��ي��اح��ي  امل��ي��ن��اء  يف 
الت�سجيل للم�ساركة يف مناف�سات اجلولة الأوىل 
من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 43 

قدما والتي ينظمها النادي يوم ال�سبت املقبل.
ال��دويل للريا�سات البحرية  دب��ي  ن��ادي  واأع��ل��ن 
املا�سي  الت�سجيل منذ يوم الأح��د  عن فتح باب 
ل��ل�����س��ب��اق امل���رت���ق���ب واأف�������اد ال���ن���واخ���ذة وامل����اك 
باخلطوات اخلا�سة ل�ستكمال القيد والت�سجيل 
وك���ذل���ك ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل���ا����س���ة ب��امل�����س��ارك��ة يف 
دبي  نادي  املنظمة يف  اللجنة  ال�سباق. وتوا�سل 
لإقامة  التجهيز  البحرية  للريا�سات  ال��دويل 
ال�سباق الكبري بالتن�سيق والت�ساور مع الدوائر 
احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية يف اإمارة دبي من 

ال��ك��ب��رية ويف مقدمتها  ال��ت��ظ��اه��رة  اج��ل اإجن���اح 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي وج��ه��از حماية 
امل��ن�����س��ات احل��ي��وي��ة وال�����س��واح��ل )ق��ي��ادة ال�سرب 
الرابع( و�سلطة مدينة دبي املاحية وموؤ�س�سة 
دب���ي خل��دم��ات الإ���س��ع��اف وق��ن��ات��ي دب���ي وياأ�س 

الريا�سيتني.
اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���م���زي  ه�����زمي حم���م���د  وق������ال 
حتديا  �سيحمل  املرتقب  ال�سباق  اأن  ال�سباقات  
الأوىل  اجلولة  كونه  امل�ساركني  جلميع  خا�سا 
حيث   2019-2018 دب������ي  ب���ط���ول���ة  م����ن 
�ستتناف�س القوارب امل�ساركة على األقاب اجلولة 

واأي�سا املراكز املتقدمة يف احلدث.
كثب  عن  تراقب  املنظمة  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ك��اف��ة ال��ت��ق��اري��ر اخل��ا���س��ة ب��ح��ال��ة ال��ب��ح��ر يوم 

ال�����س��ب��اق ع��ر امل�����س��ادر ال��ر���س��م��ي��ة ح��ي��ث تب�سر 
ال�سباقات  هذه  تنا�سب  باأجواء  اجلوية  الن�سرة 
�سيقا  �سباقا  اجل��م��ي��ع  ي��ت��اب��ع  اأن  املنتظر  وم���ن 
دب��ي حيث �ستكون خطة  ���س��واح��ل  ب��ال��ق��رب م��ن 
اإجناح ال�سباق م�ستملة النطاقة بالقرب من 
جزر ديرة بالجتاه اإىل خط النهاية املعتاد قبالة 

املعلم احل�ساري الكبري فنقد برج العرب.
النطاقة الواحدة

وذكر مدير اإدارة ال�سباقات يف النادي  اأن اللجنة 
املنظمة لل�سباق ارتاأت اأن تكون بداية ال�سباق يف 
املقبل  ال�سبت  يوم  ظهر  الواحدة  ال�ساعة  متام 
تقريبا  ب�ساعة  ال�����س��ب��اق  ب��داي��ة  ي�سبق  اأن  ع��ل��ى 
بعد ذلك  للتوجه  القوارب  موعد جتمع جميع 

اإىل نقطة خط البداية.

اإىل  الراغبني  وامل��اك  النواخذة  القمزي  ودع��ا 
من  اخل��ط��وات  ك��ل  وا�ستيفاء  الت�سجيل  �سرعة 
امل�ساركة  القوارب  قائمة  لإع��ان  التمهيد  اجل 
يف احلدث حيث حتددت ال�ساعة الثالثة من بعد 
ظهر يوم بعد غد اخلمي�س كاآخر موعد لتلقي 

طلبات امل�ساركة يف ال�سباق.
43

 43 املحلية  ال�سراعية  ال��ق��وارب  �سباقات  تعد 
ق��دم��ا ه���ي الأق������دم والأع������رق ب���ني ك���ل الفئات 
اخلا�سة ب�سباقات القوارب الراثية املحلية على 
دبي  �سواطئ  �سباق يف  اأول  نظم  وق��د  الإط���اق 
والع�سرين  التا�سع  ي��وم  1988 وحت��دي��دا  ع��ام 

من �سهر يناير.
حمما   14 م�ساركة  وقتها  ال�سباق  �سهد  وقد 

وكان اللقب يف هذا ال�سباق من ن�سيب القارب 
البحرية  ال�سباقات  ت��اري��خ  وي��ذك��ر   15 املل�س 
اأن  الطويلة  للم�سافات  القفال  �سباق  وخا�سة 
عام  وال��ث��ان��ي��ة   1991 ع��ام  الأوىل  الن�سختني 
بينما اأقيم �سباق  الفئة  لهذه  1992 خ�س�ستا 
 43 م�سرك يف الن�سخة الثالثة جمع الفئتني 
�سباق  يف  بعد  فيما  ا�ستمرت  والتي  قدما  و60 

القفال لتحملها الأمواج ب�سكل اقوى.
اجلدير بالذكر اأن نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية يحتفل هذا املو�سم بذكري مرور 30 
عاما على تاأ�سي�سه والذي �سادف �سهر مايو عام 

.1988
153

للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  مل��ن��اف�����س��ات  ب��ط��ا  ت����وج 

املا�سي  املو�سم  يف  قدما   43 املحلية  ال�سراعية 
 153 داح�س  القارب  طاقم   2018-2017
بقيادة النوخذة عمر عبد اهلل حممد املرزوقي 
الأول  امل��رك��ز  اأه���دت���ه  نقطة   11 ج��م��ع  ب��ع��دم��ا 
للرتيب العام متفوقا على القارب طوفان 21 
بقيادة النوخذة احمد اإ�سماعيل احمد املرزوقي 
والقارب  نقطة   20 بر�سيد  ثانيا  ح��ل  وال���ذي 
احمد طار�س عتيق  النوخذة  بقيادة   56 رج��ام 

القبي�سي والذي حل ثالثا وجمع 31 نقطة.

اخلمي�س اإغالق باب الت�صجيل

اإقبال كبري للم�شاركة يف اأوىل جولت ال�شراعية 43 قدما
القمزي: الن�صرة اجلوية تب�صر باأجواء تنا�صب احلدث

�شاري واثق من قدرة هازار على انتزاع احلذاء الذهبي 
ت�سل�سي  ن��ادي  م��درب  �ساري  ماوريت�سيو  الإيطايل  اأب��دى 
البلجيكي  مهاجمه  بقدرة  ثقته  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
اإدين هازار على اأن ينهي املو�سم كهداف للدوري الإنكليزي 

املمتاز لكرة القدم.
“هاتريك”  اأه����داف  ث��اث��ة  البلجيكي  ال����دويل  و���س��ج��ل 
ال�سبت املا�سي، ليقود فريقه اىل الفوز على كارديف 1-4، 
ويوا�سل بدايته املثالية للمو�سم بتحقيق الفوز اخلام�س 
يف خم�س مراحل، وت�سدر الرتيب بفارق الأه��داف عن 
ليفربول. وقال �ساري الذي يقود اأبطال اإنكلرا 2017 

“لقد  كونتي  اأنطونيو  ملواطنه  خلفا  الأول  مو�سمه  يف 
حتدثنا وقلت له )هازار( اأنه قادر على ت�سجيل 40 هدفا 
القيام  على  ق��ادر  لكنه  الأم����ور،  بع�س  حت�سني  عليه   ...
بذلك«. وبالثاثية التي �سجلها يف مرمى كارديف، رفع 
هازار )27 عاما( ر�سيده اىل خم�سة اأهداف هذا املو�سم 
يف الدوري املمتاز، ويت�سدر ترتيب الهدافني بفارق هدف 

عن مواطنه مهاجم مان�س�سر يونايتد روميلو لوكاكو.
اأنهى  قد  �ساح  حممد  امل�سري  ليفربول  مهاجم  وك��ان 
 32 املمتاز مع  ال��دوري  ه��دايف  املا�سي يف �سدارة  املو�سم 

هدفا، وهو رقم قيا�سي لدوري من 38 مرحلة، متقدما 
ب���ف���ارق ه��دف��ني ع��ل��ى م��ه��اج��م ت��وت��ن��ه��ام وق���ائ���د املنتخب 
الإنكليزي هاري كاين الذي نال جائزة احلذاء الذهبي يف 
املو�سمني ال�سابقني. ونوه هازار بعد مباراة كارديف بجهود 
زميله الفرن�سي اأوليفييه جريو الذي ل يزال يبحث عن 
اأنه  ال  ت�سل�سي،  ال��دوري مع  املو�سم يف  ه��ذا  اأه��داف��ه  اأول 
�سنع هدفني من ثاثية هازار يف املباراة التي اأقيمت على 
وقال  اللندين.  للنادي  التابع  ب��ري��دج  �ستامفورد  ملعب 
هازار عن جريو “عندما يت�سلم الكرة لديه القدرة على 

الحتفاظ بها، وميكنك اأن تذهب نحو العمق، وبالن�سبة 
اأبرز  اأمر ممتع«. وكان هازار من  اللعب اىل جانبه  اإلينا 
اأ�سا�سي يف  2018، و�ساهم ب�سكل  جنوم مونديال رو�سيا 
يف  الأوىل  للمرة  الثالث  املركز  اىل  ب��اده  منتخب  قيادة 
هجومه،  خط  يف  املتوافرة  امل��واه��ب  رغ��م  وعلى  تاريخه. 
اأقر �ساري باأن ليفربول وحامل اللقب مان�س�سر �سيتي، 
ل يزالن اأبرز مر�سحني للقب هذا املو�سم. وقال “ان�سم 
اأنه  اأعتقد  لذا  ال�سيف...  الينا ثمانية لعبني جدد هذا 
يف  الدفاعية  امل�ساكل  بع�س  من  نعاين  اأن  الطبيعي  من 

هذه الفرة. ميكننا اأن نتاأقلم مع هذه امل�ساكل الدفاعية 
بف�سل النوعية املتوافرة لنا يف الهجوم«.

ب�سكل  الدفاعية  اجلبهة  ننظم  اأن  علينا  “لكن  اأ���س��اف 
اأنه يف  اأعتقد  اأن يفهموا ذلك.  اأف�سل والاعبون عليهم 
الوقت الراهن، ليفربول ومان�س�سر �سيتي اأف�سل منا... 

علينا اأن نتح�سن تدريجا«.
اأن��ه هدفه  الإي��ط��ايل على  لنابويل  ال�سابق  امل��درب  و�سدد 
ن�سبح اأف�سل فريق يف اإنكلرا خال عام، خال  اأن  “هو 

الهدف«. هو  هذا  �سهرا.   18

تالل العقارية راعيًا ما�صيًا للدورة الثانية من اجلائزة

»ال�شارقة لالأ�شرة الريا�شية« و»ت�الل العقارية« توقعان اتفاقية �شراكة جديدة

�شيارة اإ�شعاف ت�شتنجد بالالعبني 
يف الرازيل 

الغرميني  ب��ني  ال��ق��دم  ك���رة  يف  م��ب��اراة  ملعب  اأر�����س  ع��ل��ى  الأدوار  انقلبت 
اأن  فبدل من  املحلي،  ال��دوري  غاما وفامنغو يف  دا  فاد�سكو  الرازيليني 
ب��اإن��ق��اذه��ا بعدما  ه���وؤلء  ق��ام  ال��اع��ب��ني،  ال���س��ع��اف مب�ساعدة  �سيارة  ت��ق��وم 

تعطلت على الع�سب خال نقل لعب م�ساب.
ويف الأجزاء الأخرية من مباراة اأقيمت يف عطلة نهاية الأ�سبوع يف الدوري 
املحلي بني فريقي مدينة ريو دي جانريو، �سقط لعب فا�سكو برونو �سيلفا 
اىل  اأدى  ما  املناف�س،  الفريق  من  لع��ب  مع  بالراأ�س  ا�سطدام  بعد  اأر���س��ا 
ال�سعاف  �سيارة  الطبي  الفريق  وا�ستدعى  الوقت.  لبع�س  الوعي  فقدانه 
اىل اأر�سية امللعب لنقل الاعب للم�ست�سفى. وبعدما قام امل�سعفون بتحميل 
امل�ساب يف ال�سيارة، مل يتمكن �سائقها من ت�سغيل املحرك جمددا وهي يف 
حالة توقف، ما ا�سطر لعبي الفريقني للتعاون من اأجل دفعها، ما مكن 
ت�سريحات  يف  ريفري  فامنغو  مدافع  وق��ال  املحرك.  ت�سغيل  من  ال�سائق 
اأم��را مماثا...  اأرى فيها  التي  الأوىل  امل��رة  “هذه  اإع��ام حملية  لو�سائل 
اعتقدت اأن ال�سائق كان ميزح، ال اأنه اأ�سر على اأنه غري قادر على ت�سغيل 
ان  قبل  دق��ائ��ق،  ع�سر  لنحو  امل��ب��اراة  وتوقفت  م�ساعدتنا«.  وطلب  ال�سيارة 

ت�ستكمل وتنتهي بالتعادل 1-1.
اأما برونو �سيلفا، فقد خرج من امل�ست�سفى ام�س الأول الأحد.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
نا�س اند ا�سو�سيوت�س

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :
املودعة حتت رقم : 52498      بتاريخ: 05 /  04 /  2003

امل�سجلة حتت رقم :  44155         بتاريخ: 20 /  12 /  2003
با�س��م: �س . ا�سحق م�سطفى ازحيمان 

وعنوانه :  عمان - ال�سويفيه مقابل خمابز ال�سفراء �س ب 815333 عمان 11180 الردن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة والبهارات والزعر واملك�سرات وال�سكاكر والعطارة واحلبوب وال�سوكاته
الواق�عة بالفئة   : 30

* التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
ا�سم مالك العامة: .. �س . ا�سحق م�سطفى ازحيمان 

ا�سم املتنازل له : �سركة �سل�سلة حمات بن ازحيمان
عنوانه وحمل اإقامته: رام اهلل ، ال�سفة الغربية / فل�سطني

تاري�خ انت�قال امللكية:  20  /  06   /  2018
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:   20  /  06   /  2018
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
نا�س اند ا�سو�سيوت�س

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :
املودعة حتت رقم :  70188      بتاريخ: 31 /  05 /  2005

امل�سجلة حتت رقم :  63048         بتاريخ: 21 /  09 /  2006
با�س��م: ال�سيد / ا�سحق م�سطفى خالد ازحيمان ) ويتاجر با�سم بن ازحيمان (

وعنوانه : ال�سويفيه مقابل خمابز ال�سفراء عمان �س ب 815333 عمان 11180 الردن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات العان ، خدمات العمال التجارية ، خدمات اإدارة العمال التجارية ، خدمات �سبط 
خدمات   ، والت�سدير  ال�سترياد  خدمات   ، التجارية  املكاتب  اإدارة  خدمات   ، التجارية  العمال 
جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند 

احلاجة
الواق�عة بالفئة   : 35

* التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
ا�سم مالك العامة: .. ال�سيد / ا�سحق م�سطفى خالد ازحيمان ) ويتاجر با�سم بن ازحيمان (

ا�سم املتنازل له : �سركة �سل�سلة حمات بن ازحيمان
عنوانه وحمل اإقامته: رام اهلل ، ال�سفة الغربية / فل�سطني

تاري�خ انت�قال امللكية:  20  /  06   /  2018
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:   20  /  06   /  2018

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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تنطلق اليوم الثاثاء مناف�سات امل�سابقة القارية الأهم على م�ستوى اأندية كرة 
للدفاع  الإ�سباين  مدريد  ري��ال  فيها  ي�ستعد  والتي  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري  القدم، 
عن لقب توج به ثاث مرات تواليا، يف مو�سم جديد �سيكون الأكر على �سعيد 

اجلوائز املالية يف تاريخ امل�سابقة.
وي�سعى النادي امللكي الذي دمغ هذه امل�سابقة با�سمه ولونه الأبي�س مع 13 لقبا 
تواليا،  الرابعة  الكبريتني” للمرة  الأذن��ني  ذات  “الكاأ�س  لرفع  قيا�سي(،  )رق��م 
لي�سبح اأول فريق يحقق ذلك منذ قام بنف�سه باإحراز اللقب خم�س مرات تواليا 
اأن �سكل  1956 و1960( لدى انطاق امل�سابقة ب�سيغتها القدمية. ال  )بني 
ريال الذي توج باللقب اأربع مرات يف املوا�سم اخلم�سة الأخرية، �سيكون مغايرا يف 
مو�سم 2018-2019، بعد رحيل مدربه يف املوا�سم الثاثة الأخرية الفرن�سي 
زي���ن ال��دي��ن زي����دان، وان��ت��ق��ال ال��ه��داف ال��ت��اري��خ��ي ل����دوري الأب���ط���ال الرتغايل 
الفريق  ري��ال  يبقى  ذل��ك،  رغ��م  الإي��ط��ايل.  يوفنتو�س  اىل  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
الذي يح�سب له كل ح�ساب يف دوري الأبطال. واخت�سر قائده �سريخيو رامو�س 
مقاربة نادي العا�سمة الإ�سبانية للمو�سم اجلديد للم�سابقة ب�سوؤال ب�سيط “بعد 
اأن نحلم دائما، واأن نوؤمن  “علينا  الرابع؟«. واأ�ساف  األقاب تواليا، مل ل  ثاثة 

املا�سي بعد حفل �سحب قرعة  ال�سهر  بها  اأدىل  بالفريق”، وذلك يف ت�سريحات 
امل�سابقة الذي اأقيم يف موناكو. وا�ستحوذ رامو�س على غالبية عناوين ال�سحف 
وو�سائل الإعام بعد نهائي املو�سم املا�سي الذي اأقيم يف 26 اأيار مايو يف كييف، 
وانتهى بفوز فريقه 3-1 على ليفربول الإنكليزي، على خلفية عرقلته القا�سية 
قوية  اإ�سابة  اىل  اأدت  والتي  �ساح،  حممد  امل�سري  املناف�س  الفريق  جنم  بحق 
�سلبا على م�ساركته  واأث��رت  النهائية  املباراة  اأبعدته عن معظم  الأخ��ري،  يف كتف 
مع منتخب باده يف مونديال رو�سيا 2018. و�سيخو�س ليفربول حتديا �سعبا 
الفرن�سي  ج��رم��ان  �سان  باري�س  ي�ست�سيف  عندما  ال��ث��اث��اء،  مبارياته  اأوىل  يف 
وجنميه الرازيلي نيمار اأغلى لعب يف العامل وكيليان مبابي اأف�سل لعب �ساب 
يف املونديال، و�سط �سعي حمموم للنادي اململوك من �سركة قطر لا�ستثمارات 
الريا�سية، لتخطي عقبة الدور ثمن النهائي للم�سابقة الأوروبية، حيث توقف 
التي يتابعها مئات املايني عر  امل�سابقة  املا�سيني. وت�سكل  املو�سمني  م�ساره يف 

ال�سا�سات طوال املو�سم، فر�سة لروز العديد من النجوم مثل رونالدو وغرميه 
الأعوام  يف  تقا�سما  اللذين  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  الإ�سباين،  بر�سلونة  يف 
الفر�سة  لكن  العامل.  يف  لع��ب  لأف�سل  الذهبية  الكرة  جائزة  املا�سية  الع�سرة 
�ستكون متاحة هذا املو�سم لروز جنوم اآخرين اأي�سا على ال�ساحة الأوروبية. ويف 
ريال، تبدو الفر�سة متاحة - بعد رحيل رونالدو - للويلزي غاريث بايل الذي 
�سجل هدفني يف املباراة النهائية املو�سم املا�سي، اإ�سافة اىل مفتاح خط الو�سط 
الكرواتي لوكا مودريت�س، اأف�سل لعب يف مونديال 2018، والذي اختري اأي�سا 
اأف�سل لعب يف اأوروبا، ويعد اأبرز مر�سح لنيل جائزة اأف�سل لعب يف العامل من 

الحتاد الدويل )فيفا(.
وبعد اخلروج املبكر لاأرجنتني من الدور ثمن النهائي لكاأ�س العامل اأمام فرن�سا، 
يتحني مي�سي الفر�سة لك�سر هيمنة الغرمي الأزيل ريال على امل�سابقة القارية، 
املرموقة اىل ملعب  الكاأ�س  باإعادة  اأغ�سط�س  اآب  بر�سلونة يف  وهو وعد م�سجعي 

كامب نو، علما اأن النادي الكاتالوين كان الوحيد الذي متكن من ك�سر �سيطرة 
ريال على اللقب يف املوا�سم اخلم�سة الأخرية توج عام 2015. وبخم�سة األقاب 
اأطول  وه��ي  الأب��ط��ال،  دوري  على  هيمنتها  الإ�سبانية  الأن��دي��ة  فر�ست  متتالية، 
فرة تهيمن فيها اأندية بلد واحد على لقب امل�سابقة، منذ ال�سيطرة الإنكليزية 
ل�ستة موا�سم متتالية بني العامني 1977 و1982. وت�سهد امل�سابقة هذه ال�سنة 
تنوعا على م�ستوى الأندية، اذ اأن 14 فريقا من 32 مل تكن م�ساركة يف الن�سخة 
املا�سية، واأبرزها اإنر الإيطايل الذي يعود للمرة الأوىل منذ م�ساركته الأخرية يف 
مو�سم 2011-2012، بينما ي�سارك هوفنهامي الأملاين ويونغ بويز ال�سوي�سري 
للمرة الأوىل. وعلى رغم تنوع الأندية امل�ساركة يف امل�سابقة، اإل اأن الهيمنة ل تزال 
للدول �ساحبة البطولت القوية، اذ اأن 16 ناديا من اأ�سل 32 يف دور املجموعات 

تنتمي لأربع دول، بالت�ساوي بني اإنكلرا واإ�سبانيا واإيطاليا واأملانيا.
للم�سابقة  املالية  العائدات  �ستكون  الكرى،  لاأندية  املتوقعة  الهيمنة  ظل  ويف 
مغرية اأكرث من اأي وقت م�سى. و�سي�سهد هذا املو�سم جوائز مالية اإجمالية توزع 
على الأندية ال�32 تتخطى حاجز امللياري يورو، بزيادة لفتة عن اإجمايل املبلغ 

الذي وزع على الأندية املو�سم املا�سي 1،3 مليار يورو.

اأوروبا ت�شتعد لدوري الأبطال الأغلى يف تاريخها 

الإ����س���رات���ي���ج���ي���ة واخل���ط���ة  يف ظ�����ل 
التي  اجل����دي����د  ل��ل��م��و���س��م  ال�������س���ن���وي���ة 
القدم   ك����رة  ���س��رك��ة  اإدارة  و���س��ع��ت��ه��ا 
العو�سي  ا���س��م��اع��ي��ل  حم��م��د  ب��رئ��ا���س��ة 
ومت عر�سها على جمل�س اإدارة ال�سركة 
الرامية اإىل الهتمام باملراحل ال�سنية 
لتحقيق  الأم������ام  اإىل  ع��ج��ل��ت��ه��ا  ودف����ع 
امل��رج��وة، عقد  والأه���داف  الطموحات 
اجتماعاً  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الفنية  والأطقم  الأج��ه��زة  م��دراء  مع 
املعاونة بح�سور اأنور عبد اهلل الدربي 
عام  م�����س��رف  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
الزعابي  �سالح  وعمر  ال�سنية  املراحل 
علي  واأح���م���د  الإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
املراحل  ع����ام  م�����س��رف  ن���ائ���ب  ال���ب���ادي 
عام  �سكرتري  ���س��وق��ار  وم���ازن  ال�سنية  
اعتماد  خ��ال��ه��ا  ال�����س��ن��ي��ة مت  امل���راح���ل 
م�سرية  وم��ن��اق�����س��ة  ال���ع���ام���ة  اخل���ط���ة 

املو�سم  م�سابقات  انطاقة  يف  ال��ف��رق 
املناف�ساًت  خلو�س  الأمثل  وال�ستعداد 
ي�سهم  مائم  ب�سكل  الأج���واء  وتهيئة 

مهارات  وت��ط��وي��ر  التكوين  عملية  يف 
النواة  ميثلون  الذين  امل��راح��ل  لعبي 
احلقيقية لل�سقور يف امل�ستقبل القريب 

اإدارة  عليها  توؤمل  التي  القاعدة  وهي 
����س���رك���ة ال�����ق�����دم حت���ق���ي���ق الأه���������داف 
العو�سي  حم��م��د  املن�سودة.   ورح����ب 

ال�سابقني واحلاليني اجلدد  باملدربني 
مهامهم  يف  ال���ت���وف���ي���ق  ل���ه���م  ومت���ن���ى 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اجل����دي����دة، وت�����س��خ��ري كل 

نا�سئي  ل�سقل  خ���رات  م��ن  مالديهم 
باأن  العو�سي  واأك���د  ال�سنية.  امل��راح��ل 
الفقري  العمود  ه��ي  ال�سنية  امل��راح��ل 

للفريق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ومت��ث��ل  ل��ل�����س��ق��ور 
الإدارة  جم��ل�����س  ي��ول��ي��ه  ال����ذي  الأول 
الإدارة  ت�سع  حيث  الق�سوى  الأهمية 

للنهو�س  ال��ع��م��ل  يف  وا���س��ح��ة  �سيا�سة 
ترتيب  اأع���ادت  كما  ال�سنية،  ب��امل��راح��ل 
بع�س الأمور الفنية والإدارية لتطوير 
ب�سكل  ايجابية  نتائج  العمل ولتحقيق 
ع����ام وت���ك���وي���ن لع���ب���ني ق����ادري����ن على 
مت��ث��ي��ل ال����ن����ادي ع��ل��ى اأك���م���ل وج����ه يف 
اأنور  اأكد  امل�سابقات. من جانبه  جميع 
م�سرف  الإدارة  جمل�س  ع�سو  الدربي 
امل����راح����ل ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال��ع��م��ل خال 
لإدارة  بال�سكر  وتقدم  ال��ق��ادم  املرحلة 
واعتماد  املتطلبات  النادي على توفري 
الرتقاء  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  التو�سيات 
الإيجابية  الأج�����واء  وت��ه��ي��ئ��ة  ب��ال��ع��م��ل 
جلميع الأجهزة الفنية والإدارية، كما 
التكاتف  على  العمل  ف��رق  جميع  دع��ا 
لاعبي  امل��ن��ا���س��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ري 
الواحد  الفريق  بروح  والعمل  املراحل 

واأن يكون التعاون بني اجلميع.

الأول  ام�س  للدولة  بنادي احلمرية  القدم  لكرة  الأول  الفريق  بعثة  عادت 
بعد ختام مع�سكرها التدريبي اخلارجي يف اأملانيا.

اأ����س���اد ح��م��ي��د ع���ب���داهلل ال���رك���ن ال�����س��ام�����س��ي  مدير ف���رق ك���رة القدم  وق���د 
اأملانيا  اخ��ت��ت��م  يف  ال�����ذي  ال���ت���دري���ب���ي  امل��ع�����س��ك��ر  ب�����س��ري  ل���ن���ادي احل���م���ري���ة 
ال��اع��ب��ني واجلهاز  ال��ك��روي اجل��دي��د وع���ودة  امل��و���س��م  ملناف�سات  ا���س��ت��ع��داداً 
ال���ف���ارق. ك��ب��ري لإح�������داث   الداري وال���ف���ن���ي مب��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة وط���م���وح 

واأع�������رب ال�����س��ام�����س��ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ن��ج��اح »امل��ع�����س��ك��ر الإع���������دادي ال���ذي 
ارب�����ع مباريات  ال���ف���ري���ق  ح��ي��ث خ���ا����س خ���ال���ه  ي���وم���اً   20 مل����دة  ا���س��ت��م��ر 
ودي�������ة م�����ع ف������رق اأمل����ان����ي����ة م���ت���ف���اوت���ة امل���������س����ت����وى« م���ث���ن���ي���اً ع���ل���ى ال����ت����زام 
 ال��اع��ب��ني ب��ال��ت��دري��ب��ات ب��غ��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى م��ن ف���رة املع�سكر.

وق����ال اإن����ه ���س��ي��م��ن��ح ال��اع��ب��ني راح����ة ي��وم��ني ق��ب��ل ب���دء م��رح��ل��ة الإع�����داد 
املقبلة. ال��ق��دم  ك���رة  دوري  م��ن��اف�����س��ات  اإىل  ل��ل��دخ��ول  ا���س��ت��ع��داداً  الأخ�����رية 

 

عليه  ال��ذي ظهر  بامل�ستوى  ال��ن��ادي  م��درب  البلو�سي  �سليمان  اأ���س��اد  ب��دوره 
الفريق خال فرة املع�سكر وبا�ستفادة الاعبني ب�سكل كبري من التدريبات 
واملباريات الودية واأ�ساد بدعم رئي�س واأع�ساء جمل�س الدارة للفريق ليكون 

جاهزا للمناف�سة وعائدا مبعنويات عالية.

اجتم��اع تن�شيق��ي ملدرب��ي املراح��ل ال�شن�ية بن�ادي الإم�ارات

بعثة الفريق الأول للقدم لنادي احلمرية 
تعود من مع�شكرها اخلارجي باأملانيا 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيج لتنجيد ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1260255 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عامر �سعيد حميد عمهى املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف راكان عا�سه �سفر حممد املرزوقي البقمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1109638 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سكري ح�سني بونيريى %100

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة فاطمة �سيخ عبداهلل زوجة عبدالرزاق عبدالكرمي ال �سرف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بونياري عبدالر�سيد
تعديل وكيل خدمات/حذف عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �سرف

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

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

اك�س لنظمة وحماية امن املعلومات
رخ�سة رقم:CN 2333226 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة النظرة امل�ستقبلية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1026984 
العاملية  عزام  موؤ�س�سات  جمموعة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

ملالكها ال�سيخ احمد بن حمدان ال نهيان  �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 AZZAM INTERNATIONAL GROUP OF ESTABLISHMENTS

 OWEND BY SHAIKH AHMED HAMDAN ALNEHAYAN

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ال�سيخ احمد بن حمدان بن حممد ال نهيان

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

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

العدد 12430 بتاريخ 2018/9/18
حل  اعان  عن  جنينه  حممد  احمد  املعني/اأ�سرف  امل�سفي  يعلن 
اجلمعية  اجتماع  مبوجب  والفنون  للتجارة  �سركة/الأخوة  وت�سفية 
بتاريخ:2018/9/5  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العموميه 
بتعييني حلل وت�سفية ال�سركة املذكورة اعاه )فعلى كل من له حق 
او يف حالة خ�سومه ق�سائية  العرا�س على قرار احلل والت�سفية 
او غري ق�سائية او من له م�ستحقات ماليه يف ذمة ال�سركة املذكورة( 
مب�ستندات  مطالبته  او  اعرا�سه  موؤيدا  الق�سائي  امل�سفي  مراجعة 
تاريخ  من  يوما  واربعون  خم�سة  خال  وذلك  قاطعة  ا�سلية  ثبوته 
ن�سر هذا العان كمهلة نهائية وال �سقط حقه يف مطالبه نهائيا بعد 
انق�ساء املهلمة املذكورة - لا�ستعام هاتف متحرك:0507121170 - 

genenaashraf@hotmail.com:فاك�س:026327267 - بريد الكروين
امل�صفى الق�صائي املنتدب
اأ�صرف احمد حممد جنينه

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



الثالثاء  18   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12430  
Tuesday   18   September   2018  -  Issue No   12430

19191919

الفجر الريا�ضي

ري��ال مدريد  ن��ادي��ه  اأن  بايل  غ��اري��ث  الويلزي  ال���دويل  اجل��ن��اح  اعتر 
ب�سكل  العتماد  اىل  منه  فريق  اىل  اأق��رب  ب��ات  القدم  لكرة  الإ�سباين 
م��ك��ث��ف ع��ل��ى لع���ب واح����د، م��ن��ذ ان��ت��ق��ال جن��م��ه ال�����س��اب��ق اتلرتغايل 

كري�ستيانو رونالدو اىل يوفنتو�س الإيطايل هذا ال�سيف.
واأتت ت�سريحات بايل التي ن�سرتها �سحيفة “ديلي مايل” الإنكليزية 
ام�س الإثنني، قبل يومني من بدء النادي حملة الدفاع عن لقبه يف 
التوايل،  على  الرابعة  للمرة  اإح���رازه  وحماولة  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري 

واخلام�سة منذ 2014.
انتقال رونالدو، حامل الكرة الذهبية خم�س مرات والهداف  و�ساهم 
اأكر  فر�سة  ع��ام��ا(   29( بايل  منح  يف  الأب��ط��ال،  ل���دوري  التاريخي 
الدويل  الاعب  وق��ال  امللكي.  النادي  مع  كاأ�سا�سي  وامل�ساركة  للروز 

بعدم  ال�سيء  بع�س  الأم��ر خمتلفا  �سيكون  احل��ال  “بطبيعة  الويلزي 
الرتغايل. وجود لعب كبري” مثل 

اأق��رب اىل  اأننا بتنا  اأك��رث راح��ة، نعم. نعتقد  “رمبا بات الأم��ر  اأ�ساف 
فريق، نعمل كوحدة واحدة بدل من لعب واحد«.

الأبطال  ل��ري��ال يف دوري  ه��داف  اأف�سل  ك��ان  رون��ال��دو  اأن  رغ��م  وعلى 
املو�سم املا�سي مع 15 هدفا، اإل اأن بايل الذي �سارك كبديل يف املباراة 
النهائية �سد ليفربول الإنكليزي، �سجل هدفني ليمنح فريقه الفوز 
املوا�سم اخلم�سة الأخرية )2014، 2016،  الرابع يف  واللقب   1-3
2017، و2018(. ويف مباراته يف اجلولة الأوىل ملناف�سة املجموعة 
روما  ن���ادي  الأرب���ع���اء  ري���ال  ي�ست�سيف  اجل��دي��د،  امل��و���س��م  يف  ال�سابعة 
الإيطايل الذي بلغ الدور ن�سف النهائي املو�سم املا�سي قبل اخلروج 

على يد ليفربول النكليزي. و�سدد بايل على اأن الفريق الذي يدربه 
الدين  زي��ن  للفرن�سي  خلفا  لوبيتيغي  جولن  الإ���س��ب��اين  املو�سم  ه��ذا 
زيدان الذي قاده لاألقاب القارية الثاثة الأخرية، “ميكن اأن يكون 

اأف�سل هذه بداية جديدة وحتد جديد. نحن م�ستعدون«.
اأملح بعد نهائي املو�سم املا�سي يف امل�سابقة القارية، اىل  وكان بايل قد 
عزمه البحث عن فريق جديد لهذا املو�سم، ل�سيما يف ظل التقارير 
ال�سحافية التي لطاملا حتدثت عن توتر يف العاقة بينه وبني زيدان، 
وتف�سيل الأخري رونالدو عليه. لكن يبدو اأن بايل و�سع هذا النتقال 

جانبا حاليا، ل�سيما بعد رحيل الفرن�سي والرتغايل على التوايل.
بفوزه ثاث  الإ�سباين،  ال��دوري  يف  ملو�سمه  بداية جيدة  ري��ال  وحقق 

مرات وتعادله مرة يف املباريات الأربع الأوىل.

ب���اي���ل: ري���ال اأق���رب ال����ى فري����ق بع��د رحي����ل رونال������دو 

مباراتني متكافئتني بني موناكو-اأتلتيكو.. كلوب بروج -دورمتوند 

معركة ملتهبة بني ليفربول و�شان جريمان
ي�سعى ليفربول و�سيف بطل الن�سخة الأخرية وباري�س �سان جرمان 
عندما  حمليا،  امل��و���س��م  ه��ذا  ال��ق��وي��ة  بدايتهما  ت��اأك��ي��د  اىل  الفرن�سي 
يلتقيان اليوم الثاثاء على ملعب “اأنفيلد رود” الإنكليزي يف اجلولة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  مل�سابقة  الثالثة  املجموعة  مناف�سات  من  الأوىل 
يف كرة القدم. وحقق كل من الفريقني العامة الكاملة يف املباريات 
اخلم�س الأوىل يف دوري باده، و�ستكون مواجهتهما غدا اأول اختبار 
حقيقي جلاهزيتهما يف املناف�سة على الألقاب هذا املو�سم بالنظر اىل 
تعزيز  على  اأنفقت  التي  والأم���وال  بالنجوم  الزاخرتني  ت�سكيلتيهما 
منهما  لكل  الأ�سمى  الهدف  هو  ال��ق��اري  اللقب  ك��ان  واإن  �سفوفهما، 
يتطلع  فيما  الأول،  لقبه  وراء  يلهث  ال��ذي  جرمان  �سان  وخ�سو�سا 

وكان   .2005 منذ  والأول  ال�ساد�س  لقبه  “احلمر” اىل 
ل��ي��ف��رب��ول ق��ري��ب��ا م��ن م��ع��ان��ق��ة ال��ل��ق��ب ال���ق���اري املو�سم 

مدريد  ري���ال  اأم���ام  النهائي  يف  �سقط  لكنه  امل��ا���س��ي 
بقوة  مر�سحني  الفريقان  ويبدو   .3-1 ال�سباين 
لن���ت���زاع ب��ط��اق��ت��ي امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ت�����س��م نابويل 
الإيطايل والنجم الأحمر ال�سربي اللذين يلتقيان 

غدا اي�سا يف بلغراد، وبالتايل فاإن مواجهتهما 
ن���اح���ي���ة حتديد  اأه���م���ي���ة ك���ب���رية  ت��ك��ت�����س��ي 

امل��ت�����س��در ل��ت��ف��ادي م��واج��ه��ة ال��ك��ب��ار يف 
ثمن النهائي.

وك�������ان رئ���ي�������س �����س����ان ج���رم���ان 
ال��ق��ط��ري اأك���د ع��ق��ب �سحب 

اأغ�سط�س  اآب  يف  القرعة 
فريقه  جم��م��وع��ة  اأن 
يف  “الأ�سعب  ه�����ي 
يف  م�ساركاتنا  ت��اري��خ 
لكني  الأبطال.  دوري 

اأث��������ق ب���ف���ري���ق���ي ه����ذا 
اأق�سى  ���س��ن��ق��دم  ال���ع���ام 

ف�سل  بعدما  لدينا”،  ما 
امل���و����س���م���ني  يف  ال����ف����ري����ق 

امل��ا���س��ي��ني يف ع���ب���ور ال����دور 
ثمن النهائي.

والتقى الفريقان قاريا يف ن�سف 
عام  الكوؤو�س  كاأ�س  م�سابقة  نهائي 

الباري�سي  ال��ف��ري��ق  ف��ف��از   1997
ذهابا ورد ليفربول -2�سفر  -3�سفر 

النهائي  ب��ل��وغ  يف  ي��ن��ج��ح  اأن  دون  اي���اب���ا 
بر�سلونة  اأمام  �سان جرمان  الذي خ�سره 

ليفربول  وي��دخ��ل  �سفر1-.  ال�سباين 
على  ب��ف��وزه  منت�سيا  ال��ي��وم  م���ب���اراة 

ال�سبت   1-2 ت��وت��ن��ه��ام  م�سيفه 
وت�ساويه نقاطا مع ت�سل�سي يف 

�سدارة الدوري الإنكليزي، 
والأمر ذاته بالن�سبة ل�سان 

�سحق  ال��������ذي  ج�����رم�����ان 
����س���ي���ف���ه ����س���ان���ت ات���ي���ان 
-4�سفر اجلمعة بغياب 
جن����م����ي����ه ال�����رازي�����ل�����ي 

مبابي  وك��ي��ل��ي��ان  ن��ي��م��ار 
)املوقوف حمليا(، ويت�سدر 

املدرب  وع��ل��ق  ب���اده.  دوري 
يورغن  ل��ل��ي��ف��رب��ول  الأمل�����اين 

“الباري�سيون  ق���ائ���ا  ك���ل���وب 

اأنه  فازوا اجلمعة يف غياب نيمار ومبابي، على ما يبدو يف بطولتهم 
اأما نحن فقد �سيطرنا على  باإمكان لعبيهم احل�سول على الراحة. 
%5 م��ن م�ستوانا لكنا  ب��اق��ل م��ن  ل��و لعبنا  امل��ب��اراة ول��ك��ن  جم��ري��ات 
�سان جرمان  مواطنه مدرب  مواجهة  كلوب يف  و�سيكون  خ�سرنا...«. 
توما�س توخيل الذي خلفه يف تدريب بورو�سيا دورمتوند الأملاين يف 
الإنكليزي.  الفريق  تدريب  اىل  الأول  انتقال  ل��دى   ،2015 �سيف 
الفنية  الإدارة  الذي لقن كلوب وتوخيل فنون  اإيريخ رومتولر  وقال 
القيام  ال�سعب  م��ن  وب��ال��ت��ايل  اأ�ساليبهما  يف  ج��دا  “خمتلفان  اأنهما 
حتدى  ال��ذي  الوحيد  امل��درب  كان  “كلوب  واأ�ساف  بينهما«.  مبقارنة 
البوند�سليغا،  يف  الأخ��رية  ال�15  ال�سنوات  يف  ميونيخ  بايرن  هيمنة 
وتوخيل مكن لعبني من اأ�سحاب الفنيات الفردية من الطراز العاملي 
مثل الغابوين بيار اإميرييك اأوباميانغ والفرن�سي عثمان دميبيلي 
من قطع مراحل عدة يف غ�سون ب�سعة اأ�سهر. اإنه مدرب يعرف 
كيف ي�ستخل�س الف�سل من كل لعب من لعبيه«. وميلك 
ومبابي  نيمار  بقيادة  �ساربة  هجومية  قوة  توخيل 
ك��اف��اين اىل جانب  اإدي��ن�����س��ون  والأوروغ����وي����اين 
الرج��ن��ت��ي��ن��ي اأن��خ��ل دي م��اري��ا والأمل����اين 
الألعاب  و���س��ان��ع  دراك�����س��ل��ر  ي��ول��ي��ان 
اأدري����ان راب��ي��و والإي���ط���ايل ماركو 
الر�سانة  ت��ق��ل  ول  ف���ريات���ي. 

لليفربول  ال���ه���ج���وم���ي���ة 
نظريتها  ع���ن  اأه���م���ي���ة 

بتواجد  الفرن�سية 
امل�سري  ال��ث��اث��ي 
�ساح  حم���م���د 
وال���������س����ن����غ����ايل 
مانيه  ����س���ادي���و 

والرازيلي فريمينو 
الذي �سجل كل منهم 10 اهداف يف 

امل�سابقة القارية املو�سم املا�سي و�ساهموا 
ب�سكل كبري يف بلوغ فريقهم النهائي. واذا 
ك���ان م��ان��ي��ه وف��ريم��ي��ن��ي��و ي��ت��األ��ق��ان مطلع 
بريق  ل�ستعادة  يعاين  �ساح  فاإن  املو�سم، 

 44 خاله  �سجل  وال���ذي  املا�سي،  املو�سم 
هدفا يف خمتلف امل�سابقات، وخوله التواجد 

الحتاد  ج��ائ��زة  على  املناف�س  الثاثي  ب��ني 
العامل اىل  ال��دويل )فيفا( لأف�سل لع��ب يف 
لعب  رونالدو  كري�ستيانو  الرتغايل  جانب 

ي��وف��ن��ت��و���س الإي����ط����ايل وال���ك���روات���ي لوكا 
ال�����س��اب��ق يف ريال  م��ودري��ت�����س زم��ي��ل��ه 

مدريد الإ�سباين.
ودافع كلوب عن املهاجم الدويل 
اأن ليفربول  امل�سري ملمحا اىل 
يف اإمكانه التاألق حتى لو مل يكن 
اىل  م�سريا  م�ستواه،  قمة  يف  �ساح 

ل��دي��ن��ا هداف  ي��ك��ون  األ  امل��ه��م  “من  ان���ه 
واحد«.

ب��ق��ي��ادة مدربه  ن���اب���ويل  امل��ج��م��وع��ة ذات���ه���ا، ي��ح��ل  ويف 
اجلديد كارلو اأن�سيلوتي �سيفا على النجم الأحمر يف 
مواجهة ل تخلو من �سعوبة كون اأ�سحاب الر�س 
ويت�سدرونه  ب���اده���م  دوري  يف  ب��ق��وة  ي�����س��رب��ون 

بالعامة الكاملة يف 7 مراحل.
اأمام  الثاث  النقاط  اأهمية  جيدا  نابويل  وي��درك 
ليفربول  م��ن��اف�����س��ة  اىل  ���س��ع��ي��ه  يف  الح���م���ر  ال��ن��ج��م 

الثاين، معول على  الدور  اإحدى بطاقتي  وباري�س �سان جرمان على 
اخلرة الأوروبية ملدربه الذي اأحرز لقب دوري الأبطال ثاث مرات 

يف م�سريته )2003 و2007 مع ميان، و2014 مع ريال(.
و�سيكون ملعب “جوزيبي مياتزا” يف ميانو م�سرحا ملواجهة مرتقبة 
امل�سابقة  اىل  العائد  اليطايل  ميان  اإن��ر  بني  الثانية  املجموعة  يف 
هوت�سر  وت��وت��ن��ه��ام   ،2012-2011 م��و���س��م  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
الإنكليزي الذي بلغ ثمن نهائي امل�سابقة املو�سم املا�سي قبل اأن يخرج 
للم�سابقة  املجموعات  دور  يف  الفريقان  والتقى  يوفنتو�س.  يد  على 
اليطايل  الفريق  ن�سيب  لقبها من  كان  والتي   2010 عام  القارية 
على ح�ساب ت�سل�سي النكليزي، وفاز اإنر يومها 4-3 يف ميانو، ورد 
توتنهام 3-1 يف لندن. كما التقيا يف دور املجموعات للدوري الأوروبي 
الفريق  ح�سم  ح��ي��ث  اأي�����س��ا  ال��ف��وز  وت��ب��ادل  ليغ” 2013،  “يوروبا 
 .1-4 اإيابا  ميان  اإن��ر  وتفوق  نظيفة،  بثاثية  الذهاب  النكليزي 
منهما  كل  خ�سارة  بعد  مهزوزة  مبعنويات  امل��ب��اراة  الفريقان  ويدخل 
يف دوري باده، وبالتايل فاخلطاأ ممنوع عليهما يف م�ستهل امل�سابقة 
القارية خ�سو�سا واأنهما يواجهان مناف�سة بر�سلونة ال�سباين املر�سح 
بقوة ل�سدارة املجموعة وال�ساعي ل�ستغال عاملي الأر�س واجلمهور 
فيها  يلتقي  التي  الثانية  امل��رة  وه��ي  الهولندي.  ايندهوفن  لتخطي 
الأوىل  بعد  العريقة  القارية  للم�سابقة  املجموعات  دور  يف  الفريقان 
 .2-2 واح����دة  بنتيجة  ال��ت��ع��ادل  وت��ب��ادل   1997 ع���ام 
امل�سابقة  بلقب  بالتتويج  النف�س  بر�سلونة  وميني 
بعد خيبة الأمل الكبرية التي تعر�س لها املو�سم 
املا�سي عندما خرج من دور ربع النهائي على 
يد روما اليطايل بخ�سارته بثاثية نظيفة 

اإيابا بعد تقدمه ذهابا على اأر�سه 1-4.
مباراتني  الأوىل  املجموعة  وت�سهد 
م����ت����ك����اف����ئ����ت����ني ب�������ني م����ون����اك����و 
مدريد  واأتلتيكو  الفرن�سي 
“يوروبا  بطل  ال�سباين 
وك�������ل�������وب  ليغ”، 
البلجيكي  ب�����روج 
وب�������ورو��������س�������ي�������ا 
دورمت���������ون���������د 
المل����������������������اين، 
ذاته  والأخ���ر 
الرابعة  يف 
ح������������ي������������ث 
ي����ل����ت����ق����ي 
غ������ل������ط������ة 
�سراي الركي 
لوكوموتيف  م���ع 
الرو�سي،  مو�سكو 
الأملاين  و�سالكه 
م����������ع ب�������ورت�������و 

الرتغايل.

لدوري  اجلديد  املو�سم  يف  م�سريته  الإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  يبداأ 
اأوروب��ا يف كرة القدم با�ست�سافة ايندهوفن الهولندي، باحثا  اأبطال 
لقبها  واإح���راز  امل�سابقة،  على  مدريد  ري��ال  غرميه  �سطوة  ك�سر  عن 

للمرة الأوىل بعد 2015.
بعد نحو �ساعة من �سافرة النهاية، كتب بر�سلونة عر ح�سابه على 
“توير”، “تهانينا لريال مدريد بتتويجه بلقب دوري اأبطال اأوروبا 
ملو�سم 2017-2018” عقب الفوز على ليفربول الإنكليزي 1-3 

يف املباراة النهائية على امللعب الأوملبي يف كييف.
فورا،  التغريدة  بحذف  النادي  م�سجعي  من  العديد  طالب  يومها، 

بينما اعتر اآخرون اأنها بادرة اإيجابية جتاه خ�سم يف ميادين 
اأحد  وق��ال  ال�سيا�سة.  ال��ق��دم و���س��ول اىل  ك��رة  م��ن  خمتلفة، 

امل�ستخدمني “نحن خ�سمان ول�سنا عدويني«.
لر�سلونة،  الأ�سا�سيون  الاعبون  بقي  نف�سه،  الوقت  يف 

بيكيه  وج���ريار  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  مثل 
واأندري�س  ���س��واري��ز  ل��وي�����س  والأوروغ�����واي�����اين 

بن�سر  بع�سهم  واك��ت��ف��ى  ���س��ام��ت��ني،  اإنيي�ستا، 
�سور مع عائاتهم، قبل نحو اأ�سبوعني على 

انطاق نهائيات كاأ�س العامل يف رو�سيا.
ال���ت���ي �سدرت  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ول���ك���ن م���ن 
م��ن��ذ ذل���ك احل����ني، وع��ل��ى رغ���م التهنئة 
للمرة  ري��ال  تتويج  اأن  يت�سح  النادي،  من 

اخلم�سة  املوا�سم  يف  والرابعة  تواليا  الثالثة 
اللقب  اأح���رز  ال��ذي  الكاتالوين  البيت  ه��ز  الأخ���رية، 
2015، يف  اآخ��ره��ا  الأوروب�����ي الأغ��ل��ى خم�س م���رات 

مقابل 13 ملناف�سه املدريدي )رقم قيا�سي(.
“راك1”  اذاع������ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ����س���واري���ز يف  وق�����ال 

هذا  اأن  الوا�سح  “من  ال�سهر  ه��ذا  الكاتالونية 
فاز  م��دري��د  ري���ال  لأن  يثري حفيظتنا  الأم���ر 

الثاثة  امل���وا����س���م  يف  الأب����ط����ال  ب������دوري 
الأخ������رية. ل��ق��د ���س��ن��ع��وا ال��ت��اري��خ وهذه 

كان  اأنه  �سي�سعر  بر�سلونة  لأن  بالتاأكيد، رمبا،  �سوكة يف خا�سرتنا«. 
اأف�سل من ريال املو�سم املا�سي. فقد �سحق النادي الكاتالوين م�سيفه 
مرحلة  يف  برنابيو  �سانتياغو  ملعب  على  نظيفة  بثاثية  امل��دري��دي 
الذهاب للدوري املحلي، ثم لعب ال�سوط الثاين من مباراة الإياب يف 
كامب نو بع�سرة لعبني وخرج متعادل 2-2، وكان حتى متقدما قبل 

اأن ي�سجل الويلزي غاريث بايل الهدف الثاين لريال.
17 نقطة عن النادي امللكي يف  اأنهى املو�سم بفارق  اأن بر�سلونة  كما 

ت�سخمت  فجوة  وه��ي  باللقب،  للتتويج  طريقه 
عندما بداأ مدرب “املريينغي” الفرن�سي 
امل�سابقة  ي�����س��ع  زي����دان  ال��دي��ن  زي���ن 

اأن  تبني  بعدما  ل��ه،  كاأولوية  القارية 
فريقه لن يكون قادرا على الحتفاظ 
باللقب املحلي الذي اأحرزه يف املو�سم 

ال�سابق.
املا�سية  الأع���وام  ور�سمت 

ن�سقا ي�سعى الفريقان 
بر�سلونة  لك�سره: 
حمليا،  ي��ه��ي��م��ن 
يت�سّيد  وري���������ال 
ق���اري���ا. ف��ق��د فاز 
ب�سبعة  بر�سلونة 

من الألقاب ال� 10 
الأخرية يف الليغا، فيما 

بلقبني  م��دري��د  ري���ال  اكتفى 
ف��ق��ط، وت����وج امل��ل��ك��ي بلقب 
دوري الأبطال اأربع مرات 
موا�سم،  خم�سة  اآخ��ر  يف 
بلقب  بر�سلونة  واكتفى 

يف الفرة نف�سها.
وج����ه  ح������ني  ويف 

هزمية  كانت  القا�سية،  النهائية  ال�سربة  ليفربول  على  ري��ال  ف��وز 
اإياب الدور ربع النهائي والطريقة  بر�سلونة اأمام روما الإيطايل يف 
التي متت بها، هي الأكرث اإياما. فبعدما ح�سم الفريق الكاتالوين 
روما  يف  اإيابا  مذلة  بهزمية  مني   ،1-4 اأر�سه  على  الذهاب  مباراة 
�سحيفة  كتبت  تن�سى،  ل  خل�سارة  التايل  اليوم  يف  نظيفة.  بثاثية 
اأي قتال،  وب��دون  وب��دون مي�سي  “بدون �سخ�سية  املدريدية  “اآ�س” 
بدرجة  م��ت��ف��وق  ف��ري��ق  اأم����ام  الأومل��ب��ي��ك��و  ملعب  يف  بر�سلونة  حت��ط��م 
ك��ب��رية اأع����اد لع��ب��ي ب��ر���س��ل��ون��ة اإىل اأر�����س ال���واق���ع«. م��ن جهته، 
نتحمل  اأن  “يجب  فالفريدي  اإرن�ستو  بر�سلونة  م��درب  ق��ال 
ال�سعبة«.  الأي��ام  بع�س  هناك  “�سيكون  م�سيفا  الأمل”، 
عا�س فريقه على وقع اخلروج املوؤمل بقية املو�سم، حتى 
بعدما ختمه بالظفر بالثنائية عقب الفوز ال�ساحق على 
ا�سبيلية )-5�سفر( يف املباراة النهائية مل�سابقة الكاأ�س 
اأنه  مفادها  تقارير  ظهرت  املباراة،  قبل  املحلية. 
عن  النظر  بغ�س  ف��ال��ف��ريدي  اإق��ال��ة  ميكن 
�سئل الاعبون عما  النتيجة. بعد ذلك، 
من  خروجهم  عو�س  قد  الفوز  ك��ان  اإذا 
كان  اأوروب������ا.  اأب���ط���ال  دوري  م�����س��اب��ق��ة 

اجلواب ال�سائد ل.
بطولة  “اإنها  ����س���واري���ز  وق������ال 

مهمة. لكن هذا ل 
يخفي ما حدث 

يف روما«.
واحد  الدافع 

اأهمية  ولكن 
ي  ر و د

الأب�������ط�������ال 
ت������ت������ط������ل������ب 

تعديات عملية 
اأي�سا.

اأبطال  دوري  م�سابقة  �ساح  حممد  امل�سري  يدخل 
باري�س  ناديه ليفربول �سد  القدم مع  اأوروب��ا يف كرة 
�سان جرمان الفرن�سي اليوم الثاثاء، وهو يبحث عن 
ا�ستعادة اإيقاعه الذي جعل منه املو�سم املا�سي هدافا 

للدوري الإنكليزي املمتاز واأف�سل لعب فيه.
ب��داي��ت��ه مع  اأداء لف��ت��ا يف  ع��ام��ا(  ق���دم ���س��اح )26 
ل��ي��ف��رب��ول امل��و���س��م امل��ا���س��ي، واأن���ه���اه م��ع 44 ه��دف��ا يف 
الإنكليزي  ال���دوري  يف   32 منها  امل�سابقات،  خمتلف 
38 م��رح��ل��ة(، وع�سرة يف  ل���دوري م��ن  )رق��م قيا�سي 
دوري الأبطال �ساهمت ببلوغ الفريق املباراة النهائية، 

قبل اخل�سارة اأمام ريال مدريد ال�سباين 3-1.
الأبطال  دوري  النهائية يف  العتبة  عند  �سقط �ساح 
املو�سم املا�سي، بخروجه م�سابا بكتفه بعد نحو ن�سف 
احتكاك قا�س مع قائد  اثر  امل��ب��اراة،  بداية  �ساعة من 

ريال �سريخيو رامو�س.
بعدما  ال�سك،  من  اأ�سابيع  يف  �ساح  الإ�سابة  اأدخلت 
ب����اده يف مونديال  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  م�����س��ارك��ت��ه  ه����ددت 
ملنتخب  الأول  ك����ان  وال������ذي  رو����س���ي���ا،  يف   2018
“الفراعنة” منذ 28 عاما. وبعدما غاب عن املباراة 
�سارك  الأوروغ�����واي،  �سد  املجموعات  دور  يف  الأوىل 
�ساح يف املباراتني التاليتني �سد رو�سيا وال�سعودية، 

و�سجل الهدفني الوحيدين لباده يف النهائيات.
وخرجت م�سر من دور املجموعات بعد ثاث هزائم 

يف ثاث مباريات.
من  �سل�سلة  �سهد  املنتخب  م��ع  ���س��اح  ت��واج��د  ل��ك��ن 
وا�سحة  اآث��اره��ا  بقيت  التي  للجدل  املثرية  الأح���داث 
الأول  ال��ي��وم  امل��ون��دي��ال. فمنذ  ان��ت��ه��اء  بعد  لأ���س��اب��ي��ع 
غروزين،  ال�سي�سانية  العا�سمة  يف  امل�سري  للمع�سكر 
اأح�سره  ب��ع��دم��ا  ال�����س��ح��ف  ت�����س��در ���س��اح ع��ن��اوي��ن 

من  بنف�سه  ق��دي��روف  رم�سان  ال�سي�ساين  الرئي�س 
ملعب  اىل  وراف���ق���ه  ال��ف��ن��دق، 

ال���ت���م���ري���ن ال�������ذي غ���اب 
ب�سبب  امل��ه��اج��م  ع��ن��ه 

اإ�سابته.
�سور  وت���������س����درت 
و�ساح  ق��دي��روف 
العديد  ب��ي��د  ي����دا 
م������������ن و��������س�������ائ�������ل 
الأجنبية  الإعام 

اعترت  ال���ت���ي 
الرئي�س  اأن 

ين  ل�سي�سا ا
امل��������ت��������ه��������م 
ب�����ارت�����ك�����اب 

ان����ت����ه����اك����ات 
حلقوق  جمة 

الإن�����������������س��������ان، 
ي�����������������ح�����������������اول 

وجود  ا�ستغال 
ليفربول  لع����ب 

التي  وال�������س���ع���ب���ي���ة 
عامليا،  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع 
�سورته  ل��ت��ح�����س��ني 
العام  ال������راأي  اأم�����ام 

العاملي.
ودخ��������������ل �����س����اح 
يف  املا�سي  ال�سهر 
اأزم��ة جديدة مع 
امل�سري  الحت���اد 
ع������ل������ى خ���ل���ف���ي���ة 

تنظيمية  ق�����س��اي��ا 
املنتخب،  ملع�سكرات 

اأحداث  بعد  ل�سيما 
رافقت  م��األ��وف��ة  غ��ري 

الإق�������ام�������ة ال����رو�����س����ي����ة 
تواجد  م��ث��ل  ل��ل��ف��راع��ن��ة، 

امل�سجعني  م�����ن  ال����ع����دي����د 
اإقامة  فندق  يف  وال�سخ�سيات 

ال����اع����ب����ني وق���ي���ام���ه���م 
ال�سور  بالتقاط 

معهم.

ويف حني بدا اأن �سفحة الأزمة طويت بدليل م�ساركة 
�سبتمر  اأي��ل��ول  م��ن  ال��ث��ام��ن  املنتخب يف  م��ع  ���س��اح 
الأمم  كاأ�س  ت�سفيات  من  الثانية  اجلولة  يف  احل��ايل 
اأن  ال  )-6�سفر(،  النيجر  �سد   2019 الفريقية 
الأ�سئلة بداأت تطرح عما اذا كان النجم يعاين لتقدمي 

الأداء نف�سه الذي ظهر به املو�سم املا�سي.
ففي مباراة النيجر، �سجل �ساح هدفني، اأحدهما من 
ركلة جزاء اأ�ساعها وارتدت اإليه قبل اأن ي�سع الكرة يف 
املباراة نف�سها ركلة  اأ�ساع قبلها ويف  اأنه  املرمى، علما 
جزاء اأخرى. اأما يف الدوري الإنكليزي، فاكتفى حتى 

الآن بت�سجيل هدفني يف املراحل اخلم�س الأوىل.
وداف����ع الأمل����اين ي��ورغ��ن ك��ل��وب م���درب ل��ي��ف��رب��ول عن 
اإمكانه  اأن ليفربول يف  امل�سري، ملمحا اىل  مهاجمه 
التاألق حتى لو مل يكن �ساح يف قمة م�ستواه، م�سريا 

اىل انه “من املهم األ يكون لدينا هداف واحد«.
اأ�ساف “ل يزال الأمر مبكرا. خم�س مباريات، واملذهل 

اأنها فزنا بها كلها«.
ق���دم ���س��اح اأك���رث م��ن امل��ت��وق��ع م��ن��ه امل��و���س��م املا�سي، 
وانتزع لقب هداف الدوري من مهاجم توتنهام هاري 
ملو�سمني متتاليني.  الذهبي  احل��ذاء  نال  ال��ذي  كاين 
لكاين  ومنها  ال�سابقة،  التعليقات  من  العديد  اأن  ال 
اإثبات  حتد  اأم��ام  امل�سري  املهاجم  ت�سع  كانت  نف�سه، 
نف�سه ب�سكل متوا�سل، وتقدمي اأداء مماثل يف املو�سم 
الكبار يف  الثاين له مع ليفربول، ليثبت موقعه بني 

اللعبة ال�سعبية الأوىل.
انطلق املو�سم الثاين، ومعه بداأت بوادر قلق املحللني 
ال�سحافية،  التقارير  يف  الأح��م��ر.  النادي  وم�سجعي 
بني  توتر  حتى  اأو  التن�سيق  غياب  ع��ن  حديث  ي��دور 
�ساح وزميله ال�سنغايل �ساديو مانيه. و�سكل �ساح 
وم���ان���ي���ه وزم��ي��ل��ه��م��ا ال����رازي����ل����ي روب���رت���و 
الهجومي  ال��ت��ف��وق  مفتاح  فريمينو، 
املا�سي،  امل���و����س���م  يف  ل���ل���ي���ف���رب���ول 

ل�سيما يف دوري الأبطال.
املرحلة  م�����ب�����اراة  يف  ل���ك���ن 
اخلام�سة يف “الرميرليغ” 
 1-2 ت����وت����ن����ه����ام  �����س����د 
عاقة  اأن  بدا  ال�سبت، 
�������س������اح وم����ان����ي����ه 
اأف�سل  يف  لي�ست 
اذ  اأح������وال������ه������ا، 
الأول  اخ���ت���ار 
الح������ت������ف������اظ 
مطول  بالكرة 
املحاولت  بع�س  يف 
مانيه  اآث��ر  بينما  الهجومية، 
اأخرى،  ل��ه يف حم���اولت  التمرير  ع��دم 
ي��ب��دو يف موقع  ك����ان  امل�����س��ري  اأن  رغ����م  ع��ل��ى 
ملحاولة  الآخ��ري��ن  زم��ائ��ه  م��ن  اأف�سل  مائم 

الت�سجيل.
و�سب الاعب الهولندي لليفربول جورجينيو 
فينالدوم النار على زيت �سائعات اخلاف، من 
خال “اإعجابه” بتعليق لأحد امل�سجعني على 
ثمة  اأن  مفاده  ما  فيه  ورد  ان�ستاغرام،  موقع 
واأن  اأنانية وغ��رور بني �ساح ومانيه،  اأزم��ة 
اأن  قبل  حللها  �سريعا  ال��ت��دخ��ل  ك��ل��وب  على 

تنعك�س �سلبا على الفريق.
عر  ي��و���س��ح  اأن  اىل  ف��ي��ن��ال��دوم  وا���س��ط��ر 
ح�سل  الإع��ج��اب  ه��ذا  اأن  التوا�سل  مواقع 
فريق  نحن  تقلقوا  “ل  م�سيفا  باخلطاأ، 

ونعرف ذلك«.
روبي  لليفربول  ال�سابق  املهاجم  واأدىل 
ف��اول��ر ب��دل��وه يف ه��ذه امل�����س��األ��ة، وق���ال يف 
ت�سريحات ل�سحيفة “ذا مريور”، “لن 
ف��وز كهذا.  بعد  املهاجمني  ب��اإدان��ة  اأب���داأ 
ن��ع��م، ���س��اح رمب��ا ك��ان امل��ذن��ب الأكر، 
ب���اإ����س���اع���ة ع�����دد من  ي���ق���م ف���ق���ط  ومل 
الفر�س، بل اتخذ قرارات م�سكوك بها 

على �سعيد ال�ستحواذ«.
اأه��داف. اعتاد  “لكنه م�سجل  واأ�ساف 
اإيجاد  ي���ري���د  والآن  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ع��ل��ى 
اأع�������رف م����ا يكون  ال�������س���ب���اك جم�������ددا. 
الأمر عليه، ول ميكنني انتقاده ب�سبب 

ذلك«.
هو  ل��ي��ف��رب��ول  م�سجعي  يطمئن  ق��د  م��ا 
امل��ب��اري��ات اخلم�س  اك��ت��ف��ى يف  ���س��اح  اأن 
املا�سي،  امل��و���س��م  الإن��ك��ل��ي��زي  ال����دوري  يف 
)مقابل  ف��ق��ط  اأه�����داف  ث��اث��ة  بت�سجيل 
املو�سم(،  ه��ذا  نف�سها  ال��ف��رة  يف  ه��دف��ني 

قبل اأن تفتح �سهيته يف مراحل لحقة.

�شالح يبحث عن ا�شتعادة اإيقاع الت�شجيل 

با�صت�صافة ايندهوفن الهولندي

بر�شلونة يبداأ م�شوار ك�شر �شطوة ريال يف »الأبطال«

ن�شوكي يوقع اأول عقد احرتايف 
مع �شان جرمان 

مدافعه  اأن  القدم،  لكرة  الفرن�سي  ال��دوري  ومت�سدر  اللقب  حامل  جرمان  �سان  باري�س  اأعلن 
فيه،  ن�ساأ  ال��ذي  النادي  اح��رايف مع  اأول عقد  ن�سوكي )19 عاما( وقع  �ستانلي  الواعد  ال�ساب 
وذلك ملو�سمني حتى حزيران يونيو 2021. وكان اأول ظهور لن�سوكي مع الفريق الأول لنادي 
العا�سمة يف املباراة �سد كاين يف 20 كانون الأول دي�سمر 2017، و�سارك اأ�سا�سيا لأول مرة يف 
مباراة كاأ�س الأبطال الفرن�سية التي فاز فيها على موناكو -4�سفر يف 4 اآب اأغ�سط�س املا�سي يف 
مدينة �سينزين ال�سينية، حيث حقق متريرتني حا�سمتني. ومنذ بداية املو�سم اجلديد، �سارك 
ن�سوكي الذي اأثار اهتمام مر�سيليا به ل�سمه اىل �سفوفه ح�سب و�سائل اإعام فرن�سية، يف ثاث 

مباريات مع فريق العا�سمة الذي فاز يف مبارياته اخلم�س الأوىل يف الدوري.



للحماقة نوبل  بجائزة  فائزين   10
يف احتفال مهيب ح�سره مئات الأ�سخا�س، منحت جامعة هارفارد 
جائزة "نوبل للحماقة" لع�سرة فائزين يف جمالت خمتلفة، وذلك 

بعد اأن اأثبتت اأبحاثهم العلمية "�سخافتها وعدم جدواها".
متنح  جائزة  هي  للحماقة"،  "نوبل  جائزة  نوبل" اأو  "اإيغ  جائزة 
�سنويا لاأبحاث العلمية التي ل تقدم اأي معلومات مفيدة اأو قابلة 

للتطبيق، وتغطي 10 جمالت خمتلفة.
ليانغ  ليندي  الكندية  الروفي�سورة  ف��ازت  القت�ساد،  جم��ال  ويف 
اإىل  ت��و���س��ل  ال���ذي  ل��وري��ي��ه، ب�سبب بحثها  م��ن ج��ام��ع��ة وي��ل��ف��ري��د 
با�ستخدام  روؤ�سائهم  من  غ�سبهم  يفرغون  الذين  املوظفني  اأن 
الفودو"، مييلون اإىل ال�سعور بالتح�سن لأن "ت�سوراتهم  "عرائ�س 
رائعة  "طريقة  اأنها  اإىل  لفتة  مفعولها"،  اإب��ط��ال  مت  الظلم  عن 

للقول باأن العدالة قد حتققت"، وفق ما نقل موقع "غيزمودو".
ويف جمال الطب، فاز الأمريكيان مارك ميت�سل وديفيد وارتينغر 
عن بحثهما الذي تو�سل اإىل اأن ركوب الأفعوانية ميكن اأن يعجل 
الباحثة  ف��ازت  فقد  الكيمياء،  ميدان  اأم��ا يف  الكلى.  م��رور ح�سى 
الرتغالية باول روماو وزماوؤها، بف�سل البحث الذي در�س مدى 

فعالية اللعاب الب�سري يف تنظيف الأ�سطح القذرة.
الأ�سراليني على اجلائزة يف جمال  الباحثني  وح�سل فريق من 
ي�ستخدمون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  معظم  اأن  اإثباتهم  بعد  الأدب، 

منتجات "معقدة" ل يقومون بقراءة دليل التعليمات.

خطري  مبر�س  يجتمعن  ن�شاء   7
اإ�سابتهن  ب�سبب  الإن��رن��ت  على  ���س��داق��ة  بينهن  جمعت  بعدما 
زرع  لعمليات  جميعاً  خ�سعن  اأن  وبعد  الرئتني،  يف  بف�سل  جميعاً 
ناجحة اأنقذت حياتهن، التم �سمل �سبع ن�ساء بريطانيات لأول مرة 
تراوح  اللواتي  الن�ساء  وكانت  املقاهي.   اأح��د  يف  عاطفي  لقاء  يف 
اأع�ساء بعدما  22 و37 عاماً خ�سعن لعمليات زرع  اأعمارهن بني 

مت ت�سخي�س اإ�سابتهن مبر�س التليف الكي�سي. 
العائلة  دع���م  ع��ل��ى  ح�سلن  ال��ن�����س��اء  جميع  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
الإنرنت  عر  البع�س  بع�سهن  مع  التحدث  اأن  اإل  والأ�سدقاء، 
على  جمموعة  اأن�ساأن  بعدما  وخا�سة  املحنة،  جت��اوز  يف  �ساعدهن 

وات�س اآب واأطلقن عليها ا�سم "فتيات زرع الأع�ساء"
يذكر باأن القواعد ال�سارمة التي تطبق على الأ�سخا�س امل�سابني 
بالتليف الكي�سي، حالت دون متكن الن�ساء ال�سبعة من اأن يلتقني، اإل 
بعد خ�سوعهن جميعاً لعمليات زرع اأع�ساء، حيث بقيت �سداقتهن 

مقت�سرة على العامل الرقمي على مدى �سنوات طويلة.
من اجلدير بالذكر باأن ما ل يقل عن 10000 �سخ�س يف اململكة 
املتحدة يعانون من مر�س التليف الكي�سي الذي يوؤدي اإىل ان�سداد 
الرئتني باملخاط اللزج، مما يجعل عملية التنف�س �سعبة، ويرك 
املر�سى اأكرث عر�سة لاإ�سابة بالأمرا�س التي تهدد احلياة، وفق 

ما ورد يف �سحيفة مريور الريطانية.

جامعة تقدم �شهادة يف الألعاب
بات باإمكان املولعني باألعاب الفيديو اجلمع بني درا�ستهم وهوايتهم 
فريدة  فر�سة  لهم  تقدم  بريطانية  جامعة  خ��ال  من  املف�سلة، 
ت�سيت�س�سر  جامعة  وفتحت  ال��درو���س.  ا�ستذكار  م��ن  ب��دل  للعب 
الراغبني يف احل�سول على  اأمام  اأبوابها  بريطانيا،  �سرقي  جنوب 
درجة البكالريو�س يف جمال الألعاب الإلكرونية، بعد درا�سة ملدة 
3 �سنوات. و�سيتعني على الطاب ال�ستمتاع بالألعاب الإلكرونية، 
اأو ليجندز" و"بروجكت  "فيفا" و"كاونر �سرايك" و"ليغ  مثل 

كارز"، كجزء من ن�ساطهم العلمي للح�سول على ال�سهادة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هاتف قابل للطي يغني عن الكمبيوتر
اأعلنت �سركة "هواوي" ال�سينية عزمها طرح هاتف ذكي قابل للطي العام القادم، وذلك يف م�سعى ملجاراة "�سام�سونغ" 
التي ك�سفت هي الخرى عن م�سروع مماثل موؤخرا. وقال املدير التنفيذي ل�سركة "هواوي"، ريت�سارد يو، يف مقابلة 
مع �سحيفة "ذا بيلد" الأملانية، اإن الهاتف القابل للطي �سيكون جاهزا على الأرجح يف غ�سون �سنة واحدة. واأ�ساف 
اأن العمل جار يف الوقت احلايل على الهاتف املثري، لذلك لي�ست ثمة حاجة لنتظار مدة طويلة، وفق ما نقل موقع 
ال�سينية اأي تفا�سيل اأخرى ب�ساأن اجلهاز املرتقب الذي يرجح اأن يكون  ال�سركة  يك�سف م�سوؤول  اإنوايرر". ومل  "ذا 

�سبيها بن�سخة م�سغرة من احلا�سوب املحمول "الابتوب".
ويرى يو اأن النا�س ي�ستخدمون احلوا�سيب املحمولة حتى يومنا هذا لأن �سا�سات الهواتف ما تزال حمدودة امل�ساحة، 

وهذا ما �ستعمل "هواوي" على جتاوزه من خال �سا�سة قابلة للطي.
وجاء تاأكيد هواوي ب�سورة ر�سمية بعدما ذكرت �سائعات موؤخرا اأن ال�سركة ال�سينية تعكف على تطوير جهاز قابل 

للطي، لطرحه يف الأ�سواق مطلع العام املقبل.
وكان مدير ق�سم الهواتف الذكية يف "�سام�سونغ"، دي جي كوه، قد اأكد موؤخرا اأن ال�سركة الكورية اجلنوبية �ستطلق 
عما قريب هاتفا قابا للطي ي�ستطيع القيام بعمليات كثرية وهو يف حالة طي، لكن امل�ستخدم �سيحتاج اإىل جعله 
يف و�سع عادي كي يقراأ بع�س املعلومات على ال�سا�سة اأو يت�سفح الإنرنت. ووعد امل�سوؤول يف "�سام�سونغ" باأن يكون 
بالهاتف  �سبيها  للطي  والقابل  اجلديد  الهاتف  ج��اء  "لو  ق��ال:  حيث  ال�سوق،  يف  موجود  هو  عما  خمتلفا  اجلهاز 

اللوحي حلق للنا�س اأن يت�ساءلوا حول القيمة امل�سافة التي جاء بها، وما الذي يجعلهم يقبلون على �سرائه".
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رحيل اأيقونة الأغنية الأمازيغية
ت��ويف ال��ف��ن��ان اجل��زائ��ري ج��م��ال ع���ام، ال���ذي يعد اأه���ّم اأي��ق��ون��ات الأغنية 
الأمازيغية يف الباد. وتويف عام بعد �سراع طويل مع املر�س، مب�ست�سفى 

باري�س عن عمر ناهز 71 عاما، وفق ما ذكرت و�سائل اإعام جزائرية.
وكان الفنان الراحل قد ولد يف 26 يوليو 1947 بولية بجاية �سمال �سرقي 
اجلزائر. ويف 1962، التحق مبعهد بجاية لتعلم املو�سيقى، ثم انتقل بعدها 

اإىل العا�سمة اجلزائر، قبل اأن يغادر اإىل اخلارج.
ويف عام 1967، عندما كان يعمل يف م�سرح جيمناز بباري�س التقى الراحل 
ب�سخ�سيات معروفة يف الأغنية الفرن�سية على غرار جورج مو�ستاكي وليو 
فريي وبرنار لفيليي. واأ�سدر �سنة 1973 اأول األبوم له حتت عنوان "مارا-

اديوغال" )ا�سم اأمازيغي ومعناه بالعربية: عندما يعود(، كما اأ�سدر ثاين 
يف  �سليمان"  "�سي  األبوم  ثم   ،1978 الريح" يف  "اأحام  بعنوان  فني  عمل 
"غورايا"  عر  حقق   ،2001 ويف   .1985 "�ساليمو" يف  األبوم  ثم   ،1981
داخل  باهرا  جناحا  بوتلة  �سايف  اجل��زائ��ري  املو�سيقي  مع  امل�سرك  عمله 

اجلزائر وفرن�سا وخمتلف الدول الأوروبية، بح�سب موقع "ه�سري�س".
 2012 �سنة  اإخ��راج��ه  خ��ال  م��ن  ال�سينما،  ال��راح��ل يف جم��ال  ا�ستغل  كما 
لفيلم ق�سري عنونه ب�"املقعد العمومي"، نال عره عّدة جوائز، واألف اأي�سا 
املو�سيقى الت�سويرية لعدة اأفام روائية ووثائقية، وظهر كممثل يف اأكرث 

من 10 اأفام جزائرية وفرن�سية.

جنم كرة �شلة ُيبكي زوجته باعرتاف ال�341 امراأة
ال�����س��اب��ق جي�سون  يف م��وق��ف ���س��ادم، اع���رف جن��م ك���رة ال�سلة الأم���ريك���ي 
اأن يرتبط ر�سميا  ام��راأة قبل   341 باإقامته عاقات جن�سية مع  ماك�سييل 
امراأة   50 اأق��ام عاقات مع  باأنه  ب�سديقته احل�سناء براندي، كما اعرف 

خال بعد زواجه على مدى 9 �سنوات.
تلفزيوين  برنامج  خ��ال  ال�سابق  بي�ستونز"  نادي"ديرويت  جن��م  وق��ال 
الزوجة  جعل  مما  علمها،  دون  العاقات  تلك  اأق��ام  اأن��ه  زوجته  وبح�سور 

جته�س بالبكاء وت�سعر بخيبة اأمل.
ال�سابق،  النجم  فانزانت،  اإيانا  الزوجية  العاقات  خبرية  �ساألت  وعندما 
للهروب"،  اأ�سعى  "كنت  مقت�سبة،  ب��اإج��اب��ة  اكتفى  تلك  اأف��ع��ال��ه  �سبب  ع��ن 

بح�سب ما نقلت �سحيفة "ديلي ميل".
ملغادرة  و�سارعت  نف�سها،  تتمالك  الإجابة مل  تلك  الزوجة  �سمعت  وعندما 
برنامج "اأ�سلح حياتك" وهي تبكي بحرقة، وقد و�سفت كام زوجها باأنه 
ابنها  لأن  واإحباطها  براندي عن حزنها  مثري لا�سمئزاز. ولحقا عرت 
الوحيد )جي�سون جونيور( البالغ من العمر حاليا  6 �سنوات �سي�ساهد هذا 
اأ�سباب  يقدم  اأن  دون  باخليانة  واعرافه  وال��ده  لكام  وي�ستمع  الرنامج 
عليه  وال��ده  اعرافات  توؤثر  اأن  ب�سدة  "اأخاف  مو�سحة:  لأفعاله،  وجيهة 

وترك اآثار �سلبية".

ميجان ماركل تدعم 
م�شروعا خرييا للطهي 
ق����دم����ت م���ي���ج���ان م�����ارك�����ل دوق�����ة 
���س��ا���س��ك�����س وزوج�������ة ح��ف��ي��د ملكة 
ب��ري��ط��ان��ي��ا دع��م��ه��ا ل��ك��ت��اب طهي 
جديد يهدف للم�ساعدة يف متويل 
كارثة  اأع���ق���اب  يف  ط��ه��ي  م�����س��روع 
وقعت  التي  جرينفيل  ب��رج  حريق 
يف لندن واأودت بحياة 71 �سخ�سا.

احلب(  )جمتمع  م�سروع  وتاأ�س�س 
املا�سي على يد جمموعة  ال�سيف 
م����ن ال���ن�������س���اء ي��ب��ح��ث��ن ع����ن مكان 
لإع����داد وج��ب��ات ط��ازج��ة لأ�سرهن 
واأ������س�����دق�����ائ�����ه�����ن ب����ع����د احل����ري����ق 
ال�سكان  م��ب��ن��ى  ع��ل��ى  اأت�����ى  ال�����ذي 
طابقا   24 من  املكون  الجتماعي 

يف غرب لندن.
و�سي�ستخدم الكتاب اجلديد "معا: 
اأور  )ت����وج����ذر:  للطهي"  ك��ت��اب��ن��ا 
تو�سيع  بوك( يف  كوميونيتي كوك 
 50 الكتاب  وي�سم  امل�سروع.  نطاق 
م�ستخدمي  خم��ت��ل��ف  م��ن  و���س��ف��ة 
املطبخ امل�سرك ملركز املنار للراث 
الثقايف الإ�سامي. وكتبت ميجان 
التي زارت املطبخ للمرة الأوىل يف 
بعدة  وقامت  الثاين  كانون  يناير 
زيارات خا�سة بعد ذلك، يف مقدمة 
باأنني  الفور  على  "�سعرت  الكتاب 
املجتمعي..  املطبخ  بهذا  مرتبطة 
الن�ساء  ف��ي��ه  ت�����س��ح��ك  م��ك��ان  اإن����ه 
معا".  وت���ط���ه���و  وت���ب���ك���ي  وحت������زن 
الثقافية  الهويات  "متازج  وتابعت 
م�ساحة  يخلق  واح���د  �سقف  حت��ت 
يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة..  ب��احل��ي��اة  لل�سعور 
العاملية  ب��احل��اج��ة  اأب�����س��ط ���س��وره��ا 
ل��ل��ت��وا���س��ل وال���راح���م وال�����ود من 
خال الطعام يف ال�سراء وال�سراء.. 

وهو �سعور نتفهمه جميعا".

وات�شاب الأ�شود قادم
ذكرت  م�ستخدميه،  لإر���س��اء  جديد  م�سعى  يف 
ال�سهري  الرا�سل  تطبيق  اأن  اإعامية  تقارير 
جديدة،  ميزة  توفري  على  �سيعمل  "وات�ساب" 
اأخرى  تطبيقات  يف  ا�ستح�سانا  لق��ت  واأن  �سبق 

مثل يوتويب وتوتري.
وت��ت��ج��ل��ى امل���ي���زة اجل���دي���دة امل��ت��وق��ع��ة يف توفري 
 Dark( امل��ظ��ل��م اأو  الأ����س���ود  ال��ن��م��وذج  و���س��ع��ي��ة 
جاذبية  اأك�������رث  ال���ت���ط���ب���ي���ق  جل���ع���ل   )Mode
 "wccftech" موقع  وبح�سب  للم�ستخدمني. 
الو�سعية  امل���زاي���ا يف  م���ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  ف����اإن 
املظلمة، فهي توفر من طاقة بطارية الهاتف، اإذ 
الطاقة  املزيد من  اإىل   OLED �سا�سات  حتتاج 

ب�سبب الألوان على العك�س اللون الأ�سود.
جيدة  ���س��ت��ك��ون  اجل����دي����دة  ال��و���س��ع��ي��ة  اأن  ك��م��ا 
اأن  حيث  ال��ل��ي��ل،  يف  التطبيق  ا���س��ت��خ��دام  خ��ال 
الرتياح  ع��دم  ي�سبب  ال�ساطعة  ال�سا�سة  وه��ج 
املعتمة،  الأماكن  اأو يف  الليل  للم�ستخدم خال 
ناهيك عن اأن الو�سعية املظلمة متنح خ�سو�سية 

اأكرث للم�ستخدم.

يورو ملن يثبت  اآلف   10
امتالكه قوى خارقة

اإذا كنت تعتقد اأنك �ساحب قدرات خارقة، مثل حتريك 
على  ال��ع��ث��ور  اأو  ف��ق��ط،  العقل  ق��وى  با�ستخدام  الأ���س��ي��اء 
اأو تبادل الأفكار  مكامن املاء با�ستخدام ق�سيب معدين، 
املحظوظني  اأح��د  تكون  فرمبا  م��ا،  �سخ�س  مع  بعد  عن 

للح�سول على مكافاأة ت�سل اإىل 10 اآلف يورو.
الفيزياء،  ع��ل��م��اء  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�سم  جمعية  وت��ق��ول 
اإن الذين  الأمل������ان،  ال��ن��ف�����س  وع��ل��م��اء الأح����ي����اء، وع��ل��م��اء 
يدعون اأن لديهم قدرات خارقة مثل التحريك الذهني، 
اأوالتخاطر، اأو التكهن، ل ينبغي التعامل معهم باعتبارهم 
م�سعوذين، بل يجب درا�سة حالتهم وال�سماح لهم باإثبات 

هذه املقدرات يف ظروف املختر التي يتم التحكم بها.
اإىل جامعة  امل��ر���س��ح��ني  ال��ب��اح��ث��ون  ي��دع��و  ع����ام،  ك��ل  ويف 
ب��اأمل��ان��ي��ا، لإظهار  ف��ورت�����س��ب��ورغ، يف م��دي��ن��ة ف��ورت�����س��ب��ورغ 
 11.7( ي��ورو  اآلف   10 بجائزة  والفوز  اخلارقة،  قواهم 
60 �سخ�ساً يف ال�سنوات  اأك��رث من  األ��ف دولر(.  واختر 
على  احل�سول  م��ن  يتمكن  مل  منهم  اأي���اً  لكن  الأخ����رية، 

اجلائزة، ح�سب موقع اأوديتي �سنرال.
وي��ق��ول راي���رن وول����ف، ال��ب��اح��ث الإدراك������ي، امل�����س��رف على 
هنا  "ل�سنا  فورت�سبورغ:  ال�سنوية يف جامعة  الفحو�سات 
لن�سخر من الآخرين، نريد فقط اأن نظهر اأن العديد من 

هذه الدعاءات، جمرد هراء".
الذين  اأن  يعني  ل  بالهراء،  الدع���اءات  ه��ذه  و�سف  لكن 
يتقدمون لها  خمادعون بال�سرورة، حيث يدرك وولف 
وزماوؤه اأن معظم املر�سحني يعتقدون بالفعل اأن لديهم 

هذه القدرات اخلا�سة التي ل ي�ستطيع العلم تف�سريها.

�شرطي ينقذ قطا من املوت
جنح رجل �سرطة يف تايوان، يف اإنقاذ قط �سغري �سدمته 
الرئوي"عندما  القلبي  "الإنعا�س  عملية  باإجراء  �سيارة، 

كان على و�سك لفظ اأنفا�سه الأخرية.
رث على القط ال�سغري املرقط على قارعة الطريق من  وعمُ
تايوان،  ببلدة غربي  �سكني  الأ�سخا�س يف حي  اأحد  قبل 

ح�سب ما ذكر موقع "ديلي ميل".
ال�سرطي  اإىل  باأخذه  القط  الذي عرث على  الرجل  وقام 
الذي كان خارج اخلدمة، ويقيم يف مكان قريب، حيث قام 

بدوره باأخذه اإىل مركز ال�سرطة.
وكان احليوان يبدو وكاأنه يلفظ اأنفا�سه الأخرية، عندما 
قرر ال�سرطي يل �سني الت�سال ب�سديقه البيطري، الذي 

�سرح له عر الهاتف ما يجب القيام به.
ال�سحيفة  ن�����س��رت��ه  ال������ذي  ال���ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  واأظ����ه����ر 
الريطانية يل وهو يقوم بتدليك �سدر القط، ويجري 
البيطري،  لتعليمات  وفقا  ال��رئ��وي  القلبي  الإنعا�س  له 

حتى متكن من روؤية الدماء تتدفق من اأنفه.
واأكد مكتب حماية احليوانات يف مقاطعة مياو، اأن القط 
مل يعاين من اأي ك�سور يف العظام، لفتا اإىل اأنه مل يكن 

لينجو بدون م�ساعدة ال�سرطي.
الرو�صي األيك�صي كول�صنيكوف ي�صتعر�س خالل األعاب املوتوكرو�س احلر )ريد ُبل اإف اإم اإك�س جام�س( يف 

العا�صمة الكازاخ�صتانية اأملاتي ، كازاخ�صتان. )رويرتز(

هذا ما اأخفته اأبل 
اأثناء اإطالق اآيفون 
الأمريكية  اأب������ل  ����س���رك���ة  ك�����س��ف��ت 
الأ�سبوع املا�سي عن هواتف اآيفون 
�ستكون  التي  اجل��دي��دة   XRو  XS
املزدوجة،  ال�سريحة  مبيزة  م��زودة 
مهما  �سيئا  اأخ��ف��ت  ال�����س��رك��ة  ل��ك��ن 
امليزة.  ه����ذه  ب��خ�����س��و���س  ل��ل��غ��اي��ة 
من  اأك�����رث  م��ن��ذ  الأوىل  ول���ل���م���رة 
ع��ق��د، اأط��ل��ق��ت ���س��رك��ة اأب���ل هواتف 
اآي���ف���ون م����زودة ب�����س��ري��ح��ت��ني، لكن 
ه��ذه امل��ي��زة ل��ن ت��ك��ون متاحة على 
فكرة  يف  ال�سركة  تعتمد  اإذ  الفور. 
 eSIM تقنية  ع��ل��ى  ال�سريحتني 
التي تولد �سريحتني افرا�سيتني 
اعتمادا على �سريحة واحدة فعليا. 
ومل تذكر اأبل يف املوؤمتر ال�سحفي 
تعمل  ل���ن  ال�����س��ري��ح��ت��ني  م��ي��زة  اأن 
ع���ل���ى ه����وات����ف اآي����ف����ون اجل���دي���دة 
واأنها  الأ����س���واق،  ت��وف��ره��ا يف  ع��ن��د 
�سركات  م���ع  تن�سيق  اإىل  ب��ح��اج��ة 
ونوهت  ل��ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا.  الت�������س���الت 
ال�سركة الأمريكية على �سفحاتها 
ميزة  ت��ف��ع��ي��ل  اأن  الإن�����رن�����ت  يف 
ال�سريحة املزدوجة �سيتوفر لحقا 
الذي   iOS 12 لنظام  حتديث  يف 

�سي�سدر ر�سميا يف 17 �سبتمر.

رئي�س وزراء يكن�س 
الهندي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ����س���ارك 
ناريندرا مودي، يف تنظيف مدر�سة 
حملة  اإط���ار  يف  نيودلهي،  مبدينة 
نظافة �سملت جميع اأنحاء الباد، 

مبنا�سبة اليوم العاملي للنظافة.
امل��خ��ل��ف��ات وكن�س  وال��ت��ق��ط م����ودي 
اأمام ع�سرات  فناء مدر�سة ثانوية، 
ال��ت��ام��ي��ذ ال��ذي��ن جت��م��ع��وا حوله 
وهتفوا له، ح�سب ما ذكرت وكالة 

رويرز.

كيف تت�شكل الأعا�شري املدّمرة؟
ارت���ف���اع درج����ة ح����رارة امل��ي��اه يف امل��ح��ي��ط��ات يعتر 
موؤ�سرا خطريا للغاية بالن�سبة للعلماء، اإذ اإنه ي�سي 
باأن اإع�سارا مدمرا يف طور التكّون، فكيف حتدث 

هذه الظاهرة، التي تدمر املدن وت�سّرد املايني؟
وتت�سدر و�سائل الإعام  يف الأيام الأخرية، اأخبار 
اإع�سارين، وهما "فلورن�س" الذي ي�سرب وليتي 
قتل  حيث  الأمريكيتني،  كارولينا  و�ساوث  ن��ورث 
 700 اأكرث من  الكهرباء عن  اأ�سخا�س وقطعت   8

األف منزل.
"مانكوت"  الثاين  الإع�سار  قتل  اآ�سيا  �سرقي  ويف 
50 �سخ�سا يف الفلبني واأث��ار فو�سى يف  اأك��رث من 

هونغ كونغ، ويتجه اإىل جنوبي ال�سني.
مراحل  خم�س   اإن�سايدر"  "بيزن�س  موقع  و���س��رد 
يت�سكل  ال��ذي  الإع�سار  ت�سكل  اإىل  ت��وؤدي  اأ�سا�سية 
هي  واخلطوات  البحار،  ل  املحيطات  فوق  ح�سرا 

على النحو التايل:
الأمر  ال��رط��وب��ة،  وترتفع  ال��داف��ئ  امل��اء  يتبخر   .1

اإن  العلماء  وي��ق��ول  رع��دي��ة.  عا�سفة  يخلق  ال��ذي 
درج��ة مئوية كاف   27 اإىل  املحيطات  ارتفاع مياه 

لتهيئة الأجواء لاإع�سار.
ع��ل��ى ����س���ورة دوام������ة، ويرافق  ري����اح  ت��ت�����س��ك��ل   .2
ذلك مع ت�سكل نظام �سغط منخف�س على �سطح 

املحيط.
اأع���ل���ى فوق  ت��ت�����س��ك��ل غ���ي���وم يف ط��ب��ق��ة ج���وي���ة   .3

املحيط.
4. تبداأ العا�سفة يف الدوران عك�س عقارب ال�ساعة 
يف  موقعها  على  بناء  ال�ساعة  عقارب  اجت��اه  يف  اأو 
الكرة الأر�سية، وعندما تدور الرياح ب�سرعة 119 
الفئة  م��ن  الإع�����س��ار  ي��ول��د  ال�ساعة  يف  كيلومرا 
اإىل  ت�سل  ه��ي  الأق����وى  الأع��ا���س��ري  ل��ك��ن  الأوىل، 

الدرجة الثالثة.
5. وعندما متر العا�سفة فوق الأر�س، تقل ن�سبة 
ال��ذي ي��وؤدي اإىل  الرطوبة واحل���رارة فيها، الأم��ر 

تراجع العا�سفة تدريجيا.

كيم كاردا�شيان متهمة 
بال�شرقة

اأطلقت جنمة تلفزيون الواقع  كيم كاردا�سيان  حملتها الدعائية الأخرية ملجموعتها 
ت  اإّل اأنها تلقَّ اجلديدة من اأحمر ال�سفاه KKW Beauty يوم اخلمي�س املا�سي، 

انتقاًدا كبرًيا وموجة غا�سبة من قبل مناف�ستها.
كاردا�سيان  كيم  مناف�ستها  ه��رني  تانايا  الأمريكية  املجوهرات  م�سممة  انتقدت 
ت�ساميم  ملكية  ح��ق��وق  ب�سرقة  اإي��اه��م��ا  متهمًة  ه��اي��د  م��ارك��و���س  ال�سهري  وامل�����س��ور 
جموهراتها واملفهوم العام لها، بعد ن�سر "كيم" �سور حملتها الدعائية ملجموعتها 
امل�سممة  التي ن�سرتها  التي تت�سابه بال�سور   Classic Blossom Collection
اأ�سنانها بل�سانها،  منذ عامني. وتظهر كيم كاردا�سيان يف ال�سور مثرية وهي تلعق 

زيَّنة بحلقة دائرية. بينما �سفتها ال�سفلية ممُ


