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دي�صمرب بدء امتحانات الف�صل الأول  4
اعتماد الربجمة الزمنية المتحانات 

الف�سول الدرا�سية الثالثة
•• دبي – حم�شن را�شد

الف�صول  لإمتحانات  الزمنية  الربجمة  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
الدرا�صية الثالثة للعام الأكادميي 2018ـ 2019 ، حمددة 182 يوماً 
للتمدر�س على مدار العام الدرا�صي مت�صمنة اأيام المتحانات ، واأو�صحت 
الــذي ح�صلت  التقييم  ل�صيا�صة  التنفيذية  الجـــراءات  الـــوزارة يف منــوذج 
“الفجر” على ن�صخة منه اأن موعد بدء امتحانات الف�صل الدرا�صي الأول 
يف الرابع من دي�صمرب املقبل، على اأن تعلن النتائج يف 20 من ال�صهر ذاته.

الدرا�صي  بالف�صل  دوامــهــم  الطلبة  يبداأ  اأن  املقرر  فمن  للنموذج  ووفقا 
الثاين يف ال�صاد�س من يناير املقبل، على اأن تبداأ امتحانات نهاية الف�صل 
يف  24 مار�س 2019 ، وحددت الــوزارة تاريخ 23 يونية املقبل موعدا 
لبدء امتحانات نهاية الف�صل الدرا�صي الثالث على م�صتوى الدولة، على 

اأن تعلن النتائج يف احلادي ع�صر من يوليو املقبل.   )التفا�صيل �س3(

مدير العمليات االإن�سانية لدولة االإمارات يف 
اليمن يلتقي ممثلي املنظمات االإغاثية الدولية

•• عدن-وام: 

يف  الإمــــارات  لــدولــة  الإن�صانية  العمليات  مــديــر  الكعبي  �صعيد  التقى 
ال�صاحة  على  العاملة  الدولية  الإغاثية  املنظمات  من  عدد  مع  اليمن 
اليمنية وذلك يف مكتب تن�صيق ال�صوؤون الإن�صانية التابع لالأمم املتحدة 
الو�صع  دعــم  اآليات  بحث  اللقاء  عــدن. ومت خــالل  املوؤقتة  العا�صمة  يف 
الإن�صاين الراهن يف املحافظات اليمنية املحررة.   )التفا�صيل �س10(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله امل�صاركني يف »ندوة حتالف عا�صفة الفكر«     )وام(

ا�صتقبل وزير املالية النم�صاوي ورئي�س الربملان العربي وامل�صاركني يف » ندوة حتالف عا�صفة الفكر« 

حممد بن زايد: امل�ستقبل يعتمد على مواكبة التطور التكنولوجي

برعاية ويل عهد اأبوظبي 
انطالق فعاليات الدورة الثانية من 

جمل�س حممد بن زايد الأجيال امل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بــن  حممد  جمل�س  مــن  الثانية  الــــدورة  فعاليات  امــ�ــس  انطلقت 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  التي تعقد حتت رعاية �صاحب  امل�صتقبل  لأجيال 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
وت�صتمر ملدة يومني مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س وذلك حتت �صعار 

الغد«. بقادة  يلتقون  اليوم  “ قادة 
اآل  زايــد  بــن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  ..الــفــريــق  الأول  الــيــوم  فعاليات  ح�صر 
الدكتور  ومــعــايل  الداخلية  وزيــر  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية ومعايل ح�صني 
اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل نورة بنت حممد  بن 

الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة.             )التفا�صيل �س10(

م�سوؤولون وخرباء ي�سيدون بتجربة االإمارات امللهمة 
يف مواكبة تكنولوجيا الع�سر وا�ستيعاب اأدواتها

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت مبركز الإمارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية يف اأبوظبي 
الفكر(  عا�صفة  )حتالف  ندوة  من  ال�صابعة  الن�صخة  فعاليات  ام�س-   -
التي تقام حتت عنوان: امل�صتقبل العربي يف ع�صر التكنولوجيا  وت�صتمر 

حتى اليوم  الثالثاء.
�صلطان  بن  زايــد  ال�صيخ  قاعة  ت�صت�صيفها  التي   - الندوة  افتتاح  ح�صر 
اآل نهيان مبقر املركز - معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�صامح، ومعايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�صوؤون الدفاع.
)التفا�صيل �س3(

•• اأبوظبي- وام: 

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القدرة  مدى  على  يعتمد  امل�صتقبل  اأن   .. امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
العامل  اإن  وقال  املجالت..  التكنولوجي يف خمتلف  التطور  مواكبة  على 
العربي بحاجة اإىل ال�صتثمار ب�صكل اأكرب يف جمال التكنولوجيا ــ خا�صة 
ـ اإذا ما اأردنا  الذكاء ال�صطناعي الذي يتزايد اهتمام العامل به ب�صكل كبريـ 

بالفعل اأن ن�صمن م�صتقبال واعدا وم�صتداما لالأجيال احلالية و املقبلة.
يف  البحر  ق�صر  يف  جمل�صه  يف  ــــ  امــ�ــس  �صموه  ا�صتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 

اأبوظبي ـــ وفد )حتالف عا�صفة الفكر( 
اآل نهيان  من جهة اخرى ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
ام�س يف جمل�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
النم�صا  جمهورية  يف  املالية  وزيــر  لوغري  هارتويغ  معايل  البحر  ق�صر 

ال�صديقة.                      )التفا�صيل �س2(

االإرهابي امل�سري ع�سماوي يف قب�سة اجلي�س الليبي

اأحكام بالإعدام واملوؤبد يف ق�صية »ولية اجليزة«

مقتل 52 اإرهابيا يف �سيناء

•• طرابل�س-وكاالت:

قال م�صدر ع�صكري ليبي، ام�س الثنني، اإن اجلي�س 
ه�صام  امل�صري  الإرهابي  على  القب�س  األقى  الوطني 

ع�صماوي، يف مدينة درنة �صرقي ليبيا.
واأو�صح الناطق با�صم اجلي�س الوطني الليبي العميد 
اإن ع�صماوي  اأحمد امل�صماري لـ”�صكاي نيوز عربية”، 
�صقط يف يد اجلي�س فجر الثنني بالتوقيت املحلي، 

يف عملية اأمنية يف درنة.
وقــالــت غــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة الــتــابــعــة للجي�س 
اإن ع�صماوي قب�س عليه يف حي املغار، وكان  الليبي، 
لأن  تفجريه  ي�صتطع  مل  لكنه  نا�صفا  حزاما  يرتدي 

عملية القب�س عليه كانت مفاجاأة بالن�صبة له.
على  القب�س  اإلــقــاء  م�صري  ع�صكري  م�صدر  واأكـــد 

ع�صماوي.
برفقته  كان  ع�صماوي،  على  القب�س  عملية  وخــالل 
مــن مدينة  وليبي  عــلــي،  بــهــاء  يــدعــى  اآخـــر  م�صري 

بنغازي هو مرعي زغبية.
باأعمال  ل�صلوعه  مــ�ــصــر  يف  مــطــلــوب  والــعــ�ــصــمــاوي 
اإرهابية بعد انتمائه جلماعة “اأن�صار بيت املقد�س”، 
كانت اأبرزها حماولة اغتيال وزير الداخلية ال�صابق 

يف �صبتمرب 2013.

اأهايل خمطوفات ال�صويداء: النظام غري جاد يف الإفراج عنهن
املعار�سة تنهي �سحب �سالحها من اإدلب

•• عوا�شم-وكاالت:

اأنهت الف�صائل املعار�صة ال�صورية ام�س الإثنني �صحب �صالحها الثقيل 
من حمافظة اإدلب مع اقرتاب انتهاء املهلة التي حددتها مو�صكو واأنقرة 
ملا  وفقا  الأربــعــاء،  يــوم غد  وهــي  فيها  ال�صالح  لإقــامــة منطقة منزوعة 

اأفادت وكالة اأنباء الأنا�صول احلكومية لرتكية.
الف�صائل  مــن  عـــدداً  ت�صم  والــتــي  للتحرير  الوطنية  اجلبهة  واأعــلــنــت 
القريبة من تركيا اأبرزها حركة اأحرار ال�صام وحركة نور الدين الزنكي 
مت  التي  املناطق  مــن  الثقيل  ال�صالح  ب�صحب  بـــداأت  اأنــهــا  ال�صام  وفيلق 
التفاق عليها بني رو�صيا وتركيا، يف خطوة اأوىل نحو تطبيق هذه املبادرة 

املف�صلية بالن�صبة لآخر معقل للف�صائل املعار�صة واجلهادية يف �صوريا.
قبل  من  اأ�صرهن  مت  اللواتي  ال�صويداء  خمتطفات  اأزمــة  وت�صتمر  هــذا 
25 يوليو من العام اجلــاري دون  مقاتلي تنظيم )داع�س( الرهابي يف 
تـــزداد خمــاوف ذويــهــن يف ظل  حــلــوٍل تف�صي لإطـــالق �صراحهن، بينما 

اإعدام التنظيم لإحداهن، وهي ال�صابة ثروت اأبو عّمار الأ�صبوع املا�صي.
املتلكئة  ال�صوري  النظام  حمــاولت  من  املختطفات  ذوي  بع�س  وي�صكو 
لالإفراج عنهن، اإذ يتهمونه بـ الكذب، يف اإ�صارة منهم لعدم تنفيذ النظام 
اأ�صرى  لوعوده التي اأطلقها يف هذا امللف. وكان من املقرر مبادلة ن�صاء 
ال�صويداء،  ال�صوري مبختطفات  النظام  �صجون  )داع�س( يف  تنظيم  من 
لكن على ما يبدو اأن النظام قد احتفظ بالداع�صيات ل�صفقٍة اأخرى، دون 

الهتمام بحياة خمطوفات ال�صويداء والقلق اّلذي يعي�صه ذووهن.

•• القاهرة-وكاالت:

الثنني،  ام�س  م�صر،  يف  الع�صكرية  املحكمة  ق�صت 
باإعدام 4 متهمني، وال�صجن املوؤبد لـ17، وبراءة 16 
)ولية  با�صم  اإعالميا  املعروفة  الق�صية  يف  اآخرين، 

اجليزة(.
وحكمت املحكمة باإجماع الآراء على معاقبة املتهمني 
حممد ن�صر الليثي واإبراهيم وجمعة �صعبان وح�صن 

اإبراهيم، بالإعدام �صنقا.
املوؤبد  بال�صجن  اآخرين   17 اأي�صا  املحكمة  وعاقبت 
كما  هاربني،   7 بينهم  من  متفاوتة،  ملــدد  ح�صوريا، 
بينهم متهم  اإليهم من  ن�صب  16 متهما مما  بــّراأت 

هارب.

الأجهزة  اأعلنت  بالف�صل،  بــاءت  التي  املحاولة  وبعد 
امل�صرية، للمرة الأوىل، اأن اأحد خمططي العملية هو 

ه�صام ع�صماوي، ال�صابط ال�صابق ب�صالح ال�صاعقة.
وكانت اآخر عملية اإرهابية لع�صماوي، قبل هروبه اإىل 

ليبيا، الهجوم على دورية اأمنية يف اأكتوبر 2017.

كما األزمت املحكمة 9 متهمني برد قيمة ما اأحدثوه 
مــن تــخــريــب، واأ�ـــصـــرار اأحلــقــت بــ�ــصــيــارات ال�صرطة 

والطرق واجل�صور.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمني عدة تهم، 
على راأ�صها الن�صمام جلماعة اإرهابية، وتويل قيادة 
اأ�صلحة وذخائر،  داع�س، وحيازة  لتنظيم  تابعة  خلية 
وت�صنيع مفرقعات وحيازة مواد مفرقعات، وتخريب 
وقتل  الــعــامــة،  للمنفعة  خم�ص�صة  حكومية  مــبــان 

و�صروع يف القتل.
ويف تطور اآخر، اأعلن اجلي�س امل�صري، ام�س الثنني، 
مقتل 52 اإرهابيا ب�صيناء، يف اإطار عمليته الع�صكرية 
الوا�صعة �صد تنظيم داع�س يف �صيناء، والتي بداأها يف 

فرباير املا�صي.

هيئة الدفاع تطالب وحتذر

الإرهابي ه�صام ع�صماوي بعد القب�س عليه يف درنة الليبية

�صجون حوثية �صرية ل�صتيعاب »خمتطفني جدد«

التحالف يدمر خمزنا لل�سواريخ البالي�ستية يف حجة

هيئة الدفاع �صُتقا�صي حركة النه�صة:
تون�س: النيابة العمومية تتكّفل مبلف اجلهاز ال�سري

•• الفجر - تون�س - خا�س

�صهد ملف التنظيم ال�صري وعالقته باغتيال ال�صيا�صيني �صكري بلعيد 
وحممد الرباهمي تطورا جديدا. فبعد ان دعت عديد الأطراف، النيابة 
اأكد  املُقّدمة،  اإىل التحرك وفتح حتقيق ق�صائي يف املعطيات  العمومية 
ال�صليطي،  �صفيان  الرهـــاب  ملكافحة  الق�صائي  القطب  با�صم  الناطق 
اأذنت  بتون�س  البتدائية  باملحكمة  العمومية  النيابة  اأن  الثنني،  اأم�س 
باإجراء الأبحاث الالزمة حول املعطيات التي قّدمتها هيئة الدفاع عن 
ال�صهيدين �صكري بلعيد وحممد الرباهمي خالل ندوة �صحفية عقدتها 
اجلبهة ال�صعبية يوم 2 اأكتوبر اجلاري.                  )التفا�صيل �س13(

•• اليمن-وكاالت:

ر�صدت كامريا “احلدث” تدمري طريان التحالف خمزناً 
لل�صواريخ البالي�صتية، حاولت امليلي�صيات احلوثية اإخفاءه 

قبالة مثلث عاهم يف حجة.
هذه ال�صواريخ كانت تطلقها امليلي�صيات على املناطق الآهلة 

بال�صكان داخل اليمن كما املناطق احلدودية ال�صعودية.
تقدمه  ملوا�صلة  طريقاً  اليمني  للجي�س  التحالف  واأمـــن 
اإ�صتخدم  بعدما  امليلي�صيات،  مــن  مهمة  مــواقــع  واإ�ــصــتــعــادة 

احلوثيون املدنيني دروعاً ب�صرية.
احلوثيني  مــن  الع�صرات  قتل  عــن  اأ�صفرت  العمليات  هــذه 

خالل اليوميني املا�صيني.
اآليات  ا�صتهداف  التحالف  بدعم  اليمني  اجلي�س  ويوا�صل 
ع�صوائي،  ب�صكل  تتمركز  اأ�صبحت  التي  احلوثيني  ودبابات 

بعد �صل�صلة خ�صائر كبرية تتكبدها كل يوم.

القليلة  الأيــام  للمنازل خالل  واقتحام  دهم  وبعد عمليات 
املا�صية يف العا�صمة اليمنية، ا�صتحدثت ميلي�صيات احلوثي 
من  الع�صرات  ل�صتيعاب  جديدة  �صرية  �صجونا  الإيــرانــيــة 

�صحايا عمليات اخلطف الأخرية.
اأن امليلي�صيات اأن�صاأت �صجنا داخل مع�صكر  واأفادت م�صادر”، 
48 يف �صنعاء، الذي يحتله املتمردون منذ انقالبهم على 

ال�صرعية.
املختطفني،  بع�صرات  يكتظ  ال�صجن  اأن  املــ�ــصــادر  واأكــــدت 
يتعر�صون ملعاملة قا�صية، يف حماولة لإرغامهم على الإدلء 

باعرتافات بتهم األ�صقتها بهم امليلي�صيات.
اآلف   5 اأكــر من  اأرقــام منظمات حقوقية، هناك  وح�صب 
�صجون  يف  وح�صي  وتــعــذيــب  لنــتــهــاكــات  يتعر�صون  ميني 
اأكرب  احلقيقي  الرقم  اأن  يعتقد  لكن  احلوثية،  امليلي�صيات 

من ذلك بكثري.
احلقوقية  املنظمات  التقوا  ممــن  ال�صجناء  جميع  ويــقــول 

للتعذيب  يتعر�س  �صخ�س مل  اإنــه ل يوجد  النا�صطني،  اأو 
اأو  اأطــرافــه  بــرتت  داخــل معتقالت احلوثيني، ومنهم من 

فقد ب�صره.
وعلى وقع هذه النتهاكات اخلطرية، تويف اأكر من 120 
�صخ�صا داخل �صجون احلوثي، ح�صب اإح�صاء حديث اأجرته 

منظمات معنية بحقوق الإن�صان.
مناطق  يف  العمل  املنظمات  تلك  مثل  على  ال�صعب  ومــن 
الأرقـــــــام  فـــــــاإن  لذلك  اليمن،  داخــل  احلوثيني  �صـــــيطرة 
من  قليال  جـــزءا  تــكــون  مــا  عـــــــــــادة  عليها  حت�صل  الــتــي 

الواقع.
الــيــمــن عام  الــ�ــصــرعــيــة يف  ال�صلطة  انــقــالبــهــم عــلــى  ومــنــذ 
اعتقالت  حــمــالت  احلــوثــي  ميلي�صيات  اأطــلــقــت   ،2014
وا�صعة ا�صتهدفت النا�صطني املناه�صني لالنقالب، �صرعان 
ما ات�صعت لت�صمل �صحفيني وحمامني واأطباء واأكادمييني 

حظر وموظفني، ممن ل يظهرون الولء لهم. قر�سنة  حماولة  رو�سيا: 
تفاهم«  »���س��وء  الكيميائي 

 •• مو�شكو-اأ ف ب:
اأرادت  تكون  اأن  اأمــ�ــس  رو�صيا  نفت 
قر�صنة معلومات املنظمة الدولية 
الكيميائية،  الأ�ـــصـــلـــحـــة  حلـــظـــر 
اأ�صخا�س يف  اأربعة  اإبعاد  اأن  موؤكدة 
ني�صان ابريل املا�صي قالت هولندا 
نــاجــم عن  رو�ـــس،  اأنــهــم جوا�صي�س 
ول ي�صتند اىل اي  “�صوء تفاهم” 

دليل.
بــاأجــواء احلرب  اأجــواء �صبيهة  ويف 
الباردة منذ ت�صميم العميل الرو�صي 
�صكريبال  �صريغي  املــزدوج  ال�صابق 
يف اآذار مار�س، اتهم عدد كبري من 
ال�صبوع  مو�صكو  الغربية  البلدان 
ن�صقت جمموعة من  باأنها  املا�صي 
العاملية.  اللــكــرتونــيــة  الــهــجــمــات 
اللكرتونية  الهجمات  هــذه  ومــن 
الدولية  املنظمة  قر�صنة  حماولة 
الكيميائية،  ال�ـــصـــلـــحـــة  حلـــظـــر 
اأوقف ب�صببها اربعة من املواطنني 
الـــرو�ـــس يــحــمــلــون جــــــوازات �صفر 
لال�صتباه  واأبــعــدوا،  ديبلوما�صية، 
لال�صتخبارات  عـــمـــالء  انـــهـــم  يف 

الع�صكرية الرو�صية.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
دبي للتخ�س�سات الطبية يدرب 400 طبيب يف 15 تخ�س�سا

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س الربملان العربي حممد بن زايد يبحث مع وزير املالية النم�ساوي عالقات ال�سداقة والتعاون بني البلدين

حممد بن زايد ي�ستقبل االأمني العام للمجل�س القومي امل�سري لرعاية اأ�سر ال�سهداءحممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س جمل�س اإدارة �سركة »بيكر هيوز «االأمريكية

الوطني لالأر�ساد ي�ستبعد تاأثر الدولة ب�سكل 
مبا�سر بالعا�سفة »لبان« خالل ال� 4 اأيام القادمة •• دبي-وام:

400 طبيب  اأكــر من  اإن  بدبي  ال�صحة  قالت هيئة 
الطبية”  للتخ�ص�صات  دبــي  “برنامج  مــن  ا�صتفادوا 
الذي انطلق عام 1993 بـ 4 تخ�ص�صات طبية و�صلت 

خالل العام اجلاري اإىل 15 تخ�ص�صا.
امل�صار  وتــــوفــــري  تـــاأهـــيـــل  اإىل  الــــربنــــامــــج  ويــــهــــدف 
بني  والــربــط  التخرج  حديثي  لالأطباء  التخ�ص�صي 
املـــهـــن الطبية  الـــدرا�ـــصـــة اجلــامــعــيــة الــطــبــيــة وبــــني 
املتخ�ص�صة ومبا ي�صاهم يف تهيئة كوادر طبية موؤهلة 
ومتخ�ص�صة متار�س العمل الطبي وفق اأحدث املعايري 

الطبية العاملية.

الطبي  التعليم  اإدارة  مديرة  ال�صويدي  اآمنة  واأكـــدت 
والأبحاث بالإنابة على اأهمية برنامج دبي للتخ�ص�صات 
الطبي  للتدريب  متكاماًل  نظاماً  يعد  الــذي  الطبية 
يتمكن من خالله الطبيب حديث التخرج من اكت�صاب 
يف  متخ�ص�صا  لي�صبح  توؤهله  التي  الــالزمــة  املــهــارات 
فرع من فروع الطب املختلفة م�صرية اإىل العتمادات 
تخ�ص�صات  عليها  ح�صلت  الــتــي  املــتــعــددة  الــدولــيــة 
الربنامج املختلفة �صواء من الكليات امللكية يف اململكة 
ال�صحية  للتخ�ص�صات  الــعــربــي  املجل�س  اأو  املــتــحــدة 
وهناك  ال�صحية  للتخ�ص�صات  ال�صعودية  الهيئة  اأو 
م�صاعي حثيثة من هيئة ال�صحة بدبي للح�صول على 

املزيد من العتمادات الدولية الأخرى.

م�صاعدة  �صريف  وديــعــة  الــدكــتــورة  قالت  جانبها  مــن 
اإن  دبــي  ال�صحة  بهيئة  الطبي  التعليم  اإدارة  مــديــر 
الــهــيــئــة نــظــمــت خـــالل الأ�ــصــبــوع املــا�ــصــي ور�ــــس عمل 
الكفاءات  على  ركـــزت  الطبية  را�ــصــد  مبكتبة  مكثفة 
الطبي  املــجــال  يف  والأخــالقــيــات  الأ�ــصــا�ــصــيــة  الطبية 
العام  اأن  وذكـــرت  املــخــاطــر.  واإدارة  املــر�ــصــى  و�ــصــالمــة 
الأكـــادميـــي لــلــدفــعــة اجلـــديـــدة الــــذي بــــداأ يـــوم اأم�س 
التحق به 67 طبيبا مت توزيعهم على خمتلف املن�صاآت 
ال�صحية بدبي حيث يقوم الأطباء املنت�صبون للربنامج 
مبمار�صة املهنة حتت اإ�صراف طبيب متخ�ص�س و�صمن 
�صنوات ح�صب  اإىل �صت  اأربــع  ت�صتمر من  خطة زمنية 

التخ�ص�س الطبي.

•• ابوظبي-وام:

مبا�صر  ب�صكل  الــدولــة  تــاأثــر  لــالأر�ــصــاد  الوطني  املــركــز  ا�صتبعد 
بالعا�صفة املدارية “لبان” خالل الأيام الأربعة القادمة. وقال 
املركز يف بيان له ام�س ان “ مناذج التنبوؤات العددية ت�صري اىل 
املدارية  بالعا�صفة  املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولــة  تــاأثــر  عــدم 

ب�صكل مبا�صر خالل الأربعة اأيام القادمة”.
عا�صفة  بــانــهــا  افـــاد  للعا�صفة  احلـــايل  بــالــو�ــصــع  يتعلق  وفــيــمــا 
مدارية يف و�صط بحر العرب، وموقعها عند خط عر�س 12.4 
درجـــة �ــصــمــاًل وخــط طــول 62 درجـــة �ــصــرقــاً وعــلــى بعد 990 

كــم �ــصــرق -جــنــوب �ــصــرق �ــصــاللــة، وعــلــى بعد 880 كــم/ �صرق 
�صقطرى، وتتحرك ب�صرعة 18 كم/�س، وترتاوح �صرعة الرياح 
ت�صاحبها  كــم/�ــس   80 اإىل   70 مــن  املـــداريـــة  العا�صفة  حـــول 
�صحب ركامية ممطرة. وتوقع حترك العا�صفة املدارية باجتاه 
ويتوقع  واليمنية،  العمانية  ال�صواحل  �صمال غرب نحو   - غرب 
وتزداد  القادمة،  �صاعة   24 خالل  املدارية  العا�صفة  تتعمق  اأن 
�صرعة الرياح حول مركز العا�صفة لترتاوح من 80 اإىل 100 
اجلميع  ال�صاعة حاثا  مــدار  على  الو�صع  املركز  ويتابع  كم/�س. 
املركز  مــن  الــ�ــصــادرة  والتقارير  الن�صرات  متابعة  �ــصــرورة  على 

وعدم تداول ال�صائعات.

ا�صتقبل امل�صاركني يف »ندوة حتالف عا�صفة الفكر « 

حممد بن زايد: امل�ستقبل يعتمد على مواكبة التطور التكنولوجي يف خمتلف املجاالت

و  اأبــوظــبــي  ديـــوان ويل عهد  رئي�س 
�صمو ال�صيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
زايد  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الــعــلــيــا لــلــرعــايــة الإنــ�ــصــانــيــة وذوي 

الإحتياجات اخلا�صة.

خدمة  الــتــعــاون  تعزيز  يف  املتبادلة 
للم�صالح امل�صرتكة .

النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما 
ـــاأن عـــــدد مــــن املـــوا�ـــصـــيـــع ذات  بـــ�ـــص

الهتمام امل�صرتك. 

و  اأبــوظــبــي  ديـــوان ويل عهد  رئي�س 
�صمو ال�صيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
زايد  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الــعــلــيــا لــلــرعــايــة الإنــ�ــصــانــيــة وذوي 

الإحتياجات اخلا�صة.

�صمو  الــبــحــر  ق�صر  جمل�س  ح�صر 
ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
الــعــني و  ممــثــل احلــاكــم يف منطقة 
�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة زايد بن 

املعنية  والـــقـــطـــاعـــات  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات 
مبـــجـــال الـــ�ـــصـــنـــاعـــات واخلــــدمــــات 
الــنــفــطــيــة والــطــاقــة وتــطــويــر هذا 

القطاع احليوي الهام.
اتفاقية  تـــوقـــيـــع  �ـــصـــمـــوه  بــــــارك  و 

طحنون  ال�صيخ  �صمو  البحر  ق�صر 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
نهيان  ال�صيخ  �صمو  و  العني  منطقة 
اآل نــهــيــان رئــيــ�ــس جمل�س  بــن زايـــد 
اآل  �صلطان  بن  زايــد  موؤ�ص�صة  اأمناء 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب  ا�ــصــتــقــبــل 
نـــهـــيـــان ويل  اآل  زايــــــد  بــــن  حمـــمـــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  امــ�ــس  امل�صلحة  لــلــقــوات 
ق�صر البحر معايل هارتويغ لوغري 
النم�صا  املــالــيــة يف جــمــهــوريــة  وزيـــر 

ال�صديقة.
النم�صاوي  الــوزيــر  و  �صموه  وبــحــث 
الـــتـــعـــاون  الــــ�ــــصــــداقــــة و  عـــــالقـــــات 
امل�صرتك بني دولة الإمارات والنم�صا 
و اإمـــكـــانـــات واآفــــــاق تــطــويــرهــا مبا 
وال�صعبني  البلدين  م�صالح  يخدم 
اجلانبان  وا�صتعر�س  ال�صديقني. 
القطاعات  يف  الـــتـــعـــاون  جمــــــالت 
وال�صتثمارية  املالية  و  القت�صادية 
بني دولة الإمــارات العربية املتحدة 
وا�صتعر�صا  تنميتها  و�صبل  والنم�صا 
واملو�صوعات  الــقــ�ــصــايــا  مـــن  عــــددا 
وجهات  وتــبــادل  البلدين  تهم  التي 

النظر ب�صاأنها .

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب  ا�ــصــتــقــبــل 
نـــهـــيـــان ويل  اآل  زايــــــد  بــــن  حمـــمـــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  امــ�ــس  امل�صلحة  لــلــقــوات 
�صيمونيلي  لــوريــنــزو  البحر  ق�صر 
الرئي�س  الإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
“ بــيــكــر هيوز  لــ�ــصــركــة  الــتــنــفــيــذي 
جمال  يف  الــعــامــلــة  الأمــريكــيــة   “
النفطية  واخلــــدمــــات  الــ�ــصــنــاعــات 
الدكتور  مــعــايل  يــرافــقــه  املتكاملة 
�ــصــلــطــان بـــن اأحـــمـــد اجلـــابـــر وزيـــر 
الــتــنــفــيــذي ل�صركة  الــرئــيــ�ــس  دولــــة 
“ اأدنوك  الوطنية  اأبوظبي  بــرتول 
وبحث  �ــصــركــاتــهــا.  وجمــمــوعــة   “
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد ال نهيان ولورينزو �صيمونيلي 
اآفاق و فر�س التعاون بني �صركة “ 
دولة  يف  نظرياتها  و   “ هيوز  بيكر 
املتخ�ص�صة  ال�صركات  الإمــارات من 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبل 
حمــمــد بــن زايـــد اآل نــهــيــان ويل 
القائد  نــــائــــب  اأبــــوظــــبــــي  عـــهـــد 
يف  ام�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
الدكتور   .. البحر  ق�صر  جمل�س 
عبداحلافظ  عبداملنعم  حمــمــد 
للمجل�س  الــعــام  الأمــــني  يــو�ــصــف 
ال�صهداء  اأ�ــصــر  لــرعــايــة  الــقــومــى 
واملــ�ــصــابــني يف جــمــهــوريــة م�صر 
على  لل�صالم  قدم  الــذي  العربية 
خليفة  ال�صيخ  يرافقه   .. �صموه 
بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
�صوؤون  مــكــتــب  تــنــفــيــذي  مـــديـــر 
عهد  ويل  بــديــوان  ال�صهداء  اأ�صر 

ابوظبي.
ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب  رحـــب  و 
حممد بن زايد اآل نهيان - خالل 
املجل�س  عــــام  بـــاأمـــني   - الـــلـــقـــاء 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  �ــصــاحــب  ا�ــصــتــقــبــل 
نـــهـــيـــان ويل  اآل  زايــــــد  بــــن  حمـــمـــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  امــ�ــس  امل�صلحة  لــلــقــوات 
ق�صر البحر معايل الدكتور م�صعل 
الــ�ــصــلــمــي رئــيــ�ــس الربملان  بـــن فــهــم 
الــعــربــي الـــــذي قــــدم لــلــ�ــصــالم على 
اأمل  �صموه ترافقه معايل الدكتورة 
املجل�س  رئي�صة  القبي�صي  عــبــداهلل 

الوطني الحتادي .
الربملان  بــرئــيــ�ــس  �ــصــمــوه  رحــــب  و 
العربي و تبادل احلديث معه حول 
ابــراز الق�صايا التي  دور الربملان يف 
فيما  خا�صة  العربية  ال�صعوب  تهم 
والتعليم  وال�صحة  بالتنمية  يتعلق 
الـــنـــمـــو و  و حتــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا يف 
بـــاأمـــن و�صالم  الــعــيــ�ــس  و  الزدهــــــار 
وا�صتقرار و اأهمية تعزيز الت�صامن 
الــعــربــي يف هــذه املــرحــلــة الــتــي متر 
بها املنطقة العربية. ح�صر جمل�س 

�صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
ال�صيخ  �صمو  الفريق  و  والإن�صانية 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة و 
�صمو ال�صيخ حامد بن زايد اآل نهيان 

ال�صراكة ال�صرتاتيجية التي وقعت 
اأبوظبي  الــيــوم بــني �ــصــركــة بـــرتول 
الوطنية “ اأدنوك “ و �صركة “بيكر 
هيوز” متمنيا �صموه لهما التوفيق 
اخلربات  من  وال�صتفادة  والنجاح 

و  اخلــري  بقيم  للتم�صك  اأجيالنا 
ال�صالم و ن�صرة احلق و �صيظلون 
على الدوام م�صدر فخر واعتزاز 

لأهلهم و�صعوبهم واأوطانهم.

اأ�صر  املــ�ــصــري لــرعــايــة  الــقــومــي 
وتبادل  املــ�ــصــابــني  و  الــ�ــصــهــداء 
اآليات  حـــول  الـــوديـــة  الأحــــاديــــث 
التعاون وتبادل اخلربات لتوفري 

لاأ�صر  الـــرعـــايـــة  �ــصــبــل  اأفـــ�ـــصـــل 
لهم  اخلدمات  وتقدمي  ال�صهداء 
ال�صهداء  ت�صحيات  اأن  موؤكدا   ..
�صتظل خالدة يف وجداننا و تلهم 

نهيان لالأعمال اخلريية والإن�صانية 
والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  نـــائـــب  نـــهـــيـــان  اآل 
و�صمو  الـــداخـــلـــيـــة  وزيــــــر  الـــــــــوزراء 
نهيان  اآل  زايــــد  بـــن  حــامــد  الــ�ــصــيــخ 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  اأكــد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
على  يعتمد  امل�صتقبل  اأن   .. امل�صلحة  لــلــقــوات 
مدى القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي 
العربي  العامل  اإن  وقــال  املجالت..  يف خمتلف 
جمال  يف  اأكـــرب  ب�صكل  ال�صتثمار  اإىل  بحاجة 
ال�صطناعي  الـــذكـــاء  خــا�ــصــة  ـــ  ـ الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــ  كبري  ب�صكل  بــه  الــعــامل  اهتمام  يتزايد  الــذي 
اإذا ما اأردنا بالفعل اأن ن�صمن م�صتقبال واعدا 

وم�صتداما لالأجيال احلالية و املقبلة.
واأ�ـــصـــاف �ــصــاحــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمــمــد بن 
ي�صتثمروا  اأن  العرب  على  اإن  نهيان..  اآل  زايــد 
يركزوا  واأن  الب�صرية  املــــوارد  يف  كــبــري  ب�صكل 
اأمل  الذين ميثلون  ال�صباب  ب�صكل خا�س على 
احل�صاري  دورهــم  ل�صتعادة  واأمتهم  اأوطانهم 

و�صمان م�صتقبل م�صرق لهم.
جـــاء ذلـــك خـــالل ا�ــصــتــقــبــال �ــصــمــوه امــ�ــس ــــ يف 
ــــــ وفد  ـ اأبــوظــبــي  الــبــحــر يف  قــ�ــصــر  جمل�صه يف 
�صعادة  برئا�صة   “ الفكر  عا�صفة  حتــالــف   “

الدكتور جمال �صند ال�صويدي مدير عام مركز 
ال�صرتاتيجية  البحوث  و  للدرا�صات  الإمــارات 
امل�صارك يف “ نــدوة حتالف عا�صفة الفكر “ - 
 “ التي ينظمها املركز يومي  ال�صابعة  الن�صخة 
اأبوظبي  يف  مقره  يف  اجلاري  “ اأكتوبر  و9   8
ع�صر  يف  الــعــربــي  امل�صتقبل   “ عـــنـــوان:  حتــت 

التكنولوجيا ».
ــ الذي ي�صم  الوفد  اأع�صاء  و تبادل �صموه مع 
احلديث  اأطـــراف  ــ  العرب  املفكرين  من  نخبة 
ب�صاأن امل�صتقبل و�صرورة التخطيط وال�صتعداد 

له ب�صكل علمي ومنهجي.
جدير بالذكر اأن الن�صخة ال�صابعة من “ ندوة 
حتالف عا�صفة الفكر” بداأت اأعمالها وتناولت 
التي  الق�صايا  اأهم  اإحدى  ال�صابعة  ن�صختها  يف 
العربي  الــعــامل  يف  التنمية  مب�صتقبل  ترتبط 
وهي “ امل�صتقبل العربي يف ع�صر التكنولوجيا 
احلديثة  التكنولوجيا  اأ�ــصــبــحــت  اأن  بــعــد   “
ب�صورة  تتغلغل  ال�صطناعي  الــذكــاء  وخا�صة 
متزايدة يف خمتلف جوانب احلياة الجتماعية 
والع�صكرية  والأمنية  والثقافية  والقت�صادية 

وباتت توؤثر ب�صورة اأو باآخرى يف حياة الب�صر.

العامل  موقع  على  ال�صوء   .. الــنــدوة  ت�صلط  و 
العربي يف �صباق التكنولوجيا احلديثة وطبيعة 
اجلهود املبذولة من قبل الدول العربية للحاق 
بركب الدول املتقدمة يف هذا املجال مبا ي�صهم 
وامتالك  املــتــقــدمــة  التكنولوجيا  تــوطــني  يف 
التي  التحديات  ومواجهة  ناحية  من  اأدواتــهــا 
ناحية  مــن  احلــديــثــة  التكنولوجيا  تفر�صها 

اآخرى.
ال�صيخ  �ــصــمــو  الــبــحــر  حــ�ــصــر جمــلــ�ــس قــ�ــصــر 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  طحنون بن حممد 
منطقة العني و �صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل 
بن  زايــد  موؤ�ص�صة  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
�صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�صانية 
و الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 
الــوزراء وزيــر الداخلية و  نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حامد  ال�صيخ  �صمو 
ال�صيخ  �ــصــمــو  و  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  ديــــــوان 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خالد 
وذوي  الإن�صانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ص�صة 
الإحتياجات اخلا�صة و معايل ال�صيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية منطقة الظفرة تنظم برناجمًا تدريبيًا مكثفًا ملوظفيها
•• الظفرة-الفجر:

احلو�صني  حــ�ــصــن  ابـــراهـــيـــم  اأكـــــد 
مدير اإدارة املوارد الب�صرية ببلدية 
تنظم  البلدية  اأن  الظفرة  منطقة 
ملوظفيها  مكثفاً  تدريبياً  برناجماً 
بهدف �صقل مهاراتهم وتزويدهم 
لكي  الالزمة  واملهارات  باملعلومات 
مهامهم  اأداء  على  قادرين  يكونوا 
واإحـــــــداث تطوير  اأفــ�ــصــل  بــ�ــصــكــل 
اإيجابي يف اأدائهم واإعدادهم ملواكبة 
والتحديث  الـــتـــطـــويـــر  عــمــلــيــات 

امل�صتمر يف الأداء العملي.
التدريبي  الــربنــامــج  بـــاأن  واأ�ــصــاف 
اكت�صاب  اإىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  يهدف 
التي يحتاجها  واملــعــارف  اخلــربات 
املوظف، واحل�صول على املعلومات 
والبيانات التي تنق�صه، والجتاهات 
ال�صاحلة للعمل، واملهارات املالئمة 
اإىل  اإ�صافة  ال�صلوكية،  والأمنـــاط 
العادات الالزمة وال�صرورية لرفع 

يواجهها  التي  للم�صكالت  احللول 
يزيده  ممــا  ملهنته  ممار�صته  اأثــنــاء 
اأداء عمله وي�صاعده على  متكناً يف 
اإىل  جتنب الأخطاء، لي�صل بذلك 
اإليه  الذي تطمح  املن�صود  امل�صتوى 
الرامية  روؤيتها  لتحقيق  البلدية 
كفاءة  ذو  بــلــدي  نــظــام  تــوفــري  اإىل 
امل�صتدامة  التنمية  يحقق  عــاملــيــة 
املـــنـــ�ـــصـــودة ويـــعـــزز مــعــايــري جـــودة 

احلياة يف اإمارة ابوظبي. 
خطة  اأن  احلـــو�ـــصـــنـــي  ــــــح  واأو�ــــــص
التدريب لهذا العام �صملت عدد من 
التخ�ص�صية والتي تنمي  الــدورات 
البلية،  مــوظــفــي  لـــدى  اخلـــــربات 
وحول اخلطط امل�صتقبلية لتطوير 
اأ�صار  بالبلدية  التدريبي  الربنامج 
اإىل اأنه �صيتم تنفيذ دورات معتمدة 
القادمة،  الـــفـــرتة  خــــالل  دولــــيــــاً 
امل�صتهدف  الـــعـــدد  اأن  اإىل  لفـــتـــاً 
مــــن املـــوظـــفـــني لـــلـــتـــدريـــب 964 
موظفاً وموظفة.  من جانبه قال 

عملهم.
يعترب  الـــتـــدريـــب  اأن  اإىل  واأ�ــــصــــار 
للبلدية  ا�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــاً  خـــــيـــــاراً 
قـــادرة على  ب�صرية  كـــوادر  لإعــــداد 
ومواكبة  الــعــمــل  حـــاجـــات  تــلــبــيــة 
ال�صريعة  والــتــغــريات  الــتــطــورات 

كما  الأداء،  يف  وجـــودتـــه  كــفــاءتــه 
قدرات  اإىل حتــفــيــز  اأيــ�ــصــا  يــهــدف 
املوظفني على حتقيق درجة عالية 
يف النمو املهني والأداء، وذلك من 
خالل اإك�صابهم املهارات واملعلومات 
اأو  تخ�ص�صهم  مبــجــال  املــرتــبــطــة 

العمل.  الــتــي حتـــدث يف جمــــالت 
اخلدمة  اأثناء  التدريب  اأن  موؤكداً 
لــه اأهــمــيــة كــبــرية نــظــراً ملــا يهيئه 
مـــن معارف  لــلــمــوظــف  الــتــدريــب 
مهنته  تطلبها  جــديــدة  ومـــهـــارات 
اأف�صل  على  تعرفه  خــالل  مــن  اأو 

احلايل  الــعــام  خــالل  تنظيمها  مت 
بلغ 12 دورة تدريبية وذلك �صمن 
و�صوف  ال�صنوية،  الــتــدريــب  خطة 
يتم تنفيذ 35 دورة تدريبية حتى 

نهاية العام احلايل. 
واأ�ــــصــــاف بـــــاأن الـــــــدورات الـــتـــي مت 
مدقق  دورة  تــ�ــصــمــنــت  تــنــفــيــذهــا 
ال�صالمة  اإدارة  نــــظــــام  ــــي  داخــــل

ق�صم  رئي�س  الهاملي  �صامل  خالد 
اإن عدد  تدريب وتطوير املوظفني 
املوظفني الذين مت تدريبهم خالل 
موظفاً   836 بلغ   2017 الــعــام 
املوظفني  عــدد  بلغ  كما  وموظفة، 
العام  خــالل  تدريبيهم  مت  الــذيــن 
وموظفة،  191موظفاً  احلــــايل 
التي  الــدورات  اأن عدد  اإىل  م�صرياً 

 ISO 45001 املهنية  وال�صحة 
املوظفني  تاأهيل  ا�صتهدفت  والتي 
اإدارة  نــظــام  تــطــبــيــق  لــلــعــمــل عــلــى 
اجلــــودة، وحــ�ــصــول املــوظــفــني على 
تطبيق  يف  كم�صاهمة  الــ�ــصــهــادات 
التدقيق  قـــبـــل  وذلـــــــك  الــــنــــظــــام 
املوظفني  وتــــعــــريــــف  اخلـــــارجـــــي 

مببادئ اجلودة.

دبي ت�ست�سيف منتدى �سينما 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

•• دبي-وام:

الأو�صط و�صمال  ال�صرق  �صينما  الأوىل من منتدى  الــدورة  دبي  ت�صت�صيف 
اأفريقيا يوم 28 اأكتوبر اجلاري الذي يجمع نخبة من اخلرباء واملهتمني 

واملتخ�ص�صني يف اجلوانب املختلفة ل�صناعة ال�صينما.
يبحث املنتدى و�صائل دعم �صناعة ال�صينما وقدرتها على تلبية الحتياجات 
اأن  ميكن  الـــذي  والــــدور  املنطقة  يف  واملــ�ــصــاهــديــن  للم�صتهلكني  املــتــزايــدة 
اإمكانيات وما تقبل عليه من تو�صعات  املنطقة مبا متتلكه من  تلعبه دول 
املتزايدة  الحتياجات  لتلبية  عام  ب�صكل  ال�صناعة  عنا�صر  على  التاأثري  يف 

ل�صوق ال�صينما.
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اعتماد الربجمة الزمنية المتحانات الف�سول الدرا�سية الثالثة
•• دبي – حم�شن را�شد

اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم الربجمة الزمنية لمتحانات الف�صول 
 182 حمددة   ،  2019 2018ـ  الأكادميي  للعام  الثالثة  الدرا�صية 
المتحانات  اأيــام  مت�صمنة  الدرا�صي  العام  مــدار  على  للتمدر�س  يوماً 
التقييم  التنفيذية ل�صيا�صة  الإجــراءات  الــوزارة يف منوذج  واأو�صحت    ،
الذي ح�صلت »الفجر« على ن�صخة منه اأن موعد بدء امتحانات الف�صل 
اأن تعلن النتائج يف  الدرا�صي الأول يف الرابع من دي�صمرب املقبل، على 

ذاته. ال�صهر  من   20

الدرا�صي  بالف�صل  الطلبة دوامهم  اأن يبداأ  املقرر  ووفقا للنموذج فمن 
الثاين يف ال�صاد�س من يناير املقبل، على اأن تبداأ امتحانات نهاية الف�صل 
يف 24 مار�س 2019 ، وحددت الوزارة تاريخ 23 يونية املقبل موعدا 
الدولة،  م�صتوى  على  الثالث  الدرا�صي  الف�صل  نهاية  امتحانات  لبدء 

على اأن تعلن النتائج يف احلادي ع�صر من يوليو املقبل.
وقررت وزارة الرتبية والتعليم اأن يكون ال�صاد�س ع�صر من ال�صهر ذاته 
داعية اجلميع  الثاين ع�صر،  ال�صف  العــادة لطلبة  موعداً لمتحانات 
لالإلتزام باملواعيد املعتمدة ، فيما تقرر تطبيق امتحانات العادة لطلبة 
يف  الكــر  على  درا�صية  مــواد  ثالثة  يف  الرا�صبني  ع�صر  الثاين  ال�صف 

نتيجة امتحانات الف�صل الدرا�صي ، واأردفت باأن المتحانات الق�صرية 
وت�صمل  ع�صر،  الثاين  وحتى  الــرابــع  من  ال�صفوف  ت�صتهدف  املركزية 
تلك المتحانات نواجت التعلم التي در�صها الطالب خالل فرتة زمنية 

حمددة.
اللغة  مــادة  من  كل  على  الق�صرية  المتحانات  تطبق  للنموذج  ووفقاً 
الدرا�صات  الحياء،  الكيمياء،  الفيزياء،  العلوم،  الريا�صيات،  العربية، 
الجتماعية، وتطبق اي�صا �صمن اأيام التمدر�س من قبل املعلم ، واأ�صارت 
الــوزارة اىل ان زمن تطبيق المتحانات الق�صرية من 5 اىل 8 دقائق 

وميكن للمعلم احت�صاب درجتها �صمن التقييم التكويني.

حتت رعاية �سيف بن زايد ..انطالق مبادرة ا�سرتاتيجيات ال�سيخ زايد يف عجمان

م�سوؤولون وخرباء ي�سيدون بتجربة االإمارات امللهمة يف مواكبة تكنولوجيا الع�سر وا�ستيعاب اأدواتها

•• عجمان-وام:

حتت رعاية الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
للتخطيط  المــــارات  جلمعية  الفخري  الرئي�س  الداخلية  وزيــر  الــــوزراء 
ال�صرتاتيجي وا�صت�صراف امل�صتقبل ..اأطلقت اجلمعية �صباح ام�س يف مبني 
املركز الثقايف التابع لوزارة الثقافة وتنمية املجتمع بعجمان فعاليات مبادرة 
ا�صرتاتيجيات ال�صيخ زايد وذلك �صمن �صل�صلة من الفعاليات الخرى التي 
التابعة  الثقافية  املراكز  جميع  يف  احلــايل  اأكتوبر  �صهر  مــدى  على  �صتقام 

للوزارة يف جميع اإمارات الدولة.
اإدارة  مــديــر  ال�صام�صي  عبيد  علي  العميد  �ــصــعــادة  الإطــــالق  حفل  ح�صر 
ال�صرتاتيجية وتطوير الأداء يف القيادة العامة ل�صرطة عجمان وعدد من 
املدراء يف الدوائر احلكومية الحتادية واملحلية يف عجمان وطلبة املدار�س 

احلكومية واخلا�صة.
واألقى �صعادة اللواء الدكتور عبدالقدو�س العبيديل رئي�س جمعية المارات 
للتخطيط ال�صرتاتيجي وا�صت�صراف امل�صتقبل كلمة م�صجلة اعرب خاللها 
عن �صعادته بالجتماع يف رحاب عام زايد اخلري لن�صتذكر �صريته العطرة 
الغالية  لدولتنا  كموؤ�ص�س  واإجنــازاتــه  مبادئه  منها  ون�صت�صف  اهلل  رحمه 
المارات العربية املتحدة ونتعرف على روؤاه و ن�صتخل�س منها حكمته التي 
ع�صرية  دولــة  اأنتجت  والتي  وا�صرتاتيجيته  واأفكاره  اأعماله  على  انعك�صت 
من طراز نادر �صابقت الع�صور لت�صل ايل التنمية ال�صاملة يف فرتة زمنية 
قيا�صية واأو�صح ان جمعية المارات للتخطيط ال�صرتاتيجي و ا�صت�صراف 
امل�صتقبل توؤكد علي ان �صخ�صية الوالد املوؤ�ص�س زايد طيب اهلل ثراه �صخ�صية 

فريدة يف عطائه واأعماله اخلرية التي طالت البعيد قبل القريب وظهرت 
و  بح�صارتها  وعظيمة  كبرية  و  عريقة  دولــة  تاأ�صي�س  يف  الإيجابية  اثارها 
قوتها الناعمة حتي احبها العامل كله من م�صرقه اىل مغربه ومن �صماله 

اىل جنوبه و اكت�صبت احرتامه وتقديره على الدوام.
بكل  نلم  ان  اأردنــا  اذا   « العبيديل  الدكتور عبدالقدو�س  اللواء  �صعادة  وقال 
اثــار حكمته  و  اإجنازاته  ان نتعرف ايل  العامرة و  زايــد  ال�صيخ  دقائق حياة 
و  بيان فحواها  و  توثيقها  و  لر�صدها  كتب  و  نحتاج ايل جملدات  ف�صوف 

حمتواها«.
ويف ختام كلمته دعا رئي�س جمعية المــارات للتخطيط ال�صرتاتيجي اهلل 
و  العربية  لمته  قــدم  ما  بقدر  املوؤ�ص�س  الــوالــد  يرحم  ان  وتعاىل  �صبحانه 

ال�صالمية وبقدر ما فا�س خريه و زاد علي �صعبه والعامل اجمع.
ثم األقى �صعادة حممد الدرمكي ع�صو املجل�س ال�صت�صاري باإمارة ال�صارقة 
حما�صرة تناول فيها اهم اأهداف مبادرة ا�صرتاتيجيات زايد والتي تركزت 
علي ا�صتنباط ال�صرتاتيجيات الوطنية لدي زايد رحمه اهلل و تعريف المم 
و ال�صعوب بفكره ف�صال عن اظهار مفهوم القائد ال�صت�صرايف املخطط يف 
�صعيا  وذلــك  ال�صرتاتيجي  والتخطيط  ال�صت�صراف  ثقافة  وتر�صيخ  فكره 
المارات  دولة  روؤيــة  تنفيذ  ا�صتكمال  قادر على  اإماراتي  تاأ�صي�س جيل  نحو 
بالفكر  الأجــيــال  تعريف  واأخـــريا  املوؤ�ص�س  القائد  وروؤيـــة  املتحدة  العربية 

ال�صرتاتيجي امللهم لل�صيخ زايد رحمه اهلل وا�صت�صرافه باقتدار.
وعر�س املحا�صر فيلما عن ال�صيخ زايد رحمه اهلل وهو يحدد ما ومطلوب 
اأمته  وبق�صايا  احلنيف  ال�صالمي  الدين  بتعاليم  اللــتــزام  يف  �صعبه  من 
والإخال�س يف خدمة هذا الوطن العظيم ..ثم تناول املحا�صر بالتف�صيل 

ا�صرتاتيجية  وهــي  حياته  يف  طبقها  والتي  اهلل  رحمه  زايــد  ا�صرتاتيجيات 
العدة  له  يعد  و  امل�صتقبل  اهلل  رحمه  بها  ي�صت�صرف  كــان  التي  ال�صت�صراف 
وقيام  الدولة  تاأ�صي�س  يف  م�صاعيه  يف  جتلي  ذلك  ان  ايل  ..م�صريا  الكاملة 
الحتــاد لإن�صاء دولة ذات قوة و�صمعة ريادية واعــدة ف�صال عن ال�صتثمار 
ال�صحراء اجلــرداء اىل واحة  الوطن وحتويل  الإمــاراتــي لبناء  يف الن�صان 

غناء.
ثم تناول املحا�صر ا�صرتاتيجية احلكمة لدى زايد و ت�صميته بحكيم العرب 
ب�صب مواقفه احلكيمة علي امل�صتوي املحلي و العربي والعاملي وم�صاهمته يف 
1981 ثم دعوته ايل ال�صالم  العام  التعاون اخلليجي يف  تاأ�صي�س جمل�س 
و العدل و اهتمامه بالق�صايا الن�صانية و الثقافية و تر�صيخ دور المارات 
الرحمة يف  و  الت�صامن  و  الوحدة  و  التعاون  انتهاج  و  العاملية  املنظمات  يف 

عالقات الدولة مع كافة الدول.
له  املغفور  و�صعها  التي  ال�صرتاتيجية  الأهــداف  اىل  املحا�صر  تطرق  كما 
حماية  علي  حر�س  املوؤ�ص�س  الوالد  ان  ..مو�صحا  البيئة  حماية  و  ل�صون 
و  الــربامــج  تنفيذ  و  القوانني  و  الت�صريعات  وتــوفــري  جوانبها  بكل  البيئة 
الهتمام  جمــال  يف  ال�صباقة  الــدول  من  المـــارات  جعلت  التي  امل�صروعات 
بالبيئة و حمايتها و احلفاظ علي حق الأجيال املتعاقبة يف التمتع باحلياة 

يف بيئة نظيفة و �صحية واآمنة.
واأو�صح ان تطوير التعليم يف الدولة وتوفري كافة احتياجاته بداأ عقب قيام 
الحتاد مبا�صرة حيث كان لدى زايد قناعة ويقني ان المم ترتقي بالتعليم 
اأهداف  خــالل  مــن  املجتمع  فــئــات  كــافــة  لي�صمل  بهما  اهــتــم  لــذا  واملــعــرفــة 
ا�صرتاتيجية قامت علي جمانية التعليم للجميع وتر�صيخه كنهج بني اأفراد 

املجتمع والهتمام بالدرا�صات العليا من خالل اإن�صاء اجلامعات وا�صتقطاب 
اأف�صل الكوادر العلمية ون�صر ثقافة ان التعليم ا�صا�س نه�صة وتطور الأمم.

وحتدث الدرمكي عن ا�صرتاتيجية املراأة لدي زايد والتي حظيت يف عهده 
وفر�س  ورعــايــة  وتقدير  اهتمام  من  اليه  تطمح  كانت  ما  بكل  اهلل  رحمه 
بف�صل  املجتمع  يف  كــامــال  دورهـــا  لــتــاأخــذ  بها  والنهو�س  والــتــقــدم  للنجاح 
توجيهاته واإميانه بدورها يف امل�صاركة يف بناء الوطن جنبا ايل جانب الرجل 

مت�صلحة بالعلم و املعرفة و الإميان باهلل و �صنة نبيه.
وتطرق اىل مرتكزات ا�صرتاتيجية املراأة عند زايد التي قامت علي توفري 
مقومات قانونية و اجتماعية و تعليمية و ادارية حل�صول الماراتية على 
اأعلي ال�صهادات و تر�صيخ ثقافة تعليم املراأة يف الدولة و خارجها و توليها 

للمنا�صب القيادية.
اأنه حدد  واأ�صار اىل ا�صرتاتيجية ال�صباب عند املغفور له ال�صيخ زايد وقال 
اأهدافا ا�صرتاتيجية من خالل �صمان توظيف قدرات ال�صباب و حثهم علي 
العمل و النتاج يف خمتلف امليادين وتر�صيخ مفهوم ان ال�صباب هم الروة 
حدود  يف  العي�س  دخلهم  حت�صني  علي  وحثهم  الأمـــة  درع  وهــم  احلقيقية 
مفهوم  وتر�صيخ  ال�صتهالكي  الإنــفــاق  عن  بالبعد  ن�صحهم  و  اإمكانياتهم 

املواطنة و الولء للوطن بالعمل من اجله وحتمل م�صوؤولياتهم جتاهه.
فريق  رئي�صة  البلو�صي  ح�صن  مـــرمي  الــ�ــصــيــدة  قــامــت  الفعالية  خــتــام  ويف 
لوزارة  التابع  الثقايف  واملركز  املحا�صر  بتكرمي  زايد  ال�صيخ  ا�صرتاتيجيات 
حيث  وتعاونهم  دعمهم  على  الفريق  من  تقديرا  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
الثقايف  املركز  عن  ممثال  العو�صي  حممود  ابراهيم  ال�صيد  الــدرع  ا�صتلم 

بعجمان.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي -  انطلقت مبركز الإمــارات للدرا�صات والبحوث ال�صرتاتيجية يف 
التي   « الفكر  » حتالف عا�صفة  نــدوة  ال�صابعة من  الن�صخة  فعاليات  ام�س- 
تقام حتت عنوان » امل�صتقبل العربي يف ع�صر التكنولوجيا »، وت�صتمر حتى 
زايد  ال�صيخ  قاعة  ت�صت�صيفها  التي   - الندوة  افتتاح  ح�صر  الثالثاء.  اليوم 
بن �صلطان اآل نهيان مبقر املركز - معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الت�صامح، ومعايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�صوؤون الدفاع، 
العام  والأمـــن  ال�صرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �صاحي  الفريق  ومعايل 
والأكادمييني  واملفكرين  والباحثني  امل�صوؤولني  من  نخبة  ومب�صاركة  بدبي، 
والإعـــالمـــيـــني، وممــثــلــي مــراكــز الــبــحــوث والـــدرا�ـــصـــات يف عـــدد مــن الدول 

العربية.
اأكد يف  اآل نهيان، الندوة بكلمة رئي�صية  وافتتح معايل ال�صيخ نهيان مبارك 
الدول  قــدرة  على  م�صددا  الــنــدوة،  تتناوله  الــذي  املو�صوع  اأهمية  م�صتهلها 
التقدم  م�صرية  يف  والإ�ــصــهــام  امل�صتقبل،  ت�صكيل  يف  امل�صاركة  على  العربية 
عريقة  حــ�ــصــارة  اأ�ــصــحــاب  الــعــرب  لأن  الــعــاملــي،  ال�صعيد  على  التكنولوجي 
الإيجابي  التعاي�س  على  قادرين  جتعلهم  متدفقة،  واأفكار  را�صخة  واأ�صول 
اأن  اأمله يف  اأي ع�صر وبالتاأكيد ع�صر التكنولوجيا. واأعــرب معاليه عن  مع 
ت�صهم هذه الندوة يف ت�صليط ال�صوء على جتربة دولة الإمارات الناجحة يف 
التعامل مع التقنيات احلديثة يف احلا�صر وامل�صتقبل، واملقومات التي ت�صتند 
اإليها، �صواء فيما يتعلق بالهتمام بالبتكار والإبداع، اأو ال�صتثمار يف التعليم 

وجعله يواكب ع�صر العلوم والتكنولوجيا احلديثة، اأو يف اإعداد اأبناء الوطن 
للتعامل مع تكنولوجيا امل�صتقبل. واأ�صار معاليه اإىل اأن لدى دولة الإمارات 
بنية اأ�صا�صية ومعرفية تعزز من م�صاهمتها يف م�صرية التقدم التكنولوجي، 
فلديها �صيا�صة عليا يف جمال العلوم والتكنولوجيا والبتكار، كما ا�صتحدثت 
والعلوم،  التكنولوجيا  جمــال  يف  دورهــا  تعزز  التي  الـــوزارات  من  جمموعة 
ولهذا فاإن جتربتها يف التعامل مع التكنولوجيا احلديثة متثل م�صدر اإلهام 

للدول العربية جميعا.
اأمام  الثانية  الرئي�صية  الكلمة  الــبــواردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  األقى  ثم 
الندوة، واأكد يف م�صتهلها اأن جميع دول العامل �صتكون جمربة على م�صايرة 
ركب التقدم التكنولوجي خالل ال�صنوات املقبلة. واأ�صار معاليه اإىل اأن على 
العامل العربي التحرك لالنخراط يف تكنولوجيا الع�صر، من منطلق علمي 
وال�صعاب،  التحديات  على مواجهة  قدرة  اأكر  يكون  لكي  واأمني،  وقانوين 
بقائنا،  وا�صتمرار  امل�صتقبل، وحلماية وجودنا  اأف�صل لأجيال  لتوفري بدائل 

واإل فاإن امل�صتقبل �صيظل جمهول.
بعد ذلك، األقى معايل الفريق �صاحي خلفان متيم، الكلمة الرئي�صية الثالثة 
ياأتي يف وقت مهم  الندوة  اأن مو�صوع  اإىل  بالإ�صارة  وا�صتهلها  الندوة،  اأمــام 
وفيما  التكنولوجيا،  من  موقعه  طبيعة  يف  النظر  لإعـــادة  العربي،  للعامل 
قد  العربي  عاملنا  لأن  اأ�صفه  معاليه  واأبــدى  امل�صتقبل.  يف  يتحقق  اأن  ينبغي 
تعر�س ل�صربات الربيع العربي امل�صوؤوم الذي مزقه ودمر اأحالم اأبنائه واأعاد 
الإمارات،  باأن  .. معربا عن ثقته  واأزمانا  الــوراء عقودا  ال�صاعة اىل  عقارب 
ومعها اململكة العربية ال�صعودية وجمهورية م�صر العربية، قادرة على قيادة 

العامل العربي يف ع�صر التكنولوجيا، لأنها و�صعت روؤى ا�صرتاتيجية واأهدافا 
وبعد  واإ�ــصــرار.  عــزم  بكل  حتقيقها  على  وتعمل  املقبلة،  لل�صنوات  وا�صحة 
األقى �صعادة الدكتور جمال �صند ال�صويدي، مدير عام مركز الإمارات  ذلك 
ترحيبه  عن  م�صتهلها  يف  اأعــرب  كلمة  ال�صرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�صات 
باحل�صور وامل�صاركني يف فعاليات هذه الندوة، التي تركز على جمموعة من 
الق�صايا املتعلقة بامل�صتقبل العربي يف ظل التاأثري املت�صارع للتكنولوجيا على 
لي�س  كبريا  اهتماما  ي�صتقطب  الــذي  التاأثري  وهو  احلياة،  مناحي  خمتلف 
من جانب مراكز البحوث والدرا�صات فح�صب، واإمنا من جانب احلكومات 
و�صانعي القرار اأي�صا، م�صريا اإىل اأن هذا التطور غري امل�صبوق الذي اأفرزته 
الثورة ال�صناعية الرابعة يف خمتلف املجالت، بات يفر�س علينا العمل من 

اأجل ا�صت�صراف امل�صتقبل العربي وو�صع اخلطط املطلوبة.
» التكنولوجيا ومنط  بعد ذلك بداأت فعاليات اجلل�صة الأوىل، حتت عنوان 
حممد  �صلطان  الدكتور  وتراأ�صها  الــعــربــي«،  الــعــامل  يف  للمواطنني  احلــيــاة 
النعيمي، اأكادميي وباحث من دولة الإمارات، وحتدث فيها كل من الدكتور 
م�صر  جمهورية  من  ال�صيا�صية  العلوم  يف  وباحث  كاتب  ح�صن،  علي  عمار 
م�صاألة  لي�صت  التكنولوجيا  اأن  اإىل  البحثية  ورقته  يف  اأ�صار  الــذي  العربية، 
منف�صلة عن الفل�صفة التي تقف وراءها، ففكرة ال�صيطرة على الطبيعة كانت 
جزءا من اأهداف تطوير التكنولوجيا اأو فكرة ال�صتيالء على العامل، موؤكدا 
اأهمية بناء م�صروع فكري يحمل ت�صورا تكنولوجيا ي�صتهدف الإنتاج بدل من 
اأي�صا، حممد توفيق ملني مدير عام  ال�صتهالك. وحتدث يف هذه اجلل�صة 
املعهد امللكي للدرا�صات ال�صرتاتيجية باململكة املغربية، حيث �صلط ال�صوء 

و�صلبيات  اإيجابيات  من  الرقمية  التكنولوجيا  حتمله  ما  على  مداخلته  يف 
على منط حياة املواطن العربي، موؤكدا اأهمية تتبع تاأثريات الت�صارع الهائل 

للتكنولوجيا، وخا�صة الرقمية، يف منط احلياة يف العامل العربي.
وبعد ذلك بداأت اجلل�صة الثانية، التي حملت عنوان » التكنولوجيا وم�صتقبل 
دولة  من  وكاتب  �صحفي  احلــمــادي،  حممد  وتراأ�صها   ،« وال�صحة  التعليم 
واإعالمي من  اأكادميي  ال�صويدي،  الدكتور خليفة  فيها  الإمـــارات، وحتــدث 
بداأت  اأن  اأنــه ومنذ  اإىل  البحثية  ورقــتــه  اأ�ــصــار يف  والـــذي  الإمــــارات،  جامعة 
التكنولوجيا ب�صورها املبدئية يف اقتحام الف�صول املدر�صية، بداأ هذا ال�صوؤال 
الإجابات  وكانت جل  املعلم؟  الأجهزة مكان  �صتحل هذه  : هل  نف�صه  يطرح 
نافية لهذا التوقع مع التطور يف التقانة ودخولنا عامل تكنولوجيا املعلومات 
والت�صال ICT، مو�صحا اأنه لئال ينقر�س املعلم، فنحن بحاجة اإىل اإعادة 
النظر يف الأدوار التي ي�صطلع بها يف املدر�صة، اإن بقيت املدار�س يف حملها. 
كما حتدثت يف هذه اجلل�صة الدكتورة حواء املن�صوري نائب املدير الطبي، 
املتحدة،  العربية  الإمـــارات  بدولة  لل�صكري،  لندن  كولدج  اإمبرييـال  مركز 
حيث اأ�صارت اإىل اأن التكنولوجيا تعد جزءا اأ�صا�صيا من التقدم الإن�صاين، واأن 
لالبتكار دورا مهما يف ت�صكيل م�صتقبلنا على خمتلف ال�صعد، �صواء يف جمال 
ب�صكل ميكننا من حتقيق  الطبيعية،  املــوارد  اأو  ال�صفر  اأو  ال�صحية  الرعاية 
اأق�صى ا�صتفادة منها. و�صتوا�صل ندوة حتالف عا�صفة الفكر فعالياتها اليوم 
يف  العربي  امل�صتقبل  مو�صوع  اإىل  الثالثة  اجلل�صة  �صتتطرق  حيث  الثالثاء، 
ع�صر الذكاء ال�صطناعي، اأما اجلل�صة الرابعة ف�صتناول وظائف امل�صتقبل يف 

ظل التكنولوجيا اجلديدة » الإنتاج، والت�صالت، واملوا�صالت ».
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل القن�سل ال�سيني

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
يف ق�صر �صموه يف مدينة �صقر بن حممد ام�س يل لينغ بينغ قن�صل عام جمهورية ال�صني ال�صعبية 

التي قدمت لل�صالم على �صموه مبنا�صبة انتهاء فرتة عملها يف الدولة.
ومتنى �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة للقن�صل ال�صيني التوفيق والنجاح يف مهامها امل�صتقبلية 
.. مثنيا �صموه على ما قامت به خالل فرتة عملها يف الدولة من توطيد العالقات القائمة بني 
دولة الإمارات وجمهورية ال�صني ال�صعبية يف العديد من املجالت. ح�صر اللقاء .. ال�صيخ �صقر 
بن حممد بن �صقر القا�صمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�صي الثقايف و�صعادة �صالح 
اأحمد ال�صال م�صت�صار �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة و�صعادة حممد اأحمد الكيت امل�صت�صار يف 

الديوان الأمريي و�صعادة را�صد �صويدان اخلاطري مدير عام دائرة الت�صريفات وال�صيافة.

حممد بن �سعود القا�سمي ي�سهد اإطالق برنامج حتديث املباين يف راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة -وام:

�صهد �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود 
بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س 
اخليمة ام�س حفل اإطالق »برنامج 
اأطلقته  الـــــذي  املـــبـــاين«  حتـــديـــث 

دائرة بلدية راأ�س اخليمة.
حــ�ــصــر احلـــفـــل - الـــــذي اأقـــيـــم يف 
فـــنـــدق ومــنــتــجــع ريــكــ�ــصــو�ــس باب 
راأ�س  يف  املرجان  جزيرة  يف  البحر 
اخليمة - عدد كبري من امل�صوؤولني 
وال�صركات  من اجلهات احلكومية 
الـــتـــجـــاريـــة اخلــــا�ــــصــــة و�ـــصـــركـــات 
اخلدمات البيئية و�صركات خدمات 

الطاقة وممثلي و�صائل الإعالم.
ويــــهــــدف بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــديـــث - 
الطاقة  كــفــاءة  اإدارة  تنفذه  الــذي 
بلدية  »رمي« يف  املتجددة  والطاقة 
تاأهيل  اإعـــادة  اإىل   - اخليمة  راأ�ـــس 
بحلول  مــبــنــى   3000 حــــــوايل 

كافة  احلكومية  اجلــهــات  مل�صاندة 
يف تنفيذ تدابري رفع كفاءة طاقة 
ومياه مبانيها واملرافق التابعة لها 
البدء  بالفعل  مت  انــه  اإىل  لفتا   ..
للتحديث  مــ�ــصــروع  اأول  تنفيذ  يف 
البلدية  مـــبـــاين  يــ�ــصــمــل  والـــــــذي 
الفر�س  مـــن  جمــمــوعــة  بــجــانــب 
للم�صاريع الواعدة مع عدة جهات 

حكومية خالل ال�صنوات القادمة.
من جهتهم اأكد عدد من املتحدثني 
اأن هذا  - خــالل حفل الطـــالق - 
حت�صينات  عــلــى  يــعــتــمــد  املـــ�ـــصـــروع 
الكهرباء  ا�صتهالك  ملعدات  كبرية 
العزل يف  واملــاء ف�صال عن ميزات 
املباين وذلك لتحقيق توفري طويل 
الأجل يف ا�صتهالك الكهرباء واملاء 
قيا�س  الــتــحــديــث  عملية  وت�صمل 
الطاقة  ا�صتخدام  واإدارة  ومراقبة 
امل�صتهلكة وتعزيز كل ما  لالأ�صول 
مــن �ــصــاأنــه املــحــافــظــة عــلــى املـــوارد 

و بناء على هذا القرار من املتوقع 
اأن تقوم جميع اجلهات احلكومية 
يف اإمارة راأ�س اخليمة بتنفيذ عدد 
رفع  اإىل  تــوؤدي  التي  التدابري  من 
احلالية  املــبــاين  يف  الطاقة  كــفــاءة 
ال�صلة  ذات  البيانات  بجمع  بـــدءا 
لتقييم  للطاقة  تدقيقات  واإجــراء 
الــتــوفــري املــحــتــمــل واإعــــــداد خطة 
حتديد  مت  حـــالـــة  يف  الـــتـــحـــديـــث 
وبالتزامن  املــحــتــمــلــة  املــــدخــــرات 
مـــع ذلـــك �ــصــيــتــم تــفــعــيــل عـــدد من 
تركز  التي  الطاقة  اإدارة  اإجــراءات 

على حتقيق املكا�صب ال�صريعة.
وقال �صعادة منذر حممد بن �صكر 
الــزعــابــي مــديــر عـــام دائــــرة بلدية 
حتديث  برنامج  اإن  اخليمة  را�ــس 
املباين يهدف اإىل خف�س ا�صتهالك 
الـــكـــهـــربـــاء واملــــــاء بــنــ�ــصــبــة 20% 
عــلــى الأقــــل بــحــلــول عـــام 2022 
وذلــــــك �ــصــمــن خـــطـــة الإمـــــــــارة يف 

ركيزة  يعترب  والـــذي   2040 عــام 
الإمـــارة  ا�صرتاتيجية  يف  اأ�صا�صية 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة 
2040 والتي اأطلقت حتت رعاية 
بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  عــ�ــصــو  الــقــا�ــصــمــي  �ــصــقــر 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة وتهدف 
اإىل توفري الطاقة بن�صبة %30 و 
توفري املياه بن�صبة %20 وتوليد 
مب�صادر  الـــطـــاقـــة  مــــن   20%
الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة بـــحـــلـــول عام 
ت�صبح  اأن  اأجــل  ومــن   ..  2040
الإمارة مثال يحتذى به يف تنفيذ 
تنفيذ  خــا�ــصــة يف  ال�ــصــرتاتــيــجــيــة 
القرار رقم 15 لعام 2018 ب�صاأن 
حتديث طاقة املباين احلكومية يف 
الإمارة ال�صادر عن �صاحب ال�صمو 
راأ�ــس اخليمة والــذي يتعني  حاكم 
اتخاذه  عــلــى اجلــهــات احلــكــومــيــة 

لتح�صني كفاءة طاقة مبانيها.

الطاقة  وكفاءة  اإدارة  ا�صرتاتيجية 
والطاقة املتجددة 2040 وبهدف 
احلد من ا�صتهالك الكهرباء واملاء 
تــ�ــصــغــلــهــا جميع  الـــتـــي  املـــبـــاين  يف 

اجلهات املحلية.
واأ�صار الزعابي اإىل اأن حكومة راأ�س 
ا�صتخدام  تطبيق  تعترب  اخليمة 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  كــفــاءة 
مبثابة حمفز لزيادة قدرة التناف�س 
ومتثل  الإمــــــــارة  يف  القـــتـــ�ـــصـــادي 
للطاقة  ا�صتهالكنا  غالبية  املباين 
ا�صتهالكنا  مــــن  كـــبـــرية  ــبــة  ونــ�ــص
�صاحب  اأن  مــ�ــصــيــفــا   .. لــلــمــيــاه 
راأ�ــس اخليمة  ال�صيخ حاكم  ال�صمو 
والإجراءات  التدابري  باتخاذ  وجه 
ا�صتخدام  كـــفـــاءة  لــرفــع  الـــالزمـــة 

الطاقة واملياه يف مبانيها.
و  الــطــاقــة  كـــفـــاءة  اإدارة  اأن  واأكـــــد 
لدائرة  التابعة  املــتــجــددة  الطاقة 
ال�صتعداد  اأمت  عـــلـــى  الـــبـــلـــديـــة 

من   30% مـــــن  اأكـــــــر  واملـــــيـــــاه 
احلايل  الــطــاقــة  ا�ــصــتــهــالك  ن�صبة 
واإعادة  املعاجلة  املياه  وزيــادة كمية 
ا�ـــصـــتـــخـــدامـــهـــا واعــــتــــمــــاد اإ�ــــصــــاءة 
يف  الـــطـــرق  ـــاءة  لإ�ـــص دي«  اأي  »اإل 
ال�صتيعابية  القدرة  ورفع  الإمــارة 
ملــعــاجلــة الــنــفــايــات وحتــويــلــهــا اىل 

الطبيعية من الهدر وال�صتنزاف.
وتهدف ا�صرتاتيجية راأ�س اخليمة 
املتجددة  والطاقة  الطاقة  لكفاءة 
املباين  لوائح  ل�صتخدام   2040
املباين  عــلــى  املــطــبــقــة  اخلـــ�ـــصـــراء 
احلديثة وتقدمي اأف�صل املمار�صات 
الطاقة  مل�صتخدمي  الطاقة  لإدارة 

طـــاقـــة لــلــمــ�ــصــاهــمــة بــنــ�ــصــبــة 2% 
الــطــاقــة الأولية  عــلــى الأقــــل مــن 
ا�صتخدام  وتــ�ــصــجــيــع  املــ�ــصــتــخــدمــة 
اعتماد  وتعزيز  ال�صم�صية  الطاقة 
الرتكيز  مع  القت�صادية  املركبات 
الكهربائية  ال�صيارات  على  الأويل 

والهجينة.

اأبوظبي للتوزيع تطلق املرحلة التجريبية للتحول نحو النقل امل�ستدام

البعثات واال�ستقطاب  ب�سرطة دبي جتري 28 زيارة ميدانية لعر�س »اإيفاد«

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �صركة اأبوظبي للتوزيع عن اإطالق املرحلة التجريبية �صمن مبادرة 
تد�صني ال�صيارات الكهربائية والتي تهدف اإىل خف�س النبعاثات الكربونية 
ا�صتهالك  واإدارة  تخفي�س  مبادرة  و�صمن   . ال�صركة  عمليات  من  الناجتة 
الوقود يف عمليات النقل يف ال�صركة، مت اعتماد ا�صتخدام املركبات الكهربائية 
للبيئة  ال�صديقة  املركبات  نحو  الكامل  التحول  خطة  مــن  اأوىل  كمرحلة 
املواقف  من  وعــدد  الكهربائية  ال�صيارات  ل�صحن  حمطات  خم�س  وتد�صني 
اخل�صراء يف عدد من املباين التابعة لل�صركة حتت �صعار »معاً نحو عا�صمة 
اأبو ظبي  �صركة  عام  ال�صويدي، مدير  �صعيد حممد  �صعادة  وقال  خ�صراء«. 
للتوزيع : اإن مبادرة ال�صيارة الكهربائية تعترب نقلة نوعية لل�صركة يف �صوء 
يف  والتقنيات  الأ�صاليب  اأحـــدث  وا�صتخدام  التكنولوجي  التطور  مواكبة 
جمال املركبات ال�صديقة للبيئة، حيث تعد مبادرة ال�صيارة الكهربائية نابعة 

ت�صبب  كونها ل  وم�صتدامة  نظيفة  بيئة  توفري  لأهمية  ال�صركة  اإدراك  من 
النبعاثات الكربونية ال�صارة.

واأكد ال�صويدي اأن ال�صركة و�صعت خطة ا�صرتاتيجية تت�صمن ا�صتبدال عدد 
من ال�صيارات التي تعمل بالوقود اإىل �صيارات كهربائية ب�صكل تدريجي، حيث 
تعد هذه املبادرة من اأهم املبادرات ال�صرتاتيجية والتي تهدف اإىل حتقيق 
والنبعاثات  الكربونية  الب�صمة  خف�س  يف  ال�صرتاتيجي  ال�صركة  هــدف 

ال�صارة من خالل تعزيز املمار�صات البيئية واحلفاظ على املوارد .
دخول  خــالل  مــن  جــاء  امل�صتدام  النقل  نحو  التحول  اختيار  اأن  اإىل  ولفت 
ب�صكل  واإ�صهامها  ا�صتخدامها  من  للجدوى  درا�صة  بعد  الكهربائية  ال�صيارة 
لتحقيق  و�ــصــوًل  الــوقــود  ا�صتهالك  وخف�س  النبعاثات  من  احلــد  يف  كبري 
تنفيذاً  املبادرة  هذه  وتاأتي  الكربونية،  الب�صمة  خف�س  وهو  املرجو  الهدف 
لتوجيهات قيادتنا الر�صيدة وخطة اأبوظبي 2030 وال�صرتاتيجية العامة 

لل�صركة الهادفة حلماية البيئة وال�صتخدام الأمثل للموارد.

من جهته، قال عرفان تان�صل، الرئي�س التنفيذي ل�صركة امل�صعود لل�صيارات: 
�صركة  وبــني  بيننا  امل�صرتكة  الــتــعــاون  �صبل  �صمن  تــاأتــي  املــبــادرة  هــذه  اإن   «
اأبوظبي للتوزيع، يف اإطار تعزيز ال�صتدامة البيئية، اإدراكاً منا لأهمية الدور 
املحوري الذي تلعبه م�صادر الطاقة النظيفة يف احلد من ظاهرة الحتبا�س 
الناجمة عن امل�صادر غري الطبيعية والأن�صطة الإن�صانية، ف�صاًل  احلراري 

عن تخفي�س انبعاث غازات الدفيئة ». 
واأ�صاف تان�صل: اإن �صركة امل�صعود لل�صيارات �صت�صهم ب�صكل مبا�صر يف تعزيز 
هذه املبادرة النوعية من خالل تزويد اأبوظبي للتوزيع ب�صيارات »رينو زوي« 
اجلديدة طويلة املدى، والتي تعمل بالكهرباء بن�صبة 100 يف املائة، الأمر 
الذي �صي�صاعد يف حت�صني جودة الهواء واحلفاظ على البيئة، ونتطلع قدماً 
اإىل دعم املبادرات اخل�صراء وتبني املمار�صات والت�صريعات ال�صديقة للبيئة، 
التكامل بني  اأبو ظبي لتحقيق  2030 لإمــارة  البيئية  الروؤية  مع  متا�صياً 

كافة جوانب التنمية امل�صتدامة.

•• دبي -وام:

الب�صرية يف  للموارد  العامة  الإدارة  وال�صتقطاب، يف  البعثات  اإدارة  اأجــرت 
لأكــر من جهة حكومية وحملية  زيـــارًة ميدانية   28 نحو  دبــي،  �صرطة 
وموؤ�ص�صة تعليمية، بهدف عر�س املن�صة الذكية “اإيفاد”، اأول من�صة ذكية 
اإىل توظيف  املبتعثني، وت�صعى  ُتعنى ب�صوؤون الطلبة  الدولة  على م�صتوى 
للطلبة  والتقييم  واملتابعة  التوا�صل  عملية  لتفعيل  الذكية  التطبيقات 

املبتعثني داخل وخارج الدولة.
و�صملت الزيارات امليدانية التي اجرتها الإدارة كال من وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق واملوا�صالت بدبي، 
موؤ�ص�صات  اإىل  ..بالإ�صافة  دبي  وبلدية  اأبوظبي،  ل�صرطة  العامة  والقيادة 
تعليمية، كجامعة ال�صارقة، واجلامعة الأمريكية بال�صارقة، وكليات التقنية 

العليا، ف�صاًل عن جامعة زايد وغريها من اجلامعات.

واأو�صح املقدم الدكتور من�صور البلو�صي، مدير اإدارة البعثات وال�صتقطاب، 
“اإيفاد” يهدف اإىل خلق من�صة تفاعلية �صاملة لكافة الطلبة  اأن برنامج 
احلكومية  املن�صة  تعترب  “اإيفاد”  اأن  اإىل  م�صرياً  بالربنامج،  امل�صجلني 

الأوىل التي تعنى ب�صوؤون الطلبة املبتعثني داخل وخارج الدولة.
الطلبة  بني  ما  مبا�صرة  و�صل  حلقة  خلق  اإىل  “اإيفاد”  برنامج  ويهدف 
ممنهجة  بيانات  قــواعــد  تــوفــري  مــع  البــتــعــاث،  دول  خمتلف  يف  املبتعثني 
و�صاملة ي�صهل الو�صول اإليها، وت�صمن املن�صة الذكية التفاعل والتوا�صل 
املبتعثني  الطلبة  املبتعثني، ومتكن  والطلبة  البتعاث  ما بني جهة  البناء 
املــجــالت والأنــ�ــصــطــة الإبــداعــيــة والبتكارية  وتــعــزز قــدراتــهــم يف خمتلف 

واملجتمعية، وت�صاهم يف اخت�صار الوقت واجلهد وتوفري املوارد الب�صرية.
البعثات  اإدارة  اأجــرتــهــا  الــتــي  املــيــدانــيــة  الـــزيـــارات  اأن  الــبــلــو�ــصــي  واأ�ـــصـــاف 
اجلهات  خمتلف  مع  والتن�صيق  التعاون  تفعيل  اإىل  تهدف  وال�صتقطاب 
اإىل  الو�صول  بغر�س  وذلــك  التعليمية،  واملوؤ�ص�صات  واملحلية  احلكومية 

الإمارات  دولــة  حلكومة  ال�صرتاتيجية  الأهــداف  جت�صد  متكاملة  من�صة 
املتمثلة يف خلق بيئة �صعيدة ومبتكرة قادرة على التميز الريادة يف خمتلف 
دورهم  وتفعيل  ال�صباب  وتطوير  متكني  يف  وم�صاهمة  الطالبية  املجالت 

يف املجتمع.
واأ�صار البلو�صي اإىل اأن �صرطة دبي ت�صعى من خالل الربنامج ال�صمويل اإىل 
خلق من�صة حكومية �صاملة حتتوي على جميع اجلهات والقطاعات التي 
يرغبون  الذين  واملوظفني  الرعاية  بنظام  املبتعثني  الطلبة  ب�صوؤون  ُتعنى 
القادرة  الذكية  اخل�صائ�س  من  العديد  تت�صمن  كما  الدرا�صة،  با�صتكمال 
وت�صمل  امل�صتهدفة،  الفئات  ملختلف  وخدمية  تفاعلية  بيئة  توفري  على 

الطلبة، واملوؤ�ص�صات التعليمية، والقطاع احلكومي واملحلي.
ويت�صمن برنامج “اإيفاد” خدمات ذكية �صيتم تطويرها اإىل تطبيق ذكي، 
تعليمية،  خدمات  بني  ما  موزعة  خدمة   66 من  اأكــر  على  يحتوي  كما 

واإدارية، ومالية، وت�صويقية وخدمات التوا�صل والت�صال.

�سرطة اأبوظبي تختتم حملة »خلونا نعرب«
•• اأبوظبي-وام: 

وبقواعد  املحددة  بال�صرعات  اللتزام  اإىل  ال�صائقني  اأبوظبي  �صرطة  دعت 
ال�صري واملرور عند املدار�س واإيقاف املركبة عند م�صاهدة اإ�صارة “قف” على 
جانب احلافلة املدر�صية .. حاثة اأولياء الأمور على عدم ال�صماح لالأطفال 
الذين تقل اأعمارهم عن 10 �صنوات اأو من يقل طوله عن 145 �صنتيمرتا 

باجللو�س يف املقاعد الأمامية للمركبة.
نظمتها  التي  نعرب”  “خلونا  للمدار�س  الــعــودة  حملة  ختام  يف   - واأكـــدت 

ال�صركاء  مع  بالتعاون 
توعية  ـــة  ـــل مـــوا�ـــص  -
�ـــصـــائـــقـــي احلــــافــــالت 
واملركبات  املــدر�ــصــيــة 
الأخـــــــــــرى بـــالـــقـــيـــادة 
الآمـــــــــنـــــــــة وتـــــعـــــزيـــــز 
�ــــــصــــــالمــــــة الــــطــــلــــبــــة 
بالوقوف  واللــــتــــزام 
اإ�صارة  ا�صتخدام  عند 
حتملها  “ قف” التي 

احلافالت املدر�صية.
حممد  العميد  و�صدد 
ــــاحــــي احلــــمــــريي  �ــــص
مـــــرور  اإدارة  مــــديــــر 

اأبوظبي لن تتهاون  اأن �صرطة  املــرور والدوريات على  اأبوظبي يف مديرية 
“قف”  اإ�صارة  بفتح  امللتزمني  املدر�صية غري  قائدي احلافالت  يف خمالفة 
وبتعليمات واإر�صادات املرور اأو قائدي املركبات الذين ل يلتزمون بالتوقف 
“خلونا  اأنــه مت خــالل حملة  اإىل  “قف” .. م�صريا  اإ�ــصــارة  خــالل م�صاهدة 
اللتزام  على  ال�صائقني  وحــث  املـــروري  ال�صبط  اإجــــراءات  نعرب” ت�صديد 
واجلميع  الطلبة  �صالمة  على  احلــفــاظ  يف  وامل�صاهمة  املـــرور  بتعليمات 
والتعاون مع عنا�صر املرور بهذا ال�صاأن. واأو�صح اأنه يف حال عدم التزام قائد 
املرور  واإر�صادات  “قف” وبتعليمات  اإ�صارة  بفتح  املدار�س  نقل طلبة  حافلة 
تفر�س عليه غرامة مالية بقيمة 500 درهم و6 نقاط مرورية ويف حال 
عدم التوقف اأثناء م�صاهدة قائد املركبة لإ�صارة “ قف” اخلا�صة بحافالت 

نقل طلبة املدار�س يغرم باألف درهم و10 نقاط مرورية.

�سرطة راأ�س اخليمة تناق�س التحويالت امل�سرفية 
ودورها يف جرائم املخدرات

•• راأ�س اخليمة –الفجر

تراأ�س اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، 
القيادة  اأع�صاء جلنة  بح�صور  وذلك   ، العا�صر  الُعليا  القيادة  اجتماع جلنة 

الُعليا، وممثلي القطاع الأمني بالإمارة.
ومناق�صة  عر�س  مثل  املحاور،  من  جمموعة  طرح  مت  الجتماع،  مطلع  يف 
نتائج املوؤ�صرات الوطنية وال�صرتاتيجية يف الإدارة العامة للعمليات املركزية 
عن الربع الثالث 2018م، وعر�س نتائج املبادرات ال�صرتاتيجية يف الإدارة 
نتائج  ومناق�صة  2018م،  الثالث  الــربــع  عــن  املــركــزيــة  للعمليات  العامة 
مراكز  نتائج  على  الطــالع  كما مت  2018م،  الأول  الن�صف  املــوّرديــن عن 
اخلدمات  نتائج  وا�صتعرا�س  2018م،  الأول  الن�صف  عن  اخلدمة  تقدمي 
التحويالت  على  والطــــالع  2018م،  الأول  الن�صف  عــن  الأولـــويـــة  ذات 

امل�صرفية ودورها يف جرائم املخدرات.
بــ�ــصــرورة تطبيق قيمة  الجــتــمــاع،  العليا خـــالل  الــقــيــادة  ونــا�ــصــدت جلــنــة 
)العدالة( اإحدى قيم وزارة الداخلية، الرامية اإىل حتقيق امل�صاواة بني اأفراد 
اأو دينه، وذلك بهدف  اأو جن�صه  ال�صخ�س  النظر عن مركز  املجتمع، بغ�س 
ال�صعور  تعزيز  اأهمية  مثمنًة  اجلميع،  بني  وامل�صاواة  العدل  حتقيق  �صمان 
بالعدالة والأمان يف نفو�س اأفراد املجتمع، بال�صتعداد لأداء الواجب بنزاهة 

واإخال�س مطلق، دون ممار�صة اأي نوع من اأنواع التحّيز اأو التمييز.
املهام  اأداء  يف  والإخـــال�ـــس  العمل  يف  التميز  اأهــمــيــة  على  الجــتــمــاع،  واأكـــد 
املبادرات  وطـــرح  الــدولــة،  ممتلكات  على  واحلــفــاظ   والــتــطــوع  الوظيفية، 
وزارة  بقيم  التحّلي  �ــصــرورة  مثمناً  الإيجابية،  املواطنة  يعزز  مبا  البناءة 
الداخلية، التي حتث على ال�صفافية وال�صدق وت�صجع على الإبداع والعمل 

بروح الفريق. 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : كيم�صرتي ادفر تايز منت - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 202 ملك �صركة نا�صر ال�صاير و�صركاه - ديرة - املرقبات -  ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 656676  رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صري يف  باأنه قد مت  : 1079522 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
  2018/9/10 بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2018/9/10 بتاريخ   دبي 
الدكتوره  مكتب  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى 
عائ�صة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق احل�صابات - ذ م م - فرع دبي  العنوان : 
مكتب 302D ملك م�صبح احمد دروي�س م�صبح بالقيزى الفال�صي - الكرامة -بردبي   
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  : 3517523-04 م�صطحباً  : 3517532-04  فاك�س  هاتف 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : مكتب الدكتوره عائ�صة اخلزرجي للمراجعة وتدقيق احل�صابات 
درويــ�ــس م�صبح  احــمــد  مــلــك م�صبح   302D : مكتب  الــعــنــوان  ف��رع دب��ي    - ذ م م   -
   04-3517523  : فاك�س    04-3517532  : هاتف  -بــردبــي    الــكــرامــة   - الفال�صي   بالقيزى 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعاله لت�صفية كيم�صرتي ادفر تايز منت - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ  2018/9/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/9/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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ابتو�س ميدل اي�صت منطقة حرة - ذ م م هي �صركة منطقة حرة ذات م�صوؤولية حمدودة 
م�صجلة لدى �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�صة رقم 93849، وعنوانها 
امل�صجل يف اإي او 14، املبنى 16، الطابق الأر�صي، مدينة دبي لالنرتنت، �س.ب: 33675، 
دبي، الإمارات العربية املتحدة، )»ال�صركة«( ، تعلن اأنه مبوجب قرار ال�صركاء بتاريخ 1 

�صبتمرب 2018، �صيتم حل ال�صركة اختياريا مبوجب الإجراء املن�صو�س عليه يف املادة 101 
من اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�صنة 2016.

يجوز لأي طرف معني تقدمي مطالبته �صد ال�صركة خالل 45 يوما من تاريخ هذا 
الإ�صعار عن طريق الربيد امل�صجل اأو عرب الت�صال بـ : ال�صيدة ماري بوريي

ابتو�س ميدل اي�صت منطقة حرة - ذ م م
�س.ب: 33675  - دبي ، الإمارات العربية املتحدة

الهاتف: 0502402378
 m.borye@taylorwessing.com : الربيد اللكرتوين
لن يتم قبول املطالبات التي يتم تقدميها بعد انق�صاء مدة الـ45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
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اإعــالن ح�شور اجتمـاع الـخـربة

الدعوى رقم:503 / 2018م –مدين، كلي، جتارى 
حمكمة اأبوظبي البتدائية املدنية التجارية.

اإىل املدعى عليه: ال�صيد/ عبداهلل حممد �صيف جنيب املحريبي )جمهول حمل الإقامة(. .
للمحاماة  الــــهــــرمــــودي  عــــبــــداهلل  مـــكـــتـــب  بـــــــوكـــالـــة:  الــــوطــــنــــي  الحتــــــــاد  بـــنـــك  املـــــدعـــــى:  اأن  مبــــا   
– جزئي  مـــدين  503-2018م،  رقـــم:  الق�صائية  الــدعــوى  عليكم  اأقــــام  قــد  الــقــانــونــيــة    والإ�ــصــتــ�ــصــارات 
ـ جتاري ـ  اأبوظبي، فاأنتم مكلفون اأو وكيلكم القانوين باحل�صور اأمام اخلبري امل�صريف املكلف من عدالة 
الــواحــدة ظهرا  املــوافــق: 2018/10/11م،   يــوم اخلمي�س  بــاإذن اهلل  يف   - الأول  املحكمة جللـ�صة اخلــربة 
ملرتو  القيادة  حمطة  الحتــاد  ب�صارع  الكائن  وال�صت�صارات(،  للح�صابات  البيان  مكتب)دار  اخلبري  مبقر 
، فاك�س: 2222516 02، 2511318 04 ، م�صطحبني  دبي« طابق امليزانني رقــم05،.، هاتف 2222515 02- 
اأعمال اخلربة ومتكني  املوؤيدة لـدفـوعـكم، وما ترونه منا�صبا لتي�صري  امل�صتندات  معكم ن�صخة عن كـافة 
اخلبري من اأداء مهمته، وبيان وجه احلق يف الدعوى، ويف حال عـدم احل�صور �صــيتم الإجراء يف غــيابكم 

وتتحملون كامل امل�صـــئولية.
اخلبري امل�شريف الدكتور: حممد الفقي
هاتف: 6521992 050

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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اأخبـار الإمـارات

برجر نباتي جديد يف االإمارات  لتاليف خماطر برجر اللحوم 
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

اأعلن مطعم بري برجر عن اإطالق الربجر النباتي بيوند برجر يف جميع 
املتحدة، حيث يعد هذا الو�صول الأول  العربية  فروعه �صمن الإمــارات 
للربجر ال�صهري عاملياً للمنطقة، وذلك اعتباراً من 10 �صبتمرب. وكانت 
عالمة بري برجر قد ا�صت�صافت فعاليًة ح�صرية يف وقٍت �صابق من العام 
للت�صويت على  ال�صيوف  �صاطئ لمري، ودعت  اجلــاري يف موقعها على 
ال�صنف املف�صل لديهم لتتم اإ�صافته للقائمة، فوقع اختيار ال�صيوف على 
بيوند برجر، لتقوم العالمة فعاًل ب�صم هذا الربجر ال�صحي لقائمتها 
الدائمة. وُيعترب بيوند برجر اأول برجر نباتي يف العامل ي�صاهي بطعمه 

ومظهره برجر حلم العجل امل�صوي وذلك بف�صل اعتماد طريقة حت�صري 
واحدة.  ويتمتع الربجر اجلديد بنكهة �صهية وقواٍم طري، ويوفر فوائد 

�صحية كبرية ملا يحتويه من مكونات نباتية طازجة.  
بالربوتني   الغنية  الــبــازلء  ي�صم  نباتي  خليٍط  مــن  الــربجــر  ويــتــاألــف 
اإىل  بالإ�صافة  باللحم،  اأ�صبه  اأحمر  لوناً  لي�صفي  ال�صمندر  من  والقليل 
بالع�صارة.  ويح�صل  لقواٍم طري غني  البطاطا  ون�صاء  الهند  زيت جوز 
ملحبي  بالن�صبة  ذو طعٍم مثايل  �صهي  نباتي  برجر  بذلك على  ال�صيوف 
اأو  �صحية،  حمية  ويتبعون  ال�صحية  الأغــذيــة  يف�صلون  ممــن  اللحوم 

بالن�صبة للنباتيني الذين يتجنبون اأكل حلم اللحوم.  
يف  مبا  اخلبز،  من  متنوعة  خيارات  مع  النباتي  الربجر  تقدمي  و�صيتم 

ذلـــك خــبــز الــربجــر الأ�ــصــلــي واخلــبــز املــ�ــصــنــوع مــن اخلــ�ــصــار واللفائف 
اخل�صراء اللذيذة امل�صنوعة من اخل�س.

ُيعترب ’بيوند برجر‘ اأحد اأول اأنواع الربجر النباتي يف العامل واملح�صر 
بطريقة مبتكرة من زيت جوز الهند وبروتني البازلء ون�صاء البطاطا 
وال�صمندر لإ�صفاء لون اأحمر �صبيه ب�صريحة اللحم يهدف بيوند برجر 
وفق  اإنتاجه  يتم  حيث  الأف�صل،  نحو  بالبيئة  الرتقاء  يف  امل�صاهمة  اإىل 
 87% بن�صبة  اأقــل  دفيئة  غــازات  انبعاثات  تولد  للبيئة  �صديقة  عملية 
اأنه ل يعتمد على املوا�صي  اإنتاج اللحوم التقليدية، ذلك  قيا�صاً بعمليات 
الأرا�صي  مــوارد  املزيد من  ا�صتهالك  تربيتها  تتطلب  التي  الدواجن  اأو 
واملياه.مت اإطالق الربجر النباتي يف عام 2016 ليحدث نقلة نوعية يف 

ال�صوق ومنعطفاً مهماً يف حياة النا�س، حيث مت بيع اأكر من 25 مليون 
برجر منذ ذلك احلني. 

كما حظي باهتماٍم لفت وا�صتثماراٍت جمزية من امل�صاهري وعل راأ�صهم 
ال�صريك  واملوؤ�ص�س  ديكابريو  ليوناردو  البيئة  جمال  يف  والنا�صط  املمثل 
وبــيــل غيت�س  بــاحلــيــوان،  الــرفــق  و جمعية  �ــصــتــون،  ’تويرت‘ بــيــز  ملــوقــع 
’بيوند برجر‘ وبرجر اللحم  اأنــه مل يجد فرقاً بني  اإىل  اأ�صار  الــذي مل 
خيار  عــن  الباحثني  ي�صجع  �صحي  برجر  هــو  برجر‘  الــعــادي.  ’بيوند 
اأ�ــصــحــاب احلمية  ذلــك  واإنــ�ــصــاين، مبــا يف  نظيف  نهج  تبني  على  �صحي 
اأو  ال�صويا  على  يحتوي  ل  حيث  ال�صرفة.   والنباتية  النباتية  الغذائية 

الغلوتني اأو مكونات معدلة وراثياً.

حاكم عجمان يطلع على برامج ومبادرات ملف االأمن الغذائي امل�ستقبلي
•• عجمان-وام:

حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اطلع 
املجل�س  عــ�ــصــو  النعيمي  را�ــصــد  بــن 
الأعلى حاكم عجمان بح�صور �صمو 
النعيمي  حــمــيــد  بـــن  عــمــار  الــ�ــصــيــخ 
املجل�س  رئــيــ�ــس  عــجــمــان  عــهــد  ويل 
ـــرامـــج  الـــتـــنـــفـــيـــذي عـــلـــى خـــطـــط وب
وم�صاريع وا�صرتاتيجية ملف الأمن 
املرحلة  خــالل  امل�صتقبلي  الــغــذائــي 
عامة  الــدولــة  م�صتوى  على  املقبلة 

واإمارة عجمان خا�صة.
�صاحب  ا�صتقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
الــ�ــصــمــو حــاكــم عــجــمــان - يف مكتبه 
بالديوان - معايل مرمي بنت حممد 
دولة  وزيــــرة  املــهــريي  حـــارب  �صعيد 
الغذائي  الأمـــن  ملف  عــن  امل�صوؤولة 

امل�صتقبلي.
وا�ــصــتــمــع �ــصــمــوه مـــن مــعــالــيــهــا اإىل 
�صرح حول خطة و�صيا�صة ومبادرات 
امل�صتقبلي  الــغــذائــي  الأمــــن  مــكــتــب 
واملــ�ــصــاريــع الــتــي �ــصــيــنــفــذهــا خالل 
املرحلة القادمة والتي تخدم اإمارات 
كبري  ب�صكل  و�صت�صهم  كافة  الــدولــة 
واإيــــجــــابــــي يف تـــوفـــري الإمــــــــــدادات 

ال�صغوط  مــن  عــ�ــصــرا  نعي�س  حــيــث 
والنابعة  الغذاء  اإنتاج  على  املتزايدة 
مـــــن جمــــمــــوعــــة مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
املتداخلة والتي ترتبط ب�صكل مبا�صر 
بالتغريات املناخية و�صح املياه العذبة 

و�صعوبة الو�صول اإليها.
الإمــــارات  دولـــة  اأن  معاليها  واأكــــدت 
ا�صتطاعت اأن تخطو خطوات وا�صعة 
نحو حتقيق الأمن الغذائي امل�صتدام 
قطاع  يف  ال�ـــصـــتـــثـــمـــار  خـــــالل  مــــن 
والطاقة  املــائــيــة  الأحـــيـــاء  ا�ــصــتــزراع 
 .. الزراعية  والتكنولوجيا  املتجددة 
معربة عن اأملها الكبري يف احلفاظ 
قادمة  لأجيال  الغذائي  الأمــن  على 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات التي 

حتيط بنا.
ح�صر اللقاء .. ال�صيخ عبدالعزيز بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية 
ال�صياحية وطــارق بن غليطة مدير 
مكتب �صاحب ال�صمو حاكم عجمان 
عام  مدير  النعيمي  يو�صف  و�صعادة 
و�صعادة  والــ�ــصــيــافــة  الــتــ�ــصــريــفــات 
�ــصــالــح اجلــزيــري مــديــر عـــام دائرة 
كبار  مــن  وعـــدد  ال�صياحية  التنمية 

امل�صوؤولني.

املجتمع  اأفـــــــراد  جلــمــيــع  الــغــذائــيــة 
�صمن  الغذائية  احتياجاتهم  وتلبية 

حياة فعالة و�صحية.
عجمان  حاكم  ال�صمو  �صاحب  وقــال 
اإن دولــة المارات   - اللقاء  - خــالل 
اأولـــــت مــنــذ تــاأ�ــصــيــ�ــصــهــا وحــتــى الآن 
الأمن الغذائي اهتماما كبريا ملا له 
اإيــجــابــي عــلــى م�صريتها  تــاأثــري  مــن 
واعتماد  لتطوير  وت�صعى  التنموية 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
مواطني  جميع  لتمكني  اهتمام  من 
احل�صول  مــــن  الــــدولــــة  ومــقــيــمــي 
ذو قيمة  اآمـــــن  �ــصــحــي  غـــــذاء  عــلــى 
تعزيز  �ــصــمــان  اإىل  اإ�ــصــافــة  غــذائــيــة 
ا�صتدامة  الغذائي من خالل  الأمــن 
اإمدادات املاء والغذاء واإدارة املخزون 
�صيا�صات  وتــطــويــر  ال�ــصــرتاتــيــجــي 

احلكومي  القطاعني  مع  امل�صتقبلي 
واخلا�س.

خمزون  وبناء  اإيجاد  اأهمية  واأكــدت 
لو�صع  عليه  العتماد  ميكن  معريف 
حيث  امل�صتقبلية  ال�ــصــرتاتــيــجــيــات 
الغذائي حتديا �صخما  الأمن  ميثل 
الت�صلح  عـــرب  اإل  جتـــــاوزه  ميــكــن  ل 
واملعرفة  والتطوير  العلمي  بالبحث 
الراهن  الو�صع  مبعطيات  الوا�صعة 

ا�صرتاتيجية لالأمن الغذائي اإ�صافة 
اإىل بناء خمزون ا�صرتاتيجي يغطي 
كل اإمارات الدولة من خالل تطبيق 
توفري  اإىل  تـــهـــدف  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة 
احتياجات اأفراد املجتمع من الغذاء 
بــجــانــب تــطــويــر مــنــظــومــة الأمــــن 

الغذائي على م�صتوى الدولة.
القيادة  تــولــيــه  �ــصــمــوه مبـــا  واأ�ــــصــــاد 
برئا�صة  الإمــــارات  لــدولــة  الر�صيدة 

وت�صريعات متوازنة وخطط طوارئ 
واأزمــــــات فــعــالــة والــعــمــل عــلــى رفع 

الوعي املجتمعي.
مـــن جــهــتــهــا قـــدمـــت مـــعـــايل مرمي 
املبادرات  اأهــــم  حـــول  نــبــذة  املــهــريي 
على  وتعتمد  تنفيذها  �صيتم  الــتــي 
من  الغذاء  اإنتاج  يف  ابتكارية  حلول 
الق�صايا  من  حزمة  مناق�صة  خــالل 
الغذائي  بـــالأمـــن  املــتــعــلــقــة  الــهــامــة 

املرحلة  ومـــتـــطـــلـــبـــات  وتــــوجــــهــــات 
عملية  يف  تــوؤثــر  والــتــي  امل�صتقبلية 
اإنتاج وتوفري وتخزين املواد الغذائية 
والطلب املتنامي على الغذاء نتيجة 
ملــا ت�صهده دولـــة الإمـــــارات مــن منو 

وتطور.
اأن تــوفــري الــغــذاء الكايف  واأو�ــصــحــت 
ي�صكل حتديا ملحا ويتطلب ت�صافر 
اجلهود املحلية بني القطاعات كافة 

عمار النعيمي يزيح ال�ستار عن لوحة ال� 5 جنوم يف دائرة البلدية والتخطيط
•• عجمان - وام:

حميد  بــن  عمار  ال�صيخ  �صمو  اأكــد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
املجل�س التنفيذي اأن دائرة البلدية 
�صطرت  عــجــمــان  يف  والــتــخــطــيــط 
50 عــامــا مــن عملها  عــلــى مــــدار 
النجاحات  مــــن  الـــعـــديـــد  اجلــــــاد 
بخطوات  ت�صري  زالت  ول  املتتالية 
واثقة ووا�صحة لتحقيق الأهداف 
وتربهن  لأجـــلـــهـــا  وجــــــدت  الـــتـــي 
التوقعات  تفوق  مميزة  دائــرة  اأنها 
جائزة  بـــجـــدارة  ت�صتحق  فــالــيــوم 

التميز يف اأ�صعاد املجتمع.
جاء ذلك خالل اأزاحة �صموه ال�صتار 
عن لوحة ال 5 جنوم التي ح�صل 
املتعاملني  �ــصــعــادة  مـــركـــز  عــلــيــهــا 
بعد  والتخطيط  البلدية  بــدائــرة 
العاملي  الـــنـــجـــوم  نـــظـــام  تــطــبــيــق 
حكومة  يف  اخلــــدمــــات  لــتــ�ــصــنــيــف 
را�صد  الــ�ــصــيــخ  بــحــ�ــصــور  عــجــمــان 
دائرة  رئــيــ�ــس  النعيمي  حميد  بــن 
والــتــخــطــيــط يف عجمان  الــبــلــديــة 
ومعايل عهود بنت خلفان الرومي 
وزيرة دولة لل�صعادة وجودة احلياة 
�صعيد  املهند�س  الــدكــتــور  و�ــصــعــادة 
العام  الأمــــــني  املــطــرو�ــصــي  �ــصــيــف 
للمجل�س التنفيذي لإمارة عجمان 
و�صعادة حممد بن طليعة م�صاعد 
احلكومية  للخدمات  العام  املدير 
الـــوزراء  جمل�س  رئــا�ــصــة  مكتب  يف 

والعمل  التحتية  البنية  وخدمات 
عـــلـــى تـــطـــويـــر املــــركــــز مــــن حيث 
املعايري العاملية وتدريب املوظفني 
على مهارات التعامل والعمل على 
وغريها  املــعــامــالت  اأجنـــاز  خف�س 

من املعايري.
اأو�صح ال�صيخ را�صد بن  من جانبه 
حميد النعيمي اأن الدائرة ح�صدت 
لإ�صعاد  املــبــذولــة  اجلــهــود  نتيجة 
املتعامل قبل اأن يتزين املركز ب 5 
جنوم فكل ب�صمة نراها على �صفاه 
املــتــعــامــل هــي و�ــصــام فــخــر وجنمة 
بــهــا جــمــيــعــا ونعمل  نــعــتــز  �ـــصـــرف 
بداأت  الـــدائـــرة  اأن  وبـــني  لأجــلــهــا. 
املتعاملني  اإ�ــصــعــاد  مــبــادرة  بتنفيذ 
التنفيذي  املــجــلــ�ــس  يــلــزم  اأن  قــبــل 
بــتــطــبــيــق معايري  الــــدوائــــر  كــافــة 
اخلدمة  مراكز  يف  العاملي  النجوم 
اإ�صعاد  عــمــلــيــة  اأن  اأدركـــــــت  حــيــث 
ومتكاملة  مـــرتابـــطـــة  املـــتـــعـــامـــل 
وال�صركاء  املــوظــفــني  مــن  تــتــكــون 
بتاأهيل  للبدء  ف�صعت  واملتعاملني 
املوظف وا�صعاده ليكون قادرا على 
كافة  والتعامل مع  املتعامل  ا�صعاد 
الفئات م�صيداً بالكفاءات الب�صرية 
املهام  تـــوؤدي  اأنــهــا ل  برهنت  الــتــي 
املنوطة بها بل حتر�س على اإ�صعاد 

غريها.
اإن  حميد  بــن  را�ــصــد  ال�صيخ  وقـــال 
بـــاملـــبـــادرة �صعى  املــكــلــف  الـــفـــريـــق 
ملقدمي  ال�صامل  التغيري  لإحــداث 

�صعوب العامل.
مركز  يتزين  »الــيــوم  �صموه  وقـــال 
�صعادة املتعاملني ب 5 جنوم ليكون 
املــركــز الــوحــيــد يف الإمـــــارة الذي 
يحمل هذا الو�صام الفخري تثمينا 
وتقديرا  بذلت  التي  اجلهود  لكل 
الـــتـــي �صعت  املـــواطـــنـــة  لـــلـــكـــفـــاءات 
الطاقات  كــل  بــاذلــًة  الغري  لإ�صعاد 
مميزا  مركزا  اليوم  لــرى  املمكنة 

بكل معنى الكلمة«.
راأيــــنــــاه  مــــا  اأن  �ـــصـــمـــوه  واأ�ـــــصـــــاف 
للفخر  مدعاة  هو  املركز  يف  اليوم 
كبريا  اهـــتـــمـــامـــا  يـــــويل  فـــاملـــركـــز 
وكبار  الــهــمــم  لأ�ـــصـــحـــاب  ولفـــتـــا 
توفري  عـــلـــى  ويــــحــــر�ــــس  الـــ�ـــصـــن 
مع  ان�صجاما  لهم  اخلــدمــات  كافة 

بـــــــوزارة �ــــصــــوؤون جمــلــ�ــس الــــــوزراء 
كبري  عــدد  ومبــ�ــصــاركــة  وامل�صتقبل 

من امل�صوؤولني يف الإمارة.
واأو�صح �صمو ويل عهد عجمان اأن 
يف  وبتفوق  جنحت  البلدية  دائـــرة 
متعامليها  باإ�صعاد  هدفها  حتويل 
املــجــتــمــع من  اأثــــره  يلم�س  لــواقــع 
اجلــــــودة  ذات  اخلـــــدمـــــات  خــــــالل 
العالية التي تنجز بدقائق معدودة 
�صموه  ..مبيناً  ال�صال�صة  ومبنتهي 
على  حتــر�ــس  عجمان  حكومة  اأن 
حقائق  الوطنية  التوجهات  جعل 
واقعية وتقدم كافة الدعم للجهات 
والدوائر مل�صاعدتهم على تنفيذها 
و�ــصــول لــالأهــداف املــنــ�ــصــودة التي 
ن�صل بها لدولة رائدة ت�صم اأ�صعد 

الرعاية  لتوفري  الــدولــة  توجهات 
الكاملة لهذه ال�صريحة املهمة من 
اأبناء  اأنــنــا  يــربهــن  وهـــذا  املجتمع 
زايد وحملة راية التطوير املن�صود. 
ال�صتار  ازاحة  ? وتفقد �صموه بعد 
5 جنـــوم يف مركز  ال  لــوحــة  عـــن 
البلدية  بــدائــرة  املتعاملني  �صعادة 
كافة  يف  العمل  �صري  والتخطيط 
ــام بــاملــركــز وا�ــصــتــمــع �صموه  الأقــ�ــص
ومــعــايل الـــوزيـــرة واحلــ�ــصــور اإىل 
�صرح واف حول دور املركز واأهدافه 
للمتعاملني،  املقدمة  واخلــدمــات 
والهــــــتــــــمــــــام بـــتـــ�ـــصـــهـــيـــل اإجنــــــــاز 
من  ممكن  وقــت  باأ�صرع  املعامالت 
خالل  مــن  املتعاملني  اإ�صعاد  اأجــل 
اللكرتونية  اخلـــدمـــات  تــطــويــر 

ي�صتقبل  اليوم  املركز  اأن  مو�صحاً 
وي�صاعدهم  املتعاملني  ا�صتف�صارات 
با�صتخدام  معامالتهم  اإجناز  على 
الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة املــتــاحــة بني 

يدي اجلميع.
اأن  “منذ  را�ــــصــــد  الــ�ــصــيــخ  وقــــــال 
اأخذنا  الإ�صعاد  خطة  تنفيذ  بداأنا 
الو�صع  بتغيري  اأنف�صنا  على  عهدا 
من  باأقل  الر�صا  وعــدم  البتدائي 
اأعيننا  وتــطــلــعــت  الــنــ�ــصــوج  و�ــصــع 
واأننا  الــــريــــادة  لــو�ــصــع  لــلــو�ــصــول 
بداأنا بتقييم و�صع املركز لتحديد 
الو�صع  وتو�صيح  الــقــائــم  الــو�ــصــع 
املــنــ�ــصــود وحــر�ــصــنــا بــ�ــصــكــل كبري 
لال�صتماع ل�صوت املتعامل ومعرفة 
وو�صعناه  ومتطلباته  احتياجاته 
مدة  يف  لتحقيقها  ق�صوة  اأولــويــة 

زمنية ق�صرية”.
مـــن جــهــتــهــا اأكـــــدت مـــعـــايل عهود 
التي  الريادية  النماذج  اأن  الرومي 

خرية  مثلوا  الــذيــن  الأول  ال�صف 
ي�صتطيعون  الــــذيــــن  املـــوظـــفـــني 
وفئات  �ــصــرائــح  كــافــة  مــع  التعامل 
املجتمع ..مبيناً اأن الدائرة اأحلقت 
ومن  متنوعة  بــــدورات  املــوظــفــني 
بينها برنامج التعامل مع اأ�صحاب 
املتنوعة  الــلــغــات  ودورات  الــهــمــم 
مــقــدم اخلـــدمـــة موظفا  لــيــ�ــصــبــح 
امل�صاعدة  يــحــب  واإنــ�ــصــانــا  �ــصــامــال 
ويــــحــــر�ــــس عـــلـــى تــــقــــدمي اخلـــري 

للغري.
واأفاد اأن املركز ُجهز بكافة مقومات 
..و�صعينا  والـــ�ـــصـــعـــادة  الــرفــاهــيــة 
بداخله  مـــريـــحـــة  بــيــئــة  لإيــــجــــاد 
جهودنا  وكــثــفــنــا  كــمــا  لــلــمــتــعــامــل 
خلدمات  خدماتنا  كافة  بتحويل 
ذكية تتوفر على الأجهزة املحمولة 
ممــا اأ�ــصــهــم يف تــوفــري الــكــثــري من 
املتعامل  عـــلـــى  واجلــــهــــد  الــــوقــــت 
 .. املــتــكــامــلــة  بالعملية  واإ�ـــصـــراكـــه 

طــورتــهــا حــكــومــة دولــــة الإمـــــارات 
تركز  العمل  جمـــالت  خمتلف  يف 
املتعاملني  جتــربــة  حتــ�ــصــني  عــلــى 
معامالتهم  اإجنــاز  من  ومتكينهم 
ب�صال�صة و�صرعة وكفاءة ما يج�صد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــصــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  الــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
“رعاه اهلل”  دبـــي  حــاكــم  الـــــوزراء 

بتقدمي خدمات كفوؤة ومتميزة.
ال�صمو  �صاحب  بتوجهات  واأ�ــصــادت 
النعيمي  را�ــصــد  بــن  حميد  ال�صيخ 
حاكم  الأعـــــلـــــى  املـــجـــلـــ�ـــس  عـــ�ـــصـــو 
احلكومي  العمل  لتطوير  عجمان 
ال�صيخ  �صمو  ومبتابعة  الإمـــارة  يف 
عمار بن حميد النعيمي .. مثمنة 
ـــد بـــن حميد  جـــهـــود الــ�ــصــيــخ را�ـــص
البلدية  بدائرة  للو�صول  النعيمي 
الت�صنيف  هـــذا  اإىل  والــتــخــطــيــط 

املتميز.

»بيت اخلري« تطلق »درور زايد اخلري«
•• دبي-الفجر:

اخــــتــــارت  مــــغــــزى،  ذات  لـــفـــتـــة  يف 
مانحيها  ت�صكر  اأن  اخلـــري«  »بــيــت 
زايــــد، بتقدمي  عـــام  وداعــمــيــهــا يف 
اإرثـــــاً ثميناً  هــديــة رمــزيــة حتــمــل 
اخلري،  زايـــد  ويحبه  يعتمده  كــان 
اإبداع الأجداد وحكمتهم يف  ويربز 
تقلبات  تربز  �صنوية،  اأجندة  و�صع 
الطبيعية،  واملـــوا�ـــصـــم  الــفــ�ــصــول 
القت�صادية  بالن�صاطات  وتربطها 
تقومي  وهــــو  األ  والجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
تقومي  وهـــو  اخلــــري«،  زايـــد  »درور 
الطق�س  حلــ�ــصــاب  قــــدمي  تـــراثـــي 
وملعرفة املتغريات املناخية املتعلقة 
الرياح  ور�ــصــد  وال�صيد  بــالــزراعــة 
وغريها  الثمار،  وجني  والأمــطــار 
مـــــن نـــ�ـــصـــاطـــات عــــــرف بـــهـــا اأهـــــل 

الإمارات واخلليج قدمياً.
العو�صي،  طــاهــر  عــابــديــن  واأكـــــد 
مــديــر عــام »بــيــت اخلـــري« اعتزازه 
بهذا الإ�ــصــدار، الــذي يحيي تراث 
الآبــــــــاء والأجـــــــــــداد، وقـــــــال: »مع 
ال�صمو  �ــصــاحــب  مـــبـــادرة  اإطـــــالق 
نهيان،  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�صيخ 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باإعالن 
اجلمعية  اإدارة  وجــهــت  زايـــد،  عــام 
مــوظــفــيــهــا لإجـــــراء عــ�ــصــف ذهني 
لــتــقــدمي اأفــ�ــصــل الأفــــكــــار لإثــــراء 
مـــئـــويـــة الـــــوالـــــد املـــوؤ�ـــصـــ�ـــس، وقد 
التي  الأفــكــار  بــني  مــن  ا�صتح�صنت 
»درور  تقومي  اإحياء  فكرة  و�صلتها 
زايد اخلري« الذي كان ال�صيخ زايد، 
عليه  ويــعــتــمــد  يــحــبــه  اهلل،  رحــمــه 
ل�صتثمار  وتوجيهاته  اأعــمــالــه  يف 
الزراعة  اأعــمــال  املــوا�ــصــم وتــوجــيــه 
وغريها من اأحداث، يوؤرخ مليقاتها 
هــذا الــتــقــومي اجلــامــع، وراأيــنــا اأن 
نوثق هذا التقومي ونطبعه ب�صكل 
وتقدير  �صكر  كهدية  ليقدم  اأنيق، 
لكل من دعم م�صاريع »بيت اخلري«، 
اآلف  كـــربـــة  �ــصــبــبــاً يف فـــك  وكـــــان 

والطلبة  واملر�صى  والأيتام  الأ�صر 
الفئات  املــحــتــاجــني وغــريهــم مــن 
اجلمعية  واعــتــمــدت  املــ�ــصــتــفــيــدة«. 
يف توثيق »درور زايــد اخلــري« على 
)العاديات(  دبــي  معلومات  مــركــز 
وت�صميمه،  بــتــدقــيــقــه  قـــام  الــــذي 
اإحــــيــــاء لـــذكـــرى حـــيـــاة الأجـــــــداد، 
ولــيــتــعــرف اجلــيــل اجلــديــد ب�صكل 
عندما  وتاريخه،  تراثه  على  اأكــرب 
التذكارية  اللوحة  اإليه هذه  ت�صل 
الــ�ــصــوء على  الــتــي تلقي  املــمــيــزة، 
الرتاث الإماراتي العريق، الزاخر 
بالإبداعات التي تعك�س روح �صعب 
وثاب للمعرفة وقادر على التكيف 
الو�صائل  وابـــتـــكـــار  الــعــ�ــصــور،  مـــع 
اإنتاجاً  اأكر  التي جتعله  والأدوات 

واإبداعاً يف احلياة.

الدفاع املدين يف عجمان ينقذ �سائقًا اآ�سيويًا انح�سر يف �ساحنة
•• عجمان ـ الفجر 

العامة  ـــــــــالإدارة  ب فـــرقـــة  اأنــــقــــذت 
�صائقاً  عجمان،  يف  املــدين  للدفاع 
داخل  انح�صر  اأم�س،  فجر  اآ�صيوياً 
ال�صاحنة جــراء حــادث ت�صادم بني 
�صاحنتني، يف منطقة العامرة على 
امـــتـــداد �ـــصـــارع الــ�ــصــيــخ حمــمــد بن 
زايد، واأ�صيب باإ�صابات بليغة، نقل 
لتلقي  امل�صت�صفى  اإىل  اإثــرهــا  على 

العالج الالزم.
الزعابي  عبيد  رائـــد  املــقــدم  وقـــال 
فور  اإنــه  املراكز،  اإدارة  مدير  نائب 
العمليات  غرفة  من  البالغ  تلقي 
�صيارات  حتركت  عجمان،  ب�صرطة 
ال�صريع  املـــدين والــتــدخــل  الــدفــاع 
مـــــن مــــركــــز اجلــــــــرف ودوريــــــــــات 
اإىل  الوطني  والإ�ــصــعــاف  ال�صرطة 

موقع احلادث.
وذكر اأن فرقة الدفاع املدين جنحت 
يف اإخراج ال�صائق املح�صور من غري 
احل�صول م�صاعفات من ال�صاحنة 
من  عجمان،  �صرطة  مع  بالتعاون 
الرفع  املـــعـــدات  ا�ــصــتــخــدام  خـــالل 
ت�صتخدم  التي  وال�صحب  والق�س 

والتدهور،  الــتــ�ــصــادم  حـــــوادث  يف 
بتنظيم  ال�صرطة  دوريات  وبا�صرت 
املـــرور، كما قــامــت اجلهات  حــركــة 
جيداً  الطريق  بتنظيف  املخت�صة 
ونا�صد  الت�صادم.  حــادث  اآثـــار  مــن 
املركبات  �صائقي  جميع  الــزعــابــي 
النتباه  �ــــصــــرورة  والـــ�ـــصـــاحـــنـــات 

تــوخــي احليطة  لــلــطــريــق جـــيـــداً، 
الطريق  مــفــاجــئــات  مـــن  واحلـــــذر 
الن�صغال  وعـــــدم  الـــقـــيـــادة  اأثـــنـــاء 
اأخــذ ق�صط من  بغريها، و�ــصــرورة 
بحالة  ال�صائق  �صعور  فــور  الراحة 
اإعياء اأو تعب، لعدم تعري�س حياته 

وحياة الآخرين للخطر.

فقدان �شهادة اأ�شهم 
فقدت �صهادة ال�صهم رقم 114034 با�صم / �صعيد 
الواحة  �صركة  �صارد  العريفي  علي  حممد  عبدى 
العاملية للتاأجري )�س م ع( وعددها 271 �صهم ، وعلى 

من يجدها الت�صال بالرقم 0545233353 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

الفكر  عا�صفة  حتالف  نــدوة  اأهمية  ال�صاعة  اأخــبــار  ن�صرة  اأكــدت 
والبحوث  لــلــدرا�ــصــات  الإمـــــارات  مــركــز  امــ�ــس يف  انطلقت  الــتــي 
ال�ــصــرتاتــيــجــيــة، حتـــت عـــنـــوان “ املــ�ــصــتــقــبــل الــعــربــي يف ع�صر 
والباحثني  املــ�ــصــوؤولــني  مــن  نخبة  ومبــ�ــصــاركــة   ،“ التكنولوجيا 
والدرا�صات  البحوث  مــراكــز  وممثلي  والأكــادميــيــني  واملفكرين 
الــنــ�ــصــرة يف  الــــدول اخلليجية والــعــربــيــة . وقــالــت  يف عـــدد مــن 
الفكر  عا�صفة  حتالف  نــدوة   “ عــنــوان  حملت  التي  افتتاحيتها 
“ اإن الن�صخة  ت�صت�صرف امل�صتقبل العربي يف ع�صر التكنولوجيا 
اأهمية خا�صة،  الفكر تكت�صب  ال�صابعة من ندوة حتالف عا�صفة 
العربية متر  واملنطقة  تنعقد  التوقيت فقط، حيث  ب�صبب  لي�س 

و�صيا�صيا  واأمــنــيــا  اقت�صاديا  م�صبوقة،  غــري  واأحــــداث  بــتــطــورات 
وثقافيا؛ بينما تواجه الدول العربية حتديات معقدة ومت�صابكة؛ 
ولي�س ب�صبب طبيعة امل�صاركة الوا�صعة واملتنوعة مل�صوؤولني وخرباء 
على م�صتويات كبرية من عدد من الدول العربية، وح�صب؛ ولكن 
الدول  مب�صتقبل  وارتباطه  نف�صه  املو�صوع  اأهمية  ب�صبب  اأي�صا 

العربية.
ولفتت الن�صرة ال�صادرة عن “ مركز الإمارات للدرا�صات والبحوث 
ال�صرتاتيجية “ اإىل اأن الندوة تتناول واحدة من الق�صايا املهمة 
العامل  العربي، وحتى  العامل  التنمية يف  التي ترتبط مب�صتقبل 
الذكاء  التكنولوجيا احلديثة، وخا�صة  اأ�صبحت  اأن  بعد  باأكمله، 
ب�صورة متزايدة يف خمتلف جوانب احلياة  تدخل  ال�صطناعي، 
الجتماعية والقت�صادية والثقافية والأمنية والع�صكرية، وباتت 

توؤثر ب�صورة اأو باأخرى يف خمتلف نواحي احلياة الب�صرية. ونوهت 
اإىل اأن الندوة �صت�صلط ال�صوء على موقع العامل العربي يف �صباق 
بركب  للحاق  املبذولة  اجلهود  وطبيعة  احلديثة،  التكنولوجيا 
الدول املتقدمة يف هذا املجال، مبا ي�صهم يف توطني التكنولوجيا 
املتقدمة وامتالك اأدواتها من ناحية، ومواجهة التحديات التي 

تفر�صها التكنولوجية احلديثة من ناحية اأخرى.
ي�صت�صرف  اأن  �صرورة  على  افتتاحيتها  ختام  يف  الن�صرة  و�صددت 
ي�صهم  حتى  وعلمي،  منهجي  باأ�صلوب  امل�صتقبل  العربي  العامل 
يف التقدم التكنولوجي الآخذ بالت�صارع يوما بعد يوم يف حتقيق 
وي�صتفيد منه، ما  تنمية حقيقية م�صتدامة،  اإليه من  ي�صعى  ما 
ي�صمن ل�صعوبه الرفاه وال�صعادة التي ت�صتحقها؛ وهذا ما حتاول 

ندوة حتالف عا�صفة الفكر الن�صخة ال�صابعة اأن ت�صهم فيه.

اأخبار ال�ساعة : ندوة حتالف عا�سفة الفكر ت�ست�سرف امل�ستقبل العربي يف ع�سر التكنولوجيا

•• دبي-وام:

را�صد  بــن  حممد  بــن  حــمــدان  ال�صيخ  �صمو  اأ�ــصــدر 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
القرار رقم 38 ل�صنة 2018 ب�صاأن تنظيم ن�صاط 
تعليم قــيــادة املــركــبــات يف دبـــي، وذلـــك اإ�ــصــهــامــا يف 
ال�صرتاتيجية  وخــطــطــهــا  الإمـــــارة  روؤيــــة  حتقيق 
وتوحيد  الــطــرق، وحتديد  على  الآمــنــة  القيادة  يف 
اأن  و�صمان  بها،  املعمول  وال�صرتاطات  ال�صوابط 
تلتزم بها ال�صركات واملوؤ�ص�صات امل�صرح لها مبزاولة 

الن�صاط. 
التي  واجلهات  الأفــراد  جميع  على  القرار  ويطبق 
تزاول هذا الن�صاط يف اإمارة دبي، مت�صمنة مناطق 
التطوير اخلا�صة، واملناطق احلرة، مبا فيها مركز 
اجلهات  اأحكامه  من  وت�صتثنى  العاملي،  املــايل  دبــي 

الع�صكرية والأمنية.
بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ص�صة  اخت�صا�صات  وت�صمل 
الطرق واملوا�صالت و�صالحياتها كما حددها القرار 
الن�صاط  و�صع الأ�ص�س وال�صوابط الالزمة ملزاولة 
بال�صركات  اخلــا�ــصــة  العمل  ومــنــاطــق  الإمـــــارة،  يف 
الالزمة  والإر�ــصــادات  الأدلــة  واإ�ــصــدار  واملوؤ�ص�صات، 
الت�صريح،  اإ�صدار  والبت يف طلبات  ال�صاأن،  يف هذا 
يف  عليها  املن�صو�س  والإجـــــراءات  لل�صروط  وفــقــا 
وو�صع  مبوجبه،  ال�صادرة  والــقــرارات  الــقــرار  هــذا 
يف  توفرها  الواجب  الفنية  واملتطلبات  املوا�صفات 
والتفتي�س  الرقابة  اإىل  اإ�صافة  التدريب،  مركبات 
الن�صاط والفروع  امل�صرح لها مبزاولة  املن�صاأة  على 
التابعة لها،  التدريب  الت�صجيل ومركبات  ومكاتب 
وال�صرتاطات  بالقواعد  التزامها  مــن  والتحقق 

املن�صو�س عليها يف هذا القرار والقرارات ال�صادرة 
املدربني،  بت�صنيف  املوؤ�ص�صة  تخت�س  كما  مبوجبه، 
عليها،  التدريب  لهم  يجوز  التي  للمركبات  وفقا 
مدى  من  والتحقق  الالزمة،  الت�صاريح  ومنحهم 
التزامهم بال�صرتاطات واملتطلبات املعتمدة يف هذا 

ال�صاأن.
كما تت�صمن اخت�صا�صات املوؤ�ص�صة حتديد وتنظيم 
مزاولة  يجوز  التي  واملناطق  واخلطوط  امل�صارات 
الن�صاط فيها، مبا ل يوؤثر �صلبا على حركة ال�صري 
واملرور يف الإمارة، واملحافظة على ال�صالمة العامة 
وحماية البيئة، واتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة 
بالتن�صيق  ذلــك،  عن  الناجمة  ال�صلبية  الــتــاأثــريات 
الت�صاريح  اإ�صدار  على  عــالوة  املعنية،  اجلهات  مع 
ملواقع التدريب املوؤقتة ل�صالح املوؤ�ص�صات وال�صركات 
للح�صول  موظفيها  مــن  عــدد  تــدريــب  يف  الراغبة 
املوؤ�ص�صة  تتوىل  كما  املركبات،  قيادة  ت�صريح  على 
و�صع املوؤ�صرات الالزمة لقيا�س م�صتوى اخلدمات 

املقدمة.
ووفقا للقرار، يحظر على اأي فرد اأو جهة مزاولة 
ن�صاط تعليم قيادة املركبات يف دبي اإل بعد احل�صول 
الت�صاريح  اإ�صدار  املوؤ�ص�صة  الت�صريح، وتتوىل  على 
قيادة  تعليم   : التالية  واملواقع  والفئات  لالأن�صطة 
وال�صحراوية  املهنية،  الــقــيــادة  وتعليم  املــركــبــات، 
الفروع  ت�صاريح  املوؤ�ص�صة  ت�صدر  كما  واملتقدمة، 
التابعة للمن�صاأة موفرة اخلدمة، ومكاتب الت�صجيل، 
املوؤقتة،  التدريب  واملدربني، واملحا�صرين، ومواقع 
واحدة  �صنة  الت�صاريح  تلك  مــن  كــل  مــدة  وتــكــون 
التدريب  موقع  ت�صريح  با�صتثناء  للتجديد،  قابلة 
املوؤقت الذي يجب األ تزيد مدة ترخي�صه على �صتة 

اأ�صهر، وتنتهي �صالحية الت�صريح املمنوح للمدرب 
تركه  حــال  الــدولــة،  مواطني  غــري  مــن  واملحا�صر 

العمل يف املن�صاأة.
موؤ�ص�صة  اأو  �ــصــركــة  اأي  الــتــزامــات  الـــقـــرار  وفــ�ــصــل 
الطرق  بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ص�صة  لها من  م�صرح 
واملوا�صالت مبزاولة الن�صاط بحيث ل يجوز تنازل 
�صريك  اإدخــال  اأو  له  املمنوح  الت�صريح  مالكها عن 
مبا�صرة  اأو  للغري  تاأجريها  اأو  املن�صاأة  بيع  اأو  معه 
قــبــل احل�صول  عــلــيــهــا  اآخــــر  قـــانـــوين  تــ�ــصــرف  اأي 
ذلك،  على  امل�صبقة  اخلطية  املوؤ�ص�صة  موافقة  على 
املتعلقة  واللـــتـــزام مبــوؤ�ــصــرات مــ�ــصــتــوى اخلــدمــة 
الرتخي�س،  مــوؤ�ــصــ�ــصــة  مـــن  املـــحـــددة  بــالــتــدريــب، 
والإجــــراءات  وال�صيا�صات  والـــقـــرارات  والتعليمات 

ال�صادرة عن املوؤ�ص�صة.
والتدريبي  التعليمي  باملنهج  املــنــ�ــصــاأة  تــلــتــزم  كــمــا 
موؤ�ص�صة  مــــن  املـــعـــتـــمـــدة  الـــتـــدريـــبـــيـــة  والـــــربامـــــج 
اأو  املعرفة  اختبار  ا�صرتاطات  وكذلك  الرتخي�س، 
املحا�صرات وعدم ا�صتخدام اأي �صخ�س غري م�صرح 
له من املوؤ�ص�صة كمدرب اأو حما�صر، وكذلك اللتزام 
مبتطلبات وا�صرتاطات ال�صحة وال�صالمة والبيئة 
وتقدمي  واملوا�صالت،  الطرق  هيئة  لدى  املعتمدة 
وعدم  للمن�صاأة،  التابعة  التدريب  مبركبة  الن�صاط 
ا�صتخدام  وعـــدم  للغري،  الــتــدريــب  مركبة  تــاأجــري 
مركبات التدريب اأو املباين اأو املرافق يف اأي ن�صاط 
وعدم  املوؤ�ص�صة،  من  به  امل�صرح  الن�صاط  غري  اآخــر 
واإن كان ذا عالقة بطبيعة  اآخر  اأي ن�صاط  مزاولة 
من  جــزء  اأي  ا�صتغالل  اأو  لها،  الأ�صا�صي  الن�صاط 
املــنــ�ــصــاأة لأغـــرا�ـــس جتارية  املــقــامــة عليها  الأر�ــــس 
املوافقة اخلطية  يتم احل�صول على  اأخــرى ما مل 

امل�صبقة من اجلهات املعنية يف الإمارة.
ون�س القرار على التزام املن�صاأة بتوفري ا�صرتاطات 
الأمن وال�صالمة املطلوبة يف كل �صنف من اأ�صناف 
يف  املركبة  واإيــقــاف  للتدريب،  املخ�ص�صة  املركبات 
انتهاء  بعد  لها  املخ�ص�صة  املواقف  اأو  املن�صاأة  حرم 
فرتة العمل، وا�صتخدام مناذج العقود املعتمدة من 
والحتفاظ  املتدربني،  مع  تعاقدها  عند  املوؤ�ص�صة 
بال�صجالت مت�صمنة �صائر البيانات والإح�صائيات 
وامل�صتندات املتعلقة باأن�صطة التدريب، وفقا للنظم 

املعتمدة من هيئة الطرق واملوا�صالت.
ويـــنـــدرج �ــصــمــن الــتــزامــات املــنــ�ــصــاأة تــوفــري املباين 
واملــرافــق والأجــهــزة واملــعــدات والــربامــج والأنظمة 
الالزمة للتدريب، وفقا للموا�صفات وال�صرتاطات 
ــاأن، ومزاولة  املــعــتــمــدة مــن املــوؤ�ــصــ�ــصــة يف هـــذا الــ�ــص
املواعيد  يف  التدريب  مركبات  وا�صتخدام  الن�صاط 
املوؤ�ص�صة، وعدم ا�صطحاب  والأوقــات التي حتددها 
التدريب  اأثـــنـــاء  املــتــدربــني،  غــري  مــن  �صخ�س  اأي 
بعد احل�صول على موافقة  اإل  املركبة،  قيادة  على 
املــ�ــصــبــقــة عــلــى ذلــــك، واإخطار  املــوؤ�ــصــ�ــصــة اخلــطــيــة 
الــتــوقــف عـــن مزاولة  املــوؤ�ــصــ�ــصــة يف حـــال رغــبــتــهــا 
يف  الهيئة  ت�صعها  التي  لل�صوابط  وفقا  الن�صاط، 
هــذا الــ�ــصــاأن، بــالإ�ــصــافــة اإىل الــتــعــاون مــع موظفي 
الهيئة املخت�صني، وتزويدهم بالبيانات واملعلومات 
ا�صم  تت�صمن  املركبة،  على  لفتة  وو�صع  املطلوبة، 
لتعليم  املركبة خم�ص�صة  اأن  تو�صح  املن�صاأة  و�صعار 
الزجاج  مــواد على  اأي  وعــدم و�صع  املركبات،  قيادة 
اأثناء  للمركبة  اجلــانــبــي  اأو  اخلــلــفــي  اأو  الأمـــامـــي 

التدريب ب�صكل يحجب الروؤية عن املتدرب.
وت�صمل:  واملحا�صر  املــدرب  التزامات  القرار  وحدد 

واإلقاء  الــتــدريــب  اأثــنــاء  املطلوبة  الت�صاريح  حمل 
املــحــا�ــصــرات، واإبــــرازهــــا عــنــد الــطــلــب، واللـــتـــزام 
مب�صارات وخطوط ومناطق �صري مركبات التدريب 
املــحــددة مــن املــوؤ�ــصــ�ــصــة، عـــالوة عــلــى ارتــــداء الزي 
بها  م�صرح  مبركبة  والــتــدريــب  للمدربني،  املــقــرر 
من املوؤ�ص�صة، عالوة على جمموعة من اللتزامات 
الأخرى التي ت�صمن اأمن و�صالمة املتدربني وكذلك 
اأثناء فرتة التدريب. وتفر�س  م�صتخدمي الطرق 
والقرارات  القرار  هذا  اأحكام  يخالف  من  كل  على 
�صمن  الــقــرار  ف�صلها  غــرامــات  مبوجبه،  ال�صادرة 
جدول مرفق به، وت�صاعف قيمة الغرامة يف حال 
معاودة ارتكاب املخالفة ذاتها خالل �صنة واحدة من 
تاريخ ارتكاب املخالفة ال�صابقة لها، ومبا ل يزيد يف 
حدها الأق�صى على 30،000 ثالثني األف درهم، 
بالإ�صافة   - واملــوا�ــصــالت  الطرق  لهيئة  يحق  كما 
اأكـــر من  اأو  واحـــد  اتــخــاذ   - الــغــرامــة  اإىل عقوبة 
القرار  يف  عليها  املن�صو�س  والإجــــراءات  التدابري 
بحق املخالف مبا يف ذلك اإيقاف العمل بالت�صريح 
ملدة ل تزيد على �صهر، واإيقاف �صالحية الدخول 
الذكي ب�صكل كلي  الإلكرتوين  املروري  النظام  اإىل 

اأو جزئي، وكذلك اإمكانية اإلغاء الت�صريح.
بـــاإزالـــة الأ�صرار  املــخــالــف اللـــتـــزام  ويـــكـــون عــلــى 
حتددها  التي  املهلة  خــالل  املخالفة  عــن  الناجمة 
يكون  فــاإنــه  ذلـــك،  وبــخــالف  الرتخي�س،  موؤ�ص�صة 
املخالف  ومطالبة  الأ�ــصــرار  هــذه  اإزالــة  للموؤ�ص�صة 
 %25 ن�صبته  مــا  اإليها  م�صافا  الإزالــــة،  بنفقات 
من تلك النفقات كم�صاريف اإدارية، ويعترب تقدير 

املوؤ�ص�صة لهذه النفقات وامل�صاريف نهائيا.
ويجوز لكل ذي م�صلحة التظلم خطيا لدى املدير 

الـــعـــام ورئــيــ�ــس جمــلــ�ــس املــديــريــن بــهــيــئــة الطرق 
واملوا�صالت من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابري 
الـــقـــرار والقرارات  بــحــقــه، مبــوجــب هـــذا  املــتــخــذة 
الــ�ــصــادرة مبــوجــبــه، خــالل 30 ثــالثــني يــومــا من 
تاريخ اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املتظلم 
منه، ويتم البت يف التظلم خالل 30 ثالثني يوما 
املدير  ي�صكلها  جلنة  قبل  مــن  تقدميه  تــاريــخ  مــن 
العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�صادر ب�صاأن هذا 

التظلم نهائيا.
اأي  الــطــرق واملــوا�ــصــالت يف دبــي  ول تتحمل هيئة 
م�صوؤولية جتاه الغري عن الأ�صرار التي قد تلحق 
هذا  اأحــكــام  مبوجب  لهم  امل�صرح  قيام  نتيجة  بهم 

القرار مبزاولة ن�صاط تعليم قيادة املركبات.
ويتوجب على جميع امل�صمولني باأحكام هذا القرار 
واأحكامه، خالل مهلة  يتفق  اأو�صاعهم مبا  توفيق 
ل تــزيــد عــلــى �صنة مــن تــاريــخ الــعــمــل بـــه، ويجوز 
لــلــمــديــر الــعــام ورئــيــ�ــس جمــلــ�ــس املــديــريــن بهيئة 
اأخرى  ملدة  املهلة  هذه  متديد  واملوا�صالت  الطرق 
مماثلة. ويلغى النظام رقم 6 ل�صنة 2009 ب�صاأن 
ترخي�س من�صاآت تعليم قيادة املركبات يف دبي، كما 
املدى  اإىل  اآخــر  اأو نظام  قــرار  اأي  اأي ن�س يف  يلغى 
ل�صنة   38 رقم  القرار  واأحكام  فيه  يتعار�س  الذي 
2018، وي�صتمر العمل باأحكام الالئحة التنفيذية 
ل�صنة   6 رقــم  للنظام  تنفيذا  ال�صادرة  والــقــرارات 
تتعار�س  ل  الذي  املدى  اإىل  اإليه،  امل�صار   2009
فيه واأحكام القرار اجلديد، وذلك اإىل حني �صدور 

القرارات واللوائح التي حتل حملها.
وين�صر القرار يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد 
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•• دبي –الفجر: 

“ملتقى  �ــصــلــ�ــصــلــة ور�ــــس عــمــل  �ــصــمــن 
التي  املـــبـــادرة  العرب”،  املتخ�ص�صني 
اآل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  اأطلقتها 
“لينكد  بالتعاون مع  مكتوم للمعرفة، 
خـــربات  وتــعــمــيــم  نــ�ــصــر  بـــهـــدف  اإن”، 
املخت�صني من اأع�صاء امللتقى بني كافة 
جمموعة  امللتقى  نظم  املجتمع.  فئات 
مـــن ور�ــــس الــعــمــل املــتــخــ�ــصــ�ــصــة، التي 
امللتقى من  اأعــ�ــصــاء  قــدمــهــا عـــدد مــن 
اخلرباء واملعنيني مبجالت ا�صت�صراف 
امل�صتقبل والتطوير الإداري واملوؤ�ص�صي 

وال�صعادة. 
املتخ�ص�صني  “ملتقى  ويــــــهــــــدف 
متكاملة  من�صة  تــقــدمي  اإىل  العرب” 
للمتخ�ص�صني العرب لتبادل اخلربات 
التعاون  اأوا�ـــصـــر  وتــوطــيــد  والـــــــروؤى، 
الباحثة  بينهم وبني اجلهات  امل�صرتك 

خمتلف  يف  واملخت�صني  اخلـــربات  عــن 
املجالت.  ويف هذا الإطار نظم امللتقى 
“مهارات  عــنــوان  حملت  عــمــل  ور�ــصــة 
ا�صت�صافتها  امل�صتقبل”،  ا�ــصــتــ�ــصــراف 
دبي،  حلكومة  الب�صرية  املـــوارد  دائـــرة 
حا�صري،  حــ�ــصــام  الـــدكـــتـــور  وقــدمــهــا 
الكاتب واملتخ�ص�س يف علوم ا�صت�صراف 
كلية  يف  حمــا�ــصــر  الأ�ــصــتــاذ  امل�صتقبل، 
الــعــلــوم الإداريـــــة واحلــا�ــصــوب بجامعة 

العلوم الإبداعية. 
العلمي  املـــفـــهـــوم  الـــور�ـــصـــة  ونــاقــ�ــصــت 
والأدوات  املــ�ــصــتــقــبــل،  ل�ـــصـــتـــ�ـــصـــراف 
والتقنيات امل�صتخدمة يف هذه العملية، 
الدرا�صات  حتليل  اأ�صاليب  جانب  اإىل 
على  ال�صوء  �صلطت  كما  امل�صتقبلية. 
املختلفة،  ومراحله  ال�صت�صرايف  املنهج 
التفكري  بــــني  الــــفــــرق  اإىل  اإ�ــــصــــافــــة 
ال�صت�صرايف،  والتفكري  ال�صرتاتيجي 
ممكنات  الــــور�ــــصــــة  نـــاقـــ�ـــصـــت  كــــذلــــك 

ال�صت�صراف  عــلــى  الــــقــــدرات  تــطــويــر 
ال�صرتاتيجي. 

املدير  �صعادة جمال بن حويرب،  واأكــد 
الــتــنــفــيــذي ملــوؤ�ــصــ�ــصــة حمــمــد بــن را�صد 
عمل  ور�ــــس  اأن  لــلــمــعــرفــة،  مــكــتــوم  اآل 
ت�صهد  العرب”  املتخ�ص�صني  “ملتقى 
وخمتلف  املوؤ�ص�صة  بــني  كــبــرياً  تــعــاونــاً 
اجلـــهـــات احلــكــومــيــة واخلـــا�ـــصـــة التي 
لتعميم  امللتقى  عمل  ور�ــس  ت�صت�صيف 
معظم  يف  موظفيها  عــلــى  ال�ــصــتــفــادة 
اأن تناق�س  املجالت، وقد حر�صنا على 
لتطوير  العمل جمــالت حيوية  ور�ــس 
لت�صهم  واجلــــهــــات،  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  عــمــل 
التنمية  اأكر فعالية يف م�صرية  ب�صكل 

امل�صتدامة لدولتنا. 
البلو�صي،  �صم�صة  اأ�ــصــارت  جهتها  مــن 
موؤ�ص�صة  يف  الــ�ــصــراكــات  اإدارة  مــديــر 
للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
اجلهات  خمتلف  مــوظــفــي  اإقــبــال  اإىل 

وامل�صاركة  الــعــمــل  ور�ـــس  عــلــى حــ�ــصــور 
�صعي  يوؤكد  الذي  المر  بفعالية،  فيها 
هذه اجلهات لال�صتفادة من املخت�صني 
لــتــطــويــر منهجية  املـــجـــالت  �ــصــتــى  يف 
اأن  العمل وقـــدرات املــوظــفــني. واأكـــدت 
العمل  ور�ــس  بتنظيم  �صي�صتمر  امللتقى 
لتغطي كافة اجلهات احلكومية و�صبه 
احلكومية واخلا�صة يف خمتلف اإمارات 

الدولة. 
ــتــ�ــصــاف نــــادي  مــــن جـــهـــة اأخــــــــرى، ا�ــص
ور�صة  الـــثـــقـــايف  الـــريـــا�ـــصـــي  الـــنـــ�ـــصـــر 
“التخطيط  عــنــوان  حتــت  ثانية  عمل 
ال�صرتاتيجي”، قدمتها الأ�صتاذة منى 
ومتيز  اإداري  تطوير  ا�صت�صاري  نبيل، 
مــوؤ�ــصــ�ــصــي. وتــنــاولــت الــور�ــصــة مفهوم 
والتعريف  ال�صرتاتيجي،  التخطيط 
بنماذجه واأدواته. كما اأو�صحت عنا�صر 
وخطوات  ال�ــصــرتاتــيــجــي  التخطيط 

اإعداد اخلطط يف هذا الإطار. 

باأهم  املـــ�ـــصـــاركـــني،  الـــور�ـــصـــة  وعــــّرفــــت 
ال�صرتاتيجي،  الــتــخــطــيــط  اأ�ــصــالــيــب 
جمالت  من اأ�صلوب “�صوات” لتحليل 
التخطيط  اأ�صلوب  جانب  اإىل  العمل، 
بالأداء.  املقا�س  والتخطيط  للطوارئ 
وقدمت الور�س مناذج واقعية لأ�صاليب 
الــتــخــطــيــط ال�ـــصـــرتاتـــيـــجـــي واآلــــيــــة 
احل�صول  يــ�ــصــهــم يف  بــ�ــصــكــل  تــنــفــيــذهــا 
املوؤ�ص�صات  لـــدى  الــنــتــائــج  اأفــ�ــصــل  عــلــى 
واجلهات، للو�صول اإىل مرحلة القدرة 

على �صياغة روؤية وا�صحة. 
اإف  اآر  بي  واإم  املوؤ�ص�صة  ا�صت�صافت  كما 
القاب�صة التابعة لها، ور�صتي عمل حتت 
قدمتهما  والقيادة”  “ال�صعادة  عنوان 
ان�صراح النمر، املدير التنفيذي ل�صركة 
اإجنــــاز لــال�ــصــتــ�ــصــارات الإداريـــــــة، حيث 
اأ�صاليب  �صلطت الور�صتان ال�صوء على 
اكــتــ�ــصــاف الـــــذات وحتــقــيــق الأهــــــداف، 
القدرة على حتديد  تعزيز  اإىل  اإ�صافة 

الأفراد،  لدى  وال�صعف  القوة  مكامن 
وو�صع احللول وال�صرتاتيجيات حلياة 
الور�صتان  تــنــاولــت  كــمــا  �ــصــعــادة.  اأكـــر 
والتخل�س  بالنف�س  الثقة  تعزيز  طرق 
التفكري  عرب  اليومية،  ال�صغوط  من 
جديد  حياة  اأ�صلوب  وابتكار  الإيجابي 

يدعم هذه التوجهات. 

�صني  املتخ�صِّ “ملتقى  ويــ�ــصــتــقــبــل 
العرب” طلبات الع�صوية من املهنيني 
بخربة  يتمتعون  ممــن  واملتخ�ص�صني 
�صنوات  عــ�ــصــر  تـــتـــجـــاوز  ــ�ــصــيــة  تــخــ�ــصُّ
املـــــجـــــالت، واحلـــائـــزيـــن  يف خمـــتـــلـــف 
الــــدكــــتــــوراه يف  اأو  املــاجــ�ــصــتــري  درجـــــة 
اأن يكون املن�صب  تخ�ص�صاتهم، ويجب 

الن�صمام  يف  الـــراغـــب  يـــتـــوله  الــــذي 
يعادله  ما  اأو  تنفيذي  مدير  مب�صتوى 
مديراً  يــكــون  اأن  اأو  كـــربى،  �ــصــركــة  يف 
عاماً لدائرة حكومية رئي�صة، اأو عميداً 
لإحدى الكليات اجلامعية، اأو م�صوؤوًل 
اأو  بحثية  اأكــادميــيــة  يف  امل�صتوى  رفيع 

اأعلى. 

حمدان بن حممد ي�سدر قرارًا ب�ساأن تنظيم ن�ساط تعليم قيادة املركبات يف دبي

•• دبي-وام: 

2018” عرب حزمة  للتقنية  “اأ�صبوع جيتك�س  “ور�صة حكومة دبي” عن م�صاركتها يف  اأعلنت 
وا�صعة من اخلدمات والأنظمة الإلكرتونية والذكية املطورة التي ت�صعى من خاللها اإىل امل�صاهمة 
يف دفع عجلة التحول الذكي لإمارة دبي. وقال �صعادة حميد �صلطان املطيوعي املدير التنفيذي 
لـور�صة حكومة دبي اأن ور�صة حكومة دبي ت�صارك يف “اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2018” انطالقاً 
من حر�صها على مواكبة اأحدث التطورات التكنولوجية والذكية والتزامها بدعم التحول الذكي 
العامل.  واأ�صعد مدينة يف  اأذكــى  اإىل حكومة ذكية جتعل منها  للو�صول  اإمــارة دبي  الــذي تقوده 
الإمكانيات  وا�صتثمار جميع  التكنولوجيا  البتكار يف  تبني  الور�صة على  املطيوعي حر�س  واأكد 
والطاقات وفق روؤية وا�صحة تهدف اإىل تقدمي خدمات متميزة ورائدة باإ�صراف اأمهر اخلرباء 
اعتماد  خــالل  من  وذلــك  املركبات  وفح�س  واإ�ــصــالح  �صيانة  جمــال  يف  واملخت�صني  واملهند�صني 

اأف�صل املعايري واملمار�صات العاملية حتقيقاً ل�صالمة و�صعادة املتعاملني.

»ور�سة حكومة دبي« ت�سارك يف »جيتك�س 2018«

�صمن فعاليات »ملتقى املتخ�ص�صني العرب«

حممد بن را�سد للمعرفة تنظيم �سل�سلة ور�س عمل حول ال�سعادة والقيادة والتطوير املوؤ�س�سي

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1676  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-مطبعة جلف الفنية التجارية ذ.م.م 2- فا�صوديف نار�صينجدا�س 
ليالراماين 5- جلف تكنيكال كومري�صال برنتنج بر�س منطقة حرة ذ.م.م 6- رامي�س 
ليال راماين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/كوربلي�س المارات املحدودة قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )5.989.088( 
درهـــم والــر�ــصــوم واملــ�ــصــاريــف واتــعــاب املــحــامــاة والــفــائــدة الــقــانــونــيــة 12% مــن تاريخ 
ال�صتحقاق يف:2018/5/20 وحتى ال�صداد التام . وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
2018/10/22 ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/648  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  حــرة  منطقة  ببلي�صنج  بــروانــبــوك  �صركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/6/6  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة ا�صبيد هاو�س للت�صميم الداخلي �س.ذ.م.م بالزام املدعي 
درهم(  وثالثمائة  الــف  وع�صرين  وواحــد  )اربعمائة  مبلغ  للمدعية  تــوؤدي  بــان  عليها 
الق�صائية احلا�صل يف:2018/2/27  املطالبة  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة 
 . املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�صروفات ومببلغ  والزمتها  ال�صداد  وحتى متام 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �صعيد  بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  با�صم �صاحب  العــالن �صدر  لن�صر هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/189  جتاري كلي

فاطمة جنيب حممد حجازي   -2 التاأمني  لو�صطاء  / 1-اخلــاطــري  عليه  املدعي  اىل 
يون�س 3- وائل نايف زين الدين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صركة التاأمني 
املتحدة �س.م.ع - فرع دبي وميثله:�صمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وامل�صاريف  والر�صوم  درهــم   )570.000( وقــدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام.وحددت 
  ch1.C.15:لها جل�صة يوم الحد املوافق:2018/10/14 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/387  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1- جراغ للمقاولت �س.ذ.م.م 2-�صرياغ تيكنو اند�صرتيز �س.م.ح فرع 
دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بي�صيرتا �صاهو مو�صريام �صاهو وميثله:علي 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  قد  ابراهيم حممد احلمادي 
والفائدة  املـــدين  التعوي�س  �صبيل  على  درهـــم   )1.000.000( وقـــدره  مببلغ  عليهما 
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد والزامهما بالر�صوم 
 2018/10/15 املــوافــق  الثنني  يــوم  جل�صة  لها  وحــددت  املحاماة.  واتــعــاب  وامل�صاريف 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1659  جتاري كلي
كلداري  ح�صن  عبداهلل  عبدالوهاب   -2 للبرتوكيماويات  1-وايــزر   / عليه  املدعي  اىل 
خليفة  وميثله:�صاحلة  �ــس.م.ح  غاز  املدعي/كري�صتال  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
عليهما  املــدعــي  الـــزام  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  الب�صطي  خليفة  لحــج 
القانونية بواقع %9  الفائدة  بالت�صامن ب�صداد مبلغ وقدره )854.283.87( درهم مع 
وامل�صاريف  بالر�صوم  املدعي عليهما  والزام  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى متام  تاريخ  من 
ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2018/10/22 ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/660  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-بوم جون كيم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك 
ات�س ا�س بي �صي )فرع دبي( وميثله:احمد ح�صن رم�صان ال علي قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )883.954.06( 
املطالبة وحتى  املحاماة والفائدة 12% من  درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2018/10/14 ال�صاعة:09:30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لــذا    ch1.B.8:بالقاعة �س 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/658  عقاري كلي

املدعي / ان  املدعي عليه / 1-داى هيون كيم جمهول حمل القامة مبا  اىل 
بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود)فرع دبي( وميثله:احمد ح�صن 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأقــام  قد  علي  ال  رم�صان 
عليه مببلغ وقدره )665.591.54( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
التام.وحددت لها جل�صة يوم الحد  ال�صداد  والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
املوافق:2018/11/4 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2524  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- عادل حممد علي بابكر  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/الرحبي للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد   - علي  اآل  الناخي  غــريــب  خمي�س 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5606527( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

وّقعت موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلــرييــة والإنــ�ــصــانــيــة الــيــوم، مــذكــرة تفاهم مع 
جمــلــ�ــس تــنــ�ــصــيــق الــعــمــل اخلــــريي والأوقـــــــاف يف 
عــجــمــان، بــهــدف و�ــصــع اإطـــــار لــلــتــعــاون و تبادل 
يتعّلق  ما  يف  اجلهود  وتن�صيق  واخلــربات  املعرفة 
بــدعــم ومــ�ــصــانــدة اأنــ�ــصــطــة الــعــمــل اخلـــريي لكال 
الــطــرفــني.  ووقـــع املــذكــرة كــل مــن �ــصــعــادة حمد 

ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  العامري  كردو�س  بن  �صامل 
اخلريية  لــالأعــمــال  نــهــيــان  اآل  �صلطان  بــن  زايـــد 
والإن�صانية ، و�صعادة  مرمي علي املعمري الأمني 
العام ملجل�س تن�صيق العمل اخلريي والأوقاف يف 

عجمان، وعدد من امل�صوؤولني يف املوؤ�ص�صة.  
التعاون بني  اأوا�ــصــر  تعزيز  اإىل  املــذكــرة  وتــهــدف 
الرتاكمية  اخلــربات  من  وال�صتفادة  الطرفني، 
تفعيل  اإىل  الرامية  والبحوث  الدرا�صات  وتبادل 
اأن�صطة العمل اخلريي، ذلك عالوة على الرتقاء 

ب�صوية التعاون يف كل ما يتعّلق مب�صتوى اخلدمات 
مع  يتما�صى  مبــا  املــقــدمــة،  والإن�صانية  اخلــرييــة 
الر�صيدة  الــقــيــادة  وروؤيـــة  املوؤ�ص�صة  ا�صرتاتيجية 
املــوؤ�ــصــ�ــصــات اخلريية  مـــع جــمــيــع  الـــتـــوا�ـــصـــل  يف 
والإن�صانية داخل الدولة وخارجها لدعم وتطوير 

العمل اخلريي ومفهومه.
العامري  كــردو�ــس  بن  �صامل  حمد  �صعادة  و�صرح 
نهيان  اآل  �صلطان  بــن  زايــد  ملوؤ�ص�صة  الــعــام  املــديــر 
التعاون  »اإن  والإنــ�ــصــانــيــة:  اخلــرييــة  لــالأعــمــال 

يف  اخلــرييــة  واملوؤ�ص�صات  املجال�س  مــع  والتن�صيق 
دولــة الإمــــارات هــو اأمــر �ــصــروري لتعزيز العمل 
اخلريي والإن�صاين والو�صول اإىل اأكرب عدد من 
امل�صتفيدين يف الدولة، وبناء عليه، �صتعمل مذكرة 
جمل�س  مع  اليوم  بتوقيعها  قمنا  التي  التفاهم  
عجمان  يف  والأوقـــــــاف  اخلــــريي  الــعــمــل  تن�صيق 
بني  التوا�صل  ج�صور  ومــد  العالقات  تعزيز  على 
هذه  تر�صيخ  اإىل  قدماً  نتطلع  ونحن  الطرفني، 
العالقة من خالل تبادل املعارف واخلربات لدعم 

وم�صاندة اأن�صطة العمل اخلريي يف الدولة«. 
املعمري  علي  مــرمي  �ــصــعــادة  قــالــت  جانبها  ومــن 
الأمـــــني الـــعـــام ملــجــلــ�ــس تــنــ�ــصــيــق الــعــمــل اخلريي 
والأوقاف يف عجمان: اإن املجل�س وبتوجيهات من 
عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�صيخ  �صمو 
اخلريي  العمل  تن�صيق  جمل�س  رئي�س  عجمان 
يحر�س على تن�صيق  اجلهود اخلريية يف الإمارة 
الأهداف  يخدم  مبا  لتنظيمها  عــام  اإطــار  وو�صع 
ال�ــصــرتاتــيــجــيــة ويــر�ــصــخ املــكــانــة الــعــاملــيــة لدولة 

الإمارات  على �صعيد العمل اخلريي والإن�صاين.
واأ�ــصــافــت املــعــمــري بــاأنــنــا ن�صعى مــن خــالل هذه 
التفاقية اإىل الرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة 
اأوجـــــه اخلـــري لــ�ــصــمــان حتــقــيــق نــتــائــج عالية  يف 
اجلودة، وتبادل الدرا�صات والبحوث الرامية اإىل 
جتويد اأن�صطة العمل اخلريي، و�صنعمل على دعم 
املجالت  خمتلف   يف  اخلريية  الأعــمــال  م�صاريع 
والجتماعية  والــ�ــصــحــيــة  والتعليمية  الــديــنــيــة 

واملجتمعية يف اإمارة عجمان .

حتدد اإطار التعاون يف جمال العمل اخلريي والإن�صاين

»زايد اخلريية واالإن�سانية« توقع مذكرة تفاهم مع جمل�س تن�سيق العمل اخلريي واالأوقاف يف عجمان

»االإمارات ملتالزمة داون «تنظم ور�سة عمل تفاعلية عن ا�سطرابات التنف�س اأثناء النوم

�صمن م�صروع التحول الرقمي

اأبوظبي للجودة يطلق اخلدمات االإلكرتونية لربامج املطابقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

ـــ�ـــس اأبـــــوظـــــبـــــي لـــلـــجـــودة  اأعـــــلـــــن جمـــل
واملطابقة، اجلهة املعنية بتطوير البنية 
التحتية للجودة يف اأبوظبي، عن اإتاحته 
املطابقة  برامج  خدمات  على  التقدمي 
اإلكرتونياً وذلك �صمن م�صروع التحول 
الــرقــمــي، ومــواكــبــًة لــتــوجــهــات حكومة 
اأبــوظــبــي الــرقــمــيــة مــن خـــالل تطوير 
املعلومات  تكنولوجيا  وحت�صني ممّكنات 
اخلدمات  وت�صهيل  لتح�صني  والت�صال 
والإجــــــــــــراءات احلـــكـــومـــيـــة وذلــــــك من 
الــرقــمــي يف اخلدمات  الــتــحــول  خـــالل 
املنا�صبة  وبــهــذه  للمتعاملني.  املــقــدمــة 
قال �صعادة الدكتور هالل حميد الكعبي 
“تهدف هذه   ، للمجل�س  الــعــام  الأمـــني 
املبادرة اإىل ت�صهيل اإجراءات املتعاملني، 
اأبوظبي  اإمارة  وامل�صاهمة يف رفع مكانة 
على  الرقمية  التناف�صية  مــوؤ�ــصــر  على 
املــ�ــصــتــويــات الإقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة، حيث 
تــاأتــي املــبــادرة يف اإطـــار اجلــهــود الرامية 

ال�صاعية  املــجــلــ�ــس  روؤيــــــة  حتــقــيــق  اإىل 
للجودة  التحتية  بالبنية  الرتــقــاء  اإىل 
اأبوظبي من  اإمارة  وامل�صاهمة يف متكني 
املجل�س  ر�صالة  وحتقيق  عاملياً،  التميز 
وتطوير  وتــيــ�ــصــري  قــيــادة  اإىل  الــرامــيــة 
اأبوظبي،  اإمـــارة  يف  للجودة  حتتية  بنية 
على  عـــالـــيـــة  كــــفــــاءة  وذات  مــتــكــامــلــة 
ال�صعيد العاملي، من �صاأنها تعزيز ثقافة 
اجلودة والتنمية ال�صناعية والتناف�صية 
و�صالمة امل�صتهلك، ومتا�صياً مع اأهداف 

تناف�صي  اقت�صاد  بناء  يف  اأبوظبي  خطة 
م�صتدام ومنفتح عاملياً«.

للمتعاملني  “ميكن  الكعبي،  واأ�ــصــاف 
الرقمي  “جودة”  نـــظـــام  خـــــالل  مــــن 
خدمات  مــن  خدمة   11 على  التقدمي 
وخدمات  املــنــتــجــات  مــطــابــقــة  بـــرامـــج 
الأفـــــراد والأنــظــمــة، والــتــي تــهــدف اإىل 
توفري برامج مطابقة ذات تاأثري اإيجابي 
من  والبيئة  والقــتــ�ــصــاد  املجتمع  على 
خــالل حت�صني م�صتوى جــودة و�صالمة 
والتاأكد  الأفـــراد  كــفــاءة  ورفــع  املنتجات 
املهنية  لــال�ــصــرتاطــات  ا�صتيفائهم  مــن 

اخلا�صة بكل مهنة اأو حرفة«.
وتلبي هذه اخلطوة احتياجات متعاملي 
واملطابقة  لــلــجــودة  اأبـــوظـــبـــي  جمــلــ�ــس 
و�صل�صة  �صهلة  اآلية  توفريها  حيث  من 
 11 عــلــى  احلــ�ــصــول  بطلبات  للتقدمي 
�صهادة مطابقة  تتنوع بني طلب  خدمة 
الرتخي�س  وطــلــب  وجتــديــدهــا،  �صلعة 
وجتديده،  الــثــقــة  عــالمــة  بــا�ــصــتــخــدام 
الأفراد  خدمات  مطابقة  �صهادة  وطلب 

مطابقة  �ــصــهــادة  وطـــلـــب  وجتـــديـــدهـــا، 
اأنظمة اإنتاج واأنظمة اإدارية وجتديدها، 
التقدم  الآن  للمتعاملني   ميكن  حيث 
لــلــحــ�ــصــول عــلــى هــــذه اخلــــدمــــات عرب 
www.الإلكرتوين جــــــودة  مـــوقـــع 
 jawdah.qcc.abudhabi.ae
للجودة  اأبـــوظـــبـــي  جمــلــ�ــس  اأن  يـــذكـــر 
 2009 عـــــام  يف  تـــاأ�ـــصـــ�ـــس  واملـــطـــابـــقـــة 
يف  التنظيمية  للجهات  ممــكــنــاً  لــيــكــون 
ال�صادرات  اأبوظبي، ولرفع جودة  اإمــارة 
وتعزيز  املـــتـــداولـــة حمــلــيــاً،  واملــنــتــجــات 
ال�صناعية،  والــتــنــمــيــة  اجلــــودة،  ثــقــافــة 
خالل  من  املنتج  و�صالمة  والتناف�صية، 
متكني املنظمني لو�صع وتنفيذ �صالمة 
وبرامج  القانونية  واملقايي�س  املنتجات 
اأبوظبي  جمل�س  يــحــدد  كما  املــطــابــقــة. 
التوجيهية  املــبــادئ  واملطابقة  لــلــجــودة 
املنتجات  اأن  مـــن  لــلــتــحــقــق  واملـــعـــايـــري 
املــ�ــصــنــعــة واملـــتـــداولـــة يف الإمــــــارة تتفق 
مــع اأعــلــى مــعــايــري الــ�ــصــالمــة واجلــــودة 

واملطابقة.

•• دبي – الفجر
مقرها  يف  داون  ملــتــالزمــة  الإمــــــارات  جمعية  نــظــمــت 
اجلليلة  م�صت�صفى  مــع  وبــالــتــعــاون  بــدبــي  الــرئــيــ�ــصــي 
عن  تفاعلية  عمل  ور�صة  بدبي  لالأطفال  التخ�ص�صي 
متالزمة  ذوي  عند  النوم  اأثناء  التنف�س  ا�صطرابات   «
داون » بح�صور عدد من اأع�صاء جمل�س الإدارة واأولياء 
الأمور واملخت�صني وذلك �صمن فعاليات اجلمعية بعام 
زايـــد ومــواكــبــة احــتــفــالت الــعــامل ب�صهر اأكــتــوبــر �صهر 

التوعية مبتالزمة داون .
اجلمعية  بــني  تفاهم  مــذكــرة  توقيع  عقب  ذلــك  جــاء 
اإطار  يف  لــالأطــفــال  التخ�ص�صي  اجلليلة  وم�صت�صفى 
ال�صحية  اخلــدمــات  تعزيز  بــهــدف  املــ�ــصــرتك  الــتــعــاون 
وحتــ�ــصــني نــوعــيــة احلــيــاة لأ�ــصــحــاب الــهــمــم مــن ذوي 

متالزمة داون.
ادارة  جمل�س  رئي�س  جعرور  منال  الدكتورة  واأعــربــت 
يف  امل�صت�صفى  جلهود  وتقديرها  �صكرها  عن  اجلمعية 
تقدمي خدمات نوعية لالأطفال ب�صكل عام ولأ�صحاب 
الهام  املو�صوع  هــذا  طــرح  وعلى  خــا�ــس،  ب�صكل  الهمم 
اأبنائنا والتي قد  الكثريين من  يوؤثر على حياة  الذي 

ل ينتبه اإليها الأهل
النوم وما  اأن م�صاكل  الدكتورة منال جعرور  واأ�صافت 
ممن  خا�صة  الأطفال  على  كبري  وب�صكل  توثر  يتبعها 
م�صاكل يف  اأو  نف�صية  اأو  م�صاكل طبية ج�صدية  لديهم 

النوم  كــاف من  ق�صط  عــدم احل�صول على  واأن  النمو، 
املناعة  على  توثر  م�صاكل �صحية  اإىل  بالتايل  �صيوؤدي 

واأخرى تتعلق بالرتكيز والنتباه والتعلم.
عمل  على  التــفــاق  التفاهم  مذكرة  �صملت  واأ�ــصــافــت: 
وامل�صت�صفى  اجلمعية  بــني  بــالــتــعــاون  بحثية   درا�ــصــة 
متالزمة  لــذوي  الــنــوم  اأثــنــاء  التنف�س  مب�صاكل  تتعلق 
داون واأثرها على قدراتهم املعرفية  يف الدولة تعر�س 
دبي  داون  ملــتــالزمــة  الــعــاملــي  الــكــونــغــر�ــس  يف  نتائجها 

2020
وقـــد نــفــذت ور�ــصــة الــعــمــل الــدكــتــورة رزوانـــــا بوباتيا 
م�صت�صفى  يف  لــالأطــفــال  الـــرئـــة  اأمـــرا�ـــس  ا�ــصــتــ�ــصــاري 
اجلــلــيــلــة الــتــخــ�ــصــ�ــصــي لـــالأطـــفـــال مـــع فـــريـــق عملها 
عند  والــرئــة  ال�صدر  اأمــرا�ــس  اخت�صا�صي  مــن  املــكــون 
الكلينيكي  النف�صي  العالج  يف  واخت�صا�صي  الأطــفــال 
واخــتــ�ــصــا�ــصــي عـــالج اجلـــهـــاز الــتــنــفــ�ــصــي وفــنــي النوم 

والتمري�س يف امل�صت�صفى
واأكدت من جانبها  الدكتورة بوباتيا اأن مركز معاجلة 
النوم يف م�صت�صفى اجلليلة ي�صمل خمترب  ا�صطرابات 
الــنــوم املــجــهــز بـــاأحـــدث الــتــجــهــيــزات وعـــيـــادة �صلوكية 
اإىل برنامج  بــالإ�ــصــافــة  لــلــنــوم  لــلــنــوم وعـــيـــادة طــبــيــة 
امل�صتمر  الإيــجــابــي  الــهــوائــي  ال�صغط  بنظام  اللــتــزام 
الأطباء  زمالئهم  مع  العمل  فريق  ويعمل   CPAP
من اخت�صا�صيي الأنف والأذن واحلنجرة عند الأطفال 
التاأهيل  واإعــادة  اله�صمي واجلراحة  واأمرا�س اجلهاز 

الع�صبي وال�صحة النف�صية
التنف�س  ا�صطراب  واأهمها  امل�صاكل  كافة  املركز  يعالج 
النوعي  الن�صدادي  النف�س  وانقطاع  النوم  عن  الناجت 
النوم  و�صعوبة  النوم  اأثــنــاء  املــركــزي  النف�س  وانقطاع 
يف  الدخول  وم�صاكل  واليافعني  الأطفال  عند  والأرق 
التي  امل�صاكل  من  وغريها  املتكرر  وال�صتيقاظ  النوم 
تواجه الأطفال ب�صكل عام وذوي متالزمة داون ب�صكل 

خا�س
الدرا�صات  مــن  العديد  اأن  بوباتيا  الــدكــتــورة  واأفــــادت 
اأ�صارت اإىل  %60 من ذوي متالزمة داون يعانون من 
م�صاكل التنف�س اأثناء النوم واأن ذلك يوثر على حياتهم 

واأدائهم واكت�صابهم للمهارات.
من جانبها اأكدت الأ�صتاذة نوال اآل نا�صر نائب رئي�س 
جمل�س الإدارة اأن اجلمعية ت�صعى ومنذ تاأ�صي�صها للعمل 
على حت�صني نوعية اخلدمات ال�صحية املقدمة لذوي 
الوطنية  ال�صيا�صة  مــع  تتناغم  والــتــي  داون  متالزمة 
لأ�صحاب الهمم واأن هذا املو�صوع بالغ الأهمية ويطرح 

لأول مرة.
واأ�صادت اآل نا�صر بال�صيا�صات التي تنتهجها الدولة يف 
�صاأن اأ�صحاب الهمم واخلطط ال�صرتاتيجية واملبادرات 

التي متكنهم من الدمج ال�صامل يف املجتمع 
و�ــصــهــدت الــور�ــصــة تــفــاعــاًل كــبــرياً مــن اأولـــيـــاء الأمـــور 
املطروحة  املوا�صيع  اأهمية  اأكـــدوا  الذين  واملخت�صني 

وطالبوا باملزيد من هذه الور�س التفاعلية.

•• اأبوظبي - وام: 

رئي�صة  القبي�صي  عــبــداهلل  اأمــل  الــدكــتــورة  معايل  بحثت 
مقر  يف  ا�صتقبالها  خـــالل  الحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�س 
املــجــلــ�ــس بــاأبــوظــبــي امــ�ــس مــعــايل الــدكــتــور مــ�ــصــعــل بن 
املرافق  والــوفــد  الــعــربــي  الــربملــان  رئي�س  ال�صلمي  فهم 
ظل  يف  امل�صرتك  العربي  الــربملــاين  العمل  تطوير  اآلــيــة 

التحديات اجل�صيمة التي متر بها املنطقة.
واأعربت معاليها خالل اللقاء عن تقديرها للدور البارز 
الذي يلعبه الربملان العربي يف دعم وتعزيز م�صرية العمل 
العربي  الــربملــان  حققه  مبا  ..م�صيدة  امل�صرتك  العربي 
معاليها  واأكــدت  كافة.  امل�صتويات  على  وتقدم  تطور  من 

حــر�ــس املــجــلــ�ــس الــوطــنــي الحتـــــادي عــلــى دعـــم م�صرية 
العمل العربي امل�صرتك وتفعيلها من خالل اآلية التكامل 
الر�صمية  والدبلوما�صية  الربملانية  الدبلوما�صية  بــني 
تقرير حالة حقوق  اأهمية  اىل  الطــار  ..م�صرية يف هذا 
العربي  الربملان  الذي يعكف  العربية  الدول  الإن�صان يف 
م�صعل  الدكتور  معايل  اأعلن  ناحيته  من   . اإعـــداده  على 
“وثيقة  اطــالق  العربي  الــربملــان  عــزم  ال�صلمي  فهم  بن 
املراأة” من دولة الإمارات باعتبارها متثل منوذجا رائدا 
يف متكني املــراأة وتقديرا ملا حققته املــراأة الماراتية من 
ال�صيخة  �صمو  ودعــم  جهود  بف�صل  وذلــك  وتــطــور  تقدم 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام رئي�صة 
الأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  الأعــلــى  املجل�س 

ملــوؤ�ــصــ�ــصــة الــتــنــمــيــة الأ�ـــصـــريـــة.. مــ�ــصــيــدا مبــ�ــصــاهــمــة وفد 
ت�صمينها  على  الوثيقة وحر�صه  اإعــداد هذه  يف  املجل�س 
اأهــمــيــة التن�صيق  بــاأهــم الــتــوجــهــات والــتــو�ــصــيــات. واأكــــد 
واملجل�س  العربي  الربملان  واملثمر بني  امل�صتمر  والت�صاور 
الوطني الحتادي خلدمة الق�صايا العربية ..وا�صتعر�س 
يف هذا ال�صدد جهود الربملان العربي وجلانه يف مناق�صة 
اللقاء  ح�صر  املــ�ــصــرتك.  امل�صري  ذات  العربية  الق�صايا 
�صعادة كل من جا�صم النقبي وعائ�صة بن �صمنوه وحممد 
اأع�صاء  الحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�س  اأعــ�ــصــاء  الــيــمــاحــي 
جمموعة الربملان العربي و�صعادة اأحمد �صبيب الظاهري 
الأمني  الزعابي  جا�صم  و�صعادة  للمجل�س  العام  الأمــني 

العام امل�صاعد للخدمات امل�صاندة.

اأمل القبي�سي ت�ستقبل رئي�س الربملان العربي
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6427  عمايل جزئي             
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  ابــرار علي  املدعى عليه/1-  اىل 
القامة مبا اأن املدعي/جود�صبور �صينويندو نوافور - قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  درهـــم(   10370( وقــدرهــا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
عوده مببلغ )2000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم ال�صكوى 
املوافق  الــثــالثــاء   يـــوم  جل�صة  لــهــا  وحــــددت   )MB182862080AE(
2018/10/23  ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة Ch1.A.4  لذا فاأنت مكلف 
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9267  عمايل جزئي             

اىل املـــدعـــى عــلــيــه/1- مــركــز الــاليــنــ�ــس الــطــبــي - �ـــس ذ م م جمــهــول حمل 
اأقــــام عليك  �ــصــا�ــصــه - قــد  الــ�ــصــيــد  املـــدعـــي/ م�صطفى عــبــده  اأن  القـــامـــة مبــا 
درهم(   81.350( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهــم(   عــوده مببلغ )2000  وتذكرة 
ال�صكوى  رقــم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  والر�صوم  ال�صداد  وحتى  الــدعــوى  رفــع 
اخلمي�س   يــوم  جل�صة  لها  وحـــددت    )MB185054703AE/2018(
Ch1.A.1  لذا فاأنت  املوافق 2018/10/25  ال�صاعة 8.30 �صباحا  بالقاعة 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/37   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1 - باران عبداهلل حممد �صريف زمان فهيمي ب�صفتها مالكه 
موؤ�ص�صة غالرييا دي فيوري  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�صني - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )227571.71( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   

 اعالن بالن�شر 
اىل املدعى عليه /احمد غازي يو�صف قاعود - فل�صطيني اجلن�صية 

نعلمكم بان املدعي / دار التمويل - �س م ع 
يف الدعوى رقم  2018/5996 الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الثالثة 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 193.758.21 درهم مائة وثالث وت�صعون الف و�صبعمائة 
اقامة  تارخ  من  �صنويا   %21 بواقع  التفاقية  والفائدة  فل�صا  وع�صرون  وواحد  درهم  وخم�صون  وثمانية 
الدعوى وحتى ال�صداد التام مع ت�صمني املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة بحكم 

م�صمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 11 مبحكمة ال�صارقة الحتادية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ، وذلك بتاريخ  2018/10/15  
وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم 

ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4613  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- الع�صب للمقاولت - �س ذ م م    جمهول حمل 
اأقام  قد  لل    رام  كومار  هاردي�س  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القــامــة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )10472( وقـــدره  بــه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  درهــم   933 مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4076  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ابيكيور خلدمات التموين باملواد الغذائية - �س ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ في�صل برينت�صرى حممد 
برينت�صرى   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9767( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�صوم خلزينة  درهم  بال�صافة اىل مبلغ 888  املحكمة. 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإع����������الن
ال�صـــــادة/حفيت  التنمية القت�صادية بان  دائـــرة  تعلن 

 CN 1677149:اند�صرتيال للتغليف  رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
املدينة  ال�صـــــادة/م�صتقبل  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

خلدمات التنظيف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1677551 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة عبداهلل ح�صن حممد ح�صن املعيني %100

تعديل وكيل خدمات/حذف زايد خالد ابوبكر �صامل الطهيو�س
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف كوروكابيديكا �صايدو حممد عبدالكرمي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
الطبي  خلدون  ابن  ال�صـــــادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التخ�ص�صي ذ.م.م رخ�صة رقم:1088057 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حميد �صعيد حممد علي الغوا�س الزعابي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صمر عمر عبدالكرمي ابو �صفيه %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عزمي ابراهيم عبدالرحيم بلوطه
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حميد �صعيد حممد علي الغوا�س الزعابي
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
رقم:CN 2424460 بال�صم التجاري:مادرن لعمال 
العزل بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع كما 

كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
ال�صـــــادة/هوت  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN 2460153:لين العقارية  رخ�صة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
�صتايل  بلو  ال�صـــــادة/�صالون  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�صة رقم:2005023 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد حمد قماد را�صد حممد املن�صوري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي عبيد خمي�س عبيد الرميثي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
الول  التجاري:الرائد  بال�صم   CN رقم:1228528 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الرجالية  للخياطة 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
اليوم  التجاري:رجل  بال�صم   CN رقم:1013271 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  الرجالية  للخياطه 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة ابوفاطمة لتجارة مواد البناء

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1063359 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 60*3 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة ابوفاطمة لتجارة مواد البناء
ABU FATIMA BUILDING MATERIALS TRADING ESTABLISHMENT

اىل/ابو فاطمة لعمال ال�صباغ
ABU FATIMA PAINTING WORKS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح م 9 - ق 11 - م�صتودع 7 - املالك/ورثة حميد �صهيل املهريي 
وميثلهم خليفه حميد املهريي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �صرق 4-2 144211 144211 ال�صيد 

بطحان �صلطان قران واخرين
تعديل ن�صاط/ا�صافة اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�صاط/حذف بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/تورن للتعهدات الريا�صية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2302367 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل

تعديل ا�صم جتاري من/تورن للتعهدات الريا�صية
TORN SPORTS UNDERTAKINGS

اىل/لفت بريفور مان�س جيم للياقة
LIFT PERFORMANCE FITNESS GYM

املالك/احمد خليفه يو�صف  ابوظبي �صرق 5 ق 42 100260  ابوظبي جزيرة  تعديل عنوان/من 
احمد واخرين اىل ابوظبي مدينة زايد مدينة زايد 39 ق 5b متجر 6+5 190019 190019 جامعه 

ابوظبي القاب�صه ذ.م.م
تعديل ن�صاط/ا�صافة نادي لياقة بدنية للرجال )9312011(
تعديل ن�صاط/ا�صافة نادي لياقة بدنية للن�صاء )9312012(
تعديل ن�صاط/حذف خدمات وتعهدات ريا�صية )9311006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/امللوكي لالدوات الكهربائية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1045068 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/امللوكي لالدوات الكهربائية ذ.م.م

IMPERIAL ELECTRICAL LLC

اىل/�صالون كال�صيك كريك ذ.م.م

CLASSIC CREEK SALON LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة ق�س وت�صفيف ال�صعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

تعديل ن�صاط/حذف بيع الدوات الكهربائية ومتديداتها - بالتجزئة )4752006(

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
لت�صليح  ال�صـــــادة/الطيب  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الدراجات الهوائيه ولوازمها
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1906100 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح عبداهلل عمر حممد بافرج %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم جا�صم �صامل ال�صاعر الزعابي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
للوكالت  اي�صت  ميدل  تارجت  ال�صـــــادة/اك�صن  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجارية رخ�صة رقم:1179788 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 5*02 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/اك�صن تارجت ميدل اي�صت للوكالت التجارية

ATMC ACTION TARGET MIDDLE EAST

اىل/اك�صن تارجت ميدل اي�صت للوكالت التجارية- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

ATMC ACTION TARGET MIDDLE EAST- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/العمران امللكي للعقارات وال�صيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:1694888 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/العمران امللكي للعقارات وال�صيانة العامة
ALOUMRAN ALMALAKY ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/العمران امللكي للعقارات وال�صيانة العامة- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 ALOUMRAN ALMALAKY ESTATE AND GENERAL MAINTENANCE-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة 
�صت�صتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مكتب عبداهلل عقيل لال�صت�صارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب القانونية رخ�صة رقم:2337721 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل

تعديل ا�صم جتاري من/مكتب عبداهلل عقيل لال�صت�صارات القانونية
ABDULLAH AQEEL LEGAL CONSULTANTS OFFICE

اىل/مكتب عبداهلل عقيل طاهر للمحاماة وال�صت�صارات القانونية
ABDULLA AQEEL TAHER LAW FIRM AND LEGAL CONSULTANCY OFFICE

تعديل ن�صاط/ا�صافة مكاتب املحاماة )6910001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/اللم�صة الربونزية لعمال اجلب�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1027878 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/فاطمة امزيان زوجة حممد تاج من ممثل ورثة اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/فاطمة امزيان زوجة حممد تاج  من 0% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد تاج عبدالعال احمد

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل عنوان/ Building Name من اىل 201618

تعديل عنوان/ Building Owner Name من نا�صر احمد خليفة احمد ال�صويدي 
واخرون اىل املالك نيو ديزاين للمقاولت العامة ذ.م.م

Floor من اىل UNIT TYPE /تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة  
CN بال�صم التجاري:مي اند اونلي  رقم:1767982 
مان �صبا بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة اوبريون ميدل اي�صت ليمتد 
)اجلن�صية: جزر فيوجن )الربيطانية(( قد تقدمت بطلب �صطب 
قيد فرع ال�صركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب: 54204- �صارع 
 )54204 اأبوظبي- �س.ب:  الغرير-  ال�صيخة جميلة  بناية  املطار- 
واملقيدة حتت رقم )2049( يف �صجل ال�صركات الجنبية يف الوزارة. 
�صاأن  يف   2015 ل�صنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا 
ال�صركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�صنة 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م 

املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�صحاب  ال�صادة  من  يرجى   
باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ الن�صر 
التجاري  الت�صجيل  اإدارة  القت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على 

�س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

فيوفرام اين�سايد للو�ساطة العقارية- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�صادر بتاريخ 2018/10/04 بحل وت�صفية �صركة

 فيوفرام اين�صايد للو�صاطة العقارية - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�صياحي بناية �صعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)7( مكتب رقم )705( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

الزوايا الف�سية ملواد البناء- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�صادر بتاريخ 2018/09/10 بحل وت�صفية �صركة

الزوايا الف�صية ملواد البناء - ذ م م
 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�صياحي بناية �صعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)7( مكتب رقم )705( واإح�صار امل�صتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

نظمت دائرة اخلدمات الجتماعية 
 35 جمع  اأ�صرياً،  لقاء  ال�صارقة،  يف 
من كبار ال�صن من الآباء والأمهات 
والأجداد من خمتلف مناطق اإمارة 
 ، ال�صارقة  ، بفندق �صنرتو  ال�صارقة 
الربامج  مــن  �صل�صلة  �صمن  وذلـــك 
الدائرة  نظمتها  الــتــي  املجتمعية 
بيومهم  احتفاء  ال�صن  كبار  ل�صالح 
الأول من  يــ�ــصــادف  الــــذي  الــعــاملــي 

اكتوبر كل عام.
و�صهد اللقاء الأ�صري اخلا�س بكبار 
ال�صن، م�صابقات ثقافية و م�صاركات  
بالإ�صافة  ال�صن،  كبار  بني  �صعرية 
كبار  لتجارب  الق�ص�صي  ال�صرد  اإىل 

ال�صن خالل الفرتات املا�صية.
كما �صهد اللقاء حما�صرة اجتماعية 
من  ح�صن”  “اأم  الـــوالـــدة  قدمتها 

ممـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن الــــتــــي جـــــاءت 
اخوانها  مـــع  لــالحــتــفــاء  خــ�ــصــيــ�ــصــاً 
ال�صن يف دولة   كــبــار  واخــواتــهــا مــن 

الإمارات العربية املتحدة. 

وتـــهـــدف الــــدائــــرة مـــن خــــالل هذا 
وتعزيز  الــعــزلــة  خف�س  اإىل  الــلــقــاء 
جــوانــب الألـــفـــة بــيــنــهــم، مــن خالل 
اأجـــواء اللقاء الأخـــوي والـــودي مع 

اأقرانهم، اإذ ت�صعى الدائرة اإىل تاأكيد 
مبداأ رد اجلميل على �صكل مبادرات 
اأيام  واأفكار وفعاليات ت�صتمر خالل 

�صهر اأكتوبر اجلاري.

•• ال�شارقة-وام: 

ت�صارك هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة يف 
يقام  الــذي   2018 جيتك�س  معر�س 
18 من  14 حتى  خــالل الفرتة من 
اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي التجاري 
حكومة  من�صة  �صمن  وذلـــك  الــعــاملــي 
الــهــيــئــة خاللها  وتــعــر�ــس  ــارقــة  الــ�ــص
الرقمي  التحول  يف  مبادراتها  اأحــدث 

وال�صتدامة.
وت�صمل املبادرات التي تعر�صها الهيئة 
مــ�ــصــروع الـــعـــدادات الــذكــيــة يف اإمــــارة 
الوقت  بتوفري  يعنى  الـــذي  ال�صارقة 
واجلهد اخلا�س بقراءة العدادات عن 
العدادات  بــيــانــات  ونــقــل  اإدارة  طــريــق 
ب�صكل مبا�صر واآمن ما يفيد يف حتديد 
يف  بــيــانــات  وتــوفــري  لال�صتهالك  اأدق 
الإ�صافية  الأحمال  اأو  الأعطال  حالة 
كما �صيتم عر�س �صبكة نظم املعلومات 
اجلــغــرافــيــة اخلــا�ــصــة بــالــهــيــئــة التي 
ال�صبكات  واأكـــــر  اأحـــــدث  مـــن  تــعــتــرب 
تكاماًل حيث تربط اخلدمات الثالث 

الرئي�صية اخلا�صة بالهيئة مبعلومات 
املوقع اجلغرايف بالإ�صافة اإىل الربط 
بدائرة  امل�صجلة  املــنــاطــق  بــيــانــات  مــع 

التخطيط وامل�صاحة بال�صارقة.
را�صد  املهند�س  الدكتور  �صعادة  واأكـــد 
كـــهـــربـــاء ومياه  الــلــيــم رئــيــ�ــس هــيــئــة 
يف  رائــــدة  تعترب  الهيئة  اأن  الــ�ــصــارقــة 
جمـــــال الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي يف اإمــــــارة 
منذ  م�صريتها  يف  وم�صتمرة  ال�صارقة 
طرح بوابة الدفع الإلكرتوين الأوىل 
اإمــارة ال�صارقة تبعتها بوابة الدفع  يف 

الذكي واخلا�صة بالتطبيق الذكي.
واأ�صار اىل اإطالق العديد من املبادرات 
بـــالـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي مثل  اخلـــا�ـــصـــة 
الــذكــيــة وم�صروع  الـــعـــدادات  مــ�ــصــروع 
اجلغرافية  املـــعـــلـــومـــات  نــظــم  �ــصــبــكــة 
والبيانات  املعلومات  تبادل  ومــبــادرات 
مـــــع خمـــتـــلـــف اجلـــــهـــــات والــــــدوائــــــر 
الــ�ــصــارقــة بهدف  اإمــــــارة  الأخــــــرى يف 
اأمتـــتـــة الــعــمــلــيــات والإجـــــــــــراءات مبا 
جهده  ويقلل  العميل  وقــت  يخت�صر 
ـــــكـــــرتوين مع  الــــربــــط الل حـــيـــث مت 

ودائرة  الجتماعية  اخلــدمــات  دائـــرة 
املركزية  املـــالـــيـــة  ودائـــــــرة  الإحـــ�ـــصـــاء 
من  وعــدد  العقاري  الت�صجيل  ودائـــرة 
الدفع  وماكينات  وال�صرافات  البنوك 
وبريد الإمارات “عدد 31 جهة ربط 

خا�صة بالدفع«.
ال�صويدي  مروة  اأو�صحت  جانبها  من 
الذكية  اخلــدمــات  اإدارة  ق�صم  رئي�س 
باإدارة تقنية املعلومات والت�صالت اأنه 
املعر�س تعريف  �صيتم خالل فعاليات 
الـــزائـــريـــن بــالــنــ�ــصــخــة اجلـــديـــدة من 
التطبيق الذكي والذي يحوى عددا من 
اخل�صائ�س اجلديدة مثل الإخطارات 
اجلديدة  واخلــــدمــــات  والإ�ــــصــــعــــارات 
املوفرة على البوابة الإلكرتونية مثل 
احل�صاب  وكــ�ــصــوف  احلــ�ــصــابــات  اإدارة 
والدوائر  الكبرية  بال�صركات  اخلا�صة 
احلكومية والوزارات كما �صيتم عر�س 
العدادات  لقارئي  الداخلي  التطبيق 
لت�صهيل وت�صريع عملية اخذ القراءات 
ب�صكل مبا�صر وعن  البيانات  وحتديث 

.4G طريق ا�صتخدام �صبكة

•• ال�شارقة-وام:

اأكد ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
رئي�س جمل�س ال�صارقة لالإعالم رئي�س 
املجل�س ال�صت�صاري لكلية الت�صال يف 
جامعة ال�صارقة اأهمية تعزيز ال�صراكة 
والإعالمية  التعليمية  املوؤ�ص�صات  بني 
العام واخلا�س مبا ي�صاهم  بقطاعيها 
الــروؤى والأفــكــار التي تدعم  يف و�صع 
عملية تطوير البيئة التعليمية لتكون 
متوافقة مع �صوق العمل ومتطلباته.

الجتماع  تــروؤ�ــصــه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
لكلية  ال�ــصــتــ�ــصــاري  للمجل�س  الأول 
بح�صور  ال�صارقة  جامعة  يف  الت�صال 
�صعادة الدكتور حميد جمول النعيمي 
املجل�س وهم  واأع�صاء  مدير اجلامعة 
�صعادة الدكتور خالد عمر املدفع رئي�س 
“�صم�س”  لــالإعــالم  ال�صارقة  مدينة 
و�ـــصـــعـــادة طــــارق �ــصــعــيــد عــــالي مدير 
ال�صارقة  حلكومة  الإعــالمــي  املكتب 
و�صعادة ح�صن يعقوب املن�صوري اأمني 
عام جمل�س ال�صارقة لالإعالم و�صعادة 

ملجل�س  الــعــام  الأمـــني  الربيعان  �صعد 
واملناطق  دبـــي  يف  الــكــويــتــي  الأعـــمـــال 

ال�صمالية من الدولة.
كما ح�صر الجتماع .. �صعادة الدكتور 
�صالح طاهر احلاج نائب مدير جامعة 
والدكتور  املجتمع  لــ�ــصــوؤون  ال�صارقة 
الإت�صال  كــلــيــة  عــمــيــد  نــ�ــصــر  عــ�ــصــام 
م�صاعد  جـــاويـــ�ـــس  خـــالـــد  والـــدكـــتـــور 
الدرا�صات  بــرنــامــج  ومــنــ�ــصــق  الــعــمــيــد 
مدير  الــرابــوي  خالد  وال�صيد  العليا 
من  وعــــدد  الــعــامــة  الـــعـــالقـــات  اإدارة 
روؤ�ـــصـــاء الأقــ�ــصــام واأعــ�ــصــاء مــن هيئة 

التدري�س كلية الت�صال.
اأحمد  بــــن  �ـــصـــلـــطـــان  الـــ�ـــصـــيـــخ  وقـــــــال 
�صاغلنا  هــم  الــطــلــبــة  اإن  القا�صمي” 
ال�صحيح  الإعـــــداد  واإعـــدادهـــم  الأول 
ب�صكل  وطـــن  م�صتقبل  عــلــى  ينعك�س 
و�صع  اأهـــمـــيـــة  اإىل  لفـــتـــا   .. عام” 
الـــربامـــج واخلــطــط الــتــي تــ�ــصــاهــم يف 
تاأهيلهم  بــعــد  الــطــلــبــة  طـــمـــوح  دعــــم 
املوؤ�ص�صات  يف  وتــدريــبــهــم  اأكـــادميـــيـــا 
توفري  يف  واملـــ�ـــصـــاهـــمـــة  الإعــــالمــــيــــة 

التميز  لأ�صحاب  الوظيفية  الفر�س 
لتكون متاحة لهم فور تخرجهم.

بـــالـــغ تـــقـــديـــره جلهود  واأعــــــــرب عــــن 
بالعملية  لــالرتــقــاء  ال�صارقة  جامعة 
املجل�س  بتجربة  م�صيدا   .. التعليمية 
ال�ــصــتــ�ــصــاري لــكــلــيــة التــ�ــصــال الذي 
التعليمي  القطاع  ع�صويته  يف  يجمع 
والإعالمي ب�صقيه العام واخلا�س مما 
اجلهات  خمتلف  بــني  الــتــعــاون  يتيح 
على  الإيــجــابــيــة  خمــرجــاتــه  وتنعك�س 
طلبة الكلية. ودعا ال�صيخ �صلطان بن 
اإىل  املجل�س  اأع�صاء  القا�صمي  اأحــمــد 
و�صع املقرتحات امل�صرتكة بني خمتلف 
والقطاع  التعليمية  العملية  اأقــطــاب 
الإعالمية  املواهب  ل�صقل  الإعالمي 
لدى طلبة الإعــالم واإعدادهم للعمل 
باخلربات  وتــزويــدهــم  عالية  بــكــفــاءة 
التعليمية  مـــهـــاراتـــهـــم  تـــدعـــم  الـــتـــي 
�صرورة  اإىل  مــ�ــصــريا  بــالــتــطــبــيــقــيــة.. 
مـــــواءمـــــة اخلــــطــــط الــــدرا�ــــصــــيــــة مع 
ليكون  امل�صتقبلية  التقنية  التوجهات 
القدرة على حماكاة  لدى اخلريجني 

اأهمية  واأكــــد  املــتــالحــقــة.  الــتــطــورات 
العملية  والبــتــكــار يف  الإبـــداع  حتفيز 
املرتكزات  تــ�ــصــكــل  كــونــهــا  الــتــعــلــيــمــيــة 
الأ�صا�صية لإعداد الكفاءات .. م�صيفا 
اإل  اأنه يف املجال الإعالمي ل ي�صتمر 
من لديهم قدرات اإبداعية وخا�صة يف 
مناف�صة  القطاع من  ي�صهده  ما  �صوء 
كــبــرية لــتــزايــد اأعـــــداد الــعــامــلــني فيه 
وتــعــدد مــوؤ�ــصــ�ــصــاتــه. مــن جــانــبــه اأكدد 
الدكتور حميد جمول النعيمي اأن كلية 
�صتكون  ال�صارقة  جامعة  يف  الإت�صال 
الإعالمي  الو�صط  يف  واأنــ�ــصــط  اأقـــوى 
من  والدعم  امل�صرتك  التعاون  بف�صل 
اجلـــهـــات املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة كــافــة .. 
متمنيا من املجل�س تقدمي املقرتحات 
والإر�صادات والن�صائح التي من �صاأنها 
تطوير الكلية والرتقاء بها لالأف�صل. 
اأ�صبحت  ال�صارقة  جامعة  اأن  واأ�صاف 
اأربعة  اأقــوى  وتعد من  �صاملة  جامعة 
الت�صنيف  ح�صب  الــدولــة  يف  جامعات 
املن�صورة  الأبـــحـــاث  عـــدد  واأن  الــعــاملــي 
اإىل حــــوايل  املـــا�ـــصـــي و�ـــصـــلـــت  الــــعــــام 

اإىل  النتائج  هذه  وت�صري  بحث   400
وذلك  م�صتمر  تــقــدم  يف  اجلــامــعــة  اأن 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ودعــم  مبتابعة 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو 

رئي�س جامعة ال�صارقة.
�صالح  الــدكــتــور  اأ�ــصــاف  ناحيته  مــن 
طاهر احلاج اأن اجلامعة حتر�س على 
مع  والكلية  ال�صت�صاري  املجل�س  ربط 
اأو  املحلية  �ــصــواء  املجتمع  مــوؤ�ــصــ�ــصــات 
الإقليمية ليكون دور املجل�س الأ�صا�صي 
حــلــقــة و�ــصــل ميــكــن ال�ــصــتــفــادة منه 
املطروحة  واملــقــرتحــات  اخلــــربات  يف 
التعليمية  والعملية  املناهج  لتطوير 
عملية  تقوية  اإىل  اإ�ــصــافــة  الكلية  يف 
التدريب العملي مبا يتوافق مع �صوق 
واملهارات  املــعــارف  ناحية  مــن  العمل 
املطلوبة ف�صال عن امل�صاريع واملبادرات 
التي  التدريبية  والــور�ــس  واملنتديات 
املختلفة  املوؤ�ص�صات  مع  تن�صيقها  يتم 
ذو  طلبة  وتخريج  العالقات  لتدعيم 

كفاءة عالية.

ن�صر  ع�صام  الدكتور  قــدم  جهته  من 
اأو�صح  الكلية  عــن  ا  خمت�صر  عر�صا 
خــاللــه ر�ــصــالــتــهــا واأهـــدافـــهـــا بتقدمي 
مع  تــتــوافــق  �ــصــامــلــة  تعليمية  بــرامــج 
اإ�صافة  الــعــاملــيــة  الجتـــاهـــات  اأحـــــدث 
ت�صهم  اأكــادميــيــة  بــحــوث  اإجـــــراء  اإىل 
يف تــطــويــر املــعــرفــة وتــقــدمي خدمات 
الــــبــــحــــوث  جمـــــــــــالت  يف  مــــتــــمــــيــــزة 

الــتــطــبــيــقــيــة والــــتــــدريــــب والإنـــــتـــــاج 
الإعـــــالمـــــي وال�ـــصـــتـــ�ـــصـــارات وعــــرف 
العتماد  و�صع  و�صرح  الكلية  باأق�صام 
للربامج  والـــدويل  املحلي  الأكــادميــي 
القبول  �ـــصـــروط  و�ـــصـــرح  املـــطـــروحـــة 
واملاج�صتري  للبكالوريو�س  والــتــخــرج 
والـــربامـــج اجلـــديـــدة املــزمــع طرحها 
بجانب  املــقــبــل  الأكــــادميــــي  الـــعـــام  يف 

مناق�صة اأهم التحديات التي تواجهها 
الكلية و�صبل معاجلتها.

على  التــفــاق  مت  الجتماع  نهاية  ويف 
يف  وو�صعها  املقرتحات  جميع  درا�ــصــة 
الالزم  الــدعــم  وتــقــدمي  زمنية  خطة 
خالل  مــن  املجل�س  اأعــ�ــصــاء  قبل  مــن 
تطوير  روؤى  تـــدعـــم  عــمــلــيــة  بـــرامـــج 

املنظومة التعليمية. 

•• ال�شارقة-الفجر:

العايل  التعليم  الأكادميية يف  القيادة  اأقــام معهد 
الهيئة  لأعــ�ــصــاء  عــمــل  ور�ــصــة  الــ�ــصــارقــة  بجامعة 
“التوجيه ال�صرتاتيجي  التدري�صية حتت عنوان 
يعانون  الـــذيـــن  اجلـــامـــعـــة  لــطــلــبــة  واخلــــدمــــات 
�صعوبات يف التعلم” بالتعاون مع مركز ال�صارقة 

ل�صعوبات التعلم. 
قــدم الــور�ــصــة كــل مــن: الــدكــتــور جــورج هاغرتي، 
الوليات  يف  فلوريدا  بــوليــة  بيكون  كلية  رئي�س 
هاغرتي،  اأوك�صانا  والدكتورة  الأمريكية،  املتحدة 
اأ�صتاذة علم النف�س الرتبوي واللغوي وع�صو هيئة 
الور�صة عبارة عن  بيكون، وهذه  كلية  تدري�س يف 
دورة ا�صتق�صائية متهيدية للدرا�صة وال�صتك�صاف 

لأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة.
من جانبه، اأ�صار الأ�صتاذ الدكتور ال�صديق ال�صيخ 

نــائــب مــديــر اجلــامــعــة لــلــ�ــصــوؤون الأكــادميــيــة اأنه 
اأ�صكال �صعوبات التعلم  من ال�صعب متييز بع�س 
الــتــي يــعــاين مــنــهــا طـــالب الــبــكــالــوريــو�ــس، حيث 
اخلفية”  “الإعاقة  م�صمى  حتــت  اإدراجـــهـــم  يتم 
اإىل  املتو�صط  م�صتوى  من  ذكائهم  معدل  ويكون 
م�صاكل  يــواجــهــون  طلبة  وهــم  الــعــايل،  امل�صتوى 
مثل: �صعوبات التعلم، اأو ا�صطراب نق�س النتباه 
وهم  الأداء،  عـــايل  الــتــوحــد  اأو  احلـــركـــة،  وفـــرط 
الوقت من املحتوى  يعانون وينا�صلون مع مرور 
التعليمي الــذي غــدى اأكــر تــطــوراً، ومــن املرجح 
من  مــتــزايــد  ب�صكل  الــطــالب  هـــوؤلء  ين�صحب  اأن 
اجلامعية،  واحلياة  الكاملة  الأكادميية  امل�صاركة 
الــور�ــصــة توؤكد  اأن  الأكـــادميـــي،  الــنــائــب  واأ�ـــصـــاف 
الطلبة ودعمهم  التعرف على هــوؤلء  اأهمية  على 

ا�صرتاتيجيا.
–مدير مركز  ال�صويدي  الأ�صتاذة هنادي  وذكرت 

بناًء  تاأتي  الور�صة  اأن  التعلم،  ل�صعوبات  ال�صارقة 
على اتفاقية التعاون بني املركز وكلية بيكن، وهي 
اأوا�صر الرتابط مع  �صمن خطة املركز يف تقوية 
والتي تخدم  الدولة  العايل يف  التعليم  موؤ�ص�صات 
فئة �صعوبات التعلم من الطلبة وتدريب الكوادر 
املتخ�ص�صة يف هذه املوؤ�ص�صات مل�صاعدة الطلبة من 

هذه الفئة يف حياتهم الأكادميية.
القيادة  ماهر عمر مدير معهد  الدكتور  الأ�صتاذ 
على  تعمل  الــور�ــصــة  اأن  نـــوه  الــعــايل،  التعليم  يف 
املوجودة  التعلم  �صعوبات  حتديد  طرق  اكت�صاف 
للكلية واجلامعة  الدرا�صية احلديثة  الف�صول  يف 
وكيفية تعريف هذه احلــالت من خالل مراقبة 
ال�صبل  اأفــ�ــصــل  هــي  ومـــا  الــدرا�ــصــي  الــفــ�ــصــل  اأداء 
ال�صرتاتيجية التدري�صية والأجواء املنا�صبة التي 
اأف�صل ما ميكن للطلبة الذين يعانون من  تقدم 

�صعوبات التعلم.

خالل ور�صة عمل بالتعاون مع مركز ال�صارقة ل�صعوبات التعلم:

جامعة ال�سارقة تعزز طرق التعامل مع �سعوبات التعلم

»اجتماعية ال�سارقة« تنظم لقاء اأ�سريًا جمع كبار ال�سن بال�سارقة

كهرباء ال�سارقة تنهي ا�ستعدادها للم�ساركة يف معر�س جيتك�س 2018

»ال�سارقة �سديقة للطفل« يعزز التعاون مع املعنيني بالطفولة يف االإمارة

رئي���س �س�ري�النك��ا ي�ستقب��ل �سف�ي��ر ال����دول���ة 
•• كوملبو-وام:

�صريي�صينا  مايرتيبال  الرئي�س  فخامة  ا�صتقبل 
الدميقراطية  �ـــصـــريـــالنـــكـــا  جـــمـــهـــوريـــة  رئـــيـــ�ـــس 
علي  اأحمد  �صعادة  الرئا�صي  بالق�صر  ال�صرتاكية 
املــعــال �ــصــفــري الـــدولـــة لـــدى كــوملــبــو. ونــقــل �صعادة 
الرئي�س  فخامة  اإىل  اللقاء  خــالل  املعال  ال�صفري 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  حتيات  ال�صريالنكي 
اهلل”  “حفظه  الــدولــة  رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن 
اآل مكتوم  و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نائب 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “رعاه  دبــي 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايــد  بن 
بحث  اللقاء  خــالل  ومت  امل�صلحة.  للقوات  الأعــلــى 
الإمـــارات وجمهورية  دولــة  بني  الثنائية  العالقات 
�صريالنكا حيث اأكد �صفري الدولة حر�س المارات 
و�صعيها اجلاد نحو تعزيز وتطوير عالقات التعاون 

بني البلدين يف املجالت كافة.

•• ال�شارقة - وام:

لــلــطــفــل يف املجل�س  الــ�ــصــارقــة �ــصــديــقــة  عــقــد مــكــتــب 
الدوائر  مــع  اجتماعا  الــ�ــصــارقــة  لإمــــارة  ال�ــصــتــ�ــصــاري 
واملوؤ�ص�صات احلكومية يف الإمارة يف اإطار �صعيه لتو�صيع 
مع  امل�صرتك  الــتــعــاون  اأ�ص�س  وتعزيز  �صركائه  مظلة 
املوؤ�ص�صات واملبادرات املعنية ب�صاأن الطفولة يف الإمارة 
والــتــعــرف عــلــى اآخــــر املــ�ــصــتــجــدات املــتــعــلــقــة باخلطة 
لالأطفال  �صديقة  ال�صارقة  ملــ�ــصــروع  ال�صرتاتيجية 

واليافعني 2021-2019.
ح�صر الجتماع .. الدكتورة ح�صة خلفان الغزال املدير 
التنفيذي ملكتب ال�صارقة �صديقة للطفل وع�صام علي 
لدول  اليوني�صيف  يف  الجتماعية  ال�صيا�صات  م�صوؤول 
املوؤ�ص�صات  من  لعدد  ممثلني  بجانب  العربية  اخلليج 

والدوائر احلكومية يف ال�صارقة.

اخلطط  الغزال  خلفان  ح�صة  الدكتورة  وا�صتعر�صت 
مدينة  “ال�صارقة  مــ�ــصــروع  بــهــا  مــر  الــتــي  واملـــراحـــل 
املكتب  نــفــذه  الـــذي  واليافعني”  لــالأطــفــال  �صديقة 
احلكومية  والــدوائــر  املعنية  املوؤ�ص�صات  مــع  بالتعاون 
واملجتمع املدين يف ال�صارقة واأ�صهم يف تتويج ال�صارقة 
م�صتوى  على  للطفل”  �صديقة  “مدينة  اأول  بلقب 
العاملية  الــ�ــصــحــة  مــنــظــمــة  مـــن   2015 عـــام  الـــعـــامل 
“اليوني�صف”  لــلــطــفــولــة  املــتــحــدة  الأمم  منظمة  و 
لالأطفال  ال�صديقة  “املدن  العاملية  مبادرتها  �صمن 
اتفاقية  تنفيذ  تعزيز جهود  اإىل  واليافعني” الهادفة 
اأكرب قدر من  الأمم املتحدة حلقوق الطفل واإحــداث 
يف  واليافعني  الأطــفــال  حياة  على  الإيــجــابــي  التاأثري 

املدن التي يعي�صون فيها.
وتعزيز  الجتماع هو ح�صد  الهدف من  اأن  واأو�صحت 
اجلهود التي تبذلها الإمارة لدعم الأطفال واليافعني 

وت�صجيع كل املوؤ�ص�صات على و�صع وتبني ا�صرتاتيجيات 
يف  النــخــراط  بجانب  واليافعني  لــالأطــفــال  �صديقة 
م�صروع  يف  واملتمثلة  املكتب  ينفذها  الــتــي  املـــبـــادرات 
على  تــرتــكــز  والــتــي  للطفل  �صديقة  اإمــــارة  الــ�ــصــارقــة 
ت�صجيع الر�صاعة الطبيعية لبداية �صحية لالأطفال 
ينفذها  التي  وامل�صاريع  املبادرات  الر�صع وغريها من 
املكتب. واأ�صارت الغزال اإىل اأن الجتماع بحث التقدم 
ال�صرتاتيجية  اخلــطــة  اإعـــــداد  يــخــ�ــس  فــيــمــا  املــحــرز 
واليافعني  لـــالأطـــفـــال  �ــصــديــقــة  الـــ�ـــصـــارقـــة  ملـــ�ـــصـــروع 
حماور  خم�صة  على  ترتكز  والــتــي   2021-2019
رئي�صية هي احلق يف ح�صول الأطفال على اخلدمات 
اإىل  اإليهم  الإ�صغاء  يف  واحلــق  الأ�صا�صية  الجتماعية 
باحلياة  التمتع  وحــق  اآمنة  بحياة  التمتع  حق  جانب 
بالأهمية  ال�صعور  وحــق  والــرتفــيــه  واللعب  الأ�ــصــريــة 

واملعاملة باحرتام وبت�صاو.

•• دبي -وام:

باملجل�س  والــبــيــئــيــة  ال�صحية  الــ�ــصــوؤون  جلــنــة  بــــداأت 
عقدته  الـــذي  اجتماعها،  خــالل  الحتــــادي  الــوطــنــي 
�صعادة  برئا�صة  دبــي،  يف  العامة  الأمــانــة  مبقر  ام�س، 
الــ�ــصــامــ�ــصــي رئــيــ�ــس اللجنة،  �ــصــامل عــبــيــد احلــ�ــصــان 
مناق�صة م�صروع قانون احتادي ب�صاأن ا�صتخدام تقنية 

املعلومات والت�صالت يف املجالت ال�صحية.
ويهدف م�صروع القانون - الذي يتكون من 31 مادة 
ا�صتخدام  ل�صمان  الــالزمــة  ال�صوابط  و�ــصــع  اإىل   -

التوا�صل  لتي�صري  والتـــ�ـــصـــالت  املــعــلــومــات  تــقــنــيــة 
ال�صحي،  ال�صاأن  يف  واملتدخلني  املتعاملني  كافة  بني 
وبــحــيــث تــ�ــصــمــن احلـــفـــاظ عــلــى حـــقـــوق كـــل طرف 
وحتديد واجباته، وللحفاظ اأي�صا على �صالمة واأمن 
البيانات واملعلومات ال�صحية وكيفية تبادلها و�صمان 

�صريتها وحمايتها.
كــل من  �ــصــعــادة  اللجنة  اأعــ�ــصــاء   .. الجــتــمــاع  ح�صر 
لهذا  الــلــجــنــة  “مقرر  الــ�ــصــرهــان  عــبــداهلل  نــاعــمــة   :
وعبيد  الفال�صي،  زايــد  بن  علي  وخالد   ،“ الجتماع 
ح�صن بن ركا�س اإىل جانب ممثلي دائرة ال�صحة يف 

العليا  واللجنة  ال�صحية،  ال�صارقة  وهيئة  اأبوظبي، 
احل�صان  �ــصــامل  �ــصــعــادة  واأو�ـــصـــح  بــدبــي،  للت�صريعات 
ال�صام�صي اأنه مت خالل الجتماع مناق�صة التعديالت 
مواد  بع�س  عــلــى  اإدخــالــهــا  يف  اللجنة  �ــصــرعــت  الــتــي 
مناق�صة  اللجنة  ت�صتكمل  اأن  على  القانون،  م�صروع 
مــــواد مــ�ــصــروع الــقــانــون خـــالل اجــتــمــاعــاتــهــا املقبلة 
بح�صور ممثلي وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع، وذلك 
واقرتاحاتهم  نظرهم  وجهات  اإىل  ال�صتماع  بهدف 
حول بنود م�صروعات القوانني والرد على ا�صتف�صارات 

�صعادة اأع�صاء اللجنة.

•• دبي -وام:

مو�صمها  يف  زعــبــيــل  حــديــقــة  يف  املتوهجة”  دبـــي  “حديقة  تــعــود 
اإ�ــصــافــة احلــديــقــة الفنية التي  الــرابــع بحلة جــديــدة مــن خــالل 
مت اإعــدادهــا عن طريق اإعــادة تدوير نحو 500 األــف من القطع 
قر�س  و1000  والأطــبــاق  والبال�صتيكية  واخلزفية  الزجاجية 
مدمج وا�صتغرق بناوؤها 60 يوما على يد 200 من اأبرز الفنانني 
املــحــرتفــني يف هـــذا املــجــال مــن خمتلف اأقـــطـــار الــعــامل ويــتــم يف 
احلديقة الفنية اجلديدة عر�س جمموعة من املعرو�صات الفنية 
اجلذابة باأ�صكال. وقال حممد مبارك املطيوعي املدير التنفيذي 
يف  الرئي�صي  املــو�ــصــوع  اأن  دبـــي  ببلدية  الأعـــمـــال  تــطــويــر  لــقــطــاع 
والذي  املتوهج”  “ال�صفاري  �صعار  يحمل  الــعــام  لــهــذا  احلديقة 

املتوهجة  احليوانات  مع  احلديقة  لأجــواء  حقيقية  اإثــارة  ي�صفي 
اأكـــرب حديقة  ت�صميم  اأنـــه مت  املطيوعي  واأو�ــصــح   . مــكــان  كــل  يف 
من  العديد  على  حتتوي  والتي  املنطقة  يف  الثلجية  للمنحوتات 
فنانا   150 يــد  على  تنفيذها  مت  املــ�ــصــاءة  اجلليدية  املنحوتات 
موهوبا من جميع اأنحاء العامل وبا�صتخدام ما يقارب 5 اآلف طن 
من الثلج . واأو�صح اأن متنزهات الفن واجلليد والتوهج �صيتم يف 
متحرك  دينا�صور   100 من  اأكر  عر�س  الدينا�صورات  حديقة 

مع جمموعة من الإ�صافات املبتكرة .
ومن جانبه ذكر عبد الرحمن فلكناز املدير التنفيذي ل�صركة فلك 
القاب�صة اإن دبي جاردن جلو هي نتيجة لروؤيتنا لتعزيز ال�صتدامة 
دبي  وتفخر  ال�صابة  لأجيالنا  الــعــامل  جمال  اإبـــراز  يف  وامل�صاهمة 

بكونها واحدة من الوجهات الرتفيهية الرائدة يف العامل .

جلنة بالوطني االحتادي تبداأ مناق�سة م�سروع ب�ساأن ا�ستخدام تقنية املعلومات يف املجاالت ال�سحية

�سلطان بن اأحمد القا�سمي: الطلبة �ساغلنا االأول واإعدادهم ينعك�س على م�ستقبل وطن

ا�ستخدام ن�سف مليون قطعة زجاجية يف املو�سم الرابع من »حديقة دبي املتوهجة« 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زايــد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
رئي�س جمهورية  لورين�صو  مانويل  النخيل فخامة جواو  الظفرة يف ق�صر 
بعمق  واأ�ــصــاد  الأنــغــويل  بالرئي�س  �صموه  املــرافــق. ورحـــب  والــوفــد  اأنــغــول 
واأنغول واأهمية دعمها وتعزيزها مبا  التعاون بني دولة الإمــارات  عالقات 

يعود باخلري على البلدين و�صعبيهما ال�صديقني.
اإمكانات وفر�س التعاون بني البلدين يف  وبحث �صموه والرئي�س الأنغويل 
املجالت القت�صادية والتجارية وال�صتثمارية والتنموية والآفاق امل�صتقبلية 
لتعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�صالح امل�صرتكة للبلدين.. وتبادل وجهات 

النظر حول التطورات الإقليمية والدولية والق�صايا التي تهم البلدين.
ونوه فخامة الرئي�س الأنغويل اإىل الزيارة التي قام بها �صمو ال�صيخ حمدان 

بن زايد اآل نهيان اإىل اأنغول يف دي�صمرب املا�صي ولقائه عددا من امل�صوؤولني 
اأن تلك الزيارة حققت النتائج املثمرة واملرجوة منها  الأنغوليني .. موؤكدا 
والتي جاءت يف اإطار حر�س البلدين على تعزيز اأوا�صر ال�صداقة والتعاون 
يف �صتى امليادين وفتح قنوات جديدة للتوا�صل والتعاون يف خمتلف املجالت 
مبا يعود باخلري واملنفعة عليهما و يرتقي بالعالقات بينهما اإىل م�صتوى 

الطموحات.
ح�صر اللقاء �صعادة �صلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل احلاكم يف 
رئي�س هيئة  �صمو  �صهاب م�صت�صار  بو  و�صعادة عي�صى حمد  الظفرة  منطقة 
الــهــالل الأحــمــر الإمـــاراتـــي و�ــصــعــادة احــمــد مطر الــظــاهــري مــديــر مكتب 
الأنــغــويل معايل  اجلــانــب  مــن  الظفرة. وح�صر  احلــاكــم يف منطقة  ممثل 
دي  اأنـــدرادي  خو�صيه  و�صعادة  الرئا�صة  �صوؤون  وزيــر  كو�صتا  ديلرتودو�س  اإد 

ليمو�س �صفري جمهورية اأنغول لدى الدولة .

حمدان بن زايد ي�ستقبل الرئي�س االأنغويل 

برعاية ويل عهد اأبوظبي 

انطالق فعاليات الدورة الثانية من جمل�س حممد بن زايد الأجيال امل�ستقبل

بــاأنــنــي حمــظــوظــة كـــوين طــالــبــة يف 
مدر�صة حكومة دولة الإمارات لأين 
حماطة بكوكبة من القادة امللهمني 
اأتعلم منهم يف كل  الذين  والـــوزراء 
يوم » ..م�صرية اإىل اأن قيادة الدولة 
الوطن  �ــصــبــاب  �ــصــلــحــت  الــر�ــصــيــدة 

بالعلم والقيم.
بالتاأكيد  كلمتها  معاليها  واختتمت 
عــلــى جــهــود واإجنـــــــازات قــــادة دولة 
واحلا�صر  املـــا�ـــصـــي  يف  الإمــــــــــارات 
معلمونا  هـــم  وزراوؤنـــــــا   « ..وقـــالـــت 
بال�صكر  نـــديـــن  ونـــحـــن  وقـــدوتـــنـــا 
ال�صيخ  الــ�ــصــمــو  لــ�ــصــاحــب  الــعــمــيــق 
اآل مــكــتــوم نائب  حمــمــد بــن را�ــصــد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
و�صاحب  اهلل«  »رعـــــاه  دبــــي  حـــاكـــم 
اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة على 
ما يتم تقدميه لنا من درو�س غالية 

يف كل يوم«.
اجلل�صات  انـــطـــلـــقـــت  ذلــــــك  عـــقـــب 
جمل�س  من  الأول  لليوم  التفاعلية 
امل�صتقبل  لأجــيــال  زايـــد  بــن  حممد 

وطني يف م�صريته التنموية«.
خالل  »اأدركـــــت  معاليها  واأ�ــصــافــت 
�ــصــنــوات درا�ــصــتــي اأهــمــيــة اأن اأكـــون 
منـــوذجـــا مــ�ــصــرفــا لــوطــنــي وهـــو ما 
واإثبات  اجلــــاد  الــعــمــل  اىل  دفــعــنــي 
مت  مــا  اأن  معاليها  واأكــــدت  ذاتــــي«. 
بناوؤه يف الدولة هو نتيجة للجهود 
املواطنون  قــدمــهــا  الــتــي  الــكــبــرية 
امل�صتقبل  قــادة  ..وحــثــت  واملقيمون 
ال�صباب يف دولة الإمارات  من جيل 
الــ�ــصــعــي يف حتقيق  عــلــى مــوا�ــصــلــة 

اأهدافهم املهنية.
من  العمل  اأهــمــيــة  على  اأكـــدت  كما 
اأجــــــل املــ�ــصــتــقــبــل وتـــطـــويـــر الـــــذات 
لي�س  نــتــعــلــم  اأن  »عــلــيــنــا  ..وقــــالــــت 
ولــكــن حتقيقا  مــن حولنا  ــاء  لإر�ــص
لأهدافنا وطموحاتنا التي حددناها 
لأنــفــ�ــصــنــا » ..داعــــيــــة الــ�ــصــبــاب اإىل 
التم�صك بقيمهم وطموحاتهم فهم 

طريق النجاح«.
واأ�صافت معاليها » ما نتعلمه يوميا 
الو�صول  هو  الر�صيدة  قيادتنا  من 
ويف  يــــوم  كـــل  يف  الأول  املـــركـــز  اإىل 
الفوز  اأن  ..مـــوؤكـــدة   « املـــراحـــل  كــل 

»القت�صاد  عــنــوان  حتــت  تــفــاعــلــيــة 
النمو« حيث  اقت�صاد  هو  الإبــداعــي 
ال�صباب  خمــاطــبــة  مــعــالــيــهــا  اكــــدت 
العاملية«  اإىل  طريقنا  البــــداع  »اإن 
الفن خري �صفري بني  »اإن  ..وقــالــت 
اللغة  الــثــقــافــات ويــتــخــطــى حــــدود 
اأن  اإىل  ..مــ�ــصــرية   « الــ�ــصــعــوب  بـــني 
الثقافة قادرة على اجناز امل�صتحيل 
واملحبة  والــ�ــصــالم  الت�صامح  ون�صر 
 « معاليها  واأ�صافت  ال�صعوب.   بني 
�صلطان  بن  زايــد  ال�صيخ  له  املغفور 
كان   - ثـــراه  اهلل  طيب   - نهيان  اآل 
اللوفر  متحف  زار  عندما  روؤيــة  له 
يف باري�س ..وقــال »يوما ما �صيكون 
لدينا لــوفــر يف الإمـــــارات« وهــو ما 
حتقق يف ظل دعم وتوجيهات قيادة 

الدولة الر�صيدة.
وقالت معاليها » اإنا ابداعات �صبابنا 
وقمنا  مــهــاراتــهــم  �ــصــقــل  تــتــطــلــب 
املعرفة  وتنمية  الــثــقــافــة  وزارة  يف 
بتحفيزهم لال�صتثمار يف مهاراتهم 
لتطوير  خطة  ولــديــنــا  وخــرباتــهــم 
مــــهــــارات الــ�ــصــبــاب لــتــمــكــيــنــهــم من 

وظائف امل�صتقبل«.

..م�صرية  امل�صتقبل  اأجــل  من  اليوم 
اإىل اأن احلا�صر الذي نعي�س فيه هو 
بها  القيام  مت  التي  للجهود  نتيجة 

يف املا�صي.
العمل  قيمة  على  معاليها  واأكـــدت 
اجلـــاد واأعــطــت بع�س الأمــثــلــة عن 
ك�صابة  ذاتــهــا  تــطــويــر  جتــربــتــهــا يف 
تعترب  اأنها  اإىل  ..م�صرية  اإمــاراتــيــة 

نف�صها طالبة تتعلم يف كل يوم.
م�صريتها  معاليها  ا�صتعر�صت  كما 
على  ح�صلت  اإنها  قائلة  التعليمية 
القت�صاد  يف  البكالوريو�س  درجـــة 
مــن جــامــعــة نــيــويــورك اأبــوظــبــي و 
وا�ــصــلــت درا�ــصــتــهــا يف اخلــــارج حيث 
ح�صلت على املاج�صتري من جامعة 
ال�صيا�صة  تــخــ�ــصــ�ــس  يف  اأكــ�ــصــفــورد 
الــــعــــامــــة واأدركـــــــــــت اآنــــــــــذاك مـــدى 
املــ�ــصــوؤولــيــة الــتــي تــقــع عــلــى عاتقها 

كطالبة اإماراتية تدر�س باخلارج.
وقالت معاليها »مل تكن الدرا�صة يف 
بالن�صبة لطالبة يف  �صهلة  اأك�صفورد 
�صعادتي ل  مثل عمري ولكن كانت 
التي  العلوم  من  اأنهل  واأنــا  تو�صف 
�صتدعم  اأنها  تامة  قناعة  على  كنت 

حــيــث �ـــصـــارك �ـــصـــعـــادة عـــبـــداهلل بن 
الوزراء  ملجل�س  العام  الأمــني  طــوق 
ال�صباب  مـــع  تــفــاعــلــيــة  جــلــ�ــصــة  يف 
العمل  »مــيــكــانــيــكــيــة  عـــنـــوان  حتـــت 
احلــــكــــومــــي« مـــ�ـــصـــتـــعـــر�ـــصـــا املـــهـــام 

الأ�صا�صية للحكومة.
عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  و�صاركت 
يف  املجتمع  تنمية  وزيـــرة  بوحميد 
جل�صة »حــوار مع وزيــر« يف جمل�س 
امل�صتقبل  لأجــيــال  زايـــد  بــن  حممد 
حــيــث اكــــدت مــعــالــيــهــا اإنــنــا جميعا 
دولة  اأبــنــاء  مــن  كوننا  حمظوظون 
موؤكدة  املتحدة  العربية  الإمــــارات 
ان الدولة تركز على اأبنائها وت�صعى 

اإىل اإعدادهم للم�صتقبل.
احلكومي  العمل  معاليها  وو�صفت 
يف دولــة الإمــــارات بــاأنــه عمل ممتع 
مبن�صب  ت�صريفها  اأن  اإىل  ..لفــتــة 
اأمامها  املجتمع و�صع  وزيــرة تنمية 
ــوؤولــيــة اأكـــرب  اهـــــداف كـــبـــرية ومــ�ــص
بجميع  مــعــنــيــة  اأ�ـــصـــبـــحـــت  لأنــــهــــا 
املــجــتــمــع. و�ـــصـــاركـــت معايل  فـــئـــات 
نــــورة بــنــت حمــمــد الــكــعــبــي وزيــــرة 
جل�صة  يف  املــعــرفــة  وتنمية  الثقافة 

والنجاح دائما ما يكون من ن�صيب 
الأكر ا�صتعدادا.

وقـــالـــت مــعــالــيــهــا لــلــ�ــصــبــاب » يجب 
لغة  فــــكــــل  اأوقـــــاتـــــكـــــم  ا�ـــصـــتـــثـــمـــار 
�صتتعلموها وكل مهارات تكت�صبوها 
..موؤكدة  امل�صتقبل«  يف  �صتفيدكم 
اأن دولــة الإمــارات ت�صتحق  معاليها 
ك�صباب  ــيــنــا  وعــل الأفـــ�ـــصـــل  دائــــمــــا 
الأف�صل  اإىل  نــطــمــح  ان  اإمــــاراتــــي 
اأن دولــة الإمــارات لديها  ..م�صيفة 

اأ�صغر حكومة يف العامل.
كلنا  الـــيـــوم   « مــعــالــيــهــا  واأ�ـــصـــافـــت 
ال�صمو  �صاحب  مــدر�ــصــة  يف  طــالب 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حمــمــد  ال�صيخ 
القائد  نــائــب  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل 
ونفتخر  امل�صلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى 

بانتمائنا اإىل مدر�صته« .
�صاحب  �ــصــكــرا   « معاليها  وتــابــعــت 
اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان لأنك مكنتنا من كل الفر�س 
ال�صيخ  له  املغفور  قيم  من  وقربتنا 
- طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايــد 

اهلل ثراه ».
واأكدت معاليها لل�صباب »اإنني افتخر 

•• اأبوظبي-وام:

انــطــلــقــت امـــ�ـــس فــعــالــيــات الـــــدورة 
الثانية من جمل�س حممد بن زايد 
حتت  تعقد  التي  امل�صتقبل  لأجــيــال 
رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
وت�صتمر ملدة يومني مبركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�س وذلك حتت �صعار 

» قادة اليوم يلتقون بقادة الغد«.
ح�صر فعاليات اليوم الأول ..الفريق 
�صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
الــداخــلــيــة ومـــعـــايل الــدكــتــور اأنـــور 
بــن حمــمــد قــرقــا�ــس وزيــــر الدولة 
ح�صني  ومعايل  اخلارجية  لل�صوؤون 
بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
بنت حممد  نــورة  والتعليم ومعايل 
وتنمية  الــثــقــافــة  وزيــــــرة  الــكــعــبــي 
عي�صى  بنت  ح�صة  ومعايل  املعرفة 
املجتمع  تــنــمــيــة  ـــــرة  بـــو حــمــيــد وزي
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
الفال�صي وزير دولة  بالهول  حميد 
واملهارات  الــعــايل  التعليم  لــ�ــصــوؤون 
�صهيل  بنت  �صما  ومــعــايل  املتقدمة 
بـــن فـــار�ـــس املـــزروعـــي وزيـــــرة دولة 
بن  عمر  ومــعــايل  ال�صباب  لــ�ــصــوؤون 
للذكاء  دولــة  وزيــر  العلماء  �صلطان 
علي  الدكتور  ومعايل  الإ�صطناعي 
را�صد النعيمي رئي�س دائرة التعليم 
واملــعــرفــة ومــعــايل حمــمــد عبداهلل 
الرئا�صية  املرا�صم  رئي�س  اجلنيبي 
و�صعادة  الــرئــا�ــصــة  �ـــصـــوؤون  بــــــوزارة 
العام  الأمــــــني  بـــن طــــوق  عـــبـــداهلل 
ال�صيوخ  مــن  وعــدد  الــــوزراء  ملجل�س 

والوزراء وامل�صوؤولني.
الأول  الــــيــــوم  فـــعـــالـــيـــات  وبــــــــــداأت 
اأكدت  افــتــتــاحــيــة  بكلمة  للمجل�س 
بن  �صهيل  بنت  �صما  خاللها معايل 
فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون 
ال�صباب اإن �صباب الوطن يجتمعون 

لإطالق  ن�صعى   « معاليها  واأ�صافت 
تــكــون منارة  اإمـــاراتـــيـــة  اأوركـــ�ـــصـــرتا 
لـــالإبـــداع الإمــــاراتــــي و�ــصــتــكــون لها 
اأكادميية » ..موؤكدة اأن هدفنا لي�س 
حمــلــيــا بـــل عــاملــيــا مـــن خــــالل دعم 
اإبـــداع ال�صباب  املــوهــوبــني واإيــ�ــصــال 

الإماراتي اإىل العاملية.
بـــن �صلطان  و�ـــصـــارك مــعــايل عــمــر 
ـــذكـــاء  ـــل الــــعــــلــــمــــاء وزيـــــــــر دولـــــــــة ل
تفاعلية  جــلــ�ــصــة  يف  ال�ــصــطــنــاعــي 
حممد  جمل�س  خــالل  ال�صباب  مــع 
بـــن زايـــــد لأجــــيــــال املــ�ــصــتــقــبــل اأكـــد 
ال�صطناعي  الـــذكـــاء  اأن  خــاللــهــا 
مظاهر  كل  يف  موجودا  الآن  اأ�صبح 
ان  اىل  ..مــ�ــصــريا  الــيــومــيــة  حياتنا 
العمل  يف  ال�صناعي  الــذكــاء  تواجد 
يف  حكومة  اأف�صل  يعني  احلكومي 
الدكتور  معايل  �صارك  كما  العامل. 
دائرة  رئــيــ�ــس  النعيمي  را�ــصــد  عــلــي 
تفاعلية  واملعرفة يف جل�صة  التعليم 
اأن جمل�س  اأكد خاللها  مع ال�صباب 
امل�صتقبل  لأجــيــال  زايـــد  بــن  حممد 
يـــعـــد جمـــلـــ�ـــس عـــــز وفــــخــــر واأمــــــل 
املجل�س  هـــذا  اإن  ..وقــــال  امل�صتقبل 
اأو لــلــرفــاهــيــة واإمنــــا  لــيــ�ــس �ــصــكــلــيــا 
فاإ�صم  الــقــرارات  و�صياغة  للتفاعل 
دللــة ويجب على  لــه  املجل�س  هــذا 

اجلميع فهمه.
امل�صتقبل  نعي�س  »اأننا  معاليه  واأكــد 
ونــــراه مــن خـــالل الــ�ــصــبــاب ولذلك 

عليهم اأن يبدعوا ويفكروا«.
وت�صهد دورة هذا العام من جمل�س 
امل�صتقبل  لأجــيــال  زايـــد  بــن  حممد 
عقد اأكر من 300 جل�صة تفاعلية 
املتحدثني  مـــن  نــخــبــة  مبــ�ــصــاركــة 
وت�صت�صيف  واملــحــلــيــني  الــدولــيــني 
ال�صخ�صيات  اأكــر  من  كبريا  عــددا 
املبا�صر  للتفاعل  الــدولــة  يف  اإلهاما 
مع طلبة الإمارات الذين يتيح لهم 
والتوا�صل  اللتقاء  فر�صة  املجل�س 
واملجتمع  الثقافة  قــادة  مع  املبا�صر 

والتكنولوجيا يف دولة الإمارات.

•• عدن-وام: 

التقى �صعيد الكعبي مدير العمليات 
الإن�صانية لدولة الإمارات يف اليمن 
الإغاثية  املــنــظــمــات  مـــن  عـــدد  مـــع 
ال�صاحة  عــلــى  الــعــامــلــة  الـــدولـــيـــة 
تن�صيق  مــكــتــب  يف  وذلــــك  الــيــمــنــيــة 
الــ�ــصــوؤون الإنــ�ــصــانــيــة الــتــابــع لالأمم 

املتحدة يف العا�صمة املوؤقتة عدن.
اآلـــيـــات  بـــحـــث  الـــلـــقـــاء  ومت خـــــالل 
دعــم الــو�ــصــع الإنــ�ــصــاين الــراهــن يف 
و�صبه  املــحــررة  اليمنية  املحافظات 
املـــــحـــــررة مــــن خــــــالل اآلــــيــــة عمل 
اجلهود  تــوحــيــد  ت�صمن  م�صرتكة 

الإغــاثــيــة و تــقــدمي الــدعــم لالأ�صر 
للو�صع  الت�صدي  واآلــيــة  اليمنية.. 
الإن�صاين الراهن من خالل توفري 
متكن  التي  الأ�صا�صية  الحتياجات 
التغلب  مـــن  الــيــمــنــيــني  املــواطــنــني 
على الظروف ال�صعبة التي ميرون 
بها جراء الأحداث يف اليمن خا�صة 

الأطفال والن�صاء وكبار ال�صن.
اجلهود  تن�صيق  اآلــيــة  بحث  مت  كما 
املــــ�ــــصــــرتكــــة حــــــــول الـــــعـــــديـــــد من 
بال�صاأن  املـــتـــعـــلـــقـــة  املــــو�ــــصــــوعــــات 
الإنــــ�ــــصــــاين وتــــقــــدمي املــــزيــــد من 
املــ�ــصــاعــدات الــغــذائــيــة لــلــ�ــصــكــان يف 
املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة اإ�ـــصـــافـــة اإىل 

الإغاثية العاملية املوجودة يف اليمن 
ملا يتطلبه الو�صع الإن�صاين الراهن 
توحيد  مــن  اليمنية  ال�صاحة  على 
اجلـــهـــود الإنــ�ــصــانــيــة والإغـــاثـــيـــة و 
ال�صرورية  الحــتــيــاجــات  حتــديــد 
للمواطنني اليمنيني يف املحافظات 
املحررة و�صبه املحررة وتلبيتها مبا 
مواطنهم  يف  ا�ــصــتــقــرارهــم  ي�صمن 
الظروف  ملواجهة  قدراتهم  وتعزيز 

ال�صعبة التي ميرون بها.
الإمــــارات  بـــدور  املنظمات  واأ�ـــصـــادت 
ال�صاحة  على  والتنموي  الإنــ�ــصــاين 
اليمنية مبا ي�صهم يف التخفيف من 
عن  الراهن  الإن�صاين  الو�صع  حدة 

تـــوفـــري اخلــــدمــــات الــعــالجــيــة من 
واملراكز  امل�صت�صفيات  تاأهيل  خــالل 
الطبية  العيادات  واإطالق  ال�صحية 
الأ�صر  اإىل  الو�صول  بهدف  املتنقلة 
اإ�ـــصـــافـــة اإىل  اأمــاكــنــهــا  الــيــمــنــيــة يف 
اطالق حملة توعوية حول خماطر 
وكذلك  املحررة  املناطق  يف  الألــغــام 
والكهرباء  املــــيــــاه  حمـــطـــات  دعـــــم 
وم�صتقرة  اآمــــنــــة  حـــيـــاة  لـــتـــوفـــري 

لالأ�صقاء يف اليمن.
الإن�صانية  الــعــمــلــيــات  مــديــر  واأكــــد 
اأن هذه  اليمن  الإمــــارات يف  لــدولــة 
التن�صيق  اإطــــار  يف  تــاأتــي  الــلــقــاءات 
املنظمات  مــع  املــ�ــصــتــمــر  الإمــــاراتــــي 

كاهل الأ�صر اليمنية التي تعاين من 
اأزمة اإن�صانية �صعبة جراء الأحداث 

احلالية.
اأهــمــيــة توحيد  املــنــظــمــات  واأكــــــدت 
ال�صاحة  عــلــى  الإغـــاثـــيـــة  اجلـــهـــود 
املناطق  جلميع  للو�صول  اليمنية 

النائية والأ�صد احتياجا.
الإغاثية  املــنــظــمــات  ممــثــلــو  وثــمــن 
الـــدولـــيـــة والــيــمــنــيــة تـــعـــاون دولـــة 
وحر�صها  معهم  الــدائــم  الإمـــــارات 
على توحيد جهود العمل الإن�صاين 
مل�صاعدة  الــيــمــنــيــة  الــ�ــصــاحــة  عــلــى 
ال�صعب  اأبـــــنـــــاء  مــــن  املـــتـــ�ـــصـــرريـــن 
التخفيف  يف  يــ�ــصــاهــم  الــيــمــنــي مبــا 

الإن�صانية يف عدن وممثلو  ال�صوؤون 
الغذاء   « الــدولــيــة وهـــي  املــنــظــمــات 
العاملي ومفو�صية �صوؤون الالجئني 
واليوني�صيف  الــعــاملــيــة  والــ�ــصــحــة 

الإن�صانية  الــظــروف  تــداعــيــات  مــن 
يف  الأحـــداث  عن  الناجمة  ال�صعبة 
اليمن. ح�صر اللقاء .. اأندريه ريكيا 
مدير مكتب الأمم املتحدة لتن�صيق 

واملجل�س  الـــــدولـــــيـــــة  والـــــهـــــجـــــرة 
الفرن�صية  والــتــكــافــل  الـــدمنـــاركـــي 
وبع�س  الــدويل«  الأحمر  وال�صليب 

املنظمات اليمنية الإغاثية.

مدير العمليات االإن�سانية لدولة االإمارات يف اليمن يلتقي ممثلي املنظمات االإغاثية الدولية

مدير مكتب �سوؤون التعليم بديوان ويل عهد اأبوظبي ل�»وام«: جمل�س حممد بن زايد الأجيال امل�ستقبل من�سة ملهمة لقادة الغد
•• اأبوظبي -وام: 

�صوؤون  مكتب  مــديــر  النعيمي  خليفة  حممد  اأكـــد 
جمل�س  اأن  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل  ديــــوان  يف  التعليم 
انطلقت  الــذي  امل�صتقبل  لأجــيــال  زايــد  بــن  حممد 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعــايــة  حتــت  ام�س  اأعــمــالــه 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايــد 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ي�صكل من�صة ملهمة 
الغد وتــركــز على حتفيز  بــقــادة  الــيــوم  قــادة  جتمع 
طــالبــنــا ومــ�ــصــاعــدتــهــم عــلــى القـــــرتاب اأكـــر نحو 
دون  ممكنة  تكون  لــن  والــتــي  امل�صتقبلية  اأهــدافــهــم 

الدعم من خالل نظام تعليمي عايل اجلودة.
الإمارات  اأنــبــاء  وكالة  مع  حــوار  النعيمي يف  وقــال 
بن  حممد  جمل�س  خــالل  مــن  نطمح  اإنــنــا  )وام(: 
الفر�س  جــمــيــع  لــتــوفــري  امل�صتقبل  لأجـــيـــال  زايــــد 
اأهدافهم  حتقيق  على  وم�صاعدتهم  الدولة  لطلبة 
العلمية وحتديد م�صاراتهم امل�صتقبلية حيث ي�صهد 
املجل�س عقد نحو 300 جل�صة تفاعلية ملهمة مع 

الوزراء وامل�صوؤولني.
لقادة  املتاحة  الفر�س  يناق�س  املجل�س  اإن  واأ�صاف 
امل�صتقبل ويركز على ثالثة موا�صيع رئي�صية تندرج 
تركز  التي  التفاعلية  املناطق  �صمن جمموعة من 

الأعــمــال والإعالم  التجارية وريــادة  الأعــمــال  على 
والثقافة والفنون والعلوم والتكنولوجيا والريا�صة 

واللياقة البدنية والريادة والقيادة والتطوير.
واأ�صاف اإن جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�صتقبل 
منها  كــال  ت�صم  تفاعلية  مــنــاطــق   5 اإنــ�ــصــاء  �صهد 
تتما�صى  التى  الفعاليات  الأن�صطة  مــن  جمموعة 
طالب  كل  ليتمكن  املختلفة  القطاعات  طبيعة  مع 
والقطاعات  املــجــالت  على  الــرتكــيــز  مــن  وطــالــبــة 
يقدم  املجل�س  اأن  اإىل  م�صريا   .. لديهم  املف�صلة 
اإىل  تــهــدف  متخ�ص�صة  تــدريــبــيــة  ودورات  بــرامــج 
تطوير و�صقل مهارات الطالب حتى يتمكنوا من 

من  الثانية  الــــدورة  انــتــهــاء  بعد  تقدمهم  متابعة 
املجل�س.. واأكد اأن املجل�س اأتاح من�صة تفاعلية بني 
اإلهاما  ال�صخ�صيات  اأكر  مع  الإماراتيني  الطالب 

واإبداعا من قيادات الدولة.
اإثــر كلمة  املا�صي  العام  اإنطلق يف  اإن املجل�س  وقــال 
مــهــمــة لــ�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمــمــد بــن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�صلحة دعا فيها اجليل القادم اإىل حتمــــــل 
امل�صوؤولية يف بناء م�صتقبلنا موؤكدا اأن املجل�س يحفز 
الغد  قـــادة  الــواقــع  بــاأنــهــم يف  الإميــــان  �صبابنا على 

واإعدادهم جلعل هذا الأمر حقيقة.

الطلبة على  اإىل حث  �صعى  الـــــمجل�س  اأن  اأو�صح  و 
من  وت�صمل  بالتحديات  �صينه�س  فيمن  التفكري 
�صيبني املدن التي �صتواكب التغريات؟ ومن �صريتقي 
بتجربتنا يف قطاع الرعاية ال�صحية ومن �صيحول 
دولتنا اإىل مركز اإبداعي؟ ومن �صينقل جتربتنا اإىل 
الإماراتية  الأعــمــال  الــعــامل؟ ومــن �صينقل جتــارب 
اإىل العامل؟ ومن �صيقود قطاعنا الرائد  الناجحة 
القادم؟ ومن �صيدير حتديات القيادة يف امل�صتقبل؟ 
ومن  الرقمية؟  املخاطر  دولتنا من  �صيحمي  ومن 
الإن�صانية؟  بتجربتنا  لالرتقاء  الريا�صة  �صيكر�س 
ومن �صي�صع الإمــارات العربية املتحدة على امل�صار 

جمال  يف  الـــرائـــدة  الــــدول  مــن  لت�صبح  ال�صحيح 
الريا�صة؟.

و اأ�صار اإىل وجود اأكر من 50 �صريكا للدورة هذا 
العام من بينهم اإك�صبو 2020 دبي و جلنة الألعاب 
الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س و�صركة مبادلة و�صركة 
جمموعة  ا�صت�صافة  جــانــب  اإىل  وغــريهــم  م�صدر 
الــعــمــل واملـــحـــادثـــات واجلل�صات  كــبــرية مــن ور�ــــس 
كبرية  اأهمية  يحمل  حدثا  منه  يجعل  مــا  الهامة 
من  نخبة  م�صاركة  مــوؤكــدا  الإمــاراتــيــني  للطالب 
قطاعات  يف  والـــدولـــيـــني  الإقــلــيــمــيــني  اخلــــــرباء 

وجمالت متنوعة.
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رف�س  الدولية  العدل  حمكمة  من  ام�س  املتحدة   الــوليــات  طلبت 
مطالبة من اإيران با�صتعادة اأ�صول جمدتها حماكم اأمريكية بقيمة 

1.75 مليار دولر.
الأ�صول  بتحويل   2016 عام  الأمريكية يف  العليا  املحكمة  وق�صت 
اإىل اأ�صر اأمريكية ل�صحايا تفجري يف عام 1983 لثكنة لقوات م�صاة 

البحرية الأمريكية يف بريوت وغريهم.
اإيران تتعلق بالعقوبات  وهذه الق�صية غري مت�صلة بدعوى رفعتها 

الأمريكية الراهنة عليها.
وت�صتند مطالبة اإيران يف الق�صيتني اإىل اتفاقية �صداقة وقعت عام 
اإيــران التي  24 عاما من قيام الثورة الإيرانية يف  1955 اأي قبل 

حولت البلدين اإىل عدوين لدودين.
وقال ريت�صارد في�صيك امل�صت�صار القانوين لوزارة اخلارجية الأمريكية 
“الإجراءات املتعلقة بهذه الق�صية تتمركز حول دعم اإيران لالإرهاب 

وطالب املحكمة برف�س املطالبة الإيرانية. الدويل”، 
اتفاقية  مــن  �صتن�صحب  اأنــهــا  املــا�ــصــي  الأ�ــصــبــوع  وا�ــصــنــطــن  واأعــلــنــت 
توؤثر  األ  املتحدة ب�صمان  الوليات  املحكمة  اأمــرت  اأن  بعد  ال�صداقة 
على  اأو  الإن�صانية  امل�صاعدات  على  اإيــران  على  املفرو�صة  العقوبات 
ال�صداقة  اتفاقية  من  اخلــروج  ويتطلب  املــدين.  الــطــريان  �صالمة 
عاما لي�صبح �صاريا ودعوى اإيران ب�صاأن الأ�صول املجمدة التي رفعت 

يف عام 2016 �صت�صتمر ب�صرف النظر.
على  وترتكز  اجلمعة  يــوم  حتى  لهــاي  يف  الق�صية  نظر  و�صي�صتمر 
لالأمم  التابعة  املحكمة  اخت�صا�س  على  املتحدة  الوليات  اعرتا�س 

املتحدة. ومل يحدد موعد للنطق باحلكم.

لدى  خطط  ل  اإنــه  ام�س  مو�صى  معتز  الــ�ــصــودان  وزراء  رئي�س  قــال 
يرتفع  الذي  الوقت  الأ�صا�صية يف  ال�صلع  الدعم عن  لرفع  احلكومة 

فيه الت�صخم وت�صهد فيه العملة تقلبا.
�صرف  �صعر  احلكومة  خف�صت  بعدما  الــربملــان،  اأمـــام  مو�صى  وقــال 
ال�صرافة  و�ــصــركــات  للبنوك  ت�صمح  جــديــدة  اآلــيــة  مبــوجــب  اجلنيه 
“ل ميكن حاليا احلديث عن  املحلية بتحديد �صعر ال�صرف يوميا 
العملة  �صعر �صرف  وتذبذب  الت�صخم  ن�صبة  ارتفاع  مع  الدعم  رفع 

الوطنية«.
واأ�صاف اأن دين ال�صودان اخلارجي يبلغ نحو 56 مليار دولر.

قال مكتب الدعاء يف العا�صمة الفرن�صية باري�س اإن الرئي�س الأ�صبق 
نيكول �صاركوزي خ�صر ام�س اأول طعن على اإحالته للمحاكمة بتهم 
ا�صتغالل النفوذ والف�صاد وعليه اأن ينتظر نتيجة طعن ثان قبل اأن 

يعرف ما اإذا كان �صيمثل اأمام املحكمة.
اإىل   2007 الرئا�صة من عام  الذي توىل  �صاركوزي،  اأن  وي�صتبه يف 
2012، �صاعد ممثال لالدعاء يف احل�صول على ترقية مقابل  عام 

معلومات م�صربة عن حتقيق جنائي منف�صل.
للتحقق  هاتفية  ملــكــاملــات  ت�صجيالت  ي�صتخدمون  املحققون  وكـــان 
للحملة  الــقــذايف  معمر  الــراحــل  الليبي  الزعيم  متويل  مزاعم  من 
النتخابية ل�صاركوزي عندما بداأوا يف ال�صتباه يف اأنه ي�صتخدم �صبكة 

من املخربين ليبقى على اإطالع على ذلك التحقيق اجلنائي.
ومل يت�صح بعد موعد اإ�صدار القرار ب�صاأن الطعن الثاين.

فران�صوا  ال�صرتاكي  اأمــام  النتخابية  للهزمية  �صاركوزي  وتعر�س 
اأولوند لدى �صعيه لإعادة انتخابه رئي�صا يف 2012. وواجه منذ ذلك 
احلني �صل�صلة من التحقيقات يف مزاعم ف�صاد واحتيال وخمالفات يف 

متويل احلملة النتخابية.
بارتكاب جرمية  ر�صمي  اتهام  يوجه  ل  الفرن�صي  القانون  ومبوجب 

مل�صتبه به اإل اإذا اأحيل للمحاكمة.
وت�صل عقوبة الإدانة بتهمة ا�صتغالل النفوذ يف فرن�صا اإىل ال�صجن 

خم�س �صنوات وغرامة 500 األف يورو )682 األف دولر(.
بعد  الق�صائية  املالحقة  من  الرئا�صية  احل�صانة  �صاركوزي  وفقد 

�صهر من تركه املن�صب.

عوا�شم

وا�شنطن

باري�س

القاهرة

» االأونروا « ت�ستنكر ا�ستهداف 
الالجئني الفل�سطينيني يف غزة 

•• رام اهلل-وام:

الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  ا�صتنكرت 
قبل  مــن  غــزة  قطاع  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  ا�صتهداف  “الأونروا” 
قوات الحتالل الإ�صرائيلي والآثار املدمرة للخ�صائر الب�صرية والإ�صابات 

اجل�صدية على الأفراد والأ�صر.
احلماية  لتوفري  اجلهود  بذل  �صرورة  على  لها،  بيان  يف  الوكالة،  و�صددت 
هذا  يف  م�صرية  املــاأ�ــصــاوي،  الو�صع  لهذا  للمتعر�صني  فعالية  اأكــر  ب�صكل 
ال�صدد اإىل ا�صت�صهاد �صبعة مواطنني فل�صطينيني يف اأعمال العنف الأخرية 

بغزة من بينهم طفالن كان اأحدهما طالبا يف مدار�س “الأونروا«.
من  الثالثني  منذ  ا�صت�صهدوا  الــذيــن  الأونــــروا  طــالب  عــدد  ي�صل  وبــهــذا 
مار�س املا�صي، اإىل 13 �صهيدا، فيما اأ�صيب الكثري من امل�صجلني يف مدار�س 
22 مركزا  اأن  الوكالة الأممية، يف املظاهرات. ونوهت يف هذا ال�صدد اإىل 
�صحيا تابعا لـ “ الأونروا “ يف خمتلف اأنحاء قطاع غزة عالج خالل الفرتة 
من 31 مار�س اإىل 30 �صبتمرب املا�صيني 4 اآلف و104 اأ�صخا�س ممن 
770 طفال موؤكدة  اأكر من  بينهم  اأ�صيبوا بجروح يف الحتجاجات من 
اإ�صابات نارية كثريا ما توؤدي  %86 منها كانت  اأن غالبية هذه احلالت 
اإىل اأذى بدين خطري. وقالت الأونروا اإن اأعمال العنف الأخرية تزيد من 
معاناة الالجئني الفل�صطينيني الذين عانوا من الحتالل، واأكر من ع�صر 
�صنوات من الإغالق، حمذرة من اأن غزة متر بفرتة �صعبة للغاية، وي�صتمر 
تدهور الظروف املعي�صية فيها، وتتقل�س الآمال لدى �صكانها البالغ عددهم 

مليونني، 70 باملائة منهم لجئون.

اأرا�صي املحافظة ت�صكل اأهمية ا�صرتاتيجية كربى لإيران 

معركة اإدلب حتمية..ال�سوؤال املعّلق متى حت�سل؟

الحتاد الأوروبي يدير ظهره اإىل حلفائه الأمريكيني 

متى ت�ستيقظ اأوروبا حول نوايا اإيران احلقيقية؟
اإنـــ�ـــصـــاء قـــنـــوات دفــــع خــا�ــصــة بني 
الحتــاد الأوروبـــي واإيـــران لتفادي 
هذا  يف  الأمـــريـــكـــيـــة.  الـــعـــقـــوبـــات 
ال�صوؤون  من�صقة  دافــعــت  الـــوقـــت، 
اخلــارجــيــة يف الحتـــــاد الأوروبـــــي 
مقاربة  عن  موغرييني  فيديريكا 
التجارية  الـــعـــالقـــات  ا�ـــصـــتـــمـــرار 
النظر  بغ�س  طــهــران  مــع  كالعادة 

عن �صلوكها.
عقب التحقيقات يف الهجوم الذي 
مت اإحباطه على �صاحية فيلبينت، 
احل�صابات  تــلــك  تـــبـــداأ  اأن  يــجــب 
بالتغري. يوم الثالثاء، �صدر بيان 
اإىل  اأ�صار  الفرن�صية  احلكومة  عن 
اأّن هـــذا الــعــمــل اخلــطــري جــــداً ل 
ميكن اأن مير من دون رّد. اأ�صافت 
�صرف  خــالل  مــن  اأّنـــه  ال�صحيفة 
الــنــظــر عــن �ــصــلــوك اإيـــــران بهدف 
النووي،  التـــفـــاق  عــلــى  احلـــفـــاظ 
يـــقـــوم الحتـــــاد الأوروبــــــــي بـــــاإدارة 
الأمريكيني  حــلــفــائــه  اإىل  ظــهــره 
ــاً اإىل  واخلــلــيــجــيــني – لــكــن اأيــ�ــص
�صغطاً  اإّن  اأعــ�ــصــائــه.  مـــن  واحــــد 
�صاماًل  وديــبــلــومــا�ــصــيــاً  اقــتــ�ــصــاديــاً 
النظام.  يــقــّيــد  اأن  فــقــط  ميــكــن 
“على  كاتبة:  ال�صحيفة  وختمت 

اأوروبا اأن تدرك الآن ذلك«.

بالن�صحاب من التفاق النووي يف 
وقت �صابق من ال�صنة احلالية. اإّن 
لإنقاذ  اليائ�صة  الأوروبــيــني  جهود 
عائدات  اأطــلــقــت  والـــتـــي  التـــفـــاق 
مالية للنظام الإيراين كي ينفقها 
عــلــى مـــغـــامـــراتـــه الإقــلــيــمــيــة قد 
دفــعــتــهــم لــر�ــصــم خــطــط مـــن اأجل 

اأ�صدي  اهلل  اأ�ــصــد  والــديــبــلــومــا�ــصــي 
بـــ�ـــصـــبـــب الـــتـــخـــطـــيـــط لـــهـــجـــوم يف 
باري�س  �صواحي  اإحــدى  فيلبينت، 
)حزيران(  يــونــيــو  يف  الــ�ــصــمــالــيــة، 

املا�صي. 
اإيرانياً  جـــهـــداً  الــتــحــقــيــق  كــ�ــصــف 
من�صقاً من اأجل ن�صر الفو�صى على 
اإىل  اأ�صار  وقد  الأوروبية  الأرا�صي 
اأّن اأ�صدي كان يدير �صبكة جت�ص�س 
تقنيات  عــلــى  للح�صول  اأوروبـــيـــة 
عرقلة  اإىل  اإ�ـــصـــافـــة  �ـــصـــاروخـــيـــة 
معار�صة  اإيرانية  جمموعات  عمل 
وكانت  اغـــتـــيـــال.  عــمــلــيــات  و�ـــصـــّن 
قد ذكرت  “ذا نا�صونال”  �صحيفة 
اأغ�صط�س  منذ  اأ�ــصــدي  خمططات 

)اآب( املا�صي. 
اخلـــــــالف  كـــــــــان  حـــــــني  لـــــكـــــن يف 
يتعمق،  فرن�صا  مع  الديبلوما�صي 
بالتوقيع  الإيــراين  النظام  ان�صغل 
بقيمة  الطاقة  لتوليد  اتفاق  على 
النظام  مـــع  دولر  مــلــيــون   460
نفوذه  تــعــزيــز  بـــهـــدف  الـــ�ـــصـــوري، 
الــبــالد. لقد  القــتــ�ــصــادي يف تلك 
بالآلف خالل  الإيرانيون  تظاهر 
ال�صلطات  ف�صل  ب�صبب  ال�صنة  هذه 
الــــعــــاّمــــة،  تـــــاأمـــــني اخلـــــدمـــــات  يف 
ذلــك، خ�ص�صت  الــرغــم مــن  وعلى 

طهران عائداتها لتو�صيع ب�صمتها 
الــعــ�ــصــكــريــة والقـــتـــ�ـــصـــاديـــة على 
امــــتــــداد الـــ�ـــصـــرق الأو�ـــــصـــــط. على 
جلياً  ي�صبح  بـــداأ  اأعــمــق،  م�صتوى 
اأّن ولءات طهران  متزايد  وب�صكل 
ل تكمن مع الدول الأوروبية التي 
العقوبات  مــن  حتميها  اأن  حتــاول 

الأنظمة  مـــع  واإمّنــــــا  الأمـــريـــكـــيـــة 
العنيفة مثل نظام ب�صار الأ�صد. 

التوقيت  اأّن  الــ�ــصــحــيــفــة  تــو�ــصــح 
ح�صا�س مبا اأّن اأوروبا تبحث ب�صكل 
حمموم عــن طــرق مــن اأجــل اإنقاذ 
عالقاتها القت�صادية مع طهران، 
الأمريكي  الــرئــيــ�ــس  قـــــرار  عــقــب 

اإدلــــــب. ويـــقـــال بــــاأن حكومة  عــلــى 
 24 اإدلــــــب، يف  اإىل  نــقــلــت  الأ�ـــصـــد 
 400 من  اأكــر  �صبتمرب)اأيلول(، 
من  داعــ�ــس  عنا�صر  مــن  متطرف 
�صوريا  �صرق  الــزور،  ديــر  حمافظة 

بالقرب من احلدود العراقية.
ــــــراأي كـــاتـــب املـــقـــال، ثــمــة دافـــع  وب
اآخـــر، عــري حمــاربــة الإرهـــــاب، من 
وراء ت�صميم دم�صق وطهران على 
ال�صيطرة  ل�صتعادة  حملة  تنفيذ 

على اإدلب. 
بالن�صبة  اإدلــب، متثل  ا�صتعادة  فاإن 
لــ�ــصــوريــا مــ�ــصــاألــة �ــصــيــادة ووحــــدة 
نهاية  ويف  الـــ�ـــصـــوريـــة.  ــــي  الأرا�ــــص
وزير  نائب  كــرر  �صبتمرب)اأيلول(، 
اخلــارجــيــة الــ�ــصــوري، يف لــقــاء مع 
�صحيفة الوطن، ت�صميم احلكومة 
اإدلب  على  ال�صيطرة  ا�صتعادة  على 
و�صوف  بــالــقــوة.  اأو  �ــصــلــمــيــاً  “اإما 
ننت�صر يف اإدلب، ور�صالتنا وا�صحة 
املعنية”.  الأطـــــــراف  جــمــيــع  اإىل 
“الأطراف  تــلــك  الــكــاتــب،  وبــــراأي 

املعنية” هي رو�صيا وتركيا. 
ويــــ�ــــصــــري الــــكــــاتــــب ملــــوقــــع اإدلـــــــب 
اجلـــــغـــــرايف عـــلـــى طــــــول احلــــــدود 
اأرا�صيها  يــجــعــل  مـــا  تـــركـــيـــا،  مـــع 
ذلك  يرجع  ولــرمبــا  اأهمية.  اأكــر 
ملـــخـــاوف احلــكــومــة الــ�ــصــوريــة من 
�صيطرة  مـــــدة  طـــــول  يــــــــوؤدي  اأن 
اأنقره  مــتــمــرديــن مــدعــومــني مــن 
املــحــافــظــة، جلــعــل م�صريها  عــلــى 
اجلولن،  مرتفعات  حلال  م�صابهاً 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأثــنــى وزيـــر اخلــارجــيــة الإيــــراين، 
على  ظـــــــريـــــــف،  جـــــــــــواد  حمـــــمـــــد 
 18 اإلـــــيـــــه، يف  تـــو�ـــصـــلـــت  اتــــفــــاق 
وتركيا  رو�ــصــيــا  �ــصــبــتــمــرب)اأيــلــول( 
منزوعة  “منطقة  باإقامة  يق�صي 
قـــــوات  بـــــني  تـــفـــ�ـــصـــل  ال�صالح” 
ومعار�صني  �ـــصـــوريـــة،  حــكــومــيــة 
حمافظة  يف  يتح�صنون  م�صلحني 

اإدلب ال�صورية.
وو�صف ظريف التفاق باأنه نتيجة 
م�صوؤولة”  مكثفة  “ديبلوما�صية 
لتجنب قــتــال يف اإدلــــب. ولــكــن، يف 
نهاية تعليقه، عرب تويرت، اأكد على 
“بالق�صاء  التزام جميع الأطــراف 
تاركاً  الرهيب”،  الــتــطــرف  عــلــى 
بعمل  لـــلـــقـــيـــام  مـــفـــتـــوحـــاً  الــــبــــاب 
عــ�ــصــكــري لحــــق يف املــنــطــقــة. ويف 
القوات  قــائــد  اأكـــد  نف�صه،  الــوقــت 
باقري،  الإيرانية، حممد  امل�صلحة 
الدفاع  يف مكاملة هاتفية مع وزيــر 
باأنه  اأيــوب،  ال�صوري علي عبد اهلل 
الـــ�ـــصـــوري  بـــاجلـــيـــ�ـــس  “يفرت�س 
كاملة«.  بقوة  الإرهابيني  حماربة 
�صحفي  بــهــرافــيــ�ــس،  مي�صم  وقـــال 
اإنه  اإيــران الــدويل،  لــدى تلفزيون 
اإذا اإن كانت تلك الت�صريحات تعني 
اأي �صيء، فهي توؤ�صر لعتبار اإيران 
التفاق  اأن  الــ�ــصــوريــة  واحلــكــومــة 
الرتكي- الرو�صي ما هو اإل تدبري 
اآخر  اإدلـــــب،  مــعــركــة  واأن  مـــوؤقـــت، 

ال�صورية،  للمعار�صة  كبري  معقل 
احلــال يف حلب  كــان  كما  �صتجري 
ال�صوري  اجلــيــ�ــس  ــتــعــاد  ا�ــص الـــتـــي 
�صيطرته عليها، يف دي�صمرب)كانون 

الثاين( 2016.
وتاأتي هذه الت�صريحات بعد ب�صعة 
اأيام على وقوع هجوم اإرهابي اأثناء 
منطقة  يف  عــ�ــصــكــري  ا�ــصــتــعــرا�ــس 
الأهواز، جنوب غرب اإيران، والذي 
اأدى اإىل مقتل 25 �صخ�صاً، وجرح 
حــوايل 70 اآخــريــن. وكــان داع�س 
م�صوؤوليتهما  زعما  تنظيمني  اأحد 
اأنباء  عــن الــهــجــوم. وبــثــت وكــالــة 
“اأعماق” التابعة للتنظيم �صريطاً 
اأربعة  مــن  ثــالثــة  يظهر  مــ�ــصــوراً 
بحما�صة  يــتــحــدثــون  مــهــاجــمــني 

�صديدة حول العملية القادمة.
ويلفت كاتب املقال اإىل اأن كاًل من 
للمجموعات  ينظر  و�صوريا  اإيــران 
باعتبارها  املــتــطــرفــة  الــ�ــصــلــفــيــة 
متثل خطراً اإرهابياً قاتاًل لأمنها. 
وبـــ�ـــصـــبـــب وجــــــود مــــا ل يـــقـــل عن 
تنظيم  لــدى  متطرف   10،000
القاعدة  فرع  ال�صام،  حترير  هيئة 
يف �ــصــوريــا، فــ�ــصــاًل عــن مــئــات من 
اأن كاًل  داعــ�ــس، ل �صك يف  مقاتلي 
عملية  �صينفذ  و�صوريا  اإيـــران  من 
لطردهم.  املحافظة  يف  ع�صكرية 
اتـــخـــذ اجلـــانـــبـــان مـــن امليزة  وقــــد 
ال�ــصــرتاتــيــجــيــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
�صبباً  املــتــطــرفــني  اأولـــئـــك  حــالــيــاً 
لتربير �صرورة تنفيذ هجوم كا�صح 

كربى بالن�صبة لإيران، لأن طريقها 
اأو “ممرها” ال�صمايل نحو البحر 
قــوات تركية وكردية  اأعاقه وجــود 

مدعومة من اأمريكا. 
لتاأخري  بــالإ�ــصــارة  الكاتب  ويختم 
الرتكية   – الــرو�ــصــيــة  الــ�ــصــفــقــة 
– اإيرانياً ل�صتعادة  هجوماً �صورياً 
اإدلـــــــب، ولــكــنــه عــلــى الأرجـــــــح لن 
تــعــد معركة  نــهــائــيــاً. ومل  ميــنــعــه 
كـــربى ل�ــصــتــعــادة الــ�ــصــيــطــرة على 
�صتجري  كانت  “اإن  م�صاألة  اإدلـــب 

بل متى تتم«. 

عليها  اإ�ـــصـــرائـــيـــل  ا�ــصــتــولــت  الـــتـــي 
بداية اأثناء احلرب، ثم �صمتها اإىل 
اأرا�صيها. وقد برزت تلك املخاوف 
املجموعات  بــعــ�ــس  عـــربت  عــنــدمــا 
تركي  ودعــم  ومبــبــاركــة  املعار�صة، 
لإنــــ�ــــصــــاء  طموحاتها”  “عن 
جمهورية م�صتقلة �صمال �صوريا يف 
بال�صدفة  وهي  اإدلب”،  حمافظة 

ت�صاوي م�صاحة لبنان. 
اأي�صاً  اإيــران  وبــراأي الكاتب، تنظر 
“عمقاً  متثل  بو�صفها  اإدلـــب  اإىل 
الأكرب  عدوها  �صد  ا�صرتاتيجياً” 

على  الــ�ــصــيــطــرة  ولأن  اإ�ــصــرائــيــل، 
اأرا�ـــصـــيـــهـــا يــ�ــصــهــل الـــو�ـــصـــول اإىل 
م�صاحة  يوفر  ما  املتو�صط،  �صاطئ 
اأكرب من املناورة العمالتية لقوات 
حزب  وحلليفها  الــثــوري،  احلر�س 
وغـــرب  �ــصــمــال  الــلــبــنــاين، يف  اهلل 

�صوريا. 
ال�صيطرة  ا�صتعادة  ت�صهل  كــذلــك، 
عــلــى اإدلــــــب اأمــــــام طـــهـــران مهمة 
قريباً  الرتكية  التحركات  مراقبة 
من احلدود ال�صورية. كما تكت�صب 
ا�صرتاتيجية  اأهمية  اإدلــب  اأرا�صي 

•• عوا�شم-وكاالت:

نا�صونال”  “ذا  �ــصــحــيــفــة  راأت 
امل�صتمر  الإخـــفـــاق  اأّن  الإمــاراتــيــة 
اّتخاذ موقف  الأوروبية يف  للقوى 
م�صدراً  ي�صكل  اإيـــــران  مــن  حــــازم 
الأمريكي  الــرئــيــ�ــس  اإدارة  حلـــرية 
حلفاء  اإىل  اإ�صافة  ترامب،  دونالد 

اأمريكا اخلليجيني.
اأطــلــقــت الـــوليـــات املــتــحــدة نظام 
يهدف  طـــــهـــــران  ـــد  �ـــص عــــقــــوبــــات 
الع�صكري  الــتــو�ــصــع  مــواجــهــة  اإىل 
الإيـــراين يف املنطقة، وهــو قد بداأ 
فعاًل يوؤتي ثماره مع بروز الغ�صب 
على النظام يف �صوارع طهران. لكّن 
الوليات  حتدت  الأوروبية  القوى 
املــتــحــدة عــنــد كـــل مــنــعــطــف، على 
الــرغــم مــن الأدلـــة املــتــزايــدة حول 

ال�صلوك الإيراين اخلبيث.
خالل  ــــه  اأّن اإىل  ال�صحيفة  ت�صري 
تناق�س  بــــرز  املـــا�ـــصـــي،  الأ�ـــصـــبـــوع 
وت�صوراتهم  الـــواقـــع  بـــني  �ـــصـــارخ 
�صامل،  حتقيق  فبعد  الــظــاهــريــة. 
قــامــت احلــكــومــة الــفــرنــ�ــصــيــة يوم 
الثالثاء بتجميد اأ�صول م�صوؤوَلني 
اإيرانيني بارزين وهما املدير العام 
مقدم  ها�صمي  �صعيد  للمخابرات 

يت�صدران  املر�صحان  وكان  الربازيلي.  ال�صارع  ا�صتقطاب  وتعرب عن مدى 
على مناف�صيهم  الــراأي طيلة فرتة احلملة متقدمني كثرياً  ا�صتطالعات 
توافقية  مواقف  عن  بالتعبري  منهما  كل  و�صيبداأ  الآخرين.  ع�صر  الأحــد 
العمل  كذلك  عليهما  و�صيتعني  الو�صط  مــع  حتالفات  لعقد  �صعياً  اأكــر 
على احلد من رف�صهما من الناخبني البالغ عددهم 147 مليوناً. وقال 
“حداد  اإن  برازيلينا  يف  ال�صت�صارية  “هولد”  �صركة  من  �صيزار  اأنــدريــه 
الأحــد عن  �صوؤاله  الو�صط متاماً” خالل حملته النتخابية. ولدى  ن�صي 
من  الدميوقراطي  العمال  حــزب  مر�صح  اكتفى  حتالفات  عقد  يف  رغبته 
الي�صار الو�صط �صريو غوميز الذي حل ثالثاً مع %12،5 من الأ�صوات، 
اأجل الدميوقراطية و�صد الفا�صية«.  “�صيوا�صل الن�صال من  اإنه  بالقول 
الرئي�س  ال�صجن  يزور يف  و�صيتوجه حداد اىل كوريتيبا يف اجلنوب حيث 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

ل يزال من غري املعروف امل�صار الذي �صت�صلكه الربازيل، اأكرب بلد يف اأمريكا 
اجلنوبية، قبل الدورة الثانية لالنتخابات الرئا�صية التي �صتنتهي بفوز اإما 
رئي�س يقف يف اأحد طريف امل�صهد ال�صيا�صي اإما من اليمني اأو الي�صار، يف ظل 
ا�صتقطاب عال. ح�صل مر�صح اليمني جايري بول�صونارو الذي لطاملا اأ�صاد 
بعهد الديكتاتورية الع�صكرية الأحد على %46 من الأ�صوات يف ما عد 
ظاهرة تعززت بعد تعر�صه ملحاولة اغتيال خالل احلملة النتخابية، لكن 
هذه الن�صبة مل توؤهله للفوز من الدورة الأوىل. وبالتايل �صيكون عليه اأن 
فرناندو  العمال  حزب  مر�صح  مع  الأول/اكتوبر  ت�صرين   28 يف  يتناف�س 
%29 مــن الأ�ـــصـــوات يف مــواجــهــة غــري حم�صومة  حـــداد احلــا�ــصــل على 

ال�صابق لوي�س اينا�صيو لول دا �صيلفا، الوجه التاريخي للي�صار الربازيلي 
اأن ي�صع حداد  الرئا�صي. ويفرت�س  ال�صباق  الذي اختاره ليحل حمله يف 
�صعر  اأن  بعد  الثانية،  الــــدورة  قبل  الــعــمــال  حــزب  ا�صرتاتيجية  لــول  مــع 
مع�صكرهما بالرتياح حللول حداد يف املركز الثاين. وقال حداد بعد �صدور 
النتائج “نريد توحيد الدميوقراطيني يف هذا البلد. نريد م�صروعاً كبرياً 
العدالة  اإىل حتقيق  ي�صعى  العمق،  يف  دميــوقــراطــيــاً  الــربازيــل،  اأجــل  مــن 
بول�صونارو  حتدث  النهائية  النتيجة  ظهور  وقبل  كلل«.  بال  الجتماعية 
البالغ من  املر�صح  الإلكرتونية، وقال  عن م�صكالت يف �صناديق القــرتاع 
العمر 63 عاماً يف �صريط فيديو على في�صبوك “اإين واثق من اأنه لو مل 
يحدث ذلك لكان لدينا منذ الليلة ا�صم رئي�س اجلمهورية. ل ميكننا ان 

نبقى �صامتني، و�صنطلب من املحكمة النتخابية العليا تقدمي حلول«.

الربازيل ت�ستعد لدورة ثانية من االنتخابات الرئا�سية  

ا�سرائيل ت�ستبيح قرية وتعتقل �سكانها يف ال�سفة 
 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ال�صرائيلية  الأمــن  قــوات  اأن  ال�صرائيلي  اجلي�س  اأعلن 
داهمت ام�س واعتقلت عدداً من �صكان قرية �صويكة التي 
يتحدر منها ال�صاب الفل�صطيني اأ�صرف نعالوه املتهم بقتل 

ا�صرائيلَيني بالر�صا�س والذي ل يزال متوارياً.
قتل  يف  بــه  امل�صتبه  اأن  الأحـــد  ال�صرائيلي  اجلي�س  اأعــلــن 
�صناعية  منطقة  يف  بجروح  امـــراأة  واإ�صابة  ا�صرائيلَيني 
اأ�صرف  هــو  املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف  مل�صتوطنة  تابعة 
ويبلغ  الغربية  ال�صفة  �صمال  �صويكة  قرية  مــن  نعالوه 
الثنني  ال�صرائيلي  للجي�س  بيان  يف  وجــاء  عاما.   23
“نفذوا  بيت  ال�صني  وجهاز  ال�صرطة  وعنا�صر  اأن جنوده 
عددا  “اعتقلت”  الأمـــن  قـــوات  واأن  �صويكة”  يف  عملية 
يزال  ل  الإرهابي” الــذي  �صاعدوا  اأنهم  يف  “امل�صتبه  من 
“اعتقال”  بيت  ال�صني  با�صم  متحدث  واأعــلــن  مالحقا. 
“توقيفها  �صقيق نعالوه، و”اإطالق �صراح” �صقيقته بعد 

وا�صتجوابها”، من دون اإعطاء مزيد من التفا�صيل.
الــقــتــيــلــني هــمــا كيم  اأن  واأفـــــــاد العــــــالم ال�ـــصـــرائـــيـــلـــي 

ليفينغروند يهزكل )28 عاما( من بلدة رو�س هاين قرب 
تل اأبيب، وزيف هاغبي )35 عاما( من ري�صون ليت�صيون 
اأبيب، وكانا يعمالن مع نعالوه يف امل�صنع ذاته.  قرب تل 
بركان  م�صتوطنتي  جـــوار  يف  ال�صناعية  املنطقة  وتــقــع 
وارئيل �صمال ال�صفة الغربية التي حتتلها ا�صرائيل منذ 
اأكر من خم�صني عاما. ويعمل فل�صطينيون وا�صرائيليون 
يف هذه املنطقة ال�صناعية. ونقلت املراأة وعمرها 54 عاما 
اإىل امل�صت�صفى وحالتها م�صتقرة. وقال والد ليفينغروند 

يهزكل اإن نعالوه قّيد ابنه على كر�صي قبل اأن يقتله.
يدوي  م�صد�صا  ا�صتخدم  نــعــالــوه  فـــاإن  اجلي�س  وبح�صب 
الهجوم  “كارلو” ونــفــذ  بــا�ــصــم  حمــلــيــا  يــعــرف  الــ�ــصــنــع 
اأوامر  ينفذ  ول  تنظيم  اإىل  ينتمي  ل  اأنـــه  اأي  مبــفــرده، 
اعــطــيــت لـــه. وو�ـــصـــف اجلــيــ�ــس العـــتـــداء بـــاأنـــه “هجوم 

اإرهابي”، م�صريا اإىل وجود عوامل اأخرى.
وت�صهد الرا�صي الفل�صطينية املحتلة موجة هجمات بداأت 
2015 لكن وتريتها تراجعت  يف ت�صرين الول/اكتوبر 
اأفراد فل�صطينيون على  لتتحول هجمات متفرقة ي�صنها 

ا�صرائيليني م�صتخدمني غالبا ال�صالح البي�س.
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يف  للم�صاركة  ا�ــصــتــعــدادهــا  تنهي  الــ�ــصــارقــة  كــهــربــاء 
معر�س جيتك�س 2018
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عربي ودويل

زعيم كوريا ال�سمالية يزور رو�سيا قريبا 
•• �شول-رويرتز:

قـــال مـــون جـــيـــه-اإن رئــيــ�ــس كــوريــا اجلنوبية 
الكوري  الزعيم  يــزور  اأن  املتوقع  اإن من  ام�س 
ال�صمايل كيم جوجن اأون رو�صيا قريبا كما اإنه 
ال�صيني  الزعيم  ي�صافر  اأن  اأي�صا  املتوقع  من 

�صي جي بينغ اإىل كوريا ال�صمالية.
الو�صيكة  الــ�ــصــفــر  عـــن خــطــط  مـــون  وحتــــدث 
لــزعــيــمــي كـــوريـــا الــ�ــصــمــالــيــة والــ�ــصــني خالل 
اجــتــمــاع ملجل�س الـــــوزراء بــعــد يـــوم واحـــد من 
زيارة مايك بومبيو وزير اخلارجية الأمريكي 

لكوريا ال�صمالية ولكنه مل يدل بتفا�صيل اأكر.
وحتدث مون ب�صكل اإيجابي عن اجتماع بومبيو مع كيم اأم�س الأحد وقال اإنه 
هياأ الظروف التي تتيح عقد اجتماع قمة اآخر بني كيم والرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب قريبا. وقالت و�صائل الإعالم الر�صمية يف كوريا ال�صمالية اإن 
بيوجنياجن ومو�صكو اتفقتا على عقد اجتماع قمة هذا العام بعد اأن التقى 
كيم مع وزير اخلارجية الرو�صي �صريجي لفروف يف بيوجنياجن. و�صافر 

كيم اأي�صا اإىل ال�صني ثالث مرات هذا العام لالجتماع مع �صي.

••الفجر - تون�س - خا�س
ال�صري  الــتــنــظــيــم  مــلــف  �ــصــهــد     
ال�صيا�صيني  بــاغــتــيــال  وعــالقــتــه 
الرباهمي  وحممد  بلعيد  �صكري 
دعت  ان  فــبــعــد  جــــديــــدا.  تـــطـــورا 
عديد الأطراف، النيابة العمومية 
اإىل التحرك وفتح حتقيق ق�صائي 
الناطق  اأكــد  املُقّدمة،  املعطيات  يف 
ملكافحة  الق�صائي  القطب  با�صم 
اأم�س  ال�صليطي،  �صفيان  الرهـــاب 
العمومية  الــنــيــابــة  اأن  الثـــنـــني، 
اأذنت  بتون�س  البتدائية  باملحكمة 
بـــاإجـــراء الأبـــحـــاث الـــالزمـــة حول 
قـــّدمـــتـــهـــا هيئة  الـــتـــي  املـــعـــطـــيـــات 
�صكري  الــ�ــصــهــيــديــن  عـــن  الــــدفــــاع 
خالل  الــرباهــمــي  وحمــمــد  بلعيد 
نــــدوة �ــصــحــفــيــة عــقــدتــهــا اجلبهة 

ال�صعبية يوم 2 اأكتوبر اجلاري.
افريقيا  تــونــ�ــس  وكـــالـــة  ونــقــلــت     
تاأكيده  الــ�ــصــلــيــطــي  عـــن  لـــالأنـــبـــاء 
اأحد  كّلفت  العمومية  النيابة  اأن 
ق�صاة التحقيق بالقطب الق�صائي 

ملكافحة الرهاب بامللف.
الدفاع كانت قد  اأن هيئة     يذكر 
�صري  “جهاز  بـ  اأ�صمته  ما  اّتهمت 
تابع  الغــــتــــيــــالت  عــــن  ـــوؤول  ـــص مـــ�
يف  بـــالـــتـــورط  النه�صة”  حلـــركـــة 

اأنـــهـــا خمـــرتقـــة لــــلــــوزارة وهــــو ما 
يعترب جرمية.   و�صّرح البحريي 
ول  بــالــدولــة  يــوؤمــنــون  ل  “هوؤلء 
اإىل تطويع  مبوؤ�ص�صاتها ويهدفون 
واإرباك  عليه  وال�صيطرة  الق�صاء 
وتخريب  الــــبــــالد  يف  الأو�ــــــصــــــاع 
التجربة الدميقراطية يف تون�س«.

الـــــدفـــــاع عن  هــيــئــة  ان  يـــذكـــر     
وحممد  بلعيد  �صكري  ال�صهيدين 
الــرباهــمــي كــانــت قـــد كــ�ــصــفــت عن 
بـــــغــرفــة �صوداء  اأ�ــصــمــتــه  وجــــود مــا 
�صناديق  على  اإنــهــا حتــتــوي  قــالــت 
مـــن وثـــائـــق مــ�ــصــروقــة مـــن ملف 
اغـــتـــيـــال الـــ�ـــصـــهـــيـــديـــن.    واأكـــــدت 
ندوة �صحفية  الدفاع خالل  هيئة 
“التنظيم اخلا�س حلركة  بعنوان 
وعالقته  الــــثــــورة  بــعــد  الــنــهــ�ــصــة 
وجود ما  ال�صيا�صية”  بالغتيالت 
اأ�صمته “جهاز تنظيم �صري خا�س 
وطالبت  الغــــتــــيــــالــــني«.      وراء 
الداخلية  وزيــــــر  الــــدفــــاع  هــيــئــة 
احلـــايل بـــالإفـــراج عــن الــوثــائــق يف 
من  فيها  للبت  الــ�ــصــوداء  الــغــرفــة 
اأن  اإىل  مــ�ــصــرية  الــقــ�ــصــاء،  طـــرف 
لدى  كــانــت  املهمة  الــوثــائــق  جملة 
م�صطفى خ�صر وامللقب بـ “رئي�س 
النه�صة  حلركة  اخلا�س  التنظيم 

وتتعلق مبلف الغتيالني ».

اغتيال بلعيد والرباهمي.

مقا�صاة النه�صة
ر�صا  املحامي  اأعلن  جانبه،  من     
اأّن  الــدفــاع،  هيئة  ع�صو  الــــرداوي 
مـــقـــا�ـــصـــاة حركة  تـــعـــتـــزم  الــهــيــئــة 
اإذاعي  ت�صريح  يف  وقــال  النه�صة. 
النه�صة  “�صنتتّبع  الثنني،  اأم�س 
ق�صائيا”، معتربا اأن قرار النه�صة 
“مُيّثل  ال�صعبية  اجلبهة  مقا�صاة 
فر�صة اإ�صافية للهيئة للدفاع عن 

الوثائق التي قّدمتها«.
عن  الــــدفــــاع  “هيئة  واأ�ــــصــــاف     
الــ�ــصــهــيــديــن �ــصــرتفــع قــ�ــصــايــا يف 
والنيابة  واخلــــــــــــارج..  الـــــداخـــــل 
املـــــكـــــان اخلـــاطـــئ  الـــعـــمـــومـــيـــة يف 

ولي�صت طرفا حمايدا يف الق�صية، 
مل  لكّنها  �صكايات  عــدة  تقدمي  مّت 
وجـــود  عــلــى  مـــ�ـــصـــددا  تتحّرك”، 
مّما  بكثري  اأخطر  اإّنها  قال  وثائق 

م خالل الندوة ال�صحفية. ُقدِّ
الـــــدفـــــاع     كــــمــــا حـــــــــذرت هـــيـــئـــة 
التالعب  مــن  العمومية  الــنــيــابــة 
بالإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق 
التي  املعطيات  الــذي فتحته حــول 

قدمتها الهيئة الأ�صبوع املا�صي.
   وقال ع�صو هيئة الدفاع املحامي 
ر�صا الرداوي، اإنه اإذا فتحت النيابة 
الــعــمــومــيــة الــتــحــقــيــق عــلــى معنى 
اجلزائية،  املجلة  من   31 الف�صل 
لإلهاء  حمــاولــة  يعترب  ذلـــك  فـــاإن 
املعطيات  بقية  تقدمي  عن  الهيئة 

ووزارة الداخلية، واجلي�س ويظهر 
اأّن اجلبهة ت�صع نف�صها فوق جميع 

املوؤ�ص�صات، ح�صب ت�صريحه.
   يف حني �صدد رئي�س كتلة حركة 
الدين  نـــور  الـــربملـــان  الــنــهــ�ــصــة يف 
اأن  اأمــــ�ــــس الثـــــنـــــني،  الــــبــــحــــريي، 
حديث هيئة الدفاع عن ال�صهيدين 
الرباهمي  وحممد  بلعيد  �صكري 
عن وجود ت�صجيالت تهم الق�صية 
دلـــيـــل عــلــى اخـــــرتاق هــــذه اجلهة 

لوزارة الداخلية ووزارة العدل.
   وقــال نــور الــديــن الــبــحــريي، اإن 
اإن ُوجـــــدت ل  هــــذه الــتــ�ــصــجــيــالت 
وزارة  لــــدى  اإّل  تـــكـــون  اأن  ميــكــن 
الدفاع  هيئة  وبح�صول  الداخلية 
املـــذكـــورة عــلــيــهــا، فــهــذا يـــدل على 

اأنه لن يتم ال�صماح  لل�صعب، مبينا 
بالتالعب الإجرائي.

   واأو�صح اأن الف�صل 31 من املجلة 
اجلزائية مغلق اأمام اجلهة املُقدمة 
للمعطيات ول ي�صمح باتخاذ مركز 
اإىل طرف  الهيئة  قانوين وحتــّول 
قا�صي  داعــيــا  الق�صية،  يف  �ــصــاكــي 
حجز  اإىل  بامللف  املتعهد  التحقيق 

الغرفة ال�صوداء بوزارة الداخلية.
اأن هيئة  الـــــرداوي عــلــى     و�ـــصـــّدد 
بكل  ال�صعب  مد  �صتوا�صل  الــدفــاع 
اأغلبها خطرية  املعطيات والتي يف 
فتح  اأن  واعترب  قوله.  ح�صب  جدا 
مــــن طرف  الــقــ�ــصــيــة  حتــقــيــق يف 
تعهد  يوقف  ل  العمومية  النيابة 
هذا  يف  معلنا  الع�صكري،  الق�صاء 

الثانية  لــدورتــه  الــبــيــان اخلــتــامــي 
والع�صرين، “ما اأدمنت عليه بع�س 
الأطراف ال�صيا�صية اليديولوجية 
املــتــطــرفــة مـــن �ــصــيــا�ــصــة ثــابــتــة يف 

تلويث املناخ الوطني«. 
�صورى  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  وكـــــان     
حــــركــــة الـــنـــهـــ�ـــصـــة عـــبـــد الـــكـــرمي 
ت�صريح  يف  اأكـــــد  قـــد  الـــــهـــــاروين، 
تتّبع  �صيتّم  اأنـــه  الأحــــد،  اإعــالمــي 
م�صيفا  قانونيا،  ال�صعبية  اجلبهة 
اأن احلركة كّلفت مكتبها القانوين 
الإجـــراءات  واّتــخــاذ  امللف  بدرا�صة 
والقانونية  والإعالمية  ال�صيا�صية 

ال�صرورية.
اأّن مــا حدث  الـــهـــاروين    واعــتــرب 
الق�صاء،  على  �ــصــارخ  اعــتــداء  فيه 

التوجه  الــهــيــئــة  قــــــرار  الـــ�ـــصـــيـــاق 
للق�صاء الع�صكري.

»ادعاءات وافرتاءات«
جمل�س  ــتــنــكــر  ا�ــص املـــقـــابـــل،  يف     
اأ�صماه  مــا  الّنه�صة  حركة  �ــصــورى 
�صادرة  وافــــــرتاءات  “اّدعاءات  بـــ 
معتربا  ال�صعبية”،  اجلــبــهــة  عــن 
ذلك “حماولة يائ�صة لالإ�صاءة اىل 
احلركة واإىل موؤ�ص�صات الّدولة من 
والت�صكيك  وجــيــ�ــس  واأمــــن  قــ�ــصــاء 
التجربة  يــ�ــصــّوه  مّمـــا  نــزاهــتــهــا  يف 
البالد  و�ــــصــــورة  الـــدميـــقـــراطـــيـــة 
يف  امل�صتثمرين  ثقة  من  ويخّف�س 

الوجهة التون�صّية«.
   و�ــصــجــب جمــلــ�ــس الـــ�ـــصـــورى، يف 

حاليا  “م�صتهدف  هــــونــــغــــوي 
اأنه انتهك  بتحقيق لنه ي�صتبه يف 
اأعلن  النرتبول  وكــان  القانون”. 
باأثر  ا�ـــصـــتـــقـــال  مــيــنــغ  اأن  الحــــــد 

فوري.
والثنني، اأعلنت وزارة المن العام 
ر�صاوى  “تلقى  مينغ  اإن  بــيــان  يف 
القانون”  انتهك  اأنـــه  يف  وي�صتبه 
بدون اعطاء تو�صيحات حول هذه 

التهامات.
كانت  اذا  مـــا  الــبــيــان  يــو�ــصــح  ومل 
مينغ  اىل  املـــوجـــهـــة  التــــهــــامــــات 
تتعلق مبهامه الوزارية او مبهامه 
الدولية  اجلــنــائــيــة  الــ�ــصــرطــة  يف 
)النرتبول(. كما مل يو�صح ما اذا 
كان و�صع قيد احلجز الحتياطي 

اأم ل.

•• بكني-اأ ف ب:

رئي�س  اأن  امـــ�ـــس  الــ�ــصــني  اأعــلــنــت 
النرتبول امل�صتقيل مينغ هونغوي 
الــ�ــصــهــر الفائت  اأثــــره  الــــذي فــقــد 
اأخر  يجعله  ما  ر�صاوى”،  “تلقى 
م�صوؤول �صيني كبري تطاله حملة 
اأطلقها  الـــتـــي  الــفــ�ــصــاد  مــكــافــحــة 

الرئي�س �صي جينبينغ.
وبعد اأيام من الرتقب حول م�صري 
مينغ البالغ 64 عاما الذي ي�صغل 
الأمن  وزيـــر  نــائــب  من�صب  اأيــ�ــصــا 
ال�صني  اأعــلــنــت  الــ�ــصــيــنــي،  الـــعـــام 
للتحقيق  انه يخ�صع  م�صاء الحد 

يف بالده.
للتفتي�س  املركزية  اللجنة  وقالت 
ال�صيوعي  لــدى احلـــزب  الــتــاأديــبــي 
احلـــاكـــم، املــكــلــفــة ال�ــــصــــراف على 
املوظفني  لـــدى  الــفــ�ــصــاد  مكافحة 
مينغ  اأن  الحــد  م�صاء  الر�صميني 

اأخــــر مـــواطـــن �صيني  ومــيــنــغ هـــو 
اأثره، وت�صمل  امل�صتوى يفقد  رفيع 
امل�صوؤولني  مــــن  عـــــدد  الـــقـــائـــمـــة 
احلكوميني الكبار ورجال الأعمال 
بــل وحــتــى م�صاهري  املــلــيــارديــرات 

يختفون لأ�صابيع اأو اأ�صهر.
وحني يظهرون جمددا، اذا ح�صل 
ذلك، فغالبا يحدث ذلك يف قاعات 

املحاكم.
رئي�س  اأول  مينغ،  اخبار  وانقطعت 
�صيني لالنرتبول، منذ 25 اأيلول 
املنظمة  مقر  غـــادر  حــني  �صبتمرب 

الدولية يف ليون.
ومت انتخاب مينغ يف العام 2016، 
اإبـــــداء منظمات  عــلــى الــرغــم مــن 
مـــــن منح  حـــقـــوقـــيـــة خمــــاوفــــهــــا 
جينبينغ  �ــصــي  ال�صيني  الــرئــيــ�ــس 
لت�صوير  حمــاولــتــه  يف  انــتــ�ــصــارا 
البلد ال�صيوعي كالعب م�صوؤول يف 

ال�صوؤون العاملية.

فرن�صيون  ـــوؤولـــون  مـــ�ـــص وكـــ�ـــصـــف 
اثــــره بعد  اأن مــيــنــغ فــقــد  جلــمــعــة 
ال�صني،  بـــاجتـــاه  فــرنــ�ــصــا  مـــغـــادرة 
اأعـــربـــت زوجـــتـــه عـــن قلقها  فــيــمــا 
حــــول مــ�ــصــريه الأحــــــد بــعــد نحو 

الثاين  تــ�ــصــريــن  مـــن  والــعــ�ــصــريــن 
نــوفــمــرب املــقــبــل. واأ�ـــصـــدرت وزارة 
الأمن العام بيانا بعد ظهر الثنني 
واأن  ر�ــصــاوى  تلقى  مينغ  اأن  قائلة 
)عزم(  بو�صوح  “يوؤكد  التحقيق 
الرفيق �صي جينبينغ” على تنفيذ 

حملته ملكافحة الف�صاد يف البالد.
من  مــــزيــــدا  تــــقــــدم  مل  اأنــــهــــا  اإل 

التفا�صيل.
واأّكدت الوزارة اأّن الأمر “يظهر اأن 
ل اأحد فوق القانون دون ا�صتثناء. 
�صيتم  القانون  ينتهك  �صخ�س  اأي 
ومعاقبته  بجدية  معه  التحقيق 

ب�صدة.«
يــ�ــصــتــبــه يف  اآخــــريــــن  اأن  واأ�ــــصــــاف 
مينغ  جانب  اإىل  ر�ــصــاوى  قبولهم 

�صيتم التحقيق معهم.

منه  ر�صالة  تلقيها  مــن  اأ�صبوعني 
تت�صمن رمز ال�صكني.

ال�صينية  الـــــــوزارة  بــيــان  ويــعــتــرب 
الثنني  نظم  اجتماع  عن  ملخ�صا 
ال�صيوعي  احلــــــزب  خــلــيــة  لـــــدى 

ال�صيني يف وزارة المن العام.
اجلنائية  ال�صرطة  منظمة  وت�صم 
دولة   192 )النرتبول(  الدولية 
ت�صرين  مـــنـــذ  مــيــنــغ  ويـــرتاأ�ـــصـــهـــا 

الثاين نوفمرب 2016.
و�ــصــيــحــل مـــكـــان مـــيـــنـــغ، الـــكـــوري 
اجلــنــوبــي كــيــم جــونــغ يــانــغ، نائب 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
النـــرتبـــول، حــتــى انــتــخــاب رئي�س 
جديد ملدة عامني خالل اجلمعية 
دبي  يف  املــقــررة  للمنظمة  الــعــامــة 
مـــن الـــثـــامـــن عــ�ــصــر اىل احلــــادي 

من  املـــروحـــيـــات  اأوىل  ومتــكــنــت 
وجتهيزات  غذائية  مــواد  اي�صال 

فقط.

يــرتــفــع اأكــــر لنـــه مل نــتــلــق بعد 
اأعــمــال البحث عن  المـــر بــوقــف 

جثث«.
يكـــــون  ان  الــ�ــصــلــطــات  وتــخــ�ــصــى 
اآلف  خم�صـــــــة  نحـــــــــو  هــنــاك 
حتت  انهـــــم  يحتمـــــــل  مــفــقــود، 

النقا�س.
بالعثور على  اأمل  ومل يعد هناك 
اجلهود  تــرتكــز  فــيــمــا  ناجيــــــن 
ــال اجلثث  ـــ ـــ ـــ ـــ انــتــ�ــص عـــلـــى  حـــالـــيـــا 

وتعدادها.
الت�صدي  وكــالــــــــــــــــــــــــــة  واأعــلــنـــــــــــــــــــــــت 
عن  البحث  عمليات  اأن  للكوارث 
 11 يف  �صــــــــــتنتهي  املــفــقــوديــن 
بعدها  الأول/اأكــــتــــوبــــر،  تــ�ــصــريــن 

�صيتم اعتبارهــــــم متوفني.
النقاذ  عـــمـــال  اأوقـــــف  والثـــنـــني 
انهيار  موقع  يف  البحث  عمليات 

فندق روا روا الذي حّوله الزلزال 
اإىل ركام.

تـــــرّكـــــزت على  وكــــانــــت اجلــــهــــود 
الــفــنــدق مــن اأجـــل الــعــثــور ناجني 
وانت�صل �صبعة ا�صخا�س على قيد 

احلياة بعيد الكارثة.
لــكــن الآمـــــال تـــبـــددت بــعــد مرور 
ناج  اأي  انت�صال  فيها  يتم  اأيــام مل 

جديد.
�ــصــوريــو مدير  بــامــبــانــغ  واأعـــلـــن 
العمليات امليدانية يف بالو لوكالة 
عمليات  “انتهاء  بــر�ــس  فــرانــ�ــس 
فـــنـــدق روا  الــبــحــث والنــــقــــاذ يف 
كل  البحث يف  اأجنــزنــا  لأنــنــا  روا، 
اأرجائه ومل نعر على مزيد من 

ال�صحايا«.
واأكد م�صوؤول اآخر انتهاء عمليات 
هاريونو  اأغــو�ــس  واأعــلــن  البحث، 

•• بالو-اأ ف ب:

املحلية  الــــ�ــــصــــلــــطــــات  اأعـــــلـــــنـــــت 
ح�صيلة  اأن  امــ�ــس  النــدونــيــ�ــصــيــة 
ت�صونامي  تــبــعــه  الــــذي  الـــزلـــزال 
ال�صبوع  �ــصــولويــ�ــصــي  جــزيــرة  يف 
املــا�ــصــي بــلــغــت نــحــو األــفــي قتيل، 
عن  البحث  عمليات  انتهـــاء  مــع 
�صحايا يف موقع انهيار فندق روا 

روا.
بــا�ــصــم اجلي�س  الـــنـــاطـــق  واأعــــلــــن 
العثور  مت  انـــــه  تـــوهـــري  حمـــمـــد 
1944 جثة يف مدينة بالو  على 
زلزال  �صربها  الــتــي  و�صواحيها 
اأمـــواج  تبعته  درجــــات   7،5 بــقــوة 

قوية يف 28 ايلول/�صبتمرب.
فران�س  لوكالة  امل�صوؤول  واأو�ــصــح 
الــرقــم ميــكــن ان  “هذا  ان  بــر�ــس 

الكارثة  جــــــــــــــــــــراء  مـــن  دمــرتـــــــــــــــــــــــا 
مــقــربة جــمــاعــيــة وتــركــهــمــا على 

حالهما.
هــنــاك جممع �صخم  بـــالروا  ويف 
غمرته  الجتماعية  امل�صاكن  من 

الوحول.
يبحث  ـــــــذي  ال غـــــوبـــــال  ويـــــقـــــول 
اأثــــر لقــربــائــه حتـــت املنازل  عـــن 
توقفوا،  لــــو  “حتى  املـــطـــمـــورة 
�صنوا�صل اأعمال البحث بانف�صنا” 
فـــيـــمـــا تــــقــــوم جـــــرافـــــات ورجــــــال 
النقا�س  حتــت  بالتفتي�س  انــقــاذ 

الثنني.
�صخ�س  األــــفــــي  حــــــواىل  وهــــنــــاك 
عاجلة  ان�صانية  مل�صاعدة  بحاجة 
يف  نق�س  هــنــاك  كما  املنطقة،  يف 

مياه ال�صرب.
الن�صانية  املـــ�ـــصـــاعـــدات  وبـــــــداأت 

الفندق  مـــن  جــثــة   27 انــتــ�ــصــال 
بينهم ثالثة مت انت�صالهم الأحد.

ومــــن بـــني الــقــتــلــى خــمــ�ــصــة هواة 
بالو  يف  كــــانــــوا  مــظــلــي  طــــــريان 
اأحدهم  مــ�ــصــابــقــة  يف  لــلــمــ�ــصــاركــة 
ريـــا�ـــصـــي مـــ�ـــصـــارك يف الألــــعــــاب 
الأ�ـــصـــيـــويـــة وكــــــوري جــنــوبــي هو 
الأجـــنـــبـــي الــوحــيــد الــــذي ق�صى 

جراء الكارثة.
ن�صبة  فــــاإن  الــ�ــصــلــطــات  وبــحــ�ــصــب 
اإ�صغال الفندق الذي يحتوي على 
مكتملة  �ــصــبــه  كــانــت  غــرفــة   80
املنطقة،  الــزلــزال  �ــصــرب  عندما 
بني  ما  فــاإن  التقديرات  وبح�صب 
يكونون  قـــد  �صخ�صا  و60   50

علقوا حتت اأنقا�صه.
بلدتني  بجعل  احلــكــومــة  وتــفــكــر 
وبالروا،  بيتوبو  هما  بالو،  قــرب 

اأو�ـــصـــع  مـــنـــاطـــق  بـــالـــو�ـــصـــول اىل 
ومنظمات  اجلــيــ�ــس  متــكــن  فــيــمــا 
غري حكومية من جتاوز العقبات 

اللوج�صتية ب�صكل تدريجي.
يزال  ل  النائية  املــنــاطــق  يف  لكن 
معروف  غــــري  اخلـــ�ـــصـــائـــر  حـــجـــم 

هيئة الدفاع �صُتقا�صي حركة النه�صة:

تون�س: النيابة العمومية تتكّفل مبلف اجلهاز ال�سري
هيئة الدفاع تطالب النيابة بحجز »الغرفة ال�صوداء« وحتذر من التالعب بالإجراءات 

�سورى الّنه�سة: اّدعاءات اجلبهة حماولة يائ�سة لالإ�ساءة اإىل احلركة 

هيئة الدفاع تطالب وحتذر جمل�س �صورى النه�صة ينفي وي�صتنكر

العثور على األفي جثة بعد زلزال اندوني�سيا والت�سونامي 

ال�سني تتهم رئي�س االنرتبول بتلقي ر�ساوى 

اأّن “هناك فارقا  راب الذي قرر عدم احل�صور. وقال املتحدث 
بني اأن يتحدث النا�س بتفاوؤل عن اتفاق وبني التوافق بالفعل 
على اتفاق يت�صمن كاًل من اتفاقية املغادرة والإطار امل�صتقبلي” 

للعالقة بني لندن والتكتل الأوروبي.
الــوزراء اليرلندي �صيمون كوفيني  والأحــد، قال نائب رئي�س 
املــغــادرة، رغم  اتفاق  على  باملئة”   90 بن�صبة  “مت التفاق  اأنــه 

بقاء م�صاألة احلدود اليرلندية كنقطة عالقة.
اأّن يتواجد  واأفــاد حمطة �صكاي نيوز “ما نحتاج اإليه الآن هو 
اأو ما  املقبلة  اأيــام  املفاو�صان يف غرفة مغلقة للع�صرة  الوفدان 

�صابه«.
اتفاقية  النهائي  بريك�صت  اتــفــاق  يت�صمن  اأن  املفرت�س  ومــن 
القت�صادية  العالقات  م�صتقبل  عن  �صيا�صياً  واإعــالنــاً  املغادرة 

•• لندن-اأ ف ب:

بحاجة  تــزال  ل  كبرية”  “ق�صايا  اأّن  ام�س  بريطانيا  اأعلنت 
حلل يف مباحثات بريك�صت مع الحتــاد الوروبـــي، يف حماولة 
لإخماد احلديث املتزايد عن حتقيق اخرتاق قبل قمة حا�صمة 
ترييزا  الـــوزراء  رئي�صة  با�صم  املتحدث  وقــال  املقبل.   الأ�صبوع 
اأجل  بجهد من  نعمل  اإننا  دائما  قلنا  “لقد  لل�صحافيني  ماي 

التو�صل لتفاق هذا اخلريف وهذا يتوا�صل وفق اخلطة«.
رئي�صة  قالت  وكما  عليها  للعمل  كبرية  ق�صايا  “تتبقى  وتابع 

الوزراء اإن هذا يتطلب حتركاً من جانب الحتاد الوروبي«.
واأ�صار اإىل اأن م�صوؤولني من اجلانبني يجرون مباحثات تقنية 
هذا الأ�صبوع، لكن يف غياب وزير بريك�صت الربيطاين دومينيك 

وال�صراكة المنية. ويت�صمن اتفاق الطالق بنوداً تعالج حقوق 
املالية  والت�صوية  بريطانيا  يف  املقيمني  الوروبــيــني  املواطنني 

لع�صوية بريطانيا يف التكتل وم�صاألة اأيرلندا.
واتفق الطرفان على البقاء على احلدود بني جمهورية اإيرلندا 
الع�صو يف الحتاد الوروبي ومقاطعة اإيرلندا ال�صمالية التابعة 

لربيطانيا، لكنهما يختلفان يف طريقة تطبيق ذلك.
 30 الأوروبـــي يف  اأن تخرج بريطانيا من الحتــاد  املقّرر  ومن 
ل  اأن تتو�صّ 2019، ولكن يجب قبل هذا التاريخ  اآذار/مار�س 
يف  املقّررة  الأوروبية  القمة  بحلول  اتفاق  اإىل  وبروك�صل  لندن 
الطالق،  �ــصــروط  لرتتيب  الأول/اأكــتــوبــر  ت�صرين  و19   18
للم�صادقة  كافية  مهلة  الوطنية  الربملانات  اأمــام  تكون  بحيث 

على الّتفاق.

 املعار�سة ت�ستكمل �سحب االأ�سلحة من اإدلب 
•• ا�شطنبول-رويرتز:

ال�صورية  املعار�صة  مــن  جماعات  اإن  لالأنباء  الرتكية  الأنــا�ــصــول  وكــالــة  قالت 
التي  ال�صالح  منزوعة  املنطقة  من  الثقيلة  الأ�صلحة  �صحب  ا�صتكملت  امل�صلحة 
اتفقت عليها تركيا ورو�صيا يف اإدلب ب�صمال غرب �صوريا. ومبوجب التفاق املربم 
الأ�صد يتعني  ب�صار  ال�صوري  الرئي�س  اأنقرة ومو�صكو حليفة  املا�صي بني  ال�صهر 
على م�صلحي املعار�صة الن�صحاب من املنطقة منزوعة ال�صالح بحلول منت�صف 
ال�صهر.  من  العا�صر  اليوم  بحلول  الثقيلة  الأ�صلحة  �صحب  ويتعني  ال�صهر  هذا 
من  مدعومة  �صورية  معار�صة  جماعة  وهي  للتحرير  الوطنية  اجلبهة  وكانت 
تركيا قالت يوم ال�صبت اإن عملية �صحب الأ�صلحة بداأت بالفعل. وقال تلفزيون 
)اإن.تي.يف( الرتكي اليوم اإنه مت �صحب ق�صم كبري من قذائف املورتر واملدفعية 

ومن�صات اإطالق ال�صواريخ بالفعل من املنطقة.

بريطانيا: »ق�سايا كبرية« بحاجة للحل يف »بريك�ست «
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: كويف اركيتيك�صر - �صركة ال�صخ�س الواحد
coffee architecture :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:298627    بتاريخ: 2018/9/18
باإ�صم : كويف اركيتيك�صر - �صركة ال�صخ�س الواحد

وعنوانه : ابوظبي - جزيرة الرمي - �صم�س 6 - حمل رقم 5 - مبنى ال�صيخ طحنون بن �صعيد ال نهيان - 
هاتف:0507122206 - فاك�س:024432112 - �صندوق الربيد:45623

.noorancoffe@gmail.com:امييل
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات تقدمي الطعمة وامل�صروبات وخدمات اليواء املوؤقت.

و�صف العالمة: هو فراغ يحدده ال�صخ�س بخطوط وهمية افقية وعمودية وهذا الفراغ يتحول اىل مكان 
ثالثي البعاد جتمعه القهوة يف منت�صف املكان فهي القهوة التي جتمعنا وميكن حت�صريها واعدادها يف اي 

فراغ ومكان خا�س بك.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 
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اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مكتب المارات لل�صفريات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب - اك�صربي�س رخ�صة رقم:2241332 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة رحيمه خان حممد دو�س البلو�صي %100
تعديل مدير/ا�صافة اوي�س حممد عمر
تعديل مدير/حذف اوي�س حممد عمر

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خان حممد دو�س حممد البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
الذهبيه  ال�صـــــادة/الرحله  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1154962 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة رحيمه خان حممد دو�س البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خان حممد دو�س حممد البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة 

احمد الذيب الظاهري لل�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1133437   قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

اإقالة قائد املارينز يف ا�سرتاليا 
•• �شيدين-اأ ف ب:

ا�صرتاليا  �صمال  الأمريكية يف  البحرية  اأقيل قائد م�صاة 
اإليه  التـــهـــام  تــوجــيــه  بــعــد  به”  الــثــقــة  فــقــدان  “ب�صبب 

بالقيادة حتت تاأثري الكحول، بح�صب ما اأعلن اجلي�س .
وقــــال مــتــحــدث بــا�ــصــم قــــوات املــاريــنــز )مــ�ــصــاة البحرية 
من  اأقــيــل  �صنيللي  جيم�س  الــكــولــونــيــل  اإن  المــريكــيــة( 
من�صبه بعد اأن تبّلغ روؤ�صاوؤه باأن “�صرطة القليم ال�صمايل 
حتت  بقيادته  ال�صتباه  ب�صبب  جانبا  التوقف  منه  طلبت 

تاأثري الكحول«.
والثنني تبّلغت حمكمة داروين، عا�صمة القليم ال�صمايل 

م�صتوى  ك�صف  اختبار  يف  ر�صب  �صنيل  بــاأن  ا�صرتاليا،  يف 
الكحول فجر 30 اأيلول/�صبتمرب.

اأن �صنيللي كان يقود  وافاد تقرير للتلفزيون ال�صرتايل 
ال�صيارة عائدا اإىل منزله من مطعم وحانة يف داروين.

موكله  اإن  قــولــه  �صنيللي  حمــامــي  عــن  التلفزيون  ونــقــل 
“�صخ�صية ر�صينة، مل يدن يف اأي مكان يف العامل«.

وتابع اأن “قوات املارينز �صتعامله بكل ق�صوة«.
الأمريكي  الــكــولــونــيــل  اإن  املحكمة  يف  مــ�ــصــوؤولــة  وقــالــت 
تلقى غرامة قدرها 500 دولر ا�صرتايل )353 دولرا 
اأمريكيا( ب�صبب القيادة حتت تاثري الكحول كما �صحبت 

رخ�صة قيادته ل�صتة اأ�صهر. ومل ت�صجل اأي اإدانة له.

به  قام  ما  اإن  �صنيللي  قال  الثنني  ليل  اأ�صدره  بيان  ويف 
“يجب األ يطغى” على اجنازاته يف قوات م�صاة البحرية 
م�صوؤولية  �صخ�صيا  “اأحتمل  �صنيللي  وتابع  الأمريكية. 
موؤكدا  عنه”،  الناجم  بالعقاب  والتزم  ال�صلوك...  �صوء 

“احرتامه املطلق” للقوانني ال�صرتالية.
وينت�صر يف اإقليم داروين ال�صرتايل حاليا 1587 جنديا 
من املارينز مبوجب اتفاق �صنوي بني احلليفتني وا�صنطن 

وكانبريا.
فــتــح حتقيق يف ق�صية  املــاريــنــز  بــا�ــصــم  املــتــحــدث  واأعـــلـــن 
جريميي  كولونيل  اللفتنانت  وتعيني  �صنيلي  الكولونيل 

برايدي مكانه.

•• عوا�شم-وكاالت:

من ال�صني اإىل �صوريا عرب تركيا، 
وبت�صهيل من املخابرات الرتكية، 
اأقلية  مــن  ال�صينيني  اآلف  قــدم 
املا�صية  ال�صنوات  خالل  الإيغور، 
اإىل ال�صمال ال�صوري، حيث �صكلوا 
مع  بالتحالف  مــتــ�ــصــددا  ف�صيال 
على  وا�ــصــتــولــوا  الــنــ�ــصــرة،  جبهة 

اأرا�س وا�صعة.
“احلزب  عــــــــــنــــــــــوان  وحتـــــــــــــت 
جبهة  �ـــصـــديـــق  الـــرتكـــ�ـــصـــتـــاين 
املـــر�ـــصـــد  نـــ�ـــصـــر   ، الن�صرة” 
تقريرا  الإن�صان  حلقوق  ال�صوري 
من  اأكـــر  اأن  فــيــه  ك�صف  مو�صعا 
الإيغور  مــن  مقاتل”  اآلف   7“
من  بت�صهيالت  ل�صوريا  “قدموا 
�صيتهم  وذاع  الرتكية  ال�صلطات 

يف ال�صرا�صة..«.
وح�صب التقرير، فاإن عام 2013 
�صهد قدوم اأول دفعة من املقاتلني 
عائالتهم  مع  ال�صينيني  الإيغور 
اإىل �صوريا، حيث ا�صتقروا “بداية 
يف جبال ال�صاحل والريف الغربي 
لإدلب �صمن مناطق حدودية مع 
املزيد  يــتــدفــق  اأن  قــبــل  تركيا”، 

منهم “ مع بداية عام 2014«.
اأقل من عام على ظهورهم  وبعد 
املعارك  يف  وم�صاركتهم  �صوريا  يف 
مت  مت�صددة،  ف�صائل  جــانــب  اإىل 
“احلزب  تــ�ــصــكــيــل  عـــن  الإعــــــالن 
اأواخر  الإ�صالمي الرتك�صتاين يف 
عــبــد احلق  بــقــيــادة   ،2014 عـــام 
يقول  مـــا  وفــــق  الرتك�صتاين”، 

التقرير.
ال�صغور  وخا�صوا يف مدينة ج�صر 
2015 مــا بــات يعرف  اأبــريــل  يف 
بـــــــاأول مـــعـــركـــة لـــهـــم حتــــت لــــواء 

ومعنويا”  “ماديا  دعما  الرتكية 
للحزب الرتك�صتاين الذي ين�صرت 
“�صمن مناطق حدودية مع تركيا 

بجبال ال�صاحل وغرب اإدلب«.
“الرتك�صتان  يــعــمــد  املــقــابــل،  يف 
�صمن  الرتكية  الأرتــــال  حلماية 
ال�صاحل  وجــــبــــال  الــــغــــاب  �ــصــهــل 
اإدلب الغربي، حيث ترافق  وريف 
بر�صا�صات  مــزودة  باآليات  الأرتــال 
متو�صطة وعنا�صر كر..”، طبقا 

للتقرير عينه.
على  الــرتكــ�ــصــتــان  “يعمل  كــمــا 
حــــمــــايــــة بـــعـــ�ـــس مــــــن الـــنـــقـــاط 
املخ�ص�صة  ع�صر  الثني  الرتكية 
والزيتونة  كــاحلــلــوز  لــلــمــراقــبــة، 
وريف  الرتكمان  بجبل  وا�صتربق 

ج�صر ال�صغور..«.
باملع�صلة  تقريره  املر�صد  ويختم 
اأخـــريا على خلفية  الــتــي ظــهــرت 
تــبــعــيــة الـــرتكـــ�ـــصـــتـــان لــــالأتــــراك 
وخرقهم “لالتفاق الذي اأبرمته 
تـــركـــيـــا مــــع رو�ـــصـــيـــا مبــــا يخ�س 
الهدنة واملنطقة منزوعة ال�صالح 

املفرت�صة..«.
ومبــوجــب التــفــاق املـــربم ال�صهر 
املا�صي بني تركيا ورو�صيا، يتعني 
على م�صلحي الف�صائل الن�صحاب 
ال�صالح  مـــنـــزوعـــة  املــنــطــقــة  مـــن 
اجلاري،  اأكتوبر  منت�صف  بحلول 
الثقيلة  الأ�صلحة  �صحب  ويتعني 

بحلول العا�صر من اأكتوبر.
واأوقف التفاق بني تركيا ورو�صيا 
�صن هجوم من احلكومة ال�صورية 
على املنطقة، بعد اأن كانت الأمم 
املــتــحــدة قــد حـــذرت مــن اأن مثل 
كارثة  يف  �صيت�صبب  الهجوم  هــذا 
التي  اإدلــــب،  منطقة  يف  اإن�صانية 

يقطنها نحو 3 ماليني ن�صمة.

ومعا�صر  والــــوقــــود  املـــحـــروقـــات 
مادة الزيتون يف موا�صمها..«.

وتثري “مناطق تواجد الرتك�صتان 
مزاحمة  مــــن  �ــصــعــبــيــا  ا�ـــصـــتـــيـــاء 
والتدخل يف  اأرزاقــهــم  املدنيني يف 
اخل�صو�س  وجه  وعلى  �صوؤونهم، 
مـــن احلــــواجــــز الـــتـــي تــنــتــ�ــصــر يف 
ريف ج�صر ال�صغور الغربي ومتنع 
اخل�صب  اقـــتـــطـــاع  مـــن  املـــدنـــيـــني 
واحلـــطـــب، مــطــلــقــني الـــنـــار على 
يتفنن  بينما  لــذلــك،  حمـــاول  اأي 
باقتطاع  ــتــان  الــرتكــ�ــص عــنــا�ــصــر 
املناطق  من  والأخ�صاب  الأ�صجار 
اأو  التدفئة  ذاتها ل�صتخدامها يف 
وفق املر�صد. بيعها يف الأ�صواق”، 

الرتك�صتان  �صراكة  “تقت�صر  ومل 
تقا�صم  على  ال�صام  حترير  وهيئة 
فقط،  املناطق  واقت�صام  الغنائم 
بـــــل ر�ــــصــــد املــــر�ــــصــــد الــــ�ــــصــــوري 
احلزب  م�صاركة  الإن�صان  حلقوق 
الــــرتكــــ�ــــصــــتــــاين هـــيـــئـــة حتـــريـــر 
القتتالت  مـــن  كــثــري  يف  الــ�ــصــام 

الداخلية..«.
“العالقة  اإن  الــتــقــريــر  ويـــقـــول 
الأقــوى والأمنت” جتمع احلزب 
و”ال�صلطات  الــــرتكــــ�ــــصــــتــــاين 
واملخابرات الرتكية”، التي �صهلت 
للرتك�صتان عمليات “القدوم اإىل 

الأرا�صي ال�صورية«.
قدومهم  لــتــ�ــصــهــيــل  وبـــالإ�ـــصـــافـــة 
مع  و”بالتن�صيق”  اأرا�صيها  عرب 
ال�صلطات  قـــدمـــت  خمـــابـــراتـــهـــا، 

التي  الرتك�صتاين”،  “احلزب 
متــكــنــوا خــاللــهــا، بــالــتــحــالــف مع 
فــ�ــصــائــل مــ�ــصــلــحــة اأخــــــــرى، من 
ومناطق  املــديــنــة  على  ال�صيطرة 

وا�صعة يف ريفها.
رمزية  قيمة  “ذات  املدينة  وباتت 
رايتهم  ن�صبوا  الــذي  للرتك�صتان 
يف و�صط املدينة منذ ذلك احلني 
طبقا للمر�صد  اإىل يومنا هذا”، 
املقاتلني  تــدفــق  اأن  يــوؤكــد  الــــذي 
عرب  “بكرة  ا�صتمر  الرتك�صتان 

تركيا، حتى مطلع 2016«.
اإح�صائية  وفــــق  عــــددهــــم،  وبـــلـــغ 
“نحو  ال�صوري،  املر�صد  لن�صطاء 
لهم  ان�صم  كما  مقاتل،   7000
عــدد كبري مــن الــ�ــصــوريــني، ممن 
بف�صيل  �صابقني  مقاتلني  كــانــوا 
من  ومقاتلني  الأق�صى”  “جند 
وغريهم،  حــمــاة  بــريــف  حــلــفــايــا 
ف�صاًل عن كتيبة الغرباء املن�صوية 

حتت راية الرتك�صتان..«.

عربون �صداقة من “القاعدة«
مناطق  “يف  حــالــيــا  ويــنــتــ�ــصــرون 
ال�صغور  ج�صر  مدينة  من  ممتدة 
جبلي  حـــتـــى  الــــغــــربــــي  وريــــفــــهــــا 
الــــرتكــــمــــان والأكــــــــــــراد يف ريـــف 
بالإ�صافة  الــ�ــصــمــايل  الـــالذقـــيـــة 
مناطق  تــ�ــصــمــل  الــــغــــاب،  لــ�ــصــهــل 
اإ�صكندرون،  لــــواء  مـــع  حـــدوديـــة 
ال�صام  حتــريــر  هيئة  كــانــت  حــيــث 
اأقدمت  �صابقاً(  الن�صرة  )جبهة 

ال�صام” كما نهبوا، لين�صطوا “يف 
التجارة والزراعة وبيع املحا�صيل 

الزراعية«.
من  الآلف  “على  �صيطروا  كما 
كاأ�صجار  الـــزراعـــيـــة  املــحــا�ــصــيــل 
الــزيــتــون واحلــمــ�ــصــيــات.. ف�صاًل 
عن مئات املنازل واملحال التجارية 
مقابل  لتاأجريها  يعمدون  التي 
هيئة  مــع  بالتعاون  مــاديــة  مبالغ 
لرتبية  بالإ�صافة  ال�صام،  حترير 
وحمطات  بها  واملتاجرة  املوا�صي 

وامل�صي قدماً” يف النهج املت�صدد.

»م�صاهرة” و”مزاحمة«
العي�س  يف�صلون  كــانــوا  اأن  وبعد 
ب�صبب  حميطهم  عــن  مــنــعــزلــني 
والـــعـــادات  الــثــقــافــات  “اختالف 
املت�صددون  اأقـــــدم  والتقاليد”، 
الرتك�صتان على اخلروج من هذه 
“ال�صوريني  ومــ�ــصــاركــة  الــعــزلــة 
�صمن مناطقهم ويختلطون بهم 

وم�صاهرة عوائل �صورية..«.

على اإعطاء الرتك�صتان عدداً من 
القرى..«.

الــنــ�ــصــرة، التي  وقـــدمـــت جــبــهــة 
تعد ذراع القاعدة يف �صوريا، هذه 
بني  �صداقة”  “كعربون  املناطق 
الرتك�صتان والهيئة..”، ح�صب ما 
يوؤكد التقرير، الذي يك�صف اأي�صا 
اأن هذه القرى والبلدات “حتتوي 
عــلــى مــعــ�ــصــكــرات تـــدريـــب قتايل 
واليافعني  لــالأطــفــال  وعــقــائــدي 
لــال�ــصــتــمــرار عــلــى خــطــى الآبـــــاء 

الزيجات  مـــن  “الكثري  اأن  اإل 
هذه ف�صلت ب�صبب اختالف اللغة 
كـــبـــري، كذلك  بــ�ــصــكــل  والــثــقــافــة 
التوغل  يف  الرتك�صتان  يكتِف  مل 
ال�صورية،  الأرا�ــصــي  �صمن  اأكـــر 
بل عمدوا اإىل مزاحمة ال�صوريني 
يف اأرزاقهم واأرا�صيهم”، ح�صب ما 

ي�صري تقرير املر�صد.
اأرا�س  على  املــتــ�ــصــددون  وا�ــصــتــول 
ال�صريك  مــن  “بفتاوى  زراعــيــة 
هـــيـــئـــة حترير  وهـــــو  الـــرئـــيـــ�ـــصـــي 

“�صيء مربك ومقلق«. ويف هذا ال�صياق، قال الكولونيل املتقاعد دانيال ديفي�س: 
“حتاول الإدارة مواجهة اإيران يف اأكر من مكان. ويف الواقع ت�صكل اإيران خطراً، 
مع  املوقف  ويتناق�س هذا  املنطقة.  اأخــرى يف  قبل قوى  احتواءها من  يتم  لكن 
اإ�صرائيل  وت�صتطيع  اأمنهم.  اآخرين مهمة حماية  املعلنة يف حتميل  الإدارة  رغبة 
احلرب  خلطر  املتحدة  الــوليــات  تعري�س  دون  املهمة  بتلك  القيام  وال�صعودية 
مع اإيــران«.  لكن، ح�صب الكاتب، يبدو اأن بولتون ينظر اإىل تلك الآراء بو�صفها 
“نواجه ا�صرتاتيجية  �صخيفة.  وقال بولتون ل�صحفيني، يوم اخلمي�س الفائت: 
اإرهابية. وقد عرب الرئي�س منذ بع�س الوقت عن راأيه باأنه دون العرتاف باأننا 
نــواجــه خطر الإرهــــاب كما يــجــب«.  ويرى  اإيــديــولــوجــيــاً، فلن  نخو�س �ــصــراعــاً 
كاتب املقال اأن ا�صرتاتيجية بولتون تاأتي يف اإطار جتديد جهد يق�صي مبحاربة 
جمموعات اإ�صالمية مت�صددة �صبقت عهده يف البيت الأبي�س. ففي �صعى جمل�س 
على  لل�صغط  اأمريكي،  وبدعم  والإمـــارات،  ال�صعودية  بقيادة  اخلليجي،  التعاون 
امل�صعى  ذلــك  وحظي  امل�صلمني.  الإخـــوان  جلماعة  دعمهما  ب�صبب  وتركيا  قطر 
اأمريكي قوي  اتخاذ موقف  اأيــام، وحيث يعمل بولتون على  باهتمام جديد، قبل 
�صبه علي ر�صا جعفر  يف ال�صرق الأو�صط. ويف حديثه ملوقع “نا�صونال اإنرت�صت”، 
زادة من املجل�س الوطني للمقاومة يف اإيران، فرع ملنظمة جماهدي خلق، طهران 
مبو�صكو اإبان احلرب الباردة – مركز مرتقب للتخريب. واأ�صاف “اأجرت الإدارة 

الأمريكية حتوًل لفتاً يف �صيا�صتها حيال طهران«. 

الطبابة  مــثــل  دعـــم  �ــصــغــلــوا وظـــائـــف 
واخلـــــدمـــــات الــلــوجــ�ــصــتــيــة وطـــواقـــم 
اأحد  الباحثني،  وبح�صب  الطائرات«. 
اأ�صباب انت�صار ال�صطرابات الجهادية 
لدى  انت�صارها  من  اأكــرب  ب�صكل  القدامى  املحاربني  لدى  لل�صدمة  الالحقة 
اأكر  نف�صية  ا�ــصــرابــات  مــن  يعانون  الــذي  اأن اجلــنــود  هــو  اجلــنــود احلاليني 
احتماًل اأن يرتكوا اجلي�س. وت�صتند هذه اخلال�صات التي ُن�صرت الإثنني اإىل 
 2003 الأبحاث، بداأت عام  اأجراها مركز  الثالثة من درا�صة مهمة  املرحلة 
الثالثة  املرحلة  �صملتهم  م�صاركاً   8093 اأ�صل  الدفاع. ومن  وزارة  ومّولتها 

% مت توزيعهم يف العراق اأو اأفغان�صتان. من الدرا�صة، 62 

واأفغان�صتان.  العراق  يف  ن�صرهم  مت  الذين  املحاربني  قدامى  لدى  خ�صو�صا 
فقد بلغ معّدل ا�صطرابات ما بعد ال�صدمة املحتمل لدى املحاربني القدامى 
القدامى  للمحاربني  بـ5%  مقارنة   9% الــنــزاع  مناطق  يف  خدموا  الذين 
الذي مل يذهبوا اإىل هذه املناطق. وبني اجلنود احلاليني، يبلغ معّدل احتمال 
املعدل  من  قريبة  ن�صبة  وهي   ،5% ال�صدمة  بعد  ما  با�صطرابات  ال�صابة 
ال�صائد لدى ال�صكان عامة. ونقل بيان جلامعة “كينغز كوليدج” عن الدكتور 
الأع�صاب  وعلم  النف�صي  والطب  النف�س  علم  معهد  من  �صتيفلينك  �صارون 

•• وا�شنطن-وكاالت:

يرى كورت ميل�س، حمرر ال�صوؤون اخلارجية لدى موقع “نا�صونال اإنرتي�صت”، 
اأن الأ�صبوع املا�صي �صهد حتركاً اأمريكياً جديداً باجتاه جعل اإيران حمور احلرب 
�صحفيني  م�صامع  على  نــاريــاً  خطاباً  بولتون  واألــقــى  الإرهــــاب.  على  الأمريكية 
جمل�س  و�صعها  الإرهــاب  ملحاربة  جديدة  ا�صرتاتيجية  كا�صفاً  اأيــام  قبل  التقاهم 
على  ل  اإيـــران،  ن�صاطات  على  كلي  �صبه  ب�صكل  تركز  الأمــريــكــي،  القومي  الأمـــن 
الإرهابية  العمليات  معظم  عن  امل�صوؤولني  وداعــ�ــس،  كالقاعدة  �صنية  جمموعات 
ل�صحفيني:  بولتون  وقــال  الأخـــرية.   العقود  اأمريكيني، خالل  �صد  نفذت  التي 
اأي وقت م�صى”.  اأكــر تعقيداً من  العامل  الــذي يواجه  الإرهــاب  “اأ�صبح خطر 
اللبناين  اهلل  حــزب  مثل  اإيــرانــيــاً  مــدعــومــة  اإرهــابــيــة  تنظيمات  “توا�صل  وتــابــع 
وم�صاحلها.  املتحدة  الوليات  اأمن  تهديد  الفل�صطيني  اجلهاد  وحركة  وحما�س 
اإيــران وللجميع«.  وكما يلفت كاتب  اأوباما، وهي ر�صالتي اإىل  اإدارة  وهذه لي�صت 
املقال، ك�صف بولتون النقاب عن ا�صرتاتيجية جديدة ملحاربة الإرهاب تركز على 
املتحدة  الوليات  ان�صحاب  املا�صي، عن  الأ�صبوع  بداية  اإعالنه  اأعقاب،  يف  اإيــران، 
وزير  بومبيو،  مايك  ودعــا    .1955 يف  املربمة  اإيـــران  مع  اآميتيه  معاهدة  من 
�صابقة.  اأمريكية  �صيا�صة  لتطبيق  للعودة  املتحدة  الوليات  الأمريكي،  اخلارجية 
اإيران  ال�صكل على  اأن تركيز الإدارة الأمريكية اهتمامها بها  ولكن يرى البع�س 

قوله اإن “للمرة الأوىل، لحظنا اأن خطر ال�صابة با�صطراب اإجهادي لحق 
لل�صدمة لدى املحاربني القدامى الذين ُوّزعوا اأثناء نزاعات، كان اأعلى بكثري 
من اخلطر الذي يتعر�س له اجلنود الذين ل يزالون يف اخلدمة«. وت�صري 
هذه الدرا�صة التي اأجراها مركز اأبحاث ال�صحة الع�صكرية يف كينغز كوليدج 
يف لندن اإىل اأن بني املحاربني القدامى الذين ُن�صروا يف العراق واأفغان�صتان، 
اأولئك الذين قاتلوا هم الأكر عر�صة: “%17 حتدثوا عن عوار�س ت�صري 
اإىل احتمال ال�صابة با�صطراب ما بعد ال�صدمة مقابل %6 لأولئك الذين 

 •• لندن-اأ ف ب:

يــعــاين اجلــنــود الــربيــطــانــيــون مزيداً 
مـــــن حــــــــالت ال�ـــــصـــــطـــــراب مـــــا بعد 

ال�صدمة خ�صو�صاً اأولئك الذين قاتلوا يف العراق واأفغان�صتان، بح�صب درا�صة 
ُن�صرت ام�س. واأظهرت نتائج هذه الدرا�صة التي ن�صرتها جملة الطب النف�صي 
 6% حواىل  اأن  الإثنني  �صايكايرتي”  اوف  جورنال  “بريتي�س  الربيطانية 
من العنا�صر احلاليني اأو ال�صابقني يف اجلي�س كانوا يعانون من ا�صطرابات 
اإجهادية لحقة لل�صدمة خالل عامي 2014 و2016، اأي اأكر بنقطتني 
مئويتني من الفرتة املمتدة بني عامي 2004 و2006. ولوحظ هذا الرتفاع 

عالقة »الرتك�صتاين« واملخابرات الرتكية

من ال�سني اإىل �سوريا.. رحالت اإرهابية برعاية تركية

ارتفاع عمليات االإبعاد من اأملانيا اىل بلدان املغرب 
•• برلني-اأ ف ب:

ارتفاعا كبريا منذ  ي�صجل  العربي  املغرب  بلدان  اأملانيا اىل  الإبعاد من  اأن عدد عمليات  ام�س  ن�صرت  درا�صة  اأفــادت 
التي  الدرا�صة  واأو�صحت  بيومرتية.  بطريقة  الهويات  التحقق من  �صعيد  على  التقدم  ب�صبب  2015، خ�صو�صا 
ك�صفت عنها �صحيفة بيلد ال�صعبية اليومية، اأن عدد عمليات البعاد اىل املغرب قد ارتفع من 61 يف 2015 اىل 
البلد.  هــذا  اىل  �صخ�صا   476 الن  حتى  اأُبعد   ،2018 من  الأوىل  الثمانية  الأ�صهر  وخــالل   .2017 يف   634
والجتاه هو نف�صه نحو تون�س )17 ابعادا يف 2015، و251 العام املا�صي، و231 هذه ال�صنة(، واجلزائر )57 
يف 2015 و504 يف 2017، يف مقابل 400 حتى اآخر اآب/اغ�صط�س من هذه ال�صنة(. و”اأكدت” وزارة الداخلية 
الذي  التقرير  البلدان«. وي�صدد  التعاون مع هذه  “حت�صن  ُيف�صر كما قال متحدث ب  الذي  الثنني هذا الجتــاه 
على  الرجــح  على  اأرغموا  الذين  الأ�صخا�س  هويات  حتديد  �صعيد  على  كبري  “تقدم  على  خ�صو�صا  بيلد  ن�صرته 
مغادرة البالد«. وباتت تتوافر لهذه البلدان اإمكانية حتديد هويات رعاياها “على قاعدة تبادل معطيات بيومرتية 

واأو�صحت الدرا�صة اأن ذلك “اأدى اىل زيادة كبرية لعدد عمليات التحقق من الهوية«. بطريقة الكرتونية”. 

ا�صرتاتيجية بولتون ملحاربة جمموعات مت�صددة 

الواليات املتحدة تزيد ال�سغط على اإيران

اأجواء متوترة خالل زيارة بومبيو لل�سني 

اجلنود الربيطانيون يعانون مزيدًا من اال�سطراب ما بعد ال�سدمة 

•• بكني-رويرتز:

تبادل وزيرا اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو وال�صيني وانغ يي النتقادات 
ام�س خالل زيارة ق�صرية يقوم بها كبري الدبلوما�صيني الأمريكيني لبكني 

و�صط تدهور للعالقات بني البلدين.
احلاجة  على  والــتــاأكــيــد  املــعــتــادة  الدبلوما�صية  التحيات  الــلــقــاء  وت�صمن 
للتعاون لكن ت�صريحات الوزيرين لل�صحفيني يف بداية اجتماعهما يف دار 

�صيافة دياويوتاي ات�صمت بحدة غري معتادة.
وقال وانغ، وهو اأي�صا ع�صو جمل�س الدولة ال�صيني خالل ا�صتقباله بومبيو 
“موؤخرا... وفيما كان اجلانب الأمريكي ي�صعد با�صتمرار النزاع التجاري 
مع ال�صني... تبنى اأي�صا �صل�صلة من الإجــراءات فيما يتعلق مبلف تايوان 
ل�صيا�صات  لها  اأ�صا�س  ل  انــتــقــادات  وجــه  كما  الــ�ــصــني...  بحقوق  ي�صر  مبــا 

ال�صني الداخلية واخلارجية«.
واألقى  املتبادلة  الثقة  �صكل هجوما مبا�صرا على  اأن ذلك  “نعتقد  واأ�صاف 
الأمريكي  اجلانب  نطالب  الأمريكية...  ال�صينية  العالقات  على  بظالله 

بالكف عن هذا النوع من الإجراءات اخلاطئة«.
الوليات  حــث  وانـــغ  اأن  ال�صينية  اخلــارجــيــة  وزارة  اأ�ــصــدرتــه  بــيــان  وذكـــر 
الر�صمية  الزيارات  تايوان ووقف  اإىل  الأ�صلحة  املتحدة على وقف مبيعات 

التي حتظى  تايوان  ال�صني  الع�صكرية معها. وتعترب  العالقات  لها وقطع 
باحلكم الذاتي اإقليما من�صقا عنها. وقال بومبيو، الذي كان يطلع وانغ على 
“لدينا  اأون  جمريات زيارته لكوريا ال�صمالية ولقائه بالزعيم كيم جوجن 

خالفات جوهرية ب�صاأن امللفات التي ذكرتها«.
وتابع قائال “لدينا قلق عميق ب�صاأن الأفعال التي اتخذتها ال�صني واأتطلع 

لأن ت�صنح الفر�صة ملناق�صة كل منها اليوم لأن هذه عالقة مهمة جدا«.
واختلف بومبيو مع وانغ علنا ب�صاأن اجلانب امل�صوؤول عن اإلغاء حوار اأمني 

ثنائي كان من املقرر عقده يف بكني هذا ال�صهر.
بكني  على  ال�صغط  حملة  من  الأمريكي  الرئي�س  نائب  بن�س  مايك  �صعد 
جهود  بــبــذل  ال�صني  واتــهــم  التجارية  احلـــرب  لتتجاوز  املــا�ــصــي  الأ�ــصــبــوع 
“خبيثة” لتقوي�س التاأييد للرئي�س دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد 
ع�صكرية  اأفعال  وبارتكاب  املقبل  ال�صهر  جترى  التي  للكوجنر�س  الن�صفي 

طائ�صة يف بحر ال�صني اجلنوبي.
للحزب  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  ت�صي  جيه  يانغ  مع  اأي�صا  بومبيو  والتقى 
ال�صيوعي رئي�س جلنة ال�صوؤون اخلارجية باحلزب. لكن الت�صريحات التي 
اأدىل بها الدبلوما�صيان اأمام ال�صحفيني ات�صمت بالتقليدية على الرغم من 
اأنهما توافقا على اأن العالقات بني البلدين تواجه الكثري من التحديات. 

وقال يانغ اإن على البلدين تو�صيع نطاق التعاون ال�صيا�صي بينهما.



الثالثاء  9   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12448  
Tuesday   9   October   2018  -  Issue No   1244816

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
ال�صعلة  ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الذهبية للنقليات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1170080 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة رحيمه خان حممد دو�س البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خان حممد دو�س حممد البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/اوي�س لنقل الركاب 

باحلافالت املوؤجرة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1136156 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة رحيمه خان حممد دو�س البلو�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خان حممد دو�س حممد البلو�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم هال وغال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1944157 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد عبيد خمي�س مطر الكعبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جمعة حممد ع�صيان املن�صوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/البريق للكرفانات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1101656 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*4 اىل

تعديل ا�صم جتاري من/البريق للكرفانات
ALBAYRAL FOR CARAVNS

اىل/ور�صة البريق الول للمركبات
AL BAIRAQ AL AWAL VEHICLES GARAGE

تعديل عنوان/Building Name من  اىل 203631
Shop من  اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�صاط/ا�صافة دهان ور�س املركبات )4520002(
تعديل ن�صاط/ا�صافة �صمكرة املركبات )4520001(

تعديل ن�صاط/ا�صافة ا�صالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�صاط/حذف �صيانة البيوت اجلاهزة )الكرافانات( )4329911(

تعديل ن�صاط/حذف ور�صة حدادة وحلام )2592011.1(
تعديل ن�صاط/حذف منجرة )ور�س جنارة( )1622007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:293785    بتاريخ: 2018/06/14
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
لالأقم�صة  ملينة  م�صتح�صرات   ، املالب�س  وكــي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخـــرى  ومـــواد  م�صتح�صرات   ، منظفات 
لغ�صيل  م�صتح�صرات   ، وك�صط  وجــلــي  و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات   ، الأقم�صة  تبيي�س  م�صتح�صرات   ،
الأطباق ، غ�صول لليدين ، مناديل ورقية م�صربة مب�صتح�صرات ومواد للتنظيف وال�صقل ، �صابون ، عطور 
، م�صتح�صرات جتميل ، كولونيا ، روائح عطرية ، م�صتح�صرات عطور للغرف ، زيوت عطرية ، بخور ، روائح 
عطرية للغرف ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة ، زيوت منع�صة من مزيجات اأوراق الورد املجففة 

املعطرة ، اأكيا�س معطرة.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CEREMONY باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122127

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:293786    بتاريخ: 2018/06/14
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:4
�صموع ، �صموع معطرة.

 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CEREMONY باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات:

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلــك  على  اعــرتا�ــس  لديه  من  فعلى 
الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122128

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:293787    بتاريخ: 2018/06/14
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:5
مطهرات ، مطهرات لغايات �صحية اأو نظافة �صحية ، م�صتح�صرات �صحية ، م�صتح�صرات لإبادة احل�صرات 
الطفيلية واحل�صرات واحليوانات ال�صارة ، مبيدات فطريات ، مبيدات جراثيم ، مبيدات باكترييا ، مبيدات 
طفيليات ، مبيدات طحالب ، مبيدات ح�صرات ، مبيدات اأع�صاب �صارة ، مزيالت الروائح الكريهة بخالف ما 

هو لالإ�صتخدام ال�صخ�صي ، م�صتح�صرات تلطيف اجلو ، طاردات ح�صرات.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CEREMONY باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122129

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:292961    بتاريخ: 2018/05/30
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة3 : 
�صابون ، منظفات ، م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ، م�صتح�صرات تنظيف ، عطور ، ماء الكولونيا ، م�صتح�صرات ما بعد 
احلالقة ، كولونيا ، زيوت عطرية ، منتجات العالج بالعطور ، م�صتح�صرات التدليك )م�صاج( غري طبية ، مزيالت الروائح 
الكريهة لالإ�صتخدام ال�صخ�صي ، م�صادات للعرق  )مواد تواليت( ، م�صتح�صرات للعناية بفروة الراأ�س وال�صعر غري طبية ، 
�صامبو وبل�صم ، ملونات ال�صعر ، منتجات ت�صفيف ال�صعر ، معجون الأ�صنان ، غ�صولت للفم لي�صت لغايات طبية ، م�صتح�صرات 
للعناية بالفم والأ�صنان غري طبية ، م�صتح�صرات تواليت غري طبية ، م�صتح�صرات للحمام والُد�س ، م�صتح�صرات العناية 
بالب�صرة غري طبية ، زيوت وكرميات وغ�صولت )لو�صن( للب�صرة ، م�صتح�صرات احلالقة ، م�صتح�صرات ما قبل وما بعد 
، م�صتح�صرات  ال�صم�س  الوقاية من  الب�صرة وم�صتح�صرات  ، م�صتح�صرات لإ�صمرار  ال�صعر  اإزالــة  ، م�صتح�صرات  احلالقة 
جتميل ، م�صتح�صرات مكياج ، م�صتح�صرات اإزالة املكياج ، فازلني لأغرا�س التجميل ، م�صتح�صرات العناية بال�صفاه غري 
طبية ، م�صحوق التلك ، غزل قطني واأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، لبادات اأو مناديل ورقية اأو مناديل جتميل ، لبادات اأو 

مناديل ورقية اأو مناديل تنظيف مرطبة م�صبقاً اأو م�صربة ، اأقنعة جتميلية ، معجون جتميلي للوجه.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة NUTRIDUO باللغة الإجنليزية بخط مميز باللون الذهبي على ي�صارها 

ر�صم لدمعتني متداخلتني باللون الذهبي والعالمة باأكملها داخل ر�صم ل�صبه م�صتطيل بتدرجات الأزرق حمدد بالف�صي.
ال�صرتاطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT121624

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:292098    بتاريخ: 2018/05/13
باإ�صم : جمموعة ريفويل ذ.م.م

وعنوانه : بناية ريفويل ، �صارع الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة 35 : 
و�صرائها عند  الزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  وذلك  الغري  ل�صالح  ال�صلع  ت�صكيلة من  خدمات جتميع 
العد�صات   ، الب�صرية  العني والعد�صات  الكتابة ولبا�س  واأدوات  الكبرية  وال�صاعات  ال�صاعات  احلاجة حتديداً 
واملحافظ   امل�صتندات  وحــامــالت  الن�صائية  واملحافظ  النقود  حمافظ  مثل  اجللدية  املنتجات   ، الال�صقة 
اجللدية امل�صطحة للوثائق والأوراق واللوازم الأخرى واملجوهرات واملن�صوجات واملالب�س اجلاهزة والهواتف 

املتحركة والأحذية والتحف الفنية واأدوات املائدة واأدوات امل�صارب والأواين البلورية.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ريفويل على ميينها ر�صم ملربع به كلمة اآي حتتها كلمة زون وجميع 

الكلمات باللغة العربية بخط مميز.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT120661

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  املالك: التميمي وم�صاركوه

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:292840    بتاريخ: 2018/05/28

باإ�صم : بريت�س اأمريكان توباكو )براند�س( ليمتد 
وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �صـي2اآر 2بي جي ،   اململكة املتحدة

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة 34 : 
اأو ُم�صنع ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ص�صة لغايات طبية( ،  �صجائر، تبغ خام 
�صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق �صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فالتر �صجائر ، اأجهزة 
لل�صجائر  �صوائل   ، الكرتونية  �صجائر   ، الورقية  الأنابيب  التبغ يف  اآلت حممولة حلقن   ، ال�صجائر  للف  تو�صع يف اجليب 

اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلماتJOHN PLAYER  بالأبي�س ثم GOLD LEAF بالذهبي حتتهم 
باللغة  الكلمات  بالذهبي وجميع  نبات  وورقــة  لقفل  ر�صم  ي�صارهما  بالذهبي على   LOCK ثم   TASTE الي�صار  على 
اأبي�س  الإجنليزية داخل مربع باللون الأحمر وخمطط بالأ�صود على ميينه اأربعة خطوط باللون الذهبي يليه م�صتطيل 
 PLAYER الأعلى كلمتي  ُكتب عليه من  الفاحت  الأزرق  باللون  اللون به خطني  اأبي�س  ويف و�صطهم ر�صم لطوق جناة 
باللون الأحمر ب�صكل منحني وبداخله ر�صم لوجه بَحار  الإجنليزية  باللغة   GOLD LEAF الأ�صفل  ومن   JOHN

خلفه بحر فيه �صفينتني بالألوان البني والأزرق الفاحت والغامق.
ال�صرتاطات:

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT121545

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:293296    بتاريخ: 2018/06/06
باإ�صم : : اأمريكان- �صيجاريت كومباين )اوفر�صيز( ليمتد
وعنوانه : روت دي فران�س 17 ، بونكورت 2926 ، �صوي�صرا.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
�صجائر، تبغ خام اأو ُم�صنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ص�صة لغايات طبية( ، �صيجار ، �صيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فالتر �صجائر  اأنابيب �صجائر   ، ، ورق �صجائر  اأدوات املدخنني   ، ، ثقاب  ، ولعــات  )�صيجار رفيع( 
تو�صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �صجائر الكرتونية ، �صوائل 
لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني ، اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�صخني ال�صجائر 

اأو التبغ  الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�صمنة يف فئات اأخرى.
 LILAS مكتوبة عامودياَ بخط مميز حتتها كلمة VOGUE و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة
باللون  البنف�صجي داخل م�صتطيل  باللون  باأكملها  الي�صار ر�صم لدائرة والعالمة  بخط �صغري وفوقها من 

البنف�صجي الفاحت.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT116808

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:294575    بتاريخ: 2018/06/28
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�س  �س مبا يف ذلك رغوة ال�صتحمام وِجل حمام الدُّ �صابون ، �صابون �صائل ، م�صتح�صرات غ�صيل اليدين ، م�صتح�صرات ال�صتحمام وحمام الدُّ
، عطور ، زيوت عطرية ، م�صتح�صرات جتميل ، كولونيا ، ماء الزينة ، م�صتح�صرات ملا بعد احلالقة ، رذاذ )�صرباي( عطري للج�صم ، مزيالت 
 ، ملا قبل احلالقة وبعد احلالقة  ، غ�صول )لو�صن(  ، جل احلالقة  ، رغوة احلالقة  العرق  ، م�صادات  ال�صخ�صي  الكريهة لال�صتخدام  الروائح 
م�صحوق التالك ، م�صتح�صرات ملا قبل احلالقة وبعد احلالقة ، زيوت وكرميات وغ�صولت )لو�صن( للب�صرة ، م�صتح�صرات العالج بالعطور ، 
م�صتح�صرات التدليك )امل�صاج( ، م�صتح�صرات العناية بالب�صرة ، م�صتح�صرات اإزالة ال�صعر ، م�صتح�صرات لإ�صمرار الب�صرة بالتعر�س لل�صم�س ، 
م�صتح�صرات الوقاية من ال�صم�س ، م�صتح�صرات املكياج وم�صتح�صرات اإزالة املكياج ، فازلني لأغرا�س التجميل ، م�صتح�صرات العناية بال�صفاه 
، غزل قطني واأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، لبادات جتميل ، مناديل م�صربة بغ�صولت )لو�صن( جتميلية ، لبادات ومناديل ورقية اأو مناديل 
تنظيف مرطبة م�صبقاً اأو م�صربة ، اأقنعة جتميلية ، معاجني للوجه ، م�صتح�صرات للعناية بال�صعر وفروة الراأ�س ، �صامبو وبل�صم ، ملونات لل�صعر 
، اأ�صباغ لل�صعر ، غ�صولت )لو�صن( لل�صعر ، م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر ، رذاذ )�صرباي( لل�صعر ، م�صاحيق لل�صعر ، م�صتح�صرات ت�صفيف ال�صعر ، 
لكيه لل�صعر ، مو�س لل�صعر ، ملمعات لل�صعر ، جل لل�صعر ، مرطبات لل�صعر ، �صوائل لل�صعر ، عالجات حافظة لل�صعر ، عالجات لتجفيف ال�صعر ، 
زيوت لل�صعر ، تونك لل�صعر ، كرميات لل�صعر ، منظفات اأ�صنان ، غ�صولت غري طبية للفم ، م�صتح�صرات للعناية بالفم والأ�صنان ، ملمعات لالأ�صنان 
، م�صاحيق لالأ�صنان ، معاجني اأ�صنان ، م�صتح�صرات تواليت غري طبية ، منظفات ، م�صتح�صرات ومواد جميعها لال�صتخدام يف غ�صل وكي املالب�س 
، م�صتح�صرات تنعيم الأقم�صة وملينات الأقم�صة ، م�صتح�صرات تبيي�س الأقم�صة ، م�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي وك�صط ، م�صتح�صرات 
اإزالة البقع ، �صابون لتبيي�س املن�صوجات ، م�صتح�صرات لغ�صل املالب�س واملن�صوجات باليد ، ن�صا الغ�صيل ، مناديل م�صربة مب�صتح�صرات ومواد 

للتنظيف والتلميع ، معطرات للغرف ومعطرات اجلو.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات LOVE BABY AND PLANET باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122550

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:294032    بتاريخ: 2018/06/20
باإ�صم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �صي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة. 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
�صجائر، تبغ خام اأو ُم�صنع ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ص�صة لغايات 
طبية( ، �صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ، ولعات �صجائر ، ولعات �صيجار ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فالتر �صجائر ، اأجهزة تو�صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 

يف الأنابيب الورقية ، �صجائر الكرتونية ، �صوائل لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات CHICAGO CHILL باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122256

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:294030    بتاريخ: 2018/06/20
باإ�صم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �صي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة. 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
�صجائر، تبغ خام اأو ُم�صنع ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ص�صة لغايات 
طبية( ، �صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ، ولعات �صجائر ، ولعات �صيجار ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فالتر �صجائر ، اأجهزة تو�صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 

يف الأنابيب الورقية ، �صجائر الكرتونية ، �صوائل لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات BALI BREEZE باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122255

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:294573    بتاريخ: 2018/06/28
باإ�صم : يونيليفر بي ال �صي

وعنوانه : بورت �صناليت ، ويرال ، مر�صي�صايد ، اململكة املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
�صابون ، عطور ، زيوت عطرية ، مزيالت الروائح الكريهة وم�صادات للعرق لالإ�صتخدام ال�صخ�صي ، منتجات 
اأ�صباغ لل�صعر ، غ�صولت )لو�صن( لل�صعر ، م�صتح�صرات جتعيد ال�صعر ،   ، العناية بال�صعر ، ملونات ال�صعر 
�صامبو ، بل�صم ، رذاذ )�صرباي( لل�صعر ، بودرة لل�صعر ، م�صففات ال�صعر ، لكيه لل�صعر ، مو�س لل�صعر ، ملمعات 
لل�صعر ، جل لل�صعر ، مرطبات لل�صعر ، �صوائل لل�صعر ، عالجات للمحافظة على ال�صعر ، عالجات لتجفيف 
ال�صعر ، زيوت لل�صعر ، تونيك لل�صعر ، كرميات لل�صعر ، م�صتح�صرات لال�صتحمام و/اأو الُد�س ، م�صتح�صرات 

تواليت غري طبية ، م�صتح�صرات العناية بالب�صرة غري طبية ، م�صتح�صرات جتميل.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات NOURISHING SECRETS باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122535

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:294027    بتاريخ: 2018/06/20
باإ�صم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �صي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة. 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
�صجائر، تبغ خام اأو ُم�صنع ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ص�صة لغايات 
طبية( ، �صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ، ولعات �صجائر ، ولعات �صيجار ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فالتر �صجائر ، اأجهزة تو�صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 

يف الأنابيب الورقية ، �صجائر الكرتونية ، �صوائل لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات MALIBU MIST باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122254

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم:294026    بتاريخ: 2018/06/20
باإ�صم : دانهيل توباكو اأوف لندن ليمتد 

وعنوانه : جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �صي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة. 
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 34
�صجائر، تبغ خام اأو ُم�صنع ، تبغ يلتف باليد ، تبغ غليون ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ص�صة لغايات 
طبية( ، �صيجار ، �صيجاريلو )�صيجار رفيع( ، ولعات �صجائر ، ولعات �صيجار ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�صجائر ، اأنابيب �صجائر ، فالتر �صجائر ، اأجهزة تو�صع يف اجليب للف ال�صجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ 

يف الأنابيب الورقية ، �صجائر الكرتونية ، �صوائل لل�صجائر اللكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�صخني.
 و�صف العالمة: العالمة عبارة عن ر�صم مميز ثنائي الأبعاد لكب�صولتني حولهما دوائر متحدي املركز على 

خلفية مظللة وعلى جانبيهما مثلثني متقابلني.
ال�صرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

EAT122253

اإعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / را�صم حممد اأبو النجا

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التجارية: 

املودعة بالرقـم:  115000
باإ�صــــــم:  �س. باتو بي بني هيفي ديوتي ترك كو ، ليمتد.

باتو  دي�صرتيكت،  كينغ�صان  فاكتوري،  ما�صيري   1 رقم  اوف  اي�صت  وعنوانــــه: 
�صيتي ، اإنري مونغوليا اتونومو�س ريجن ، ال�صني      

وامل�صجلة حتت رقم: 115000           بتاريخ: 2018/9/11 
تاريخ  من  اإعــتــبــاراً  اأخــرى  �صنوات  ع�صر  ملــدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�صتظل   

اإنتــهاء احلمــاية يف: 2018/6/19 
وفقاً  �صنوات  ع�صر  منها  كل  متتالية  اأخــرى  ملدد  احلماية  جتديد  ويجوز  هذا 
القانون الإحتــادي رقم  باملادة )19( من  املن�صو�س عليها  لالأو�صاع وال�صروط 

1992/37 ال�صادر يف �صاأن العالمات التجارية.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  9  اأكتوبر 2018 العدد 12448

العدد 12448 بتاريخ 2018/10/9   
       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1090  جتاري جزئي              
زاده   فــر�ــصــاد عبا�س  تــي وميثلها مــديــرهــا/  ال  كــبــاب جــي  1-دونــــر  املــدعــي عليه /  اىل 
2-فر�صاد عبا�س زادة - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة اخلليج للتمويل 
- �س م خ  وميثله / ابراهيم ح�صن ابراهيم املال -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
�صتة  )اربــعــمــائــة  درهــــم(   486.670.12( وقــــدره  مببلغ  عليها  املــدعــي  بــالــزام  املــطــالــبــة 
وثمانون الف و�صتمائة و�صبعون درهم واثني ع�صر فل�صا( والر�صوم وامل�صاريف ومقابل 
وحتى  ال�صتحقاق    املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب 
ال�صداد التام والر�صوم  وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  
2018/10/9 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رادال�صمى   / املـــدعـــو  فــقــد 
راجاجوبالن  راجاجوبالن 
اجلــــنــــ�ــــصــــيــــة  الـــــــهـــــــنـــــــد     ،
رقــــــم  �ــــــصــــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
)7447214H(مــــــــــــــــــــن 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0502372680

فقدان جواز �سفر
براجا�س   / املــــدعــــو  فـــقـــد 
راجا�صيكار  راجـــا�ـــصـــيـــكـــار 
ـــيـــة  ـــ�ـــص اجلـــن الـــــــهـــــــنـــــــد     ،
رقـــــم  ـــــفـــــره  ـــــص � جــــــــــــواز   -
)0686027J( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0566813125

فقدان جواز �سفر

عامر  �صيده   / املدعو  فقد 
اليمن     ، طــالــب  بــن  جعفر 
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)3730764( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0506822556

فقدان جواز �سفر
همي�س   / املـــــدعـــــو  فــــقــــد 
ـــتـــان    افـــغـــانـــ�ـــص  ، هــــــمــــــدرد 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )00778034( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0528789970

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

الإمـــارات للجوجيت�صو  اأعلن احتــاد   
عن ا�صتكماله لال�صتعدادات الالزمة 
لنــطــالق مــنــافــ�ــصــات بــطــولــة العني 
 18 حتــت   – للجوجيت�صو  الدولية 
�صنة، يومي 12و13 اأكتوبر اجلاري 
الثقايف،  الــريــا�ــصــي  الــعــني  نـــادي  يف 
ومب�صاركة لعبني ولعبات من كافة 
اجلن�صيات، ليتناف�صوا �صمن خمتلف 

الفئات حتت عمر الـ18.
من  الول  الــيــوم  تخ�صي�س  و�صيتم 
الفتيات،  ملــنــافــ�ــصــات  الــعــني  بــطــولــة 
ــيــ�ــس الـــيـــوم  بـــيـــنـــمـــا �ـــصـــيـــتـــم تــخــ�ــص
الـــثـــاين ملــنــافــ�ــصــات الــفــتــيــانــعــلــى ان 
ال�صاعة  اليومني  يف  املناف�صات  تبداأ 

�صباحاً.  11:00
الدولية  الـــعـــني  »بـــطـــولـــة  وتــــنــــدرج 
18« والــتــي تــقــام عــلــى مدى  حتــت 
املقبلني،  والــ�ــصــبــت  اجلــمــعــة  يــومــي 
الريا�صي   املـــو�ـــصـــم  اأجــــنــــدة  �ــصــمــن 
2018 – 2019 لحتاد الإمارات 
الت�صنيف  و�ــصــمــن  لــلــجــوجــيــتــ�ــصــو، 

العاملي لحتاد الإمارات للجوجيت�صو، 
هذه  لرت�صيخ  جاهداً  ي�صعى  والــذي 
فئات  جميع  لدى  املتميزة  الريا�صة 
املجتمع، يف ظــل رعــايــة ودعــم كبري 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب  مــن 

اآل  زايـــــــــــــد  بــــــــن 
عهد  ويل  نهيان، 
نائب  اأبــــوظــــبــــي 
ـــى  الـــقـــائـــد الأعـــل
امل�صلحة،  للقوات 
لـــلـــريـــا�ـــصـــة وكـــل 

منت�صبيها.
ــــــــار احتــــــاد  واأ�ــــــــص
الإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
جيت�صو  للجو
بــــاب  فــــتــــح  اإىل 

البطولة  يف  لــلــمــ�ــصــاركــة  الت�صجيل 
منذ �صهر يونيو املا�صي وحتى 5 من 
اأكــتــوبــر اجلــــاري، لــالعــبــني مــا دون 

الثمانية ع�صر عاماً من العمر .

م�صاركة وا�صعة
�صتقام  الـــتـــي  الـــبـــطـــولـــة  وحـــقـــقـــت 

املقبلة،  الأ�صبوع  نهاية  خالل عطلة 
امل�صاركة  ن�صب  يف  ملمو�صاً  ارتــفــاعــاً 
الأندية  من  العديد  ا�صتقطابها  اإثر 
ـــيـــة، من  والأكـــــادميـــــيـــــات الـــريـــا�ـــص
العني،  ونادي  نادي اجلزيرة،  بينها، 
ونــــــادي الـــوحـــدة، 
عجمان،  ونــــــادي 
ونـــــادي الإمـــــارات 
اإىل  بــــالإ�ــــصــــافــــة 
وا�صعة  مــ�ــصــاركــة 
ــــف  ــــل مــــــــــــن خمــــت

اجلن�صيات. 
ومـــن جــانــبــه قال 
حممد  �ـــــصـــــعـــــادة 
الظاهري  �ــصــامل 
نائب رئي�س احتاد 
التزام  »اإن  للجوجيت�صو:  الإمــــارات 
وا�صت�صافة  بتنظيم  الإمـــارات  دولــة 
املتخ�ص�صة  العاملية  البطولت  اأهــم 
اإثبات  هـــو  اجلــوجــيــتــ�ــصــو،  بــريــا�ــصــة 
ملدى تاأ�صل هذه الريا�صة يف الدولة 
اجلوجيت�صو  عــا�ــصــمــة  بــاعــتــبــارهــا 
ملــوقــع هذه  بــالإ�ــصــافــة  هــذا  العاملية، 

البطولة يف مدينة العني حيث ت�صلط 
الــ�ــصــوء عــلــى مــكــانــة مــديــنــة العني 
الــريــا�ــصــة، عرب  كمركٍز واعـــد لــهــذه 
ا�صت�صافتها للعديد من الريا�صيني 
والنا�صئني  والأ�ــــصــــبــــال  الأطـــــفـــــال 

يتمتعون  الـــذيـــن 
بــــقــــدر عــــــــاٍل من 
ريا�صة  يف  املــهــارة 
اجلــــوجــــيــــتــــ�ــــصــــو 
ووفـــــــــــــــق اأعــــــلــــــى 
مـــــــ�ـــــــصـــــــتـــــــويـــــــات 
العاملية  التنظيم 

 .«
الظاهري:  واأكـــد 
بـــــطـــــولـــــة  »اإن 
الــــعــــني الـــدولـــيـــة 

تـــاأتـــي يف   ،18 لــلــجــوجــيــتــ�ــصــو حتـــت 
الذي  املــو�ــصــم احلـــايل  اأجــنــدة  �صياق 
ت�صعى  عـــديـــدة،  بـــطـــولت  يــتــ�ــصــمــن 
�صن  يف  املــواهــب  لكت�صاف  جميعها 
مـــبـــكـــرة و�ـــصـــقـــلـــهـــا عــــرب الــــربامــــج 
كما  املتعددة،  والبطولت  التدريبية 
الرامية  الحتــــــاد  تــوجــهــات  تـــدعـــم 

اإىل توفري بيئة تناف�صية ن�صعى من 
خاللها اإىل حتقيق التميز الريا�صي 

على امل�صتويني املحلي والعاملي«.
الرعاة وال�صركاء ال�صرتاتيجيني

الدولية  الـــعـــني  بـــطـــولـــة  وحتـــظـــى 
جيت�صو  للجو
بدعم   2018
مـــــــــــــن �ــــــصــــــركــــــة 
اأبوظبي لالإعالم 
ال�صريك  وهــــــي 
الإعـــــــــــــــالمـــــــــــــــي 
وباملز  الــر�ــصــمــي، 
ــــــة  ــــــي ــــــريــــــا�ــــــص ال
ال�صريك  وهــــــي 
 ، تيجي ا �صرت ل ا
و�ـــصـــركـــة اإعــــمــــار 
اأ�صاليب  مـــطـــور  وهـــــي  الـــعـــقـــاريـــة 
احلياة الع�صرية، اإىل جانب برميري 
موتورز ولند روڤر �صريكا ال�صيارات 
احلـــ�ـــصـــريـــني، وقـــــنـــــوات اأبـــوظـــبـــي 
الريا�صية  الــقــنــاة  وهـــي  الــريــا�ــصــيــة 
ــــرف اأبــــوظــــبــــي  الـــر�ـــصـــمـــيـــة ومــــ�ــــص
املا�صي،  الــ�ــصــريــك  وهـــو  الإ�ــصــالمــي 

الوطنية  اأبــوظــبــي  بــــرتول  و�ــصــركــة 
وال�صريك  الـــطـــاقـــة،  �ــصــريــك  وهــــي 
الداخلية،  بــوزارة  املتمثل  احلكومي 
ال�صحية  اأبوظبي للخدمات  و�صركة 
ـــركـــة الـــرعـــايـــة  »�ــــصــــحــــة« وهــــــي �ـــص
ال�صركاء  جـــانـــب  اإىل  الـــ�ـــصـــحـــيـــة، 
بدولفني  واملـــتـــمـــثـــلـــني  الـــذهـــبـــيـــني 
للطاقة، واآفاق الإ�صالمية للتمويل، 
وامل�صعود لل�صيارات، وكافالو، و�صركة 
لالأنظمة  ال�ــصــتــثــمــاريــة  اأبـــوظـــبـــي 
الذاتية، والإمارات العاملية لالأملنيوم 
اإىل  هذا  وال�صياحة،  الثقافة  ودائــرة 

جانب ال�صركاء الداعمني واملتمثلني 
ودائرة  الريا�صي  اأبوظبي  مبجل�س 
التعليم واملعرفة، وال�صريك الف�صي 
املتحدة  الـــ�ـــصـــقـــر  جمـــمـــوعـــة  وهـــــو 
اجلريدة  وهــــي  الحتــــــاد  وجــــريــــدة 

العربية الر�صمية.
املناف�صات املحلية املقبلة

وي�صتعد احتاد الإمارات للجوجيت�صو 
لبطولة العني الدولية للمحرتفني 
ذاتــــه.  الــ�ــصــهــر  مـــن   27 و   26 يف 
اأجندة  تت�صمن  نــوفــمــرب  �صهر  ويف 
كاأ�س  الفعاليات، اجلولة الأوىل من 

للجوجيت�صو يف  الدولة  رئي�س  نائب 
يف  ال�صهيد  وبــطــولــة  نــوفــمــرب،   10
نف�صه،  ال�صهر  من  و24  و23   22
ويف �صهر دي�صمرب �صوف تقام اجلولة 
اأم الإمــــــارات  الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة 
 14 يف  الــــ�ــــصــــيــــدات،  جلــوجــيــتــ�ــصــو 
دي�صمرب، ويف 15 دي�صمرب نحن على 
موعد مع اجلولة الثانية من بطولة 
الدولة،  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  كاأ�س 
على اأن تقام يف 28 و 29 من ال�صهر 
ملحرتيف  الدولية  دبي  بطولة  نف�صه 

اجلوجيت�صو .

اإغالق باب الت�صجيل للبطولة

بطولة العني الدولية للجوجيت�سو حتت 18 �سنة تنطلق اجلمعة املقبل
نادي العني الريا�صي الثقايف ي�صتكمل ال�صتعدادات الالزمة ل�صت�صافة البطولة

اأنوك توافق على اإن�صاء جلنة الأخالق

اأحمد الفهد: خطوة هامة يف التزامنا امل�ستمر بتنفيذ اأعلى معايري االإدارة الر�سيدة وال�سفافية
–على  – اأنــوك  الوطنية  الوملبية  اللجان  التنفيذي لحتــاد  املجل�س  وافــق 
اللوائح الداخلية التي تتيح اإن�صاء جلنة اأخالقيات م�صتقلة، بانتظار امل�صادقة 
عليها من قبل اجلمعية العمومية يف وقت لحق من ال�صهر اجلاري يف طوكيو. 
وجاءت موافقة املجل�س التنفيذي، يف اجتماعه بالعا�صمة الرجنتينية بوين�س 
اآير�س على ها�س دورة اللعاب الوملبية الثالثة لل�صباب، بالإجماع على لئحة 
للجنة  الق�صائي  والخت�صا�س  وال�صالحيات  الن�صاء  التي حتدد  ال�صروط 
الإجراءات  حتــدد  التي  الإجــرائــيــة  للوائح  الداخلية  والبنود  الأخــالقــيــات، 
املوافقة  متت  كما  اللجنة.  على  الأمــر  عر�س  حالة  يف  اتباعها  �صيتم  التي 

اخلا�صة  احلالية  الأخــالقــيــات  مــدونــة  على  طفيفة  تغيريات  اإجـــراء  على 
الإجرائية. والقواعد  الإحالة  �صروط  مع  تتما�صى  اأنها  من  للتاأكد   باأنوك 
و�صتتدخل جلنة الخالقيات يف احتاد اللجان الوملبية الوطنية الذي يراأ�صه 
�صعادة ال�صيخ اأحمد الفهد ال�صباح حيز التنفيذ يف الول من دي�صمرب املقبل 
يف حال موافقة اجلمعية العمومية عليها. وقال رئي�س اأنوك �صعادة ال�صيخ 
اأحمد الفهد ال�صباح: اإنها خطوة هامة اإىل الأمام يف التزامنا امل�صتمر ب�صمان 
تنفيذنا لأعلى معايري الدارة الر�صيدة وال�صفافية. يف عام 2016 ، اعتمدنا 
مدونة اأخالقيات جديدة تتما�صى مع اأف�صل املمار�صات الدولية وتدعم ثقافة 

الأخالق والنزاهة. ومع املوافقة على هذه اللوائح الن ، اقرتبنا من اإن�صاء 
اأنوك  الأخالقيات يف  لقانون  اأي خرق  اأن  اأخالقيات م�صتقلة ت�صمن  جلنة 
�صيحظى بجل�صة  ا�صتماع عادلة ونزيهة. تتاألف جلنة الخالق يف اأنوك من 
�صبعة اأع�صاء: خم�صة اأع�صاء م�صتقلني ميثلون املجال�س الوملبية يف خم�س 
الريا�صيني،  التحكيم، ع�صو ميثل  قارات لديهم تدريب قانوين وخربة يف 
من  لولية  اللجنة  اأع�صاء  ويعني  لنــوك.  التنفيذي  املجل�س  ميثل  وع�صو 
اأربع �صنوات، وتقت�صر فرتة اأي ع�صو على وليتني كحد اأق�صى. ويتم تعيني 

رئي�س اللجنة من قبل الع�صاء ال�صبعة.

الظاهري: البطولة 
ت�صلط ال�صوء 

على مكانة مدينة 
العني كمركٍز واعد 

لريا�صة اجلوجيت�صو

البطولة تندرج 
�صمن الت�صنيف 
العاملي لحتاد 

الإمارات 
للجوجيت�صو

اإندوني�سيا تقدم ملف تر�سيحها ر�سميا ال�ست�سافة »االأبي�س ال�ساب« ي�ستهل تدريباته يف كواالملبور و�سط االأمطار
االألعاب االأوملبية ال�سيفية

بالرت�صح  الــرغــبــة  اإعــالنــهــا  عــلــى  قليلة  اأ�ــصــابــيــع  بــعــد 
ل�صت�صافة دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية عام 2032، 
قدم رئي�س جمهورية اإندوني�صيا جوكو ويدودو واللجنة 
اإىل  بال�صت�صافة  ر�صميا  طلبا  الندوني�صية  الأوملــبــيــة 

اللجنة الأوملبية الدولية.
توما�س  الملــاين  الدولية  الوملبية  اللجنة  رئي�س  واأكــد 
باخ اأن اإندوني�صيا قدمت طلبا ر�صميا ل�صت�صافة الألعاب 

الأوملبية بعد 14 عاما.
الألعاب  دورة  انتهاء  قبيل  الندوني�صي  الرئي�س  واأعلن 
يف  بـــالده  ا�صت�صافتها  الــتــي  ع�صرة  الثامنة  ال�ــصــيــويــة 
مدينتي جاكرتا وباملبانغ من 18 اأغ�صط�س حتى الثاين 
األف ريا�صي   11 املا�صيني مب�صاركة نحو  �صبتمرب  من 
تر�صحيها ل�صت�صافة  وريا�صية، رغبة بالده يف تقدمي 
العا�صمة  يف  الرجــح  على  ال�صيفية،  الوملبية  اللــعــاب 

جاكرتا.
ومن املتوقع ان تواجه اإندوني�صيا مناف�صة على ا�صت�صافة 
اللعاب الوملبية من قبل بلدان اآ�صيوية اأخرى من قبل 
ملف م�صرتك للكوريتني ال�صمالية واجلنوبية، وال�صني 

والهند، ف�صال عن ملف مل�صر من القارة الفريقية.
اللعاب  دورة  هام�س  على  اآيــر�ــس  بوين�س  يف  بــاخ  وقــال 
اإندوني�صيا  تر�صيح  تاأكيد  مت  لل�صباب:  الثالثة  الوملبية 
يف ر�صالة من رئي�س البالد ومن رئي�س اللجنة الوملبية 

الندوني�صية.
وكانت اللجنة الوملبية الدولية منحت حق تنظيم دورة 
العا�صمة  اإىل   2024 عام  ال�صيفية  الوملبية  اللعاب 
لو�س  مــديــنــة  اإىل   2028 ودورة  بــاريــ�ــس،  الفرن�صية 
ن�صخة  طوكيو  ت�صت�صيف  حني  يف  المريكية،  اجنلي�س 
مدينة  يف  الــريــا�ــصــة  مــديــر  نــائــب  اإن  كــمــا   .2020
تر�صيح  عــن  اأعــلــن  كــان  وينهوا  ليو  ال�صينية  �صنغهاي 

حمتمل للمدينة ل�صت�صافة ن�صخة 2032.
2032 زحمة  عــــام  الوملـــبـــيـــة  اللــــعــــاب  تــ�ــصــهــد  وقــــد 
تــر�ــصــيــحــات، فــهــنــاك اأيــ�ــصــا احــتــمــالت بــرت�ــصــح بوين�س 

اآير�س، وبريزبني، واملانيا ورو�صيا اأي�صا.
عن  الدولية  الوملبية  اللجنة  تعلن  اأن  ان  املقرر  ومــن 
2032 يف  الوملبية عام  امل�صيفة لاللعاب  املدينة  اإ�صم 

عام 2025.

•• كواالملبور – الفجر:

 ( لل�صباب  الوطني  منتخبنا  ا�صتهل   
حتت 19 �صنة ( تدريباته يف مع�صكره 
املاليزية  العا�صمة  يف  املقام  اخلارجي 
كــوالملــبــور الـــذي ميــتــد حــتــى الرابع 
اأكــتــوبــر اجلـــــاري يخو�س  عــ�ــصــر مـــن 
مـــن خــاللــه مــبــاراتــني وديـــتـــني اأمـــام 
 13 و    10 يــومــي  املــالــيــزي  املنتخب 
اإطــــار حت�صرياته  وذلـــك يف  اأكــتــوبــر، 
الآ�صيوية  الــنــهــائــيــات  يف  لــلــمــ�ــصــاركــة 
يف  مناف�صاتها  �صتقام  الــتــي  لل�صباب 
اأكتوبر    18 مــن  للفرتة  اإندوني�صيا 

اإىل 4 نوفمرب املقبل.
كمرحلة  كـــوالملـــبـــور  وتـــاأتـــي حمــطــة 
اأخرية من التح�صريات التي ت�صمنت 
الداخلية  الــتــجــمــعــات  مـــن  �ــصــلــ�ــصــلــة 
عدد  وخــو�ــس  اخلارجية  واملع�صكرات 
مـــن املـــبـــاريـــات الـــوديـــة الـــتـــي جهزت 
غمار  خلو�س   “ ال�صاب  الأبي�س   “
�صيلعب من  الـــذي  الآ�ــصــيــوي  املــحــفــل 
الأوىل  املــجــمــوعــة  حلــ�ــصــاب  خـــاللـــه 
الــتــي تــ�ــصــم كـــاًل مـــن قــطــر، ال�صني 
 ،) امل�صت�صيف   ( واإندوني�صيا  تايبيه، 

لبلوغ  الوطني  منتخبنا  يتطلع  حيث 
بولندا   – الــــعــــامل  كــــاأ�ــــس  نـــهـــائـــيـــات 
تقدمي  خــــالل  مـــن  وذلــــك   2019
التي  ذاتــهــا  الــقــويــة  بــالــ�ــصــورة  نف�صه 
الآ�صيوية  الت�صفيات  يف  عليها  ظهر 
مـــن خــــالل جمــمــوعــتــه الـــتـــي �صمت 
قرغيز�صتان  نيبال،  ُعمان،  منتخبات 

وجنح  والــبــحــريــن   ،) املــ�ــصــتــ�ــصــيــف   (
بثالثة  خ�صارة  اأيــة  دون  ت�صدرها  يف 

انت�صارات وتعادل واحد.
ح�صته  الــــ�ــــصــــاب  الأبــــيــــ�ــــس  واأدى 
الأمطار  و�ــصــط  الأوىل  الــتــدريــبــيــة 
العا�صمة  تــ�ــصــهــدهــا  الـــتـــي  الـــغـــزيـــرة 
املــالــيــزيــة كـــوالملـــبـــور، حــيــث حر�س 

باتيللي  ليدوفيك  الفرن�صي  املـــدرب 
موا�صلة  ـــى  عـــل املُــــــعــــــاون  وجـــــهـــــازه 
برناجمه التح�صريي الذي يعمل من 
درجات  لأعــلــى  الــو�ــصــول  على  خالله 
اجلـــاهـــزيـــة الــبــدنــيــة والــفــنــيــة لدى 
اخلطط  مــن  عــدد  وتنفيذ  الالعبني 
يتطلع  الـــتـــي  الــتــكــتــيــكــيــة  واجلــــمــــل 

الأخ�صر  امل�صتطيل  داخــل  لرتجمتها 
خــــــالل املـــــبـــــاريـــــات، وعــــلــــى اجلـــانـــب 
تدريبات  الزعابي  يو�صف  قــاد  الآخـــر 
حـــرا�ـــس املـــرمـــى الـــــذي يــ�ــصــع كامل 
مرمى  عــن  الـــذود  يف  بقدراتهم  ثقته 
الآ�صيوي  املحفل  الوطني يف  منتخبنا 
ا�ــصــتــمــلــت احل�صة  فــيــمــا  الــــكــــبــــري.  
متارين  عــلــى  ال�صباحية  الــتــدريــبــيــة 
اللياقة البدنية يف �صالة اجلمنازيوم. 
الوطني  مــنــتــخــبــنــا  بــعــثــة  وحتـــظـــى 
عاِل  اإداري  واهتمام  مبتابعة  لل�صباب 
من خالل تواجد ح�صن عبد الوهاب 
الذي  الحتـــــاد  اإدارة  جمــلــ�ــس  عــ�ــصــو 
اإىل  للبعثة،  كرئي�س  املنتخب  يــرافــق 
ال�صام�صي ع�صو  جانب عبد اهلل علي 
املنتخب،  مــ�ــصــرف  املــنــتــخــبــات،  جلــنــة 
ورا�صد عامر البدواوي امل�صرف الفني، 
املنتخب  مـــديـــر  الــيــعــقــوبــي  و�ـــصـــامل 
الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى تــوفــري كـــل ما 
م�صوار  يف  املــهــمــة  املــرحــلــة  تــتــطــلــبــه 
اأق�صى  وحتقيق  ال�صاب”  “الأبي�س 
درجات ال�صتفادة من املع�صكر و�صوًل 
العا�صمة  يف  الآ�صيوية  النهائيات  اإىل 

املاليزية جاكرتا.
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تظاهرة بحرية تراثية يف قلب دبي الناب�س

قوارب التجديف للمرة االأوىل على مياه القناة املائية
حارب: ن�صعي لإبراز معامل الإمارة وربط احلا�صر باملا�صي

القمزي: حت�صريات على قدم و�صاق لتنظيم ال�صباق املرتقب
الأوملبية  الردنية  ال�صباحة   فازت 
بجائزة  نـــ�ـــصـــار  �ــصــمــر  الــ�ــصــابــقــة 
اآ�صيا  املـــــراأة والــريــا�ــصــة عــن قـــارة 
الأوملبية  اللجنة  متنحها  والــتــي 
الــدولــيــة �ــصــنــويــاً، وذلــــك يف حفل 
العا�صمة  يف  اجلـــــوائـــــز  تــــوزيــــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بـــويـــنـــ�ـــس اآيــــر�ــــس 
املدينة  اإ�صت�صافة  مــع  بــالــتــزامــن 
الثالثة من دورة الألعاب  للن�صخة 
ن�صار،  لل�صباب. وجنحت  الأوملبية 
والتي �صاركت يف دورتني اأوملبيتني، 
بف�صل  اجلـــائـــزة  هــــذه  اإحــــــراز  يف 
الربامج الإجتماعية التي اأطلقتها 
تعنى  والــتــي  املا�صية  ال�صنوات  يف 

بتعزيز دور املراأة يف الريا�صة.
 وعربت �صمر ن�صار ع�صو اللجنة 
�صعادتها  عــن  الأردنـــيـــة  الأوملــبــيــة 
موا�صلة  واأكـــــدت  اجلـــائـــزة  بــهــذه 
الريا�صة  خـــدمـــة  يف  مــ�ــصــاعــيــهــا 

حملياً ودولياً.
وقالت ن�صار عقب فوزها باجلائزة: 
اأنـــا فــخــورة جـــداً بــهــذه اجلــائــزة . 
هذا اإجنــاز لــالأردن الــذي يحر�س 
يف  ب�صماته  و�صع  على  با�صتمرار 
اأ�صكر  ابنائه،  خالل  من  الريا�صة 
اجلــمــيــع عــلــى دعــمــي لــلــفــوز بهذه 

ملوا�صلة  جاهداً  و�صاأ�صعى  اجلائزة 
العمل على تعزيز مفهوم الريا�صة 

للجميع يف خمتلف املحاور.
�صيدة  ثـــاين  نــ�ــصــار  �صمر  وتــعــتــرب 
الريا�صة  جـــائـــزة  حتــقــق  اأردنــــيــــة 
واملــــــراأة بــعــد نـــاريـــن احلــــاج طا�س 

والتي حازتها يف عام 2011.

والريا�صة  املـــراأة  جــائــزة  اأن  يذكر 
الدولية  الأوملبية  اللجنة  متنحها 
لل�صيدات   2000 عـــــــام  مــــنــــذ 
والرجال على حّد �صواء اإىل جانب 
م�صاهمات  قدمت  التي  املنظمات 
وت�صجيع  تــطــويــر  يف  مــلــحــوظــة 

وتعزيز دور املراأة يف الريا�صة.

الــريــا�ــصــي  على  الــثــقــايف  الــذيــد  نـــادي  اإدارة  اأكـــد جمل�س 
مــوا�ــصــلــة اهــتــمــامــه بــكــافــة الــقــطــاعــات واملـــراحـــل ال�صنية 
الريا�صية  املــواهــب  واكــتــ�ــصــاف  دعـــم   يف  وا�صرتاتيجيته 
اأن تلك املواهب هي منجم  النا�صئة ورعايتها م�صريا اإىل 
القاعدة  الألـــعـــاب وهـــي  كــافــة  الــريــا�ــصــيــة يف  اخلـــامـــات 
اإىل  و�صول  الذيد  نادي  ت�صريف  لأجل  للتميز  الأ�صا�صية 

دولة الإمارات يف كافة املحافل الريا�صي.

جـــاء ذلـــك خـــالل احلــفــل الــــذي نــظــمــه الـــنـــادي يف مقره 
حممد  كنان  الــواعــد  ب�صباحه  لالحتفاء  الــذيــد  مبدينة 
العلي الذي جنح يف حتقيق املركز الأول ظهر 100مرت 
على م�صتوى الدولة يف بطولة كاأ�س الإمارات كما ح�صل 

الالعب على ميدالية برونزية يف الظهر 50 مرتا.
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  بن هويدن  �صامل حممد  وقــام 
برعاية  موجها  بنتائجه  وال�صادة  ال�صباح  بتكرمي  الذيد 

الالعب فنيا وموا�صلة تاأهيله ليوا�صل م�صواره يف ريا�صة 
ال�صباحة 

املــدرب خالد املر�صدي والإدارة فيما  كما واأثنى على دور 
يتقدمه من تاأهيل لالعبني اأبطال النادي الواعدين.

بال�صكر  ال�صباحة  املر�صدي مدرب  من جانبه تقدم خالد 
املتابعة  خــالل  مــن  ومتابعته  دعمه  على  الإدارة  ملجل�س 

واملع�صكرات التدريبية.

نادي الذيد يكرم ويوجه بدعم ال�سباح كنان العلي فنيا ويوؤكد 
دوره يف تاأهيل املواهب الواعدة يف كافة الريا�سات 

اأطلق جمل�س دبي الريا�صي مبادرة 
فعاليات  �ــصــمــن  ـــح«  �ـــص »ا�ــــصــــرف 
املو�صم اجلديد من برنامج »غر�س« 
الرتبوي الرائد الذي يهدف تعزيز 
منت�صبي  لــــدى  الــ�ــصــلــوكــيــة  الــقــيــم 
دبي،  اإمــــارة  يف  الريا�صية  الأنــديــة 
ويقام الربنامج حتت �صعار »ريا�صي 

على خطى زايد«.
الريا�صي  دبــــــي  جمـــلـــ�ـــس  ونــــظــــم 
بــالــتــعــاون مـــع مــوؤ�ــصــ�ــصــة الإمــــــارات 
ور�صتي عمل يف مقر ناديي الو�صل 
من  اأكــر  فيهما  و�ــصــارك  والن�صر، 
120 لعب من منت�صبي الناديني، 
بالإ�صافة اإىل عدد من الإداريني يف 

الأندية.
فاطمة  العمل  ور�صتي  يف  وحا�صر 
امل�صعبي املحا�صرة ومطور امل�صاريع 
قدمت  حــيــث  الإمــــــارات،  مبوؤ�ص�صة 
املايل،  ال�صتقالل  �صرًحا عن معنى 
وكيفية اإعداد املوازنة والدخار، كما 
�صرحت كيفية احلافظ على الدخل 
ال�صهري، واأكدت على اأهمية حتديد 
والتخطيط  امل�صتقبلية،  الأهــــداف 
الذكية  الأهــــداف  لتحقيق  امل�صبق 
يف امل�صتقبل، اإىل جانب ذلك عرفت 
معنى القرتا�س والأ�صباب ال�صائعة 

له وبع�س الن�صائح للحد منه.
»ا�ــصــرف �صح« من  مــبــادرة  وتتاألف 
من  تــهــدف  رئي�صة  م�صاريع  اأربــعــة 
املالية  الثقافة  تعزيز  اإىل  خاللها 
دولة  يف  ال�صباب  لــدى  ال�صخ�صية 
وتتمثل  املتحدة،  العربية  الإمـــارات 

هـــذه املــ�ــصــاريــع يف ور�ــــس عــمــل عن 
وبرنامج  ال�صخ�صية  املالية  الإدارة 
البنوك،  مـــع  بــالــتــعــاون  لــلــتــدريــب 
وبــرنــامــج تــطــوعــي �ــصــامــل، ونـــادي 

�صباب ا�صرف �صح.
كما تهدف املبادرة اإىل رفع م�صتوى 
حول  الوطني  ال�صباب  لدى  الوعي 
من  فعالية  الأكـــر  املــالــيــة  الإدارة 
الطرق  اأف�صل  اإىل  اإر�صادهم  خالل 
على  وت�صجيعهم  ال�صليم  لــالإنــفــاق 
جتنب  عــلــى  وم�صاعدتهم  الدخــــار 

خماطر الديون املرتاكمة.
برنامج غر�س

يت�صمن برنامج »غر�س« تنظيم عدد 

من الأن�صطة على مدار العام منها 
وجل�صات  وحمــا�ــصــرات  عمل  ور�ـــس 
نـــقـــا�ـــصـــيـــة لـــالعـــبـــني والإداريـــــــــــني 
واملــدربــني واأولــيــاء الأمـــور و�صائقو 
احلـــافـــالت، وذلـــك بــدعــم مــن عدد 
من املوؤ�ص�صات الوطنية منها القيادة 
�صوؤون  وزارة  دبــي،  ل�صرطة  العامة 
الوطني،  الأر�ـــصـــيـــف   – الــرئــا�ــصــة 
الطرق  هيئة  الإمــــــارات،  مــوؤ�ــصــ�ــصــة 
املجتمع،  تنمية  هيئة  واملوا�صالت، 
مركز  والفنون،  للثقافة  دبي  هيئة 

حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.
ويـــدور برنامج »غــر�ــس« حــول �صتة 
الهوية  رئي�صية هي: حمور  حماور 

الــوطــنــيــة والـــــرتاث، ويــتــم خاللها 
وامل�صاركة  الوطني  النتماء  تعزيز 
الوطنية  والــفــعــالــيــات  املـــبـــادرات  يف 
الوطني  الــــيــــوم  مـــثـــل  الـــر�ـــصـــمـــيـــة 
وتنظيم  ال�صهيد  ويــوم  العلم  ويــوم 
الأنــ�ــصــطــة الــرتاثــيــة لــتــعــزيــز �صبل 
ال�صعبي،  املــــــوروث  عــلــى  احلـــفـــاظ 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة ويتم  وحمـــــور 
تعزيز اللغة العربية »لغتي هويتي« 
مــــن خـــــالل احلـــــث عـــلـــى الــــقــــراءة 
واإن�صاء مكتبات يف الأندية، وحمور 
ال�صحة، ويتم امل�صاركة يف احلمالت 
والوقاية  والــتــوعــويــة  الــتــثــقــيــفــيــة 
وال�صرطان  ال�صكري  اأمــرا�ــس  مــن 

والتوحد  الـــوراثـــيـــة  والأمـــــرا�ـــــس 
واحلث على التربع بالدم.

كــمــا يــــدور الــربنــامــج حـــول حمور 
تنظيم  خــاللــه  يتم  الـــذي  املجتمع 
املخ�ص�صة  لــلــدور  ميدانية  زيـــارات 
لـــكـــل مــــن كــــبــــار الـــ�ـــصـــن واليــــتــــام 
وامل�صت�صفيات  الــهــمــم  ـــحـــاب  واأ�ـــص
والـــــنـــــزلء يف الـــ�ـــصـــجـــون، وحمــــور 
العطاء والتطوع، وي�صجع الالعبني 
لالأ�صر  التربعات  يف  امل�صاهمة  على 
للعمال،  وجــبــات  تــقــدمي  املتعففة، 
توزيع  الـــــطـــــوارئ،  يف  ال�ــصــتــغــاثــة 
ا  اأي�صً وي�صمل  للمحتاجني،  ك�صوة 
امل�صاركة  يتم  حيث  البيئة،  حمــور 

البيئية  الـــتـــوعـــويـــة  احلـــمـــالت  يف 
واملحافظة عليها.

»غر�س«  بــرنــامــج  املــجــلــ�ــس  واأطـــلـــق 
لتنمية وتثقيف الالعبني والعاملني 
وكذلك  بــدبــي،  الريا�صي  بالقطاع 
باأهمية  الريا�صيون  ال�صباب  وعــي 
وجعلهم  �صحتهم،  على  املحافظة 
اأكـــــر متــ�ــصــكــاً بــالــقــيــم والأخــــــالق 
اختيار  كيفية  وتعليمهم  احل�صنة، 
ال�صديق احل�صن، حتى ي�صتطيعون 
مقاومة انت�صار ال�صلوكيات ال�صيئة، 
الأمور  اأولــيــاء  ثقة  لتعزيز  واأيــ�ــصــاً 
يف الأنـــديـــة الــريــا�ــصــيــة، كــمــا يعمل 
الربنامج على توطيد العالقة بني 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  الأندية  اإدارات 
»غر�س«  بــرنــامــج  ـــاأتـــي  وي املــحــلــي. 
ال�صرتاتيجية  اخلـــطـــة  اإطــــــار  يف 
بيئة  خلق  اإىل  ال�صاعية  للمجل�س 
اأخـــالقـــيـــة من  قــيــم  ذات  ريــا�ــصــيــة 
خالل جعل بيئة الأندية الريا�صية 
من  للمواهب  وجاذبة  اآمنة  دبي  يف 

الفتيان والفتيات.
وتــتــمــحــور ر�ــصــالــة الــربنــامــج حول 
الريا�صي  ال�صاب  اإعـــداد  يف  التميز 
واإك�صابه  املــخــاطــر  �صد  وحت�صينه 
الإيجابية  والـــ�ـــصـــلـــوكـــيـــات  الـــقـــيـــم 
ت�صهم  الـــتـــي  احلــيــاتــيــة  ــــهــــارات  وامل
مواطناً  ليكون  �صخ�صيته  بــنــاء  يف 

واأ�صرته  لــنــفــ�ــصــه  نـــافـــعـــاً  �ـــصـــاحلـــاً 
وجمـــتـــمـــعـــه، والــــعــــمــــل مـــــن اأجـــــل 
�صلوكيات  مبـــ�ـــصـــتـــوى  ــــــقــــــاء  الرت
و�صمان  الـــريـــا�ـــصـــيـــني  الـــالعـــبـــني 
الإمارات  جمتمع  قيم  مع  توافقها 
وذلك  وتقاليده،  وعــاداتــه  وثقافته 
الأندية  بــيــئــة  تــطــويــر  خــــالل  مـــن 
من  خالية  لتكون  بدبي  الريا�صية 
وداعمة  حافزة  ال�صلبية  ال�صلوكيات 
الإيجابية  والــ�ــصــلــوكــيــات  لــلــقــيــم 
والوظيفة  الــرتبــوي  للدور  تعزيزاً 

الجتماعية للنادي الريا�صي.
موؤ�ص�صة الإمارات

دعم  على  الإمــــارات  موؤ�ص�صة  تعمل 
الأمام  نحو  ودفعهم  ال�صباب  جيل 
مواهبهم  اكـــتـــ�ـــصـــاف  خــــــالل  مــــن 
الأف�صل  نحو  وتنميتها  ومهاراتهم 
قدراتهم  ا�صتخدام  مــن  ومتكينهم 
لبناء  الأمــثــل  بال�صكل  وتوظيفها 
املوؤ�ص�صة  وتعمل  م�صرق،  م�صتقبل 
كمبادرة وطنية متكاملة لال�صتثمار 
يف طاقات ال�صباب يف دولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة املـــتـــحـــدة مــعــتــمــديــن يف 
مفهوم  عــــلــــى  ا�ـــصـــرتاتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
على  القائم  الجتماعي  ال�صتثمار 
حتقيق تاأثري اإيجابي ودائم يف حياة 
الــ�ــصــبــاب مـــن خـــالل مــ�ــصــاريــع ذات 
تاأثري وا�صع وقابلة للقيا�س، وتوؤمن 
والعمل  والإلهام  بالإبداع  املوؤ�ص�صة 
اجلاد واللتزام، وقدرة ال�صباب على 
وحتقيق  الإيجابي  التغيري  اإحــداث 

طموحات الوطن.

�صمن فعاليات برنامج »غر�س«

جمل�س دبي الريا�سي يدرب العبي االأندية على االإنفاق املتعقل

للريا�صات  الدويل  دبي  نادي  ينظم 
�صباق  املقبل  اجلمعة  يــوم  البحرية 
 30 املحلية  التجديف  لقوارب  دبي 
بطولة  مــن  الأوىل  )اجلــولــة  قدما 
دبي 2018-2019( وذلك �صمن 
روزنــــامــــة الــ�ــصــبــاقــات الــبــحــريــة يف 
-2018 اجلديد  الريا�صي  املو�صم 

.2019
نادي  يف  املنظمة  اللجنة  واخــتــارت 
البحرية  لــلــريــا�ــصــات  الــــدويل  دبـــي 
التجديف  ل�صباقات  اجلديد  املوقع 
لتنتقل هذه املرة من امليناء ال�صياحي 
اإىل الواجهة املائية اجلديدة يف دانة 
الــدنــيــا قــنــاة دبـــي املــائــيــة وحتديدا 
املنطقة بني  دبي يف  على مياه خور 
القناة  وبــدايــة م�صروع  دبــي  جــداف 
راأ�س  حممية  من  م�صافة  بعد  على 

اخلور للحياة الربية.
وقــال حممد عبد اهلل حــارب ع�صو 
الــــدويل  دبــــي  نـــــادي  اإدارة  جمــلــ�ــس 
للريا�صات البحرية املدير التنفيذي 
لل�صباق   اجلــديــد  املــكــان  اخــتــيــار  اأن 
اإدارة  جمل�س  اهتمام  اإطــار  يف  ياأتي 
النادي بت�صليط ال�صوء على معامل 
اإمارة دبي واإبراز الواجهة ال�صياحية 
اجلـــــديـــــدة قـــنـــاة دبـــــي فــ�ــصــال عن 
الريا�صة  هــذه  ينا�صب  مكان  اإيجاد 

الرتاثية اجلميلة والتي حتتاج اإىل 
جديد  ب�صكل  يتوفر  ان�صيابي  م�صار 

يف هذا املكان.
ونقل املدير التنفيذي حتيات رئي�س 
اإىل  الــنــادي  اإدارة  جمل�س  واأعــ�ــصــاء 
جميع امل�صاركني يف مناف�صات قوارب 
التجديف املحلية مبنا�صبة انطالق 
ت�صتقطب  والتي  �صباقاتهم  مو�صم 
الــكــثــري مــن الــ�ــصــبــاب وتــ�ــصــمــل اأربع 
اغلي  بينها  مــن  خمتلفة  حمــطــات 
احلادية  مكتوم  اآل  كا�س  البطولت 
والع�صرين وثالث جولت يف بطولة 
ال�صباق الغــلــى مع  اإىل  تــوؤهــل  دبــي 

نهاية البطولة.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال هـــــــزمي حممد 
اأن  ال�صباقات  اإدارة  مــديــر  القمزي 
البحري  الريا�صي  املو�صم  فعاليات 
ما  وفـــق  تــ�ــصــري   2019-2018
ر�صم له م�صريا اإىل اأن النادي ومنذ 
البحري  الريا�صي  املو�صم  انطالقة 
�صبتمرب  �صهر  مــن  ع�صر  الــرابــع  يف 
ناجحة  فــعــالــيــات   3 نــظــم  املــا�ــصــي 
من  والثانية  الأوىل  اجلولتني  هي 
ال�صراعية  لـــلـــقـــوارب  دبــــي  بــطــولــة 
الأوىل  واجلــولــة  قدما   43 املحلية 
ال�صراعية  للقوارب  من بطولة دبي 

املحلية 22 قدما.

ت�صتعد  املنظمة  اللجنة  اأن  واأ�ــصــاف 
ال�صباق  اإجنــاح  اجل  من جهتها من 
الـــكـــبـــري مـــطـــالـــبـــا جـــمـــيـــع املـــــالك 
ب�صرورة  املـــ�ـــصـــاركـــني  والــــنــــواخــــذة 

القيد  اإجـــراءات  الإ�ــصــراع ل�صتكمال 
عرب  املرتقب  ال�صباق  يف  والت�صجيل 
الـــنـــادي والتي  الــ�ــصــبــاقــات يف  جلــنــة 
امل�صاركة  طلبات  ا�صتقبال  يف  �صتبداأ 

اليوم وحتى  اعتبارا من  يف احلــدث 
موعد  املــقــبــل  اخلمي�س  يـــوم  ع�صر 
للقوارب  النهائية  القائمة  اإعـــالن 

امل�صاركة.

االأردنية �سمر ن�سار تفوز بجائزة 
املراأة والريا�سة

هوني�س يوؤكد دعمه لكوفات�س حتى النهاية 
الدوري  بايرن ميونيخ بطل  نــادي  رئي�س  اأويل هوني�س،  اأكــد 
الأملاين يف املوا�صم ال�صتة املا�صية، دعمه ملدربه الكرواتي نيكو 
كوفات�س “حتى النهاية”، يف مواجهة ال�صغوط الذي يواجهها 
ل�صيما  متتالية،  مباريات  اأربــع  يف  الفوز  حتقيق  عــدم  جــراء 
مون�صنغالدباخ  بورو�صيا  اأمــام  اأر�صه  على  القا�صية  اخل�صارة 
ملجلة  هوني�س  وقـــال  ال�صبت.  ال�صابعة  املــرحــلــة  يف  �صفر3- 
“كيكر” الإثنني “�صاأدافع عن نيكو حتى النهاية«. ويف ت�صريح 
ت�صايتونغ”  “زيدويت�صه  �صحيفة  هوني�س  اأبــلــغ  منف�صل، 
اأملــانــيــا وحامل  اأنـــه �صيقف اىل جــانــب )كــوفــاتــ�ــس( املــولــود يف 
اجلن�صية الكرواتية، “ب�صرف النظر عما ميكن اأن يح�صل يف 
الأ�صابيع املقبلة«. وتوىل كوفات�س املدرب ال�صابق لإينرتاخت 
املــا�ــصــي، خلفا  املــو�ــصــم  بــايــرن بعد نهاية  فــرانــكــفــورت، قــيــادة 
للمخ�صرم يوب هاينك�س الذي كان قد عاد يف بدايات مو�صم 

2017-2018، عن اعتزاله لالإ�صراف جمددا على الإدارة 
الفنية بعد اإقالة املدرب الإيطايل كارلو اأن�صيلوتي.

للمرة  البوند�صليغا  بلقب  للتتويج  الــفــريــق  هاينك�س  وقـــاد 
من  مرحلة  يف  مير  البافاري  النادي  اأن  ال  تواليا.  ال�صاد�صة 
الأربع  مبارياته  من  اأي  يف  الفوز  يحقق  ومل  الـــوزن،  انــعــدام 
اأمام  اأر�صه  الأخرية، وخ�صر مرتني بينهما �صقوط مذل على 
مون�صنغالدباخ اأدى اىل تراجعه للمركز ال�صاد�س يف الرتتيب. 
ب�صبب  النادي  ينتاب  ذعر  رف�س احلديث عن  هوني�س  اأن  ال 

هذه النتائج، قائال “ثمة �صكينة كاملة يف الفريق«.
امللعب، ظهر  اأر�ــس  بــداأت تظهر يف  التي  املخاوف  وعلى رغــم 
املالب�س  يرتدون  وهــم  عري�صة  ابت�صامات  مع  الفريق  لعبو 
“اأكتوبرف�صت”  ال�صهري  اجلعة  مهرجان  ختام  يف  التقليدية 

الذي اختتم يف ميونيخ الأحد.
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الفجر الريا�ضي

اأعلن الحتاد الفرن�صي لكرة القدم اأن لعب و�صط نادي مر�صيليا 
الذي  فقري  نبيل  ليون  قائد  من  بــدل  �صيحل  باييت  دمييرتي 

�صيغيب ب�صبب الإ�صابة عن املباراتني املقبلتني لأبطال العامل.
وكــان مــدرب ليون برونو جيني�صيو قد ك�صف م�صاء الأحــد بعد 
اخل�صارة املذلة اأمام �صان جرمان بخما�صية نظيفة اأن فقري الذي 
واأنه  الكاحل”،  يف  “التواء  من  يعاين  مبكرا،  املــبــاراة  من  خــرج 

�صرياجع طبيب املنتخب للوقوف على مدى الإ�صابة.
عن  حمالة”  ل  “�صيغيب  فقري  اأن  على  �صدد  جيني�صيو  اأن  ال 
مونديال  بلقب  املــتــوج  “الديوك”  ملنتخب  املقبلتني  املــبــاراتــني 
رو�صيا 2018، واملقررتني اخلمي�س �صد اإي�صلندا وديا والثالثاء 

املقبل �صد اأملانيا يف دوري الأمم الأوروبية.
“بارك دي برين�س”  وخــرج فقري من مباراة الأحــد على ملعب 
بعد احتكاك بقائد ومدافع �صان جرمان الربازيلي تياغو �صيلفا 
منذ الدقيقة الثانية. وحاول فقري بداية موا�صلة اللعب، لكنه 

ا�صطر للخروج يف الدقيقة ال�صاد�صة.
واأفاد لعب مر�صيليا باييت من غياب فقري لاللتحاق بت�صكيلة 

املنتخب بح�صب ما اأعلن الحتاد املحلي.
ويعد باييت )37 مباراة دولية( اخليار املنطقي للمدرب ديدييه 
التي  الــعــرو�ــس  ديــ�ــصــان لتعوي�س غــيــاب فــقــري، وذلـــك يف ظــل 
للفوز  بقيادته  �صاهم  الأحــد حني  اآخرها  يقدمها مع مر�صيليا، 

على كاين )-2�صفر(، بتمريرة كرة الهدف الثاين الذي �صجله 
فلوريان توفان.

العاملي  بلقبه  متوز/يوليو  يف  املــتــوج  الفرن�صي،  املنتخب  وكــان 
الثاين على ح�صاب كرواتيا )4-2(، ا�صتهل م�صواره يف الن�صخة 
الأوىل من دوري الأمم الأوروبية بالتعادل مع اأملانيا دون اأهداف 
يف ميونيخ �صمن مناف�صات املجموعة الأوىل للم�صتوى الأول، ثم 

تغلب على هولندا 1-2.
ا�صت�صافة  قبل  غانغان،  يف  اإي�صلندا  مــع  “الديوك”  و�صيلتقي 
دوين  �ــصــان  �صاحية  يف  فران�س”  دو  “�صتاد  ملعب  على  الأملـــان 

الباري�صية.  

االإ�س���اب���ة تبع���د فق�ي���ر ع���ن مب���ارات�ي فرن�س�ا 

بعد  مــا  حقبة  يف  بالغيوم  ملبدة  مــدريــد  ريـــال  �صماء  تــبــدو 
املدرب الفرن�صي زين الدين زيدان الذي ا�صتقال من من�صبه 
نهاية املو�صم املا�صي، والنجم الربتغايل كري�صتيانو رونالدو 
الذي قرر الرحيل بانتقاله اىل �صفوف يوفنتو�س الإيطايل. 

املدرب  كاهل  على  تتزايد  ال�صغوط  بـــداأت  وقــد 
اجلديد خولني لوبيتيغي ل �صيما بعد ف�صل 
فريقه يف الفوز يف مبارياته الأربع الأخرية 

يف خمتلف امل�صابقات.
لكن ما هي اأ�صباب تراجع اأداء ريال مدريد 

هذا املو�صم؟
خم�صة عنا�صر ميكن اأن تلخ�س 

لأبطال  الــ�ــصــيــئــة  الـــبـــدايـــة 
اأوروبا يف املوا�صم الثالثة 

املا�صية.
اأي  يــخــ�ــصــر  عـــنـــدمـــا 
�صجل  لعـــبـــا  فـــريـــق 
على  هـــــدفـــــا   30
ت�صعة  يف  الأقــــــــــــل 
موا�صم تواليا، ل بد 

اأن يــرتك ذلــك فراغا 
غياب  فــــفــــي  هـــــائـــــال. 

الفريق  فــ�ــصــل  رونـــالـــدو 
مبارياته  يف  الت�صجيل  يف 
الأربع الأخرية التي خ�صر 

اأنــه مل  اأي  منها ثالثا، 
مدى  عــلــى  ي�صجل 

و49  �صاعات   6
دقــــيــــقــــة، وهــــي 

له  �صل�صلة  اأ�ـــصـــواأ 
 .1985 منذ عام 

ف�صل  املـــــقـــــابـــــل  يف 
الفرن�صي  املــــهــــاجــــم 

كــــرمي بــنــزميــة الـــــذي بـــداأ 
موا�صلة  يف  جيد،  ب�صكل  املو�صم 

النهج على املنوال ذاته.
لكن املراقبني اعربوا عن ده�صتهم 

لعدم قيام رئي�س النادي فلورنتينو 
برييز بالتعاقد مع لعبني يف خط 
النجم  غــيــاب  لــتــعــويــ�ــس  املــقــدمــة 

حمـــــاولت  لأن  ذلـــــك  الــــربتــــغــــايل، 
البلجيكي  خــدمــات  عــلــى  احلــ�ــصــول 

الإنكليزي(،  )ت�صل�صي  هــــازار  اديــــن 
او  )تــوتــنــهــام(  كــايــن  هـــاري  النكليزي 

البولندي روبرت ليفاندوف�صكي )بايرن 
ميونيخ الأملاين( مل تتكلل بالنجاح.

ويف هذا الطار، ت�صاءلت �صحيفة “ماركا” 
املحلية “الأمر لي�س جديا اأن يعتمد ريال 

وفيني�صيو�س  ديــــاز  مــاريــانــو  عــلــى  مـــدريـــد 
الأمــور يف �صاحله  جونيور لكي يحاول قلب 

يف املباريات«.
واإذا كان خط الهجوم يفتقد اإىل الفعالية، فاإن 

لأن  اأي�صا  الطمئنان  اىل  يدعو  ل  الــدفــاع  خط 
�صباكه منيت بخم�صة اهداف يف اآخر اأربع مباريات، 

وهو اأمر غري طبيعي خلط ي�صم يف �صفوفه ثالثة من اأ�صل 
اأف�صل اأربعة مدافعني يف الت�صكيلة املثالية لالحتاد الدويل 
)فيفا(، بالإ�صافة اىل تواجد البلجيكي تيبو كورتوا اأف�صل 

حار�س يف مونديال رو�صيا 2018 بني اخل�صبات الثالث.
وخل�صت املباراة الأخرية �صد األفي�س تراجع 

امللكي،  لــلــفــريــق  الـــدفـــاعـــي  الأداء 
رامو�س  �صريخيو  الفريق  فقائد 

وهو  الت�صعني  الدقائق  اأم�صى 
الفريق  مــهــاجــم  مــع  يــ�ــصــاكــ�ــس 
كالريي،  جــونــاثــان  املــنــافــ�ــس 

قلب  يف  زميله  اأمـــا 
الــــــــدفــــــــاع 

�ص�صكا  هــدف  عــن  الأول  املــ�ــصــوؤول  فـــاران  رافــايــل  الفرن�صي 
مو�صكو الوحيد يف دوري الأبطال منت�صف ال�صبوع املا�صي، 
يتحمل م�صوؤولية هدف األفي�س اأي�صا يف الدقيقة اخلام�صة 
من الوقت بدل ال�صائع، كما ان كورتوا ال�صا�صي يف الدوري 
املحلي والبديل قاريا يتحمل جزءا من امل�صوؤولية عن 
هذا الهدف. وما زاد من المور تعقيدا، ا�صابة 
الفريق  �ــصــفــوف  مــوؤثــريــن جـــدا يف  لعــبــني 
ابرزهم الظهريان الربازيلي مار�صيلو وداين 
�صيما  ل  الكثري  يقدمان  الــلــذان  كــاربــاخــال 
من الناحية الهجومية، ومل يتمكن الظهري 

ال�صاب األفارو اأودريوزول من �صد الثغرة.
اأما �صانع الألعاب اإي�صكو فيغيب عن املالعب 
لإزالة  جراحية  لعملية  خ�صوعه  بعد 
الزائدة الدودية، يف حني ان�صم 
امل�صابني  لئـــحـــة  اىل 
ـــبـــت الــــويــــلــــزي  الـــ�ـــص
ـــــــــث بـــــايـــــل  غـــــــــاري

وبنزمية.
بـــــــــــاعـــــــــــرتاف 
�ـــــــــصـــــــــانـــــــــع 
الألــــــــــعــــــــــاب 
الآخـــــــــــــــــــــــــر 
الـــــكـــــرواتـــــي 
لــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــا 
ــــ�ــــس،  ــــت مــــودري
اأفــــــ�ــــــصــــــل لعـــــب 
الــــعــــامل  كـــــاأ�ـــــس  يف 
وبح�صب  الأخــــــــــــرية 
الحتـــــــــاديـــــــــن الـــــــــدويل 
والأوروبــــــــــــــــي، فـــــاإنـــــه “مل 
بعد  الــبــدء  ال�صهل  مــن  يكن 
التاأثر”.  وحلظات  املونديال 
ــــط  ـــــــعـــــــاين لعــــــــــب الــــو�ــــص وي
الرائعة  عـــرو�ـــصـــه  ل�ـــصـــتـــعـــادة 
الــتــي قــدمــهــا املــو�ــصــم املــا�ــصــي. مل 
ا�صتالم  مــدرب  اأي  على  �صهال  يكن 
دفــــــة فــــريــــق تــــــوج بـــطـــال لــــــدوري 
ـــا ثــالث مــرات تواليا،  اأبــطــال اأوروب
كان  الــذي  الحـــرتام  اىل  بالإ�صافة 
باأنه  �صيما  ل  لــه  يكنونه  الــالعــبــون 
عــــرف كــيــف يــديــر دفــــة الـــفـــريـــق. مل 
مدربون  يــرفــ�ــس  اأن  مــفــاجــئــا  يــكــن 
كبار تويل املهمة بعد زيــدان وعلى 
ماوريت�صيو  الأرجــنــتــيــنــي  راأ�ــصــهــم 
اأو  بوكيتينو، الأملــاين يورغن كلوب 
اليغري.  ما�صيميليانو  الإيــطــايل 
وعل الرغم من ال�صغوطات املبكرة 
املــــــدرب اجلديد  يــواجــهــهــا  الـــتـــي 
لوبيتيغي، فاإنه ل يريد التفكري 
“هذا  بقوله  اقالته  باإمكانية 
على  بـــايل  ي�صغل  ل  الــ�ــصــوؤال 
الطالق. اأنا اتعاي�س مع هذا 
الو�صع واأعمل على هام�صه«.

ريال مدريد يعاين ما بعد زيدان ورونالدو
نـــــادي ت�صل�صي  اإديـــــن هـــــازار مــهــاجــم  الــبــلــجــيــكــي  اعـــتـــرب 
ريال مدريد  األــوان  الدفاع عن  اأن  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
الإ�ــصــبــاين بطل اأوروبــــا يف املــوا�ــصــم الــثــالثــة الأخــــرية هو 
احتمال  عن  املتكرر  احلديث  ف�صول  اأحــدث  يف  “حلم”، 

ان�صمامه ل�صفوفه.
وربطت التقارير ال�صحافية مرارا بني القائد الذي �صاهم 
 ،2018 رو�صيا  مونديال  يف  ثالثا  بــالده  منتخب  بحلول 
والـــنـــادي املــلــكــي الإ�ـــصـــبـــاين. كــمــا ان الــالعــب الــبــالــغ من 
العمر 27 عاما، اأملح اأكر من مرة اىل احتمال رحيله عن 
على  ال�صنة”  “هذه  بقاءه  ويوؤكد  بعدها  ليعود  ت�صل�صي، 

الأقل مع النادي اللندين الذي يدافع عن األوانه منذ 
�صتة اأعوام، ويرتبط معه بعقد حتى 2020.

ت�صل�صي،  مع  للمو�صم  مثالية  بداية  هــازار  ويقدم 
امل�صابقات،  خمتلف  يف  اأهــــداف  ثمانية  �صجل  اذ 
املمتاز  ويت�صدر ترتيب هدايف الدوري الإنكليزي 
مراحله  فريقه  بعبور  و�صاهم  اأهــداف،  �صبعة  مع 

الثماين الأوىل دون هزمية.
قوله  هـــازار  عــن  اإنكليزية  اإعـــالم  و�ــصــائــل  ونقلت 

�صاوثمبتون  بعد فوز فريقه على م�صيفه 
بعد  “حتدثت  الأحـــــــد،  -3�صفر 

اأعتقد  اأنــنــي  الــعــامل وقلت  كــاأ�ــس 
للتغيري  منا�صب  الــوقــت  اأن 

كــاأ�ــس عامل  لأنــنــي خ�صت 
رائــــعــــة اأنـــــــا اأقــــــــدم كـــرة 
الوقت  يف  جـــيـــدة  قــــدم 

الراهن«.
“ريال  واأ�ـــــــصـــــــاف 
اأف�صل  هــو  مــدريــد 
الــــــعــــــامل.  يف  نـــــــــاد 
اأكــــذب  اأن  ـــــد  اأري ل 
)اللعب  اليوم. هذا 
حلمي  ريـــــــال(  مــــع 
طفال.  كــــنــــت  مـــــذ 

بهذا  اأحـــــلـــــم  كـــنـــت 
النادي«.

ل  “�صرى.  وتــــابــــع 
اأريد اأن اأحتدث عن هذا 

يـــــوم. ل وقت  كـــل  الأمــــــر 
حمددا، لكن �صنتحدث عن 
م�صتقبلي يف وقت قريب«.

يخف  مل  الـــتـــقـــاريـــر،  وبــحــ�ــصــب 
البلجيكي  مع  بالتعاقد  رغبته  ريــال 

الــــدوري  بــلــقــب  ت�صل�صي  مــع  تـــوج  الــــذي 
املحلي عامي 2015 و2017، ل�صيما بعد 

رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  جنمه  انتقال 
ويف  الإيــطــايل.  يوفنتو�س  اىل  ال�صيف  هــذا 
حـــال الــتــعــاقــد مــعــه، قـــد يــ�ــصــاهــم هـــــازار يف 
تــعــويــ�ــس الــنــقــ�ــس الــهــجــومــي الـــذي خلفه 
بعدم  جليا  يظهر  والـــذي  رونــالــدو،  رحيل 
يف  الت�صجيل  اأو  الــفــوز  على  الفريق  قــدرة 

اآخر اأربع مباريات.
اإل اأن هازار اأكد يف ت�صريحاته اأنه ل يرغب 

اتــخــذه زميله  الـــذي  املــ�ــصــار نف�صه  اتــبــاع  يف 
املرمى  حــار�ــس  مواطنه  ت�صل�صي  يف  ال�صابق 
تيبو كورتوا، بدفع اإدارة النادي نحو التخلي 

عنه ل�صالح ريال.
و�صغط كورتوا الذي كان عقده مع ت�صل�صي 
لتحقيق  احلــــايل،  املــو�ــصــم  نــهــايــة  يف  ينتهي 
رغبته بالعودة اىل العا�صمة الإ�صبانية حيث 
يقيم ولداه من عالقة �صابقة، وحيث �صبق 
له الدفاع عن األوان اأتلتيكو مدريد. ومتنع 
اأف�صل حار�س مرمى يف مونديال 2018 

املو�صم، ونال  عن اللتحاق بتمارين ت�صل�صي قبل انطالق 
�صفقة  يف  ريــال  اىل  بالنتقال  اأراده  مــا  املــطــاف  نهاية  يف 

قدرت قيمتها بنحو 35 مليون يورو.
واأكد هازار اأنه “ل اأريد القيام بذلك اأن اأقول +نعم �صاأوقع 
اأقـــوم بــذلــك يف نهاية املــطــاف. لذلك  عــقــدا جــديــدا+ ول 
باأنني  واأفكر  �صباحا  اأ�صتيقظ  “اأحيانا  واأ�ــصــاف  �صرى«. 
اأبقى. هذا قرار  اأن  اأريد  باأنني  اأفكر  اأحيانا  اأريد الرحيل. 
�صعب. هذا م�صتقبلي. اأنا يف ال�صابعة والع�صرين من العمر 

ويف كانون الثاين/يناير �صاأمت الثامنة والع�صرين«.
اأوروبا  اأبطال  دوري  عن  ت�صل�صي  ويغيب 
هـــذا املــو�ــصــم بــعــد حــلــولــه �ــصــاد�ــصــا يف 
الدوري الإنكليزي املو�صم املا�صي، ال 
اأنه ي�صدد على اأن ال�صتمتاع باللعب، 
ل الألقاب، هو العامل الأ�صا�صي يف 

اأي قرار ب�صاأن م�صتقبله.
بالألقاب.  الأمـــر  يتعلق  “ل  وقـــال 
بالطبع عندما تلعب، تريد اأن تفوز 
ال اأنني اأريد ال�صتمتاع مبا يح�صل 
اأقوم  كما  امللعب،  اأر�ــس  على 
عندها  حــــالــــيــــا.  بــــذلــــك 

�صاأكون �صعيدا«.
واأبــــــــــــــــــــــدى هـــــــــــــازار 
تـــــ�ـــــصـــــريـــــحـــــات  يف 
ا�صتمتاعه  �ــصــابــقــة 
اللعب  بـــطـــريـــقـــة 
يعتمدها  الــــــتــــــي 
املــــــــــــدرب اجلــــديــــد 
الإيطايل  لت�صل�صي 
ماوريت�صيو �صاري، 
والـــــــــذي خـــلـــف يف 
نــــهــــايــــة املــــو�ــــصــــم 
مواطنه  املا�صي 
اأنــــــــطــــــــونــــــــيــــــــو 

كونتي.

هازار يحلم باللعب مع الفريق امللكي 

�س�واري��ز يعال��ج م���ن 
اآالم الركب����ة 

اأعلن نادي بر�صلونة بطل اإ�صبانيا اأن مهاجمه الأوروغواياين لوي�س �صواريز 
ملعاجلة  الدولية،  املباريات  ا�صرتاحة  خالل  الكاتالونية  املدينة  يف  �صيبقى 
اآلم يف الركبة اليمنى يعاين منها، علما اأنه مل يدرج �صمن لئحة الالعبني 

امل�صتدعني اىل منتخب بالده لكونه ينتظر ولدة طفله الثالث.
�صواريز  �صيتابع  املقبلة،  الأيـــام  “خالل  الكاتالوين  للنادي  بيان  يف  وجــاء 
مركز  يف  الإ�صابة(  )مــن  والوقاية  ع�صالته  لتقوية  حمــدد  عمل  برنامج 

التدريب التابع للنادي لعالج الأمل الذي يعاين منه يف ركبته اليمنى«.
ومل يحدد النادي فرتة غياب متوقعة ملهاجمه البالغ من العمر 31 عاما.

وكان احتاد الأوروغــواي قد تفادى ا�صتدعاء �صواريز للمباراتني الوديتني 
منه(   16( والــيــابــان  الأول/اأكــتــوبــر(  ت�صرين   12( اجلنوبية  كــوريــا  مــع 
ب�صبب انتظار الالعب ولدة طفله الثالث. وغاب �صواريز )31 عاما( عن 
متارين فريقه اجلمعة املا�صي ب�صبب الآلم يف ركبته، قبل ان يعود ال�صبت 
فريقه  فيها  تعادل  التي  املــبــاراة  يف  اأ�صا�صيا  الأحــد  وي�صارك  التمارين  اىل 
الأرجنتيني  اىل  حا�صمة  متريرة  فيها  اأعطى  والتي   ،)1-1( فالن�صيا  مع 
ليونيل مي�صي الذي �صجل هدف التعادل. وبعد ا�صرتاحة املباريات الدولية، 
املت�صدر  اإ�صبيلية  نقطة(   15 )بر�صيد  الو�صيف  بر�صلونة  ي�صت�صيف 
)بر�صيد 16 نقطة( يف مباراة قمة ل�صدارة الدوري، ال�صبت 20 ت�صرين 
يف  اأولهما  قويتني،  مواجهتني  بر�صلونة  يخو�س  وبعدها  الأول/اأكتوبر. 
ثم يف 28 منه اأمام  اأوروبــا،  اأبطال  دوري  يف  ميالنو  اإنرت  اأمام  منه   24

غرميه اللدود ريال مدريد يف “كال�صيكو” اإ�صبانيا.

تباعا  الك�صف  الفرن�صية  فوتبول”  “فران�س  جمــلــة  بــــداأت 
الكرة  جــائــزة  لنيل  الـ30املر�صحني  الــالعــبــني  لئــحــة  عــن 
الذهبية لأف�صل لعب يف العامل، واأبرزهم يف الدفعة الوىل 
رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  لعــبــني،   10 ت�صمنت  التي 

)يوفنتو�س الإيطايل( الفائز بها خم�س مرات.
ون�صرت املجلة يف ح�صاباتها على مواقع التوا�صل الجتماعي 
الرتتيب  بح�صب  لعبني(   10( الأ�صماء  من  الأوىل  الدفعة 
�صريخيو  الأرجــنــتــيــنــي  رونـــالـــدو،  اىل  وت�صمنت  الأبـــجـــدي، 
�صيتي  )مان�ص�صرت  بــرويــن  دي  كيفن  والبلجيكي  اأغـــويـــرو 
ومواطنه  بيكر  األــيــ�ــصــون  الــربازيــلــي  احلــار�ــس  الإنــكــلــيــزي(، 
غاريث  الــويــلــزي  الإنــكــلــيــزي(،  )ليفربول  فريمينو  روبــرتــو 
تيبو  البلجيكي  واحلـــار�ـــس  بــنــزميــة  كـــرمي  والــفــرنــ�ــصــي  بــايــل 
كورتوا )ريال مدريد الإ�صباين( والأوروغوياين دييغو غودين 
�صان  )باري�س  كافاين  ادين�صون  الإ�صباين(،  مدريد  )اأتلتيكو 
عن  فوتبول” تباعا  “فران�س  و�صتك�صف  الفرن�صي(.  جرمان 
اأ�صماء املر�صحني و�صول اىل اإعالن لئحة الـ30 مر�صحا عند 
اأن  على  غ(،  ت   17،30( املحلي  بالتوقيت   19،30 ال�صاعة 
يعلن ا�صم الالعب الفائز باجلائزة يف 3 كانون الأول دي�صمرب 

من خالل ت�صويت ال�صحافيني من حول العامل.
ول يبدو رونالدو الذي احتكر اجلائزة مع غرميه الأرجنتيني 
املا�صية  الع�صرة  الأعــــوام  خــالل  )بر�صلونة(  مي�صي  ليونيل 
فريقه  قيادته  رغــم  اللقب  لنيل  مر�صحا  منهما(،  لكل   5(
للمو�صم  اأوروبـــا  اأبــطــال  دوري  لقب  اىل  ريــال مدريد  ال�صابق 
الثالث تواليا قبل تركه هذا ال�صيف لالنتقال اىل يوفنتو�س 

الإيطايل مقابل 100 مليون يورو.
عليه  يح�صد  ل  و�صع  يف  نف�صه  يجد  الــذي  لــرونــالــدو  و�صبق 
اأن   ،2009 عــام  اأمــريكــيــة  باغت�صاب  اتهامه  ق�صية  ب�صبب 
خ�صر ومي�صي ال�صباق اىل جائزتي الحتادين الدويل “فيفا” 
والأوروبــي “يويفا” لأف�صل لعب ل�صالح �صانع العاب ريال 
الكرواتي لوكا مودريت�س الذي �صاهم بقيادة النادي امللكي اىل 
الأوىل  للمرة  العامل  كاأ�س  نهائي  اىل  وبــالده  القاري  اللقب 
جديدتني،  جائزتني  الفرن�صية  املجلة  واأطلقت  تاريخها.  يف 
الكرة الذهبية لأف�صل لعبة يف العامل، وكاأ�س “كوبا”، تيمنا 
حتت  لعــب  لأف�صل  كوبا،  رميــون  ال�صابق  الفرن�صي  بالنجم 

عاما.  21
بجائزة  الفائزة  ال�صحافيون  �صيختار  الــرجــال،  غــرار  وعلى 
الكرة الذهبية، لكن الت�صويت يف كاأ�س “كوبا” �صيكون منوطا 
)الحياء  �صابقا  الذهبية  الكرة  بجائزة  الفائزين  بالالعبني 
منهم بطبيعة احلال(، وبينهم “ديني�س لو، فرانت�س بكنباور، 
زين  با�صنت،  فــان  مــاركــو  بــابــان،  جــان-بــيــار  مي�صال بالتيني، 
الدين زيدان، ليونيل مي�صي، كري�صتيانو رونالدو...”، بح�صب 

بيان “فران�س فوتبول«.
بطل  الفرن�صي  واملنتخب  جــرمــان  �صان  باري�س  جنــم  ويــبــدو 
لنيل  حظا  الأوفــر  املر�صح  عاما(   19( مبابي  كيليان  العامل 

الن�صخة الأوىل من هذه اجلائزة.
الذهبية  الكرة  املر�صحني جلائزة  اأ�صماء  العالن عن  و�صيتم 
لل�صيدات وكاأ�س “كوبا” الإثنني اأي�صا عرب �صحيفة “ليكيب” 

وموقع “فران�س فوتبول«.

»فران�س فوتبول« تك�سف عن 
املر�سحني للكرة الذهبية 



مات 9 مرات وعاد للحياة
هــو حال  اأرواح" هـــذا  بت�صعة  الــقــط  "مثل  الــقــائــل  كــاملــثــل  متــامــا 
نوبات   9 الــذي عانى من  بــول  لندن جيمي  املقيم يف  الأ�ــصــرتايل 
توقف خاللها قلبه عن اخلفقان، يف �صنوات عدة، منها 4 حالت يف 
3 اأ�صابيع. ووفقا لالأطباء، يعاين جيمي من حالة مر�صية تتمثل 
يف ت�صخم ع�صلة القلب ونق�س يف الفاعلية، وب�صبب خطورة و�صعه 
ال�صحي فقد ن�صحه الأطباء بعدم ممار�صة اأي مترينات ريا�صية، 

وحذروه من اأن الفرتة املتبقية اأمامه ل تزيد على 5 �صنوات.
ال�صفر والرتحال، يف  انهار جيمي، الذي يع�صق  املرات  اإحدى  ويف 
ال�صارع، ويف مرة اأخرى انهار يف العمل، ويف ثالثة اأ�صيب بالنهيار 
الــذي يعاين مــن هذا  فــاإن جيمي،  مــا يبدو  املــطــار. لكن على  يف 
املر�س منذ كان يف الع�صرين من عمره، حمظوظ للغاية للنجاة 

من كل حالت توقف القلب التي اأ�صيب بها.
اأنك  �صحيح  "هل  مــرة  ذات  والــدتــه  �صاألته  فقد  جليمي،  ووفــقــا 

توفيت هذا الأ�صبوع؟"
ومع ذلك فاإن جيمي يع�صق احلياة ويحاول اأن يعي�صها قد الإمكان 
اأنه �صافر اإىل كثري من  ب�صرف النظر عن حالته املر�صية بحيث 

دول العامل كما قام بالتزلج على جبال الألب ال�صوي�صرية.
القاتلة"  "الأعداء  اأو  اأعــدائــه  األــد  هــي  ال�صالمل  اإن  جيمي  وقــال 

بح�صب ما نقلت عنه �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وبالنظر حلالته ال�صحية اخلطرية، فاإن جيمي يحمل يف ج�صمه 

اآلة كهربائية ميكنها اأن تنع�س قلبه عندما يتوقف عن العمل.
وبح�صب جيمي، فاإن قلبه توقف عن العمل اأول مرة يف اأكتوبر عام 
45 دقيقة وظل يف غيبوبة ملدة  اإنقاذه  2009، وا�صتغرقت عملية 
الثانية كانت بعد عامني، وحتديدا يف فرباير  املرة  اأ�صبوع كامل. 

2011، بينما كان يف بيت ابن عمه.
يف العام 2013 توقف قلبه عن العمل 5 مــرات، منها اأربــع مرات 

خالل �صهر مايو، اخلام�صة يف يونيو.
اأما املرة الثامنة فكانت يف اأغ�صط�س 2015، واأ�صيب باحلالة بينما 
كــان يف املــطــار خــالل زيـــارة لتجديد الــتــاأ�ــصــرية، حيث اأجــريــت له 

علمية �صريعة اأمام 300 �صخ�س تقريبا كانوا يف �صالة املطار.
واملرة التا�صعة كانت يف مايو 2017 بينما كان على جهاز للم�صي يف 

اأحد امل�صت�صفيات اأثناء اختبارات تقييم لزراعة قلب.

حلظة رعب مفاجئة يف قلب املحيط
عا�س عدد من ال�صياح يف كو�صتاريكا حلظات من الفزع يف عر�س 
يف  منهم  قليلة  اأمــتــار  بعد  على  �صخم  حــوت  قفز  بعدما  املحيط، 

الهواء، قبل اأن يغط�س جمددا يف اأعماق املاء.
واأدت القوة الناجمة عن ارمتاء احلوت على املاء اإىل غمر القارب 
املــاء و�صط ذهــول ركابه، وفق ما نقلت �صحيفة  بكمية كبرية من 

ميل" الربيطانية. "ديلي 
وحر�س ركاب قارب جماور على التقاط مقطع الفيديو املثري يف 
يف  املهمة  احليوانية  بروتها  املعروفة  كويبو�س،  منطقة  �صاحل 

البحر، لكن هذا النوع من احلوادث ل ي�صجل ب�صكل معتاد.
و�صاح بع�س ال�صياح "يا اإلهي" كما قالت اإحدى الن�صاء اإنها خائفة 
من اقرتاب احلوت ال�صخم، الذي كان �صيوؤدي اإىل كارثة لو األقى 

ج�صده ال�صخم على القارب اخلفيف يف عر�س البحر.
وبعد عودته اإىل املاء، �صار احلوت ال�صخم ب�صكل طبيعي يف املحيط 

ثم توارى عن الأنظار.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جهاز ذكي من في�سبوك لت�سهيل املحادثة عرب الفيديو 
طرحت في�صبوك جهازا ذكيا لت�صهيل املحادثة عرب الفيديو لكن �صقطات ال�صركة فيما يتعلق باخل�صو�صية وثمن 
اجلهاز ووظائفه املحدودة قد حتول دون تفوقه على مناف�صني كبار يف ال�صوق مثل اأمازون واألفابت. وقال م�صوؤولون 
تنفيذيون يف في�صبوك لرويرتز خالل اجتماع الأ�صبوع املا�صي اإن اجلهاز اجلديد اأطلق عليه ا�صم )بورتال( وي�صدر 
يف ن�صختني اإحداهما ب�صعر 199 دولرا والأخرى ب�صعر 349 دولرا وميتاز باأنه مزود بكامريا ذات عد�صة وا�صعة 
تبقي امل�صتخدم يف بوؤرتها حتى اإذا حترك يف اأرجاء غرفة. واأ�صافوا اأن بورتال �صيكون متوفرا يف متاجر اأمازون وب�صت 
باي اإىل جانب املوقع الإلكرتوين لفي�صبوك و�صيبداأ �صحنه للعمالء الأمريكيني يف مطلع نوفمرب ت�صرين الثاين. 
ول يتجاوز �صعر اأجهزة مماثلة من اإنتاج اأمازون وجوجل املئة دولر واأ�صبحت الأكر مبيعا يف هذه ال�صوق النا�صئة. 
وبا�صتخدام هذه الأجهزة، ميكن للم�صتخدمني اإ�صدار اأوامر �صوتية للبحث والت�صوق وال�صتماع للمو�صيقى. ومن 
املتوقع اأن يكون جلهاز في�صبوك اجلديد مكانة مميزة يف ال�صوق بف�صل �صا�صته التي تعمل باللم�س ويف �صوء ا�صتخدام 
الذكية  الأجهزة  وتفتقر  العامل.  م�صتوى  على  �صهريا  الت�صالت  لإجــراء  ما�صنجر  لتطبيق  �صخ�س  مليون   400
م�صوؤويل  اأحد  وهو  كامارجو  رافا  وقال  ما�صنجر.  �صعبية  نف�س  له  الفيديو  طريق  عن  حمادثة  لتطبيق  املناف�صة 
املحادثة".  يف  الآخــر  الطرف  فيه  املوجود  املكان  نف�س  يف  باأنكم  ت�صعرون  جعلكم  هو  "هدفنا  في�صبوك  يف  بورتال 
اإن  و�صيكون لبورتال رمز دخول خا�س وميكن غلق مكربات ال�صوت والكامريا فيه ب�صغطة زر. وقالت في�صبوك 

الت�صالت الهاتفية وات�صالت الفيديو عرب بورتال �صتكون م�صفرة ولن يتم تخزين اأي من حمتوياتها.
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ال�سيارة اخلارقة باالأ�سواق
بداأت �صركة "اأ�صبارك" اليابانية ل�صنع ال�صيارات يف تلقي الطلبات امل�صبقة 
كيلومرتات يف   100 نحو  اإىل  الثبات  النتقال من  ت�صتطيع  ثورية  لعربة 
"بلومربغ"،  ثانية فقط. وبح�صب ما نقلت وكالة   1.9 ال�صاعة يف غ�صون 
 50 �صناعة  تعتزم  لها  مقرا  اأو�صاكا  منطقة  من  تتخذ  التي  ال�صركة  فــاإن 
كل  على  ويتعني   ،"Owl" صيارة فقط من الطراز الذي اأطلق عليه ا�صم�
 1.5 اأن يدفع مقدما غري قابل لال�صرتجاع قدره  �صخ�س يطلب ال�صيارة 

مليون دولر، اأما ال�صعر الإجمايل لكل �صيارة فيبلغ 3.6 مليون دولر.
اأ�صحابها  اإىل  والفارهة  ال�صريعة  ال�صيارات  ت�صليم  يبداأ  اأن  املرتقب  ومن 

بحلول اأوا�صط العام 2020.
باأن  بفرانكفورت  �صابق  معر�س  يف  تعهدت  قــد  اليابانية  ال�صركة  وكــانــت 
تخف�س �صرعة الإطالق اإىل اأقل من ثانيتني لـ62 ميال يف ال�صاعة )99.77 
كيلومرت(. وي�صل عزم الدوران يف ال�صيارة التي تعمل بالطاقة الكهربائية 
اإىل 652 نيوتن مرت، اأما قوة العربة فت�صل اإىل 1150 ح�صانا بينما يناهز 
كيلوغرام.   1500 حمولة  اأو  ركــاب  دون  مــن  اأي  لل�صيارة،  اجلــاف  الـــوزن 
لكن  ال�صاعة،  280 كيلومرتا يف  اإىل  ال�صيارة  الق�صوى يف  ال�صرعة  وت�صل 
ع�صاق ال�صيارات اخلارقة ما زالوا يف حاجة اإىل انتظار عام ون�صف العام، كي 

يح�صلوا على العربة الفخمة.

والية حتظر ا�ستخدام كلمات املرور ال�سهلة
اإلكرتوين  �صيتوجب على كل م�صتخدم لأي جهاز  اأقــل من عامني،  خالل 
الــوليــات الأمــريكــيــة، التخلي  اإحــدى  اأو بيع يف  بــالإنــرتنــت، �صنع  مت�صل 
وابتداء  بها.   التنبوؤ  ميكن  التي  وال�صهلة،  الفرتا�صية  املــرور  كلمات  عن 
تاأتي  التي  الفرتا�صية  املــرور  كلمات  حظر  �صيتم   ،2020 يناير  اأول  من 
يف   "admin" اأو   "1234567" مثل  الإلكرتونية  الأجــهــزة  يف  مدجمة 
ولية كاليفورنيا بالولاتي املتحدة. ويفر�س القانون اجلديد الذي وافق 
اإما  الإلكرتونية،  الأجهزة  م�صّنعي  على  الولية  يف  ال�صيوخ  جمل�س  عليه 
اإن�صاء  امل�صتخدم ميزة  اأو منح  اإن�صاء كلمة مرور خا�صة لكل جهاز م�صّنع، 
ب�صبكة  للجهاز  ات�صال  اأول  قوية، يف  تكون  اأن  ينبغي  التي  اخلا�صة  كلمته 
الإنرتنت، وفق ما ذكر موقع "اإنغادجت" التقني. ومبوجب هذا الإجراء، 
حال  يف  للجهاز  املنتجة  ال�صركة  مقا�صاة  امل�صتخدمني  حــق  مــن  �صيكون 
امل�صّنعني  غالبية  للجوء  وذلــك  القرا�صنة،  قبل  مــن  لــالخــرتاق  تعر�صه 
اإىل تبني كلمة مرور واحدة لعدد كبري من الأجهزة. ويرمي الت�صريع اإىل 
وقف الهجمات التي تاأتي من �صبكات روبوتية مكّونة من اأجهزة ال�صبكات 

املخرتقة، مثل الراوترات واملفاتيح الذكية وحتى كامريات املراقبة.
جتربة  عرب  ال�صبكات  تلك  على  اخلبيثة  الربجميات  ت�صتويل  ما  وغالبا 

كلمات مرور ي�صهل توقعها والتنبوؤ بها.

رحيل مفاجئ للممثلة 
ال�سورية دينا هارون 

دينا  الـــ�ـــصـــوريـــة  املــمــثــلــة  تـــوفـــيـــت 
هــــــــارون امـــ�ـــس الثــــنــــني يف اأحــــد 
عن  دم�صق  العا�صمة  م�صت�صفيات 
عمر ناهز 44 عاما بعد خ�صوعها 
وكانت  عــاجــلــة.  جــراحــيــة  لعملية 
ناجحة  جلـــراحـــة  خــ�ــصــعــت  ديـــنـــا 
مب�صت�صفى الأ�صد اجلامعي موؤخرا 
العناية  قــ�ــصــم  اإىل  بــعــدهــا  نــقــلــت 
حالتها  تــتــدهــور  اأن  قبل  الفائقة 
الفنانني  نــقــابــة  ونــعــت  ال�صحية. 
الــ�ــصــوريــني الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة يف 
بــيــان كما عــرب عــدد مــن الفنانني 
�صفحاتهم  عــــــرب  الــــ�ــــصــــوريــــني 
عن  الجتماعي  التوا�صل  مبواقع 
�صدمتهم لرحيلها املفاجئ ومنهم 
طاف�س  ونــ�ــصــريــن  عــلــو�ــس  كـــنـــدة 
ودميا اجلندي وم�صطفى اخلاين 
الفنانة  بــداأت  اأ�صعد.  اأبو  ومي�صون 
الــ�ــصــوريــة الــراحــلــة مــ�ــصــوارهــا عام 
2000 وقدمت م�صل�صالت عديدة 
منها اأحالم موؤجلة واأ�صواك ناعمة 
املال وهي...  واأ�صياد  امل�صوار  وتعب 
وحـــكـــايـــا وطريق  ونـــــــوادر  دنــيــتــنــا 
الأحــمــر و وحو�س  النحل واخلــط 
يف  م�صاركتها  اإىل  اإ�ــصــافــة  و�صبايا 
عدد من اأجزاء �صل�صلة مرايا اأمام 

املمثل املخ�صرم يا�صر العظمة. 

التكنولوجيا حتل طال�سم 
جرمية اغت�ساب

تكنولوجية  حيلة  اإىل  ال�صرطة  قـــوات  جلـــاأت 
بـــاأنـــهـــا تعر�صت  اأبـــلـــغـــت  فـــتـــاة،  لــلــعــثــور عــلــى 
لــالغــتــ�ــصــاب عــلــى يـــد رجــــل تــركــهــا يف مكان 
جمهول. وا�صطرت ال�صرطة املحلية يف مدينة 
بطائرة  ال�صتعانة  اإىل  الربيطانية،  بو�صطن 
حرارية،  بكامريا  مـــزودة  )درون(  طــيــار  دون 
لتقفي اأثر الفتاة، حتى كللت العملية بالعثور 
عاما  الـ16  �صاحبة  الفتاة  وا�صتغاثت  عليها. 
يف  لالغت�صاب  تعر�صت  اأن  بــعــد  بــالــ�ــصــرطــة، 
لكنها  لينكولن�صاير،  مبنطقة  �صناعي  جممع 

ف�صلت يف حتديد موقعها بدقة.
قائلة  موقعها  الفتاة  و�صفت  ا�صتغاثتها  ويف 
باأ�صوار  "يف جممع �صناعي حماط  اإنها  فقط 
عالية". وعن طريق الكامريا احلرارية املثبتة 
على  العثور  يف  ال�صرطة  جنحت  الطائرة،  يف 
املتهم  اعتقال  مت  فيما  دقــائــق،  خــالل  الفتاة 

الرئي�صي يف حادث الغت�صاب.

مطعم �سمك بدون �سمك؟
هــل جــربــت تــنــاول وجــبــة �ــصــمــك بــــدون �ــصــمــك؟ هـــذا ما 
مــــوؤخــــراً يف  افــتــتــح  اأن حتــقــقــه يف مــطــعــم  الآن  ميــكــنــك 
ووجبات  ال�صمك  لتقدمي  لندن  الربيطانية  العا�صمة 

بحرية اأخرى، ولكنها ل حتتوي على اللحوم.
تقدم وجبة  �صل�صلة مطاعم  �صاتون، �صاحب  دانيال  قرر 
فرع  افتتاح  بريطانيا،  يف  ال�صهرية  والبطاطا  ال�صمك 
�صمك".  به  لي�س  "�صمكنا  �صعار  يحمل  للنباتيني  جديد 
النباتية"  "ال�صمك والبطاطا  وبداأ �صاتون تقدمي وجبة 
يف اأحد فروعه يف �صرق لندن على �صبيل التجربة يف وقت 
�صابق هذا العام. لكنه مل يكن يتوقع الإقبال الكبري الذي 
ونــرى ما  نباتية  اأن نقدم وجبة  "فكرنا  قــال:  اإذ  �صهده، 
�صيحدث. �صار الأمر ب�صكل جيد، ولذلك فكرنا يف طرح 
الــطــلــب عــلــى قائمة  تــزايــد  قــائــمــة طــعــام كاملة". ومـــع 
اأول  بافتتاح  الأ�صبوع  هذا  �صاتون  قام  اجلديدة،  الطعام 
فرع يف لندن لوجبات ال�صمك والبطاطا النباتية، الذي 
اإىل  �صاتون  وي�صري  النباتي".  "اجلمربي  كذلك  يقدم 
املتزايد  الطلب  تلبية  على  �صي�صاعده  اجلديد  الفرع  اأن 
و�صمان خلو املطبخ بكامله من اأي اأثر للحوم ومنتجات 
الفرع  اأن  املــطــاعــم  �صل�صلة  �ــصــاحــب  وي�صيف  الألـــبـــان. 
الطلب  تزايد  من  الربح  لتحقيق  فر�صة  ميثل  اجلديد 
على املاأكولت النباتية واملطاعم البديلة. وُي�صنع ال�صمك 
لتكت�صب  البحر  باأع�صاب  املتبلة  املــوز  زهــور  من  النباتي 
طعم ال�صمك، ثم تقلى يف كمية كبرية من الزيت. وتباع 
ون�صف  جنيهات  خم�صة  ب�صعر  النباتي  ال�صمك  وجــبــة 
يــورو(. ويقدم املطعم   6.2 اجلنيه ال�صرتليني )حوايل 
قائمة  ليكمل  النباتية،  والنقانق  الربغر  اأ�صناف  اأي�صاً 

الوجبات ال�صريعة النباتية. 

قرد فوق عجلة القيادة
فيديو،  �صريط   ،"ANI" الهندية  الأنباء  وكالة  ن�صرت 
يظهر قردا وهو يقود حافلة على متنها ركاب يف الهند، 
اآن واحــــد.  ويف  يف حــادثــة لقـــت ترحيبا وامــتــعــا�ــصــا يف 
الفيديو، ميكن م�صاهدة القردة وهو م�صرتخ على عجلة 
اأي�صا  هو  كان  الذي  ال�صائق  مب�صاعدة  ويحركها  القيادة 
الفيديو  انــتــ�ــصــار  وبــعــد  يــديــه.  بــاإحــدى  العجلة  يــحــرك 
ب�صكل فريو�صي على �صبكات التوا�صل الجتماعي، اأوقفت 
جنوبي  كارناتاكا  ولية  يف  يعمل  الذي  ال�صائق،  ال�صركة 
الهند، وفق ما ذكرت الوكالة. وذكرت ال�صركة اأنها اتخذت 
القرار ب�صبب تعري�س ال�صائق حياة الركاب الذين كانوا 
معه للخطر، م�صرية اإىل اأنها تلقت مكاملات كثرية ب�صبب 
"فيديو  احلادثة. وتــداول الكثري من املغردين يف الهند 
وطالبوا  لطيفا،  الأمـــر  منهم  كــثــريون  واعــتــرب  القرد"، 
باإعادة ال�صائق اإىل عمله. والقرد الذي ظهر يف الفيديو 
بذيله  ميــتــاز  الــــذي  الآ�ـــصـــيـــوي،  الــالنــغــور  ف�صيلة  مـــن 

الطويل، ويعترب من اأذكى القردة يف العامل.

ملاذا يقتل الب�سر اأنف�سهم
يعزو النا�س م�صاألة النتحار يف الغالب اإىل تفاقم مر�س 
نف�صية مرموقة  خــبــرية  لكن  الإنــ�ــصــان،  لــدى  الكــتــئــاب 
املر�س  اأن و�صع حد للحياة ل يرتبط دائما بهذا  اأكــدت 
هذه  اخــتــاروا  تامة  عافية  يف  م�صاهري  ثمة  اإذ  النف�صي، 

النهاية املاأ�صاوية. جودي فو�صرت خالل ح�صورها مهرجان نيويورك ال�صينمائي ال�صاد�س واخلم�صني.    )ا ف ب(

نتيجة غري متوقعة 
مل�ساج التنني االأحمر

قرر �صائح اأ�صرتايل اأن يجرب "م�ّصاج 
اإىل  زيارته  الأحمر" خالل  التنني 
جــزيــرة بـــايل يف اأنــدونــيــ�ــصــيــا، لكنه 
النوع  هــذا  ق�صاوة  مــدى  يتوقع  مل 
من امل�ّصاج. وكان ماثيو راميون مع 
زوجته و�صقيقته يف رحلة اإىل بايل، 
جل�صة  على  احلــ�ــصــول  اأراد  عندما 
م�ّصاج متنحه ال�صعور بال�صرتخاء، 
لكن الأمر �صار على غري ما توقع، 
وانتهى بهم احلال بخطوط حمراء 
ظهره.  على  انهالت  �صياط  وكاأنها 
ومل يفهم ماثيو ماذا يق�صد خبري 
كان  اإذا  ــاألــه  �ــص عــنــدمــا  الــتــدلــيــك، 
الأحمر  التنني  ُيــخــرج  بـــاأن  يــرغــب 
من ج�صده. وقالت زوجته كاندي�س 
املعالج  اأن  يعتقد  كـــان  زوجــهــا  اإن 
اأن يــجــري بع�س  كـــان عــلــى و�ــصــك 
ما  و�ــصــرعــان  الــروحــيــة.  الطقو�س 
اكــتــ�ــصــف الــــزوجــــان مـــا كــــان خبري 
امل�ّصاج يق�صده، حيث بداأ با�صتخدام 
ماثيو.  ظهر  حلفر  معدنية  عملة 
�صا"  "غوا  الطريقة  هــذه  وت�صمى 
يقوم  اآ�صيوية،  طبية  ممار�صة  وهي 
فــيــهــا املــعــالــج بــفــرك جــانــب عملة 
مــعــدنــيــة بــخــطــوط مــتــوازيــة على 
�صحيفة  بح�صب  والظهر،  ال�صدر 
مريور الربيطانية. وغالًبا ما ي�صار 
اإىل هذه املمار�صة با�صم "الك�صط"، 
من  ال�صموم  تطلق  اأنــهــت  وُيعتقد 
اأو  املــتــعــبــة  اأو  املــلــتــهــبــة  الــعــ�ــصــالت 
الغني  الــدم  تدفق  وحتفز  امل�صابة، 
بــالأوكــ�ــصــجــني. وعــلــى الـــرغـــم من 
الـــعـــالمـــات احلـــمـــراء الـــتـــي غطت 
ببع�س  �صعر  اأنـــه  اإل  مــاثــيــو،  ظهر 

الراحة من اأمل الظهر املزمن.

�سفينة نوح »بكتريية« الإنقاذ الب�سرية
من اأجل �صالح الب�صرية وخلريهم، ويف وقت بداأ 
املفيدة  الأنــواع  لتلك  خ�صو�صا  البكتريي،  التنوع 
لالإن�صان، يرتاجع يف املناطق احل�صرية على وجه 
ذلك  يحفظ  اأن  الإنــ�ــصــان  على  يتحتم  التحديد، 

التنوع من النقرا�س.
وكاإجراء احتياطي، متاما على غرار قبو الدينونة 
الــعــلــمــاء لإيــجــاد ما  الـــرويـــج، ي�صعى  لــلــبــذور يف 
اأطلقوا عليه "فلك نوح" اأو �صفينة نوح للبكترييا، 
بح�صب ما ذكر موقع "تيك نيوز" على الإنرتنت.

عــبــارة عن  بــنــاءه  العلماء  الــذي ينوي  نــوح  وفلك 
البكترييا  حلــمــايــة  عــمــالقــة  جمــمــدة  اأو  ثــالجــة 
املفيدة لالإن�صان واحلفاظ عليها بعد جمعها من 

خمتلف اأنحاء العامل.
كذلك ي�صعى العلماء اإىل اأر�صفة كل اأنواع البكترييا 
ومنع  واإنقاذها  الإن�صان  حياة  تنظم  التي  املفيدة 
انقرا�صها، بح�صب املو�صوع الأ�صلي الذي ن�صر يف 

دورية العلوم.
الذي  الــدور  اأثبتت  �صابقة  علمية  درا�صات  وكانت 
الإن�صان  والنافعة ل�صحة  املفيدة  البكترييا  تلعبه 

و�صعادته.
ويلقي العلماء باللوم على زيادة اأمرا�س ال�صكري 
اإىل النخفا�س يف  والأزمــة واحل�صا�صية وال�صمنة 
املفيدة  البكترييا  مــن  الإنــ�ــصــان  ج�صم  حمتويات 

التي تعي�س يف ج�صم الإن�صان.
هذه  اختفاء  ب�صاأن  كــارثــي  �صيناريو  حــدوث  وملنع 
نوح  "فلك  اإنـــ�ـــصـــاء  الــعــلــمــاء  اقـــــرتح  الــبــكــتــرييــا، 
احلياة  اأ�ــصــكــال  كــل  جمع  �صيتم  حيث  البكتريي" 
امليكرو�صكوبية )املجهرية( من النا�س حول العامل، 
مبا يف ذلك تلك البكترييا املوجودة يف املجتمعات 

البدائية يف مناطق نائية يف اأنحاء العامل.
روتغرز-نيو  جامعة  مــن  باحثون  الفريق  ويــقــود 
برون�صويك، بح�صب ما ذكرت �صحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
ويقول العلماء اإن مثل هذا "الفلك" قد ي�صاعدنا 
على �صمان احلفاظ على �صحتنا كب�صر على املدى 
البكتريي  التنوع  معدلت  تراجع  وجه  يف  البعيد 
تهديدا  ي�صكل  زعــمــهــم،  بح�صب  الــــذي،  الــعــاملــي، 

يوازي التغري املناخي.

لهذا ال�سبب �سلمى حايك ال 
تغ�سل وجهها باملاء

حتّدثت النجمة العاملية  �صلمى حايك  عن اأ�صرار ب�صرتها اجلميلة، وذلك ل�صحيفة 
ت�صتخدم  انها  بل  يوميا،  باملاء  وجهها  تغ�صل  ل  انها  كا�صفة  تاميز"،  "نيويورك 
عنه ، م�صرية اإىل اأن غ�صيل الوجه باملياه بكرة يفقده عنا�صر  الورد" بديال  "ماء 

الزيوت الطبيعية. 
كما ك�صفت انها ل تلجاأ يف حياتها العادية مل�صتح�صرات التجميل، بل عند الت�صوير 
موؤكدة  جتميل،  عمليات  اأي  اإجــراءهــا  دائماً  تنفي  حايك  ان  ذكــره  اجلدير  فقط. 
اأنها  توؤكد  واأنها دائما ما كانت  اأهــم بكثري من املظهر اخلارجي،  الــروح  اأن جمال 
الت�صريح  واأنها ل تخجل من  اإطالقاً،  يزعجها  واأن هذا ل  الـ50 من عمرها،  يف 

بعمرها احلقيقي.


