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اأ�سدر مر�سوما بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات

رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 704 
�ضجناء مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك

ال�سي�سي: نرف�ض حتويل اليمن اإىل موطئ نفوذ لقوى غري عربية

خ�ضائر فادحة للحوثيني مبعركة مركز الدريهمي

•• اأبوظبي-وام: 

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
)حفظه اهلل( بالإفراج عن 704 
بحقهم  �����ش����درت  مم����ن  ���ش��ج��ن��اء 
اأحكام يف ق�شايا خمتلفة ، وتكفل 
املالية  الغرامات  بت�شديد  �شموه 
لتلك  تنفيذاً  عليهم  ترتبت  التي 
الأح����ك����ام وذل�����ك مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 

الأ�شحى املبارك .
ال�شجناء  الإف��راج عن  اأمر  وياأتي 
ال�شمو  اإط����ار ح��ر���س ���ش��اح��ب  يف 
اإعطائهم  ع��ل��ى  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ف����ر�����ش����ة ل����ب����دء ح����ي����اة ج����دي����دة 

والتخفيف من معاناة اأ�شرهم.
اأ���ش��در �شاحب  اخ���رى  م��ن جهة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
)حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
احت����ادي  ب��ق��ان��ون  امل���ر����ش���وم  اهلل( 
با�شتبدال   2018 ل�شنة   2 رق��م 
ن�شو�س امل��واد 26، و 28، و42 
بقانون احتادي رقم  املر�شوم  من 
5 ل�شنة 2012 يف �شاأن مكافحة 

•• عوا�صم-وكاالت:

املوالية  احل��وث��ي  ملي�شيات  م��ن  عن�شرا   56 قتل 
اأم�س يف مواجهات مع   ، الع�شرات  وج��رح  لإي���ران، 
امل�����ش��رك��ة، وق�����ش��ف مقاتالت  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ق��اوم��ة 
ال��ت��ح��ال��ف ال���ع���رب���ي م���واق���ع امل���ت���م���ردي���ن، مبركز 

الدريهمي يف حمافظة احلديدة ال�شاحلية.
الثاين  لليوم  امل�شركة  اليمنية  املقاومة  وتوا�شل 
الدريهمي،  مديرية  م��رك��ز  على  اخل��ن��اق  ت�شييق 
لتطهريه من ميلي�شيات احلوثي النقالبية، و�شط 

انهيارات مت�شارعة يف �شفوف امليلي�شيات.
اإحكام �شيطرتها من  اليمنية يف  املقاومة  وجنحت 

نفذتها عرب الطرق  التفاف  بعد عملية  4 جهات، 
ال�شحراوية.

اأن  القاطع”  “رف�شها  م�����ش��ر  ج����ددت  ذل����ك،  اىل 
غري  ل��ق��وى  ن��ف��وذ  “موطئ  اإىل  ال��ي��م��ن  ي��ت��ح��ول 
الدول  وا�شتقرار  اأم��ن  لتهديد  من�شة  اأو  عربية، 
البحر  امل��الح��ة يف  اأو ح��ري��ة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

الأحمر وم�شيق باب املندب«.
يف  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  و�شدد 
موؤمتر �شحفي م�شرك عقده مع الرئي�س اليمني 
مباحثات  جل�شة  ع��ق��ب  ه����ادي،  م��ن�����ش��ور  ع��ب��درب��ه 
عقدت بق�شر الرئا�شة امل�شرية، على التزام م�شر 

الكامل بدعم وا�شتقرار اليمن ووحدة اأرا�شيه.

   

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون اأمري دولة الكويت يف وفاة �ضقيقته

•• ابوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
�شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اخيه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل(  )حفظه 
الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة يف وفاة املغفور 

لها �شقيقته ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�شباح.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل �شاحب ال�شمو 

اأمري دولة الكويت .

حممد بن را�ضد ي�ضدر قرارا لدعم عمل 
»اأ�ضحاب الهمم« .. ويعتمد »معجم ال�ضم«

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه اهلل” قرار جمل�س  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
الإعاقة  ذوي  عمل  دع��م  ���ش��اأن  يف   2018 ل�شنة   43 رق��م  ال����وزراء 
اعتماد  ���ش��اأن  2018 يف  ل�شنة   38 رق��م  وال��ق��رار   ، الهمم  اأ���ش��ح��اب 

معجم لغة الإ�شارة الإماراتي لل�شم.
وي��ه��دف ال��ق��رار رق��م 43 - املن�شور يف ال��ع��دد الأخ���ري م��ن اجلريدة 
الر�شمية الحتادية - اإىل دعم حقوق ذوي الإعاقة اأ�شحاب الهمم يف 
جمال العمل من خالل متكينهم من الو�شول اإىل الفر�س املتاحة يف 
�شوق العمل على النحو الذي يكفل ممار�شة حقوقهم يف العمل على 

قدم امل�شاواة مع الآخرين.                              )التفا�شيل �س2(
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باملواد  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ج��رائ��م 
اأن  على  امل��ر���ش��وم  ون�����س  التالية. 

ت�شتبدل املادة 26 بالن�س التايل 
:

ليربمان: املواجهة يف القطاع حتمية 
الحتالل: اإعادة اإعمار غزة مقابل نزع �ضالحها!

•• غزة -وكاالت:

اإن��ه ل مفر من  اأم�س  افيغدور ليربمان  الإ�شرائيلي  احل��رب  وزي��ر  قال 
اإ�شرائيل والف�شائل الفل�شطينية يف قطاع  جولة اأخرى من القتال بني 

غزة على الرغم من امل�شاعي اجلارية للتو�شل اىل هدنة طويلة الجل.
وقال ليربمان يف �شريط فيديو وزعه مكتبه اإن “ال�شوؤال لي�س اذا كانت 
هناك جولة قتال قادمة، “بل ال�شوؤال هو متى؟”، يف اثناء تفقده قاعدة 

القيادة الع�شكرية ملنطقة غزة.
من جانبه قال وزير ا�شرائيلي انه �شتتم اعادة فتح معرب كرم اأبو �شامل 
التجاري و تو�شعة م�شاحة ال�شيد ببحر غزة”يف حال توقفت البالونات 
الإ�شرائيلي  التعليم  وزي��ر  “.وقال  احل��دود  على  والتظاهرات  احلارقة 
نفتايل بينت لقناة “كان” العربية �شباح ام�س” اإ�شرائيل لي�شت لديها 

م�ضر تعلن اإحباط خمطط 
الأ�ضحى عيد  يف  اإرهابي 

•• القاهرة -وام:
الداخلية  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
امل�شرية م�شرع �شتة عنا�شر 
ارهابية كانوا يتخذون وحدة 
ال�شاد�س  مب��دي��ن��ة  ���ش��ك��ن��ي��ة 
مبحافظة  اأك�����ت�����وب�����ر  م�����ن 
لالإختباء  وك��������راً  اجل����ي����زة 
لالإنطالق  مت��ه��ي��داً  وذل����ك 
خمططاتهم  لتنفيذ  منها 
اإىل  ال����ه����ادف����ة  الإره�����اب�����ي�����ة 
ارهابية  ع���م���ل���ي���ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
بالتزامن مع اإحتفالت عيد 
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اأخبـار الإمـارات
تعديل اإجازة عيد الأ�ضحى 
للدوائر املحلية براأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة -وام:

اعتمدت دائرة املوارد الب�شرية يف راأ�س اخليمة تعديل بداية 
اإجازة عيد الأ�شحى املبارك للجهات املحلية يف راأ�س اخليمة 
اأغ�شط�س اجل��اري وحتى   19 وذل��ك اعتبارا من ي��وم الأح��د 
الدوام  ي�شتاأنف  اأن  ال�شهر على  23 من نف�س  يوم اخلمي�س 
الر�شمي يوم الأحد املوافق 26 اأغ�شط�س 2018 مع مراعاة 
نظام  تتطلب  والتي  احلكومية  اجلهات  بع�س  عمل  طبيعة 

عمل غري اعتيادي لبع�س الفئات الوظيفية.

جمل�س ادارة املوا�ضالت العامة بعجمان يعتمد اخلطة التطويرية 
•• عجمان - وام:

عبداهلل  حممد  �شعادة  برئا�شة  بعجمان  العامة  امل��وا���ش��الت  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
املوؤ�ش�شة بهدف رفع ر�شا  النعيمي رئي�س املجل�س اخلطة التطويرية جلميع خدمات  علوان 
�شعادة  بح�شور  املوؤ�ش�شة  مقر  يف  ال��دوري  اجتماعه  خالل   - املجل�س  وا�شتعر�س  املتعاملني. 
املهند�س عمر احمد بن عمري مدير  و�شعادة  والأع�شاء  املجل�س  رئي�س  نائب  اإبراهيم  احمد 
عام املوؤ�ش�شة - البيانات املالية للن�شف الول لعام 2018 وتقرير �شري العمل للن�شف الول 

عن العام احلايل.
خمرجات  ي�شمل  تقدمييا  عر�شا  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  عمري  بن  احمد  عمر  املهند�س  وق��دم 

الجتماع الأول.
واأثنى جمل�س الإدارة على اجلهود املبذولة من قيادة املوؤ�ش�شة وجميع العاملني لدعم عملية 

التطوير و�شري العمل ح�شب اخلطة ال�شراتيجية.

رئي�س الدولة ي�ضدر مرا�ضيم باإن�ضاء �ضفارة وقن�ضلية 
وترقية اأع�ضاء يف ال�ضلك الدبلوما�ضي

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأ���ش��در 
اإن�شاء  ب�شاأن  الحت��ادي��ة  املرا�شيم  م��ن  ع��ددا  اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة 
ال�شلك  يف  اأع�شاء  ونقل  وترقية  للدولة،  عامة  وقن�شلية  �شفارة 
اجلريدة  من  الأخ��ري  العدد  يف  املرا�شيم  ن�شرت  وقد  الدبلوما�شي، 

الر�شمية. 
وت�شمنت املرا�شيم اإن�شاء �شفارة للدولة لدى جمهورية �شاحل العاج 
يف اأبيدجان، واإن�شاء قن�شلية عامة للدولة لدى جمهورية تنزانيا يف 

زجنبار. ون�شت املرا�شيم على ترقية �شعادة عبداهلل حمدان حممد 
وزير  درج���ة  م��ن  والقن�شلي  الدبلوما�شي  ال�شلك  ع�شو  النقبي 
مفو�س اإىل درجة وزير مفو�س من الدرجة الأوىل، وترقية �شعادة 
الدبلوما�شي  ال�شلك  ع�شو  ال�شميلي  لب�شيلي  اأحمد  را�شد  خمي�س 
والقن�شلي ترقية ا�شتثنائية من درجة �شكرتري اأول اإىل درجة وزير 
املهري  عا�شور  بن  �شامل  عبداهلل  غ��ازي  �شعادة  نقل  وعلى  مفو�س، 
�شفري ال��دول��ة ل���دى ج��م��ه��وري��ة اأث��ي��وب��ي��ا و���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل حممد 
عبداهلل التكاوي احلرمي �شفري الدولة لدى جمهورية اأوغندا اإىل 

ديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

رئي�س الدولة ي�ضدر مر�ضوما بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات

حممد بن را�ضد ي�ضدر قرارًا لدعم عمل »اأ�ضحاب الهمم« .. ويعتمد »معجم ال�ضم«

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« املر�شوم بقانون احتادي رقم 2 ل�شنة 2018 با�شتبدال ن�شو�س املواد 
يف   2012 ل�شنة   5 رقم  احتادي  بقانون  املر�شوم  من  و42   ،28 و   ،26
�شاأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات باملواد التالية. ون�س املر�شوم على اأن 
بال�شجن مدة ل تقل عن ع�شر  : يعاقب  التايل  بالن�س   26 امل��ادة  ت�شتبدل 
�شنوات ول تزيد عن خم�س وع�شرين �شنة والغرامة التي ل تقل عن مليوين 
اإلكرونياً  اأدار موقعاً  اأو  اأن�شاأ  اأربعة ماليني درهم كل من  درهم ول جتاوز 

اأو اأ�شرف عليه اأو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية اأو و�شيلة تقنية.. 
معلومات وذلك جلماعة اإرهابية اأو جمموعة اأو جمعية اأو منظمة اأو هيئة 
اأو ل�شتقطاب  اأع�شائها  اأو  غري م�شروعة بق�شد ت�شهيل الت�شال بقياداتها 
ع�شوية لها اأو ترويج اأو حتبيذ اأفكارها اأو متويل اأن�شطتها اأو توفري امل�شاعدة 
الفعلية لها، اأو بق�شد ن�شر اأ�شاليب ت�شنيع الأجهزة احلارقة واملتفجرات اأو 
احلب�س  العقوبة  وتكون  الإره��اب��ي��ة.  الأع��م��ال  يف  ت�شتخدم  اأخ��رى  اأدوات  اأي 
األف  التي ل تقل عن خم�شمائة  �شنوات والغرامة  مدة ل تزيد على خم�س 
اإليها  اأي من املواقع امل�شار  درهم ول جتاوز مليون درهم ملن حمل حمتوى 
اأو  اأو ن�شرها باأي و�شيلة كانت  اأعاد بثها  اأو  املادة  يف الفقرة الأوىل من هذه 

التحري�س على  يت�شمن  اأي حمتوى  ن�شر  اأو  مل�شاهدتها  اإليها  تكرر دخوله 
بالعقوبة  احلكم  ب��دًل من  العود-  ح��الت  – يف غري  وللمحكمة  الكراهية. 
امل�شار اإليها يف الفقرة ال�شابقة اأن حتكم باإيداع املتهم اإحدى دور املنا�شحة اأو 
احلكم بو�شعه حتت املراقبة الإلكرونية ومنعه من ا�شتخدام اأي من و�شائل 
تقنية املعلومات خالل فرة تقدرها املحكمة على ان ل تتجاوز احلد الأق�شى 
للعقوبة املقررة. وا�شتبدلت املادة 28 بالن�س التايل: يعاقب بال�شجن املوؤقت 
اإلكرونيا  والغرامة التي ل جتاوز مليون درهن كل من اأن�شاأ اأو اأدار موقعاً 
اأو اأ�شرف عليه اأو ا�شتخدم معلومات على ال�شبكة املعلوماتية اأو و�شيلة تقنية 
معلومات بق�شد التحري�س على اأفعال اأو ن�شر اأو بث معلومات او اأخبار اأو 

ر�شوم كرتونية اأو اأي �شور اأخرى من �شاأنها تعري�س امن الدولة وم�شاحلها 
ال�شبط  ماأموري  على  العتداء  اأو  العام  بالنظام  امل�شا�س  اأو  للخطر  العليا 

الق�شائي اأو اأي من املكلفني بتنفيذ اأحكام القانون. 
من  الثانية  الفقرة  حكم  مراعاة  مع  التايل:  بالن�س   42 امل��ادة  وا�شتبدلت 
املادة 121 من قانون العقوبات تق�شي املحكمة باإبعاد الأجنبي الذي يحكم 
عليه يف اأي من اجلرائم الواقعة على العر�س اأو يحكم عليه بعقوبة اجلناية 
يف اأي من اجلرائم املن�شو�س عليها يف هذا املر�شوم بقانون وذلك بعد تنفيذ 
املر�شوم  ه��ذا  اأح��ك��ام  يخالف  حكم  اأو  ن�س  كل  ويلغي  بها.  املحكوم  العقوبة 

بقانون املن�شور يف العدد الأخري من اجلريدة الر�شمية.

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« قرار جمل�س ال��وزراء رقم 43 
ل�شنة 2018 يف �شاأن دعم عمل ذوي الإعاقة »اأ�شحاب الهمم«، والقرار رقم 

لل�شم. الإماراتي  الإ�شارة  لغة  معجم  اعتماد  �شاأن  يف   2018 ل�شنة   38
43 - املن�شور يف العدد الأخ��ري من اجلريدة الر�شمية  ويهدف القرار رقم 
الحتادية - اإىل دعم حقوق ذوي الإعاقة »اأ�شحاب الهمم« يف جمال العمل 
العمل على  �شوق  املتاحة يف  الفر�س  اإىل  الو�شول  من خالل متكينهم من 
النحو الذي يكفل ممار�شة حقوقهم يف العمل على قدم امل�شاواة مع الآخرين، 
مت�شاوية يف خمتلف  فر�س عمل  ع��ن  للبحث  لهم  ال���الزم  ال��دع��م  وت��وف��ري 
القطاعات، ودعم الراغبني منهم يف تاأ�شي�س عمل خا�س ممن هم على راأ�س 
لإعمال  املعنية  اجلهات  على  تقع  التي  اللتزامات  بيان  جانب  اإىل  عملهم، 

حقوقهم وفقا ملا تن�س عليه الت�شريعات املعمول بها يف الدولة.
ويلزم القرار اجلهات املعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة اأ�شحاب الهمم يف 
كفالة حق العمل لهم على قدم امل�شاواة مع الآخرين و�شمان ح�شولهم على 

فر�س عمل متكافئة على الوجه الذي يحقق متتعهم باأعلى قدر من العدالة 
والإن�شاف.

واأكد القرار على �شرورة توفري ظروف عمل و�شحية لذوي الإعاقة اأ�شحاب 
اأو  الإعاقة  ب�شبب  للتقاعد  اإحالتهم  او  خدماتهم  اإنهاء  عدم  وعلى  الهمم، 
حدوثها بعد التعيني اإل يف حال بلوغ �شن التقاعد اأو �شدور قرار من اللجنة 

الطبية املخت�شة بعدم اللياقة للعمل.
ون�س القرار على ت�شجيع القطاع اخلا�س على اإدماج ذوي الإعاقة اأ�شحاب 
الهمم يف موؤ�ش�شاته ومنحهم الإعفاءات والمتيازات اخلا�شة بهم وعلى وجه 
اخل�شو�س تلك التي تلزم بت�شغيلهم وتوفري الرتيبات التي�شريية املعقولة 

ب�شرط اأن يكون التعيني فعليا ولي�س �شكليا.
اأ�شحاب  الإع��اق��ة  ذوي  �شد  التمييز  ع��دم  اإىل  املعنية  اجلهات  ال��ق��رار  ودع��ا 
الهمم اأثناء الختيار والتعيني على الوظائف ال�شاغرة التي يجب الإعالن 
عنها بو�شوح و�شفافية، وت�شمني الإعالن ا�شم جهة الت�شال التي ميكنهم 
اإجراء  عند  ك��اف  ووق��ت  متكافئة  فر�س  منحهم  جانب  اإىل  معها  التوا�شل 
امل�شبقة  ال�شلبية  الأح��ك��ام  اإط��الق  وع��دم  الوظيفية  واملقابالت  الخ��ت��ب��ارات 
�شد  التمييز  بعدم  املعنية  اجلهات  تلتزم  ال��ق��رار  وبح�شب  قدراتهم.  ب�شاأن 

ذوي الإعاقة اأ�شحاب الهمم اأثناء الختيار والتعيني على الوظائف ال�شاغرة 
كما تلتزم بتهيئة بيئة العمل لديها وتوفري الرتيبات التي�شريية املعقولة 

واملالئمة ل�شمان ممار�شتهم لأعمالهم بطريقة اآمنة.
واأو�شح القرار اآلية تقييم واإدارة الأداء لذوي الإعاقة اأ�شحاب الهمم بحيث 
يتم الركيز على النتائج املطلوب حتقيقها يف الو�شف الوظيفي ولي�س على 
كيفية حتقيق ذلك كذلك تلتزم اجلهات املعنية بتوفري م�شار وظيفي منا�شب 

لهم ميكنهم من حتقيق طموحاتهم.
الهمم  اأ�شحاب  الإعاقة  ذوي  واإدم��اج  باإ�شراك  املعنية  اجلهات  القرار  ويلزم 
جميع  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  فيها  ت�شارك  التي  اأو  بها  تقوم  التي  بالأن�شطة 
الت�شهيالت والو�شائط التقنية التي متكنهم من النفاذ بي�شر اإىل املوؤمترات 
العرو�س  ت��ق��دمي  ف��ر���س  والج��ت��م��اع��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات وع���دم حرمانهم م��ن 

والتدريب وتبادل اخلربات والتجارب مع الآخرين.
الحتفاظ  الهمم يف  اأ�شحاب  الإع��اق��ة  ذوي  ح��ق جميع  على  ال��ق��رار  و���ش��دد 
بالوظائف التي ي�شغلونها ول يحول دون ذلك زيادة ن�شبة الإعاقة ما داموا 
قادرين على اأداء العمل ومبا ل يتعار�س مع قوانني املوارد الب�شرية يف هذا 

ال�شاأن.

املوارد  التن�شيق مع وزارة  املجتمع  اأن تتوىل وزارة تنمية  القرار على  ون�س 
لو�شع  احلكومية  الب�شرية  للموارد  الحتادية  والهيئة  والتوطني  الب�شرية 
ذوو  يحتاجها  التي  املعقولة  التي�شريية  الرتيبات  طبيعة  حت��دد  اأنظمة 

الإعاقة اأ�شحاب الهمم يف بيئة العمل.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« قرار جمل�س الوزراء رقم 

لغة الإ�شارة الإماراتي لل�شم. معجم  اعتماد  �شاأن  يف   2018 ل�شنة   38
ون�س القرار - املن�شور يف العدد الأخري من اجلريدة الر�شمية الحتادية - 
على اخت�شا�س جمل�س الوزراء باعتماد اأي تعديالت على معجم لغة الإ�شارة 
اق��راح وزي��رة تنمية املجتمع. ويت�شمن املعجم  الإم��ارات��ي لل�شم بناء على 
والأرقام الإ�شارية والوثائق الر�شمية  الإ�شارية  الأبجدية  تتناول  بابا   21
واملناطق واملعامل ال�شياحية والوزارات واملوؤ�ش�شات والهيئات واملالب�س واأدوات 
واحلالت  وال�شفات  ال�شائعة  والأفعال  والأ�شرة  ال�شعبية  والأك��الت  الزينة 
والجتاهات واملوا�شع والألوان والبيت وملحقاته والألقاب واملهن والربية 
والتعليم و وحدات القيا�س وال�شحة واملحيط والبيئة واحليوانات والنباتات 

والريا�شة.

حممد بن را�ضد يقدم واجب العزاء يف وفاة موزة بنت علي الوري
•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واجب العزاء يف وفاة املرحومة 

موزة بنت علي الوري.
جاء ذلك خالل زيارة �شموه اإىل جمل�س العزاء يف منطقة اخلوانيج بدبي 
م�شاء ام�س حيث قدم �شموه يرافقه �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد 
دائرة  �شليمان مدير عام  �شعيد  نائب حاكم دبي و�شعادة خليفة  اآل مكتوم 
الت�شريفات وال�شيافة يف دبي �شادق عزائه وموا�شاته اإىل معايل حممد بن 
عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل واإخوانه اإ�شماعيل 
اهلل  راجيا   .. والدتهم  لها  املغفور  وف��اة  يف  وعبداللطيف  و�شديق  واأحمد 
اأن يتغمدها بوا�شع رحمته ومغفرته وي�شكنها ف�شيح جناته  العلي القدير 
اإليه  واإن��ا  هلل  اإن��ا   «  .. العزاء  وح�شن  ال�شرب  جميل  وذويها  اأ�شرتها  ويلهم 

راجعون » .

حممد بن را�ضد يعزي يف 
وفاة علي حمد ال�ضبو�ضي

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واجب العزاء يف وفاة املرحوم 
يرافقه  ام�س  م�شاء  �شموه  قام  فقد  ال�شبو�شي.  امل�شوري  �شعيد  علي حمد 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي بزيارة 
اإذ قدم �شموه �شادق عزائه  خيمة العزاء يف منطقة زعبيل الثانية يف دبي 
وموا�شاته اإىل اأجنال وذوي الفقيد .. راجيا اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع 
اأ�شرته واأهله جميل ال�شرب  رحمته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 

وح�شن العزاء .. » اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ».

اأبوظبي خلدمات ال�ضرف ال�ضحي  تطلق جائزة  الرثيا يف دورتها الثالثة
•• العني- وام:

اأب��وظ��ب��ي خلدمات  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
“الرثيا”  جائزة  ال�شحي  ال�شرف 
والتي  ال��ث��ال��ث��ة  دورت���ه���ا  يف  للتميز 
التميز  مفاهيم  تعزيز  اىل  ت��ه��دف 
ال�شركة  اأع��م��ال  جميع  يف  املوؤ�ش�شي 
وق��ط��اع��ات��ه��ا واإدارات����ه����ا م��ن خالل 
امل��م��ار���ش��ات وتطبيق  اأف�����ش��ل  ات��ب��اع 
املعايري التي ارتاأتها حكومة اأبوظبي 

وتتالءم مع املعايري العاملية.
“الرثيا” اإىل رفع  وت��ه��دف ج��ائ��زة 
كفاءة عمل القياديني، وتبني اآليات 
واأ�شاليب  ال�شراتيجي  التخطيط 
بهدف  امل������������وارد،  اإدارة  ت���ط���وي���ر 
ال��ن��ت��ائ��ج، م��ن حيث  اأف�����ش��ل  حتقيق 
الر�شا  وحتقيق  املتعاملني  جتربة 
مع  الإيجابي  والتفاعل  للعاملني، 
املجتمع على نحو ي�شهم يف حتقيق 
خلدمات  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  روؤي�������ة 

ال�شرف ال�شحي وتوجهات حكومة 
اأبوظبي يف هذا ال�شياق.

ك��م��ا ت��ه��دف ج��ائ��زة ال��رثي��ا للتميز 
املوظفني  اأداء  ت��ط��وي��ر  اإىل  اأي�����ش��ا 
مب�شتوى  والرت����ق����اء  ال�����ش��رك��ة،  يف 
املتبعة،  وامل����م����ار�����ش����ات  اخل����دم����ات 
التميز  ن�����ش��ر م��ف��اه��ي��م  م���ن خ����الل 
وت���ع���م���ي���م اأف���������ش����ل امل����م����ار�����ش����ات يف 

عرب   ، احلديثة  احلكومية  الإدارة 
ومعايري  اإر���ش��ادي��ة  مرجعية  توفري 
املعيارية  امل��ق��ارن��ات  لإج����راء  ع��امل��ي��ة 
والإدارات  القطاعات  م�شتوى  على 
املناف�شة  روح  وت��ن��م��ي��ة  والأف��������راد، 
ومكافاأة  ال�����ش��رك��ة،  يف  الإي��ج��اب��ي��ة 
وت�شجيعهم  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل��وظ��ف��ني 

على الإبداع والتميز الوظيفي.
واأكد املهند�س عمر ح�شني الها�شمي 
اأبوظبي خلدمات  �شركة  عام  مدير 
ال�شرف ال�شحي بالإنابة اأن جائزة 
لروؤية  الرثيا للتميز تاأتي جت�شيداً 
وتوجيهاتها  ال���ر����ش���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
ثقافة  ب��اأ���ش�����س  الل����ت����زام  ب���وج���وب 
التميز و�شروطها من اأجل الو�شول 
الإداري�������ة  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل  اإىل 
واخل���دم���ات مب��ا يكفل دع���م خطط 
ا�شتدامة التح�شني ويواكب مقيا�س 
احلقول  ب��ل��غ��ت��ه يف  ال�����ذي  ال��ت��ط��ور 

كافة.

�ضيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة موزة بنت علي الوري

•• دبي- وام:

قدم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية م�شاء ام�س واجب 

العزاء بوفاة املغفور لها موزة بنت علي الوري.
العزاء يف منطقة  اأع��رب �شموه خالل زيارته جمل�س  و 

لأجنال  وموا�شاته  عزائه  �شادق  عن  دب��ي  يف  اخلوانيج 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل   .. الفقيدة 
اأحمد  و  ا�شماعيل  و  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  �شوؤون 
�شائال   .. ذوي��ه��ا  و  ال��ق��رق��اوي  عبداللطيف  و  و�شديق 
واأن  رحمته  بوا�شع  يتغمدها  اأن  القدير  العلي  امل��وىل 
ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها ال�شرب وال�شلوان.

جمل�س ال�ضباب العربي يكرم الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب 
•• القاهرة-وام:

كرم جمل�س ال�شباب العربي للتنمية املتكاملة الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
باجلامعة  املجل�س  اأق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  الفاعلية  هام�س  على  الم����ارات  ب��دول��ة 
وحدتنا  يف  “قوتنا  �شعار  حت��ت  لل�شباب  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  العربية 
العبيديل  التكرمي جا�شم  املواطنة والتنمية وال�شالم”. ت�شلم درع  لتعزيز 
من�شق الربامج ال�شبابية بالهيئة العامة لرعاية ال�شباب ،وبح�شور عبداهلل 

احلمادي مبندوبية الدولة الدائمة لدى اجلامعة العربية.
املجتمع  منظمات  اإدارة  مديرة  املرجة  ب��غ��دادي  ن�شرية  الدكتورة  وقالت 
املدين بجامعة الدول العربية - يف كلمة اجلامعة يف افتتاح الفاعلية -اإن 
يف املائة من �شكان املنطقة العربية هم دون ال29 عاما ، م�شددة على   60
حيث  اجلامعة  ان��ط��الق  منذ  ج��اء  بال�شباب  العربية  اجلامعة  اهتمام  ان 
منابر  وفتحت   ، والريا�شية  ال�شباب  اإدارة  هي  خا�شة  اإدارة  له  خ�ش�شت 
للتعبري من خالل ا�شتحداث اإدارة معنية مبنظمات املجتمع املدين كنقطة 

ات�شال وتعزيز التعاون بني اجلامعة واملجتمع املدين.
ومن جانبها، قالت م�شرية اأبو غايل رئي�س جمل�س ال�شباب العربي للتنمية 

املتكاملة اإن ال�شباب ميثل العمود الفقري لالأمة العربية .
واأكدت اأن واحدة من اأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية هي البطالة 
وبدون  ال���دول،  ت�شتقر  ل��ن  ومواطنة  انتماء  ب��دون  اإن��ه  وق��ال��ت  والتعليم. 

ا�شتقرار لن يحدث تنمية.
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اأخبـار الإمـارات
احلكام يعزون اأمري دولة الكويت يف وفاة �ضقيقته

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة برقية تعزية اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأمري دولة الكويت ال�شقيقة يف وفاة املغفور 

لها �شقيقته ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�شباح.
ل�شاحب  تعازيه  وخال�س  موا�شاته  �شادق  عن  برقيته  يف  �شموه  واأع���رب 
ال�شمو اأمري دولة الكويت .. داعيا اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يتغمد الفقيدة 

بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنها ف�شيح جناته.
كما بعث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم 

ال�شارقة برقيات تعزية مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت.
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح 
لها  املغفور  وف��اة  ال�شقيقة يف  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  الأحمد اجلابر 

�شقيقته ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�شباح.
ال�شمو  ل�شاحب  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  واأع��رب 
اأمري دولة الكويت �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته 

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.
و�شمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
تعزية  برقيتي  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  ن��ائ��ب  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ن��ا���ش��ر  ال�شيخ 

مماثلتني اإىل �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت.
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  تعزية  برقية  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى 
لها  املغفور  وف��اة  ال�شقيقة يف  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  الأحمد اجلابر 

�شقيقته ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�شباح.
ال�شمو  ل�شاحب  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  واأع��رب 
اأمري دولة الكويت �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته 

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 

برقية تعزية مماثلة اىل �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت.
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة برقية تعزية اىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح 
لها  املغفور  وف��اة  ال�شقيقة يف  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  الأحمد اجلابر 

�شقيقته ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�شباح.
ال�شمو  ل�شاحب  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  واأع��رب 
اأمري دولة الكويت �شائال املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته 

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 

اخليمة برقية تعزية مماثلة اىل �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى 
�شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأخيه  اإىل  تعزية  برقية  القيوين  اأم  حاكم 
لها  املغفور  وف��اة  ال�شقيقة يف  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  الأحمد اجلابر 

�شقيقته ال�شيخة فريحة الأحمد اجلابر ال�شباح.
ال�شمو  ل�شاحب  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  واأع��رب 
اأمري دولة الكويت .. �شائال العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته 

وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�شرب وال�شلوان.
كما بعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين 

برقية تعزية مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو اأمري دولة الكويت.

بدعم اإماراتي .. و�ضع حجر الأ�ضا�س لتاأهيل عيادات م�ضت�ضفى اجلمهورية يف عدن

قبل  امل�������ش���ت�������ش���ف���ى  يف  م����ع����دوم����ة 
الراهن  ال��وق��ت  ويف  ع���دن  حت��ري��ر 
اأ�شبحت  الم���ارات���ي  ال��دع��م  وب��ع��د 
حيث  متوفرة  ال�شريرية  اخلدمات 
���ش��ري��ر يف   700 ال��ه��ي��ئ��ة  مت��ت��ل��ك 

خمتلف اأق�شامها.
واأكد اأن و�شع حجر الأ�شا�س اليوم 
العيادات  ب��اق��ي  وت��اأه��ي��ل  ل��رم��ي��م 
اخلارجية يب�شر مبزيد من تطوير 

ب��������دوره اأو������ش�����ح ال����دك����ت����ور ط����ارق 
مزيدة نائب مدير هيئة م�شت�شفى 
تعر�س  امل�شت�شفى  ان  اجلمهورية 
ميلي�شات  ق���ب���ل  م�����ن  ل���ل���ت���دم���ري 
معداته  ن���ه���ب���وا  ال����ذي����ن  احل����وث����ي 
ليخرج عن اخلدمة لأول مرة منذ 
دعم  وبف�شل   1956 ع��ام  اإن�شائه 
وتاأهيل  ترميم  مت  الإم����ارات  دول��ة 
فا�شتعاد  م��راح��ل  ع��ل��ى  امل�شت�شفى 

اأ�شبحت كل  اخلارجية للم�شت�شفى 
مر�شية  حالة   20 ت�شتقبل  عيادة 
مر�شية  حالة   360 بواقع  يوميا 
اخلارجية  ال���ع���ي���ادات  ت�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا 

املوؤهلة يف اليوم الواحد.
وق���ال ال��دك��ت��ور اجل��ب��ريي ان���ه بعد 
ت��رم��ي��م وت���اأه���ي���ل باقي  ا���ش��ت��ك��م��ال 
للم�شت�شفى  اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��ي��ادات 
العيادات  م��ن  ع��ي��ادة  ك��ل  �شتتمكن 

الكعبي  ���ش��ع��ي��د  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
لدولة  الإن�شانية  العمليات  مدير 
يتم  م���ا  »ان  ال��ي��م��ن  يف  الإم��������ارات 
اليمن  يف  لالأ�شقاء  ال��ي��وم  تقدميه 
هو ما يتطلب علينا جتاه اإخوتنا يف 
اليمن .. ونتطلع ملزيد من التعاون 
ال�شحية  الرعاية  خدمات  لتعزيز 
حمافظة  يف  ال��ي��م��ن��ي��ني  ل��الأ���ش��ق��اء 

عدن واملناطق املجاورة«.

امل�شت�شفى ورفع قدراته ال�شتيعابية 
للمر�شى.

اأ����ش���اد ال���دك���ت���ور اأحمد  م���ن ج��ه��ت��ه 
اجلبريي مدير العيادات اخلارجية 
العام  اجلمهورية  م�شت�شفى  بهيئة 
قدمته  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ب���ال���دع���م 
مما�شاهم  للم�شت�شفى  الإم������ارات 
اأنه  ..مو�شحا  للخدمة  اإع��ادت��ه  يف 
بعد ترميم وتاأهيل ن�شف العيادات 

احلالت  ي�شتقبل  واأ���ش��ب��ح  عافيته 
املر�شية باأعداد كبرية.

ع��ي��ادة اخلارجية   18 ال���  ان  وق���ال 
بدعم  وترميمها  تاأهيلها  مت  التي 
وحدها  ا�شتقبلت  الم�����ارات  دول���ة 
من  م��ر���ش��ي��ة  ح���ال���ة  ال����ف   120
عام  اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف 
اخلدمات  ب���اأن  ..م��ن��وه��ا   2016
كانت  الأخ��������رى  ه����ي  ال�������ش���ري���ري���ة 

•• عدن-وام:

باعوم  نا�شر  الدكتور  معايل  �شهد 
وزير ال�شحة يف احلكومة ال�شرعية 
ال��ك��ع��ب��ي مدير  ال��ي��م��ن��ي��ة و���ش��ع��ي��د 
العمليات الإن�شانية لدولة الإمارات 
الأ�شا�س  ح��ج��ر  و����ش���ع  ال��ي��م��ن  يف 
اخلارجية  العيادات  مبنى  لتاأهيل 
وتطوير ال�شاحة الأمامية للمدخل 
اجلمهورية  مب�شت�شفى  الرئي�شي 
بدعم  وذل�������ك  ب����ع����دن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
زايد  عام  م�شاريع  و�شمن  اماراتي 
ال�شحة  وزارة  وب��رع��اي��ة   2018

اليمنية.
واأكد وزير ال�شحة اليمني - خالل 
اأن   - الأ�شا�س  حجر  و�شع  مرا�شم 
�شباقة يف م�شاعدة  الإم���ارات  دول��ة 
هذه  خ���الل  لي�س  اليمني  ال�شعب 
ب�����ل م�����ن قبل  ال�����ف�����رة ف���ح�������ش���ب 
ال�شرعية  على  احل��وث��ي  الن��ق��الب 
ال��ي��م��ن��ي��ة ..م��ت��وج��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ر اىل 
و�شعبا  ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة  الم������ارات 
للمرافق  امل��ت��وا���ش��ل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
املحافظات  مب��خ��ت��ل��ف  ال�����ش��ح��ي��ة 

اليمنية واأهمها ال�شاحل الغربي.

ح��ال��ة مر�شية   40 ا���ش��ت��ق��ب��ال  م��ن 
الإجمايل  ال��ع��دد  و�شريتفع  يوميا 
ت�شتقبلها  التي  املر�شية  للحالت 
وبن�شبة  حالة   600 اإىل  العيادات 

زيادة 80 %.
وع��ق��ب و���ش��ع ح��ج��ر الأ����ش���ا����س قام 
ومدير  ال���ي���م���ن���ي  ال�������ش���ح���ة  وزي������ر 
العمليات الإن�شانية لدولة الإمارات 
املهند�س طيب  اليمن يرافقهما  يف 
ال�شام�شي نائب رئي�س بعثة الهالل 
الأحمر الإماراتي والدكتورة اإ�شراق 
ال�شحة  وزارة  وك��ي��ل��ة  ال�����ش��ب��اع��ي 
والدكتور طارق مزيدة نائب مدير 
وعدد  اجلمهورية  م�شت�شفى  هيئة 
من العاملني بوزارة ال�شحة اليمنية 
بتفقد مبنى العيادات اخلارجية يف 
ن�شاطها يف  والتي توقف  امل�شت�شفى 
احلياة  اإع���ادة  و�شيتم   2013 ع��ام 

لها من جديد.
التد�شني  م��را���ش��م  ه��ام�����س  وع���ل���ى 
الإن�شانية  ال��ع��م��ل��ي��ات  م��دي��ر  ك���رم 
معايل  اليمن  يف  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
الأخوة  بدرع  اليمني  ال�شحة  وزير 
وت�شهيل  لتعاونهم  تقديراً  والوفاء 

مهمة العمل الإن�شاين.

م�ضت�ضفى املفرق يقدم خدمات متكاملة يف التاأهيل الطبي لرعاية مر�ضى الإ�ضابات
•• اأبوظبي-الفجر:  

و����ش���ع م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل����ف����رق اأح����د 
من�شاآت �شركة اأبوظبي للخدمات 
ال�شهر  “�شحة”،  ال�������ش���ح���ي���ة 
التاأهيل  خ���دم���ات  م���ن  اجل�����اري 
التاأهيل  ل��ت�����ش��م��ل  ال���ط���ب���ي���ع���ي 

الطبي.
ال���ع���ي���ادة خدمات  ���ش��ت��ق��دم  ح��ي��ث 
ملر�شى  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة  متكاملة 
والعمود  ال��دم��اغ��ي��ة  الإ����ش���اب���ات 
الفقري بالتعاون مع التخ�ش�شات 
ي�شمها  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  ال��ط��ب��ي��ة 
لرعاية مر�شى  املفرق  م�شت�شفى 

ال�شفاء من الإ�شابة الأمر الذي 
ثالث  اإىل  �شنة  من  ي�شتغرق  قد 

�شنوات يف بع�س احلالت”.
طبيب  دور  ج���ل���ول  د.  وي���و����ش���ح 
التاأهيل الطبي يف دعم العالقات 
الأ���ش��ري��ة واأث��ره��ا الإي��ج��اب��ي على 
ي�شعب  “قد  امل���ري�������س:  ���ش��ف��اء 
تف�شري  الأ�������ش������رة  اأف����������راد  ع���ل���ى 
امل�شاب  �شلوك  املفاجئ يف  التغري 
بال�شكل  ت�شخي�شه  ي��ت��م  مل  اإذا 
يعاين  ما  غالبا  حيث  ال�شحيح، 
والنفعال  الع�شبية  من  املر�شى 
وف�����ق�����دان م�����ه�����ارات ال���ت���وا����ش���ل 
ك���ان ميتلكها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي 

%15 اإىل %40 منهم بنوبات 
وتكون  مالحظتها  ي�شعب  �شرع 
املري�س  ولكن  ب�شيط  مدى  على 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ك��ث��ريا،  ي��ع��اين منها 
اأع���را����س ال��ق�����ش��ور ال��ذه��ن��ي مثل 

ق�شور الذاكرة والركيز.
احلا�شل  ج��ل��ول  د.  ي��ق��ول  وك��م��ا 
ع���ل���ى ال������ب������ورد ال����ربي����ط����اين يف 
مركز  “يف  ال���ط���ب���ي:  ال���ت���اأه���ي���ل 
م��ت��خ�����ش�����س ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال وع���الج 
ح������الت الإ�����ش����اب����ات واحل�������وادث 
امل�����ف�����رق يعد  م���ث���ل م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
تطوير خدمات العالج الطبيعي 
التي  ال�������ش���روري���ة  الأم��������ور  م����ن 

لالإ�شراع يف اإلتئام الإ�شابة”.
ويعد ت�شخي�س وتاأهيل الإ�شابات 
الدماغية الذهنية اأحد اخلدمات 
التاأهيل  يقدمها  التي  العالجية 
الطبي اإىل جانب خدمات تاأهيل 
مر�شى تاأخر النمو وم�شاكل البلع 
والنطق ومر�شى ال�شلل الن�شفي 
احلالت  وت�شخي�س  الرباعي  اأو 
ت�����ش��ي��ب مر�شى  ال��ت��ي  امل��ر���ش��ي��ة 
الرباعي  اأو  ال��ن�����ش��ف��ي  ال�����ش��ل��ل 
م���ث���ل ال���ت�������ش���ج���ن���ات وال���ت���ه���اب���ات 
ال��ب��ول امل��ت��ك��ررة وح�����ش��وات الكلى 
والإم�شاك وغريها من الأمرا�س 
ال�شلل  التي ي�شعب على مري�س 

الإ�شابات واحلوادث وغريهم من 
ت�شتدعي  التي  املر�شية  احل��الت 

العالج التاأهيلي الطبي.
التاأهيل  ط��ب��ي��ب  دور  وي��ت��م��ث��ل 
احلالة  ت�����ش��خ��ي�����س  يف  ال���ط���ب���ي 
وت��ق��ي��ي��م ن�����ش��ب��ة الإع���اق���ة ومدى 
ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ح��ي��اة امل��ري�����س اأو 
اخلطة  وو�شع  الوظيفية  مهامه 
ومراقبة  امل���الئ���م���ة  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 
م��ري�����س الإع���اق���ة اجل�����ش��دي��ة اأو 
الذهنية مدى احلياة كون معظم 
م�شاعفات  م��ن  يعانون  املر�شى 
اإ�شابات  م��ر���ش��ى  م��ث��ل  لح���ق���ة 
ال�����راأ������س ح���ي���ث ي�������ش���اب م����ا بني 

مما ي�شتدعي اأفراد الأ�شرة لنقل 
النف�شية  ل��ال���ش��ت�����ش��ارة  امل��ري�����س 
الذي  الدوائي  واخ�شاعه للعالج 
�شفاء  م��ن عملية  ك��ث��ريا  ي��وؤخ��ر  
الطبي يو�شح  التاأهيل  الدماغ”، 
لالأ�شرة حالة املري�س والتغريات 
وكيفية  امل���ت���وق���ع���ة  ال�������ش���ل���وك���ي���ة 
ال��ت�����ش��رف م��ع��ه و�����ش����رورة عدم 
الدخول يف مواجهة معه وتقدمي 
الدعم املعنوي له وتطبيق اخلطة 
اخ�شاعه  ج��ان��ب  اإىل  التاأهيلية 
كامل  ب�شكل  �شحي  حياة  لنظام 
والعالجات  التدخني  ع��ن  بعيدا 
ال�����دوائ�����ي�����ة غ�����ري ال���������ش����روري����ة 

والتميز  اخل��دم��ات  ج���ودة  حتقق 
انتاجية  وحت�������ش���ني  ال�������ش���ري���ري 
وي�شيف:  الطبي”،  ال���ط���اق���م 
الدماغية  الإ���ش��اب��ات  “اكت�شاف 
اأح���د احل����الت الطبية  ال��ذه��ن��ي��ة 
التي قد ل يتم ت�شخي�شها بال�شكل 
مما  الأح��ي��ان  بع�س  يف  ال�شحيح 
ي�شبب م�شاعفات قد تدهور من 
الأثر  اإىل ج��ان��ب  امل��ري�����س  ح��ال��ة 
النف�شي للمري�س واأفراد اأ�شرتهم 
التي  الأعرا�س  باأ�شباب  جلهلهم 
بالتعامل  ين�شح  ح��ي��ث  يعي�شها 
الدماغية  الإ�شابات  مر�شى  مع 
الذهنية معاملة خا�شة اإىل حني 

ال�شعور بها.
الطبي  التاأهيل  عيادة  وت�شتقبل 
امل���ر����ش���ى امل���ح���ول���ني م����ن داخ����ل 
امل�������ش���ت�������ش���ف���ى وخ����ارج����ه����ا وغ���ري 
املحولني طوال اأيام الأ�شبوع من 

خالل الرقم 80050. 

جلنة تطوير غرف العمليات ب�ضرطة اأبوظبي تناق�س خطط العمل و�ضرعة ال�ضتجابة
•• اأبوظبي-وام:

�شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم  اللواء  �شعادة  تراأ�س 
اأبوظبي، اجتماع جلنة تطوير غرف العمليات بالقيادة العامة 

ل�شرطة اأبوظبي.
مدار  على  املعتمدة  العمل  وخطط  ب��رام��ج  الجتماع  وناق�س 
اأبوظبي  �شرطة  روؤية  التي حتقق  ال�شتجابة  و�شرعة  ال�شاعة، 

وتعزيز  اأق�شر وقت ممكن  واملهام يف  احل��الت  التعامل مع  يف 
على  والأم��ن��ي  ال�شرطي  للعمل  وال��ت��ط��وي��ر  التح�شني  ف��ر���س 

م�شتوى اإمارة اأبوظبي وفق اأف�شل املمار�شات املتقدمة عاملياً.
اجلودة  مب�شتوى  الح��ت��ف��اظ  اأه��م��ي��ة  ال�شريفي  ال��ل��واء  واأك����د 
العالية ومواكبة تطلعات �شرطة اأبوظبي يف حتقيق املزيد من 
التحديث والتطوير امل�شتمر، م�شيداً بدور العن�شر الب�شري يف 
اإدارة العمليات بقطاع العمليات املركزية يف اأداء املهام والتميز 

يف العمل والتفاين، وحر�س العاملني مبركز القيادة والتحكم 
على التوا�شل ب�شورة ح�شارية ومتميزة مع مقدمي البالغات 

من اجلمهور و�شرعة ال�شتجابة لها.
القيادة  مركز  يف  حالياً  املطبقة  التقنية  الأنظمة  اأن  واأو���ش��ح 
والتحكم تتكامل يف تقدمي اأف�شل اخلدمات املتطورة بالتن�شيق 
مع ال�شركاء مبا يعزز من �شرعة ال�شتجابة والتوا�شل الفعال 

مع مقدمي البالغات �شمن تطبيق ا�شراتيجية ال�شرطة.

النائب العام : رئي�س الدولة حري�س على منح 
ال�ضجناء فر�ضة جديدة للعودة اإىل �ضفوف املجتمع

•• اأبوظبي- وام: 

الدكتور  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
النائب  ال�����ش��ام�����ش��ي  ���ش��ي��ف  ح��م��د 
�شاحب  اأم����ر  اأن  ل��ل��دول��ة  ال���ع���ام 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
اآل نه����يان رئي�س الدولة »حفظه 

اهلل.
ب���الإف���راج ع��ن ع���دد م��ن املحكوم 
الغرامات  و���ش��������������داد  ع��ل��ي��������������������ه��م 
مب����نا�شبة  عل������يهم  بها  املق�شى 
قرب حلول عيد الأ�شحى املبارك 
الكرمي  �ش������موه  حر�س  يج�����شد 
ف�����ر�شة  عن��هم  املفرج  منح  على 
�ش�����فوف  اإىل  للع����ودة  ج����دي������دة 
�شاحلني  اأع���������ش����اء  امل��ج��������������ت��م��ع 
ي����ل����ت����زم����ون ب����ق����وان����ني ال����دول����ة 
اأف�شل  مل�ش�����تقبل  وي�����ش��������������������ع��ون 
ال�شتقامة  دواف���ع  فيهم  ويبعث 

وال���ت���زام ال�����ش��ل��وك ال��ق��ومي لنيل 
ح���ي���اة ك���رمي���ة ل���ه���م ولأ����ش���ره���م 
ال�������فرحة  ادخ������ال  ع���ن  ف�����ش��ال 
وذويهم  عائالتهم  ق�����لوب  ع������لى 
اأي����ام م��ب��ارك��ة وي��ح��ث غريهم  يف 
م����ن املح�������كوم علي�����هم على ح�شن 
اأمال يف نيل مثل هذا  ال�ش��������لوك 

العفو الكرمي م�شتقبال.
الدكتور  امل�شت�شار  �شعادة  واأه���اب 
ح���م���د ����ش���ي���ف ال�������ش���ام�������ش���ي - يف 
ت�����ش��ري��ح ل����ه ب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة - 
باملفرج عنهم اأن يخل�شوا النوايا 
واللتزام،  بال�شتقامة  للتم�شك 
التنمية  م�شرية  اإىل  والن�شمام 
عليهم  ي���ع���ود  مب����ا  امل���ج���ت���م���ع  يف 

وذويهم باخلري.
اأ�شمى  العام  النائب  �شعادة  ورف��ع 
اآي����ات ال��ت��ه��اين وال��ت��ربي��ك��ات اىل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  م���ق���ام 

نهيان  اآل  زاي��������������������د  ب���ن  خلي�����فة 
ال�����دول�����ة »ح���ف���ظ���ه اهلل«  رئ���ي�������س 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  واخ�����������������وان��ه��م 
الأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شيوخ 
لالحتاد حكام الإمارات واأولي�����اء 
وجل  ع��ز  امل���وىل  �شائال  الع�����هود 
�ش������موهم  ع���ل���ى  ي���ع���ي���ده���ا  اأن 
وموف�����ور  وال�������شعادة  باخلي�����ر 
�شعب  وع��ل��ى  والعافية  ال�����شحة 
الأمتني  و�شعوب  الإم���ارات  دول��ة 
باخلري  والإ����ش���الم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

واليمن والربكات.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يعزي يف وفاة والدة حممد القرقاوي

•• دبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س 
واجب العزاء يف املغفور لها موزة بنت علي الوري. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة خالل 
زيارته جمل�س العزاء يف منطقة اخلوانيج يف دبي عن �شادق عزائه وموا�شاته لأجنال الفقيدة اللواء 
متقاعد اإ�شماعيل عبداهلل القرقاوي ومعايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
القرقاوي  عبداهلل  وعبداللطيف  القرقاوي  عبداهلل  و�شديق  القرقاوي  عبداهلل  واأحمد  وامل�شتقبل 
وذويها .. �شائال املوىل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم 
اأهلها ال�شرب وال�شلوان. رافق �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة يف تقدمي واجب العزاء ال�شيخ �شقر 

بن حممد بن �شقر القا�شمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف.

احلمادي : التنمية خيار ا�ضرتاتيجي ملواكبة خطط الدولة يف قطاع التعليم

املريخ  يف  لل�شكن  �شاحلة  ب�شرية 
كافة  و���ش��ع  علينا  يحتم  م��ا  وه���و 
يف  التعليم  بتميز  الكفيلة  الأط���ر 
مقومات  ك��اف��ة  وت�شمينه  دولتنا 

ريادته«.
تعريف  اإىل  ال����ور�����ش����ة  وت����ه����دف 
والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ���ش��رك��اء 
مب�شامني الهدف الرابع للتنمية 
امل�����ش��ت��دام��ة واآل���ي���ات ال��ت��ع��اون بني 
ال���ه���دف وو�شع  ل��ب��ل��وغ  ال�����ش��رك��اء 

منظومات  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع���ن 
تطوير  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

وجه التعليم بالدولة.
الر�شيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  اأن  واأك���د 
ق�شوى  اأولوية  التعليم  اأن  تعترب 
ال�����روؤي�����ة على  ف��ان��ع��ك�����ش��ت ه�����ذه 
كما  التعليم  ق��ط��اع  يف  الجن����ازات 
الدولة  لتطلعات  ومواكبة  ونوعا 
بخطى  الآن  ال���دول���ة  ت��ن��ط��ل��ق  اإذ 
تناف�شي  اقت�شاد  بناء  نحو  واثقة 

عر�شا   2030 للتعليم  الوطني 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  ع��ن 
المم  ع�����ن  ال�����������ش�����ادرة   17 ال������� 
الأجندة  باإ�شم  واملعروفة  املتحدة 
الرابع  الهدف  اأن  ..مبينا  العاملية 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  م��ن 
 2030 التعليم  يتمثل يف حم��ور 
ولتحقيق هذا الهدف �شكلت وزارة 
وطنيا  ف��ري��ق��ا  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
ال�شركاء  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن 

الربوي.
ميتد  طموحنا  ان  معاليه  وق���ال 
حا�شنة  الإم�����������ارات  ت����ك����ون  لأن 
ذات  امل��ت��م��ي��زة  العلمية  ل��ل��ك��ف��اءات 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  ال���ب�������ش���م���ة 
جمالت  �شمن  عامليا  امل�شتدامة 
والبتكار  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
وتكري�س  واحل���وك���م���ة  وال����ري����ادة 
وال�شتق�شاء  وال��ب��ح��ث  ال��ت��ف��ك��ري 
ف�شال  التعليمية  املنظومة  �شمن 

مبادرات فعالة ت�شهم يف الو�شول 
ت�شعى  ك��م��ا  امل��رج��وة  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل 
ال���ور����ش���ة ل��و���ش��ع خ���ارط���ة طريق 
للتعاون امل�شرك لل�شركاء لتنفيذ 
ثالثة  ����ش���م���ن  ال�����راب�����ع  ال����ه����دف 
حم����اور ه��ي حم���ور ال�����ش��ي��ا���ش��ات و 
حمور املبادرات والر�شد والتقييم 

وحمور التوعية وبناء القدرات.
ب���������دوره ق������دم �����ش����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
الفريق  رئ��ي�����س  ال��ب��اك��ري  في�شل 

ق���ائ���م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة ب��ح��ل��ول عام 
.  2021

حديثا  ال����دول����ة  »اأط���ل���ق���ت  وق�����ال 
 2071 خريطة طريق حتى عام 
ال�شتدامة  ع���ل���ى  ت���رك���ز  وال����ت����ي 
والإجن��������از يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
والتعليم  ال�شحة  مثل  احل��ي��وي��ة 
وال�شياحة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
وت�شعى  ك��م��ا  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال���ع���ل���وم 
م�شتوطنة  اأول  ان�شاء  اإىل  دولتنا 

•• عجمان- وام:

اإبراهيم  ب��ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  اأك����د 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احلمادي 
ا�شراتيجي  خ���ي���ار  ال��ت��ن��م��ي��ة  ان 
تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  الم�����ارات  ل��دول��ة 
الم���ارات  ان�شمام  ج��اء  هنا  وم��ن 
لدول العامل يف تبني اأجندة الأمم 
اأه����داف  ���ش��م��ن  للتنمية  امل��ت��ح��دة 

التنمية امل�شتدامة 2030.
األقتها  التي  الكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
بالنيابة عن معاليه �شعادة فوزية 
امل�شاعد  ال��������وزارة  وك���ي���ل  غ���ري���ب 
خالل  املدر�شية  العمليات  لقطاع 
ور�����ش����ة ����ش���رك���اء ال����ه����دف ال���راب���ع 
»التعليم  امل�������ش���ت���دام���ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
وزارة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي   »2030
اأم�������س الول  ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م 
مبعهد تدريب املعلمني يف عجمان 
خلود  ���ش��ع��ادة  وم�����ش��ارك��ة  بح�شور 
امل�شاعد  ال����وزارة  وك��ي��ل  القا�شمي 
ل��ق��ط��اع ال��رق��اب��ة وع����دد م��ن كبار 
وممثلني  ب���ال���دول���ة  امل�������ش���وؤول���ني 
احتادية  حكومية  ج��ه��ة   30 ع��ن 
من  ع�����دد  ج����ان����ب  اإىل  وحم���ل���ي���ة 
امليدان  القيادات الربوية وكوادر 

على امل�شتوى الوطني .
التنمية  اأه�����داف  اأن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
وطنية  م�������ش���وؤول���ي���ة  امل�������ش���ت���دام���ة 
ك���اف���ة  ت����ت���������ش����ارك يف حت���ق���ي���ق���ه���ا 
من  لب��د  اإذ  الوطنية  موؤ�ش�شاتنا 
التن�شيق فيما بينها لتحقيق كافة 
الأه�������داف ال���ت���ي ي��ع��م��ل ك���ل منها 
دولتنا  لتوجهات  ال�شتجابة  على 

واأفقها امل�شتقبلي .
وا�شتعر�شت مهرة املطيوعي نائب 
لتحقيق  الوطني  الفريق  رئي�س 
الهدف الرابع من اهداف التنمية 
 »2030 »ال��ت��ع��ل��ي��م  امل�����ش��ت��دام��ة 
يف  ودوره  ال���ف���ري���ق  ع��م��ل  اآل����ي����ات 
اإعداد ور�شد التقارير ورفعها اإىل 
ف�شال  املخت�شة  العاملية  اجل��ه��ات 
ال�شركاء  جميع  مع  التن�شيق  عن 
العمل  منظومة  اإجن����اح  ل�شمان 

الربوي ببعدها العاملي.
فرق   3 اإىل  امل�شاركني  توزيع  ومت 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ملناق�شة 
حتقيق الهدف الرابع من اأهداف 
التنمية امل�شتدامة التعليم 2030 
�شياغة  كيفية  يف  البحث  مت  كما 
اأطر �شامنة للتن�شيق الفعال بني 

وزارة الربية وكافة ال�شركاء .

بعثة احلج الر�ضمية توزع 20 األف وجبة على روح ال�ضيخ زايد باملدينة املنورة

مغادرة اأوىل وفود »برنامج زايد للحج 2018« من مطار اأبوظبي الدويل

•• املدينة املنورة -وام:

وزعت بعثة احلج الر�شمية للدولة 
على  الطعام  من  وجبة  األف   20
املنورة  املدينة  الرحمن يف  �شيوف 
ال�شيخ  له  املغفور  روح  على  وذل��ك 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد 

اهلل ثراه”.
الدكتور حممد مطر  �شعادة  واأكد 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 

اأنه روعي �شمان  املباركة.  واأو�شح 
اأو  عناء  دون  من  الوجبات  و�شول 
توزيع  طريقة  خ��الل  م��ن  تكد�س 
كافة  لتغطية  تتم  والتي  الوجبات 
م��ن��اط��ق ت���واج���د ح���ج���اج ب��ي��ت اهلل 
انطالقاً من دور البعثة يف الهتمام 
ب�شيوف الرحمن وترجمة تطلعات 
اأق�شى  توفري  يف  الر�شيدة  القيادة 
عرب  لهم  وال�شالمة  الراحة  �شبل 
خم��ت��ل��ف امل��ق��دم��ات وال���ت���ي تهدف 

ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 
ال��ر���ش��م��ي��ة لدولة  ال��ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س 
وحفظ  ت�شليم  يتم  اأن���ه  الإم����ارات 
اإ������ش�����راف جلنة  ال����وج����ب����ات حت����ت 
الر�شمية  البعثة  م��ن  متخ�ش�شة 
ت��خ��ت��ار حم��ت��وي��ات ال��وج��ب��ات التي 
الهامة  الغذائية  بقيمتها  تتميز 
ت��ف��ي��د احلجاج  ب��ح��ي��ث  وامل��ت��ك��ام��ل��ة 
املنا�شك  ت���اأدي���ة  ع��ل��ى  وت�����ش��اع��ده��م 
وحت��م��ل اجل��ه��د امل��ب��ذول يف الأي���ام 

اإىل تقدمي الدعم واجلهد  جميعاً 
خدمة للحجاج. وثمن الكعبي دور 
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
احلرام  اهلل  بيت  حجاج  خدمة  يف 
ع���رب م���ا ت��ب��ذل��ه خم��ت��ل��ف اجلهات 
م��ن تطويرات  امل��م��ل��ك��ة  امل��ع��ن��ي��ة يف 
وجهد  امل���راف���ق  ملختلف  م�شتمرة 
اخلدمات  كافة  لتوفري  متوا�شل 
والت�شهيالت ملاليني احلجاج عرب 
ال��ع��م��ل امل��ب��ه��ر ال����ذي ي���وؤك���د جناح 

ا�شتقبال  يف  امل��ت��وا���ش��ل  ال�شعودية 
�شيوف الرحمن.

 واأع����������������رب ع���������دد م�������ن احل�����ج�����اج 
�شكرهم  ب���ال���غ  ع���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن 
الإمارات  دول��ة  مل��ب��ادرة  وتقديرهم 
مثاًل  تعد  ال��دول��ة  اأن  موؤكدين   ..
عرب  اأج��م��ع  ال��ع��امل  يف  لالإن�شانية 
وم�شاريعها  ب���راجم���ه���ا  خم��ت��ل��ف 
كافة  الب�شر يف  اإ�شعاد  اإىل  الهادفة 

اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-الفجر:

�شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأعلنت   
اخلريية  ل����الأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
مغادرة  ع���ن  ال���ي���وم  والإن�������ش���ان���ي���ة 
زايد  »برنامج  مبتعثي  وف��ود  اأوىل 
للحج 2018« من مطار اأبوظبي 
املقد�شة  الأرا�����ش����ي  اإىل  ال�����دويل  

لبدء �شعائر احلج.
احلجاج  اأن  اإىل  املوؤ�ش�شة  واأ���ش��ارت 
املنورة  امل���دي���ن���ة  اإىل  ���ش��ي��ت��ج��ه��ون 
لق�شاء ثالث ليال ومن ثم التوجه 
لأداء  ا���ش��ت��ع��داداً  امل��ك��رم��ة  مكة  اإىل 

اأهمية  اإىل  اأ���ش��ار  ال��ذي  باملوؤ�ش�شة، 
كما  بالتعليمات،  احل��ج��اج  ال��ت��زام 
املوؤ�ش�شة  ب��ع��ث��ة  اأن  ل��ل��ح��ج��اج  اأك����د 
ل�شمان  ال����دوام  ع��ل��ى  �شرافقهم 
والت�شهيالت  ال�����ش��ب��ل  ك��ل  ت��ق��دمي 

ليوؤدوا منا�شكهم على اأكمل وجه.
»زاي����د  اأن  اإىل  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  واأ�����ش����ار 
اخل����ريي����ة« ح��ر���ش��ت ع��ل��ى توفري 
اأق�����ش��ى درج����ات ال���راح���ة، وتقدمي 
ال���ت�������ش���ه���ي���الت حل����ج����اج ب���ي���ت اهلل 
بالتن�شيق  حملتها  �شمن  احل���رام 
الأط������راف واجلهات  م���ع خم��ت��ل��ف 
ع��ل��ى تخفيف  لإع��ان��ت��ه��م  امل��ع��ن��ي��ة 

تخ�شي�س  وج���رى  احل���ج.  �شعائر 
اأربع طائرات من الحتاد للطريان 
ل���ن���ق���ل ح����ج����اج »ب����رن����ام����ج زاي������د« 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع احل����م����الت، فيما 
الو�شول  ال���ع���ودة  رح���الت  ���ش��ت��ب��داأ 
اإىل اأر���س دول��ة الإم���ارات العربية 
اأغ�شط�س   26 ب���ت���اري���خ  امل���ت���ح���دة 

اجلاري. 
من  ف���ري���ق  امل����ط����ار  اإىل  وح�������ش���ر 
امل��وؤ���ش�����ش��ة واحل��م��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة، وكان 
�شعيد  حم����م����د  م���ق���دم���ت���ه���م  يف 
امل�شاريع  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  وال���ربام���ج 

معانتهم خالل اأدائهم للفرو�س.
�شنوياً  يتم  اأنه  املوؤ�ش�شة  واأو�شحت 
ذوي  م���ن  م���واط���ن   600 اإي����ف����اد 
مرافقيهم  م���ع  امل���ح���دود  ال���دخ���ل 
األ  ب�����ش��رط  احل���ج  ف��ري�����ش��ة  لأداء 
�شنة   40 عن  ال�شخ�س  عمر  يقل 
احلج  فري�شة  اأداء  ل��ه  ي�شبق  ومل 
مطلقاً، فيما يتم اإيفاد 400 حاج 
فري�شة  لأداء  ال��دول��ة  خ���ارج  م��ن 
�شفارات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  احل�����ج 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
يف اخل���ارج.  ويبلغ ع��دد احلمالت 
ب��رن��ام��ج زاي����د للحج  امل�����ش��ارك��ة يف 

وحتر�س  حملة.   40 ال��ع��ام،  ه��ذا 
اخلريية  لالأعمال  زاي��د  موؤ�ش�شة 
ال�شكن  ت��وف��ري  ع��ل��ى  والإن�����ش��ان��ي��ة 
املكرمة  وال��ق��ري��ب يف مكة  امل��الئ��م 
املوؤ�ش�شة  ونظمت  املنورة.  واملدينة 
ت�شمن  ل���ل���ح���ج���اج،  ل���ق���اء  اأخ��������رياً 
ف���ق���رة ل��ل��ت��وع��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة حيث 
الأط��ب��اء خ��الل حما�شرتهم  رك��ز 
باأخذ  ال��ت��زام احل���اج  على ���ش��رورة 
التطعيمات الأ�شا�شية �شد احلمى 
املو�شمية  والإن��ف��ل��ون��زا  ال�����ش��وك��ي��ة 
اخلا�شة  الأدوي���������ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

باأ�شحاب الأمرا�س املزمنة.  

�سمن برنامج التبادل الطالبي يف جامعة ال�سارقة:

وفد طالبي اإىل جامعة ليفربول جون موري�س الربيطانية
•• ال�صارقة-الفجر:

ا�شتقبل �شعادة الأ�شتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة ال�شارقة 
ال�شارقة قبل  مبكتبه وفدا طالبيا من خمتلف تخ�ش�شات وكليات جامعة 
الربيطانية،  موري�س  ج��ون  ليفربول  جامعة  اإىل  متجها  الدولة  مغادرته 
اأحد  وه��و  اجلامعتني  ب��ني  القائم  الطالبي  التبادل  برنامج  �شمن  وذل��ك 
جمالت التعاون التي ن�شت عليها اتفاقية التعاون القائمة بني اجلامعتني. 
خالل ال�شتقبال، رحب مدير اجلامعة بالطلبة موؤكدا على اهتمام جامعة 
اأهمية  من  له  ملا  العاملية  اجلامعات  الطالبي مع  التبادل  بربامج  ال�شارقة 
تطرحها  ال��ت��ي  والتخ�ش�شات  ال���ربام���ج  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ط���الب  اط���الع  يف 

والتمثيل  اإيجابية  �شورة  عك�س  على  الوفد  حث  كما  العريقة،  اجلامعات 
امل�شرف جلامعة ال�شارقة، بجانب اإبراز الهوية الثقافية والقيم احل�شارية 
تعمل  اجلامعة  اأن  واأ�شاف  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  والجتماعية 
على زيادة  برامج التبادل الطالبي يف الأعوام القادمة وزيادة عدد الطلبة.

ت���اأت���ي زي�����ارة وف���د ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة امل���ك���ون م���ن 12 ط��ال��ب��ا م���ن خمتلف 
التخ�ش�شات يف اجلامعة برئا�شة الدكتور ه�شام عبد احلليم رئي�س ق�شم اإدارة 
الأن�شطة الطالبية بعمادة �شوؤون الطالب، ليتعرف الوفد من خاللها على 
مرافق جامعة ليفربول جون موري�س الربيطانية والربامج والتخ�ش�شات 
التي تطرحها والأن�شطة الطالبية التي تقيمها على مدار العام الأكادميي، 

اإ�شافة اإىل جولت ثقافية و�شياحية ملعامل مدينتي ليفربول ومان�ش�شر.

بلدية دبي تكثف الرقابة 
على املوؤ�ض�ضات الغذائية 
ا�ضتعدادا لعيد الأ�ضحى

•• دبي -وام:

يف  ال��غ��ذائ��ي  التفتي�س  ق�شم  ك��ث��ف 
دبي  ببلدية  ال��غ��ذاء  �شالمة  اإدارة 
الغذائية  املوؤ�ش�شات  على  الرقابة 
ال��زي��ارات والتفتي�س  وذل��ك خ��الل 
واإنتاج  حت�����ش��ري  م��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى 
قبل  م��ن  امل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه  وت�شنيع 
للتاأكد  املتخ�ش�شة  التفتي�س  فرق 
من �شمان �شالمة الأغذية الأكرث 
تداول خالل الفرة ما قبل واأثناء 

عيد الأ�شحى املبارك.
واأو�شح �شلطان الطاهر مدير ق�شم 
اإدارة �شالمة  التفتي�س الغذائي يف 
اأن ذلك يف  الغذاء ببلدية دبي اإىل 
الدائرة  قطاعات  ا�شتعدادات  اإطار 
ل��ع��ي��د ال���ش��ح��ى امل���ب���ارك 2018 
ومن منطلق احلفاظ على ال�شحة 
من  والتاأكد  للم�شتهلكني  العامة 
�شالمة الأغذية وخا�شة احللويات 
وال�شوكولتة  والعربية  ال�شعبية 
الكيك  م��ث��ل  امل���خ���اب���ز  وم��ن��ت��ج��ات 

واأنواع الب�شكويت املختلفة.

مطار ال�ضارقة يودع اأول وفود احلجاج 
املغادرين اإىل الأرا�ضي املقد�ضة

بلدية اأم القيوين تنهي ا�ضتعداداتها ل�ضتقبال عيد الأ�ضحى

•• ال�صارقة-الفجر:

غادر مطار ال�شارقة اأم�س اأول وفد من حجاج بيت اهلل 
احلرام املتوجهني اإىل اململكة العربية ال�شعودية. 

وقامت هيئة مطار ال�شارقة الدويل بالتعاون مع وزارة 
الطبية  الفحو�شات  بتوفري  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
والإر�����ش����ادات ال���الزم���ة ل�����ش��م��ان ���ش��الم��ة احل���ج���اج، مع 
توزيع كتيب الدليل ال�شحي الذي يحتوي على ن�شائح 
واإر�شادات اأثناء وقبل وبعد العودة من الأرا�شي املقد�شة، 
وبالتعاون اأي�شا مع دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية بال�شارقة 
حيث مت تخ�شي�س واعظاً دينياً لتوعية احلجاج بكيفية 
للحجاج  ذكية  بوابات  الهيئة  وخ�ش�شت  املنا�شك.  اأداء 
معدل  متو�شط  و�شل  حيث  اإجراءاتهم،  ت�شريع  بهدف 
زم���ن اإجن����از امل��ع��ام��ل��ة ع��رب ال��ب��واب��ات ال��ذك��ي��ة اإىل نحو 
الهيئة بتخ�شي�س �شالت  ثانية فقط، كما قامت   20

للحجاج وتي�شري معامالتهم وتوفري الراحة لهم.
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة م���ط���ار ال�������ش���ارق���ة ال������دويل ق���د اتخذت 
مع  بالتعاون  احل���ج،  ملو�شم  مبكراً  ال���ش��ت��ع��دادات  ك��اف��ة 
ال�شركاء ال�شراتيجيني من اجلهات العاملة يف املطار 
الطريان،  و�شركات  واجل��م��ارك  وال�شرطة  ك��اجل��وازات 
الكايف  الدعم  لتقدمي  املطار  يف  العمل  ف��رق  وا�شتعدت 
اإطار  �شمن  اإجراءاتهم،  وت�شهيل  وتوجيههم،  للحجاج، 
خطة املطار ال�شنوية لت�شريع اإجراءات احلج مع تقدمي 
اأعلى م�شتوى من اخلدمات، و�شي�شتمر النطاق الزمني 

لهذه اخلطة حتى موعد عودة احلجاج. 
ال�شارقة،  مطار  هيئة  موظفي  بجهود  احلجاج  واأ���ش��اد 
واأث���ن���وا ع��ل��ى �شهولة الإج������راءات امل��ق��دم��ة، ف�����ش��اًل عن 
الأماكن  اإىل  ال��ت��وج��ه  ���ش��اع��دت��ه��م يف  ال��ت��ي  الإر�����ش����ادات 
حلظة  منذ  ت��ام��ة،  ب�شهولة  لهم  املخ�ش�شة  وال��ب��واب��ات 

و�شولهم املطار.

•• اأم القيوين -وام:

عيد  ل�شتقبال  ا�شتعداداتها  القيوين  اأم  بلدية  اأن��ه��ت 
مبختلف  العمل  تكثيف  خ��الل  م��ن  امل��ب��ارك  الأ���ش��ح��ى 

اإداراتها.
يف هذا ال�شدد اأعلنت البلدية عن جتهيز �شوق املوا�شي 
اجل��دي��د وال���ذي افتتح م��وؤخ��را يف منطقة الأب���رق على 
اإزالة  ال�شيخ زايد بالقرب من ج�شر الحت��اد بعد  �شارع 

ال�شوق القدمي بجانب �شوق ال�شمك.
واأو�شحت ميثاء جا�شم �شايف مدير قطاع حماية البيئة 
م�شلخاً  ي�شم  اجل��دي��د  ال�����ش��وق  اأن  ال��ع��ام��ة  وال�����ش��الم��ة 
اإىل طبيب  اإ�شافة  امل�شتهلكني والتجار  يلبي احتياجات 

بيطري للك�شف على املوا�شي قبل وبعد الذبح .
ونوهت اىل القيام بتنفيذ حمالت توعية ورقابية على 
اإ�شابتها  وع��دم  امل��وا���ش��ي  �شالمة  م��ن  للتاأكد  احلظائر 
باأمرا�س معدية قبل وخالل عيد الأ�شحى املبارك كما 
املوا�شي  �شيتم توفري مظالت ومواقف �شيارات لعر�س 
على  للت�شهيل  الإم����ارة  يف  ال�شمك  ���ش��وق  م��ن  ب��ال��ق��رب 

اجلمهور.

ذبح  ل�شتيعاب  املقا�شب  ا�شتعداد  �شايف  ميثاء  واأك���دت 
عدد  وزي��ادة  وحتديثها  جتهيزها  خ��الل  من  الأ�شاحي 
العاملني فيها لتهيئة الظروف املنا�شبة للذبح والتاأكد 
وال�شالمة  ال�شحة  ل�����ش��روط  الأ���ش��اح��ي  مطابقة  م��ن 
يحفظ  املق�شب  داخ��ل  الذبح  اأن  اىل  م�شرية   .. العامة 
�شليمة  اأ�شحية  على  احل�شول  يف  حقهم  للم�شتهلكني 

و�شاحلة لال�شتخدام .
واأ�شارت اإىل اأن البيطريني والفنيني والعمال القائمني 
على املق�شب �شيتواجدون طوال اأيام العيد من ال�شاد�شة 
تخ�شي�س  مت  اأن��ه  مبينة  م�شاًء  ال�شابعة  وحتى  �شباحاً 
بطاقات تعريفية للق�شابني وزي خا�س بهم .. حمذرة 
املجتمع من خطر العتماد على  اأف��راد  ذات��ه  الوقت  يف 
ال��ط��رق��ات لأن��ه��م ل  وال��ذب��ح يف  امل��ت��ج��ول��ني  الق�شابني 

يراعون النظافة ول يتقيدون با�شراطات ال�شالمة.
التفتي�شية  احل��م��الت  تكثيف  �شيتم  اأن���ه  اإىل  ون��وه��ت 
للتاأكد  احللويات  بيع  وحم��الت  الغذائية  امل��ح��ال  على 
عمل  يتم  كما   .. ال�شحية  بال�شراطات  التزامها  من 
امل�شاحات  لتوفري  العيد  مل�شليات  ال��الزم��ة  الت�شويات 

الالزمة لأداء ال�شالة .
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اأخبـار الإمـارات

العمل من ال�ساد�سة والن�سف �سباحًا حتى ال�سابعة والن�سف م�ساء

م�ضالخ اأبوظبي جاهزة ل�ضتقبال امل�ضحني خالل عيد الأ�ضحى املبارك واإقامة �ضالة العيد �ضمن م�ضاجد امل�ضالخ ت�ضهيال على اجلمهور

انطالق فعاليات جائزة الظفرة للتميز يف دورتها الثالثة
•• الظفرة-الفجر:

يف اإطار �شعي اإمارة اأبو ظبي نحو 
املوؤ�ش�شات  اأداء  مب�شتوى  الرتقاء 
توجيهات  ج�������اءت  احل���ك���وم���ي���ة، 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب����و ظ��ب��ي 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، ب���الإع���الن عن 
الداخلية  التميز  ج��وائ��ز  تاأ�شي�س 
بالإمارة  احلكومية  للموؤ�ش�شات 
التميز  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  يف  ل��ت�����ش��اه��م 
وجعلها  وال�����ش��ف��اف��ي��ة  واجل��������ودة 
العمل  ب��ي��ئ��ة  يف  ا���ش��ا���ش��ي��اً  م��ك��ون��اً 
فقد  لذلك  وا�شتجابة  احلكومية، 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت 
دورتها  يف  للتميز  الظفرة  جائزة 
اأبريل  �شهر  من  الول  يف  الثالثة 
اأن  على  فئاتها،  بكافة  2018م 
يكون نهاية �شهر نوفمرب هو اآخر 

موعد لت�شليم الوثائق 
ع��ت��ي��ق خمي�س  امل��ه��ن��د���س  واأك������د   
امل��زروع��ي م��دي��ر ع��ام بلدية  حمد 
منطقة الظفرة بالإنابة اإن جائزة 
منوذجاً  ت��ط��ب��ق  للتميز  ال��ظ��ف��رة 
جلائزة  ال����راب����ع  اجل���ي���ل  ي��ح��اك��ي 
املتميز  احلكومي  ل��الأداء  اأبوظبي 
وطبيعة  ظ�������روف  م�����راع�����اة  م�����ع 

ت��ن��ط��ل��ق ه�����ذا ال����ع����ام ت���زام���ن���اً مع 
الح���ت���ف���اء ب��ع��ام زاي�����د، ط��ي��ب اهلل 
ثراه الذي و�شع اأ�ش�س بناء الدولة 
وت�����ش��ري ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة على 
نهجه، وحتر�س على تطوير الأداء 
الربامج  اأف�����ش��ل  وف���ق  احل��ك��وم��ي 
الذكية يف تقدمي اخلدمات لكافة 
واملعنيني  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ال�����ش��رك��اء 

من الأداء والإبداع. 
اأ�ش�س  ����ش���ع  اإىل  ت����ه����دف  ك���م���ا   
ومعايري العتماد عليها يف حتديد 
اجتاهات التميز ويتم من خاللها 
والتطور  ال���ت���ق���دم  م����دى  ق��ي��ا���س 
حتفيز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأداء.  يف 
خمتلف  على  املوظفني  وت�شجيع 
م�شتوياتهم الوظيفية على التميز 

حت���ق���ي���ق���اً ل������الأه������داف واخل���ط���ط 
منطقة  ل��ب��ل��دي��ة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
باأعلى  خ��دم��ات  لتقدمي  ال��ظ��ف��رة، 
مقايي�س اجلودة والتميز، وحتقيق 
توقعات جميع املتعاملني، والعمل 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه�����داف اجل���ائ���زة ملا 
التميز،  طريق  يف  اأهمية  م��ن  لها 
اأ�شلوب  للو�شول باأن يكون التميز 

الظفرة.  منطقة  بلدية  يف  العمل 
يف  امل�شاهمة  اإىل  اجلائزة  وتهدف 
الأداء يف بلدية  الرتقاء مب�شتوى 
منطقة الظفرة ليواكب املمار�شات 
التميز  م��ف��اه��ي��م  ون�����ش��ر  ال��ع��امل��ي��ة، 
والإب��داع واجلودة يف العمل وخلق 
الفرد  ت��ق��ود  تناف�شية  ع��م��ل  بيئة 
متميزة  م�شتويات  اىل  والبلدية 

وبجودة  الظفرة  منطقة  م��دن  يف 
ع��ال��ي��ة، م��ن اأج���ل ا���ش��ع��اد املجتمع، 
ول���ت���ظ���ل ح���ك���وم���ة اأب����وظ����ب����ي من 
���ش��م��ن اأف�������ش���ل احل���ك���وم���ات على 
م�شتوى العامل. ومن هذا املنطلق 
القطاعات  ج��م��ي��ع  امل���زروع���ي  دع���ا 
البلدية  وم���وظ���ف���ي  والإدارات 
اجلائزة  فئات  كافة  يف  للم�شاركة 

وتهيئة  ال��ذات،  والإب���داع وتطوير 
وموظفيها  وم�شاريعها  البلدية 
اأبو  ج��ائ��زة  يف  الفعالة  للم�شاركة 
املتميز،  احل��ك��وم��ي  ل�����الأداء  ظ��ب��ي 
القطاعات  من  املتميزين  وتكرمي 
والأف������������راد ع���ل���ى اإجن�����ازات�����ه�����م يف 

خمتلف جمالت العمل. 
للتميز  ال��ظ��ف��رة  ج��ائ��زة  اإن  وق���ال 

ع��م��ل وح���ي���اة.  وم���ع ب���دء انطالق 
املتميز  ل������الأداء  ال��ظ��ف��رة  ج���ائ���زة 
عمل  ور���ش��ة   12 تنظيم  مت  ف��ق��د 
الرئي�شية  اجلوائز  معايري  ل�شرح 
للقطاعات و8 ور�س عمل جلوائز 
الأف��راد، على ان يكون اآخر موعد 
لتقدمي كافة الوثائق هو الأ�شبوع 

الثاين من �شهر دي�شمرب املقبل.

�ضعود املعال ي�ضدر قرارًا ب�ضاأن اإعفاء اأ�ضحاب العقود الإيجارية 
لأرا�ضي هيئة اأم القيوين ال�ضناعية من الغرامات التاأخريية

•• اأم القيوين-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
لأرا�شي  الإيجارية  العقود  اأ�شحاب  اإعفاء  ب�شاأن  ق��راراً  القيوين  اأم  حاكم 

هيئة اأم القيوين ال�شناعية.
العقود  اأ���ش��ح��اب  اع��ف��اء  يتم  ان  2018 على  ل�شنة   5 رق��م  ال��ق��رار  ون�����س 
الغرامات  م��ن  املنتهية  ال�شناعية  القيوين  اأم  هيئة  لأرا���ش��ي  الي��ج��اري��ة 

التاأخريية املرتبة على كل عقد حتى تاريخ الأول من �شبتمرب 2018.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم اأم القيوين ي�ضتقبل �ضفري اململكة املتحدة
•• اأم القيوين-وام:

الأمريي  بالديوان  القيوين  اأم  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
ام�س �شعادة باتريك كودي �شفري اململكة املتحدة الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد 
بالدولة. ورحب �شاحب ال�شمو حاكم ام القيوين بال�شفري الربيطاين متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح 

يف مهام عمله يف تعزيز اوا�شر ال�شداقة والتعاون امل�شرك بني البلدين ال�شديقني يف �شتى املجالت. 
جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات القائمة التي تربط المارات واململكة املتحدة و�شبل توطيدها فى خمتلف 
اأم القيوين  التنفيذي لإم��ارة  ال�شيخ احمد بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�س املجل�س  اللقاء  املجالت.  ح�شر 
اخلريية  لالأعمال  املعال  را�شد  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  امناء  جمل�س  رئي�س  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  ماجد  وال�شيخ 
والإن�شانية وال�شيخ عبداهلل بن �شعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة املالية و�شعادة نا�شر �شعيد التالي مدير الديوان 

الأمريي و�شعادة را�شد حممد احمد مدير الت�شريفات.

ي�شمح  ف��ق��ط  اخل���ا����س  ال��ت��ق��ط��ي��ع 
واملاعز  لل�شاأن  قطع   8 بالتقطيع 
وتعتذر  ال���ع���ي���د،  ي���وم���ي  اأول  يف 
عن  الكرمي  اجلمهور  من  البلدية 
ت�شليم الكر�س وامل�شران والروؤو�س 

اأي�شاً.

للجمهور  اأب���وظ���ب���ي  م�����ش��ل��خ  ويف 
 2500 ا�شتقبال  البلدية  تتوقع 
و�شيتم  الأول،  ال��ي��وم  يف  اأ���ش��ح��ي��ة 
و2   1 رق��م  الذبح  ب�شالتي  العمل 
العيد، وي�شرف على تقدمي  خالل 
 8 ال�شالتني  ه��ات��ني  يف  اخل��دم��ات 

مراقبني،  و4  ب��ي��ط��ري��ني،  اأط���ب���اء 
ذبح  اأن  م��ن��وه��ة  ق�����ش��اب��اً،  و150 
الأبقار يبداأ من اأول اأيام العيد بعد 

ال�شاعة 12:00 ظهراً. 
وت���ن���وه ال��ب��ل��دي��ة اأن���ه���ا خ���الل عيد 
خدمة  ب��اإي��ق��اف  �شتقوم  الأ���ش��ح��ى 

•• اأبو ظبي -الفجر:

العمراين  التخطيط  دائ���رة  اأن��ه��ت 
والبلديات - بلدية مدينة اأبوظبي 
وال�شتعدادات  الإج�������راءات  ك��اف��ة 
اإليها  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ال��خ  ج��م��ي��ع  يف 
وتلبية  اجل����م����ه����ور  ل����ش���ت���ق���ب���ال 
اأي��������ام عيد  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م خ�����الل 
�شت�شتقبل  حيث  املبارك،  الأ�شحى 
ال�شاعة  م���ن  اجل���م���ه���ور  امل�����ش��ال��خ 
وحتى  �شباحاً  والن�شف  ال�شاد�شة 
اأيام  اأول  م�شاء  والن�شف  ال�شابعة 
�شباحاً  ال�����ش��اد���ش��ة  وم����ن  ال���ع���ي���د، 
ال�����ش��اب��ع��ة وال��ن�����ش��ف م�شاء  وح��ت��ى 

بقية اأيام العيد.
العيد  �شالة  البلدية  �شتقيم  كما 
على  ت�شهياًل  امل�شالخ  م�شاجد  يف 
ا�شتالم  و�شيتم  ال��ك��رمي،  اجلمهور 
الأ�شاحي من اأ�شحابها املوجودين 
ويتم  العيد،  �شالة  قبل  امل�شلخ  يف 
ذبحها عند انتهاء ال�شالة مبا�شرة، 
ب��ه��دف ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن الزدح������ام، 

الأبقار  وجتهيز  ذب��ح  اأم���ا  ق�����ش��اب��اً، 
اأي�����ام  اأول  م����ن  ف���ي���ب���داأ  واجل����م����ال 
العيد بعد ال�شاعة 12.00 ظهراً، 
واأو�شحت البلدية اأن م�شلخ الوثبة 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات جتهيز  ج���اه���ز 
اجلمال  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي  ال���ذب���ائ���ح 

والأبقار والأغنام واملاعز.
ا�شتقبال  يا�س  بني  م�شلخ  ويتوقع 
3000 اأ�شحية يف اليوم الأول من 
�شالتي  جتهيز  مت  وق��د  اجلمهور، 
العيد،  خ���الل  و2   1 رق���م  ال���ذب���ح 
وتكليف 8 اأطباء بيطريني و200 
امل�����ش��ل��خ خدمات  وي���ق���دم  ق�������ش���اب، 
اأما  جتهيز الأبقار وال�شاأن واملاعز 
جتهيز اجلمال ففي م�شلخ الوثبة 

فقط.
ومن جانبه يتوقع م�شلخ ال�شهامة 
1500 اأ�شحية يف اليوم  ا�شتقبال 
هذا  يف  اخل��دم��ة  و���ش��ي��ق��دم  الأول، 
و50  بيطريني،  اأط��ب��اء   4 امل�شلخ 
ق�شاباً و�شيقدم امل�شلخ خدمات ذبح 

الأبقار والأغنام واملاعز فقط.

ح���ي���ث جن���ح���ت ه�����ذه ال���ت���ج���رب���ة يف 
الأعوام ال�شابقة.

ونظمت البلدية حما�شرة توعوية 
امل�شالخ  يف  ال���ع���ام���ل���ني  جل���م���ي���ع 
خلطة  مف�شاًل  ���ش��رح��اً  مت�شمنة 
العيد، والرتقاء بخدمة اجلمهور 
وتلبية الطلب املتزايد على امل�شالخ 

خالل العيد.
واأ�شارت البلدية اأن م�شلخ اأبوظبي 
ل�شتقبال  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه  مت  الآيل 
الأحمر  ال���ه���الل  ج��م��ع��ي��ة  ذب���ائ���ح 
مب�شروع  واخل���ا����ش���ة  الإم����ارات����ي����ة 
وكذلك  لعام2018،  الأ���ش��اح��ي 
الت�شجيل  ذات  الأ����ش���اح���ي  ذب���ائ���ح 
امل�شبق، والطلب من خالل تطبيق 
البلدية  وف����رت  وق���د  )ذب��ي��ح��ت��ي(، 
بيطريني،  اأط���ب���اء  الأمر3  ل��ه��ذا 
البلدية  رف��ع��ت  كما  ق�شابا،  و55 
م�����ن ج����اه����زي����ة ج���م���ي���ع امل�����ع�����دات 
وخ����ط����وط ال����ذب����ح وال���ت���ك���ي���ي���ف و 
الربادات لتقدمي اخلدمات املميزة 

خالل فرة العيد.

امل�شبقة  ال�شتعدادات  �شعيد  وعلى 
البلدية  اأك�����دت  ال��ع��ي��د  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
ال�شيانة  اأع��م��ال  كافة  اأج���رت  اأن��ه��ا 

الدورية للمعدات
والتحقق  املياه  وم�شادر  والتكييف 
م���ن ج��اه��زي��ة امل�����ش��ل��خ، ك��م��ا وفرت 
من  وت���اأك���دت  ن��ظ��اف��ة  ع��ام��ل   30
التنظيف،  وم��ع��دات  م��واد  جاهزية 
وا�شتملت ال�شتعدادات كذلك على 
تركيب خيم لتظليل اأماكن انتظار 
امل�شحني لت�شليم اأ�شاحيهم للذبح 
وجتهيزها باملراوح املنا�شبة، وتوفري 
لتحديد م�شارات  حواجز حديدية 
امل�شحني لت�شليم اأ�شاحيهم للذبح، 
م�شارات:   3 هنالك  �شيكون  حيث 
�شالة  وم�شار   1 رق��م  �شالة  م�شار 

رقم 2 وم�شار خم�ش�س للن�شاء.
اأم�����ا ب�����ش��اأن م�����ش��ل��خ ال��وث��ب��ة الآيل 
فتتوقع البلدية اأن ي�شتقبل امل�شلخ 
الأول  ال��ي��وم  يف  اأ�شحية   1000
م��ن اجل��م��ه��ور، وي��ق��وم على خدمة 
4 اأطباء بيطريني و40  اجلمهور 

اجلديدة  اخل��دم��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
بلدية  م�����ش��ال��خ  ���ش��ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ه��ذا ال��ع��ام فقد 
اأن���ه مت اطالق  اأو���ش��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة 
الهواتف  ع��رب  )ذب��ي��ح��ت��ي(  تطبيق 
الواحة  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  ال��ذك��ي��ة م���ن 
ال�شراتيجي  ال�شريك  للموا�شي( 
الأ�شاحي  ط��ل��ب��ات  ل���ش��ت��ق��ب��ال   (
م�شبقاً خدمة للم�شحني، وتخفيفاً 
من عناء احل�شور اإىل امل�شالخ، كما 
املزارع  لأ���ش��ح��اب  البلدية  اأج����ازت 
والعزب بيع حيواناتهم داخل �شوق 
املوا�شي مبنطقة امليناء – اأبوظبي 
اأن  امل��زرع��ة على  اإث��ب��ات ملكية  بعد 
النوع  من  املعرو�شة  املوا�شي  تكون 
للفح�س  اإخ�شاعها  وب��ع��د  املحلي 
الطفيليات  �شد  ور�شها  البيطري 
اخل��ارج��ي��ة وذل����ك ل���زي���ادة الأن����واع 
وت�شجيعاً  ال�����ش��وق  يف  امل��ع��رو���ش��ة 
ملزارع الإنتاج املحلي لتنمية الرثوة 
منظومة  يف  وامل�شاهمة  احليوانية 

الأمن احليوي.

يف زمن قيا�سي وبف�سل ت�سافر جهود �سرطة اأبوظبي

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ضتبدل 4096 لوحة حتديد ال�ضرعات يف اأبوظبي و�ضواحيها
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اأجن�����زت 
من  ال��الحم��دود  ال��دع��م  وبف�شل 
اأب��وظ��ب��ي ودوري�����ات املرور  ���ش��رط��ة 
حتديد  لوحات  ا�شتبدال  م�شروع 
اأبوظبي  ط����رق  ع��ل��ى  ال�������ش���رع���ات 
الرئي�شي  وال�������رب  اجل�����زي�����رة  يف 
قيا�شي،  زم�����ن  يف  وال�������ش���واح���ي 
جت�شيدا  امل�شروع  ه��ذا  ياأتي  حيث 
للقرار ال�شادر ب�شكل اإلغاء هام�س 
اأبوظبي  ط��رق��ات  على  ال�����ش��رع��ات 
والذي اأ�شبح �شاري املفعول ابتداء 

من 12 اأغ�شط�س 2018.
اأنها حري�شة على  واأكدت البلدية 
وت�شافر  التعاون  عالقات  تعزيز 
الوطنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  اجل��ه��ود 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ���ش��م��ن��ه��ا  وم�����ن 
هذا  وت��وظ��ي��ف  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
معربة  املجتمع،  خلدمة  التعاون 
لدوريات  و�شكرها  تقديرها  ع��ن 
مرور �شرطة اأبوظبي التي قدمت 
البلدية  لفرق  اللوج�شتي  الدعم 
ا�شتبدال  م�������ش���روع  ن���ف���ذت  ال���ت���ي 
ل���وح���ات حت���دي���د ال�����ش��رع��ات على 

الأخري ال�شادر ب�شاأن اإلغاء هام�س 
ال�شرعات. 

البلدية  اأن   اأو�����ش����ح  وت��ف�����ش��ي��ال 
على  ل����وح����ات   106 ا���ش��ت��ب��دل��ت 
طريق اأبوظبي – �شويحان، و89 
حممد  ال�شيخ  ط��ري��ق  على  ل��وح��ة 
بن را�شد اآل مكتوم، و817 لوحة 
على جميع طرق جزيرة اأبوظبي، 
اأبوظبي  �شارع  على  لوحة  و133 
الطريق  على  لوحة  و46  العني، 
اأبوظبي  ج����زي����رة  ب����ني  ال����راب����ط 
على  ل��وح��ة  و58  دب����ي،  وط���ري���ق 
العني،  ب��اجت��اه  ال�شاحنات  ط��ري��ق 
ال�شاحنات  طريق  لوحة  و158 
على  لوحة  و14  �شعيب،  – �شيح 
ط��ري��ق ال��ف��ق��ع – غ��ن��ت��وت، و56 
ل���وح���ة ع���ل���ى ط���ري���ق ال���رح���ب���ة – 
العجبان، و11 لوحة على طريق 
طريق  لوحة  و57  خليفة،  ميناء 
طريق  ل����وح����ات  و108  رزي�������ن، 
– املاريا، و56 لوحة على  ال��رمي 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ����ش���ارع 
على  ل���وح���ة  و89   ،)E-311(
�شلطان،  ب���ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ����ش���ارع 
ال�شيخ  ����ش���ارع  ع��ل��ى  ل���وح���ة  و65 

لوحة  و434  زاي�����د،  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
على طريق م�شفح، و287 لوحة 
و48  زاي���د،  ب��ن  يف مدينة حممد 
املقطع،  يف  و38  املفرق،  يف  لوحة 
و112  اخل���ت���م،  يف  ل���وح���ة  و24 
لوحة  و31  خ��ل��ي��ف��ة،  م��دي��ن��ة  يف 
لوحة  و233  زاي������د،  م��دي��ن��ة  يف 
يف  و118  ���ش��خ��ب��وط،  م��دي��ن��ة  يف 
ال�شاخمة،  يف  و285  ال�����ش��وام��خ، 
بني  يف  و231  ال��ف��الح،  يف  و85 
يف  و187  الوثبة،  يف  و29  يا�س، 

الطويلة  يف  لوحة  و91  ال�����ش��در، 
مبجموع كلي بلغ 4096 لوحة.

اأبوظبي  مدينة  بلدية  ترجو  واإذ 
جلميع  ال�����ش��الم��ة  ���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل 
م�شتخدمي الطرق تهيب باجلميع 
املحددة  بال�شرعات  التقيد  اأهمية 
على لوحات الطرق كونها تتطابق 
وال�شالمة  الأم������ن  م��ع��اي��ري  م���ع 
وتوفر  ال����ط����رق  ل����ش���ت���خ���دام���ات 
للطرق  اآم��ن��ا  ا�شتخداما  للجميع 

وحماية الأنف�س واملمتلكات.

الطرقات.
اأحمد  املهند�س  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
جمموعة  رئي�س  باعبيد  حمفوظ 
التحتية يف  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ف���رق 
البلدية  اأن  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
ا�شتطاعت ا�شتبدال 4096 لوحة 
وفقا  ال�شرعات  لتحديد  م��روري��ة 

امل�شرفني  اإىل  بالإ�شافة  فنياً   72
وامل��ه��ن��د���ش��ني ال���ذي ت��اب��ع��وا تنفيذ 
ي����وم الثاين  امل�������ش���روع ف��ج��ر  ه����ذا 
ع�شر من اأغ�شط�س واأجنزوا املهمة 
�شباح الثالث ع�شر من اأغ�شط�س.

للجمهور  اأحمد  املهند�س  واأو�شح 
الكرام اأن جميع اللوحات املرورية 

للقانون اجلديد يف كل من جزيرة 
وجميع  الرئي�شي  وال��رب  اأبوظبي 
العمل على  اأن  ال�شواحي، م�شرياً 
ي�شتغرق  مل  ال��ه��دف  ه���ذا  تنفيذ 
انطلق  ح��ي��ث  ؛  واح�����دا  ي���وم���اً  اإل 
البدية وكل فريق  من  فريقا   18
يبلغ  مبجموع  فنيني  اأربعة  ي�شم 

ال�شرعات  ب���ت���ح���دي���د  اخل����ا�����ش����ة 
النطاق اجلغرايف  والواقعة �شمن 
مدينة  ب���ل���دي���ة  لخ���ت�������ش���ا����ش���ات 
اأبوظبي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  اأب���وظ���ب���ي 
و���ش��واح��ي��ه��ا ت��ع��د ل��وح��ات جديدة 
املن�شو�س  ال�������ش���رع���ات  وحت���م���ل 
ع��ل��ي��ه��ا وف���ق���اً ل��ل��ق��ان��ون امل�����روري 
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العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وايز �شوي�س لإدارة 

العقارات رخ�شة رقم:CN 1175645 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حمد �شامل يزرب العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علياء علي �شعيد ال علي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

النه�شة امل�شرية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م- فرع
 رخ�شة رقم:CN 1029981-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايكو ليف لتجميع النفايات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1844155 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد يحيى مبارك �شعيد غامن املهريي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد يحيى مبارك �شعيد غامن املهريي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاره عبدالقادر حممد احمد علي يو�شف

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

تعديل ا�شم جتاري من/ايكو ليف لتجميع النفايات ذ.م.م
ECO LIFE WASTE COLLECTION LLC

 اىل/ايكو ليف لتجميع النفايات -�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ECO LIFE WASTE COLLECTION- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمموعة الفارعة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1007671 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 6*2 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/جمموعة الفارعة
AL FARAA GROUP

 اىل/جمموعة الفارعة ذ.م.م
AL FARAA GROUP LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الفارعة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1006123 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الفارعة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة

AL FARA'A TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

 اىل/الفارعة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ذ.م.م
AL FARAA TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
العامة   للمقاولت  الهند�شية  الفارعة  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1126343 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الفارعة الهند�شية للمقاولت العامة
AL FARAA ENGINEERING GEN. CON. EST

 اىل/الفارعة الهند�شية للمقاولت العامة ذ.م.م
AL FARAA ENGINEERING GEN CON LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�شحية )�شيمكو(  رخ�شة رقم:1110115 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل راأ�س املال/من 300000 اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 50*20 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ال�شباح للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية وال�شحية )�شيمكو(
AL SABBAH ELECTRICA MECHANICAL AND SANITARY CONT. EST. )SEMCO(

 اىل/ال�شباح للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية وال�شحية )�شيمكو( ذ.م.م
AL SABBAH ELECTRICA MECHANICAL AND SANITARY CONT.  )SEMCO( LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ال�شباح للتجارة وال�شترياد

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1108311 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل راأ�س املال/من 100000 اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة ال�شباح للتجارة وال�شترياد

AL SABAH TRADING & IMPORTING EST

 اىل/ال�شباح للتجارة وال�شترياد ذ.م.م
AL SABAH TRADING & IMPORTING LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة الفالح للتجارة واملقاولت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1103795 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الفالح للتجارة واملقاولت
AL FALAH TRADING & CONTRACTING EST

 اىل/الفالح للتجارة واملقاولت ذ.م.م
AL FALAH TRADING & CONTRACTING LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تر�شت خلدمات المن

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1333625 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد بطي حممد علي الرميثي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد بطي حممد علي الرميثي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل �شالح حممد الناطور %25

YAS INTERNATIONAL HOLDING LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�س الدولية القاب�شة ذ.م.م
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/تر�شت خلدمات المن
TRUST SECURITY SERVICES

 اىل/تر�شت خلدمات المن ذ.م.م
TRUST SECURITY SERVICES LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�شناعة باأن:ال�شادة/يوين بيتون ردي مك�ض 

IN-1000208 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شم التجاري:من: يوين بيتون ردي مك�ض اإىل: يوين بيتون ردي مك�ض ذ.م.م
تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:يوين بيتون ردي مك�ض ذ.م.م
تعديل بخروج ال�شريك:

%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 
%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 

%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 
وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
فرع  مك�ض-  ردي  بيتون  باأن:ال�شادة/يوين  ال�شناعة  تنمية  مكتب  اإدارة  تعلن 

IN-1000509 :ابوظبي رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

يوين  اإىل:  ابوظبي  فرع  مك�ض-  ردي  بيتون  يوين  التجاري:من:  ال�شم  تعديل 
بيتون ردي مك�ض ذ.م.م - فرع ابوظبي

تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:يوين بيتون ردي مك�ض ذ.م.م - فرع ابوظبي

تعديل بخروج ال�شريك:
%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 

%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 
%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 

وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�شناعة باأن:ال�شادة/الفارعة ل�سناعة الهياكل املعدنية

IN-1001455 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

الفارعة  اإىل:  املعدنية  الهياكل  ل�سناعة  الفارعة  التجاري:من:  ال�شم  تعديل 
ل�سناعة الهياكل املعدنية ذ.م.م

تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:الفارعة ل�سناعة الهياكل املعدنية ذ.م.م

تعديل بخروج ال�شريك:
%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 

%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 
%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 

وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�شناعة باأن:ال�شادة/م�سنع البلجيكية العمال االملنيوم 

IN-1001434 :والزجاج- فرع ابوظبي رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

فرع  والزجاج-  االملنيوم  العمال  البلجيكية  م�سنع  التجاري:من:  ال�شم  تعديل 
ابوظبي اإىل: م�سنع البلجيكية العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م- فرع ابوظبي

تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
والزجاج  االملنيوم  العمال  البلجيكية  با�شم:م�سنع  ال�شناعية  الرخ�شة  لت�شبح 

ذ.م.م- فرع ابوظبي
تعديل بخروج ال�شريك:

%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 
%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 

%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 
وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�شناعة باأن:ال�شادة/م�سنع البلجيكية العمال االملنيوم 

IN-1000716 :والزجاج رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

اإىل:  والزجاج  االملنيوم  العمال  البلجيكية  م�سنع  التجاري:من:  ال�شم  تعديل 
م�سنع البلجيكية العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م

تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:م�سنع البلجيكية العمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م

تعديل بخروج ال�شريك:
%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 

%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 
%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 

وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
فرع  مك�ض-  ردي  بيتون  باأن:ال�شادة/يوين  ال�شناعة  تنمية  مكتب  اإدارة  تعلن 

IN-1001947 :ابوظبي 2 رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شم التجاري: من: يوين بيتون ردي مك�ض- فرع ابوظبي 2 اإىل: يوين 
بيتون ردي مك�ض ذ.م.م- فرع ابوظبي 2

تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:يوين بيتون ردي مك�ض ذ.م.م- فرع ابوظبي 2

تعديل بخروج ال�شريك:
%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 

%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 
%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 

وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــالن
تعلن اإدارة مكتب تنمية ال�شناعة باأن:ال�شادة/م�سنع الفارعة للربيكا�ست

IN-1001476 :رقم الرخ�شة ال�شناعية 
قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

الفارعة  م�سنع  اإىل:  للربيكا�ست  الفارعة  م�سنع  التجاري:من:  ال�شم  تعديل 
للربيكا�ست ذ.م.م

تعديل ال�شكل القانوين: من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم:م�سنع الفارعة للربيكا�ست ذ.م.م

تعديل بخروج ال�شريك:
%50 الرميثي  علي  حممد  بطي  • حممد 

%25 ذ.م.م  القاب�سة  الدولية  • يا�ض 
%25 الناطور  حممد  �سالح  • عادل 

وعلى كل من لديه اإعرا�س على الإجراء املذكور اأعاله مراجعة اإدارة مكتب 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  امل�شتثمرين  عالقات  دائرة  ال�شناعه-  تنمية 

الإعالن ، واإل فلن تقبل الإدارة اأية اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

 اإعـــالن �شطب قيد
ابوظبي  يف-  ان  فلوتيك  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  بلجيكا(  )اجلن�شية: 
ال�شيخة  ملك  بناية  حمدان-  �شارع  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف 
رقم  حتت  واملقيدة   )44045 �س.ب:  عوي�شه  بن  �شهيل  بنت  موزة 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4936(
القانون الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرا�شهم  يتقدموا  ان  العرا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

بالك �ضريي�س لعمال النجارة- ذ م م
انه  م،  م  ذ  قانونيون  البكري-حما�شبون  ح�شام  �شركة  تعلن 
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق 
بتاريخ  ال�شادر   1805018107 بالرقم  العدل  الكاتب  لدى 

2018/08/09 بحل وت�شفية �شركة
بالك �سريي�ض العمال النجارة - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
امل�شفى املعني هاتف رقم 024445224 فاك�س 026222828 
ال�شيخه مرمي  –بناية  ابوظبي- اخلالدية   126938 �س.ب 
واإح�شار   )01( رقم  مكتب   )M( الطابق  الظاهري  �شلطان 
يوما من   45 اأق�شاها  مدة  وذلك خالل  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادة كورال لال�شنان

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2022673 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/عيادة كورال لال�شنان
CORAL DENTAL CLINIC

 اىل/مركز كورال لطب ال�شنان
CORAL DENTAL CENTER

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- وام:

وال�شت�شارات  للتدريب  العاملي   «  MMS« ومعهد  دب��ي  جامعة  وقعت 
يف  “كوت�شز”  م��درب��ني  وتخريج  لتدريب  عمل  اتفاقية  هولندا  وم��ق��ره 
دولة الإمارات باعراف عاملي من موؤ�ش�شة “الحتاد الفدرايل للتدريب« 
الب�شرية  املوارد  اأق�شام  مع  العمل  اأهمية  على  التفاقية  وركزت   .ICF
جل�شات  خ��الل  م��ن  وتفعيلها  التقليدية  ال��ت��دري��ب  ثقافة  تطوير  على 
توجيه خا�شة “كوت�شنغ” مع امل�شوؤولني وامل�شرفني يف الدوائر احلكومية 

وال�شركات الكربى.
التغيري مع  اإدارة  44 عاما يف  باأكرث من   MMS ويحفل �شجل معهد 
القيادة  على  التنفيذيني  امل���دراء  وت��دري��ب   ،Fortune 500 �شركات 

املتميزة على م�شتوى العامل.

الإدارية  لل�شوؤون  دبي  جامعة  رئي�س  نائب  املرقب،  نا�شر  الدكتور  وق��ال 
والتوجيهية  التدريبية  الربامج  اف�شل  بتقدمي  �شت�شتمر  دبي  ان جامعة 
للم�شاهمة يف تطوير املجالت احليوية للدولة ل �شيما يف جمال املوارد 
الب�شرية . واأ�شاف ان اق�شام املوارد الب�شرية اأ�شبحت باأم�س احلاجة اىل 
املهارات  وتطوير  املهنية  الن�شائح  لإ�شداء  ومهاريني  موثوقني  مدربني 

القيادية لتحقيق روؤية المارات لعام 2021.
واأو�شحت الدكتورة فيديا ناندا جوبال مديرة مركز التطوير التنفيذي 
يف جامعة دبي ان هذا الربنامج �شيجعل من امل�شاركني - م�شوؤولني ومدراء 
- حمور عملية التدريب والتوجيه وذلك من خالل م�شاعدتهم على �شد 
يف  امل��رج��وة  النجاحات  لتحقيق  مهمة  وذهنية  واإدراك��ي��ة  �شلوكية  ثغرات 
ومدربني  كم�شت�شارين  يعملوا  ان  للخريجني  اي�شا  �شي�شمح  كما  العمل 
م�شتقلني وهذا ما ي�شجع على تطوير قطاع التدريب والتوجيه يف الدولة 

على امل�شتويني ال�شخ�شي واملهني. واأ�شافت جوبال ان معهد MMS هو 
من اأهم املعاهد العاملية التي ت�شرف على تدريب وتخريج مدربني ب�شهادة 
اثبت هذا املعهد جدارة كبرية يف دعم اأرباب العمل واملوظفني  وقد   ICF
دولة  يف   MMS خ��ربة  من  ال�شتفادة  على  و�شنعمل  ال��ع��امل،  يف  الكبار 
الإم��ارات ومنطقة اخلليج و�شتبداأ اول دورة تدريبية يف منت�شف اكتوبر 
املقبل. ي�شار اىل ان الكوت�شنغ هو حوار اأو عملية تطويرية ي�شتفيد منه 
العميل ب�شورة خا�شة حيث يركز الكوت�س على متكني العميل للو�شول 
اإىل الجابات واخليارات املنا�شبة من بيئته ولي�س عرب نقل معلومة ما اأو 
تدريبه على مهارة ما كما يحدث يف التدريب او التدري�س .. بينما يرتكز 
املعلومات  امل��درب وقدرته على عر�س و نقل  التدريب ب�شورة عامة على 
بانتهاء عملية  املتدربني يف �شياق زمني ومكاين حمدد ينتهي غالبا  اىل 

التدريب.

جـــامعــة دبي تــوقــع اتفاقيـــة لتخـريـــج مــدربــني عاملـــني

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�����ش��ف م���رك���ز ال�������ش���ب���اب ال���ع���رب���ي عن 
التي  العربي”  ال�����ش��ب��اب  “رّواد  ق��ائ��م��ة 
الذين  ال�شباب  من  جمموعة  تت�شمن 
ال�35 ع��ام��اً من  اأع��م��اره��م  ت��ت��ج��اوز  ل 
ول��ه��م �شجل  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول  خمتلف 
ب��الإجن��ازات ذات الأث��ر الإيجابي  حافل 
الفر�س  اأج��ل خلق  يف جمتمعاتهم من 
التي  ل���ل���ت���ح���دي���ات  احل����ل����ول  وت����وف����ري 
تعك�س �شورة م�شرفة  والتي  تواجههم، 
ع���ن امل����واه����ب ال���ت���ي حت��ت�����ش��ن��ه��ا ح���دود 
التي  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف  ال��ع��رب��ي.  وطننا 
العاملية  ال���ق���م���ة  خ�����الل  اإط���الق���ه���ا  مت 
للحكومات 2018 برعاية �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 

الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
ورئي�س مركز ال�شباب العربي، اإىل خلق 
جمتمع من ال�شباب العربي ال�شتثنائي 
واإجنازاته  الإي��ج��اب��ي��ة  وط��اق��ت��ه  بفكره 
ي��دف��ع ع��ج��ل��ة التطور  ل��ي��ك��ون��وا م�����ورداً 
والتنمية يف الوطن العربي، وذلك من 
ب��ال��ق��ادة م��ن ال�شباب  خ���الل الح��ت��ف��اء 
الذي يعمل على حلول  واملبتكر   املبدع 
اإي��ج��اب��ي��ة خل��دم��ة امل��ج��ت��م��ع��ات وحتقق 
يف  وت�شهم  امل��ج��الت،  جميع  يف  التقدم 
م�شرق  م�شتقبل  ل�شناعة  اجلهود  دف��ع 

للوطن العربي واأجياله القادمة. 
وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال���ت م���ع���ايل �شما 
ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل امل�����زروع�����ي، وزي������رة دول���ة 
ل�����ش��وؤون ال�����ش��ب��اب، ن��ائ��ب رئ��ي�����س مركز 
هم  “ال�شباب  ال����ع����رب����ي:  ال�������ش���ب���اب 

التنمية  م�����ش��رية  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج����زء 
امل�����ش��ت��دام��ة و���ش��ن��اع��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل، حيث 
وتتحول  املجتمعات  بطاقاتهم  تنه�س 
ت�شهم  لفر�س  التحديات  باإبداعاتهم 
هذه  نعلن  اليوم  املجتمعات،  خدمة  يف 
ت�����ش��م من�����اذج م�شرفة  ال���ت���ي  ال��ق��ائ��م��ة 
وق���درات���ه���ا لتغيري  م��ه��ارات��ه��ا  ���ش��خ��رت 
واق��ع��ه��ا والب�����داع والب��ت��ك��ار يف خدمة 
م�شرق  م�شتقبل  و�شناعة  جمتمعاتهم، 

فيها.«
واأ�شافت معاليها: “جت�شد هذه القائمة 
من الرواد واملوؤثرين اأمثلة يحتذى بها 
الفاعلة  وامل�����ش��ارك��ة  املجتمع  خ��دم��ة  يف 
امل�����ش��ت��دام��ة فيه،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف 
ل��ل��ع��امل ���ش��ورة م�شرقة عن  ت��ق��دم  ك��م��ا 
حتقيقه  ميكنهم  ومل��ا  العربي،  ال�شباب 

اأث��ر ايجابي وم��ردود ي�شهم يف دفع  من 
حيث  جمتمعاتهم،  يف  التنمية  م�شرية 
اإىل  امل��ج��م��وع��ة  ن�شعى م��ن خ���الل ه���ذه 
املبدعني  املوهوبني، وحتفيز  ا�شتك�شاف 
وتوظيف  الب��ت��ك��ار  يف  ال���ش��ت��م��رار  على 
ط��اق��ات��ه��م وق��درات��ه��م ل��ي��ك��ون��وا ق���ادة يف 
على  العمل  يف  وم�شاهمني  امل�شتقبل، 
العربية،  ملنطقتنا  م�����ش��رق  غ��د  ت��وف��ري 

واأجيالنا القادمة.
ومن جهته، قال �شعيد النظري، الرئي�س 
ل��ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف مركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شباب العربي: “اختيار هذه املجموعة 
من ال�شباب جاء بعد درا�شات معمقة مت 
خ��الل��ه��ا الإط����الع ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري من 
وا�شعة  ل�شريحة  امل��ب��ت��ك��رة  امل�����ش��روع��ات 
الوطن  اأرج���اء  خمتلف  يف  ال�شباب  م��ن 

العربي، ومراعاة عدد من املعايري، مبا 
يف  مل�شروعاتهم  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  فيها 
جمتمعاتهم، ومدى م�شاهمتها يف خلق 
التي  للتحديات  حلول  اإي��ج��اد  الفر�س 
من  ن�شعى  حيث  جمتمعاتهم،  ت��واج��ه 
خالل هذه القائمة لإلهام ال�شباب على 
نطاق وا�شع وحتفيزهم على بذل املزيد 
من اجلهد لإطالق طاقاتهم البداعية 
حتقيق  اأج��ل  من  البتكارية  وقدراتهم 
وامل�شاهمة  وتغيري حياتهم  طموحاتهم 

يف تقدم جمتمعاتهم.
“رّواد  ق���ائ���م���ة  م����ب����ادرة  وت�����ش��ت��ه��دف   
ال�شباب العربي” ال�شباب يف العديد من 
املجالت الرئي�شية التي حتظى باأولوية 
واأهمية ا�شراتيجية يف الوطن العربي، 
مب���ا ف��ي��ه��ا ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م، والإع������الم، 

والفنون،  الثقافة  وق��ط��اع  والقت�شاد، 
قطاع  اإىل  بالإ�شافة  والطب،  وال�شحة 
ال��ري��ا���ش��ة وري������ادة الأع����م����ال، وجم���ال 
البيئي،  واملجال  والتكنولوجيا،  العلوم 

والعمل الجتماعي.

•• دبي - وام :

كرمت اإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي 
الإ�شالمية  ال�����ش��وؤون  ل��دائ��رة  التابعة  ال��ورق��اء  يف 
وال��ع��م��ل اخل���ريي ب��دب��ي احل��ف��اظ وامل�����ش��ارك��ني يف 
دورتها املكثفة لتحفيظ القراآن الكرمي تزامنا مع 

العطلة ال�شيفية.
وتهدف الدورة - التي �شملت عدة فئات عمرية - 
اإىل ا�شتثمار الإجازة ال�شيفية وفتح باب املناف�شة 
اأو تثبيته وت�شجيع  اأم��ام الطالب لإمت��ام احلفظ 
حفظ املتون العلمية ذات ال�شلة بالقراآن باإ�شراف 

املتخ�ش�شني من مراكز التحفيظ.
ح�شر حفل اخلتام والتكرمي اأحمد املهريي املدير 
التنفيذي لقطاع العمل اخلريي يف دائرة ال�شوؤون 

وبالإنابة  ب��دب��ي  اخل����ريي  وال��ع��م��ل  الإ���ش��الم��ي��ة 
ال�شيباين.  حمد  الدكتور  �شعادة  العام  املدير  عن 
اأن  امل��راك��ز  اإدارة  واأو���ش��ح حمد اخل��زرج��ي م��دي��ر 
50 طالبا  فيها  امل�شاركني  بلغ عدد  التي  ال��دورة 
ل�شتثمار  امل��راك��ز  اإدارة  تخطيط  �شوء  يف  ج��اءت 
ي�شعى  م��ا  اأ���ش��م��ى  وه��و  املفيد  بالنافع  الإج�����ازات 
امل�شلم ل�شتثمار الوقت فيه “ كتاب اهلل تعاىل “ 

تالوة وفهما وحفظا.
ونوه اإىل اأن هذه الدورة ا�شتملت على �شتة فروع 
ال���ق���راآن الكرمي  اأج����زاء م��ن  الأول ح��ف��ظ ث��الث��ة 
تثبيت  وال��ث��ال��ث  اأج�����زاء  خم�شة  ح��ف��ظ  وال���ث���اين 
القراءات  يف  الإج��ازة  والرابع  ومراجعته  احلفظ 
وال�شاد�س  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ت���ون  ح��ف��ظ  واخل���ام�������س 
عبد  ال�شيخ  ف�شيلة  اأك��د  جهته  م��ن  للموظفني. 

الرحمن املال اأخ�شائي اأول وعظ واإر�شاد بالدائرة 
يف كلمته باملنا�شبة على ف�شل اأهل القراآن ورعايتهم 
وبركة القراآن يف حياة العبد ودور دولة الإمارات 
على  الر�شيدة  قيادتها  وحر�س  املتحدة  العربية 
الأخيار يف  املتميزين  اأجيال من احلفاظ  تخريج 
 “ �شوء قول النبي الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم 

خريكم من تعلم القراآن وعلمه ».
بنت خليفة  ال�شكر  لل�شيخة علياء  وقدم ف�شيلته 
اآل مكتوم لهتمامها بدعم ورعاية مراكز مكتوم 
ليبقى اأداوؤه��ا املتميز ودورها الريادي يف حتفيظ 
م��ع��ان��ي��ه لأبنائنا  ف��ه��م  ع��ل��ى  ك��ت��اب اهلل والإع���ان���ة 
الرائد  مكتوم  م��راك��ز  م�شروع  ظ��الل  يف  وبناتنا 
الذي اأطلقه املغفور له ال�شيخ مكتوم بن را�شد اآل 

مكتوم “طيب اهلل ثراه«.

•• ال�شارقة-وام:
الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  ت�شهم 
طموحات  ت���ع���زي���ز  يف  ب���ال�������ش���ارق���ة 
ال�������ش���ب���اب م�����ن خ������الل ال���ربن���ام���ج 
“مبادرون”  ال�����ش��ب��اب��ي  ال��ت��ط��وع��ي 
القيم  الدائرة لغر�س  اأطلقته  الذي 
والفتيات  ال�شباب  ل��دى  التطوعية 
ل��ل��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة م��ا ب��ني 13 اإىل 
القيم  غ��ر���س  وك���ذل���ك  ع���ام���اً   17
ت�شنع  ال���ت���ي  ال���ب���ن���اءة  الإم����ارات����ي����ة 
ومتكينهم  للم�شتقبل  ق���ادة  منهم 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات بخطى 

ثابتة خلدمة املجتمع.
وق���ال���ت ف���اي���زة خ��ب��اب م��دي��ر مركز 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرة  ان  ال��ت��ط��وع 
تاأتي  ال���ت���وق���ي���ت  ه�����ذا  يف  ال�����دائ�����رة 
ال��ع��امل��ي لل�شباب  ال��ي��وم  ت��زام��ن��ا م��ع 
اأغ�شط�س   12 ي���������ش����ادف  ال�������ذي 
م��ن ك��ل ع���ام وحت��ت��ف��ل ب��ه الإم����ارات 
لت�شتقطب  وف���ت���ي���ات���ه���ا  ب�����ش��ب��اب��ه��ا 
ال�شباب  م���ن   90 ق���راب���ة  امل����ب����ادرة 
وال���ف���ت���ي���ات ع���ل���ى م�������ش���ت���وى اإم������ارة 
ال�شارقة ومدنها ول �شيما اأن اإمارة 
ال�����ش��ارق��ة م���ن امل����دن ال��ع��امل��ي��ة التي 
تتميز باحت�شان ال�شباب ومواهبهم 
ليطلقوا  ال����ف����ر�����س  ل���ه���م  وت���ت���ي���ح 
واأفكارهم  ل��ط��م��وح��ات��ه��م  ال���ع���ن���ان 
عملية  يف  واإ���ش��راك��ه��م  وحت��ف��ي��زه��م 
ات���خ���اذ ال���ق���رار وم�����ش��اع��دت��ه��م على 
ملوؤها  بعيون  لالأمام  دائما  التطلع 
“جمل�س  ان  اىل  ..م�����ش��رية  الأم����ل 
و”�شجايا  ال�شارقة”  �شباب  �شورى 
فتيات ال�شارقة” من �شمن النماذج 

الناجحة يف تكوين ال�شباب .

دائ������رة  “ ارت�����اأي�����ن�����ا يف  واأ������ش�����اف�����ت 
تكون  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات 
ل��ن��ا م�����ش��اه��م��ات م���ن خ����الل تنفيذ 
املجتمعية  ال����ربام����ج  م����ن  ح���زم���ة 
“قيمة  ب��ن��اء  اأب���رزه���ا  وال��ت��ط��وع��ي��ة 
امل�شاركني  لدى  التطوع”  ومهارات 
الفر�س  ع��ل��ى  “التدريب  وك��ذل��ك 
تنفيذ  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  التطوعية” 
�شعار  حت��ت  اأخ���رى  تطوعية  فر�س 
الأعمال  يف  للم�شاركة  “م�شاندة” 
احلكومية  اجل����ه����ات  يف  الإداري����������ة 
للم�شاعدة  تطوعية  فر�س  وتنفيذ 
يف ترتيب مبادرة “فرحة عيد” من 
ال�شناديق  وت��رت��ي��ب  جتهيز  خ���الل 
التي حتمل مالب�س وهدايا لأطفال 
الأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة وامل��ق��ي��م��ني ب���دور 

الرعاية الجتماعية.

“مبادرون” على  كما يقوم م�شروع 
تعويد امل�شاركني على تنفيذ الأعمال 
الفر�شة  خ�������الل  م�����ن  اخل�����ريي�����ة 
حيث  عط�شك”  “اأروي  التطوعية 
يتم من خاللها توزيع خمتلف اأنواع 
امل�شروبات الباردة على العمال كنوع 
من التكاتف املجتمعي بالإ�شافة اىل 
ترتيب وجتهيز الوجبات التي توزع 
اإىل املحتاجني من الفئات ال�شعيفة 
ال��ت��ط��وع حتت  اىل ج���ان���ب ف��ر���ش��ة 
“ك�شتة” والتي من خاللها  عنوان 
كبار  با�شطحاب  امل�����ش��ارك��ون  ي��ق��وم 
جانب  اإىل  ترفيهية  رحلة  يف  ال�شن 
ل�شحبة  الدار”  “بركة  ب��رن��ام��ج 
وم��وؤان�����ش��ة ك��ب��ار ال�����ش��ن وخ��ل��ق بيئة 
فر�شة  اأم��ا  لهم  ج��دي��دة  اجتماعية 
تعنى  ف��اإن��ه��ا  التطوعي”  “الوفاء 

بزيارة وجمال�شة كبار ال�شن يف دور 
الإيواء اأو يف اأندية الأ�شالة التابعة 
املقيمني  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  اأو  ل���ل���دائ���رة 
الفر�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��وح��ده��م 
مبادرة  “م�شيدنا” وهي  التطوعية 
تنظيف وترتيب امل�شاجد يف الأحياء 
“فر�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال�شكنية 
الأقل  امل�����ش��اك��ن  لتح�شني  ب�شمة” 

حظاً.
حول  تدريبية  دورات  عقد  يتم  كما 
الأولية”  الإ�شعافات  مهارة  “تعلم 
وك��ذل��ك حم��ا���ش��رة ت��دري��ب��ي��ة حول 
اإىل   ”21 ال����ق����رن  يف  “النجاح 
���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن غ���ر����س القيم  ج���ان���ب 
الإيجابية عالوة على تقدمي حزمة 
باملهارات  تعني  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  م��ن 

احلياتية لل�شباب.

•• دبي-وام: 

معايري  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  اعتمدت 
فح�س املركبات الكهربائية والهجينة وذاتية 
القيادة وفقاً ملعايري عاملية مت الطالع عليها 
يف عدد من الدول الرائدة واملتقدمة يف هذا 
املدير  اآل علي  املجال. وقال عبد اهلل يو�شف 
اإن  بالهيئة  الرخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اإىل  التو�شل  بعد  امل��ع��اي��ري  اع��ت��م��دت  الهيئة 
ور�شة  عقد  مت  ان��ه  مو�شحا  عامليا  اأف�شلها 

66 ج��ه��ة م��ن ���ش��ّن��اع امل��رك��ب��ات ومراكز  م��ع 
وال�شركات  الإم���ارة  داخ��ل  املعتمدة  الفح�س 
هذه  ل�شتعرا�س  الدولة  داخ��ل  ال�شت�شارية 

املعايري وتبادل اخلربات.
املركبات  فح�س  معايري  ب�شاأن  اإن��ه  واأ���ش��اف 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��ه��ج��ي��ن��ة اأخ������ذت ال��ه��ي��ئ��ة يف 
الع��ت��ب��ار ج��م��ي��ع الأج������زاء وامل���ك���ون���ات لتلك 
العايل  اجلهد  ذات  البطارية  مثل  املركبات 
الف�شل  ال���داخ���ل���ي وج���ه���از  ال�����ش��ح��ن  ون���ظ���ام 
وامل����ح����ّول وغ���ريه���ا ح��ي��ث مت و���ش��ع معايري 

مبوا�شفات عاملية لتطبيقها يف جميع مراكز 
الفح�س الفني داخل دبي بالإ�شافة اإىل دور 

امل�شّنعني الأ�شليني لالأجهزة.
و بالن�شبة للمركبات ذاتية القيادة مت تطوير 
تلك  لفح�س  الفنية  املعايري  م��ن  جمموعة 
ب��ه��ا توؤكد  امل��رت��ب��ط��ة  امل���رك���ب���ات وال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأ�شبقية وري���ادة دب��ي يف جم��ال ه��ذه املركبات 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة منا�شبة  وذل����ك ب��ه��دف ت��وف��ري 
اأن  ا�شتخدامها خا�شة  و�شالمة  اأمن  ت�شمن 
حقيقة  �شت�شبح  املركبات  من  النوعية  ه��ذه 

القريب  امل�شتقبل  يف  دب��ي  ���ش��وارع  يف  واق��ع��ة 
اإ�شافة اإىل التقدم املتوقع لهذه التكنولوجيا 
وما ي�شاحبها من حتديات ت�شتلزم ال�شتعداد 

لها.
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  اأن  علي  اآل  واك��د 
اأخذت يف العتبار توفري الدعم اللوجي�شتي 
ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة ف��ح�����س امل���رك���ب���ات امل���ذك���ورة 
وذلك عرب تدريب الكوادر الفنية وا�شتخدام 
ومعدل  الفح�س  عمليات  خ���الل  التقنيات 

النمو املتوقع لهذه املركبات.

مركز ال�سباب العربي يعلن قائمة »رّواد ال�سباب العربي« االأكرث تاأثريًا 

�ضما املزروعي: ال�ضباب جزء ل يتجزاأ من م�ضرية التنمية امل�ضتدامة و�ضناعة امل�ضتقبل

»اإ�ضالمية دبي« تختتم دورة مكثفة مبراكز 
مكتوم لتحفيظ القراآن الكرمي

»اجتماعية ال�ضارقة« حتتفي بال�ضباب عرب الربنامج التطوعي »مبادرون«

»طرق دبي« تعتمد معايري فح�س املركبات الكهربائية والهجينة وذاتية القيادة
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جناتا بنك ليمتد- فروع االإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية املجمعة 

عن ال�سنة املالية املنتية 31 دي�سمرب 2017
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2017 

جناتا بنك ليمتد
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اىل ال�سادة /مدراء جناتا بنك ليميتد 

بيان الدخل ال�سامل املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان املركز املايل املجمع كما يف  31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني  املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017
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•• دبي -وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
واجب العزاء يف وفاة املرحوم علي حمد �شعيد امل�شوري ال�شبو�شي . فقد 
دبي  يف  الثانية  زعبيل  منطقة  يف  ال��ع��زاء  خيمة  ب��زي��ارة  ام�س  �شموه  ق��ام 
خليفة  الفقيد  واأجن���ال  ذوي  اإىل  وموا�شاته  عزائه  �شادق  �شموه  ق��دم  اإذ 
وحممد و�شامل واأحمد علي ال�شبو�شي .. راجيا اهلل العلي القدير اأن يتغمد 
فقيدهم بوا�شع رحمته ومغفرته ويلهمهم واأ�شرته جميل ال�شرب وح�شن 

العزاء .. “ اإنا هلل واإنا اإليه راجعون » .

•• دبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي واجب العزاء يف وفاة 

املرحومة موزة بنت علي الوري.
جمل�س  بزيارة  ام�س  �شباح  �شموه  ق��ام  فقد 
العزاء يف منطقة اخلوانيج يف دبي حيث قدم 
�شادق عزائه وموا�شاته اىل اأجنال الفقيدة 
وزير  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل 
�شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل وا�شماعيل 
القرقاوي  عبداللطيف  و  و�شديق  واأح��م��د 
ان  وت���ع���اىل  ت���ب���ارك  .. راج���ي���ا اهلل  وذوي���ه���ا 
وي�شكنها  ور�شوانه  رحمته  بوا�شع  يتغمدها 
جميل  وذويها  اأ�شرتها  ويلهم  جناته  ف�شيح 
اليه  واإن���ا  هلل  “اإنا   . ال��ع��زاء  وح�شن  ال�شرب 

راجعون«.

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
الإم��ارات ويف  دولة  اأن  لل�شوؤون اخلارجية  الدولة 
اإطار عملها �شمن التحالف العربي لدعم ال�شرعية 
ال�شعودية لديها  العربية  اململكة  اليمن بقيادة  يف 
ال���ت���زام مب��ك��اف��ح��ة الإره������اب وال��ت�����ش��دي لتنظيم 
القاعدة يف اليمن والق�شاء عليه م�شريا اإىل اأن ما 
يتم القيام به يف اليمن هو عملية متوازية ت�شمل 
م��واج��ه��ة ان��ق��الب احل��وث��ي��ني وال��ت�����ش��دي لتنظيم 
اليمنية من  الأرا�شي  الإرهابي وتطهري  القاعدة 

عنا�شره.
وقال معاليه خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده 
متحدث  ال��را���ش��دي  م�شلم  بح�شور  دب��ي  يف  ام�س 
بحاجة  اليمن  اإن  الإماراتية  امل�شلحة  القوات  عن 
اإىل حل �شيا�شي و دولة الإمارات العربية املتحدة 
توؤكد على الدوام �شرورة التو�شل اإىل حل �شيا�شي 
اأن ملي�شيات احلوثي تعد  اإىل  اليمن.. م�شريا  يف 

العقبة اأمام حتقيق هذه الغاية.
واأ�شاف: اإننا لن ن�شمح بحدوث حتول ا�شراتيجي 
ميل�شيات  �شيطرة  عرب  اإي��ران  ل�شالح  املنطقة  يف 
ملي�شيات  اأن  اإىل  م�شريا  ال��ي��م��ن..  على  احل��وث��ي 

احلوثي ل تعمل مبعزل عن اإيران.
اأن���ور ب��ن حممد قرقا�س  و���ش��دد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور 
الإرهاب  الإم���ارات مبكافحة  دول��ة  التزام  اأن  على 
ركيزة  يعد  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  وال��ت��ط��رف يف خمتلف 
اأ�شا�شية يف �شيا�شتها اخلارجية م�شريا اإىل الأدوار 
الهامة التي قامت بها الدولة يف هذا ال�شدد يف كل 
نف�شه  بالدور  تقوم  واليوم  وافغان�شتان  ال�شومال 

يف اليمن.
متواجدا  ك��ان  القاعدة  تنظيم  اإن  معاليه  ق��ال  و 
اإع��ادة الأم��ل وا�شتفاد من تدهور  قبل بدء عملية 
اأجل  م��ن  اآن����ذاك  ال��ي��م��ن  يف  ال�شيا�شية  الأو����ش���اع 
يف  وجن��ح  اليمنية  الأرا���ش��ي  يف  والتوغل  التو�شع 

حتقيق وجود كبري لهم يف اليمن.
لدعم  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف  اإن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اف 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ب���ق���ي���ادة  ال��ي��م��ن  يف  ال�����ش��رع��ي��ة 
ال�شعودية ا�شتطاع خالل ال�شنوات الثالث املا�شية 
مواجهة  �شملت  اليمن  يف  متوازية  بعملية  القيام 
ملي�شيات احلوثي النقالبية و الت�شدي لتنظيم 
القاعدة يف اليمن.. ولقد جنحنا يف ا�شتنزاف قوة 

التنظيم يف اليمن ب�شكل كبري.
قال  اليمني..  ال�شاأن  يف  الأو�شاع  تطورات  وح��ول 
املزمع  م�������ش���اورات ج��ن��ي��ف  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ق��رق��ا���س: 

عقدها يف �شهر �شبتمرب املقبل والتي من املاأمول 
اأن تكون مقدمة لإطالق املفاو�شات وبداية عملية 

�شيا�شية تقود اإىل حل �شيا�شي يف الأزمة اليمنية.
 واأكد اأن البعد الع�شكري �شروري من اأجل احلل 
ال�شيا�شي وقال: مازلنا نوؤمن باأن العقبة الأ�شا�شية 
لأي حل �شيا�شي هم احلوثيون فهم من قللوا من 
من  اخل���روج  رف�شوا  و  ال�شابقة  امل��ب��ادرات  جميع 

املناطق املدنية والن�شحاب من احلديدة.
واأ�شار معاليه اإىل اأن هذه امل�شاورات �شتكون اإختبار 
منهم  م��ت��وق��ع  ه��و  م��ا  عك�س  يثبتوا  مل  واإن  ل��ه��م 
فاإنهم �شي�شتمرون العقبة الأ�شا�شية للتو�شل اإىل 

حل �شيا�شي يف اليمن.
احلديدة  ق�شية  يف  تعاملنا  لقد  معاليه:  وق���ال 
بالكثري من ال�شرب والعقالنية و يجب اأن ن�شتمر 
بال�شغط من اأجل الن�شحاب من امليناء واملدينة.. 
اإن��ن��ا قلقون جت��اه الو�شع الإن�����ش��اين يف  واأ���ش��اف: 
ي�شتطيع  ما  بكل  يقوم  العربي  التحالف  و  اليمن 
م��ن اأج���ل اإي�����ش��ال امل�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة لل�شعب 
لتنفيذ  الأمم��ي��ة  املنظمات  م��ع  وال��ت��ع��اون  اليمني 
ال��ع��دي��د م��ن ال���ربام���ج الإن�����ش��اين يف ال��ي��م��ن مثل 

مكافحة الكولريا.
ونوه معاليه اإىل اأن املجتمع الدويل عليه اأن ينظر 

اليمن  يف  احلوثية  املمار�شات  اإىل  العتبار  بعني 
ممار�شات  من  النقالبية  امللي�شيات  به  تقوم  وما 
لزرع الألغام يف الأحياء ال�شكنية و جتنيد الأطفال 

والدفع بهم اإىل �شاحات املعارك.
وحول تطورات الأو�شاع يف اليمن والدور الإماراتي 
يف تدريب اليمنيني على مكافحة الإرهاب وتنظيم 
اإن  قرقا�س  اأن��ور  الدكتور  معايل  ق��ال   .. القاعدة 
دول��ة الإم���ارات وف��رت التدريب ال��الزم لليمنيني 
ال��ذي��ن اأ���ش��ب��ح��وا يف ال�����ش��ف��وف الأم��ام��ي��ة خالل 

العمليات �شد تنظيم القاعدة الإرهابي.
النقالبية  احلوثي  ملي�شيات  اإن  معاليه  واأ�شاف 
فقط  ت�شتعد  اإمن����ا  و  ل��ل��ت��ف��او���س  م�����ش��ت��ع��دة  غ���ري 
اأممية  والقتال فبينما كانت هناك جهود  للحرب 
ك��ان��ت تعمل ع��ل��ى ح��ف��ر اخلنادق  ح���ول احل��دي��دة 
قدراتها  ت��ع��زي��ز  وحم���اول���ة  ال�شكنية  الأح���ي���اء  يف 

الع�شكرية.
القيام  ال��ع��رب��ي  التحالف  ب��اإم��ك��ان  ك��ان  اأن���ه  واأك���د 
احلديدة  مدينة  على  ال�شيطرة  و  �شريعة  بعملية 
اإل اأن���ن���ا ح��ر���ش��ن��ا ع��ل��ى اإع���ط���اء امل��ب��ع��وث الأمم���ي 
ي�شكنها  واأن احلديدة  دوره خا�شة  لأداء  الفر�شة 
مع  ندخل  اأن  نريد  ول  �شخ�س  األ��ف   600 نحو 

ملي�شيات احلوثي يف حرب ع�شابات.

كان املوؤمتر ال�شحفي قد بداأ بعر�س قدمه م�شلم 
الرا�شدي متحدث عن القوات امل�شلحة الإماراتية 
ح���ول اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دول���ة الإم�����ارات يف 
لتنظيم  وال��ت�����ش��دي  اليمن  يف  الإره����اب  مكافحة 

القاعدة.
وقال اإن )املكال( يف اليمن كانت عا�شمة ما ي�شمى 
)اخل���الف���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف ال��ي��م��ن( وكان 
النفط  ع��ائ��دات  على  يح�شل  الإره��اب��ي  التنظيم 
اليمنية.. كما قام بنهب البنك املركزي وعمل على 

اإطالق �شراح العديد من ال�شجناء.
2018 يعترب  ع��ام  الآن ويف  الو�شع  اأن  اأو���ش��ح  و 
اأف�شل كثريا عما ما كان عليه خالل الفرة من 
تنظيم  ت��واج��د  فمناطق   2014 اإىل   2012

القاعدة يف اليمن اأ�شحت حمدودة للغاية.
واأكد اأن دولة الإم��ارات كان من اأولوياتها هزمية 
تنظيم القاعدة يف اليمن الذي ا�شتطاع ا�شتغالل 
عدم ا�شتقرار الأو�شاع ال�شيا�شية يف اليمن خالل 
فرة ما ي�شمى )الربيع العربي( من اأجل المتداد 
اإىل خمتلف الأرا�شي اليمنية اإىل جانب ا�شتغالل 
ان��ق��الب احل��وث��ي��ني م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز ت���واج���ده يف 

اليمن.
ال�شرعية  لدعم  العربي  التحالف  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

هزمية  ا�شتطاع  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
القاعدة يف مناطق عديدة باليمن مثل ح�شرموت 
الأو���ش��اع يف  ا�شتقرار  اأن احلديث عن  .. مو�شحا 
الت�شدي  ي��ك��ون مب��ع��زل ع��ن  اأن  ال��ي��م��ن ل مي��ك��ن 
من  اليمنية  امل��ن��اط��ق  وتطهري  ال��ق��اع��دة  لتنظيم 

عنا�شرها.
واأكد اأن القوات امل�شلحة الإماراتية توؤكد دوما على 
دور اليمنيني يف الت�شدي لهذا التنظيم الإرهابي 
وعملت يف هذا ال�شدد على توفري التدريب الالزم 
توفري  مت  الآن  وحتى   2015 اأبريل  �شهر  فمنذ 

التدريب الالزم لنحو 60 األف مقاتل ميني.
ك�شر   " حتى  �شتتوا�شل  اجل��ه��ود  اأن  على  و���ش��دد 
اأ�شعف  يف  فالتنظيم  اليمن..  يف  �شوكة" القاعدة 
اأك��رث من ن�شف  2012 وخ�شر  حالته منذ عام 
م��ن��اط��ق ن��ف��وذه ومت ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ن��ح��و 1500 
عن�شر و الق�شاء على 200 عن�شر من التنظيم 

الإرهابي.
ميثل  ل  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث  ون���وه 
خ��ط��را ع��ل��ى ال��ي��م��ن وح�����ش��ب و اإمن����ا ع��ل��ى العامل 
اأن دولة  اأي�����ش��ا م���وؤك���دا  اأج��م��ع  ال��ع��رب��ي وال���ع���امل 
هذا  اقتالع  حتى  دوره��ا  اأداء  �شتوا�شل  الإم���ارات 

التنظيم من جذوره يف اليمن.

حمــدان بــن حممــد يقــدم واجــب العــزاء يف وفــاة مــوزة بنـت علـي الــوري

قرقا�س: ملتزمون مبكافحة الإرهاب و الت�ضدي لتنظيم القاعدة باليمن

اأخبار ال�ساعة : موا�ضالت الإمارات تربم مذكرة تفاهم مع هيئة راأ�س اخليمة للموا�ضالت

حر�س على موا�ضلة امل�ضرية يف متكني ال�ضباب
•• اأبوظبي-وام:

ب�  اأن احتفال دولة الإم��ارات  اأك��دت ن�شرة اأخبار ال�شاعة 
لل�شباب” الذي وافق اأم�س الأول الأحد  العاملي  “اليوم 
الر�شيدة  للقيادة  جديدة  فر�شة  �شكل  اأغ�شط�س   12
هي  ال��ت��ي  الفئة  ه��ذه  متكني  يف  ق��دم��ا  م�شيها  لتاأكيد 
قوام التنمية والتطور وازدهار البالد ورفاهها وهو ما 
يعني بكل و�شوح اأن الإم��ارات قيادة و�شعبا تدرك متام 
الإدراك اأهمية ال�شتثمار يف امل�شتقبل من خالل توفري 
الطاقة  ميثلون  باعتبارهم  لل�شباب  املنا�شبة  الظروف 
وتعزيز  ال��دول��ة  م�شرية  يف  الأه���م  والعن�شر  اخل��الق��ة 
“ املبادرة  اإىل  ال�شدد  ه��ذا  يف  واأ���ش��ارت  عامليا.  مكانتها 
ال�شمو  اأطلقها �شاحب  الإمارات” التي  ل�شباب  العاملية 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
امل�شلحة وت�����ش��رف على  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
“ بهدف تعزيز  “ املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب  تنفيذها 
الإم����ارات  دول���ة  بقيم  التعريف  يف  عامليا  ال�شباب  دور 
الت�شامح  يف  احل�شارية  وجتربتها  وثقافتها  الأ�شيلة 
والتعاي�س وبناء الإن�شان ومتكني ال�شباب اإ�شافة اإىل مد 
�شباب  الإن�شاين واملعريف والعلمي بني  التوا�شل  ج�شور 
الإمارات والعامل. ولفتت يف افتتاحيتها حتت عنوان “ 
“ اإىل  ال�شباب  امل�شرية يف متكني  حر�س على موا�شلة 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تاأكيد �شاحب 
ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  احلكيمة  الدولة  قيادة  اأن 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
ال�شباب  مب�شرية  واأول���وي���ة  بالغا  اهتماما  ت��ويل  اهلل” 
اإىل  بدولتنا  للو�شول  التميز  من  اأعلى  م�شتويات  نحو 
مراتب الدول املتقدمة يف �شتى امليادين. ونوهت اإىل اأنه 
من خالل تتبع واقع الدولة اليوم يت�شح لكل متابع اأن 
روؤية القيادة الر�شيدة تتج�شد بجالء يف اعتمادها على 
جيل ال�شباب الذي بات بف�شل ال�شيا�شات املتبعة يف هذا 
القطاعني  يف  ال��دول��ة  مفا�شل  مبعظم  مي�شك  امل��ج��ال 
اتخذتها  التي  ال��رائ��دة  اخلطوة  اإن  بل  واخل��ا���س  العام 
وزيرة  اأ�شغر  باختيار  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
الإميان  تعك�س  ال�شباب  ���ش��وؤون  لتويل  ال��ع��امل  يف  �شابة 
الفعلية  م�شاركتهم  م�شوؤولية  ال�شباب  بتحميل  العميق 
نيابة عنهم  والتخطيط  التفكري  اأمورهم بدل  اإدارة  يف 
ال�شباب  على  احلكم  معايري  تغيري  �شرورة  تعك�س  كما 
ال�شادرة   - الن�شرة  وق��ال��ت  اإل��ي��ه��م.  امل�شبقة  وال��ن��ظ��رة 
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  “ م��رك��ز الإم�������ارات  ال���ي���وم ع���ن 
ال�شراتيجية “ - اإن الأ�ش�س التي تقوم عليها �شيا�شات 
دولة الإمارات لتمكني ال�شباب ظلت دائما مبثابة املحفز 
الأه����داف وحتديد  ر�شم  عليه  بناء  يتم  ال��ذي  وامل��وج��ه 

الأولويات واتباع الأ�شاليب الناجعة للنهو�س بال�شباب 
ول��ه��ذا ات��خ��ذت دول���ة الإم����ارات خ��ط��وات رائ���دة لتفعيل 
وقدراتهم  اإبداعاتهم  من  وال�شتفادة  ال�شباب  م�شاركة 
يف املجتمع حيث متكنت خالل ال�شنوات القليلة املا�شية 
كاإن�شاء  بهم  تعنى  التي  املوؤ�ش�شات  العديد  اإن�����ش��اء  م��ن 
لل�شباب  الحتادية  واملوؤ�ش�شة  لل�شباب  الإم��ارات  جمل�س 
القمة  يف  العربي  ال�شباب  مركز  وتاأ�شي�س   2016 يف 
العاملية 2017 واإطالق مبادرة “ مليون مربمج عربي 
“ التي تعد اأكرب م�شروع لتطوير القت�شاد الرقمي يف 
الرقمية  املن�شة  اإطالق  اإىل  بالإ�شافة  العربية  املنطقة 
“ فر�س ال�شباب العربي “ يف العام اجلاري وغريها من 

املبادرات الرائدة.
واأو�شحت اأن دولة الإم��ارات حتر�س اأي�شا على حتفيز 
مل�شاريعهم  ب��دع��م��ه��ا  ل��ل�����ش��ب��اب  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن�����ش��اط 
بعجلة  الدفع  اإىل  الرامية  مبادراتهم  وتبني  ال�شغرية 
لتنمية  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  متثل  حيث  التنمية 
دعما  املثال  �شبيل  على  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع 
كبريا لل�شباب املواطنني وت�شاعدهم يف تاأ�شي�س اأعمالهم 
برنامج  ي��اأت��ي  فيما  اكتماله  حتى  امل�����ش��روع  ب��داي��ة  م��ن 
امل�شريات احلكومية يف �شدارة املبادرات الداعمة لرواد 
من  واملتو�شطة  ال�شغرية  و�شركاتهم  ال�شباب  الأعمال 

خالل التعامل معهم يف اإطار العقود وامل�شريات.
ياأتي  بال�شباب  الإم����ارات  دول��ة  اهتمام  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
املوؤ�ش�س  القائد  ب��داأه��ا  التي  امل�شرية  موا�شلة  اإط���ار  يف 
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �شلطان “ طيب اهلل ث��راه “ 
يف  للم�شاهمة  لهم  امل��ج��ال  واإف�����ش��اح  ال�شباب  متكني  يف 
التنمية حيث كان “ رحمه اهلل “ ينظر بب�شرية ثاقبة 
اإىل م�شتقبل الوطن ويدرك حاجته اإىل اأجيال م�شلحة 
باملعارف ال�شرورية للع�شر. وقالت يف ختام افتتاحيتها 
املعنى  ن�شت�شف  اأن  ال��ي��وم  ميكننا  ذل���ك  ع��ل��ى  “ ب��ن��اء   :
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لقول  العميق 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
 “ “رعاه اهلل” عندما قال يف تدوينته عرب  حاكم دبي 
توير “ اإن دولة الإمارات حتتفي ب�شبابها كل يوم من 
وهو  امل�شوؤولية  يف  والإ���ش��راك  والتمكني  التعليم  خالل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  كذلك  عنه  ع��رب  م��ا 
زايد اآل نهيان عندما قال يف تدوينة له على توير: “ 
نحن ن�شارك العامل الحتفال بيوم ال�شباب، ن�شتح�شر 
بدايات التمكني، عندما كر�س الوالد املوؤ�ش�س زايد ثقته 
بدور ال�شباب وحموريته يف ت�شييد لبنات الوطن، حينها 
اأ�شا�شها  واأب��ن��ائ��ه،  القائد  ب��ني  وط��ي��دة  عالقة  تر�شخت 
الدافع  ليتولد  ال�شابة  ال��وط��ن  بطاقات  مطلق  اإمي���ان 

جيال ت�شنع اليوم م�شتقبل الإمارات«.

•• دبي –الفجر:

اأبرمت موا�شالت الإمارات مذكرة 
راأ�������س اخليمة  ت��ف��اه��م م���ع ه��ي��ئ��ة 
حتقيق  ب�����ه�����دف  ل����ل����م����وا�����ش����الت 
التعاون بني الطرفني يف املجالت 
جمال  يف  باأن�شطتهما  ال�شلة  ذات 
النقل واملوا�شالت ، واإر�شاء قواعد 
العمل امل�شرك، ولتعزيز العالقات 

التجارية ال�شراتيجية بينهما.
وقام بتوقيع املذكرة يف مقر الهيئة 
�شعادة  م���ن  ك���ٌل  راأ������س اخل��ي��م��ة  يف 
حم��م��د ع���ب���داهلل اجل���رم���ن مدير 
و�شعادة  الإم���ارات،  ع��ام موا�شالت 
م��ك��ت��وم ن��ا���ش��ر م����ردد م��دي��ر هيئة 
راأ�س اخليمة للموا�شالت، بح�شور 
الهرمودي  املهند�س عامر  كل من 
لدائرة اخلدمات  التنفيذي  املدير 
الفنية، وعبداهلل حممد مدير اإدارة 
املوؤ�ش�شة،  من  احلكومي  الت�شال 
اإ���ش��م��اع��ي��ل رئي�س  وحم��م��د ه��ا���ش��م 
بالهيئة،  والرقابة  الت�شغيل  وحدة 
وموظفي  م�������ش���وؤويل  م���ن  وع�����دد 
الطرفني. ورّحب الطرفان بتوقيع 
املذكرة، واأعربا عن ثقتهما بكونها 

اجلانبني،  ب��ني  ال��ع��الق��ة  �شر�شخ 
اآفاقاً  �شتفتح  اأنها  اأّك��د اجلرمن  اإذ 
املثمر الذي ير�شي  اأو�شع للتعاون 
ويحقق  ال����ط����رف����ني  ط����م����وح����ات 
م��ن قدراتهما  وي��ع��زز  اأه��داف��ه��م��ا، 
مبا ينعك�س اإيجاباً على املتعاملني 

وامل�شتفيدين من خدماتهما.
�شعي  اإىل  ������ش�����ع�����ادت�����ه  ول������ف������ت 
اإىل متتني  الإم������ارات  م��وا���ش��الت 

ال�شركاء  م���ع  ال���ع���الق���ات  اأوا�����ش����ر 
ال�شراتيجيني يف الإمارة ل �شيما 
للموا�شالت،  اخليمة  راأ����س  هيئة 
ومبا يفيد بتطوير قطاع النقل يف 
الإمارة، وتعزيز ح�شور املوؤ�ش�شة يف 
الن�شاط  ظل  يف  ومدنها  مناطقها 
ت�شهده،  الذي  املتزايد  القت�شادي 
امل��رت��ف��ع��ة التي  ال��ن��م��و  وم���ع���دلت 
ت�شجلها عاماً بعد اآخر، والتي باتت 

امل�شتثمرين  من  املزيد  ت�شتقطب 
امل��ح��ل��ي��ني وال��دول��ي��ني ف�����ش��اًل عن 
من  وال�شياح  ال���زوار  اأرق���ام  تنامي 

داخل الدولة وخارجها.
اأث���ن���ى م��ك��ت��وم نا�شر  م���ن ج��ه��ت��ه؛ 
م����ردد م��دي��ر ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى جهود 
منّوهاً  الإم������������ارات،  م����وا�����ش����الت 
وح�شورها  امل���م���ت���دة،  ب��خ��ربات��ه��ا 
ال��وا���ش��ع يف اأ����ش���واق ال���دول���ة، واأّك���د 

مهمة  اإ���ش��اف��ة  ت�شكل  امل���ذك���رة  اأن 
ل���ل���ع���الق���ة ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة بني 
باأنها  ثقته  ع��ن  معرباً  اجل��ان��ب��ني، 
���ش��ت��ك��ون م��ق��دم��ة مل��زي��د م��ن اأوجه 
�شعادته  واأ����ش���ار  امل��م��ك��ن��ة.  ال��ت��ع��اون 
م�شاعيها  اإط��ار  ويف  الهيئة  اأن  اإىل 
الإمارة؛  يف  النقل  اأ�شواق  لتطوير 
لبناء  ب��ا���ش��ت��م��رار  ت��ت��ط��ل��ع  ف���اإن���ه���ا 
ال�شركاء  م����ع  وط����ي����دة  ع����الق����ات 
والخت�شا�س،  اخل���ربة  ذوي  م��ن 
العالقات  تلك  لتوظيف  وت�شعى 
ل�شالح عملية التنمية القت�شادية 
التي  ال���ن�������ش���ط���ة  والج���ت���م���اع���ي���ة 
اخليمة.  راأ�������س  اإم�������ارة  ت�����ش��ه��ده��ا 
توقيع  ل��دى  الطرفان  ناق�س  وق��د 
امل�شرك،  ال��ع��م��ل  اأوج�����ه  امل���ذك���رة 
املمكنة،  ال��ف��ر���س  تفعيل  وكيفية 
حيث مت التفاق على ت�شكيل جلان 
لدرا�شة املجالت امل�شركة، ل �شيما 
جم���ال اخل���دم���ات ال��ف��ن��ي��ة، وعقد 
ممثلي  بني  ال��دوري��ة  الجتماعات 
ال�شعي  ع��ل��ى  ع������الوًة  ال���ط���رف���ني، 
امل�����ش��رك ل��ت��وف��ري ال��ب��ي��ان��ات ذات 
ال�شلة مبو�شوع املذكرة، والتطوير 

امل�شتمر لعملية التعاون.

�ضفري الدولة يلتقي اأع�ضاء جلنة الأخوة 
الأردنية الإماراتية مبجل�س الأعيان

• عمان -وام: 

التقى �شعادة مطر �شيف ال�شام�شي �شفري الدولة لدى اململكة الأردنية 
الها�شمية ام�س مبقر ال�شفارة بعّمان �شعادة املهند�س �شمري عبدالهادي 
– الإم��ارات��ي��ة مبجل�س الأع��ي��ان الأردين  رئي�س جلنة الإخ���وة الأردن��ي��ة 

وعدد من اأع�شائها.
اأوجه التعاون بني البلدين ال�شقيقني والتن�شيق  اللقاء بحث  مت خالل 
ت�شهم  اأن  �شانها  من  التي  وامل��ج��الت  امل�شائل  كافة  يف  اخل��ربات  وتبادل 

بتعزيز العالقات كافة خا�شة القت�شادية وال�شتثمارية.

حمدان بن حممد يعزي يف 
وفاة علي حمد ال�ضبو�ضي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ال�شام�شي، مدير  الدكتور حممد بطي  الأ�شتاذ  العميد  تراأ�س 
التدريب  اإدارات  ملديري  اجتماعاً  بالنيابة،  دبي  �شرطة  اأكادميية 
يف الأكادميية، ملناق�شة اإعداد اآلية عمل لكت�شاف مواهب الطلبة 
اجلامعيني واملر�شحني واأفراد الدورات التاأ�شي�شية، من العن�شرين 

الرجايل والن�شائي.
واأكد العميد ال�شام�شي، حر�س الأكادميية على ترجمة توجيهات 
القيادة العليا ل�شرطة دبي، مبتابعة �شعادة اللواء الأ�شتاذ الدكتور 
الأكادميية  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  فهد،  بن  اأحمد  حممد 
وال���ت���دري���ب، وال��ع��م��ي��د ال��دك��ت��ور غ��ي��ث غ���امن ال�����ش��وي��دي، مدير 
املبدعني  الطلبة  م��واه��ب  ودع��م  لكت�شاف  الرامية  الأك��ادمي��ي��ة، 
قدراتهم  على  وال��ت��ع��رف  الأك��ادمي��ي��ة  منت�شبي  م��ن  وامل��ب��ت��ك��ري��ن، 
ثروة  تعد  ال�شباب  مواهب  اأن  واأك��د  ورعايتها.  و�شقلها  الكامنة 
الأهداف  لتحقيق  الأم��ث��ل  ال�شتثمار  ا�شتثماراها  يجب  وطنية 
ال�شراتيجية العامة ل�شرطة دبي، ودعم مواهبهم لتكون اإ�شافة 
موجهاً  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطنية  املنجزات  اإىل 
اإىل و�شع اآلية عمل لكت�شاف املواهب وتوجيه طاقات الطلبة من 

خالل اإيجاد بيئة العمل املحفزة على الإبداع والبتكار.

•• دبي-الفجر:
ال�����واء الطيار  ���ش��ع��ادة  حت���ت رع���اي���ة 
اأحمد حممد بن ثاين، القائد العام 
ومتابعة  ب��ال��وك��ال��ة،  دب���ي  ل�����ش��رط��ة 
اإبراهيم  خليل  خبري  ال��ل��واء  �شعادة 
ال��ق��ائ��د العام  امل��ن�����ش��وري، م�����ش��اع��د 
ال��ب��ح��ث اجل���ن���ائ���ي، �شهد  ل�������ش���وؤون 
ب���ن �شريع  ال��ع��م��ي��د حم��م��د را����ش���د 
العامة  ارة  الد  م���دي���ر  امل����ه����ريي، 
اجلنائية  وامل����ب����اح����ث  ل���ل���ت���ح���ري���ات 
باليوم  الحتفال  فعاليات  بالنيابة، 
العاملي لل�شباب الذي نظمته الإدارة 
القيادة  اح��ت��ف��الت  ���ش��م��ن  ال��ع��ام��ة، 
املنا�شبة،  بهذه  دبي  ل�شرطة  العامة 
ب��ح�����ش��ور ال��ع��ق��ي��د ال���دك���ت���ور جمعة 
ال�شوؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��ام�����ش��ي، 
الإدارية يف الإدارة العامة للتحريات 
وامل����ب����اح����ث اجل���ن���ائ���ي���ة، وع������دد من 

ال�شباط. 
العميد  ت���ق���دم  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه   
حم��م��د را����ش���د ب���ن ���ش��ري��ع املهريي 
القيادة  يف  ال�شباب  جلميع  بالتهنئة 
العامة ل�شرطة دبي ب�شفة عامة ويف 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
اجلنائية ب�شفة خا�شة، متمنياً لهم 

جميع التوفيق وال�شداد.
واأكد العميد حممد را�شد بن �شريع 
اهتمام دولة الإمارات بال�شباب منذ 
له  امل��غ��ف��ور  اأوىل  حيث  مبكر،  وق��ت 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
اهتمامه  ج����ل  ث��������راه،  اهلل  ط���ي���ب 
ورع���اي���ت���ه ل��ل�����ش��ب��اب، وح���ر����س على 
خمتلف  يف  ق�����درات�����ه�����م  ت����وظ����ي����ف 
الرثوة  باعتبارهم  العمل،  جم��الت 

احلقيقية للوطن.
اأن  �شريع  بن  را�شد  حممد  واأو�شح 

القيادة العامة ل�شرطة دبي حر�شت 
واإ�شراكهم  ال�����ش��ب��اب  مت��ك��ني  ع��ل��ى 
يف ات���خ���اذ ال���ق���رار وال���ش��ت��ف��ادة من 
طاقاتهم يف خمتلف جمالت العمل 
دبي  �شرطة  قامت  حيث  ال�شرطي، 
ال�شابة،  ال��ق��ي��ادات  جمل�س  بت�شكيل 
لل�شباب  الإم�����ارات  ملجل�س  م��واك��ب��ة 
الر�شيدة،  احل���ك���وم���ة  ول��ت��ط��ل��ع��ات 
وح���ر����ش���ا م����ن ����ش���رط���ة دب������ي على 
تفجري الطاقات الإبداعية والعلمية 
الكامنة، واإتاحة املجال لهم للوقوف 

على التحديات واملعوقات.
ال��ع��م��ي��د حم��م��د ب��ن �شريع:  وق����ال 
اإننا اليوم نفتخر مبا قدمه ال�شباب 
ل�����ش��رط��ة دبي  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  يف 
يف خم��ت��ل��ف امل���ي���ادي���ن وخ���ا����ش���ة يف 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 

اجلنائية.

ووج����ه ال��ع��م��ي��د حم��م��د ب���ن �شريع 
ال�شباب يف الإدارة العامة للتحريات 
ال�شتفادة  على  اجلنائية  واملباحث 
وا�شتغاللها  اإم����ك����ان����ات����ه����م  م�����ن 
ال�شتغالل الأمثل يف خدمة القيادة 
دبي، لأنهم ميّثلون  ل�شرطة  العامة 
وم�شدرا  حم��دودة،  ل  ذهنية  طاقة 
لالأفكار الإبداعية والبتكارات، وهم 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  ع��ل��ى  ق����ادرون 
وم��واج��ه��ة حت��دي��ات��ه ورف���د املجتمع 
اأفق،  ب��ت��غ��ي��ريات ج��ذري��ة ل ي��ح��ده��ا 
عليهم  تعّول  الدولة  اأن  اإىل  م�شرياً 
ك�����ل الآم����������ال ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف����ه����ا 
البتكار  يف  املتمثلة  ال�شراتيجية 

وخلق مدينة اآمنة وجمتمع �شعيد.
كما وجه العميد ابن �شريع جمل�س 
ال�شباب يف الإدارة العامة للتحريات 
اكت�شاف  اإىل  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث 

ال�شوء  وت�شليط  ال�����ش��اب��ة  امل���واه���ب 
يف  منها  ال�شتفادة  يتم  حتى  عليها 
جمالت  يف  العمل  منظمة  تطوير 

قطاع البحث اجلنائي املختلفة.
قيادات �شابة ليوم واحد

الدكتور  العقيد  ق���ال  ج��ان��ب��ه  وم���ن 
العامة  الإدارة  اإن  ال�شام�شي،  جمعة 
اجلنائية  وامل����ب����اح����ث  ل���ل���ت���ح���ري���ات 
خالل  م��ن  املنا�شبة  ل��ه��ذه  ا�شتعدت 
�شابة  “قيادات  م����ب����ادرة  اإط�������الق 

�شمن  ت���اأت���ي  وال���ت���ي  واحد”  ل���ي���وم 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  م���ب���ادرات 
دبي لالحتفال بهذه املنا�شبة، حيث 
ت��ه��دف امل���ب���ادرة اإىل ت��ف��ع��ي��ل ال���دور 
القيادي لل�شباب واكت�شاف مواهبهم 

لتعزيز  ال��ع��م��ل  اإدارة  يف  واأف��ك��اره��م 
الثقة يف نف�شهم، وبث روح احلما�س 
القيادات  ب��ني  وامل��ث��اب��رة  والتناف�س 
املحفزة  ال��ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق  ال�������ش���اب���ة، 

لالبتكار والإبداع.

الإدارة العامة للتحريات حتتفل باليوم العاملي لل�ضباب

اأكادميية �ضرطة دبي تناق�س اآلية اكت�ضاف مواهب الطلبة واملر�ضحني

»حماكم اخلري« ت�سدد مبلغ )1,635,462.00( درهم يف 24 ملف تنفيذ

حماكم دبي تتكفل بال�ضداد عن الغارمني واملتعرثين يف ق�ضايا التنفيذ املدين
•• دبي-الفجر:

اخلري«  »حماكم  م��ب��ادرة  حملة  �شمن  دب��ي  حماكم  وا�شلت 
كاهل  ع��ن  املعاناة  برفع  الإ���ش��الم��ي  الإم����ارات  م��ع  بالتعاون 
التنفيذيات  ق�شايا  يف  ال�����ش��داد  ع��ن  وامل��ت��ع��رثي��ن  ال��غ��ارم��ني 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإع���الن  م��ع  متا�شياً  وذل���ك  امل��دن��ي��ة، 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باعتماد 
عام 2018 »عام زايد« التي تعك�س ما ج�شده الوالد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
ال��ك��ي��ت��وب رئي�س  ع��ب��داهلل  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  وذل���ك بح�شور 
و�شعادة  كربة،  تفريج  للجنة  العام  امل�شرف  التنفيذ  حمكمة 
واأع�شاء  اللجنة،  رئي�س  ال��ع��م��ادي  عبدالرحمن  القا�شي 

اللجنة.
جلنة  رئي�س  العمادي  عبدالرحمن  القا�شي  �شعادة  واأ���ش��ار 
�شعادة  توجيهات  على  بناًء  امل��ب��ادرة  ج��اءت  اخل��ري«  »حماكم 
املبادرة  اأن  دبي، حيث  العام ملحاكم  املدير  املن�شوري  طار�س 
على  وللح�شول  ل�شتمراريتها  م�شتقبلية  كخطة  ت�شعى 
مبالغ من جهات متعددة تدعمها.  واأ�شاف، اأن املبادرة اأتت 
بعد درا�شة اجلوانب التي ميكن للدائرة من خالل م�شاريعها 
الرائدة وقطاعاتها اأن تنّفذها، وينتفع بها املجتمع، حيث اأن 

املجتمعي،  ال��دور  لتفعيل  الكرب  تفريج  اإىل  تهدف  احلملة 
امل�شاعدات  على  يحث  ال��ذي  الإ�شالمي  املنهج  من  انطالقاً 

ويعلي �شاأنها، مقدماً ال�شكر للم�شاركني يف تنفيذ املبادرة.
الثالثة  احلملة  باإجراءات  اللجنة  با�شرت  �شعادته،  واأ�شاف 
ومتت  تنفيذ،  ملف   44 بدرا�شة  مبا�شرة  الفطر  عيد  بعد 
-مع  تنفيذ  م��ل��ف   24 يف  التنفيذ  ط��ل��ب  م��ق��دم��ي  م��ق��اب��ل��ة 
رئي�س  ط��ري��ق  ع��ن  ل��ل�����ش��روط-  ملخالفتها  ال��ب��اق��ي  ا�شتبعاد 
اللجنة والأع�شاء، وذلك على مدى 3 اأ�شابيع متتالية ومتت 
  1،635،462.00 24 ملف، باإجمايل مبالغ  الت�شوية يف 

درهم من اأ�شل 2،993،557.35  درهم.
واأو�شح �شعادته، اأن الهدف من املبادرة تعزيز اآليات التعاون 
والتن�شيق امل�شرك بني الأطراف والعمل على زيادة فاعلية 
ت�شهم  والتي  املجتمعية  اخلدمات  جمال  يف  القائم  التعاون 
يف خدمة املجتمع حر�شاً منها على ترجمة مبداأ امل�شوؤولية 
وملمو�شة،  عملية  م��ب��ادرات  ت��ق��دمي  خ��الل  م��ن  املجتمعية 
و�شعياً يف تعزيز التعاون امل�شرك التي حتيي الأمل والرغبة 
جديدة  فر�شة  ومنحهم  العطاء،  يف  وال�شتمرار  احلياة  يف 

للعودة اإىل احلياة بعقول اأكرث تفتحاً وحذراً ومو�شوعية.
واأو�شحت عواطف الهرمودي، مدير عام الإدارة التنفيذية 
الإمارات  اط��الق »�شندوق  اأن��ه منذ  الإ�شالمي  الإم���ارات  يف 

يف  بامل�شاهمة  وبفعالية  امل�شرف  ق��ام  اخل���ريي«،  الإ�شالمي 
اأن   اإىل  واأ���ش��ارت  والإن�����ش��ان��ي��ة.  واخل��ريي��ة  النبيلة  الق�شايا 
العمل اخلريي والعطاء وامل�شوؤولية الجتماعية يعترب من 

الركائز الأ�شا�شية لقطاع ال�شريفة الإ�شالمية. 
وا�شافت الهرمودي اأن’�شندوق الإمارات الإ�شالمي اخلريي‘ 
�شيعزز من التزامنا برّد اجلميل للمجتمع، وجت�شيد الروح 
احلقيقية للعطاء وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. و�شت�شل 
م�شاعدات هذا ال�شندوق اإىل جميع املحتاجني للم�شاعدات 
املالية العاجلة ح�شب الأولوية.«واأ�شارت عواطف الهرمودي 
خالل  من  امل�شاهمة  زايد” على  “عام  ع��ام  مع  تفاعال  ان��ه 
���ش��ن��دوق الإم�����ارات الإ���ش��الم��ي اخل���ريي يف ت��ق��دمي الدعم 
املتعرثين من ذوي  دع��م  اإىل  الهادفة  دب��ي  مل��ب��ادرات حماكم 
الدخل املحدود وم�شاعدتهم على جتاوز املعوقات التي توؤثر 

يف ا�شتقرارهم الأ�شري والجتماعي.
الإ���ش��الم��ي م�شتمر من  الإم������ارات  اأن  ال��ه��رم��ودي  وذك����رت 
خالل “�شندوق الإمارات الإ�شالمي اخلريي” يف دعم كافة 
املجالت اخلريية والإن�شانية واملجتمعية، انطالقا من دورنا 
ال�شريعة  واأحكام  مبادىء  تتخذ  ا�شالمية  مالية  كموؤ�ش�شة 
امل��ج��ت��م��ع وق�شاياه  دع���م  ن��ه��ج��ا يف  ال�����ش��م��ح��اء  الإ���ش��الم��ي��ة 

الن�شانية واخلريية واملجتمعية.

�ضرطة دبي تكّرم �ضائق �ضيارة اأجرة لأمانته
•• دبي-الفجر:

كرم العميد علي اأحمد عبد اهلل غامن، مدير مركز �شرطة املرقبات، 
ال�شيد حممد �شرياز اأول خان، �شائق اأجرة باك�شتاين اجلن�شية يعمل 
حممول  هاتف  لل�شرطة  لت�شليمه  وذل��ك  ل��الأج��رة،  كار�س  �شركة  يف 

ل�شائح من اجلن�شية اخلليجية عرث عليه يف املركبة التي يقودها.
ت�شرفه،  وح�شن  التاك�شي  �شائق  باأمانة  غ��امن  علي  العميد  واأ���ش��اد 
امل�شوؤولني  اإىل  بت�شليمه  املحمول  الهاتف  على  عثوره  ف��ور  وقيامه 
اإىل  الهاتف  اإرج���اع  �شاهم يف  ال��ذي  الأم���ر  امل��رق��ب��ات،  �شرطة  مبركز 
الأمانة  مقابل  ب�شيطاً  �شيئاً  يعد  التكرمي  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً  �شاحبه، 

التي حتلى بها حممد �شرياز اأول خان. واأو�شح العميد علي غامن اأن 
واملتعاونني معها،  امل�شاهمني  دائما على تكرمي  �شرطة دبي حتر�س 
امليداين  اأداء دوره��ا  ممن يكون لهم دور يف م�شاعدة �شرطة دبي يف 
ب�شقيه ) املروري واجلنائي (، وذلك حلر�شها على توطيد عالقتها 
حافزاً  �شيكون  التكرمي  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً   ، املجتمع  يف  �شركائها  م��ع 

لالآخرين للم�شي قدما نحو هذه اخل�شال احلميدة.
ومنحه  ال�شائق  بتكرمي  غ��امن،  علي  العميد  ق��ام  احلفل  نهاية  ويف 
�شهادة �شكر وتقدير وهدية رمزية لأمانته وفطنته، موؤكداً باأن هذا 
التكرمي ياأتي يف اإطار تفعيل دور ال�شراكة املجتمعية بني �شرطة دبي 

واأفراد املجتمع. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  وف��د  اطلع 
على اأف�شل الربامج واملمار�شات يف مركز ال�شراتيجية 

والتطوير املوؤ�ش�شي ب�شرطة اأبوظبي.
مدير  نائب  املن�شوري،  عبداهلل  خلفان  العقيد  ورح��ب 
�شرطة  يف  املوؤ�ش�شي  والتطوير  ال�شراتيجية  م��رك��ز 
اأب���وظ���ب���ي ب���ال���وف���د، م�����ش��ي��ًدا ب��ال��ت��ع��اون امل�����ش��رك بني 

مدير  الدرمكي،  حمد  الدكتور  املقدم  وق��دم  اجلهتني. 
للوفد عن  ، �شرحاً  اإدارة ال�شراتيجية وتطوير الأداء 
اأهداف املركز وجهوده يف حتقيق روؤية، ور�شالة �شرطة 
اإدارة  ومنظومة  املوؤ�ش�شي،  الأداء  اإدارة  واآلية  اأبوظبي، 
وتطوير  ال�شراتيجية  اإدارة  وبرامج  ونظم  امل�شاريع، 

الأداء.
واأ�شاد الوفد الزائر بجهود  �شرطة اأبوظبي ومنظومتها  

ال�شراتيجية.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت  �شرطة اأبوظبي مبادرة » اأكيا�س �شديقة للبيئة « يف اإطار مبادرات عام زايد، وبالتعاون مع جمعية اأ�شدقاء البيئة وجرى 
خاللها توزيع ما يقارب  من 3 اآلف  اأكيا�س �شديقة للبيئة ، على عدد من مراكز الت�شوق واملرافق العامة يف اإمارة ابوظبي. 
وتاأتي املبادرة من منطلق  حر�س �شرطة اأبوظبي على التعريف بقيم املغفور له ال�شيخ زايد  بن �شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
وتنفيذاً ل�شراتيجية عام  زايد لتعزيز قيم ) احلكمة-  الحرام- بناء الن�شان- ال�شتدامة( واحلفاظ على البيئة  وحمايتها 
. وقال  اللواء �شعيد �شيف النعيمي ،مدير قطاع املالية واخلدمات اإن   املبادرة  ت�شهم يف ن�شر ثقافة ا�شتخدام الأكيا�س  ال�شديقة 

للبيئة مرات عديدة اأثناء  الت�شوق  على نحو يحد من ا�شتخدام »البال�شتيكية«.
املالية  ق���ط���اع  م���دي���ر  وك������ان 
اإبراهيم  ا�شتقبل  واخل��دم��ات 
جمعية   رئ���ي�������س  ال���ب���ل���و����ش���ي  
اأ�شدقاء  البيئة ، لبحث  اآلية 
ال�شديقة   الأك��ي��ا���س  ت��وزي��ع  
اأكرب فائدة  للبيئة  لتحقيق  
ال�شليمة  ا�شتخداماتها   من  
،بح�شور العميد خليفه بطي 
مدير  ن���ائ���ب   - ال�����ش��ام�����ش��ي 
احمد  د.  ،وال��ع��ق��ي��د  ال��ق��ط��اع 
حممد ال�شبلي - رئي�س فريق 
القطاع  زايد يف  مبادرات عام 
احلمادي  �شعيد  وال��ن��ق��ي��ب   ،

م�شوؤول املبادرة. 

وفد »التنمية القت�ضادية« يطلع على جهود 
مركز ال�ضرتاتيجية ب�ضرطة اأبوظبي

�ضرطة اأبوظبي  تطلق مبادرة اأكيا�س �ضديقة للبيئة

•• دبي-وام:

حتت رعاية حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، �شمو الأمرية هيا بنت 
دبي  �شلطة مدينة  اإدارة  رئي�شة جمل�س  احل�شني، 
الطبية، اأعلنت ال�شلطة ام�س عن اإطالق موؤمترها 
مع  بال�شراكة  ال�شحية  املمار�شات  لأف�شل  الأول 
موؤ�ش�شة حركة حت�شني �شالمة املر�شى الأمريكية 

يف 18 نوفمرب 2018 مبدينة دبي الطبية.
يهدف املوؤمتر اإىل تقدمي مبادرات ومناذج ناجحة 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  امل��ر���ش��ى يف  ل�����ش��الم��ة 
التطبيقية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ون�����ش��ر  ب��ال��دول��ة، 
ل�شالمة املر�شى وتعزيز ثقافة ال�شالمة ال�شحية 
م�شت�شفيات  م���ن  ال��ط��ب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  ب���ني 
�شلطة  ا�شراتيجية  م��ع  يتما�شى  مب��ا  وع���ي���ادات 

م��دي��ن��ة دب���ي ال��ط��ب��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل امل�����ش��اه��م��ة يف 
واملنطقة  ال��دول��ة  يف  املر�شى  �شالمة  حركة  دع��م 
معدل  خف�س  على  يعمل  الذي  بال�شكل  وقيادتها 
اإىل  امل�شت�شفيات  يف  جتنبها  ميكن  التي  الوفيات 
ن�شبة �شفر بحلول العام 2020. يتناول املوؤمتر 
هي:  ف��ئ��ات  ث��الث  يف  ال�شحية  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل 
مكافحة العدوى واإدارة الدواء، والنهو�س بثقافة 
وذلك  للرعاية،  اإيجابية  بيئة  وتعزيز  ال�شالمة، 
موؤ�ش�شة  اأقرتها  التي  التحديات  وحتليل  ملعاجلة 
حركة حت�شني �شالمة املر�شى يف جهد يهدف اإىل 
معاجلة ال�شعوبات التي تواجه املوؤ�ش�شات الطبية 

يف الوقت الراهن.
تقدميية  عرو�س  اأربعة  تناول  املوؤمتر  و�شي�شهد 
امل�شاركات  اخ��ت��ي��ار  و�شيتم  ال��ف��ئ��ات،  م��ن  فئة  لكل 
عن اأف�شل املمار�شات ال�شحية املطّبقة، مما ميثل 
الإمارات  يف  ال�شحي  للقطاع  ومهماً  قيماً  م��ورداً 

العرو�س  اأف�شل  تقييم  و�شيتم  املتحدة،  العربية 
ال�شحية  املمار�شات  باأف�شل  اخلا�شة  التقدميية 
من قبل جمل�س خا�س موؤلف من اأع�شاء الهيئات 

ال�شحية يف الدولة ومن جهات اعتماد دولية.
لأف�شل  ال��ط��ب��ي��ة  دب����ي  م��دي��ن��ة  “موؤمتر  ي���وف���ر 
مهمة  م��ن�����ش��ة   ،”2018 ال�����ش��ح��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 
لتبادل  ال��دول��ة  يف  العاملة  الطبية  للموؤ�ش�شات 
اأثبتت  والتي  املطّبقة  ال�شحية  املمار�شات  اأف�شل 
واملتو�شطة  ال�شغرية  العيادات  وتزويد  ج��دواه��ا، 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  م��ن  للتعلم  والأدوات  ب��امل��وارد 
ذات ال�شلة على امل�شتوى الإقليمي وتنفيذها مبا 

يتما�شى مع اإمكانياتها ومواردها.
البلو�شي،  رم�������ش���ان  ال���دك���ت���ور  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ل�شلطة  التنظيمي  للقطاع  التنفيذي  الرئي�س 
مدينة دبي الطبية: “نحن فخورون بتنظيم مثل 
هذا املوؤمتر الأول من نوعه يف مدينة دبي الطبية، 

و�شعداء حل�شولنا على الرعاية الكرمية من �شمو 
الأم����رية ه��ي��ا ب��ن��ت احل�����ش��ني ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر، الذي 
ن�شعى من خالله اإىل توحيد اجلهود املبذولة يف 
تبني جملة من اأف�شل املمار�شات ال�شحية املّتبعة 
اإم��ارة دبي، وناأمل باأن يكون هذا املوؤمتر الذي  يف 
يتم بال�شراكة مع موؤ�ش�شة حركة حت�شني �شالمة 
باآليات  للخروج  فاعلة  من�شة  المريكية  املر�شى 
ومبادرات و�شيا�شات ناجعة لتعزيز �شالمة املر�شى 
بالدرجة الأوىل والتي تعترب املعادلة الأهم يف هذا 

امللتقى«.
واأ�شاف البلو�شي: “نعمل مع �شركائنا يف املنطقة 
احلرة وخمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة على 
التي  الفعالية  لهذه  النجاح  عوامل  كافة  توفري 
ترمي  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  ب��اأه��م  ل��ل��خ��روج  اأداة مهمة 
املقدمة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  حت�شني  اإىل 

للمر�شى و�شمان تطبيقها على اأر�س الواقع«.

اإىل حتقيق الأه����داف  امل��وؤمت��ر  ت��ه��دف خم��رج��ات 
�شالمة  حت�شني  حركة  “موؤ�ش�شة  �شاغتها  التي 
للتنفيذ  ق��اب��ل��ة  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ي��ة  املر�شى” 
للتغلب على 31 حتدياً تواجه املوؤ�ش�شات الطبية 
م��ن احل��د من  وال��ع��ي��ادات  امل�شت�شفيات  كن  مب��ا ميمُ
الأخطاء، وخالل العام 2017 فقط، التزم اأكرث 
مبعايري  ب��ل��داً   44 م��ن  م�شت�شفًى   4500 م��ن 
املوؤ�ش�شة ما نتج عنه اإنقاذ حياة اأكرث من 81500 

�شخ�س حول العامل.
ومن جهته قال جو كياين، موؤ�ش�س حركة حت�شني 
باأن  ناأمل  اأن  “لي�س علينا فقط  املر�شى:  �شالمة 
ميكن  ال��ت��ي  امل�شت�شفيات  يف  ال��وف��اة  ح���الت  ت�شل 
منعها اإىل ن�شبة �شفر، بل علينا اأن نخطط جيداً 
ونعمل بجد من اأجل حتقيق ذلك، ونحن ممتنون 
للجهود التي تبذلها �شلطة مدينة دبي الطبية يف 
الطبية  دب��ي  مدينة  �شلطة  تعترب  اإذ  املجال،  ه��ذا 

الأوىل يف ال�شرق الأو�شط التي تاأخذ على عاتقها 
لتح�شني  املر�شى  �شالمة  حركة  بقيادة  الل��ت��زام 
امللتقى  ال�شالمة. ومن خالل هذا  ثقافة  وتعزيز 
الذي ي�شلط ال�شوء على �شالمة املر�شى واخلروج 
ت�شع  ال�شلطة  ف��اإن  ال�شحية،  املمار�شات  باأف�شل 
ن�شبة  اإىل  ال��و���ش��ول  ب���اأن  م��ف��اده  للعامل  من��وذج��اً 
�شفر يف عدد الوفيات التي ميكن جتنبها هو اأمر 

ممكن«.
كبرية  م�شاركة  امل��وؤمت��ر  ي�شهد  اأن  املنتظر  وم��ن 
حت�شني  حركة  “موؤ�ش�شة  من  متحدثني  تت�شمن 
امل�شركة،  ال��دول��ي��ة  واللجنة  املر�شى”،  �شالمة 
املجال.  ه���ذا  يف  ال���ب���ارزة  ال�شخ�شيات  م��ن  وع���دد 
املهتمني  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  مل��ق��دم��ي  ومي���ك���ن 
التنظيمي  القطاع  موقع  عرب  التقدمي  بامل�شاركة 
ل�شلطة مدينة دبي الطبية dhcr.gov.ae يف 

موعد اأق�شاه يوم الأربعاء 10 اأكتوبر 2018.

حتت رعاية الأمرية هيا »مدينة دبي الطبية« تعلن عن موؤمترها الأول لأف�ضل املمار�ضات ال�ضحية



الثالثاء  14   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12403  
Tuesday   14   August   2018  -  Issue No   12403 عربي ودويل

11

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأم�س  ال�شب�شي  قائد  الباجي  التون�شي  الرئي�س  اأك��د 
للمراأة  الوطني  العيد  مبنا�شبة  خطابه  يف  الث��ن��ني 
التون�شية، اإن “القول باأن مرجعية الدولة دينية خطاأ 

فاح�س واأن الدولة مرجعيتها مدنية«.
   وعلق قائد ال�شب�شي على اجلدل الذي رافق تقرير 
جلنة احل��ري��ات ال��ف��ردي��ة وامل�����ش��اواة ق��ائ��ال “ل ب��د اأن 
متت  التي  املظاهرات  وح�شب  الد�شتور  على  تطلعوا 
موؤخرا ل اعتقد اأنهم مطلعون على الد�شتور ول على 

اأعمال اللجنة التي فيها اأخذ ورد ».
    واأكد الرئي�س التون�شي على اأن الدولة مدنية واأنها 
تقوم على اإرادة ال�شعب وعلوية القانون وهو الد�شتور 
ول �شيء اعلى من الد�شتور واأن “الد�شتور يف ف�شله 
الثاين يقول اأن تون�س دولة مدنية تقوم على املواطنة 

وعلى اإرادة ال�شعب وعلى علوية القانون«.

امل�ساواة حق د�ستوري
    و�شدد على اأن امل�شاواة من�شو�س عليها يف الد�شتور 

وحتديدا يف الف�شل 21 منه الذي يقول “املواطنون 
واملواطنات مت�شاوون يف احلقوق والواجبات وهم �شواء 
اأمام القانون من غري متييز وت�شمن الدولة احلقوق 
الفردية واحلريات العامة وتهيئ لهم مقومات العي�س 

الكرمي«.
   ولفت اإىل اأنه من ح�شن التدبري اأن مت ن�شر تقرير 
جلنة احلريات الفردية وامل�شاواة للجميع ليكون حمل 

درا�شة.
    واأعلن قائد ال�شب�شي اأن امل�شاواة يف الرث �شت�شبح 
للتون�شيني  جّمع  كممُ موقعه  ان  على  م�شددا  قانونا، 
الرث(  يف  )امل�����ش��اواة  امل�شاألة  ي��رك  ان  عليه  يفر�س 
ممكنا  �شيكون  ان��ه  ال�شاأن  ه��ذا  يف  مو�شحا  اختيارية 
ل�����ش��اح��ب ال��رك��ة ال����ذي ي��ري��د تطبيق ال�����ش��ري��ع��ة يف 

اقت�شام املرياث.
   وقال قائد ال�شب�شي اإنه �شيتم مترير هذا القراح 
اىل جمل�س نواب ال�شعب للبت فيه موؤكدا ان القراح 
�شتمد من روح الد�شتور، موؤكدا على �شرورة تغيري  ممُ
ا�شدارها  اع��ت��رب  ال��ت��ي  ال�شخ�شية  الأح������وال  جم��ل��ة 

بالثورة الوىل يف تون�س.

   وث��م��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي ع��م��ل جل��ن��ة احلريات 
تقريرها  م�شامني  ان  م��ع��ت��ربا  وامل�����ش��اواة،  ال��ف��ردي��ة 
وامنا  بقانون  لي�س  اللجنة  “تقرير  م�شيفا  ايجابي، 
الرجوع  يقع  ومذهبي  واأخ��الق��ي  فكري  جمهود  ه��و 
اليه عن القت�شاء باعتباره عمل مركز ومتت �شياغته 

مبو�شوعية«.

احرتاز النه�سة
حركة  ان  اىل  خ��ط��اب��ه  يف  التون�شي  ال��رئ��ي�����س  واأ����ش���ار 
النه�شة “را�شلته مبكتوب فيه اعتبارات ايجابية لعمل 
جل��ن��ة احل��ري��ات ال��ف��ردي��ة وامل�����ش��اواة وف��ي��ه اح����رازات 

اأقلقته” دون ان يك�شف حمتوى الحرازات.
   وقال ال�شب�شي “را�شد الغنو�شي اأبلغني الر�شالة ومن 

حقه ن�شرها.. 
ومن حق النه�شة اأن تقوم باحرازات ل اأحد ينكر ان 
للنه�شة مرجعية دينية لكن عندها م�شعى م�شكور يف 

كونها تتطور اىل حركة مدنية ».
لفائدة  ن��واب��ه��ا  ي�����ش��وت  ان  اأم���ل���ه يف  ع���ن  واأع������رب     
واق����رار  ال�شخ�شية  الح�����وال  ت��ع��دي��ل جم��ل��ة  اق����راح 

م�شاواة اختيارية يف الإرث عندما يحال القانون على 
الربملان.

   وذك��ر بانه �شيحيل م�شروع تنقيح )جملة الأحوال 
بعمل  النه�شة  تقوم  ان  للربملان مرجحا  ال�شخ�شية( 
تون�س  يف  احل�شا�شيات  ك��ل  جتميع  م�شار  يف  ايجابي 
امل�شاواة  اق��رار  اأن ي�شبح )م�شروع  اأمله يف  معربا عن 
يف الرث( بطول املدة حمل ر�شاء اجلميع بعدما كان 

حمل احراز من البع�س.
   ي�شار اىل انه لل�شنة الثانية على التوايل يتغّيب رئي�س 
الغنو�شي، عن موكب الحتفال  را�شد  النه�شة  حركة 

بعيد املراأة، وعو�شه نائبه الثاين علي العري�س.
   وعك�س ال�شنة املنق�شية التي كان خاللها الغنو�شي 
رئي�س  ال�شنة  ه��ذه  يتواجد  التون�شية،  ال��دي��ار  خ��ارج 
النه�شة بتون�س ومن املنتظر اأن ي�شارك يف ندوة حتت 
احلكم  جتربة  لنجاح  �شمان  التون�شية  “املراأة  عنوان 
املحلي” باأحد فنادق تون�س العا�شمة ح�شب ما اأوردت 
في�شبوك،  م��وق��ع  على  للنه�شة  الر�شمية  ال�شفحة 
مذكرة باأنه كان يف تركيا اأين �شارك يف الدورة الثالثة 

ع�شر ملنتدى الأنا�شول.

يجري رئي�س الفيليبني رودريغو دوتريتي زيارة ر�شمية اإىل اإ�شرائيل 
�شنتني  بعد  وذل��ك  ام�س،  حكومته  اأك��دت  ما  بح�شب  املقبل،  ال�شهر 
املخدرات  على  الدامية  حربه  لت�شبيهه  �شخطا  اإث��ارت��ه  من  تقريبا 

باملحرقة النازية.
نوعها  م��ن  الأوىل  �شبتمرب  اأي��ل��ول   5 اإىل   2 م��ن  ال��زي��ارة  و�شتكون 
لرئي�س فيليبيني منذ اقامة العالقات الدبلوما�شية بني البلدين يف 

1967، بح�شب بيان لوزارة اخلارجية.
و�شيناق�س دوتريتي ورئي�س احلكومة ال�شرائيلية بنيامني نتانياهو 
الرهاب،  وحماربة  الم��ن  مثل  م�شائل  حول  العالقات  تعزيز  �شبل 

بح�شب البيان.
حتارب  ال��ت��ي  للفيليبني  لالأ�شلحة  رئي�شيا  م���زودا  اإ���ش��رائ��ي��ل  وت��ع��د 

مقاتلني مت�شددين ومتمردين �شيوعيني.
وكانت �شركة اإ�شرائيلية قد باعت نظاما للت�شوير احلراري لوحدة 
بتنظيم  مرتبطة  جمموعة  قياديي  كبري  قتلت  م��درع��ة  ع�شكرية 
داع�س، �شيطرت على مدينة مراوي اجلنوبية العام املا�شي، بح�شب 

ما اأعلنته تلك الوحدة الع�شكرية لوكالة فران�س بر�س.

تراجع  ين�شب  ال���ذي  اأردوغ����ان  رج��ب طيب  ال��رك��ي  الرئي�س  ات��ه��م 
اىل  بال�شعي  وا�شنطن  ام�س  اأمريكية،  موؤامرة  اإىل  الركية  اللرية 

طعن تركيا يف الظهر.
اأنتم معنا يف احللف الأطل�شي  “من جهة  اأنقرة  وق��ال يف خطاب يف 
ومن جهة اأخرى حتاولون طعن �شريككم ال�شراتيجي يف الظهر. 

هل هذا مقبول؟«.
جهة  ومن  ال�شراتيجي  �شريكنا  اإنكم  تقولون  جهة  “من  واأ�شاف 

اأخرى تطعنوننا يف الظهر«.
املتحدة على عالقة  وال��ولي��ات  تركيا  دبلوما�شية بني  اأزم��ة  وت��دور 
باعتقال اأنقرة للق�س الأمريكي اندرو بران�شون املتهم ب”التج�ش�س” 
اآب  مطلع  وا�شنطن  فر�شت  عنه  ب��الإف��راج  و”الإرهاب«.ومطالبة 

اأغ�شط�س عقوبات غري م�شبوقة بحق وزيرين تركيني وردت اأنقرة.
و�شاهمت هذه التوترات يف تراجع اللرية الركية التي خ�شرت اأكرث 
الأزمة  تخطت  ال�شنة.اجلمعة  بداية  منذ  قيمتها  من   40% من 
عتبة جديدة بعد اأن اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب م�شاعفة 

الر�شوم اجلمركية على واردات الفولذ والألومنيوم من تركيا.

اتفقت الكوريتان ام�س على عقد قمة يف بيونغ يانغ يف اأيلول �شبتمرب 
املقبل، بح�شب ما اأعلنت وكالة النباء الكورية اجلنوبية “يونهاب”، 
بعد حمادثات اأجراها وفدا البلدين يف املنطقة املنزوعة ال�شالح التي 

تف�شل ال�شمال عن اجلنوب.
فيه  ج���اء  املجتمعون  اأ����ش���دره  م�شركا  ب��ي��ان��ا  “يونهاب”  واأوردت 
اجلنوب  ب��ني  قمة  عقد  على  الجتماع  خ��الل  “اتفقا  اجلانبني  اأن 
اإعطاء موعد  من دون  اأيلول �شبتمرب”،  وال�شمال يف بيونغ يانغ يف 
حمدد.ويف حال توجه مون جاي اإن اإىل بيونغ يانغ ف�شتكون هذه اأول 
مرة يزور فيها رئي�س كوري جنوبي عا�شمة كوريا ال�شمالية منذ اأكرث 
الكوريتني. بني  متزايد  دبلوما�شي  تقارب  و�شط  �شنوات،  ع�شر  من 
ال�شمايل  الكوري  الزعيم  مع  اتفق  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  وكان 
كيم جونغ اأون، يف اأول قمة تاريخية بينهما عقدت يف بامنوجنوم يف 

ني�شان اأبريل، على اأن يزور بيونغ يانغ يف اخلريف.
��ق��دت ب��ني وف���دي ال��ك��وري��ت��ني يف اجلانب  وج���رت امل��ح��ادث��ات ال��ت��ي عمُ
ال�����ش��الح بني  امل��ن��زوع��ة  املنطقة  ب��امن��وجن��وم يف  ق��ري��ة  م��ن  ال�شمايل 
هذا  عقد  اخلمي�س  اقرحت  التي  يانغ  بيونغ  من  بطلب  البلدين، 
الجتماع ل�”مراجعة التقّدم” احلا�شل منذ قمة ني�شان اأبريل التي 
مّهدت الطريق للقاء التاريخي بني كيم والرئي�س الأمريكي دونالد 

ترامب يف �شنغافورة يف حزيران يونيو املا�شي.

عوا�صم

مانيال

�سيول

انقرة

ارتفاع ح�ضيلة زلزال اإندوني�ضيا اإىل 400 قتيل 
•• جاكرتا-اأ ف ب:

ارتفعت ح�شيلة �شحايا الزلزال الذي �شرب جزيرة لومبوك اإىل اأكرث من 
400 قتيل، بح�شب ما اأعلنت ال�شلطات الإندوني�شية ام�س، بينما ل تزال 

فرق الغاثة تعمل على انت�شال اجلثث من حتت انقا�س املباين املدمرة.
6،9 درج��ات ع�شرات الآلف  اآب اأغ�شط�س الذي بلغت قوته   5 دمر زل��زال 
�شرب  زل��زال  من  فقط  اأ�شبوع  بعد  ووق��ع  وامل�شانع،  وامل�شاجد  املنازل  من 
اجلزيرة واأدى اإىل مقتل 17 �شخ�شا.وقال املتحدث با�شم الوكالة الوطنية 
“ل  بورو نوغروهو  �شوتوبو  الطبيعية  الكوارث  اإدارة  املكلفة  الإندوني�شية 
اأنقا�س  ال�شحايا من حتت  انت�شال  تعمل على  والنقاذ  البحث  تزال فرق 
املباين والأرا�شي املنهارة«.واأعلن نوغروهو اأن ح�شيلة قتلى الزلزال بلغت 
األف   353 األ��ف و300 جريح، ونحو  436 قتيال، واك��رث من  حتى الآن 

نازح.
 374 وكان �شمال لومبوك الأكرث ت�شررا من الزلزال حيث ح�شد اأرواح 
�شخ�شا واأجرب 137 األفا على اإخالء منازلهم، بح�شب اآخر ح�شيلة ر�شمية.
وينام معظم الذين دمرت بيوتهم حتت خيام اأو يف اأكواخ بالقرب من اأنقا�س 

منازلهم اأو يف مالجئ، وتتم رعاية اجلرحى يف م�شت�شفيات ميدانية.
من  ال�شمالية  اجلبلية  املناطق  يف  وبخا�شة  املقطوعة،  الطرقات  وت�شكل 

اجلزيرة، العائق الأكرب اأمام توزيع امل�شاعدات.
للجي�س، يف  تابعة  اإح��داه��ا  م��روح��ي��ات،  ث��الث  م�شاركة  ن��وغ��روه��و  واأع��ل��ن 
عمليات اإلقاء امل�شاعدات ل�شكان املناطق املعزولة، وغالبيتهم بحاجة ما�شة 

لالأكل وال�شرب والفرا�س والأدوية.
امل��ب��اين، والبنى  ال��زل��زال، مب��ا فيها  امل��ادي��ة التي خلفها  ���درت الأ���ش��رار  وقمُ
التحتية والنتاجية، بنحو خم�شة تريليونات روبيه )342 مليون دولر(.
وقال نوغروهو اإن “ال�شرار واخل�شائر فادحة”، مرجحا ارتفاع احل�شيلة.
درجات   5،9 اإح��داه��ا  ق��وة  بلغت  الرت��دادي��ة  الهزات  ال�شكان مبئات  و�شعر 

اخلمي�س املا�شي، ما اأثار حالة من الهلع يف املالجئ.

ذكر اأن احرتاز النه�سة اأقلقه:

قائد ال�ضب�ضي: امل�ضاواة يف الإرث �ضت�ضبح قانونا

•• طهران-اأ ف ب:

الإيرانية  للجمهورية  الأعلى  املر�شد  اأعلن 
يكون  ل��ن  اأن���ه  ام�����س  علي خامنئي  اهلل  اآي���ة 
هناك حرب ول تفاو�س مع الوليات املتحدة 
عن  ناجمة  ب��الده  م�شكالت  اأن  اعترب  فيما 

�شوء الإدارة اأكرث من العقوبات الأمريكية.
وتزامنت ت�شريحاته مع ك�شف وزير الدفاع 

ع��ن اجليل  اأم��ري حامتي  العميد  الإي����راين 
اجلديد من �شاروخ “فاحت مبني” البال�شتي 

ق�شري املدى.
وتفاقم ت�شريحات خامنئي ال�شغوطات على 
الرئي�س ح�شن روحاين عقب انهيار العملة 
والإ�شرابات  ال��ت��ظ��اه��رات  وانت�شار  املحلية 

احتجاجا على الغالء والف�شاد.
وتقل�س كذلك اأي اأمل بعودة املحادثات مع 

الرئي�س الأمريكي  ان�شحاب  وا�شنطن عقب 
دونالد ترامب من التفاق النووي التاريخي 
فر�س  واإع�����ادت�����ه   2015 يف  اأب������رم  ال�����ذي 

العقوبات على طهران الأ�شبوع املا�شي.
الر�شمية  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع���رب  خ��ام��ن��ئ��ي  وق�����ال 
م�شوؤولون  “يتحدث  “توير”  م��وق��ع  يف 
���ش��اف��ر م��وؤخ��را ع��ن��ا. اإىل  اأم��ريك��ي��ون ب�شكل 
ج���ان���ب ال���ع���ق���وب���ات، ي��ت��ح��دث��ون ع���ن حرب 

ب�شع  اأقول  “دعوين  م�شيفا  ومفاو�شات”، 
كلمات لل�شعب بهذا ال�شدد: لن يكون هناك 

حرب ولن نتفاو�س مع الوليات املتحدة«.
اجلمهورية  ا�شتعر�شت  الأث���ن���اء،  ه��ذه  ويف 
ق��وت��ه��ا ف��ك�����ش��ف وزي�����ر ال����دف����اع ع���ن اجليل 
املدى  بال�شتي ق�شري  ���ش��اروخ  م��ن  اجل��دي��د 
اأطلق عليه “فاحت مبني” متعهدا باأن تعزز 

بالده قدراتها الدفاعية.

“ايريب”  وت��ل��ف��زي��ون  اإذاع����ة  هيئة  واأف����ادت 
الختبارات  يف  جنح  ال�شاروخ  اأن  الر�شمية 

وباإمكانه �شرب اأهداف برية وبحرية.
ال�شاروخ اجلديد  م��دى  ومل حت��دد طهران 
ال�شراتيجية  ال����درا�����ش����ات  م���رك���ز  ل���ك���ن 
وال��دول��ي��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأ����ش���ار اإىل 
 200 بني  ما  بلغ  ال�شابقة  ن�شخه  اأن مدى 

و300 كلم.

خامنئي: ل حرب ول تفاو�س مع وا�ضنطن 

م�ضت�ضفى الأمل يعيد مل �ضمل اأطباء �ضوريني  
•• الغندورة-اأ ف ب:

داخل  حا�شنة  م��ن  ر���ش��ي��ع��اً  ط��ف��اًل  ب��رف��ق  حربلية  ملكة  ت�شحب 
م�شت�شفى يف �شمال �شوريا وحتمله بني يديها التي تخفي القفازات 
زجاجة مملوءة  اإطعامه من  تبداأ  اأن  قبل  اإحداها،  ندوب  املعقمة 

باحلليب.
عاماً(   31( ال�شابة  املمر�شة  ه��ذه  ا���ش��ط��رت  ع��ام��ني،  نحو  قبل 
اخ��الء م�شت�شفى خم�ش�س لالأطفال يف مدينة  اىل  مع زمالئها 
حلب بعدما ا�شتهدفته غارة جوية. وجتد نف�شها اليوم جمدداً مع 
الطاقم الطبي ذاته تعمل داخل م�شت�شفى جديد يف بلدة الغندورة 
الف�شائل  �شيطرة  حتت  الواقع  ال�شرقي،  ال�شمايل  حلب  ريف  يف 

املعار�شة.وتقول ملكة لوكالة فران�س بر�س مرتدية ثوبها الطبي 
نف�شي،  قبل  اأوًل  بالأطفال  “اأفكر  الأم��ل  م�شت�شفى  يف  الأبي�س 

لأنهم اأمانة برقبتنا. اإنهم اأرواح �شغرية ل ذنب لها يف احلرب«.
نا�شطون على مواقع  ت��داول   ،2016 نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف 
تهرول  وه��ي  ملكة  تظهر  فيديو  مقاطع  الجتماعي  التوا�شل 
حماولني  حوا�شن  فيها  و�شعت  غرفة  داخ��ل  زمالئها  اأح��د  م��ع 
حيث  امل�شت�شفى  جوية  غ��ارة  ا�شتهدفت  بعدما  ر�شع  اأطفال  اإنقاذ 
كانت تعمل. وتبدو منهارة يف الفيديو قبل اأن تعمد زميلتها اىل 
تهدئتها.وكان هذا امل�شت�شفى الأخري املخ�ش�س لالأطفال يف اأحياء 
�شيطرة الف�شائل املعار�شة يف مدينة حلب، التي تعر�شت لهجوم 
وانتهى  رو���ش��ي،  بدعم  النظام  ق��وات  �شنته  اأ���ش��ه��راً  ا�شتمر  عنيف 

ب�شيطرتها على الأحياء ال�شرقية من املدينة نهاية العام 2016 
بعد اجالء ع�شرات الآلف من �شكانها من مدنيني ومقاتلني.

وبعد خروجها من مدينة حلب باجتاه منطقة اأعزاز �شماًل، ظنت 
اأ�شهر  ثمانية  بعد  نف�شها  جتد  اأن  قبل  انتهت،  معاناتها  اأن  ملكة 
�شحية تفجري �شيارة مفخخة، لتنتقل اىل غرفة العناية الفائقة 

يف اأحد م�شايف تركيا املجاورة.
خ�شعت  التي  العديدة  والعمليات  بها  �شعرت  التي  الآلم  ورغ��م 
تهتّم  فيما  وجهها  تفارق  ل  بابت�شامة  ال�شابة  ه��ذه  حتتفظ  لها، 

بالأطفال اأو حتادث زمالءها.
اأعي�س،  كي  الأم��ل  اأع��ط��وين  امل�شت�شفى  يف  “رفاقي  بفخر  وتقول 

كانت ا�شابتي خطرية... واأموري �شيئة«.

اإدلب م�ضتودع  تفجري  ح�ضيلة  قتياًل   69
 •• بريوت-اأ ف ب:

قتل 69 �شخ�شاً على الأقل بينهم 52 مدنياً جراء انفجار م�شتودع اأ�شلحة مل حتدد اأ�شبابه فجر الأحد 
ال�شوري  اأورده��ا املر�شد  اإدل��ب يف �شمال غرب �شوريا، وفق ح�شيلة جديدة  يف بلدة �شرمدا مبحافظة 
حلقوق الإن�شان ام�س.وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س “ارتفع اإىل 69 على 
الأقل عدد من ق�شى جراء النفجار، هم 52 مدنياً بالإ�شافة اىل 17 مقاتاًل من هيئة حترير ال�شام” 
)جبهة الن�شرة �شابقاً(.ومن بني القتلى املدنيني 17 طفاًل وفق املر�شد الذي اأفاد اأن غالبية القتلى 

هم من عائالت مقاتلني يف هيئة حترير ال�شام نزحوا من حمافظة حم�س )و�شط(.
ول تزال عملية النقاذ م�شتمرة منذ فجر الأحد، وفق عبد الرحمن الذي رجح ارتفاع ح�شيلة القتلى 
ب�شبب وجود ع�شرات اجلرحى بع�شهم يف حالت خطرة.وبح�شب املر�شد، فاإن امل�شتودع كان موجوداً يف 
اأحد الأبنية ال�شكنية يف بلدة �شرمدا بريف اإدلب ال�شمايل، ول تزال اأ�شباب النفجار “غري وا�شحة حتى 

الآن«.واأ�شفر النفجار عن انهيار مبنيني ب�شكل كامل، وفق ما �شاهد مرا�شل فران�س بر�س يف املكان.

اإ�سرائيل تفرج عن اأطنان من الربيد الفل�سطيني املحتجزة 

ماذا تخطط �ضلطات الحتالل لقطاع غزة؟
•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

ت�����ش��اءل ���ش��ك��ان اإ���ش��رائ��ي��ل الأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي ع��م��ا اإذا كانت 
غزة.  يف  حما�س  حركة  م��ع  ح��رب  نحو  ما�شية  حكومتهم 
اأج��اب م��ارك �شوملان، كاتب عمود  الأخ���رية،  وي��وم اجلمعة 
“هي�شري  م���وق���ع  وحم�����رر  “نيوزويك”،  جم��ل��ة  ل����دى 
على ذلك ال�شوؤال بعبارة” ل، يف املدى املنظور  �شنرال”، 
اإ�شرائيل،  على الأقل«.ويلفت كاتب املقال اإىل تلقي جنوب 
�شاروخاً.   150 من  اأك��رث  واخلمي�س  الأرب��ع��اء  ليلتي  بني 
ال�شاروخية كان حم��دوداً، حيث  الهجمات  تلك  اأث��ر  ولكن 
ال��ق��ب��ة احل��دي��د معظم  اع��ر���ش��ت  ب��ع��دم��ا  ج���رح �شخ�شان 
�شكنية  مناطق  نحو  موجهة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��واري��خ  تلك 
نحو  �شاروخاً   140 باإطالق  اإ�شرائيل  وردت  اإ�شرائيلية. 
اأدى ملقتل  ق��ط��اع غ����زة، مم���ا  اأه������داف حل��رك��ة ح��م��ا���س يف 

�شخ�شني وجرح 40 اآخرين. 
كال  لأن  ه��دن��ة  اإىل  التو�شل  اأم��ك��ن  امل��ق��ال،  ك��ات��ب  وح�شب 
اأدركت  فقد  ح���رب.  نحو  ال��ذه��اب  وارد  يف  لي�شا  اجلانبني 
اأن موا�شلة هجماتها لن تفيد �شوى يف مزيد من  حما�س 
املعاناة ل�شكان غزة. ويف املا�شي، كانت حما�س تاأمل بتلقي 
تعاطف العامل، ولكن تاأكد لقادة احلركة باأن العامل مل يعد 

يعر القطاع اهتمامه. 
واأما احلكومة الإ�شرائيلية احلالية، والتي يقودها اأ�شخا�س 
“امنحونا فر�شة، و�شنخل�شكم من  ال�شنني:  ن��ادوا، طوال 
اأن حرباً مع احلركة قد ل  فقد ا�شتنتجت اأي�شاً  حما�س”، 
على  ق��ادرة  اإ�شرائيل  اإن  املقال  كاتب  ويقول  �شيئاً«.  حتقق 
غزو غزة خالل اأيام. لكن ما الذي �شيحدث بعد ذلك؟ فقد 
اأدىل رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي الأ�شبق، اإيهود باراك، ليلة 
اخلمي�س، بت�شريح بني فيه ما اكت�شفه عندما ا�شتف�شر عما 
اإذا كانت ال�شلطة الفل�شطينية اأو م�شر، م�شتعدتني لإدارة 
القطاع بعد حتقيق اإ�شرائيل ن�شراً هناك. واأجاب اجلانبان 

غزة؟  اإ���ش��رائ��ي��ل  ه��زم��ت  اإن  �شيحدث  ال���ذي  م��ا  اإذاً  “ل”. 
اأجل  م��ن  غ��زة  يف  جنودها  م��ن  اآلف  لن�شر  ت�شطر  ���ش��وف 
احلفاظ على النظام، واإدارة �شوؤون مليوين فل�شطيني، وهو 
اندلع  حلني  اأن��ه  اإىل  الكاتب  وي�شري  مقبوًل.  خياراً  لي�س 
النتفا�شة الثانية )2000-2002( كان ع�شرات الآلف 
من �شكان غزة يدخلون اإ�شرائيل يومياً للعمل فيها. وكان 
هوؤلء قادرين على اإعالة اأ�شرهم وكان الو�شع القت�شادي 
يف القطاع م�شتقراً. ولكن مل يعد الأمر كما كان. فقد بات 
فر�س  م��ن  قلة  اإل  تتوافر  ل  حيث  م��دم��راً،  غ��زة  اقت�شاد 
العمل يف القطاع. وهناك حاجة ما�شة ملياه �شاحلة لل�شرب، 

ومنذ �شنني حرم ال�شكان من خدمات الكهرباء على مدار 
ال�شاعة. وح�شب كاتب املقال، تقوم �شيا�شة اإ�شرائيل ومعظم 
اأنحاء العامل بب�شاطة على راأي مفاده اأن قطاع غزة حمكوم 
القطاع،  �شكان  على  واإذا �شغطت  اإرهابي،  تنظيم  قبل  من 
موؤ�شرات  الواقع ل  ولكن يف  �شينقلبون على حما�س.  فهم 
اأن حما�س ل  امل��وؤك��د  ال��ه��دف. وم��ن  لإمكانية حتقيق ذل��ك 
حتظى ب�شعبية يف قطاع غزة، لكن احلركة اأثبتت اأنه عندما 
يكون احلاكم م�شتعداً لقتل �شعبه، فهو قادر على التم�شك 

بال�شلطة اإىل ما ل نهاية. 
امل�شوؤولية  ال�شهولة حتميل حما�س  اأن��ه من  الكاتب  وي��رى 

عن الو�شع يف غزة – وقادة احلركة م�شوؤولون يف الواقع. 
فعلى  ال�شلطة،  ع��ن  يتخلوا  ل��ن  لكونهم  بالنظر  ول��ك��ن، 
ال�شالم  اإح��الل  تقود نحو  ا�شراتيجية  اأن تطور  اإ�شرائيل 
على املدى املتو�شط يف جنوب اإ�شرائيل، مع توفري ب�شي�س 
اأمل ل�شكان غزة. وقد طرحت عدة خطط خالل ال�شنوات 
املا�شية، ولكن ما يوؤ�شف له، مل تتخذ حكومة اإ�شرائيل اأي 

قرار. ويبقى الو�شع الراهن قاباًل لال�شتعال يف اأي وقت. 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����ش��الت  وزي��ر  اأع��ل��ن  ذل��ك،  اىل 
اإ�شرائيل  اأن  الث���ن���ني  ال���ي���وم  م��و���ش��ى  ع���الم  الفل�شطيني 
العالق منذ  الفل�شطيني  ال��ربي��د  م��ن  اأط��ن��ان  ع��ن  اأف��رج��ت 
وي�شمل   2010 عام  الأردن  املبا�شرة عرب  الإر�شاليات  بدء 

طروداً وبريداً �شريعاً وعادياً وم�شجاًل.
الها�شمية  الأردنية  اململكة  بيان �شحفي،  و�شكر مو�شى، يف 
الربيد  ع��ن  الإف����راج  �شبيل  يف  بذلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  على 

العالق والقادم عربها.
ال��وزارة بذلت جهوداً حثيثة لالإفراج عن الربيد  اأن  واأك��د 
املراكم على مدى ال�شنني والقادم من اأنحاء العامل، يحمل 
لالأ�شف  موعدها  يف  ت�شل  مل  وم�شريات  وه��داي��اً  ط���روداً 

ب�شبب رف�س اجلانب الإ�شرائيلي اإدخالها يف حينه.
الأردن  عرب  املبا�شر  ال��ربي��دي  التبادل  اأن  مو�شى  واأو���ش��ح 
ياأتي عقب اتفاقية بني اجلانبني الفل�شطيني وال�شرائيلي 
الطرف  “لكن  العاملي  الربيد  احت��اد  برعاية   ،2016 عام 
ي�شمح  ول  الت��ف��اق،  تطبيق  زال مياطل يف  ما  ال�شرائيلي 
ول  الأردن  ع��رب  مبا�شرة  الربيدية  الإر���ش��ال��ي��ات  بت�شدير 
مل�شتحقاتنا  احتجازه  عن  ع��دا  الدولية،  ب��ال��ق��رارات  يلتزم 

الربيدية«.
الربيد  اأم�������ام  ال���ع���راق���ي���ل  ي�����ش��ع  “الحتالل  اإن  وق������ال 
اأن الإفراج  م�شيفاً  الفل�شطيني كونه اأحد رموز ال�شيادة” 
عن الربيد العالق جاء بعد مفاو�شات طويلة مع الطرف 

ال�شرائيلي.

الرئي�ض التون�سي يلقي كلمته يف عيد املراة تون�ض حتتفي بن�سائها
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وحتى تاريخ: 2028/11/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 28974 
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مر�شي�شايد، اإجنلرا.
بتاريخ:2001/02/27  وامل�شجلة حتت الرقم: 27630 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
وم�شتح�شرات  الدقيق  ال��ن  مقام  يقوم  ما  وال�شاجو،  التابيوكا  الأرز،  الكاكاو،  ال�شاي،  ال��ن، 
النحل  الب�شكويت والكعك والفطائر واحللويات واملثلجات، ع�شل  امل�شنوعة من احلبوب اخلبز 
والع�شل الأ�شود ) الدب�س(، اخلمرية وم�شحوق اخلمرية، امللح، اخلردل، الفلفل واخلل وال�شل�شة، 

البهارات والتوابل والثلج، ال�شكر، الآي�س كرمي.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/08 

وحتى تاريخ: 2028/11/08

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 122220
باإ�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه: بورت �شناليت، ويرال،  مر�شي�شايد، اإجنلرا.
بتاريخ:2010/12/13  وامل�شجلة حتت الرقم: 126584 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
ال�شاي، امل�شروبات التي يكون ال�شاي عن�شر اأ�شا�شي فيها، ال�شاي املثلج، م�شتخل�شات غري طبية 

اأ�شا�شها عن�شر ال�شاي، الثلج.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/11 

وحتى تاريخ: 2028/11/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم و مقهى �شي اإي زد

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 282707          بتاريخ :2017/11/12    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مطعم و مقهى �شي اإي زد.
وعنوانة : �س.ب 9486، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
"CEZ" بالأحرف الالتينية بخط مميز باللون البني و �شورة فرا�شة على راأ�س  و�شف العالمة : كلمة 
باللون  �شغري  بخط  الالتينية  بالأحرف   !your natural kitchen… وحتتها كلمة " Z " حرف

الأ�شود كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
 natural، الكلمات  ع��ن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : ال���ش��راط��ات 

العادي.  الو�شع  يف  حدة  على  كل   kitchen
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:290114                          2018-04-04

با�شم : دي اي كرياي�شون بي تي اي. ملتد.

وعنوانه: 176 جوو �شيات روود #02-02 �شينغافورة 427447

وذلك لتمييز الب�شائع/ خدمات الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال.والواقعة يف الفئة )35(. 

الو�شف عبارة "GNATION" كتبت باحرف لتينية ويعلوها ر�شم ي�شبه اليد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 286572                          2018-1-26
با�شم : �شيفني فرايداي اي جي

وعنوانه: �شتافيل�شرا�س 10 ، 8045 زيوريخ �شوي�شرا
العالمة م�شجلة مع اولية:

رقم الولوية: 2017/59607 
تاريخ الولوية: 2017-7-28

بلد الولوية: �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية 
اأ���ش��اور، خوامت،  دبابي�س،  الكرمية، خا�شًة متائم،  والأح��ج��ار  املجوهرات  اأخ��رى،  فئات  ال���واردة يف  بها، غري 
�شل�شلية، زمامات  اأ�شاور للكاحل، قالئد  زف��اف،  ، خوامت  التيجان  اأق��راط،  اأق��راط، م�شابك  دبابي�س للزينة، 
�شاعات  الدقيقة، خا�شًة  الوقت  واأدوات قيا�س  الوقت  اأدوات قيا�س  العنق؛  دبابي�س ربطات  اأكمام،  )مرابط( 
كهربائية، �شاعات منبهة لل�شفر، �شاعات ثمينة م�شنوعة من املجوهرات، �شاعات مكتبية، �شاعات �شم�شية،  
راديو،  ت�شم  التي  ال�شاعات  للمركبات،   �شاعات  مكتبية،  �شاعات  للغط�س،  �شاعات  �شاعات،  توقيت،  �شاعات 
�شاعات منبهة، حلي �شغرية لل�شاعات، �شوار �شاعات، �شاعات جيب، حافظات لل�شاعات ولعدة �شنع ال�شاعات، 
اآلت لل�شاعات واملنبهات، حافظات منبهات، بندول، قر�س ال�شاعة، اآليات ال�شاعات، اقرا�س، م�شابك لل�شاعات.

والواقعة يف الفئة )14(. 
الو�شف رقم 7 وحرف F كتبا باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 290116                          2018-04-04

با�شم : دي اي كرياي�شون بي تي اي. ملتد.

وعنوانه: 176 جوو �شيات روود #02-02 �شينغافورة 427447

وذلك لتمييز الب�شائع/ التعليم والتهذيب، التدريب، الرفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

والواقعة يف الفئة )41(. 

اليد. ي�شبه  ر�شم  ويعلوها  لتينية  باحرف  الو�شف عبارة "GNATION" كتبت 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :293826بتاريخ: 2018/06/14
با�ش��م:    هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه  الطابق 3، مبنى جيه اآند �شي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية(، يف جي 1110
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات  م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، 
التجميل،  العطرية، م�شتح�شرات  العطور والزيوت  ال�شابون،  م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، 
ال�شعر  لتثبيت  اللوا�شق  امل�شتعارة،  الرمو�س  لتثبيت  اللوا�شق  الأ�شنان،  منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول 
امل�شتعار، اللوا�شق لغايات التجميل، بل�شم لغري الأغرا�س الطبية لال�شتعمال على ال�شعر واجللد وال�شفاه، 
الكحل لتحديد العني واحمر  التي حتتوي على  التجميل  التجميلية، اطقم  الكرميات  التجميلية،  القنعة 
التجميلية،  والق��الم  ال�شفاه  واحمر  احلواجب  جتميل  م�شتح�شرات  و  امل�شكرة  و  العني  ظ��الل  و  اخل��دود 
احلواجب،  جتميل  م�شتح�شرات  بالب�شرة،  للعناية  جتميل  م�شتح�شرات  للرمو�س،  جتميل  م�شتح�شرات 
ال�شفاه،  اأحمر  ال�شفاه،  احمر  علب  ال�شفاه،  ملمع  امل�شتعارة،  الظافر  امل�شتعارة،  الرمو�س  احلواجب،  اقالم 
ازالة  م�شتح�شرات  املكياج،  م�شتح�شرات  املكياج،  م�شاحيق  املكياج،  التجميل،  لغرا�س  )لو�شن(  غ�شولت 
املكياج، امل�شكرة، املواد الهالمية للتدليك لغري الأغرا�س الطبية، املل�شقات الفنية لالأظافر، م�شتح�شرات 
العناية بالأظافر، طالء الظافر، الزيوت لأغرا�س التجميل، �شناعة العطور، الفازلني لأغرا�س التجميل، 
الأظافر  لتثبيت  اللوا�شق  التجميل(،  )م�شتح�شرات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ل�شمرار  امل�شتح�شرات 
امل�شتعارة، احلمرة للخدود، اأقالم اأحمر اخلدود، امل�شتح�شرات للعناية باجل�شم واجلمال لأغرا�س جتميلية، 
املل�شقات الفنية للج�شم، الكرميات املنظفة ، امل�شتح�شرات التجميلية لخفاء عيوب اجل�شم والوجه والب�شرة 
التجميلي  امل�شحوق  والب�شرة،  واجل�شم  الوجه  عن  وال�شوائب  البقع  لإخفاء  امل�شتح�شرات  )الكون�شيلر(، 
للوجه )بودرة(، كرمي لتوحيد لون الب�شرة، �شائل لتوحيد لون الب�شرة، احلمرة جتميل حتتوي على الكرمي، 
امل�شتح�شرات التجميلية للزينة، امل�شتح�شرات لفرك وتق�شري اجل�شم والوجه واليدين والقدمني لأغرا�س 
كرمي  ال�شفاه،  حم��دد  بال�شفاه،  للعناية  طبية  الغري  امل�شتح�شرات  العني،  ظ��الل  للعني،  حم��دد  جتميلية، 
وقابل  دائم  لأغرا�س جتميلية غري  الو�شم  لالأظافر،  ا�شطناعية  واأط��راف  روؤو���س  للوجه،  ا�شا�س جتميلي 
من  مبجموعة  معززة  وتكون  ال�شا�شي  كمكونها  امل��اء  على  تعتمد  التي  التجميلية  امل�شتح�شرات  ل��الإزال��ة، 
املكونات الن�شطة )الغري طبية( التي ت�شتخدم لتقلي�س م�شام الوجه وبالتحديد امل�شتح�شرات الغري طبية 
للجلد والتي حتارب عالمات تقدم ال�شن واللو�شن الذي ي�شتعمل للج�شم والوجه واليدين، الرذاذ )�شرباي( 
الذي ي�شتعمل لتثبيت املكياج لفرات طويلة، الرذاذ )�شرباي( لأغرا�س التجميل للج�شم والوجه واليدين 
والقدمني، مواد التواليت، األواح حتتوي على األوان وانواع متعددة مللَمع/ملَون ال�شفاه، م�شتح�شرات جتميل 

ال�شفاه.
الواق�عة بالفئة:3

و�شف العالمة:  العالمة هي عبارة  POWER BULLET مكتوبة بالأحرف الالتينية. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :282670بتاريخ: 2017/11/09
با�ش��م:    هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه  الطابق 3، مبنى جيه اآند �شي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية(، يف جي 1110
�شموع معطرة  رائحة،  ذات  �شموع  �شموع معطرة،  ال�شموع،  املنتجات    / الب�شائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 

لأغرا�س الراحة النف�شية واجل�شدية
الواق�عة بالفئة:4

و�شف العالمة:   العالمة هي الكلمة  LAYALI مكتوبة بالأحرف الالتينية. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 292029       بتاريخ: 2018/05/10
با�ش��م:    هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه  الطابق 3، مبنى جيه اآند �شي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية(، يف جي 1110
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي 
املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول 
ال�شعر  لتثبيت  لوا�شق  امل�شتعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�شق  طبي،  غري  �شابون  اأ�شنان،  منظفات  لل�شعر،  )لو�شن( 
امل�شتعار، لوا�شق لغايات التجميل، بل�شم لغري الأغرا�س الطبية، اقنعة جتميلية، كرميات جتميلية، اطقم جتميل 
حتتوي على كحل لتحديد العني واحمر اخلدود و ظالل العني و امل�شكرة و م�شتح�شرات جتميل احلواجب واحمر 
الب�شرة، اقالم  الوجه ولتوحيد لون  الأ�شا�س لتغطية عيوب  ال�شفاه وكرمي  ال�شفاه و كرمي احمر  ال�شفاه و ملمع 
جتميلية، م�شتح�شرات جتميل للرمو�س، م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة، م�شتح�شرات جتميل احلواجب، 
املكياج،  ال�شفاه،  اأحمر  ال�شفاه،  احمر  علب  ال�شفاه،  ملمع  م�شتعارة،  اظافر  م�شتعارة،  رمو�س  احل��واج��ب،  اق��الم 
الأغرا�س  للتدليك لغري  املكياج، م�شكرة، مواد هالمية  ازالة  م�شاحيق مكياج، م�شتح�شرات مكياج، م�شتح�شرات 
الطبية، مل�شقات فنية لالأظافر، م�شتح�شرات العناية بالأظافر، طالء اظافر، زيوت لأغرا�س التجميل، فازلني 
لتثبيت  لوا�شق  جتميل(،  )م�شتح�شرات  لل�شم�س  بالتعر�س  الب�شرة  ل�شمرار  م�شتح�شرات  التجميل،  لأغرا�س 
الأظافر امل�شتعارة، حمرة للخدود، اأقالم اأحمر اخلدود، م�شتح�شرات للعناية باجل�شم واجلمال لأغرا�س جتميلية، 
اجل�شم  عيوب  لخفاء  جتميلية  م�شتح�شرات  جتميلية(،  )م�شتح�شرات  منظفة  كرميات  للج�شم،  فنية  مل�شقات 
والوجه )الكون�شيلر(، م�شتح�شرات اإخفاء البقع وال�شوائب عن الوجه واجل�شم، م�شحوق جتميلي للوجه )بودرة(، 
كرمي لتوحيد لون الب�شرة، �شائل لتوحيد لون الب�شرة، حمرة جتميل حتتوي على الكرمي، م�شتح�شرات جتميلية 
للزينة، م�شتح�شرات لفرك وتق�شري اجل�شم لأغرا�س جتميلية، حمدد للعني، ظالل العني، م�شتح�شرات غري طبية 
للعناية بال�شفاه، حمدد ال�شفاه، كرمي ا�شا�س جتميلي للوجه، روؤو�س واأطراف ا�شطناعية لالأظافر، و�شم لأغرا�س 
طر(، �شابون  جتميلية غري دائم وقابل لالإزالة، م�شتح�شرات جتميلية ت�شتخدم لتقلي�س م�شام الوجه، كهرمان )عِّ
�شاد للعرق، م�شادات للعرق )مواد تواليت(، عطور )زيوت عطرية(، حليب منظف لأغرا�س الزينة، �شابون لإزالة  مُّ
الروائح الكريهة، مزيالت الروائح الكريهة لال�شتخدام الب�شري اأو للحيوانات، م�شتح�شرات دو�س لأغرا�س ال�شحة 
ال�شخ�شية اأو لإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(، ماء الكولونيا، خال�شات اأثريية، زيوت اأثريية، خال�شات زهور 
ماء  اليا�شمني،  زيت  )عطر(،  اأيونون  بخور،  )عطور(،  زهور  خال�شات  الزهور،  لعطور  اأ�شا�شية  عنا�شر  )عطور(، 
جافيل، م�شك )ل�شناعة العطور(، زيوت لأغرا�س التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيوت لغايات الزينة، مزيجات 
اإ�شتحمام لغايات غري  اأمالح  املعطرة )روائ��ح طيبة(، ماء معطر، كولونيا، مواد تواليت،  الورد املجففة  اأوراق  من 
اإ�شتحمام لغايات جتميلية، غ�شول)لو�شن( للج�شم و الوجه لغايات جتميلية، غ�شول )لو�شن  طبية، م�شتح�شرات 
رة للج�شم، غ�شول )لو�شن ( مرطبة للج�شم )جتميلية(، جل واأمالح لال�شتحمام لي�شت لغايات  ( وكرميات معطَّ

طبية، م�شتح�شرات فقاعات احلمام غري طبية.
الواق�عة بالفئة:3

و�شف العالمة:  العالمة هي الكلمة  KAYALI مكتوبة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة داخل �شكل مربع، 
حيث تظهر الكلمة وكاأنها مق�شومة اإىل جزئني ، اأما اجلزء الأول فهو يتكون من احلروف KAY والذي يظهر يف 

اأعلى املربع، اأما اجلزء الثاين فيتكون من احلروفALI  ويظهر اأ�شفل املربع.. 
اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :292032بتاريخ: 2018/05/10
با�ش��م:    هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه  الطابق 3، مبنى جيه اآند �شي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية(، يف جي 1110
�شموع معطرة  رائحة،  ذات  �شموع  �شموع معطرة،  ال�شموع،  املنتجات   / اخلدمات   / الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 

لأغرا�س الراحة النف�شية واجل�شدية. 
الواق�عة بالفئة:4

و�شف العالمة:  العالمة هي الكلمة  KAYALI مكتوبة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة داخل �شكل 
 KAY مربع، حيث تظهر الكلمة وكاأنها مق�شومة اإىل جزئني ، اأما اجلزء الأول فهو يتكون من احلروف

والذي يظهر يف اأعلى املربع، اأما اجلزء الثاين فيتكون من احلروفALI  ويظهر اأ�شفل املربع.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282667  بتاريخ: 2017/11/09
با�ش��م:    هدى بيوتي ليمتد

وعنوانه  الطابق 3، مبنى جيه اآند �شي، روود تاون، تورتول، جزر العذراء )الربيطانية(، يف جي 1110
ت�شتعمل يف  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�شة  تبيي�س  املنتجات  م�شتح�شرات   / / اخلدمات  الب�شائع  لتمييز  وذل��ك 
غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط، �شابون، عطور وزيوت عطرية، م�شتح�شرات 
امل�شتعارة،  الرمو�س  لتثبيت  لوا�شق  طبي،  غري  �شابون  اأ�شنان،  منظفات  لل�شعر،  )لو�شن(  غ�شول  جتميل، 
جتميلية،  اقنعة  الطبية،  الأغرا�س  لغري  بل�شم  التجميل،  لغايات  لوا�شق  امل�شتعار،  ال�شعر  لتثبيت  لوا�شق 
كرميات جتميلية، اطقم جتميل حتتوي على كحل لتحديد العني واحمر اخلدود و ظالل العني و امل�شكرة و 
م�شتح�شرات جتميل احلواجب واحمر ال�شفاه و ملمع ال�شفاه و كرمي احمر ال�شفاه وكرمي الأ�شا�س لتغطية 
عيوب الوجه ولتوحيد لون الب�شرة، اقالم جتميلية، م�شتح�شرات جتميل للرمو�س، م�شتح�شرات جتميل 
للعناية بالب�شرة، م�شتح�شرات جتميل احلواجب، اقالم احلواجب، رمو�س م�شتعارة، اظافر م�شتعارة، ملمع 
ال�شفاه، علب احمر ال�شفاه، اأحمر ال�شفاه، املكياج، م�شاحيق مكياج، م�شتح�شرات مكياج، م�شتح�شرات ازالة 
م�شتح�شرات  لالأظافر،  فنية  مل�شقات  الطبية،  الأغ��را���س  لغري  للتدليك  هالمية  م��واد  م�شكرة،  املكياج، 
العناية بالأظافر، طالء اظافر، زيوت لأغرا�س التجميل، فازلني لأغرا�س التجميل، م�شتح�شرات ل�شمرار 
الب�شرة بالتعر�س لل�شم�س )م�شتح�شرات جتميل(، لوا�شق لتثبيت الأظافر امل�شتعارة، حمرة للخدود، اأقالم 
اأحمر اخلدود، م�شتح�شرات للعناية باجل�شم واجلمال لأغرا�س جتميلية، مل�شقات فنية للج�شم، كرميات 
)الكون�شيلر(،  وال��وج��ه  اجل�شم  عيوب  لخ��ف��اء  جتميلية  م�شتح�شرات  جتميلية(،  )م�شتح�شرات  منظفة 
م�شتح�شرات اإخفاء البقع وال�شوائب عن الوجه واجل�شم، م�شحوق جتميلي للوجه )بودرة(، كرمي لتوحيد 
لون الب�شرة، �شائل لتوحيد لون الب�شرة، حمرة جتميل حتتوي على الكرمي، م�شتح�شرات جتميلية للزينة، 
غري  م�شتح�شرات  العني،  ظ��الل  للعني،  حم��دد  جتميلية،  لأغ��را���س  اجل�شم  وتق�شري  لفرك  م�شتح�شرات 
طبية للعناية بال�شفاه، حمدد ال�شفاه، كرمي ا�شا�س جتميلي للوجه، روؤو�س واأطراف ا�شطناعية لالأظافر، 
الوجه،  لتقلي�س م�شام  ت�شتخدم  دائم وقابل لالإزالة، م�شتح�شرات جتميلية  و�شم لأغرا�س جتميلية غري 
حليب  عطرية(،  )زي��وت  عطور  تواليت(،  )م��واد  للعرق  م�شادات  للعرق،  �شاد  مُّ �شابون  ��ط��ر(،  )عِّ كهرمان 
الب�شري  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيالت  الكريهة،  الروائح  لإزال��ة  �شابون  الزينة،  لأغرا�س  منظف 
اأو لإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(،  اأو للحيوانات، م�شتح�شرات دو�س لأغرا�س ال�شحة ال�شخ�شية 
الزهور،  اأ�شا�شية لعطور  اأثريية، خال�شات زهور )عطور(، عنا�شر  اأثريية، زيوت  الكولونيا، خال�شات  ماء 
العطور(،  )ل�شناعة  م�شك  جافيل،  ماء  اليا�شمني،  زيت  )عطر(،  اأيونون  بخور،  )عطور(،  زه��ور  خال�شات 
اأوراق الورد املجففة  زيوت لأغرا�س التجميل، زيوت للعطور والروائح، زيوت لغايات الزينة، مزيجات من 
املعطرة )روائح طيبة(، ماء معطر، كولونيا، مواد تواليت، اأمالح اإ�شتحمام لغايات غري طبية، م�شتح�شرات 
وكرميات   ) )لو�شن  غ�شول  جتميلية،  لغايات  الوجه  و  للج�شم  غ�شول)لو�شن(  جتميلية،  لغايات  اإ�شتحمام 
رة للج�شم، غ�شول )لو�شن ( مرطبة للج�شم )جتميلية(، جل واأمالح لال�شتحمام لي�شت لغايات طبية،  معطَّ

م�شتح�شرات فقاعات احلمام غري طبية. 
الواق�عة بالفئة:3

و�شف العالمة:   العالمة هي الكلمة  LAYALI مكتوبة بالأحرف الالتينية. 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 290115                          2018-04-04

با�شم : دي اي كرياي�شون بي تي اي. ملتد.

وعنوانه: 176 جوو �شيات روود #02-02 �شينغافورة 427447

وذلك لتمييز الب�شائع/ الت�شالت.والواقعة يف الفئة )38(. 

الو�شف عبارة "GNATION" كتبت باحرف لتينية ويعلوها ر�شم ي�شبه اليد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب

بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 286573                          2018-1-26

با�شم : �شيفني فرايداي اي جي

وعنوانه: �شتافيل�شرا�س 10 ، 8045 زيوريخ �شوي�شرا

العالمة م�شجلة مع اولية:

رقم الولوية: 2017/59607 

تاريخ الولوية: 2017-7-28

بلد الولوية: �شوي�شرا

امل��واد غري  امل�شنوعة من هذه  واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  املدبوغة واجللود  الب�شائع اجللود  لتمييز  وذلك 

اخلا�شة  والع�شي  وال�شما�شي  املظالت  �شفر،  وحقائب  �شناديق  احليوانات،  جلود  اأخ��رى،  فئات  يف  ال��واردة 

بامل�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج.والواقعة يف الفئة )18(. 

الو�شف رقم 7 وحرف F كتبا باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:- 286571                          2018-1-26
با�شم : �شيفني فرايداي اي جي

وعنوانه: �شتافيل�شرا�س 10 ، 8045 زيوريخ �شوي�شرا
العالمة م�شجلة مع اولية:

رقم الولوية: 2017/59607 
تاريخ الولوية: 2017-7-28

بلد الولوية: �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع/ الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف 
والإنقاذ  )الإ�شراف(  واملراقبة  والإ�شارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�شرية  والأدوات  والأجهزة  وال�شينمائي 
الكهربائية،  الطاقة  يف  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�شل  واأدوات  اأجهزة   ، والتعليم 
اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، و�شائط ت�شجيل مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل ال�شوت، 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�شجيل النقد، اآلت حا�شبة، معدات ملعاجلة البيانات واأجهزة 
ونظارات  نظارات  ال�شم�شية؛ حافظات  والنظارات  للنظارات  اإط��ارات  �شم�شيه؛  نظارات  الكمبيوتر، طفايات، 

�شم�شية؛ حافظات نظارات �شم�شية؛ نظارة طبية.والواقعة يف الفئة )9(. 
الو�شف رقم 7 وحرف F كتبا باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد او ار�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 122117
باإ�شم : املوارد لالأغذية املحدودة

وعنوانه: �س.ب. 55722 ، الريا�س  11544 ، اململكة العربية ال�شعودية.
بتاريخ:2011/12/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 160830 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري الطعام وال�شراب ) الغري كحويل(، الإيواء املوؤقت.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/11/10 
وحتى تاريخ: 2028/11/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 116199 EAT 116200 EAT 25285

EAT 6683

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 121954
باإ�شم : ئي دي جي هولدكو ال ال �شي

وعنوانه: 1209 اأوراجن �شريت ،  ملنجتون ، ديالوير 19801، الوليات املتحدة الأمريكية .
بتاريخ:2011/02/14 وامل�شجلة حتت الرقم: 121954 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
ت�شكيلة  جتميع  خدمات   ، الأعمال  وتوجيه  ادارة  ا�شت�شارات   ، للغري  الأعمال  توجيه   ، للغري  الأعمال  اإدارة 
امل�شنوع من فولذ �شب وذلك لتمكني عامة الزبائن من  من ال�شلع العالية اجلودة ل�شالح الغري حتديداً 
معاينتها و�شرائها عند احلاجة ، خدمات التزويد للغري ، اإدارة الأعمال ال�شناعية ، تنظيم املعار�س واملعار�س 
التجارية للغايات التجارية اأو الإعالنية ، توفري املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفاً واملت�شمنة توفري 

تلك املعلومات على �شبكة احلا�شوب العمومية.  
انتهاء حلماية يف: 2018/11/06 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/11/06

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 40454

فقد املدعو / �شهاب الدين 
بنغالدي�س     ، م���ي���اه  راج�����ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )80898( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

    0553925880

فقدان جواز �ضفر
امل����دع����و / م����ان����زورا  ف���ق���د 
اوزبك�شتان     ، خ��ام��روي��ف��ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )2835933AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0562725117

فقدان جواز �ضفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع��ب��دال��واح��د ح��اج��ي حممد 
بنغالدي�س     ، ع����ب����دال����رزاق 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )0230207BB(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0505800801    

فقدان جواز �ضفر
ال�شالم  ن��ظ��ر  امل���دع���و/  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، ال��دي��ن  ���ش��ون��ور 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
 )A B 0 3 6 4 0 1 1 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
�شنفور  حممد  امل��دع��و/  فقد 
على حممد عبا�س ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
 )A D 1 4 9 1 6 5 0 2 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�شفارة  ت�����ش��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
ام�����ني  ال  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
بنغالدي�س   ، ع���ب���داخل���ال���ق 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )C1429457(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغالدي�شية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �ضفر



الثالثاء  14   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12403  
Tuesday   14   August   2018  -  Issue No   12403

13

عربي ودويل

بوتني يلتقي مريكل يف برلني 18 اأغ�ضط�س 
•• برلني-اأ ف ب:

ي���زور ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني ال�����ش��ب��ت امل��ق��ب��ل اأمل��ان��ي��ا للقاء 
ما  وف��ق  واوك��ران��ي��ا،  �شوريا  يف  النزاعني  وبحث  مريكل  اأنغيال  امل�شت�شارة 

اأعلنت احلكومة الأملانية ام�س الإثنني.
بالتوقيت  غ )18،00  16،00 ت  ال�شاعة  امل�شوؤولن عند قرابة  ويلتقي 
 70 ال�شيفي على بعد  الأملانية  املحلي( يف ق�شر مي�شربغ مقر احلكومة 

كلم �شمال برلني يف الريف.
اإىل  التطرق  �شيتم  اإن��ه  �شيربت  �شتيفن  امل�شت�شارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 

احلرب يف �شوريا والو�شع يف �شرق اوكرانيا و�شوؤون القت�شاد والطاقة.
وا�شتوؤنقت الت�شالت على اأعلى م�شتوى بني رو�شيا واأملانيا منذ اأ�شهر يف 

حني �شهدت العالقات فتورا منذ 2014 وبدء النزاع يف اوكرانيا.

رو�شيا  اىل  لها  زي��ارة  اأول  مايو يف  اأي��ار  يف  �شوت�شي  اىل  وتوجهت مريكل 
منذ 2015.

الأركان  رئي�س  يوليو  مت��وز  نهاية  يف  الأ���ش��واء  ع��ن  بعيدا  ا�شتقبلت  كما 
الرو�شي فالريي غريا�شيموف الذي تطاله عقوبات اوروبية ب�شبب النزاع 
الفرن�شي  الرئي�س  وك��ان  ووزي��ر اخلارجية �شريغي لف��روف.  الوك���راين 

اميانويل ماكرون ا�شتقبلهما اأي�شا.
وتتهم  حاليا.  املتعرثة  اوكرانيا  يف  ال�شالم  عملية  راعيتا  وفرن�شا  اأملانيا 

رو�شيا بدعم انف�شاليي �شرق اوكرانيا ع�شكريا، وهو ما تنفيه مو�شكو.
انبوب  بناء  ه��ي  ومو�شكو  برلني  اإىل  بالن�شبة  الأخ���رى  اخل��الف  ونقطة 
املانيا وت�شغيله يف  الغاز من رو�شيا اىل  �شينقل  الذي   ”2 “نورد �شرمي 
نهاية 2019. وتريد مريكل احل�شول على �شمانات لتبقى كييف طرفا 

يف اإمدادات الغاز.

ا�ضتئناف مفاو�ضات الربك�ضيت اخلمي�س 
•• بروك�صل-وام:

يوم اخلمي�س  الأوروب���ي  الحت��اد  بريطانيا من  خ��روج  ت�شتاأنف مفاو�شات 
املقبل يف بروك�شل و�شط �شعي من الطرفني لت�شجيل تقدم جوهري ب�شب 

ت�شاعد ال�شغوط عليهما حاليا.
وقال م�شئولون يف الحتاد الأوروبي اأنهم يريدون جعل �شهر �شبتمرب �شهراً 

حا�شماً يف مفاو�شات” الطالق« .
الوروبي  الحت��اد  ان كبري مفاو�شي  الأوروبية  املفو�شية  وقال م�شدر يف 

مي�شيل بارنيه �شيقود املفاو�شات التي املتوقع ان ت�شتمر اىل يوم اجلمعة.
امللفت  من  ع��دد  ب�شان  متعرثة  وبروك�شل  لندن  بني  املفاو�شات  ت��زال  ول 
جانب  اىل  بريطانيا  خ��روج  بعد  التجارة  قطاع  تنظيم  وخا�شة  احليوية 

ت�شوية مو�شوع احلدود الربكانية وتفا�شيل حرية تنقل الأ�شخا�س.

ترييزا ماي  قد تدفع ثمن تعيينه زيارة اوىل زلة اوىل

من ان�سار بريك�سيت براغماتي حلم الوزير امل�ساركة يف هذا الربنامج

- يتحدث اللغة اليابانية بطالقة ومن اغنى وزراء احلكومة

- هوايته رق�ضة لمبادا.. وحلمه امل�ضاركة يف برنامج »تعال ارق�س بدقة«

منا�سر متاأخر للربيك�سيت   -  1
   عنيمُ جريمي هانت )51 عاما( وزيرا 
اأوائ��ل يوليو املنق�شي من  للخارجية يف 
طرف ترييزا ماي، ليحّل حمل امل�شاغب 
بوري�س جون�شون، ن�شري اخلروج املت�شدد 

لربيطانيا من الحتاد الأوروبي. 
خالل  الربيك�شيت  �شد  ه��ان��ت  نا�شل    
كان  اإذا  اإن��ه  �شرح  ثم  ال�شتفتاء،  حملة 
ل���ه ان ي��ع��ي��د ال��ت�����ش��وي��ت م����رة اأخ�����رى، 

ف�شيمُ�شّوت ل�شاحله. 
غطر�شة  م����ن  غ���ا����ش���ب  اإن������ه  وي����ق����ول    
املفاو�شات.  يف  الأوروب����ي����ة  امل��ف��و���ش��ي��ة 
الذي  للربيك�شيت  “املنا�شر  ب���  ��ل��ّق��ب  ويمُ

ا�شتعاد اإميانه«.

2 – ت�سوية
اأنه  ال  للربيك�شيت،  ت��اأي��ي��ده  ورغ����م     
يتمّيز على �شلفه بتاأكيده اإنه منفتح على 
“تنازلت وحلول و�شط” مع بروك�شل. 

الفرن�شية  “الفيغارو”  ل�شحيفة  وق��ال 
بريطانيا  “م�شتقبل  امل��ا���ش��ي،  اجلمعة 
�شيكون اأف�شل اإذا اندجمت يف القت�شاد 
�شراكة  يف  ي���اأم���ل  ل���ذل���ك  الأوروبي”، 

خا�شة مع الحتاد الأوروبي.
 اما اإذا ف�شلت املفاو�شات، فاإنه ل ي�شتبعد 

“ انعدام ال�شفقة” عن غري ق�شد.

اأك�سفورد  - 3
   ���ش��ل��ي��ل ع��ائ��ل��ة ع��ري��ق��ة: الب����ن البكر 
ن��ي��ك��ول���س هانت،  ال�����ش��ري  ل����الأدم����ريال 
ترعرع يف مدر�شة خا�شة مرموقة جدا 
يف �شاري، غرب لندن. ثم التحق بجامعة 
اأك�شفورد، واحدة من اأعرق اجلامعات يف 
طيلة  الإجنليزية  اللغة  ودر���س  ال��ب��الد، 
ع��ام��ني يف ال��ي��اب��ان، ب��ل��د ي��ت��ح��دث لغته 

بطالقة.

اأعمال 4 رجل 
�شاري  يف  نائبا  انتخابه  يتم  اأن  قبل     
“هوتكور�س”،  اأ����ش�������س   ،2005 ع����ام 
وه����و م���وق���ع ب��ح��ث ع���ن ال����درو�����س على 
 2017 عام  ال�شركة  بيع  الإنرنت. مت 
اأكرث  م��ق��اب��ل  اأ���ش��رال��ي��ة  اإىل جم��م��وع��ة 
من 30 مليون يورو: ح�شل على ن�شف 
املبلغ مما يجعله واحدا من اأغنى وزراء 

احلكومة.

5 – حتقيق
   ثروة كبرية ل تت�شم بال�شفافية دائًما: 
كان هنت مو�شوًعا للجنة حتقيق برملانية 
ل��ع��دم الإع������الن ع���ن ����ش���راء ���ش��ب��ع �شقق 
اأ�ش�س  خريية،  باأعمال  وللقيام  فاخرة. 

الأطفال  ل��دع��م  حكومية  غ��ري  منظمة 
اليتامى ب�شبب الإيدز يف اإفريقيا.

ل�سان 6 – زلة 
ال��ع��ودة اىل  اأن يج�شد  ��ف��ر���س  يمُ    ك��ان 
لل�شني  الأوىل  زيارته  يف  لكن  اجلدية، 

يف 30 يوليو،
 كان اخلطاأ الفادح امام نظريه ال�شيني، 
وانغ يي: “زوجتي يابانية،” قال الوزير 
اجلديد ... قبل اأن ي�شتدرك على الفور: 
خطاأ  “هذا  معلقا  �شينية”،  “زوجتي 
اأثار  مما  ارتكابه”،  فظيع ما كان يجب 
ق��ه��ق��ه��ة م�����ش��ي��ف��ي��ه، وحل�����ش��ن احل���ظ مل 

ي�شتاوؤوا. 
   بعد ب�شعة اأي��ام، يف باري�س، ن�شر على 
توير �شورة له يف حمل لبيع الزهور مع 
“يف باري�س ب�شدد اختيار  هذا التعليق: 
 »..H الزهور التي �شاأهديها اإىل ال�شيدة
هانا  “الغارديان”،  �شحيفة  يف  الكاتبة 
اختيار  اقرحت  التي  باركن�شون،  جني 

�شاكورا، زهرة اليابان الوطنية.

اأخرى 7 – زالت 
   اآخر زّلة كانت منذ ثالث �شنوات اثناء 
طريقه  يف  وه��و  ال�شحة.  وزارة  ت��وّل��ي��ه 

املحافظني،  حل���زب  ن���دوة  اإىل  ب��ال��ق��ط��ار 
اختلط عليه المر بني زر مياه املرحا�س 
وجر�س النذار. توقف القطار، واعرى 
البالد  ان  ال  ���ش��دي��دا،  غ�شبا  ال���رك���اب 

�شحكت جيدا.
    قبل ذل��ك بثالث �شنوات، وك��ان زيرا 
للثقافة، بينما كان يحرك اجلر�س بقوة 
اأوملبياد لندن، �شقط  خالل حفل افتتاح 
هذا الخ��ري من يديه الأم��ر ال��ذي اأدى 
اإىل ظ��ه��ور ف��ي��دي��و ���ش��اّم��ا ب��ق��در م��ا هو 

مرح.

8 – ال�سحة
   عنّي وزيرا لل�شحة من قبل كامريون، 
وهو  املن�شب،  ه��ذا  يف  �شنوات  �شت  بقي 
ب�  ّق������ب  لمُ اأن����ه  درج����ة  اىل  ق��ي��ا���ش��ي  رق���م 

“الناجي”. 
“الربيطانية  ب��ن��ك��ت��ت��ه��ا  م����اي،  ت���ريي���زا 
ج��اء جريميي  اإذا  اأن��ه  افر�شت  جدا”، 
املتطرف  ال��ي�����ش��اري  ال��زع��ي��م   - ك��ورب��ني 
فاإنها  ال�����ش��ل��ط��ة،  اإىل   - ال��ع��م��ال  حل���زب 
لإع����ادة  خم��ي��م  يف  احل���ج���ارة  “�شتك�شر 
ب��ال��ط��ب��ع جريميي  ول��ك��ن   ... ال��ت��اأه��ي��ل 

هانت �شيكون دائما يف ال�شحة!
“الأطباء  اإ���ش��راب  2016، ك�ّشر     ع��ام 

الطباء  ي���ع���ادل  م���ا  )اأي  املبتدئني” 
العامة،  ال�شحة  الداخليني( يف خدمات 
ال���ت���ي ك����ان ي���ري���د اإزال������ة ب��ع�����س منحها 

واإطالة �شاعات العمل فيها. 
وبعد حماولة املرور بقوة، قاتل هنت من 
اأجل اأن يكون خلدمات ال�شحة الوطنية 

الأموال الكافية لتوؤدي وظيفتها. 

9 – المبادا
2005، وقد انتخب لتوه نائباً،     عام 
رق�شة  ك��ان��ت  املف�شلة  ه��واي��ت��ه  اأن  اأك���د 
لم���ب���ادا. وح��ل��م��ه؟ امل�����ش��ارك��ة يف “ تعال 

ارق�س بدقة”، 
بريطاين،  ت���ل���ف���زي���وين  ب���رن���ام���ج  وه�����و 
راق�س  م��ع  امل�شاهري  اأح��د  ي��ت��درب  حيث 

حمرف، قبل اأن يتم ت�شنيفه من قبل 
جلنة حتكيم.

موؤهل لرئا�سة الوزراء  - 10
   مع �شعف ترييزا ماي �شيا�شيا )يرى 
تقوم  اأنها  اأرب��ع  على  بريطانيني  ثالثة 
بعمل ���ش��ي��ئ(، ي�����ش��األ اجل��م��ي��ع: م��ن من 
بني املحافظني، ميكن اأن يخلفها؟ وقد 
����رح ا���ش��م ج��ريمي��ي ه���ان���ت: مل يخف  طمُ
اأب���داً طموحاته، وه��و واح��د من  الرجل 
اأكرث املوهوبني يف التلفزيون والراديو.. 
اأبحر  الأم���ريال  اب��ن  لزمالئه،  بالن�شبة 

دون �شك باجتاه 10 داوننغ �شريت.

عن لونوفال اوب�سرفاتور

عينه على خالفة ترييزا ماي:

املفاتيح الع�ضرة ملعرفة وزير اخلارجية الربيطاين

- رغم تعدد زلته مر�ضح 
للجلو�س على كر�ضي 

رئا�ضة الوزراء 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

   يبدو اإن الوزير الربيطاين اجلديد لل�سوؤون اخلارجية, الذي 
ل�سان  زالت  بارتكاب  واملعروف  الربيك�سيت,  ايد  ثم  ناه�ض 
وال�سيا�سيني  املالحظني  عديد  ح�سب  موؤهل  اخرى,  و�سقطات 

للجلو�ض على كر�سي رئي�سة الوزراء ترييزا ماي.
من  يجعل  الــذي  عن  معرفتها  يجب  معلومات  ع�سر  وهــذه     

الرق�ض هوايته املف�سلة:
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عربي ودويل

العمل االجتماعي اخت�سا�سها معار�ستها تخفف من فظاظة زوجها

هل هي خطة ات�سالية متعمدة؟الثنائي اوباما كانا اكرث توافقا وتكامال

- ميالنيا اأكرث ليربالية 
يف الق�ضايا املجتمعية 
والجتماعية باملعنى 

الأو�ضع من زوجها

- يطرح هذا التعار�س املتكرر للثنائي 
ترامب عددا من ال�ضئلة

- ال يوظف البيت الأبي�س هذه الختالفات يف اإطار 
من التوا�ضل ال�ضيا�ضي بهدف تلطيف �ضورة ترامب؟

- اإذا كانت خطة ات�ضالية متعّمدة، فاإن 
عائداتها كبرية لرتامب

- ل اأحد يرى م�ضتقبال �ضيا�ضيا مليالنيا ترامب 
والهو�س مبي�ضال اأوباما ظهر يف نهاية الولية الثانية

•• الفجر – خرية ال�صيباين

العلن  يف  ترامب  ميالنيا  تظهر  مل   ,2018 يونيو  يف 

طيلة 24 يوًما. وملّا عادت, كانت ترتدي �سرتة نق�ض 
عليها “ هذا االأمر حقا ال يهمني. ماذا عنكم اأنتم؟”.  
ويف وقت �سابق, كانت ال�سيدة االأوىل قد اأ�سارت اإىل 

املهاجرة  العائالت  ف�سل  قــرار  على  توافق  ال  اأنها 
عند و�سولها, رغم انه اجراء اقره زوجها ال�سهري.. 
واأخريًا ولي�ض اآخرًا, �ستم زوجها, على تويرت, العب 

يف  مدر�سة  اأن�ساأ  الــذي  جيم�ض  ليربون  ال�سلة  كرة 
والية اأوهايو, لتعلن ميالنيا على الفور دعمها للنجم, 

وعن ا�ستعدادها لزيارة تلك املدر�سة.

اأكرث �سعبية من الرئي�ض نف�سه:

ا�ضهار ميالنيا خالفاتها مع زوجها: يخدم ترامب...!

   اأكرث �شعبية من الرئي�س نف�شه، توؤكد ال�شيدة 
ويطرح  متزايد.  ب�شكل  ذاتها  المريكية  الأوىل 
هذا التعار�س املتكرر للثنائي ترامب اأ�شئلة: ملاذا 
كورننت  �شي�شاعدنا  الخ��ت��الف��ات؟  ه��ذه  اظ��ه��ار 
ال�شيا�شة  يف  واملتخ�ش�س  التاريخ  اأ�شتاذ  �شيلني، 
اأج��راه رومان  الأمريكية، يف ه��ذا احل��وار ال��ذي 

بيزول، على اأن نرى بو�شوح اأكرب:
  *يظهر دونالد وميالنيا ترامب ب�شكل متزايد 
ت��ن��اق�����ش��ات��ه��م��ا.. ك��ي��ف حت��ل��ل م���ا ي��ج��ري داخل 

الزوجني الرئا�شيني؟
الأ�شياء.  لروؤية  خمتلفتان  طريقتان  هناك   -   
اإن  ي��ق��ول  اأن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن  الأوىل:  الفر�شية 
ميالنيا  ب��ني  حقيقياً  �شيا�شياً  اخ��ت��الف��اً  ه��ن��اك 
ترامب وزوجها، ولن ن�شتغرب ذلك، فلي�س لهما 
ونحن  ال��خ...  والعمر،  واخللفية،  امل�شرية  نف�س 
نعلم، عالوة على ذلك، اأنها مل تكن ترغب يف اأن 
يخو�س زوجها �شباق الرئا�شة، ومل ت�شكن البيت 
الأبي�س خالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل من وليته، 

وقد عرفنا �شيدات اأول اأكرث حما�شة. 
1976، هناك تق�شيم  ع��ام  ف��ورد،     منذ بيتي 
ل������الأدوار: ي��ق��وم ال��رئ��ي�����س ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ة، وتختار 
ال�شيدة الأوىل عماًل اجتماعياً. بالن�شبة لبيتي 
بالن�شبة  الإدم������ان،  امل��ع��رك��ة ���ش��د  ك��ان��ت  ف����ورد، 

واختارت  ال�����ش��م��ن��ة،  م��ك��اف��ح��ة  اأوب����ام����ا،  ملي�شيل 
وهي  املدر�شي.  التحر�س  �شد  املعركة  ميالنيا، 
املجتمعية  الق�شايا  يف  ليربالية  اأك��رث  بالتايل 

والجتماعية باملعنى الأو�شع من زوجها.
الوليات  امل��راق��ب��ني يف  م���ن  ال��ع��دي��د    *ي�����ش��ري 

املتحدة اإىل ا�شراتيجية توا�شل ماذا تظنون؟
�شخ�شياً  والتي  الثانية،  الفر�شية  هي  هذه   -   
اأن��ح��از ل��ه��ا اأك����رث، لأن��ه��ا ت��خ��دم ت��رام��ب، ب��ل هو 
من  �شيئ”.  ات�����ش��ال   - ج��ي��د  “ات�شال  ت���وزي���ع 
ال�شر�س،  باأ�شلوبه  ترامب  دون��ال��د  هناك  جهة، 
الأخ��رى، هذه  املتعّمد. من اجلهة  والنق�شامي 

الختالفات ال�شغرية مليالنيا ترامب.
متثل  فاإنها  للغاية،  �شئياًل  تبقى  ان��ه��ا  وم��ع     
�شورة  من  وتخّفف  اجلمهور،  نظر  يف  اختالًفا 
دونالد ترامب. ولكن، يف كل الأح��وال، ل وجود 
لأي اختالف حقيقي. ولو وجدت حقاً، لغادرت! 
الختالفات،  يف  ن��ب��ال��غ  األ  ينبغي  اأن����ه  اأع��ت��ق��د 
ويجب اأن ن�شاأل اأنف�شنا اإذا ما كان البيت الأبي�س 
التوا�شل  م���ن  اإط�����ار  يف  وي�����ش��ت��غ��ل��ه��ا،  ي��وظ��ف��ه��ا 
ال�شيا�شي، لأن ذلك يخدم ب�شكل اأ�شا�شي تلطيف 

�شورة ترامب.
املراقبني يف اخل���ارج يف ميالنيا    *ي��رى بع�س 
ترامب �شخ�شية اأكرث قبول ورئا�شية.. هل هذا 

هو احلال اأي�شا من اجلانب الأمريكي؟
   - ل، لأنه بالن�شبة لل�شحايف الأمريكي، تبقى 
لديها  �شيا�شية..  غري  �شخ�شية  الأوىل  ال�شيدة 
البيت الأبي�س، لكنها بحكم  ديوان، ومكاتب يف 
ال��ت��ع��ري��ف، ل ت��ت��دخ��ل يف ال�����ش��ي��ا���ش��ة. ان��ه��ا هنا 

لتمُجّمع، وهذا جزء من وظيفتها.
    وبطريقة ما، تقوم ميالنيا بهذه املهمة، ال 
اأنه  بحيث  للغاية،  وح��اد  انق�شامي،  زوج��ه��ا  اأن 
اىل  بها  الهتمام  ويعود  املعتاد.  اأك��رث من  يربز 

اأنه يجب اأن يكون لها تاأثري يف احلياة اخلا�شة 
عليه. 

تقريبا  ال��ت��ي جعلت  الإع����الم،  و���ش��ائ��ل  بع�س     
اأكرث  التحريري،  خطها  ترامب  مناه�شة  من 
ال�شحف  ج��ان��ب  م��ن  ول��ك��ن  مبيالنيا،  اهتماما 
الكربى، مثل “نيويورك تاميز” اأو “وا�شنطن 
بو�شت”، فاإنها لي�شت مو�شوًعا. ما زلنا يف بداية 
الرئا�شة ول اأحد يرى م�شتقبال �شيا�شيا مليالنيا 
نتذكر  اأن  ي��ج��ب  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  يف  ت���رام���ب 
نهاية  يف  ظهر  اأوباما”  مبي�شال  “الهو�س  اأن 

الولية الثانية.
  *هل وجدنا نف�س الدور عند مي�شيل اأوباما؟

  - عندما كانت مي�شيل اأوباما تظهر يف الربامج 
للمراأة  ك��ث��ريا  “تتحدث”  ك��ان��ت  التلفزيونية، 
البي�شاء من ال�شواحي، املحافظة، والتي ت�شّوت 
عادة للجمهوريني ... وتثري مو�شوعات مت�ّشها، 
الأطفال.  وتعليم  ال����وزن  زي����ادة  مكافحة  م��ث��ل 
وب��ه��ذه امل��وا���ش��ي��ع م��ن احل��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة، ب���داأت 
حوارا مع اأمريكا التي كان باراك اأوباما يواجه 
ن��ع��رث حينها  وك��ن��ا  م��ع��ه��ا،  ال��ت��وا���ش��ل  م�شكلة يف 
على ذاك ال�شكل من توافق الآراء، غري انه من 
املثري لالهتمام، اأن نرى كيف اأ�شبحت، يف نهاية 
الولية الثانية، اأكرث اإثارة لالنق�شام. ومبوقفها 
من هيالري كلينتون، بداأنا نعتقد اأنه ميكن اأن 
اأي�شا )اإىل الرئا�شة، املحرر(، ولكن قبل  تذهب 
ذلك، كانت اأكرث �شعبية من زوجها لدى مع�شكر 

اجلمهوريني.
  *هل هذا التوا�شل ب�شوتني قابل للحياة على 

املدى الطويل ل�شاكني البيت الأبي�س؟
الذي  ال��ت��ح��دي  يتمثل  احل����ايل،  ال��وق��ت  - يف    
اإىل  الختالفات  تتحول  األ  يف  ترامب  يواجهه 

انهيار الزيجة ذاتها، وهذا مل يحدث يف الوليات 
املتحدة حتى الآن.. ويف هذه احلالة، نعم، ميكن 
متعّمدة،  ات�شالية  خطة  كانت  واإذا  ي�شتمر.  اأن 
هي:  والر�شالة  ل��رام��ب،  كبرية  عائداتها  ف��اإن 
اح�شا�شا  اأك��رث  باأ�شخا�س  حماط  اإن��ه  “انظروا، 
كانت  اإذا  ام��ا  ثنيه”.  ق��ادري��ن على  منه، ورمب��ا 
الختالفات حقا عالمة على ال�شتياء، فاإن عدم 

تركه يعني اأن ادارته ل تزال ممكنة.
اإيفانكا ترامب،  اأ���ش��ارت    * يف الأي���ام الخ���رية، 
ل  املوقف،  يف  اختالف  اإىل  اي�شا  الرئي�س،  ابنة 
والدها  و�شفها  التي  الع��الم  و�شائل  �شيما من 
ا�شراتيجية  فر�شية  يف  ال�شعب”.  “اأعداء  ب��� 

التوا�شل، األ يبالغ هنا؟
الن�شفية!  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  ن��ق��رب  ن��ح��ن   -   
يفرون  اأنهم  يبدو  الذين  احلا�شمون  الناخبون 
الطبقة  من  البي�س  الناخبات  هم  ترامب،  من 
 – ال��دور  وابنته هذا  واإعطاء زوجته  الو�شطى. 
علينا ال نبالغ يف قيمته - ل ي�شّر للو�شول اإىل 

هوؤلء الناخبني.
اأن يهدئ  ن��ت��وق��ع  اأن    *م���ن ج��ه��ت��ه، ه��ل مي��ك��ن 

النتخابات  بعد  احل��اد  خطابه  ت��رام��ب  دون��ال��د 
الن�شفية؟

  - انه حام�شه النووي ال�شيا�شي. هناك قاعدة 
يكون  اأن  ال�شعب  ينتظر  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  يف 
الرئي�س اجلديد نقي�شا للرئي�س ال�شابق، خا�شة 
ي�شتجيب  وت��رام��ب  بال�شخ�شية..  يتعلق  فيما 

متاما لهذا التوقع.
   كان لأوباما خطة ات�شالية �شيا�شية بارعة، ومل 
يكن هناك اأي �شيء يتجاوز حدوده، كانت دائما 
ال�شورة ال�شحيحة، وكان مثاليا يف التوافق، من 
خالل بع�س جوانب �شيا�شته، وترامب هو عك�س 
ذلك متاما.    لقد انخرط يف ال�شيا�شة قائال: 
“�شاأقول اأ�شياء ل اأحد يجروؤ على قولها!«، وهذا 
ال��ذي��ن ي�شعرون  الأم��ري��ك��ي��ني  الكثري م��ن  م�����ّس 
ترامب على هذا  �شي�شتمر  باأنهم غري ممثلني. 
اخلط لأنه مت انتخابه لهذا، واإذا توقف، مل يعد 
ترامب.. انه حمكوم عليه اأبن يكون مكروها من 
جانب من اجلماهري، ويعبده ال�شّق الآخر.. انه 

ل يرك اأي �شخ�س غري مبال.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

هـــذا االأمـــر 
ــــــا ال  ــــــق ح
ماذا  يهمني 
عنكم اأنتم؟

اإيطاليا ترف�س ا�ضتقبال �ضفينة مهاجرين 
•• على منت اأكواريو�س-رويرتز:

قالت اإيطاليا ام�س اإنها لن ت�شمح بر�شو ال�شفينة اأكواريو�س 
التابعة ملنظمة اإن�شانية وعلى متنها 141 مهاجرا اأنقذتهم 
اأو  بريطانيا  وحثت  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  ليبيا  �شواحل  قبالة 

حلفاء اآخرين بالحتاد الأوروبي على ا�شتقبالهم.
اإي.اأو.اإ��������س  اأك���واري���و����س، ال��ت��ي ت��دي��ره��ا منظمتا  وان��ت�����ش��ل��ت 
ميديريني الفرن�شية الأملانية واأطباء بال حدود، املهاجرين 
بني  ال��دول��ي��ة  امل��ي��اه  يف  حاليا  وه��ي  منف�شلتني  عمليتني  يف 

اإيطاليا ومالطا.
يونيو  يف  البحر  يف  اأي���ام  ت�شعة  اأم�����ش��ت  ق��د  ال�شفينة  ك��ان��ت 

حزيران بعدما تولت احلكومة الإيطالية اجلديدة ال�شلطة 
مب�شاعدة  اإياها  متهمة  الإنقاذ  �شفن  اأم��ام  موانئها  واأغلقت 

مهربي الب�شر وهو ما تنفيه املنظمات الإن�شانية.
توير  على  �شالفيني  ماتيو  اليميني  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 

“بو�شعها الذهاب حيثما �شاءت، 
لكن لي�س اإيطاليا!” واقرح فرن�شا اأو اأملانيا اأو بريطانيا اأو 

مالطا كوجهات لها.
وقال وزير النقل دانيلو تونينيلي الذي ي�شرف على املوانئ 
وهو  علمه،  ال�شفينة  ترفع  ال��ذي  البلد  اإن  ال�شواحل  وخفر 

جبل طارق، ينبغي اأن يتحمل امل�شوؤولية.
للمملكة  ينبغي  احل���ايل،  ال��وق��ت  “يف  ت��وي��ر  على  واأ���ش��اف 

املتحدة حتمل م�شوؤوليتها لتاأمني من تقطعت بهم ال�شبل«.
اخلارجية  وزارة  م���ن  ت��ع��ل��ي��ق  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ي��ت�����ش��ن  ومل 

الربيطانية.
ات�شال  على  اإنها  الأوروب��ي��ة  املفو�شية  با�شم  متحدث  وق��ال 
بعدد من دول الحت��اد وحت��اول امل�شاعدة يف ت�شوية احلادث 

املتعلق باأكواريو�س.
عمليات  تن�شيق  مركز  اإن  الإن��رن��ت  على  ال�شفينة  وق��ال��ت 
ت��ك��ون حمل  ل��ن  اأن��ه��ا  ال�شبت  ي��وم  اأبلغها  الإن��ق��اذ يف مالطا 

ترحيب.
 ومل يت�شن احل�شول على تعليق من متحدث با�شم حكومة 

مالطا.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  14  اأغ�شط�س 2018 العدد 12403

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شه جراند كابيتال لالملنيوم والزجاج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2105063 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شه جراند كابيتال لالملنيوم والزجاج ذ.م.م
GRAND CAPITAL ALUMINIUM AND GLASS WORKSHOP LLC

 اىل/جراند كابيتال لالملنيوم والزجاج ذ.م.م
GRAND CAPITAL ALUMINIUM AND GLASS LLC

علي  ال�شيد   4A قطعة   - العجييز  حو�س  العني  �شناعية  العني  عنوان/من  تعديل 
�شيف عبدالرحمن علي النا�شري واخرون اىل العني املنطقة ال�شناعية بطحاء احلائر 

178292 178292 ال�شيد فالح �شايع حمود واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات اللواح الزجاجية )4330014(
تعديل ن�شاط/حذف ور�شة لركيبات الملنيوم والزجاج )2592011.2(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برق املحا�شر للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2139783 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/برق املحا�شر للمقاولت العامة

BARQ ALMAHADER GENERAL CONTRACTING
 اىل/بولريو لل�شيانة العامه

BOLERO GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/Building Name من  اىل 183896

مبارك  م�شباح  مبارك  �شهيل  ال�شيد  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
واخرين اىل �شليويح مطر �شيف حمدان املن�شوري

تعديل عنوان/UNIT TYPE من Floor اىل
تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�شت بايك لتجارة قطع 

  CN غيار الدراجات النارية رخ�شة رقم:1744597 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.9 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ب�شت بايك لتجارة قطع غيار الدراجات النارية

BEST BIKE FOR MOTOR BIKE PARTS TRADING

 اىل/ب�شت بايك لتجارة الدراجات النارية وقطع غيارها
BEST BIKE FOR MOTRO BIKE & SPARE PARTS TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة الدراجات النارية )4540101(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي�س كرمي �شبون

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2531876 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/اي�س كرمي �شبون
ICE CREAM SPOON

اىل/زوربا للوجبات اخلفيفه
ZORBA SNAKS

)�شيارة  ابوظبي  تاجر   - و�شاخنة  باردة  امل�شروبات  بيع  ن�شاط/ا�شافة  تعديل 
متنقلة( )5630004.2(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الوجبات اخلفيفة - تاجر ابوظبي )�شيارة متنقلة( )5610003.2(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

حممد ال�شاوي للتعهدات ال�شحية وال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1134781 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14

تنويه
بال�شارة اىل العالن ال�شادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12388 بتاريخ 2018/07/28 
بخ�شو�س الرخ�شة التجارية )CN-2399067( بال�شم التجاري: يونيفورم �شتايل 

خلياطة البدل واملالب�س الرجالية ذ.م.م فرع ابوظبي.
تنوه دائرة التنمية القت�شادية بت�شحيح العالن امل�شار اليه:

تعديل �شكل قانوين/من فرع اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
بال�شافة اىل التعديالت ال�شابقة

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2227  جتاري جزئي              
القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - للمقاولت  الفي�شلية   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بيومرك كوربوري�س - م م ح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 60.444 درهم مع الفائدة بواقع 
12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام الوفاء والزامه الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/9/19   ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/6718  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- بن �شقر لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  اأن املدعي/ امري ال�شالم روح المني - قد  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )51201 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB182844134AE( ال�����ش��ك��وى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف   وال��ر���ش��وم  دره����م( 
وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/20 ال�شاعة 9.30 �شباحا  بالقاعة 
Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1921   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- عرفان اقبال بوري  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/لينكور اإنريجي تريدينغ - م د م �س وميثله / مي�شال 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  �شلهوب   اأم���ادو 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )168322845( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
 15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12403 بتاريخ 2018/8/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1648   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- درمتان جي اأم بي اأت�س  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ديفي لليخوت - �س ذ م م وميثله / مي�شال 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  �شلهوب  قد  اأم��ادو 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )270531( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد املدعو / مرمي حممد الزيتاوى ، �شوريا   اجلن�شية 

- جواز �شفره رقم )9020117( من يجده عليه 

الت�شال بتليفون رقم  0504467688

عبدالوحيد فقدان جواز �ضفر امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، ���ش��ك��ن��در  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)6176051( -يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
امل�����دع�����و / لدي���ل���ني  ف���ق���د 
مادرياجا بريولو ، الفلبني   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1056294ec( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0527140755

فقدان جواز �ضفر
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الفجر الريا�ضي

ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال���ع���رب���ي  ح��ق��ق الحت������اد 
����ش���ع���ود ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز امل����ع����ال، م���ك���ا����ش���ب ك���ب���رية يف 
الدويل  ل��الحت��اد  الرئا�شي  للمجل�س  ال��ث��اين  الجتماع 
الرومانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  اأخ�����ريا  ع��ق��د  للعبة والذي 
اعتماد  الفنية  امل��ك��ا���ش��ب  م��ق��دم��ة  يف  بوخار�شت وياأتي 
يف  للعب  ال��ع��رب��ي��ة  �شعود الفائز والفائزة بالبطولة 
وال�شيدات ،  العامل لل�شطرجن للرجال  بطولتي كاأ�س 
كبري GM   ب�شكل  دويل  اأ�شتاذ  لقب  على  واحل�شول 
ا�شتيفاء  وال�شيدات WGM . بعد  مبا�شر للرجال 

معيار الت�شنيف. 
ك���م���ا مت اع����ت����م����اد ح�������ش���ول ال���ف���ائ���ز ب���امل���رك���ز ال���ث���اين 
وال��ث��ال��ث يف ب���ط���ولت ال���ع���رب ع��ل��ى ل��ق��ب اأ���ش��ت��اذ دويل 
وال�شيدات  ال���رج���ال  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق  م���ا  وه����و 
 ط��ب��ق��ا ل��ل��م��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى الأل���ق���اب. 
وتاأتي هذه القرارات التي متثل نقلة نوعية لل�شطرجن 
عبدالعزيز  ب����ن  ����ش���ع���ود  ال�����ش��ي��خ  ت�����ويل  ب���ع���د  ال���ع���رب���ي 
امل�شتمرة  ال��ع��رب��ي وحت���رك���ات���ه  رئ��ا���ش��ة الحت�����اد  امل��ع��ال 
املن�شب. ت���ول���ي���ه  م����ن  امل���ا����ش���ي���ة  ال�������ش���ه���ور  م������دار   ع���ل���ى 
األ�����ي�����ة تطبيق  و�����ش����ع  ال����ع����رب����ي ،  الحت���������اد  وي���ن���ت���ظ���ر 
ال����ق����رارات اجل����دي����د ل����الحت����اد ال�������دويل وذل������ك خالل 
العرب  املقبلة، اهمها بطولة  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���ط���ولت 
الفردية للرجال وال�شيدات التي �شت�شت�شيفها الإمارات 
دي�شمرب   7 اإىل  ن���وف���م���رب   28 م����ن  ال����ف����رة  خ�����الل 
هام�شها  على  �شت�شهد  التي  البطولة  وه��ي   ،2018
واجتماع  العربي  ل��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 
للحكام. م���ت���ق���دم���ة  ودورة  ال���ع���م���وم���ي���ة   اجل���م���ع���ي���ة 
واأعرب ال�شيخ �شعود بن عبدالعزيز املعال رئي�س الحتاد 
كبريا  منعطفا  متثل  التي  ال��ق��رارات  بهذه  �شعادته  عن 
يف اجتاه تطوير ال�شطرجن العربي، وقال: بذلنا جهود 
هناكمخاطبات  وك��ان��ت  اللعبة  تطوير  اأج��ل  م��ن  كبرية 
ت��ك��ون البطولت  اأن  اأج����ل  ال����دويل م��ن  ل���دى الحت����اد 
لبطولت  توؤهل  القارية  البطولت  مثل  مثلها  العربية 
العامل واأي�شا احل�شول على األقاب دولية، حيث يح�شل 
بطل العرب على لقب اأ�شتاذ دويل كبري GM والثاين 

IM والثالث يف الرتيب يح�شالن على لقب اأ�شتاذ دويل
بالرجال وال�شيدات وبالتايل  يتعلق  ال��ذي  الأم��ر  وه��و 

هذه اخلطوة �شيكون لها مردود كبري على اللعبة عربيا 
من خالل تو�شيع القاعدة وحتفيز الالعبني والالعبات 

على الدخول يف مناف�شات قوية يف كل البطولت بجانب 
اأن القرار �شريفع من اأعداد امل�شاركني يف كل البطولت 
�شواء على م�شتوى الأندية اأو املنتخبات، كما يدفعنا ملزيد 
من التطوير يف البطولت خالل ال�شنوات املقبل ونوؤكد 
البناي  اإب��راه��ي��م  الأخ  ب���داأه  مل��ا  ا�شتكمال  ي��اأت��ي  ذل��ك  ان 
الرئي�س ال�شابق لالحتاد العربي واخوانه اأع�شاء اللجنة 
ال�شابقني والأمانةالعامة لالحتاد ممثلة يف  التنفيذية 
 الأخ احمد خليفه الأمني العام ال�شابق لالحتاد العربي.
اإىل  ال����ع����رب����ي ال���������ش����ك����ر  الحت�������������اد  ووج������ه رئ������ي�������������س 
ماكروبول�س رئي�س الحتاد الدويل لل�شطرجن بالوكالة 
التجاوب  لالحتاد الدويل على  واإىل املجل�س الرئا�شي 
ال���ذي ميثل ج��زء مهم من  ال��ع��رب��ي  يف طلبات الحت���اد 
جميع  اإىل  ال�شكر  وج��ه  كما  ال���دويل،  منظومة الحتاد 
�شيكون  اخلطوة  وقال:” ه��ذه  العربي  الحت��اد  اأع�شاء 
والإداري  الفني  امل�شتوى  على  للعبة  كبري  م���ردود  لها 
اأجل  م��ن  اك��رب  خ��ط��وات  اأن نخطو  ون��اأم��ل  والتنظيمي، 
العامليني. الأبطال  مل�شتوى  العرب  بالالعبني   الو�شول 
الحتاد  رئي�س  خ�شر ال�شفاريني نائب  �شامي  و وجه 
ال��ع��رب��ي ل��ل�����ش��ط��رجن رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة بالحتاد 
رئي�س  املعال  عبدالعزيز  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  اإىل  ال�شكر 
الحت����اد ع��ل��ى ك��ل م��ا ق���ام ب��ه م��ن ج��ه��د ط���وال ال�شهور 
�شت�شعد  التي  ال��ق��رارات  ه��ذه  اأجل اعتماد  من  املا�شية 
يكون  ول��ن  العاملية ،  م�شاف  اإىل  ال��ع��رب��ي  بال�شطرجن 
ملجل�س  �شيكون  بل  فقط  والالعبات  لالعبني  التحفيز 
جديدة  مرحلة  اإىل  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن  الحت���اد  اإدارة 
اأن مثل هذه القرارات تك�شف  العاملي كما  امل�شتوى  على 
 مدى العالقات القوية بني الحتادين العربي والدويل.
ال����ع����ام لالحتاد  الأم��������ني  ال�������ش���ام�������ش���ي  ون���وه  ح�������ش���ني 
العربي بان الأمانة العامة �شتخاطب الحتادات الوطنية 
بكل هذه القرارات ، وننتظر بدء التطبيق لقرار الحتاد 
اأول  التي �شت�شهد �شعود  الدويل لرنى اأوىل البطولت 
لعب عربي لكاأ�س العامل من البطولت العربية واأي�شا 
الألقاب  �شيح�شدون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب  ال��الع��ب��ني  اأوائ����ل 

الدولية من هذه البطولت.

واحتاد  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  وق��ع 
تعاون  اتفاقية  للكاراتيه  الإم����ارات 
اخلام�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
العامل  ب���ط���ول���ة  م����ن  وال���ع�������ش���ري���ن 
“جممع  يف   2020 ل���ل���ك���ارات���ي���ه 

حمدان الريا�شي” بدبي.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحفي 
ال�����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر جم��ل�����س دبي 
 13 الث��ن��ني  اأم�����س  ظهر  الريا�شي 
خالله  وحت���دث   2018 اأغ�شط�س 
����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د ح������ارب اأم������ني عام 
و�شعادة  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  جم��ل�����س 
الحتاد  رئ��ي�����س  �شبينو�س  اأن��ت��ون��ي��و 
ال����دويل ل��ل��ك��ارات��ي��ه، و���ش��ع��ادة نا�شر 
احتاد  رئي�س  ال��رزوق��ي  ع��ب��دال��رزاق 

الإمارات للكاراتيه.
ك��م��ا ح�����ش��ر ت��وق��ي��ع الت���ف���اق���ي���ة د. 
اإب��راه��ي��م ال��ق��ن��ا���س رئ��ي�����س الحت���اد 
اآ�شيا والحتاد  العربي واحت��اد غرب 
اأمان  ونا�شر  للكاراتيه،  ال�شعودي 
اأمني عام جمل�س  اآل رحمة م�شاعد 
دبي الريا�شي، وعدد من امل�شوؤولني 
يف جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ش��ي واحت���اد 
الإمارات للكاراتيه والحتاد الدويل 
للكاراتيه. ورحب �شعادة �شعيد حارب 
الريا�شي  دب���ي  ع���ام جم��ل�����س  اأم����ني 
وبرئي�س  ال����دويل  الحت����اد  برئي�س 
واأع�شاء  للكاراتيه  الإم���ارات  احت��اد 
باأن  “نفخر  وق��ال:  اإدارت���ه،  جمل�س 
نتعاون مع احتاد الإمارات للكاراتيه 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  ل���ت���ك���ون 
املتحدة هي اأول دولة ت�شت�شيف هذا 
التعاون  جمل�س  دول  ب��ني  احل���دث 
اخلليجي وثاين دولة عربية بعد ان 
ا�شت�شافته م�شر عام 1988، وهذا 
ل��ي�����س غ��ري��ًب��ا ع��ل��ى دول����ة الإم�����ارات 
الأوىل  ت��ك��ون  ب���اأن  املتحدة  العربية 
يف كل �شيء، كما اأن ريا�شات الفنون 
ك��ب��ري يف  ب��اه��ت��م��ام  القتالية حت��ظ��ى 
اأع��داد كبرية  الدولة، وي�شارك فيها 
ريا�شة  الأع��م��ار، متثل  من خمتلف 
كونها  ك���ب���رية  اأه���م���ي���ة  ال���ك���ارات���ي���ه 

اأن تلهم عدد  اأوملبية، وناأمل  ريا�شة 
من �شباب و�شابات الوطن ملمار�شتها 
التمثيل  اإىل  و�شوًل  فيها  والتطور 
امل�شرف للدولة يف البطولت العاملية 

والدورات الأوملبية«.
“�شتكون  ح�����ارب:  ���ش��ع��ي��د  واأ�����ش����اف 
العامل  بطولة  من   25 ال���  الن�شخة 
اأجندة  اإىل  مميزة  اإ�شافة  للكاراتيه 
التي  ال�شنوية  الريا�شية  الفعاليات 
عن  ت��زي��د  وال��ت��ي  دب���ي  ت�شت�شيفها 
400 فعالية يف العام تتنوع ما بني 
الرب والبحر واجلو، كما اأن البطولة 
تنظيم  وق���ت  يف  ت��اأت��ي  ب��اأن��ه��ا  تتميز 
اأن  رائ���ع  اأم���ر  وه��و   ،2020 اإك�شبو 
يجتمع حدثني عامليني يف ذات الوقت 
البطولة  حتظى  اأن  واأت��وق��ع  ب��دب��ي، 
من  اجل��م��ه��ور  م��ن  الآلف  مبتابعة 
اأنحاء  كافة  من  والعار�شني  ال��زوار 
دبي  يف  �شيتواجدون  ال��ذي��ن  ال��ع��امل 

حل�شور اإك�شبو 2020«.
كل  ندعم  “نحن  ح��ارب:  وا�شتكمل 
اجلهود لن�شر هذه الريا�شة وتوفري 
�شبل النجاح لبطولتها بالتعاون مع 
�شت�شاهم  للكاراتيه،  الإم��ارات  احتاد 
يف تعزيز التنوع الذي يحر�س عليه 

ومنظمي  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
الفر�شة  اأجل توفري  الفعاليات من 
ل��ع�����ش��ان ال��ري��ا���ش��ة ول��ل��ج��م��ه��ور من 
اإىل  ت�شل  التي  اجلن�شيات  خمتلف 
ملتابعة  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م���ن  اأك�����رث 

بطولت ريا�شية خمتلفة«.
واخ���ت���ت���م اأم������ني ع�����ام جم��ل�����س دبي 
يف  البطولة  تنظيم  “اإن  الريا�شي: 
جممع حمدان الريا�شي �شيزيد من 
املتناف�شني  و�شيلهم  املناف�شات  روعة 
ل��ت��ق��دمي اأف�������ش���ل م���ا ل���دي���ه���م، كون 
املن�شاآت  اأجمل  بني  من  يعد  املجمع 
يتيح  وه����و  ال���ع���امل  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
للجمهور فر�شة ال�شتمتاع مبتابعة 
الت�شميم  خ����الل  م���ن  امل��ن��اف�����ش��ات 
���ا م���ن خالل  امل��م��ي��ز ل��ل��ق��اع��ة واأي�������شً
اجلودة،  فائقة  احلديثة  ال�شا�شات 
الريا�شيني  ا�شتمتاع  من  يزيد  كما 
يتناف�شون  وه��م  اأنف�شهم  امل�شاركني 
الت�شميم  جميلة  ريا�شية  �شالة  يف 
الريا�شية  امل��ن�����ش��اآت  اأي��ق��ون��ة  وت��ع��د 
���ش��ب��ق للعديد  ���ش��ع��ور  يف دب����ي، وه���و 
يف  �شواء  عا�شوه  اأن  الريا�شيني  من 
بطولت عاملية ال�شباحة اأو التن�س اأو 
والري�شة  الطائرة  الكرة  اأو  امل��ب��ارزة 

ال��ط��ائ��رة، وال��ع��دي��د م��ن البطولت 
التي مت تنظيمها يف هذا املجمع«.

�شبينو�س  اأن���ت���ون���ي���و  ����ش���ع���ادة  وق�����ال 
رئي�س الحتاد الدويل للكاراتيه: اأنا 
�شعيد باأن يتزامن تواجدي بالدولة 
الدويل  اجتماعات الحت��اد  حل�شور 
م��ع ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ب��ني جمل�س 
دب����ي ال��ري��ا���ش��ي واحت�����اد الإم������ارات 
بطولة  ل����ش���ت�������ش���اف���ة  ل���ل���ك���ارات���ي���ه 
اأن هذه  واأوؤك����د   ،2020 ال��ع��امل يف 
لها  و�شيكون  ج���ًدا  مهمة  البطولة 
ريا�شة  تاريخ  يف  اخلا�شة  ب�شمتها 
البطولة  ه��ذه  تعد  حيث  الكاراتيه، 
ف����ر�����ش����ة ل����ت����ق����دمي اأف���������ش����ل وج����ه 
داعًما  تكون  لكي  الكاراتيه  لريا�شة 
لتثبيت ريا�شة الكاراتيه يف برنامج 
املناف�شات الر�شمية لأوملبياد باري�س، 
اأكرث  فيها  ي�شارك  البطولة  اأن  كما 
من 1200 لعب ممثلني ل� 120 
اإىل  دولة من خمتلف قارات العامل 
جانب املئات من الإداري��ني واحلكام 
ونحن  امل�����ش��ج��ع��ني،  م����ن  والآلف 
واثقني باأن التعاون بني جمل�س دبي 
الريا�شي واحتاد الإمارات للكاراتيه 
عاملية  ب��ط��ول��ة  تنظيم  ع��ن  �شيثمر 

رائ��ع��ة ���ش��ت��رك اأث����ًرا ك��ب��رًيا خا�شة 
جممع  يف  ���ش��ت��ق��ام  امل��ن��اف�����ش��ات  واأن 
الذي  الريا�شي،  حمدان بن حممد 
�شابقة  مناف�شات  ا�شت�شاف  اأن  �شبق 
الإمكانيات  وقد ح�شرتها و�شاهدت 
الت�شميم  وروع����ة  امل�����ش��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
التي �شت�شفي جماًل على البطولة.

نا�شر  ����ش���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
احتاد  رئي�س  ال��رزوق��ي  ع��ب��دال��رزاق 
الروؤية  بف�شل  للكاراتيه:  الإم��ارات 
و�شلت  الر�شيدة  لقيادتنا  احلكيمة 
اأعلى  اإىل  الإم����ارات����ي����ة  ال���ري���ا����ش���ة 
املراتب يف خمتلف املحافل الدولية، 
علينا  �شهل  قادتنا  دع��م  اأن  �شك  ول 
م���ا حققناه،  ك���ل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ك��ث��ري 
للكاراتيه  الإم������ارات  احت���اد  وب��ا���ش��م 
والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  اأرف��ع 
را�شد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
رئي�س  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
قيادته  على  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 
ودعمه  الريا�شي  للقطاع  احلكيمة 
اأت��ق��دم بال�شكر  امل��ت��وا���ش��ل ل��ن��ا، ك��م��ا 
الطاير  مطر  �شعادة  اإىل  والتقدير 
الريا�شي،  دبي  رئي�س جمل�س  نائب 
واإىل �شعيد حارب اأمني عام جمل�س 
دبي الريا�شي على الدعم والتعاون 

وتوفري كل �شبل النجاح لالحتاد.
جمل�س  “يعترب  ال��رزوق��ي:  واأ�شاف 
عاملية  م��وؤ���ش�����ش��ة  ال���ري���ا����ش���ي  دب�����ي 
باأن�شطته الدولية التي ي�شارك فيها 
والفرق  ال�شخ�شيات  م��ن  ال��ع��دي��د 
يف  الح�����رايف  وبتنظيمه  ال��ع��امل��ي��ة، 
هذه  ج��اءت  ولقد  الفعاليات،  كافة 
من  بتوجيهات  ك��م��ب��ادرة  ال��ب��ط��ول��ة 
ال���ذي قدم  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س 
الكاملني  وامل�����ادي  امل��ع��ن��وي  ال���دع���م 
ال��ب��ط��ول��ة، و ل �شك  لإق���ام���ة ه���ذه 
اأن ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ال��ت��ي ���ش��ت��ق��ام يف 
2020 لتتزامن مع احلدث الأكرب 
هذا   2020 اك�شبو  وه��و  العامل  يف 
احل��دث العاملي ال��ذي �شيقام يف دبي 
للبطولة،  ال��ك��ث��ري  �شي�شيف  ال���ذي 

الكامل  ال����ن����ج����اح  ن���ت���وق���ع  ون����ح����ن 
نكون  ب��اأن  اإل  نر�شى  ول  للبطولة 

الأوائل«.
ملجل�س  :”كانت  ال����رزوق����ي  وخ���ت���م 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي روؤي����ة ب��ع��ي��دة املدى 
التفاقية  ه��ذه  توقيع  يتزامن  ب��اأن 

م���ع ت���واج���د ه���ذا ال��ك��م ال��ك��ب��ري من 
الريا�شية  وال�شخ�شيات  احل�شور 
ال���ع���امل���ي���ة ب����ال����دول����ة م�����ن روؤ������ش�����اء 
والعاملية  الآ����ش���ي���وي���ة  الحت���������ادات 
يتفاعلون مع احتاد الإمارات لو�شع 
بعيدة  روؤي���ة  يف  الأم���د  بعيدة  خطة 

التي  الريا�شية  القيادات  لأف�شلية 
اأو  ال��دويل  امل�شتوى  على  �شتتواجد 
الإمارات  احت��اد  ك��ان  لقد  الآ�شيوي، 
تواجًدا  الحت����ادات  اأك��رث  للكاراتيه 
الدولية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 

والآ�شيوية والعربية«.

بالتعاون  والثقافية  الجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية  نظمت 
مع جمل�س �شباب �شرطة عجمان وفرع الهالل الأحمر الإماراتي 
 «  run for fun بعجمان م�شاء اأم�س الأول �شباق “ماراثون
مل�شافة 3 كيلو مرات تزامنا مع اليوم العاملي لل�شباب 2018 . 
واأو�شحت منى �شقر املطرو�شي مدير عام جمعية عجمان للتنمية 
الجتماعية والثقافية يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإم��ارات “ وام “ 
اأن املاراثون الذي اأقيم على مم�شى ال�شفيا مب�شاركة 50 مت�شابقا 
دولة  بقيم  التعريف  اإىل  يهدف  والأطفال  والعوائل  ال�شباب  من 

الإمارات الأ�شيلة الداعمة لل�شباب والتي تركز على بناء الن�شان 
ومتكني ال�شباب اإ�شافة اىل مد ج�شور التوا�شل الإن�شاين واملعريف 
اإىل  ولفتت  وال��ع��امل.  الإم����ارات  �شباب  ب��ني  وال��ري��ا���ش��ي  والعلمي 
اأهمية تركيز التوعية على �شريحة ال�شباب من اأجل خلق جيل واع 
ومثقف مت�شلح بالعلم والقيم وفق مبادرات تعزز الثقة يف نفو�س 
�شبابنا واف�شاح املجال لتوليهم مهام يف خدمة املجتمع وغر�س روح 
بامل�شوؤولية  الح�شا�س  لتعميق  م�شوؤوليات  يف  وا�شراكهم  التطوع 
جتاه هذا الوطن مما يوؤدي اىل ايجاد اأجيال من ال�شباب حم�شنني 

اأمنيا واأخالقيا ي�شاهموا يف نه�شة ورقي الدولة اإىل جانب تنمية 
الثقة والتفاهم والحرام املتبادل بينهم ك�شباب وبني املوؤ�ش�شات 

املختلفة وبينهم وبني اأ�شرهم والبيئة املحيطة بهم.
املجتمعية  املوؤ�ش�شات  مع  وبالتعاون  اجلمعية  حر�س  اإىل  ونوهت 
الحمر  وال��ه��الل  عجمان  �شرطة  �شباب  جمل�س  مثل  املختلفة 
ن��وع من  ه��ذا احل���دث لإ���ش��اف��ة  الإم���ارات���ي بعجمان على تنظيم 
التناف�س واحلما�س لدى �شريحة ال�شباب تزامنا مع اليوم العاملي 

لل�شباب.

عجمــان للتنميــة الجتمــاعيـــة تنظــم ماراثونـــا 
مبنا�ضبــــة اليــوم العاملــي لل�ضبــــاب

بح�سور رئي�ض االحتاد الدويل للكاراتيه

جمل�س دبي الريا�ضي واحتاد الكاراتيه يوقعان اتفاقية تعاون لتنظيم مونديال 2020

دويل ال�سطرجن يعتمد قرارات جديدة

تاأهل بطل العرب لكاأ�س العامل وح�ضول الأوائل على األقاب دولية رفيعة امل�ضتوى

اأول رد فعل من فالفريدي بعد التتويج بال�ضوبر 
على  بالفوز  الإ�شباين  ال�شوبر  بلقب  فريقه  بتتويج  �شعادته  فالفريدي،  اإرن�شتو  لرب�شلونة،  الفني  املدير  اأب��دى 
“ابن بطوطة” مبدينة طنجة املغربية، بينما و�شف الفريق  اإ�شبيلية )2-1(، يف اللقاء الذي احت�شنه ملعب 
“املباراة كانت �شعبة  الأندل�شي ب�املناف�س ال�شعب. وذكر املدرب البا�شكي خالل املوؤمتر ال�شحايف عقب اللقاء: 
للغاية على فريقه، لأنه كان متاأخراً يف النتيجة، وا�شتطاع قلب النتيجة بعد ذلك، الأداء تطور كثرياً مبرور وقت 
على  اأثنى كثرياً  بينما  الفريقني”،  و�شهدت فر�س كثرية من  ب�”املمتعة  املباراة  اللقاء«. كما و�شف فالفريدي 
اجلانب الدفاعي الذي قدمه البالوغرانا. وخ�س مدرب اللفريق الكاتالوين الفرن�شي ال�شاب عثمان دميبيلي، 
�شاحب هدف النت�شار بت�شديدة قوية بعيدة املدى بالثناء. وقال يف هذا ال�شدد: “نعلق الكثري من الآمال على 
دميبلي، وباإمكانه تقدمي الكثري لنا، �شارك يف اجلانب الدفاعي، و�شجل هدفاً رائعاً«. وحول اإذا ما كان الفريق 
ي�شعى لإبرام مزيداً من ال�شفقات لتعوي�س رحيل “الر�شام” اأندري�س اإنيي�شتا لليابان، اأكد: “لن نتمكن اأباد من 
تعوي�س لعب بحجم اإنيي�شتا، هناك اإنيي�شتا واحد فقط، وهو الآن يف اليابان، اأنا ل اأفكر يف ال�شفقات الآن، اأركز 
فقط يف القائمة احلالية ويف املباراة املقبلة«. كما وجه فالفريدي �شكراً خا�شاً للجماهري املغربية التي �شاندت 

الفريق من املدرجات، موؤكدا اأنها كانت اأحد عوامل التتويج باللقب، كما اأبدى �شعادته بالتواجد يف املغرب.

ال�ضارقة الريا�ضي يتابع 
اآخر ال�ضتعدادات 
لكاأ�س اآ�ضيا 2019 

لإحدى  ال�شارقة  اإم��ارة  ل�شت�شافة  والتجهيزات  ال�شتعدادات  تتوا�شل 
جمموعات كاأ�س اآ�شيا 2019 حيث يتابع جمل�س ال�شارقة الريا�شي كل 
التجهيزات املتعلقة باحلدث الكبري يف مالعب نادي ال�شارقة الريا�شي.

و�شملت الأعمال يف املالعب كال من املن�شة الرئي�شية واإن�شاء مدرجني 
وتطوير  املقاعد  ع��دد  زي���ادة  م��ع  الإع���الم  و�شائل  ملمثلي  وم���درج  خا�س 
الرتيبات  وبع�س  التدريبات  مالعب  جاهزية  على  والوقوف  الإ�شاءة 

الأخرى ل�شمان توفري الراحة والبيئة املنا�شبة للجميع.
اأن  ال�شارقة  اآل ثاين رئي�س جمموعة  اأحمد بن عبداهلل  ال�شيخ  واأو�شح 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورع��اي��ة  بدعم  ممتاز  ب�شكل  مت�شي  الرتيبات 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
من منطلق الهتمام باحلدث الكبري وا�شت�شافة عدد من املباريات �شمن 

جمموعة ال�شارقة.
مي�شي  لها  التابعة  واملرافق  املالعب  تطوير  على  العمل  اأن  اإىل  ولفت 
وفق ماهو خمطط له خا�شة اأن اجلميع يف الإمارة البا�شمة متفاعل مع 
احلدث الكبري الذي يوؤكد قيمة وقدرة الإمارة البا�شمة على ا�شت�شافة 
الأحداث الريا�شية الكبرية وجناحها وتوؤكد على اأن جمموعة ال�شارقة 

يف كاأ�س اآ�شيا 2019 �شتخطف الأ�شواء.
�شواء  املرتقب  للحدث  اجلاهزية  قمة  �شتكون يف  ال�شارقة  اأن  اإىل  ون��وه 
يليق  مبا  الريا�شية  املن�شاآت  م�شتوى  على  اأو  الرتيبات  م�شتوى  على 
الريا�شية  الفعاليات  اأكرب  الكروية ودوره��ا يف تنظيم  الإم��ارات  ب�شمعة 
دائما متثل  ال�شارقة  اأن  على  تاأكيدا  �شيكون  التنظيم  اأن  اإىل  م�شريا   ..
منوذجا حقيقيا للتنظيم الباهر على م�شتوى بطولة كبرية مثل بطولة 
كاأ�س اآ�شيا التي متثل حمفال كبريا وجتمعا �شخما على م�شتوى القارة 
الآ�شيوية. بدوره اأكد �شعادة عي�شى هالل احلزامي الأمني العام ملجل�س 
مباريات  ل�شتقبال  التجهيزات  اأن  املجموعة  مدير  الريا�شي  ال�شارقة 
جيد  ب�شكل  ال��رت��ي��ب��ات  مت�شي  حيث  ك��ب��ريا  �شوطا  قطعت  املجموعة 
وجميع  اأبناءها  وي�شرف  لالإمارة  فخرا  ميثل  ال��ذي  احل��دث  لإ�شتقبال 
الريا�شيني والعاملني يف املجال الريا�شي ويعك�س �شورة ريا�شية راقية 
اأق�شى  الهمم وبذل  باأف�شل �شكل ويزيد من  التنظيم  عن قدرتها على 

اجلهود على الأ�شعدة كافة.
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تقف م�شابقة كاأ�س ديفي�س يف كرة امل�شرب على عتبة تعديالت 
تعود  التي  امل�شابقة  �شكل  للجدل قد تغري من  تاريخية مثرية 
اىل 118 عاما، �شتطرح على الت�شويت خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية لالحتاد الدويل للعبة هذا الأ�شبوع.
و�شي�شوت امل�شاركون يف اجلمعية العمومية ال�شنوية التي تنعقد 
على  اخلمي�س،  الأمريكية  فلوريدا  بولية  اأورلن��دو  مدينة  يف 
تعديالت �شاملة للم�شابقة، قدمها رئي�س الحتاد الدويل لكرة 

امل�شرب الأمريكي ديفيد هاغرتي.
وتت�شمن القراحات ح�شر اإقامة امل�شابقة يف مكان واحد ويف 
اأ�شابيع  على  متتد  كانت  بعدما  املو�شم،  نهاية  يف  واح��د  اأ�شبوع 
عدد  تقلي�س  ع��ن  ف�شال  م��ت��ع��ددة،  جغرافية  اأم��ك��ن��ة  يف  وت��ق��ام 
املجموعات املطلوبة للفوز باملباريات اىل جمموعتني من ثالث 
املواجهات بني  18 منتخبا، وتقلي�س  واقت�شارها على  ممكنة، 
املنتخبات اىل مباراتني يف الفردي ومباراة يف الزوجي، بدل من 
ال�شيغة  بح�شب  الزوجي  وم��ب��اراة يف  الفردي  مباريات يف  اأرب��ع 

احلالية.
وقال هاغرتي يف ت�شريح �شابق لوكالة فران�س بر�س، اأن امل�شابقة 
امل�شرب  ل��ك��رة  ال����دويل  الحت����اد  �شتمكن  اجل���دي���دة،  بال�شيغة 
والحتادات الوطنية الع�شاء من تعزيز التنمية العاملية للعبة 

يف ال�شنوات املقبلة.
مليارات  ثالثة  تبلغ  مالية  برعاية  املقرحة  ال�شيغة  وحتظى 
التي  لال�شتثمارات  “كوزمو�س”  جمموعة  من  اأمريكي  دولر 
اأ�ش�شها لعب كرة القدم الإ�شباين جريار بيكيه واملدعومة من 
امليلياردير الياباين هريو�شي ميكيتاين، والتي وقعت عقدا مع 

احتاد امل�شرب للرويج لل�شيغة اجلديدة للم�شابقة.
ال�شالحات  “�شتمكن  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ه��اغ��رت��ي  وق���ال 

املقرحة الحتاد الدويل لكرة امل�شرب والحتادات الوطنية من 
القيام مبا ل ت�شتطيع القيام به هيئة اأخرى، وهو تطوير اجليل 

اجلديد من الالعبني«.
التي  ديفي�س  ك��اأ���س  م�شابقة  امل��ق��رح��ة  ال���ش��الح��ات  و�شتمنح 
�شيفتها  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ف��وز   1900 ع���ام  انطلقت 
بو�شطن  يف  للكريكيت  ل��ون��غ��وود  ن���ادي  ملعب  ع��ل��ى  بريطانيا 

بولية ما�شات�شو�شت�س، �شكال جديدا.
ب�شيغتها  امل�����ش��اب��ق��ة  اأن  ال��وط��ن��ي��ة  الحت������ادات  روؤ����ش���اء  وي��ع��ب��ر 
�شالم،  الغراند  يف  خام�شة  بطولة  اإ�شافة  مبثابة  هي  اجلديدة 
الالعبني  اأف�شل  ج��ذب  اىل  امل�شافة  املالية  اجل��وائ��ز  و�شتوؤدي 

وحترير م�شاحة اأكرب يف روزنامة كرة امل�شرب.

ال اأن التعديالت املقرحة اأثارت يف املقابل اعرا�س العديد من 
اأبرز الالعبني الذين عرفتهم مالعب كرة امل�شرب.

رود ليفر  ال�شابقون،  ا�شراليا  واأجمع مدربو ولعبو منتخب 
وج���ون ن��ي��وك��وم��ب ولي���ت���ون ه��ي��وي��ت، ع��ل��ى ان��ت��ق��اد التعديالت 
امل��ت��وج خم�س م���رات ك��الع��ب يف  امل��ق��رح��ة. وو���ش��ف نيوكومب 
ديفي�س  كاأ�س  مل��وت  طبية  “و�شفة  باأنها  الق��راح��ات  امل�شابقة، 

التي نعرفها«.
واأ�شاف “عمر م�شابقة كاأ�س ديفي�س 118 �شنة وهي �شاهمت يف 
جعل كرة امل�شرب لعبة رائدة دوليا هي مهمة للعبة اىل درجة 
حتتم عدم جعلها حدثا اآخر يف الروزنامة ال�شنوية ل يحمل اأي 

معنى«.

حماولة  امل��ق��رح��ة  ال��ت��غ��ي��ريات  يف  ه��ي��وي��ت  راأى  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
لال�شتيالء على امل�شابقة من دون اأي اعتبار لتاريخها.

مناطق  من  مماثلة  تعليقات  الأ�شرالية  الن��ت��ق��ادات  وعك�شت 
اأخرى.

بلقب بطولة رولن  املتوج كالعب  ن��واه  يانيك  الفرن�شي  وق��ال 
غارو�س 1983 والذي قاد فريق بالده اىل لقب كاأ�س ديفي�س 
العام املا�شي على ح�شاب بلجيكا، اأن التغيريات املقرحة �شتوؤدي 

اىل الق�شاء على امل�شابقة.
“نهاية  اأن الطروحات متثل  “توير”،  وقال عرب ح�شابه على 
ال�����روح التاريخية  ب��ب��ي��ع  امل���ح���زن ق��ي��ام��ه��م  ك���اأ����س دي��ف��ي�����س م���ن 

للم�شابقة«.
كثريين،  م��ن  ترحيبا  اجل��دي��دة  الق��راح��ات  لقيت  املقابل،  يف 
بينهم ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س املتوج ب� 13 لقبا يف بطولت 
يف �شكل امل�شابقة قد  التغيريات  اأن  اعترب  اذ  �شالم”،  “الغراند 

طال انتظارها.

اأكد توجيهات جمل�ض اإدارة النادي باال�ستفادة من قرار رئي�ض الدولة

امل�ضرف الفني لقطاع النا�ضئني بنادي الظفرة ي�ضكر جمل�س اأبو ظبي الريا�ضي على اإقامة البطولة التح�ضريية

فريق ابن ماجد يتيح فر�سة للن�ساء الختبار قوة حتملهن

يوم ال�ضباب العاملي يف  الرم�ضاء  حتدي  يف  م�ضاركة   20

كــاأ�س ديفـي�س اأمــام تعــديالت تـــاريخيـة 

اإدارة نادي ال�ضارقة الريا�ضي تتوجه بال�ضكر لحتاد كرة ال�ضلة لتدريب فريق رجال كرة ال�ضلة خالل املو�ضم املقبل 2019-2018
بال�شكر  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  توجهت 
الألعاب  اإدارة  ت��و���ش��ل  ع��ق��ب  ال�شلة  ك���رة  لحت���اد 
القدير  الوطني  امل��درب  مع  اتفاق  اإىل  اجلماعية 
عبد احلميد اإبراهيم لتدريب فريق رج��ال   كرة 

ال�شلة خالل املو�شم املقبل 2019-2018.
احل�شان،  عبيد  حممد  �شعادة  ع��رب  جهته  وم��ن 
ع�شو جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي رئي�س 
اإدارة الألعاب اجلماعية، عن �شكر وتقدير النادي 
رئي�س  ال��ق��رق��اوي  اإ�شماعيل  »م«  ال��ل��واء  ل�شعادة 
الحتادين الإماراتي والعربي لكرة ال�شلة، و�شعادة 
وجلميع  الرئي�س،  نائب  ال��ف��ردان  اللطيف  عبد 
وت�شهيل  ت��ع��اون��ه��م  ح�شن  ع��ل��ى  الحت����اد  اأع�����ش��اء 
مهمة نادي ال�شارقة يف التعاقد مع مدرب املنتخب 
القيادة  ل��ت��ويل  اإب��راه��ي��م،  احلميد  عبد  ال��وط��ن��ي 
يف  امللك  بقلعة  ال�شلة  ك��رة  رج��ال  لفريق  الفنية 
التعاون  املقبل، متا�شيا مع روح  الريا�شي  املو�شم 
ال�شارقة واحتاد كرة  والود التي تربط بني نادي 
ال�شلة خلدمة ورفعة الريا�شة عموما« وكرة ال�شلة 
حتديدا« داخل دولتنا احلبيبة.   وقال رئي�س اإدارة 
عبداحلميد  م��ع  التعاقد  اإن  اجلماعية  الأل��ع��اب 
اإدارة  جمل�س  جانب  م��ن  موفق  اختيار  اإب��راه��ي��م 

النادي، لأنه يعد من املدربني الذين تركوا ب�شمة 
من  البطل  �شخ�شية  و�شنع  ال�شارقة  يف  ك��ب��رية 
املدرب  واأك��د احل�شان : ثقتنا يف  اإىل جيل.  جيل 
كبرية، خا�شة اأننا نعمل دائما على توفري عوامل 
التخطيط  خ��الل  م��ن  اأه��داف��ن��ا  لنحقق  ال��ن��ج��اح 

اجليد ودعم جمل�س الإدارة. وقد حققنا يف مو�شم 
2018/2017  اأرقام قيا�شية غري م�شبوقة يف 
الألعاب اجلماعية وبالتحديد 11 بطولة يف كرة 
الفرق  ال�شلة جلميع  ك��رة  7 بطولت يف  و  اليد  
واملراحل ال�شنية بال ا�شتثناء.. وناأمل يف موا�شلة 

ال�شري على درب الإجن��ازات. وقال علي الأمريي 
ال�شارقة،  ب��ن��ادي  اجلماعية  الأل��ع��اب  اإدارة  ع�شو 
بناء وم�شتمر  :  هناك تعاون  ال�شلة  م�شرف كرة 
اأجل  م��ن  ال�شلة  ك��رة  ال�شارقة واحت���اد  ن��ادي  ب��ني 
حتقيق امل�شلحة امل�شركة للعبة. واأ�شاف : اأتقدم 

بجزيل ال�شكر ل�شعادة اللواء اإ�شماعيل القرقاوي 
رئي�س الحتاد و�شعادة عبد اللطيف الفردان نائب 
املنتخبات،  ال�شلة ورئي�س جلنة  رئي�س احتاد كرة 
وجل��م��ي��ع الأع�����ش��اء ع��ل��ى دوره����م يف دع���م جميع 
الأندية وتطوير كرة ال�شلة الإماراتية، ولت�شهيل 

اإبراهيم،  الكابنت عبداحلميد  مهمة تعاقدنا مع 
يف اإط����ار ال��ع��الق��ات ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي جت��م��ع جميع 
اأط����راف امل��ن��ظ��وم��ة. وت��وج��ه م�����ش��رف ك���رة ال�شلة 
ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  ملجل�س  بال�شكر  ال�شرقاوية 
الريا�شي واإدارة الألعاب اجلماعية على حر�شهما 
املدربني،  باأف�شل  الفرق  جميع  دعم  على  الدائم 
اأف�شل  لتحقيق  النجاح  متطلبات  كافة  وتوفري 
النتائج، التي تليق با�شم وكيان قلعة امللك. ويذكر 
ك��اب��نت عبداحلميد  ال��ق��دي��ر  ال��وط��ن��ي  امل���درب  اأن 
منتخبنا  م���درب   » حميدو   « ب���  امللقب  اإب��راه��ي��م، 
اأختام  وحامل  ال�شعبة  املهام  رج��ل  يعد  الوطني 
مميزة،  تدريبية  ���ش��رية  ميلك  حيث  ال��ب��ط��ولت، 
ف��رق متنوعة  الإجن����ازات م��ع  العديد م��ن  وحقق 
اأم���ا م��ع ن���ادي ال�شارقة،  داخ���ل وخ����ارج ال���دول���ة. 
ملك بطولت ال�شلة يف الثمانينات، الذي بداأ فيه 
حميدو م�شواره التدريبي بعد الوحدة، �شبق لعبد 
امل��ل��ك، ببطولة  �شلة  ال��ف��وز م��ع  اإب��راه��ي��م  احلميد 
الكاأ�س 2002 والدوري العام 2004 والبطولة 
للمواطنني  ال�شوبر  وب��ط��ول��ة  العربية2011  
2012، وقاد كتيبة ملوك كرة ال�شلة لأول لقب 
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بنادي  �شنة  16 و14  و   18 ف��رق حت��ت  ت��وايل 
لبطولة  اإ�شتعداداً  اليومية  تدريباتها  الظفرة 
رعاية  حتت  تقام  والتي  التح�شريية  ظبي  اأب��و 
من  فني  وباإ�شراف  الريا�شي  ظبي  اأب��و  جمل�س 
احت��اد الإم��ارات العربية املتحدة لكرة القدم يف 
الأول  وحتى  اجل��اري  17اأغ�شط�س  من  الفرة 
م���ن ���ش��ب��ت��م��رب ال���ق���ادم مب�����ش��ارك��ة اأن���دي���ة العني 

واجلزيرة والوحدة وبني يا�س.
واأ�شاد ح�شني عبد العزيز املرزوقي امل�شرف الفني 
اخلطوة  بهذه  الظفرة  بنادي  النا�شئني  لقطاع 
الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن  امل��ب��ت��ك��رة 
لإقامة هذه البطولة والتي توؤكد �شعي املجل�س 
قبل  الإم����ارة  لأن��دي��ة  الفني  امل�شتوى  لتطوير 
الدخول يف املناف�شات الر�شمية لإحتاد الإمارات 

لكرة القدم.
بنادي  النا�شئني  لقطاع  الفني  امل�شرف  واأ�شاف 
اأويل  اإع���داد  ف��رة  تعترب  البطولة  اأن  الظفرة 
فيها  ت��ت��وف��ر  ظ��ب��ي  اأب����و  ل��ف��رق  بالن�شبة  م��ث��ايل 
من  ومنظمه  ر�شمية  �شبه  مباريات  اأداء  فر�س 

ناحية التحكيم والأمن والإ�شعاف والتباري مع 
فرق متقاربة امل�شتوى ن�شبياً مما يتيح الفر�شة 
لالأجهزة الفنيه املختلفه الوقوف على م�شتويات 
الفرق ومعاجلة امل�شاكل التي قد تواجههم اأثناء 

فرة الدوري.
م�شتقباًل  الفر�شه  ت��ت��اح  اأن  امل��رزوق��ي  واق���رح 
لفرق الأكادمييات املتواجده باإمارة اأبو ظبي من 
املواهب  عن  البحث  يف  الفائدة  من  مزيد  اأج��ل 

املتواجده فيها. 
ن��ادي الظفرة للبطولة  ف��رق  اإ���ش��ت��ع��دادات  وع��ن 
وامل��و���ش��م اجل��دي��د ق���ال امل�����ش��رف ال��ف��ن��ي لقطاع 
النا�شئني بنادي الظفرة اأن فرق القطاع بالنادي 
���ش��ج��ل��ت ح�������ش���وراً م��ق��ب��وًل يف ب���داي���ة الإع������داد  
نهاية  اإق����راب  م��ع  احل�����ش��ور  ي���زداد  اأن  متوقعاً 
الإجازة ال�شيفية بالن�شبة للمدار�س م�شرياً اإىل 
اأن اإدارة النادي وجهت بالإ�شتفادة الق�شوى من 
اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ق��رار 
املرا�شيم  واأ�شحاب  املواطنات  اأب��ن��اء  �شم  ب�شاأن 
وامل��ق��ي��م��ني وم���وال���ي���د ال���دول���ه ح��ي��ث مت خالل 
الإختبارات  من  العديد  اإج��راء  ال�شابقة  الفرة 
الالعبني  م��ن  ع��ن �شم جمموعة  اأث��م��رت  التي 
امل�شتقبليه  الإ���ش��اف��ة  ي�شكلوا  اأن  ميكن  ال��ذي��ن 

لفرق النادي املختلفه.
جذلن  �شالح  ل�شعادة  بال�شكر  املرزوقي  وتوجه 
واأع�شاء  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  امل��زروع��ي 

جمل�س الإدارة على دعمهم واإهتمامهم مب�شتقبل 
القطاع مما يوؤكد حر�س النادي ورغبته يف بناء 

قاعده موؤ�ش�شه من اأبناء املنطقه لتمثيل النادي 
والدوله م�شتقباًل.

نظم فريق ابن ماجد للرحالت واملغامرات التابع 
لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف بالتعاون 
“ حتدي  المارات  فعالية  رح��ال��ة  ف��ري��ق  م��ع 
العاملي  ال�����ش��ب��اب  ي���وم  “  مبنا�شبة  ال��رم�����ش��اء 
فندق  رم���ال  يف  للن�شاء  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وخ�ش�شت 

�شحراء الوادي يف مزرع براأ�س اخليمة. 
بن  حممد  ع��و���س  بتوجيهات  الفعالية  ب���داأت 
ال�شيخ جمرن رئي�س فريق الم��ارات و�شاحب 
ف��ك��رة ال��ت��ح��دي وري��ا���ش��ة امل�����ش��ي ع��ل��ى الرمال 
احلارة، وهي من الريا�شات التي كان اأجدادنا 

مع  تاأقلًما  الع��ت��ي��ادي��ة،  بحياتهم  ميار�شونها 
التي  الطبية  فوائدها  جمرن  واأو�شح  البيئة، 
يغلب  التحدي  ع��ن  ناهيك  م��وؤخ��ًرا،  اكت�شفت 
حرارة  �شدة  والتحمل  رغم  تعلم  ال�شرب  فيه 

الرمال. 
املواطنات،  م��ن  اأغ��ل��ب��ه��ن  ام����راأة    20 ���ش��ارك��ت 
باملركز  وف��ازت  القيوين،  اأم  من  كاملة  واأ���ش��رة 
حتملها  ل�������ش���دة  ال����ف����رح����ان  ف���اط���م���ة  الأول 
املراحل الثالث، وفازت  بامل�شي يف  وا�شتمرارها 
�شالمة  وف���ازت  احل���داد،  �شمية  ال��ث��اين  باملركز 

�شنوات  اأرب��ع  عمر  يف  م�شاركة  كاأ�شغر  علي  اآل 
يف  اجليوجيت�شو  بطلة  وه��ي  ال��ث��ال��ث،  ب��امل��رك��ز 

بطولة عام زايد. 
ماجد  اب��ن  فريق  رئي�شة  علي  اآل  اأم��ل  وق��ال��ت 
للن�شاء  الفر�شة  اأحتنا  وامل��غ��ام��رات،  للرحالت 
يف يوم ال�شباب العاملي ليختربن قدرتهن على 
امل�شي  بتجربة  وليواجهن خماوفهن  التحدي، 
حايف القدمني على الرمال احلارة، ولفوائدها 
ال�شحية، واقتفاًء لأثر الأج��داد وتاأقلمهم مع 
البيئة.  واأك��دت ح�شة �شيف نائب رئي�س نادي 

اأن تنظيم  ال��ث��ق��ايف،  ال��ري��ا���ش��ي  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
فعالية حتدي الرم�شاء يف يوم ال�شباب العاملي، 
حتملهن،  لقوة  امل�شاركات  لختبار  فر�شة  كان 
حتديات  ملواجهة  ال�شباب  ق��درة  مل��دى  ور�شالة 
احلياة، وهن يف اأف�شل �شنوات العطاء والتحمل، 
للن�شاء،  كفر�شة  التحدي  الفريق  وخ�ش�س 
ل��ه��ن ل��ت��ح��دي ذوات���ه���ن واك��ت�����ش��اف م���دى قوى 
حتملهن، م�شيدة بتعاون فريق رحالة المارات 
ورئ���ي�������ش���ه ع���و����س ب����ن جم�����رن ����ش���اح���ب فكرة 

التحدي. 

نظم نادي الذيد الثقايف الريا�شي ومبنا�شبة اليوم العاملي 
العلم و  و  ال�شباب   ( �شعار  لل�شباب حتت  لل�شباب ملتقى 
هوية الوطن ( �شمل عددا من الفعاليات التي تعزز من 
ح�شور ال�شباب وم�شاركته يف الفعاليات الوطنية. جرى 
وب��ح�����ش��ور العبني  ال��ذي��د  ن���ادي  امل��ل��ت��ق��ى مب��ق��ر  تنظيم 
وال�شباب امل�شاركني واملنت�شبني لكافة الريا�شات املختلفة 
والفعاليات الثقافية و�شارك يف التنظيم جمعية املعلمني 
ومركز فتيات فلج املعال.  وتقدم احل�شور من قبل اإدارة 
نادي الذيد كل من  حميد عبداهلل اخلاطري نائب رئي�س 
الدكتور  و  الريا�شي   الثقايف  الذيد  ن��ادي  ادارة  جمل�س 

حمود خلف �شامل مدير اإدارة النادي . 
�شريفة  القتها  ال�شباب مبحا�شرة  فعاليات ملتقى  بداأت 
الم����ارات   معلمي  جمعية  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  م��و���ش��ى 
اأكدت فيها على �شرورة ت�شليح ال�شباب بالعلم و حتقيق 
روؤى و ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ب��الدن��ا ال��ع��زي��زة ، 
وقدمت جمموعة رائعة من ال�شئلة ل�شبابنا املبدعني يف 
ابداعاتهم منارات م�شيئة  ا�شبحت  التي  العامل   ارج��اء 

ال�شرية  من  واأ�شتلهمت   . احلديثة  الن�شانية  للح�شارة 
الذاتية اخلالدة ملوؤ�ش�شى الدولة  املغفور له ال�شيخ زايد 
“ ذاك���رة ع��دد من  “رحمة اهلل  ن��ه��ي��ان   ال  ب��ن �شلطان  
بناء  يف  ال�شباب  دور  اهمية  تبني  التي  العرب  و  المثلة 
املقدمة بجانب  الفعاليات  ال�شباب مع  الدولة.  وتفاعل 
املحا�شرة التي تناولت دور ال�شباب وم�شوؤوليتهم يف بناء 
اأوطانهم وقدموا عددا من الكلمات التي عربت عن مدى 

انتمائهم وولئهم للدولة وقيادتها.
ويف نهاية امللتقى ال�شبابي اأكد حميد عبداهلل اخلاطري 
الريا�شي   الثقايف  الذيد  نادي  ادارة  رئي�س جمل�س  نائب 
لالهتمام  ج��اذب��اً  مناخاً  لتكوين  ي�شعى  ال��ذي��د  ن��ادي  اأن 
ال�شبابية والطالبية ورعايتها وتنمية عطائها  باملواهب 
لتكون قادرة على العطاء واأن تكون اأكرث وطنية وانتماء 
واأهدافها  امللتقى  جن���اح  ع��ل��ى  واأث��ن��ى  الم�����ارات  لأر�����س 
وما  املعال  فلج  فتيات  املعلمني ومركز  وم�شاركة جمعية 
يومهم  يف  ال�شباب  تفيد  معلومات  م��ن  تقدميه  ج��رى 

العاملي.

نادي الذيد ينظم ملتقى لل�ضباب حتت �ضعار 
) ال�ضباب و العلم و هوية الوطن ( 
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الفجر الريا�ضي

املغـــرب حتت�ضـــن عربيـــة ال�ضـبــاب والنا�ضئـــني وفتيـــات الـجــولف نوفمرب املقبـل
حت�����ت�����������ش�����ن م�����دي�����ن�����ة ط�����ن�����ج�����ة يف 
ل  خال ل�شقيقة  ا بية  ملغر ا ململكة  ا
ال����������ف����������رة م����������ن ال����������ث����������اين ع���������ش����ر 
ول�������غ�������اي�������ة ال�������������ش������اب������ع ع���������ش����ر م����ن 
����ش���ه���ر ن���وف���م���رب امل���ق���ب���ل ال���ب���ط���ول���ة 
ال���������ش����ب����اب حتت  ال����ع����رب����ي����ة ل����ف����ئ����ات 
 15 حت����ت  وال���ن���ا����ش���ئ���ني  ����ش���ن���ة   18
�شمن  ت���اأت���ي  والفتيات والتي  ���ش��ن��ة 
لبطولت الحتاد  الجندة ال�شنوية 
ال������ع������رب������ي ل����ل����ج����ول����ف ل����ل����م����و�����ش����م 

.2018/2017

 اال�ستعدادات كاملة
واأكد م�شطفى الزين نائب رئي�س 
للجولف  املغربية  امللكية  اجلامعة 
اجلهوزية التامة ل�شتقبال الخوة 
العرب من قادة اللعبة وم�شوؤوليها 
والالعبني والالعبات لحت�شان 
م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى ار����س 
تاأتي  الثاين املغرب والتي  بلدهم 
وف�����ق ت���وج���ي���ه���ات الأم���ري م����ولي 

اجلامعة  احل�شن رئي�س  ر�شيد بن 
ل��ل��ج��ول��ف �شقيق  امل��غ��رب��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
ال�شاد�س ملك  الأم����ري حم����م����د 
ونيابة  ومرحباً با�شمه  امل���غ���رب، 
اجلامعة  واأع���������ش����اء  رئ���ي�������س  ع����ن 

للجولف باجلميع  املغربية  امللكية 
والنجاح  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  وم��ت��م��ن��ي��اً 
بريا�شة  ال��ع��رب��ي  امل��ح��ف��ل  ه���ذا  يف 

اجلولف.
طنجة امل�ست�سيفة

مناف�شات  ان  واأ�����ش����ار ال����زي����ن اىل 
ال���ب���ط���ول���ة ����ش���ت���ق���ام ع���ل���ى ار������س 
يف مدينة  ملعب الأرياف للجولف 
ط���ن���ج���ة اجل���م���ي���ل���ة وع���ل���ى م�����دار 
يومني  تخ�شي�س  مت  حيث  ا�شبوع 

التدريبات  لإق��ام��ة  ال��ف��رق  جلميع 
للتاأقلم على ار�س امللعب والدخول 
الثالث  اليوم  يف  املناف�شات  باأجواء 
البطولة  مناف�شات  ت��ق��ام  ان  على 
لتحديد  م���دار ث���الث���ة اي���ام  ع��ل��ى 

م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ب���ط���ول���ة  ب���ط���ل 
امل�شتوى  العرب على  الفرق وبطل 

الفرديفي البطولت الثالثة.

اأهمية البطولة

هذا  اأه���م���ي���ة  و�شدد الزين على 
ال��ري��ا���ش��ي وال������ذي يقام  احل�����دث 
على هام�شهالعديد من الفعاليات 
اىل  اجل��ول��ف  ل��ري��ا���ش��ة  امل�شاحبة 
الجتماعات  م���ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب 

والتي  ال���ع���رب���ي،  الحت������اد  ل��ل��ج��ان 
ت�������ش���ت���ه���دف امل�����رح�����ل�����ة احل���ال���ي���ة 
العربي  الحت���اد  لأج��ن��دة  واملقبلة 
وجه  ح��دي��ث��ه  خ��ت��ام  للجولف، ويف 
العربي  لالحتاد  والتقدير  ال�شكر 
ي���ق���وده معايل  ل��ل��ج��ول��ف وال������ذي 
القا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  ال�شيخ 
الثقة لحت�شان هذا  على منحهم 
ي�شتهدف  الكبري الذي  امل��ح��ف��ل 
م�شتقبل قواعد اللعبة وفتياته يف 

وطننا العربي.
بطولت  ول�����وائ�����ح  ن���ظ���ام   ووف������ق 
ي�شمح  للجولف  ال��ع��رب��ي  الحت����اد 
3 لعبني  دول�����ة مب�����ش��ارك��ة  ل��ك��ل 
�شنة   18 حت��ت  ال�شباب  فئتي  م��ن 
لفئة  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ب��ف��ئ��ة  وم��ث��ل��ه��م 
ومثلهم  �شنة،   15 حتت  النا�شئني 
ال�شماح  م����ع  ال���ف���ت���ي���ات  مل��ن��ت��خ��ب 
دولة  لكل  راب��ع��ة  لع��ب��ة  مب�شاركة 
يف  الفتيات  رق��ع��ة  زي���ادة  ت�شتهدف 

�شاحات اللعبة.

»ل للمفــاجــاآت« �ضعـــار بـــدايـــة الــــدوري الإجنليـــــزي
ال���دوري الإجنليزي  ع��اد احل��ال كما ك��ان عليه يف 
امل��م��ت��از ل��ك��رة ال��ق��دم، م��ع ف���وز ال��ف��رق ال��ك��ب��رية يف 

اجلولة الفتتاحية دون وقوع مفاجاآت تذكر. 
5 مراكز  اأول  اح��ت��ل��ت  ال��ت��ي  ال���ف���رق  ك���ل  وف�����ازت 
�شهلة،  كانت  النت�شارات  ومعظم  املا�شي،  املو�شم 
الثانية  الدرجة  من  �شاعد  فريق  اأي  يحقق  ومل 
على  التفوق  فريق من  اأي  يتمكن  النت�شار، ومل 
خ��الل مو�شم  اأف�����ش��ل منه  م��رك��زاً  اح��ت��ل  مناف�س 

.2018-2017
لذا فاإن مفاجاأة فوز لي�شر �شيتي بلقب الدوري 
من  ت���ب���دو   ،2016 يف  ال���ت���وق���ع���ات  ع��ك�����س  ع��ل��ى 

امل�شتبعد اأن تتكرر قريباً.
ومنذ ذلك احلني احتلت نف�س الفرق ال�6 مراكز 
املقدمة على مدار عامني، ومن املتوقع على نطاق 

وا�شع اأن يتكرر هذا الأمر.
ن��ف�����ش��ه يف مواجهة  اآر����ش���ن���ال وج����د  ي��ك��ن  ول����و مل 
قيادة  حتت  الأوىل  مباراته  يف  �شيتي،  مان�ش�شر 
امل���درب اجل��دي��د اأون����اي اإمي���ري ل��رمب��ا حققت كل 

هذه الفرق النت�شارات يف اجلولة الفتتاحية.
بينما  لندن،  يف  اآر�شنال  على   0-2 ال�شيتي  وف��از 
 0-4 يونايتد  هام  و�شت  مناف�شه  ليفربول  �شحق 

يف وقت �شابق من ذلك اليوم.

مدربه  ق��ي��ادة  حت��ت  ت�شيل�شي  جن��ح  ال�شبت  وي���وم 
اجلديد ماوريت�شيو �شاري، يف الفوز ب�شهولة 0-3 
على هدر�شفيلد تاون، بينما فاز توتنهام هوت�شبري 

على نيوكا�شل يونايتد.   1-2
يونايتد  مان�ش�شر  بانت�شار  امل�شابقة  وانطلقت 
لي�شر. وتابعت الفرق ال�شاعدة مدى  على   1-2
وخ�شر  الأ�����ش����واء،  دوري  يف  امل��ن��ت��ظ��رة  ال�����ش��ع��وب��ة 
كارديف �شيتي 0-2 اأمام بورمنوث الذي ل يزال 
تبلغ  ملعباً  وميلك  ال�شغرية،  الأندية  من  يعترب 
قيا�شياً  رقماً  اأنفق  لكنه  متفرج،  األ��ف   12 �شعته 
للنادي بلغ 25 مليون جنيه اإ�شرليني )31.92 

واح����د  لع�����ب  ����ش���م  اأج������ل  م����ن  دولر(،  م���ل���ي���ون 
الكولومبي جيفر�شون لريما. واأ�شبح فولهام اأول 
100 مليون جنيه  اأك��رث من  ينفق  فريق �شاعد 
اإ�شرليني خالل فرة النتقالت، لكنه خ�شر على 

اأر�شه اأمام غرميه اللندين كري�شتال بال�س.
الفرق  الوحيد من  وان��درارز  وكان ولفرهامبتون 
اأو  الت�شجيل  يف  جن��ح  ال����ذي  ال��ث��الث��ة  ال�����ش��اع��دة 
احل�شول على نقطة وتعادل 2-2 على اأر�شه مع 
اإيفرتون الذي لعب ب�10 لعبني ملدة 50 دقيقة. 
الثانية  ال��درج��ة  دوري  ل��ف��رق  بالن�شبة  وال���ع���زاء 
 100 على حوايل  �شمان احل�شول  هو  ال�شابقة، 

مليون جنيه اإ�شرليني مقابل اللعب ملو�شم واحد 
يف دوري الأ�شواء.

5 فرق  اأعلى  وكان فولهام وولفرهامبتون �شمن 
ب��ال��دوري املمتاز يف ���ش��ايف الإن��ف��اق خ��الل مو�شم 

اأكرث  من  حتى  املتوقع  غري  من  لكن  النتقالت، 
املتفائلني احتالل مركز متقدم هذا املو�شم، بينما 
الكبرية يف مراكز  الفرق  نف�س  املرجح ظهور  من 

املقدمة. 

ي�شريح  اأن  ن��ادال  رافايل  عامليا  اأول  امل�شنف  الإ�شباين  اختار 
امل�شرب،  ك��رة  يف  الكندية  ت��ورون��ت��و  دورة  بلقب  تتويجه  بعد 
معلنا ان�شحابه من دورة �شين�شيناتي الأمريكية التي انطلقت 
ام�س، للركيز على الدفاع عن لقبه يف فال�شينغ ميدوز، اآخر 

البطولت الأربع الكربى، والتي تقام بعد اأ�شبوعني.
اأف�شل  ال��راب��ي��ة، م��ن  “ملك” امل��الع��ب  الإ���ش��ب��اين  ي��ك��ن  مل 
الأعوام  ب��داأ يف  ن��ادال  اأن  اإل  ال�شلبة.  الالعبني على املالعب 
اأدائ���ه على  ك��رة م�شرب �شاملة، وط��ور من  الأخ���رية بتقدمي 
م�شتوى  ت��راج��ع  م��ن  اأف���اد  كما  وال�شلبة.  الع�شبية  امل��الع��ب 
ال��الع��ب��ني الأب����رز على ه��ذه الأر���ش��ي��ة، م��ن اأم��ث��ال ال�شربي 
ن��وف��اك دي��وك��وف��ي��ت�����س وال��ربي��ط��اين اأن����دي م����وراي، وتقل�س 

م�شاركات ال�شوي�شري روجيه فيدرر مع تقدمه يف ال�شن.
واأح����رز ن����ادال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ال���ولي���ات املتحدة 
يف  للمو�شم،  �شالم  الغراند  بطولت  مواعيد  اآخ��ر  املفتوحة، 
نيويورك، للمرة الثالثة يف م�شريته. وهو ي�شتعد بدءا من 27 
اآب اأغ�شط�س، للدفاع عن لقبه، وبداأ حت�شرياته ب�شكل مثايل 
دورات  اإح��دى  الكندية،  تورونتو  دورة  بلقب  الأح��د  بتتويجه 
�شلبة.  مالعب  على  اأي�شا  واملقامة  نقطة،  لالألف  املا�شرز 
ت�شيت�شيبا�س،  �شتيفانو�س  ال�شاب  اليوناين  على  ف��وزه  وبعد 
الأحد  انطلقت  التي  �شين�شيناتي  دورة  نادال غيابه عن  اأعلن 
بتوقيت الوليات املتحدة، وذلك لنيل ق�شط من الراحة قبل 

�شعيه لإحراز لقبه الثامن ع�شر يف البطولت الكربى.
وقال نادال )32 عاما( يف بيان بعد تغلبه على ت�شيت�شيبا�س 
6-2 و7-6 )7-4( يف نهائي تورونتو “اأنا اآ�شف جدا لأعلن 
هو  ال�شبب  العام.  هذا  �شين�شيناتي  دورة  يف  ا�شارك  لن  باأنني 
يف  ال��ب��ق��اء  وحم��اول��ة  بج�شدي  الع��ت��ن��اء  اأردت  لأين  �شخ�شي 

�شحة جيدة كما اأ�شعر الآن«.
دورة  مدير  �شيلفا  اأن���دري  ل�شديقي  ج��دا  مم��نت  “اأنا  وت��اب��ع 
�شين�شيناتي الذي تفهم الو�شع وما قلت له بعد ات�شايل به” 
متمنيا النجاح للدورة، وهي اأي�شا من دورات املا�شرز لالألف 
نقطة، بقوله “اأنا واثق من ان الدورة �شت�شيب جناحا واأمتنى 

له )مدير الدورة( وفريقه الأف�شل«.
80 يف م�شريته  ال����  باللقب  ت��ورون��ت��و  امل��ت��وج يف  ن����ادال  وك���ان 

والثالث والثالثني يف دورات املا�شرز، قد اأملح بعد فوزه على 
ت�شيت�شيبا�س الذي احتفل الأحد بعيد ميالده 

الع�شرين، اىل احتمال عدم م�شاركته يف 
الدورة الأمريكية.

وقال “يتعني علينا اتخاذ 
يتعلق  م���ا  يف  ق�����رار 

�شيح�شل  مب����ا 
الأ��������ش�������ب�������وع 
امل����������ق����������ب����������ل 

عني  �شبو لأ ا و
هناك  امل��ق��ب��ل��ني. 

كاأ�س  بطولة  اأي�شا 
بطولة  ب��ع��د  دي��ف��ي�����س 

ال���������ولي���������ات امل����ت����ح����دة 
املفتوحة«.

يهمني  “ما  اأن  على  و�شدد 
التواجد  اأري���د  األ��ع��ب،  اأن  ه��و 
اأع�������ش���ق هذه  م����ك����ان.  ك����ل  يف 

الغياب  اأحبذ  ول  الريا�شة 
ع����ن ال������������دورات. ل���ك���ن يف 
مل  اإذا  الأح����ي����ان  ب��ع�����س 
تتوقف من تلقاء نف�شك، 
يطالبك  ج�����ش��دك  ف���اإن 
ب��ذل��ك وب��ال��ت��ايل هذه 

التي  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ي 
اأعي�شها حاليا«.

وح���������ش����م ن��������ادال 
�شد  م�����ب�����ارات�����ه 
�س  ت�شيت�شيبا
و43  ����ش���اع���ة  يف 

دقيقة، متفاديا 
امل�������������ش������ري 

ال������ذي 

لق���اه يف ت��ورون��ت��و ع��ل��ى ي��د ال��ي��ون��اين، اأرب��ع��ة م��ن امل�شنفني 
الع�شرة الأوائل. و�شكل فوزه اإعادة للقاء الوحيد الذي جمعه 
بت�شيت�شيبا�س الباحث عن اأول األقابه، يف نهائي دورة بر�شلونة 

الإ�شبانية يف ني�شان اأبريل املا�شي.
 35 التي ح�شمها يف  ن��ادال بقوة يف املجموعة الأوىل  و�شرب 
الثانية ومل  ب��داي��ة  ال��ق��وي يف  اأداءه  وا���ش��ل  ث��م  ف��ق��ط،  دقيقة 
يخ�شر �شوى ثالث نقاط خالل الأ�شواط الثمانية الأوىل يف 
اللقاء على اإر�شاله. اإل اأن ت�شيت�شيبا�س رف�س اأن يودع الدورة 
ال�شوط  باحرازه  الإ�شباين  تتويج  تاأجيل  م�شت�شلما وجنح يف 
العا�شر حني كان الأخري ير�شل للفوز باللقاء، مدركا التعادل 
بال�شوط احلادي ع�شر ورد الإ�شباين يف التايل،  فاز  ثم   ،5-5
ل�شاحله  مايوركا  اإب��ن  اأن��ه��اه  فا�شل  �شوط  يف  احل�شم  ليكون 
�شجله املثايل يف نهائي هذه  على  بذلك  نادال  وحافظ   .4-7
ا�شت�شافتها،  على  ومونريال  تورونتو  تتناوب  التي  ال��دورة 
وخرج منت�شرا للمرة الرابعة يف اأربع مباريات نهائية، ليجعل 

منها الدورة املف�شلة لديه على املالعب ال�شلبة.
واأبرزها  ال�شنة،  األقابه هذه  ن��ادال يف تورونتو خام�س  واأح��رز 
البطولت  ث���اين  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  غ���ارو����س  رولن  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب 

الكربى، للمرة ال� 11 يف م�شريته.
“املاتادور” وجد نف�شه م�شطرا لتجرع الكاأ�س نف�شها  اأن  ال 
الراحة  اأخذ فرات من  التي اختربها فيدرر من قبل، وهي 
للطاقة  ت��وف��ريا  ال����دورات،  بع�س  ع��ن  والغياب  املو�شم  خ��الل 

واللياقة البدنية مع التقدم يف ال�شن.
وبعد فوزه يف تورونتو، عزز نادال �شدارته لت�شنيف الالعبني 
امل��ح��رف��ني ال�����ش��ادر الث��ن��ني، واب��ت��ع��د ب��ف��ارق 3500 نقطة 
الأعلى  عاما(   36( ال�شوي�شري  و�شيكون  الثاين.  فيدرر  عن 
على  املو�شم  لهذا  م�شاركاته  اأوىل  �شين�شيناتي،  يف  ت�شنيفا 
امل��الع��ب ال�����ش��ل��ب��ة، ب��ع��دم��ا غ���اب ع��ن ت��ورون��ت��و. ك��م��ا �شت�شكل 
امل��الع��ب منذ  ال���دورة الأم��ريك��ي��ة، حمطة ع��ودة لفيدرر اىل 
فقدانه لقبه يف بطولة وميبلدون الإنكليزية، ثالث البطولت 
الكربى، بخ�شارته يف ربع النهائي اأمام اجلنوب اإفريقي كيفن 

اأندر�شون يف 11 متوز يوليو املا�شي.
توج  اذ  ف��ي��درر،  اىل  املحببة  ال����دورات  م��ن  �شين�شيناتي  وت��ع��د 
منها  اأرب���ع  م���رات،  �شبع  بلقبها 
ال�شت  م�����ش��ارك��ات��ه  يف 

الأخرية.
ك������م������ا ي�����������ش�����ارك 
ال��������������������دورة  يف 
ال����ربي����ط����اين 
موراي  اأن��دي 
ال�������������������������������ذي 
ان�������������ش������ح������ب 
خو�شه  ق��ب��ل 
م������ب������ارات������ه يف 
الدور ربع النهائي لدورة 

وا�شنطن الأمريكية، ب�شبب الإرهاق.
الت�شنيف  ت��ت�����ش��در  ال�����ش��ي��دات،  ول����دى 
هاليب،  ����ش���ي���م���ون���ا  ال����روم����ان����ي����ة 
وو�شيفة  عامليا  الأوىل  امل�شنفة 
الإ�شبانية  اأم��ام  املا�شي  العام 
التي  موغوروت�شا  غاربيني 
����ش���ت���ك���ون م�������ش���ن���ف���ة يف 
دورة  يف  ال�شابع  امل��رك��ز 

هذه ال�شنة.
كما ت�شارك الأمريكية 
عامليا  اأوىل  امل�����ش��ن��ف��ة 
������ش�����اب�����ق�����ا �����ش����ريي����ن����ا 
وليام�س بعد غيابها 
ع��������ن م�����ون�����ري�����ال 
الأحد.  اختتمت  التي 
الأمريكية  غ���ي���اب  واأت������ى 
تلقت  بعدما  الكندية،  ال��دورة  عن 
ق��ب��ل ن��ح��و اأ���ش��ب��وع��ني اأ����ش���واأ خ�����ش��ارة يف 
خو�شيه  �شان  دورة  يف  ب�شقوطها  م�شريتها، 
الأملانية  اأم��ام  و�شفر6-   6-1 الأمريكية 

اأجنيليك كريبر.

يف  دميبلي  عثماين  الفرن�شي  الالعب  ه��دف  مينح  مل 
بطولة  لقب  بر�شلونة  ناديه  الإ�شباين  اإ�شبيلية  مرمى 
ليزيل  ج��اء  ولكنه  وح�����ش��ب،  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  ال�شوبر  ك��اأ���س 
اأهمية هذا النجم ال�شاعد  الكثري من ال�شكوك ويثبت 

داخل الفريق الكاتالوين.
ويبدو اأن املهاجم الفرن�شي قرر البقاء مع بر�شلونة هذا 

املو�شم، للبحث عن فر�شة جديدة للتاألق.
وبعد التاألق امللفت لدميبلي يف مباراة اأم�س التي اأقيمت 
 ،1-2 بر�شلونة  بفوز  وانتهت  املغربية  طنجة  مبدينة 
اأكد  الإ���ش��ب��اين،  ال�شوبر  ك��اأ���س  بلقب  تتويجه  ث��م  وم��ن 
امل�شوؤولون يف بر�شلونة اأن النجم الفرن�شي )21 عاماً( 

لي�س معرو�شاً للبيع.
وقالت �شحيفة “�شبورت” الإ�شبانية: “ميكنه اأن ي�شعر 
الالعب،  النادي  اأخ��رب  هكذا  م�شتقبله،  حيال  بالهدوء 
اعتباره  وميكن  املقبل  املو�شم  يف  بخدماته  �شي�شتعني 

اأحد عنا�شر فريق فالفريدي مدرب بر�شلونة«.
“ل  “ماركا”:  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 

يرغبون يف اإدارة بر�شلونة اأن ي�شمعوا اأي �شيء 
ع��ن اح��ت��م��ال��ي��ة رح��ي��ل ال��ف��رن�����ش��ي يف �شوق 

النتقالت ال�شيفي، دميبلي هو �شفقة 
هذا العام«.

وبعد انتهاء فرة ال�شتعداد للمو�شم 
بال�شائعات  ام��ت��الأت  ال��ت��ي  اجل��دي��د، 
باري�س  اإىل  وحت��دي��داً  رحيله،  ح��ول 
����ش���ان ج����ريم����ان ال���ف���رن�������ش���ي، بدد 

دميبلي الفائز بلقب كاأ�س العامل 
ال�شكوك  ك��ل  فرن�شا  م��ع  م��وؤخ��راً 
من  ���ش��اروخ��ي��ة  بت�شديدة  ح��ول��ه 

خ��ارج منطقة اجل��زاء قبل 12 
دقيقة على نهاية اللقاء ليقود 
بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  اإىل  ب��ر���ش��ل��ون��ة 

كا�س ال�شوبر املحلي.
وك�����ان ال���الع���ب ال��ف��رن�����ش��ي يف 

ال�شفقة  امل����ا�����ش����ي  امل����و�����ش����م 
بر�شلونة،  ت��اري��خ  يف  الأغ��ل��ى 

دولر(  مليون   122( مقابل 
يورو  مليون   40 اإىل  بالإ�شافة 

����ش���ورة ح���واف���ز يح�شل  اأخ�����رى يف 
ع��ل��ي��ه��م ن����ادي����ه ب���رو����ش���ي���ا دورمت����ون����د 

الأملاين.
وتعاقدت اإدارة بر�شلونة مع دميبلي رداً على 

انتقال الربازيلي نيمار دا �شيلفا من �شفوفه 
اإىل باري�س �شان جريمان الفرن�شي.

بعيداً  ك��ان  املا�شي  املو�شم  يف  دميبلي  اأن  بيد 
عن جميع التوقعات التي تنباأت له مب�شتقبل 

تعر�شه  ب�شبب  وذل��ك  بر�شلونة،  م��ع  كبري 
التعقيدات  اإىل  بالإ�شافة  كبرية،  لإ�شابة 
على  بالتاأقلم  يتعلق  فيما  واجهته  التي 

الأجواء داخل ناديه اجلديد.
ال�شاب  ال��ف��رن�����ش��ي  ال���الع���ب  و���ش��ج��ل 

اأربعة اأهداف فقط يف 23 مباراة.
اأن  اجل���اري  املو�شم  م�شتهل  وب��دا يف 
بالن�شبة  ك��ث��رياً  ت��ت��غ��ري  ل��ن  الأم�����ور 
ل��دمي��ب��ل��ي، ف��م��ع جم����يء ال���ربازي���ل 
املراكز  ال��ذي يلعب يف نف�س  مالكوم 
الالعب  ي�����ش��غ��ل��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
ب�شاأن  التكهنات  ت��زاي��دت  الفرن�شي 

رحيل الأخري هذا ال�شيف.
امل��ون��دي��ال يف  ل��ق��ب  ومل يفلح ح��ت��ى 
تبديد جميع ال�شكوك حول دميبلي، 
اإذ ك���ان ال��الع��ب ع��ن�����ش��راً ث��ان��وي��اً يف 

ت�شكيلة مدرب فرن�شا، ديدييه دي�شان.
ولكن عندما حانت حلظة عودته لإ�شبانيا قرر دميبلي 
باإنهاء  ق��ام  اإذ  ال��ك��ات��ال��وين،  ال��ن��ادي  م��ع  تغيري م�شريه 
عطلته مبكراً، واأثبت اأمام اإ�شبيلية اأنه ا�شتحق الأموال 

التي دفعها بر�شلونة ل�شمه.
وبداأ دميبلي مباراة الأم�س يف اجلانب 

ولكن  الأي���������ش����ر،  ال���ه���ج���وم���ي 
ف���ال���ف���ريدي و����ش���ع���ه بعد 

ذلك يف اجلانب الأمين 
اأنه ي�شعر  الذي يبدو 

فيه براحة اأكرب.

نادال يختار الراحة ا�ضتعدادا لفال�ضينغ ميدوز  بولت يزور اأ�ضرتاليا دميبلي يتم�ضك بفر�ضته الأخرية
طالبا عقدًا احرتافيًا 

قد يكون اجلامايكي اأو�شاين بولت اأعظم عداء يف تاريخ األعاب القوى، لكن عندما 
ثمة  تكون  لن  لعبا حمرفا،  ي�شبح  اأن  اىل  و�شعيه  الكروي  بحلمه  الأم��ر  يتعلق 
طلبا  الآت��ي   ، الأ�شطوري  العداء  اأ�شراليا  تنتظر   ، الأ�شبوع  ه��ذا  خا�شة.  معاملة 
للح�شول على عقد احرايف... و�شيارة م�شتاأجرة �شوداء اللون. قرر نادي �شنرال 
ال�شرعة على حتقيق حلمه  �شباقات  اأ�شطورة  الأ�شرايل م�شاعدة  كو�شت ماريرنز 
باحراف كرة القدم بعدما غزا اإبن ال�31 امل�شمار مع 8 ذهبيات اأوملبية و11 لقبا 
اأن ي�شل بولت يف نهاية الأ�شبوع  املقرر  2017. ومن  اأن يعتزل �شيف  عامليا قبل 
احلايل اىل غو�شفورد )75 كلم �شمال �شيدين( لبدء جتربته مع �شنرال كو�شت 
ماريرنز، ومل يتقدم من م�شوؤويل النادي �شوى بطلب وحيد: اأن تكون ال�شيارة التي 

�شيقودها �شوداء.
هل ا�شتغرب امل�شوؤولون هذا الطلب؟ ل يبدو ذلك.

بح�شب ما قال املدير التنفيذي للنادي �شون ميليكامب ل�شحيفة “ديلي تلغراف” 
الأ�شرالية ام�س الإثنني، فهذا الطلب من بولت يعك�س “خياره يف الألوان على ما 

يبدو”، م�شيفا “لذلك �شتكون ال�شيارة �شوداء«.
اأجاب ميليكامب  اأخ��رى،  باأي طلبات  اإذا تقدم اجلامايكي  �شوؤاله عما  ولدى 
بحرا�س  تتعلق  طلبات  اأي  ثمة  تكن  مل  ف��ق��ط.  واح���د  طلب  ثمة  “كال، 

�شخ�شيني، مدلكني �شخ�شيني، �شائقني... ل �شيء«.
الطراز  م��ن  تكون  ل��ن  ب��ول��ت،  عليها  �شيح�شل  التي  ال�شيارة  اأن  حتى 
الفخم اأو من النوع الريا�شي ال�شريع. هي جمرد �شيارة من طراز 
هيونداي، لكونها تقدم للنادي كجزء من اتفاق مربم مع �شانع 

ال�شيارات الكوري اجلنوبي.
هذا  م��ن  �شيارة  ا�شتيعاب  كيفية  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 
النوع للوفد املرافق لبولت، قال ميليكامب لل�شحيفة 
ببولت  يتعلق  الأم��ر  حا�شية.  اأي  هناك  “لي�شت 
���ش��ب��ق��ه اىل هنا.  والأخ�������ري  اأع���م���ال���ه،  وم���دي���ر 
ب���ول���ت اىل مطار  ي�����ش��ل  ع��ن��دم��ا  ب���ال���ت���ايل، 
�شيكون  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  نهاية  يف  �شيدين 
ال�شيارة،  ي���ق���ود  وع��ن��دم��ا  مب���ف���رده. 
�شتكون هيونداي مثل اأي �شخ�س 

اآخر يف النادي«.
���ش��ي��ك��ون م��ن ال�����ش��ع��ب على 
ال��ن��ادي الأ���ش��رايل جتاهل 
وال�شتقطاب  ب��ول��ت  ���ش��ه��رة 
الع������الم������ي واجل����م����اه����ريي 
الذي يتوقع اأن يحظى به، لكن 
ميليكامب اأكد اأن “الأمر الوحيد الذي 
كنا �شارمني حقا ب�شاأنه هو اأن يعامل اأو�شاين كاأي لعب اآخر خالل 

جتربته للح�شول على عقد” احرايف مع النادي.
وتابع “من البديهي اأننا ندرك واقع وجود �شخ�س من طرازه، لكن )عندما 
يتعلق الأمر بكرة القدم( لن تكون هناك اأي اأف�شليات. هذا ما يريده بولت، 

الأمر يتعلق مبغامرته الكروية. هو قادم اىل هنا لالأ�شباب ال�شائبة«.
وقته يف فرة جتاربه  �شياأخذ  بولت  باأن  اأعلن  اأن  الأ�شرايل  للنادي  و�شبق 
غ��ري حمددة”  “لفرة  اغ�شط�س  اآب  م��ن  اع��ت��ب��ارا  و���ش��ي��ت��درب  ال��ف��ري��ق  م��ع 
ما  ملعرفة  منظم  التدريبي  برناجمه  “�شيكون  م�شيفا  ميليكامب،  بح�شب 
اإذا كان باإمكانه الو�شول اىل م�شتوى من اللعب يخوله احل�شول على عقد 

احرايف«.
واأ�شاف “قد ي�شتغرق ذلك ثالثة اأ�شابيع، ورمبا ثالثة اأ�شهر، اأو �شتة اأو رمبا 

املزيد. من يدري، �شنعرف ذلك مع الوقت«.
الأمل����اين، ويف جنوب  بورو�شيا دورمت��ون��د  م��ع  ك��روي��ة  �شل�شلة جت���ارب  وب��ع��د 
اأفريقيا والرنوج، يخترب بولت حظوظه جمددا وهذه املرة يف اأ�شراليا التي 
“اأنتظر بفارغ ال�شرب ح�شوري” اليها بح�شب ما اأ�شار الأ�شبوع املا�شي حامل 
الرقم القيا�شي العاملي يف �شباقي 100م و200م. وتابع اإنه حلمي يف التحول 
لعبا حمرفا يف كرة القدم، واأعرف جيدا اأن الأمر يتطلب الكثري من العمل 
وترك  ال�شرايل  ال��دوري  يف  للعب  املطلوب  امل�شتوى  اىل  للو�شول  والتدريب 
الإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شر  لنادي  املتفاين  امل�شجع  واأ�شاف  اإيجابي.  �شدى 
“لطاملا قلت اأن كل �شيء ممكن... اأتطلع اىل خو�س هذا التحدي«. وتاأتي جتربة 
التدريبي  اجلهاز  يف  ال�شابقني  الأع�شاء  اأح��د  فيالن،  مايك  تعيني  مع  بولت 
فريغو�شون،  األيك�س  ال�شري  الأ�شطوري  امل��درب  عهد  خالل  يونايتد  ملان�ش�شر 
اأ�شرالية اىل  واأ�شارت تقارير �شحافية  كمدير ريا�شي للنادي الأ�شرايل. 
اأن فيالن �شيكون على اإطالع مبا�شر على جتربة بولت، و�شي�شتفيد يف 
تقييمها من التجربة الطويلة التي راكمها باإ�شراف فريغو�شون 

الذي �شبق لبولت و�شفه باأنه “�شديق«.



تعوي�ضا ملزارع  دولر  مليون   289
منحت هيئة حملفني يف كاليفورنيا، تعوي�شا يتجاوز 289 مليون 
اأ�شيب  اإن��ه  ق��ال  فناء مدر�شة،  م�شوؤول عن  اأم��ريك��ي  مل��زارع  دولر 
الذي  اآب"،  "راوند  اأع�شاب  ا�شتخدام مبيد  ال�شرطان من  مبر�س 
ي�شتخدم على نطاق وا�شع وت�شنعه �شركة "مون�شانتو" الأمريكية 
العمالقة.   وزعم دواين جون�شون )46 عاما( اأن الت�شال الكثيف 
)�شرطان  الالهودجكني  ليمفوما  يف  يت�شبب  الأع�شاب  مبيد  مع 
اجلهاز الليمفاوي(. واتفقت هيئة حملفني يف املحكمة العليا على 
على  يجب  وك��ان  بال�شرطان،  جون�شون  اإ�شابة  يف  �شاهم  املبيد  اأن 
ال�شحية  املخاطر  من  حتذير  عالمة  تقدم  اأن  مون�شانتو  �شركة 
ي��رف��ع��ه��ا مري�س  ال��ت��ي  الأوىل  ه���ي  ال��ق�����ش��ي��ة  وك���ان���ت  امل��ح��ت��م��ل��ة. 
لت�شل  ال��زراع��ي��ة(  املنتجات  )ع��م��الق  مون�شانتو  �شد  بال�شرطان 

امل�شكلة اإىل �شاحات املحاكم.
اأن  اإىل  ت�شري  املحكمة  واأوراق  وث��ائ��ق  لأن  ال��دع��وى  ت�شريع  ومت 
لكثريين  �شابقة  الق�شية  ه��ذه  يف  ف���وزه  وي��ع��د  مي���وت.  جون�شون 
غريه. ونفت مون�شانتو وجود �شلة بني العن�شر الن�شط يف راوند 
اآب )غليفو�شات( وال�شرطان، بقولها اإن مئات الدرا�شات اأثبتت اأن 
الغليفو�شات اآمن. وقال �شكوت بارتريدج، املتحدث با�شم مون�شانتو 
ووكالتني  العلمية  ال��درا���ش��ات  اأن  وت��وؤك��د  �شت�شتاأنف،  ال�شركة  اإن 

حكوميتني خل�شتا اإىل اأن املبيد ل ي�شبب ال�شرطان.

حزن اأنثى حوت يبهر العامل
اإذ  ك��ث��ريون،  يعتقد  كما  الب�شر  على  حكرا  لي�شت  الأم��وم��ة  عاطفة 
ت�شبثت اأنثى من احليتان القاتلة بابنها النافق ب�شورة غري م�شبوقة، 
وعلى الرغم من مغادرة احلوت ال�شغري للحياة وا�شلت الأم حمله 
يف البحر 17 يوما. واأجنبت ثكلى "احليتان" ابنها موؤخرا يف �شواطئ 
ولية وا�شنطن، غربي الوليات املتحدة، لكنه نفق بعد مدة ق�شرية 
من قدومه اإىل احلياة ب�شبب نق�س يف الدهون التي ت�شاعد احليتان 

على التاأقلم مع درجات احلرارة.
األف ميل يف البحر حتمل البن الذي  وقطعت الأم احلزينة قرابة 
"مريور"  �شحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق  كيلوغراما،   180 وزن��ه  يتخطى 
الربيطانية. ويعد احلوت النافق اأول ولدة للحيتان القاتلة املعروفة 
البحري  احليوان  البيئة  علماء  وي��درج  �شنوات،   3 ب�"الأوركا" منذ 
اأن هذه احليتان  الكائنات املهددة بالنقرا�س. ومن املعروف  �شمن 
اأبنائها بعد نفوقهم، لكن هذه الأم ظلت حتمل ابنها  توا�شل حمل 
ملدة طويلة دون تعب ول ياأ�س.  وتراجعت اأعداد احليتان ب�شكل لفت 
جراء تلوث البحر وكرثة ال�شو�شاء الناجمة عن املالحة، ف�شال عن 
تراجع �شمك ال�شلمون الذي تتغذى عليه. واأثار مت�شك اأنثى احلوت 
بابنها تفاعال وا�شعا حول العامل، و�شط ثناء على عاطفة الأمومة 
لدى  والغريزية  اجلميلة  العطف  قيم  عن  دائما  مثال  تقدم  التي 

الكائنات احلية، �شواًء كانوا ب�شرا اأو حيوانات يف الرب والبحر.

فيديو موؤثر لنقل مري�ضة على نع�س 
تفاعل رواد مواقع التوا�شل الجتماعي يف املغرب مع فيديو موؤثر 

لنقل مري�شة يف قرية نائية على تابوت للموتى اإىل اأحد امل�شايف.
ان�شا،  ب����دوار  عليها  مغمى  مري�شة  ن��ق��ل  عملية  ال��ف��ي��دي��و  ووث���ق 

باجلماعة القروية امني الدونيت باإقليم �شي�شاوة و�شط املغرب.
"نع�س  على  �شحية،  بوعكة  اأ�شيب  ال���دوار،  م��ن  مري�شة  ونقلت 

الأموات" اإىل امل�شت�شفى، بالنظر لغياب �شيارات الإ�شعاف. 
النع�س مل�شافات طويلة و�شط م�شالك جبلية  الدوار  وحمل �شكان 
الدونيت،  امني  جلماعة  التابعة  الإ�شعاف  �شيارة  غياب  يف  وع��رة، 

وفقا ملوقع �شحيفة "اأخبار اليوم" املغربية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العلم يك�ضف ملاذا انقر�س الإن�ضان املنت�ضب؟
رجح باحثون اأ�شراليون اأن يكون الإن�شان القدمي املعروف ب�"الإن�شان املنت�شب" قد انقر�س يف ع�شر غابر ل�شبب 

غريب، هو الك�شل، وعدم قدرته على اخراع اأدوات متكنه من جماراة احلياة وتغريات املناخ.
وك�شفت الدرا�شة التي اأجراها فريق علمي من اجلامعة الوطنية يف اأ�شراليا، اأن الإن�شان املنت�شب انقر�س خالل 

الع�شر احلجري يف �شبه اجلزيرة العربية، وفق ما نقلت "�شكاي نيوز".
واكت�شف الباحثون اأن الإن�شان املنت�شب مل يكن يجتهد كثريا، اإذ كان يكتفي با�شراتيجية "اأقل جهد ممكن" حتى 

يوا�شل احلياة، وهو ما جعل الكائن غري قادر على التاأقلم مع تغريات البيئة.
ولحظت الدرا�شة هذا الك�شل يف طريقة �شنع بع�س الأدوات من احلجر، اإذ بدا ما �شنعه الإن�شان املنت�شب ب�شيطا 

جدا مقارنة مبا اأبدعه اأفراد بدائيون اآخرون.
واأو�شح الباحث �شريي �شيبتون، اأحد امل�شاركني يف الدرا�شة، اأن الإن�شان املنت�شب مل يكن يكلف نف�شه العناء وامل�شقة 
ك��ان ثمة حجر ذو ج��ودة يف مكان �شخري قريب، لكن  املناطق مثال  اإح��دى  ك��ان يقتنع مبا هو موجود، ففي  بل 

الإن�شان الك�شول مل يكن يبذل جهدا ليجلبه، وكان ينتظر اإىل اأن تت�شاقط القطع اإىل الأ�شفل.
وتو�شح الدرا�شة اأن الإن�شان املنت�شب يختلف عن اأ�شالف الب�شر الآخرين مثل الإن�شان العاقل اأو الإن�شاين البدائي 

املعروف ب�"نياندرتال" الذين �شعدوا اجلبال، وجلبوا حجرا ذا جودة عالية ثم قاموا بنقله مل�شافات طويلة.
وبح�شب التقديرات العلمية، فاإن الإن�شان املنت�شب من الكائنات التي عا�شت فرة طويلة على الأر�س اإذ يرجح اأن 

يكون قد ا�شتمر ملدة تناهز مليوين �شنة، حتى اآخر ع�شر جليدي.
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وظيفة �ضاغرة يف اأكرث القواعد الع�ضكرية غمو�ضا 
ل�شنوات طويلة نفت احلكومة الأمريكية وجود قاعدة ع�شكرية على درجة 

عالية من ال�شرية يف و�شط �شحراء نيفادا جنوبي البالد.
للذين  بالن�شبة  الأق���ل  على  قليال،  �شتتبدد  ال�شرية  ه��ذه  اأن  ي��ب��دو  لكن 
اأوردت �شحيفة  اأخريا، وفق ما  القاعدة  اأعلنت عنها  �شيتقدمون لوظيفة، 
"ال�شن" الربيطانية. ويطلق على القاعدة ا�شم "املنطقة 51"، وتقع على 
بعد 160 كيلومرا من مدينة ل�س فيغا�س، ومل يتم الك�شف عنها ر�شميا 
اإل عام 2013 عن طريق وكالة ال�شتخبارات املركزية الأمريكية "�شي اأي 
القاعدة  ب�شاأن  كثرية  م��وؤام��رة  نظريات  راج��ت  الإع���الن،  ه��ذا  وقبل  اإيه". 

الغام�شة، مثل اأنها �شّيدت يف مكان �شقوط مركبات ف�شائية عام 1947.
ويقول اإعالن التوظيف، الذي ن�شره مقاول يف ال�شوؤون الدفاعية ويحمل 
ال�شرية،  بالغة  رحالت  لتنفيذ  طيار  اإىل  بحاجة  اإنه   ،"AECOM"ا�شم
وفق �شروط حمددة. وال�شروط هي: احل�شول على ت�شريح اأمني، واللتزام 
بتعليمات احلكومة الفيدرالية الأمريكية ،ولديه على الأقل 3 اآلف �شاعة 

طريان يف طائرات ثابتة اجلناح.
ومن ال�شروط اأي�شا، اأن يكون الطيار م�شتعدا للعي�س يف مدينة ل فيغا�س، 

ويتوقع اأن ي�شل راتب الطيار اإىل 80 األف دولر اأمريكي �شنويا.
ورغم اأن الطائرة التي �شيعمل فيها الطيار تابعة ل�شالح اجلو الأمريكي، 

اإل اأنها مدنية ول حتمل اأي اإ�شارة.

�ضراع جنوين بني مروحية وزورق على طني خمدرات
اأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله موؤخرا، حلظات "مثرية" لقيام اجلي�س 
املخدرات،  من  مهمة  كمية  تهريب  ح��اول  �شريع  زورق  مبطاردة  املك�شيكي 
ب�شرعة  ي�شري  وهو  ال��زورق،  وب��دا  الع�شابة.  عملية  ك�شفت  ال�شلطات  لكن 
لكن  منه،  تقرب  للجي�س  تابعة  مروحية  كانت  فيما  ال��رب،  �شوب  فائقة 
اأغلب مهربي الكوكايني هربوا من املركبة مبجرد ر�شوها يف الرب. وبح�شب 
ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن قرابة اأ�شخا�س كانوا على 
منت الزورق لذوا بالفرار، لكن عنا�شر اجلي�س عرثوا على الع�شرات من 
الزورق  اأن  بيان،  واأو�شح اجلي�س، يف  الكوكايني.  اململوءة مبخدر  الأكيا�س 
تقارب  كمية  حممال  كي�شا   75 متنه  وعلى  قويني،  مبحركني  ي�شري  ك��ان 
1859 كيلوغراما من الكوكايني. واأو�شحت ال�شلطات اأنها اعتقلت �شخ�شا 
واحدا من الإكوادور، بعدما �شبطته يف الزورق قبل اأن يتمكن من اللحاق 
بباقي اأفراد الع�شابة. وياأتي توقيف اجلي�س للزورق يف وقت تقول ال�شلطات 
املك�شيكية اإنها تكثف جهودها ملحاربة اجلرمية واأن�شطة تهريب املخدرات يف 
البالد. واتهم الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، املك�شيك مرارا بالتق�شري 
يف �شبط الو�شع الأمني، وما زال البيت الأبي�س يدافع عن م�شروع اإقامة 
جدار على احلدود مع املك�شيك لأجل �شبط الهجرة واحلد من الإجرام، 

وفق ترامب.

رحيل املفكر 
امل�ضري �ضمري اأمني 
ام�س  امل�شرية  الثقافة  وزارة  نعت 
�شمري  القت�شادي  واملفكر  الكاتب 
اأم����ني ال����ذي ت���ويف يف ب��اري�����س عن 

عمر ناهز 87 عاما.
اإن الراحل  وقالت ال��وزارة يف بيان 
الذي  ال��ع��ظ��م��اء  امل��ف��ك��ري��ن  "اأحد 
ب����اإجن����ازات �شتظل  اأث�����رى جم��ال��ه 

عالمات م�شيئة يف التاريخ".
�شبتمرب  الثالث من  اأم��ني يف  ول��د 
اأيلول عام 1931 ون�شاأ يف بور�شعيد 
واأم فرن�شية. وح�شل  لأب م�شري 
ع��ل��ى ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة م��ن م�شر 
درا�شته  ل�شتكمال  يتجه  اأن  قبل 
على  منها  ح�شل  ال��ت��ي  فرن�شا  يف 
الدكتوراة يف القت�شاد من جامعة 

ال�شوربون.
اأع����الم مدر�شة  ي��ع��د ال���راح���ل م��ن 
التبعية يف العلوم الجتماعية كما 
اأنه من موؤ�ش�شي نظرية املنظومات 
العاملية. وعمل م�شت�شارا اقت�شاديا 
ومدغ�شقر  م�������ايل  م�����ن  ك�����ل  يف 
من  وغريها  الكوجنو  وجمهورية 
الدول الأفريقية كما عمل مديرا 
للتخطيط  امل��ت��ح��دة  الأمم  مل��ع��ه��د 
الق��ت�����ش��ادي يف دك���ار خ��الل حقبة 

ال�شبعينات.
منظمات  ت���اأ����ش���ي�������س  يف  و������ش�����ارك 
اأف��ري��ق��ي��ة منها  ب��ح��ث��ي��ة وع��ل��م��ي��ة 
املجل�س الأفريقي لتنمية البحوث 
الجتماعية والقت�شادية ومنتدى 
يراأ�شه  ظل  ال��ذي  الثالث  العامل 

حتى رحيله.

الفالمينغو يبي�س لأول مرة منذ 13 عاما
ب��اأن موجة  بريطانية  موؤ�ش�شة خريية  اأف��ادت 
احلرة القيا�شية التي جتتاح القارة الأوروبية 
الفالمينغو  ط��ي��ور  ���ش��ج��ع��ت  ال�����ش��ي��ف،  ه���ذه 
)النحام( الإنديزية على و�شع البي�س، لأول 

مرة منذ عام 2003.
ويتالندز  اآن��د  "ويلدفول  موؤ�ش�شة  واأ���ش��اف��ت 
ترا�شت" اأن 6 من طيور الفالمنغو و�شعت 9 

بي�شات، جميعها غري خم�شبة.
وق���دم���ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ي�����ش��ا من 
طيور فالمينغو ت�شيلية -وهي ف�شيلة قريبة 

-لالعتناء به.
امل�������ش���وؤول مبحمية  وق�����ال م�����ارك روب���رت�������س، 
�شليمربيدغ، "مع توفر و�شع الأبوة والأمومة 
اأفراخ  لهم  كامل، قدمنا  ب�شكل  الطيور  لهذه 
عظيم  داف��ع  اإن��ه  بالبي�س.  لالعتناء  ت�شيلية 

واإثراء للطيور".
اأحد  الإن��دي��زي��ة  الفالمينغو  طيور  اأن  يذكر 
�شليمربيدغ،  حم��م��ي��ة  يف  احل���ي���وان���ات  اأق�����دم 
املا�شي  القرن  �شتينات  يف  بع�شها  و�شل  وق��د 

كبالغني.

جنا رغم دخول ق�ضيب بدماغه
دخول  رغ��م  باأعجوبة،  امل��وت  من  �شيني  بناء  عامل  جنا 

ق�شيب حديدي يف راأ�شه اإىل عمق 20 �شنتيمرا.
وك���ان ال��ع��ام��ل امل��ح��ظ��وظ، ال���ذي مل ي��ك��ن ي��رت��دي خوذة 
ارتفاع  من  يقع  اأن  قبل  بناء  ور�شة،  يف  ي�شري  ال�شالمة، 
كالرمح يف  ليدخل  اأمتار   3 كبري ق�شيب حديدي طول 
الأمي���ن من  اجل��ان��ب  الق�شيب يف  ذل��ك  وا�شتقر  راأ���ش��ه. 
جمجمة الرجل، البالغ من العمر 52 عاما، بعد اخرق 
دماغه مل�شافة و�شلت لنحو 20 �شنتيمرا، وفقا ل�شحيفة 
اأولية  اإ�شعافات  "ديلي ميل" الربيطانية. وتلقى العامل 
يف مكان احلادث، حيث ا�شتخدم رجال الإطفاء اأدوات قطع 
فقط  والإب��ق��اء  احلديدي،  الق�شيب  لقطع  هيدروليكية 

على حوايل 30 �شم بحيث اأمكن نقله اإىل امل�شت�شفى.
قان�شو  اإىل م�شت�شفى حملي يف  اأوًل  امل�شاب  نقل  وجرى 
لإجراء فح�س بالأ�شعة املقطعية، قبل نقله اإىل م�شت�شفى 

اأكرب يف مدينة �شياآن يف اليوم نف�شه.
من  خ���رباء  ي�شم  طبي  ف��ري��ق  بت�شكيل  امل�شت�شفى  وق���ام 
اخت�شا�شات خمتلفة لإجراء جراحة يف الدماغ، ا�شتغرقت 
اجلراحني  اإن  بيان،  يف  امل�شت�شفى،  وق��ال  �شاعات.  ث��الث 
جنحوا يف �شحب ق�شيب احلديد من راأ�س العامل، قبل 

التخل�س من الأن�شجة التالفة وترميم اجلمجمة.
ومن املتوقع العامل اأن يغادر امل�شت�شفى يف غ�شون اأ�شبوع، 

ح�شب ما ذكرت �شبكة �شيان الإخبارية.

اإحباط تهريب 9 اآلف زجاجة خمر بطريقة جهنمية
اأحبطت ال�شلطات ال�شعودية حماولتني لتهريب الآلف 
طريقة  باأغرب  خمباأة  عليها  عرث  اخلمر،  زجاجات  من 
ال�شعودية  الأن��ب��اء  وكالة  وقالت  �شحنتني.  داخ��ل  ممكنة 
اأك���رث من  تهريب  اأح��ب��ط  البطحاء  اإن ج��م��رك  )وا�����س(، 
اأن��اب��ي��ب خر�شانية  9400 زج��اج��ة خ��م��ر، داخ���ل ج���دران 
عمالقة حممولة على �شاحنات. واأو�شح مدير عام جمرك 
من  تغطيتها  متت  الأنابيب  اأن  البلوي،  زي��اد  البطحاء 
اإج��راء عملية  التمويه عند  الداخل مبادة عازلة، بق�شد 
التفتي�س. واأ�شاف: "يالحظ من خالل طريقة التهريب 
مدى �شعي املهربني لبتكار طرق حديثة ملحاولة اإدخال 
اجلمارك  من�شوبي  اأن  اإل  وغريها،  املمنوعات  هذه  مثل 
�شدا  يقفون  اجلمركية  منافذها  جميع  عرب  ال�شعودية 

منيعا اأمام هذه املحاولت البائ�شة".

اأغلى ح�ضاء باللحم البقري 
اأخ���رياً،  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  باهتمام  �شيني  مطعم  حظي 
باللحم  معكرونة  ح�شاء  اأغ��ل��ى  بتقدمي  ا�شتهر  اأن  بعد 
البقري يف العامل. وتداولت مواقع التوا�شل الجتماعي 
مبدينة  جينتان،  نيو  مطعم  يف  الطعام  لقائمة  ���ش��ورة 
�شيجيات�شوانغ، يظهر فيها ح�شاء املعكرونة، الذي ت�شل 
يزيد  ما  اأي  دولر(،   2014( ي��وان   13.800 اإىل  قيمته 
عن ثمن بقرة. وطرحت و�شائل الإعالم �شوؤاًل على مالك 
يقدم  فلم  احل�شاء،  هذا  ثمن  ارتفاع  �شبب  حول  املطعم، 
احل�شاء  ه��ذا  اإن  بالقول،  واكتفى  املعلومات،  من  الكثري 
4 م��ن الأر����س  ال��ث��م��ن،  ب��اه��ظ��ة  12 م��ك��ون  م�شنوع م��ن 
اأوديتي  م��وق��ع  بح�شب  ال��ب��ح��ر،  م��ن  و4  ال�شماء  م��ن  و4 

�شنرال. الراق�سة االأمريكية جوجو �سيوا خالل ح�سورها جائزة اختيار املراهقني 2018 يف لو�ض اأجنلو�ض. )ا ف ب(

والد ميجان ماركل 
يخ�ضى عدم لقائها

ك��ت��ب��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ����ش���ن ت���ق���ول اأن 
ت��وم��ا���س م���ارك���ل مل ي��ت��ح��دث مع 
اب��ن��ت��ه م��ي��ج��ان م��ن��ذ ح��ف��ل زفافها 
على الأمري الربيطاين هاري واإنه 

يخ�شى األ تت�شل به مرة اأخرى.
ونقلت ال�شحيفة الربيطانية عنه 
اأ�شمع  اأو  اأراه��ا  اأن  اأتوقع  "ل  قوله 

منها مرة اأخرى لكن ل باأ�س".
وت�����زوج�����ت امل���م���ث���ل���ة الأم���ري���ك���ي���ة 
ال�شابقة ميجان )37 عاما( والتي 
اأ�شبحت دوقة �شا�شك�س من هاري 
وال�شاد�س  اإل��ي��زاب��ي��ث  امللكة  حفيد 
ال��ع��ر���س يف حفل  يف ترتيب ولي���ة 
بهيج يف ق�شر وند�شور يف مايو اأيار 

املا�شي.
واأل���ق���ت الأن���ب���اء ع��ن ع���دم ح�شور 
�شابق  اإ�����ش����اءة  م��دي��ر  وه����و  الأب، 
كوميدية  وب��رام��ج  م�شل�شالت  يف 
اأم��ري��ك��ي��ة، ح��ف��ل ال���زف���اف ب��ع��د اأن 
بظاللها  بالقلب  جل��راح��ة  خ�شع 

على ال�شتعدادات للحفل.
ل��ف��ق �شورا  اأن�����ه  ك���ذل���ك  وات�������ش���ح 
م�شوري  اأح�������د  م����ع  ب���ال���رت���ي���ب 
ال�شجة  اأ���ش��ه��م يف  امل�����ش��اه��ري مم��ا 

التي اأثريت حوله قبل الزفاف.
ويف حديث مع �شحيفة بريطانية 
اأون �شنداي(  اأخ��رى هي )ذا ميل 
حكى ماركل املقيم يف املك�شيك كيف 
اأغ��ل��ق الهاتف يف حم��ادث��ة مع  اأن���ه 
هاري )33 عاما( قبل الزفاف بعد 

اأن وبخه الأمري ب�شبب ال�شور.

باحثون يكت�ضفون  منطقة الت�ضاوؤم  يف الراأ�س
اأن منطقة  الأع�������ش���اب  ع��ل��م  ب��اح��ث��ون يف  ك�����ش��ف 
الإح�شا�س  على  لف��ت  ب�شكل  ت��وؤث��ر  ال��دم��اغ  م��ن 
م�شتقبال  الطب  ي�شاعد  ق��د  م��ا  وه��و  بالت�شاوؤم، 
على تقدمي عالج اأف�شل للم�شابني با�شطرابات 

مثل القلق والكتئاب.
معهد  يف  اأج������ري������ت  ال�����ت�����ي  ال�����درا������ش�����ة  وق���������ال 
ما�شا�شو�شت�س للتكنولوجيا يف الوليات املتحدة، 
 caudate" اإن حتفيز منطقة من الدماغ ت�شمى
يف  �شلبية  ف��ع��ل  ردود  اإىل  ي����وؤدي   "nucleus

الغالب.
ال��ب��اح��ث��ون يف درا���ش��ت��ه��م على عينة من  واع��ت��م��د 
ال�شتفادة  على  يراهنون  لكنهم  "املكاك"،  ق��ردة 
التخل�س  على  الب�شر  مل�شاعدة  البحث  نتائج  من 
من ال�شوداوية وال�شلبية، وفق ما نقلت "�شاين�س 

األرت".
واأو�����ش����ح ال��ب��اح��ث امل�����ش��رف ع��ل��ى ال���درا����ش���ة، اآن 
القلق  من  مزيجا  ر�شدوا  زم��الءه  اأن  غابرييل، 

والك��ت��ئ��اب ل��دى ال��ق��ردة واأ���ش��اف اأن ع��الج هذه 
ال���ش��ط��راب��ات م��ا ي���زال اأم����را م��ع��ق��دا ج���دا لدى 

الب�شر.
لدى  الدماغية  املنطقة  بتحفيز  الباحثون  وقام 
القردة عرب تيار كهربائي خفيف، ثم قدموا لها 
ع�شريا مبثابة مكافاأة لكنهم فاجاأوها يف الوقت 
وجهها  يف  ه��واًء  نفثوا  اإذ  "مزعج"،  باأمر  نف�شه  

خالل الوقت نف�شه.
الباحثون بعر�س الع�شري مرة  وعقب ذلك، قام 
اأخ��رى على ال��ق��ردة، لكنهم وج��دوا ت��رددا كبريا 
بينها، وهو ما يك�شف اأنها باتت ت�شحي بالمتياز 
بتجربة  م��ت��ربع��ا  ي��ك��ون  اأن  خ�����ش��ي��ة  )ال��ع�����ش��ري( 
درا�شات  واأظ��ه��رت  اأخ���رى.  م��رة  املزعجة  ال��ه��واء 
�شابقة ن�شاطا غري طبيعي يف املنطقة الدماغية 
املزاج،  ا�شطرابات يف  يعانون  الذين  النا�س  لدى 
لكن الباحثني ل يزالون يف حاجة اإىل التاأكد من 

النتيجة احلديثة ب�شاأن الت�شاوؤم.

لح  ا�ضلي اأنفر ترف�س ال�ضّ
مع مراد بوز

مبحاولت  يقوم  بوز   النجم  مراد  اأن  الركي   "gecce" موقع  اف��اد 
اأنفر  وم�شاحلتها، وذلك بعد  املمثلة  ا�شلي  للتقّرب من حبيبته  حثيثة 

مرور فرة على انف�شالهما.
وطلب مراد من ا�شدقائه التدخل حلل هذا اخلالف، اإل اأن ا�شلي ا�شّرت 

على راأيها بعدم العودة اليه، كي ل ين�شاأ خالفات جديدة بينهما.
الأمر الذي و�شع بوز يف و�شع �شعب ودقيق.

اجلدير ذكره ان انف�شالها عن حبيبها �شّكل �شدمة جلمهورها وللو�شط 
الفني يف تركيا، حيث كان اجلميع ينتظر حفل زفافهما.

من جهة اخرى، ت�شارك النجمة الركية يف املو�شم الثاين من م�شل�شل 
دينيز . النجم  اأوزجان  جانب  اإ�شطنبول " اىل  " عرو�س 


