
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

حممد بن را�صد ي�صدر قانونًا بتعديل بع�ض 
اأحكام القانون التنظيمي ل�صلطة دبي للخدمات املالية

•• دبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
قانون مركز  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
دبي �ملايل �لعاملي رقم 6 ل�شنة 2018 لتعديل بع�س �أحكام �لقانون 
�لتنظيمي ل�شلطة دبي للخدمات �ملالية بهدف تعزيز جهود مكافحة 
غ�شل �الأمو�ل ومتويل �الرهاب، على �أن ت�شبح هذه �لتعديالت نافذة 
�لتعديالت �جلديدة  وتتبع   .2018 �أكتوبر   29 �عتبار� من تاريخ 
تقييما ذ�تيا الإطار عمل مركز دبي �ملايل �لعاملي يف �العد�د للتقييم 
به  �شتقوم  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ملقبل  �مل��ت��ب��ادل 

�س2( )�لتفا�شيل  جمموعة �لعمل �ملايل فاتف يف �لعام 2019.   

املوارد الب�صرية والتوطني  تبداأ تطبيق التاأمني 
ورد ال�صمانات امل�صرفية منت�صف اأكتوبر اجلاري

•• دبي -وام: 
نظام  تطبيق  يف  �لبدء  عن  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  �أعلنت 
�ل�شمانات  قيمة  ورد  لديها  �مل�شجلة  �لعمالة  على  �جلديد  �لتاأمني 
�شهر  منت�شف  من  �عتبار�  حم��ددة  الآلية  وفقا  للمن�شاآت  �مل�شرفية 
�كتوبر �جلاري ، وذلك تنفيذ� لقر�ر جمل�س �لوزر�ء برئا�شة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” يف �شاأن �إلغاء �إلز�مية �ل�شمان 
�مل�شريف ال�شتقد�م �لعمالة و��شتبد�له بنظام تاأمني منخف�س �لتكلفة. 
كما �أعلنت �لوز�رة عن �تاحة �خليار �أمام �ملن�شاآت �لر�غبة با�شتقد�م 
��شتخر�ج  عند  �ل��ت��اأم��ني  وثيقة  ل�شر�ء  �جل��دي��دة  �لعمالة  وت�شغيل 

ت�شريح �لعمل ومدته عامان.                              )�لتفا�شيل �س5(

�جلي�س �ليمني يو��شل تقدمه على جبهة حلج

التحالف ي�صهل نقل جنلي �صالح من �صنعاء للأردن

قتلى وجرحى من امليلي�صيات بق�صف للجي�ض يف البي�صاء
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
خادم احلرمني يف وفاة الأمرية نورة بنت تركي

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�مللك  �ل�شريفني  �أخيه خادم �حلرمني  �إىل  تعزية  برقية  “حفظه �هلل” 
�شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة 
�ل�شمو  وف��اة �شاحبة  مو��شاته يف  و�شادق  تعازيه  فيها عن خال�س  عرب 
�الأمرية نورة بنت تركي بن عبد�هلل بن �شعود بن في�شل �ّل �شعود، �شائاًل 

�ملوىل تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
�آل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل�شمو  و�شاحب  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
برهم �صالح مبنا�صبة انتخابه رئي�صًا للعراق

•• اأبوظبي-وام: 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
برهم �شالح  �لدكتور  �لرئي�س  تهنئة �ىل فخامة  برقية  “حفظه �هلل” 

رئي�س جمهورية �لعر�ق وذلك مبنا�شبة �نتخابه رئي�شا لبالده.
�آل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�ل�شمو  و�شاحب  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�لدكتور  �لرئي�س  فخامة  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  �مل�شلحة  للقو�ت 

برهم �شالح.

دخول رتل ع�صكري تركي جديد اإىل ال�صمال ال�صوري

بوتني: نهدف لن�صحاب جميع القوات الأجنبية بنهاية املطاف

•• جاكرتا - وام: 

�رتفعت ح�شيلة �شحايا �لزلز�لني �للذين �شربا جزيرة 
ما  ح�شب  قتلى   1407 �إىل  �الندوني�شية  �شوالوي�شي 

�أعلنته �إد�رة مكافحة �لكو�رث يف �ندوني�شيا.
مكافحة  �إد�رة  با�شم  �ملتحدث  نوجروهو  �شوتوبو  وقال 
�لكو�رث �م�س �أنه جرى نقل �أكرث من 2550 �شخ�شا 
ماز�ل  حني  يف  للم�شت�شفى  خطرية  باإ�شابات  م�شابني 

هناك 113 �شخ�شا يف عد�د �ملفقودين.

م�صرع 15 اإرهابيا يف مواجهة مع ال�صرطة بالعري�ض
•• العري�ش-وكاالت:

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية، �م�س �الأربعاء، مقتل 15 �إرهابياً خالل 
تبادل الإطالق �لنار بالعري�س يف �شمال �شيناء.

وك�شف م�شدر �أمني م�شوؤول �أن “معلومات وردت لقطاع �الأمن �لوطني 
عد�ئية  بعمليات  للقيام  �الإره��اب��ي��ة  �لعنا�شر  بع�س  با�شتعد�د  تفيد 
بالتز�من مع �حتفاالت �ل�شاد�س من �أكتوبر، و�أنهم يتح�شنون مبزرعة 

يف �لعري�س«.
و�أو�شح �أنه “متت مد�همة �ملزرعة وعند حماولة �لقب�س على �لعنا�شر 
�لتي تعاملت معهم  �ل�شرطة  �لنار على قو�ت  ب��ادرو� باإطالق  �الإرهابية 
“عرث بحوزتهم على كمية كبرية من  �أنه  م�شيفاً  15 منهم”،  وقتلت 
وقد مت �إخطار �لنيابة �لعامة �لتي تولت  �الأ�شلحة و�لعبو�ت �لنا�شفة”. 

�لتحقيق.

•• عوا�صم-وكاالت:

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �ل���رو����ش���ي، ف���الدمي���ري ب���وت���ني، �م�س 
�لقو�ت  �إن مو�شكو تهدف الن�شحاب جميع  �الأربعاء، 

�الأجنبية من �شوريا، مبا يف ذلك �لقو�ت �لرو�شية.
و�أ�شاف �أن وجود �لقو�ت �الأمريكية يف �شوريا ميثل 

�نتهاكاً مليثاق �الأمم �ملتحدة.
كان �لكرملني قد �نتقد تدخل �جلي�س �الأمريكي يف 
�أو  �إنه لي�س خمواًل من �الأمم �ملتحدة  �شوريا، قائاًل 

من �حلكومة �ل�شورية.
بوتني  ق��ال  مو�شكو،  يف  للطاقة  موؤمتر  يف  متحدثاً 
�إن على كافة �لقو�ت �الأجنبية مغادرة �شوريا عندما 
ما  �شوؤ�ل حول  على  ورد�ً  �لعد�ئية.  �الأعمال  تتوقف 
�أي�شاً،  �شوريا  من  للخروج  م�شتعدة  رو�شيا  كانت  �إذ� 
طلبت  �إذ�  ق��و�ت��ه��ا  �شت�شحب  رو���ش��ي��ا  �إن  ب��وت��ني  ق���ال 

وتوقع ��شتمر�ر �رتفاع �أعد�د �لقتلى و�مل�شابني.
�ىل ذلك �أكدت هيئة �إد�رة �لكو�رث يف �إندوني�شيا �إن بركان 
وقذف  �م�س  ثار  �شوالوي�شي  جزيرة  يف  �شوبوتان  جبل 
نوجروهو  �شوتوبو  وقال  كيلومرت�ت.   4 بارتفاع  رماد� 
�ملتحدث با�شم �لهيئة �إنه مل ترد تقارير فورية عن وقوع 
�لطري�ن  تهديد� حلركة  ي�شكل  ال  �لرماد  و�إن  �إ�شابات 
عند  ي��ظ��ل  ل��ل��ربك��ان  �ل��ت��اأه��ب  م�شتوى  �أن  �ىل  م�����ش��ري� 
درجة و�حدة �أقل من �ملعدل �لطبيعي مع وجود منطقة 

��شتبعاد للمو�طنني على م�شافة 4 كيلومرت�ت.

�حلكومة �ل�شورية ذلك.
ياأتي ذلك فيما دخل رتل ع�شكري تركي جديد، ليل 
�لف�شائل  �شيطرة  مناطق  �إىل  �الأرب���ع���اء،  �ل��ث��الث��اء 
تتز�من  خطوة  يف  �شوريا،  غربي  �شمال  يف  �ملعار�شة 
مع بدء �لعد �لعك�شي الإقامة منطقة عازلة يف �إدلب.

�إدلب  نقطة مر�قبة يف   12 قو�تها يف  تركيا  وتن�شر 
وحميطها، ل�شمان �اللتز�م باتفاق خف�س �لت�شعيد 
�لناجم عن حمادثات �أ�شتانا برعاية مو�شكو وطهر�ن 
حليفتي �لنظام �ل�شوري، و�أنقرة �لد�عمة للف�شائل.

ي�شلم  �أن  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �أن  ب��رتك��ي��ا  �الت���ف���اق  وي��ن��ي��ط 
�ملنطقة  يف  �لثقيل  �شالحهم  �مل��ع��ار���ش��ون  �مل��ق��ات��ل��ون 
وعلى  �أك��ت��وب��ر،  �الأول  ت�شرين   10 بحلول  �ل��ع��ازل��ة 
بحلول  منها  مت��ام��اً  “متطرفني”  �ن�شحاب  �شمان 
15 ت�شرين �الأول �أكتوبر، على �أن تتوىل قو�ت تركية 

و�شرطة رو�شية �الإ�شر�ف عليها.

�لرئي�س �الندوني�شي يتفقد عمليات �النقاذ يف مدينة بالو  )رويرتز( 

�ل�شومال.. من �برز عناوين �لدول �لفا�شلة

�لرئي�س �لعر�قي يت�شلم مهام من�شبه بينما يغادر �لرئي�س �ل�شابق فوؤ�د مع�شوم ق�شر �ل�شالم  )� ف ب(

•• بغداد-وكاالت:

�ملنتهية  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ل��م 
�ل�شلطة  م��ع�����ش��وم  ف������وؤ�د  والي���ت���ه 
�حتفال  يف  �شالح  برهم  خلليفته 
يف  �لرئا�شي  �ل�شالم  بق�شر  ر�شمي 

بغد�د �م�س �الأربعاء.
ر�شميا  ��شتقباال  �شالح  و��شُتقبل 
�لتقى  حيث  للق�شر  و�شوله  عند 

مع مع�شوم لفرتة وجيزة.
و�نتخب �لربملان �لعر�قي �ل�شيا�شي 
�لكردي �ملخ�شرم بعد �ن ��شتمرت 

حالة �جلمود �ل�شيا�شي الأ�شهر.
�لرئي�س  �لعر�قي  �لد�شتور  وميهل 
15 ي���وم���ا ل���دع���وة م��ر���ش��ح �أك���رب 
حكومة  ت�شكيل  �إىل  برملانية  كتلة 
�أن  �ختار  عاما(   58( �شالح  لكن 
�شاعتني  م��ن  �أق���ل  بعد  ذل��ك  يفعل 
من �نتخابه. حيث كلف عادل عبد 

�ملهدي لت�شكيل �حلكومة �ملقبلة، 
عاما(   76( �مل���ه���دي  ع��ب��د  و�أم�����ام 
حكومة  لت�شكيل  ي��وم��ا   30 �الآن 
للم�شادقة  �لربملان  على  وعر�شها 

عليها.

•• اليمن-وكاالت:

“�لعربية”  ق����ن����اة  م����وف����د  �أك��������د 
�الخ��ب��اري��ة جت��دد �مل��ع��ارك يف جبهة 

حلج �ليمنية.
فيما لقي عدد من عنا�شر �حلوثي 
�ل���ب���ي�������ش���اء ج����ر�ء  م�������ش���رع���ه���م يف 
مركبة  �جلي�س  مدفعية  ��شتهد�ف 
�شرق  �ملالجم  مديرية  يف  ع�شكرية 
�ملحافظة، كانت يف طريقها لتعزيز 

عنا�شر �مليلي�شيات يف �جلبهة.
جبهة  يف  �مل�����ع�����ارك  جت�������ددت  ك���م���ا 
تعز،  مبحافظة  �لر�هدة  �ل�شريجة 
�شن هجوم  �إث��ر حماولة �حلوثيني 
على مرتفعات جبلية �شيطر عليها 
�جلي�س  وك�����ان  �ل��ي��م��ن��ي.  �جل��ي�����س 
�ل���وط���ن���ي �ل���ي���م���ن���ي ق����د ن���ف���ذ عدة 
ميلي�شيات  ���ش��د  ن��وع��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات 
�لبي�شاء  حم��اف��ظ��ت��ي  يف  �حل���وث���ي 
�لقليلة  �الأي�����ام  خ���الل  و�حل���دي���دة 
�شقوط  ع����ن  �أ�����ش����ف����رت  �مل���ا����ش���ي���ة، 
ع�������ش���ر�ت �ل���ق���ت���ل���ى، ب��ي��ن��ه��م �أرب���ع���ة 
جبهة  يف  م�شرعهم  لقو�  قياديني 

قانية مبحافظة �لبي�شاء. 
على �شعيد �خر �شهل حتالف دعم 
ن��ق��ل جنلي  �ل��ي��م��ن  �ل�����ش��رع��ي��ة يف 
�لرئي�س �ل�شابق علي عبد�هلل �شالح 
و�أعلنت  �الأردن.  �إىل  ���ش��ن��ع��اء  م��ن 

للقطبني  قا�شيا  �شقوطا  �ملقبلة، 
وكرد�شتان،  ب��غ��د�د  يف  �ل�شيا�شيني 
�شخ�شيات  ل�شالح  �أب��ع��د�  �ل��ل��ذي��ن 

ت�شاحلية عابرة لالأحز�ب.
�أول  �إج�������ر�ء  م��ن��ذ  �الأوىل  ل��ل��م��رة 
�ن��ت��خ��اب��ات م���ت���ع���ددة �الأح��������ز�ب يف 
تكليف  يتم   ،2005 �لعام  �لعر�ق 
حزب  خ�������ارج  م����ن  وزر�ء  رئ���ي�������س 
�لدعوة، �ملعار�س �لتاريخي ل�شد�م 

ح�شني، لت�شكيل �حلكومة �ملقبلة.
�حلزب  �شجل  نف�شه،  �ل��وق��ت  ويف 
�لكرد�شتاين،  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي 
ك��ردي بزعامة م�شعود  �أك��رب حزب 
ب����������ارز�ين، خ�������ش���ارة ك�������ربى، بعد 
قبل  تلقاها  �لتي  �لكبرية  �ل�شربة 
ميتا،  ول��د  ��شتفتاء  بتنظيمه  ع��ام 
على ��شتقالل �الإقليم �لذي يتمتع 

بحكم ذ�تي منذ �لعام 1991.
حاول بارز�ين �شحب ب�شاط رئا�شة 
مناف�شه  حت���ت  م���ن  �جل���م���ه���وري���ة 
�لكرد�شتاين.  �ل��وط��ن��ي  �الحت�����اد 
�مل�شبوقة  �مل��ع��رك��ة غ��ري  ت��ل��ك  ل��ك��ن 
�ن���ت���ه���ت ب����ف����وز م���ر����ش���ح �الحت������اد 
�لوطني �لكرد�شتاين برهم �شالح، 

كلف عادل عبد املهدي لت�صكيل احلكومة 

برهم �صالح يت�صلم رئا�صة العراق ويتعهد بحماية وحدته

•• الفجر - خرية ال�صيباين

�لعلوم  جامعة  يف  جامعي  �أ�شتاذ 
برتر�ند  ب��ب��اري�����س،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ك��و�ح��د من  نف�شه  ف��ر���س  ب����ادي 
�لعالقات  يف  �خل������رب�ء  �أف�������ش���ل 
عن  �جلديد  كتابه  ويف  �لدولية. 
�لتو�زنات �لعاملية �جلديدة �لذي 
�جلنوب  ي��ع��ي��د  “عندما  و���ش��م��ه 
�خرت�ع �لعامل- بحث حول �لقوة 
�شفرة  ب��ف��ك  ي��ق��وم  و�ل�شعف”، 
رموز خطوط قوة �لنظام �لدويل 

�جلديد.
ن���������ش����رت جم����ل����ة الك�������ش���ربي�������س 
ح�شرية  مقتطفات  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
يلي  �ل��ه��ام فيما  �لكتاب  ه��ذ�  م��ن 

ترجمتها:
مذهاًل  �نت�شاًر�   .. �لعوملة  تكّر�س 

�صهيد و15 م�صابا فل�صطينيا 
ب��ر���ص��ا���ض الح���ت���ال 

•• غزة -وام:

فتى  �م�����������س  م���������ش����اء  �����ش���ت�������ش���ه���د 
�آخ���رون   15 و�أ���ش��ي��ب  فل�شطيني 
�الحتالل  ج���ن���ود  �إط������الق  ج�����ر�ء 
وقنابل  �ل��ر���ش��ا���س  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
ل��ل��دم��وع جتاههم  �مل�����ش��ي��ل  �ل���غ���از 
خالل م�شاركتهم يف تظاهرة )معا 
وك�شر  �ل��الج��ئ��ني  ح��ق��وق  حلماية 

�حل�شار( �شمال قطاع غزة.
و�أعلنت وز�رة �ل�شحة �لفل�شطينية 
��شت�شهاد �أحمد �شمري �أبو حبل 15 
عام جر�ء �إ�شابته بالر�أ�س من قبل 
��شتهدفت  �ل��ت��ي  �الح��ت��الل  ق���و�ت 
�إ���ش��ع��اف بقنبلة غاز  ���ش��ي��ارة  �أي�����ش��ا 

مبا�شرة عند حاجز بيت حانون .
م��ن ج��ه��ة �خ����رى �ق��ت��ح��م��ت قو�ت 
�م�س  فجر  �الإ�شر�ئيلي  �الحتالل 
خميم �المعري يف ر�م �هلل وحددت 
فل�شطينية  عائلة  منزل  قيا�شات 
 26 يف  ج��ن��دي  بقتل  �ب��ن��ه��ا  يتهم 
متهيد�  وذل�������ك   2018 م����اي����و 

لهدمه.
و�ندلعت مو�جهات �ثناء �القتحام 
�الحتالل  وق������و�ت  �ل�����ش��ب��ان  ب���ني 
�ملولوتوف  �ل�شبان  خاللها  �لقى 
و�حلجارة فيما رد �جلنود باإطالق 

حكومية،  غ��ري  ف��اع��ل��ة  الأط�����ر�ف 
دوليا،  حمتملة  فاعلة  وجميعها 
�مل�شرح  ع���ل���ى  ح�������ش���وره���ا  ي�������زد�د 
�ل��ع��امل��ي، وب��ات��ت ط��رف��ا يف جميع 

�أ�شكال �ملو�جهة و�لعد�وة بالرغم 
لقو�نني  ت��خ�����ش��ع  ال  �ن���ه���ا  م����ن 

وي�شتفاليا، وال ملنطق �لقوة.
)�لتفا�شيل �س13(

ب�����ش��د�م ح�شني  وم���ن���ذ �الإط����اح����ة 
قادته  �ل���ذي  �ل��غ��زو  2003 يف  يف 
تقا�شم  ي���ت���م  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات 
�ل�����ش��ل��ط��ة يف �ل�����ع�����ر�ق ب����ني �أك����رب 
ع��رق��ي��ة وطائفية  م��ك��ون��ات  ث��الث��ة 

يف �لبالد.
�لوزر�ء  رئي�س  من�شب  ويخ�ش�س 
رئا�شة  يتوىل  بينما  �شيعي  لعربي 
���ن���ي وي���ت���وىل  �ل�����ربمل�����ان ع����رب����ي ����شُ

�لرئا�شة كردي.

�ليمني  �أد�ئ���ه  �أث��ن��اء  �شالح  وتعهد 
بحماية وحدة �لعر�ق و�شالمته.

�شالح  ب����ره����م  �ن����ت����خ����اب  و����ش���ك���ل 
عادل  وتكليف  للجمهورية  رئي�شا 
�حلكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �مل���ه���دي  ع��ب��د 

�النقالبية،  �حل��وث��ي  ميلي�شيات 
�أنه مت �الإفر�ج عن �شالح ومدين 
عبد  علي  �ل�شابق  �لرئي�س  جنلي 
�هلل �شالح، وذكرت م�شادر �شيا�شية 
�أن عملية �الإف��ر�ج متت بناء على 
و�شاطة ُعمانية. من جهتها، �أكدت 
م�شادر مالحية يف مطار �شنعاء 
�أن طائرة تابعة  لقناة “�حلدث”، 
�ملطار  من  �أقلعت  �ملتحدة  ل��الأمم 
�شابق  وق��ت  يف  �إليه  و�شولها  بعد 
�شالح  جنلي  لنقل  وذل���ك  �م�����س، 

عّمان.  �الأردن���ي���ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 
�الإفر�ج  �مليلي�شيات  رف�شت  وق��د 
عن �لعقيد حممد حممد عبد�هلل 
�لرئي�س  ���ش��ق��ي��ق  جن����ل  ����ش���ال���ح، 
�ل�����ش��اب��ق، وع��ّف��ا���س ط����ارق �شالح 
للرئي�س  �خلا�شة  �حلر��شة  قائد 
عمان  ويف  �شقيقه.  وجنل  �ل�شابق 
�ن  �ردين  ر���ش��م��ي  م�����ش��در  �أع���ل���ن 
�ل���ط���ائ���رة �ل���ت���ي ت��ق��ل �ث���ن���ني من 
�ل�شابق  �ل��ي��م��ن��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أب���ن���اء 
�م�س  �هلل �شالح حطت  علي عبد 

�مل��ل��ك��ة علياء  م��ط��ار  �الأرب����ع����اء يف 
�لدويل جنوب عمان، لكنه �كد �ن 
�بني �شالح لن يدخال عمان و�ن 
غري  جهة  �ىل  �شتتوجه  �لطائرة 
م��ع��ل��وم��ة. وق���ال �مل�����ش��در يف بيان 
ن�شخة  بر�س  فر�ن�س  وكالة  تلقت 
علي  �ل��رئ��ي�����س  “�أبناء  �ن  م��ن��ه 
بالطائرة  توجهو�  عبد�هلل �شالح 
تر�نزيت  ع��م��ان  �ىل  �شنعاء  م��ن 
و�حدةو�شيتوجهون  ���ش��اع��ة  مل���دة 

بالطائرة �ىل دولة ثالثة«.

1407 قتلى ح�صيلة جديدة ل�صحايا زلزايل وت�صونامي اإندوني�صيا

بركان جبل �صوبوتان يقذف رمادا بارتفاع 4 كيلومرتات!

»عندما يعيد اجلنوب اخرتاع العامل«:

العوملة... اأو َثاأْر �صعاف الفاعلني!

يقبل  الفرن�صي  الرئي�ض 
الداخلية وزي���ر  ا�صتقالة 

•• باري�ش-وام:

�م�س  �لفرن�شية  �لرئا�شة  �أعلنت 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  �لرئي�س  �أن 
�لد�خلية  وزي����ر  ����ش��ت��ق��ال��ة  ق��ب��ل 
قدمها  بعدما  ك��ول��وم��ب  ج���ري�ر 

�إليه لليوم �لثاين على �لتو�يل.
�إن  ب���ي���ان  �ل���رئ���ا����ش���ة يف  وق����ال����ت 
م���اك���رون ق��ب��ل ����ش��ت��ق��ال��ة جري�ر 
رئي�س  م����ن  وط����ل����ب  ك���ول���وم���ب 
بالوكالة  حقيبته  ت��ويل  �ل���وزر�ء 

بانتظار تعيني خلف له.

مواقــيت ال�صالة
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ج��دي��دة  ا����ص���ت���ق���الت   4
ت���ه���ز »ن�������داء ت��ون�����ض«

•• تون�ش-وكاالت:

ن�����و�ب م���ن ك��ت��ل��ة حزب   4 �أع���ل���ن 
قائد  �لباجي  �لتون�شي،  �لرئي�س 
�م�س،  تون�س”،  “ند�ء  �ل�شب�شي، 
�ن�شحابهم م��ن �حل���زب، وذل��ك يف 
يتعر�س  ��شتقاالت  موجة  �أح��دث 
ل��ه��ا �حل���زب �حل��اك��م �ل���ذي ي�شري 
�مل�شهد  يف  م��وق��ع��ه  ف���ق���د�ن  ن��ح��و 
�لنو�ب  وق���ال  �حل���ايل.  �ل�شيا�شي 
�مل�شتقيلون يف بيان �إن قر�رهم جاء 
�الأحادية  �لت�شيري  لطرق  “رف�شاً 
�لكتلة  �جل��ان��ب م��ن ط��رف رئي�س 
���ش��ف��ي��ان ط���وب���ال، �ل��ت��ي ن��ت��ج عنها 
د�خل  �حل��زب  كتلة  فاعلية  �شعف 
�ل����ربمل����ان، وق��ل�����س ح��ظ��وظ��ه��ا يف 
باملقارنة  �ل�شيا�شي،  �مل�شهد  ت�شدر 
�النتخابات  نتائج  �أف��رزت��ه  م��ا  م��ع 

�لت�شريعية �شنة 2014«.
تون�س  ن��د�ء  كتلة  ترتيب  وتر�جع 
حتتل  �أ���ش��ب��ح��ت  �إذ  �ل����ربمل����ان،  يف 
خلف  نائباً،  ب�43  �لثالثة  �ملرتبة 
�لنه�شة  ح���رك���ة  ك��ت��ل��ة  م����ن  ك����ل 
�لرتتيب  تت�شدر  �لتي  �ملتما�شكة 
�الئتالف  وك��ت��ل��ة  م��ق��ع��د�ً،  ب�68 
�مل�شاندة  �لن�شاأة  حديثة  �لوطني 
�ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  لرئي�س 
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اأخبـار الإمـارات

جمعية املعلمني تنظم موؤمتر التعليم وامل�صتقبل اليوم
•• عجمان -وام:

تنظم جمعية �ملعلمني �ليوم موؤمترها �ل�شنوي “�لتعليم و�مل�شتقبل” 
�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �لدكتور  �ل�شمو  �شاحب  برعاية 
ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة �لرئي�س �لفخري للجمعية تز�منا 

مع يوم �ملعلم �لعاملي �لذي ي�شادف 5 �أكتوبر من كل عام .
يعقد �ملوؤمتر حتت عنو�ن “جتارب ملهمة” يف فندق �شري�تون �ل�شارقة 

بح�شور �شخ�شيات مهمة وخرب�ء وتربويني ومعلمني.
و�أفادت �شعادة �شريفة مو�شى رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية �أن فعاليات 

�ملوؤمتر تركز على مناق�شة �أهم �لق�شايا �خلا�شة باملعلمني يف �مليد�ن 
�ملجتمع  يف  ومكانتهم  دوره���م  وتع��زيز  ت�����مكينهم  و�ش�����بل  �ل��رتب��وي 
وت��ذل��ي��ل ك��اف��ة �مل��ع��وق��ات و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى �أد�ء مهامهم 
�ال�شتفادة  كيفية  ع��ن  ف�شال  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال  بناء  نحو  وو�جباتهم 
�لتعليم  م�شرية  يف  �لتكنولوجيا  و�ل��ت��ط��ور  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  م��ن 
و�لتعلم لبناء �أجيال قادرة على مو�جهة �لتحديات ومو�كبة متغري�ت 

�مل�شتقبل.
“ �لذكاء  �الأول  رئي�شني  حم��وري��ن  على  قائم  �مل��وؤمت��ر  �ن  و�و���ش��ح��ت 
ي��رك��ز على  �ل���ث���اين  �مل���ح���ور  �لتعليم” �م���ا  �ال���ش��ط��ن��اع��ي وم�����ش��ت��ق��ب��ل 

��شتعر��س �لتجارب �مللهمة يف �مليد�ن �لرتبوي، �لتي قدمها �ملعلمني 
تاأثريها  وم��دى  �لتدري�س  �شلك  يف  عملهم  ف��رتة  خ��الل  و�لرتبويني 

�لتطويري يف �لعملية �لتعليمية وخمرجات �لتعليم.
ت��ع��زي��ز تبادل  �إىل  ي��ه��دف  �مل��وؤمت��ر يف دورت����ه �حل��ال��ي��ة  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
�لتعليم  �الإيجابية نحو  �خلرب�ت بني �لرتبويني لتطوير �الجتاهات 
�لتعليمية  و�مل�شاريع  و�مل��ب��ادر�ت  �ل��روؤى  على  �ل�شوء  وت�شليط  �ملتميز 
�لقدير  �ل��دور  عن  ف�شال  �لتعليم  قطاع  خمرجات  رف��ع  �إىل  �لر�مية 

�لذي يقوم به �ملعلم وم�شاهمته يف خدمة �ملجتمع.
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لفعالة  �ملمار�شات  �أف�شل  ي�شتعر�س  �ملوؤمتر  �أن  و�ك��دت 

�شانحة  فر�شة  وه��ن��اك  و�الإق��ل��ي��م��ي  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �لتعليمية 
�ل�����دول �خلليجية  �مل��ع��ل��م��ني م���ن  ب���اإخ���و�ن���ه���م  ل��ل��م��ع��ل��م��ني ل��الل��ت��ق��اء 
وم��ن �الإم�����ار�ت ل��ط��رح �أف�����ش��ل م��ا لديهم م��ن م��و���ش��وع��ات ذ�ت �شلة 
من  �ملزيد  لتحقيق  �لناجحة  �لرتبوية  و�لطر�ئق  �لتعليمية  باملناهج 
�لتطوير �مل�ش�����تمر م������ما �شين������عك�س �إيج������ابا على م�������شتوى ط������البنا 

وم���د�ر�شنا.
ل��ت��ط��وي��ر �لعملية  �ل��رتب��وي��ة  �مل��ق��رتح��ات  �أه����م  �إىل ط���رح  ب��االإ���ش��اف��ة 
�لتعليمية على م�شتوى �ملنطقة .. وت�شم قائمة �ملتحدثني يف �ملوؤمتر 

نخبة من �خلرب�ء وروؤ�شاء �جلامعات و�لرتبويني.

حممد بن را�صد ي�صدر قانونًا بتعديل بع�ض اأحكام القانون التنظيمي ل�صلطة دبي للخدمات املالية
•• دبي-وام: 

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي 
ل�شلطة  �لتنظيمي  �لقانون  �أح��ك��ام  بع�س  لتعديل   2018 ل�شنة   6 رق��م 
دبي للخدمات �ملالية بهدف تعزيز جهود مكافحة غ�شل �الأم��و�ل ومتويل 
 29 ت��اري��خ  �ع��ت��ب��ار� م��ن  ن��اف��ذة  �لتعديالت  �أن ت�شبح ه��ذه  �الره����اب، على 

�أكتوبر 2018.
وتتبع �لتعديالت �جلديدة تقييما ذ�تيا الإطار عمل مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�لتي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  �ملقبل  �ملتبادل  للتقييم  �الع��د�د  يف 

�شتقوم به جمموعة �لعمل �ملايل فاتف يف �لعام 2019 .
كما �شينتج عن هذه �لتعديالت حت�شينات يف نظام مكافحة غ�شل �الأمو�ل 
ومتويل �الإرهاب، مبا يدعم �ملو�ءمة �مل�شتمرة لنظام مركز دبي �ملايل �لعاملي 
مع تو�شيات جمموعة �لعمل �ملايل فاتف. وت�شمل �لتعديالت حتديث نهج 
و�ملهن  �الأع��م��ال  على  و�الإ���ش��ر�ف  ت�شجيل  �ملالية يف  للخدمات  دب��ي  �شلطة 

غري �ملالية �ملحددة، وحظر �لقيام باأي من هذه �الأن�شطة يف �أو من مركز 
دبي �ملايل �لعاملي من دون �لت�شجيل مع �شلطة دبي للخدمات �ملالية. كما 
�شلطة  �شيمكن  �ل��ذي  �لرقابي،  �لنظام  يف  حت�شينات  �لتعديالت  تت�شمن 
و�ملهن  �الأع��م��ال  من  �لت�شجيل  �شحب  �أو  تعليق  من  �ملالية  للخدمات  دب��ي 
�أي  �أو  �لقو�عد  �أو  للقو�نني  بخروقات  قامت  �ملحددة، يف حال  �ملالية  غري 

ت�شريعات �أخرى ذ�ت عالقة مبكافحة غ�شل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب.
ول�شمان �النتقال �ل�شل�س لالأعمال و�ملهن غري �ملالية �ملحددة �لقائمة يف 
مركز دبي �ملايل �لعاملي �إىل �لنظام �جلديد، �أو�شحت �شلطة دبي للخدمات 
�ملالية �أن �لرتتيبات �النتقالية �شتحدث يف غ�شون ثالثة �أ�شهر من تاريخ 
دخول �لقانون حيز �لتنفيذ .. وت�شمل هذه �الجر�ء�ت تاأكيد هوية موظف 
و�مل�شتفيدين  �لعليا  �الإد�رة  ح��ول  ومعلومات  �الأم���و�ل،  غ�شل  عن  �الإب���الغ 

�حلقيقيني.
وتت�شمن �لتعديالت كذلك تعزيز �لنهج �لتنظيمي ل�شلطة دبي للخدمات 
�ملالية حول كيفية قيام �ل�شركات بالعناية �لو�جبة جتاه �لعمالء ل�شمان 
�شلطة  �ع���دت  كما  ف��ات��ف.  �مل���ايل  �لعمل  جمموعة  تو�شيات  م��ع  �ت�شاقها 

وتعالج  �لت�شاوؤالت  بع�س  عن  �الإجابة  ت�شمل  وثيقة  �ملالية  للخدمات  دبي 
 118 �لت�شاور  ورقتي  �إىل  ��شتجابة  �ملطروحة،  �ال�شتف�شار�ت  �أك��رث  فيها 
و120 �للتني طرحتا �لتعديالت �مل�شار �إليها. وبهذه �ملنا�شبة، قال بر�يان 
ترى   « �ملالية:  للخدمات  دب��ي  ل�شلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شتايروولت، 
�شلطة دبي للخدمات �ملالية �أن هذه �لتعديالت ت�شكل خطوة هامة يف تعزيز 
نظام مكافحة غ�شل �الأمو�ل ومكافحة متويل �الإرهاب و�شتحدث حت�شينا 
.. معترب�  �ملحددة  �ملالية  و�ملهن غري  �الأعمال  على  �الإ�شر�فية  �لرقابة  يف 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  تطور  تخدم  منا�شبة  تغيري�ت  �لتعديالت  ه��ذه 
لال�شتمر�ر يف دعم مكانته كمركز مايل ر�ئد يف �ملنطقة يجذب �ل�شركات 
�لعاملية وللم�شاهمة يف �لتقييم �ملتبادل �ملقبل لدولة �الإمار�ت �لتي �شتقوم 

به جمموعة �لعمل �ملايل فاتف.« 
يتعلق  فيما  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  دب���ي  �شلطة  �أع��م��ال  �شت�شتمر   « و�أ����ش���اف: 
مع  تو�فقها  ل�شمان  �الإره���اب  متويل  ومكافحة  �الأم���و�ل  غ�شل  مبكافحة 
�لتح�شينات  من  �ملزيد  هناك  يكون  �أن  ونتوقع  �لدولية  �ملمار�شات  �أف�شل 

على نظامنا بينما تكمل دولة �الإمار�ت من �الإعد�د للتقييم �ملتبادل«. 

يذكر �أن كافة �لتعديالت على قانون مركز دبي �ملايل �لعاملي �ملذكورة �أعاله 
و�لتعديالت ذ�ت �ل�شلة على قو�عد �شلطة دبي للخدمات �ملالية �شت�شبح 
ن��اف��ذة �ب��ت��د�ء م��ن ي��وم 29 �أك��ت��وب��ر 2018 ومي��ك��ن �الط���الع عليها على 
http:// :لتايل� �لر�بط  �ملالية من خالل  موقع �شلطة دبي للخدمات 
www.dfsa.ae/MediaRelease/News/Notice-
of-Amendments-to-Legislati on-/6/ <http://
www.dfsa.ae/MediaRelease/News/Notice-of-

.</Amendments-to-Legislat ion-/6
كما ميكن �الطالع على �الإجابات �لتي �عدتها �شلطة دبي للخدمات �ملالية 
https://www.dfsa. :الأكرث �ال�شتف�شار�ت �ملطروحة عرب �لر�بط
ae/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f51814ed-
-7c9643b396e8 <https://  9190-f99e-4479
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حمدان بن زايد يوجه باإطاق ا�صم مبارك بن قران املن�صوري على جمل�ض مدينة غياثي ويلتقي املواطنني
•• الظفرة -وام: 

�حلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  وج��ه 
�لظفرة باإطالق �إ�شم مبارك بن قر�ن �ملن�شوري رحمه �هلل على جمل�س 

مدينة غياثي �جلديد مبنطقة �لظفرة.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارة �شموه للمجل�س �لتقى خاللها ع��دد� من رو�ده 

و�أعيان و�أهايل منطقة �لظفرة.
وتبادل �شموه مع �حل�شور �الأحاديث �لودية �لتي تعك�س حر�س �لقيادة 
�حلكيمة على �لتو��شل مع �ملو�طنني وتلم�س �حتياجاتهم وتوؤكد عمق 

�لرو�بط �لتي جتمع �لقيادة بال�شعب.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ودعم �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 

للقو�ت �مل�شلحة الإن�شاء مثل هذه �ملجال�س و�إحيائها وتفعيل دورها.
�إط��الق ��شم مبارك بن قر�ن �ملن�شوري رحمه �هلل  و�أِ�شار �شموه �ىل �ن 
�لر�شيدة  قيادتنا  وتقدير� من  تثمينا  ياأتي  غياثي  على جمل�س مدينة 
يعمل من  �ل���ذي ظ��ل ط���و�ل حياته  �ملخل�شني  �ل��دول��ة  رج���االت  الأح���د 
�لن�شح  �لتنمية و�إ�شد�ء  �أجل خدمة �لوطن و�إعالء �شاأنه وبناء م�شرية 
كان  حيث  لالأبناء  �ل�شاحلة  و�لتن�شئة  �ملعا�شرة  لالأجيال  و�لتوجيه 

موؤ�ش�س  ر�فقت  �لتي  �لرفيعة  �لوطنية  �ل�شخ�شيات  �إح��دى  �هلل  رحمه 
�ل�شند  ل�شنو�ت طويلة فكان  ز�يد طيب �هلل ثر�ه  �ل�شيخ  �لو�لد  �لدولة 

و�الأخ و�ل�شديق �لويف له ومل�شريته.
�لتو��شل  ت��ع��زز  �شنوية  ملتقيات  ت��ع��د  �مل��ج��ال�����س  ه���ذه  �إن  ���ش��م��وه  وق���ال 
�الجتماعي و�للقاء�ت بني �أفر�د �ملجتمع وتر�ّشخ �لقيم و�لروح �الأ�شيلة 
الأبناء �لدولة ..م�شري� �شموه �إىل �أّن هذه �ملجال�س ت�شّكل كذلك مري�ثا 

�أ�شياًل متو�رثا عن �آبائنا و�أجد�دنا وننظر �إليه بكّل �العتز�ز و�لفخر.
من جانبهم عرب �أهايل مدينة غياثي عن �شعادتهم بهذه �لزيارة �لكرمية 
م�شيدين بالتطور �لكبري �لذي ت�شهده منطقة �لظفرة باإ�شر�ف مبا�شر 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان موؤكدين �أن �لتطور �ل�شامل 
يف ربوع منطقة �لظفرة هو �متد�د طبيعي لفكر �لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه م�شتذكرين مناقبه 
خمتلف  يف  �خل�شر�ء  �لرقعة  تعزيز  يف  ودوره  حكمته  وعميق  وروؤي��ت��ه 

�أنحاء �لبالد.
ح�شر �للقاء �شعادة �شلطان خلفان �لرميثي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم 
رئي�س  �شمو  م�شت�شار  بو�شهاب  حمد  عي�شى  و�شعادة  �لظفرة  منطقة  يف 
مدير  �لظاهري  مطر  �حمد  و�شعادة  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل  هيئة 
مكتب ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة وعدد من كبار �مل�شوؤولني و�أعيان 

�ملنطقة.

رئي�صة مالطا تزور جامع ال�صيخ زايد الكبري
•• ابوظبي-وام:

و�لوفد   ، رئي�شة جمهورية مالطا  بريكا  لويز كولريو  ز�رت فخامة ماري 
زيارتها  �شمن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  جامع  �م�س  لها،  �مل��ر�ف��ق 

للدولة.
له  �ملغفور  �شريح  بزيارة  �جلولة  لها  �ملر�فق  و�لوفد  فخامتها  و��شتهلت 
�لذي  ونهجه �حلكيم  �إرث��ه  نهيان م�شتذكرين  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�أ�شهم يف تعزيز �لثقافة و�لت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شالم بني خمتلف �شعوب 

�لعامل.
�لعبيديل  يو�شف  �لدكتور  �شعادة  ير�فقها  لها  �ملر�فق  و�لوفد  جتولت  ثم 
و�أروقته  ق��اع��ات �جل��ام��ع  �لكبري يف  ز�ي���د  �ل�شيخ  م��دي��ر ع��ام م��رك��ز ج��ام��ع 
�خلارجية وتعرفت من خالل �أحد �الأخ�شائيني �لثقافيني يف �جلامع على 
و�لدور  و�النفتاح  و�لت�شامح  للتعاي�س  �لد�عية  �حل�شارية  �جلامع  ر�شالة 
�لكبري �لذي يقوم به مركز جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري يف �لتعريف بالثقافة 
�لثقافات  خمتلف  بني  �حل�شاري  �لتو��شل  وتعزيز  �ل�شمحة،  �الإ�شالمية 
و�ل�شعوب حول �لعامل، باالإ�شافة �إىل �لتعرف على جماليات �جلامع وبديع 
فنون �لعمارة �الإ�شالمية �لتي جتلت بو�شوح يف جميع زو�ي��اه وما يحويه 

من مقتنيات فريدة، �إ�شافة �إىل تاريخ تاأ�شي�س �ل�شرح �لكبري.
ويف ختام �لزيارة �أهدى مدير عام �ملركز فخامة �لرئي�شة ماري لويز كولريو 
�إ���ش��د�ر�ت مركز جامع  �أح��د  ن��ور«  م��ن  » ف�شاء�ت  كتاب  م��ن  ن�شخة  بريكا 
�ل�شيخ ز�يد �لكبري �لذي ي�شم عدد� من �للقطات و�ل�شور �خلا�شة بجائزة 
وتربز  �شنويا  �ملركز  ينظمها  �لتي  �ل�شوئي،  للت�شوير  نور«  من  »ف�شاء�ت 
جماليات �لعمارة �الإ�شالمية يف �جلامع، باالإ�شافة �إىل �إهد�ئها ن�شخة من 
�الإ�شالمي، مبا  �لتاريخ  تاريخ �جلو�مع يف  يتناول  �لذي  »بيوت �هلل«  كتاب 

فيها جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري.
�لرئا�شة، يحظى  �لتابع لوز�رة �شوؤون  �لكبري،  �ل�شيخ ز�يد  �أن جامع  يذكر 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  ومتابعة  برعاية 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة .، وتاأ�ش�س �ملركز ليكون نو�ة للحركة 
�لقيمة  م��ن  �ن��ط��الق��ا  �جل��ام��ع،  ح���ول  تتمحور  �ل��ت��ي  و�ل��ف��ك��ري��ة  �لثقافية 
�لثقافية و�لوطنية �لتي تعرب عن �ملفاهيم و�لقيم �لتي ر�شخها �ملغفور له 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، تلك �لقيم �ملتجذرة يف �لوجد�ن و�لوعي، 

و�لتي ت�شكل �متد�د� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة من تعاليم ديننا �حلنيف.

من�صور بن زايد ي�صتقبل رئي�صة جمهورية مالطا
•• اأبوظبي -وام:

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
فخامة  �م�س  �لرئا�شة  بق�شر  مكتبه  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء 

ماري لويز كولريو بريكا رئي�شة جمهورية مالطا و�لوفد �ملر�فق.
ج��رى خ��الل �ل��ل��ق��اء ��شتعر��س ع��الق��ات �ل��ت��ع��اون ب��ني دول���ة �الإم����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة م��ال��ط��ا يف خمتلف �مل��ج��االت ال���ش��ّي��م��ا يف 
�لقطاعات �القت�شادية و�ال�شتثمارية و�شبل تطويرها مبا يحّقق �مل�شالح 
�مل�شرتكة بني �لبلدينْن �ل�شديقنينْ �إىل جانب تبادل وجهات �لنظر حول 

عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �ل��ط��اي��ر  ب��ن حميد  م��ع��ايل عبيد  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�ملجل�س  ل�شوؤون  �لعام  �الأمني  �ملدفع  و معايل حمد عبد�لرحمن  �ملالية 
�الأعلى لالحتاد يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة ومعايل مبارك ر��شد �ملن�شوري 
يف  �مل�شت�شار  �ملزروعي  حممد  فار�س  ومعايل  �ملركزي  �مل�شرف  حمافظ 

وز�رة �شوؤون �لرئا�شة.

ال�صارقة ت�صارك يف منتدى 
اجلوائز العربية بالريا�ض

•• ال�صارقة-وام: 

ت�شارك د�ئرة �لثقافة بال�شارقة يف 
�أعمال “منتدى �جلو�ئز �لعربية” 
�لذي بد�أ �م�س يف مدينة �لريا�س 
�ل�شعودية  �ل���ع���رب���ي���ة  ب���امل���م���ل���ك���ة 
جلائزة  �ل��ع��ام��ة  �الأم���ان���ة  وتنظمه 
�شعادة عبد�هلل  وقال  �مللك في�شل. 
حم���م���د �ل���ع���وي�������س رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
�جلو�ئز  �ن  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �ل��ث��ق��اف��ة 
�ل�شارقة  ج���ائ���زة  وم��ن��ه��ا  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل�شارقة  و جائزة  �لعربية  للثقافة 
�ل���ع���رب���ي وج����ائ����زة �مللك  ل����الإب����د�ع 
�ملختلفة  �لعربية  و�جلو�ئز  في�شل 
حتفيز  يف  و����ش��ح  ب�شكل  ت�شهم   ..
�مل�شرية �لعلمية و ت�شجيع �ملفكرين 
�لعربية  �الأم��ة  �أبناء  �لعلماء من  و 
�ملتنوعة.  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل���ج���االت  يف 
ي�شتمر  �ل����ذي  �مل��ن��ت��دى  ويت�شمن 
ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني ن��دوت��ني حول 
�ل���ن���دوة �الأوىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �جل���و�ئ���ز 
تتحدث عن �أثر �جلو�ئز يف �حلر�ك 
�لعربي  �لعامل  و�لعلمي يف  �لثقايف 
على  �ل�شوء  تلقي  �لثانية  و�لندوة 
للجو�ئز حلائزيها  �ملبا�شر  �لتاأثري 

يف م�شريتهم �لعلمية و�الإبد�عية.
�ملنتدى  هام�س  على  �شيعقد  كما 
للتعرف  �جلو�ئز  مل�شوؤويل  �جتماع 
و�آليات عمل �جلو�ئز  �ملعايري  على 
بينها  �مل�شرتك  و�لقو��شم  �لعربية 
ب��ه��دف تبادل  و�أوج������ه �الخ���ت���الف 

�خلرب�ت و�لتجارب �ملتباينة.

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرتني لل�صائحني يف يوم امل�صنني
•• اأبوظبي-وام:

نفذت �شرطة �أبوظبي ، مبادرتي “�أنتم ما�شينا حا�شرنا 
من  �ل�����ش��ن  ك��ب��ار  خل��دم��ة  نحيا”،  “بكم  و  م�شتقبلنا” 
 ، للم�شنني  �ل���دويل  باليوم  �الحتفال  �شمن  �ل�شائحني 

وتنفيذ�ً ال�شرت�تيجية عام ز�يد 2018.
ورك����زت �مل���ب���ادرة �الأوىل، ع��ل��ى ت��وزي��ع ���ش��الل ه��د�ي��ا من 
و�لتمر على نزالء �لفنادق و�ملنتجعات  و�لع�شل  “�لقهوة 
�ل�شياحية باأبوظبي. �أما �ملبادرة �لثانية، فتمحورت حول 
�ل�شائحني  على  �ل��ب��اردة  و�لع�شائر  �ل�شرب  مياه  توزيع 

�ل��ذي��ن مي��ار���ش��ون �الأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�حل��ي��ات��ي��ة يف 
�لوجهات �ل�شياحية . وقال �لعقيد عمر�ن �أحمد �ملزروعي، 
مدير مديرية �لتحريات و�لتحقيقات �جلنائية باالإنابة 
�ل�شرطة  ق�شم  م��ب��ادر�ت  �أن  �جل��ن��ائ��ي:  �الأم���ن  ق��ط��اع  يف 
�أبوظبي  �شرطة  ��شرت�تيجية  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �ل�شياحية 
�ملنا�شبات  وم��و�ك��ب��ة  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  قيم  لتعزيز 
�لعاملية باأن�شطة وبر�مج، حتقق �لغايات �لنبيلة و�ل�شعيدة 
للم�شتهدفني. وذكر �لر�ئد ر��شد حممد �ملهريي، رئي�س 
�ملبادرتني  �أن  “�ملديرية”،  يف  �ل�شياحية  �ل�شرطة  ق�شم 

تركز�ن على تعزيز قيم �لوفاء لت�شحيات كبار �ل�شن .
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات حتتفل ب�اليوم العاملي للمعلمني

•• اأبوظبي-وام:

 5 �جلمعة  ي�شادف  �ل��ذي  للمعلمني«،  �لعاملي  ب�»�ليوم  �الإم���ار�ت  حتتفل 
�أجيال  بناء  يف  ل��دوره��م  و�شعبي  ر�شمي  تقدير  و�شط  �جل���اري،  �أك��ت��وب��ر 

�مل�شتقبل وتر�شيخ �ملعارف و�لقيم �الأخالقية يف �ملجتمع.
و�أعلنت �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �حلكومية و�خلا�شة عن �إقامة 
ر�شالتهم  على  و�شكرهم  �ملعلمني  لتكرمي  متنوعة  ومنا�شط  فعاليات 
�أجيال موؤهلة ت�شاهم بفعالية  �لعلم و�ملعرفة وتخريج  ن�شر  �ل�شامية يف 

يف �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة.
وتويل دولة �الإمار�ت �هتماماً كبري�ً بتوفري �أ�شكال �لدعم و�لرعاية كافة 

و�أحد  �لعقول  بناء  �ملحوري يف  �ل��دور  و�أ�شحاب  �لقدوة  فهم  للمعلمني، 
�أهم �ملو�رد �لتعليمية �لقادرة على تر�شيخ منظومة تعليمية متميزة.

�ملبادر�ت  ز�ي��د الأف�شل معلم خليجي” �إح��دى  “جائزة حممد بن  وتعد 
وذل��ك ترجمة   ،2017 �أبريل  �الإم���ار�ت يف  دول��ة  �أطلقتها  �لتي  �لر�ئدة 
وتكري�س  �ملعلم  على  �ل�شوء  ت�شليط  ب�شرورة  �حلكيمة  �لقيادة  لروؤية 
�أف�شل �ملمار�شات لدعمه، �نطالقا من قناعة ر��شخة باأن تطوير �لتعليم 

يبد�أ من �ملعلم.
كبري�ً  �هتماماً  وتعك�س  حديثة  تربوية  فل�شفة  �جل��ائ��زة  ه��ذه  وجت�شد 
ومتنامياً من قبل �لقيادة �لر�شيدة يف �إك�شاب �لتعليم يف �الإمار�ت خا�شة 

ويف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي عامة �لزخم �ملطلوب.

معلمني«   6 ل�»�أف�شل  دره��م  ماليني   6 قدرها  مكافاأة  �جلائزة  وتر�شد 
على  معلماً   30 �أف�شل  �شيح�شل  كما  معلم،  لكل  دره��م  مليون  ب��و�ق��ع 
�لعاملية  �لتعليمية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��الط��الع  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت 

و�ال�شتفادة منها.
2016 منتدى �ملعلمني �لدويل »قدوة«  وت�شت�شيف �الإم��ار�ت منذ عام 
�لذي ي�شتهدف متكني �ملعلمني ودعم م�شريتهم �ملهنية وتقدير ر�شالتهم 
�لنبيلة من خالل ��شت�شافة معلمني وخرب�ء ورو�د يف قطاع �لتعليم من 
�مل�شتقبل  معلمي  تلهم  �لتي  و�ل��روؤى  �لتجارب  لتبادل  �لعامل  �أنحاء  كل 

وترتقي مب�شرية �لتعليم. 
وت�شعى وز�رة �لرتبية و�لتعليم �إىل ت�شجيع �ملعلم ومتكينه، عرب توفري 

خمتلف �الإمكانات �لتي تتيح له دور�ً �أكرث فعالية يف �أد�ء ر�شالته �لتعليمية 
على �أكمل وجه ومبا ميهد �لطريق ملدر�شة �إمار�تية متطورة، وي�شب يف 

�ملح�شلة �لنهائية يف حتقيق خمرجات تعليمية ملبية للطموحات.
�ملعلم �شريكا حقيقا يف و�شع وحتديث خمتلف خطط و�شيا�شاتها  وبات 
�لتعليمية، وذلك من خالل �إعطائه دور�ً �أكرب يف ر�شم مالمح �لتعليم يف 
�لدولة، حيث يزخر �مليد�ن �لرتبوي بكفاء�ت قادرة على حتقيق �الأهد�ف 
�ملناف�شة يف  �الإمار�تية كنموذج عاملي قادر على  �ملدر�شة  و�إب��ر�ز  �ملن�شودة، 
�شياق توجهات �الإم��ار�ت نحو �لريادة �لعاملية يف �شتى �ملجاالت، ويف هذ� 
�الجتاه مت �إن�شاء جمل�س للمعلمني يتكون من خرية �ملعلمني يف �لدولة، 

و�لذي �أ�شهم ب�شكل فعال يف و�شع مبادر�ت تعليمية هادفة.

افتتح فعاليات » امللتقى الأول للم�صنني« مبوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية

هزاع بن زايد: امل�صنون هم منبع احلكمة وينبوع التجربة واجل�صر احلي الذي يربط الأجيال برتاثهم وتاريخهم 
•• اأبوظبي-وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
موؤ�ش�شة  تنظمه  �ل��ذي   « للم�شنني  �الأول  �مللتقى   « فعاليات  �أبوظبي  الإم��ارة 
�الحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برعاية  �الأ�شرية  �لتنمية 
�الأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
وذلك  نه�شتنا«  و�أبطال  �شندنا  »�أنتم  �شعار  حتت  �الأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للم�شنني يف �لفرع �لتابع للموؤ�ش�شة مركز �أبوظبي.
وكان يف ��شتقبال �شموه معايل �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي رئي�س د�ئرة 
ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لرميثي  �للو�ء حممد خلفان  ومعايل  �ملجتمع  تنمية 
�الأ�شرية و�شعادة جرب حممد  �لتنمية  �أمناء موؤ�ش�شة  �أبوظبي ع�شو جمل�س 
غامن �ل�شويدي مدير عام ديو�ن ويل عهد �أبوظبي نائب رئي�س جمل�س �أمناء 
موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية و�شعادة مرمي حممد �لرميثي مدير عام موؤ�ش�شة 

�لتنمية �الأ�شرية ومدر�ء �لدو�ئر فيها.
  وخالل جولته يف �أرجاء �ملعر�س �لذي نظم بهذه �ملنا�شبة �طلع �شمو �ل�شيخ 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان على �خلدمات �لتي تقدمها موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية 
�ل�شوء  يلقي  �ل��ذي  �الجتماعي  �الأ���ش��رة  جمل�س  م��ب��ادرة  ومنها  �ل�شن  لكبار 
م�شاركتهم  فر�س  وتوفري  �ل�شن  كبار  طاقات  ��شتثمار  تعزيز  مو�شوع  على 
�ملجتمعية لتح�شني �لو�شع �لنف�شي و�ل�شحي لهم حيث �شارك يف �ملجل�س يوم 
�الفتتاح عدد من �مل�شنني �لذين تبادلو� مع �شموه �أطر�ف �حلديث ورحبو� 

بزيارته و�شط فرحة كبرية تغمر �لقلوب .
كما �طلع �شموه على مبادرة » �ق��ر�أ يل » �لهادفة �إىل ت�شجيع �لقر�ءة لكبار 
�ل�شن وذلك من �أجل �إ�شغال �أوقات فر�غهم وتعزيز �لذ�كرة لديهم وتقريب 
�مل��ع��رف��ة �إل��ي��ه��م وخ��ل��ق ح���و�ر ب��ني �الأج���ي���ال م��ن خ���الل �ل���ق���ر�ءة �إ���ش��اف��ة �إىل 
�الأف��ر�د حيث  لدى  �لقر�ءة  �شلوكيات  تغيري  و�ملجتمع يف  �الأ�شرة  دور  تعزيز 
�أبو  علي  و�ل��رو�ئ��ي  للكاتب  �الأخالقية«  �ل�شخ�شية  »ز�ي��د  كتاب  ق��ر�ءة  متت 
�ملوؤ�ش�س  �لري�س و�لذي ناق�س �جلو�نب �الإن�شانية و�لثقافية ل�شخ�شية �الأب 
�آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه » وقيمه �لنبيلة ومبادئه  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
وحكمته و�إلهامه و�شربه وعزميته وقيادته �لنرية �لتي ركزت على �الإن�شانية 

و�ل�شماحة و�ل�شالم و�لوئام.   وقام �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان �أي�شا 
�ل��د�ر« �لذي ي�شلط �ل�شوء على  بجولة يف معر�س مو�هب و�إبد�عات »بركة 
�الأعمال �الإبد�عية و�لرت�ثية لكبار �ل�شن كامل�شغوالت �ليدوية و�حلرفية �لتي 
ت�شاهم يف ��شتد�مة ن�شاطهم و�إ�شغال �أوقات فر�غهم و�ال�شتفادة من خرب�تهم 

�ملهنية �ملرت�كمة عرب �ل�شنني.
�إطالق �مللتقى �الأول للم�شنني بالتز�من مع �ليوم �لعاملي   « �إن    وقال �شموه 
للم�شنني بادرة �إيجابية تعك�س حجم �هتمام قيادة �لدولة ورعايتها لكافة فئات 
�ملجتمع، و�مل�شنون هم منبع �حلكمة وينبوع �لتجربة وهم �جل�شر �حلي �لذي 
يربط �الأجيال برت�ثهم وتاريخهم ومينحهم �لد�فع للحفاظ على �الإجناز�ت 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  بال�شكر  �شموه  متوجها  وتطويرها«، 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة للدعم 
�لكبري �لذي يوليه لكبار �ل�شن يف �ملجتمع، وتوجيهه �لد�ئم باإطالق �ملبادر�ت 
بنت  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  و�إىل  �لتنمية،  دوره��م وم�شاهمتهم يف  تعزز  �لتي 
�إىل  �لهادفة  �ملهمة  �لفعاليات  ه��ذه  ملثل  رعايتها  على  �الإم���ار�ت«  »�أم  مبارك 

تر�شيخ �لرت�بط �الجتماعي.
تهدف  �لتي  �الأج��ي��ال  ح��و�ر  ور�شة  �شموه جانبا من  �آخ��ر ح�شر    من جانب 
�ملعارف  نقل  يتم من خاللها  �الأج��ي��ال  �إتاحة م�شاحات من �حل��و�ر بني  �إىل 
�لهوية  تعزيز  �إىل  تهدف  كما  لل�شباب  �ل�شن  كبار  من  �حلياتية  و�لتجارب 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  غر�شها  �لتي  �الأ�شيلة  �لقيم  وتكري�س  �لوطنية 

نهيان.
من  �ال�شتفادة  �أهمية  تاأكيد  بهدف  للم�شنني  �الأول  �مللتقى  تنظيم  وي��اأت��ي    
وحقوق  بحقوقهم  �لتمتع  وحت�شني  �ملجتمع  يف  م�شاركني  كاأع�شاء  �مل�شنني 
فيها،  و�لتقدم  �أبوظبي  ب��اإم��ارة  �لتنمية  جم��االت  كافة  يف  �لقادمة  �الأج��ي��ال 
وترجمة روؤى �الأب �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« 
يف ��شتثمار طاقات كبار �ل�شن وقدر�تهم وتفعيل دورهم يف �ملجتمع، وت�شليط 
�ل�شوء على جماالت �لبيئة �لد�عمة للم�شاركة �لن�شطة و�لفاعلة للم�شنني 

يف �ملجتمع.
  وحتتفل �ملوؤ�ش�شة �شنويا باليوم �لعاملي للم�شنني �نطالقا من قانون �إن�شائها 
و�أهد�فها و�خت�شا�شاتها و�لتي تويل هذه �لفئة �ملهمة �هتماما ورعاية وذلك 

من خالل ��شرت�تيجيتها �ملو�ئمة ال�شرت�تيجية حمور �لتنمية �الجتماعية 
وروؤيته �لتي ترتكز على حياة كرمية جلميع �أفر�د �ملجتمع، �إذ تعمل موؤ�ش�شة 
يف  ت�شهم  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  و�خل��دم��ات  �مل�شاريع  تبني  على  �الأ�شرية  �لتنمية 

حتقيق �لهدف �ال�شرت�تيجي »حياة حمرتمة ون�شطة ومفعلة لكبار �ل�شن«.
و�ل�شباب  و�مل��ت��ق��اع��دي��ن  و�أ���ش��ره��م  وج��ل�����ش��اءه��م  �مل�شنني  �مل���ب���ادرة   وت�شتهدف 
موظفي �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة، باالإ�شافة �إىل طلبة 
�جلامعات و�لكليات .. كما تقدم �ملوؤ�ش�شة للم�شنني على مد�ر �لعام حزمة من 
�خلدمات و�لرب�مج كخدمة �لرعاية �الجتماعية لكبار �ل�شن وبرنامج بركة 

�لد�ر، و�أندية بركة �لد�ر، وبرنامج توظيف طاقات كبار �ل�شن.
بر�مج  يف  �مل�شاركني  �أح��د  ق��دم  للم�شنني  �الأول  �مللتقى  فعاليات  ختام     ويف 
وخدمات �ملوؤ�ش�شة من �مل�شنني هدية تذكارية �إىل �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 

�آل نهيان.
�أ�شاد معايل �لدكتور مغري �خلييلي بالدعم و�لرعاية �ملقدمة     من ناحيته، 
�آباوؤنا  �أن تلك �لفئة هم  من حكومة دولة �الإم��ار�ت لكبار �ل�شن على �عتبار 
نحتاجه  يف  �لكثري مم��ا  �حلياتية  و�مل��ه��ار�ت  �خل���رب�ت  م��ن  �ل��ذي��ن ميتلكون 

م�شرية �لتنمية وحفظ تر�ث دولة �الإمار�ت وتاريخها.
 – �ل�شن  كبار  لفئة  مبادر�ت خا�شة  �إن�شاء  نحو  �لد�ئرة  توجه  معاليه   و�أكد 
�شيعلن عنها قريبا - تقدير� لدورهم �لبارز يف خدمة جمتمعهم وحر�شهم 
على تقدمي خال�شة جتاربهم و�أفكارهم �لتي �أ�شهمت يف �مل�شرية �لتطويرية 
مبختلف �ملجاالت يف �لدولة، مثمنا دور موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية يف تنظيم 
هذه �لفعالية �لتي تركز على هذه �لفئة �ملهمة من فئات �ملجتمع وجهودها 
يف تعزيز �لتكافل و�لرت�بط �الجتماعي وتوعية �الأ�شر.   وتوجه معاليه بهذه 
من  للمجتمع  تقدمه  مل��ا  �حلكيمة  �لقيادة  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  بال�شكر  �ملنا�شبة 
�هتمام ورعاية، كما توجه بعميق �لتقدير و�المتنان ل�«�أم �الإمار�ت« حفظها 
�هلل حلر�س �شموها على تقدمي �لدعم �لد�ئم جلميع �أفر�د �الأ�شرة، وتوجه 
يعود  �ل��ذي  وبال�شكل  لطاقاتهم  �الأمثل  �ال�شتثمار  نحو  با�شتمر�ر  �ملوؤ�ش�شة 
وخدمة  ذو�ت��ه��م  تنمية  يف  �مل�شاهمة  م��ن  وميكنهم  و�ل��ف��ائ��دة  بالنفع  عليهم 

جمتمعهم وي�شمن ��شتقر�ره وتالحمه ومتا�شكه.
�مل�شاركة  باأبوظبي حري�شة على  �أن د�ئرة تنمية �ملجتمع  �إىل    ولفت معاليه 

و�ل��ت��ف��اع��ل م��ع خم��ت��ل��ف �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف خمتلف 
�لفعاليات �لتي تخدم �ملجتمع وترثي م�شرية �لبناء �حل�شاري للدولة، مبا 
يكفل تاأ�شيل قيم �ملجتمع �الإمار�تي �لتي من �أبرزها حماية �مل�شنني ورعايتهم 

وتقديرهم و�ال�شتفادة من خرب�تهم.
�شمو  بزيارة  �شعادتها  عن  �لرميثي  حممد  م��رمي  �شعادة  ع��ربت  جانبها   من 
�ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية و�فتتاحه �لفعاليات 
�شكرها  خال�س  عن  معربة  للم�شنني«  �لعاملي  »�ليوم  مبنا�شبة  تنظمها  �لتي 
وعميق تقديرها لهذه �للفتة �لكرمية من �شموه و�لتي تعك�س حجم �الهتمام 
بهدف �شمان �حلياة  وذل��ك  �ل�شن،  كبار  لفئة  �لقيادة �حلكيمة  توليه  �ل��ذي 
�لكرمية لهم، �إذ تتبنى بر�مج ومبادر�ت وخدمات متعددة تركز على ��شتثمار 
طاقاتهم بهدف �إدماجهم يف �ملجتمع، وتوؤكد دورهم �ملقدر يف خدمة �لوطن 
خالل  ��شتهدفت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  وبنائه.    نه�شته  يف  و�مل�شاهمة 
�ملو�طنني  �ملو�طنني وغري  �مل�شنني  �ملا�شية عدد� كبري� من  �لثالثة  �الأع��و�م 
من �لذكور و�الإناث يف بر�جمها وخدماتها و�أن�شطتها �ملختلفة، وبلغ جمموع 
بلغ جمموع غري  1385 م�شتفيد�، فيما  �ملوؤ�ش�شة  �مل�شتفيدين من خدمات 
�ل�شن  601 م�شتفيد، وبلغ �لعدد �الإجمايل للم�شاركني من كبار  �ملو�طنني 

يف خدمات �ملوؤ�ش�شة 1986.
للم�شنني«  �لعاملي  »�ليوم  فعاليات  يف  �مل�شاركون  �مل�شنون  عرب  جهتهم،     من 
عن �شعادتهم �لغامرة بلقاء �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي معربني عن �شكرهم وتقديرهم لهذه �للفتة 
�الإن�شانية �لثمينة و�لتي تعني لهم �لكثري، متمنني لدولة �الإمار�ت وقيادتها 
مزيد� من �لرفعة و�ل�شوؤدد، وموؤكدين �أنهم يحظون بالعناية و�لرعاية �لتي 

حتفظ لهم مكانتهم وحياة حرة وكرمية.
  ي�شار �إىل �أن �لعامل يحتفل يف �الأول من �أكتوبر من عام 2018 باليوم �لعاملي 
متتع  بتعزيز  �اللتز�م  ليوؤكد  �الإن�شان،  حلقوق  �لعاملي  وب��االإع��الن  للم�شنني 
جميع كبار �ل�شن بجميع حقوق �الإن�شان و�حلريات �الأ�شا�شية، ذلك �أن �بطال 
�لعاملي حلقوق  �الإع��الن  �مل�شنون ول��دو� يف وقت �عتماد  �الإن�شان وهم  حقوق 
للم�شنني  �لعاملي  �ليوم  �شعار  �ملتحدة  �الأمم  و�عتمدت   1948 عام  �الإن�شان 

لعام 2018 » �الحتفال بامل�شنني من �أبطال حقوق �الإن�شان«.

�الل�������ت�������ز�م �ل����دي����ن����ي و�ل����وط����ن����ي 
و�الأخ����الق����ي جت���اه ���ش��ري��ح��ة كبار 
�ل�������ش���ن م�����ن �الآب����������اء و�الأم�����ه�����ات 
ت��اأت��ي حت��ت �شعار »على  و�الأج����د�د 
عام  طيلة  وت�شتمر  ز�ي����د«  خ��ط��ى 

.  2019
و�أك�����دت �ل�����ش��وي��دي �ه��ت��م��ام �شمو 

لربنامج  و�الن�����ش��اين  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ملا�شية  �ل�������ش���ن���و�ت  يف  ل��ل��ت��ط��وع 
بر�شالته  ي�شل  �ن  ��شتطاع  و�لذي 
�الن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��م��الي��ني م��ن خالل 
�لتطوعية  �ل�����ش��اع��ات  م��ن  �الآالف 
�ل���ت���ي ����ش���اه���م���ت ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري يف 

خالقة تعنى بامل�شنني.
�الم������ار�ت«  »�أم  ���ش��م��و  �ن  وق���ال���ت 
كبار  بفئة  �ل��ع��ن��اي��ة  ع��ل��ى  حت��ر���س 
�ل�����ش��ن م��ن خ���الل �مل���ب���ادر�ت �لتي 
ب��اإط��الق��ه��ا وم��ن��ه��ا عيادة  وج��ه��ت 
م���ت���ن���ق���ل���ة ل���ل���م�������ش���ن���ني وت���د����ش���ني 
م�شت�شفى ميد�ين وتنظيم ملتقى 

وباالأخ�س  ل��ل��م�����ش��ن��ني  ووق���ائ���ي���ة 
�لن�شاء باإ�شر�ف نخبة من �الطباء 

�ملتطوعني من دولة �المار�ت.
�ل�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
�ن  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  مديرة 
لكبار  �مل��ي��د�ين  �مل�شت�شفى  م��ب��ادرة 
للمبادر�ت  ��شتكماال  ت��اأت��ي  �ل�شن 

مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة �الحت�����اد 
لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة 
�ل�شن  كبار  بفئة  �الأ�شرية  �لتنمية 
وتقديرها ودعمها �ملتو��شل لهذه 
ملبادر�ت  رعايتها  خالل  من  �لفئة 

ومتكني  وت�����اأه�����ي�����ل  �����ش���ت���ق���ط���اب 
�ل�شباب يف خدمة �الن�شانية وتبني 
مبادر�ت مبتكرة ت�شاهم يف تر�شيخ 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 

�الن�شاين لدى �ل�شباب.
�مل�شت�شفى  م���ب���ادرة  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
جت�شد  �لتي  �ل�شن  لكبار  �مليد�ين 

•• اأبوظبي -وام: 

د�شن برنامج �ل�شيخة فاطمة بنت 
م�شت�شفى  �أول  ل��ل��ت��ط��وع  م���ب���ارك 
حمليا  �ل�شن  كبار  لعالج  ميد�ين 
�إط��ار �شل�شلة من  وعامليا وذل��ك يف 
و�الإن�شانية  �لتطوعية  �مل���ب���ادر�ت 
�ل�شن  بكبار  �لعناية  �إىل  �لهادفة 
باليوم  �الح���ت���ف���االت  م���ع  ت��ز�م��ن��ا 
�لذي ي�شادف  �ل�شن  �لعاملي لكبار 

�الول من �أكتوبر من كل عام.
�لتطوعية  �مل����ب����ادرة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
ز�يد«  »ع���ام  مبنا�شبة  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
�لن�شائي  �الحت����اد  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون 
�لعطاء  ز�ي�������د  وم������ب������ادرة  �ل����ع����ام 
�لوطنية  �جل���ه���ود  م���ع  �ن�����ش��ج��ام��ا 
�ل�شن  كبار  خدمة  يف  و�ملجتمعية 
�ل����ذي����ن ي���ج�������ش���دون ق���ي���م �ل�����والء 
و�الن��ت��م��اء و�ل��ع��م��ل و�الإجن����از من 

�أجل �لوطن.
ويقدم �مل�شت�شفى �مليد�ين �ملتحرك 
وعالجية  ت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة  خ���دم���ات 

�شحي لكبار �ل�شن و�طالق برنامج 
لتحفيز  و�آخ��ر  �ل�شحية  للتوعية 
وفق  خلدمتهم  �لتطوعي  �لعمل 
�ل��ع��امل��ي��ة م�شرية  �مل���ع���اي���ري  �أع���ل���ى 
�لفئة حتظى مبكانة  ه��ذه  �ن  �ىل 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ع��ن��د  خ��ا���ش��ة 
للدولة خا�شة و�ن فئة كبار �ل�شن 
كبري�  دور�  ولعبت  �لكثري  قدمت 

يف بناء �لوطن.
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ن  وق��ال��ت 
خا�شا  �هتماما  �أول��ت  مبارك  بنت 
�لن�شاء  وب���االأخ�������س  �ل�����ش��ن  ب��ك��ب��ار 
جميع  يف  ودعمتهم  وعامليا  حمليا 
�لرعاية  ل��ه��م  ووف������رت  �مل���ج���االت 

�ل�شحية �ل�شاملة.
و�أ�شافت �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�هلل  »ط��ي��ب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
�ملبادئ وو�شعها  �أر�شى هذه  ث��ر�ه« 
نهجه  على  و�شار  �لتنفيذ  مو�شع 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

»حفظه �هلل 

برنامج ال�صيخة فاطمة للتطوع يد�صن اأول م�صت�صفى ميداين لعاج كبار ال�صن
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اأخبـار الإمـارات
حكومة اأم القيوين تتبنى منوذج الإمارات للقيادة احلكومية

•• اأم القيوين -وام:

�حلكومية،  للقيادة  �الإم���ار�ت  من��وذج  �لقيوين  �أم  حكومة  تبنت 
�لذي �عتمده جمل�س �لوزر�ء موؤخر�، يف �إطار جهودها لتطوير 
كفاءة �لكو�در �لب�شرية وت�شريع خطو�ت �النتقال �إىل �مل�شتقبل 
�لقياد�ت  �إع��د�د  �لتنموية، من خالل  �الإم��ار�ت  وتعزيز م�شرية 
�مل��وؤه��ل��ة �ل���ق���ادرة ع��ل��ى �الرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي لتحقيق 

م�شتهدفات مئوية �الإمار�ت 2071.
�أم  �ملعال ويل عهد  ر��شد  بن  �شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
�أن دولة �الإمار�ت  �لتنفيذي يف �الم��ارة  �لقيوين رئي�س �ملجل�س 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 

�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
حاكم دبي “رعاه �هلل” و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أبنائها  ط��اق��ات  يف  �ال�شتثمار  يف  ر�ئ����د�ً  من��وذج��اً  للعامل  ت��ق��دم 

لتحقيق �الإجناز�ت وتعزيز مكانة �لدولة عاملياً.
وقال �شموه �إن تبني حكومة �أم �لقيوين منوذج �الإمار�ت للقيادة 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  يرتجم  �حلكومية، 
باأهمية   ، �لقيوين  �أم  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد 
بناء �لعن�شر �لب�شري باعتباره �ملكون �الأ�شا�شي يف تطوير �لعمل 

�حلكومي.
يدعم  للقيادة �حلكومية  �الإم���ار�ت  �أن من��وذج  �إىل  �شموه  و�أ�شار 
جهود حكومة �أم �لقيوين يف �الرتقاء مب�شتوى �لكو�در �لب�شرية 

وجت��دي��د �ل��ط��اق��ات �ل��وط��ن��ي��ة و�ل��ق��ي��اد�ت �حل��ك��وم��ي��ة مبختلف 
مو�كبة  يف  �الإم���ار�ت  دول��ة  جهود  ويعزز  �لوظيفية،  م�شتوياتها 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي و����ش��ت��ب��اق �ملتغري�ت  �ل��ع��امل��ي��ة يف  �ل��ت��وج��ه��ات 
�مل�شتقبلية، نحو حتقيق �أهد�ف روؤية �الإمار�ت 2021 ومئوية 

�الإمار�ت 2071.
للقيادة  �الإم������ار�ت  ل��ن��م��وذج  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ح��ك��وم��ة  تبني  وي���اأت���ي 
�حلكومية �شمن م�شروع تطوير �لعمل �حلكومي يف �أم �لقيوين 
���ش��وؤون جمل�س  وز�رة  ب��ني  ت��ع��اون م�شرتك  ث��م��رة  ي�شكل  �ل���ذي 
�أم �لقيوين، ما  �إم��ارة  �لتنفيذي يف  �ل��وزر�ء و�مل�شتقبل و�ملجل�س 
يعك�س تكامل �جلهود بني �جلهات �حلكومية �الحتادية و�ملحلية 
خلدمة روؤية �الإمار�ت و�أهد�فها يف �إعد�د جيل قادر على مو�كبة 

�ملتغري�ت و�شناعة �مل�شتقبل.

حاكم اأم القيوين يعزي خادم احلرمني 
يف وفاة الأمرية نورة بنت تركي

•• اأم القيوين-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �أم �لقيوين برقية 
تعزية �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية 
�ل�شمو  �شاحبة  وف��اة  يف  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن  فيها  عرب  �ل�شقيقة  �ل�شعودية 
�أن  �الأم��رية نورة بنت تركي بن عبد�هلل بن �شعود بن في�شل �ل �شعود .. �شائال �ملوىل تعاىل 
يتغمدها بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته. كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد 
�ملعال ويل عهد �أم �لقيوين برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 
بن عبد�لعزيز �آل �شعود و�إىل �شاحب �ل�شمو �مللكي �الأمري حممد بن �شلمان بن عبد�لعزيز ويل 

�لعهد نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لدفاع باململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.

حمدان بن حممد يزور معر�صا ي�صلط ال�صوء على تاريخ امل�صاركة الإماراتية يف معار�ض اإك�صبو الدولية

حمدان بن حممد يد�صن مركز ال�صرطة الذكي  sps يف منطقة لمري بدبي

•• دبي -وام: 

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�إىل �ال�شت�شافة”  �مل�شاركة  “خم�شون عاماً، من  �ملجل�س �لتنفيذي معر�س 
�حلافل  �ل��ت��اري��خ  على  �ل�شوء  وي�شلِّط  �الإم����ار�ت  �أب���ر�ج  بوليفارد  يف  �مل��ق��ام 
وهو   1970 عام  �لدولية منذ  �إك�شبو  �الإم���ار�ت يف معار�س  دول��ة  مل�شاركة 
�لعام �لذي تر�أ�س فيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل”، �أول م�شاركة �إمار�تية يف معار�س �إك�شبو وحتديد�ً يف 
دورته �لتي عقدت يف �أو�شاكا باليابان ب�شفة �شموه وليا لعهد �أبوظبي �آنذ�ك. 
و�طلع �شموه - ير�فقه �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي و�شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن 
�لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت رئي�س �للجنة �لعليا ل� “ �إك�شبو 

�شعيد �ملن�شوري وزير �القت�شاد - على  بن  �شلطان  دبي” ومعايل   2020
�مل�شاركة  ق��رن من  ن�شف  لنحو  �متدت  رحلة  ي��ربز  �ل��ذي  �ملعر�س  مكونات 
�الإمار�تية يف معار�س �إك�شبو �لدولية، وحتديد�ً منذ م�شاركة �إمارة �أبوظبي 
يف �إك�شبو �أو�شاكا قبيل تاأ�شي�س دولة �الحتاد، و�شواًل �إىل �للحظة �لتاريخية 
“�إك�شبو  با�شت�شافة  �الإم���ار�ت  دول��ة  ف��وز  2013 مع  �لعام  ج��اءت يف  �لتي 
دبي، و�نتهاًء مب�شاركة �لدولة يف �آخر معار�س �إك�شبو �لدولية  2020” يف 
حتى �الآن و�لذي �أقيم يف مدينة ميالنو �الإيطالية يف �لعام 2015. و�أبدى 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد �إعجابه بفكرة �ملعر�س �لتي توؤرخ للم�شاركة 
�الإمار�تية يف هذ� �حل��دث �ملهم �ل��ذي يعد �الأك��رب و�الأع��رق من نوعه على 
م�شتوى �لعامل، مبا ميهد له من �نطالق �الأفكار �ملبتكرة، ومبا ميثله من 
يف  �الإن�شان  تخدم  �لتي  �لتجارب  و�أ�شحاب  �ملبدعني  للقاء  متميزة  فر�شة 
كل مكان وت�شاهم يف تطوير حياته �إىل �الأف�شل، تاأكيد�ً على حر�س دولة 

�الإمار�ت على ت�شجيع حو�ر عاملي هادف ميكن من خالله ��شتحد�ث �أفكار 
و�بتكار�ت تدعم �لتنمية �الإن�شانية �مل�شتندة �إىل �أ�شا�س ر��شخ من �ال�شتد�مة، 
ومن  وفّعالة.  عملية  بحلول  �لتحديات  خمتلف  على  �لتغلب  على  وتعني 
�ال�شت�شافة”  �إىل  �مل�شاركة  من  عاماً،  “خم�شون  معر�س  ينطلق  �أن  �ملقرر 
موعد  حتى  �أكتوبر   4 من  �عتبار�ً  �لدولة  �أنحاء  خمتلف  جت��وب  جولة  يف 

�نطالق �إك�شبو دبي يف 20 �أكتوبر 2020.
“ ب�شرية  �إىل �ال�شت�شافة  �مل�شاركة  “ خم�شون عاماً، من  ويج�ّشد معر�س 
وعزمية �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، طّيب 
�هلل ثر�ه، لو�شع ��شم �الإمار�ت على خارطة �لوجهات �لعاملية �لر�ئدة منذ 
50 عاماً، يف حني يربز �ملعر�س حر�س �الإمار�ت ومنذ وقت مبكر على بناء 
فعاليات  وتنطلق  �ل��دويل.  �مل�شتوى  على  �لثقايف  و�لتعاون  �لتفاهم  ج�شور 
“�إك�شبو 2020 دبي”، وهي �أول ن�شخة ت�شت�شيفها منطقة �ل�شرق �الأو�شط 

و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا من معار�س �إك�شبو �لدولية، من 20 �أكتوبر 2020 
حتى 10 �أبريل 2021، ومن �ملنتظر �أن ي�شتقطب �ملعر�س �أكرث من 25 
�أعلى  وه��ي  �ل��دول��ة،  خ��ارج  %70 منهم من  ياأتي  �أن  يتوقع  ز�ئ��ر،  مليون 
ن�شبة من �لزو�ر �لدوليني يف تاريخ معار�س �إك�شبو �ملمتدة على مد�ر 167 

عاماً.
�لتي تظهر  �مل�شتجد�ت  و��شعة من  دبي جمموعة   2020 �إك�شبو  و�شي�شم 
الأول مرة على �الإطالق يف تاريخ معار�س �إك�شبو �لدولية، منها تخ�شي�س 
�إيجابية  ب�شمة  ت��رك  على  و�لعمل  �مل�شاركة،  �ل��دول  من  لكل  منفرد  جناح 
على �ملجتمعات �ملحلية يف �أنحاء �لعامل من خالل برنامج “�إك�شبو اليف” 
لالبتكار و�ل�شر�كة �لذي ت�شل خم�ش�شاته �إىل 100 مليون دوالر، عالوة 
�إك�شبو  يتيحها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ط��ور  و�ل��ت��ف��اع��ل  �لنمو  ف��ر���س  م��ن  �ل��ع��دي��د  على 

�ل�شباب. �أمام  دبي   2020

•• دبي-وام: 

دبي يف  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد  �شمو  د�شن 
sps” “ �لتابع  �ل��ذك��ي  �ل�����ش��رط��ة  ب��دب��ي م��رك��ز  منطقة الم���ري يف ج��م��ري� 
�الأول يف منطقة  تد�شني  بعد  �لثاين  �لذكي  �ملركز  يعد  �ل��ذي  دبي  ل�شرطة 
على  نوعه  من  �الأول  وهو  �ملن�شرم  �لعام  �شبتمرب  دبي  يف  ووك”  “�شيتي 

م�شتوى �ملنطقة بل و�لعامل.
و��شتمع �شموه من �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة 

�لذكية  �ملركز و�خلدمات  �آلية عمل  دبي وم�شاعديه �ىل �شرح مف�شل حول 
�لتي يقدمها للجمهور دون �أي تدخل ب�شري.

دبي  �شمو ويل عهد  �أم���ام  �ل��ذي قدمه  �ل�شرح  �شياق  �مل��ري يف  �ل��ل��و�ء  وذك��ر 
على  لطالبيها  رئي�شية  خدمة  وع�شرين  �شبعا  يوفر  �مل��رك��ز  �أن  ومر�فقيه 
مد�ر 24 �شاعة وذلك يف جمال �خلدمات �جلنائية �لتي من بينها �ملرورية 

و�ل�شهاد�ت و�لت�شاريح وما �إىل ذلك �ىل جانب 33 خدمة فرعية.
ومن �خلدمات �لذكية �لتي يقدمها �ملركز �ل�شكاوى �لعمالية و�أمن �مل�شاكن 
وجر�ئم �الجتار بالب�شر ودعم �شحايا �لعنف �لب�شري ودفع خمالفات وكافة 

�ىل  حت��ت��اج  ال  �ل��ت��ي  �ل�شرطة  م��ع  �جل��م��ه��ور  بتعامل  �ل�شلة  ذ�ت  �مل��ع��ام��الت 
�لذهاب �ىل مر�كز �ل�شرطة �لتقليدية.

زيارته  مكتوم عقب  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�أع���رب 
�ملجل�س  ع��ام  �أم���ني  �لب�شطي  �هلل  عبد  ���ش��ع��ادة  فيها  ر�ف��ق��ه  �ل��ت��ي   - للمركز 
قيادة  حتققه  �ل��ذي  �مل��ذه��ل  �لتطور  بهذ�  �شعادته  ع��ن   - دب��ي  يف  �لتنفيذي 
�شرطة دبي على �أكرث من �شعيد و�لتي تهدف يف جمملها �ىل �إ�شعاد �لنا�س 
خا�شة �ملتعاملني معها وتوفري �لوقت و�جلهد على �ملتعامل و�لت�شهيل عليه 

يف �جناز معامالته بزمن قيا�شي ودون عناء �أو طول �نتظار.

وهناأ �شموه �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ممثلة بقائدها وم�شاعديه و�شباطها 
تقنيتها  يف  ت�شاهي  ح�شارية  �إجن����از�ت  م��ن  يحققونه  م��ا  على  و�أف���ر�ده���ا 
�شرطية عاملية خا�شة يف جمال ك�شف �جلر�ئم  �جن��از�ت قياد�ت  وم�شتو�ها 
مبا فيها �ملخدر�ت و�أمن �ملجتمع وحماية �ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة وغريها 

من �الإجناز�ت �لعظيمة �لتي تبعث يف �لنف�س �لر�حة و�الطمئنان و�لفخر.
�لوطن وعلى بركة �هلل  يا�شباب  “ ب��ارك �هلل فيكم وبجهودكم  وق��ال �شموه 
�شريو� من �أجل حتقيق �ملزيد من �لتطور و�الإبتكار وخدمة �لنا�س و�لوطن 

و�إ�شعاد �ملو�طن وجميع �أفر�د �ملجتمع.

اأحمد بن طحنون ي�صتقبل رئي�ض هيئة اخلدمة الوطنية الع�صكرية بوزارة الدفاع الكويتية
•• اأبوظبي -وام:

��شتقبل �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ 
�أح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
يف  مبكتبه  و�الحتياطية  �لوطنية 
�لركن  �ل��ل��و�ء  �م�����س  �لهيئة  م��ق��ر 
هيئة  رئ���ي�������س  �خل�������ش���ر  حم���م���د 
�خلدمة �لوطنية �لع�شكرية بوز�رة 
�لدفاع �لكويتية . مت خالل �ملقابلة 
�ل���ت���ي ح�����ش��ره��ا ع����دد م���ن كبار   -
�ل�شباط و�مل�شوؤولني من �جلانبني 
- بحث �لتعاون �لع�شكري �مل�شرتك 
و�أكد  �لوطنية.  �خلدمة  جمال  يف 
�أحمد  �ل�شيخ  طيار  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء 
بن طحنون بن حممد �آل نهيان �أن 

�لبلدين يف �طار منظومة جمل�س 
�خلليج  ل���دول  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
�لعربية. و�أ�شار �إىل حر�س �لنائب 
�ل������وزر�ء  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �الأول 
�ل�شيخ  �ل��ك��وي��ت��ي  �ل���دف���اع  ووزي�����ر 
�ل�شباح  �الأح����م����د  ���ش��ب��اح  ن��ا���ش��ر 
�ل��ع��ام��ة للجي�س  ورئ��ي�����س �الأرك����ان 
�ل��ك��وي��ت��ي �ل��ف��ري��ق �ل���رك���ن حممد 
�خل�شر على رفع م�شتوى �لكفاءة 
�لقتالية للقو�ت �مل�شلحة �لكويتية 
�ل�شباب  و�د�ء  ب��ق��در�ت  و�الرت���ق���اء 
�ل���ك���وي���ت���ي وم���ن���ت�������ش���ب���ي �خل���دم���ة 
�لو�جب  م���ن  �ن��ط��الق��ا  �ل��وط��ن��ي��ة 
للم�شوؤولية  وت���ل���ب���ي���ة  �ل���وط���ن���ي 
�خل�شر  �ل��ل��و�ء  ر�ف���ق  �ملجتمعية. 
�أربعة  يف هذه �لزيارة �لتي ت�شتمر 

وقال �ن هذه �لزيارة تاأتي متا�شياً 
للهيئة  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  مع 
�مل�شتمر  ع��ل��ى �الط����الع  وح��ر���ش��ه��ا 
�مل�شتجد�ت  �آخ����ر  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
برنامج  ت���ط���ور  يف  ت�����ش��ه��م  �ل���ت���ي 
�ملعارف  وتبادل  �لوطنية  �خلدمة 
و�خلرب�ت مع دول �أخرى.  وجرى 
خ�����الل �ل���ل���ق���اء ع���ر����س �خل�����رب�ت 
و�الجناز�ت �لتي حققتها �لهيئة يف 
�ملناهج  ومناق�شة  �ملا�شية  �الأع��و�م 
و�لتدريبية  �لتعليمية  و�ل��رب�م��ج 
�لعالية  �جل�������ودة  ذ�ت  �ل����ه����ادف����ة 
و�ملفيدة و�ملحفزة ملجندي �خلدمة 
�لتجهيز�ت  وت���وف���ري  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�لتدريبية  و�الأدو�ت  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�لالزمة لتنفيذ هذه �لرب�مج �لتي 

زيارة �لوفد �لكويتي تعترب جت�شيد�ً 
�مل�شرتك  �الأخ��وة و�مل�شري  الأو��شر 
وع���م���ق �ل���ع���الق���ات �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 
ل�شاحب  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  ظ���ل 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
�ل�����ش��ي��خ �شباح  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
�الأحمد �جلابر �ل�شباح �أمري دولة 
ما  �ىل  ..م�شري�  �ل�شقيقة  �لكويت 
بني  �ل�شيا�شية  �ل��ع��الق��ات  ت�شهده 
دول��ة �الإم���ار�ت ودول��ة �لكويت من 
�لتن�شيق  يعك�شه  م��ل��ح��وظ  ت��ط��ور 
�مل���ح���اف���ل  ب���ي���ن���ه���م���ا يف  �مل�����ت�����ب�����ادل 
�الإقليمية و�لدولية جتاه �لق�شايا 
ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك، مبا يخدم 

م�شلحة �لبلدين .

م�شرتكا  ج��ه��د�  جن��اح��ه��ا  يتطلب 
من جميع �مل�شتويات.

من جانبه قال �للو�ء �لركن حممد 
�خلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  �خل�������ش���ر 
�لدفاع  ب��وز�رة  �لع�شكرية  �لوطنية 
�لكويتية �إن �لهدف من �لزيارة هو 
و�ال�شرت�تيجيات  �خل��رب�ت  تبادل 
�ملعتمدة يف قطاع �خلدمة �لوطنية 
�لتوعوية  �لرب�مج  �أب��رز  ومناق�شة 
�لتي  و�ل���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة  و�ل�������ش���ح���ي���ة 
�أجيال  وت��خ��ري��ج  �ع����د�د  يف  ت�شهم 
ق��ادرة وموؤهلة للدفاع عن �لوطن 

وحماية �أر��شيه.
تاأتي جت�شيد�  �ل��زي��ارة  و�أ���ش��اف �ن 
للرو�بط �لوثيقة و�لعالقات �ملتينة 
بني �لكويت و�المار�ت و�لتي جتمع 

كما  �ل��دول��ة  ل��دى  �لكويت  ب�شفارة 
���ش��م �ل���وف���د �ل��ع�����ش��ك��ري ك���ال من 

�أيام �لعقيد �لركن يو�شف بوقمرب 
�لكويتي  �لع�شكري  �ملكتب  رئي�س 

�ل�شمري  ف����وزي  �ل���رك���ن  �ل��ع��ق��ي��د 
و�ملقدم �لركن علي �ملحارب.

برنامج بحوث علوم ال�صتمطار يطلق م�صروع املحاكاة العددية املتكاملة 
•• اأبوظبي-وام:

�طلق برنامج �الإمار�ت لبحوث علوم �ال�شتمطار م�شروع 
على  �حلا�شلة  �لت�شعة  �لبحثية  �مل�شاريع  يربط  تكاملي 
منحته حتت عنو�ن “�ملحاكاة �لعددية �ملتكاملة الأبحاث 
و�لذي  �ال�شتمطار”  ع��ل��وم  لبحوث  �الإم�����ار�ت  ب��رن��ام��ج 
�ملحاكاة  بر�مج  يدمج  تطوير منوذج موحد  �إىل  يهدف 
على  �حلا�شلة  �لبحثية  للم�شاريع  �ملتنوعة  �ل��ع��ددي��ة 

منحة �لربنامج يف دور�ته �لثالث �الأوىل.

�ال�شتمطار  عمليات  ط��رق  حت�شني  يف  �مل�شروع  وي�شاهم 
�لربنامج  منحة  على  �حلا�شلة  �مل�شاريع  �إىل  ��شتناد�ً 
وذل��ك م��ن خ��الل زي���ادة دق��ة �لتنبوؤ�ت �جل��وي��ة �ملتعلقة 
�الإمار�ت  دول��ة  �شماء  يف  لال�شتمطار  �لقابلة  بال�شحب 
منوذج  لتطوير  �مل�����ش��روع  على  �لقائمون  �شيعمل  حيث 
حماكاة موحدي دمج �لفيزياء �لدقيقة وكيمياء �ل�شحب 
وخ�شائ�شها �لكهربائية �إ�شافة �إىل تاأثري �لهباء �جلوي 
يف  �لت�شاري�س  دور  جانب  �إىل  وتطويرها  تكوينها  على 

تكون �ل�شحب باأنو�عها �ملختلفة.

وق���ال ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �مل��ن��دو���س م��دي��ر �ملركز 
�ل��وط��ن��ي ل��الأر���ش��اد نتطلع م��ن خ��الل ه��ذ� �مل�����ش��روع يف 
�ملدى  بعيدة  �الأه���د�ف  �إىل حتقيق  �ملجال �حليوي  ه��ذ� 
�أر�س  لربنامج �الإم��ار�ت لبحوث علوم �ال�شتمطار على 
قادرة  ج��دي��دة  تقنيات  �بتكار  �إىل  ترمي  و�ل��ت��ي  �ل��و�ق��ع 
وتوفري م�شادر  �ال�شتمطار  عمليات  تطوير جودة  على 
و�شبه �جلافة حول  �ملناطق �جلافة  مائية م�شتد�مة يف 
�لعامل �نطالقاً من دولة �الإمار�ت و�شنو��شل �لعمل بكل 
جهد ممكن لتحقيق �ملزيد. و�شي�شارك يف تنفيذ �مل�شروع 

دور�ته  يف  �لربنامج  منحة  على  �حلا�شلون  �لباحثون 
�لربوفي�شور  �مل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  و�شي�شرف  �ل��ث��الث 
�لفيزياء  ق�شم  ورئ��ي�����س  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  وول��ف��م��ري  فولكر 
و�الأر�شاد �جلوية يف معهد �لفيزياء و�الأر�شاد �جلوية يف 
جامعة هوهنهامي �الأملانية و�حلا�شل على منحة برنامج 
�الإم��ار�ت بدورتها �الأوىل حيث �شيتم تنفيذ �مل�شروع يف 
خم���ت���رب�ت ج��ام��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
�أب��وظ��ب��ي ح��ت��ى �الن��ت��ه��اء م��ن م�����ش��اري��ع �ل����دورة �لثالثة 

للربنامج �ملقرر ��شتكمالها بنهاية عام 2020.



اخلميس  4   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12444  
Thursday   4   October   2018  -  Issue No   12444

05

اأخبـار الإمـارات

مبادرة »نب�صات« لعاج قلوب الأطفال تختتم حملتها املجانية يف م�صر
•• دبي -وام:

�خ���ت���ت���م���ت م�����ب�����ادرة » ن���ب�������ش���ات » 
�الأطفال  ق��ل��وب  ت�����ش��وه��ات  ل��ع��الج 
�ل���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
بالتعاون مع  و�الإن�شانية  �خلريية 
مظلة  وحت��ت  بدبي  �ل�شحة  هيئة 
موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد 
�لثانية  حملتها  �لعاملية  مكتوم  �آل 
�لعربية  م�������ش���ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
و�ل���ت���ي ����ش��ت��ه��دف��ت �إج������ر�ء 100 
�لوالدية  �لت�شوهات  لعالج  عملية 
�جلامعي  �مل�شت�شفى  يف  لالأطفال 

مبدينة كفر �ل�شيخ.
ح����م����ي����د حممد  م�����ع�����ايل  و�أك�����������د 
لهيئة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  �ل���ق���ط���ام���ي 
�ل�شحة بدبي على �لنجاح �لكبري 
»نب�شات«  م���ب���ادرة  حققته  �ل����ذي 
للعمل  متميز�  منوذجا  تعد  �لتي 
�خل����ريي �الإن�����ش��اين وو�ح�����دة من 
�لتي تالم�س حياة  �مل��ب��ادر�ت  �أه��م 
�الإن���������ش����ان ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر حيث 
�ملا�شية من  متكنت خالل �لفرتة 
للعديد من  �الأم��ل و�حلياة  �إع��ادة 

و�الإن�شاين  �خل��ريي  �لعمل  جمال 
بتنفيذها برنامج مبادرة » نب�شات 
��شتفاد منها  �ل��دول  » يف عدد من 
�ل��ق��ل��ب موؤكد�  �الأط���ف���ال م��ر���ش��ى 
بل�شما  ك��ان  �لكبري  �لعمل  ه��ذ�  �أن 
و�شفاء للعديد من �الأطفال �لذين 
�لعمليات  ه����ذه  م��ث��ل  ي��ن��ت��ظ��رون 
به  وه��و خري دليل على ما يتمتع 
�لعمل �خلريي و�الإن�شاين يف دولة 
�الإمار�ت من روؤية وبر�مج حديثة 

على م�شتوى �لعمل �الإن�شاين.
ك���ان �ل��ف��ري��ق �ل��ط��ب��ي ل��ن��ب�����ش��ات - 
�ل�����ذي ي�����ش��م ع�����دد� م���ن �ل���ك���و�در 
�لطبية �ملتخ�ش�شة يف جر�حة قلب 
و�لعناية  و�ال�شت�شاريني  �الأطفال 
�ملركزة و�لفنيني و�ملمر�شني - قد 
للم�شت�شفى  زيارته  برنامج  �ختتم 
�جلامعي يف مدينة كفر �ل�شيخ يف 
مهمة �إن�شانية �أجرى خاللها عدد 
�ملعقدة  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعمليات  م��ن 
�ملفتوح  �لقلب  جر�حات  جم��ال  يف 
لعالج  �ل���ع���الج���ي���ة  و�ل���ق�������ش���ط���رة 
�لت�شوهات �خللقية لدى �الأطفال 
و�ل�شر�يني  �ل�شمامات  و�أم��ر����س 

�لقلبية.

من  �مل��زي��د  حتقيق  م��ن  ومتكينها 
�ملحتاجني  م�شاعدة  يف  �لنجاحات 
�لدولة  د�خ��ل وخ��ارج  �ملر�شى  من 
جمال  يف  �ل��دول��ة  مكانة  لرت�شيخ 

�لعمل �الإن�شاين �خلريي.
�إبر�هيم  ���ش��ع��ادة  ذك���ر  م��ن ج��ان��ب��ه 
بوملحة م�شت�شار �شمو حاكم دبي 
و�لثقافية  �الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
نائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
و�الإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
تبذلها  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ج��ه��ود  �أن 
تاأتي  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي  و�الأن�������ش���ط���ة 
ت��ن��ف��ي��ذ� ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و ر�ع���ي 
مببادر�ته  ع���رف  �ل���ذي  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
وت�شهد  يطلقها  �ل��ت��ي  �الإن�����ش��ان��ي��ة 
مكارم  باأنها  جمعاء  �لب�شرية  لها 
بي�شاء  �أي���اد  �شاحب  م��ن  ف�شيلة 
بقاع  يف  م����ك����ان  ك�����ل  �إىل  مت���ت���د 
�الأر�����س ح��ي��ث �أ���ش��ب��ح �ل��ع��امل كله 
يعرف جميل �شنع �شموه وجهده 
وم�شاعدة  �لعون  لبذل  �ملتو��شل 
تخفيف  �أج�������ل  م����ن  �مل���ح���ت���اج���ني 
معاناة �ملر�شى وحت�شني �أو�شاعهم 
�ل�شحية �نطالقا من و�جب دولة 

�ملر�شى ممن يعانون من ت�شوهات 
�لهيئة  ت��ق��دي��ر  ع��ن  م��ع��رب��ا  قلبية 
بالر�شالة  و�إع����ت����ز�زه����ا  ودع���م���ه���ا 
د�خل  �ملبادرة  توؤديها  �لتي  �لنبيلة 

وخارج �لدولة.
و�ل�شر�كة  بالتعاون  معاليه  و�أ�شاد 
موؤ�ش�شة  ب����ني  �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
و�الإن�شانية  �خل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
وجهودهما  بدبي  �ل�شحة  وهيئة 
�لنبيلة  �لر�شالة  لتعزيز  �مل�شتمرة 
�ملوؤ�ش�شة  م���ن  ك���ل  حت��م��ل��ه��ا  �ل��ت��ي 
�لنجاحات  �إىل  الف���ت���ا  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
ترجمة  يف  �ملوؤ�ش�شة  حققتها  �لتي 
�ل�شمو  ف��ك��ر وت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه �هلل« 
�ملتعلقة يف �إغاثة �ملعوزين يف �شتى 
بقاع �الأر�س �الأمر �لذي جعلها يف 
طليعة �ملوؤ�ش�شات �خلريية �لر�ئدة 

عامليا.
�إىل  �ل���ق���ط���ام���ي  م����ع����ايل  ول����ف����ت 
هيئة  ت����ول����ي����ه  �ل��������ذي  �حل�����ر������س 
�ملبادرة  ه��ذه  لدعم  بدبي  �ل�شحة 

�الإمار�ت �الأخوي و�الإن�شاين جتاه 
�ل�شقيقة  �ل������دول  م���ن  �أ���ش��ق��ائ��ه��ا 

و�ل�شديقة.
�أب��و ملحة - يف ختام زيارة  و�أ���ش��اد 
نب�شات   « مل��ب��ادرة  �لطبي  �ل��ف��ري��ق 
�لطبي  �لفريق  باأع�شاء   - مل�شر   «
ل���ه���ذه �مل�����ب�����ادرة و�ل����ذي����ن �أج������رو� 
�ملفتوح و�لق�شطرة  �لقلب  عمليات 
�ل����ع����الج����ي����ة الأط������ف������ال ت�������رت�وح 
 14 �أ���ش��ه��ر �إىل   3 �أع��م��اره��م ب��ني 
�لوالدية  �لت�شوهات  ل��ع��الج  �شنة 

�شمن �حلملة.
و�أك�����������د �أه�����م�����ي�����ة ه�������ذه �مل������ب������ادرة 
�الإي���ج���اب���ي���ة على  و�ن��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا 
�الأط����ف����ال �مل���ر����ش���ى وذوي����ه����م من 
عن  �مل���ايل  �ل��ع��بء  تخفيف  ناحية 
كاهلهم وفتح �آمال �ل�شفاء �أمامهم 
بعيد� عن �ل�شغوط �لنف�شية �لتي 
�ملرتفعة  �ل���ع���الج  ك��ل��ف  ت�����ش��ب��ب��ه��ا 
�ملوؤ�ش�شة  �أه�����د�ف  �أه����م  م��ن  وه���ي 
ل�شالح  لتحقيقها  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 

�ملحتاجني.
بن  حممد  موؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ولفت 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية 
و�الإن�شانية �شجلت تقدما كبري� يف 

»الهال الأحمر« ي�صارك يف لقاء لبحث الو�صع ال�صحي يف اأبني
•• اأبني -وام:

�أب��ني بهدف  �لعاملة يف حمافظة  �لدولية  �ملنظمات  لقاء جمع  �الإم��ار�ت��ي يف  �الأحمر  �لهالل  �شارك 
توحيد جهود �لعمل �الإن�شاين يف تقدمي �لرعاية �ل�شحية الأبناء �ملحافظة ومناق�شة �لو�شع �ل�شحي 

فيها وخا�شة م�شت�شفى �لر�زي �لعام �لذي يخدم 11 مديرية.
و��شتعر�س �للو�ء �أبو بكر ح�شني �شامل حمافظ �أبني خالل �للقاء �لذي �شارك فيه �ملهند�س �شعيد �آل 

علي ممثال عن �لهالل �الحمر �الإمار�تي ..�لو�شع �ل�شحي يف �ملحافظة وتن�شيق �جلهود �الإغاثية.
و�أكد �آل علي ��شتعد�د �لهالل لتقدمي �لدعم و�مل�شاعدة لرفع �ملعاناة عن �الأهايل باملحافظة خا�شة 

يف �ملجاالت �لطبية �مللحة.
وجتول �ملحافظ وممثل �لهالل بعدد من �ملر�فق يف �ملحافظة بينها مبنى كلية �لرتبية وجامعة �أبني 

و�فتتحا ثانوية �ل�شديق بزجنبار.

املوارد الب�صرية والتوطني  تبداأ تطبيق التاأمني ورد ال�صمانات امل�صرفية منت�صف اأكتوبر اجلاري

»الهال الأحمر« يفتتح الطريق الدويل »جلعه - باحلاف« يف حمافظة �صبوة بعد اإعادة تاأهيله

•• دبي -وام: 

�لتاأمني  �لبدء يف تطبيق نظام  �لب�شرية و�لتوطني عن  �مل��و�رد  �أعلنت وز�رة 
�جلديد على �لعمالة �مل�شجلة لديها ورد قيمة �ل�شمانات �مل�شرفية للمن�شاآت 
وفقا الآلية حمددة �عتبار� من منت�شف �شهر �كتوبر �جلاري ، وذلك تنفيذ� 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ل���وزر�ء  جمل�س  لقر�ر 
�هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
يف �شاأن �إلغاء �إلز�مية �ل�شمان �مل�شريف ال�شتقد�م �لعمالة و��شتبد�له بنظام 

تاأمني منخف�س �لتكلفة.
كما �أعلنت �لوز�رة عن �تاحة �خليار �أمام �ملن�شاآت �لر�غبة با�شتقد�م وت�شغيل 
�لعمالة �جلديدة ل�شر�ء وثيقة �لتاأمني عند ��شتخر�ج ت�شريح �لعمل ومدته 
عامان وذلك بتكلفة تبلغ 60 درهما عن كل �شنة �و تقدمي �شمانا م�شرفيا 
بقيمة 3 �آالف درهم عن كل عامل وفقا للمعايري و�ال�شرت�طات �ملعمول بها 

يف نظام �ل�شمان �مل�شريف �ملطبق حاليا.

جاء ذلك مبوجب مذكرة تفاهم �أبرمتها �لوز�رة يف ديو�نها بدبي �م�س مع 
جممع تاأميني مثلته �شركة دبي للتاأمني حيث �شيقوم �ملجمع باإ�شد�ر وثائق 
�مل�شاعدة  و�لعمالة  �خلا�س  �لقطاع  من�شاآت  عمالة  على  �لكرتونية  تاأمني 

�مل�شجلة لدى �لوز�رة.
�لب�شرية  �مل��و�رد  �لهاملي وزير  نا�شر بن ثاين  �ملذكرة معايل  ح�شر توقيع 
و�لتوطني وكبار �مل�شوؤولني لدى �جلانبني �للذين مثلها بالتوقيع على �ملذكرة 
�شيف �حمد �ل�شويدي وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �ملو�رد �لب�شرية وعبد�للطيف �أبو 

قورة �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة دبي للتاأمني.
�شركائها  بالتعاون مع  �ل��وز�رة  �لتز�م  �لهاملي  نا�شر بن ثاين  و�أك��د معايل 
تعزيز �حلماية  �شاأنه  �ل��ذي من  �ل��وزر�ء  لقر�ر جمل�س  �الأمثل  �لتطبيق  يف 
�لعامل الأكرث من  �لعمال من خالل رفع قيمة تغطية م�شتحقات  لرو�تب 
�شتة �أ�شعاف �لتغطية �حلالية ف�شال عن دعم ممار�شة �العمال من خالل 
ت�شغيل  تكاليف  من  يخف�س  و�ن��ه  �شيما  �ملن�شاآت  عن  �مل��ايل  �لعبء  تخفيف 
�ط��ار حماية  �لدولة يف  �لتاأكيد على مكانة  �شاأنه  �ل��ذي من  �الأم��ر  �لعمالة 

�لعمل  �شوق  �نتاجية  ورف��ع  �ملوؤقتة  �لتعاقدية  �لعمالة  وم�شتحقات  حقوق 
وتعزيز �لتو�زن يف عالقة �لعمل.

و�أ�شار معاليه �ىل �النعكا�شات �اليجابية للنظام �جلديد على قطاع �لعمالة 
�مل�شاعدة ال �شيما و�نه يوفر مظلة تاأمينية ملخاطر توظيف هذه �لفئة من 

�لعمالة وي�شهم يف خف�س تكاليف ��شتقد�مها وت�شغيلها.
�ملجمع  ب���اإد�رة  �شتعنى  للتاأمني  دب��ي  �شركة  ف��اإن  �لتفاهم،  مذكرة  وبح�شب 
�لتاأميني �لذي �شي�شدر وثائق �لتاأمني �اللكرتونية من خالل جمموعة من 
�شركات �لتاأمني �لوطنية �لعاملة يف �لدولة و�لتي مت �ختيارها بالتعاون مع 

هيئة �لتاأمني ووفقا ملعايري حمددة ل�شمان حتقيق �الهد�ف �ملن�شودة.
وتقدر قيمة �ل�شمانات �مل�شرفية على �لعمال وفقا للنظام �حلايل بنحو 14 
مليار درهم �شيتم �لبدء يف ردها �ىل �أ�شحاب �لعمل �عتبار� من منت�شف �شهر 
�كتوبر �جلاري وذلك عند �لغاء ت�شريح عمل �لعامل �و �شر�ء وثيقة �لتاأمني 
�ملن�شاأة قد �رتكبت خمالفات  عند جتديد ت�شريح عمله ب�شرط �ن ال تكون 
�لت�شريح  جتديد  قبل  ��شهر  �شتة  �خ��ر  خ��الل  �ل��رو�ت��ب  �شد�د  بعدم  تتعلق 

 20 �ىل  �لعمالية  و�مل�شتحقات  للحقوق  �لتاأمينية  �لتغطية  وت�شل  �ملنتهي. 
�لف درهم عن كل عامل يف �لنظام �جلديد و�لذي يعترب �ول نظام من نوعه 

عامليا ل�شمان رو�تب �لعاملني يف �لقطاع �خلا�س و�لعمالة �مل�شاعدة.
وتغطي �لوثيقة �لتاأمينية �خلا�شة بالعاملني يف �لقطاع �خلا�س م�شتحقات 
�لعامل غري �ملدفوعة مثل مكافاأة نهاية �خلدمة وبدل �الجازة و بدل �شاعات 
�لعمل �ال�شافية ف�شال عن �الأجور غري �ملدفوعة و تذكرة �شفر عودة �لعامل 
�لدعاوى  خ��الل  م��ن  تعالج  و�ل��ت��ي  �لعمل  ��شابة  ح��االت  وك��ذل��ك  بلده  �إىل 

�لق�شائية.
�لعامل  ��شتبد�ل  تكلفة  �مل�شاعدة  بالعمالة  �خلا�شة  �لوثيقة  تغطي  كما 
�مل�شاعد يف حاالت �النقطاع عن �لعمل وحاالت عدم �لكفاءة �ل�شحية �أو رغبة 
�لعامل �مل�شاعد منفرد� باإلغاء عالقة �لعمل، �إ�شافة �إىل �الأجور غري �ملدفوعة 
وم�شتحقات �لعامل �ملالية كبدل مكافاأة نهاية �خلدمة وبدل �الجازة و بدل 
�شاعات �لعمل �ال�شافية يف حال عدم دفعها من قبل �شاحب �لعمل، ف�شال 

عن تذكرة �شفر عودة �لعامل �إىل بلده وكذلك حاالت ��شابة �لعمل.

•• �صبوة-وام:

�فتتحت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �لطريق �لدويل جلعه - بلحاف 
�لذي يربط بني حمافظة �شبوة وح�شرموت وعدن بعد �إعادة تاأهيله مما 
ي�شهم يف �إنهاء معاناة �ملارين يف هذ� �خلط �لدويل وت�شهيل حركة مرور 

مركباتهم.
و�أكد �شلطان �لنعيمي ممثل هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي يف �شبوة عقب 

�فتتاح �لطريق �إن طريق جلعه - بلحاف له �أهمية بالغة كونه خط دويل 
يربط بني حمافظات �شبوة وح�شرموت وعدن ويعد طريقا ��شرت�تيجيا 
يخدم �ملو�طنني يف �حلركة و�لتنقل بعد �نهياره ب�شبب �لكو�رث �لطبيعية 

و�خرها �إع�شار ت�شاباال.
م�شري�  �شبوة  يف  �حليوية  للم�شاريع  دعمها  يف  م�شتمرة  �لهيئة  �أن  وق��ال 
�ىل �ن �شيانة طريق جلعه - بلحاف هو من �حدى �مل�شاريع �لهامة �لتي 

تالم�س حياة �ملو�طن ب�شكل مبا�شر.

من  �لعديد  نفذت  �الإم��ار�ت��ي  �الأح�����مر  �ل�������هالل  هي������ئة  �أن  و�أ�ش������اف 
و�ل�شحة  �لتعليم  وقط���اعي  �ل�����تحتية  �لب������نى  ت�������شمل  �ل�������تي  �مل������شاريع 
يقوم  م�ش����اريع  �ىل  الف�����تا  �الإن����شانية  �الإغ�����اثية  �الأع�������مال  جان�����ب  �ىل 
�ملحافظة  �أبناء  منها  لي�شتفيد  بتن�����فيذها  �الإم������ار�تي  �الحمر  �ل����هالل 

�أجمع.
و�أعرب �أهايل �ملنطقة عن �شكرهم وتقديرهم للدعم �لذي تقدمه دولة 
�لتحتية  �لبنية  بناء  �إع���ادة  م�شاريع  وخا�شة  �ليمني  لل�شعب  �الإم����ار�ت 

�خلرية  �الإم���ار�ت���ي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  ج��ه��ود  مثمنني  �ملحافظة  يف 
موؤكدين  �جلو�نب..  �شبوة يف خمتلف  �ملتميزة يف حمافظة  و�الإ�شهامات 

�أن �مل�شروع �شيخفف عنهم معاناة �لتنقل.
من جانبه �أكد حممد علي يعقوب مدير مركز �شيانة �لطرق باملوؤ�ش�شة 
بني  �حلركة  �ن�شياب  يف  ودوره  �مل�شروع  �أهمية  و�جل�شور  للطرق  �لعامة 
خمتلف مناطق �شبوة مثنيا على �جلهد و�لدور �الإمار�تي بتنمية وتطوير 

�لبنية �لتحتية باليمن و�شبوة على وجه �خل�شو�س.

»الهال الأحمر« يوزع حقائب واأدوات مدر�صية على الطاب يف ح�صرموت
•• ح�رضموت-وام:

د�شنت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �م�س �الأول م�شروع توزيع حقائب 
و�أدو�ت مدر�شية على عدد من مد�ر�س مديريتي رماه وثمود ب�شحر�ء 

ح�شرموت.
و�شمل �مل�شروع توزيع �لفي حقيبة مدر�شية يف �إطار جهود �لهيئة لدعم 

�مل�شرية �لتعليمية باليمن و�لتخفيف عن كاهل �الأ�شرة �ليمنية.
و�أ���ش��اد �مل�����ش��وؤول��ون مبديريتي رم���اه وث��م��ود ب��اجل��ه��ود �الإن�����ش��ان��ي��ة �لتي 
�مل�شاريع  دعم  وم�شاهمتها يف  �الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  بها هيئة  تقوم 

�لرتبوية بح�شرموت.
�الن�شانية  �للفتة  لهذه  وتقديرهم  �شكرهم  �ملد�ر�س عن  و�أع��رب طالب 
�ملتو��شلة من قبل فريق �لهالل �الأحمر �المار�تي  و�متنانهم للجهود 

يف ح�شرموت.

الإمارات اأكرب دولة مانحة للم�صاعدات 
الإن�صانية الطارئة املبا�صرة لليمن لعام 2018

•• اأبوظبي -وام:

ح�شلت دولة �الإم��ار�ت على �ملركز 
دولة  �أك���رب  ب�شفتها  ع��امل��ي��اً  �الأول 
مانحة يف جمال تقدمي �مل�شاعد�ت 
�الإن�شانية �لطارئة لل�شعب �ليمني 
كم�شاعد�ت   2018 لعام  �ل�شقيق 
بتنفيذ مبا�شر. جاء ذلك يف تقرير 
�أ�����ش����درت����ه خ���دم���ة �ل��ت��ت��ب��ع �مل����ايل 
يف  �مل�����ش��اع��د�ت  ل��ت��وث��ي��ق   »FTS«
حاالت �لطو�رئ �الإن�شانية �لتابعة 
لالأمم �ملتحدة �لذي يعك�س حجم 
�ملقدمة  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�������ش���اع���د�ت 
�إىل  ي��ن��اي��ر  م��ن  �الأول  م��ن  لليمن 

�الأول من �كتوبر 2018.
و بح�شب �لتقرير حلت �المار�ت يف 
�لعربية  �ململكة  بعد  �لثاين  �ملركز 
�أكرب  ك��ث��اين  �ل�شقيقة  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
دول����ة م��ان��ح��ة ل��دع��م خ��ط��ة �الأمم 
للعام  لليمن  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 

�الإمار�ت  دولة  قدمت  و   .2018
بد�ية  منذ  �ليمن  �إىل  م�شاعد�ت 
مليار   4.56 بلغت   2018 ع���ام 
�أمريكي  1.24 مليار دوالر  درهم 
درهم  م��ل��ي��ار   1.71 �شمنها  م��ن 
�أمريكي  دوالر  م��ل��ي��ون   466.5
�ملتحدة  �الأمم  خلطة  كا�شتجابة 
و815.8  ل��ل��ي��م��ن  �الإن�������ش���ان���ي���ة 
مليون   222.1 دره�����م  م��ل��ي��ون 
دوالر �أمريكي كم�شاعد�ت �إن�شانية 
طارئة مبا�شرة. �جلدير بالذكر �أن 
�إىل  �ملقدمة  �الإمار�تية  �مل�شاعد�ت 
�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق منذ �إبريل 
 2018 ���ش��ب��ت��م��رب  �إىل   2015
دره�����م  م����ل����ي����ار   14.79 ب���ل���غ���ت 
دوالر �أمريكي، حيث  مليار   4.03
�الإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  ����ش��ت��ح��وذت 
�ملائة وبقيمة  33.5 يف  ن�شبته  ما 
 1.35 4.95 مليار درهم  قدرها 
�إجمايل  من  �أمريكي  دوالر  مليار 

�ملقدمة،  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
ب���ي���ن���م���ا ������ش����ت����ح����وذت �مل�������ش���اع���د�ت 
�لتنموية و�إعادة �لتاأهيل وم�شاريع 
 66.3 �ع��ادة �ال�شتقر�ر على  دعم 
يف �ملائة من قيمة �مل�شاعد�ت مببلغ 
مليار   2.67 درهم  مليار   9.81
للم�شاهمة  وذل���ك  �أم��ري��ك��ي  دوالر 
�إع�����ادة �الإع���م���ار يف عدد  يف ج��ه��ود 
�ملحررة  �ليمنية  �مل��ح��اف��ظ��ات  م��ن 
و�ال�شتقر�ر  �ملعي�شة  �شبل  وتوفري 
�شملت  حيث  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 
قطاعاً   14 �مل��ق��دم��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�مل�شاعد�ت  ق��ط��اع��ات  م��ن  رئي�شيا 
مبا  فرعياً  قطاعاً   46 وت�شمنت 
�مل�شاعد�ت  ���ش��م��ول��ي��ة  ع��ل��ى  ي����دل 
�الإمار�تية و�حتو�ئها لكافة مظاهر 
�حل���ي���اة يف �ل��ي��م��ن ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
توفري �ال�شتقر�ر و�لتنمية يف تلك 
�ملناطق  �مل��ح��اف��ظ��ات وغ��ريه��ا م��ن 

�ليمنية.
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•• راأ�ش اخليمة – الفجر 

بحكومة  �لعامة  �مل��و�رد  هيئة  تعكف 
�أ�شاليب  تطوير  على  �خليمة  ر�أ����س 
�لعمل �ملوؤ�ش�شي ونظام �لتميز و�إد�رة 
�مل�������ش���اري���ع ع���رب �ل��ت��ع��ام��ل م���ع �لية 

�لتعامل مع �لبو�بة �الإلكرتونية.
نظمت  �جل��ه��ود  تلك  م��ن  و�نطالقا 
تثقيفية  عمل  ور�شة   ، �أم�س  �لهيئة 
�لكربى  �الج���ت���م���اع���ات  ق���اع���ة  يف   ،
كبري  ع������دد  ب���ح�������ش���ور   ، ب���ال���ه���ي���ئ���ة 
م��ن �مل��وظ��ف��ني �أل��ق��ت��ه��ا  ن����ورة غامن 
�لب�شرية  �مل������و�رد  وح����دة  م�����ش��وؤول��ة 
�لهامة  �مل���ح���اور  �ل��ع��دي��د م���ن  ع��ل��ى 
و�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة و�ل���ت���ي �رت����ك����زت على 
كيفية  ع��ن  تف�شيلي  ���ش��رح  ت��ق��دمي 
�الإلكرتونية  �ل��ب��و�ب��ة  �إىل  �ل���ول���وج 
وكيفية �لتعامل مع كافة معطياتها 

ومدخالتها للو�شول �إىل �ملخرجات 
و�ل��ن��ت��ائ��ج �مل��رج��وة ، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  ب��ن��ظ��ام  تعريفهم 
مو�كبتهم  ب��ه��دف  �مل�����ش��اري��ع  و�إد�رة 
�لعملية  و�ل��ن��ظ��م  �لو�شائل  الأح���دث 
ل��ل��ري��ادة �لتي  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة وحت��ق��ي��ق��اً 
ت���ط���ل���ع ل���ه���ا دوم��������اً ح���ك���وم���ة ر�أ�������س 
�أهد�فها  م���ع  ي��ت��و�ف��ق  �خل��ي��م��ة مب���ا 
�شمان  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ال�شرت�تيجية 
تقدمي كافة �خلدمات �الإد�رية وفق 
للو�شول  و�ل��ك��ف��اءة  �جل���ودة  معايري 
يوؤهلهم  �شعيد  د�خ��ل��ي  جمتمع  �إىل 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل�����ش��ح��ي��ح و�ل�����ش��ل��ي��م لنقل 
�ملعرفة و�ملهار�ت �لتي �كت�شبوها �إىل 

زمالئهم يف حميط عملهم.
هيئة  مدير  حممد  مي�شون  و�أك���دت 
ب����االإن����اب����ة، حر�س  �ل���ع���ام���ة  �مل�������و�رد 
كافة  �ملوظفني  �ك�شاب  على  �لهيئة 

�جل���رع���ة �ل��ك��اف��ي��ة و�ل�����ش��ام��ل��ة من 
�لتدريب و�لتاأهيل ، كما �شعت �لهيئة 
�لطري  �أحمد  جمال  توجيهات  وف��ق 
من  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
خالل �لور�س �لتثقيفية �إىل تطوير 

�لد�خلي  �لعمل  �أ���ش��ال��ي��ب  وحت�شني 
�لعملية  يف  �لتكامل  لتحقيق  �ملتبعة 
و�لتدريبية ورفع نتائج موؤ�شر �الأد�ء 
ع���رب رف����ع ك���ف���اءة وم�����ش��ت��وى خربة 
وثقافة �لعاملني عن طريق �لتدريب 

�ملبا�شر من خالل توجيههم �لفعال 
، مثمنة يف �خلتام �لتوفيق للجميع 
من  �ل��ق�����ش��وى  �ال���ش��ت��ف��ادة  بتحقيق 
ه���ذه �ل���رب�م���ج �ل��ت��ي حت��ت��وي��ه��ا مثل 

تلك �لور�س �لتدريبية.

•• راأ�ش اخليمة – الفجر

�ملحلي  و�الزم������ات  �ل���ط���و�رئ  �إد�رة  ف��ري��ق  �ه��ت��م 
ب����ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب��خ��ط��ة ����ش��ت��ق��ب��ال �حل������االت يف 
�لظروف �لطارئة باالإ�شعاف من ِقَبِل �مل�شت�شفيات 
كو�رث  ملو�جهة  �ال�شتعد�د  ناق�س  كما  �حلكومية، 
�إد�رة  تطبيق  على  و�ل��ت��اأك��ي��د   ، �ل��ب��ح��ري  �ل��ت��ل��وث 
و�الط���الع على  �الإم����ارة،  �الأع��م��ال يف  ��شتمر�رية 

خطط �ال�شتجابة �ملحلّية.
برئا�شة  �لتن�شيقي  �الج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
�للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام 

�شرطة ر�أ�س �خليمة - رئي�س فريق �إد�رة �لطو�رئ 
و�الأزمات و�لكو�رث �ملحّلي بح�شور مدر�ء وممثلي 

�ملوؤ�ش�شات �الحتادية و�ملحّلية بر�أ�س �خليمة. 
وتو�شيات  �أج���ن���دة  مناق�شة  �الج��ت��م��اع  وت�����ش��م��ن 
وعر�س  تقييم  و����ش��ت��ع��ر����س  �ل�����ش��اب��ق،  �الج��ت��م��اع 
�ل�شنوية  �خل��ط��ة  ���ش��م��ن  غ����ذ�ء  ت��ق��ري��ر مت��ري��ن 
الأجندة �لفريق خالل �لعام 2018م  عالوة على 
فريق  عمل  مبهام  �ملرتبطة  �الأمنية  �مل�شتجد�ت 
�إد�رة �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث �ملحّلي ، كما مت 
مناق�شة �ملو��شيع �الأمنية فيما يخ�س �ال�شتعد�د 
على  و�لتاأكيد  �لبحري،  �لتلوث  ك��و�رث  ملو�جهة 

�الإم����ارة،  يف  �الأع���م���ال  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  �إد�رة  تطبيق 
و�الطالع على خطط �ال�شتجابة �ملحلّية.

�إد�رة  ف���ري���ق  رئ��ي�����س  �أث���ن���ى  يف خ���ت���ام �الج���ت���م���اع، 
�لطو�رئ و�الأزم��ات و�لكو�رث �ملحّلي، على جهود 
�لفريق يف ر�أ�س �خليمة، �ملبذولة يف �شبيل تعزيز 
�أهمية �اللتز�م  �الأمن و�الأمان يف �الإم��ارة، موؤكد�ً 
�مل�شتقبلية،  �لتمارين  وخطط  تعليمات  بتطبيق 
و�لتخطيط  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �آل���ي���ة  وت���ن���اول 
�مل�����ش��رتك، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى دف���ع وت��ن�����ش��ي��ق �جلهود 
�لو�شول  لتحقيق  �لفريق،  �أع�شاء  بني  �مل�شرتكة 

�إىل �شرعة �ال�شتجابة �ملتميزة.

فريق طوارئ راأ�ض اخليمة يهتم با�صتقبال احلالت الطارئة يف امل�صت�صفيات 

•• عجمان-وام: 

حميد  ب��ن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  �فتتح 
مدينة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي 
�ملقرر  �حل������رة  �الإع����الم����ي����ة  ع���ج���م���ان 
�ل�شيخ  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��م��دي��ن��ة  �جل���دي���د 
�شلطان بن �شقر �لنعيمي نائب رئي�س 

�ملجل�س و�أع�شاء جمل�س �الإد�رة.
�لنعيمي  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ  وجت��ول 
�جلديد  �مل��ق��ر  و�أق�����ش��ام  �إد�ر�ت  د�خ���ل 
و����ش��ت��م��ع م���ن ���ش��ع��ادة حم��م��ود خليل 
للمدينة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لها�شمي 
مر�فق  ح����ول  ���ش��رح  �إىل  �الع���الم���ي���ة 
�مل����دي����ن����ة و�الإم�����ك�����ان�����ي�����ات �مل���ت���ط���ورة 
وكفاءة  �لعمل  ��شلوب  يف  �مل�شتخدمة 
�الأنظمة و�آليات �خلدمة �ملبتكرة �لتي 
�حلاليني  مل�شتثمريها  �ملدينة  تقدمها 

و�ملتوقعني يف �مل�شتقبل.
عن  �الد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�أع������رب 
فيما  و�الإب���د�ع  �لتميز  بروؤية  �شعادته 
وم�شاهمتها  �ملدينة  �نطالقة  يخ�س 
يف تعزيز �لدور �القت�شادي و�لريادي 

و�مل�شاهمة  �مل�شاركة  وحتقيق  لالإمارة 
يف خدمة �لوطن.

�الإعالمية  �ملدينة  �نطالقة  �أن  و�أك��د 
لروؤية  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة  ت�شكل  �حل����رة 
�قت�شاد  ب���ن���اء  يف   2021 ع���ج���م���ان 

نظر�  متميزة  حكومة  حتفزه  �أخ�شر 
الختالف جمالها �ال�شتثماري �لبعيد 
�لتي  �الإن��ت��اج  وعمليات  �ل�شناعة  ع��ن 

قد توؤثر على �لبيئة.
تن�شيط  يف  ت�شاهم  �مل��دي��ن��ة  �ن  وق���ال 

�حل��رك��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة ودف����ع م�شرية 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة م�����ش��ري� �ىل �ن 
يتجاوب  باملدينة  �ال�شتثماري  �لعمل 
مب�����ش��وؤول��ي��ة وح��ك��م��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
مو�رد �لطبيعة ومر�عاة قيم �ملجتمع 

�ملعرفة  ال�شتثمار  و��شعة  �آفاقا  ويفتح 
و�لتكنولوجيا و�لبث و�الإعالم يف ظل 
ع�شرية  حكومية  وح��و�ف��ز  �شيا�شات 

و�شاملة.
وقال حممود �لها�شمي �أن �ختيار فلل 
�نطالق  م��ه��د  ل��ي��ك��ون  “فالمنجو” 
�ملميز  ملوقعها  جاء  �العالمية  �ملدينة 
و�جهة  يف  تقع  فهي  مبانيها  وحد�ثة 
تعد  �لتي  �ل�شياحية  �ل���زور�ء  منطقة 
�جلاذبة  �ل�شياحية  �ملناطق  �أه���م  م��ن 
ع��و�م��ل جذب  ي�شكل  �الإم�����ارة مم��ا  يف 
للمدينة.  �مل��ت��وق��ع��ني  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
عجمان  م��دي��ن��ة  �إد�رة  جمل�س  وع��ق��د 
�لثالث  �الإع��الم��ي��ة �حل���رة �ج��ت��م��اع��ه 
ل�شنة 2018 باملقر �جلديد للمدينة 
�ل�شيخ عبد�لعزيز  �العالمية برئا�شة 
�ل�شيخ  وبح�شور  �لنعيمي  حميد  بن 
و�أع�شاء  �لنعيمي  �شقر  ب��ن  �شلطان 
�لتنفيذي  و�مل���دي���ر  �الإد�رة  جم��ل�����س 

للمدينة �العالمية.
عن  مرئيا  عر�شا  �ملجتمعون  و�شاهد 
در��شة جدوى تكامل �شناعة �الإعالم 

�لعالقة  ذ�ت  �الأخ�����رى  و�ل��ق��ط��اع��ات 
و�ملخرجات و�لتو�شيات �ملتعلقة بها.

للمدينة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل����دي����ر  وق������دم 
�ملوؤ�ش�شي  �الأد�ء  نتائج  ح��ول  ت��ق��ري��ر� 
و�مل�����ايل ل��ل��م��دي��ن��ة �الإع���الم���ي���ة خالل 

�لفرتة �ل�شابقة.
�القت�شادية  �جل�����دوي  ع���ن  وحت����دث 
عجمان  ملدينة  ممثلني  م��ع  للتعاقد 
�لت�شويق  الأغر��س  �حلرة  �الإعالمية 

لذلك  خا�شة  م��ق��ر�ت  تخ�شي�س  م��ع 
د�خل وخارج �لدولة.

�ال�شتمر�ر يف  �أهمية  �ملجتمعون  و�أك��د 
و�شع خطط ت�شويقية متقنة لتاأ�شي�س 
�الإب���د�ع  على  حتفز  ��شتثمارية  بيئة 
�ل�شركات يف تطوير  وتدعم  و�البتكار 
�ملنتجات و�خلدمات لتلبية �حتياجات 

�ل�شوق �جلديدة.
ون��اق�����س �مل��ج��ل�����س ع���دة م��و����ش��ي��ع من 

�ملن�شودة للمدينة  �ملكانة  �شاأنها تعزيز 
�الإع���الم���ي���ة ورف�����ع ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا بني 
يف  �ملميزة  �الإع��الم��ي��ة  �حل��رة  �ملناطق 
�الأو�شط  و�ل�����ش��رق  �خل��ل��ي��ج  منطقتي 
تدعم  �ل����ت����ي  �ل����ب����ن����ود  �ىل  ������ش����اف����ة 
�لقانونية  �مل��ع��اي��ري  وف���ق  �الإن��ط��الق��ة 
�لتنمية  ب��ع��ج��ل��ة  ل��ل��دف��ع  و�الإد�ري����������ة 
�إمارة  �القت�شادية ورفد �ال�شتثمار يف 

عجمان.

عبد العزيز النعيمي يفتتح املقرر اجلديد ملدينة عجمان الإعامية احلرة

اخلدمات املجتمعية مبحاكم راأ�ض اخليمة تتبادل املعرفة 

املوارد العامة حلكومة راأ�ض اخليمة تطور عمل املوؤ�ص�صات الكرتونيا 

•• راأ�ش اخليمة- الفجر

ر�أ�س �خليمة  �إد�رة �خلدمات �ملجتمعية بد�ئرة حماكم  عقدت 
“برزة  ع��ن��و�ن  حت��ت  موظفيها،  م��ع  �ملعرفية  جل�شاتها  �أوىل 
بالد�ئرة، بح�شور موزة  ز�يد  �ل�شيخ  قاعة  وذلك يف  �لتميز”، 
وم���در�ء  �ملجتمعية  �خل��دم��ات  �إد�رة  م��دي��ر  �حلب�شي  �شيبان 
�شتمتد  �لتي  �جلل�شات  �شل�شلة من  �شمن  و�ملوظفني،  �الأق�شام 
�ملعرفة، و��شتعر��س  �إىل نقل  �لعام، تهدف من خاللها  طو�ل 

�لتي و�جهتهم يف  ق�ش�س جناحات �ملوظفني و�أبرز �لتحديات 
�الإجن��از�ت ونقل  حياتهم، حيث تعترب �جلل�شة فر�شة الإب��ر�ز 

�خلرب�ت و�لتجارب و�ال�شتفادة منها. 
من  �نطالقا  �ملعرفة  جل�شة  ت��اأت��ي  �أن��ه  �حلب�شي  م��وزة  و�أك���دت 
�جلل�شة  ت�شمل  حيث  �ملعرفة،  �إد�رة  يف  �ل��د�ئ��رة  ��شرت�تيجية 
�جتماع مدير �الإد�رة مع �ملوظفني لتتناول ثالثة حماور وهي 
�ملدر�ء للموظفني الإعد�دهم وتاأهيلهم م�شتقبليا  نقل جتارب 
لالإد�رة، ونقل وتو�شيح �لقر�ر�ت و�لتعاميم �جلديدة �خلا�شة 

�لوحدة  تو�جه  قد  معوقات  �أي��ة  مناق�شة  و�أخ���ري�  باملوظفني، 
�لتنظيمية و�ملوظفني وو�شع �حللول لها.

لقاء  ت�شمنت  معرفية،  ب��اأج��و�ء  �متالأت  �جلل�شة  �أن  و�أ�شافت 
�مل�شابقات، وتوزيع بطاقة  �ملوظفني، حيث مت عمل  وديا جمع 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل لعر�س كل موظف �أفكاره وتطبيقها على 
�أر�س �لو�قع. ومت خالل �جلل�شة تكرمي مدير �الإد�رة �ل�شابق 
باالإ�شافة  و�إجن��از�ت��ه،  جلهوده  �ملكي  جا�شم  �الأ�شري  �مل�شت�شار 

�إىل تكرمي �ملوظفني لتفانيهم بالعمل.

حما�صرة ب�صرطة اأبوظبي 
عن ال�صبطية الق�صائية

 ••  اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  ب�شرطة  �لقيادة  �شوؤون  بقطاع  �لقانونية  �ل�شوؤون  نظمت مديرية 
وذلك مب�شرح   ، �ل�شرطة  رجال  لدى  �لق�شائية  �ل�شبطية  عن  ،حما�شرة 
ح�شني  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �لعميد  �مل��ح��ا���ش��رة  ح�شر  �جل��ن��ائ��ي��ة.  �الأدل����ة  �إد�رة 

�حلمادي مدير �إد�رة �الدلة �جلنائية وعدد من �ل�شباط. 
و�لقى �ملحا�شرة �لر�ئد قايد علي �مل�شعبي رئي�س ق�شم �لفتوى و�ال�شت�شار�ت 
ماأموري  لعمل  �ملنظمة  �لقانونية  �الأط���ر  مو�شحاً   باملديرية  �لقانونية 
�لدعوى  م�شار  �لق�شائية يف  �ل�شبطية  نظام  و�أهمية   ، �لق�شائي  �ل�شبط 
باعتبارهم  �ل�شرطة  لرجال  �ملمنوحة  �ل�شلطة  وبيان   ، وفئاتها   ، �جلز�ئية 

ماأموري �شبط ق�شائي وتطرقت �إىل و�جباتهم ، يف هذ� �ملجال. 

•• راأ�ش اخليمة. ..الفجر 

قائد  �لنعيمي  بن علو�ن  �للو�ء علي عبد �هلل  �شعادة  �أعلن 
عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، عن تخفي�س بن�شبة 30  %  على 
�ملخالفات �ملرورية �ملرت�كمة، وذلك �عتبار�ً من يوم �الأحد 
�ملو�فق 7-10-2018 �إىل يوم �خلمي�س �ملو�فق 11-1-

بن علو�ن �لنعيمي، �أن خ�شم  �للو�ء علي  و�أو�شح   .2018
بدل  خم��ال��ف��ات  ع��ل��ى   30% تخفي�س  ي�شمل  �مل��خ��ال��ف��ات 
�لر�د�ر  خمالفات  على   30% وتخفي�س  �ملركبات،  حجز 
موؤكد�ً  حتريرها،  تاريخ  منذ  يوماً   81 عليها  م�شى  �لتي 
�أن �الإعالن عن تخفي�س �ملخالفات �ملرورية �ملرت�كمة، قد 
�إىل  �لر�مية  �لد�خلية  وز�رة  ال�شرت�تيجية  تطبيقاً  ج��اء 
فر�س �شلطة �لقانون ل�شبط �أمن �لطرق، و�شمن مبادر�ت 

جمهور  جميع  �إ���ش��ع��اد  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة 
�المتثال  نحو  لهم  حت��ف��ي��ز�ً  �شر�ئحهم  بكافة  �ملتعاملني 
لقانون �ل�شري و�ملرور، باالإ�شافة �إىل تخفيف �الأعباء �ملالية 
�ل�شائقني  د�عياً  ز�يد �خلري،  عام  مع  تز�مناً  عن �جلمهور 
�ل��ق��ر�ر يف �شد�د  �مل��رك��ب��ات �إىل �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن  و�أ���ش��ح��اب 
�ملرورية  �أو���ش��اع��ه��م  وت�شوية  عليهم  �مل��رت�ك��م��ة  �ملخالفات 
�أفر�د  لكافة  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  �شمان  بهدف  �لقانونية، 
�ملجتمع. و�أ�شاف �للو�ء علي بن علو�ن �لنعيمي، �أن �شرطة 
�طالق  �إىل  م�شتمرة  وب�شورة  د�ئ��م��اً  ت�شعى  �خليمة  ر�أ����س 
�لعديد من �ملبادر�ت �لتي ت�شهم يف تطوير �الإمارة وحت�شني 
جودة �حلياة بغر�س حتقيق �ال�شتقر�ر ودعم موؤ�شر �الأمن 
عامٍر  ل���الإم���ارة  م�����ش��رق  م�شتقبل  ل��ر���ش��م  ���ش��ع��ي��اً  و�الأم������ان، 

بالنه�شة و�لتقدم

•• اأبوظبي – الفجر: 

 2019-2018 لعام  �ل��زر�ع��ي  �ملو�شم  ب��دء  مع  بالتز�من 
ي��ك��ث��ف م��رك��ز خ���دم���ات �مل����ز�رع����ني ب��اأب��وظ��ب��ي م���ن حمالت 
�ملركز  �أ���ش��در  حيث  �ل�شحيحة  �ل��زر�ع��ة  باأ�شاليب  �لتوعية 
�إعد�د  ب��د�ي��ة  م��ن  �ل��زر�ع��ة  عمليات  الأف�شل  توعوية  ن�شرة 

�لرتبة حتى مرحلة ما بعد �حل�شاد.
وتت�شمن �لن�شرة �لتي يجري توزيعها على عمال و�أ�شحاب 
م����ز�ر �أب��وظ��ب��ي جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م��ن �ل��ن�����ش��ائ��ح تغطي 
�جلزء  يخ�ش�س  حيث  �ملختلفة  مبر�حلها  �لزر�عة  عمليات 
�الأول لعمليات ما قبل �لزر�عة و�لتي تت�شمن طرق تنظيف 
عمليات  ثم  �ل�شابق  �ملح�شول  بقايا  من  و�لتخل�س  �حلقل 
�لت�شميد  عمليات  ثم  للرتبة  �ل�شم�شي  و�لتعقيم  �حلر�ثة 
عمال  توعية  ح��ول  ن�شائح  �إىل  باالإ�شافة  �ل��ب��ذور  و�ختيار 
لتنمية  �الأه��م  �لعن�شر  بو�شفهم  مهار�تهم  وتنمية  �ملزرعة 

�ملزرعة وزيادة �إنتاجيتها.
�شمن  تف�شيلية  ن�شائح  �لن�شرة  من  �لثاين  �لق�شم  ويقدم 
وطرق  للزر�عة  �ملنا�شبة  �ملو�عيد  ت�شمل  �ل��زر�ع��ة  عمليات 
�ملكافحة �ملتكاملة لالآفات ثم �الأ�شاليب �ل�شحيحة للرتقيع 
�مل�شاحة  وح���دة  يف  �ل��ن��ب��ات  كثافة  على  للمحافظة  و�خل���ف 
�ملزروعة و�لتخل�س من �لنباتات �ل�شعيفة و�أخري�ً عمليات 
�لري  م��و�ق��ي��ت  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شحيحة  وط��رق��ه��ا  �ل���ري 
�ملنا�شبة للمحا�شيل، كما تقدم �لن�شرة ن�شائح علمية ملرحلة 
�ملح�شول بطريقة  �الأهم جلنى  �ملرحلة  باعتبارها  �حل�شاد 
ت�شمل  و�لتي  �حل�شاد  بعد  ما  مرحلة  �أخ���ري�ُ  ثم  �شحيحة 
طرق �لعناية باملنتح حتى و�شوله �إىل �ل�شوق حيث تت�شمن 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ف��رز و�ل��ت��ن��ظ��ي��ف و�ل��ت��ع��ب��ئ��ة و�ل��ت��خ��زي��ن و�لنقل 
�ملنتج  ج��ودة  على  �ملحافظة  ت�شمن  بطريقة  �الأ���ش��و�ق  �إىل 
�لعديد  تنظيم  يتم  �لتوعية  ن�شر�ت  وب��خ��الف  ون�شارته. 
�مل��ز�رع حيث يتم �شرح كافة  �ل��دور�ت �لتدريبية لعمال  من 
هذه �لن�شائح بطريقة عملية يف �حلقل حيث يتم �لتدريب 
على �إد�رة �لري يف �ملزرعة، وطرق زر�عة �ملحا�شيل �حلقلية 
باالآفات  �الإ�شابة  من  �ملحا�شيل  وقاية  وطرق  بها  و�لعناية 
�ملتكاملة  و�الإد�رة  �ملحمية  �ل��ب��ي��وت  يف  و�ل��زر�ع��ة  �ملختلفة 

يف  للزر�عة  �ملهمة  �الأن�شطة  من  وغريها  �لنخيل  خلدمات 
هذ� �لوقت من �ملو�شم 

�ملركز  »ي�شعى  �الت�����ش��ال:  ق�شم  م��دي��ر  �ل�شعد  ع��ل��ي  وق���ال 
و��شتبد�لها  �ل��زر�ع��ة  يف  �لتقليدية  �مل��م��ار���ش��ات  تغيري  �إىل 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ك��اف��ة و�شائل  مب��م��ار���ش��ات ���ش��ح��ي��ح��ة وج���ي���دة 
�أن ن�شرة  �مل����ز�رع، م�����ش��ري�ً    �أ���ش��ح��اب وع��م��ال  �لتو��شل م��ع 
تف�شيلية  معلومات  وتقدم  �شاملة  تعترب  �ل��زر�ع��ة  عمليات 

من بدء �لزر�عة و�شواًل �إىل مرحلة ما بعد �حل�شاد.
تقليل  ع��ل��ى  ي�شاعد  �جل��ي��دة  �مل��م��ار���ش��ات  �ت��ب��اع  �إن  و����ش��اف 
����ش��ت��خ��د�م �مل��ي��اه وي��ح��د م��ن �الع��ت��م��اد ع��ل��ى �مل��ب��ي��د�ت حيث 
و�لت�شميد  �ل��ري  بطرق  �لعمال  توعية  على  �لن�شرة  تركز 
وتزويد  �لت�شميد  �أو  �ل��ري  يف  �الإف���ر�ط  ع��دم  ت�شمن  �لتي 
�لنباتات بحاجتها �ل�شرورية باالإ�شافة �إىل �لتوعية بطرق 
للتعامل  �جل��ي��دة  �ل��زر�ع��ي��ة  و�مل��م��ار���ش��ات  �ملحا�شيل  زر�ع���ة 
�لزر�عة  عمليات  �أن  �إىل  و�أ�شار  ح�شاده.  بعد  �ملح�شول  مع 
�ل�شحيحة تعتمد على �تباع عدة مر�حل بد�يًة من عمليات 
ما قبل �لزر�عة �لتي تت�شمن نظافة �حلقل وحر�ثة �لرتبة 
باختيار  و�اله��ت��م��ام  �لت�شميد،  بجانب  �ل�شم�شي  و�لتعقيم 
�لبذور ذ�ت �الإنتاجية �لعالية مع �لتاأكد من �أنها غري معدلة 
ور�ثياً. كما �أن �ختيار �لعن�شر �لب�شري )�لعمالة( يعد من 
�لزر�عي  �الإن��ت��اج  عمليات  عليها  تعتمد  �لتي  �لركائز  �أه��م 
و�لت�شويق. كما يجب �حلر�س على مر�عاة �ملو�عيد �ملنا�شبة 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل�شنوية  �ل��زر�ع��ي��ة  �خل��ط��ة  ب��ات��ب��اع  ل��ل��زر�ع��ة 
�ملركز. حيث تت�شمن جدول مو�عيد �لزر�عة و�حل�شاد لكل 
حم�شول. باالإ�شافة �إىل ذلك يجب على �ملز�رعني مكافحة 
�لقيام  و�أي�شاً  �لزر�عية،  �ملحا�شيل  ت�شيب  قد  �لتي  �الآف��ات 

بعمليات �لرتقيع و�خلف و�لري. 
مز�رعهم  ع��م��ال  توجيه  �إىل  �مل���ز�رع  �أ���ش��ح��اب  �ل�شعد  ودع���ا 
على  �مل��رك��ز  يحر�س  �ل��ت��ي  �لن�شائح  ه��ذه  تطبيق  الأه��م��ي��ة 
مهار�ت  حت�شني  �أن  م��وؤك��د�ً  خمتلفة،  بطرق  لهم  تو�شيلها 
يعود  �ل��زر�ع��ي��ة  �ملمار�شات  �أف�شل  و�ت��ب��اع  �لعمال  وخ���رب�ت 
�لكربى  �ملنافع  عن  ف�شاًل  و�شاحبها،  �ملزرعة  على  بالنفع 
لالأجيال  ��شتد�متها  ينبغي  �لتي  �لطبيعة  و�مل�شادر  للبيئة 

�لقادمة. -

�صرطة راأ�ض اخليمة  تخف�ض املخالفات املرورية املرتاكمة 30 % 

»خدمات املزارعني« يكثف من حملة التوعية تزامنًا مع بدء املو�صم الزراعي 
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اأخبـار الإمـارات

•• كوميربا – الربتغال-وام:

منحت جامعة “كوميرب�” يف �لربتغال - �إحدى 
�أع���رق �جل��ام��ع��ات يف �أوروب����ا و�ل��ع��امل - �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
�ل�شارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
وتكرميا  ت���ق���دي���ر�  ف���خ���ري���ة  دك�����ت�����ور�ه  ����ش���ه���ادة 
الإ�شهامات �شموه �لثقافية و�الأدبية ودوره يف دعم 
�لثقايف و�الأدب��ي و�لتاريخي على  �الإنتاج  ورعاية 
�إىل  �ل�شارقة  �ملحلي و�لعاملي وحتويل  �مل�شتويني 
�أر�شية  على  �لعامل  ثقافات  فيها  جتتمع  من�شة 
�الخ���ت���الف وتر�عي  و�ح�����دة حت����رتم  �إن�����ش��ان��ي��ة 

�لتباين و�خل�شو�شية.
وو�شفت �جلامعة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
�لثقافات”  عنده جميع  تلتقي  �لذي  “بالرجل 
من خالل جهوده و�جناز�ته �لثقافية يف جماالت 
�لتاريخ و�الأدب وبحوثه �لتي يك�شف فيها حقائق 

تاريخية هامة عن عالقات �ل�شعوب وتطورها.
�شاحب  تكرمي  �أن  “كوميرب�”  جامعة  و�أك���دت 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة هو تكرمي لرموز �لثقافة 
ن�شيج  يف  كبري�  �أث���ر�  �أح��دث��و�  �ل��ذي��ن  �الإن�شانية 

�لعالقات �لثقافية بني �ل�شعوب.
وتعد جامعة “كوميرب�” �إحدى �أقدم �جلامعات 
�لربتغال،  و�أق���دم جامعة يف  و�ل��ع��امل  �أوروب����ا  يف 
�لثالث  �لقرن  وحتى   1290 �لعام  يف  تاأ�ش�شت 
ع�شر ك��ان��ت �جل��ام��ع��ة و�ح���دة م��ن ب��ني �أول 15 
�أكرب موؤ�ش�شات  �أوروب��ا.. كما تعد من  جامعة يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ب��ح��ث �ل���ع���ايل يف �ل��ربت��غ��ال ، وقد 
�إىل   2013 �لعام  يف  كوميرب�  جامعة  �أ�شيفت 

�ل��رت�ث �لعاملي يف منظمة �الأمم �ملتحدة  مو�قع 
وبح�شب  “يون�شكو”  و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية 
�لفخرية  �لدكتور�ه  �شهادة  فاإن  �جلامعة  قانون 
لديها تعد �أعلى درجة علمية وفخرية تكرم بها 
عمادة �جلامعة �ل�شخ�شيات �لتي قدمت خدمات 
�ملجاالت  �إح���دى  يف  ��شتثنائية  وب�شمات  مهمة 
�لعلمية �أو �الأدبية �أو �لرت�ثية وعلى مد�ر تاريخ 
 190 ل�  �ل�شهادة  ه��ذه  منحت  �لعريق  �جلامعة 
كان من  و�لعامل  �لربتغال  وع��امل من  �شخ�شية 
�حلايل  �لعام  �الأم��ني  غوتري�س  �أنطونيو  بينها 
�الأوروبية  �ملفو�شية  ولرئي�س  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم 

جان كلود يونكر.
ح�����ش��ر م��ر����ش��م �ل��ت��ك��رمي �ل����ذي �أق���ي���م يف مقر 
�لو�حد  عبد  مو�شى  �شعادة  “كوميرب�”  جامعة 
�ل��ربت��غ��ال وباولو  ل��دى  �ل��دول��ة  �خل��اج��ه �شفري 
�ل�شابق  �ل��وزر�ء �لربتغايل  بورتا�س نائب رئي�س 
رئي�س جامعة  �شيلفا  و�لربوفي�شور جو جابريل 
كوميرب� و�لربوفي�شور جوزي بيدرو بافيا مدير 
�حلميد  عبد  عمرو  و�لدكتور  كوميرب�  جامعة 
و�أع�شاء  ل��ل��ب��ح��وث  �ل�����ش��ارق��ة  �أك���ادمي���ي���ة  م��دي��ر 
وح�شد من خريجي  و�الإد�ري  �لعلمي  �ملجل�شني 
�ل��ق��د�م��ى و�مل�����ش��وؤول��ني م��ن �لعا�شمة  �جل��ام��ع��ة 

ل�شبونة ومدينتي كوميرب� وبورتو.
عدد  لقائه  خ��الل  �ل�شارقة  حاكم  �شاحب  و�أك��د 
جولة  يف  و�لعلمي  �الإد�ري  �ملجل�س  �أع�شاء  من 
قوتها  ه���ي  �الأمم  وث��ق��اف��ة  ع��ل��م  �أن  ب��اجل��ام��ع��ة 
�لوحيدة �لباقية و�مل�شتمرة مهما تبدلت �أحو�لها 
د�ئما  �لثقافة  قوة  و�أن  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية 
�أعلى من ثقافة �لقوة يف �لتاأثري بوجد�ن �الأمم 

تلفظ  بطبعها  �الإن�شانية  �لذ�كرة  الأن  وذ�كرتها 
�ل�شوء وحتتفظ باجلمال.

و�لفال�شفة  و�الأدب�����اء  �ل��ع��ل��م��اء  �أن  ���ش��م��وه  وق���ال 
�مل�شتقبل  م��ل��ه��م��و�  ه���م  و�ل��ف��ن��ان��ني  و�مل����وؤرخ����ني 

و�ل�شورة �جلميلة �مل�شتد�مة الأي ح�شارة.
كلمة  يف  �ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وث��م��ن 
�أل���ق���اه���ا خ����الل م��ر����ش��م ح��ف��ل �ل��ت��ك��رمي جهود 
رئي�س و�إد�رة جامعة “كوميرب�” يف دعم م�شرية 
�لثقافة �الإن�شانية وتعزيز �حلو�ر و�ل�شر�كة بني 

�ل�شعوب كافة.
وقال �شموه “ ُي�شعدين تو�جدي معكم يف جامعة 
كوميرب� �لتاريخية وي�شّرين �اللتقاء بنخبة من 
هذه  قبول  وُي�شّرفني  و�لباحثني  �الأك��ادمي��ي��ني 
�لدكتور�ه �لفخرّية من جامعة كوميرب �لر�ئدة 

و�لعريقة«.
�أع��و�م زرت مكتبة  “ قبل ب�شعة  و�أ���ش��اف �شموه 
�مل�شتك�شف  م����ذك����ر�ت  ل���در�����ش���ة  ب���ورت���و  ب��ل��دي��ة 
رحلته  تناولت  �لتي  غاما  د�  فا�شكو  �لربتغايل 
�أخرى  زي���ارة  تلتها  �لهند  �إىل  �الأوىل  �لبحرية 
�أكادميية  ك��رم��ت��ن��ي  ح���ني  �أع������و�م  خ��م�����ش��ة  ق��ب��ل 
وع�شويتها  و�شامها  ومنحتني  للعلوم  ل�شبونة 
به  ت�شّرفت  �ل��ذي  كوميرب�  جامعة  تكرمي  وم��ع 
�ليوم تتوّطد عالقتي بالربتغال وتتعّزز مكانتها 

يف قلبي«.
�شّكلت   “ �ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وق���ال 
�ل���در�����ش���ات �مل��ت��ع��م��ق��ة ل��ل��م��و�د �ل��ت��اري��خ��ي��ة من 
�لدكتور�ه  ل��ر���ش��االت  ن���و�ة  �ملختلفة  م�����ش��ادره��ا 
�ملتتالية �لتي بحثتها يف جامعة �إك�شيرت وجامعة 
درهام يف �ململكة �ملتحدة ودفعني �شغفي بالتاريخ 

عن  كتبي  ت��األ��ي��ف  ملو��شلة  ب��ه  �ملتينة  وع��الق��ت��ي 
�ل�شعوب و�ل�شخ�شيات و�الأحد�ث �لتي لعبت دور� 
و�القت�شادي  �الجتماعي  �مل�شهد  بت�شكيل  ب��ارز� 
�ملوؤّرخني  �أّن  �ملوؤكد  وم��ن  ملنطقتنا..  و�ل�شيا�شي 
�لتاريخ  ب��ني  �ل��ع��الق��ة  �أن  ج��ي��د�ً  ي��درك��ون  منكم 
وطلبته �ملخل�شني تدوم مدى �حلياة و�أنا �أعترب 

نف�شي و�حد� منهم«.
�أفرزته  وما  �ملرحلة  متغري�ت  �إىل  �شموه  و�أ�شار 
للنه�شة  �لعمل على توفري �شروط  من �شرورة 
�أفرزتها..  �لتي  للتحديات  ت�شتجيب  و�لتنمية 
با�شتمر�ر ويف  �لعامل من حولنا  “ يتغرّي  وق��ال 
هذ� �الإطار �شهدت منطقتنا ب�شكل خا�س تطور� 
�لعقود �الأخرية و�شملت  �شريعا ومتناميا خالل 
�أبرزها  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع���دد�  �لتنمية  م�����ش��رية 

�الجتماعية و�القت�شادية و�لثقافية و�لتقنية«.
�لتنموية  “ ل�شمان جن��اح جهودنا  �شموه  وق��ال 
وتعزيزها كان ال بد من بناء موؤ�ش�شات تعليمية 
نوعية للتعليم �لعايل ما دفعنا للتعاون مع �أبرز 
�ل�شمالية  و�أمريكا  �أوروب��ا  يف  �لعاملية  �جلامعات 
و�أ�شرت�ليا و�أثمر هذ� �لتعاون تاأ�شي�س جامعتني 
�لعاملية خالل زمن  �ملعايري  �أعلى  نوعيتني وفق 
قيا�شي توفر�ن بر�مج �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري 
و�لدكتور�ه يف عدد من �لتخ�ش�شات كما يجري 
باحثو جامعاتنا وموؤ�ش�شاتنا �لبحثية حاليا عدد� 
�ملت�شلة  �مل��ج��االت  يف  �لتطبيقية  �ل��ب��ح��وث  م��ن 

بتعزيز تنمية جمتمعاتنا وتطويرها«.
بدور  �حلفل  خ��الل  �جلامعة  نوهت  جهتها  من 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 

�ملثقفني  ودع��م  �لثقافة  ��شتنها�س  يف  �ل�شارقة 
�إىل  �لعربي  �ل��ع��امل  يف  و�لفنون  �مل�شرح  ورع��اي��ة 
ب����االإرث �الإن�����ش��اين �حل�شاري  ج��ان��ب �ه��ت��م��ام��ه 
خ��ارج دول��ة �الإم���ار�ت ورعايته بغ�س �لنظر عن 
�لفكرية و�لعقائدية.. و�أكدت  �أو دالالته  موقعه 
حا�شنة  �شموه  بتوجيهات  �أ�شبحت  �ل�شارقة  �أن 
الأه����م �ل��ف��ع��ال��ي��ات �الإن�����ش��ان��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة على 
م�شتوى �لعامل.. وثمنت �جلامعة �الإنتاج �الأدبي 
�إ�شافًة  �إياه  و�لثقايف و�لتاريخي ل�شموه معتربة 

قيمة لالإنتاج �لعربي و�لعاملي.
ورف��ع��ت ج��ام��ع��ة ك��ومي��رب� ع��ل��م دول����ة �الإم�����ار�ت 
�لرئي�شي  �جلامعة  مبنى  على  �ملتحدة  �لعربية 
�لن�شيد  ه���ن���اك  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة  �ل���ف���رق���ة  وع���زف���ت 
�لوطني �الإمار�تي �حتفاء ب�شاحب �ل�شمو حاكم 
ت�شليم  م��ر����ش��م  عقب  �شموه  وجت���ول  �ل�����ش��ارق��ة. 
وقاعات  كليات  يف  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه  ���ش��ه��ادة 
تقدمه  ما  عن  �مل�شوؤولني  من  و��شتمع  �جلامعة 

�جلامعة من تخ�ش�شات وم�شار�ت.
جو�نينا” يف  “بيبليوتيكا  مكتبة  �شموه  ز�ر  كما 
“جو�و  �مللك  عهد  بناوؤها يف  و�لتي مت  �جلامعة 
�خلام�س” وتعد و�حدة من �أكرث �ملكتبات فخامة 
يف �ل��ع��امل وت�����ش��م جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن �لكتب 

�لقدمية و�ملخطوطات �الأ�شلية.
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ول�شاحب 
�الأدبية  �ملوؤلفات  �لقا�شمي جمموعة من  حممد 
و�لتاريخية مثل �شرية مدينة وحتت  و�لثقافية 
ر�ية �الحتالل، و�شرد �لذ�ت، و�إين �أدين، وحديث 
�لقوى  و�شر�ع  �الأهمية،  بالغة  ورحلة  �لذ�كرة، 
�ل�شاحل  �إم���ار�ت  و�قت�شاد  �خلليج،  يف  و�لتجارة 

و�لقو��شم  ع�����ش��ر،  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل���ق���رن  يف  �ل��ع��رب��ي 
و�لعدو�ن �لربيطاين، وفر�ئد �لبيان، وكلمات يف 
�مل�شرح،  �أهل  �إىل  �ل��ود�ع، ور�شالة  �مل�شرح، ون�شيج 
�مل�����ش��رح��ي��ات م��ن �شمنها،  ع���دد م��ن  �إىل ج��ان��ب 
د�ع�������س و�ل����غ����رب�ء، وع��ل��ي��اء وع�������ش���ام، و�حلجر 
وغريها  �الأكرب  و�الإ�شكندر  وطورغوت،  �الأ�شود، 

من �ملوؤلفات �الأخرى.
�شموه  ���ش��ج��ل  �إىل  �الأخ�����ري  �ل��ت��ك��رمي  وي�����ش��اف 
�لتي  �لفخرية  و�ل�����ش��ه��اد�ت  ب��االأو���ش��م��ة  �حل��اف��ل 
يف  و�لثقافية  �لعلمية  �مل��ر�ك��ز  �أه���م  ل��ه  قدمتها 
دكتور�ه فخرية،  �شهادة   16 �لعامل من �شمنها 
من جامعات مثل جامعة باري�س ديدرو يف فرن�شا، 
وجامعة كاناز�و� يف �ليابان، و�لقاهرة يف م�شر، 
و�جلامعة  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �شيفيلد  وجامعة 
�الأردنية، وجامعة ماك ما�شرت يف كند�، و�شاوث 
و�جلامعة  بريطانيا،  يف  �أدن���رب�  وجامعة  ب��ان��ك 
ماليزيا،  ك���و�المل���ب���ور  يف  �ل��ع��امل��ي��ة  �الإ����ش���الم���ي���ة 
�خلرطوم  وجامعة  �لرو�شية،  �لعلوم  و�أكادميية 
�ل�����ش��ود�ن.. وغ��ريه��ا. كما يتوىل �شموه عدد�  يف 
�الأعلى  �لرئي�س  م��ث��ل:  �لفخرية  �ملنا�شب  م��ن 
عام  �ل�شارقة منذ  �إم��ارة  �الأمريكية يف  للجامعة 
1997، و�لرئي�س �الأعلى جلامع�ة �ل�شارق�ة منذ 
�ك�شيرت  ز�ئ���ر يف جامعة  �أ���ش��ت��اذ  و   ،1997 ع��ام 
جمل�س  يف  �ملوؤ�ش�س  و�لع�شو   ،1998 منذ عام 
يونيو   21 م��ن��ذ  ك��ام��ربدج  بجامعة  �ل��د�ع��م��ني 
2004م، و�لع�شو �ملوؤ�ش�س يف جمل�س �لد�عمني 
و   ،2007 م��اي��و   15 م��ن��ذ  �ك�����ش��ي��رت،  بجامعة 
�أكتوبر  منذ  ل�شبونة،  �ل��ع��ل��وم،  �أك��ادمي��ي��ة  ع�شو 

2013م.

جامعة »كوميربا« تكرم �صلطان القا�صمي بدكتوراة فخرية تقديرًا لدوره يف دعم ورعاية الإنتاج الثقايف

•• دبي-الفجر:

�حتفلت »بيت �خلري« مع بد�ية �شهر �أكتوبر بيوم �مل�شن �لعاملي، حيث ي�شكل 
كبار �ل�شن و�حدة من �أهم �لفئات �لتي تعنى بها »بيت �خلري«، وهي تقدم 
236 م�شن  470 حالة م�شجلة،  500 حالة منها  �لدعم  ملا يزيد عن 
منهم م�شجل يف �أفرع �جلمعية يف دبي و�لفجرية ور�أ�س �خليمة وعجمان 
و234 منهم م�شجلون يف مر�كز هيئة �آل مكتوم، �لتي تديرها �جلمعية 
يف �لرب�شاء و�لعور وحتا و�للي�شيلي. وت�شرف على كبار �ل�شّن يف �جلمعية 
�و�لفعاليات  �لن�شاطات  كافة  تنظم  وهي  �ل�شن،  بكبار  متخ�ش�شة  جلنة 
�مل�شنني  وترعى �جلمعية  باأو�شاعهم،  و�لنهو�س  �مل�شنني  الإ�شعاد  �لهادفة 

�أو م�شتلزمات منزلية،  �أثاث  �أ�شرهم، ومتدهم مبا يحتاجونه من  �شمن 
و�ملعد�ت  �الأج��ه��زة  فيها  مب��ا  لهم  �لطبية  �الح��ت��ي��اج��ات  لتوفري  وت�شعى 
�ل�شحي  �لتاأمني  ي�شتطع  مل  حالة  يف  �جلر�حية  و�لعمليات  و�الأدوي����ة، 
�أكرث  ل��ت��ك��ون  م��ن��ازل��ه��م  ب�شيانة  �جلمعية  ت��ق��وم  ك��م��ا  ع��الج��ه��م،  تغطية 
�لن�شاطات  لهم  وتنظم  مديونياتهم،  �إن��ه��اء  يف  وت�شاعدهم  ور�ح���ة،  �أم��ن��اً 
رئي�س  �ل��ظ��ن��ح��اين،  حليمة  وع���ربت  و�مل��ن��ا���ش��ب��ات.  �الأع��ي��اد  يف  �لرتفيهية 
على  �لعاملي، وحر�شها  للم�شنني يف عيدهم  �حل��ارة  تهانيها  �للجنة، عن 
زيادة �لفعاليات و�ملبادر�ت لدعم كبار �ل�شن يف �ملرحلة �لقادمة، وقالت: 
» لقد حثنا ديننا �الإ�شالمي على �شرورة �حرت�م �لكبري، و�الهتمام بهذه 
�لفئة �لعمرية، فامل�شنون هم �آباوؤنا و�أجد�دنا �لذين قدمو� للوطن، ومن 

و�جبنا �أن نكرمهم ونرعاهم يف �شيبتهم، لذلك فهم يحظون باال�شتفادة 
�لغذ�ئي  و�لدعم  �ملتعففة  �الأ�شر  كم�شاريع  �جلمعية  م�شاريع  معظم  من 
وم�شروع عالج، ولهم م�شروع خمت�س بهم با�شم )�إ�شعاد كبار �ل�شن( و�آخر 
ن�شاطها  �جلمعية  و��شتهلت  ���ش��غ��ري�ً(«.   رب��ي��اين  )كما  بعنو�ن  لدعمهم 
لالحتفاء بيوم �مل�شن �لعاملي، مب�شاركة مركز �للي�شيلي يف �حتفالية �شر�ي 
�لبيت �لتي �أقيمت بدعوة من جمعية �لنه�شة �لن�شائية، وح�شرها �لعديد 
من �مل�شنني �مل�شجلني يف �ملركز، ومت فيها ��شتعر��س ف�شلهم وجهودهم يف 
خدمة جمتمعهم، ومت تقدمي �لهد�يا للم�شاركني منهم، وتكرمي �جلهات 
�لد�عمة، و�أقيم �الحتفال بح�شور �ليازيه خليفه، مدير جمعية �لنه�شة 
فيها،  �لدينية  �للجنة  رئي�س  خليفة،  و�شيخة  �للي�شيلي،  فرع  �لن�شائيه، 

بينما ح�شر ع��ن  »ب��ي��ت �خل���ري«،  نهلة �ب��ر�ه��ي��م �الأح��م��د، م��دي��ر �شوؤون 
�ملر�كز، وعائ�شة معيوف �شيف مبارك �لكتبي، مدير مركز �للي�شيلي. من 
للتعليم  �لريادة  بالتعاون مع مدر�شة  ر�أ���س �خليمة  قام فرع  �آخ��ر  جانب 
�هلل  عبيد  م�شت�شفى  يف  �ملقيمني  �ل�شن  لكبار  �لهد�يا  بتقدمي  �الأ�شا�شي 
لعالج كبار �ل�شن و�أمر��س �ل�شيخوخة وذلك مبنا�شبة �ليوم �لعاملي لكبار 
�ل�شن، مما �أدخل �لبهجة و�لفرحة يف قلوبهم، وخفف من معاناة مر�شهم 
وبعدهم عن ذويهم. وكانت فعاليات �الحتفاء بكبار �ل�شن مبنا�شبة يومهم 
�لعاملي، قد بد�أت مبكر�ً مب�شاركة مركز حتا يف يف حفل ذ�كرة من �ملا�شي 
�إليه ورعته �شركة ريد كاربت، وح�شرته �لعديد من �جلهات  �لذي دعت 

�ملحلية و�حلكومية.

»بي��ت اخلي���ر« حتتف���ي بي����وم امل�ص����ن الع������امل����ي

بالتزامن مع احتفائها مببادرة »عام زايد«

»مطارات اأبوظبي« تطلق قيمها املوؤ�ص�صية اجلديدة امل�صتوحاة من مبادئ الوالد املوؤ�ص�ض

بالتعاون مع ال�صركاء 

�صرطة اأبوظبي تطلق حملة توعية لتعزيز ال�صامة مل�صتخدمي الدراجات الهوائية

•• اأبوظبي –الفجر:

�ملوؤ�ش�شية  قيمها  �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت  �أط��ل��ق��ت 
�ملغفور  وم��ب��ادئ  قيم  م��ن  �مل�شتوحاة  �جل��دي��دة 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل  له 
�حلكمة،  قيم  من  و�لنابعة  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
�الإن�شان  وب���ن���اء  و�ال����ش���ت���د�م���ة،  و�الح���������رت�م، 

وتطويره.
جاء ذلك خالل �الجتماع �ملفتوح �لذي عقدته 
م��ط��ار�ت �أب��وظ��ب��ي )�ل��ي��وم �الأرب���ع���اء( بح�شور 
م�شتوى  على  �لعليا  �الإد�رة  وفريق  موظفيها 
يف  وذل��ك  لل�شركة،  �لتابعة  و�الإد�ر�ت  �الأق�شام 
خ��ط��وة ت��ت��ز�م��ن م��ع �ح��ت��ف��ائ��ه��ا مب���ب���ادرة “عام 
�ل�شيخ حممد بن حمد  �شعادة  ز�يد”، بح�شور 
بن طحنون �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ل�شركة، وبر�يان تومب�شون �لرئي�س �لتنفيذي 
�خلوري  عثمان  و�ل��دك��ت��ور  �أب��وظ��ب��ي،  مل��ط��ار�ت 

نائب �لرئي�س �لتنفيذي.
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ت��وم��ب�����ش��ون  ب���ر�ي���ان  وق���ال 
�أب��وظ��ب��ي: »نحتفي م��ن خ��الل قيمنا  مل��ط��ار�ت 
�ملوؤ�ش�شية �جلديدة باإرث موؤ�ش�س دولة �الإمار�ت 
�ألهمنا  �ل����ذي  �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�أ�شا�س  �لتي بنيت على  �لر�ئدة  خالل م�شريته 

متني من �لقيم و�ملبادئ، �إذ تعلمنا منه �لكثري 
وبخا�شة على �شعيد �لعمل �ملوؤ�ش�شي �مل�شرتك 
�ل���ق���ائ���م ع��ل��ى �الح�������رت�م �مل���ت���ب���ادل ب���ني جميع 
�ملوظفني«. كما �أ�شاف: »و�إنه لفخر لنا �أن نتبنى 
هذه �لقيم يف �جتماعنا �ليوم �شمن عام ز�يد، 
ز�ي��د، الحتفائها  �أوالد  و�أم��ام  ز�ي��د  ويف جامعة 
مطار�ت  عائلة  ت�شكل  و�لتي  �جلن�شيات،  بكافة 
�أبوظبي. و�إن هذه �لقيم لها دور�ً رئي�شياً تلعبه 
لتكون  �أبوظبي  مطار�ت  تطوير  عجلة  دفع  يف 

�أ�شا�س �لنمو، مثال �لبذرة للنبتة«.
�أقيم  �لذي  �الجتماع  خالل  تومب�شون  و�أو�شح 
�جلديدة  �ملوؤ�ش�شية  �لقيم  �أن  ز�ي��د،  جامعة  يف 
حتمل �لكثري من �ملعاين �مل�شتوحاة من م�شرية 
�آل  �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
نهيان، �إذ ترجمت �حلكمة �إىل حتمل �مل�شوؤولية 
و�لتو��شل، فيما ترجم �الحرت�م �إىل �مل�شد�قية 
و�لعمل �جلماعي، وتتمثل �ال�شتد�مة يف �ل�شغف 
و�الإجناز، ويتمحور بناء �الإن�شان حول »�لتمكني 

ومو�كبة �لتغيري«.
من جانه، قال �لدكتور عثمان �خلوري �لرئي�س 
“�شت�شهم  �أبوظبي:  �ملفو�س ملطار�ت  �لتنفيذي 
روؤيتنا  حتقيق  يف  �جل��دي��دة  �ملوؤ�ش�شية  قيمنا 
�ملطار�ت  ك��م��ج��م��وع��ة  م��ك��ان��ت��ن��ا  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

�أد�ء  يف  جميعاً  �شت�شاعدنا  حيث  عاملياً،  �لر�ئدة 
�أنها  عن  ف�شاًل  �ملعايري،  الأف�شل  وفقاً  مهامنا 
�شتلعب دور�ً هاماً يف حتقيق مزيد من �الن�شجام 

بني موظفينا على م�شتوى جميع �الأق�شام.”
�مل�شوؤولية  ن��ه��ج  ت��ب��ن��ي  �إن  �خل�����وري:  و�أ����ش���اف 
و�أهد�ف  غايات  و�شع  �أهمية  يعك�س  و�لتو��شل 
و��شحة وحتملنا م�شوؤولية ما نقوم به ل�شمان 
و�لعمل  �مل�شد�قية  فكرة  تقوم  فيما  �لفعالية، 
بني  �مل�شرتك  �لتعاون  ���ش��رورة  على  �جلماعي 
مع  يتما�شى  مب��ا  و�الأق�����ش��ام  �ملوظفني  خمتلف 
�ل�شغف  يعك�س  فيما  �أب��وظ��ب��ي،  م��ط��ار�ت  روؤي���ة 
�لتي  وتوجهاتنا  �أهد�فنا  و  �إجناز�تنا  وحتقيق 
نحر�س من خاللها على �لرتكيز على �لعمالء 
ياأتي  يف حتقيق نتائج تفوق �لتوقعات، و�أخ��ري�ً 
�لتمكني و�لقدرة على �لتكّيف و�ملو�كبة لنتحّلى 
باملرونة �ملطلوبة يف �شبيل حتقيق �لنمو �مل�شتد�م 

و�لذي يحقق �الأرباح �ملرجوة.
��شتمر  �مل��ف��ت��وح، و�ل���ذي  وق��د �ختتم �الج��ت��م��اع 
تعهدت  حيث  عالية،  بحيوية  ي��وم،  ن�شف  مل��دة 
�لقيم  ت��ب��ن��ي  و�مل���وظ���ف���ني  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �الإد�رة 
�جلديدة وتطبيقها يف �أد�ئهم �ليومي لتنعك�س 
�لد�خليني  �ل���ع���م���الء،  ك��اف��ة  م���ع  ت��ع��ام��ل��ه��م  يف 

و�خلارجيني.

•• اأبوظبي-الفجر:

حملة  �أب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة  �أط����ل����ق����ت 
مل�شتخدمي  �ل�شالمة  لتعزيز  توعية  
�لدر�جات �لهو�ئية ،  وذلك يف  نطاق 
عمل جلنة �ل�شالمة �ملرورية حلكومة 

�أبوظبي. 
و�أو�شح �للو�ء علي خلفان  �لظاهري 
�أن  �مل��رك��زي��ة   �لعمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
�حل��م��ل��ة   ي�����ش��ارك  ف��ي��ه��ا  ع����دد  من 
�جلهات �ملخت�شة وهي :د�ئ��رة �لنقل، 
�أبوظبي  وجم��ل�����س   ، �ل�شحة  ود�ئ����رة 
�أبوظبي  ن����ادي  يف  مم��ث��ال  �ل��ري��ا���ش��ي 
ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة، وذل����ك بهدف 
م�شتخدمي  ووقاية   �لتوعية  تر�شيخ 
�ل��در�ج��ات م��ن �حل���و�دث، وتعريفهم 
باالأنظمة و�لقو�نني �خلا�شة ب�شالمة 
�لطريق وم�شتخدميه، وينفذ �حلملة 
�أبوظبي �د�ر�ت من قطاع  من �شرطة 
�ل�شرطة  و�د�رة  �مل��رك��زي��ة،  �لعمليات 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ب��ق��ط��اع �أم����ن �مل��ج��ت��م��ع ، 
�شوؤون  بقطاع  �المني  �الع��الم  و�إد�رة 

�لقيادة.
�شت�شهد   �حل���م���ل���ة  �أن  �إىل   ول����ف����ت  
�ملجتمعية  �لفعاليات  م��ن  جمموعة 
و�الإع��الم��ي��ة و�الأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي تعزز 
�ل�����وع�����ي ب���ح���م���اي���ة �ل������در�ج������ني من  
�ل�شلوكيات  و�تباع  �ملحتملة،  �ملخاطر 
�ل�شحيحة للحد من وقوع �حلو�دث 
�أثناء  �خلاطئة  �ملمار�شات  تو�شيح  ،و 
�لطريق   ع���ل���ى  �ل������در�ج������ات  حت�����رك 
�مل�شار�ت  يف   �ل���ق���ي���ادة  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 

�ملخ�ش�شة  لهم .
و�أ����ش���اد  �ل��ظ��اه��ري  ب��ج��ه��ود حكومة 
بتن�شيط   و�ه���ت���م���ام���ه���ا   �أب����وظ����ب����ي  
يف  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة   �ل�شياحية  �حل��رك��ة 
�أ����ش���ه���م  يف تز�يد   ب��ي��ئ��ة ج����اذب����ة  م���ا 
�شعبية ريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية   ، 
وزيادة �أعد�د م�شتخدميها  ، الأغر��س 
ريا�شية و�شحية و�لتنقل �خلفيف �أو 

�لرتفيه . كما ثمن جهودها يف  توفري 
�لهو�ئية  للدر�جات  خا�شة  م�شار�ت 
ب��اأب��وظ��ب��ي مثل:  �مل��ن��اط��ق  يف خمتلف 
�شارع �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان، و�شارع 
�مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز،و�شارع 
�لبطني،  �إىل جانب �مل�شار�ت �ملتوفرة 
للدر�جات �لهو�ئية و�ملوزعة يف مدينة 
خ��ل��ي��ف��ة، م���دي���ن���ة حم���م���د ب����ن ز�ي�����د، 
مدينة �شخبوط وعلى �شاطئ �لر�حة 
كورني�س  و���ش��ارع  �ل��ف��الح،  ويف مدينة 
�أب��وظ��ب��ي، وج��زي��رة �ل���رمي،  وموؤخر�ً 
�لهو�ئية  ل��ل��در�ج��ات  م�����ش��ار  �أ���ش��ي��ف 
�جلديد  �حل����دي����ري����ات  ج�����ش��ر  ع���ل���ى 
باأبوظبي، وقد �أخذت �جلهات �ملعنية 
يف  �العتبار�ت  �لعمر�ين  بالتخطيط 

�إ�شافة م�شار�ت جديدة باملدينة .
ودعا مدير قطاع �لعمليات  �ملركزية  
وم�شتخدمي  �مل����رك����ب����ات   ق�����ائ�����دي  
�لقيادة  على  �حلر�س  �إىل   �لطريق  
م�شتخدمي  تو�جد  �أماكن  يف  �الآمنة 
�ملجال   و�ف�شاح  �لهو�ئية   �ل��در�ج��ات 
ل���ه���م  ب���ال���ع���ب���ور �الآم�������ن و�ل�������ش���ري يف 
وخف�س  ل��ه��م،  �ملخ�ش�شة  �مل�����ش��ار�ت 
م����روره����م على  ح���ال���ة  �ل�������ش���رع���ة يف 
�ل�شديد  �الق����رت�ب  وع���دم  �ل��ط��ري��ق، 
�لدر�جة،  �شائق  ي��وؤدي الإرب���اك  �ل��ذي 
�أو  و�إ�شابات  بوقوع حو�دث  و�لت�شبب 

وفيات. 
وح��������ث م�������ش���ت���خ���دم���ي �ل�������در�ج�������ات 

با�شرت�طات  �الل��ت��ز�م  على  �لهو�ئية 
�لو�قية  �خل��وذ  با�شتخد�م  �ل�شالمة، 
للذر�عني  �حلماية  وو�شائل  للر�أ�س 
�أمامي  م�����ش��ب��اح  وت��وف��ر  و�ل��رك��ب��ت��ني 
�بي�س و�آخر خلفي �أحمر وت�شغيلهما 
على  بال�شيطرة  و�الهتمام  �لليل،  يف 
�ل���ي���دي���ن معاً  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال  �ل����در�ج����ة 
و�ل�����ش��ري ع��ل��ى �جل���ان���ب �الأمي�����ن من 
�ل�شري،  ح���رك���ة  �جت�����اه  يف  �ل���ط���ري���ق 
و������ش�����رورة �ح����ت����و�ء �ل�����در�ج�����ة على 

م�شباح ومكابح وجر�س.
وط����ال����ب  �ل���ظ���اه���ري )�ل�����در�ج�����ني (  
ب�����ش��رورة �الل���ت���ز�م   يف �ل��ت��ج��اوز من  
طرف �لي�شار على �مل�شار�ت �ملخ�ش�شة 
لهم  وعدم �لدخول يف �ل�شو�رع �لتي 
تتعدى �شرعتها �مل�شموح بها لل�شيار�ت 
على  و�حلر�س  �ل�شاعة،  يف  كم   60
بال�شيار�ت  �لدر�جة  ر�كب  تعلق  عدم 
�أوز�ن  �أو حمل  �الأخ��رى  �لدر�جات  �أو 
َت��خ��ل ت����و�زن����ه، وع����دم �لتحدث  ق����د  
ق��ي��ادة �لدر�جة  �أث���ن���اء  �ل��ه��ات��ف  ع��ل��ى 

عند  �لذكية  �لهو�تف  �إىل  �لنظر  وال 
�لقيادة.

و�أك������د ع��ل��ى �����ش����رورة مم���ار����ش���ة هذه 
�مل����ح����ب����ب����ة  يف �الأم�����اك�����ن  �ل�����ه�����و�ي�����ة 
�لريا�شيني  منا�شد�ً  لها،  �ملخ�ش�شة 
وهو�ة �لدر�جات �لهو�ئية بقيادتها  يف 
�مل�شار�ت �ملخ�ش�شة لها، ويف �ملنتزهات، 
وب����ع����ي����د�ً ع�����ن �مل����ن����اط����ق �مل���زدح���م���ة 
باملركبات، وعدم �ل�شري عك�س �الجتاه 
�ملمنوعة،  �ل�شو�رع  يف  �لدخول  وع��دم 
و�الل���ت���ز�م ب���االإ����ش���ار�ت �ل�����ش��وئ��ي��ة ،و 
�لرغبة  عند  �ليد  �إ���ش��ار�ت  ��شتخد�م  

يف تغيري �جتاه �مل�شار.
من   )1( �مل������ادة  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
ق����ان����ون �ل�������ش���ري و�مل��������رور �الحت������ادي 
�ملالية  ب��ال��غ��ر�م��ة  �ل��ع��ق��وب��ة  ح�����ددت  
2000 درهم وحجز �ملركبة �شهرين 
وت�شجيل 23 نقطة على �ل�شائق عند 
حياة  تعر�س  بطريقة  مركبة  ق��ي��ادة 
قائدها �أو حياة �الآخرين �أو �شالمتهم 

�أو �أمنهم للخطر.
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العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/ بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

عبد�لوحيد جاويد العمال �لبالط و�لرخام
رخ�شة رقم:CN 1172298  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاريه �ملتحده لتاأجري �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1276739 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 2.90*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�ملاريه �ملتحده لتاأجري �ل�شيار�ت
AL MARIA UNITED RENT ACARS

�ىل/�ملاريه �ملتحده لتاأجري �ل�شيار�ت ذ.م.م
AL MARIA UNITED RENT ACARS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاريه رويال للتجارة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1239439 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ملاريه رويال للتجارة �لعامة

AL MARIAH ROYAL GENERAL TRADING
�ىل/�ملاريه رويال للتجارة �لعامة ذ.م.م

AL MARIAH ROYAL GENERAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاريه لنقل �لركاب باحلافالت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1341180 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 3.35*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�ملاريه لنقل �لركاب باحلافالت
AL MARIA PASSENGERS TRANSPORTATION VIA BUSES

�ىل/�ملاريه لنقل �لركاب باحلافالت ذ.م.م
AL MARIAH PASSENGERS TRANSPORTATION VIA BUSES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملارية للنقل �لعام

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1034259 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 3.30*0.78 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ملارية للنقل �لعام

AL MARIA GENERAL TRANSPORT
�ىل/�ملارية للنقل �لعام ذ.م.م

AL MARIAH GENERAL TRANSPORT LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاريه للتموين �لغذ�ئي وخدمات �ملخيمات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1019206 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�ملاريه للتموين �لغذ�ئي وخدمات �ملخيمات
AL MARIAH CATERING AND CAMP SERVICES

�ىل/�ملاريه للتموين �لغذ�ئي وخدمات �ملخيمات ذ.م.م
AL MARIAH CATERING AND CAMP SERVICES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملارية ال�شالح �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1666351 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 6*0.80 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ملارية ال�شالح �ل�شيار�ت

AL MARIAH AUTO REPAIRS
�ىل/�ملارية ال�شالح �ل�شيار�ت ذ.م.م

AL MARIAH AUTO REPAIRS LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة �ملارية �ملتحدة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1003910 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد خلف �ملزروعي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيد حممد خلف �ملزروعي من 100% �ىل %75

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 43.95*1.70 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/جمموعة �ملارية �ملتحدة

AL MARIA UNITED GROUP
�ىل/جمموعة �ملارية �ملتحدة ذ.م.م

AL MARIAH UNITED GROUP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برج م�شريف للمقاوالت �لعامة و�إد�رة 

�لعقار�ت  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1012582 

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
�شركة   - �لعقار�ت   و�إد�رة  �لعامة  للمقاوالت  م�شريف  من/برج  جتاري  ��شم  تعديل 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 MASHEERF TOWER GENERAL CONTRACTING AND REAL

ESTATE MANAGEMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�ىل/برج م�شريف للمقاوالت �لعامة  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

MASHEERF TOWER GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف �لو�شاطة يف بيع �لعقار�ت و�شر�ئها )6820004(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �ل�شغري للنجارة  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1023994 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة طارق �شامل عبيد �شامل �جلابري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى علي عبد�هلل علي �لزعابي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لفر�شة �لذهبية   

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1502156 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عمر علي حممد �حمد �ل علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة �شعيد زوجة �شامل �حمد ح�شن غريب �لعو�ين
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة  
رقم:CN 1039282 باال�شم �لتجاري:فطائر �جل�شرين 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة  
ركن  �لتجاري:خمبز  باال�شم   CN رقم:1174372 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �ل�شباب 

كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة  
CN باال�شم �لتجاري:خمبز �لنجم  رقم:1809941 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لذهبي 

كما كان عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
�الوتوماتيكية  مارينا  �ل�ش�����ادة/مغا�شل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1034609 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جمعه ر��شد �شيف %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شرى �شاجار كومار د��س �شرى �نيل د��س %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة بر��شانتو كومار د��س جوبال �شاندر� د��س %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نعيم علي �بو لوز

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد من�شور �لعامري
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لقوة �لعاملية ل�شيانة �لتمديد�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لكهرباء ذ.م.م  رخ�شة رقم:1723257 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة برينلرد جو�شيف %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة موند�بات ر�ما �شاندر�ن بيجو %20
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بالويندر �شينج د�ر�شان �شينج  %19
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة الين خلدمات �ملعلومات �لتجارية

LINE INFORMATION SERVICES

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موند�بات ر�ما �شاندر�ن بيجو
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بالويندر �شينج د�ر�شان �شينج

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مانع عي�شى قمرب ح�شني �ملازم
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة بن خلف للتجارة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1175494 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 80*6.60 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/جمموعة بن خلف للتجارة �لعامة

BIN KHALAF GENERAL TRADING
�ىل/جمموعة بن خلف للتجارة �لعامة ذ.م.م

BIN KHALAF GENERAL TRADING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خدمات �لفح�س �لهند�شية لل�شيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1019205 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/خدمات �لفح�س �لهند�شية لل�شيانة �لعامة

TEST ENGINEERING GENERAL MAINTENANCE SERVICES
�ىل/خدمات �لفح�س �لهند�شية لل�شيانة �لعامة ذ.م.م

TEST ENGINEERING GENERAL MAINTENANCE SERVICES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة بن خلف

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1039427 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد حممد خلف �ملزروعي %75
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد حممد خلف �ملزروعي

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 6.60*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/جمموعة بن خلف

BIN KHALAF GROUP
�ىل/جمموعة بن خلف ذ.م.م

BIN KHALAF GROUP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاريه لل�شفر و�ل�شياحه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2241612 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %7
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شم�شه �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شعيد حممد �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيف �شعيد حممد خلف �ملزروعي %2

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد خلف �ملزروعي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيد حممد خلف �ملزروعي من 100% �ىل %75

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 300000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ملاريه لل�شفر و�ل�شياحه

AL MARIAH TRAVEL & TOURISM
�ىل/�ملاريه لل�شفر و�ل�شياحه ذ.م.م

AL MARIAH TRAVEL & TOURISM LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

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

�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وقعت 
�شركتي”  م������ع  ت����ف����اه����م  م�����ذك�����رت�����ي 
�ل�شرق  “باير”  و  �أ�شرت�زينيكا” 
ب���ه���دف توفري  �ل��ط��ب��ي��ت��ني  �الأو������ش�����ط 
�الأدوي����ة ب�شكل جم��اين مل��دة ع��ام كامل 
ومر�شى  �ل�شرطان  مر�شى  م��ن  لعدد 
و�شعف  �ل�������ش���ف���ر�ء  �ل��ب��ق��ع��ة  �ن���ح���الل 
�لب�شر من حم��دودي �لدخل وذلك يف 

�إطار مبادر�ت “عام ز�يد” 2018 .
وقع �ملذكرتني - يف مقر �لوز�رة بدبي- 
كال من �لدكتور �أمني ح�شني �الأمريي 
�ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وك��ي��ل 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �مل�����ش��اع��د 
�لرئي�س  �حل��الق  و�شامر  و�لرت�خي�س 
�الإقليمي ملنطقة �ل�شرق �الأو�شط لدى 
�شركة “�أ�شرت�زينيكا” وهيرنيك وولف 
�ل�شرق  “باير”  ���ش��رك��ة  �إد�رة  م��دي��ر 

�الأو�شط .
و�أك���د �ل��دك��ت��ور �أم���ني �الأم����ريي �أهمية 
توقيع مذكرتي �لتفاهم �شمن مبادر�ت 
له  �ملغفور  الإرث  تخليد�  ز�يد”  “عام 
من  ثر�ه”  �هلل  “طيب  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ 

خ����الل ت���اأم���ني �ل���ع���الج جم���ان���ا ل���ذوي 
�ل�شر�كة  �إط�����ار  ويف  �مل���ح���دود  �ل���دخ���ل 
�ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��ي جت��م��ع �ل�����وز�رة 
�لعامل  يف  �لدو�ئية  �ل�شركات  �أه��م  مع 
معرب� عن �شعادته بتفعيل بر�مج دعم 
�ملر�شى �لذين تنطبق عليهم �ل�شروط 
وف��ق��ا خل��ط��ة �ل���ع���الج وح�����ش��ب و�شفة 

�ل��ط��ب��ي��ب �مل��ع��ال��ج و�ل���ت���ي ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
توفري  على  وحر�شها  �ل���وز�رة  �شيا�شة 
روؤية  �شمن  للمر�شى  �ملنا�شب  �لعالج 
تطبيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة   2021 �ل��دول��ة 
�ملعايري  �أعلى  �إىل  ي�شتند  �شحي  نظام 

�لعاملية.
من  �شيتمكنون  �مل��ر���ش��ى  �أن  و�أ����ش���اف 

�حل�شول  م����ن  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  خ�����الل 
ب�شركتي  �خلا�شة  �الأدوي���ة  بع�س  على 
�أ���ش��رت�زي��ن��ي��ك��ا وب��اي��ر و�مل��و���ش��وف��ة من 
�شيعتمد  حيث  �لرعاية  �أخ�شائيي  قبل 
�إمكانيات  ع��ل��ى  �مل��وف��رة  �ل��ع��ب��و�ت  ع���دد 
�مل��ري�����س �مل��ادي��ة وذل���ك ب��ه��دف حت�شني 
�خلطة  ح�شب  بالعالج  �ملر�شى  �لتز�م 

�لطبيب  قبل  �ملو�شوعة من  �لعالجية 
�ملعالج.

�أك�شيو�س  �شركة  �أن  �الأم���ريي  و�أو���ش��ح 
عن  �مل�����ش��وؤول��ة  ه��ي  �ل�شحي  للتثقيف 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �جل��م��ع��ي��ات �خل���ريي���ة و 
وكافة  �حل���ك���وم���ي���ة  غ����ري  �جل���م���ع���ي���ات 
�ملرخ�شني  كاالأطباء  �لربنامج  �شركاء 
�ملدعوم  �ل���دو�ء  ووك���الء  و�ل�شيدليات 
عمل  �شري  �شهولة  ل�شمان  بالربنامج 
�لربنامج  رح���ل���ة  و�إد�رة  �ل���ربن���ام���ج 
ل��ل��م��ري�����س و�ل��ت��و����ش��ل �ل������دوري معه 
�ملنا�شب ح�شب  �ل��دو�ء  ل�شمان و�شول 
دعم  ي�شهم يف  �لعالجية ومب��ا  �خلطة 
�ملري�س. من جانبه �أكد �شامر �حلالق 
�ل�شحة  وز�رة  م���ع  �ل���ت���ع���اون  �ه��م��ي��ة 
�ملبادرة  ه��ذه  لتفعيل  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
�مل��ه��م��ة �ل��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز جهود 
نظام �شحي  بناء  �ل��ر�م��ي��ة يف  �ل����وز�رة 
عاملية..  ومعايري  عالية  بجودة  يتمتع 
باأهمية  �أ���ش��اد هيرنيك وول��ف  وب���دوره 
مذكرة �لتفاهم مع �ل��وز�رة ودورها يف 
للتخفيف  �ملر�شى  دع��م  بر�مج  تفعيل 
�شريحة  ال����ش���ي���م���ا  م���ع���ان���ات���ه���م  م�����ن 

حمدودي �لدخل .

•• دبي-الفجر: 

�����ش����ر�ك����ات����ه  ت����و�����ش����ي����ع  �إط������������ار  يف 
�ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة �ل����دول����ي����ة، وّق����ع 
ر����ش��د للف�شاء  ب��ن  م��رك��ز حم��م��د 
ن���و�ي���ا م���ع وكالة  �إع������الن  م���ذك���رة 
�أطر  لتحديد  �الأوروب��ي��ة،  �لف�شاء 
ف��ي��م��ا يخ�س  �مل�������ش���رتك  �ل���ت���ع���اون 
وبناء  �لف�شاء،  وتكنولوجيا  علوم 
�لقدر�ت �ملتخ�ش�شة لتنفيذ رحالت 
�ل���ف�������ش���اء �مل����اأه����ول����ة، وذل������ك على 
هام�س “موؤمتر �ملالحة �لف�شائية 
2018”، �لذي يقام يف �لفرتة ما 
ب��ني 1 �إىل 5 �أك��ت��وب��ر �جل����اري، يف 

مدينة برمين �الأملانية.  
�مل��ه��ن��د���س �شامل  وّق�����ع �الت���ف���اق���ي���ة 
�لعام  �ملدير  م�شاعد  �مل��ري،  حميد 

ومدير  و�لتقنية  �لعلمية  لل�شوؤون 
برنامج �الإم��ار�ت لرو�د �لف�شاء يف 
ب��ن ر����ش��د للف�شاء،  م��رك��ز حم��م��د 
برنامج  م���دي���ر  ب����ارك����ر،  ودي���ف���ي���د 
�لرحالت �ملاأهولة يف وكالة �لف�شاء 
�شعادة  بح�شور  وذل��ك  �الأوروب���ي���ة، 
عام  مدير  �ل�شيباين،  حمد  يو�شف 

مركز حممد بن ر��شد للف�شاء.
ومبوجب هذه �التفاقية، �شت�شارك 
�لوكالة يف تقدمي بع�س �لتدريبات 
�الإمار�تي  �لف�شاء  لر�ئد  �خلا�شة 
�ل����ذي  �ل����وك����ال����ة �الأوروب��������ي��������ة،  يف 
�شيلتحق مبحطة �لف�شاء �لدولية 
2019 يف  �إبريل  �خلام�س من  يف 
م��ه��م��ة م��دت��ه��ا 11 ي���وم���اً، و�ل���ذي 
مكّثف  ت��دري��ب  �إىل  حالياً  يخ�شع 
يف “مركز يوري غاغارين لتدريب 

رّو�د �لف�شاء يف رو�شيا«. 
تقدمي  على  �التفاقية،  تن�ّس  كما 
وك��ال��ة �ل��ف�����ش��اء �الأوروب���ي���ة �لدعم 
�لعمليات  دع����م  ل�����غ��رف��ة  �ل��ت��ق��ن��ي 
ب���ن ر��شد  مل���رك���ز حم��م��د  �ل��ت��اب��ع��ة 
للف�شاء، حيث �شتزودها بالتقنيات 
رّو�د  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل  �ل�������ش���روري���ة 

�لف�شاء مبا�شرة من دبي، و�لتو��شل 
�أي�������ش���ا م����ع �ل���ف���ري���ق �مل��خ��ت�����س يف 
�ملركز. ويف مرحلة الحقة من هذه 
�أن�شطة  دم��ج  يتم  �شوف  �التفاقية 
�شبكة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات  دع����م  غ���رف���ة 
�لدولية.  �لف�شاء  حمطة  عمليات 
وتعقيباً على توقيع هذه �التفاقية، 

�شعادة يو�شف  ق��ال  وب���دوره،  رّح��ب 
مركز  ع��ام  مدير  �ل�شيباين،  حمد 
بتوقيع  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ه����ذه �الت���ف���اق���ي���ة م���ع و�ح������دة من 
�لعاملية،  �ل��ف�����ش��اء  وك������االت  �أب������رز 
و�أكد �أن هذه �ل�شر�كات �شت�شهم يف 
يف  �مل�شرتك  �لتعاون  �أو��شر  تعزيز 
جمال ��شتك�شاف �لف�شاء ورحالت 
برنامج  م��ن��ه��ا  �مل���اأه���ول���ة،  �ل��ف�����ش��اء 
�أن  �لف�شاء، حيث  ل���رّو�د  �الإم���ار�ت 
وكالة �لف�شاء �الأوروبية لها خربة 
ال ي�شتهان بها يف هذ� �ملجال، ومن 
�ملعارف  ت���ب���ادل  مب���ك���ان  �الأه���م���ي���ة 
�أج��ل تطوير قطاع  و�خل���رب�ت من 
مكانة  لرت�شيخ  �لوطني،  �لف�شاء 
�إق��ل��ي��م��ي وعاملي  ك��م��ح��ور  �ل���دول���ة 

الأن�شطة �لف�شاء.

�ملهند�س �شامل حميد �ملري، م�شاعد 
�لعلمية  ل���ل�������ش���وؤون  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 
�الإمار�ت  برنامج  ومدير  و�لتقنية 
�ل��ف�����ش��اء يف م��رك��ز حممد  ل�����رو�د 
“ت�شرفنا  ل��ل��ف�����ش��اء:  ر������ش����د  ب����ن 
و��شتثنائية  هامة  �تفاقية  بتوقيع 
�لتي  �الأوروب��ي��ة  �لف�شاء  وكالة  مع 

طّيبة،  ع����الق����ات  م��ع��ه��ا  جت��م��ع��ن��ا 
�التفاقية  ه�����ذه  ���ش��ت�����ش��ه��م  ح���ي���ث 
لفتح ق��ن��و�ت ت��و����ش��ل ج��دي��دة بني 
�لثنائي  �لتعاون  لتعزيز  �جلانبني، 
�أف�شل  وت���ب���ادل  �ل��ف�����ش��اء  ع��ل��وم  يف 
مناق�شة  ج��ان��ب  �إىل  �مل���م���ار����ش���ات، 
رّو�د  لتدريب  �مل�شتقبلية  �لفر�س 

�لرحالت  يف  �الإم��ار�ت��ي��ني  �لف�شاء 
�إطار  �لتي تندرج يف  �مل��دى،  طويلة 
�لف�شاء،  ل���رّو�د  �الإم����ار�ت  برنامج 
�خلا�شة  �لتدريبات  بع�س  ال�شيما 
يف  �مل���وج���ودة  �لتقنيات  ال���ش��ت��خ��د�م 
حمطة  يف  ك���ول���وم���ب���و����س  خم���ت���رب 

�لف�شاء �لدولية«.

•• اأبوظبي -وام: 

�الإم������ار�ت للطاقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت 
مدر�شة  �إىل  ميد�نية  زي��ارة  �لنووية 
�ل�����ش��ل��ع مب��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة يف �إم����ارة 
من  �لطلبة  توعية  ب��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي 
�لنووي  ب��ال��ربن��ام��ج  �الأع���م���ار  ك��اف��ة 
باآليات  وتثقيفهم  �الإمار�تي  �ل�شلمي 
عن  ف�شال  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��م��ل  وطبيعة 
�لوظيفية  ب���ال���ف���ر����س  ت���ع���ري���ف���ه���م 
�لنووي  �لقطاع  يف  م�شتقبال  �ملتاحة 

�ل�شلمي.
جاء ذلك يف �إطار برناجمها �لتثقيفي 
ت�شمنت  ح��ي��ث  ل��ل��ط��ل��ب��ة  �مل��ت��و����ش��ل 
�أعدتها  �الأن�شطة  �شل�شلة من  �لزيارة 

�لنووية  للطاقة  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
و�ل��ت��ي حت��ف��ز �ل��ط��ل��ب��ة ع��ل��ى �لتفكري 
و�إي����ج����اد �حللول  �إب����د�ع����ي  ب��اأ���ش��ل��وب 
��شتك�شاف  ع���ل���ى  ع������الوة  �مل���ب���ت���ك���رة 
�ل��ف��ن��ي��ة و�ل��ت��ق��ن��ي��ة لقطاع  �جل���و�ن���ب 

�لطاقة �لنووية �ل�شلمية.
�الأن�شطة  ه��ذه  م��ع  �لطلبة  وت��ف��اع��ل 
�لربنامج  ع��ل��ى  ك��ث��ب  ع���ن  وت��ع��رف��و� 
�لنووي �ل�شلمي �الإمار�تي وم�شاهمته 
و�لتقدم  �ل��ن��م��و  م�����ش��رية  يف  �مل��ه��م��ة 

لدولة �الإمار�ت.
وذكر �شعادة �ملهند�س حممد �إبر�هيم 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلمادي 
�الإمار�ت للطاقة �لنووية �إن م�شاهمة 
�الإمار�تي  �ل�شلمي  �لنووي  �لربنامج 

يف دعم �لنمو �القت�شادي و�الجتماعي 
لدولة �الإمار�ت �شتمتد لعقود طويلة 
وبالتايل فاإن تطوير جيل جديد من 
�ملتخ�ش�شني  �ل�شباب  و�ل��رو�د  �لقادة 
�ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
ب��دول��ة �الإم������ار�ت مي��ث��ل �إح����دى �أهم 
للطاقة  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  �أول��وي��ات 

�لنووية.
و�أ�شار �إىل �أن برنامج �ملوؤ�ش�شة �خلا�س 
هو  �مل��د�ر���س  طلبة  وتثقيف  بتوعية 
خري دليل على �لتز�مها بالعمل من 
�أه��د�ف مئوية �الإمار�ت  �أجل حتقيق 
وذل����ك  �أب����وظ����ب����ي  وخ����ط����ة   2071
م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز �ل��ت��و����ش��ل �لبناء 
�ل�شباب  وت��زوي��د  �ملجتمع  �أف����ر�د  م��ع 

ب���امل���ع���ل���وم���ات و�مل�����ه�����ار�ت و�خل������رب�ت 
�لالزمة لنجاحهم م�شتقبال.

و�أ����ش���اف �حل���م���ادي �إن���ن���ا ن��ع��م��ل على 
بر�كة  حم���ط���ات  م�������ش���روع  ت���ط���وي���ر 
مبنطقة  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة 
�أبوظبي و�لتي تبعد نحو  �لظفرة يف 
�لغربي  �جلنوب  �إىل  كيلومرت�   60
م����ن م���دي���ن���ة �ل���روي�������س ح���ي���ث تويل 
�لنووية  للطاقة  �الإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
منطقة  ل�����ش��ك��ان  خ���ا����ش���ا  �ه���ت���م���ام���ا 
�لظفرة وحتر�س دوما على تعريفهم 
�لربنامج  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  ب��ال��ف��ر���س 
�ل���ن���ووي �ل�����ش��ل��م��ي �الإم����ار�ت����ي لهذه 
مناطق  وملختلف  خ�شو�شا  �ملنطقة 

�لدولة عموما.

ي�شار �إىل �أن موؤ�ش�شة �الإمار�ت للطاقة 
 2018 �لعام  خالل  نظمت  �لنووية 
�شل�شلة من �لزيار�ت �ملدر�شية �شملت 
مدر�شة  م��ن  طالبا   450 م��ن  �أك���رث 
حنني ومدر�شة ز�يد �آل ثاين ومدر�شة 
حمزة بن عبد �ملطلب ومدر�شة ب�شاير 

ومدر�شة جيم�س �لدولية.
�الإم������ار�ت للطاقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  وك��ان��ت 
م�شابقة  �أول  يف  ���ش��ري��ك��ا  �ل���ن���ووي���ة 
�لعلوم  جم����ال  يف  وط��ن��ي��ة  ط��الب��ي��ة 
خلدمة  و����ش��ت��خ��د�م��ات��ه��ا  �ل���ن���ووي���ة 
�لبعثة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  و�ل����ت����ي  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ل����د�ئ����م����ة ل���ل���دول���ة ل������دى �ل���وك���ال���ة 
�شبتمرب  يف  �لذرية  للطاقة  �لدولية 
�مل��ا���ش��ي وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع وز�رة 

�الحتادية  و�لهيئة  و�لتعليم  �لرتبية 
للرقابة �لنووية حيث تهدف �مل�شابقة 

��شتك�شاف  على  �لطلبة  ت�شجيع  �إىل 
للطاقة  �ل�شلمي  �ال�شتخد�م  �أهمية 

�لنووية من �أجل خدمة �ملجتمع على 
نطاق و��شع.

•• ابوظبي -وام: 

وكيل  �مل���زروع���ي  ���ش��اري  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  ت�شلم 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل بديو�ن عام 
�ل��وز�رة ن�شخة من �أور�ق �عتماد �شعادة جورج 
لدى  �مل��ع��ني  ت�شيلي  ج��م��ه��وري��ة  �شفري  دك���رت 

�لدولة.
ومتنى وكيل �لوز�رة لل�شفري �لت�شيلي �لتوفيق 

و�لنجاح يف �أد�ء مهام عمله مبا يعزز عالقات 
وجمهورية  �الإم���������ار�ت  دول�����ة  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
جمهورية  �شفري  �أع��رب  جانبه،  من  ت�شيلي.  
ت�شيلي �جلديد عن �شعادته بتمثيل بلده لدى 
دولة �الإمار�ت ملا حتظى به من مكانة �إقليمية 
�حلكيمة  �ل�شيا�شة  بف�شل  مرموقة  ودول��ي��ة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 

نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«.

•• اأبوظبي-وام: 

ح�شر معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
وزير �لت�شامح م�شاء �أم�س �الول حفل �ال�شتقبال 
�شفري  �شوري  �شينغ  نفديب  �شعادة  �أقامه  �ل��ذي 
مرور  مبنا�شبة  �ل��دول��ة  ل��دى  �لهند  جمهورية 

غاندي«. “�ملهامتا  ميالد  على  عاما   150
�ملركز  يف  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �الحتفالية  ح�شر  كما 
�مل�شوؤولني  ك��ب��ار  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ه��ن��دي  �ل��ث��ق��ايف 

�لهندية  و�أبناء �جلالية  �لهنود  �الأعمال  ورجال 
كلمة  �لهندي  �ل�شفري  و�لقى  بالدولة.  �ملقيمة 
�لزعيم  ك��ف��اح  ع��ن  فيها  حت���دث  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه 
�ل��ه��ن��دي وم�����ش��و�ر حياته وم��ا ق��ام ب��ه م��ن �أجل 
ور�ئد  للهند  �ل��روح��ي  �لزعيم  جعله  م��ا  �لهند 
�لع�شيان  م��ن خ��الل  �ال���ش��ت��ب��د�د  �مل��ق��اوم��ة �شد 

�ملدين �ل�شامل �لذى �أدى �ىل ل�شتقالل �لهند.
وت��خ��ل��ل��ت �الح��ت��ف��ال��ي��ة جم��م��وع��ة م��ن �لفقر�ت 

�لفنية �لتي تعرب عن �لرت�ث �لهندي.

اخلارجية تت�صلم ن�صخة من اأوراق 
اعتماد �صفري ت�صيلي املعني لدى الدولة

نهيان بن مبارك يح�صر احتفال ال�صفارة الهندية 
مبرور 150 عاما على مياد »املهامتا غاندي«

على هام�ش انعقاد املوؤمتر الدويل للملحة الف�صائية الـ 69 يف برمين الأملانية

مركز حممد بن را�صد للف�صاء يربم �صراكة ا�صرتاتيجية مع وكالة الف�صاء الأوروبية

الإمارات للطاقة النووية توعي طلبة املدار�ض بالربنامج النووي ال�صلمي للدولة

»ال�صحة« توقع مذكرتي تفاهم لتوفري الدواء جمانا ملر�صى ال�صرطان حمدودي الدخل 

»مالية دبي« تطلق تطبيق »ح�صاب تكاليف اخلدمات حلكومة دبي«

»اأبوظبي للمعا�صات« يفوز بجائزة دولية
•• اأبوظبي -وام:

ح�شول  �إي�شا  �الجتماعي  لل�شمان  �لدولية  �جلمعية  �أعلنت 
�شندوق معا�شات ومكافاآت �لتقاعد الإمارة �أبو ظبي على جائزة 
�جلد�رة الأف�شل ممار�شات �ل�شمان �الجتماعي على م�شتوى 
دول �آ���ش��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل��ه��ادي و�ع��ت��م��اد ن��ظ��ام �ل��ع��م��ل �خلا�س 
بال�شندوق �لقائم على �لربط �الإلكرتوين مع �جلهات �ملحلية 
و�الحتادية يف �لدولة منوذجاً الأف�شل ممار�شات �لتقاعد بني 

�لدول �الأع�شاء باجلمعية.
جاء �الإعالن عن فوز �ل�شندوق باجلائزة على هام�س �ملنتدى 
�الول يف  �م�����س  �ف��ت��ت��ح  �ل����ذي  �الج��ت��م��اع��ي  لل�شمان  �ل����دويل 
مب�شاركة  �ي��ام  ثالثة  ي�شتمر  و  كو�الملبور  �ملاليزية  �لعا�شمة 
35 دولة ملناق�شة �أهم �الجتاهات  45 موؤ�ش�شة من  �أكرث من 
و�لتطور�ت �لتي �شهدها �ل�شمان �الجتماعي يف منطقة �آ�شيا 

و�ملحيط �لهادئ خالل �ل�شنو�ت �الأخرية.
�ل��ع��ام ل�شندوق  �مل��دي��ر  �شعادة خلف عبد �هلل �حل��م��ادي  و�أك���د 
بهذه  �ل��ف��وز  �أن  �أبوظبي  الإم���ارة  �لتقاعد  وم��ك��اف��اآت  معا�شات 
�جلائزة �لدولية يعد من ثمار تخطيط وجهود و�شعت �إ�شعاد 
�ملتعاملني يف �شد�رة �أولويات �لعمل تنفيذ�ً لتوجيهات �لقيادة 
لت�شهيل  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  باأهمية  �لر�شيدة 
ح�����ش��ول �مل��و�ط��ن��ني ع��ل��ى �خل��دم��ات وت��وف��ري �ل��وق��ت و�جلهد 
عليهم معترب�ً �أن هذه �جلائزة ت�شع دولة �الإمار�ت يف مكانتها 

�لطبيعية بني �الأف�شل �إقليمياً وعاملياً يف ممار�شات �لتقاعد.
ون��ت��ائ��ج م�شروع  ع��ر���س �حل��م��ادي تفا�شيل  �مل��ن��ت��دى  وخ���الل 
�ال�شتغناء عن �الإقر�ر �ل�شنوي الإثبات ��شتمر�ر �شرف �ملعا�س 
�إىل  ..م�شري�ً   2011 عام  �ل�شندوق  د�ّشنه  و�لذي  �لتقاعدي 
�لبيانات  على  �حل�شول  عملية  ت�شهيل  ��شتهدف  �مل�شروع  �أن 
ورفع  �خل��دم��ات  الإجن���از  �لزمنية  �مل��دة  وتقلي�س  و�ملعلومات 
�لتكلفة  تخفي�س  وك��ذل��ك  �ملتعاملني  و�إ���ش��ع��اد  ر�شا  م�شتوى 
�ملادية �لتي يتحملها �ل�شندوق نتيجة طول �الإجر�ء�ت وذلك 
من خالل �لتعاون مع �ل�شركاء �ال�شرت�تيجيني على �مل�شتوى 

يو�جه  ك��ان  �ل�����ش��ن��دوق  �أن  �إىل  ول��ف��ت  و�الحت�����ادي.  �ملحلي 
�أهمها  �ل�شنوي  �الإق���ر�ر  عن  �ال�شتغناء  قبل  ع��دة  حتديات 
�رتفاع تكلفة حتديث �لبيانات �شنوياً حيث كان يتم توظيف 
عدد�ً كبري�ً من �ملخت�شني ملدة 6 �أ�شهر ب�شكل �شنوي الإمتام 
ع��م��ل��ي��ات �مل��ر�ج��ع��ة ك��ذل��ك ����ش���رورة ح�����ش��ور �مل��ت��ع��ام��ل �إىل 
تاأخر  يت�شبب يف  كان  �ل�شندوق الإجن��از معاملته مما  مقر 
طول  �إىل  �إ�شافة  للمتعاملني  �لتقاعدية  �ل��رو�ت��ب  �شرف 
فرتة �الإج��ر�ء�ت. ولفت �إىل �أنه مبجرد تفعيل �مل�شروع مت 
�أن  ميكن  �لتي  �ملعنية  و�جلهات  �ملطلوبة  �لبيانات  حتديد 
متد �ل�شندوق بهذه �لبيانات �إذ مت �لتعاون مع 10 جهات 
حكومية لتبادل �لبيانات مما �شاهم يف  تغطية 95 باملائة 
من �لبيانات �ملطلوبة لالإقر�ر �شنوياً م�شدد�ً على �أن �لنتائج 
كانت مبهرة �إذ مت حديث بيانات ��شتحقاق �ملعا�س �لتقاعدي 
خطو�ت  �خ��ت�����ش��ار  مت  ك��م��ا  ف���وري  ب�شكل   100% بن�شبة 
فيما مت  و�ح��دة  �إىل خطوة  6 خطو�ت  �ملعاملة من  �إمت��ام 
�ال�شتغناء نهائياً عن �شرورة �حل�شور وطلب م�شتند�ت من 
�ملتعاملني بعد �أن كانت �ملعاملة �لو�حدة حتتاج �إىل ��شتيفاء 
6 م�شتند�ت ما �أدى �إىل �خت�شار وقت �ملتعاملني وموظفي 

�ل�شندوق.
وك�شف �ملدير �لعام لل�شندوق عن �رتفاع دقة �لبيانات من 
ر�شا  ن�شبة  �رتفاع  يف  �شاهم  % مما   99.47 �إىل   97%
�ملتعاملني من %79 �إىل %87.2 فيما �رتفعت معدالت 
من  �لتقاعدي  �ملعا�س  �شرف  �شرعة  ع��ن  �ملتعاملني  ر�شا 

.90.7% �إىل   82.4
خرب�ء  م��ن  و��شعة  م�شاركة  �شهد  �ل��ذي   - �ملنتدى  و�شّلط 
�الجتماعية  ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات  وم�����در�ء  تنفيذيني  وم�����ش��وؤول��ني 
و��شعي  تركيز  جم��االت  على  �ل�شوء   - �لتقاعد  و�شناديق 
�مل�����ش��ارك��ون على  رّك���ز  ك��م��ا  �ل�����ش��م��ان �الج��ت��م��اع��ي  �شيا�شات 
مناق�شة �إد�رة �ل�شمان �الجتماعي يف منطقة �آ�شيا و�ملحيط 
�مل��ع��ل��وم��ات وحت��ل��ي��ل �جت���اه���ات �ل�شمان  �ل���ه���ادئ وت���ب���ادل 

�الجتماعي و�أهم �لق�شايا ذ�ت �الأولوية يف �ملنطقة.

•• دبي -وام:

تكاليف �خلدمات  دليل ح�شاب  تطبيق  م�شروع  دبي  بحكومة  �ملالية  د�ئ��رة  �أطلقت 
�لتنفيذي لالإمارة وخم�س  �لتابع للمجل�س  �حلكومية مب�شاركة مركز منوذج دبي 
 2017 ل�شنة   48 رق��م  �لتنفيذي  �ملجل�س  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  حكومية  جهات 
على  �حلكومية  �خلدمات  تكاليف  ح�شاب  دليل  لتطبيق  م�شروع  بتنفيذ  �لقا�شي 
دبي  دب��ي وبلدية  و�مل��و����ش��الت وج��م��ارك  �ل��ط��رق  ه��ي هيئة  خم�س جهات حكومية 
و�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ود�ئرة �لتنمية �القت�شادية. وقال عبد�لرحمن �شالح 
�لذي  �ال�شرت�تيجي  �لقر�ر  �إن  دبي  بحكومة  �ملالية  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �شالح  �آل 
�خلدمات  تكاليف  ح�شاب  “دليل  باعتماد  دب��ي  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أ���ش��دره 
�حلكومية يف �إمارة دبي” يهدف �إىل دعم �لقر�ر�ت �ال�شرت�تيجية �خلا�شة بت�شعري 
�خلدمات و�لت�شجيع على حت�شني �الأد�ء ف�شاًل عن �مل�شاعدة يف �لتخ�شي�س �ملنا�شب 
للمو�رد ودعم �لقر�ر�ت �ملتعلقة باملو�زنة. جاء ذلك على هام�س حفل �أقامته �لد�ئرة 
الإطالق �مل�شروع �لذي �أطلق عليه ��شم “�أملا�س” ويهدف �إىل تعزيز �ل�شفافية وبلورة 
�مل�شاهمة يف حتقيق خطة  �أج��ل  تكاليف �خلدمات �حلكومية من  �لدقة يف ح�شاب 
دبي 2021 . من جانبه قال جمال حامد �ملري �ملدير �لتنفيذي لقطاع �حل�شابات 
�ملركزية بد�ئرة �ملالية �أن حكومة دبي حر�شت على حتقيق �لتو�زن يف �الإير�د�ت من 
خمتلف قنو�تها مبا يحقق �مل�شلحة �لعامة ومن هنا جاء �لرتكيز على �أهمية وجود 
قو�عد متينة لتغيري هيكل �لر�شوم �حلكومية تبد�أ من و�شع دليل موحد الحت�شاب 
�أ�شعار  يف  �لتغيري�ت  الإدخ��ال  �أ�شا�شاً  ليكون  وتطبيقه  �حلكومية  �خلدمات  تكاليف 

�لر�شوم �حلكومية الحقاً.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�أول  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  نظمت 
للحو�شبة  م��ك��ث��ف  ت���دري���ب���ي  ب���رن���ام���ج 
�ل����ك����م����ي����ة ب������ال������ت������ع������اون م�������ع ����ش���رك���ة 
مايكرو�شوفت �لعاملية على مدى �أ�شبوع 
�ل��ق��وز مب�شاركة  �مل�����ش��ت��د�م يف  مب��ب��ن��اه��ا 
ع���دد م��ن خ���رب�ء �حل��و���ش��ب��ة �ل��ك��م��ي��ة يف 
هيئة  ق��ي��اد�ت  وبح�شور  مايكرو�شوفت 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي و�مل��خ��ت�����ش��ني من 

موظفي �لهيئة.
من  �الأول  يعد  �ل��ذي  �لربنامج  يهدف 
نوعه خارج �لواليات �ملتحدة �إىل �لبحث 
عن حلول جديدة تعتمد على �حلو�شبة 
وتوزيع  ونقل  �إنتاج  �لكمية يف جم��االت 
�ال�شتهالك  وت��ر���ش��ي��د  و�مل���ي���اه  �ل��ط��اق��ة 
�إ�شافة �إىل حتديد �لتحديات و�ملجاالت 
با�شتخد�م  معها  �لتعامل  ميكن  �ل��ت��ي 
بقدر�تها  تتميز  �لتي  �لكمية  �حلو�شبة 
�حلو��شيب  ب���ق���درة  م���ق���ارن���ة  �ل��ه��ائ��ل��ة 
حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  وق����ال  �حل��ال��ي��ة. 
�لرئي�س  �مل���ن���ت���دب  �ل���ع�������ش���و  �ل���ط���اي���ر 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �ننا 
�لت�شغيلي  �ل��ن��م��وذج  �إح���الل  على  نعمل 
هيئة  لتتحول  �خلدماتية  للموؤ�ش�شات 

موؤ�ش�شة  �أول  �إىل  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
�لتحكم  باأنظمة ذ�تية  �لعامل  رقمية يف 
للطاقة �ملتجددة وتخزينها و�لتو�شع يف 
��شتعمال �لذكاء �ال�شطناعي و�خلدمات 
 X 10إط����ار م��ب��ادرة دبي� �ل��رق��م��ي��ة يف 
دبي  حلكومة  عمل  منهج  ت�شكل  �ل��ت��ي 
�مل�شتقبل  ريادة  نحو  باالإمارة  لالنتقال 
بع�شر  �ل����ع����امل  م�����دن  ت�����ش��ب��ق  وج��ع��ل��ه��ا 
�شنو�ت. و�أعرب عن �شعادته “باأن نكون 
م�شتوى  على  خدماتية  موؤ�ش�شة  �أول 
�ملتحدة  �لواليات  خارج  و�الأوىل  �لعامل 
برنامج  يف  ت�����ش��ارك  �ل��ت��ي  �الأم��ري��ك��ي��ة 

�حلو�شبة �لكمية من مايكرو�شوفت«.
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �أن  �إىل  ي�شار 
لتطوير  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت  م����ع  ت��ع��م��ل 
�إ�شافة  �لكمية  للحو�شبة  ��شرت�تيجية 
�خل���و�رزم���ي���ات  وب���رجم���ة  ت��ط��وي��ر  �إىل 
�حللول  و�ختبار  �لقدر�ت  وبناء  �لكمية 
للحو�شبة  “�أزور”  م��ن�����ش��ة  ���ش��م��ن 
�ل�شحابية من مايكرو�شوفت وذلك قبل 
لالأغر��س  �لكمية  �حلو��شيب  تطوير 
لهذه  �شل�شا  �ن��ت��ق��اال  يتيح  مب��ا  �ل��ع��ام��ة 
ي��ت��م ط���رح �حلو��شيب  �حل��ل��ول ع��ن��دم��ا 

�لكمية على م�شتوى �لعامل.

•• املنامة -وام:

�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
خالل  �الحت���ادي  �لوطني  للمجل�س 
�لربملاين  �مل���ن���ت���دى  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�الآ�شيوي”  “�لعربي  �الإق���ل���ي���م���ي 
ل��ل�����ش��ك��ان و�ل��ت��ن��م��ي��ة، �ل����ذي ع��ق��د يف 
�لبحرين  مب��م��ل��ك��ة  �مل��ن��ام��ة  م��دي��ن��ة 
�أكتوبر  و3   2 ي���وم���ي  م����دى  ع��ل��ى 
�جل��اري .. �الإجن���از�ت �لتي حققتها 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة على 
وتطوير  �ل�����ش��ب��اب  مت��ك��ني  ���ش��ع��ي��د 

مهار�تهم �الإبد�عية.
ومثلت �شعادة �ملهند�شة عزة �شليمان 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شوة  �شليمان  بن 
�ل�شوؤون  وم��ق��ررة جل��ن��ة  �الحت�����ادي، 
�الجتماعية و�لعمل و�ل�شكان و�ملو�رد 
�لب�شرية باملجل�س، �ل�شعبة �لربملانية 

�الإم���ار�ت���ي���ة يف ه���ذ� �مل��ن��ت��دى، �لذي 
�لبحريني  �ل�����ش��ورى  جمل�س  نظمه 

�لربملانيني  م��ن��ت��دى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�جلمعية  و�لتنمية  لل�شكان  �لعرب 

حتت  و�لتنمية،  لل�شكان  �الآ���ش��ي��وي��ة 
“�ال�شتثمار يف �ل�شباب: نحو  عنو�ن 

ت��ن��م��ي��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة«. 

كبري�  ح�������ش���ور�  �مل���ن���ت���دى  و����ش���ه���د 
�ل��ربمل��ان��ي��ني ومم��ث��ل��ي جمال�س  م��ن 
و�لنو�ب  و�الأم���ة  و�لوطني  �ل�شورى 
بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
�لعربية  �ل��������دول  وم������ن  �ل���ع���رب���ي���ة 

و�الآ�شيوية، من 17 دولة.
و�أك������دت ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���ش��ة ع����زة بن 
����ش���ل���ي���م���ان خ�������الل م���د�خ���ل���ت���ه���ا يف 
�لتي  ل��ل��م��ن��ت��دى  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ل�����ش��ة 
“�الأمن  ب��ع��ن��و�ن  ت��ر�أ���ش��ت��ه��ا وع��ق��دت 
لل�شباب”  �ل��ع��م��ل  وف��ر���س  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
�الرتقاء  �شي�شهم يف  �ملنتدى  هذ�  �أن 
مبمار�شات متكني �ل�شباب يف �لدول 
�لربملاين  �ل����دور  وتفعيل  �مل�����ش��ارك��ة 
لتحقيق  �مل���ه���م  �مل���ل���ف  ه����ذ�  دع����م  يف 
�ل�شرق  منطقة  يف  م�شتد�مة  تنمية 

�أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت  و�آ����ش���ي���ا.  �الأو����ش���ط 
�الحتادي  �لوطني  �ملجل�س  م�شاركة 
تنفيذ� للخطة  تاأتي  �ملوؤمتر  يف هذ� 
للمجل�س  �لربملانية  �ال�شرت�تيجية 
من  و�ل����ت����ي  2016-2021م، 

تفعيل  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  �أه��د�ف��ه��ا  �شمن 
وتعزيز  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�لتو��شل مع برملانات و�شعوب �لعامل. 
يف  �لربملانيني  �ملنتدى  �أو���ش��ى  وق��د 
ب�شرورة  و�الآ�شيوية  �لعربية  �ل��دول 

�لتقدم  وت��ق��ي��ي��م  �مل��ع��ل��وم��ات،  ت��ب��ادل 
�ملتحقق فيما يتعلق بق�شايا �ل�شكان 
و�لتنمية، د�عيا حكومات �لدول �إىل 
�لتنمية  �الأول���وي���ة الأه����د�ف  �إع��ط��اء 

�مل�شتد�مة.

•• اأبوظبي -وام:

عبد  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل  ��شتقبلت 
�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني 
�أبوظبي  يف  �ملجل�س  مبقر  �الحت���ادي 
�شعيد  بن  �لدكتور خالد  �شعادة  �م�س 
���ش��ف��ري �شلطنة  ���ش��امل �جل������ر�دي  ب���ن 
�شعادة  بح�شور  �ل��دول��ة  ل���دى  ع��م��ان 
�لعام  �الأم��ني  �لظاهري  �شبيب  �أحمد 
للمجل�س. مت خالل �للقاء ��شتعر��س 
�ل���ع���الق���ات �الأخ�����وي�����ة �مل���ت���م���ي���زة بني 
تعزيز  و���ش��ب��ل  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
بينهما  �لقائم  �لتعاون  �أوجه  وتدعيم 
�لكفيلة  و�ل�����ش��ب��ل  ك��اف��ة  �مل���ج���االت  يف 
ب��دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا مل���ا ف��ي��ه خدمة 
�مل�����ش��رتك��ة وق���ال���ت معايل  �مل�����ش��ال��ح 
�لعالقات  �إن  �لقبي�شي  �أمل  �لدكتورة 
خا�شة  برعاية  حتظى  �لبلدين  ب��ني 
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  من �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة ‘’حفظه 
�جل���الل���ة  ����ش���اح���ب  و�أخ������ي������ه  �هلل’’ 
�شلطان  �شعيد  ب��ن  قابو�س  �ل�شلطان 

عمان وتوجيهاتهما �ل�شديدة لرت�شيخ 
م�شرية  ودع��م  �لثنائي  �لتعاون  ع��رى 
�ل��ع��م��ل �مل�����ش��رتك و�ل��و���ش��ول ب��ه��ا �ىل 
و�ملنفعة  �أو�شع مبا يعود باخلري  �آفاق 

على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.
�لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و�أك�����دت 

�أهمية  ع��ل��ى  ع��م��ان  �شلطنة  و���ش��ف��ري 
ت���ع���زي���ز �ل����ع����الق����ات �ل���ربمل���ان���ي���ة بني 
�لتعاون  ت��ط��وي��ر  و�آل����ي����ات  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لقائم بني �ملجل�س �لوطني �الحتادي 
�ل��ع��م��اين وتبادل  �ل�����ش��ورى  وجم��ل�����س 

�خلرب�ت و�لزيار�ت.

من جانبه �شدد �ل�شفري �لعماين على 
�لبلدين  ب��ني  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  �أن 
م�شيد�ً  م�������ش���ط���رد�ً  من������و�ّ  ت�������ش���ه���د�ً 
�لتي  �ل�شاملة  �حل�شارية  بالنه�شة 
خمتلف  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ت�شهدها 

�لقطاعات و�مليادين.

•• اأبوظبي -وام: 

�أكدت �أمل �لعفيفي �الأمني �لعام جلائزة خليفة 
�لرتبوية على �أن �ملعلم يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
قدوًة  ومي��ث��ل  متميزة  مب��ك��ان��ٍة  يحظى  �مل��ت��ح��دة 
ملختلف فئات �ملجتمع نظر�ً ملا يوؤديه من ر�شالٍة 

�شاميٍة يف بناء و�إعد�د �الأجيال للم�شتقبل.
�ل��ع��ف��ي��ف��ي يف ت�����ش��ري��ح مب��ن��ا���ش��ب��ة �ليوم  وق��ال��ت 

�ملعلم يرتجم  بيوم  �الحتفاء  �إن  للمعلم  �لعاملي 
�لذي  �لعظيم  ل��ل��دور  �ملجتمع  و�متنان  تقدير 
ينه�س به �ملعلمون و�ملعلمات يف خمتلف �ملر�حل 
منهم  ك��ل  ي����وؤدي  ح��ي��ث  و�لتعليمية  �ل��در����ش��ي��ة 
�ملغفور  �أن  �إىل  .. م�شريًة  به  نعتز  وطنياً  و�جباً 
له �ل�شيخ ز�ي��د “ طيب �هلل ث��ر�ه “ �أوىل �ملعلم 
كل �هتمام ورعاية وتقدير ودفع به �إىل م�شاٍف 
عاملية من �لتميز و�البد�ع وهو نهج ت�شري عليه 

قيادتنا �لر�شيدة.
و�أ�شارت �لعفيفي �إىل �أن جائزة خليفة �لرتبوية 
تطرح جماالت متنوعة يف �لتعليم �جلامعي وما 
�لعام  �لتعليم  جمال  بينها  ومن  �جلامعي  قبل 
– �ل��و�ع��د وه��و م��ن �ملجاالت  �مل��ب��دع  فئة �ملعلم 
�لتي حتظى مب�شاركة و��شعة من جانب �ملعلمني 
و�مل��ع��ل��م��ات و���ش��ك��ل ه���ذ� �مل��ج��ال نقطة حت���ول يف 

تر�شيخ ثقافة �لتميز يف �مليد�ن �لرتبوي.

اأ�صادت بجهود الإمارات يف دعم املراأة والطفل

رئي�صة جمهورية مالطا تزور موؤ�ص�صة دبي لرعاية الن�صاء والأطفال

الوطني الحتادي ي�صارك يف منتدى برملاين اإقليمي باملنامة

اأمل القبي�صي ت�صتقبل �صفري �صلطنة عمان 

اأمل العفيفي: املعلم يوؤدي ر�صالة �صامية يف اإعداد الأجيال للم�صتقبل
•• دبي-الفجر:

��شتقبلت موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�الأطفال فخامة 
بريكا،  كواليرو  لويز  م��اري  مالطا،  جمهورية  رئي�شة 
�لرعاية  ت��وف��ري  ج��ه��ود  للتعرف على  ت��ه��دف  زي���ارة  يف 
و�حلماية للن�شاء و�الأطفال يف �الإمار�ت ودور منظمات 
برنامج  وذل���ك �شمن  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  �مل���دين يف  �ملجتمع 

زيارتها لدولة �الإمار�ت.
و�لوفد  م��ال��ط��ا  ج��م��ه��وري��ة  رئي�شة  ��شتقبال  يف  وك���ان 
مدير  �لب�شطي،  عفر�ء  �شعادة  �أم�س،  يوم  لها،  �ملر�فق 
و�لتي  و�الأط���ف���ال،  �لن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب��ي  موؤ�ش�شة  ع��ام 
�إ�شطحبتها يف جولة للتعرف على �أبرز مر�فق �ملوؤ�ش�شة 
وخدمات �لرعاية و�لتاأهيل �لتي يتم تقدميها ل�شحايا 

�لعنف و�الإجتار بالب�شر من �لن�شاء و�الأطفال.
عفر�ء  �شعادة  م��ع  مالطا  جمهورية  رئي�شة  وناق�شت 
�لب�شطي، عدد من �لق�شايا �الإن�شانية و�ملجتمعية ذ�ت 

بالب�شر  �الإجت��ار  بينها ق�شايا  �مل�شرتك ومن  �الإهتمام 
و�ل��ع��ن��ف جت���اه �ل��ن�����ش��اء و�الأط���ف���ال و�جل��ه��ود �لدولية 
�مل��ب��ذول��ة يف ه��ذ� �مل��ج��ال، كما مت خ��الل �ل��زي��ارة بحث 
و�الإ�شتفادة  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �مل�شرتك  �لتعاون  �شبل 
من جتربة دولة �الإم��ار�ت ب�شكل عام و�ملوؤ�ش�شة ب�شكل 

خا�س. 
لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  بجهود  لويز  �لرئي�شة  و�أ���ش��ادت 
ل�شحايا  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  و�الأط��ف��ال  �لن�شاء 
�لعنف و�الإجتار بالب�شر، وكذلك بجهود دولة �الإمار�ت 
مثل  لدعم  �لكبرية  �الأهمية  على  م��وؤك��دة  ع��ام،  ب�شكل 
�ل���رع���اي���ة لالأطفال  ل��ت��وف��ري  �ل���ه���ادف���ة  ه����ذه �جل���ه���ود 
ومتكني �ملر�أة يف خمتلف �أنحاء �لعامل لبناء جمتمعات 

�آمنة وم�شتقرة وم�شتقبل �أف�شل لالأجيال �لقادمة.
�أن �ملوؤ�ش�شة  ومن جهتها قالت �شعادة عفر�ء �لب�شطي، 
ماري  مالطا  جمهورية  رئي�شة  فخامة  بزيارة  تفتخر 
�ملجتمعية  بالق�شايا  �إهتمامها  ع��ال��ي��اً  وتثمن  ل��وي��ز، 

وخا�شة فيما يتعلق بتوفري �حلماية و�لرعاية للن�شاء 
و�الأط���ف���ال، وك��ذل��ك دوره����ا �ل��ب��ارز يف ت��ع��زي��ز �جلهود 

�ملبذولة على �مل�شتوى �لدويل يف هذ� �ملجال.
زيارة فيال  �ملوؤ�ش�شة  لوي�س يف  �لرئي�شة  و�شملت جولة 
ل�شحايا  �ملقدمة  �خلدمات  وكافة  �ملعنفني،  �الأط��ف��ال 
�ل��رع��اي��ة و�ل��ت��اأه��ي��ل، وك��ذل��ك مركز  �ل��ع��ن��ف يف مبنى 
وور�س   ،800111 �مل�شاعدة  بخط  �خلا�س  �الإت�شال 
�لتاأهيل �ملهني، و�شكن �حلاالت، حيث �أ�شادت بامل�شتوى 

�ملتميز للخدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة.
رفيع  وف��د  �ل��زي��ارة  خ��الل  �ملالطية  �لرئي�شة  و�شاحب 
�مل�شوؤولني، فيما  �ل��وزر�ء وكبار  �مل�شتوى �شم عدد من 
�شهد �ل���زي���ارة ���ش��ع��ادة �أح��م��د حم��م��د �جل�����رو�ن، ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي، رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لعاملي 
مدير  ن��ائ��ب  �مل��ن�����ش��وري،  و�شيخة  و�ل�����ش��الم،  للت�شامح 
عام موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�الأطفال، وعدد من 

قياد�ت �ملوؤ�ش�شة.

•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي للخدمات �لعامة »م�شاندة« �فتتاح 
دو�ر �الأفالج يف �لعني ب�شكل جزئي .. بالتعاون مع كل من 
د�ئرة �لنقل وبلدية مدينة �لعني و�لقيادة �لعامة ل�شرطة 

�أبوظبي.
�الأفالج  دو�ر  تطوير  م�شروع  �أن  �إىل  »م�شاندة«  و�أ���ش��ارت 
6 م�شارب  ���ش��ي��وف��ر  دره����م  م��ل��ي��ون   55 ت��ك��ل��ف��ت��ه  �ل��ب��ال��غ 
ل��ل��ق��ادم��ني م���ن م��زي��د ب���اجت���اه ���ش��ن��اع��ي��ة �ل��ع��ني وو�شط 
للتقاطع  �ملرورية  �لكفاءة  رفع  �إىل  يهدف  حيث  �ملدينة، 
وت�شهيل حركة �ل�شري و�ملرور وكذلك رفع كفاءة �ل�شالمة 

�ملرورية.

�ملدير  �ملزروعي  �ل�شيبة  �شالح  �ملهند�س  ك�شف  جانبه،  من 
�لتنفيذي لقطاع �لطرق و�لبنية �لتحتية باالإنابة يف �شركة 
�الإجناز  ن�شبة  �أن  »م�شاندة« عن  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي 
%88، م�شري�ً  �حلالية مل�شروع تطوير دو�ر �الأفالج بلغت 
�إىل �أن �لعمل يجرى حالياً يف �مل�شروع الفتتاحه ب�شكل كامل 
خالل �لربع �الأول من �لعام 2019. و�أكد �لتز�م �ل�شركة 
�لتام بتقدمي �أرقى �ملعايري من خالل �إد�رة وتنفيذ �مل�شاريع 
�خلدمية الأفر�د �ملجتمع،. من جانبه �أكد �ملهند�س عبد�هلل 
�لتحتية  �لبنية  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لعامري  حمد�ن 
و�أ�شول �لبلدية يف بلدية �لعني حر�س �لبلدية على �شمان 
خالية  �لعني  مدينة  وجعل  �لتحتية  �لبنية  وفاعلية  كفاءة 

من �الختناقات �ملرورية .

افتتاح تقاطع دوار الأفاج 115 جزئيا 

»كهرباء دبي« تنظم برناجما تدريبيا يف احلو�صبة 
الكمية بالتعاون مع مايكرو�صوفت

موانئ اأبوظبي ت�صاهم 
يف اإغاثة مت�صرري 

في�صانات كريال
•• اأبوظبي-الفجر: 

و�شركتها  �أبوظبي  مو�نئ  تربعت 
ل�شالح  �أب��وظ��ب��ي  م���ر�ف���ئ  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لهالل �الأحمر لدعم جهود �حلملة 
نطاق  على  �نطلقت  �لتي  �لوطنية 
و��شع بدولة �الإم��ار�ت بهدف �إغاثة 

مت�شرري في�شانات كري�ال. 
ت��اأت��ي ه��ذه �مل��ب��ادرة ت��ز�م��ن��اً م��ع عام 
بن  ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �الأب  ز�يد، 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان 
�ملعطاء  �لبي�شاء  �الأي����ادي  �شاحب 
�ل�����ذي ك����ان م���ث���ااًل ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
ودعم  �الن�����ش��ان��ي��ة  �لق�شايا  خ��دم��ة 
�أنحاء  ك���ل  يف  �مل��ح��ت��اج��ني  و�غ���اث���ة 

�لعامل. 
�الإم��������ار�ت،  دول�����ة  �أن  �إىل  وي�������ش���ار 
ت��وج��ي��ه��ات م���ن �شاحب  ومب���وج���ب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان، رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
قد �شكلت جلنة عاجلة للعمل على 
كري�ال.  في�شانات  مت�شرري  �إغاثة 
�الإمار�تي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  وت���وىل 
م�شاعدة  بهدف  �ملبادرة  تنفيذ هذه 
�لناجني من تلك �لكارثة وتخفيف 

�الآثار و�الأ�شر�ر �لتي �أعقبتها.  

•• اأبوظبي-وام:

ثمن خرب�ء تربويون و�كادمييون �لدعم �لذي 
للدولة  �لر�شيدة  �لقيادة  من  �ملعلم  به  يحظى 
حفزه على �لتميز و�لريادة و�الإبد�ع وجعل من 
�ملعلمني يف �الإمار�ت منوذجا يحتذى به �إقليميا 
يف  �ملعلم  ودور  ر�شالة  �أهمية  موؤكدين  وعامليا.. 
بناء �الأجيال و�إعد�دهم للم�شتقبل. جاء ذلك يف 
�جلل�شة �حلو�رية �لتي نظمتها موؤ�ش�شة �ملباركة 
يف كلية �الإمار�ت للتطوير �لرتبوي يف �أبوظبي 
 - للمعلم  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  �الح��ت��ف��ال  مبنا�شبة 
�لذي ي�شادف �خلام�س من �أكتوبر من كل عام 
.. وقفة  “ �شكر�ً معلمي  - وذل��ك حت��ت ع��ن��و�ن 
�متنان ملعلم “ بح�شور �ل�شيخ نهيان بن خليفة 

بن حمد�ن �آل نهيان.
حت������دث يف �جل���ل�������ش���ة ن���اع���م���ة �ل���������ش����ره����ان – 
و�لدكتور  �الحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
كليات  جم��م��ع  م��دي��ر  �ل�شام�شي  عبد�للطيف 
�حلجري  �إب��ر�ه��ي��م  و�ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ل��ي��ا  �لتقنية 
م��دي��ر ك��ل��ي��ة �الإم�������ار�ت ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل���رتب���وي .. 
و�أد�رتها �لدكتورة �شمرية �لنعيمي نائب مدير 
�أب���وظ���ب���ي وع�شو  ج��ام��ع��ة حم��م��د �خل���ام�������س- 
�للجنة �لتنفيذية ملوؤ�ش�شة �ملباركة بح�شور عدد 
�ملباركة  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�شاء  من 

و�لطالب و�لطالبات.
نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن��ت  م���وزة  �ل�شيخة  و�أك����دت 

رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة �ملباركة يف ت�شريح 
بهذه �ملنا�شبة على �عتز�ز �لوطن بر�شالة �ملعلم 
�أن  �إىل  و�لعطاء �لذي يقدمه لالأجيال م�شرية 
 “ نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
رع��اي��ة وتقدير  �مل��ع��ل��م  “ �أوىل  ث���ر�ه  ط��ي��ب �هلل 
مم���ا ج��ع��ل م���ن �مل��ع��ل��م من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
وبناء  �الأ�شيلة  �لقيم  وتر�شيخ  و�لعطاء  �لبذل 
�لعربية  بهويتها  �ملعتزة  �لطالبية  �ل�شخ�شية 
�الإ�شالمية �الأ�شيلة و�ملنفتحة على �لع�شر بكل 
جميع  يف  وتقني  علمي  ت��ط��ور  م��ن  ي�شهده  م��ا 

�ملجاالت.
قيادتنا  �إن  م��ب��ارك  بنت  م��وزة  �ل�شيخة  وق��ال��ت 
�لر�شيدة هياأت للمعلم كل �أ�شباب �لنجاح ووفرت 
على  ق��ائ��م��ة  م��ع��ززة  بيئة  و�مل��ع��ل��م��ات  للمعلمني 
�لو�لدة  �الإبد�ع و�البتكار م�شيدة برعاية ودعم 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد 
�لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة  �لن�شائي 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة 

�الأ�شرية ..
وهناأت �ملعلم يف يومه موؤكدة على تقدير �ملجتمع 
يف  �لوطني  ودوره  �ملعلم  لر�شالة  فئاته  بكافة 

خدمة �لتنمية.
ومن جانبها �أكدت ناعمة �ل�شرهان �ن �الحتفاء 
ب��ال��وط��ن و باإجناز�ته  �مل��ع��ل��م ه��و �ح��ت��ف��اء  ب��ي��وم 
وط��م��وح��ه و �أف����ك����اره ف����اإن ك����ان ل��ل��وط��ن جنود 
�جلندي  ه��و  فاملعلم  �خل���ارج  يف  عنه  ي��د�ف��ع��ون 

�لذي ي�شاهم برت�شيخ ��شتقر�ر و�إجناز�ت �لوطن 
يف �لد�خل الأنه �لقائم. ومن جانبه �أ�شار �لدكتور 
عبد�للطيف �ل�شام�شي �إىل �العتز�ز بدور �ملعلم 
للتطور  �ملعلمني  م��و�ك��ب��ة  �أه��م��ي��ة  على  م��وؤك��د�ً 
�شوء  يف  خا�شة  �لع�شر  ي�شهده  �ل��ذي  �لعلمي 
توجه قيادتنا �لر�شيدة نحو �لذكاء �ال�شطناعي 
وما يرتبط به من تطبيقات تقنية متطورة .. 
لديه  �لطلبة  من  �لثالث  �جليل  �أن  �إىل  ولفت 
مهار�ت متطورة كل يوم وهذ� �لتطور ي�شتدعي 
من �ملعلم مو�كبته ب�شورة �شريعة مبا يعزز من 

تنمية �أ�شاليب و طرق �لتدري�س.
وع��ر���س �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م �حل��ج��ري يف كلمته 
دور و �أهد�ف كلية �الإم��ار�ت للتطوير �لرتبوي 
�لع�شر  مل��و�ك��ب��ة  تاأهيلهم  و  �ملعلمني  �إع����د�د  يف 
و�لتطبيقية  �لتعليمية  ب��امل��ه��ار�ت  وت��زوي��ده��م 
�مليد�ن �لرتبوي  �لتفاعل مع  �لتي متكنهم من 
وت��ل��ب��ي��ة م��ع��اي��ري �مل��در���ش��ة �الإم���ار�ت���ي���ة يف بناء 

منظومة تعليم متطورة .
�شمرية  �ل���دك���ت���ورة  �أك�����دت  �جل��ل�����ش��ة  خ���ت���ام  ويف 
�ملجتمع  �مل��ع��ل��م يف  �ل��ن��ع��ي��م��ي ح��ر���س و�ه��ت��م��ام 
ون�شحت  �ل��دور  بهذ�  �لتوعية  قاعدة  وتو�شيع 
�لطالب و�لطالبات بااللتحاق بالعمل يف �شلك 

�لتدري�س وتعزيز �الحرت�م و�لتقدير للمعلم.
�آل  ح��م��د�ن  ب��ن  ب��ن خليفة  نهيان  �ل�شيخ  وك���رم 
موؤ�ش�شة  تقدير  ع��ن  م��ع��رب��اً  �ملتحدثني  نهيان 

�ملباركة جلهودهم.

خرباء: دعم القيادة الر�صيدة للمعلم حفزه على 
التميز و الريادة و البداع
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�لرئي�س  �أجرته حول ثروة  ن�شرت �شحيفة نيويورك تاميز حتقيقاً 
�أّن دونالد تر�مب تلّقى من و�لديه على مدى  �الأمريكي �أّكدت فيه 
400 مليون  �ل��ي��وم ع��ن  ت��زي��د قيمتها  �أم�����و�اًل  �ل��زم��ن  ع��ق��ود م��ن 
�لتهّرب  �إليه عرب  �نتقل  �ملبلغ  �أن ق�شماً من هذ�  �إىل  دوالر، م�شرية 
�ل�شريبي. و�إذ� ثبت ما يقوله �لتحقيق يكون �ّدعاء �مللياردير �ملثري 
باأنه �شنع نف�شه بنف�شه وب��اأّن كل ما ح�شل عليه من و�لده  للجدل 
كان قر�شاً بقيمة مليون دوالر، �شّدده له الحقاً مع �لفو�ئد، جمّرد 
كذبة كبرية. ويف حتقيقها �لذي ي�شتند �إىل ت�شاريح �شريبية ووثائق 
�إن دونالد تر�مب و�أ�شقاءه و�شقيقاته  مالية �شرّية تقول �ل�شحيفة 
�الأربع يتلّقون، منذ كانو� �أطفااًل وحتى �ليوم، عو�ئد مالية م�شدرها 
�المرب�طورية �لعقارية �لتي بناها و�لدهم فريد تر�مب. و�أو�شحت 
قيمته  ت�شاوي  �لعو�ئد  تر�مب من هذه  عليه  ما ح�شل  �إجمايل  �أّن 
�أن جزء�ً  �ل�شحيفة على  413 مليون دوالر. و�شّددت  �ليوم حو�ىل 
�إىل دون��ال��د تر�مب من خ��الل ممار�شات  �نتقلت  �الأم���و�ل  من ه��ذه 
�أوالد  �أّن  �ملمار�شات  �أب��رز هذه  �ل�شريبي. ومن  �لتهّرب  متنّوعة من 
فريد تر�مب �أ�ّش�شو� �شركة و�جهة هدفها �لوحيد هو �إخفاء �لهبات 
�لتي ح�شلو� عليها من و�لديهم، الأن �العالن عن هذه �لهبات كان 
يحّتم عليهم دفع �شر�ئب كبرية عليها. و�أ�شافت �أّن دونالد تر�مب 
للقانون، على تخفي�شات  على �حل�شول، خالفا  �أي�شاً  و�لده  �شاعد 
���ش��ري��ب��ي��ة مب��الي��ني �ل��������دوالر�ت، ك��م��ا ���ش��اع��ده ع��ل��ى ت��خ��م��ني قيمة 
باأقّل من قيمتها �حلقيقية بهدف خف�س قيمة  �لعقارية  ممتلكاته 

�ل�شريبة �لتي يتعنّي دفعها كر�شوم �نتقال تركة.

 �أكد رئي�س �لربملان �لعربي �لدكتور م�شعل �ل�شلمي ورئي�س جمل�س 
�لنو�ب �لعر�قي حممد �حللبو�شي �شرورة �لتن�شيق و�لت�شاور لدعم 
�لعمل �لربملاين �لعربي �مل�شرتك ودعم جهود �لعر�ق يف �إعادة �الإعمار 

و�لق�شاء على جيوب تنظيم د�ع�س �الإرهابي .
جاء ذلك يف موؤمتر �شحفي م�شرتك عقده �ل�شلمي و�حللبو�شي يف 

ختام مباحثاتهما �م�س مبقر �الأمانة �لعامة للجامعة �لعربية.
ودعم  �لعر�ق  و��شتقر�ر  الأم��ن  �لعربي  �لربملان  دعم  �ل�شلمي  وج��دد 
�لربملان  رئي�س  من  كل  �نتخاب  بعد  خا�شة  �لد�شتورية  موؤ�ش�شاته 

ورئي�س �جلمهورية.
ومن جانبه ، �أ�شاد �حللبو�شي بدور �لربملان �لعربي يف دعم �لق�شايا 
و�شعبا  حكومة  �لعر�قية  �ل��دول��ة  بدعم  �ملبا�شر  و�هتمامه  �لعربية 

خالل مرحلة �حلرب �شد تنظيم د�ع�س �الإرهابي.

جلائزة  �لرت�شيحات  باب  �الأربعاء  �م�س  بر�س  فر�ن�س  وكالة  فتحت 
�لذين  �ملحليني  �الآ���ش��ي��وي��ني  �ل�شحافيني  ت��ك��رم  �ل��ت��ي  وي���ب  ك��اي��ت 
ميار�شون مهنتهم يف ظروف خطرة �أو �شعبة يف منطقة �آ�شيا �ملحيط 
�لهادئ. ومتنح جائزة كايت ويب لل�شحافة �مليد�نية �ىل �شحافيي 
حل�شاب  حمليا  يعملون  �و  م�شتقلني  كانو�  �شو�ء  �شور  �و  ن�شو�س 
و�شائل �عالم موجودة يف �ملنطقة، �أظهرو� �شجاعة ج�شدية ومعنوية 

كبرية يف ممار�شة مهامهم خالل �لعام 2018.
وميكن �إر�شال �لرت�شيحات حتى 15 ت�شرين �لثاين نوفمرب �ملقبل. 
و�شيتم دعوة �لفائز باجلائزة �إىل حفل لت�شلم �جلائزة �لبالغة قيمتها 

ثالثة �آالف يورو )حو�ىل 3500 دوالر( و�شهادة تكرمي.
و�أو�شح �ملدير �القليمي لوكالة فر�ن�س بر�س يف �آ�شيا �ملحيط �لهادئ 
حلرية  ج��دي��دة  حت��دي��ات  �شهد  �ملا�شي  “�لعام  �أن  ما�شونيه  فيليب 
�ل�شحافة عامليا ويف �أجز�ء من منطقة �آ�شيا �ملحيط �لهادئ على وجه 

�خل�شو�س«.
“عرب جائزة كايت ويب، نتطلع �إىل �الع��رت�ف بال�شحافيني  وتابع 
�ملحليني �لذين يو�جهون هذه �لتحديات ويقومون بعمل ��شتق�شائي 
حا�شم و�أحيانا يقومون بذلك على ح�شاب تعر�شهم خلطر �شخ�شي 
كبري، وت�شجيعهم«. وفاز �ل�شحايف �لبورمي مر�ت كياو ثو باجلائزة 
يف  وخ�شو�شا  بورما  يف  للنز�عات  �لدقيقة  لتغطيته   2017 �لعام 

والية ر�خني حيث تعي�س �أقلية �لروهينغا �مل�شلمة.

عوا�صم

وا�شنطن

هونغ كونغ

القاهرة

رئي�ض الوزراء الأرميني يقيل �صتة 
وزراء اإثر اأزمة �صيا�صية جديدة 

•• يريفان-اأ ف ب:

دخ��ل��ت �رمينيا يف �زم���ة ج��دي��دة �م�����س �الأرب��ع��اء م��ع �إق��ال��ة رئي�س �ل���وزر�ء 
�الإ�شالحي نيكول با�شينيان �شتة وزر�ء بعد �أن رف�س �لربملان طلبه �إجر�ء 
�نتخابات ت�شريعية مبكرة. وي�شغل وزر�ء من �لذين متت �قالتهم حقائب 
�لطاقة و�لتنمية �ملحلية و�لزر�عة و�لنقل. وو�شل با�شينيان �إىل �حلكم يف 
مطالبة  حا�شدة  تظاهر�ت  �أث��ر  �لفائت  مايو  �أي��ار  يف  �لفقرية  �جلمهورية 
�أبريل  ني�شان   23 ويف  �شركي�شيان.  �شريج  �ل�شابق  �ل��ب��الد  زعيم  برحيل 
��شتقال �شركي�شيان زعيم �حلزب �جلمهوري ب�شكل مفاجئ، ويف 8 �أيار مايو 

مت �نتخاب با�شينيان رئي�ًشا للحكومة من قبل �لربملان.
لكنه يو�جه خالفات كبرية مع �حلزب �جلمهوري �حلائز غالبية مقاعد 
�لربملان. وتاتي �إقالة �لوزر�ء غد�ة مترير نو�ب �لربملان قانونا يجعل من 

�ل�شعب حّل �لربملان و�إجر�ء �نتخابات مبكرة.
و�أثار مترير �لقانون تظاهر�ت جديدة الأن�شار با�شينيان يف �شو�رع يريفان 

م�شاء �لثالثاء، مع تهديد با�شينيان باال�شتقالة خالل �أيام.
حزبان  وه��م��ا  �شوتيون”  و”طا�شناق  �ملزدهرة”  “�رمينيا  ح��زب��ا  ودّع����م 
�شيا�شيان �شبق و�أيد� با�شينيان يف �لتظاهر�ت �لتي �أو�شلته للحكم �لقانون 

�ملثري للجدل. و�لوزر�ء �ملقالون ينتمون لهذين �حلزبني.
و�تهم با�شينيان نو�ب �لربملان بطعنه يف �لظهر، معترب� �أن �لقانون �جلديدة 
�شرفيا، قر�ر  ي�شغل من�شبا  �لذي  �رمينيا،  و�أ�شدر رئي�س  “ثورة م�شادة«. 
يف  �علن  �شوتيون”  “طا�شناق  وك��ان حزب  با�شينيان.  �الإقالة مببادرة من 
وقت �شابق �إنه �شي�شحب وزيريه ب�شبب �لتوتر و�النق�شام �ل�شيا�شي �لد�ئر.

الرئي�ش الإندوني�صي يقوم بزيارة ثانية ل�صولوي�صي املنكوبة

اأكرث من 1400 قتيل يف الزلزال والآمال يف العثور على ناجني تت�صاءل 

ترييزا ماي ت�صعى اإىل الطماأنة ب�صاأن بريك�صت يف ختام موؤمتر املحافظني 

•• مو�صكو-رويرتز:

�شوريا  �شلمت  �إن��ه��ا  رو���ش��ي��ا  ق��ال��ت 
�ل�شاروخي  �جل���وي  �ل��دف��اع  ن��ظ��ام 
مل����خ����اوف  حت������د  يف  �إ�س300- 
بيع  �أن  م��ن  و�أمريكية  �إ�شر�ئيلية 
ه����ذه �الأ���ش��ل��ح��ة ���ش��ي�����ش��ج��ع �إي�����ر�ن 

وي�شعد �حلرب �ل�شورية.
و�أبلغ وزير �لدفاع �لرو�شي �شريجي 
�شويجو �لرئي�س فالدميري بوتني 
خ���الل �ج��ت��م��اع ب��ث��ت��ه ق��ن��اة رو�شيا 
�أن  �لثالثاء  يوم  �لتلفزيونية   24
و�أ�شاف  “�لعمل �نتهى قبل يوم”. 
�أن �لنظام �شيعزز �أمن �لع�شكريني 

�لرو�س يف �شوريا.
بهذ�  �شوريا  تزويد  رو�شيا  وق��ررت 

 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أ�شادت �لواليات �ملّتحدة برّد �لفعل 
باري�س  عليه  �أقدمت  �ل��ذي  �لقوي 
ع��ل��ى م�شالح  ع��ق��وب��ات  ب��ف��ر���ش��ه��ا 
�ير�نية يف فرن�شا و�ّتهامها عالنية 
�الإير�نية  �ال����ش���ت���خ���ب���ار�ت  وز�رة 
ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ل�����ش��ّن �ع����ت����د�ء �شد 
جت��ّم��ع مل��ع��ار���ش��ني �إي��ر�ن��ي��ني قرب 

باري�س يف حزير�ن يونيو �ملا�شي.
�لقومي  �الأم��������ن  جم��ل�����س  وق������ال 
�الأمريكي يف تغريدة على تويرت �إّن 
“فرن�شا تّتخذ قر�ر�ت قوية رّد�ً على 
�لهجوم �الإرهابي �الإير�ين �لفا�شل 
“يجب على  ب��اري�����س«. و�أ���ش��اف  يف 
�ل�شلوك  �أّن هذ�  تعرف  �أن  طهر�ن 

�عرت��س  من  �لرغم  على  �لنظام 
مو�شكو  �ت����ه����ام  ع���ق���ب  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
الإ�شر�ئيل باأنها ت�شببت ب�شكل غري 
�إ�شقاط طائرة ع�شكرية  مبا�شر يف 
رو�شية يف �شوريا يف �شبتمرب �أيلول. 
�أ�شفها على مقتل  �إ�شر�ئيل  و�أب��دت 
15 من �أفر�د �شالح �جلو �لرو�شي 
مرجعة �حلادث �إىل غياب �لكفاءة 
�إن��ه��ا م�شطرة  �ل�����ش��وري��ة، وق��ال��ت 
ما  �شد  �إج�����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ملو��شلة 
قو�ت  ن�شر  عمليات  ب��اأن��ه��ا  ي�شتبه 
�إي��ر�ن عرب حدودها  مدعومة من 

�ل�شمالية.
�الإ�شر�ئيلي  �لتعليم  وزي���ر  وق���ال 
جمل�س  ع�������ش���و  ب��ي��ن��ي��ت  ن���ف���ت���ايل 
�لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي �مل�شغر الإذ�عة 

معه«.  �لت�شاهل  يتم  ل��ن  �لفا�شح 
با�شم  �ملتحدثة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
�خلارجية �الأمريكية هيذر نويرت 
�لذي  �مل��خ��ّط��ط  �إّن  لل�شحافيني 
�أن  يثبت  تفا�شيله  باري�س  ك�شفت 
�إير�ن هي “�لر�عي �الأول لالإرهاب 
�ل�شلطات  وك����ان����ت  �ل�����ع�����امل«.  يف 
�أنها  �ل��ث��الث��اء  �أع��ل��ن��ت  �لفرن�شية 
لتنفيذه  خّططت  �عتد�ء  �أحبطت 
�شد  �الير�نية  �ال�شتخبار�ت  وز�رة 
جت��ّم��ع مل��ع��ار���ش��ني �إي��ر�ن��ي��ني قرب 

باري�س يف حزير�ن يونيو �ملا�شي.
بفر�س  �تهامها  ب��اري�����س  و�أرف��ق��ت 
�إير�نية  م�����ش��ال��ح  ع��ل��ى  ع���ق���وب���ات 
�شارعت  ل��ك��ن ط��ه��ر�ن  ف��رن�����ش��ا،  يف 
وق���ال م�شدر  �الت��ه��ام.  ه��ذ�  لنفي 

نغري  “مل  �لثالثاء  ي��وم  �إ�شر�ئيل 
نهجنا �ال�شرت�تيجي ب�شاأن �إير�ن«. 
“لن ن�شمح الإي��ر�ن بفتح  و�أ���ش��اف 
�شنتخذ  ����ش���دن���ا.  ث���ال���ث���ة  ج���ب���ه���ة 

�إجر�ء�ت وفقا ملا يتطلبه �الأمر«.
ويف و��شنطن مل يت�شن للمتحدثة 
با�شم وز�رة �خلارجية هيذر ناورت 
�إ�س- �لنظام  ت�شليم  تقارير  تاأكيد 

.300
“لي�س  م��وؤمت��ر �شحفي  وق��ال��ت يف 
بو�شعي تاأكيد �شحة ذلك. �آمل �أال 

يكونو� قد فعلوه«.
�شيكون  ه��ذ�  �أن  “�أعتقد  و�أ�شافت 
�مل����خ����اوف  ت�������ش���ع���ي���د� خ����ط����ري� يف 
لكن  �شوريا،  يف  �ملوجودة  و�مل�شاكل 

ال ميكنني تاأكيده«.

�لثالثاء  ف���رن�������ش���ي  دب���ل���وم���ا����ش���ي 
عدم  طالبا  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
طويال  حتقيقا  “�إن  ����ش��م��ه  ن�����ش��ر 
�أتاح  الأج��ه��زت��ن��ا  ومف�شال  ودق��ي��ق��ا 
لب�س،  �أي  وبدون  بو�شوح  ل  �لتو�شّ
�ال�شتخبار�ت  وز�رة  حتميل  �ىل 
�لتخطيط  م�����ش��وؤول��ي��ة  �الإي��ر�ن��ي��ة 
جتّمع  ����ش���ّد  �العتد�ء”  مل�������ش���روع 
�الإير�نية  خلق  جم��اه��دي  حلركة 

�ملعار�شة يف فيلبنت قرب باري�س.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  �أن  �إال 
�الإير�نية بهر�م قا�شمي قال “مرة 
�التهامات  بقوة هذه  ننفي  �أخ��رى 
�لدبلوما�شي  ه��ذ�  �عتقال  ون��دي��ن 
ون��دع��و �ىل �إط����الق ���ش��ر�ح��ه على 

�لفور«.

•• برمنغهام -اأ ف ب:

�م�س  م��اي  ترييز�  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�شة  حاولت 
�الأربعاء ر�س �شفوف حزبها عرب تقدمي روؤية متفائلة 
�لتي  �ل�شكوك  م��ن  �ل��رغ��م  على  لربيك�شت،  بالتاأكيد 

حتيط بهذ� �مللف �ل�شاخن.
وتوؤكد ماي يف ختام موؤمتر حزبها �ملنعقد منذ �الأحد يف 
برمنغهام )و�شط �نكلرت�( “�أوؤمن بحما�س باأن �الأف�شل 
قادم وباأن م�شتقبلنا مليء بالوعود”، ح�شب مقاطع من 

�خلطاب ن�شرها مكتبها م�شبقا.
�إليه  و�شلت  �ل��ذي  �مل�شدود  �لطريق  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�شتقدم  �الأوروب���ي���ة،  و�ملفو�شية  ل��ن��دن  ب��ني  �مل��ف��او���ش��ات 
ترييز� ماي بريك�شت على �أنه مرحلة فر�س، و�شتوؤكد �أن 

خطة �شيكرز �لتي تقرتحها تبقى للم�شلحة �لوطنية.
�قت�شادية  عالقات  على  باالإبقاء  �خلطة  ه��ذه  تق�شي 
وث��ي��ق��ة ب��ني �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة و�الحت�����اد �الأوروب������ي بعد 
�ل���ق���و�ع���د �مل�����ش��رتك��ة ح����ول �ل�شلع  �الن��ف�����ش��ال، وع��ل��ى 
�الأوروبيني  �لقادة  لكن  �لزر�عية.  و�ملنتجات  �ل�شينية 
رف�شوها وطلبو� من ماي مر�جعتها لعر�شها يف �لقمة 

�الأوروبية �ملقبل يف 18 و19 ت�شرين �الأول �كتوبر.
مار�س  �آذ�ر   29 يف  �الن��ف�����ش��ال  م��ن  �أ���ش��ه��ر  �شتة  وق��ب��ل 
�ل�شوؤون  �مل��ك��ل��ف��ة  �لفرن�شية  �ل���وزي���رة  ق��ال��ت   ،2019
وحذرت  ي�شيق”.  “�لوقت  �إن  ل��و�زو  ناتايل  �الأوروب��ي��ة 
�تفاق  م��ن  �أف�شل  د�ئ��م��ا  �شيكون  �ت��ف��اق  “غياب  �أن  م��ن 

�شيء«.
يف برمنغهام، ك�شفت �الأيام �الأربعة للموؤمتر �خلالفات 

بني �ملحافظني.
ففي �لقاعة �لكربى ملركز �ملوؤمتر�ت �لتي حتدث فيها 

•• بالو-وكاالت:

�الأربعاء  �م�����س  وي����دودو  �الإن��دون��ي�����ش��ي ج��وك��و  �ل��رئ��ي�����س  ز�ر 
جزيرة �شوالوي�شي �لتي �شربها زلز�ل مدمر وقال �إن جهود 
�لن�شاط  ��شتئناف  يف  ياأمل  و�إن��ه  تت�شارع  �لناجني  م�شاعدة 
�أيام على �لكارثة، ت�شاءلت  �القت�شادي هناك. وبعد خم�شة 
�آمال �لعثور على �أحياء بني �أنقا�س �ملباين �ملنهارة بينما حذر 
�لياأ�س يف �ملناطق �ملنكوبة �لنائية  عمال �الإغاثة من �نت�شار 

�لتي مل ت�شل لها �أي م�شاعد�ت حتى �الآن.
�لزلز�ل  ج��ر�ء  �أ�شخا�س   1407 �إىل  �لقتلى  ع��دد  و�رت��ف��ع 
�ل�����ش��اح��ل �لغربي  7.5 درج����ة و����ش���رب  ب��ل��غ��ت ق��وت��ه  �ل����ذي 
)ت�شونامي(  عاتية  مد  �أم��و�ج  و�أعقبته  �شوالوي�شي  جلزيرة 

يوم �جلمعة �ملا�شي.
لكن �مل�شوؤولني يخ�شون �رتفاع عدد �لقتلى نظر� الأن معظم 
�مل��وؤك��دة ج��اءت من بالو وه��ي مدينة �شغرية  ح��االت �لوفاة 
يتم  مل  كما  جاكرتا  �شرقي  �شمال  كيلومرت   1500 تبعد 
يوم  منذ  �مل��ع��زول��ة  �لنائية  �ملناطق  يف  �خل�شائر  ح�شر  بعد 
�لو�شع �لطارئ قام وي��دودو بزيارته  �جلمعة. ويف ظل هذ� 
�الإنقاذ عند  �لكارثة وحت��دث مع عمال  �إىل منطقة  �لثانية 
بعد  الحظته  “ما  لل�شحفيني  وق��ال  ب��ال��و.  يف  منهار  فندق 
عودتي �الآن هو و�شول معد�ت ثقيلة. بد�أ �لدعم �للوجي�شتي 
يف �لو�شول برغم �أنه مل يبلغ بعد �حلد �الأق�شى كما و�شل 

بع�س �لوقود«.
“هذ� كله  �لكهرباء قال  �إع��ادة  ب�شاأن جهود  �شوؤ�ل  ورد� على 
�إعادة  �أنني طلبت من �حلاكم  �أهم �شيء هو  يجري بالفعل. 
ف��ت��ح �مل��ر�ك��ز �الق��ت�����ش��ادي��ة ليتمكن �ل��ن��ا���س م��ن �ل��ع��ودة �إىل 
والحقا  �الإخ����الء  عملية  ت�شتمر  بينما  �ليومية  �الأن�����ش��ط��ة 
�إعادة �لتاأهيل و�الإعمار«. ودعا ويدودو �أم�س �الول �لثالثاء 
�إن��ه الب��د من  �ل�شحايا وق��ال  �لبحث عن  �إىل تكثيف جهود 
�لعثور على �جلميع. وكرر ذلك �م�س �الأربعاء بعدما تفقد 
جهود “�إخالء” فندق رو� رو� �لذي قال �إن نحو 30 �شخ�شا 
دفنو� حتت �الأنقا�س. و�أ�شاف “�شنو��شل هذه �لعملية حتى 
ننت�شل جميع �ل�شحايا«. وو�شلت �شبع طائر�ت حتمل �أطنانا 
بورو  �شوتوبو  وق��ال   . �م�س  بالو  مطار  �إىل  �مل�شاعد�ت  من 
نوجروهو �ملتحدث با�شم �لوكالة �لوطنية ملكافحة �لكو�رث 
�الأربع  �ملناطق  �إىل جميع  و�شلو�  �الإنقاذ  رجال  �إن  �لثالثاء 
�ملت�شررة ب�شدة و�لتي يقطنها 1.4 مليون ن�شمة لكنه �متنع 

عن ذكر تقييم لعدد �ل�شحايا.
عمليات  �شنو��شل  �لقتلى.  ع��دد  يرتفع  �أال  “ناأمل  و�أ���ش��اف 
�لوكالة  وق��ال��ت  �ل��زم��ن«.  ي�شابق  �لفريق  �الآن  لكن  �الإن��ق��اذ 
�لوطنية ملكافحة �لكو�رث �إن هناك نق�شا يف �خليام و�لغذ�ء 

وزر�ء فقط، �أكد هوؤالء �أنهم م�شممون على �لدفاع عن 
�ملجاورة  �لقاعات  يف  لكن  و�ق��رت�ح��ه��ا.  �ل���وزر�ء  رئي�شة 
�مل�شكك  ر�أ�شهم  �لنافذين وعلى  �لنو�ب  طالب عدد من 
ووزير  ري�س موغ  �الأوروبية جاكوب  �لوحدة  يف جدوى 
بريك�شت �ل�شابق ديفيد ديفي�س وكذلك وزير �خلارجية 
�خلطة  ه��ذه  ع��ن  بالتخلي  جون�شون  ب��وري�����س  �ل�شابق 
و�قرتحو� بدال منها �تفاقا للتبادل �حلر ي�شبه �التفاق 

�ملوقع بني �الحتاد �الأوروبي وكند�.
�أن�شاره  م��ن   1500 �أم���ام  خ��ط��اب  يف  جون�شون  و�أك���د 

�لثالثاء �أن خطة �شيكرز خديعة. وحتدث عن �لفر�س 
“�لهائلة” �لتي يوؤمنها �قرت�حه �مل�شاد.

قيادة  على  �ملعركة  �ح��ت��و�ء  يف  جن��ح��و�  �مل�شاركني  لكن 
�حل�����زب �ل���ت���ي ب������د�أت م��ن��ذ �ل����رت�ج����ع �ل�����ذي ���ش��ج��ل يف 
�مل��ب��ك��رة يف ح���زي���ر�ن يونيو  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات 
نف�شه  �ل���وزر�ء  لرئي�شة  خ�شم  �أي  يطرح  ومل   .2017

ب�شكل مبا�شر.
وقال �ملحلل مارك غارنيت �ال�شتاذ يف جامعة النكا�شرت، 
لوكالة فر�ن�س بر�س “حاليا يحاول �حلزب �إبقاء ترييز� 

�أل��ف �شخ�س   60 �لعامة الأك��رث من  و�مل��اء ومر�فق �ل�شحة 
با�شم  �ملتحدثة  ناورت  وقالت هيذر  �لكارثة.  ب�شبب  ت�شردو� 
�إن  و����ش��ن��ط��ن  يف  لل�شحفيني  �الأم��ري��ك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة 
�ت�شال  يف  تعازيه  ق��دم  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
�ملتحدة  �لواليات  �أن  و�أ�شافت  �الإندوني�شي.  بنظريه  هاتفي 
و�أر�شلت خرب�ء مكافحة كو�رث وتعمل على  قدمت متويال 

حتديد �أي م�شاعد�ت �أخرى ميكن تقدميها.
و�رتفعت ح�شيلة �شحايا �لزلز�ل و�لت�شونامي �إىل �أكرث من 
1400 قتيل يف �أرخبيل �شوالوي�شي باإندوني�شيا حيث ي�شيق 
�ملتحدة عن  للعثور على ناجني، ينما حتدثت �الأمم  �لوقت 

�حتياجات “هائلة” للمناطق �ملنكوبة.
ب��ا���ش��م �لوكالة  ن���وغ���روه���و �ل��ن��اط��ق  ب�����ورو  ���ش��وت��وب��و  وق�����ال 
�الإندوني�شية الإد�رة �لكو�رث �لطبيعية يف لقاء مع �شحافيني 

�إن “�حل�شيلة �الإجمالية بلغت 1407 قتلى«.
وحددت �ل�شلطات مهلة تنتهي �جلمعة، �أي بعد �أ�شبوع على 
تبدو  �ملوعد  هذ�  وبعد  �أحياء.  ناجني  على  للعثور  �لكارثة، 
�لفر�س لذلك معدومة. وترتكز عمليات �الإنقاذ على بع�س 
�ملو�قع يف حميط بالو، �ملدينة �لو�قعة على �ل�شاحل �لغربي 
�لتي دمرت، وخ�شو�شا يف فندق رو� رو� حيث ما ز�ل حو�ىل 
�لبحث  عمليات  ترتكز  كما  �الأنقا�س.  حتت  �شخ�شا  �شتني 

على مركز جتاري ومطعم وحي باالرو� �ملدمر بالكامل.
�إن  �ملتحدة  ل��الأمم  �الإن�شانية  �ل�شوؤون  تن�شيق  مكتب  وق��ال 

�إن�شانية  م�شاعدة  �إىل  يحتاجون  �شخ�س  �أل��ف  مئتي  ح��و�ىل 
عاجلة. وقدر ب66 �ألفا عدد �مل�شاكن �لتي دمرت بالزلز�ل 
�لذي وقع �جلمعة وبلغت �شدته 7،5 درجات، و�ملد �لبحري 
�ل����ذي جن��م ع��ن��ه. و�أك�����دت �حل��ك��وم��ة �الإن��دون��ي�����ش��ي��ة للفرق 
ت�شيطر  �أنها  �ملنكوبة مر�ر�  �ملناطق  �لتي تعمل يف  �الأجنبية 
على �لو�شع. لكن �شكان بلد�ت بعيدة مثل و�ين يف منطقة 

دونغاال يقولون �إنهم مل يرو� �أي م�شاعدة.
و�أكد حممد طاهر طالب )39 عاما( لوكالة فر�ن�س بر�س 
و�أ�شاف  �ملنطقة”.  ز�ل��و� مفقودين يف  ما  �شخ�شا   12“ �إن 

“قد تكون هناك جثث جنوبا«.
باالإحباط  ���ش��ع��وره��ا  ع��ن  �مل��ت��ح��دة  ع���ربت �المم  يف ج��ن��ي��ف، 
ب�شبب بطء �لرد. وقال مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون 
�حلكومة  �أن  “مع  �لثالثاء  �الأول  �م�س  )�و���ش��ا(  �الإن�شانية 
تبقى  لتقدمي م�شاعدة حيوية،  توقف  تعمل بال  و�ملنظمات 
�الحتياجات هائلة«. و�شرح �مل�شوؤول يف مكتب �الأمم �ملتحدة 
ين�س لريكا م�شاء �لثالثاء يف جنيف �إن “�لفرق �لتي تعمل 
و�أ�شاف �أن “�أجز�ء و��شعة مما  يف �ملكان ت�شعر باالإحباط”. 
ميكن �أن يكون �ملنطقة �الأكرث ت�شرر� مل يتم �لو�شول �إليها 

بعد، لكن �لفرق تبذل جهود� �شاقة وتفعل ما بو�شعها«.
مياه  وتنق�شهم  و�ل��ع��ط�����س  �جل����وع  م��ن  �ل��ن��اج��ون  وي��ع��اين 
�ل�شرب و�لغذ�ء بينما تو�جه �ل�شلطات �أعد�د� تفوق طاقتها 
�أن �حلكومة  �مل�شوؤولون  �الأر���س، يو�شح  من �جلرحى. على 

“لي�س  ماي يف �ل�شلطة الأط��ول وقت ممكن«.  و�أ�شاف 
هناك �أي مر�شح حمتمل يرغب يف �شغل مكانها يف فرتة 

على هذه �لدرجة من �ل�شعوبة«.
وال متلك ترييز� ماي �شوى �أغلبية �شئيلة يف �لربملان 
وه���ي ت��و�ج��ه مت���رد� م��ن ق��ب��ل ن���و�ب ح��زب��ه��ا. فبع�شهم 
بينما  �الأوروب����ي  �الحت���اد  م��ع  ي��ري��دون قطيعة حا�شمة 
�الإمكان من  قدر  بالقرب  �أي  بالعك�س،  �آخ��رون  يطالب 
�العتبار  يف  ت��اأخ��ذ  �أن  �أي�����ش��ا  عليها  و�شيكون  �الحت����اد. 
�ملت�شدد  �ملحافظ  �ل�شمايل  �اليرلندي  حليفها  موقف 
ي�شارك ع�شرة  �ل��ذي  �ل��وح��دوي  �لدميوقر�طي  �حل��زب 

من نو�به يف �أغلبيتها �ملطلقة يف جمل�س �لعموم.
وقالت زعيمة �حلزب �أرلني فو�شرت �لثالثاء “ال ميكن 
�أن تكون هناك حدود جمركية يف بحر �يرلند� �أو حدود 
تنظيمية، الأن هذ� �شيف�شلنا عن بقية �ململكة �ملتحدة”. 
�أي ت�شوية تعزز عمليات مر�قبة  وحذرت �حلكومة من 

�ل�شلع بني �ملقاطعة وبقية �ململكة �ملتحدة.
وت�شكل هذه �لق�شية �لعقبة �الأ�شا�شية يف �ملفاو�شات بني 

لندن و�ملفو�شية �الأوروبية.
يف  �ت��ف��اق  �أي  على  �مل�شادقة  ميكن  ال  �أن��ه  ر�أو�  وبعدما 
�ملوؤيدين  �ملحافظني  �ل��ن��و�ب  م��ن  ع��دد  �تخذ  �ل��ربمل��ان، 
الأوروبا مثل جا�شنت غرينينغ وفيليب يل و�آنا �شوبري، 
موقفا د�عما الإجر�ء ��شتفتاء ثان حول بريك�شت. لكن 

رئا�شة �حلكومة رف�شت هذ� �القرت�ح ب�شدة.
ويف �شعيها �إىل �تفاق ال ت�شتطيع ماي �العتماد على �أي 

دعم من حزب �لعمال.
�أنه �شريف�س كل م�شروع  �ملعار�شة  �أح��ز�ب  �أكرب  و�أعلن 
�الأوروبية  �ل�����ش��وق  �م��ت��ي��از�ت  ع��ل��ى  يبقي  ال  للحكومة 

�لو�حدة و�الحتاد �جلمركي.

هذه  لتنفيذ  “�آليات  �إىل  تفتقد  لكنها  م�شاعدة  بكل  رحبت 
�مل�شاعدة«. خ�ش�شت مدرجات �لهبوط يف مطار بالو للجي�س 
�أمام  �خلمي�س  �شباح  تفتح  �أن  يفرت�س  لكنها  �الإندوني�شي، 
�لرحالت �لتجارية. و�أ�شيبت من�شاآت �ملر�فىء يف بالو �لتي 

ت�شكل بو�بة دخول �أ�شا�شية لهذه �ملنطقة، باأ�شر�ر ج�شيمة.
لكن  �شليمة  �لر�شو  نقاط  معظم  �أن  �ملتحدة  �الأمم  وقالت 

معظم �لر�فعات و�ملعد�ت �لالزمة الإفر�غ �ل�شفن قلبت.
حتذيرية  ع����ي����ار�ت  �ل�����ش��رط��ة  �أط���ل���ق���ت  ب���ال���و  م��دي��ن��ة  ويف 

و��شتخدمت �لغاز �مل�شيل للدموع ملنع عمليات نهب.
على �لطريق �ملوؤدي من �ملدينة �إىل �ل�شمال، �شاهد �شحايف 
ي��ق��ي��م��ون ح���و�ج���ز ويطالبون  ���ش��ب��ان��ا  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س  م���ن 
�إىل  �ل��ث��ان��ي��ة  زي��ارت��ه  وخ���الل  �ل��ط��ري��ق.  لفتح  “بتربعات” 
�ملنطقة منذ وقوع �لكارثة، �أكد �لرئي�س �الإندوني�شي جوكو 
�أن  �ملقبل  �لعام  �نتخابه  الإع��ادة  يقوم بحملة  �ل��ذي  وي��دودو 
هناك  و”لي�شت  �ملنطقة  على  ي�شيطر�ن  و�جلي�س  �ل�شرطة 
�الإن�شانية  �مل�شاعدة  تن�شيق  مركز  وحت��دث  نهب«.  عمليات 
لر�بطة جنوب �شرق �آ�شيا )�آ�شيان( عن حاجة ملحة الأكيا�س 
�إندوني�شيا،  يف  و�لرطب  �حل��ار  �ال�شتو�ئي  �ملناخ  ويف  �ملوتى. 
النت�شار  خ�شبة  �الأر���ش��ي��ة  يجعل  م��ا  �جل��ث��ث  حتلل  يت�شارع 
�الأمر��س. حتتاج فرق �الإنقاذ �إىل معد�ت ثقيلة. وهي تو�جه 

�شعوبة �أي�شا ب�شبب ت�شرر �لطرق وحجم �خل�شائر.
مناطق  بع�س  �إىل  �لثالثاء  م�شاء  �لكهربائي  �لتيار  و�أعيد 
�أخرى يقوم �ل�شكان مبد خطوط من  بالو. لكن يف مناطق 

بع�س �الأبنية �لتي مل تنقطع �لكهرباء عنها.
�ل�شحية.  �ملن�شاآت  نق�س  هي  خطورة،  ت��زد�د  �لتي  و�مل�شكلة 
وقال �أرماو�تي يارمني )50 عاما( �إن “�لنا�س يف كل مكان 
�نتظار  ليهم  متوفر.  غ��ري  وه���ذ�  مرحا�س  �إىل  يحتاجون 

�لليل و�لذهاب �إىل حافة �لطريق«.
من جهة �أخرى ثار بركان �شوبوتان �الأربعاء يف �شمال �شرق 
�شحابة  منه  تنبعث  حيث  �إندوني�شيا  يف  �شوالوي�شي  �أرخبيل 
ال  لكنه  �آالف مرت،  �أربعة  �رتفاع  �لربكاين على  �لرماد  من 
ي�شكل �أي خطر على �ل�شكان ح�شبما ذكرت �ل�شلطات �ملحلية. 
وقالت وكالة �إد�رة �حلاالت �لطارئة �إنه “يجب على �لنا�س �أن 
يبقو� هادئني و�أن يبقو� بعيدين �أكرث من �أربعة كيلومرت�ت 
لكن ال حاجة الإجالء �ل�شكان  عن �لفوهة وي�شعو� �أقنعة”، 
على  �ل��دخ��ان  من  عمود  ن�شرها  مت  �شور  يف  ويظهر  حاليا. 

�شكل فطر ميكن روؤيته على بعد كيلومرت�ت.
عن  كيلومرت  �أل���ف  نحو  بعد  على  �شوبوتان  ب��رك��ان  ويبعد 
مدينة بالو يف جزيرة �شوالوي�شي نف�شها �لتي دمرها زلز�ل 
ت�شونامي، ما  7،5 درج��ات �جلمعة، تاله  �شدته  بلغت  قوي 

�أ�شفر عن �شقوط حو�ىل 1400 قتيل.

وا�صنطن ت�صيد برّد فعل فرن�صا »القوي« على خمّطط العتداء الإيراين رو�صيا توؤكد ا�صتكمال ت�صليم نظام اإ�ض-300 الدفاعي ل�صوريا 

•• القاهرة -وام:

�أبو  �أح��م��د  �لعربية  �ل���دول  �ل��ع��ام جلامعة  �الأم���ني  ق��ال 
ُملحة  ����ش���رورة  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  �مل�����ش��احل��ة  �إن  �ل��غ��ي��ط 
�لبيت  �أن ترتيب  �لتخلي عنه، موؤكد�  وه��دف ال ميكن 
يكت�شب  �النق�ش����ام  و�إنه�������اء  �لد�خ������ل،  من  �لفل�شطيني 
�لتي  �خل��ط��رية  �ل��ت��ح��دي��ات  ظ�����ل  م��ت��ز�ي��دة يف  �أه��م��ي��ة 
�لفل�شطيني  و�ل�شعب  �لفل�شطينية  �لق�شية  تو�جهه������ا 

يف �الآونة �الأخرية.
ج���اء ذل���ك خ���الل ل��ق��ائ��ه �م�����س مب��ق��ر �الأم���ان���ة �لعامة 
ع�شو  �الأحمد”،  “عز�م  م����ع  �ل���ع���رب���ي���ة  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

�مل�شاحلة  ملف  وم�شئول  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة 
�ملتحدث  �ل�شفري حممود عفيفي،  وقال   . �لفل�شطينية 
�أبو  �ن  �لعربية  للجامعة  �لعام  �الأم��ني  با�شم  �لر�شمي 
تطور�ت  �آخ��ر  �الأحمد”  “عز�م  م��ع  ��شتعر�س  �لغيط 
�لعر�قيل  �إز�ح���ة  و�شبل  �لفل�شطينية،  �مل�شاحلة  ملف 

�لتي تعرت�س �متامها.
�ل�����ش��ادرة عن  �ل��ق��ر�ر�ت  كافة  �أن  �إىل  “عفيفي”  ون��وه 
تدعو  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  عرب  �لعربية  �جلامعة  جمل�س 
باجلهود  وت��رح��ب  �لفل�شطيني  �الن��ق�����ش��ام  �إن���ه���اء  �إىل 
ر�أ�شها �جلهود �لتي تقوم  �ملبذولة لهذ� �لغر�س، وعلى 

بها م�شر.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

بومبيو  مايك  �خلارجية  وزي��ر  �أن  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
�شيلتقي يف بيونغ يانغ �الأحد �ملقبل �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جونغ-
�ل�شمالية.  لكوريا  �لنووي  �ل�شالح  نزع  لت�شريع عملية  �أون يف حماولة 
وقالت �ملتحدثة با�شم �خلارجية هيذر نويرت �إّن بومبيو، �لذي يحاول 
و�لزعيم  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  ب��ني  ثانية  قمة  ترتيب 
�لكوري �ل�شمايل بعد قمتهما �لتاريخية يف �شنغافورة يف حزير�ن يونيو، 

�شيزور �أي�شاً �ليابان وكوريا �جلنوبية و�ل�شني.
و�شيعقد بومبيو لقاءه �لثالث مع كيم خالل زيارته �لر�بعة �إىل كوريا 
بزيارة  �خلارجية  وزي��ر  قيام  �أن  “�أعتقد  نويرت  و�أو�شحت  �ل�شمالية. 
ر�بعة �إىل كوريا �ل�شمالية يف �أقل من عام يظهر تقدم وزخم” �ملحادثات. 

و�أ�شافت �أن “�جلمعيع يعرتفون باأن هناك طريق علينا قطعه و�لكثري 
هذه  �أن  �لو��شح  من  “لكن  قائلة  به”،  �لقيام  يجب  �ل��ذي  �لعمل  من 
�ملحادثات ت�شري يف �الجتاه �ل�شحيح ولدينا ما يكفي من �لثقة لركوب 
�لطائرة ومو��شلة �ملفاو�شات” حول �آليات نزع �لقدر�ت �لنووية للنظام 
�لكوري �ل�شمايل. وكان بومبيو �لتقى كيم مرتني بينها مرة عندما كان 
يجتمع  مل  لكنه  �ي��ه(.  �آي  )�شي  �ملركزية  �ال�شتخبار�ت  لوكالة  مدير� 
بالزعيم �لكوري �ل�شمايل خالل زيارته �الأخرية يف متوز/يوليو بينما 
ن�شرت �شور لكيم وهو يقوم بزيارة �إىل مز�رع. و�أعلن عن زيارة �أخرى 
فجاأة.  �ألغاها  تر�مب  دون��ال��د  �لرئي�س  لكن  �أغ�شط�س  �آب  يف  لبومبيو 
�لتقى كيم �لذي يقوم نادر� برحالت �إىل �خلارج، �لرئي�س �الأمريكي يف 
�شنغافورة يف حزير�ن يونيو �ملا�شي يف �أول قمة بني �لبلدين �للذين مل 

يوقعا �تفاق �شالم منذ �نتهاء �حلرب �لكورية )1953-1950(.

بومبيو �صيلتقي كيم جونغ اأون يف زيارة جديدة لكوريا ال�صمالية الأحد اأبو الغيط : امل�صاحلة الفل�صطينية هدف ل ميكن التخلي عنه
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليو� كال�شيك للمقاوالت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1370369 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حمد�ن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/حمد�ن �حمد عبد�هلل �شلطان �حلمادي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمني �لدين �شر�جول ��شالم %49

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ليو� كال�شيك للمقاوالت �لعامة

LIWA CLASSIC GENERAL CONTRACTING
�ىل/ليو� كال�شيك للمقاوالت �لعامة ذ.م.م

LIWA CLASSIC GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــلن
لال�شت�شار�ت  �ل�ش�����ادة/�لفخامة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لهند�شية رخ�شة رقم:2570366 
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�لفخامة لال�شت�شار�ت �لهند�شية
AL FAKHAMA ENGINEERING CONSULTANCY

�ىل/�م �ركي�شت لال�شت�شار�ت �لهند�شية
M ARCHIST ENGINEERING CONSULTANCY

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

القمر ال�صاطع للمقاولت العامة-ذ م م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
 1803008863 بالرقم   �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2018/09/27
ز�يد عبد �هلل عبد  �ل�شيد  ملالكها  �كاونتات  ت�شارترد  ز�يد  �مل�شفى  يعلن 

�لرحمن، عن ت�شفية �شركة:
)القمر ال�صاطع للمقاولت العامة-ذ م م(

�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  من  فعلى 
�عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، 
وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن، 

وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
  تليفون �مل�شفى: 6666828 / 02 ، فاك�س:6778867 /02، �شندوق 
حممد  بن  �شيف  �ل�شيخ  بناية  �خلالدية  �بوظبى-   )41145( بريد 

.)M6E4( مكتب رقم ) M( لطابق�

اإع��������ان ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

جلف »بي اأي �صي �صي« ليمتد-ذ م م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
 1803008648 بالرقم   �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2018/09/24

يعلن �مل�شفى / هوروث ماك- فرع �بوظبي عن ت�شفية �شركة
)جلف )بي اأي �صي �صي( ليمتد-ذ م م(

)IN-1001753( ل�شادرة من مكتب تنمية �ل�شناعة بالرقم�
�ملذكورة  �ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  من  فعلى 
�عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، 
وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن، 

وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون �مل�شفى: 6781130 / 02 ، فاك�س: 6781170 /02، �بوظبى 
�لطابق  ��س كاريور(  �لع�شكري )تي�شكو-يو تي  بناية عمر  �لكرت�  �شارع 

)6( �شقة )602(.

اإع��������ان ت�صفي�����ة �صرك��������ة 
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اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/و�يت  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2392161:هوم للمفرو�شات رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عبايتي 

CN 2405406:كوين لل�شيلة و�لعبايا رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
و�خلفايف  للكرك  �ل�ش�����ادة/باناروتي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1134544 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبيد �شعيد عبيد روي�شد �لظاهري %76

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �مري غالم ر�شول %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعود عبدوك عبدوك

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �مري غالم ر�شول

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة حممد علي مر�د �لبلو�شي

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شياح لاللبان

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2541306 
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 0*0 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/�ل�شياح لاللبان
AL DIYAH MILK PRODUCTS
�ىل/�لتو��شل �لذهبي للتجارة �لعامة

AL TAWASEL AL DHABI GENERAL TRADING
تعديل ن�شاط/��شافة ت�شدير )4610009(
تعديل ن�شاط/��شافة ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة عامة )4610001(
)�شيارة  �أبوظبي  تاجر  �اللبان-  منتجات  وبيع  حت�شري  ن�شاط/حذف  تعديل 

متنقلة( )4721002.1(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم بن دومان

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1121152 
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/مطعم بن دومان
BIN DOMAN RESTAURANT

�ىل/مطعم جولدن بر�س
GOLDEN BRUSH RESTAURANT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعلن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 

Pink Musk Hind Al Oud طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:  بنك م�شك هند �لعود
�ملودعة حتت رقم: 281997          بتاريخ : 2017/10/31

با�ش��م: حممد علي هالل ز�هر �حلز�مي
فاك�س:   044490999 ه��ات��ف:   25 �لطابق  �شيتاديل  ب��رج  �ل��ت��ج��اري-  �خلليج  منطقة  دب��ي-  دب��ي-  وع��ن��و�ن��ة: 

mustafa@hilal.cc :044490990 �شندوق �لربيد: 214721 �مييل
�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3 م�شتح�شر�ت تبيي�س �القم�شة ومو�د �خرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي �ملالب�س م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط �شابون عطور وزيوت عطرية م�شتح�شر�ت 

جتميل غ�شول )لو�شن( لل�شعر منظفات ��شنان.
 PINK( كلمة  و��شفلها  �لعالمة  �أع��ل��ى  �لعربية  باللغة  م�شك(  )بنك  كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة:  و�شف 
hind al oud وكامل �لكلمات باللون �ال�شود وخلفية  MUSK( باللغة �لالتينية وحتتها هند �لعود و 

بي�شاء.
 Pink، Musk ، ال�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات�

�لعادي.  �لو�شع  يف  حدة  على  كل   Oud
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291131: تاريخ: 2018/04/25
باإ�شم : �أكتيليون فارما�شيوتيكالز، ليمتد 

وعنو�نه : جيويبي�شرت��شي 16 ،4123 �أل�شويل ، �شوي�شر�.
�صورة العلمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
م�شتح�شر�ت �شيدالنية.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة    GOVANCI باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�الإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

EAT 119491

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 115946
باإ�شم: �ل�شيد رمزي مازن عبد �ملجيد  و�ل�شيد ماركو�س �لك�شاندر ت�شليف

وعنو�نه: بو��شطة �تكينز ثوم�شون ،41  ميدن لني، لندن، دبليو �شي 2ئي   7 �ل جي، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:2010/12/27 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 127453 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
�لنزل  خدمات   ، �لكحويل  غري  و�ل�شر�ب  �لطعام  �إع���د�د   ، �لكحويل  غري  �لطعام و�ل�شر�ب  توفري  خدمات 
�لوجبات  لتقدمي  �ملطاعم  ، خدمات  �ملطاعم  خ��دم��ات   ، بالطعام  �ملتعلقة  �لعامة  �ل��ن��زل  خ��دم��ات   ، �لعامة 
�ل�شريعة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية، خدمات �لطلبات �خلارجية و�ملقاهي و�لكافيرتيات و�ملقا�شف وحمالت 
و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتزويد  ، خدمات  �لكحويل  �لكوكتيل غري  قاعات  ، خدمات  �ل�شريعة  و�لوجبات  �لقهوة 
غري �لكحويل ، خدمات �الأندية لتقدمي �لطعام و�ل�شر�ب �لغري كحويل ، توفري �ملعلومات �ملتعلقة باملطاعم ، 
توفري �ملعلومات �ملتعلقة باإعد�د �لطعام و�ل�شر�ب غري �لكحويل ، خدمات �لفنادق ، تاأجري غرف �الجتماعات 

، خدمات �حلجوز�ت �ملتعلقة باخلدمات �آنفة �لذكر 
�نتهاء حلماية يف: 2018/07/07 وحتى  تاريخ  �عتبار�ً من  �أخرى  �شنو�ت  �ملفعول ملدة ع�شر  نافذة   �حلماية 

تاريخ: 2028/07/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

EAT 36833

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 291134: تاريخ: 2018/04/25
باإ�شم : �أكتيليون فارما�شيوتيكالز، ليمتد 

وعنو�نه : جيويبي�شرت��شي 16 ،4123 �أل�شويل ، �شوي�شر�.
�صورة العلمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 5
م�شتح�شر�ت �شيدالنية.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة OPSYNVI باللغة �الإجنليزية.
�ال�شرت�طات:

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  الإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�الإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

EAT 119492

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 1 مار�س 2018 �ملودعة حتت رقم:  288226 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  توتو �أل تي دي.
وعنو�نه: رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكور�كيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي،  �ليابان

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
وحد�ت مقاعد �لتو�ليت؛ �أحو��س تو�ليت؛ دور�ت مياه؛ مقاعد تو�ليت؛ مقاعد تو�ليت مزودة 
ب�شطاف غ�شل باملاء �لد�فئ؛ وحد�ت مقاعد �لتو�ليت �ملزودة ب�شطاف غ�شل باملاء �لد�فئ؛ حنفيات 

)�شنابري(.
�لو�ق�عة بالفئة: 11

ه��و مبني يف منوذج  EWATER" ب��اأح��رف التينية كما   +" كلمة  �ل��ع��الم��ة:   كتبت  و�شف 
�لطلب.

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 13 مار�س 2018 �ملودعة حتت رقم:  288946 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   25 يناير 2018

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.��س.�يه.، �نك II، فريجينيا كوربوري�شن
�ملتحدة  �لواليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنو�نه: 

�الأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

لبا�س �لقدم. 
�لو�ق�عة بالفئة:  25

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " REVOLUTION ULTRA " باللغة �الإجنليزية كما 
هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 1 مار�س 2018 �ملودعة حتت رقم:  288225 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ش��م:  توتو �أل تي دي.
وعنو�نه: رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكور�كيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي،  �ليابان 

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مغا�شل؛ مغا�شل �ملنفعة؛ �أحو��س غ�شل �الأيدي؛ حامالت مغا�شل �الأيدي؛ رفوف حامالت مغا�شل �الأيدي؛ 
رفوف �أحو��س غ�شل �الأيدي؛ مغا�شل لليدين )�أجز�ء من �أدو�ت �شحية(؛ وحد�ت مقاعد �لتو�ليت؛ �أحو��س 
وح��د�ت مقاعد  �لد�فئ؛  باملاء  ب�شطاف غ�شل  م��زودة  تو�ليت  تو�ليت؛ مقاعد  دور�ت مياه؛ مقاعد  تو�ليت؛ 

�لتو�ليت �ملزودة ب�شطاف غ�شل باملاء �لد�فئ؛ �شطافات؛ مباول؛ �أحو��س �ال�شتحمام )�لبانيو(.
�لو�ق�عة بالفئة:  11

�لطلب.   منوذج  يف  مبني  هو  كما  التينية  و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة ُ"EWATER+" باأحرف 
�ال�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 13 مار�س 2018 �ملودعة حتت رقم:  288941 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:      25 يناير 2018

با�ش��م:  �شكت�شرز يو.��س.�يه.، �نك II، فريجينيا كوربوري�شن
�ملتحدة  �لواليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنو�نه: 

�الأمريكية
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

لبا�س �لقدم. 
�لو�ق�عة بالفئة:  25

كما  �الإجنليزية  و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " EVOLUTION ULTRA " باللغة 
هو مبني يف منوذج �لطلب.     

�ال�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
 YOSHOP  :بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم : 289202 بتاريخ : 03/18/ 2018 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: يو�شوب كوم ليميتد 
ت�شاى، هوجن  فان  توم�شون،  �شارع   111-105 هاآرفارد كومري�شيل،  �شي 13/ف، مبنى  �م  �آر  �شقة/  وعنو�نه: 

كوجن، �ل�شني 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : �خلدمات 

خدمات �لدعاية و�الإعالن و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي؛ عر�س �ل�شلع؛ توزيع �لعينات؛ 
�لدعاية و�الإعالن؛ �الإعالن و�لدعاية �ملبا�شرة على �شبكات �لكمبيوتر؛ عر�س �ل�شلع على و�شائل �الت�شال 
يف  )م�شاعدة  �خل��ارج��ي  �لتعاقد  خدمات  �الأع��م��ال؛  وتنظيم  �إد�رة  يف  �إ�شت�شار�ت  بالتجزئة؛  بيعها  لغايات 
يف  �لن�شح  خدمات  �الأع��م��ال؛  تنظيم  �إ�شت�شار�ت  �لت�شويق؛  در����ش��ات  �الأع��م��ال؛  �إد�رة  ��شت�شار�ت  �الأع��م��ال(؛ 
�ملعار�س  تنظيم  �إعالنية؛  �أو  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  �ملهنية؛  �الأع��م��ال  ��شت�شار�ت  �الأع��م��ال؛  �إد�رة 
�لتجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ خدمات مقارنة �الأ�شعار؛ �الإد�رة �لتجارية لرتخي�س �ل�شلع و�خلدمات 
�خلا�شة باآخرين؛ جتميع �لبيانات �الإح�شائية؛ تنظيم عرو�س �الأزياء لغايات ترويجية؛ وكاالت �ال�شتري�د 
�ل�شلع  )�شر�ء  لالآخرين  �ل�شر�ء  خدمات  )لالآخرين(؛  �ملبيعات  ترويج  �لعلني؛  باملز�د  �لبيع  و�لت�شدير؛ 
تاأجري  �الأعمال؛  �ملوظفني؛ خدمات نقل  �شوؤون  �إد�رة  �إ�شت�شار�ت  �لت�شويق؛  �الأخ��رى(؛  و�خلدمات لالأعمال 
�الآالت و�ملعد�ت �ملكتبية؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ حما�شبة؛ تدقيق �حل�شابات؛ تاأجري 

�آالت �لبيع؛ بحث �لكفاالت          �لو�ق�عة بالفئة: 35 
و�شف �لعالمة: كلمة )YOSHOP( كتبت باأحرف التينية

�ال�ش��رت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287691     بتاريخ :  2018/2/20
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شم: حممد �أمني حممود �ملحاميد
وعنو�نه:    �س ب 81450 دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة
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�أدت �لعوملة يف  �آخ��ر،   وعلى �شعيد 
�لعقود �الأخ��رية، �إىل منو هائل يف 
�لوي�شتفايل  فالنظام  �ل��دول،  عدد 
دولة  ع�شر  �ثني  يتكون من  �ل��ذي 
تقريبا، ��شحى ي�شم �ليوم حو�يل 
م���ائ���ت���ني، ول����ه����ذه �ل���ط���ف���رة عدة 

عو�قب.
   بقدر م��ا ي���زد�د ع��دد �ل���دول ذ�ت 
�لتماثل  ع���دم  ي��رت���ّش��خ  �ل�����ش��ي��ادة، 

فيما بينها.

تكاثر الفاعلني
�لوحيد  �الأم���ل  ك��ان  �ل�شابق،     يف 
لل�شغري، هو �أن يتمكن من �لبقاء 
ي�شعى  م��ا  وه��و  �للعبة،  ع��ن  بعيد�ً 
لقلة  بالنظر  الأن��ه  �ل��ّي��ا.  فعله  �إىل 
�لفوز  �لكبار، تبدو فر�شه يف  عدد 
ال  �حل��ي��اد  خ��ي��ار  �ن  رغ���م  �شئيلة، 

ُيكت�شب م�شبًقا. ...
فالنار  �ل���و����ش���ع:  ت��غ��ري  �ل���ي���وم،     
ميكن �أن تاأتي من �ل�شغري وتلتهم 
نف�س  ي�����ش��رتك��ون يف  �ل���ذي���ن  ك���ل 
�ل���ره���ان���ات، الأن����ه ب���ال���ذ�ت مل يعد 
تفّكك  على  بل  �لقوة،  على  ُيعتمد 
وتبقى  �الخ�����رية وحت��ل��ل��ه��ا.  ه����ذه 
�ملنطق  ت���ّت���ب���ع  �ل��ع��ظ��م��ى  �ل����ق����وى 
ي��ه��رب منها: ويف  �ل���ذي  �الأث��ي��ن��ي، 
ك���ان���ت تفعله  م����ا  ل��ف��ع��ل  رغ��ب��ت��ه��ا 
مو�جهة  يف  و����ش��ت��خ��د�م،  ���ش��اب��ق��اً، 
تتكبد  لالأقوى،  �لقانون  �ل�شغار، 

�لهز�ئم بانتظام.
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ت�شتطع  مل     
�حل��د م��ن �ل��ت��م��رد يف �ل��ع��ر�ق بعد 
ويظهر   ح�����ش��ني،  ����ش���د�م  ���ش��ق��وط 
�لدولية.  �للعبة  قلب  يف  �ل�شغري 
يرت�شم  �ل����ع����و�م����ل،  ه�����ذه  وور�ء 
�لقانون،  �إىل  �أق��رب  �جت��اه جديد، 
كان  نف�شه.  �ن يفر�س  ويتجه �ىل 
�ل�شعف  �أ�شبح  باالأم�س،  هام�شيا 
للتاريخ،  ج��دي��ًد�  مو�شوًعا  �ل��ي��وم 
وقد هجر �لقارة �لعجوز: مل تعد 

�أوروبا �شاحة معركة يف �لعامل.
   ه���ك���ذ� ي��ت��م �ل��ت��ع��ب��ري ع���ن لعبة 
�ل���ع���الق���ات �ل���دول���ي���ة �جل����دي����دة . 
�لرئي�شية  �ل�شعف  نقاط  ولنحدد 
�لثالثة �لتي ت�شكل �للعبة �لدولية 
حا�شمة:  �ملعنى  ب��ه��ذ�  وه��ي  �ل��ي��وم 
تلك �لتي توؤثر على عديد �لدول، 
وت��ل��ك �ل��ت��ي ُت��ث��ق��ل �خ�����رى، وتلك 
�الجتماعية  �ل��رو�ب��ط  متيز  �ل��ت��ي 
نف�شها  ب��ن��اء  م��ن  تتمكن  ال  �ل��ت��ي 
قوية  م���دن���ي���ة  ل���ت���ل���د جم���ت���م���ع���ات 
�ل��ك��ف��اي��ة. ل��ق��د الحظنا  مب���ا ف��ي��ه 
كرهان  �ل����دول����ة  ���ش��ع��ف  ب�����ش��رع��ة 
وخ��ط��ر رئ��ي�����ش��ي يف ف���رتة م���ا بعد 

�ال�شتعمار.

�لدول �ل�شعيفة و�ملفل�شة
   يف �أو�ئل ت�شعينات �لقرن �ملا�شي، 
مل يكد ي�شقط جد�ر برلني، حتى 
“�لدولة  م��ف��ه��وم  بع�شهم  و���ش��ع 
ذلك  يف  ��شتند  �ل���ذي  �لفا�شلة”، 
�ل��وق��ت ع��ل��ى و�ق���ع ت��ر�ج��ي��دي �إىل 
ح��د م���ا: و�ق���ع �ل�����ش��وم��ال يف عهد 
�ل����دك����ت����ات����ور ����ش���ي���اد ب�������ري، �ل����ذي 
حيث  ف��و���ش��ى  �إىل  ���ش��ق��وط��ه  �أدى 
�لع�شائر.  م���ن  �ل��ع��دي��د  ي��ت�����ش��ارع 
معّززة بنجاحها يف عملية عا�شفة 
�ل�شحر�ء �شد عر�ق �شد�م ح�شني 
)1991(، �ر�دت �لواليات �ملتحدة 
�ع������ادة �ل���ن���ظ���ام، ل�����ش��م��ان �الأم����ن 

�ملجموعات  وح���ت���ى  و�ل����ع����ائ����الت، 
ثقافة  ب����ن����اء  ت����ع����وق  �ل����ع����رق����ي����ة، 
�رتباطية. �ن �لعديد من �لعو�مل، 
�ملدين،  للمجتمع  باإجها�شها  �لتي 
�الجتماعية  �ل���ل���ع���ب���ة  ُت�������ش���ع���ف 
�ل�شيا�شية  لل�شلطة  �إما  وُتخ�شعها 
�للعبة  لتع�شف  �أو  كافلة،  ل��دول��ة- 
�لعامل  وي���رت���ب���ط  �ل����ق����ب����ل����ي����ة.    
�الآخ�������ر ب��امل�����ش��ت��وى �مل����ت����دين جد� 
�لب�شرية. �شابقا،  �لتنمية  ملوؤ�شر�ت 
�شياق  ويف  �ل�����ش��ت��ي��ن��ات،  �أو�خ������ر  يف 
ُيعترب  ك����ان  �ل���ت���ن���م���وي،  �ل��ت��ف��ك��ري 
�شت�شر  ج����ًد�  ���ش��ع��ي��ف��ة  ت��ن��م��ي��ة  �أن 
ب���ال���دمي���ق���ر�ط���ي���ة، وب�����ش��ك��ل �أع����م، 
للدول  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ب���اال����ش���ت���ق���ر�ر 

�جلديدة. 
�لبحوث:  ت��دق��ي��ق     وم��ن��ذئ��ذ، مت 
�خل�شو�س،  وج��ه  على  تبنّي  وه��ي 
ك��م��ا هو  �ل�����ش��ري��ع،  �ل��ت��ح�����ش��ر  �أن 
مبتو�شط  �ف���ري���ق���ي���ا،  يف  �حل�������ال 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  �ل��ف��رد  ن�شيب 
دوالر،  �ألف  حو�يل  عند  �الإجمايل 
مثل  متناغما  ي��ك��ون  �أن  مي��ك��ن  ال 
�شديد  ب���ب���طء  حت��ق��ق  �ل�����ذي  ذ�ك 
حيوية  �أك���رث  ب�شكل  �أو  �أوروب����ا،  يف 
ون�شاًطا يف �آ�شيا، حيث كان ن�شيب 
�لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 

حينها حو�يل 3،600 دوالر.
�لظاهرة  ت��ت��دخ��ل  �ف��ري��ق��ي��ا،  يف     
مدن  م���ع  و�ل���ع���ن���ف،  �الأمل  و����ش���ط 
متد�عية،  وم�����ش��اك��ن  �ل�����ش��ف��ي��ح، 
��شتثنائي  ب�شكل  خطري  وتعاي�س 
بني �ل�شكان �لفقر�ء جد� و�الثرياء 
جد�. يف الغو�س، من �جل�شر �لذي 
يف  �لفقرية  �الأح��ي��اء  على  ي�شيطر 
ماكوكو �ملبنية على �لبحرية لنحو 
مائة �ألف ن�شمة، نكت�شف ب�شعوبة، 
من خالل �شحب �لتلوث �لكثيفة، 
متكنت  �ل����ت����ي  �ل����ر�ق����ي����ة  �مل����ب����اين 
�لنيجريية  �لنفطية  �لربجو�زية 

من بناء عدد قليل منها. 
   �إن �ل��ت��ب��اي��ن م��ن �ل�����ش��خ��ام��ة ما 
حماولة  �أي  �مل��ه��د  يف  لقتل  يكفي 
ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع م����دين ق����ادر على 
�حلد �الأدنى من �لتعاي�س و�لوئام. 
... ويف هذ� �ل�شياق �ليائ�س و�ملتوتر 
ب�شكل ال ي�شدق، ي�شبح �النحر�ف 
�أطلق عليه دورك��ه��امي يف زمنه  ما 
�لفجوة  الن  طبيعية”،  “ظاهرة 
بني �نتظار�ت �ل�شكان �ملتح�شرين 
تبدو  �حلقيقي  وم�شريهم  �جلدد 
و����ش��ح��ة ووح�����ش��ي��ة. ه��ن��ا، ميتزج 
لي�شرح  �الن����ح����ر�ف  م���ع  �ل�����ش��ع��ف 
تعبئة  م����ن  ���ش��ك��ال خ���ط���ري� ج�����د� 

حمتملة.
عن لك�صربي�ش

�لقرن  منطقة  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�الأف���ري���ق���ي. وط��ل��ب ج����ورج بو�س، 
�نتخابية  يعي�س حلظة  ك��ان  �ل��ذي 
م���وؤمل���ة مب���ا �ن���ه خ����ارج م���ن هزمية 
نوفمرب  �لرئا�شية  �النتخابات  يف 
�ملتحدة  �الأمم  من  طلب   ،1992
�أن تعهد له بهذه �ملهمة. والإ�شفاء 
��شتعادة  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��رع��ي��ة 
�خلارجية  وز�رة  على  ك��ان  �الأم���ل، 
�إثبات �أنها ال تنتهك �شيادة �لدولة 
�الأمم  يف  �ل��ع�����ش��و  �ل�����ش��وم��ال��ي��ة، 
�ملتحدة. وهل هناك �أف�شل طريقة 
الإث��ب��ات ذل���ك م��ن �إع����الن �ن هذه 
حالة  يف  )�ل�������ش���وم���ال(  �الأخ�������رية 
�نهيار و�فال�س كامل؟ طبعا، عرف 
ذهبيا،  ع�شر�  الحقا  �ملفهوم  ه��ذ� 
للكثري  �ملفتاح  �أ�شبح  ما  و�شرعان 

تفكك الرابطة الجتماعية
تاأتي  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل�����ش��ع��ف  ن��ق��ط��ة     
�لذهن،  �إىل  ع��ف��وي��ة  �أق����ل  ب�����ش��ك��ل 
لكنها مع ذلك حتمل بذور �حلرب 
ب�شكل بارز: �إنها ترتبط، هذه �ملرة، 

بالرو�بط �الجتماعية.
    لقد ر�أي��ن��ا كيف �أن �ل��دول �لتي 
حت�����ش��ل ع��ل��ى �ال���ش��ت��ق��الل تو�جه 
جمتمع  والدة  �إد�رة  يف  ���ش��ع��وب��ة 
حتقيق  على  ق���ادر  حقيقي  م��دين 
عامالن  وهناك  فيها.  �ال�شتقر�ر 
�الأول،  الف����ت:  ب�����ش��ك��ل  ي��ت��دخ��الن 
�أفقي  ت�شامن  ت�شور  �شعوبة  ه��و 
�لعمودي،  �ل��ت�����ش��ام��ن  ي�����ش��ود  �ي���ن 
وحيث  �لزبونية،  عالقات  وخا�شة 
ت�شع  �لتي  �جلزئية،  �حلقائق  �أن 
و�لقبائل  �ل��ع�����ش��ائ��ر  م��و�ج��ه��ة  يف 

من �لتدخالت �لغربية. 
�إن��ه ال غنى عنه    لقد تبنّي فعال 
�نقطاع  �إن  وق��ان��ون��ي��ا:  �أخ��الق��ي��ا 
ما يربر  بلد  �الجتماعي يف  �لعقد 
حمنة.  يف  �شعبه  مل�شاعدة  ناأتي  �أن 
�أنه، بعيد� عن هذ� �ال�شتخد�م  �إال 
ينكر  �أن  �ل�شيا�شي، ال ميكن الأحد 
�أن �نهيار �لدول هو �أحد �الأعر��س 
�ل�شعف  ل����ن����ق����اط  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة 

�ل�شيا�شية �مللحوظة يف �جلنوب.

الدول ال�صعيفة
   ال ت��ق��ّل ف��ت��ك��ا وت���دم���ري�، نقطة 

�لبناء  على  توؤثر  �لثانية  �ل�شعف 
�ل����ق����وم����ي ل���ل���ع���دي���د م�����ن �ل������دول 
�أخذت  �أوروب��ا،  �مل�شتقلة حديًثا. يف 

�لدول مئات �ل�شنني لُتبنى.
ع�شر،  �ل���ت���ا����ش���ع  �ل����ق����رن  وح���ت���ى   
�أهمية  ����ش���وى  ل�����ش��ع��ف��ه��ا  ي��ك��ن  مل 
فمعظم  ق���ل���ي���ل���ة،  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
ع�شر  يف  وي�شتفاليا،  ديناميكية 
�لنه�شة وحتى عام 1789، كانت 
�الأمر خمتلف  �مللكية.  �ملوؤ�ش�شة  يف 
متاًما �ليوم: �شعف دولة ما يدين 
نظامها �ل�شيا�شي، وي�شلط �ل�شوء 
لعقدها  �ل��ز�ئ��ف��ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى 

و�لب�شتون  �الأف��غ��ان  �لب�شتون  ب��ني 
�ل���ب���اك�������ش���ت���ان���ي���ني، ب�����ني �الأك���������ر�د 
�ل�����������ش�����وري�����ني و�الأت�������������������ر�ك، بني 
�الأت�������ر�ك و�ل��ق��ب��ار���ش��ة �الأت������ر�ك، 
�ل����ط����و�رق يف خم��ت��ل��ف دول  وب����ني 
�لدولة  �شعف  �ن  �ل���خ.  �ل�����ش��اح��ل، 
ه���ذ� ه���و �ل�����ش��ب��ب �مل��ب��ا���ش��ر لبع�س 
تلطخ  �لتي  دموية  �لنز�عات  �أك��رث 

�ملعمورة حالياً..
 كما هو �حلال يف مايل، من خالل 
و�لعرب،  �ل���ربب���ر،  ب��ني  �ل��ت��ع��ار���س 
وبامبار��س،  �ل�����ش��م��ال،  وط������و�رق 

ودوغون �جلنوب.

دف���ع  �إىل  ومي����ي����ل  �الج����ت����م����اع����ي، 
�لنخب و�ل�شعوب �ىل �لوقوف �شد 

بع�شها �لبع�س.
   و�الأ����ش���و�أ م��ن ذل���ك: �أن��ه��ا تخلق 
�شيهب  �ذ  للحدود،  عابر�ً  ت�شامناً 
�للغة، ومن  نف�س  م��ن  ه��م  �ل��ذي��ن 
من  �أو  �ل��ع��رق��ي��ة،  �ملجموعة  نف�س 
نف�س �لديانة، من �لذين يعي�شون 
يف �لبلد�ن �ملجاورة، �شيهبون طبعا 
عرب  عمومتهم”  “�أبناء  مل�شاعدة 
�حلدود، مما ي�شجع على �لتدويل 

�ل�شريع لل�شر�ع.
   وه��ك��ذ�، ك��ان �الم��ر يف �لتحالف 

تكّر�ش العوملة انت�صاًرا مذهًل لأطراف فاعلة غري حكومية يزداد ح�صورها على امل�صرح العاملي

جورج بو�س ��شتخدم م�شطلح �لف�شل لتربير �لتدخل

�لتد�خل �لعرقي عجل يف تدويل �الزمة �الفغانية �لتفاوت �الجتماعي  عامل خطري يف متا�شك �المم �لعر�ق ف�شل �لتدخل �المريكي

�ل�شومال  من �برز عناوين �لدول �لفا�شلة

مايل  تد�خل عنا�شر �طر�ف �ل�شر�ع �لدموي�لباحث بريتر�ند بادي �نفجار يف عدد �لدول له عو�قب

انهيار الدول هو اأحد 
الأعرا�ش الرئي�صية لنقاط 
ال�صعف ال�صيا�صية يف اجلنوب

اأدت العوملة يف العقود الأخرية 
اإىل منو هائل يف عدد الدول 
ولهذه الطفرة عدة عواقب

ميكن اأن تاأتي النار اليوم 
من ال�صغار وتلتهم كل الذين 
ي�صرتكون يف نف�ض الرهانات

عرف مفهوم الدولة الفا�صلة ع�صرا ذهبيا، و�صرعان ما اأ�صبح املفتاح للكثري من التدخلت الغربية
ميكن لبع�ش الأطراف، مبواردها الذاتية ال�صعيفة جدًا جدًا، اإرباك اللعبة الدولية ب�صكل خطري

»عندما يعيد اجلنوب اخرتاع العامل«:

العومل��ة... اأو ث�َ�اأْر �صع��اف الفاعلني ...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

بباري�ش،  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ جامعي يف جامعة     
برتراند بادي فر�ش نف�صه كواحد من اأف�صل اخلرباء 
يف العلقات الدولية. ويف كتابه اجلديد عن التوازنات 
اجلنوب  يعيد  “عندما  و�صمه  الذي  اجلديدة  العاملية 

يقوم  وال�صعف”،  القوة  حول  بحث  العامل-  اخــرتاع 
بفك �صفرة رموز خطوط قوة النظام الدويل اجلديد.

ن�صرت جملة لك�صربي�ش الفرن�صية مقتطفات ح�صرية 
تكّر�ش  ترجمتها:     يلي  فيما  الهام  الكتاب  هــذا  من 
العوملة ... انت�صاًرا مذهًل لأطراف فاعلة غري حكومية، 
على  ح�صورها  يزداد  دوليا،  حمتملة  فاعلة  وجميعها 

اأ�صكال املواجهة  امل�صرح العاملي، وباتت طرفا يف جميع 
والعداوة بالرغم من انها ل تخ�صع لقوانني وي�صتفاليا، 
اإىل كون  اإن تلك الطراف تنتمي  القوة.     ول ملنطق 
ال�صيا�صية،  لل�صلطة  التقليدية  القواعد  مــن  ــاٍل  خ
وميكنها مبواردها الذاتية ال�صعيفة جدا جدا، ارباك 

اللعبة الدولية ب�صكل خطري...

كان هام�صيا بالأم�ض، اأ�صبح ال�صعف مو�صوًعا جديًدا للتاريخ

غالف �لكتاب
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286777     بتاريخ :  2018/1/31
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�شم: �شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه: �س ب 123374 – دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أو  �ملباريات  تنظيم  م�شابقات �جلمال؛  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  و�الأن�شطة  �لتدريب  �لرتفيه،  خدمات 
�ملناف�شات )للتعليم �أو �لرتفيه(؛ خدمات �لنو�دي )للرتفيه �أو �لتعليم(؛ خدمات �لنو�دي �ل�شحية )خدمات 
تدريب �لياقة �لبدنية و�حلفاظ على �ل�شحة(؛ خدمات �لنو�دي �لليلية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�شرحية؛ 
تنظيم �ملباريات �لريا�شية؛ �لتدريب �لريا�شي؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ 

تنظيم و�إد�رة ور�شات �لعمل )تدريب(.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

�الأحمر على خلفية  باللون  �ل�شغرية   �لالتينية  باالأحرف   Tokyo Vibes �لكلمات   : �لعالمة  و�شف 
�شود�ء . 

�ال�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمة TOKYO مبعزل عن �لعالمة العتبارها 
��شم منطقة جغر�فية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286705     بتاريخ :  2018/1/31
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�ش��م :    �شني �شكاي برودكت�س، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 11747 ويندفرين رود #100؛ هيو�شنت؛ تي �ك�س 77064 ؛ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
قهوة ��شطناعية؛ م�شروبات �أ�شا�شها �لكاكاو؛  م�شروبات �أ�شا�شها �لقهوة؛ منكهات للم�شروبات ما عد� �لزيوت 
)مثلج(؛  �شاي  بهار�ت؛  حلويات؛  للقهوة؛  منكهات  قهوة؛  �ل�شاي؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  )منكهات(؛  �لعطرية 
�مل�شنوعة من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر  �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت  �لتابيوكا و�ل�شاغو؛  �الأرز؛  �شاي؛ و�لكاكاو 
�خلردل؛  �مللح؛  �خلبيز؛  وم�شحوق  �خلمرية  �الأ�شود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حللويات؛ 

�خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة :  لكلمة UPOURIA باالأحرف �لالتينية 
�ال�ش��رت�طات: 0………  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286706     بتاريخ :  2018/1/31
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�شم :    �شني �شكاي برودكت�س، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 11747 ويندفرين رود #100؛ هيو�شنت؛ تي �ك�س 77064 ؛ �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مياه غازية؛ م�شتح�شر�ت لتح�شري �ملياه �لغازية؛ م�شروبات غري كحولية؛ م�شتح�شر�ت لتح�شري �مل�شروبات 
غري �لكحولية؛ مياه معدنية )م�شروبات(؛ م�شتح�شر�ت لتح�شري �ملياه �ملعدنية؛ م�شروبات ع�شري فو�كه 

غري كحولية؛ ع�شري فاكهة مركز لعمل �مل�شروبات
�لو�ق�عة بالفئة: 32

و�شف �لعالمة :  لكلمة UPOURIA باالأحرف �لالتينية 
�ال�ش��رت�طات: 0………  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة  
رقم:CN 1020212 باال�شم �لتجاري:خمبز �لقادري 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3177  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مليزون مونديال ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /بارول دبي �س.ذ.م.م وميثله:خالد كلندر عبد�هلل ح�شني قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )40.298( درهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع �لتجاري رق��م:2018/1477.وح��ددت لها جل�شة 
  ch1.C.14:يوم �الربعاء �ملو�فق:2018/10/24 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3313  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-خليل �بر�هيم �ل�شيد ع�شفور 2- فيرت� لال�شتثمار�ت �س.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية 
وقدره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )295.372.15(
لها  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
  ch1.C.13:بالقاعة �ل�شاعة:08:30 �س  �مل��و�ف��ق:2018/10/22  �الثنني  يوم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1648  جتاري كلي
�ن  �مل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��د�هلل �شعيد حمد �شامل جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �ىل 
حممد  �بر�هيم  وميثله:علي  ���س.ذ.م.م  �ملتحركة  للهو�تف  قلم�شاه  �ملدعي/�شباب 
بان  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �حل��م��ادي 
يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )10.000.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�عبتار� من تاريخ ��شتحقاق �حلا�شل يف:2015/3/3 وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�التعاب. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/10/18 �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1573  جتاري كلي

�القامة  حمل  جمهول  ���س.م.ح  �نرتنا�شيونال  �شتيل  م�س   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
من�شور  نا�شر  وميثله:عبد�هلل  ليمتد  �شريفي�شيز  تريد  �ملدعي/وي�شفورد  �ن  مبا 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكعبي  حمد 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )51974574( وق��دره  مببلغ 
12% من تاريخ �ال�شتحقاق يف:2018/4/30 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة 
Ch2.E.21 لذ�  يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/10/18 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1309  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- مالك نو�ف تركي �لرو�شان جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/6/7  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/م�شرف �لهالل �س.م.ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للم�شرف 
�لر�شوم  ع��ن  ف�����ش��ال  دره����م   )23219459( م��ب��ل��غ  �ل���ه���الل(  )م�����ش��رف  �مل��دع��ي 
و�مل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت طلب �لنفاذ 
�عتبار� من  يوما  . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3389  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جنود عزت حلمي �شالح عكيله 2- فريوز يو�شف حممد عكيله 
�س.ذ.م.م  لالن�شاء�ت  �لتطوير  مركز  /�شركة  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�أقام عليك  �لكيناين وميثله:رمي �شالح مهدي قد  وميثلها ر��شي حممد عبد�لعزيز 
درهم   )240.553( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
مع تعوي�س وقدره )60.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة 
�ملدعي  �ل��ز�م  وكذلك  كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�الحد  ي��وم  جل�شة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليهما 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.14:بالقاعة �س  �ل�شاعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/10/14 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3337  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  لل�شحن  �الو�شط  �ل�شرق  1-�رجيباالجو   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد  ح�شن  وميثله:عبد�لرحمن  �����س.ذ.م.م  دوروز  /ف��ن��دق  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )139.195.62(
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها  �لتام و�شمول �حلكم  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى 
  ch1.C.12:بالقاعة �ل�شاعة:08:30 �س  �مل��و�ف��ق:2018/10/22  �الثنني  يوم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1943  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- فلمنجو ملقاوالت �لبناء )موؤ�ش�شة فردية - وميثلها مالكها/جا�شم 
�شالح ح�شن �ملخنت( 2- جا�شم �شالح ح�شن �ملخنت �لبلو�شي )مالك وكفيل �شامن( 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/م�شرف �المار�ت �ال�شالمي �س.م.ع وميثله:جابر 
ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )374.839.20( درهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2018/10/15 �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3375  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-ن�شمى بن خلف بن عوي�س �لعمري �حلربي جمهول حمل 
�أقام عليك  �القامة مبا �ن �ملدعي /ماك�شيمام لتاأجري �ل�شيار�ت ���س.ذ.م.م قد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )10490( درهم 
�ملو�فق:2018/10/24  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  و�مل�شاريف.وحددت  و�لر�شوم 
�ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   

       اعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2996  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شود�كو للهند�شة و�ملقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  خر�شانه  لالن�شاء�ت  /�لغرير  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
 )42.387( وق���دره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  �ل���ز�م  ومو�شوعها 
درهم باال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية على هذ� �ملبلغ بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
�لز�م �ملدعي  �لتام مع  �ل�شد�د  �ل�شيكني �حلا�شل يف:2017/3/30 وحتى  ��شتحقاق 
عليها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء 
�ملو�فق:2018/10/17 �ل�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2889  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-تيك �شولو�شنز خلدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام عليك �لدعوى  �لعامة ذ.م.م قد  �القامة مبا �ن �ملدعي /�ل�شنام للتجارة 
درهم   )443480.75( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شد�د  وحتى  �ل�شيك  حترير  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ل�شاعة:08:30  �مل���و�ف���ق:2018/10/17  ي��وم �الرب��ع��اء  �ل��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة 
�س بالقاعة:ch1.C.14  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/4091  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- عرب �خلليج لر�فعات �ملر�فئ ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/4/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ���س.ذ.م.م  �شريفي�شز  �نريجي  �نرتنا�شيونال  ل�شالح/تر�بون 
توؤدي للمدعية مبلغ )�ربعة ع�شر �لف ومائتي وخم�شة وع�شرين دوالر �مريكي و�ربعة 
وثالثني �شنتا �و ما يعادله بالدرهم �المار�تي ب�شعر �ل�شرف وقت �لتنفيذ و�لفائدة 
و�لزمتها  مت��ام  وحتى  يف:2016/10/31  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية 
بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2018/6200 
�ملنذر : بيورو للعقار�ت وميثلها �شيد نبيل عبا�س ب�شفته مدير �ل�شركة وميثله/ حممد �شفيق �بو �ل�شعود ، 
مبوجب وكالة م�شدقة رقم �ملحرر )2014/1/43162( وميثلها/ رجاء �دري�شي ت�شويل مبوجب وكالة 
�لفرن�شي  �شيتي - �حلى  �نرتنا�شيونال   ، دبي   : �ملحرر )2018/1/164166( عنو�نه  م�شدقة. رقم 

بناية رقم P20 حمل رقم 14 ، ور�شان �الوىل ، ت : 0555564669 - 042958825 
�شقة   D-04 بناية  �شيتي  �نرتنا�شيونال   : - عنو�نه  م   م  ذ  �س   - : م�شنع بال�شتيك الحت��اد  �ليه  �ملنذر 

�الوىل  ور�شان   0-621 �لبلدية  ورقم   -  11  -  0  : �الر�س  رقم   -  506
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �الخالء �لتام للعقار )�شقة رقم 506 - بناية - -D - 04 ( و�شد�د قيمة 
�اليجار �مل�شتحقة ، باال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� 
�النذ�ر و�ال �شي�شطر �ملنذر التخاذ �الجرء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة 
�لق�شائية  و�جلهات  �ملخت�شة  �ل�شلطات  �ىل  �للجوء  ذلك  يف  مبا  و�ملياه  �لكهرباء  وم�شاريف  �اليجارية 

حلفظ حقوقه وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/860  ا�شتئناف جتاري    
�أاليان�س م.د.م.���س جمهول  نا�شيونال مارين  �مل�شتاأنف �شده/ 1-  �ىل 
للخدمات  �ملتحدة  �يكارو�س  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ل��ب��ح��ري��ة/م�����ش��اه��م��ة �مل��ق��ف��ل��ة ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�شادر 
وحددت   2018/3/22 بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/1654 رقم  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا   �ملو�فق 2018/10/31  �الربعاء  يوم   لها جل�شه 
�و من ميثلكم  ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/487    تظلم جتارى               
)باك�شتاين �جلن�شية(  �يوب قري�شي  �ياز قري�شي حممد  / 1- حممود  �ملتظلم �شده  �ىل 
2-مبني �ياز حممود �ياز قري�شي )با�شتاين �جلن�شية( 3-مدثر �ياز حممود �ياز قري�شي 
)باك�شتاين �جلن�شية(  جمهول حمل �القامة مبا �أن �لتظلم /بنك �مل�شرق - �س م ع وميثله 
ومو�شوعه  �ع��اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليك  �ق��ام  ق��د   - �ل�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد   /
تظلم من �لقر�ر �ل�شادر يف  �لدعوى رقم 786/2018 �مر على عري�شة جتاري و�لر�شوم 
و�مل�شاريف.    وح��ددت لها جل�شه يوم �الح��د  �ملو�فق 2018/10/7  �ل�شاعة 8.30 �شباحا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �أو  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي 

�الأقل ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2162  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-جا�شم حممد ح�شن عبد�ل�شيد  جمهول حمل �القامة 
حممد   / وميثله  �حلمادي  عبد�لرحيم  عبد�هلل  يو�شف  دوره  �ملدعي/  �ن  مبا 
ر��شد �شامل علي �لعوي�س - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  مببلغ  
وقدره )700.000 درهم( )�شبعمائة �لف درهم( مع �لفائدة �لقانونية 12% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام ، و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحامة.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني  �ملو�فق  2018/10/15  �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12444 بتاريخ 2018/10/4   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/3339  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه / 1-نا�شيونال جلف لالن�شاء�ت - �س ذ م م  2-نا�شر علي ي�شلم ح�شن 
ملو�د  �متو�شت  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل   - ح�شني  ي�شلم  علي  3-ماهر 
�لبناء - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى ثبوت �لدين )�حلق( و�شحة �حلجز 
�لتحفظي رقم 485/2018 مببلغ وقدره 235200 درهم و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
�تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  و�لر�شوم  درهم  للمدعية مبلغ وقدره 235200  ي�شددو�  �ن 
�ملحاماة مع �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل طليقا من قيد  كفالة.  وحددت لها جل�شة 
يوم �الحد  �ملو�فق  2018/10/14  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

ماى  �شيال   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�لفلبني     ، الن��دي��ت�����ش��و  ج���و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1359675EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0522450793

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / جول نايب �شاه 
�شري ديل عليم خان ، باك�شتان   
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
من   )5145733CQ(
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم  0567867315

فقدان جواز �صفر

فقد �ملدعو / �شالح مرعى 
�ليمن     ، ب���اث���ن���ي���ه  ����ش���ال���ح 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
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عربي ودويل

ترامب ي�صخر من املّدعية على مر�ّصحه للمحكمة العليا بالعتداء جن�صيًا عليها 

•• بغداد-اأ ف ب:

�ملهدي،  ع��ب��د  ع���ادل  �أم����ام  �شيكون 
�مل�شتقل �لذي كلف كرئي�س للوزر�ء 
يوما   30 �ل��ث��الث��اء،  �الول  �م�����س 
لت�شكيل �حلكومة �لعر�قية �ملقبلة، 
وهي مهمة تبدو �شاقة و�شط �شعي 
�ئتالفات ع��دة د�خ��ل �ل��ربمل��ان �إىل 
ح�شور�  ك���االأك���رث  نف�شها  ت��ق��دمي 

وبالتايل �الأحق يف متثيل �أكرب.
وبعد �شلل �شيا�شي ��شتمر الأكرث من 
�النتخابات  �أعقاب  يف  �أ�شهر  ت�شعة 
�لت�شريعية �لتي �شهدتها �لبالد يف 
�أيار مايو �ملا�شي، ت�شارعت �لوترية 
ف���ج���اأة م�����ش��اء �ل��ث��الث��اء م���ع عودة 
�حلياة  ق���د�م���ى  م���ن  �شخ�شيتني 
ما  مرحلة  يف  �لعر�قية  �ل�شيا�شية 

بعد �شد�م ح�شني.
وب����ع����د �أق�������ل م�����ن ����ش���اع���ت���ني على 
رئا�شة  ع��ل��ى  �الإط���اح���ة مب��ن��اف�����ش��ه 
ت�شويت  ج��ل�����ش��ة  يف  �جل��م��ه��وري��ة 
ب��رمل��ان��ي��ة، ك��ل��ف �ل��رئ��ي�����س �جلديد 
رئي�س  نائب  �شالح  برهم  �لكردي 
�جل��م��ه��وري��ة �ل�����ش��اب��ق ع����ادل عبد 
خالل  �حل��ك��وم��ة  بت�شكيل  �مل��ه��دي 

مهلة د�شتورية ال تتخطى �شهر�.
وج���رت �ل��ت��ق��ال��ي��د يف �ل���ع���ر�ق، باأن 
ت�شمي �لكتلة �الأكرب د�خل �لربملان 
رئي�س  يكلف  وب��ال��ت��ايل  مر�شحها، 
بت�شكيل  �مل��ر���ش��ح  ه��ذ�  �جلمهورية 

�حلكومة.
لكن ه��ذه �مل��رة تغريت �ل��ع��ادة، مع 
م�شتقل،  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ت�شمية 
معامل  ت���ت���و����ش���ح  �أن  ق���ب���ل  ح���ت���ى 
�الئ���ت���الف �ل���ربمل���اين �ل���ق���ادر على 

ت�شكيل �حلكومة.
�ل�������ش���ن���ي حممد  �ن����ت����خ����اب  ب����ع����د 
�حل��ل��ب��و���ش��ي رئ��ي�����ش��ا ل���ل���ربمل���ان يف 
ورئي�س  �مل��ا���ش��ي،  �شبتمرب  �أي���ل���ول 
من�شب  �إال  ي��ب��ق  مل  �جل��م��ه��وري��ة، 

لل�شيعة  �ملخ�ش�س  �ل���وزر�ء  رئي�س 
نفوذ� يف  �الأك��رث  �لفعلي  و�حل��اك��م 

�لبالد.
ف�شيو��شل  �ل����ربمل����ان،  د�خ����ل  �أم����ا 
مع�شكر�ن �ملناف�شة على لقب �لكتلة 
�الأكرب. فبعد �إعالن رئي�س �لوزر�ء 
�ملنتهية واليته حيدر �لعبادي عدم 
�شعيه �إىل والية ثانية بعدما تخلى 
عنه عدد من حلفائه، يقدم �لزعيم 
�ل�شدر  م��ق��ت��دى  �ل���ب���ارز  �ل�����ش��ي��ع��ي 
و�ئ����ت����الف ق���د�م���ى �ل��ق��ي��ادي��ني يف 
�إير�ن  من  �ملقرب  �ل�شعبي  �حل�شد 
�ملتطرفني  دح��ر  يف  �شاهم  و�ل���ذي 

�أنف�شهم على �أنهم �شناع �مللوك.
بعيد  ����ش���ح���ايف  م����وؤمت����ر  وخ������الل 
قال  �ل��ث��الث��اء،  �لربملانية  �جلل�شة 
�ملتحدث با�شم �ئتالف �لفتح �لذي 
�لنائب  �ل��ع��ام��ري،  ه���ادي  يتزعمه 
�الأكرب  “�لكتلة  �إن  �الأ�شدي  �أحمد 
رئي�س  ب��ت�����ش��م��ي��ة  �الأم������ر  ح�����ش��م��ت 
ملمو�س  دل��ي��ل  ال  لكن  �لوزر�ء”. 

حتى �ل�شاعة.
على  �الآن،  م���ن  ���ش��ه��ر  غ�����ش��ون  يف 
�ل�شابق  �جل��م��ه��وري��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
�أن ينول يقدم حكومته لنيل �لثقة 
�أمام �لربملان. ويف حال ف�شله، فيتم 

د�شتوريا، تكليف �شخ�شية �أخرى.
�مل���ه���دي ع���ني يف �لعام  وك����ان ع��ب��د 
حكومة  يف  للنفط  وزي���ر�   2014
بعد  ����ش��ت��ق��ال  �أن�����ه  �إال  �ل���ع���ب���ادي، 
ع��ام��ني. ل��ك��ن ه���ذ� �ل��رج��ل �لبالغ 
76 ع����ام����ا، و�ل�����ذي  �ل���ع���م���ر  م����ن 
تنقل يف دو�ئ��ر دبلوما�شية عدة يف 

�لعر�ق، يعترب �ليوم م�شتقال.
�شخ�شية  �أن���ه  �ل��ي��وم،  ل��ه  ويح�شب 
نف�شه  ي��ج��د  ب��ل��د  دويل، يف  �إج��م��اع 
�لتوتر  خ�����ش��م  يف  �أب������ى  �أم  ����ش���اء 
ب���ني �ل���ع���دوي���ن �ل���ل���دودي���ن �إي����ر�ن 
و�ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة، ك��م��ا ومقرب 
من   15%( �لكردية  �الأقلية  من 

�إقليم كرد�شتان �لذي يتمتع بحكم 
يف  �أو   ،1991 �ل���ع���ام  م��ن��ذ  ذ�ت����ي 
�لذي  �لكردي  هذ�  و�أ�شبح  بغد�د. 
ي��ت��ك��ّل��م �ل��ع��رب��ي��ة ب��ط��الق��ة وزي�����ر�ً 
للتخطيط يف حكومة �أفرزتها �أول 
�نتخابات متعددة �الأحز�ب يف �لعام 
�أ�شبح  ع��ام،  م��رور  وبعد   .2005
نائبا لرئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي. 
وبعد �نتهاء واليته، عاد �إىل �أربيل 
لي�شغل من�شب رئي�س وزر�ء �الإقليم 
و2011.   2009 ع���ام���ي  ب����ني 
ح�شني  �شد�م  نظام  �شقوط  ومنذ 
�الحتاد  �شيطر   ،2003 �ل��ع��ام  يف 
�ل���وط���ن���ي �ل���ك���رد����ش���ت���اين )ح����زب 
طالباين(  جالل  �لر�حل  �لرئي�س 
�جلمهورية،  رئا�شة  من�شب  على 
بناء على �تفاق �شمني مع مناف�شه 
�حلزب �لدميوقر�طي �لكرد�شتاين 
ب��زع��ام��ة م�����ش��ع��ود ب������ارز�ين، �لذي 
رئا�شة  �ملقابل مبن�شب  �حتفظ يف 
�إقليم كرد�شتان. لكن �ملناف�شة هذه 

�ل�شكان( �لتي �شوتت قبل عام على 
�النف�شال. ولطاملا كان هذ� �خلبري 
�لقياديني  من  و�ح��د�  �القت�شادي 
يف حزب مقرب من �إير�ن، لكنه مع 
�الأمريكيني  بتاأييد  يحظى  ذل��ك 

و�الأوروبيني.
�ل�شيعي  �مل���ه���دي،  ل��ع��ب��د  وي��ح�����ش��ب 
�لذي ولد يف بغد�د، �أي�شا عالقاته 
�ل��ذي��ن عمل  �الأك�����ر�د  م��ع  �لطيبة 
�ملوؤقت  �حل��ك��م  م��ع��ه��م يف جم��ل�����س 
�لع�شكرية  �ل��ق��ي��ادة  �أ�ش�شته  �ل���ذي 
�لعر�ق  غ��زو  �أع��ق��اب  �الأمريكية يف 

�لعام 2003.
�أح�����د ه�����وؤالء �الأك�������ر�د ك����ان برهم 
�نتخب  �ل��ذي  عاما(،   58( �شالح 
بعد  للجمهورية  رئي�شا  �ل��ث��الث��اء 
معركة �شر�شة بني قطبي �ل�شيا�شة 

�لكردية.
�لكمبيوتر  و�شالح، خريج هند�شة 
م��ن ج��ام��ع��ات ب��ري��ط��ان��ي��ا، �شاحب 
يف  ���ش��و�ء  ط��وي��ل��ة،  �شيا�شية  ���ش��رية 

بعد  خ�شو�شاً  �شر�شة،  كانت  �مل��رة 
�الإقليم،  رئ��ا���ش��ة  من�شب  جت��م��ي��د 
�لدميوقر�طي  �حل����زب  و�ع��ت��ب��ار 
�لكرد�شتاين �التفاق �ل�شابق بحكم 
و�أن�����ه �شاحب  خ�����ش��و���ش��اً  �مل��ل��غ��ى، 
�الأكرب  �لكردية  �لربملانية  �لكتلة 

يف بغد�د.
�شوتا   219( �شالح  ف��وز  ويعترب 
�أمام فوؤ�د ح�شني،   ،)22 يف مقابل 
�ل���ك���ردي م�شعود  �ل��زع��ي��م  م��ر���ش��ح 
ث��ان��ي��ة لالأخري  ���ش��رب��ة  ب�������ارز�ين، 
�لذي يعد مهند�س �ال�شتفتاء على 
����ش��ت��ق��الل �إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان �لذي 
�أيلول/�شبتمرب  يف  ب��ال��ف�����ش��ل  ب���اء 

.2017
وتاأتي عملية �لت�شويت يف �لربملان 
�إقليم  ي��ن��ت��ظ��ر  ف��ي��م��ا  �الحت��������ادي 
�نتخابات  نتائج  �لعر�ق  كرد�شتان 
تظهر  �أن  �ملفرت�س  ت�شريعية، من 
ب��ح��ل��ول م�����ش��اء �الأرب����ع����اء، وحتدد 

ميز�ن �لقوى يف �الإقليم.

رئي�ض احلكومة العراقية املكلف اأمام مهمة �صيا�صية �صاقة 

خماوف حيال تاأثري بريك�صت على فعالية مكافحة الإرهاب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تّتهم مر�ّشحه  �لتي  �مل��ر�أة  تر�مب علنا من  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  �شخر 
�لعليا �لقا�شي بريت كافانو باالعتد�ء عليها جن�شياً حني  لع�شوية �ملحكمة 
�أمام  �شهادتها  �فتقار  عليها  �آخ���ذ�ً  ع��ام��اً،   36 قبل  قا�شرين  تلميذين  كانا 
جمل�س �ل�شيوخ �إىل �لدّقة. وكانت �لباحثة �جلامعّية كري�شتني بالزي فورد 
قالت �أمام جلنة �لعدل �خلمي�س �إّنها و�ثقة “بن�شبة مئة يف �ملئة” من �أّن من 
�عتدى عليها جن�شياً هو بريت كافانو، �الأمر �لذي نفاه �لقا�شي موؤكد� �أمام 
�للجنة نف�شها بر�ءته. وقال تر�مب خالل جتّمع �نتخابي يف �شاوثافن بوالية 
برية...”،  زجاجة  �حت�شيت  لقد  ب��رية،  زجاجة  �حت�شيت  “لقد  مي�شي�شيبي 
عدِت  “كيف  �الأمريكي  �لرئي�س  و�أ�شاف  �جلامعية.   �الأ�شتاذة  بذلك  مقّلد�ً 
�إىل منزلك؟ ال �أتذّكر. كيف ذهبِت �إىل �ملكان؟ ال �أتذّكر. قبل كم �شنة حدث 

ذك؟ ال �أعرف، ال �أعرف، ال �أعرف«. وتابع تر�مب رو�يته �ال�شتهز�ئية جلل�شة 
�ال�شتجو�ب �لتي خ�شعت لها �الأ�شتاذة �جلامعية �أمام جلنة �لعدل يف جمل�س 
�ل�شيوخ. وقال “يف �أي حي حدث ذلك؟ ال �أعرف. �أين يقع �ملنزل؟ ال �أعرف. يف 
�لطابق �الأول �أم يف �لطابق �الأر�شي، �أين؟ ال �أعرف، ولكني �حت�شيت زجاجة 
�أ�شفه الأن  �أت��ذّك��ره«. و�أع��رب تر�مب عن  برية، هذ� هو �ل�شيء �لوحيد �لذي 
“حياة رجل يف حالة يرثى لها، حياة رجل دّمرت” ب�شبب هذ� �الّتهام. وهي 
ب�شكل  �جلامعية  �الأ�شتاذة  �الأمريكي  �لرئي�س  فيها  يهاجم  �لتي  �الأوىل  �ملرة 
موقف  مطوال  ود�ن  مثايل،  رجل  كافانو  �لقا�شي  �إن  تر�مب  وق��ال  مبا�شر. 

�أع�شاء �لكونغر�س �لدميوقر�طيني �لذي يتهمهم بعرقلة عمله.
د�ن مايكل برومويت�س حمامي كري�شتني بالزي فورد، على �لفور على تويرت 

�لهجوم على موكلته، معترب� �أنه “وح�شي ودينء«.
وقال “هل من �مل�شتغرب �أن فكرة �لتحدث كانت تروعها و�أن عدد� من �شحايا 

ر�ئع  من��وذج  “�نها  و�أ���ش��اف  بذلك؟”.  ي�شعرون  �آخ��ري��ن  جن�شية  �ع��ت��د�ء�ت 
لل�شجاعة وهو منوذج للجنب«. وكان تر�مب حتدث �جلمعة يف �لبيت �الأبي�س 
وقال “تبدو  بلهجة خمتلفة متاما. وقال �إنه وجد �شهادتها “مقنعة جد�”. 
جمل�س  يف  �لعدل  جلنة  �أم��ام  �ملا�شي  �الأ�شبوع  ف��ورد  وروت  �شاحلة«.  �شيدة 
�ل�شيوخ وقائع �عتد�ء جن�شي تعّر�شت له حني كانت يف �خلام�شة ع�شرة من 
�لعمر وقالت �إّن �ملعتدي عليها كان بريت كافانو وكان خممور�ً يومها وكان 
عمره 17 عاماً. ويعود �إىل جمل�س �ل�شيوخ �ملو�فقة على تعيني ق�شاة �ملحكمة 
�لعليا مدى �حلياة. و�ملحكمة �لعليا هي �أعلى �شلطة ق�شائية يف �لبالد وتبت 
يف �أكرث ق�شايا �ملجتمع �شعوبة مثل حق �الإجها�س و�شبط �الأ�شلحة �لنارية 
وزو�ج �ملثليني. ويتمتع �جلمهوريون باأغلبية �شئيلة يف جمل�س �ل�شيوخ حيث 
ي�شغلون 51 من �أ�شل مئة مقعد. ومعظمهم يدعمون بال تردد كافانو، لكن 
ثالثة منهم عربو� عن �شكوك. وال ميكن حتى �الآن �لتكهن بنتيجة �لت�شويت 

�لذي �شيجرى بعد �نتهاء �لتحقيق �لذي يجريه مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل 
)�ف بي �آي(. وكان تر�مب �شرح �لثالثاء �أن �لرجال باتو� يف و�شع ح�شا�س 
“�إنها فرتة خميفة فعال  �لبيت �الأبي�س  جد� يف �لواليات �ملتحدة. وقال يف 
و�أ�شاف  ب�شىء ل�شت مذنبا به”.  �أن ت�شبح مذنبا  �أمريكا، ميكن  لل�شبان يف 
�إنها فرتة �شعبة فعال، م�شري� �إىل �أن قرينة �لرب�ءة يتم جتاوزها يف معظم 
�الأحيان. وحتت �شغط �لربملانيني �لدميوقر�طيني وقلة من �جلمهوريني، 
�آي(  بي  )�ف  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات  مكتب  �جلمعة  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أم��ر 
ب��اإج��ر�ء حتقيق �إ���ش��ايف ح��ول ب��ري��ت ك��اف��ان��و، غ���د�ة ���ش��ه��ادة ف���ورد يف جمل�س 
�ل�شيوخ. ويف ر�شالة �إىل مدير مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل، عرب حمامو فورد 

�لثالثاء عن �أ�شفهم الأن �ملحققني مل ي�شتجوبو� موكلتهم.
بتجاوز�ت  كافانو  تتهم  ر�م��ريي��ز،  دي��ب��ور�  �أخ��رى  ل�شيدة  �ملحققون  و��شتمع 

جن�شية �أي�شا.

ت�صاعد التوتر الع�صكري الأمريكي ال�صيني و�صط خاف جتاري حمتدم
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�ل��ت��ج��اري �ملحتدم  ي��ت��ح��ّول �خل���الف 
بيم �ل�شني و�لواليات �ملتحدة ب�شكل 
م��ت��ز�ي��د �إىل �مل��ج��ال �ل��ع�����ش��ك��ري، مع 
حدوث و�قعة خطرة يف بحر �ل�شني 
ت�شاعد  خم���اط���ر  ت�����ربز  �جل���ن���وب���ي 

�لتوتر بني �لبلدين.
�الأمريكية  �لبحرية  �أ�شمته  وفيما 
�ملهنية،  �إىل  وتفتقر  “خطرة  و�قعة 
�قرتبت �شفينة حربية �شينية �الأحد 
مل�شافة “خطرة” تقّل عن 45 ياردة 
�أمريكية  م��دّم��رة  مرت�ً(” من   41(
يف �ملياه �ملتنازع عليها يف بحر �ل�شني 
“عد�ئية”  م����ن����اورة  يف  �جل���ن���وب���ي، 
“للقيام  ��شطرت �ملدّمرة �الأمريكية 
�ال�شطد�م”  ل����ت����ف����ادي  مب������ن������اورة 

بال�شفينة �ل�شينية.
وي���اأت���ي ه���ذه �حل���ادث���ة ب��ع��د خطو�ت 
ع�شكرية �أخرى للرد باملثل يف �عقاب 
دونالد  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  ت�شريع 

تر�مب حربه �لتجارية مع �ل�شني.

•• باري�ش-اأ ف ب:

عرب عدد من �مل�شوؤولني و�خل��رب�ء عن خماوف حيال تاأثر فعالية 
�الحتاد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  ب�شبب  �أوروب����ا  يف  �الإره����اب  مكافحة 
وتقاليد  �مل��خ��اط��ر  ت�شمح  �أن  �مل��ف��رت���س  م��ن  �أن����ه  رغ���م  �الأوروب�������ي، 
با�شتمر�ر  �ال�شتخبار�ت  و�ج��ه��زة  �ل�شرطة  ب��ني  �جل��ي��دة  �لعالقات 

�لتعاون.
م�شتوى  وعلى  بريطانيا  يف  �ملتطرفني  تهديد�ت  ت�شتمر  ح��ني  يف 
�لقارة، فان �لق�شية �لرئي�شية تكمن يف �لو�شول يف �لوقت �حلقيقي 
ودون قيود �إىل �لبيانات �الأوروبية �لتي تزد�د فعالية كل �شنة، وقد 
يتم ح��رم��ان �الم��ن �ل��ربي��ط��اين منها يف حالة ع��دم �الت��ف��اق حول 

بريك�شت.
قو�ت  بني  �لتن�شيق  هيئة  �ل�شرطة،  لقادة  �لوطني  �ملجل�س  و�أعلن 
م��رك��ز عمليات  �إن�����ش��اء  ع��ن  �أ���ش��ب��وع��ني  قبل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  �ل�شرطة 
لتقا�شم  �أنظمة جديدة  ��شتخد�م  للتاأقلم مع  �الأمن  مل�شاعدة قو�ت 
�لبيانات بعد خروج �ململكة �ملتحدة من �الحتاد �الأوروبي �أو�خر �ذ�ر 

مار�س 2019.
�ل��ب��د�ئ��ل ال ميكن  �ن ه��ذه  �ملجل�س  ث��ورن��ت��ون رئي�شة  ���ش��اره  وق��ال��ت 
�شنغن  معلومات  ونظام  �أوروب��ي��ة،  �عتقال  ملذكرة  م�شاوية  تكون  �أن 
�لذي قامت �ل�شرطة �لربيطانية مبر�جعته 539 مليون مرة عام 

2017 ، �و �لوكالة �الأوروبية لل�شرطة �جلنائية يوروبول.
�أبطاأ  �شتكون  �شن�شتخدمها  �لتي  �لبديلة  �حللول  �ن هذه  و��شافت 

و  �لربيطانيني  حماية  �شعوبة  من  و�شتزيد  بريوقر�طية  و�أك��رث 
�لعام  �ملدير  نائب  ت�شاملرز،  مالكوم  يقول  جهته،  من  �الأوروب��ي��ني. 
�ند  ديفن�س  ف��ور  �ن�شتيتوت  �شرفي�شز  يونايتد  “رويال  م��رك��ز  يف 
�شيكيورتي �شتاديز” �نه “�إذ� مل تعد بريطانيا قادرة على �مل�شاركة 
يتم  ومل  �شريع،  ب�شكل  تتطور  �لتي  �الأوروب��ي��ة  �لبيانات  قو�عد  يف 
�لتو�شل �ىل �شكل جديد من �مل�شاركة، فان هذ� من �شاأنه �أن يكون 

�شيئا بدرجة كبرية«.
و��شاف لوكالة فر�ن�س بر�س “هذ� ال يعني �نه لن يكون هناك تعاون 
بدون م�شاركة بريطانيا يف �الحتاد �الوروبي. لكن �لعملية �شتكون 
و�لب�شاطة:  �ل�شرعة  هو  �حلقيقي  �لتحدي   ... ب��الدة  و�ك��رث  �بطاأ 

كلما كانت �الجر�ء�ت �أطول و�أكرث تعقيد�، كلما كانت �ل�شرطة �أقل 
فاعلية«.

مركز  �عترب  �الإرهاب”،  ومكافحة  “بريك�شت  بعنو�ن  تقرير  ويف 
�أنه  �شبتمرب  �أيلول   26 يف  �ملتحدة  �لواليات  يف  غروب”  “�شوفان 
و�الحتاد  �ملتحدة  �ململكة  تتو�شل  قد  حيث  مثايل  ع��امل  يف  “حتى 
فان  للمعلومات،  ك��ام��ل  تقا�شم  ن��ظ��ام  على  �الب��ق��اء  �ىل  �الأوروب�����ي 
�لتحديات �لتي تطرحها مكافحة �الإرهاب وتطبيق �لقانون �شتكون 

�شخمة جد�«.
مرتفعا  �شيبقى  �الإره��اب��ي  �لتهديد  “م�شتوى  �أن  �لتقرير  و�أ�شاف 
�تفاق حول بريك�شت �شيجعل  �لتو�شل �ىل  ل�شنو�ت، و�حتمال عدم 
بب�شاطة مو�جهة هذ� �لتهديد �أكرث �شعوبة عرب �إ�شافة و�شائل غري 

�شرورية حتول دون تبادل �ملعلومات بني خمتلف �الجهزة«.
ومع ذلك ي�شود بع�س �لتفاوؤل �أو�شاط �جهزة �ال�شتخبار�ت يف جمال 
�لتعاون  �لنق�س يف  �ن  �مللحة كما  �لق�شايا  �الإره��اب، رغم  مكافحة 

�لدويل قد يكون كارثيا.
حتى يف حال عدم �لتو�شل �ىل �تفاق حول بريك�شت، فان �لعالقات 
�ل�شخ�شية بني عنا�شر �أجهزة �ال�شتخبار�ت �لربيطانية و�الأوروبية 
�لتي �قيمت على مر �ل�شنني ومن خالل �لتحقيقات �ال�شتق�شائية 

�شتبقى ماثلة.
ال �أحد يريد لعب دور من لديه معلومات ��شتخبار�تية حول هجوم 
ب��ل �نه  �إع����د�ده ويتبع �الج����ر�ء�ت غ��ري �لفعالة �جل��دي��دة،  ي��ج��ري 

�شيتوىل �ي�شالها ب�شكل مبا�شر.

بت�شادم  للمخاطرة  متحفزة  �ل�شني 
ل���ل���رتوي���ع. هناك  ك��و���ش��ي��ل��ة  مم���ك���ن 

خماطر كبرية ل�شوء �لتقدير«.
و�أغ�����ش��ب��ت �حل����رب �ل��ت��ج��اري��ة �لتي 
دونالد  �الأم���ريك���ي  �ل��رئ��ي�����س  ي�شّنها 
ك��ذل��ك مو�فقته على  ب��ك��ني،  ت��ر�م��ب 
دوالر  مليار   1،3 بقيمة  �أ�شلحة  بيع 

لتايو�ن.
تايو�ن  �ل�����ش��ي��وع��ّي��ة  �ل�����ش��ني  وت��ع��ت��رب 
ج���زًء� ال ي��ت��ج��ز�أ م��ن �أر����ش��ي��ه��ا، حتى 
�أّن نظاًما مناف�ًشا يحكم �جلزيرة  لو 
ت�شتبعد  وال   .1949 �ل���ع���ام  م��ن��ذ 
�لع�شكري  �خل���ي���ار  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ك��ني 
الإعادة تايو�ن �إىل �شيادتها �إذ� �أعلنت 

�جلزيرة ��شتقاللها.
و��شنطن  فر�شت  �ل��ف��ائ��ت،  و�ل�شهر 
ع���ق���وب���ات م��ال��ي��ة حم�����ددة �الأه������د�ف 
�لدفاع  وز�رة  يف  �أ�شا�شية  وح��دة  على 
�ل�شينية هي “د�ئرة تطوير �ملعد�ت” 
�شر�ء  ب�شبب  �شيانغفو  يل  ومديرها 
ب��ك��ني ط����ائ����ر�ت م��ق��ات��ل��ة م���ن ط���ر�ز 
 2017 �و�خ��ر  )�شو-35(  �شوخوي 

�ألغت  و�الثنني،  �لبلدين.  بني  �أخري� 
�لدفاع  وزي�����ر  ب���ني  ل���ق���اء  و����ش��ن��ط��ن 
ونظريه  م��ات��ي�����س  ج��ي��م  �الأم����ريك����ي 
�ل�شيني وي فينغي، وذلك بعد �متناع 
بكني عن حتديد موعد لهذه �لزيارة، 
م�������ش���وؤول ع�شكري  �أف������اد  م���ا  ح�����ش��ب 

�أمريكي وكالة فر�ن�س بر�س.
زيارة  �أي�شا  �ل�شني  �ألغت  �أي��ام،  وقبل 
مقررة ل�شفينة حربية �أمريكية ملرفاأ 
يف ه��ون��غ ك��ون��غ ك��م��ا �أل��غ��ت ل��ق��اء بني 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة ونظريه  �ل��ب��ح��ري��ة  ق��ائ��د 

�الأمريكي.
كما نّددت �ل�شني قبل �أيام بالتحليق 
�مريكية  ل��ق��اذف��ات  “�ال�شتفز�زي” 
من ط��ر�ز بي-52 يف �ج��و�ء منطقة 
بحري  يف  ع��ل��ي��ه��ا  م���ت���ن���ازع  ب���ح���ري���ة 

�ل�شني �جلنوبي و�ل�شرقي.
وقد حلقت �لقاذفات �الأمريكية �لتي 
كانت تو�كبها مطارد�ت يابانية، فوق 
و�ليابان،  �ل�شني  بني  و�قعة  منطقة 

خارج �ملجال �جلوي �ل�شيني.
بوجود  �الأ���ش��ب��وع  ه���ذ�  ماتي�س  و�أق����ر 

وق����ال �مل��ح��ل��ل �ل��ع�����ش��ك��ري �ل����دويل يف 
لوكالة  تيموثي هيث  ر�ند”  “معهد 
بني  “�ملو�جهة  �إن  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س 
�ملدمرة �ل�شينية و�ملدمرة �الأمريكية 
يو �إ�س �إ�س ديكاتور هي �الأق��رب على 

�الإطالق حتى �الآن«.
يعك�س  “رمبا  �حل�������ادث  �أن  وت����اب����ع 
جزئيا �لتوتر�ت �ل�شينية �الأمريكية 
�ن����ه يعك�س  ي���ب���دو  ل��ك��ن  �مل����ت����ز�ي����دة. 
ب��ك��ني الختبار  م���ت���ز�ي���دة م���ن  رغ��ب��ة 
�ل�������ش���ني  ب�����ح�����ر  يف  �الم������ريك������ي������ني 

�جلنوبي«.
�حلادث،  على  بغ�شب  �ل�شني  وردت 
وقالت وز�رة �لدفاع �ل�شينية يف بيان 
يهدد   ... �الأم���ريك���ي���ة  “�ملالحة  �أن 
و�أمنها،  �ل�شني  �شيادة  خطري  ب�شكل 
�لعالقات  يف  ك��ب��ري�  ����ش���رر�  وي��ل��ح��ق 
�ملتحدة  و�ل������والي������ات  �ل�������ش���ني  ب����ني 
وج��ي�����ش��ي��ه��م��ا، ومي�����س ب�����ش��ك��ل خطري 

بال�شالم و�ال�شتقر�ر �الإقليميني«.
وي����اأت����ي �حل�������ادث ب���ع���د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
�ملتالحقة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �الأح����������د�ث 

�ل�شينية، وردت �ل�شني باعالن ر�شوم 
مليار   60 ع��ل��ى  ج���دي���دة  ج��م��رك��ي��ة 

دوالر من �ل�شلع �المريكية.
�لع�شكرية  �ل���ع���الق���ات  وت�����ده�����ورت 

�الأمريكية و�ل�شينية ب�شدة �شابقا.
وع����ل����ق �ل����ب����ل����د�ن م����وؤق����ت����ا �ل���ت���ب���ادل 

مبنظومة  م���رت���ب���ط���ة  وجت����ه����ي����ز�ت 
�ل��دف��اع �ل��رو���ش��ي��ة �مل�����ش��اّدة للطري�ن 

)��س-400( مطلع 2018.
فر�س  �المريكية  �الد�رة  �علنت  كما 
ر�شوم جمركية جديدة بقيمة 10% 
على 200 مليار دوالر من �لو�رد�ت 

لكنه  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني  توتر”  “نقاط 
�أبلغ �ل�شحافيني �أنه ال يرى “�الأمور 

ت�شوء«.
�أن �ل�������ش���ي���ادة ل��ه��ا يف  وت��ع��ت��رب ب��ك��ني 
تقريباً،  �جلنوبي  �ل�شني  بحر  كامل 
رغ����م �ن حت��ك��ي��م��ا دول���ي���ا ����ش���در عام 
و�إ�شافة  ل�شاحلها.  يكن  مل   2016
ماليزيا  ف��اإّن  وفيتنام  �لفيليبني  �إىل 
بال�شيادة  تطالب  وت��اي��و�ن  وب��رون��اي 
عليها  ت�شيطر  �أخ����رى  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 

بكني يف بحر �ل�شني.
وو�فق �جلي�شان �المريكي و�ل�شيني 
�شلوك  قو�عد  على   2014 �لعام  يف 
مل�شاعدة  �ل��ب��ح��ار،  يف  �مل��الح��ة  ب�����ش��اأن 

�لبحريتني على جتنب هكذ� وقائع.
مناورة  كانت  �إذ�  �لو��شح  غري  وم��ن 
�لقيادة  م���ن  ب��ط��ل��ب  ج�����اءت  �الأح������د 
قائد  م���ن  �أم  ب���ك���ني،  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
ل��ك��ن �حلو�فز  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة،  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ت��ب��ق��ى ع���ام���ال م��ه��م��ا يف 

�حلادث.
وقال هيث “مع ت�شاعد �لتوتر، تبدو 

�لع�شكري بينهما، مبا يف ذلك زيار�ت 
�ملر�فئ، بعد حادث ت�شادم بني طائر 
جت�ش�س �أمريكية من طارز �ي بي-3 
ني�شان/�إبريل  يف  �شينية  وم��ق��ات��ل��ة 
2001 قبالة �شو�حل جنوب �ل�شني، 

ما �أثار خالفات دبلوما�شية كبرية.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• كري�صتيان مكاريان

   يف ظ��ل ع��دم �ه��ت��م��ام دويل ك��ب��ري، ظ��ه��رت دولة 
��شمها.  غ�����رّيت  �ن  مب���ج���رد  �أوروب��������ا  يف  ج���دي���دة 
�ل�شمالية”،  مقدونيا  “جمهورية  عبارة  و�شيحتّل 
مقدونيا  ج��م��ه��وري��ة  م��ك��ان  ���ش��ك��وب��ي،  وعا�شمتها 
�لذي  �لوحيد  )�ال���ش��م  �ل�شابقة  �ليوغو�شالفية 
تعتمده �الأمم �ملتحدة حتى �الآن(: وقد تلقى هذ� 
�ال�شم مباركة ��شتفتاء ��شت�شاري، �ف�شى �إىل �أكرث 
من 90 باملائة نعم، رغم �نخفا�س معدل �مل�شاركة 

�لذي مل يتجاوز 36 فا�شل 6 باملائة.

�صجار كلمات اأم رهان حا�صم؟
   و�الم����ل، �أن ي��ك��ون ه���ذ� �ل��ت��ط��ّور خ��امت��ة لنز�ع 
�ذ  ع��ام��اً،  وع�شرين  �شبعة  د�م  �ل��ي��ون��ان،  م��ع  ثقيل 
ولد  �لتي  �الأر���س  مقدونيا،  كلمة  �ن  �أثينا  تعترب 
عليها �الإ�شكندر �الأكرب، يجب �أن تظل ح�شر� ��شم 

مقاطعتها �ل�شمالية. 
   ال ب��د �أن ن��رى يف م��ا ح��دث خ��ط��وة �أخ���رى بعد 
 17 �ليونان ومقدونيا يف  ُوّقع بني  �التفاق �لذي 
حرب  جم��رد  �مل�شالة  كانت  فهل   .2018 يونيو، 
ت�شميات وكلمات؟ يف �لو�قع، �لرهان �أكرب من ذلك 
بكثري: �نه جزء من �لنف�شية �جلماعية لل�شعوب، 
و�ل�شردية �لوطنية، و�لهوية �لتاريخية �لتي ُتوّلد 
�أن  فرن�شا  ك��ب��ار  م��ن  رج��ل  ��شتطاع  �إذ�  �الن��ت��م��اء. 
يقول عن عام 1789 �أن “�لثورة كتلة” )جورج 
�أوروب���ا ت�شّيد  �أم��ة يف  ك��ل دول���ة-  ف��اإن  كليمن�شو(، 
ا ككتلة، وكل و�حدة ُبنيت على �شردية – لي�س  �أي�شً
مهما �جلانب �الأ�شطوري فيها - ال ميكن �ل�شماح 
باخت�شار،  �ل��ظ��روف..  ح�شب  و�نهيارها  بتفتيتها 

�إنه مو�شوع م�شريي.
�نت�شار�  �ال���ش��ت��ف��ت��اء  ه���ذ�  ب��ال��ت��اأك��ي��د، ال مي��ث��ل     
ن�شبة  �رتفاع  �أن  حيث  �ملقدونية،  للحكومة  كبري� 
هذ�  على  بظاللها  تلقي  �لت�شويت  عن  �المتناع 
�لفوز. وباالإ�شافة �إىل ذلك، ال تز�ل هناك حاجة 
ثلثي  تتطلب  �لتي  �شكوبي،  ب��رمل��ان  م�شادقة  �إىل 
�الأ�شو�ت، وهي عملية يجب �أن تتم �أي�شا يف برملان 
�أثينا، حيث �لت�شويت غري م�شمون بعد. ويكفينا 
�لقول باأن �لنقا�س مل ينته، الأن ور�ء هذه �مل�شاعر 

�لداللية و�للغوية تختفي حتديات �أ�شا�شية. 
�ملثال، طالبت مقدونيا  �شبيل  �ليونان، على  �ن     
�أر�دت  �إذ�  ��شمها  بتغيري  �ل�شابقة  �ليوغو�شالفية 
�إىل �الحت����اد �الأوروب�����ي وح��ل��ف �شمال  �الن�����ش��م��ام 
�الأطل�شي.. و�إذ� مل يحدث ذلك، فاإنها �شت�شتخدم 

حق �لنق�س �شد م�شعاها.
من  �الق���رت�ب  �ن  هنا:  تكمن  برمتها  و�مل�شكلة     
وهذ�  منا�شبة،  لغة  يتطلب  �لناتو  وحلف  �أوروب���ا 
بل  �شكوبي،  يف  �لقوميني  ذوق  على  �طالقا  لي�س 
�أن  �إهانة. وكما لو  �ن ه��وؤالء يعتقدون �أن يف ذلك 
�خلرب �ل�شار عن �الن�شمام �إىل �ملنتدى �الأوروبي، 

ي�شتوجب دفع �شعره من �لهوية �لوطنية.

   ن��ف�����س �مل��ن��ط��ق ي�����ش��ود يف �ل���ي���ون���ان، يف �الجت����اه 
�ملعاك�س: يف �أثينا، ُيعترب، ب�شكل �شرعي، �أن �ن�شمام 
�إىل �الحتاد ال ميكن باملرة  “جمهورية �شكوبيه” 
يعود  �ل��ذي  �الغ��ري��ق  ُينجز على ح�شاب وط��ن  �ن 

تاريخه �إىل ما يقارب �لثالثة �آالف عام.
   وعرب بيعه �لع�شوية يف �الحتاد �الأوروبي مقابل 
تغيري �ال�شم لناخبيه، �نتزع رئي�س حكومة �شكوبيه 

�لت�شويت بنعم يف �ال�شتفتاء.

اأوروبا، درع ال�صعوب
   وُت�شتخدم �أوروبا، �لتي جتد �شعوبة يف �لدفاع عن 
حدودها �أو �شياغة رّد ناجع وفّعال ملوجات �لهجرة 
�لز�حفة من �جلنوب، ُت�شتخدم مرة �أخرى كفز�عة 
�حلركة  �شد  منخرطة  ت��ب��دو  الأن��ه��ا  لل�شياديني، 
�لطبيعية لل�شعوب، �أو تريد �إمالء ��شمائها. وهذ� 
�لتي  �ل�شابقة،  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ع  �لكبري  �ل��ف��ارق  ه��و 
ت�شكلت بخ�شو�شيتها، وقررتها �الأمم بحرية وفقا 

لتحوالتها �ل�شيا�شية �لد�خلية.
�أ�شماءها ثالث  �لربيطانية     لقد غ��ريت �جل��زر 
م���ر�ت يف ق��رن مل��ر�ع��اة ح��اج��ة �ل��وح��دة �لوطنية: 
�ملتحدة،  و�ململكة  �لعظمى  وبريطانيا  �إجن��ل��رت� 
�الأ�شكتلنديني  ب��ني  متا�شك  الإق��ام��ة  لندن  و�إر�دة 
و�الجنليز،  �ل�شماليني  و�الإيرلنديني  و�لويلزيني 
�أملانيا  و�ن��دجم��ت جمهورية  ب��و���ش��وح.     بّينة هنا 
�أثناء  �لدميقر�طية  �أملانيا  وجمهورية  �الحت��ادي��ة 
1990، بعد �شقوط  �أكتوبر   3 �إعادة �لتوحيد يف 

جد�ر برلني يف 9 نوفمرب 1989.
�لرو�شي ليخلف     وتبّنت رو�شيا تعريف �الحت��اد 
�أع��ل��ن ع��ن وف��ات��ه عام  �ل���ذي  �ل�شوفياتي،  �الحت���اد 
نف�شها  �لت�شيكية  �جل��م��ه��وري��ة  و���ش��م��ت   .1991
على  �شلوفاكيا،  عن  �نف�شالها  خالل  �ال�شم  بهذ� 
�أن مفهوم ت�شيكو�شلوفاكيا قد مت �شياغته  �أ�شا�س 
يف جانب منه من �خلارج من قبل �لقوى �ملنت�شرة 
�قليم  د�رين،  يف  �ال�شتقالل  )�أُع��ل��ن   1918 ع��ام 
جريمان  �شان  معاهدة  ثم   ،1918 �أكتوبر  ف��وج، 

�أون الي، �شبتمرب 1919(. 
ت��ل��ى مملكة  ف��ه��و م�شطلح  ي��وغ��و���ش��الف��ي��ا،  �م���ا     
�ل�شرب و�لكرو�ت و�ل�شلوفينيني، ومت �إعالنها عام 
�مللك  ط��رف  من  �لوطنية  للوحدة  ك���اأد�ة   1929
�ألك�شندر �الأول، حر�شا منه على و�شع حد للعنف 
�ل�شربي  �غ��ت��ي��ال  ومت  �مل��ج��م��وع��ات؛  خمتلف  ب��ني 
عام  ك��رو�ت��ي،  �نف�شايل  قبل  م��ن  �الأول  �ألك�شندر 
م��ا ح��دث يف  ن��ع��رف  ون��ح��ن  1934 يف مر�شيليا، 

�لنهاية لال�شم �لذي �عتمده.
   و�أخرًي�، �ختارت جمهورية �ملجر، �لتي �أ�شبحت 
��شمها  2012، تغيري  1 يناير  هنغاريا فقط، يف 

هذ� مبنح فيكتور �أوربان �ل�شلطة. 
  وي�شتمر �جلدل: ماذ� عن و�شع ��شكتلند�، بعد �أن 
يتج�شد �لربيك�شيت، �أو ما ميكن �أن ينبلج يف يوم 

ما من كاتالونيا ..
ترجمة خرية �ل�شيباين

مقدونيا: كيف جنيد ت�صمية دولة...؟

•  رئي�س حترير جملة الك�شربي�س �لفرن�شية وموؤلف كتاب “�لوجه �خلفي للتاريخ” 
و”�ل�شرية �لذ�تية ملرمي �لعذر�ء«. 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287590     بتاريخ :  2018/2/19
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�شم: �بريل �إيى تي نات�شر ��س. �ل.
– 08401 غر�نولرز، بر�شلونة؛  �إيه  �إندوتريال بال دي باالو، 2، كايل بالوتوردير�، 26؛  وعنو�نه: بوليغونو 

��شبانيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

م�شتح�شر�ت  �ملكياج؛  ؛  باجلمال  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �لعطور؛  �لتجميل؛  م�شتح�شر�ت  �لتو�ليت؛  م��و�د 
�ل�شعر؛  ت�شذيب  م�شتح�شر�ت  للعرق؛  وم�شاد  �لكريهة  �لرو�ئح  الإز�ل��ة  �لهالمية  و�مل��و�د  �ل�شابون  �ملكياج؛ 

مزيالت �ل�شعر وم�شتح�شر�ت �حلالقة؛ طالء �أظافر؛ م�شتح�شر�ت �ل�شعر ومعاجلته. 
�لو�ق�عة بالفئة: 3
و�شف �لعالمة :   

�لكلمات ABRIL ET NATURE  باالأحرف �لالتينية 
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

اإعلن جتديد 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة بالرق�م : 118801
با�شم : �أ�شامر هولدنغ �يه جي

عنو�نه : �ونرتتالهام �شرت��شه 2، 4694 �أولزدورف ، �لنم�شا
يف �لفئة: 19

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء 
�حلم��اية يف :   2018/8/31

وفقاً  �شنو�ت  ع�شر  منها  كل  متتالية  �أخ��رى  ملدد  �حلماية  جتديد  ويجوز  هذ� 
�لقانون �الحت��ادي رقم  باملادة )19( من  �ملن�شو�س عليها  لالأو�شاع و�ل�شروط 

1992/37 �ل�شادر يف �شاأن �لعالمات �لتجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعلن جتديد 
يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم : 118337      
با�ش��م: �ت�س بي �شي �نكوربوريتد

وعنو�نه: �ت�س بي �شي �نكوربوريتد �شنرت ، 548 ميند�نو �فينيو كور. كويرينو هايو�ي ، 
نوفالي�ش�س ، كويزون �شيتي ، �لفلبني 

�لو�ق�عة بالفئة: 3
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف :   2018/8/24
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �الحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288869     بتاريخ :  2018/3/12
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شم: �أرجيال كيمربليتو دو بر�زيل �إندو�شرتيا �ل تي دي �يه – �إي بي بي 
وعنو�نه:    �أيه يف. �أجننهريو� �أرماندو دي �أرود� بريير�، رقم 308، �شاال 8 - بايرو دو جاباكو�ر� – �شي �ي بي 

04308-000، �شاو باولو – �أ�س بي، بر�زيل  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

م�شتح�شر�ت تبي�س �الأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛  
�لطبية، غ�شول  �لغايات  �لطبية؛ عطور، وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل لغري  �لغايات  �شابون لغري 
)لو�شن( لل�شعر لغري �لغايات �لطبية ؛ منظفات �أ�شنان لغري �لغايات �لطبية؛ كرميات للوجه لغري �لغايات 
�ل�شعر؛  وتغذية  لرتطيب  كرميات  �لتق�شري؛  كرميات  لل�شعر؛  )لو�شن(  وغ�شول  لل�شعر  �شامبو  �لطبية؛ 

م�شتح�شر�ت �لتجميل للعناية بالب�شرة؛ وكرميات للج�شم.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

ور�شم  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  ب���االأح���رف   brazilian Kimberlite clay �ل��ك��ل��م��ات      : �ل��ع��الم��ة  و���ش��ف 
�لكلمات  لالأ�شفل.  متجه  ور�أ���ش��ه  �الأع��ل��ى  يف  وقاعدته  و�لبني  �لربتقايل  باللون  �ملثلث  ب��ان  وومتيز  ملثلث. 
و�لبني  �لربتقايل  وباللونني  �لبع�س  بع�شها  حت��ت  مكتوبة   brazilian Kimberlite clay

بطريقة مميزة كما يف �ل�شكل �عاله 
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286640     بتاريخ :  2018/1/29
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�ش��م :    �شاو الي �شينغ
وعنو�نه: 9 �يه، جينغروجن ، جينغفو بيلدنغ ، فوتيان دي�شرتيكت ، �شينزهن �شيتي ، غو�ندونغ بروفين�س ، 

جمهورية �ل�شني �ل�شعبية .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

)َلي�شتنْ  جلدية  �أ�شرطة   ، جيِب  حَم��اِف��ظ   ، حَمافظ   ، �جللِد  حقائب   ، �مل�شتند�ت  حلمل  �شغرية  �حلقائب 
ناديق لل�شفر، �شنط  للبا�ِس(، حقائب يدوية ، حقائب �شغرية تتكون من ن�شفيني مت�شاويني ، حقائب و�شَ
ناديق )�أمتعة( ، حقائب من �جللِد حلفظ �الأدو�ت ، �شنط مدر�شية ، ظروف من �جللِد للتغليف . �جللِد ، �شَ

�لو�ق�عة بالفئة: 18
و�شف �لعالمة :  �لكلمة DISSONA بطريقة كتابة مميزة بتباعد �الأحرف مب�شافات حمددة .

�ال�ش��رت�طات: 0………  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288222     بتاريخ :  2018/3/1
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  2017/9/11

با�ش��م: �رثوفيك�س ��س.�ر.�ل.
وعنو�نه:    فيا ديل نازيوين، 9، 37012 بو�شولنغو )يف �ر(، �يطاليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أجهزة و�أدو�ت جر�حية وطبية وطب �أ�شنان وبيطرية، �أطر�ف وعيون و�أ�شنان �إ�شطناعية، �أدو�ت 

جتبري، مو�د خياطة �أو درز �جلروح.
�لو�ق�عة بالفئة: 10

و�شف �لعالمة : �لكلمات G-BEAM باالأحرف �لالتينية 
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288868     بتاريخ :  2018/3/12
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شم: �أرجيال كيمربليتو دو بر�زيل �إندو�شرتيا �ل تي دي �يه – �إي بي بي 
وعنو�نه:    �أيه يف. �أجننهريو� �أرماندو دي �أرود� بريير�، رقم 308، �شاال 8 - بايرو دو جاباكو�ر� – �شي �ي بي 

04308-000، �شاو باولو – �أ�س بي، بر�زيل  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

م�شتح�شر�ت تبي�س �الأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س، م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛  
�لطبية، غ�شول  �لغايات  �لطبية؛ عطور، وزيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل لغري  �لغايات  �شابون لغري 
)لو�شن( لل�شعر لغري �لغايات �لطبية ؛ منظفات �أ�شنان لغري �لغايات �لطبية؛ كرميات للوجه لغري �لغايات 
�ل�شعر؛  وتغذية  لرتطيب  كرميات  �لتق�شري؛  كرميات  لل�شعر؛  )لو�شن(  وغ�شول  لل�شعر  �شامبو  �لطبية؛ 

م�شتح�شر�ت �لتجميل للعناية بالب�شرة؛ وكرميات للج�شم.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

I مكتوب  �حل��رف  بان  وتتميز  �لذهبي.  باللون  �لالتينية  باالأحرف   KION �لكلمة      : �لعالمة  و�شف 
بطريقة هند�شية مميزة كما يف �ل�شكل �عاله.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287940     بتاريخ :  2018/2/25
تاريخ �إيد�ع �الأولوية       / /   

با�شم :    حممد حمبوب عامل عبد �لعزيز
وعنو�نه: �س ب 90812 – دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت  �لتجميل ؛ غ�شول  �ل�شابون ؛ م�شتح�شر�ت  ؛  �لزيوت �لعطرية  ؛  �لبخور  ؛  �لعطور 
معاجني  ؛  و�لك�شط  �لبقع  و�إز�ل��ة  و�ل�شقل  �لتنظيف  م�شتح�شر�ت  ؛  �لغ�شيل  م��و�د  من  وغريها  �لتبيي�س 

�الأ�شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة :  �لكلمات m COLLECTION  باالأحرف �لالتينية باللونني �الأبي�س و�الأ�شود .
�ال�ش��رت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289175     بتاريخ :  2018/3/18
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شم: �شيلون ب�شكيت�س ليمتد
وعنو�نه: �س. ب 03، هاى ليفل رود، ماكومبور�، بانيبيتيا، �شرييالنكا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�الأ���ش��م��اك  �للحوم 
�لزيوت  ومنتجات �حلليب،  و�حلليب  �لبي�س  بال�شكر،  وفو�كه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 
و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل؛ فول �شويا حمفوظ للطعام؛ حليب �ل�شويا )بديل �حلليب(؛ زيوت فول �ل�شويا 

لالأكل.
�لو�ق�عة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة :    �لكلمات CBL LANKASOY باالأحرف �لالتينية د�خل ر�شم م�شتطيل باللون 
�الأحمر . �لكلمات CBL  باللون �الأحمر و LANKASOY بالونني �الأ�شود و�الأحمر كما يف �ل�شكل

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287589     بتاريخ :  2018/2/19
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /
با�شم: �شيلون ب�شكيت�س ليمتد

وعنو�نه: �س. ب 03، هاى ليفل رود، ماكومبور�، بانيبيتيا، �شرييالنكا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ال�شطناعية؛ �الأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ �ل�شكر؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �الأ�شود؛ �خلمرية 

وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات ) �لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعالمة :   �لكلمات CBL Munchee باالأحرف �لالتينية د�خل ر�شم بي بي�شاوي باللون �الأحمر 
   Munchee باللون �الأ�شفر وحتتها �لكلمة  CBLوحوله ن�شف قو�س باللون �لرمادي؛ ود�خله �لكلمات

بالون �الأبي�س ؛ فوق �لر�شم �لبي�شاوي ر�شم تخطيطي ي�شبه �لبناء .
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287953     بتاريخ :  2018/2/25
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�شم: دوبات، ��س. �يه.
وعنو�نه: �شي/ �شارلز روبرت د�روين 34-36 )بارك تكنولوجيكو(؛ 46980 باترينا )فالين�شيا(؛ 

��شبانيا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س
�لو�ق�عة بالفئة: 25

و�شف �لعالمة : �لكلمة COOLWAY  باالأحرف �لالتينية بطريقة كتابة مميزة، وفيها 
�حلرفني OO مكتوبان يف �شكل د�ئرة ومربع. فوق �لكلمة ر�شم لد�ئرة ومربع باللون �الأ�شود .

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287693     بتاريخ :  2018/2/20
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�شم: حممد �أمني حممود �ملحاميد
وعنو�نه:    �س ب 81450 دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�شجائر ؛ �لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب ؛ والعات �ملدخنني ؛ �شيجار

�لو�ق�عة بالفئة: 34
و�شف �لعالمة : كلمة CR7 باالأحرف �لالتينية 

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288367     بتاريخ :  2018/3/5
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�ش��م:   جياجن�شو نيو�أم�شتار باكينج ما�شيرني كو.، ليمتد
وعنو�نه: �ي�شت �ك�شينجينج رود، زهانغجياغانغ �كنوميك ديفيلومبنت زون )ثاوث(، جياجن�شو ، �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :   
�آالت وعدد �آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة 
�آالت  �لبي�س؛  تفقي�س  �أجهزة  باليد(،  يد�ر  ما  )عد�  زر�عية  �لربية(، معد�ت  للمركبات  منها  كان  ما  )عد� 

بيع �أوتوماتية.
�لو�ق�عة بالفئة: 7

و�شف �لعالمة: �لكلمة  Newamstar باالأحرف �لالتينية 
�ال�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
�لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   208471      بتاريخ :  2014/3/25
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: �ل بي �شي دفلومبنت كوربري�شن       
وعنو�نه: �ل بي �شي هاجنر، جرن�ل �فيي�شن �شنرت، دوم�شتك �يربورت، با�شاي �شتي، �لفلبني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :   �خلدمات �ملالية مبا يف ذلك خدمات �لتحويل �لنقدي ، 
خدمات حتويل �الأمو�ل �لكرتونياً، خدمات دفع �لفو�تري . 

�لو�ق�عة بالفئة: 36
capital letters باللون �الأبي�س على  LBC بالالتينية باالأحرف �لكبرية  و�شف �لعالمة: �الأحرف 

خلفية م�شتطيل �أحمر. 
�ال�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
�لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   208469      بتاريخ :  2014/3/25
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: �ل بي �شي دفلومبنت كوربري�شن       
وعنو�نه: �ل بي �شي هاجنر، جرن�ل �فيي�شن �شنرت، دوم�شتك �يربورت، با�شاي �شتي، �لفلبني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :   �خلدمات �ملالية مبا يف ذلك خدمات �لتحويل �لنقدي ، 
خدمات حتويل �الأمو�ل �لكرتونياً، خدمات دفع �لفو�تري ..  

�لو�ق�عة بالفئة: 36
capital letters باللون �الأبي�س على  LBC بالالتينية باالأحرف �لكبرية  و�شف �لعالمة: �الأحرف 
TEAM بالالتينية باالأحرف �لكبرية  خلفية ر�شم هند�شي باللون �الأحمر . فوق �الأحرف LBC �لكلمة 
 !HARI NG PADALA لكلمات� LBC حتت �الأحرف �الأبي�س.   باللون   capital letters
�الأحمر مائلني بطريقة مميزة وينتهي �خلطني  باللون  �الأ�شود على خلفية بي�شاء وحتتها خطني  باللون 

جتاه �لي�شار بطريقة متقطعة يف �شكل مربعات �شغرية
�ال�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
�لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :   208473      بتاريخ :  2014/3/25
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: �ل بي �شي دفلومبنت كوربري�شن       
وعنو�نه: �ل بي �شي هاجنر، جرن�ل �فيي�شن �شنرت، دوم�شتك �يربورت، با�شاي �شتي، �لفلبني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :   �خلدمات �ملالية مبا يف ذلك خدمات �لتحويل �لنقدي ، 
خدمات حتويل �الأمو�ل �لكرتونياً، خدمات دفع �لفو�تري ..  

�لو�ق�عة بالفئة: 36
capital letters باللون �الأبي�س على  LBC بالالتينية باالأحرف �لكبرية  و�شف �لعالمة: �الأحرف 
ور�أ�شه  لالأعلى  �ملثلث  قاعدة  �الأحمر  باللون  ملثلث  ر�شم  به  �الأحمر يحيط  باللون  د�ئ��ري  �شبه  ر�شم  خلفية 

لالأ�شفل
�ال�شرت�طات: 0

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286774     بتاريخ :  2018/1/31
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�شم: �شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه: �س ب 123374 – دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أو  �ملباريات  تنظيم  م�شابقات �جلمال؛  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  و�الأن�شطة  �لتدريب  �لرتفيه،  خدمات 
�ملناف�شات )للتعليم �أو �لرتفيه(؛ خدمات �لنو�دي )للرتفيه �أو �لتعليم(؛ خدمات �لنو�دي �ل�شحية )خدمات 
تدريب �لياقة �لبدنية و�حلفاظ على �ل�شحة(؛ خدمات �لنو�دي �لليلية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�شرحية؛ 
تنظيم �ملباريات �لريا�شية؛ �لتدريب �لريا�شي؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ 

تنظيم و�إد�رة ور�شات �لعمل )تدريب(.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

�لذهبي  باللون  �ل�شغرية   �لالتينية  باالأحرف   soho garden festival �لكلمات   : �لعالمة  و�شف 
على خلفية زرقاء. 

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288427     بتاريخ :  2018/3/6
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�شم: �شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه: �س ب 123374 – دبي – �المار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات مكاتب تاأمني �الإقامة )�لفنادق و�لُنزل(؛ خدمات تاأجري �أماكن �الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات حجز �أماكن 
�الإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لنزل؛ خدمات �ملقاهي؛ خدمات �لكافترييات؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
�ل�شغرية  �لفنادق  خدمات  �لفنادق؛  خدمات  �لفنادق؛  يف  �حلجز  خدمات  �ل�شياح؛  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  خدمات 
�ملطاعم؛  خدمات  �لزجاجية؛  و�الأو�ين  �مل��و�ئ��د  وبيا�شات  و�مل��و�ئ��د  �لكر��شي  تاأجري  خدمات  )�مل��وت��ي��الت(؛ 
خدمات مطاعم �خلدمة �لذ�تية؛ خدمات مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة؛ خدمات تاأجري �خليم؛ خدمات 

ُدور �حل�شانة �لنهارية؛ خدمات توفري ت�شهيالت �أر��شي �ملخيمات.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

على خلفية  �لذهبي  باللون  �ل�شغرية   �لالتينية  باالأحرف   soho resorts �لكلمات   : �لعالمة  و�شف 
زرقاء .

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287184     بتاريخ :  2018/2/12
تاريخ �إيد�ع �الأولوية 5/ �كتوبر/2017

با�شم :    جورج لو�شمان
وعنو�نه: جان-بول-ريت�شرت-�شرت. 21؛ 81369 ميونخ، �أملانيا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لتبغ و�أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب ؛ غاليني تبغ

�لو�ق�عة بالفئة: 34
و�شف �لعالمة :  �لكلمات SWEET SMOKE باالأحرف �لالتينية و�شط خطني �فقيني 
ويف �العلى ر�شم لد�ئرة منت�شفها �قو��س بي�شاء وحتتها خط �فقي مقطوع يف �ملنت�شف مع نق�س 

يف �لو�شط
�ال�ش��رت�طات: 0………  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288999     بتاريخ :  2018/3/14
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:    /    /

با�ش��م :    لويجي دي جريوالمو مالدير�
وعنو�نه:        كايل �ند�شرتيال ؛ �ير� تر�ن�شفري�شال ؛ لوما�س دي �وركيا ؛ كريز�ل  ؛ لو�س تيكي�س 5 بي بي  

، �يدو. مري�ند� . فنزويال .
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

؛  و�لتلميع  �لتنظيف  ؛ م�شتح�شر�ت  �لغ�شيل  �مل�شتعملة يف  �الأخ��ري  و�مل�شتح�شر�ت  �لتبيي�س  م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت �لك�شط و�حلك ؛ �ل�شابون ؛ �لعطور ؛ �لزيوت �لعطرية ؛ م�شتح�شر�ت �لتجميل ؛ لو�شنات 

�ل�شعر ؛ معاجني �ال�شنان .
�لو�ق�عة بالفئة: 03

و�شف �لعالمة :  �لكلمات THERMO FIVE   باالأحرف �لالتينية
�ال�ش��رت�طات: 0………  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  4  اأكتوبر 2018 العدد 12444



اخلميس  4   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12444  
Thursday   4   October   2018  -  Issue No   12444

19191917

الفجر الريا�ضي

•• راأ�ش اخليمة - الفجر  

�لثقايف  �الإم������������ار�ت  ن�������ادي  ع���ق���د 
�ل���ري���ا����ش���ي ج��ل�����ش��ة ع�����ش��ف ذهني 
��شرت�تيجيته  و���ش��ع  ور����س  و�أوىل 
مب���������ش����ارك����ة ع�������دد م������ن �جل����ه����ات 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة يف �الإم����ارة 
�ل�شم�شي  ح�شن  حممود  بح�شور 
�ل����ن����ادي،  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
رئي�س  �لعو�شي  ��شماعيل  حممد 
 ، �ل��ق��دم  ك��رة  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
ع��م��ر حم��م��د �مل��زك��ي ن��ائ��ب رئي�س 
 ، �ل��ق��دم  ك��رة  �شركة  �إد�رة  جمل�س 
و�ل�شركة  �الإد�رة  جمل�س  و�أع�شاء 
�لزعابي،  �ل�����ش��وي��ل��ح  ���ش��ال��ح  ع��م��ر 
علي  فاطمة   ، ناجي  حممد  ناجي 
�لثقافية  �للجنة  و�أع�شاء  �ملعمري 
كذلك  وح�������ش���ر  و�الج���ت���م���اع���ي���ة، 
�لور�شة 25 �شيف مثلو� 12 جهة 
خمتلفة من جهات �الإمارة وهم:  

ن�����������ادي �الإم���������������������ار�ت، �جل����ام����ع����ة 
�خليمة  ر�أ���س  موؤ�ش�شة  �الأمريكية، 
للقر�آن �لكرمي، �حتاد كتاب و�أدباء 
�الإمار�ت، �شحيفة �لبيان ، موؤ�ش�شة 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي لالأبحاث 
ر�أ�س  �ق��ت�����ش��ادي��ة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�خليمة، �إذ�عة ر�أ�س �خليمة، مركز 
�جلزيرة للغو�س، �لنادي �لعلمي ، 

د�ئرة �ملتاحف و�الآثار.

فاطمة  �الأ���ش��ت��اذة  �جلل�شة  و�أد�رت 
ثالثة  حت�����ت  وك�����ان�����ت  �مل����ع����م����ري 
�لريا�شي،  �مل���ح���ور  وه����ي  حم�����اور 
و�ملحور  و�لت�شويق  �لرعاية  حمور 
عن  �جلل�شة  ومتخ�شت  �ل��ث��ق��ايف، 
�ملحور  ح��ول  �لتو�شيات  م��ن  ع��دد 
متنوعة  رح����الت  ت��ن��ف��ي��ذ  �ل��ث��ق��ايف 
�ملجاالت و �الأه��د�ف د�خل و خارج 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���دول���ة 
�للوفر   ( �مل���ت���اح���ف  م��ث��ل  �مل��ع��ن��ي��ة 
و�جلامعة  �ل��ع��ل��م��ي(  �الحت�������اد،  و 
بدورها  ت��ن��ظ��م  �ل��ت��ي  �الأم��ري��ك��ي��ة 
و�لتعاون  للطالب،  دولية  رح��الت 

تنظيم  يف  �ل�����ش��ي��اح��ة  ه��ي��ئ��ة  م����ع 
رحالت د�خل �إمارة ر�أ�س �خليمة ، 
وتفعيل �لفائدة من �لرحالت من 
خالل كتابة كل م�شارك يف �لرحلة 
لتقرير يوثق فيه ما قام به يف هذه 

�لرحلة.
تفعيل  ك���ذل���ك  �ل��ت��و���ش��ي��ات  وم����ن 
�ل�شر�كة مع وز�رة �ل�شباب لتفعيل 
�لرحالت �ملتبادلة، و�حت�شان نادي 
�لتي  �جلامعات  لبطولة  �الم��ار�ت 
تنفذها �جلامعة �الأمريكية �شنويا 

يف حرمها �جلامعي 
�لتي  للمهرجات  �لالعبني  زي���ارة 

ر�أ�س  يف  �جل��ه��ات  خمتلف  تنظمها 
�لفنون  م��ه��رج��ان   ( مثل  �خليمة 
موؤ�ش�شة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �ل��ب�����ش��ري��ة( 
�����ش����ع����ود �ل���ق���ا����ش���م���ي ل����ل����در������ش����ات 
و�الأب������ح������اث �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة يف 
�لفنون  على  تدريب  ور���س  تنظيم 
تنظمها  �أن�شطة  و  �أع��م��ال  ور���س  و 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م����ع  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
و�إقامة  وغريها  ماكدونالدز  مثل 
معر�س م�شرتك ملخرجات �لنادي 
وعمل  �الم�����ار�ت  ن���ادي  يف  �لعلمي 
�لنادي  نقا�شية بني العبي  حلقات 

و�ملخرتعني 

�ل��ت��ع��اون م���ع �حت����اد ك��ت��اب و�أدب�����اء 
حلقات  ت���ن���ظ���ي���م  يف  �الم��������������ار�ت 
وعمل  لالعبني  وقر�ئية  نقا�شية 
يعر�س  �الن������رتن������ت  يف  م�����دون�����ة 
�الإبد�عية  �أعمالهم  �لطلبة  فيها 
و�الأدبية وتفعيل م�شابقات �لقر�ءة 

و�لتلخي�س بني منت�شبي �لنادي

املحور الريا�صي 
عمل مهرجان ريا�شي يف �أحد �أ�شهر 

�ل�شتاء و�الحتفاء بالالعبني.
ت��ق��دي��ر �ل������رو�د �ل��ري��ا���ش��ي��ني من 
�أف��الم وثائقية تعرف  خ��الل عمل 
ب��ه��م وع��م��ل خ��ا���س ب�����ش��رية العبي 
�إن�شاء جمل�س  �لنادي منذ ن�شاأته ، 
�ملوؤ�ش�شني و�لذي يجتمع فيه رو�د 
�لعمل �لريا�شي يف �لنادي ملناق�شة 
�أمورهم �لريا�شية ، �طالق ��شماء 
بع�س  على  �ل��ن��ادي  يف  �لعمل  رو�د 
و�شع   ، �ل����ن����ادي  د�خ�����ل  �ل���ق���اع���ات 
لوحة كبرية يف باحة �لنادي حتمل 
�ل�شابقني  �ل�����رو�د  و�أ���ش��م��اء  ���ش��ور 
�لرتكيز على دعم �لريا�شيني من 
�أ�شحاب �لهمم من خالل �لرب�مج 

�لت�شويقية للنادي.

حمور الرعاية و الت�صويق 
و�شع �إعالنات �لرعاة على قم�شان 

�لالعبني وعلى جدر�ن �لنادي 

ت�شكيل �شفر�ء نادي �المار�ت وهم 
�لالعبني و�لتو��شل مع مد�ر�شهم 
ب���اع���ت���ب���اره���م ����ش���ف���ر�ء ل���ل���ن���ادي يف 

�ملدر�شة ، و��شت�شافة �أحد م�شاهري 
�لت�شجيع من دول جمل�س �لتعاون 

�أو �لدول �لعربية 

وت����������وف����������ري ح����������اف����������الت جل�������ذب 
�لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  �جلمهوروعدد 

ت�شتقطب �جلمهور.

�لدويل  �خل��ا���س  لالأوملبياد  �لتنفيذي  �ملكتب  �جتماعات  مو��شلة  م��ع 
�أكتوبر   5 ي���وم  ح��ت��ى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  و����ش��ن��ط��ن  �الأم��ري��ك��ي��ة  بالعا�شمة 
مب�شاركة �ملهند�س �مين عبد �لوهاب �لرئي�س �الإقليمي وروؤ�شاء مناطق 
�لعامل �ل�شبع، وتاأتى �أهمية �الجتماعات  باأنها تاأتى عقب �حتفال �لعامل 
لعامها  �ل���دوىل  �خل��ا���س  �الومل��ب��ي��اد  ح��رك��ة  و�ك��ت��م��ال  �لذهبى  باليوبيل 
�أكرب  عمر  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  وب��د�ي��ة   ،)201-1968  ( �خلم�شني 
مائدة  على  تطرح  ، حيث  فكريا  باملعاقني  معنية  عاملية  �أن�شانية  حركة 
 ،2019 باأبوظبى  �لعاملية  بااللعاب  �لعامل  دول  �الجتماعات م�شاركات 
و�لتى من �ملنتظر �أن ت�شهد �أكرب م�شاركة على �أمتد�د �ل�14 �لعابا عاملية 
�أرب��ع �شنو�ت ، وفى  �أقيمت من قبل ، و مبعدل �لعابا عاملية �شيفية كل 

�لعام �لذى ي�شبق دورة �اللعاب �الوملبية. 
وتقام �الألعاب �لعاملية حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أبوظبى نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة فى �لفرتة من  وىل عهد 
 7000 ميثلهم  دولة   174 م�شاركة  وت�شهد  مار�س   21 وحتى   14
العب والعبة، وما يقرب من 10 �الف م�شارك ي�شاركون فى 22 ريا�شة 

�أوملبية 
تز�ل  باأنه ال  2017 قد ك�شف   ب��اأن تقرير عام  �القليمى  �لرئي�س  �ملح 
، وفى  �ملرتبة �الأوىل  ت��اأت��ي يف  �ل��ق��وى ه��ي �الأك���رث �شعبية  حيث  �أل��ع��اب 
�أوروبا  يف  �شعبية  �الأك��رث  �لريا�شة  هي  �لقدم  كرة  �لعامل  حول  �ملناطق 
�ألعاب   ، �أكرث �شعبية على م�شتوى �لعامل،ففي �لريا�شة �ملوحدة  وثاين 

�لقوى وكرة �لقدم هما �الأكرث �شعبية �أي�شا .
عدد  �شول  لقد  �ل��وه��اب  عبد  ق��ال  �مل��وح��دة  �لريا�شات  فى  �لتو�شع  عن 
 761864 �ل��ع��دد   ه��ذ�  وي�شمل  ���ش��ري��ك،  مليون  6و1  �إىل  �ل�����ش��رك��اء 
ريا�شًيا من ذوي �الإعاقات �لفكرية   و 872 303 من �ل�شركاء ، وبلغت 
�الآن يف  �ملوحدة حتدث  �لريا�شة  2016،و�أن   17 % منذ عام  �لزيادة 
�أكرث من %96 من بر�مج �الأوملبياد �خلا�س حول �لعامل ، و هناك زيادة 
ترت�وح  �ل��ذي��ن  �لريا�شيني  �ل�شباب  زمالئهم  ع��دد  يف   100% ت��ق��ارب 
�آ�شيا  �لتو�شع يف منطقة  �أك��رب  ح��دث  وق��د   ، 8-25�شنة   بني  �أعمارهم 
50 % تقريبا،وب�شكل عام   و�ملحيط �لهادئ ، و�لتي �شهدت زيادة بن�شبة 
منت �مل�شاركة يف �لريا�شات �ملوحدة ب�شكل كبري خالل �ل�شنو�ت �لع�شر 
�ل��ف العب    150 �شوى  يكن هناك  ،حيث مل   2007 ع��ام  �ملا�شية يف 

موحد - و 58 �لف  �شريك موحد.
العبا والعبة ��شتفادو� من �لك�شف �ل�شحي  مليون  1ر2 

�أبرز  يعد  و�ل���ذى  �لالعبني  على  �ل�شحي  �لك�شف  لربنامج  وبالن�شبة 
  2017 عام  ففي   : �القليمي  �لرئي�س  قال  �خلا�س  �الوملبياد  مبادر�ت 
جرى �لك�شف �ل�شحى على  195471 يف جميع �أنحاء �لعامل.، و كان 
�ل�شحى  �لك�شف  برنامج  ب��دء  ك�شفا  منذ  2.1 مليون  �أك��رث من  هناك 
يف عام 1997، و تم تدريب �أكرث من  240 �لف0 طبيب فى خمتلف 
للربنامج  فعاليات  دول��ة   135 م��ن  �أك��رث  عقدت  وق��د   ، �لتخ�ش�شات  
 51 18 من بر�جما على �ملجتمعات  �ل�شحيه و  �ل�شحى ، وقد طبق  
�لعاملني يف جمال  م��ن   33130 وه��ن��اك   ، �لطريق  ف��ى  �آخ��ر  برنامج 

�لرعاية �ل�شحية.

نادي الإمارات ينظم جل�صة ع�صف ذهني  مب�صاركة 
اجلهات احلكومية واخلا�صة

اجتماعات املكتب التنفيذي للأوملبياد اخلا�ش الدويل تتوا�صل يف وا�صنطن

األعاب القوى وكرة القدم الأكرث �صعبية ومليوين لعب مت توقيع الك�صف ال�صحي عليهم

�صرط��ة اأبوظب���ي ت�ص���ارك يف �صب���اق 
املح����ام��ل ال�صراعي���ة 2018

�لت�شامح”  “ملتقى  مب��ب��ادرة  �أب��وظ��ب��ي  �شاركت �شرطة 
�إح����دى م���ب���ادر�ت ع���ام ز�ي����د يف ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ب��اق �ملحامل 

�ل�شر�عية 2108  بقرية �لرت�ث يف �بوظبي.
بقطاع  �الجتماعي،  �لدعم  مر�كز  �إد�رة  �ملبادرة،   ونفذت 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  مببادئ  بهدف �لتعريف  �ملجتمع  �أم��ن 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه » ، لتعزيز قيم 

�العتد�ل و�لعي�س �الإن�شاين �مل�شرتك.

�إد�رة مر�كز  م��دي��ر  �ل���ب���ادي  ���ش��امل  ع��ل��ي  �ل��ع��م��ي��د  و�أك�����د 
�لدعم �الجتماعي حر�س �شرطة �بوظبي على �لتعريف 
كونها  �الإم���ار�ت  لدولة  �ملتميزة  �حل�شارية  باملكت�شبات  
و�لتعددية  و�الأم�����ان،  و�ل�����ش��ل��م،  �لت�شامح  لقيم  حا�شنة 

�لثقافية.
بقطاع  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  مديرية  �ل�شباق   يف  و �شارك 
وق�شم  �لطبية،  �خلدمات  ومديرية   ، �ملركزية  �لعمليات 

و�ملوروث �ل�شرطي بقطاع �ملالية و�خلدمات، بالتعاون مع 
�ل�شركاء.  

قيم  “وغر�س  ز�ي���د  »ع���ام  م��ع  �ن�����ش��ج��ام��اً  �مللتقى   وي��اأت��ي 
�لتعاي�س �ل�شلمي يف نفو�س جميع �أفر�د �ملجتمع، وتر�شيخ 
و�ل�شلم  و�لت�شامح  �ملجتمع  يف  و�الإيجابية  �ل�شعادة  قيم 
�الأجهزة  بني  م�شرتكة  م�شوؤولية  �الأم��ن  كون  �ملجتمعي، 

�الأمنية و�أفر�د �ملجتمع مو�طنني ومقيمني.
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�الأجانب  �ملحرتفني  �لالعبني  �لذيد عقد  نادي  �أكمل 
�مل��و���ش��م �ل���ك���روي ب��ن��ادي �ل��ذي��د ب��ع��د ����ش��ت��ك��م��ال �أور�ق 
�فريقيا  �شمال  �مازولو  برو من  �لدين  كمال  �لالعب 
مع  ف��رن�����ش��ا  يف  ول��ع��ب  �لفرن�شية   �جل��ن�����ش��ي��ة  ي��ح��م��ل 
�لنادي  ��شتعار  �ىل  باالإ�شافة  �لثانية  �لدرجة  �شاتورو 
وهو  خ��ورف��ك��ان  ن��ادي  �أب��ا���ش��ي��دروم��ن  لالعب �إلك�شندر 
�لدرجة  الأندية  �ملا�شي  �لريا�شي  �ملو�شم  ه��د�يف  ثاين 

�الأوىل.
جاء ذلك خالل �للقاء �لذي عقدته �إد�رة نادي �لذيد 
و�لذي  �الأول  �لفريق  و�إد�رة  �الأج��ان��ب  �لالعبني  م��ع 

ح�شره كاًل من �شعادة �شامل حممد بن هويدن �لكتبي 
ع��ب��د �هلل  وح��م��ي��د  �ل��ذي��د  ن���ادي  �إ�إد�رة  رئ��ي�����س جمل�س 
�ملالية  لل�شوؤون  �الإد�رة  رئي�س جمل�س  نائب  �خلاطري 
و�الإد�ري��ة و�شامل �لرفي�شا ع�شو جمل�س �الإد�رة بنادي 

�لذيد وحممد �شعيد �لطنيجي مدرب �لفريق �الأول.
حيث عرب �أبن هويدن عن �شعادته بتعاقد�ت هذ� �ملو�شم 
من حيث م�شتوى �لالعبني و�جناز�تهم �ل�شابقة لكرة 
بخ�شو�س  تعاونه  على  خورفكان  ن��ادي  و�شكر  �ل��ق��دم 

�لالعب �إلك�شندر .
م���ن ج��ه��ت��ه ت��ق��دم �ل��ط��ن��ي��ج��ي م����درب �ل��ف��ري��ق �الأول 

بال�شكر ملجل�س �إد�رة نادي �لذيد لتوفري كافة مقومات 
�لنهو�س بالفريق �الأول �إىل جانب ت�شخري �المكانات 
�ملتاحة لالرتقاء بالالعبني و�جلهازين �الإد�ري و�لفني 
و�لتي تتنا�شب مع �لفريق �الأول  باالإ�شافة �ىل وجود 
�لفريق  م��ع  يتو�جد  �ل��ذي  �لطنيجي  نا�شر  �الإد�ري 
�لالعبني  ب��ني  �ن�شجام  يحقق  وم��ا  مو��شم  ع��دة  منذ 
�ملتميزين  �لالعبني  من  جمموعة  لوجود  باالإ�شافة 
�ن  �لفريق ونامل  ل��الد�ء  �إ�شافة نوعية  و�ل��ذي ي�شكل 
وطموحات  �ل��ن��ادي  جمهور  تر�شي  ونتائج  �أد�ء  نقدم 

تنا�شب مع �ملو�شم.

نادي الذيد يكمل عقد لعبيه املحرتفني لفريقه الأول لكرة القدم 

يف م����وؤمت����ر ���ش��ح��ف��ي ك�������ش���ف ن����ادي 
�حل���م���ري���ة �ل���ث���ق���ايف �ل���ري���ا����ش���ي عن 
رعاية جديدة قدمتها �ملنطقة �حلرة 
باحلمرية للفريق �الأول لكرة �لقدم 
�لالعبني  �أ���ش��م��اء  ب��ج��ان��ب  و�ل���ن���ادي 
�الول  �ل���ف���ري���ق  ���ش��ف��وف  �جل�����دد يف 
�لريا�شي  �ملو�شم  خالل  �لقدم  لكرة 
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العبني.
�ل�شام�شي  عبيد  جمعة  �أع��ل��ن  حيث 
�حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�أقيم  �ل�����ذي  �ل�����ش��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر  يف 
�شامل  ب����ن����ادي �حل���م���ري���ة وح�������ش���ره 
غامن �ل�شام�شي نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شام�شي  ر������ش����د  وع���ل���ي  �الد�رة 
باحلمرية  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  مم��ث��ل 
عن  �أع��ل��ن  �الإد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 
للحمرية  �حل�����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  ت���ق���دمي 
�الأول تنفيذ�  لرعاية �شخية للفريق 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �العلى لالحتاد حاكم 

�ل�شارقة .

�ل�شحفي  �مل����وؤمت����ر  خ����الل  وج�����رى 
�الول  �ل��ف��ري��ق  قمي�س  ع��ن  �لك�شف 
لكرة  �الأول  �لفريق  �شعار  مت�شمنا  

�لقدم.
رئي�س  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ج��م��ع��ه  و�أ������ش�����ار 
جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية �أن نادي 
�حلمرية ووفق خطته �ال�شرت�تيجية 

جن����ح ط������و�ل �ل����ف����رتة �مل���ا����ش���ي���ة من 
�لقدم قادر على  تاأ�شي�س فريق لكرة 
و�أ�شار  �مل��ح��ل��ي  �ل����دوري  يف  �ملناف�شة 
تتو��شل  �ال�شرت�تيجية  تلك  �أن  �إىل 
م��ن خ��الل ت��اأه��ي��ل �ل��ف��ري��ق وتدعيم 
�شي�شكلون  �أك��ف��اء  بالعبني  �شفوفه 
�إ�����ش����اف����ة ن���وع���ي���ة ل���ل���ف���ري���ق و�أب������دى 

����ش���ع���ادت���ه ب���رع���اي���ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
للحمرية للفريق �الأول وللنادي من 
�لنادي  خ��الل �ال�شهام يف دع��م متيز 
و�ملناف�شات  �مليادين  كافة  يف  ريا�شيا 
�أكد  جانبه  من  �ملرتقبة.  و�مل�شاركات 
�ملنطقة  ممثل  �ل�شام�شي  ر��شد  علي 
ع�������ن  حر�س  ب����احل����م����ري����ة  �حل��������رة 

�ملنطقة �حلرة باحلمرية على تنفيذ 
�ل�����ش��ارق��ة ورعاية  ح��اك��م  ت��وج��ي��ه��ات 
�إىل  م�شري�  �الول  و�ل��ف��ري��ق  �ل��ن��ادي 
�ن ت��ل��ك �ل��رع��اي��ة ل��ن ت��ك��ون �الوىل 
و�شتتو��شل يف �الأعو�م �ملقبلة م�شري� 
�إىل تو��شل �ملنطقة �حلرة يف تعزيز 
خالل  من  �الجتماعية  م�شوؤولياتها 

ت���ق���دم لنادي  �ل���ت���ي  �ل���رع���اي���ة  ه����ذه 
�حلمرية.

تال ذلك �لرتحيب بكوكبة �لالعبني 
ل�شفوف  �ن�����ش��م��و�  �ل���ذي���ن  �جل�����دد 
�لفريق �الول من �ملو�طنني ومو�ليد 
�لدولة و�ملحرتفني و�شمل �لالعبني 
ن���ادر وعي�شى وبالل  �جل���دد ك��ل م��ن 

كمو�طنني  نا�شر  وحم��م��د  وع��دن��ان 
�ل�������دول�������ة حممد  م�����و�ل�����ي�����د  وم��������ن 
�ملطرو�شي من �شلطنة عمان و�أحمد 
بجانب  �لبحرين  مملكة  من  ج��الل 
�أ�شبانيا  م���ن  ل��وب��ز  ه��ج��و  �مل���ح���رتف 
�لتوفيق  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ج��م��ع��ه  ومت��ن��ى 
�ملو�شم  يف  م�شو�ره  يف  �الول  للفريق 

و�أ�شار  �مل�شتوى  عالية  و�د�ء مباريات 
العبني  ث��م��ان��ي��ة  �أن  �إىل  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�أد�ء  يف  ق��ف��زة  �شتمثل  و�ح����دة  دف��ع��ة 
ه��ام��ا من  وع��ن�����ش��ر�  �الأول  �ل��ف��ري��ق 
للمو�هب  �لفر�شة  و�إتاحة  �لتحدي 
�ل�������ش���اب���ة ل���الن���ط���الق و�ل����ن����ج����اح يف 

م�شو�رها �لكروي مع �لنادي.

نادي احلمرية يعلن املنطقة احلرة للحمرية راعيا ر�صميا للفريق الأول لكرة القدم 
ويك�صف عن ثمانية اأ�صماء لاعبني جدد يف �صفوفه

تلقى حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س 
�أم�س  �حتاد �مل�شارعة و�جلودو م�شاء 
�ت�����ش��اال ه��ات��ف��ي��ا م��ن رئ��ي�����س �الحتاد 
ماريو�س  �مل���ج���ري  ل��ل��ج��ودو  �ل�����دويل 
�الإعد�د  �شري  على  لالطمئنان  فايزر 
جر�ند  ز�ي��د  ع��ام  بطولة  ال�شت�شافة 
�شالم لعام 2018، و�لتي تقام خالل 
�أكتوبر   29 �إىل   27 م���ن  �ل���ف���رتة 
مبدينة  مبادلة  �أرينا  ب�شالة  �حل��ايل 
و�أكد  ظ��ب��ي..  �أب��و  يف  �لريا�شية  ز�ي��د 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  ل��ه 
الإجناح  �كتملت  �ل��رتت��ي��ب��ات  ك��ل  ب���اأن 
�ل��ب��ط��ول��ة ك��ن��ه��ج درج����ت ع��ل��ي��ه دولة 
هذه  مثل  ��شت�شافة  عند  �الإم�����ار�ت 

�الأحد�ث �لريا�شية �لعاملية. 
للجودو  �لدويل  رئي�س �الحتاد  و�أبلغ 
خ�������الل �ت���������ش����ال����ه م������ع حم����م����د بن 
ب��اأن �الحت��اد �لدويل  ثعلوب �ل��درع��ي 
 10/28 ي������وم  خ�����ش�����س  ل���ل���ج���ودو 
)�ل�شد�قة(  بيوم  لالحتفال  موعد� 
م��ن خ���الل �ح��ت��ف��ال �الحت����اد �لدويل 
به  يحتفل  و�ل���ذي  �ل�شنوي  ل��ل��ج��ودو 
يف كثري من �ل��دول �الأع�شاء، و�لذي 
بطولة  ��شت�شافة  مع  متز�منا  يجئ 
ع��ام ز�ي��د يف عا�شمة دول��ة �الإم���ار�ت 
، و�ل������ذي ي��ت��م خ���الل���ه ت���ك���رمي �أب����رز 
�ت�شاع  يف  �شاهمت  �لتي  �ل�شخ�شيات 
�لعامل  م�شتوى  على  �للعبة  ق��اع��دة 
،ويف مقدمتهم رئي�س �حتاد �الإمار�ت 
�لدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  ل��ل��ج��ودو 
�ل��ب��ارز يف دع��م م�شرية �للعبة  ل��دوره 

�الأو�شط  و�ل�شرق  �أ�شيا  م�شتوى  على 
�لقيا�شية  �مل�شاركة  بدليل  و�ملنطقة 
�أب�����و ظ��ب��ي �لتي  ك���ل ع����ام يف ب��ط��ول��ة 
�ل���دويل  �الحت����اد  بتنظيمها  يفتخر 
للجودو ، مما يوؤكد دور دولة �الإمار�ت 
�ل�شامية  ور�شالتها  �ملتحدة  �لعربية 
من  �جلن�شيات  مئات  حتت�شن  وه��ي 
خمتلف قار�ت �لعامل و�لتي تعي�س يف 
�أم��ن و�أم���ان. من جانبه رح��ب رئي�س 
رئي�س  و�جل�������ودو  �مل�������ش���ارع���ة  �حت�����اد 
برئي�س  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�ملجري  ل���ل���ج���ودو  �ل������دويل  �الحت������اد 
م���اري���و����س ف����اي����زر و�ل����وف����د �مل���ر�ف���ق 
من  �لبالد  و�شيوف  �الحت��اد  �أع�شاء 
�الأ����ش���ق���اء و�الأ����ش���دق���اء ،م���وؤك���د� باأن 
دولة �الإم��ار�ت البد �أن نفتخر ونعتز 
و�ل�شالم  �إم���ار�ت �خل��ري و�ملحبة  ب��اأن 
�ملتقدمة  �ل��دول  �أ�شبحت و�ح��دة من 

�شطرت  �أن  ب��ع��د  �ل��ل��ع��ب��ة  جم����ال  يف 
�أر�شيف  يف  ن���ور  م��ن  ب��اأح��رف  ��شمها 
�لثالثة  ل��ل��م��رة  �الومل���ب���ي���ة  �ل�������دور�ت 
ب��ح�����ش��ول��ه��ا ع��ل��ى ع����ده م��ي��د�ل��ي��ات ، 
من  لو�حدة  �حت�شانها  جت��دد  و�لتي 
كربي بطوالت �لعامل للجودو بجانب 
4 عو��شم كبرية تتمثل يف �لعا�شمة 
عا�شمة  ب��اري�����س،وب��اك��و  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
ومدينة  �ليابانية  �أذربيجان،وطوكيو 
�ل��رو���ش��ي��ة وه��اه��ي عا�شمة  ت��ي��وم��ني 

دولة �الإمار�ت �أبو ظبي و�لتي يتجدد 
تنظيمها �ملتميز للبطولة.

�مل�شاركة  �ل��دول  – ب��اأن ع��دد  و�ختتم 
 23 ب��ع��د  تنطلق  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  يف 
بان�شمام  دول��ة   58 �إىل  �رت��ف��ع  يوما 
�إغ������الق  ق���ب���ل  ج����دي����دة  دول�������ة   11
ب����اب �ال�����ش����رت�ك م���ن ب��ي��ن��ه��ا �جل����ودو 
�ل�����ش��ع��ودي مم��ا رف���ع ع���دد �لالعبني 
والعبه  الع��ب��ا   425 �إيل  �مل�����ش��ارك��ني 

من �برز �لالعبني �مل�شنفني.

�خلمي�س  �ل�����ي�����وم  تنطلق ع�شر 
�ل�شارقة للفرو�شية �أوىل  ب���ن���ادي 
ف��������ع��������ال��������ي��������ات ب��������رن��������ام��������ج ق��������ف��������ز 
�جل����دي����د  �مل�����و������ش�����م  يف  �حل�������و�ج�������ز 
 17 )2019/2018(، ويت�شمن 
مناف�شة حملية ت�شكل �لن�شخة �لثامنة 
ل���وجن���ني لقفز  �الإم����������ار�ت  ل�������دوري 
و�إ�شر�ف  لوجنني  �حلو�جز برعاية 
�حتاد �لفرو�شية وبالتعاون مع �أندية 
�لتي  ب���االإم���ار�ت  �لفرو�شية  وم��ر�ك��ز 
�ال�شبوع  حتى  مناف�شاته  ت�شت�شيف 
�لقادم، كما  �أب��ري��ل  �شهر  من  �الأخ��ري 
من  دول����ي����ة  13 بطولة  ي��ت�����ش��م��ن 
جميع �لفئات وت�شغل روزنامة مو�شم 
�لفرتة �لزمنية �ملمتدة  خالل  �لقفز 
 23 �إىل  �ل���ق���ادم  دي�����ش��م��رب   20 م���ن 
3 بطوالت  م��ن��ه��ا   ،2019 ف��رب�ي��ر 
بطولة  جن������وم،  �خل���م�������س  من فئة 
ك���اأ����س رئ��ي�����س �ل���دول���ة وك���اأ����س �الأمم 
�لعا�شمة  يف  ن�شختها �لثامنة  يف 
�الإم�����ار�ت  �حت���اد  �أبوظبي وينظمها 
�لدولية  دب���ي  للفرو�شية، وبطولة 
ل���ق���ف���ز �حل���و�ج���ز وي���ن���ظ���م���ه���ا ن����ادي 
مركز  م��ي��د�ن  ع��ل��ى  للفرو�شية  دب���ي 
�لن�شخة  وه��ي  للفرو�شية  �الإم�����ار�ت 
بعد ترفيعها  دب���ي  لبطولة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لرفيعة �بتد�ء من �ملو�شم  �لفئة  �إىل 
�مل�����ا������ش�����ي، وب����ط����ول����ة ك����اأ�����س ح����اك����م 
بطولة  ك��اأول  �لثانية  �ل�شارقة للمرة 
من فئة �خلم�س جنوم تقام فعاليات 

مغطى  م����ي����د�ن  م���ن���اف�������ش���ات���ه���اع���ل���ى 
�الأو�شط، وتتز�من  �ل�شرق  مبنطقة 
مع كل و�حدة منها بطولة دولية من 
�لنجمتني ال�شتيعاب م�شاركة  ف��ئ��ة 
�ملزيد من �لفر�شان ب�شحبة خيولهم 
من �مل�شتويات �الأخرى، وبطولتامنن 
�أب����وظ����ب����ي،  ف���ئ���ة �الأرب����������ع جن������وم يف 
�ل��ث��الث جن���وم يف  ومثلهما م��ن ف��ئ��ة 
�لعني و�ل�شارقة، ومن فئة �لنجمتني 
دولية، بطولة  ب���ط���والت  �أي�شا 3 
ميد�ن  �الحت���اد وت���ق���ام ع���ل���ى  ك���اأ����س 

و�لرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل��ع��ني  ن����ادي 
و�جلولف يف �لن�شف �لثاين من �شهر 
بطوالت  �أوىل  �لقادم وهي  دي�شمرب 
�مل��و���ش��م �جلديد  �ل��دول��ي��ة يف  �ل��ق��ف��ز 
�أكادميية  ك��اأ���س  وبطولة  ب���االإم���ار�ت، 
للريا�شة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
بطولة دولية  وت��ع��ق��ب��ه��ا  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
للمرة  �لنجمتني وتقام  ف��ئ��ة  م���ن 
�مل�شتد�مة  ميد�ن �ملدينة  �الأوىل على 
�أول  تنظيم  يف  دبي بعد جناحها  يف 
�أقيمت  �حل���و�ج���ز  مناف�شات لقفز 
�لع�شبي  �ملا�شي على ميد�نها  �ملو�شم 

و�شجلت ح�شور� جماهرييا كبري�.
افتتاحية املو�صم

�ف���ت���ت���اح���ي���ة م���ن���اف�������ش���ات �ال����ش���ب���وع 
يف  �ل�������ق�������ف�������ز  ل�������������������دوري  �الأول 
�مل�������و��������ش�������م �جل���������دي���������د ت�������ش���ت���م���ل 
ي�شت�شيفها  و ط  � �شو �أ  1 0 على
للفرو�شية على  �ل�������ش���ارق���ة  ن������ادي 
م�����������������دى ي�����������وم�����������ي �خل������م������ي�������������س 
و�جلمعة على ميد�ن �ل�شالة �ملغطاة 
�ل�شارقة  مب���رك���ز  �ل����ه����و�ء  م��ك��ي��ف��ة 
فيها �لفر�شان  للفرو�شية،وي�شارك 
�أندية  �إىل  و�لفار�شات �ملنت�شبني 
�لفرو�شيةباالإمار�ت من  وم���ر�ك���ز 
�لفئات بخيول �لقفز من  ج��م��ي��ع 
ج���م���ي���ع �الأع�������م�������ار و�مل���������ش����ت����وي����ات، 
�خلم�شة  �أول �الأ�������ش������و�ط  وي��ن��ط��ل��ق 
�إب�����ت�����د�ء م����ن ع�شر  ����ش���ت���ق���ام  �ل���ت���ي 
�جلولة  �ليوم وجميعها مبو��شفات 
�ل������و�ح������دة ع���ل���ى ح�����و�ج�����ز ي�����رت�وح 
لفئة  �����ش����م   80 ب�����ني  �رت����ف����اع����ه����ا 
�الرتفاع 130  وح���ت���ى  �مل��ب��ت��دئ��ني 
�مل�����ف�����ت�����وح يف  �ل�������������ش������وط  يف  ������ش�����م 
�ليوم، وتقام بقية  ختام مناف�شات 
�جلمعة،  غد  �الأ�شو�ط �خلم�شة يوم 

����ش���وط���ان م��ن��ه��ا م���ن ج���ول���ة و�ح����دة 
�ل�����ش��ب��اح��ي��ة، وبقية  �ل���ف���رتة  خ���الل 
�الأ������ش�����و�ط  م���ن ج���ول���ة و�ح���دة م���ع 
يرت�وح  حو�جز  على  جولة للتمايز 
 140  � 115 ب������ني  �رت�����ف�����اع�����ه�����ا 

�شم ح�شب فئات �لفر�شان.
لئحة جديدة.. 

مناف�شات �الأ�شبوع  ع��ل��ى  ي�����ش��رف 
�لفني  زميت �مل�شت�شار  ح�شام  �الأول 
باحتاد�لفرو�شية، وعرب عن متنياته 
باالمار�ت  �لقفز  فر�شان  يحقق  ب��اأن 
�ملو�شم  يف  �ل���ن���ج���اح���ات  م���ن  �مل���زي���د 
�جلديد �لذي تنطلق فعالياته �ليوم 
م��ت�����ش��م��ن��ا الئ���ح���ة ج���دي���دة ل����دوري 
�الإمار�ت لوجنني تهدف �إىل تطوير 
فئات  م��ن  �ل��ف��ر���ش��ان  �أد�ء  م�����ش��ت��وى 
�الأطفال بناء  و�ل��ف��ر���ش��ان  �ل�����ش��ب��اب 
ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��وه م���ن ن��ت��ائ��ج جيدة 
خ����الل ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف يف �أوروب�������ا، 
مناف�شات  معظم  �أن  زميت  و�أو���ش��ح 
عليها  يغلب  و�لثاين  �الول  �ال�شبوع 
مفتوحة  �الأ�������ش������و�ط  م���و�����ش���ف���ات 
فر�شة  للفر�شان  يتيح  مما  �مل�شاركة 
ما  و�خ��ت��ي��ار  خيولهم  لتجهيز  �أك��رب 
�الأد�ء  ميكنها  م�شتوى  من  ينا�شبها 
ف���ي���ه خ���الل �مل���و����ش���م وك�������ذ� �حل����ال 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��خ��ي��ول �جل���دي���دة �لتي 
�لفرو�شية  م��ي��ادي��ن  ع��ل��ى  ت�����ش��ارك 
ب���االإم���ار�ت ل��ل��م��رة �الوىل. ي���رت�أ����س 
خليل  �ل���������دويل  �ل���ت���ح���ك���ي���م  جل���ن���ة 
�إب���������ر�ه���������ي���������م مب�����ع�����اون�����ة حم�����م�����د 
�ل�شام�شي وهاين  �لناخي و�أحمد 
علي  ف������ه������م������ي، وي������ت������وىل �ل������دويل 
وي�شرف  �مل�����ش��ار�ت،  مهاجر ت�شميم 
حممد،  �ل���روؤوف  عبد  �مليادين  على 

كرمي ح�شني و حممد من�شور.

بطولة عام زايد  يف اأبو ظبي 

ارتفاع عدد الدول امل�صاركة اإىل 58 دولة وال�صعودية تن�صم للدول العربية
مو�صم قفز احلواجز من 17 مناف�صة حملية و13 بطولة دولية
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الفجر الريا�ضي

�إىل  ع��ودة العبيه  م��دري��د يف  ري��ال  م��درب  لوبتيجي  يثق يولن 
ت�شجيل �الأهد�ف قريبا بعد �الإخفاق يف هز �شباك �ملناف�شني يف 
-1�شفر  �خل�شارة  �آخرها  �مل�شابقات  كل  مباريات يف  �آخر ثالث 
�أمام ت�ش�شكا مو�شكا يف دوري �أبطال �أوروبا �م�س �الأول �لثالثاء.

�آخر ثالثة مو��شم، �ملبار�ة بعدما  �أوروب��ا يف  وخ�شر ري��ال، بطل 
�لهجومية  �ملعاناة  لت�شتمر  للت�شجيل  �شهلة  فر�س  ع��دة  �أه��در 
ب�شكل كبري منذ �ملو�فقة على �نتقال �لهد�ف �لتاريخي للنادي 

كري�شتيانو رونالدو �إىل يوفنتو�س بطل �إيطاليا هذ� �ل�شيف.
وقال لوبتيجي يف موؤمتر �شحفي “�شنعنا �لكثري من �لفر�س 
ت�شجل ال يكون  �إذ� مل  ن�شتغلها. مل يكن �حلظ معنا لكن  ومل 

من �ل�شهل حتقيق �لفوز. حاولنا �إنهاء هذ� �الأمر لكن ذلك مل 
�لدين  زين  رحيل  بعد  لريال  �جلديد  �مل��درب  و�أ�شاف  يحدث«. 
زيد�ن عقب �لتتويج بدوري �الأبطال “عندما ال تاأتي �الأهد�ف 
يجب مو��شلة �ملحاولة و�شناعة �لفر�س وحماولة �لتحلي بدقة 

�أكرب.
»�شيعود �لفريق �إىل ت�شجيل �الأهد�ف مرة �أخرى قريبا و�شنعود 

�إىل طريق �النت�شار�ت«.
�فتقاره  ب�شبب  النتقاد�ت  ريال  مهاجم  بنزمية  كرمي  ويتعر�س 
لل�شر��شة �لهجومية و�نخفا�س معدل ت�شجيل �الأهد�ف مقارنة 

بزميله �لربتغايل �ل�شابق رونالدو.

�لالعبني وه��ذ� ينطبق على  “نحن نثق يف كل  وق��ال لوبتيجي 
�ملرء  �الأه���د�ف مير  بت�شجيل  �الأم��ر  يتعلق  �أي�شا. عندما  ك��رمي 
مبر�حل. لقد بد�أ �ملو�شم ب�شكل ر�ئع و�الآن مثل باقي �لفريق ال 

ي�شتطيع هز �ل�شباك.
»بالعمل �جلاد ومو��شلة �لتحلي بالهدوء �شنعود �إىل �لت�شجيل. 
ورغم ذلك فاإن �الأمر ال يتحمله كرمي مبفرده بل هو م�شوؤولية 

�لفريق باأكمله«.
�لويلزي جاريث  �لبارزة مثل  �الأ�شماء  �لعديد من  و�فتقد ريال 
والعب  مار�شيلو  و�ل��رب�زي��ل��ي  ر�م��و���س  �شريجيو  و�مل��د�ف��ع  بيل 
�لو�شط �إي�شكو كما خرج د�ين كاربخال م�شابا يف �ل�شوط �الأول.

لوبتيجي يثق يف عودة ريال مدريد اإىل ت�صجيل الأهداف قريبًا 

•• دبي –الفجر:

ملنتخبنا  �ل���ف���ن���ي  �مل�����دي�����ر  �أع�����ل�����ن 
�ألبريتو  �لقدم  لكرة  �الأول  �لوطني 
ز�كريوين قائمة �الأبي�س للمع�شكر 
للفرتة  ���ش��ي��ق��ام  �ل�����ذي  �خل����ارج����ي 
 2018 �أك���ت���وب���ر   16 �إىل   6 م���ن 
�شمن  �الإ�شبانية  بر�شلونة  مبدينة 
حمطات  م�����ن  �ل���ث���ال���ث���ة  �مل���ح���ط���ة 
نهائيات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �الإع��������د�د 
�الإمار�ت  يف  �شتقام  �لتي  �آ�شيا  كاأ�س 
 24 مب�شاركة   2019 ع��ام  مطلع 
 6 توزيعها على  �آ�شيوياً مت  منتخباً 
جمموعات ، حيث �شيلعب منتخبنا 
�لبطولة  م�����ش��ت�����ش��ي��ف   ( �ل��وط��ن��ي 
�لتي  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن   )
و�لهند  ت��اي��ل��ن��د  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت�����ش��م 

و�لبحرين.
و���ش��م��ت �ل��ق��ائ��م��ة 28 الع��ب��اً ه��م : 
علي   ، جمعة  فار�س   ، خ�شيف  علي 
م��ب��خ��وت ، خ��ل��ف��ان م��ب��ارك ، خليفة 
م���ب���ارك �حل���م���ادي �جل���زي���رة خالد 
حممد   ، �أح��م��د  �إ�شماعيل   ، عي�شى 
عامر   ، �الإح���ب���اب���ي  ب���ن���در   ، �أح���م���د 
ريان   ، برمان  �أحمد   ، عبد�لرحمن 
ي�شلم �لعني حممد برغ�س ، حممد 

مطر  �إ�شماعيل   ، �ل�شام�شي  ح�شن 
 ، �لغافري  �شلطان   ، ر����ش��د  �أح��م��د   ،
�لوحدة ماجد ح�شن  �شلطان  �شامل 
خليل  �أحمد   ، �حلمادي  �إ�شماعيل   ،
خمي�س  حممود  دب��ي  �الأهلي  �شباب 
�لن�شر  غ�����امن  م����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة   ،
�شاملني  ع��ل��ي   ، �إ���ش��م��اع��ي��ل  خ��م��ي�����س 
�ل�شارقة  ���ش��ال��ح  �حل�����ش��ن  �ل��و���ش��ل 

ف��ه��د �ل��ظ��ن��ح��اين ب��ن��ي ي���ا����س عمر 
عبد�لرحمن �لهالل �ل�شعودي.

و�الإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �جل��ه��از  و�أع�����ش��اء 
وهم : عبد�هلل �شالح م�شرفاً عبيد 
ز�كريوين  �ألبريتو  م��دي��ر�ً  هبيطة 
و�شليم  غ��ري��ت��ي  ���ش��ت��ي��ف��ان��و  م���درب���اً 
للمدرب  م�شاعدين  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
للياقة  م��درب��اً  �يجينيو  �ل��ب��اري��ري��ا 

غ��ودي��و مدرباً  م��وري��زي��و  �ل��ب��دن��ي��ة 
حل���ر�����س �مل���رم���ى ط����ارق ب���ن جدية 
مرتجماً ما�شيمو مانار طبيباًيو�شف 
�لفريدو  طبيعياً  معاجلاً  �شحنون 
كوالتي  ب����اول����و  حم���ل���اًل  ب��ا���ش��ي��ن��ي 
بروتا  �ي��ت��وري  بدنية  لياقة  حملل 
بلحوز  حم�������ش���ن  ف���ي���دي���و  م�������ش���ور 
من�شقاً  �لنقبي  �شامل  تغذية  طبيب 

�إع��الم��ي��اً �ن���در�����س ك��وف��از و�أدمي����ار 
�لربيعي  �شيف  م��دل��ك��ني  د��شيلفا 
م�شور�ً كيالين عبد�ملنعم و عبا�س 
للمهمات. م�����ش��وؤول��ني   (  �إب���ر�ه���ي���م 

بر�شلونة  يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وي��خ��و���س 
م���ب���ار�ت���ني دول��ي��ت��ني ودي���ت���ني �أم����ام 
هندور��س  يوم 11 �أكتوبر ومنتخب 
�ل�شهر  ذ�ت  من   16 ي��وم  فنزويال  

�شمن �أيام �لفيفا.
�إىل  �لبعثة  ت��غ��ادر  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
ب��ر���ش��ل��ون��ة ي����وم �ل�����ش��ب��ت �مل���و�ف���ق 6 
�أك���ت���وب���ر ع���رب م���ط���ار دب����ي �ل����دويل 
�جلولة  مباريات  نهاية  بعد  وذل��ك 
�خلليج  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  �خل��ام�����ش��ة 
�لعربي �لتي �شُتلعب يومي �خلمي�س 

و�جلمعة.
وك����ان �الأب��ي�����س �أق�����ام م��ع�����ش��ك��ر�ً  يف 
للفرتة  �الإ�شبانية  ج��ريون��ا  مدينة 
من 1 �إىل 12 �شبتمرب لعب خالله 
تريند�د  �أم�����ام  ودي���ت���ني  م���ب���ار�ت���ني 

وتوباغو والو�س.
و�لفني  �الإد�ري  �جل��ه��از  وح��ر���س 
ملنتخبنا �لوطني خالل �الأيام �ملا�شية 
�الجتماعات  م���ن  ع����دد  ع��ق��د  ع��ل��ى 
للوقوف على �آخر ترتيبات �ملع�شكر 
و�حتياجات �ملنتخب ومتابعة �حلالة 

�ل��ط��ب��ي��ة ل��الع��ب��ني ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�أع�شاء  �إىل جانب ح�شور  �الأندية  
�ل��ف��ن��ي ل��ع��دد م��ن مباريات  �جل��ه��از 
للوقوف  �ل���ع���رب���ي  �خل��ل��ي��ج  دوري 
و�لفنية  �ل��ب��دن��ي��ة  �جل��اه��زي��ة  ع��ل��ى 
للقائمة.  �شمها  مت  �لتي   للعنا�شر 

وي�����ش��ت��ه��ل �الأب����ي���������س م���������ش����و�ره يف 
مبو�جهة  �آ�شيا   ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 
���ش��ق��ي��ق��ه �مل��ن��ت��خ��ب �ل��ب��ح��ري��ن��ي يوم 
�خلام�س من يناير يف لقاء �الفتتاح 
ب��ا���ش��ت��اد م��دي��ن��ة ز�ي����د �ل��ري��ا���ش��ي��ة ، 
�لثانية  �جل���ول���ة  يف  ي���و�ج���ه  ف��ي��م��ا 

 10 ي���وم  �ل��ه��ن��دي  �ملنتخب  ن��ظ��ريه 
يناير كذلك على ��شتاد مدينة ز�يد 
نظريه  يو�جه  �أن  على   ، �لريا�شية 
�جلولة  يف  �ل���ت���اي���ل���ن���دي  �مل��ن��ت��خ��ب 
14 يناير با�شتاد هز�ع  �لثالثة يوم 

بن ز�يد مبدينة �لعني.
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�أ�شبح م�شتقبل �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو مع 
�أكرث  �ل��ري��ح  مهب  يف  �الإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  مان�ش�شرت 
�أي وقت م�شى، وذلك بعد �لتعادل �ل�شلبي �م�س  من 
على  �الإ���ش��ب��اين  فالن�شيا  �شيفه  م��ع  �ل��ث��الث��اء  �الأول 
�أوروبا يف كرة  �أبطال  ملعب “�أولد تر�فورد” يف دوري 

�لقدم.
وف�شل مورينيو يف حتقيق �أي فوز خالل �أربع مباريات 
م�شريته  يف  �الأوىل  للمرة  فريقه  �أر���س  على  متتالية 
�لتدريبية، وذلك بعد �خل�شارة �أمام توتنهام و�لتعادل 
م���ع وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون يف �ل������دوري �مل��م��ت��از و�خل����روج 
�ملحرتفة بركالت  �ملحلية  �الأن��دي��ة  ر�ب��ط��ة  ك��اأ���س  م��ن 
�الأوىل  �الإنكليزية  �ل��درج��ة  فريق  ي��د  على  �لرتجيح 

)�لثانية عمليا( دربي كاونتي.
ن��ق��اط ع��ن جاره   9 ب��ف��ارق  ي��ون��اي��ت��د  ويف ظ��ل تخلف 
�للدود مان�ش�شرت �شيتي حامل �للقب وليفربول بعد 7 
مر�حل فقط على بد�ية �لدوري �ملمتاز، بد�أت ترت�شم 
يف �الأفق �إمكانية �قالة �ملدرب �لربتغايل �لذي يو�جه 
�النتقاد�ت من كل حدب و�شوب، ال�شيما من �لنجوم 

�ل�شابقني لفريق “�ل�شياطني �حلمر«.
�لذي  �الأد�ء  ع��ن  ر����ش��ي��ا  ي��ون��اي��ت��د  ي��ك��ن ج��م��ه��ور  ومل 
ق��دم��ه �ل��ف��ري��ق �ل��ث��الث��اء ���ش��د ف��ال��ن�����ش��ي��ا وط��ال��ب��ه يف 
لكن  �لهجوم”  �لهجوم،  ب�”�لهجوم،  �لثاين  �ل�شوط 
دون جدوى، و�نتهى �الأمر باكتفاء �لفريق بنقطة من 
مبار�ة جمعته مبناف�س مل يحقق �شوى فوز يتيم يف 9 

مباريات خا�شها هذ� �ملو�شم.
“عدم توفر  �للقاء من  �ملدرب �لربتغايل بعد  وتذمر 

كنا  �خل��ل��ف��ي.  �خل��ط  م��ن  للبناء  �لفنية  �ل��ق��در�ت 
�ملبار�ة.  20 فر�شة يف  باأننا لن تخلق  ن��درك 

العبونا �ملهاجمون لي�شو� يف �أف�شل حاالتهم 
و�مل�شتوى  ب��ال��ن��ف�����س  �ل��ث��ق��ة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
�ل�شخ�شي«. و�أقيمت مبار�ة �لثالثاء حتت 
بيكهام  ديفيد  مثل  �شابقني  جن��وم  �أن��ظ��ار 

و�ل����وي����ل����زي ر�ي������ن غ��ي��غ��ز وغ�����اري 
�لذين  بات  ونيكي  نيفيل 

هزو� �أركان �أكرب �لفرق 
قيادة  حتت  �الأوروبية 
�مل������درب �الأ����ش���ط���وري 
�أليك�س  �ال�شكتلندي 
ف��������ريغ��������و���������ش��������ون، 

�أولد  يف  و�أح��رج��و� 
فرقا  ت������ر�ف������ورد 
بر�شلونة  م���ث���ل 
�الإ�شباين وبايرن 
�الأملاين  ميونيخ 
وي�����وف�����ن�����ت�����و������س 

�الإيطايل.
�لو�شط  جن��م  وك���ان 

�شكولز  ب����ول  �ل�����ش��اب��ق 
�أك������������رث �مل����ن����ت����ق����دي����ن 

مل��وري��ن��ي��و ح��ت��ى قبل 
�لثالثاء،  م���ب���ار�ة 
تفاجئه  معربا عن 
ببقاء �لربتغايل يف 

من�شبه بعد خ�شارة 
و�شت  �أم���ام  �ل���دوري  يف  �ل�شبت 

لقناة  كمحلل  يعمل  �ل���ذي  �شكولز  وق���ال   .3-1 ه��ام 
“بي تي” �لريا�شية �الإنكليزية، عن �ملدرب �لربتغايل 
“�أعتقد �أن فقد على �الأرجح �ل�شيطرة على فمه ب�شبب 
�أنه يحرج  تذمره و�نتقاده �الآخرين و�الإد�رة، و�أعتقد 

�لنادي«.
�أي متى  �إىل  ه��و  ب��ق��وة،  نف�شه  �ل��ذي يطرح  و�ل�����ش��وؤ�ل 
�شيبقى مورينيو �شامد� يف من�شبه؟ يعتمد هذ� �الأمر 
على �شرب نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة �لتنفيذي للنادي 

�إد وودوورد و��شتمر�ر رهانه على �ملدرب �لربتغايل.
�ل��ف�����ش��ل يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى م��رك��ز م���وؤه���ل �ىل دوري 
�قالة  �ىل  �ل�����ش��اب��ق  يف  وودوورد  دف���ع  �أوروب�����ا  �أب���ط���ال 
لوي�س  و�لهولندي  ديفيد مويز  �ال�شكتلندي  �ملدربني 
�ل��ذي يربط مورينيو بيونايتد  �لعقد  فان غ��ال، لكن 
�لنادي  �شتكلف  و�إقالة �لربتغايل   2020 ميتد حتى 
�أمو�ال طائلة. يبتعد يونايتد يف �لوقت �حلايل بفارق 
خم�س نقاط عن �ملركز �لر�بع �الأخري �ملوؤهل �ىل دوري 
خارج  للغاية  �شعبتان  م��ب��ار�ت��ان  وتنتظره  �الأب��ط��ال، 
�ملقبلة �شد ت�شل�شي وجاره  �ملر�حل �خلم�س  ملعبه يف 
يوفنتو�س  م��و�ج��ه��ة  �ىل  �إ���ش��اف��ة  ���ش��ي��ت��ي،  مان�ش�شرت 
�شيلتقي  ح��ي��ث  �الأب���ط���ال  دوري  م��رت��ني يف  �الإي���ط���ايل 
�ىل  ق���اده  �ل���ذي  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �ل�شابق  جنمه 
لقبه �الأخري يف �مل�شابقة �لقارية عام 2008. يخو�س 
مورينيو مو�شمه �لثالث مع �ل�شياطني �حلمر، وجنح 
يف مو�شميه �الأولني يف �إعادة �لفريق لدوري �الأبطال 
2017 ونيل  من خالل �لفوز بلقب يوروبا ليغ” عام 
وهو  �ملا�شي،  �ملو�شم  �ملمتاز  �ل��دوري  يف  �لثاين  �ملركز 
ذك��ر بذلك �أك��رث م��ن م��رة خ��الل �الأيام 
�ملا�شية دفاعا عن �شجله مع �لنادي. 
ل��ك��ن �ل��ربت��غ��ايل مي��ي��ل غ��ال��ب��ا �ىل 
�لتذكري بتاريخه من �أجل �لدفاع 
ما  وه���ذ�  وم�شتقبله،  ح��ا���ش��ره  ع��ن 
ح�شل بعد �خل�شارة �لقا�شية يف �لدوري 
نظيفة،  بثالثية  ت��وت��ن��ه��ام  �أم����ام 
عندما طالب مبزيد من 
�الح���رت�م مل��درب �أحرز 
�ملمتاز  �ل�����دوري  ل��ق��ب 
ث��الث م����ر�ت... لكن 
�إث������ن������ني م������ن ه����ذه 
حتققت  �الأل�����ق�����اب 
�أك����������رث من  ق����ب����ل 
عقد من �لزمني 
 2 0 0 5 (
 )2 0 0 6 و
ت�شل�شي  م����ع 
ح�����ق�����ب�����ة  يف 
يونايتد  ك���ان 
�ملعيار  خاللها 
�لذي  و�ل��ف��ري��ق 
�جلميع  ي�����ش��ع��ى 

�ىل �إ�شقاطه.
وك���م���ا  �الآن،  ل����ك����ن 
�أ�شبح  ح��ال م��درب��ه، 
يونايتد فريقا يبكي 

على �الأطالل.

يبحث �أر�شنال �الإنكليزي عن مو��شلة �نت�شار�ته عندما 
بحلوله  ر�شمية،  م�شابقة  يف  ل��ه  رح��ل��ة  �أط���ول  يخو�س 
�شيفا �ليوم �خلمي�س على قره باخ �الأذربيجاين �شمن 
�الأوروبي  للدوري  �ملجموعات  دور  من  �لثانية  �جلولة 

�لقدم. كرة  ليغ” يف  “يوروبا 
وبعدما ��شتهل مناف�شات �ملجموعة �خلام�شة على �أر�شه 
�أول  4-2 يف  �الأوك��ر�ين  بولتافا  بالفوز على فور�شكال 
مبار�ة قارية بقيادة �الإ�شباين �أوناي �إميري �ملتخ�ش�س 
�أحرزها ثالث مر�ت  �ل��دوري �الأوروب��ي كونه  مب�شابقة 
�مللعب  على  �شيفا  �أر�شنال  يحل  �إ�شبيلية،  مع  متتالية 

�الأوملبي يف باكو بعد قطعه م�شافة 4 �آالف كلم.
وو�شع �أر�شنال بد�يته �ل�شعبة بقيادة �إميري �لذي خ�شر 
مان�ش�شرت  �شد  �ملمتاز  �ل���دوري  يف  �الأول��ي��ني  مبار�تيه 
 7 ب��ع��ده��ا  م��ن  وح��ق��ق  وت�شل�شي،  �ل��ل��ق��ب  ح��ام��ل  �شيتي 
فوزه  حال  ويف  �مل�شابقات،  جميع  يف  متتالية  �نت�شار�ت 
له  �نت�شار�ت  �شل�شلة  �أط��ول  �شيحقق  باكو  يف  �خلمي�س 

منذ ربيع 2015.
�إمي���ري بع�شا م��ن العبيه  ي��ري��ح  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 

ت�شت�شيف  �ل��ت��ي  ب��اك��و  م��ب��ار�ة  �الأ���ش��ا���ش��ي��ني يف 
�أيار  يف  �ل��ق��اري��ة  للم�شابقة  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة 
�أن ين�شم �الأرميني  مايو �ملقبل. ومن �ملتوقع 
�لت�شيكي  �حل���ار����س  �ىل  خم��ي��ت��اري��ان  ه��رني��ك 

لال�شابة  لي�س  لكن  ت�شيك  ب��رت  �مل�شاب 
تتعلق  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال����ش���ب���اب  ب����ل 

بالتوتر �لتاريخي بني بالده 
و�أذربيجان.

�أن  مل��خ��ي��ت��اري��ان  و���ش��ب��ق 
غاب عن زيارة لفريقه 

بورو�شيا  �ل�����ش��اب��ق 
دورمتوند �الأملاين 

�ىل �أذربيجان يف 
�الأول  ت�����ش��ري��ن 
 2015 �كتوبر 
الأ�����������ش����������ب����������اب 
تتعلق  “
 ” مة ل�شال با
ما  ب����ح���������ش����ب 

�أعلن فريقه يف 
حينها.

�شيحاول  �أر����ش���ن���ال،  غ����ر�ر  وع��ل��ى 
�شبورتينغ �لربتغايل �أن ي�شيف فوز� 

ثانيا يف هذه �ملجموعة على ح�شاب 
بعد  بولتافا،  فور�شكال  م�شيفه 

على  بالفوز  م�شو�ره  ��شتهل  �أن 
�شيفه قره باخ -2�شفر.

ويف �ملجموعة �لثانية ع�شرة، 
�للندين  �ل���ف���ري���ق  ي���ب���دو 

مر�شحا  ت�شل�شي  �الآخ���ر 
�لثاين  ف��وزه  لتحقيق 

�ي���������������ش�������ا ع�����ن�����دم�����ا 
ي�����ش��ت�����ش��ي��ف م���ول 
ف�����ي�����دي �مل����ج����ري 
�ل����ذي �ن��ت��ق��ل �ىل 
ليغ”  “يوروبا 

بعد خ�شارته يف �لدور �لتمهيدي �لفا�شل لدوري �أبطال 
�أوروبا �أمام �أيك �أثينا �ليوناين.

�جلديد  م��درب��ه  بقيادة  �ل��ق��اري  م�شو�ره  ت�شل�شي  وب���د�أ 
ملعبه  خ��ارج  �شعب  بفوز  �شاري  ماوريت�شيو  �الإي��ط��ايل 
على باوك �شالونيكي �ليوناين بهدف �شجله �لرب�زيلي 
�لفريق  يقدمه  �ل��ذي  �لر�ئع  �مل�شتوى  ويليان. ويف ظل 
ب��ف��ارق نقطتني عن  يتخلف  ح��ي��ث  �مل��م��ت��از  �ل����دوري  يف 
ثنائي �ل�شد�رة مان�ش�شرت �شيتي وليفربول، �شيكون من 
�ل�شعب على مول فيدي حتقيق �ملفاجاأة يف “�شتامفورد 
بريدج”، ال�شيما �أنه خ�شر مبار�ته �الأوىل بني جماهريه 
�أم����ام ب��ات��ي ب��وري�����ش��وف �ل��ب��ي��الرو���ش��ي �ل���ذي ي�شت�شيف 

باوك.
وياأمل ��شبيلية �الإ�شباين، �شاحب �لرقم �لقيا�شي بعدد 
�الألقاب يف هذه �مل�شابقة 5، �أن يو��شل عرو�شه �لر�ئعة 
يف �الآونة �الأخرية و�لتي ت�شمنت فوز� كا�شحا على ريال 
مدريد -3�شفر يف �لدوري �ملحلي، وحتقيق فوزه �لثاين 
يف �ملجموعة �لعا�شرة عندما يحل �شيفا على 

كر��شنود�ر �لرو�شي.
ويقدم �لنادي �الأندل�شي عرو�شا هجومية 
�شجل  �إذ  ق��اري��ا  �أو  حمليا  ك���ان  �إن  ر�ئ��ع��ة 
�الأخرية،  �الأربع  مبارياته  يف  هدفا   17
�شتاند�ر  ع��ل��ى   1-5 بنتيجة  �إح���د�ه���ا 
�الأوىل،  �جل��ول��ة  يف  �لبلجيكي  لياج 
لكن مهمته يف رو�شيا لن تكون 
ف���ري���ق يبحث  ���ش��ه��ل��ة ���ش��د 
�لثاين  ف��وزه  �أي�شا عن 
تو�ليا بعد �أن تغلب 
على  �الفتتاح  يف 
م���������ش����ي����ف����ه 
ر  كهي�شا �
��������ش�������ب�������ور 
�ل�������رتك�������ي 

-1�شفر.
�ملجموعة  ويف 
�ل�������������������ش���������اد����������ش���������ة، 
ي��������خ��������و���������س م������ي������الن 
�الإي������ط������ايل م����ب����ار�ت����ه مع 
�ليوناين  �أوملبياكو�س  �شيفه 
خرج  بعدما  مرتفعة  مبعنويات 
�ل���ت���ع���ادالت )3 على  دو�م������ة  م���ن 
�ل��ت��و�يل( يف �ل����دوري �مل��ح��ل��ي، بفوزه 

�لكبري على م�شيفه �شا�شوولو 1-4.
�مل����درب ج��ي��ن��ارو غاتو�شو  وي��ت�����ش��در ف��ري��ق 
على  �الأوىل  �جلولة  يف  ف��وزه  بعد  �ملجموعة 
�للوك�شمبورغي  دودي��الجن  �ملتو��شع  م�شيفه 
-1�شفر �شجله �الأرجنتيني غونز�لو هيغو�ين، 
ريال  م��ع  �أر���ش��ه  على  �أوملبياكو�س  ت��ع��ادل  فيما 

بيتي�س �الإ�شباين دون �أهد�ف.
مر�شيليا  على  �الأوىل  �جلولة  يف  فوزهما  وبعد 
ليما�شول  و�أب���ول���ون  �لبطل  و�شيف  �لفرن�شي 
�ل��ق��رب���ش��ي ت��و�ل��ي��ا وب��ن��ت��ي��ج��ة و�ح�����دة 1-2، 
ي���ت���و�ج���ه �ي���ن���رت�خ���ت ف���ر�ن���ك���ف���ورت �الأمل�����اين 
والت�شيو �الإيطايل �شمن �ملجموعة �لثامنة 

يف �أقوى مباريات هذه �جلولة.

اأر�صنال يبحث عن العودة منت�صرا من رحلته الطويلة اىل اأذربيجان م�صتقبل مورينيو مع يونايتد يف مهب الريح 

اإ�صقاط تهمة �صهادة الزور 
عن مودريت�ض

�أ�شقطت حمكمة يف زغرب تهمة �شهادة �لزور عن لوكا مودريت�س، قائد �ملنتخب 
�لكرو�تي و�شانع �ألعاب ريال مدريد �الإ�شباين، وذلك بح�شب ما ك�شفت و�شائل 
�لدويل  ت��وج موؤخر� من قبل �الحت��اد  �ل��ذي  �ع��الم حملية. و�تهم مودريت�س 
�لعامل لي�شيفها �ىل جائزة �أف�شل العب يف  يف  العب  �أف�شل  “فيفا” بجائزة 
مونديال رو�شيا حيث قاد بالده �ىل �لنهائي للمرة �الأوىل يف تاريخها، يف �آذ�ر 
مار�س �ملا�شي بتقدمي �شهادة زور يف ق�شية زدر�فكو ماميت�س، �لرجل �لقوي 
و�ملثري للجدل يف كرة �لقدم �لكرو�تية �لذي ي�شتبه بقيامه بعدة �ختال�شات. 
تاأكيد �التهام- وهي خطوة يتطلبها  �لبلدية قررت عدم  لكن حمكمة زغرب 
�شحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  �ملحاكمة-  �أم��ام  �لطريق  لتمهيد  �لكرو�تي  �لقانون 
�لتي مل توؤكد هذه  �ملحكمة  عن  نقال  �لثالثاء،  لي�شت” م�شاء  “فيت�شريين 
لل�شحيفة،  ووفقا  بر�س.  فر�ن�س  وكالة  قبل  من  بها  �الت�شال  لدى  �ملعلومة 
توجه  �أن  يجب  ك��ان  ما  الأن��ه  الأو�نها”  “�شابقة  �لتهمة  ب��اأن  �ملحكمة  ق�شت 
�أعو�م  �ىل مودريت�س قبل حماكمة ماميت�س �لذي حكم غيابا بال�شجن ل�شتة 
�لكرو�تي ملودريت�س  �لق�شاء  �لبو�شنة. و�تهام  ون�شف �شنة، وهو فار حاليا يف 
2004 يحدد  زغ��رب يف  دينامو  �ح��رت�يف مع  �أول عقد  بتوقيع  كان مرتبطا 
هوت�شرب  توتنهام  �ىل  بان�شمامه   2008 ع��ام  ح�شل  �ل��ذي  �نتقاله  �شروط 
�لق�شاء يف  قبل  �ملا�شي من  يونيو  13 حزير�ن  يف  ��شتدعي  وهو  �الإنكليزي، 
ماميت�س،  باأن  �لكرو�تي  �لق�شاء  وي�شتبه  ب�شهادته.  ل��الإدالء  �أو�شييك  مدينة 
 15،6 �شركاء مفرت�شني نحو  �ختل�س مع  زغ��رب،  لدينامو  �ل�شابق  �لرئي�س 
�أمام  يقر  مل  �أن��ه  حني  يف  م�شبوهة،  �نتقال  �شفقات  يف  ال�شيما  ي��ورو  مليون 
�ل�شر�ئب �ال مببلغ 1،6 مليونا. و�شرح العب و�شط ريال مدريد �أمام حمكمة 
�أو�شييك )�شرق كرو�تيا( �نه وقع يف 2004 ملحقا مع ماميت�س ين�س على �أن 

يدفع لالأخري ن�شف مكافاآت �النتقال �لتي قد يح�شل عليها الحقا.
�شابق  وق��ت  م��وؤرخ يف  �مللحق  �أن   2015 للمحققني يف  ق��ال  �أن مودريت�س  �ال 
ووقع عندما كان مع توتنهام، علما باأن �لالعب �ن�شم �ىل �لنادي �للندين يف 

ريال مدريد يف 2012. �ىل  �النتقال  قبل   2008
يورو  7 ماليني  �أع��اد مبلغ  �أن��ه  �لتحقيق  �شهادته خالل  و�شرح مودريت�س يف 

لعائلة ماميت�س من �أ�شل ت�شعة ماليني ح�شل عليها يف �شفقة �النتقال.
ويعترب ماميت�س �شخ�س يخ�شاه كثريون يف كرة �لقدم �لكرو�تية، ويتهم باأنه 
يدير �الحتاد ح�شب �أهو�ئه، و�أن رئي�س �الحتاد �حلايل، �لنجم �لدويل �ل�شابق 

د�فور �شوكر، لي�س �إال دمية بني يديه.
و�أك��دت �شحف حملية �أن �لق�شية رحلت �ىل مدينة �أو�شييك يف �شرق �لبالد 
ق�شاة  معظم  مع  وثيقة  عالقات  يقيم  ماميت�س  الأن  �لق�شاة  حياد  ل�شمان 
وكالء  وو�شف  �شيا�شية،  ق�شية  يعتربه  ماميت�س مبا  وندد  زغ��رب.  �لعا�شمة 

نيابة مكافحة �لف�شاد ب�الدجالني و�ملتالعبني.



يتحول اإىل م�صا�ض دماء ب�صبب حلم 
�أنه حتول �إىل م�شا�س دماء حقيقي،  ك�شف رجل روماين موؤخر�ً 
ر�وده  تابوت، بعدما  د�خل  �الأحيان  �لدماء وينام يف بع�س  ي�شرب 

حلم غرّي حياته �إىل �الأبد. 
�شخ�شيات  لي�شو�  �ل��دم��اء  م�شا�شي  �أن  ب��ات��وري  �أن��دري��ا���س  �دع��ى 
و�أن  �الأم����ر،  و�ق���ع  يف  بيننا  منهم  �ل��ك��ث��ري  يعي�س  و�إمن����ا  خ��ي��ال��ي��ة، 
�شخ�شية �أحد م�شا�شي �لدماء ز�رته يف �حللم، و�ختارته لي�شبح 

ممثل م�شا�شي �لدماء يف عاملنا. 
كم�شكن  تر�ن�شيلفانيا  يف  ب��ر�ن  قلعة  �ختار  �ل��ذي  �أندريا�س  وق��ال 
له، �إنه ينام �أحياناً د�خل �لنع�س عندما يرغب بالتو��شل مع �أرو�ح 

�الأ�شخا�س �ملتوفني، و�أنه ي�شرب �لدماء بالفعل. 
و�أ�شاف: "�إن جمتمع م�شا�شي �لدماء �حلديث مليء باملمار�شات 
�لدماء  �لتي تخالف طبيعة م�شا�شي  و�الإباحية،  �أخالقية  �لغري 

�حلقيقية و�لتي ترف�س مثل هذه �ملمار�شات".
يف  ز�ره  عندما  �الأب��د  �إىل  تغريت  قد  حياته  �أن  �أن��دري��ا���س  ويزعم 
حلمه منذ �أربع �شنو�ت، م�شا�س دماء يعرف با�شم "فالد تيب�س" 
�أم���ري ح���رب ���ش��غ��وف ب��ال��دم��اء، و�أن����ه �خ��ت��اره لينقل ر�شالته  وه���و 
�أنه وجماعته  �إىل  �أندريا�س  و�أ�شار  لالأجيال �جلديدة.   وتقاليده 
دماءهم طو�عية  يقدمون  �لدماء من متربعني  يح�شولون على 
�لذي  �أندريا�س  �أن  يذكر  �الأ�شود".   "�لبجع  ��شم  عليهم  ويطلق 
�أوردو  جلماعة  �ملنتخب  �لزعيم  �الآن  �أ�شبح  �أزي���اء،  م�شمم  يعمل 
در�ك��وال، وهي جماعة تدعي �أنها ت�شكلت عندما قتل در�ك��وال عام 

1476، بح�شب ما نقلت �شحيفة مريور �أونالين �لربيطانية. 

كائن يتغذى من الدموع
متكن عامل �أحياء بر�زيلي من �لتقاط فيديو غري م�شبوق حل�شرة 
ياألفه  مل  ن��ادر  م�شهد  يف  ن��ائ��م،  طائر  دم��وع  ت�شرب  عمالقة  عثة 
علماء �لبيئة لفرتة طويلة. ووجد لياندرو جو�و كارنريو دي ليما 
�لذي  �الأمازونية  للبحوث  �لوطني  �ملعهد  مور�ي�س، وهو عامل يف 
�ملده�س،  �ملنظر  �ملحلية،  �مل��ط��رية  للغابات  �ل��ربي��ة  �حل��ي��اة  ي��در���س 
موقع  بح�شب  عجيب،  ب�شكل  للعثة  م�شت�شلما  �لطائر  ك��ان  حيث 
الفينغ �شكويد. و��شتغرق �شرب �لعثة �ل�شخمة لدموع �لطائر مدة 
طويلة، دون �أن حتاول �إي��ذ�ء عينه، حيث كانت دقيقة جد� يف مد 

�أنبوبها �لفموي �إىل حافة عني �لطائر المت�شا�س �لدموع فقط.
على  تتغذى  فر��شات  روؤي��ة  �لبيئة  علماء  ل��دى  �ل�شائع  من  وك��ان 
دموع �ل�شالحف، لكن ما ن�شره مور�ي�س يف دورية �ملجتمع �لبيئي 
�الأمريكية �لعلمية، �شلط �ل�شوء على �أن هذ� �لنمط من عالقات 

�لتعاي�س بني �لكائنات قائم بني �أنو�ع �أخرى.
ا مالحظة �أنه على �لرغم من �أن �لعثة  ومن �ملثري لالهتمام �أي�شً
ت�شرب دموع �لطيور �لنائمة، �إال �أن �لبعو�س �لطفيلي كان �شعيًد� 

ا. ب�شرب دم �لطائر لفرتة من �لوقت �أي�شً

وح�ض الأربعة اأمتار ي�صيع اخلوف واملر�ض
يعي�س �أهايل قرية تركية حالة من �لذعر، بعدما �شرت �شائعة عن 
وجود ثعبان �شخم ي�شل طوله �إىل �أمتار عدة، و�تخذ �ل�شكان عدة 

�إجر�ء�ت حلماية �أنف�شهم من خطر يعتربونه حمققا.
قرية  �شكان  ف��اإن  نيوز"،  ديلي  "حرييت  �شحيفة  نقلت  وح�شبما 
ب�شاأن  �شائعة  تد�ولو�  تركيا،  �شمايل  توكات  �إقليم  يف  بامتنتاجي 
ثعبان يبلغ �أربعة �أمتار من �لطول، وي�شتطيع �لتهام �إن�شان كامل.

وذكرت و�شائل �إعالم حملية، �أن عدد� من �ل�شكان �أ�شابتهم �أمر��س 
�أثناء  ب�شبب �خلوف �لذي �نتابهم، عقب �لعثور على ع�س لثعبان 

ت�شييد �أحد �ل�شدود يف منطقة حماذية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأ�صرارنا على في�صبوك ب� 4 دولرات
ك�شف تقرير �شادم، عن عر�س ح�شابات �لدخول �خلا�شة مبوقع في�شبوك للبيع على مو�قع "�لويب �ملظلم"، وذلك 

مقابل 3.90 دوالر �أمريكي.
"موين غورو"، و�لذين  �أمريكي، وفق خرب�ء �شركة  2.70 دوالر  وتباع بيانات عناوين �لربيد �الإلكرتوين مقابل 

�أكدو� �أن تلك �لبيانات يتم �شرقتها لبيعها لل�شركات �لتي ترغب يف �إطالق �إعالنات مّوجهة عرب في�شبوك.
"درمي ماركت". ون�شح �خلرب�ء يف  "�لويب �ملظلم"، و�لذي يطلق عليه  �أ�شهر مو�قع  وقّيم �لباحثون يف در��شتهم 
�ل�شركة �مل�شتخدمني �لر�غبني بحماية �أمن بياناتهم على في�شبوك باعتماد نظام �لتحقق �ملتعدد، باإر�شال ر�شالة 

ن�شية ق�شرية �إىل هو�تف �مل�شتخدمني مع "كود" خا�س. 
و�أعلنت في�شبوك، �جلمعة، �أن موقع �لتو��شل �الجتماعي تعر�س خلرق �أمني كبري، عّر�س نحو 50 مليون م�شتخدم 
خلطر �لقر�شنة. وكاإجر�ء �حرت�زي، �أخرجت في�شبوك نحو 130 مليون م�شتخدم من ح�شاباتهم، وطالبتهم باإعادة 

�إدخال كلمات �ملرور �خلا�شة بهم، كما �أز�لت خا�شية متكن �مل�شتخدمني من روؤية ح�شابات �الآخرين.
�حلملة  خ��الل  �شيما  ال  �ل�شيا�شي،  �لتالعب  لعمليات  من�شة  ي�شكل  ب��اأن��ه  و�ت��ه��ام��ات  �ن��ت��ق��اد�ت  في�شبوك  وي��و�ج��ه 
�أناليتيكا" �لربيطانية، �لتي  "كامربيدج  2016، على خلفية ف�شيحة �شركة  �النتخابية �لرئا�شية �الأمريكية عام 

��شتغلت بيانات ع�شر�ت �ملاليني من �مل�شرتكني.
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اأغرب منزل بني من ال�صخور 
�أم�شى �ملهند�س �ملعماري �الأمريكي كندريك بانغ�س كيلوغ، زهاء 5 �شنو�ت 
 " ��شم  عليه  و�أطلق  كاليفورنيا  �شحر�ء  يف  غريب  بت�شميم  منزل  بناء  يف 
جريبر،  الن�س  �مل�شور  �لتقطها  �لتي  �ل�شور  وتظهر  �ل�شحر�ء".  منزل 
و�لذي  مربعاً،  م��رت�ً   430 م�شاحته  تبلغ  �ل��ذي  للعقار  �لغريب  �لت�شميم 

حتيط به �شخور �شخمة مت جتميعها من �شحر�ء موهايف. 
وت�شكل �ل�شخور جزء�ً ال يتجز�أ من �لعقار من �خلارج و�لد�خل، كما ي�شم 
�مل�شكن �لغريب ثالث غرف للنوم وثالثة حمامات فاخرة، �إ�شافة �إىل قاعة 

لتناول �لطعام، و�شلم طويل.
�ملناظر  على  باإطاللتها  تتميز  �لتي  �ل��ن��وم  غ��رف  �إح���دى  �ل�شور  وتظهر 

�لطبيعية �ل�شحر�وية �ملذهلة، وب�شقفها �ملتد�خل مع �ألو�ح �لزجاج. 
من  مزيجاً  �مل�شمم  ��شتخدم  �لطبيعي،  مبحيطه  �مل��ن��زل  م��زج  ول�شمان 
�ل�شخور و�الإ�شمنت و�لفوالذ و�لزجاج و�لنحا�س. يذكر �أن �ملنزل، مل يكن 
معروفاً للعامة حتى مت عر�شه للبيع مقابل 3 ماليني دوالر يف عام 2014، 

و��شرت�ه �أحد �مل�شوؤولني �لتنفيذيني يف في�س بوك.

معركة وح�صية يف حمطة بنزين 
�أظهر ت�شجيل م�شور هجوما غريبا نفذه رجل و�مر�أة على 4 �أ�شخا�س يف 
حمطة للتزود بالوقود يف والية فلوريد� يف �لواليات �ملتحدة، وفق ما ذكرت 

�شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية .
ومتكنت �ل�شرطة من �عتقال �ل�شخ�شني �ملهاجمني �للذين �نهاال بال�شرب 
على �الأربعة، ومن بينهم طفلة تبلغ من �لعمر 11 عاما، يف �حلادثة �لتي 

وقعت مبحطة يف �شيلفر �شربينغز، ليلة �ل�شبت �ملا�شي.
وقال حمققون �إن �أحد �ملهاجمني �شحبا فتاة يف �حلادية ع�شرة من عمرها 
من �شاحنة �شغرية و�شرباها يف وجهها قبل �أن ت�شقط �أر�شا، وقال مكتب 

ماأمورية مقاطعة ماريون �إنه مل تعرف بعد دو�فع �لهجوم.
حيث  عاما،   18 �لعمر  من  �لبالغ  كالنتون،  ب��ر�ن��دون  �ل�شرطة  و�عتقلت 
وجهت له تهمة باالعتد�ء وكذلك �لتطاول على �أحد رجال �ل�شرطة خالل 

�عتقاله.
كما �ألقت �ل�شرطة �لقب�س على جوليا ماري نابونيتيك، �لبالغة من �لعمر 

18 عاما، ووجهت لها تهمة �العتد�ء و�إ�شاءة معاملة �الأطفال.
وتعر�س �ل�شحايا �الأربعة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 47 و55 عاما، �إىل 

لكمات يف �لوجه، كما �أ�شيبو� بكدمات متفاوتة من جر�ء �العتد�ء عليهم.
وقد �شبق لل�شرطة �أن �عتقلت كالنتون هذ� �ل�شهر، بتهمة �شرب طفل يف 

�ل�شابعة ع�شرة من عمره يف متجر �شغري.

فريدة متحو ذكريات 
املاأ�صاة ب� فرحة العمر

�الأملانية،  كولونيا  مدينة  �شهدت 
زف���������اف ف�����ري�����دة خ�����ل�����ف، �ل���ف���ت���اة 
�الإي�������زي�������دي�������ة �ل������ت������ي ت���ع���ر����ش���ت 
ل��الغ��ت�����ش��اب �جل��م��اع��ي م���ن قبل 
�شهور،  م��د�ر  على  د�ع�س  �إرهابيي 
مدعو.   500 ح�������ش���ره  ح���ف���ل  يف 
�شعيد  �الإي��زي��دي  �لنا�شط  و�أط��ل��ق 
�لفي�شبوك  ع��ل��ى  ح��م��ل��ة  ���ش��ل��ي��م��ان 
�لعرو�شني،  زف���اف  تكاليف  جلمع 
ف�����ري�����دة ون������زه������ان ح���������ش����ن.  ويف 
ميل"  "ديلي  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ح���دي���ث 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة، ق���ال���ت ف���ري���دة: مل 
�لطبيعية  حلياتي  �أع��ود  �أن  �أتوقع 
ب��ع��د ك��ل م��ا ح���دث يل. �إن��ن��ي �أب���د�أ 
�أحالمي،  فار�س  مع  جديدة  حياة 
عائلة  م��ن  ج��زء�  �أ�شبحت  �أن  بعد 
�ملعاناة  �إىل  و�أ������ش�����ارت  ج����دي����دة.  
تعر�شنا  ق���ائ���ل���ة:  ع��ا���ش��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
ب�شكل  و�الإذالل  ل���الغ���ت�������ش���اب 
�غ��ت�����ش��ب��ت من  �أين  ي���وم���ي، ح��ت��ى 
�شتة رج��ال يف يوم و�ح��د.  وبدوره 
ع���ّل���ق ن���زه���ان، �ل�����ذي ���ش��اف��ر حول 
�لعامل برفقة فريدة، دعما حلملة 
لل�شعب  �ل��ع��د�ل��ة  لتحقيق  ت��رم��ي 
مبعاناتهم  و�لتعريف  �الإي��زي��دي، 
م����ن مم����ار�����ش����ات ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س 
للغاية.  �شعيد  "�إنني  �الإره���اب���ي: 
�أن�شى هذ�  لن  قابلت حب حياتي. 
�ليوم ما حييت. �أنا فخور بها فهي 
مل�شتقبل  نخطط  ونحن  منا�شلة، 
فريدة  وت��ع��ر���ش��ت  معا".  م�����ش��رق 
�أفر�د بلدتها  لالعتقال �إىل جانب 
ك��و���ش��و ���ش��م��ايل �ل����ع����ر�ق، وه����ي ال 
بعد  ع�شر،  �ل�شاد�شة  �شن  يف  ت��ز�ل 
�أن �حتل �إرهابيو د�ع�س �ملنطقة يف 

�أغ�شط�س 2014.

القب�ض على رجل ع�صابات 
فّر من ال�صجن بهليكوبرت 

�لفرن�شية  �ل�����ش��رط��ة  يف  م�����ش��ادر  ق���ال���ت 
�لقب�س على  �أل��ق��ت  �إن��ه��ا  �الأرب���ع���اء  �م�����س 
رجل ع�شابات فر من �ل�شجن يف �ل�شيف 

�ملا�شي.
فايد  ر�شو�ن  �أن  روي��رتز  �مل�شادر  و�أبلغت 
يوليو  �أو�ئ���ل  منذ  �ل�شرطة  تتعقبه  �ل��ذي 
متوز بعد �أن هربه م�شلحون من �ل�شجن 
يف طائرة هليكوبرت، �عتقل يف بلدة كري 

�شمايل باري�س.
جري�ر  �مل�شتقيل  �لد�خلية  وزي��ر  �أك��د  كما 
�ل��ق��ب�����س ع���ل���ى ف����اي����د. وقبل  ك���ول���وم���ب 
�إمي���ان���وي���ل ماكرون  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س 

��شتقالة كولومب يوم �لثالثاء.
 25 �ل�����ش��ج��ن  وك����ان ف��اي��د يق�شي ع��ق��وب��ة 
عاما يف �شجن جنوبي �لعا�شمة �لفرن�شية 
مقتل  �إىل  �أدت  م�شلح  �شطو  ج��رمي��ة  يف 

�شرطية عام 2010.

حتتفظ بجثة زوجها عامًا ون�صف 
�أعلن �الدعاء �لعام �الأملاين مبدينة هامبورغ �شمايل �أملانيا 
�أن �شيدة تبلغ 73 عاماً �حتفظت بجثة زوجها �مليت، 74 

عاماً، طيلة عام ون�شف يف �شقتهما.
بالقلق  �ل��زوج��ني  م��ع��ارف  �أح���د  �شعر  �الدع����اء،  وبح�شب 
عليهما، �إذ مل ير �لزوج منذ عام ون�شف، فاأبلغ �ل�شرطة 
للتحقق من �الأمر، يف �شبتمرب �ملا�شي، وعندما �متنعت 
�أفر�د  �أ���ش��اب �الرت��ي��اب  �ل��زوج��ة ع��ن فتح غ��رف��ة مغلقة، 
�ل�شرطة. وعرث �أفر�د �ل�شرطة على �جلثة �ملتحللة متاماً 
للزوج يف فر��شه. و�أمر �الدعاء �لعام بت�شريح �جلثة، ولكنه 

مل يعرث على �أي �أدلة على �رتكاب جرمية �أو موؤ�مرة.
وقالت �ملتحدثة با�شم �الدعاء �لعام نانا فرومباخ: "رمبا 
كان  "رمبا  م�شيفًة  ماأ�شاوياً"،  �أ�شرياً  حادثاً  �الأم��ر  يعد 

لدى �ل�شيدة �لعجوز �شعوبات يف ترك زوجها". 

فنان يعزف يف مكب للقمامة
مو�شيقياً  حفاًل  �ندرييف  بافيل  �لرو�شي  �ملو�شيقي  قدم 
�إطار  �لعاملية، يف  �لتلوث  مل�شاكل  للفت �النظار  ��شتثنائياً 
و�شع  حيث  تتنف�س"،  "�الأر�س  ع��ن��و�ن��ه  ق��دم��ه  م�����ش��روع 
بيانو عمالق و�شط مكب للمخلفات يف منطقة ليننغر�د 
للتو��شل  م��وق��ع  على  بثت  لقطات  ويف  رو���ش��ي��ا.  ب�شمال 
فوق  تاأليفه  من  مقطوعات  �ندريف  ع��زف  �الجتماعي، 
تالل من �لقمامة. وقال �إنه ��شتلهم �لفكرة بعد �أن قدم 
عزفاً على بيانو عمالق فوق من�شة طافية فوق بحرية يف 
حديقة رو�شكياال �ل�شهرية يف رو�شيا، وهي متنزه طبيعي 
�لطبيعة  �أحت��دث عن جمال  �أن  "�أردت  �ندرييف  و�أ�شاف 
�لتخل�س من  �أن م�شكلة  �ملقابل. ُيذكر  من علي �جلانب 
�لعام  يف  رو�شيا  يف  و����ش��ع  نقا�س  حم��ل  �أ�شحت  �ملخلفات 
يف  للمكبات  �لكريهة  �ل��ر�ئ��ح��ة  ت�شببت  بعدما  �مل��ا���ش��ي، 

�حتجاجات م�شتمرة من �شكان �ملدينة. 

�صلحفاة الراأ�صني تبهر ال�صينيني
ب�شلحفاة  �ل�����ش��ني  ج���ن���وب  يف  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك��ان  ف���وج���ئ 
"متحولة" لها ر�أ�شان، ت�شبه �إىل حد كبري تو�أم �ل�شيامي 
لدى �الإن�شان، وحتول �حليو�ن �لز�حف �إىل نقطة جذب 
لدى كثري من �ل�شياح. وُيو�شف �حليو�ن باملتحول حني 
يولد بت�شوهات ناجمة باالأ�شا�س عن طفرة جينية، وهذ� 
من  فق�شت  �لتي  �ل�شلحفاة  حالة  يف  حت��دي��د�  ح�شل  م��ا 
�شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب  �أ���ش��ه��ر.  ثالثة  قبل  �لبي�س 
مت  �لغريبة  �ل�شلحفاة  ف��اإن  �لربيطانية،  ميل"  "ديلي 
�أخذها �إىل حممية حيو�نية يف �إقليم جيانغك�شي. ويقول 
خرب�ء يف �شوؤون �ل�شحة �حليو�نية �إن �ل�شلحفاة �شتظل 
حمتجزة يف حديقة مدينة �شنغرو  حتى ال تنقل �جلني 

�مل�شوه و�شط �لرب.
ت����د�ول����ه ع��ل��ى �ملن�شات  و�أظ����ه����ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ج����رى 
�الج��ت��م��اع��ي��ة �ل�����ش��ل��ح��ف��اة �ل��غ��ري��ب��ة وه���ي ت��ت��ح��رك د�خل 
من  ف�شيلة  �إىل  �ل�شلحفاة  وت��ن��ت��م��ي  ���ش��ف��اف.  ���ش��ن��دوق 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ج��ن��وب  يف  غ��ال��ب��ا  تنت�شر  �ل�����ش��الح��ف 
�ل��ع��امل برتبية  ك��ث��ريون ح��ول  وي��ق��وم  �ملك�شيك  و���ش��م��ال 
�حليو�ن د�خل بيوتهم. ويقول �لباحث �ل�شيني يف علوم 
�إن  �حلياة مبعهد �شندغو للبيولوجيا، جيانغ جيانبينغ، 
ما ح�شل لل�شلحفاة ناجم باالأ�شا�س عن �أمر جيني غري 

عادي �أو عو�مل بيئية �أخرى.
عار�صة تقدم زّيًا للم�صمم الفرن�صي نيكول�ش غي�صكويري كجزء من عر�ش جمموعة امللب�ش اجلاهزة للن�صاء - 

الربيع 2019 بجوار هرم اللوفر خلل اأ�صبوع املو�صة يف باري�ش.   )رويرتز(

حملة �صر�صة �صد كاين 
وي�صت.. وال�صبب ترامب

�أم��ريك��ي��ون هجوما  ف��ن��ان��ون  ���ش��ن 
ع��ن��ي��ف��ا ع��ل��ى ك���اين وي�����ش��ت، مغني 
�لر�ب وزوج جنمة تلفزيون �لو�قع 
ب�شبب  وذل�����ك  ك���ارد�����ش���ي���ان،  ك��ي��م 
دعما  �أطلقها  ج��دي��دة  ت�شريحات 
للرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب. 
وجاء رد �ملغنية �الأمريكية النا ديل 
�الأخري  ن�شر  بعد  وي�شت  على  ر�ي 
�شورة له على تطبيق "�إن�شتغر�م"، 
ك��ت��ب عليها  ق��ب��ع��ة  ي���رت���دي  وه����و 
جمدد�"،  عظيمة  �أمريكا  "�جعل 
ت���ر�م���ب يف  ���ش��ع��ار  �إىل  �إ�����ش����ارة  يف 

حملته �النتخابية.
بعد  نحتاج  لن  من�شوره:  يف  وق��ال 
نبني  خ��ارج��ي��ة.  م�����ش��ادر  �إىل  �الآن 
�ملزيد  ونخلق  �أمريكا  يف  م�شانعنا 
من �لوظائف. �شنوفر فر�س عمل 
�ل�شجون  م��ن  �شر�حهم  يطلق  مل��ن 

بينما نلغي �ملر�شوم �لثالث ع�شر.
وي�����ش��ت عرب  ع��ل��ى  ر�ي  دي���ل  وردت 
ح�شابها يف �إن�شتغر�م قائلة: "مّثل 
�لرئا�شة  ملن�شب  ت��ر�م��ب  �ع��ت��الء 
له  دعمك  �أن  �إال  الأمريكا،  خ�شارة 

خ�شارة ثقافية".
�أن  �أخ��م��ن  �أن  �أ�شتطيع  و�أ���ش��اف��ت: 
�شخ�شية  م��ن  قريبة  �شخ�شيتك 
�لرئي�س. ال جمال الأوهام �لعظمة 
و�لرنج�شية  �ملتطرفة  و�لق�شايا 
ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن رئ��ي�����س يقود 

�لواليات �ملتحدة.
وال تعد ديل ر�ي �لفنانة �لوحيدة 
�لتي تخالف �آر�ء وي�شت �ل�شيا�شية، 
�إيفانز،  ك��ري�����س  �مل��م��ث��ل  غ����رد  �إذ 
�أكرث  �شيء  من  ما  قائال:  �الأح���د، 
ج��ن��ون��ا م���ن م��ن��اق�����ش��ة ���ش��خ�����س ال 
�لكتب،  ي��ق��ر�أ  �ل��ت��اري��خ وال  ي��ع��رف 

ويعترب ق�شر نظره نقطة قوة.

طبيب ي�صتخدم قطع غيار ال�صيارات للعمليات 
من  و�ح��دة  يف  م�شت�شفى  يدير  �شجاع  طبيب  ك�شف 
�أخ��ط��ر �الأم���اك���ن ع��ل��ى �الأر������س، ك��ي��ف ك���ان عليه �أن 
غيار  قطع  با�شتخد�م  �جل��ر�ح��ي��ة  �مل��ع��د�ت  ي��رجت��ل 
الإنقاذ  خطرية  بعمليات  للقيام  وغريها،  �ل�شيار�ت 

حياة �ملر�شى.
�ل�شود�ن  جنوب  "بوجن"  يف  �لطبي  �ملرفق  ويفتقر 
�ل��ط��ب��ي��ة، وع��ل��ى �لرغم  �مل���ع���د�ت  �أب�����ش��ط  �إىل  ح��ت��ى 
50 عملية جر�حية يف  نحو  فيه  ذل��ك، جت��ري  م��ن 
�ألف   200 �الأ�شبوع، وه��و �الأم��ل �الأخ��ري الأك��رث من 

�شخ�س يف �ملنطقة �لتي مزقتها �حلرب.
وال يحتوي �مل�شت�شفى �ملتو��شع على �أجهزة ت�شوير 
باالأ�شعة �ل�شينية، وتتوقف �ملولد�ت من وقت الآخر، 
يف حني ُيعطى �ملر�شى مادة �لكيتامني قبل �لعمليات 

�جلر�حية، لعدم توفر �ملو�د �ملخدرة.
وينام �لدكتور �إيفان عطار �أدهار، �لطبيب �لذي ال 
�ل�شنة، يف خيمة  يرى عائلته �شوى ثالث م��ر�ت يف 
ماكينة  ل��ي��اًل  وي�شتخدم  �مل�شت�شفى،  جممع  د�خ���ل 
خ��ي��اط��ة ل�����ش��ن��ع �خل���ي���وط �جل���ر�ح���ي���ة الإج�������ر�ء�ت 

�لعمليات �جلر�حية يف �ليوم �لتايل.
قال  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  م����ريور  ل�شحيفة  ح��دي��ث  ويف 
�إىل  �ملر�شى يحتاج  ح��ي��اة  �إن��ق��اذ  �إن  �أده���ار  �ل��دك��ت��ور 
�أدو�ت  �ل��ك��ث��ري م��ن �الب��ت��ك��ار، فحتى ل��و ك���ان ه��ن��اك 
�لعملية  �إج��ر�ء  عليه  يتحتم  ي��ز�ل  غري متوفرة، ال 

�جلر�حية.
و�أ�شاف �لدكتور �أدهار "��شطررت �إىل �أخذ �لرب�غي 
من �ل�شيار�ت الأننا ال منلك �أي �شيء الإ�شالح �جلزء 
�لعلوي من �الأنابيب للمر�شى �أثناء �لعمليات، لقد 
��شتخدمنا خطافات �شيد �الأ�شماك ل�شنع �الإبر، ال 

ميكننا �ال�شت�شالم لنق�س �ملعد�ت �ملتوفرة لدينا".
ويف منا�شبة �أخرى، كان عليه �أن يح�شل من �شيارة 
قدمية على قطع غيار لتثبت �ألو�ح على عظام �أحد 

�ملر�شى.
وي�شكل توفري �لرعاية �ل�شحية يف جنوب �ل�شود�ن 
مغامرة خطرية للغاية، يف بلد يتعر�س فيه �الأطباء 
ممنهج  ب�شكل  و�لت�شفية  لالختطاف  و�ملمر�شون 

على يد �مليلي�شيات �مل�شلحة.

املمثلة روبي روز اأخطر �صخ�صية يف البحث على الإنرتنت 
نفت �ملمثلة وعار�شة �الأزياء روبي روز �ملعروفة بدورها يف م�شل�شل "�لربتقايل  �شُ
هو �الأ�شود �جلديد" )�أورجن �إز ذ� نيو بالك( �أخطر �شخ�شية م�شهورة يف عمليات 
�أن نتائج �لبحث قد تعر�س �ملعجبني ملو�قع �شارة قد  �إذ  �لبحث على �الإنرتنت 
�أم�س �الول �لثالثاء  حتمل فريو�شات. وقالت �شركة مكايف لالأمن �الإلكرتوين 
وكانت  �لثانية  �ملرتبة  يف  ج��اءت  كافاالري  كري�شتني  �لو�قع  تلفزيون  جنمة  �إن 
�ملمثالت ماريون كوتيار وليند� كارتر وروز برين بني �أكرث خم�شة م�شاهري يوقع 
ديفي�س  رو�بط م�شبوهة. وقال جاري  بر�ثن  �ملعجبني يف  �أ�شمائهن  �لبحث عن 
�ملتحدث با�شم �شركة مكايف �إن روز )32 عاما( هي �ل�شخ�شية �مل�شهورة رقم 12 
�لتي تتوج بهذ� �للقب. و�أ�شاف يف بيان "لذ� �شو�ء كنت تبحث عما فعلته روبي 
يف �حللقة �الأخرية من م�شل�شل )�أورجن �إز ذ� نيو بالك( �أو ما �رتدته كري�شتني 
كافاالري يف �آخر حفل لتوزيع جو�ئز، تاأكد من �أنك تبحث يف �الإنرتنت باأمان".

وذكرت مكايف �أن �ملغنية �أفريل الفني �لتي �حتلت �ملركز �الأول �لعام �ملا�شي جاءت 
و�حتلت  مو�شيقية  �شخ�شية  �أخطر  �أدي��ل  وكانت  �لعام.  هذ�  �لثالثني  �ملركز  يف 

�ملركز 21 وجاءت بعدها �شاكري� يف �ملرتبة 27.


